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คำนิยม
	 หนังสือเล่มนี้	น่าอ่านทั้งในเชิงภาษาที่กลมกลืนกับสมัย	วัย	และความ
สัมพันธ์ที่น่ารักในครอบครัว	กอปรกับเนื้อหาที่ใกล้ตัว	และควรรู้เกี่ยวกับ	 
สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา	ทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้	ความเข้าใจ	ตลอดจนที่มาที่ไป
ของสิง่มชีวีติเหลา่นัน้	ซึง่ทำใหน้า่สนใจและชวนอา่นยิง่ขึน้	 ผูเ้ขยีนไดว้เิคราะห์
วิจัยความรู้ที่นำมาเขียนเป็นอย่างดี	 การเขียนหนังสือลักษณะนี้ดูเผินๆ	น่า	 
จะง่าย เพราะเป็นเนื้อหาที่ดูจะเป็นความรู้พื้นๆ แต่ที่จริงแล้ว	การอธิบาย
ความรู้พื้นๆ	นี้	ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้	หรือมีแต่น้อย	เช่น	เด็กๆ	นั้น	 
ยากมากที่จะไม่ “over simplify” คือทำให้ง่ายจนผิดหลักทางวิชาการ	 
ซึ่งอันตรายมากต่อการเรียนรู้	แต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ทำได้เป็นอย่างดี	 
น่าชมเชย  

	 อยากเห็นหนังสือลักษณะนี้ออกมามากๆ	ในท้องตลาด	ในราคาที่	 
คนส่วนใหญ่ซื้อหาได้	เพราะจะเป็นอาวุธทางปัญญาให้แก่ประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ยังสามารถใช้หนังสือลักษณะนี้อธิบายความมหัศจรรย์และความ
ลี้ลับในธรรมชาติ	เพื่อลดความเชื่ออย่างงมงายในสังคม	และได้เข้าใจถึงเหตุ
และผลของความมหัศจรรย์หรือความลี้ลับเหล่านั้น	และคงจะช่วยให้คนไทย
เข้าใจได้ว่า	วิทยาศาสตร์นั้นอยู่ในวิถีชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตาย	
	 โดยสรุป	หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย	ช่วยลดช่องว่าง
ในความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ	หวังว่าคงจะมีผลงานของผู้เขียน
ท่านนี้ออกมาให้ชื่นชมอีกในอนาคตอันใกล้	และขอบคุณบริษัทนานมีบุ๊คส์ที่
เห็นความสำคัญและมีวิธีนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างมีความรับผิดชอบ	
   

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุษณีย์	ยศยิ่งยวด	

  ที่ปรึกษาสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา	
	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

 



คำนำสำนักพิมพ ์
 คณา	คชา	นักเขียนหญิงเจ้าของรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมเยาวชน
แว่นแก้ว	ครั้งที่	๑	ประจำปี	๒๕๔๔	จากนวนิยายเรื่อง	โลกใบนี้โคจรรอบ
กระทะกับหม้อเหล็ก (และต้นไม้ด้วย)	กลับมาอีกครั้งกับผลงานสารคดีที่ผสม
ผสาน	“ความรู้”	และ	“ความบันเทิง”	ได้อย่างกลมกลืนและแยบยล	มีการ
ดำเนินเรื่องที่น่าติดตาม	นับเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมให้แก่พ่อแม่ในการกระชับ
ความสมัพนัธก์บัลกูๆ	พรอ้มทัง้สอดแทรกความรูด้า้นตา่งๆ	ลงไปในทกุกจิกรรม
ทีพ่อ่แมล่กูทำรว่มกนั		
	 สารคดีสำหรับเยาวชนเรื่อง	๗๘ ตารางวา	นี้	แสดงให้เห็นว่า	ข้อจำกัด
ต่างๆ	จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป	หากพ่อแม่มีความชาญฉลาดและพร้อมจะ
ทุ่มเทเพื่อลูกๆ	ดังเช่นในพื้นที่เพียงแค่	๗๘	ตารางวา	แต่พวงชมพูและเทวัญ	 
กส็ามารถสรา้งสรรคใ์หเ้ปน็โลกแหง่การเรยีนรูท้ีแ่สนสนกุของลกูๆ	ได้	
	 ในการจดัพมิพค์รัง้นี้	ไดร้บัเกยีรตจิาก	รองศาสตราจารย	์ดร.อษุณยี์
ยศยิง่ยวด	ผูเ้ชีย่วชาญดา้นชวีวทิยาทีม่ผีลงานโดดเดน่เปน็ทีป่ระจกัษม์ากมาย
อาทิ	ได้รับเลือกเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์จุฬาฯ	ดีเด่นปี	๒๕๔๕	 ได้รับเลือก
เปน็หวัหนา้ทมีวชิาชวีวทิยา	ในการเดนิทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์	วทิยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ในปี	๒๕๓๗,	๒๕๓๘	และ	๒๕๓๙	รับหน้าที่เป็น
บรรณาธิการต้นฉบับและเขียนคำนิยม	สำนักพิมพ์ขอขอบพระคุณท่านมา	 
ณ	โอกาสนี้ 

