สืบ นาคะเสถียรหรือนามเดิมชื่อ"สืบยศ" เกิดเมือ่ วันเสาร์ท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2492ทีต่ าบลท่า
งาม อาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรบี ดิ าชื่อ นายสลับ นาคะเสถียร เคยดารงตาแหน่ง ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี มารดาชื่อ นางบุญเยีย่ ม นาคะเสถียร สืบ นาคะเสถียรมีพน่ี อ้ งทัง้ หมด 3 คน โดยสืบ นาคะ
เสถียร เป็ นบุตรชายคนโต น้องชายและน้องสาวอีก 2 คนคือคุณกอบกิจ นาคะเสถียรและคุณกัลยารักษา
สิรกิ ุลคุณสืบมีบตุ รสาว 1 คน ชื่อชินรัตน์ นาคเสถียร ในวัยเด็ก สืบ นาคะเสถียร ได้ช่วยงานในนาของ
มารดา ทางานอยู่กลางแจ้งทัง้ วันโดยไม่ปริปากบ่น บุคลิกประจาตัว คือเมือ่ เขาสนใจหรือตัง้ ใจทาอะไรแล้ว
ก็จะมีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจทาอย่างจริงจังจนประสบความสาเร็จ และเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลการเรียนดีมาโดยตลอด
ต่อมา พ.ศ.2529 สืบได้รบั มอบหมาย ปฏิบตั งิ านในหน้าที่ หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตกค้าง ในพื้นที่
อ่างเก็บนา้ เขือ่ นรัชชประภา(เชี่ยวหลาน) จังหวัด สุราษฏร์ธานี ให้เข้าไปช่วยเหลืออพยพสัตว์ป่าทีต่ กค้าง
ในอ่างเก็บนา้ ซึง่ เกิดจากการสร้างเขือ่ นเชี่ยวหลาน สืบได้ท่มุ เทเวลาให้กบั การกูช้ วี ติ สัตว์ป่าทีห่ นีภยั นา้ ท่วม
โดยไม่ได้นึกถึง ความปลอดภัยของตนเองเลย จากการทางานชิ้นดังกล่าวสืบ นาคะเสถียรเริ่มเข้าใจ ปัญหา
ทัง้ หมดอย่างถ่องแท้ เขาตระหนักว่าลาพังงาน วิชาการเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่อาจหยุดยัง้ กระแส การ
ทาลาย ป่ าและสัตว์ป่าอันเป็ นปัญหา ระดับชาติได้ ดังนัน้ เมือ่ มีกรณี รัฐบาลจะสร้างเขือ่ นนา้ โจน ในบริเวณ
ทุ่งใหญ่ฯ สืบจึงโถมตัวเข้าคัดค้านเต็มที่

งานวิจยั ศึกษาสัตว์ป่าเป็ นงานทีส่ บื ทาได้ดแี ละมีความสุขในการทางานวิชาการมาก สืบรักงานด้าน
นี้เป็ นชีวติ จิตใจ อันเป็ นจุดเริ่มต้นทีเ่ ขาได้ผูกพัน กับสัตว์ป่าอย่างจริงจัง เขาเริ่มใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นกล้อง วีดโี อ กล ้องถ่ายภาพนิ่งและการสเก็ตซ์ภาพ ในการบันทึกงานวิจยั ทัง้ หมด ซึง่ สิง่ เหล่านี้ได้กลาย
เป็ นผลงานการวิจยั สัตว์ป่าชิ้นสาคัญของเมืองไทยในเวลาต่อมา มรดกทีส่ บื มอบให้กบั คนรุ่นหลัง คือ
ภาพถ่ายสไลด์สตั ว์ป่าหายากนับพันๆ รูป ม้วนเทปวิดโี อภาพ สัตว์ป่าและปัญหา การทาลายป่ าไม้ใน
เมืองไทยอีกหลายสิบม้วน ซึง่ สืบเป็ นคนถ่ายเอง และหลายครัง้ ทีเ่ ขาลงทุนไปเช่าห้องตัดต่อ ในกรุงเทพฯ
เพือ่ ตัดต่อเทปด้วยตนเอง
ต่อมาได้รบั คาสังให้
่ ดารงตาแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี อีก
ตาแหน่ง และนอกจากนัน้ ก็ยงั ได้เป็ นอาจาย์พเิ ศษ ประจาภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่
รัฐบาลจะสร้างเขือ่ นนา้ โจน จังหวัดกาญจนบุรี สืบได้จดั เตรียมเอกสารข้อมูลทางด้าน บทความและ
ภาพถ่าย ทุ่มเทพลังใจและกาย เพือ่ คัดค้านกรณีเขือ่ นนา้ โจน และการบุกรุกทาลาย ทรัพยากiธรรมชาติทกุ

