
ปลุกวิถี ‘โหนด’ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ทุกครั้งที่มุ่งลงใต้ หนึ่งในสัญญาณบ่งบอกว่าก าลังตรงสู่ภูมิภาคด้ามขวานคือต้น

ตาลโตนดสูงลิบ และสองข้างทางที่มีแผงขายน้ าตาลสดอยู่เป็นระยะๆ 
ไม่เพียงแค่น้ าตาลสด แต่ต้นตาลโตนด หรือ ‘โหนด’ ตามภาษาปากชาวใต้ยังผูกพันอยู่ใน

วิถีชีวิตเกษตรกรชาวไทยมาหลายยุคสมัย และไม่ใช่แค่ในภาคใต้ เพราะหลังกระจายพันธุ์เข้ามาผ่าน
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ตาลโตนดขึ้นตระหง่านอยู่ในหลายจังหวัด และสงขลาเองก็เป็นหนึ่ง
ในนั้น 

ถึงจะเป็นพืชสารพัดประโยชน์ แต่ประโยชน์เหล่านั้นกลับก าลังจางหายทั้งที่ยังปรากฏ
ออกมาไม่มากพอด้วยซ้ า แถมสถานการณ์ท่ี ‘โหนด’ เริ่มลดจ านวนลง เป็นผลให้บรรดานักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ได้จับมือกับชาวชุมชนร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา เพื่อพลิกวิถีแห่งตาลโตนดขึ้นอีกครั้ง  

ด้วยภูมิปัญญาและความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายได้ท าให้ตาลโตนดได้เข้าไปมีส่วนแทบจะ
ทุกอณูของชีวิตผู้คนภายใต้โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากตาลโตนดตามวิถีชุมชน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ถือเป็นการกู้ชีวิตตาลโตนดได้ทันเวลาก่อนที่จะสูญหายไปจริงๆ 
 

ตามรอย ‘โหนด’ ที่ร าแดง 
“ก่อนที่เราจะเริ่มต้นส ารวจ มีนักวิจัยอีกกลุ่มไปปูทางไว้ก่อนแล้ว” อาจารย์ไชยยะ 

ธนพัฒน์ศิริ หนึ่งในทีมงานของมทร.ศรีวิชัย เริ่มเล่าถึงกลุ่มของ ดร.จเร สุวรรณชาติ อาจารย์จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน “กลุ่มของอาจารย์เข้าไปท าวิจัยในพื้นที่คาบสมุทร
สทิงพระ และค้นพบว่ายังมีต้นตาลโตนดอยู่จ านวนมาก ราว 2-3 ล้านต้น ขณะที่ชาวคาบสมุทรสทิง
พระต่างก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับตาลโตนดต้ังแต่เกิดจนแก่”  

แต่ด้วยวันเวลาและยุคสมัยที่ล่วงเลย ผืนนาที่มีตาลโตนดเรียงรายต่างถูกเหล่านายทุน
กว้านซื้อ แล้วแทนที่ด้วยปาล์มน้ ามันหรือแปลงสภาพกลายเป็นนากุ้ง ท าให้ปริมาณตาลโตนดลดลงไป
และชาวชุมชนก็น ามาใช้ประโยชน์น้อยลงด้วย 

ในปีพ.ศ. 2555 ทีมงานโครงการสนองพระราชด าริฯ ที่มีอาจารย์ไชยยะ รวมอยู่ด้วย จึง
ตัดสินใจเลือกตาลโตนดเข้าสู่โครงการ เพื่อให้ต้นไม้สูงกว่า 40 เมตรเหล่านี้ยังมีพื้นที่ให้หย่ังรากต่อไป
ได้ และปักธงไว้ที่ชุมชนร าแดง 



“เราต้ังใจหยิบประโยชน์ของตาลโตนดมาพัฒนาให้เป็นรูปร่าง” อาจารยเ์ล่า “เมื่อเราเข้า
ไปส ารวจเก็บข้อมูล เข้าพบผู้น าและสมาชิกชุมชน ก็ได้เห็นภาพจริงๆ ที่ชาวชุมชนก าลังท ารั้วบ้านด้วย
ก้านตาล เอาไม้ตาลท าผนังบ้าน สานใบตาลเป็นหมวกกับตะกร้า ส่วนลูกตาลก็เอาไปท าน้ าตาลโตนด 
ท าถ่านตาลโตนด มีการใช้สอยหลายแบบที่ย่ิงท าให้เราเห็นว่ามันเป็นพืชที่น่าสนใจและควรอนุรักษ์ไว้
อย่างยิ่ง” 

