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เกษตรกรหัวไวใจกล้า

�ที่ลุกขึ้นมาพลิกผืนดินของตนเอง�โดย 

ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของ

“โคก หนอง นา”
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เกริ่นน�ำ

	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 เป็นแนวพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที	่ 9	 เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่ดินและน�้าเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยมีการ
แบ่งการใช้พื้นทีอ่อกเป็นสดัส่วน	มทีีเ่กบ็น�า้ให้เพียงพอต่อการเพาะปลกูตลอดปี		 
พื้นทีป่ลกูพืชไร่	พื้นทีป่ลกูข้าว	และทีอ่ยูอ่าศยั	ซึ่งจะมกีารปรับสดัส่วนให้เหมาะสม 
ตามสภาพภูมิสังคม		

	 เกษตรกรในกลุ่ม	 “แก่นมะกรูดโมเดล”	 อ�าเภอบ้านไร่	 จังหวัดอุทัยธานี	 
ที่น�ามาบอกเล่ากันในเอกสารฉบับนี้	 เป็นตัวอย่างของเกษตรกรหัวไวใจกล้า	 
ที่ลุกขึ้นมาพลิกผืนดินของตนเองโดยท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของ	 
“โคก	 หนอง	 นา”	 ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญา 
พื้นบ้านอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ	กล่าวได้ว่า	พวกเขาเหล่านั้น
เป็นครูภูมิปัญญาที่มีคุณค่าต่อการเผยแพร่และขยายผลความรู	้
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	 การเริ่มต้นของครูภูมิปัญญาทั้ง	 11	 คน	 มีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ต่างกัน	 
ซึ่งมีทั้งคนที่อยู่และเติบโตในพื้นที่ต�าบลแก่นมะกรูด	กับคนที่อยู่ในอ�าเภอบ้านไร	่ 
ซึ่งได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากพื้นที่ต�าบลแก่นมะกรูด	 และน�าไปท�าในพื้นที่ของ 
ตนเอง	 เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู ้ข้ามพื้นที่	 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ	 หรือ 
เรียกสั้นๆ	 ว่าโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กัน	 โดยเฉพาะการด้านเทคนิคและแนวคิดเรื่อง	 โคก	หนอง	นา	ที่มีภาค ี
ส�าคัญอย่างมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้	 ทั้งการเดินทางไปฝึก
ปฏบิตัทิีม่าบเอือ้ง	จ.ชลบรุี	และการท่ีวิทยากรเข้ามาให้ค�าแนะน�าถงึแปลงเกษตกร 
ในพื้นที่	ท�าให้เกิดการเอามื้อเอาแรงกันในชุมชน
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	 จดุร่วมท่ีคล้ายกันของเกษตรกรกลุม่นี	้คอื	การเปลีย่นแปลงทีใ่จและวิธคีดิ
ของตัวเอง		เริ่มจากพื้นที่เล็กๆ	ที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าท�าเพื่อบริโภคในครัวเรือน	
ซึ่งเป็นหลักของทฤษฎีใหม่ขั้นแรก	หมั่นหาความรู้จากผู้รู้และผู้ที่มีประสบการณ	์
และเริ่มท�าทันทีโดยไม่ต้องรีรอความช่วยเหลือจากใคร	ค่อยๆ	ขยายเมื่อมีก�าลัง
ท�าไหว	ผลผลติเพียงพอบริโภคในครวัเรือนแล้วจึงแบ่งปัน	ซึ่งเป็นสิ่งทีเ่กษตรกร
กลุ่มนี้ฝากไปถึงคนที่อยากจะท�าเกษตรทฤษฎีใหม	่		

	 สิ่งที่เป็นความส�าเร็จ	 ไม่ใช่เพียงการน�าวิธีการจัดการดินและน�้าของ	 โคก	
หนอง	นา	เข้ามาปรับใช้ในพื้นที่ต�าบลแก่นมะกรูดเท่านั้น	แต่คือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร	 และขยายผลข้ามพื้นที่ไปสู่เกษตรกรนอกต�าบล 
แก่นมะกรูด	 จนเกิดเป็นเครือข่าย	 มีการหมุนเวียนแรงงานไปช่วยกัน	 มีการ 
ประสานเชื่อมโยงหน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง	 เช่น	 สถานีพัฒนา 
ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 ที่สนับสนุน
เครื่องจักรในส่วนที่เกินแรงก�าลังคน	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ในจังหวัด	 ให้เข้ามา 
ท�างานร่วมกัน	โดยยึดพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เป็นตัวตั้ง		
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	 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ	 คาดหวังว่าการ 
ส่งเสริมพัฒนาต�าบลแก่นมะกรดูและพื้นทีใ่กล้เคยีง	จะช่วยพฒันาคณุภาพชีวิต 
ประชาชนในพื้นที่	 ควบคู่ไปกับการลดการบุกรุกป่า	 และสร้างแนวกันชนให้ 
เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 เพื่อให้พื้นที่ชายป่าห้วยขาแข้งแห่งนี	้ 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	 ไร่นาสวนผสม	 ซึ่งเป็นต้นแบบ 
ของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม
 

ฝ่ายจัดการความรู้
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ

กันยายน	2563
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นายวันนบ	ขอสุข
เกษตรกรคิดใหม่หัวใจใฝ่รู้

ใ	นขณะที่เกษตรกรหลายคนยอมจ�านนต่อ 
	โชคชะตา	ฝืนท�าไร่ข้าวโพดบนพื้นที่ภูเขาสูง	 

ทัง้ทีส่ภาพพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม	เพราะนอกจากพ้ืนที ่
ลาดชนั	เดนิทางยากแล้ว	ยงักกัเกบ็น�า้ไม่ได้	และ 
ต้องพึง่น�า้ฝน	เมือ่ฝนแล้งกต้็องทนรบัภาระหนีส้นิ 
ที่เกิดจากการท�าไร ่แล้วไม่ได้ผลผลิตตามที ่
ต้องการ	 เหตุการณ์นี้เกิดกับเกษตรกรทั้งต�าบล 
แก่นมะกรูด	 รวมทั้งนายวันนบ	ขอสุข	 เกษตรกร 
วัย	59	ปี	ผู้ซึ่งมาเป็นเขยในพื้นที่หมู	่3	บ้านใหม ่
คลองอังวะ	 ต.แก่นมะกรูด	 ตั้งแต่ปี	 2532	และ 
ได้รับที่ดินมรดก	 23	 ไร่	 ซึ่งสภาพไม่ได้แตกต่าง
จากเกษตรกรคนอื่นมากนัก	
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	 	 วันนบ	 ใช้ความขยันและความพยายาม
ทั้งหมดในการต่อสู ้กับธรรมชาติ	 เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งรายได้จุนเจือครอบครัวจากการท�าไร่ข้าวโพด	
ไร่มัน	 และข้าวไร่	 เช่นเดียวกับคนอื่น	 แต่นับวัน
ปัญหาที่พบกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น	 ดินที่ 
เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีทุกปี	 และหน้าดิน 
ถกูท�าลาย	พชืท่ีปลกูไว้กต็ายไปเกนิครึง่ในหน้าแล้ง	 
ปุ๋ยและยาก็แพงขึ้น	 และสารพัดปัญหาที่ท�าให้ 
วันนบ	 ต ้องกลับมาตั้งค�าถามกับตนเองถึง 
ความมัน่คงในชีวิตว่า	 หากยังท�าการเกษตรด้วย 
วิถีเช่นเดิมนี้อนาคตตนเองและครอบครัวจะเป็น 
อย่างไรและจะท�าอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บนที่ดินผืนนี	้และอีกหลายสิบหลายร้อยค�าถาม		

 

	 วันหนึ่งในปี	 2559	 เหมือน 
ฟ้าเร่ิมเปิด	 วันนบได้จุดประกาย 
ความคิดเกี่ยวกับการปรับพื้นที ่
แบบหลุมขนมครก	 โคก	 หนอง	 
นา	 หลังจากดูรายการโทรทัศน ์
ช่องหนึ่ง	 จึงพูดคุยเรื่องนี้กับ 
เจ ้ าหน ้าที่ โครงการป ิดทอง 
หลังพระฯ	 ซึ่งท�างานในพื้นที่	 
หลังจากนั้นโครงการปิดทอง 
หลังพระฯ	 จึงได้ชักชวนวันนบ 
เ ข ้ า ร ่ ว ม อบ รมก า ร เ กษต ร 
ทฤษฎีใหม่หลักสูตรโคก	หนอง 
นาที่สวนล้อม	 ศรีรินทร์	 จังหวัด 
สระบุรี	 ร่วมกับกลุ่มทหาร	 และ 
เกษตรกรที่สนใจจากหลายพื้นที่	 
รวมกว่า	 40	คน	 เร่ืองที่ได้เรียนรู้ 
ในวันนั้นท�าให้หัวใจของวันนบ 
พองโตและมคีวามหวงัเตม็เป่ียม 
ซึ่ ง ในการอบรมวั นสุ ดท ้ าย	 
วันนบเป็นคนเดียวที่ยกมือแสดง 
เจตจ�านงว่าจะกลับไปเริ่มลงมือ
ท�าทันที	นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ท�าให้
ชีวิตของวันนบเปลี่ยนแปลง	

  

แค่กล้าคิด��ชีวิตก็เปล่ียน

9ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งชายป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

A2020.indd   9 8/31/63 BE   8:21 PM



หลังกลับจากอบรมไม่นาน	 อาจารย์ยักษ์	 หรือ	 ดร.วิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 และ 
อาจารย์บุญล้อม	ซึ่งเป็นวิทยากรหลักในช่วงที่ไปอบรม	ได้เข้ามาในพื้นที่แก่นมะกรูด 
เพือ่มาให้ค�าแนะน�าแก่วนันบในการออกแบบพืน้ที	่ให้เป็นท่ีเกบ็น�า้และบริหารจดัการ 
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสูด	 เมื่อได้แนวทางการปรับพื้นที่แล้ว	 หน่วยงานในพื้นที่ 
จึงเข้าร่วมสนับสนุน	 ได้แก่	อบจ.อุทัยธานี	 ให้การสนับสนุนรถแบคโฮและเครื่องจักร 
ในการขุดปรับพื้นที่	 ชาวบ้านและเกษตรกรที่ไปร่วมอบรมรุ่นเดียวกันได้มาร่วม 
ลงแรง	โครงการปิดทองหลงัพระฯ	สนบัสนนุค่าน�า้มนัเคร่ืองจักรในรูปแบบกลุ่มกองทนุ	 
ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่ม	“แก่นมะกรูดโมเดล”	ในคราวต่อไป		โดยเจ้าของแปลง
จะทยอยจ่ายค่าน�า้มันเครื่องจักรคืนเข้ากลุ่มภายในระยะเวลา	5	ปี	เมื่อความรู้พร้อม 
พื้นที่พร้อม	 วันนบก็ไม่รีรอ	 เดินหน้าหาพันธุ์พืชมาปลูกตามศาสตร์ที่ได้เรียนมา 
หลักการง่ายๆ	ที่วันนบจ�าขึ้นใจก็คือ	“ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ” 

  ธรรมะ คือ	 ความดีงามในตัวคนปฏิบัติ	 ต้องมีใจที่พร้อมลงมือด้วยความ 
แน่วแน่	ไม่เริ่มจากความโลภ	ต้องตั้งอยู่บนจริยธรรม	ความซื่อสัตย	์การรู้จักแบ่งปัน 
ให้คนอื่น	 ไม่เบียดเบียนใคร	ธรรมดา	คือ	ท�าให้ง่าย	ท�าให้เข้ากับวิถีชีวิต	ใช้วัสดุใน 
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ท้องถิ่น	 	ธรรมชาติ	คือ	ความเข้าใจเกี่ยว
กับธรรมชาติของดิน	น�้า	แสงแดด	ลม	พืช	 
สัตว์ต ่างๆ	 ที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
	ไม่ฝืนธรรมชาติ

	 	 นับจากวันที่เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	 ที่แปลงของ 
วันนบก็เริ่มเก็บกักน�้าได้	 เพราะมีการออกแบบพ้ืนที่ให้สามารถเก็บกักน�้าฝนไว้ให้ได้ 
มากที่สุด	 ส่งผลให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นจากการท�าหนอง	และคลองไส้ไก่เลียนแบบ
ธรรมชาติ	 นอกจากนี้สภาพดินในแปลงก็เริ่มดีขึ้นจากการ	 “ห่มดิน”	 ด้วยวัสดุจาก
ธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น	เช่น	ฟางข้าว	ซังข้าวโพด	ใบข้าวโพด	หญ้าที่ตัดแล้ว	
และเศษพืชต่างๆ	 เป็นต้น	 การวางแผนปลูกพืชให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องส�าคัญ	 วันนบ
ได้เรียนรู้การสังเกตทิศทางแสงแดด	ทิศทางลม	ลักษณะดิน	 เพื่อก�าหนดจุดปลูกพืช	 
5	ระดับ	ได้แก่	สูง	กลาง	เตี้ย	เรี่ยดิน	และ	กินหัว	โดยให้พืชได้พึ่งพากันตามธรรมชาต	ิ 
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ทดลองปลูกลองถูกลองผิดและหมั่น 
สังเกตจนรู ้ว ่าพืชชนิดใดเหมาะสมจะ 
ปลูกในพื้นที่บ้าง