รูปแบบ เขารีบเร่งทารายงานผลการอพยพสัตว์ป่าจากเขือ่ นเชี่ยวหลาน เพือ่ บอกทุกคนให้รูว้ ่า กาiช่วยเหลือ
สัตว์ป่า ทีถ่ ูกทาลายถิน่ ทีอ่ ยู่นนั้ เป็ นเรื่องทีเ่ กือบจะไร้ผลโดยสิ้นเชิง สืบยืนยันว่าการสร้างเขือ่ นได้ทาลาย
ล้างเผ่าพันธุ ์ แหล่งอาหาร ตลอดจน ทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างรุนแรงและกว้างขวางเกินไป กระทัง่
ความช่วpเหลือ จากมนุษย์ ไม่สามารถชดเชยได้ โดยการรวมพลังของกลุม่ นักอนุรกั ษ์ฯต่างๆในทีส่ ุด
โครงการสร้างเขือ่ นนา้ โจน ก็ได้ถูกระงับไป
พ.ศ.2531 สืบได้กลับเข้ามารับราชการทีก่ องอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า กรมป่ าไม้ และต่อมา พ.ศ.2532 สืบ นาคะ
เสถียร ได้เข้ารับตาแหน่งหัวหน้าเขต รักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง
สืบได้พยายามในการทีจ่ ะ เสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้งมีฐานะเป็ นมรดกของโลก
โดยได้รบั การยกย่องอย่างเป็ นทางการ จากองค์การ สหประชาชาติ สืบเล็งเห็นว่า ฐานะดังกล่าวจะเป็ น
หลักประกัน สาคัญทีค่ อยคุม้ ครองป่ าผืนนี้เอาไว้ อย่างถาวร ปลายปี พ.ศ. 2532 สืบได้รบั ทุน ไปเรียนต่อ
ระดับปริญญาเอก ทีป่ ระเทศอังกฤษ พร้อม ๆ กับได้รบั มอบหมาย ให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึง่ เป็ นป่ าอนุรกั ษ์ทม่ี คี วามสาคัญมากไม่แพ้ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร แต่ในทีส่ ุด สืบ ก็
ตัดสินใจเดินทางเข้ารับตาแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง แม้จะรูด้ วี ่าหนทางข้างหน้าเต็มไป
ด้วย ความยากลาบากนานัปการ ป่ าห้วยขาแข้งเป็ นผืนป่ าทีอ่ ดุ มไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่าอันลา้ ค่า ทาให้
หลายฝ่ ายต่างก็จอ้ งบุกรุกเข้ามา หาผล
ประโยชน์ สืบได้แสดง เจตนารมณ์อนั แน่วแน่ทจ่ี ะรักษาป่ าผืนนี้ ไว้ให้ได้อย่างชัดแจ้ง ตัง้ แต่วนั
แรก ทีเ่ ข้าไปรับงานหัวหน้าเขตฯ เขาได้ประชุมเจ้าหน้าที่พทิ กั ษ์ป่าห้วยขาแข้งทัง้ หมด และได้ประกาศ ให้รู ้
ทัว่ กันว่า “ ผมมารับงานทีน่ ่ี โดยเอาชีวติ เป็ นเดิมพัน” สืบ นาคะเสถียร พยายามปกป้ องป่ าห้วยขาแข้งอย่าง
เข้มแข็ง แต่ก็ ไม่อาจหยุดยัง้ การบุกรุกของกลุม่ ทีแ่ สวงหาผลประโยชน์ได้ การดูแลผืนป่ าขนาดหนึ่งล้านไร่
ด้วยงบประมาณและกาลังคนทีจ่ ากัด กลายเป็ นภาระหนักอึ้งทีต่ กอยู่บนบ่า ของเขา มันทัง้ กัดกร่อนบัน่
ทอนและสร้างความตึงเครียดให้กบั สืบอยู่ตลอดเวลา สืบค้นพบว่าปัญหาสาคัญ ของห้วยขาแข้งเกิดจาก
ความยากจนทีด่ ารงอยู่โดยรอบเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าแห่งนี้ ทาให้กลุม่ ผลประโยชน์ และผูม้ อี ทิ ธิพล
สามารถยืมมือชาวบ้านในเขตป่ าสงวนเข้ามาตัดไม้ และลักลอบล่าสัตว์ในเขตป่ าอนุรกั ษ์ ได้อย่างต่อเนื่อง