แม้ปัจจุบันการน าต้นตาลโตนดไปใช้ประโยชน์ในชุมชนแห่งนี้จะลดน้อยลงไป มีเพียงผู้สูง
วัยท่ียังคงรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์กันอยู่บ้าง แต่ยังขาดความโดดเด่น ขณะที่คนรุ่นใหม่กลับเดินทาง
ออกไปแสวงหาอาชีพนอกชุมชน 

และด้วยการนี้ ทุกคณะใน มทร.ศรีวิชัย จึงได้ประสานมือกันเพื่อหยิบแต่ละรายละเอียด
มาเรียงร้อยเป็นแผนการด าเนินงานที่ต่อเนื่องไปจนถึงปีพ.ศ. 2559 และเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนต้ัง
โจทย์ด้วย 

ท าไมต้องเป็นที่ร าแดง? 
“ความเข้มแข็งของผู้น าคือเหตุผลข้อแรกที่ท าให้เราตัดสินใจเลือก ต้ังแต่นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลร าแดง จนถึงทีมงานที่เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ เหตุผลต่อมาคือความร่วมมือ
ของชุมชนที่มีความต้องการไปในทิศทางเดียวกัน โดยพวกเขาต้องการรักษาไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน 
และสุดท้ายก็จากฐานงานวิจัยเดิมของ ดร.จเร ที่สะท้อนศักยภาพของชุมชนแห่งนี้” 

บนเส้นทางสู่เป้าหมายเดียวกัน ทีมงานแต่ละคนต่างก็ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อมุ่ง
ตรงไปสู่ธงชัยที่ปักอยู่ข้างหน้าด้วยกัน 
            
มาดใหม่ของตาลโตนด 

ก้าวแรกสู่เป้าหมายเริ่มต้นใหญ่ๆ ด้วยโครงการที่มาจากการระดมสมองของทุกคณะ 
ต้ังแตก่ารสืบค้นพันธุกรรมพืช ศึกษาวิถี ‘โหนด นา ไผ่ คน’ การผลิตถ่านผลตาลโตนดและส่งเสริมการ
ใช้พลังงานชีวมวล การพัฒนาเส้นใยจากขุยใยตาลเป็นกระถางต้นไม้และแผ่นผนังส าเร็จรูป รวมถึง
การสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดทั้งหมด 

ในส่วนของพลังงานชีวมวลจากถ่านตาลโตนด อาจารย์ไชยยะ บอกว่ามันมีที่มา  
“แต่เดิม วัวจะกินลูกตาลที่ไม่มีใครเก็บไปใช้ท าขนมแล้วคายเมล็ดทิ้งไว้ จากนั้นชาวบ้านก็

จะน าเมล็ดเหล่านี้ไปเผาท าถ่าน หลังจากที่เราเห็นว่าถ่านตาลโตนดในแบบของพวกเขาน่าจะน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพลังงานทดแทนได้ จึงเริ่มศึกษาวิจัยเรื่องรูพรุนของถ่านตาลโตนด แล้วพบว่าได้ผลดี
กว่าถ่านอัดแท่งที่ขายตามท้องตลาด”  



ผลวิจัยเหล่านี้ก็ถูกน ากลับมาถ่ายทอดให้ชุมชน เพื่อให้พวกเขาได้เป็นผู้ใช้ประโยชน์
โดยตรง ทั้งยังได้ทีมงานจากคณะบริหารธุรกิจเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งการขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์ 
ค านวณต้นทุนราคาเพื่อให้สินค้าสามารถวางจ าหน่ายได้ กลายเป็นของฝากประจ าชุมชน 

อีกความน่าสนใจคือการพัฒนาเส้นใยจากก้านตาลโตนดที่ทาง มทร.ศรีวิชัย น าไป
สร้างสรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งแผ่นผนังส าเร็จรูปและกระถางย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  

ส าหรับแผ่นผนังส าเร็จรูปหรือ ‘แผ่นผนังใบตาล’ ได้ประสบความส าเร็จถึงขั้นคว้ารางวัล
ระดับนานาชาติ รางวัล Special prize เหรียญทองจากการแสดงนิทรรศการในงาน ‘42 International 
Exhibition of Inventions of Geneva’ ในปีพ.ศ. 2557 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