	 	 เป็นเวลากว่า	 2	ปี	 ที่วันนบเพียร 
ทดลองปลูก	 ปรับเปลี่ยนเรียนรู ้จาก
ธรรมชาติ	 จนวันนี้สภาพพื้นที่ที่เคยแล้ง 
จนต้นไม้ตายไปเกอืบครึง่ในทกุๆ	ป	ีกเ็ริ่ม 
เขียวชอุ ่ม	 พื้นดินที่แห้งเริ่มชุ ่มชื้นจาก 
การที่มีน�้าหล่อเลี้ยงในคลองไส้ไก่	 น�้าใน 
สระที่ขุดไว้จากที่เคยเก็บน�้าได้ไม่นานก ็
กลับขังน�้าได้ครบรอบปี	 พืชที่เคยปลูก 
ไม่ได้ก็กลับเติบโตงอกงาม	 สภาพไร่
ข้าวโพดทีเ่คยเตม็ไปด้วยสารเคม	ีเปลีย่น
ไปเป็นสวนผสมที่ปลอดสารเคมีเกือบ 
จะร้อยเปอร์เซ็นต์	 ทั้งยังเป็นเสมือน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆ	ที่อยากกินอะไรก็

แค่เดนิเข้าไปเกบ็	ทัง้ผกัพืน้บ้าน	สมุนไพร	
ผลไม	้ข้าวไร	่ข้าวนา	หลายสิบชนิด	ที่ไม่
ต้องใช้เงินซื้อแม้แต่บาทเดียว	 ต่างผลิ
ดอกออกผลให้เก็บกินได้ตลอดปี	 ในน�้า
ก็มีปลา	อีกทั้งยังมีไข่ไก่สดๆ	จากไก่บ้าน
ที่เดินไปเดินมาอย่างอารมณ์ดีให้เก็บ 
ได้แทบทุกวัน	
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	 	 นอกจากจะลดค่าใช ้จ ่าย
อาหารไปได้เยอะแล้ว	 วันนบและ
ลูกชายยังมีไอเดียท�าจุดกางเต็นท์	
ตกแต่งมุมสวนสวยๆ	 ไว้ต้อนรับนัก
ท่องเที่ยวในฤดูหนาวที่ผ่านมา	และ
คั่วกาแฟหอมๆ	ที่ปลูกเอง	 เสิร์ฟกัน
ในไร่	ในชือ่ว่า	“ไร่อุย๊กือ๋”	ซึง่นอกจาก
จะสร้างรายได้ให้ครอบครัวแล้ว	 ยัง
ได้ทั้งความสุข	ความอิ่มเอมใจ	ที่ได้
แบ่งปันอาหารปลอดภัยและความรู ้
ให้ผู ้คนที่มาเยี่ยมเยียน	 แม้ว่าใน 
วันนี้รายได้จากการขายผลผลิตยัง 
มีไม่มากนัก	 แต่ท่ีส�าคัญคือวันนบ	 
ได้เห็นอนาคตที่มั่นคงและสามารถ 
ตอบค�าถามให้ตัวเองได้หมดทุก
ค�าถาม	 นั่นหมายถึงความรู ้สึก
ปลอดภัยและมีภูมิคุ ้มกัน	 เป็นไป
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่	9	

เส้นทางนี้�ไม่ง่าย�
แต่ก็ไม่ยาก�

	 	 สองปีที่ผ ่านมาวันนบเจอ
อุปสรรคหลายอย่าง	 แต่ไม่เคยท้อ 
เขาเล่าว่า	 4	ปีแรกที่เริ่มท�า	 จะเป็น 
ช ่วงที่ เหนื่อย	 เพราะต ้องเรียนรู  ้
ทกุวนั	ลงมอืปรบัปรงุทกุวนั	ต้องหมัน่
สงัเกตธรรมชาตทิกุเรือ่ง	เช่น	ไม้ชนดิ
ใดชอบร่ม	ชนิดใดชอบแดด	ทิศทาง 

น�้า	ทิศทางลม	ชนิดแมลง	และอื่นๆ	อีกหลาย
เรื่อง	 อย่างในปัจจุบันปัญหาที่พบคือหญ้า 
หนามที่คล้ายไมยราพซึ่งมีอยู ่มากในสวน	
ท�าให้ท�างานล�าบาก	ขุดออกยาก	ตัดไปก็ขึ้น
ใหม่	 ต้นเหนียวและทนมาก	 ซึ่งยังหาวิธีทาง 
ธรรมชาติในการจัดการไม่ส�าเร็จ	ก็ถือว่าเป็น
บททดสอบหนึง่ทีว่นันบมองว่าเป็นเรือ่งท้าทาย 
มากกว่าเป็นปัญหา	 เคล็ดไม่ลับในการปลูก
พืชในแปลงที่ง่ายต่อการดูแลและเกิดความ
ยั่งยืน	 วันนบแนะน�าให้เลือกพืชประจ�าถิ่น	 
ไม่ปลูกพืชตามกระแส	 เพราะจะทนทานต่อ 
สภาพแวดล้อม	 โรคและแมลง	 ทั้งยังคง
เอกลักษณ์ประจ�าถิ่น	 เป็นจุดขายที่ไม่ต้องไป
แข่งกับใคร
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อนาคตก�าหนดปัจจบุนั�

		 	 ด ้วยความหมั่นศึกษา
หาความรู ้และติดตามข่าวสาร
รอบตัวเสมอ	 ท�าให้วันนบคาด
การณ์ถึงภัยคุกคามจากการขาด
แหล่งอาหารท่ีปลอดภัย	 เพราะ
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก	
และการรุกของกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่
จะท�าให้ข้าวปลาอาหารมีราคา
แพงขึ้น	 อันตรายจากการใช ้ 
สารเคมีในการเกษตร	 วิถีการ 
บริโภคที่ก่อให้เกิดโรคมากมาย
ในคนยุคปัจจุบัน	 และการใช้ยา 
แผนปัจจุบันที่ส่งผลข้างเคียงต่อ
ตับไตและอวัยวะอื่นๆ	 รวมถึง
การใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี
แทนคนในหลายธุรกิจ	 ท�าให้คน
ตกงานมากขึน้		ภยัคุกคามเหล่านี ้
ท�าให้วันนบต้ังเป้าหมายที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัย	 อย่างน้อยก็ให้แก่
ตนเองและครอบครวั	จงึได้สะสม 
ความรู ้และต ้นไม ้สมุนไพรที่ 
ช่วยรักษาโรคต่างๆ	 โดยหวังว่า 
จะอนุรักษ์พันธุ์และส่งต่อความรู้
ในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิถี
ธรรมชาติแบบบรรพบุรุษให้คง
อยู่สืบไป	

	 	 เมือ่เป้าหมายชดั	การลงมอืท�ากม็ทีศิทางที่
ชัดเจน	เราจึงพบเห็นทั้งไม้ผล	ไม้ใบ	และสมุนไพร
ท้องถิ่นหลายชนิดได้ในสวนของวันนบ	ซึ่งทั้งหมด
นี้ไม่ใช้ยาและสารเคมีใดๆ	 อีกต่อไปแล้ว	 แต่ใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติและการดูแลเอาใจใส่
เท่านั้น	 	 อีกเป้าหมายหนึ่งของวันนบคือ	 การฟื้น
วิถีแบ่งปันกัน	 โดยการแลกของกินของใช้กันแบบ
สังคมไทยในอดีต	 ที่มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน
ไม่ต้องตีราคา	 แต่ใช้ใจแลกใจ	 ซึ่งเป็นสังคมใน
อุดมคติที่ได้เร่ิมเกิดข้ึนจริงแล้วในสังคมเครือข่าย
ที่ท�าเกษตรทฤษฎีใหม	่			
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ฝากถงึคนทีจ่ะท�าเกษตรทฤษฎใีหม่

    “หาเงินมาซื้อความสุข ไม่มีทางซื้อได้จริง และหาไปไม่มีวันจบ แต่ 
หากเราเริม่ท�าส่ิงทีเ่รามคีวามสขุก่อน เรากจ็ะได้ความสขุ ณ ตรงนัน้เลย เมือ่เรา 
มีความสุขแล้วแบ่งปันไปยังคนรอบข้างแล้ว เงินจะตามมาเอง” วันนบกล่าว 
ในตอนท้าย	และฝากไปถึงคนที่จะท�าเกษตรทฤษฎีใหม	่ว่า
  	อย่าเริ่มคิดที่จะขายก่อน	 ให้เริ่มเปลี่ยนที่ใจ	 และเร่ิมท�าให้ตัวเองและ 
	 	 	 ครอบครัวมีกินก่อน	
  	ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน	อยากท�าต้องลงมือท�าเองก่อน	 อย่ารอให้ใครมาช่วย	 
	 	 	 ในพุทธศาสนาสอนว่า	“อัตตาหิ	อัตโนนาโถ”	และศาสนาคริสต์สอนเช่นกัน 
	 	 	 ว่า	“พระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อน”	
  	ให้เริ่มทีละน้อย	แล้วค่อยๆ	ขยาย		อย่าท�าใหญ่ในทีเดียว	เพราะกว่าที่ต้นไม ้
	 	 	 ต่างๆ	 จะให้ผลผลิตและจ�าหน่ายได้ต้องใช้เวลานานหลายปี	 ให้ค่อยๆ 
		 	 	 เลือกพื้นที่เล็กๆ	ที่สามารถดูแลได้ท่ัวถึง	 ท�าให้ครอบครัวได้กินก่อน	 เพื่อ 
	 	 	 เรียนรู้และเข้าใจ	จากนั้นจึงค่อยๆ	ขยายเมื่อพร้อม
  	ให้คิดล่วงหน้า	 10	ปี	 	 คิดวางแผนไว้ก่อนลงมือท�าเลยว่าอนาคตข้างหน้า 
	 	 	 อีก	10	ปีเราอยากมีอะไร	เพื่อให้เราลงมือท�าได้อย่างมีทิศทาง							

นายวันนบ  ขอสุข  อายุ 59 ปี
ชื่อไร่	:	ไร่อุ๊ยกื๋อ
พื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	:			23 ไร่
เริ่มปรับพื้นที่	:	4 เมษายน 2559
กิจกรรมในแปลง :	 ขุดคลองไส้ไก่	 ขุดสระ	ปลูกไม้ผล	นาข้าว	 ผัก	 สมุนไพร	 
เลี้ยงไก	่ที่พัก	Farm	Stay	กาแฟคั่วสด
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นายพงษ์พัฒน์	พิมพ์ขัน
อนำคตก�ำหนดเอง

นายพงษ์พัฒน ์ 	 พิมพ ์ขัน	 หรือโจ	 
	หนุ่มวัย	26	ปี	ที่รับหน้าที่เป็นอาสา

สมัครพัฒนาหมู่บ้าน	(อสพ.)ของโครงการ
ปิดทองหลังพระฯ	 ตั้งแต่เ ร่ิมโครงการ 
ในพ้ืนที่ต�าบลแก่นมะกรูด	 การเข้าร่วม 
โครงการฯ	 เรียกได้ว่าเป็นจุดหักเหชีวิต
วัยรุ่นของเขาเลยก็ว่าได้	 เมื่อโจได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ต้องมาท�างาน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรทฤษฎี
ใหม่	 เพ่ือพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง	 โจจึง
ใช้โอกาสนีศ้กึษา	พลิกฟ้ืนผืนดนิทีแ่ห้งแล้ง
ในไร่ข้าวโพดของพ่อ	จนน�าไปสู่ความหวัง
และการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชีวิตของเขา
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  “โจ”	 เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวพิมพ์ขัน	 จาก 
เด็กวัยรุ่นธรรมดาที่จบการศึกษา	กศน.	ในระดับชั้น	ม.	6	และไปรับ 
จ้างท�างานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ไม่นาน	 หวังเพียง 
แค่ต้องการมีงานท�า	 แต่ด้วยความที่เป็นลูกชายคนโต	พ่อจึงให ้
กลับมาช่วยท�างานในไร่ที่บ้านเกิด	 เพื่อช่วยกันปลูกข้าวโพด	และ 

