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ระ
ยะทางกว่า 190 กิโลเมตร ใช้เวลา 
เดนิทางกว่า 4 ชัว่โมง ด้วยความมุง่มัน่

ของคนอาสา ด้วยแรงกายแรงใจ หัวใจที ่
เตม็เป่ียมไปด้วยความรกัษ์  50 ชวีติ ต่างทีม่า 
แต่ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ... 

กิจกรรมรวมพลังคนอาสา ปลูกพืช
เพือ่สตัว์ สร้างป่าเพือ่ชวีติ ร่วมคดิกบัชมุชน 
โดยแผนกสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) จัดขึ้นเม่ือวันที่  
19-20 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อุทยาน
แห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี – นคร-
ราชสีมา เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีเป็นปีที่ 8 แล้ว การเดินทางไปอุทยาน
แห่งชาตทิบัลานในครัง้นี ้เป็นความตัง้ใจของ
พวกเรา เพราะตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่
ผ่านมา เราได้ยินข่าวการบุกรุกพื้นที่ป่าทับ
ลาน มากมาย และมปีฏบิตักิารทวงคนืผนืป่า
มาตลอดระยะเวลา กว่า 1 ปี และกิจกรรม
ในครั้งนี้ เราตั้งใจจะน�าสมาชิก คนอาสาทุก
ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ปลูกป่าทดแทนในส่วนที่ผู้บุกรุกได้
ท�าลาย เพื่อสร้างความย่ังยืนให้อยู่คู่กับป่า 
และเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของ
สัตว์ป่า เพื่อให้วิถีของชุมชน และป่าอยู่ร่วม

“รวมพลังคนอาสา ก้าวเท้าเดินทาง ไป...พร้อมกัน

หลายเหตุผลของคน...ชอบเที่ยว แต่น้อยเหตุผลที่เที่ยวแล้วจะสร้าง

อะไร...กลับคืนสู่สังคม

ป่า...เป็นได้มากกว่าสถานที่รกร้าง บุกรุก และถูกท�าลาย

จากหัวใจเต็มร้อยของการรวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ท�าโป่ง คร้ังนี้ 

เราร่วมเดินทางไปพร้อมกัน...”

ปลูกพืชเพื่อสัตว์ สร้างป่าเพื่อชีวิต

เรื่องราวของคนอาสา

รวมพลังคนอาสา

ร่วมคิดกับชุมชน
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กันได้อย่างยั่งยืน  
จากส�านักงานอุทยานแห่งชาต ิ

ทับลาน จุดหมายที่เราจะเดินทางไปปฏิบัติ
ภาระกิจ บริเวณ “ผาเก็บตะวัน” ต.บ้านไทย
สามัคคี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร และ 
ฝนตกตลอดการเดินทาง นั่นไม่ใช่อุปสรรค
ของสมาชกิคนอาสาเลยแม้แต่น้อย คนอาสา
ทุกคนพกพาหัวใจอันเต็มเปี่ยม ที่จะมาร่วม
สร้างผนืป่า เพือ่เพิม่ความอดุมสมบรูณ์ และ
เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 

เมื่อคณะเดินทางมาถึงกันครบแล้ว 
ไม่รอช้าเราเสรมิก�าลงัด้วยอาหารกลางวนักัน
ก่อน กองทัพเดนิด้วยท้อง เมือ่อิม่กนัแล้ว เรา
เริม่ปฏบิตัภิารกจิแรกของวนัแรก วนัทีฝ่นตก
กระหน�่าตลอดการเดินทาง คนอาสาทุกคน 
รวมใจเป็นหนึง่ เดนิทางฝ่าสายฝนไปยังพืน้ที่
ปลูกป่า และที่นั่นก็มีน้องๆ ท่ีมีหัวใจดวง 
โตๆ จากโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี รอเราอยู่ 
เช่นกัน กับภารกิจเปลี่ยน 3 ไร่ ให้เป็น 600 
ต้นกล้า เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 

และเมื่อพร้อมกันแล้ว สมาชิกคน
อาสา และน้องๆ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีอุทยาน 
สื่อมวลชน ต่างช่วยกันขนกล้าไม้ที่เตรียมไว้
ไปปลูก ต้นแล้ว ต้นเล่า ท่ามกลางสายฝน ที่
ไม่สามารถหยดุยัง้ความตัง้ใจของพวกเราได้ 
เราได้เห็นภาพความประทับใจ ระหว่าง 
คนอาสา น้องๆ เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจ 
ช่วยกันปลูกคนละต้น 2 ต้น และอีกหลายๆ 
ต้น จนครบ 3 ไร่ ...ภาระกิจแรกเสร็จสิ้น  
ไปพร้อมๆ กับรอยยิ้มของเหล่าคนอาสา 
นอกจากนีท้าง ส.ส.ท. ยงัเตรียมหนงัสือดีๆ  
มอบให้กับน้องๆ และโรงเรียนบ้านไทย

สามัคคี เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู ้ให ้
กับน้องๆ ในโรงเรียนอีกด้วย จากนั้นเราก็
โบกมอืลาน้องๆ มุง่หน้าสูท่ีพ่กัอทุยาน ครัง้นี้
ทางอุทยานจัดให้เราพักที่บ้านพักอุทยาน
สวนห้อม เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติ ณ น�้าตกสวนห้อม 

กิจกรรมในช่วงกลางคืน เจ้าหน้าที่
อุทยานได้น�าวิดีโอที่น�าเสนอเก่ียวกับป่า 
ทับลาน ป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย 