	 สำนกัพมิพน์านมบีุค๊สท์นี 



คำนำนักเขียน
 ฉนัดใีจทกุครัง้ทีเ่ดก็ๆ	เดนิตามฉนัเกรช่มสวนในบา้น	จากแรกๆ	บน่กนั
หงงุหงงิวา่	 “ตน้ไมบ้า้นเราไมเ่หน็สวยเลย”	 “มนีอ้ยไปหนอ่ยนะ”	 ตอนนีเ้ปลีย่น
เป็น	 “ต้นไม้บ้านเราเริ่มสวยแล้วนะ”	 “ต้นไม้บ้านเราเยอะแล้ว”	 แต่ลูก	 
ทั้งสองคน	โดยเฉพาะเจ้าตัวโต	ก็ยังพูดให้ถูกใจ	 “ต้นไม้เยอะแล้วก็จริง	แต่
เอาให้เยอะกว่านี้อีกนะ	ให้เป็นป่าไปเลย”	 	
	 โลกของสวนเล็กๆ	มีอะไรให้เจอะเจอแปลกๆ	อยู่เรื่อยๆ	 เมื่อไม่นาน	 
ก็มีหนอนผีเสื้อบุกบอมบ์เข้าโจมตีต้นบัวดินในกระถางที่กำลังงาม	ทำเอาใบ	 
บัวดินถูกเจ้านักหม่ำ...หม่ำจนเกลี้ยง	 เจ้าตัวเล็กมาเวียนดูเช้าเย็น	 พอเห็น	 
สีหนา้สีตาแม่ชักไม่ค่อยดี	ก็ชิงพูดก่อนเลยว่า	
	 “ปล่อยมันไว้นะ	ต้นไม้ไม่ตายหรอก	เดี๋ยวมันก็งอกใหม่	ใช่มั้ย”	 	
 ตอนพูดว่า	“ใช่มั้ย”	มองมาที่แม่นัยน์ตาแป๋วเชียว	ทำเอาที่คิดจะเขี่ยๆ
หนอนผีเสื้อทิ้งไป	เลยทำไม่ลง	
 สดุทา้ยเจา้บวัดนิทัง้กระถาง	ใบเลยหายเกลีย้งหมด	แตก่เ็หมอืนทีต่วัเลก็
ว่า	เจ้าบัวดินได้งอกใบขึ้นมาใหม่	และทำท่าว่าจะงามได้เหมือนเดิม	
	 ชีวิตก็คงเป็นแบบนี้	พึ่งพา	เสียสละกันบ้าง	แล้วอีกหน่อย	ผีเสื้อตัว
สวยๆ	คงมาช่วยเจ้าดอกบัวดินผสมเกสร	กลายเป็นเมล็ด	และกลายเป็นต้น
บัวดินต้นจิ๋วๆ	ต้นใหม่	
  

	 	 	 	 	 	 	 คณา	คชา
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