มันส�าปะหลัง	ซึ่งมีพื้นที่มากถึง	21	ไร่		โจเป็นแรงหลักของครอบครัว	เพราะนอกจาก 
พ่อและแม่แล้ว	 โจยังมีครอบครัวเล็กๆ	 ของตัวเอง	 มีภรรยาและลูกสาวอาศัยอยู ่
ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ	่รายได้หลักของครอบครัวมาจากงาน	อสพ.	และการปลูก
ข้าวโพด	พอหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายและลงทุนการเกษตรได้แบบไม่เหลือเก็บ	

จุดเปลีย่นของชวีติ

	 	 โจได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน	ในการน�าเกษตรกรไปเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
แบบโคก	หนองนาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง	สวนล้อมศรีรินทร์	 ต.หนองโน	
อ.เมือง	จ.สระบุรี	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	ปี	พ.ศ.	2559	สิ่งที่โจได้รับฟังในการอบรมครั้ง
นั้นได้จุดไฟในหัวใจ	เขาเริ่มเห็นเป้าหมายของชีวิต	ได้เห็นทางรอดของการท�าเกษตร
แบบทีไ่ม่เคยได้เหน็มาก่อน	อาจารย์บุญล้อม	ซึง่เป็นวทิยากรหลกั	ได้ชีใ้ห้เหน็หวัใจของ
การท�าเกษตรแบบปราณตี “ท�าน้อยกว่าเดมิ แต่ได้ผลผลติมากกว่า เมือ่มคีวามรู”้  
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เริม่จากการปรบัทีด่นิแบบขดุหนองให้เป็นทีเ่กบ็น�า้และทีอ่าศยัของปลา	มผีกับุง้ 
ผกักระเฉดเป็นแหล่งอาหารของคน	ขดุคลองคดโค้งเพือ่ชะลอน�า้และเกบ็กกัน�า้	 
กระจายความชุ่มชื้น	 ปั้นโคกให้สูงเพื่อใช้ปลูกพืชผัก-หนีน�้าท่วม	ปลูกข้าวเป็น
แหล่งอาหารหลัก	 ใช้วัตถุดิบในธรรมชาติเพื่อเกื้อกูลกัน	 เกิดเป็นระบบนิเวศน์
ในพื้นที่	แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร	สิ่งที่ได้ฟัง	ได้เห็น	และได้เรียนรู้
ตลอดการอบรม	3	วันนั้น	ท�าให้โจอดใจรอวันกลับบ้านแทบไม่ไหว		

ท�าทนัท�ี

	 	 หลังกลับมาจากการอบรม	 โจน�าความรู้ที่ได้เรียนมาเล่าให้พ่อฟัง	และ
ลงมือวางแผนปรับพื้นที่ท�ากินทันที	 โดยขอแบ่งพื้นที่	 6	 ไร่จาก	 21	 ไร่	 ในการ
ท�าเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามที่เรียนรู้มา	ซึ่งชาวต�าบลแก่นมะกรูดรุ่นที่
ไปอบรมพร้อมกันในครั้งนั้น	 จะได้รับการสนับสนุนด้านเคร่ืองจักรจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 และโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ทันทีในลักษณะ
กองทุนของ	 “กลุ ่มแก่นมะกรูดโมเดล”	 	 อีกทั้งยังมีทีมวิทยากรหลักอย่าง	 
อ.ยกัษ์	และ	อ.บญุล้อม	ทีล่งพืน้ทีต่ามมาให้ค�าแนะน�าในการปรับพืน้ทีถ่งึแปลง
ของเกษตรกรที่หัวไวใจสู้แต่ละราย	ดังนั้น	 โจจึงไม่รอช้าที่จะลงช่ือขอขุดสระ 
ปรับพื้นที่ตามแนวทางที่เรียนมา	 สระเดิมที่มีอยู่	 1	 สระ	 ได้รับการขุดให้ลึกข้ึน 
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และขุดเพิ่มอีก	 3	สระ	มีการขุดคลองไส้ไก่คดเคี้ยวไป
ตามแปลง	เชือ่มสระเข้าด้วยกนั	ปรบัพืน้ทีเ่ป็นขัน้บนัได
เสริมคันนาให้สูงขนาดใหญ่	 ขุดหลุมปลูกกล้วย	ปลูก 
ไม้ผล	ปลูกผัก	 โดยมีพ่อและแม่เป็นพี่เล้ียง	 เพราะที่ 
ผ่านมาแม้ว่าครอบครัวของเขาจะมีพื้นที่การเกษตร
จ�านวนมาก	แต่โจเองยังไม่เคยลงมือท�าอย่างจริงจัง	
การท�าไร่ส่วนใหญ่ใช้วิธีจ้างคนงาน	คร้ังนี้โจตั้งใจว่า
จะลงมือท�าด้วยตนเองทุกข้ันตอน	 เขาจึงเร่ิมจากการ
ลงมือขุดหลุมปลูกกล้วยไปกว่า	 50	 ต้น	 และพบว่า 
ต้นกล้วยที่เขาปลูกนั้นตายไปกว่าคร่ึงหนึ่งในช่วงแรก	 
แม้ตอนเริ่มอาจยังไม่ได้ดั่งที่หวังไว	้แต่สิ่งที่โจได้รับนั้น
คือประสบการณ์ที่มีมากขึ้นในตัวเขาเอง

	 	 นอกจากนี้	โจยังสนใจในการเพาะกล้าผัก-ปลูก 
ผัก	 จึงได้เริ่มทดลองเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ก่อน	โจหมัน่เรยีนรูส้อบถามจากพ่อ	แม่	และกลุม่เพือ่น 

เกษตรกรที่เก่งเร่ืองผัก	 แปลงของ 
เขามีพื้นที่ด้านหน้าติดกับถนนราด 
ยาง	 ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของ 
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว	ท�าให ้
โจเล็งเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่า 
เพิ่มจากที่ดินของเขา	 จึงปรับพื้นที	่ 
2	งานด้านหน้า	ให้เป็นพื้นที่ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่จะมานอนดูดาวใน
หน้าหนาว	 ด้วยการท�าโคกสูงเพื่อ
เป็นที่กางเต็นท์	 ด้านหน้าท�าแปลง
ผักปลอดสารพิษ	 พร ้อมขุดสระ
เล็กๆ	และแนวคลองไส้ไก	่เพื่อเป็น
จุดเรียนรู้จ�าลองให้กับนักท่องเที่ยว	
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	 	 ผลจากการทดลองท�าในปีแรก	
โจมีรายได้จากการเปิดจุดกางเต็นท์
และขายผักรวม	 30,000	 บาท	 นับว่า
เป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความภาคภูมิใจ
ให้เขาได้มากทีเดียว	 ในปีที่สองพ่อของ
โจจึงได้ร่วมลงทุนสร้างบ้านพักแบบ
ชาวกะเหรี่ยงแท้ๆ	 ที่มีการเข้าไม้แบบ
ไร้ตะปู	 เป็นที่พักเพิ่มเติม	พร้อมกับท�า
ห้องน�้าเพื่ออ�านวยความสะดวกมากขึ้น	
นอกจากน้ียังมีแปลงผักและซุ้มผักไร้
สารพิษในบริเวณจุดท่องเที่ยว	 เพื่อเก็บ
บริโภคในครัวเรือน	และจ�าหน่ายแก่นัก
ท่องเที่ยวอีกด้วย	

การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้�

	 ในปีแรกที่เริ่มลงมือปรับพ้ืนที่และ
ปลูกพืชตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม	่
ครอบครัวของโจเริ่มมีผักไร้สารพิษไว้
บริโภคเอง	มีสระน�้า	4	บ่อ	ที่มีน�้าอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งปี	 สามารถเลี้ยงปลา
ไว้เป็นอาหารได้ตลอดปี	 รอบๆ	แปลงที่
มคีลองไส้ไก่คดเคีย้วผ่าน	มคีวามชุม่ชืน้
และเขียวชะอุ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับหลายปีที่ผ่านมา	 โจเล่าว่าสมัยก่อน	
เม่ือถึงฤดูแล้งมองไปทางไหนก็จะเจอ
แต่หญ้าแห้ง	มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นเรื่อยๆ	
แต่เดีย๋วนีแ้ม้หมดฤดูฝนแล้วมองไปทาง
ไหนก็ยังเห็นสีเขียวสบายตา	

	 ส่วนรายได้ของครอบครัว	 จากเดิมที่มี
รายได้จากการเกษตรแค่ปีละ	1	ครั้ง	คือใน
ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพด	แต่ตอนนี้เริ่มมีรายได้
เสริมจากกล้วย	 รวมไปถึงรายได้จากการ
ท่องเที่ยว	 -	 ให้เช่าท่ีพักและลานกางเต็นท์
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม	 ถือว่า
เป็นรายได้แหล่งใหม่ที่มีอนาคตไกลอีก
ด้วย	แม้ว่ารายได้ที่เพ่ิมข้ึนในรอบปีที่ผ่าน
มายังไม่สูงนัก	 แต่ดูเหมือนว่าแสงสว่างที่
ปลายอุโมงค์เด่นชัดขึ้นแล้ว	 เมื่อโจเริ่มเห็น
แนวโน้มแล้วว่ารายได้เสรมิสามารถเกดิขึน้
ได้ตลอดปีหากมีความหลากหลายของพืช	
และมีกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวแบบใหม	่

ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งชายป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี20

A2020.indd   20 8/31/63 BE   8:21 PM



แผนในอนาคต

	 	 โจยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมายของการ
พฒันาทีด่นิแปลงเลก็ๆ	ของเขา	ให้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	พร้อมทั้งมีความ
คิดในการต่อยอดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	
ซึ่งพืชที่ตั้งใจจะปลูกต่อไปมีอีกหลายชนิด	
ส่วนใหญ่เป็นพืชผกัสวนครวั	เช่น	มะเขอืยาว	
ฟักทอง	 ถั่ว	 พริก	 ไม้เลื้อยต่างๆ	 รวมถึงผัก
สลัดต่างๆ	เพื่อจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพได้อีกด้วย	 โดยโจมีแนวคิดที่จะชูจุด
เด่นของสินค้าปลอดภัยจากสารเคมีและมี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

  
	 	 ส�าหรับผู้สนใจอยากเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตมาท�าเกษตรแบบทฤษฎีใหม	่ 
โดยเฉพาะการปรับพื้นที่เป็นโคก	หนอง	นา	ควรเร่ิมต้นจากพ้ืนที่น้อยๆ	 ก่อน	และ 
ควรมีเป้าหมายแรกเริ่มที่ชัดเจนว่าจะท�าเพื่อตัวเองและครอบครัวก่อน	 เพราะเป็น 
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่	เป็นการหันมาใช้วิธีการพึ่งพาธรรมชาติ	ลดต้นทุนในการ 
ใช้ชีวิตประจ�าวัน	 ส่วนเคล็ดลับการเลือกพ้ืนที่ที่จะเร่ิมต้น	 ควรเป็นพื้นที่ใกล้บ้าน 
ที่สะดวกและง่ายต่อการดูแล	 และที่ส�าคัญต้องเริ่มที่ความสนใจจริงๆ	 อย่าท�า 
เพราะเลียนแบบคนอ่ืน	 แต่ให้ท�าเพราะใจอยากท�า	 เร่ิมเล็กๆ	 เม่ือเห็นผลจึงขยาย	 
จะได้มีก�าลังใจ

นายพงษ์พัฒน์ พิมพ์ขัน  อายุ 26 ปี
ชื่อไร่	:	หมอจิตร 
พื้นที่ทั้งหมด	:	21 ไร่
พื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	:	6 ไร่   เริ่มปรับพื้นที่	: ปี 2559
กิจกรรมในแปลง : ขุดคลองไส้ไก่	 ขุดสระ	ห่มดิน	ขุดนาข้ันบันได	ปลูกไม้ผล	
กล้วย	ผัก	ท�าบ้านพัก-จุดกางเต็นท์

ฝากถึงคนที่จะท�าเกษตรทฤษฎีใหม่
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โรงเรียนอีมาดอีทราย
โรงเรียนวิถีเกษตร

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย	 เป็น 
โ ร ง เ รี ยนขนาด เล็ ก ในต� าบล 