และการพิทักษ์ ปกป้องผู้บุกรุกพื้นที่อุทยาน 
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ของตนเอง และ
ปกป้องรักษาสัตว์ป่า เพื่อให้คงอยู่กับป่า 
อย่างปลอดภัย และย่ังยืนไว้ให้กับประเทศ
ต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานได้น�าวิดีโอ  
ที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันของคน สัตว์ และ 
ป่า ในอดตีมาให้ศกึษากนั ท�าให้เราทกุคนได้
รู้จักรากเหง้าในอดีต ก่อนที่ป่าจะกลายเป็น
เมือง 

ทั้งนี้ ยังคงมีผู้บุกรุก และท�าลายผืน
ป่า สัตว์ป่า ในพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตรวจจับ และตรวจ
ยดึ และเรา...ในฐานะคนอาสา ยงัคงยนืหยดั
ท�าหน้าที่ของคนอาสา คู่กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
สร้างจิตส�านึกให้กับบุคคลเหล่านี้  และ
เยาวชน รวมถึงคนไทยทัง้ประเทศให้อนรุกัษ์ 
และหยุดท�าลาย หันมาสร้างผืนป่ากลับ
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คนืให้กบัประเทศไทย ถึงแม้เราจะมเีพยีงแค่
สองมือ แต่หากเราร่วมแรงร่วมใจ สองมือ 1 
ต้น ก็เป็นป่าได้ 

ก่อนอ�าลาค�่าคืนแรกของกิจกรรม 
เหล่าคนอาสาได้ร่วมกนัจดุเทียนชยั และร่วม
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวาย 
เป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า-
พระบรมราชินีนาถ

สายแล้ว...แดดเริ่มออก...แต่ก็ยัง 
มีสายฝนพร�าเป็นระยะของวันที่ 2 พวกเรา 
ไม่รอช้า ก่อนที่พระพิรุณจะกระหน�่าไป
มากกว่านี้ พร้อม...ไปปฏิบัติภารกิจที่เหลือ

กันต่อ น่ันคือ ท�าโป่งเทียมให้ช้าง และสัตว์
ป่าอื่นๆ ได้กินกัน กายพร้อม...ใจพร้อม...
เตรยีมอปุกรณ์ เดินมุง่หน้าสูพ่ืน้ทีกั่น เลยย...
ที่ๆ เราไปท�าโป่งเทียมนั้นอยู่ใกล้กับที่เรา
ปลกูป่า ถงึแม้เราจะได้ความเย็นของสายฝน 
แต่ก็ได้เหง่ืออยู่เช่นกัน เมื่อถึงพื้นที่แล้วทุก
คนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือขุดดินให้เป็น
วงกลม ความกว้าง ประมาณ 2 เมตร ลึก
ประมาณ 1 จอบ เมื่อขุดดินจนร่วนซุยได้ที่
แล้ว ก็น�าเกลือแร่ และแร่ธาตุที่เตรียมไว้มา
ทุบให้แตกละเอียด และน�ามาโรยในหลุมที่
เราขดุ จากนัน้ก็คลุกเคล้าดินให้แร่ธาตุต่างๆ 
ท่ีเราใส่ไปนั้นเข้ากัน พี่ๆ เจ้าหน้าที่บอกว่า 
ประมาณ 2-3 วนัเกลอืแร่จะผสมลงไปในดนิ 
และจากนั้นสัตว์ป่าก็จะลงมากินโป่งที่เรา 
ท�าไว้นี้ 

จากนั้น เราก็เดินเท้าฝ่าสายฝน 
ออกมา เพ่ือเดินไปยังผาเก็บตะวัน ปฏิบัติ
ภาระกิจ สุดท้ายของกิจกรรมนี้ นั่นคือ ปลูก-
ป่ากลางอากาศ ซึ่งการปลูกป่ากลางอากาศ
นี้ เราใช้เมล็ดพันธ์ไม้มะค่า และใช้สองง่าม
ที่เป็นหนังสต๊ิก เหนี่ยวให้สุดมือ และปล่อย
ออกไปกลางอากาศ เจ้าหน้าที่บอกว่า ปลูก-

ป่ากลางอากาศนี้ ...ปลูกโคราช โตปราจีน 
เพราะพื้นที่ที่เรายืนเป็นพื้นที่จ.นครราชสีมา 
และเมื่อยิงเมล็ดพันธุ ์ออกไปด้านล่างสุด
สายตาเรา จะเป็นพื้นที่จ.ปราจีนบุรี 

กจิกรรมน่ารกัๆ ของคนอาสารทรปินี้
เกดิขึน้มากมาย รอยยิม้ ความมมุานะ อดทน 
และด้วยมิตรภาพใหม่ๆ ที่มาเยือน ต่างคน
ก็ได้เพื่อนใหม่กลับไป และความประทับใจ
เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากท่านสมาชิก กลุ่ม 
คนอาสาทกุท่าน บางท่านได้ร่วมกจิกรรมกบั
เรามาอย่างยาวนานต่อเนื่อง บางท่านก ็
มาเป็นปีแรก และจะมาในอีกปีถัดๆ ไป ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างและเป็นส่วน
หนึ่งในการด�ารงรักษาธรรมชาติให้อยู่คู่กับ
เรา...และในปี 2558 เราจะร่วมเดินทางกัน
อีกครั้ง...ส�าหรับนักเดินทางที่สนใจตาม
รอยสตัว์ป่า ร่วมปลกูป่า สร้างฝายชะลอน�้า 
และสร้างโป่งเทียม เพื่อสนับสนุนการ
ท�างานของเจ้าหน้าที ่ตลอดจนเดินชมเส้น
ทางศึกษาธรรมชาติ ติดตามกิจกรรมดีๆ 
ของเราได้ใน Face Book Fanpage:  TPA 
Member หรือ www.tpa.or.th/member 
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