“แผ่นผนังส าเร็จรูปตามปกติจะผสมด้วยคอนกรีต แต่เราได้ลองใช้เส้นใยจากก้าน
ตาลโตนดมาทุบแล้วสางเอาเฉพาะใยมาเป็นส่วนผสมแทน ท าให้ได้แผ่นผนังส าเร็จรูปที่มวลเบามาก 
และกันความร้อนได้ดีมาก” อาจารย์เล่า 

นอกจากนี้ แผ่นผนังใยตาลยังถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘บ้านใบตาล ณ ต าบลร าแดง’ ท่ี
ได้รับรางวัลรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี 2556 ประเภท อาคารสถาบันและอาคาร
สาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งแต่เดิม บ้านหลังนี้เป็นบ้านโบราณที่
ก าลังจะถูกรื้อทิ้ง แต่ด้วยงานวิจัยของ ดร.จเร สุวรรณชาติ ที่เชื่อมโยงถึงเรื่องตาลโตนด บวกกับการ
คล้อยตามไปสู่เป้าหมายเดียวกันของทุกฝ่าย ท าให้ผลงานได้รับรางวัลและน าความภาคภูมิใจมาสู่
ทีมงานเป็นอย่างยิ่ง 

หลังสางใยออกจากก้านน าไปท าแผ่นผนังแล้ว ยังเหลือขุยอยู่อีก บรรดาอาจารย์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มาผสมเป็นสัดส่วนเฉพาะแล้วขึ้นรูปเป็นกระถางย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  

“เราได้จัดนิทรรศการผลงานที่ท าทั้งหมดในปีแรกและท าให้ชุมชนร าแดงกลายเป็นชุมชน
ต้นแบบของการพัฒนา ภายใต้ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่ทางเราท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน
หรือท้องถิ่น” อาจารย์ไชยยะ บอก 

เข้าสู่ปีต่อมา ภารกิจของทีมงาน มทร.ศรีวิชัย มีทั้งการขยายร่องรอยเดิมจากปีแรก ทั้งการ
ผลิตสารดูดกลิ่นและผงถ่านจากถ่านผลตาลโตนด หรือเครื่องผลิตแผ่นผนังกึ่งส าเร็จรูป รวมถึงภารกิจ
ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องยีและคั้นน้ าเพื่อแปรรูปอาหาร เครื่องตัดแยกใบจากก้านตาลโตนด 
เครื่องอัดแท่งเพาะช าส าเร็จรูป จนถึงการผลิตของที่ระลึกจากตาลโตนดเพื่อสร้างอาชีพโดยใช้
อิเล็กทรอนิกส์เป็นฐาน 

“ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาเรื่องพลังงานชีวมวลจากถ่านตาลโตนดเพื่อเอามาใช้
ประโยชน์ โดยผลิตสารดูดกลิ่นจากผงถ่าน ปรากฏว่า ดูดซับกลิ่นได้ดีเทียบเท่ากับวัสดุคาร์บอนที่มีขาย



ทั่วไป ทางอาจารย์จึงได้คิดต่อยอดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นที่
สามารถน าไปใส่ในตู้เย็น ตู้เสื้อผ้าได้ กลายเป็นการเพิ่มมูลค่าถ่านให้มากขึ้นไปอีก”  

เรียกได้ว่า ครึ่งหนึ่งของการท างานในปีที่สอง เป็นการพัฒนาต่อยอดจากปีแรกให้มี
ประสิทธิภาพดีและตอบโจทย์มากขึ้น  

“การพัฒนาคือต้องท าให้ดีขึ้น ส่วนหน่ึงในปีที่สองเราจึงเน้นการพัฒนาของเก่า ทั้งแผ่น
ผนังส าเร็จรูปจากปีแรกที่ออกมาเพียงผลิตภัณฑ์ จนขยับมาสร้างเครื่องจักรที่สามารถผลิตออกมาได้
คราวละหลายแผ่น ตอบสนองการใช้งานและการจ าหน่าย รวมถึงกระถางใยตาลที่พัฒนาสัดส่วนใหม่
ในการผสม ท าให้ขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น และผลิตได้มากขึ้นด้วย” 