แก่นมะกรูด	 สอนต้ังแต่อนุบาล	 1 
ถึงมัธยมศึกษาป ีที่ 	 3 	 มีนักเรียน
ประมาณ	170	คน	 เป็นลูกหลานของ
ชาวบ้านในพ้ืนที่หมู ่	 4	 บ้านอีมาด 
อีทราย	และชาวบ้านหมูบ้่านใกล้เคยีง	 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์	
เด็กนักเรียนจ�านวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จะ 
ไม่ได้เรียนต่อ	 ส่วนหน่ึงจะไปหางาน 
ท�านอกพื้นที่	 และส่วนหนึ่งกลับไปใช ้
ชีวิตตามวิถีเกษตรเช่นเดียวกับพ่อแม่	
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	 	 	 จากสถานการณ์ดังกล่าวท�าให้	 นายดิเรก 
ศรีสุวรรณ	ผู้อ�านวยการโรงเรียนได้เล็งเห็นความส�าคัญ 
ของการสร้างเสริม	 “วิชาชีวิต”	 ให้เด็กๆ	 เพื่อสามารถน�า 
ความรู้และทักษะไปเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้	 
กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางให้โรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา	 บรรจุความรู ้ เรื่องปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เข ้าไว ้ใน 
หลักสูตรการเรียนการสอน	 จึงเป็นที่มาของความตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตรใน
โรงเรยีน	ให้มีวชิาด้านการเกษตรแบบกสกิรรมธรรมชาตข้ึิน	เพือ่ให้เดก็ได้ซมึซบั	เข้าใจ	
และน�าไปปรับใช้ในชีวิตหลังจากที่จบออกไป	 รวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ปกครองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้นด้วย

จุดเปลีย่นของการเรยีนรู�้

	 	 การเปลียนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย	หากทีมของครูผู้สอนไม่มีความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยในป	ีพ.ศ.	2560	ผอ.ดิเรก	และครูในโรงเรียน
จ�านวนหนึ่ง	 ได้สมัครเข้าร่วมอบรมการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	 พร้อมกับชาวบ้าน	 
ณ	มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	ที่จังหวัดชลบุรี	 5	 วัน	 4	คืน	นอกจากนี้ยังได ้
ไปร่วมเอามื้อเอาแรงกับชาวบ้านที่บ้านโป่งเกต	ุจังหวัดสระบุร	ีเป็นเวลา	7	วัน	ด้วย	
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	 	การอบรมทีม่ลูนธิกิสกิรรมธรรมชาติ 
มาบเอื้อง	 ครั้งนั้น	 ไม่เหมือนการอบรม 
หรือการดูงานที่ผ ่านๆ	 มา	 เพราะม ี
วิทยากรหลักเป็น	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	นายววิฒัน์	 
ศัลยก�าธร	 หรืออาจารย์ยักษ์	 ผู ้ก่อตั้ง 
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ	 รวมทั้งผู้ใหญ่ 
สมศกัดิ	์เครอืวลัย์บ้านสองสลงึเกษตรกร 
ผู ้เปลี่ยนชีวิตตนเองจากการมีหนี้สินรุงรังจนกลายเป็นเกษตรกรที่ท�าเกษตร 
ผสมผสานจนประสบความส�าเร็จปลดหนี้ได้	 รวมถึงวิทยากรอีกหลายท่านที ่
เป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติจริง	ผลัดกันมาถ่ายทอดความรู้	

	 	 ในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติ	ท�าให้	ผอ.ดิเรก	และคณะครูที่ไปร่วมอบรม	
ได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติของต้นไม้หลากชนิด	
หลายระดับความสูง	เหตุผลว่าท�าไมต้องปลูกพืชหลายระดับอยู่ด้วยกัน	การปลูกป่า	
3	อย่างประโยชน์	 4	อย่างคืออะไร	ข้อส�าคัญคือ	 ได้หลักคิดที่ว่า	กสิกรรมธรรมชาติ
ต้องเกิดจากการต่อสู้กับจิตใจของตัวเอง	ระหว่าง	“ความพอ”	กับ	“ความอยาก”	เริ่ม
จากการสร้างความพอเพยีงในปัจจยัขัน้พืน้ฐานส�าหรบัตนเองและครอบครวัก่อน	แล้ว
ค่อยแบ่งปันไปยงัเพือ่นบ้าน	คนรอบข้าง	เกดิการสร้างเครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็	การค้าขาย
และธุรกจิเป็นระดับสดุท้าย	โดยสดุยอดผลลพัธ์ไม่ใช่ความร�า่รวย	แต่คือสุขภาพด	ีอายุ
ยืนยาว	และมีความสุข	นับว่าเป็นความลึกซึ้งอย่างมาก	
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หลักสตูรบรูณาการ

	 		 สิ่งแรกที	่ผอ.	ดิเรก	และคณะครูได้ท�าหลังจากการอบรม	คือการคิดออกแบบ
พื้นที่ในแปลงเกษตรของโรงเรียน	3.28	ไร่	ให้สามารถเก็บกักน�้าให้ได้	100	เปอร์เซ็นต	์
โดยอาจารย์บุญล้อม	 เต้าแก้ว	ปราชญ์ด้านโคก	หนอง	นา	จากศูนย์เรียนรู้สวนล้อม
ศรีรินทร์	 จังหวัดสระบุรี	 เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบวางแปลนพ้ืนที่	 รวมทั้ง	 อบจ.
อทุยัธาน	ีและโครงการปิดทองหลังพระฯ	สนบัสนนุในเรือ่งเครือ่งจกัรขดุและค่าน�า้มนั
เชื้อเพลิง				การปรับพื้นที่มีทั้งการย�า่ดิน	การห่มดิน	การใส่ปุ๋ยคอก	การปลูกพืช	การ
ดูแลรักษาต้นไม้	 การท�าปุ๋ยหมัก	 ฯลฯ	 ได้ถูกถ่ายทอดให้นักเรียนทุกระดับช้ัน	ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	3	ในโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย	ผ่าน
กิจกรรมพิเศษในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู	้โดยแบ่งเป็น	3	ฐานเรียนรู้	ได้แก	่

	 	 1)	 ฐานปรบั	เรยีนรูเ้กีย่วกบัการปรบัพ้ืนที	่บ�ารุงดนิ	วธีิการเกบ็กกัน�า้	การย�า่ดนิ	
	 	 2)	 ฐานปลูก	 เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกชนิดพันธุ์ต้นไม้	 เรียนรู้ชนิดของต้นไม้	 
	 	 	 การปลูกต้นไม้	การอนุบาลต้นกล้า	การย้ายลงแปลง	เป็นต้น
	 	 3)	 ฐานแปร	นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตต่างๆ	มาเป็น 
	 	 	 อาหาร	และน�้ายาเอนกประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนต่างๆ	

25ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งชายป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

A2020.indd   25 8/31/63 BE   8:21 PM



การเปล่ียนแปลง

	 	 แม้ว่าในช่วงปีแรก	 จะ 
ยังไม ่ เห็นผลผลิตที่พอเพียง
ตลอดปีการศึกษาแต่อย่างน้อย 
วิชาชีวิตเหล ่านี้ ได ้ เริ่มซึมซับ 
และฝังเข้าไปในจิตใจของเด็ก 
นักเรียนบ้างแล้ว	 ผ่านกิจกรรม 
ที่ได้ให้เด็กมีส่วนช่วยคิด	 ช่วย 
ลงมือ	 และเก็บผลผลิตต่างๆ	 
สภาพพื้นที่โดยรวมดูเขียวชะอุ่ม 
มากขึ้น	 ดินที่เคยแห้งแข็งเริ่มมีความชุ่มชื้นและนุ่มขึ้น	 ปลูกพืชได้มากขึ้น	 โรงเรียน 
ได้ผลผลิตจากการปลูกของนักเรียนไปท�ากับข้าวกลางวัน	 เด็กนักเรียนมีกิจกรรม 
ร่วมกัน	มีหน้าที่รับผิดชอบทุกคน	อีกทั้ง	 ผู้ปกครองที่ได้ร่วมเรียนรู้และเกิดการน�าไป 
ปฏบิตัจิรงิ	ยงัได้น�าผลผลติมาแบ่งโรงเรยีนและแบ่งขายมรีายได้เข้าครอบครัว	เกดิเป็น
เครือข่ายที่เข้มแข็ง	ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจมากส�าหรับการเริ่มต้น
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	 	 นอกจากผลลัพธ์ในทางที่ดีของการปรับ 
พื้นที่ของโรงเรียนแล้ว	 ผอ.ดิเรก	และครูที่ไปร่วม 
อบรมด้วยกันครั้งนั้น	 ยังได้น�าความรู ้ไปลงมือ 
ปฏิบัติในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง	 โดยได้รับการ 
สนบัสนนุจากทมีวทิยากรและเครอืข่ายทีไ่ปอบรม 
ด้วยกัน	 ผอ.ดิเรก	 ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี	 
2563	 ได้วางแผนในบั้นปลายชีวิต	 โดยชักชวน 
ภรรยา	 จัดการดินและน�้าในแปลงของตัวเอง	 
ขุดคลองไส้ไก่	และห่มดิน	ผอ.ดิเรก	เล่าให้ฟังว่า	พื้นที่แปลงนี	้เคยให้ขาวบ้านเช่าท�า 
ไร่มันส�าปะหลัง	ท�าให้ดินแห้งและแข็ง	ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น	 เมื่อได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎ ี
ใหม่	 จึงรู ้วิธีการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินด้วยวิธีการห่มฟาง	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ 
พื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง	 ผ่านไปกว่า	 4	 เดือน	 เมล็ดพันธุ์ที่ลง 
ไว้ก็เริ่มแตกยอดอ่อนให้เห็น	 และมีผลผลิตพริก	 มะเขือ	 ชะอม	 ผักปัง	 แตงกวา	 
กระเจ๊ียบ	 ในเวลาไม่ถึง	 2	 ปี	 พืชผลในสวนท้ังหมดพื้นที่	 2	 ไร่	 ไม่ได้มีไว้ขายแต ่
มีไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือน	 และแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน	 โดยเฉพาะนักเรียนที่โรงเรียน 
บ้านอีมาดอีทราย	 ถือเป็นการลดต้นทุนทีไม่ใช่แค่ครอบครัวของ	 ผอ.ดิเรก	 เองแต่ 
ยังช่วยลดต้นทุนไปยังโรงเรียนและเพื่อนบ้านได้อีกด้วย		
 

27ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งชายป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

A2020.indd   27 8/31/63 BE   8:21 PM



ปัญหาและอปุสรรค��

	 		 การท�าโครงการด้านเกษตรในโรงเรียน 
ด้วยแรงใจและแรงกายของครูและนักเรียน	 
ย่อมมีอุปสรรคในเรือ่งเวลาและความต่อเนือ่ง 
เนื่องจากแต่ละคนมีภาระหน้าที่ของตนที่ 
ล้นมือยู ่แล้ว	 การแบ่งเวลามาดูแลต้นไม้ 
ในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่สามารถเติบโตเองได้	 จึงนับเป็นงานหนักของครูอยู่มาก	 และ 
การที่เด็กนักเรียนต้องเรียนไปด้วย	ท�าให้ขาดความต่อเนื่องไปบ้าง	 วิธีการรับมือของ 
ทีมคุณครูคือการปรับตัวปรับใจรับในช่วงแรก	พร้อมกับการสร้างเครือข่ายความ 
เข้าใจในหมู่ครูด้วยกัน	และนักเรียน	รวมทั้งผู้ปกครอง	ให้มีความเข้าใจโคก	หนอง	นา 
เม่ือมีคนเห็นด้วยมากขึ้น	ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ	 งานหนักจึงจะกลายเป็นเบา 
ไปได้ในที่สุด	

แผนในอนาคต

	 	 ในมุมมองของผู้บริหารนั้น	 ผอ.ดิเรก	 มองว่าควรจะปรับหลักสูตรให้เรียนรู ้
แบบบูรณาการ	โดยให้กิจกรรมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ของโรงเรียน		เป็นต้น 
เรื่องในการน�าเรียนวิชาต่างๆ	 เช่น	 เมื่อพูดถึงหนองน�้า	 วิชาภาษาไทยอาจตั้งโจทย ์
ว่าหนองน�า้คอือะไร	วชิาคณติศาสตร์ต้ังโจทย์การคดิปรมิาตรหนองน�า้	วดัขนาดหนอง
น�้า	 วิชาวิทยาศาสตร์น�าเรียนรู้เรื่องชั้นดินที่เห็นจากการขุดหนองน�้า	 เป็นต้น	 ในส่วน 
เป้าหมายของการปรบัพ้ืนทีแ่ปลงเกษตรทฤษฎใีหม่		ต้องการให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร 
ส�าหรับโรงเรียน	 และมีปริมาณมากพอใช้ท�าอาหารกลางวันเล้ียงนักเรียนให้ได้ 

ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งชายป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี28

A2020.indd   28 8/31/63 BE   8:21 PM



โรงเรียนอีมาดอีทราย	: นายดิเรก ศรีสุวรรณ (ผู้อ�านวยการโรงเรียน) 
ขนาดพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด	:	60 ไร่
พื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	: 3.28 ไร่
ปีที่เริ่มท�า	: มิถุนายน 2560
กิจกรรมในแปลง	:
	ปรับพื้นที	่ขุดขั้นบันได	ขุดสระ	ท�าคลองไส้ไก	่ปูฟางห่มดิน
	ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด	เช่น	ทุเรียน	เงาะ	ล�าไย	มะขาม	ส้มโอ
		 มะละกอ	กล้วย	ฯลฯ
	ปลูกไม้ป่า	เช่น	ยางนา	สัก	ค้อ	มะค่า	ประดู	่ฯลฯ
	ปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในโรงอาหารโรงเรียน	เช่น	มะเขือ	พริก

มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก ่
ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงด้วย	 และยังมองไปถึง 
ความเป็นไปได้ในการจดัสรรพืน้ทีใ่ห้แก่นกัเรียนทีส่นใจ
ลงมอืท�าจรงิด้วยตวัเอง	โดยมีกองทนุสนบัสนนุการลงทนุ	
และการแนะน�าแนวทางหาความรู้ใหม่ๆจากการใช้ 
สื่อออนไลน์ให ้เป ็นประโยชน์	 เ พ่ือเป ็นการสร ้าง
ประสบการณ์ในสายอาชีพให้แก่นักเรียน	 ที่ก�าลังจะ
เรียนจบไปประกอบอาชีพในอนาคต		

ฝากไปถงึคนทีจ่ะท�าเกษตรทฤษฎใีหม่

	 	 ผอ.ดิเรก	 ฝากถึงคนที่จะท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ว่า	 “คนที่สนใจจะท�ำเกษตร 
ทฤษฎีควรเริ่มจำกควำมเข้ำใจแก่นแท้ของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน เพรำะกำรเข้ำใจ 
ถึงควำมหมำย และตระหนักถึงคุณค่ำที่จะเกิดข้ึนกับชีวิตแล้ว จะท�ำให้เกิดควำม 
มุ่งม่ันปฏิบัติ และเกิดพลังในกำรฝ่ำฟันอุปสรรรคที่จะเกิดขึ้นด้วยตัวเอง ข้อส�ำคัญ 
คือต้องศึกษำกับผู้รู้จริง กำรมีครูที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะจะท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจ
ถ่องแท้และต่อยอดได้”      
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ความเป็นมา

	 นายลมและนางบุญเตอืน	
สองสามีภรรยาผู้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวราชสีห์	 ท�ามาหา
เลี้ยงชีพบนพื้นที่เกษตร	20	ไร่	
โดยปลูกข้าวไว้บริโภคในครัว
เรือน	 ปลูกพืชไร่ไว้ขายเป็น 
รายได้ส่งลูกชายและลูกสาว 
เรียนหนังสือและใช้จ่ายดูแล
คนในครอบครัวอีกสิบกว่า
ชวีติ	ซึง่ผลผลติทางการเกษตร
ของครอบครัวที่ผ ่านมาท�า
รายได้ไม่มากมายนัก	 เพราะ
สภาพพ้ืนเทีเ่ป็นทีส่งูม	ีลาดชนั		
และมีฝนตกน้อยแม้ในหน้า
ฝน	 ประกอบกับไม่มีแหล่ง
กักเก็บน�้า	 ท�าให้พืชพรรณที่
พยายามปลูกไว้มีใบเหลือง		
ขาดน�้า	 แม้กระทั่งกล้วยที่ว่า
ปลูกง่ายก็มีใบเหลืองเช่นกัน	

นางบุญเตือน	-	นายลม	ราชสีห์
หัวด�ำน�ำหัวขำว
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อีกทั้งปัญหาดินถูกกัดเซาะจนเกิดร่องน�า้ในหน้าฝน	ท�าให้ร่องที่น�้ากัดเซาะนั้นเริ่มลึก
ขึ้นและกว้างขึ้นเรื่อยๆ	ทุกปี	

	 	 นางบุญเตือนเล่าให้ทีมงานฟังว่า	 ในอดีตมีหน่วยงานทางการเกษตรจะน�า
ปัจจัยทางการเกษตรมาแจก	เช่น	ต้นกล้าเมล็ดพันธุ์	ปุ๋ย	พันธุ์ไก	่พันธุ์เป็ด	ฯลฯ	แต่ตน
และสามไีม่เคยอยากได้	สิง่ทีอ่ยากได้ทีส่ดุมเีพียงสระเกบ็น�า้เท่านัน้	และถงึกบัเคยเอ่ย
ปากบอกเจ้าหน้าที่ว่า	“ถ้าไม่ได้สระน�้าก็ไม่เอาอะไรเลย เอาอะไรมาให้เอากลับ 
ไปแจกคนอื่นให้หมด”	 เรียกได้เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นว่า	ส�าหรับเกษตรกรแล้ว	
“น�้า”	 	คือปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการท�าการเกษตร	หรืออาจกล่าวได้ว่า	 “น�้าคือชีวิต”  
อย่างที่ในหลวงรัชกาลที่	9	ได้เคยตรัสไว้ไม่มีผิดเพี้ยน

จุดเปลีย่นของชวีติ�

	 	 นายลมและนางบุญเตือน	 เล่าว่าจุดเปล่ียนของการ 
ท�าการเกษตรนั้นเริ่มจากที่ลูกชาย	คือ	น้องตูมตาม	วัย	15	ปี	 
นักเรียนเรียนดี	 กิจกรรมเด่น	 ของโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย	 
จนได้รับเลือกให้ไปร่วมโครงการได้รับคัดเลือกจากครูให้ไป 
ร่วมเรียนรู ้การท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จังหวัดสระบุรี	 
เม่ืออบรมโครงการเสรจ็	ตมูตามกไ็ด้กลบัมาเล่าให้พ่อกบัแม่
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ฟังถงึประสบการณ์ทีไ่ด้ไปพบเหน็	ทัง้การแก้ไขปัญหาเรือ่งน�้าในพืน้ทีก่ารเกษตร	 เช่น	 
การย�า่มูลววัในสระให้เป็นผนงักกัเกบ็น�า้ได้	การขดุคลองไส้ไก่	การห่มดนิสร้างความ 
ชุม่ชืน้	สร้างโอกาสให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 นางบุญเตือนจึงเริ่มสนใจ	และ 
ไม่ลังเลที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรกรเรื่องโคก	หนอง	นา	ที่โครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ	จัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธาน	ีในป	ี2561	ซึ่งกล่าว 
ได้ว่าเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวราชสีห์	 ที่จะน�าพวกเขาไปสู ่
ความส�าเร็จอย่างยังยืนในอนาคต

	 	 หลังจากกลับมาจากอบรม	 สิ่งแรกที่ครอบครัว 
ราชสีห์ท�าคือลงมือขุดคลองไส้ไก่	 โดยสมาชิกทุกคนใน 
ครอบครัวช่วยกันลงแรงขุดคลองต้ืนๆ	ที่มีลักษณะแคบ	 
ยาวลัดเลาะไปมาในพื้นที่	 ปรับพื้นของคลองเป็นลักษณะ 
หลุมขนมครก	 หรือการท�าให้พ้ืนคลองมีลักษณะเป็น 
หลุมบ่อ	 ไม่เรียบเสมอกัน	 เพื่อชะลอน�้าและกักเก็บความ 
ชุ่มชื้นไว้ให้นานที่สุด	 โดยพยายามเลือกพันธุ์พืชที่ปลูกให้ 
หลากหลายและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น	 เช่น	 กล้วย	
มะม่วง	 มะนาว	 ขนุน	 ฯลฯ	 แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็ 
คือการน�าฟางข้าวหรือใบไม้แห้งหญ้าแห้งมาคลุมดิน
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การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึน�

	 	 หลังจากปรับพ้ืนที่ท�ากินได้เพียง	 1	 ปี	 
เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน	 
เมื่อฝนตกลงมา	 และน�้าไหลไปขังในคลอง 
ไส้ไก่	 น�้าจึงซึมลงดินและกระจายไปได้ทั่วถึง 
มากยิ่งขึ้น	ต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่ห่างไกลสระน�้า 
กลับดูสดชื่นกว่าเมื่อก่อน	พื้นดินมีความชุ่มชื้น	 
สระน�้าเดิมสามารถเก็บกักน�้าได้นานขึ้น	ยิ่งท�า 
ให้สมาชิกครอบครวัราชสห์ีสนกุกบัการเสาะหา 
พันธุ์ต้นไม้มาปลูกในพ้ืนที่อย่างหลากหลาย 
ครอบครวัมคีวามหวังและความมัน่ใจว่าอนาคต
จะสามารถมีชีวิตที่มั่นคง	 มีภูมิคุ้มกัน	 จากการมีอาหารรอบบ้านที่ไม่เพียงแต่จะใช้
บริโภคในครัวเรือน	แต่ยังพอเพียงส�าหรับแบ่งปันไปยังเพื่อนบ้านอีกด้วย	

	 	 ในส่วนน้องตูมตาม	ซึ่งเป็นผู้ไปเรียนรู้การท�าโคก	หนอง	นา	ด้วยตัวเองตั้งแต่
เปน็นกัเรยีน	ถงึกับหลงไหลในการท�าการเกษตร	เนือ่งจากเหน็ภาพของการใชช้ีวติใน
แนวทางที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้	 ช่วยเหลือผู้อื่นได้	 และยังสามารถท�าธุรกิจได้อีก
หลากหลายแนวทาง	จึงเปลี่ยนเป้าหมายจากเดิมที่เคยอยากเรียนกฎหมายเพื่อเป็น
ทนาย	มาเป็นการเลือกเรียนวิทยาลัยเกษตรในระดับมัธยมปลาย	 เพื่อน�าการเรียนรู้
มาปรับใช้กับพื้นที่ที่บ้านของตนเองอีกด้วย	

ปัญหา�อปุสรรค�และการแก้ไข�

	 	 ส�าหรบัครอบครวัราชสห์ี	การด�าเนนิการปรับพืน้ทีเ่พือ่ท�าเกษตรทฤษฎใีหม่	ไม่มี
อะไรที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาใหญ่	 เพราะทุกอย่างเกิดจากความมุ่งม่ันต้ังใจพ่ึงพา
ตนเอง	ท�าตามก�าลังที่มีอย่างค่อยเป็นค่อยไป	มีเพียงสิ่งกวนใจที่ท�าให้ยังมีความไม่
สบายใจอยู่บ้าง	นั่นคือ	พื้นที่รอบๆ	แปลง	ที่ยังคงใช้สารเคมีในการท�าไร่ข้าวโพด	และ
เมือ่ถงึฤดฝูน	ยงัคงมปัีญหาการชะล้างหน้าดนิและสารเคมไีหลมายงัแปลงและแหล่ง
น�า้อยูบ้่าง	แต่การจะไปห้ามหรอืเปลีย่นใจเพือ่นบ้านให้เปลีย่นวถิชีวีตินัน้คงเป็นไปได้
ยาก	 เพราะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการใช้ชีวิตเช่นครอบครัวราชสีห	์สามารถ
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ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาปาก
ท้องและหล่อเลี้ยงชีวิตได้ดี
เพียงใด	เพื่อให้เห็นว่า	แม้ไม่มี
เงินก้อนใหญ่จากการท�าไร่
ข้าวโพด	ก็ไม่ได้ท�าให้อดตาย	
แต่กลับมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์
มากกว่าเดิมเสียอีก	

แผนในอนาคต

	 	 นายลมผู้เป็นพ่อและหัวหน้าครอบครัวเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าผ่อนคลายถึง 
สถานภาพของครอบครัวตอนนี้ที่ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 ว่าหลังจากได้ลงมือ 
ปลูกพืชพรรณต่างๆ	 ไว้	 และการปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านมาได้ท�าให้ความชุ่มชื้นในพื้นที่ 
ฟื้นคืนมาจนสามารถช่วยบ�ารุงรักษาให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้มีชีวิตรอด	 ออกดอก 
ออกผลให้เห็นแล้ว	 ถือว่าได้มาเกินครึ่งของสิ่งที่หวังไว้	 โดยเป้าหมายของครอบครัว 
ราชสีห์ต่อจากนี้	 หวังเพียงให้ต้นไม้เหล่านี้เติบโตเป็นร่มเงา	 เม่ือถึงยามแก่ก็หวังว่า 
ผลผลิตที่ปลูกไว้เหล่านี้จะดูแลครอบครัวให้มีรายได้จากการขายผลผลิตบ้าง	 
เพือ่น�ามาซ้ือหาสิง่ของจ�าเป็น	มกีนิมใีช้	มกีจิกรรมในสวนต่างๆ	ให้ท�าอย่างเพลดิเพลนิ 
ในยามแก่เฒ่า	และแบ่งปันไปยังผู้ที่เดือดร้อน
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ฝากถงึคนทีจ่ะท�าเกษตรทฤษฎใีหม่