ในทรรศนะของเขา หนทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาได้คือการสร้างแนวป่ ากันชนขึ้นมา จากนัน้ อพยพราษฎร
ออกนอกแนวกันชน แต่
พัฒนาแนวกันชนดังกล่าวให้เป็ นป่ าชุมชนทีช่ าวบ้านสามารถเข้าไปหาประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม สืบไม่มี
อานาจเพียงพอทีจ่ ะเข้าไปจัดการเรื่องนี้ให้ปรากฏเป็ นจริง ดังนัน้ เขาจึงได้พยายามประสานงานกับผูใ้ หญ่ ผูท้ ่ี
มีหน้าทีเ่ กี่ยวข้อง ชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญของแนวคิด ดังกล่าว แต่ดูเหมือนจะไม่มใี ครสนใจฟังปล่อย
ให้สบื ต้องดูแลป่ าห้วยขาแข้งไปตามยถากรรมด้วยความเหนื่อยล้า ความผิดหวังและความคับแค้นใจ
เช้ามืดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2533 สืบ นาคะเสถียร ตัดสินใจผ่าทางตันด้วยการสังเสี
่ ยลูกน้อง คนสนิท
และเขียนจดหมายสังลา
่ 6 ฉบับ ชาระสะสางภาระ รับผิดชอบและทรัพย์สนิ ส่วนตัวที่คงั ่ ค้าง มอบหมาย
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการศึกษาวิจยั ด้านสัตว์ป่า ให้สถานีวจิ ยั สัตว์ป่าเขานางรา เพือ่ นาไปใช้ตาม วัตถุ
กระสงค์ดงั กล่าว ตัง้ ศาลเพือ่ แสดงความคารวะต่อ ดวงวิญญาณของเจ้าหน้าที่ ซึง่ พลีชพี รักษาป่ าห้วยขา
แข้ง แล้วสวดมนต์ไหว้พระ จนจิตใจสงบขณะทีฟ่ ้ ามืดกาลัง เปิ ดม่านรับวันใหม่ เสียงปี นดังขึ้นนัดหนึ่งใน
ราวป่ าลึก ทีห่ ว้ ยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร ก็ปิดม่านชีวติ ของเขาลง และเป็ นบทเริ่มต้น ตานานนักอนุรกั ษ์
ไทย สืบ นาคะเสถียร ผูท้ ร่ี กั ป่ าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายวาจา
และหลังจากนัน้ อีกสองอาทิตย์ต่อมา ห่างจากบริเวณทีเ่ กิดเสียงปื นดังขึ้นไม่ก่สี บิ เมตรบรรดาเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของกรมป่ าไม้ รวมทัง้ ผูว้ ่าราชการจังหวัด นายทหาร นายตารวจชัน้ ผูใ้ หญ่ นายอาเภอ ป่ าไม้เขต
และ เจ้าหน้าทีป่ ่ าไม้ อีกนับร้อยคน ต่างกุลกี ุจอมาประชุมกันทีห่ ว้ ยขาแข้ง อย่างแข็งขัน เพือ่ หามาตรการ
ป้ องกันการบุกรุก ทาลายป่ าในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร รอวันนี้มาตัง้ แต่วนั แรก
ทีเ่ ขามาดารงตาแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าแห่งนี้แล้ว แต่หากไม่มเี สียงปื นนัดนัน้ การประชุม
ดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกัน...
การจากไปของสืบ นาคะเสถียรได้ส่งผลสะเทือนอย่างลา้ ลึกต่อผูค้ นทีร่ กั ธรรมชาติ และแสวงหาความเป็ น
ธรรม ในสังคม ทัง้ นี้เพราะว่าในยามทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ สืบมิได้เป็ นเพียงข้าราชการอาชีพทีม่ ภี าระการงาน
เกี่ยวกับการพิทกั ษ์ป่า และสัตว์ป่าเท่านัน้ หากเป็ นผูน้ าคนสาคัญของขบวนการอนุรกั ษ์ธรรมชาติใน
ประเทศไทยเป็ นผูท้ เ่ี คยต่อสู ้เพือ่ ปกปัก รักษาทรัพยากรป่ าไม้และสิง่ แวดล ้อมทางธรรมชาติโดยไม่คานึงภัย

อันตรายใดๆ การจากไปของเขานับเป็ นความสูญเสีย ครัง้ ยิง่ ใหญ่ และเป็ นความสูญเสียทีน่ กั อนุรกั ษ์
ธรรมชาติทกุ คนไม่อาจปล่อยให้ ผ่านพ้นไป โดยปราศจากความทรงจา
ใบไม้ร่วง ห้วยขาแข้ง สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์ ปี ท่ี ๓๗ ฉบับที่ ๑๘ ๒๕๓๓

กะโหลกช้าง ภายในมูลนิธิ
สัตว์ป่าก็มชี วี ติ จิตรใจ เกิดมาร่วมโลกใบเดียวกันกับเรา ให้ความรักกับพวกเขาด้วยนะครับ

ไปเทีย่ วกันต่อครับ ทีว่ ดั ท่าซุง และ หอไตร

ด้านข้างจะเป็ นแม่นา้ สะแกกรัง จะมีนกั ท่องเทีย่ วเอาอาหารมาให้ปลาอยู่ตลอด ส่วนผมลืมซื้อขนม
ปังมา โดนปลาขบเอาเล็บหัวแม่มอื กา กะจะเอารูปนี้ไปเป็ นหลักฐานแจ้งความกับสารวัตรช่อน ส.น.บาดาล

จะมีผูแ้ สวงบุญและนักท่องเทีย่ วทีเ่ ยอะนะครับ ผมพาท่านเข้าไปนมัสการหลวงพ่อฤษีลงิ ดาข้างใน
กันดีกว่าครับ

ภายในมีสงั ขารของหลวงพ่อฤษีลงิ ดาไม่เน่าไม่เปื่ อย อยู่ในโลงแก้วให้นกั ท่องเทีย่ วได้สกั การะกราบ
ไว้ขอพรเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลครับ หลังจากนัน้ พวกผมก็กลับ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ไว้วนั หลังจะมา
แนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วให้ชมกันต่อนะครับ สวัสดีครับ..