ส าหรับภารกิจใหม่เองก็มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องยีและค้ันน้ าที่เอาไว้
ใช้ในส าหรับท าขนมตาลในครัวร าแดงซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ของชุมชน ให้สามารถน าไปท าขนม
ได้ในปริมาณมากท้ังยังประหยัดแรงและเวลาในการค้ันขยี้ลูกตาลโตนดออกมาเป็นแป้งและน้ า หรือจะ
เป็นเครื่องตัดแยกใบจากก้าน ช่วยลดเวลาจากเดิมที่ต้องใช้มีดพร้าตัดแยกเพื่อนไปท าของที่ระลึกต่างๆ 
และได้พัฒนาเป็นเครื่องกรีดใบตาลต่อไปในปีพ.ศ. 2557 รวมถึงเครื่องอัดแท่งเพาะช าส าเร็จรูปจากขุย
ใยตาลโตนด ที่ตอบสนองการสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีโคมไฟที่ท าจากเครื่องจักสานในชุมชน ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ไชยยะ
เอง โดยใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในกลไก ท าให้เปิดปิดได้ด้วยการปรบมือเท่านั้น 

“เรายกความส าคัญส่วนใหญ่ของกิจกรรมเหล่านี้ ให้ข้ึนอยูก่ับความต้องการของชุมชน
เป็นหลัก” อาจารย์บอก “หากเขาต้องการเราก็จะท าให้เลย บางอย่างก็เป็นการปรับกระบวนการให้
มันดีขึ้น” 

อาจารย์อธิบายว่า สองปีแรกได้เน้นกระตุ้นให้มีการน าตาลโตนดมาใช้ประโยชน์มากขึ้นใน
หลายๆ ทาง “เพราะวัตถุประสงค์หลักของเราคือการอนุรักษ์ และค าว่าอนุรักษ์คือ ต้นตาลโตนดจะไม่
หายไปจากร าแดง และต้องมีการจัดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า” 

 
ขบวนไอเดีย 

นอกจากนี้ ถ่านตาลโตนดยังมีพื้นที่ให้ขยายมากขึ้นไปอีก โดยอาจารย์บอกว่า ในปีพ.ศ. 
2557 ได้ท าผงถ่านไปท าไส้กรองส าหรับกรองน้ าให้บริสุทธิ์มากขึ้นแล้วทดสอบประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกัน เครื่องแยกใบกับก้านตาลโตนดก็ขยับมาเป็นเคร่ืองผลิตเส้นตอกให้สานได้ง่ายขึ้นใน
ปริมาณมากและเส้นมีขนาดเท่ากันโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของ
เครื่องผลิตแผ่นผนังจากใยตาล 

แต่ไฮไลท์ของปีที่สามคือการผลิตเส้นด้ายจากตาลโตนด  - อาจารย์บอก 



เพราะมองเห็นว่าใยของลูกตาลที่เป็นเส้นสีเหลืองสวยงามน่าจะใช้ประโยชน์ในแวดวงสิ่ง
ทอได้ ทีมงานจาก มทร.ศรีวิชัย จึงได้น าเข้าสู่กระบวนการผลิต ล้างเส้นใยของผลตาลให้สะอาดแล้ว
หมักด้วยเอนไซม์โดยใส่สารอาหาร คนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้ 10-14 วัน เพื่อก าจัดสิ่งสกปรกและไขมัน
ต่างๆ ก่อนน าไปปรับสภาพ แล้วน าเส้นใยไปย้อมสีอ่อนๆ ก็จะได้เส้นใยสิ่งทอจากตาลโตนดที่พร้อมปั่น
เป็นเส้นด้าย  

ทว่า ใยตาลโตนดมีความแข็งกระด้างกว่าใยชนิดอ่ืนๆ ในการผลิตจึงต้องผสมกับใยฝ้าย 
ในอัตราส่วนใยตาลโตนด 60 เปอร์เซ็นต์ ใยฝ้าย 40 เปอร์เซ็นต์ กลายเป็นผืนผ้าทอมือจากใยลูก
ตาลโตนดผสมใยฝ้าย ที่ มทร.ศรีวิชัย จับมือผลิตกับชุมชนร าแดง และต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
สร้างอาชพีเสริมให้ชาวชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสงขลาได้ 

หลังจากนี้ ในปีพ.ศ. 2558 อาจารย์ไชยยะ เล่าว่า ได้วางแผนจะขยายผลโมเดลการ
ท างานที่ชุมชนร าแดงภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ไปพัฒนา
ชุมชนอื่นๆ โดยจับมือกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไปในพื้นที่เดียวกันและใช้ศักยภาพตาม
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนอย่างเต็มที่  

เป้าหมายต่อไปของอาจารย์อยู่ที่ ต าบลโคนดู อ าเภอรัตภูมิ เพราะมีพร้อมทั้งศักยภาพของ
ผู้น าและชาวชุมชน ทั้งยังมีความสนใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซึ่งเป็นพืชในพื้นที่ของตนเอง 