นางบุญเตือน ราชสีห์ อายุ 38 ปี
พื้นที่ทั้งหมด	:	20 ไร่
พื้นที่ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	: 6 ไร่
ปีที่เริ่มปรับพื้นที่	:	2561
กิจกรรมในแปลง :	 ขุดคลองไส้ไก่	 ขุดสระ	ห่มดิน	 ขุดนาข้ันบันได	ปลูกไม้ผล	
กล้วย	ผัก	เลี้ยงปลา	กบ

	 ปัจจัยของความสุขและความ
ส�าเร็จในการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	
คือ	 “ใจ”	ที่อยากให้ครอบครัวได้ใช้
ชีวิตอย่างปลอดภัย	 ทั้งปลอดภัย
จากสารเคมีในการเกษตร	 ความ 
ปลอดภยัจากความอดอยากหวิโหย	 
ให้มีชีวติทีม่ั่นคง		และความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ	 เช ่น	 การเกิด
อันตรายจากดินสไลด์เพราะบุก
ป่าท�าไร่ข้าวโพด	 เพราะหากมีใจ
มุ่งมั่นแล้ว	 การเริ่มต้น	 ไม่ได้ยาก
อย่างท่ีหลายคนคิด	 เพียงเร่ิมจาก
การท�าความรู้จักพื้นที่ของตนเอง
ให้ดีก่อน	 อีกประการหนึ่งคือ	 การ
ท�าความรู้จักตนเอง	รู้ว่าชอบกนิพืช
ผักผลไม้อะไร	และประการสุดท้าย
คือ	 การเร่ิมลงมือท�า	 คือเร่ิมลงมือ
สร้างฝันด้วยการสร้างความชุ่มชื้น 

ในพื้นที่	 ด้วยการหาความรู้ในการขุดสระ	 ขุดคลองไส้ไก่	 วางผังแปลงที่เหมาะสม	 
การพูดคุยกับคนที่มีความรู้จริง	จะช่วยให้สามารถส�าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน				
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นายปราโมทย์	แก้วกังวาล
เปลี่ยนควำมคิด ชีวิตเปลี่ยน

ครอบครัวของปราโมทย์	 แก้วกังวาล	
หรือโมทย	์หนุ่มวัย	26	ปี	ยังชีพด้วย

การท�าการเกษตรเป็นหลักในพื้นที่ต�าบล
แก่นมะกรูด	 โดยเลือกปลูกพืชไร่ที่ทนแล้ง	
ใช้น�้าน้อย	เช่น	ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	ซึ่ง
สามารถปลูกได้บนพ้ืนที่ท�ากินที่ลาดชัน	
ประมาณ	16	 ไร่	 	 	 เดิมพ่อของโมทย์ปลูก
ข้าวโพดเพือ่หาเงนิก้อนใช้จ่ายในครอบครัว
และส่งลูกเรียนหนงัสือ	โมทย์จึงได้มโีอกาส
เรียนถึง	ปวช.	สาขาบัญชี	แต่ด้วยความไม่
ชอบอยู่ในเมือง	 หลังเรียนจบจึงตัดสินใจ
กลับมาอยู่บ้าน	ช่วยพ่อท�าไร	่ ผลผลิตของ
ไร่ข้าวโพด	 1	 ไร่	 ปกติแล้วควรได้น�้าหนัก
ข้าวโพดราวๆ	1	ตัน	หรือ	1,000	กิโลกรัม	
แต่ส�าหรับพื้นที่ลาดชันแบบของครอบ
ครัวโมทย์นั้น	 แต่ละปีพวกเขาสามารถ
เก็บผลผลิตได้เพียงไร่ละ	 10	 ถุงปุ๋ย	 หรือ
ประมาณ	100	 กิโลกรัมเท่านั้น	 อีกทั้งใน
การปลูกแต่ละครั้งก็มีความยากล�าบาก	
เนื่องจากพื้นที่สูง	 ท�าให้ต้นทุนสูงไปด้วย	
ครอบครัวจึงมีภาวะหนี้สินอยู่ไม่ใช่น้อย	
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จุดเปลีย่นของชวีติ

	 	 สิ่งที่โมทย์เห็นมาตลอด	 นอกจากความ 
ยากล�าบากและหนีส้นิทีไ่ม่มจีุดสิน้สดุ	เขายงัเหน็ 
ถงึความไม่สมดุลของชวีติ	ทีค่รอบครวัไม่สามารถ 
พึ่ งพาตนเองได ้ 	 ต ้องหาเงินอย ่าง เหนื่ อยยากเพื่ อมาซื้ อของกินของใช ้	 
เดือนละไม่ต�่ากว่า	 3,000	 บาท	 และด้วยความท่ีโมทย์เป็นคนชอบกินผลไม้	 
จึงเคยชวนพ่อปลูกผลไม้ไว้กินเอง	 แต่ในวันนั้นเหมือนไม่มีใครเห็นด้วย	 เพราะมอง 
ว่าพ้ืนที่ไม่มีน�้าปลูกไปก็ไม่ขึ้น	 	 แต่โชคยังเข้าข้างโมทย์	 เพราะรู้จักกับ	 อสพ.	หรือ 
อาสาพัฒนาพื้นที่ของโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ ่นในพื้นที่		 
ซึ่งได้ชักชวนเขาไปเข้าอบรมเกี่ยวกับการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง	 เริ่มที่โครงการ 
คบเด็กสร้างฝายปี	5	ที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ	จังหวัดลพบุร	ีและครั้งที่สองที่ได้อบรม 
เกษตรทฤษฎีใหม่	 ที่สวนล้อมศรีรินทร์	 กับอาจารย์บุญล้อม	 เต้าแก้ว	 จังหวัดสระบุร	ี
และนั่นคือจุดเปลี่ยนของวิธีคิดและชีวิตของเขาไปตลอดกาล			

กจิกรรมในแปลง 

	 	 เมื่อกลับจากการอบรมแล้ว	 โมทย์ไม่รีรอที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ของตนเอง	 	 เริ่มจากการปลูกผักสวนครัวรอบบ้านก่อน	 ผักที่เลือกปลูกเป็นผัก
ง่ายๆ	ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 กะเพรา	มะเขือ	พริก	 เพ่ือลดรายจ่ายในการ
ซื้อหา	 จากนั้นชวนพ่อปรับพ้ืนที่เป็นขั้นบันได	 ขุดคลองไส้ไก่	 ขุดสระ	 เพื่อจะได้มี
น�้าและปลูกพืชได้มากขึ้นตามที่เรียนรู ้มา	 ซึ่งเขาได้รับการสนับสนุนจาก	 อบจ.
อุทัยธานี	 	 ส�านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	 	 และโครงการปิดทองหลังพระฯ		
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ในเรื่องเครื่องจักรและน�้ามันเช้ือเพลิง	 ในรูปแบบของ 
กองทุนกลุ่มแก่นมะกรูดโมเดล	 โดยมีสมาชิกในกลุ่มมา 
ร่วมลงแรง	 อีกทั้งยังมีที่ปรึกษาที่คอยช่วยแนะน�าการ 
ปรับพื้นที่	 โดยอาจารย์บุญล้อม	 เต้าแก้ว	 เข้ามาให  ้
ค�าแนะน�าที่แปลง	 สวนของโมทย์จึงได้เริ่มลงมืออย่าง 
เต็มรูปแบบเมื่อเดือนมิถุนายน	 2560	 และขุดเสร็จ 
เมื่อเดือนสิงหาคมปีเดียวกันนั้นเอง	

	 หลังจากพื้นที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างโมทย์และพ่อก ็
ช่วยกันหาพันธุ์ไม้มาปลูก	 โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน	 เช่น	 ส�านักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี	 สนับสนุนกล้าทุเรียน	 และ 
ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 4	 นครสวรรค์	 กล้าไม้บางส่วนลงมือตอนกิ่งช�ากิ่ง 
กันเอง	 ซึ่งเคล็ดลับส�าคัญที่ท�าให้ต้นไม้รอดชีวิต	 คือการใช้ฟางหรือวัสดุการเกษตร 
ที่หาได้ในพื้นที่มาห่มรอบโคนต้นไว้	 เพื่อรักษาความชุ่มช้ืน	 และโมทย์ยังใช้เศษพืช 
ที่หาได้	 เช่น	ฟางข้าว	 ซังข้าวโพด	คลุมพื้นที่ไปให้รอบแปลง	 เพื่อเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
และสร้างความชุ่มชื้นในดิน	 นอกจากนี้	 โมทย์ยังทดลองท�าสูตรน�้าหมักตามที่เคย 
ได้เรียนรู้มาทั้ง	 7	แบบ	หรือน�้าหมัก	7	 รส	คือ	 รสจืด	 รสเปรี้ยว	 รสฝาด	รสขม	หอม 
ระเหย	 เผ็ดร้อน	และเบื่อเมา	 โดยต่างก็มีสรรพคุณแตกต่างกันออกไปตามสูตรและ 
วัตถุดิบที่ใช้	 เช่น	รสจืด	ใช้บ�ารุงดิน	บ�ารุงใบ	รสเปรี้ยวใช้ไล่แมลง	ไล่เพลี้ย	หรือเป็น 
น�้ายาอเนกประสงค์	 ส่วนรสฝาด	 ขม	หอมระเหย	 เผ็ดร้อน	 และเบื่อเมาล้วนหมัก 
เพือ่วัตถปุระสงค์ไล่แมลง	ศตัรพืูช	ซึง่ต้องหมนุเวยีนกนัไปเพือ่ให้แมลงไม่ดือ้ยานัน่เอง	
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การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึน�

	 	 ประมาณ	1	ปี	 หลังจากที่เริ่มลงมือปรับปรุงพ้ืนที่	 ลองถูกลองผิด	 เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ในการท�าสวนผสม	สวนของโมทย์เริ่มมีต้นไม้มากขึ้น	พื้นดินมีความ 
ชุ ่มชื้นมากขึ้น	 ผลผลิตที่ได้ในสวนของเขาเร่ิมมีให้ครอบครัวได้บริโภค	 และยัง 
สามารถเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน	และแบ่งขายเป็นรายได้อีกทางด้วย	 ความเปลี่ยนแปลง 
ที่โมทย์ประทับใจและคิดว่ามาถูกทางแล้ว	 คือการที่เขาได้เห็นว่ารายจ่ายของ 
ครอบครัวลดลงมาก	ทั้งรายจ่ายที่เคยเป็นต้นทุนการปลูกข้าวโพด	 รายจ่ายในการ 
ดูแลพืชเชิงเดี่ยว	ค่าปุ๋ย	 ค่ายา	ค่าแรง	ค่าเก็บเกี่ยว	 ไม่มีอีกแล้ว	 และรายจ่ายด้าน 
อาหารที่เคยซื้อทุกวันก็ลดลงด้วย	 เนื่องจากครอบครัวมีผัก	มีปลา	มีไข่ไก่	 ไว้บริโภค 
เอง	 ปุ ๋ยที่ใช ้ใส่ต ้นไม้ก็มาจากมูลหมูที่ เขาเล้ียงไว้	 นอกจากนี้สวนของโมทย	์ 
ยังสามารถเปิดเป็นจุดกางเต็นท์แวะพักแรมของนักท่องเที่ยว	 ขายผลผลิตทาง 
การเกษตรที่ออกตามฤดูกาล	สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�าให้กบัครอบครวัอีกทางด้วย
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แผนในอนาคต

	 	 ภาพอนาคตของโมทย์ชัดเจนขึ้นมาก	
เขามองเห็นพ้ืนที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มี
ความร่มรื่น	 เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ทั้ง	5	ระดับ	 	สูง	กลาง	 เตี้ย	 เรี่ยดิน	และกินหัว	พื้นที่ 
แห่งนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เขาสามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างม่ันคงแม้ในยามแก่เฒ่า	 ด้วย 
การเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์	 สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นรายวัน	 
รายเดือน	 รายปี	 รวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง	 และ 
ในเป้าหมายของเขายังรวมถึงการได้แบ่งปันท้ังผลผลิตและความรู้ประสบการณ์ 
ไปยังผู้ที่ต้องการด้วย	

ฝากถงึคนทีจ่ะท�าเกษตรทฤษฎีใหม่�

	 	 สิ่งแรกที่โมทย์มองคือการเริ่มต้นที่ต้องเริ่มจากใจรัก	 ต้องมีใจที่พร้อมจะ
เปลี่ยนแปลง	 และมั่นใจว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการท�าพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การ 
ปลูกพืชผสมผสาน	ที่อาจไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ปีละคร้ังเช่นเดิม	และต้องมีใจยอมรับ 
ได้กับการที่ต้องเสียพื้นที่ปลูกบางส่วนไปกับการขุดสระหรือการท�าคลองไส้ไก ่
ต่างๆ	 ในพื้นที่	 และให้เชื่อมั่นว่าการมีแหล่งน�้าที่สมบูรณ์ในพื้นที่	 คือหัวใจหลัก 
ของการปลูกพืชผสมผสาน
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	 	 ส ่วนที่สองโมทย์มองว่าการเริ่มต้นนั้นยากเสมอ	 แม้จะต้องอดทนกับ 
ความเหน็ดเหนื่อย	ความร้อน	ความยากต่างๆ	ที่จะเข้ามาทดสอบในทุกวัน	แต่หาก 
ท�าได้ก็จะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้จนเกิดความสบายใจและความมั่นคงในจิตใจ
อย่างที่เขาและครอบครัวก�าลังได้สัมผัส

	 	 สิ่งสุดท้ายคือโมทย์อยากให้ผู้ที่อยากเร่ิมต้น	 ไม่ต้องท�าตามใคร	 ให้ท�าตาม 
ที่ใจตนเองต้องการ	 อยากเลือกปลูกพืชชนิดใดก็ปลูก	 แต่ข้อส�าคัญอยู่ที่การศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอ	 และการลงมือท�าเท่านั้นท่ีจะท�าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง	 
ซึ่งเขาได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นไปได้อย่างสวยงาม	 และเขาจะเดินหน้าท�ามันต่อไป 
เช่นกัน	

ปราโมทย์ แก้วกังวาล  อายุ 26 ปี 
พื้นที่ทั้งหมด	:	16.67 ไร่
พื้นที่ปรับท�าเกษตรทฤษฎีใหม	่:	16.67 ไร่
ปีที่เริ่มปรับพื้นที่	: มิถุนายน 2560
กิจกรรมในแปลง	:
	 ปรับพื้นที	่ขุดขั้นบันได	ขุดสระ	ท�าคลองไส้ไก่	ปูฟางห่มดิน
	 ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด	 เช่น	ทุเรียน	 เงาะ	ล�าไย	มะขาม	ส้มโอ	มะละกอ	 
	 กล้วย	ฯลฯ
	 ปลูกไม้ป่า	เช่น	ยางนา	สัก	ตะค้อ	มะค่า	ประดู่	ฯลฯ
	 ปลูกผักสวนครัว	พืชล้มลุก	เช่น	พริก	กะเพรา	โหระพา	มะเขือ
	 ปลูกพืชทางเลือกเพื่อสร้างรายได	้เช่น	ผักเมืองหนาว	สตรอเบอร์รี	่ฯลฯ
	 ท�าน�้าหมัก	7	รส	เป็นปุ๋ยบ�ารุงต้น	ใบ	ดอก	ฆ่าเชื้อรา	ไล่แมลง	เป็นต้น
	 เลี้ยงสัตว	์ได้แก่	เป็ด	ไก่	หมู	กบ	ปลา	หอย
	 ท�าลานกางเต็นท์	 แคร่ไม้ไผ่ส�าหรับให้เช่ากางเต็นท์ชมวิว	พร้อมบริการเต็นท ์
	 ให้เช่า
	 ห้องน�า้ส�าหรับนักท่องเที่ยว
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นางบุพชาติ	ชูบัว
เกษตรคืออนำคต  
  

นางบุพชาติ	ชูบัว	หรือ	ครูต้อง	พื้นเพเดิมเป็น 
ชาวจังหวัดอุทัยธานี	 เติบโตมาพร้อมกับการ 

ท�านา	ครูต้องไม่ได้มีความสนใจเรื่องการเกษตร 
เป็นพิเศษ	 แต่ก็รับรู ้ถึงกิจกรรมการเกษตรที่พ่อ 
แม่ต้องท�าเพื่อเลี้ยงชีพและส่งให้ตัวเองเรียน	 
ในวัยเด็กครูต้อง

	 	 มีโอกาสได้ช่วยพ่อแม่ท�านาบ้างในยามที่ 
ต้องการแรงงาน	การเกษตรจึงดูเหมือนเป็นเรื่องที่ 
ครตู้องได้เรยีนรูต้ามธรรมชาติ	แต่กไ็ม่ใช่เป้าหมาย 
หลักของชีวิต	อนาคตของครูต้องในตอนนั้นรู้เพียง
แต่ว่าต้องท�าหน้าที่เล่าเรียนหนังสือให้จบตามที่ 
ครอบครัวคาดหวัง	จนในที่สุดครูต้องเรียนจบและ 
ได้บรรจุเป็นครูของโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย	
อ.บ้านไร่	 จ.อุทัยธานี	 ถือเป็นจุดมุ่งหมายแรกที่
ครูต้องท�าส�าเร็จตามความคาดหวังของครอบครัว		
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	 	 ย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว	 บ้านของครูต้องและ
ญาติๆ	 เริ่มเปลี่ยนจากการท�านามาเป็นการท�าไร่อ้อย	
เนือ่งจากเป็นกระแสทีม่าแรงมากในสมยันัน้	อ้อยมรีาคาด	ี
สามารถท�าเงนิได้เป็นหลกัแสนต่อไร่	ยิง่เกษตรกรทีม่พีืน้ที่
มาก	ปลูกมาก	 ก็มีโอกาสที่จะได้แตะเงินล้านได้ไม่ยาก	 
ในช่วง	2-3	ปีแรกของการปลกูทีด่นิยงัมคีวามอดุมสมบรูณ์
อยู่มาก	 ผลผลิตอ้อยที่ได้ในช่วงปีแรกๆ	 จึงมีน�้าหนักดี 
และสมบูรณ์	 อีกทั้งมีต้นทุนที่ไม่สูงนัก	 เกษตรกรจึงมี 
ก�าไรเป็นกอบเป็นก�า	 แต่หลังจากใช้พื้นที่ปลูกอ้อยติดๆ	
กันมาเป็นระยะเวลากว่า	3	ปี	ผลผลิตเริ่มลดลง	วิธีท�าให้ 
มีผลผลิตดีขึ้นจึงต้องซื้อสารสังเคราะห์ต่างๆ	 มาช่วย	 
เช่น	ปุ๋ยเคมี	 ยาพ่น	 ฮอร์โมน	สารเคมีต่างๆ	แต่สิ่งที่ตาม 
มาคือต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมาก	 ก�าไรที่เริ่มน้อยลง	 และ 
ผลเสียที่เห็นได้ชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ	ญาติสนิทของ
ครูต้องที่คลุกคลีอยู่กับการปลูกอ้อยมาเป็นระยะเวลา 
นานเริ่มป่วย	 เกิดแผลที่ผิวหนังจากการใช้สารเคมี	 ท�าให้
ครอบครัวเริ่มเกิดความเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและลูกหลาน	
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จุดเปลีย่นของชวีติ

	 	 หลงัจากญาตคิรตู้องป่วยจากสารเคมทีีใ่ช้ในการ 
เกษตร	ครตู้องยอมรบัว่าคดิหนกั	จนกระท่ัง	ผอ.โรงเรยีน	 
มองหาครูอาสาสมัครไปเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่	 
โคก	หนอง	นา	ที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ	อ�าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี	 ซึ่งท�าให้พบทางสว่างเพื่อเปลี่ยนปลง 
ชีวิตทุกคนในครอบครัว	 ครูต้องรู ้สึกตกใจกับข้อมูลที ่
วิทยากรบรรยายถึงปัญหาสังคม	 และปัญหาของโลก	 
ที่มีสาเหตุจากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว	 ปัญหาการใช ้
สารเคมี	 ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจากการท�าตาม 
กระแสทุนนิยม	 เหล่านี้ล้วนกระทบถึงวิถีชีวิตความเป็น 
อยู่ของทุกคน	แม้จะเคยมองว่าเป็นเป็นเรื่องไกลตัว	แต่ 
ปัจจุบันนี้ผลกระทบทุกอย่างอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด	 จึงจุด 
ประกายให้ครูต้องเริ่มตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิต	

	 	 เมื่อกลับจากการอบรม	 ครูต้องจึงได้น�าสิ่งที่รู ้ 
มาเล่าให้เด็กนักเรียนได้ตระหนัก	 หากแต่ตนเองก็ยัง
ไม่รู ้ทางออกที่แน่ชัดนัก	 จนเมื่อมีโอกาสเข้าอบรมกับ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	 จ.ชลบุรี	 เม่ือวันที่	 
20-24	 เมษายน	 2561	 การเรียนรู ้ในครั้งนั้นเหมือน
เป็นการย�้าให้ครูต้องเกิดความมั่นใจและพบทางออก	
เนื่องจากมีตัวอย่างที่ เป ็นผู ้ส�าเร็จมาบรรยายด้วย
ตนเอง	 เสียงของผู้ใหญ่สมศักด์ิ	 เครือวัลย์	 ยังก้องอยู่ 
ในใจของครตู้องเสมอว่า	“ถ้าตวัเองไม่ท�า คนอืน่ทีไ่หน
จะเชื่อ ถ้าไม่ส�าเร็จ ใครจะอยากท�าตาม”	ดังนั้นการ
อบรมครั้งนั้นจึงไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือ 
น�ามาถ่ายทอดต่อให้นักเรียนเท่านั้น	แต่เป็นความรู้และ
แรงบันดาลใจแรงกล้าที่ท�าให้ครูต้องกลับมาย้อนมอง 
ชีวิตตัวเอง	และตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองทันที
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กจิกรรมในแปลง

	 	 สิ่งแรกที่ท�าหลังจากกลับมาจากการอบรม	 คือการเจรจาขอแบ่งพื้นที่จาก 
แม่	 จ�านวน	2	 ไร่ก่อน	พอวันรุ่งขึ้นครูต้องตัดสินใจจ้างรถแทรกเตอร์ไถไร่อ้อย	 2	 ไร่ 
นั้นออก	 หลังจากนั้นอีก	 2-3	 เดือน	 ทีมงานของอาจารย์บุญล้อม	 เต้าแก้ว	 และ 
โครงการปิดทองหลังพระฯ	 ได้เข้ามาช่วยออกแบบพื้นที่	 และเป็นที่ปรึกษาในการ 
ขุดสระ	 ขุดคลองไส้ไก่	 จนส�าเร็จด้วยเงินลงทุนของครูต้องเองแบบไม่รอความ 
ช่วยเหลือจากหน่วยงานใด	

	 	 เม่ือเตรียมพ้ืนที่เสร็จเรียบร้อย	 ครูต้องจึงปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่ลาดเพื่อ 
ป้องกันดินทะลาย	 โดยออกทุนซื้อเองส่วนหนึ่ง	 และขอการสนับสนุนพันธุ์มาจาก 
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีส่วนหนึ่งด้วย	 จากนั้นครูต้องใช้เวลาในวันหยุด	 วันว่าง 
	 ลงมือขุดหลุมปลูกต้นไม้ที่ขอพันธุ์มาจากศูนย์เพาะกล้าไม้ส่วนหนึ่ง	 และขอจาก 
เพื่อนบ้านส่วนหนึ่ง	 โดยมีหลักการในการปลูกแบบผสมผสาน	 ว่าเลือกปลูกไม้สูง 
ก่อนในพืน้ที	่	ทศิตะวนัตก	ทศิใต้	เพือ่ให้ไม่บงัแดดบงัลมพชือืน่ๆ	จากนัน้ปลกูไม้กลาง
ระหว่างไม้สูง	และปลูกไม้เตี้ยให้อยู่ระหว่างไม้สูงและไม้กลาง	และลดหลั่นความสูง
ของต้นไม้ตามชนิดพันธุ์ลงไป	ดังแผนภาพ	