“ปีพ.ศ.2560 เราจะเข้าไปท าวิจัยเรื่องข้าว โดยน าเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปเพื่อดึงประโยชน์จากข้าวในพื้นที่ออกมาใช้ใหไ้ด้มากที่สุด” 
 
สู่เส้นชัยไปด้วยกัน 

ถึงตอนนี้ ที่ดินที่หมุนไปสู่มือนายทุนเพื่อปลูกปาล์มน้ ามันเริ่มลดน้อยลง สวนทางกับ
ความตระหนักถึงคุณค่าของตาลโตนดของชุมชนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ และเข้าใจถึงความส าคัญที่ควร
อนุรักษ์วิถี ‘โหนด’ เอาไว้ให้ถึงลูกหลาน 

“เราจะเห็นความคึกคักของการค้าภายในชุมชนมากขึ้น เพราะผู้น าได้สร้างกิจกรรม
มากมาย ท้ังการเรียกผู้ค้าขายในท้องถิ่นมาประชุมกัน จัดกิจกรรมที่เชิญชวนให้คนภายนอกเข้ามาใน
ชุมชนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการขาย สร้างรายได้ของชุมชนใหม้ากขึ้นตามไปด้วย” 

 ปัจจุบัน ชุมชนร าแดงสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคอยดูแลภาพรวม เช่นเดียวกับความกระตือรือร้นของฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่ต้องยกความดี
ความชอบให้กับชาวชุมชนด้วย ท าให้ร าแดงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานราชการและโรงเรียนที่ให้ความสนใจในศักยภาพของชุมชนแห่งนี้ อันเกิดขึ้นมาจากความ
ต้ังใจของ มทร.ศรีวิชัย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ซึ่งตอนนี้ 



หน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีเพียงการทบทวนแก้ไขผลงานจากงานวิจัยของตนเองและน ากลับไปถ่ายทอด
ให้ชุมชนเท่านั้น 

“แล้วเขาจะท าให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้เอง เพราะเขามีผู้น าและทีมงานที่เข้มแข็งมาก 
คอยกระตุ้นคนในชุมชนตลอดเวลา” อาจารย์ไชยยะ เล่าด้วยความภูมิใจ 

ไม่เพียงแต่ที่ชุมชนร าแดงเท่านั้น ผลสะท้อนจากการริเริ่มอนุรักษ์ตาลโตนดของ มทร.ศรี
วิชัย ได้สร้างแรงกระเพื่อมไปถึงวิถีชีวิตของชาวใต้ ที่เริ่มรับรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากปริมาณ
การโค่นต้นตาลโตนดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้รู้ถึงประโยชน์ที่มากกว่าการกิน ทั้งยังสามารถ
สร้างรายได้เสริมมากกว่าเดิม ท าให้คุณภาพชีวิตพัฒนาขึ้น 

“หลายชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่แล้วน าความรู้กลับไปเผยแพร่ อย่าง ชุมชนท่าหยู 
อ าเภอสทิงพระ” อาจารย์เล่า “เดี๋ยวนี้ภาคประชาชนเข้มแข็งและเข้าถึงกันได้หมดแล้ว หน่วยงาน
ราชการมีหน้าที่ต้องถ่ายทอดข้อมูลวิชาการไปผสมผสานกับภูมิปัญญาของชาวบ้านให้สามารถต่อยอด
และใช้งานได้มากขึ้น” 

 
ถึงตอนนี้ ใบตาลยังปลิวเมื่อต้องลมอยู่บนยอดสูงลิบ และวิถี ‘โหนด’ ก็ยังมีลมหายใจ

ต่อไปได้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดี ด้วยเมื่อคิดถึงรสหวานหอมของน้ าตาลสดจากตาลโตนด หรือขนมตาล
หวานนุ่มหอมกรุ่น แล้วจินตนาการภาพในวันที่แทบมองไม่เห็นต้นตาลสูงลิบ ...ความรู้สึกโหวงเศร้า
ท่วมท้นขึ้นมาเต็มอก 

เพราะของเก่าไม่จ าเป็นต้องถูกทิ้ง หากมองให้ถูกจุดและพัฒนาแบบเอาจริง คุณค่าของ
ของเก่าก็จะปรากฏขึ้น  – เช่นเดียวกับต้นตาลโตนดและภูมิปัญญาดั้งเดิมแห่งชุมชนร าแดง 

 
 

 
 

 