ระยะห่างระหว่างไม้สูงประมาณ	8-10	เมตร

ไม้กลาง	เช่น	มะขาม	มะม่วง	
สะเดา	มะพร้าว	ไม้ผลต่างๆ

ไม้สูง	เช่น	สัก	ตะเคียน	ยางนา	พะยุง		

ไม้เตี้ย	เช่น
มะกรูด	มะนาว

ไม้พื้นดิน	เช่น	พริก	กะเพรา	โหระพา	มะเขือ	สับปะรด	โดยปลูกให้หลกหลายชนิด
เพื่อไม่ให้พืชแย่งธาตุอาหารกันเอง
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	 	 ครูต้องกับครอบครัว	 ใช้เวลาในวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ช่วยกันปลูกต้นกล้าไม้	หญ้าแฝก	ห่มดิน	รดน�า้
ต้นไม้	และเร่ิมท�าแปลงผกัปลอดสารพษิไว้บรโิภคเองใน
บ้าน	และเหลอืแจกจ่ายไปยงัญาติๆ	บ้านใกล้เรอืนเคยีง	

ผลการเปลีย่นแปลง��

	 	 หนึ่งปีหลังจากสวนของครูต้องเริ่มลงมือปลูก
ต้นไม้	 ความเปลี่ยนแปลงที่ เห็นได้ชัดคือ	 สีเขียว 
ที่เกิดขึ้นรอบๆ	สวน	ครอบครัวมีผักไร้สารพิษไว้บริโภค
อย่างสบายใจ	 ในสระเริ่มมีน�้ามากขึ้น	 มีปลา	 ระบบนิเวศน์โดยรอบดีข้ึน	 รากหญ้า
แฝกท�าหน้าท่ียึดดินในบริเวณลาดชันได้อย่างเห็นผล	 การห่มดินไปทั่วพื้นที่ท�าให้
โครงสร้างดินเริ่มดีขึ้นมาก	ปลูกผักก็งาม	 เพื่อนบ้านมาเห็นผักงามก็สนใจ	 เริ่มน�าวิธี
ใช้ฟางห่มดินกลับไปใช้ที่บ้านบ้าง	ครูต้องและสามีเริ่มสนุกกับการทดลองท�าน�้าหมัก
สูตรต่างๆ	ด้วยตัวเองเพื่อบ�ารุงต้นไม้และผักให้เติบโตดี	และยังน�าสูตรน�า้หมักที่เห็น
ผลไปใช้กับไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนสารเคมีด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุธ	สามีของครูต้อง	
ซึ่งปกติเป็นผู้ที่รับหน้าที่ฉีดยา-สารเคมีในไร่อ้อยของแม่	 แต่เมื่อรับรู้ถึงอันตรายต่อ
สขุภาพจึงเปลีย่นไปใช้น�า้หมกัฉดีพ่นแทนมากขึน้	และเป็นก�าลงัหลกัในการสนบัสนนุ
ครูต้องให้ท�าสวนท�าไร่แบบอินทรีย์	เพราะมั่นใจแล้วว่าทิศทางของการเกษตรกรรมที่
ยั่งยืนประเทศไทยคือเส้นทางนี้	

ปัญหา�อปุสรรค��

	 การจัดการพื้นที่เกษตรแบบโคก	 หนอง	 นา	 ไม่ใช่ว่าจะราบร่ืน	 เแต่ครูต้อง
มองว่า	 สิ่งที่เข้ามาเป็นเพียงบททดสอบตามธรรมชาติ	 ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงอะไร	 
เช่นกรณีมีแมลงกินใบผัก	 ก็สามารถแก้ไขได้โดยการหมั่นเดินตรวจสอบและเก็บ 
ออกจากแปลงบ้าง	ร่วมกับการศึกษาระบบนิเวศ	โดยครูต้องสังเกตว่า	ผักที่ปลูกใกล ้
ตะไคร	้จะไม่ค่อยมีแมลงรบกวน	จึงวางแผนจะเพิ่มตะไคร้ให้มากขึ้นในบริเวณแปลง
ผัก	 ร่วมกับการท�าระบบนิเวศให้สมบูรณ์	 ซึ่งจะท�าให้มีตัวห�้าตัวเบียนตามธรรมชาติ	 
ในเรื่องเงินทุน	เมื่อลงทุนไปในรอบแรกและเงินทุนหมดแล้ว	การหาพันธุ์พืชพันธุ์ปลา
ก็ใช้วิธีการขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนได	้			
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แผนในอนาคต

	 	 แผนระยะสัน้	ครตู้องตัง้ใจจะปลกูต้นไม้จ�าพวกไม้สมนุไพรให้มากข้ึน	โดยปลูก 
ไว้ระหว่างต้นไม้ใหญ่	และปลูกตะไคร้ไว้ไล่แมลงบริเวณรอบๆ	สวน	รวมทั้งปลูกหญ้า 
แฝกคลุมดินเพิ่มขึ้นในบริเวณที่จ�าเป็นต้องกันการพังทลาย	 ส�าหรับแผนระยะยาว 
ครตู้องวางแผนปลกูและดแูลต้นยางนาและไม้มค่ีาไว้เป็นสมบตัใิห้ลกู	รวมทัง้เตรยีม 
ปลูกกล้วยไว้รอบๆ	พื้นที่	 เพ่ือกันสารเคมีเข้าแปลงอินทรีย์	 เตรียมเพิ่มคลองไส้ไก่	 
และขยายพื้นที่สวนอินทรีย์ไว้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ	ในอีก	14	ปี	ข้างหน้า

ฝากถงึคนจะท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

	 	 ข้อคิดที่ครูต้องอยากฝากไปถึงผู้สนใจจะท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	 ให้เร่ิมที่ใจ 
ตนเองต้องมุ่งมัน่	เข้าใจ	และอยากท�าจรงิๆ	แล้วลงมือท�าด้วยตนเองโดยใช้เงนิให้น้อย 
ก่อน	เริ่มจากพื้นที่เล็กๆ	ที่เหมาะสมกับแรงงานตนเอง	พื้นที่ที่เหมาะสมคือประมาณ 
2	 งานต่อแรงงาน	 1	 คน	 จะท�าให้ไม่เหนื่อยเกินไป	 ข้อส�าคัญคือ	 เกษตรกรต้องมี 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 โดยเริ่มจากการอบรมกับผู้ที่รู้จริงเสียก่อนจะสามารถป้องกัน 
ข้อผิดพลาดและด�าเนินการได้อย่างถูกทิศทาง	ไม่เสียเวลาในการลองผิดลองถูก

      

นางบุพชาติ  ชูบัว  อายุ 38 ปี
พื้นที่ทั้งหมด	:	22 ไร่
พื้นที่ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	: 2 ไร่
ปีที่เริ่ม	:	มิถุนายน 2561
กิจกรรมในแปลง :
	ปรับพื้นที่	ขุดขั้นบันได	ขุดสระ	ท�าคลองไส้ไก่	ปูฟางห่มดิน
	ปลูกไม้ผลหลายชนิด	เช่น	มะขาม	ส้มโอ	มะละกอ	กล้วย	ฯลฯ
	ปลูกไม้ป่า	เช่น	ยางนา	สัก	มะค่า	ประดู่	ฯลฯ
	ปลกูผกัสวนครวั	พชืล้มลกุ	เช่น	พรกิ	กะเพรา	โหระพา	มะเขอื	สตรอเบอร์ร่ี	ฯลฯ
	ท�าปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ
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สายฝน	เสลารัตน์
ครูผู้เปลี่ยนแปลง

ใครจะเชื่อว่า	 ครูสอนคอมพิวเตอร์ใบหน้า
ยิ้มแย้มสดใส	 วัยสามสิบต้นๆ	 ที่นักเรียน

โรงเรียนอีมาดอีทรายคุ้นเคย	 ได้ผันตัวเองมา
เป็นเกษตรกรเต็มตัว	 สายฝน	 เสลารัตน์	 หรือ	 
ครูฝน	 ไม่ใช่คนในพื้นที่ต�าบลแก่นมะกรูด	แต่ 
อยู่พื้นที่ตอนล่างในอ�าเภอบ้านไร่	 และด้วย
ความที่ได้บรรจุเป็นครูที่โรงเรียนอีมาดอีทราย	
ท�าให้มีโอกาสได้พบเจอและเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ซึ่งเข้ามาท�า
กจิกรรมกบัทางโรงเรยีนด้วย	ครฝูนเล่าให้ฟังว่า 
ตอนที่ครูเป็นเด็ก	ครอบครัวมีอาชีพท�าเกษตร	
ท�าไร่	 ท�านา	 เลี้ยงเป็ด	 เลี้ยงไก่	 อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาต	ิมอีาหารจากธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์	
หาปลาในหนอง	หาของกนิในป่าได้ตลอด	แทบ
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	 	 สิ่งที่ท�าให้ครูสายฝน	 ได้เข้ามา 
เรียนรู ้กับการท�าเกษตรทฤษฎีใหม	่
เพราะร ่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้าน 
อีมาดอีทราย	 ไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ	มาบเอื้อง	 จังหวัดชลบุรี	 เมื่อ
วันที่	20	-	24	เมษายน	2561	ซึ่งจัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
และโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เพ่ือให้ 
น�าความรู้มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 
การสอนของโรงเรียน	ความคิดเร่ิมแรก
ของครูฝนคิดว่า	 “เป็นครูไม่สามารถท�า 
การเกษตรได้”	แต่ด้วยหน้าที่และความ
ชอบในใจลึกๆ	 อยู ่แล้วนั้นก็อยากที่ 
จะไปเรียนรู้	 ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนรู	้ 
5	 วัน	 4	 คืน	 ครูฝนได้รับรู้สถานการณ์
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดในประเทศไทย
และทั่วโลก	การพัฒนาที่เอาเงินเป็นตัว 
ตัง้	มุง่สร้างแต่ก�าไร	เร่งผลาญทรัพยากร	
โดยไม่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม	ท�าให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชากรบน
โลก	 เรียนรู้การจัดการพื้นที่ดินและน�้า 
เพื่อการเกษตรแบบ	 โคก	 หนอง	 นา	 
การปลูกป่า	 3	อย่างประโยชน	์ 4	อย่าง	
และแนวคิดอีกมากมายที่เมื่อฟังแล้ว	 
กค็ือหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ท่ีพ่อหลวงรัชกาลที่	 9	 พระราชทานให้
ปวงชนชาวไทย	

ไม่ได้ใช้เงินเลย	 ต่อมาเมื่อครูต้องออก
ไปเรียนไกลบ้าน	พอกลับมาบ้านอีกครั้ง	
สภาพเดิมที่ครูคุ้นเคยได้เปลี่ยนแปลงไป	
ต้นไม้ที่เคยเป็นร่มเงา	 ท้องไร่ท้องนาที่มี
ปลาเต็มไปหมด	 กลับกลายเป็นป่ามัน
ส�าปะหลังและป่าอ้อย	 ในระยะเวลา	 10	
กว่าปีที่ครูฝนไปเรียนนอกพื้นที่	 	 เมื่อได้
กลบัมาอยูบ้่านของตนเองทีอ่�าเภอบ้านไร่	
โดยบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนบ้านอีมาดอี
ทราย	 จึงได้มีโอกาสน�าความรู้มาพัฒนา
บ้านตนเอง	

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

49ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งชายป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

A2020.indd   49 8/31/63 BE   8:21 PM



   “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง”		เป็นประโยคที่ครูฝนได้ยินได ้
ฟังตลอดการอบรม	และเมื่อกลับมาแล้วจึงเกิดแรงบันดาลใจว่าต้องกลับมาสร้าง 
แหล่งอาหารท่ีบ้านของตนเอง	 เพราะอยากให้ความรู้สึกตอนเด็กกลับมาอีกครั้ง	 
อยากมีอาหารที่ปลอดสารเคมี	 อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สะอาด	และต้ังใจจะลงมือ 
ท�าให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า	ครูก็สามารถท�าเกษตรได้เช่นกัน		ครูฝนจึงเริ่มปรึกษากับ
ครอบครัวในการวางแผนท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามที่เรียนรู้จากการอบรม	ในรูปแบบ	
โคก	หนอง	นา	ช่วงแรกครอบครัวไม่เห็นด้วย	แต่ก็ไม่ย่อท้อ	ท�าความเข้าใจชวนคิด	
ชวนคุย	กับทุกคนในครอบครัวให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต	น�าครอบครัว
ไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายที่กลับมาจากอบรมด้วย	ต้องขอขอบคุณพ่อของแฟน	 
ที่ให้โอกาสสร้างแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูฝน	 เพราะครูฝน 
ไม่ได้จบทางด้านเกษตรมาโดยตรง	 ต้องลองท�าดูว่า	 “ครูฝนจะท�าได้มากแค่ไหน	 
จะไหวหรือไม่	 ถ้าไม่ไหวคงเลิกท�าไปเอง”	 ถึงท่านจะพูดแบบนั้นแต่ท่านก็เป็นหลัก 
ในการดูแลต้นไม้ในแปลงให้ทั้งหมด	ส่วนครูนั้นก็น�าความรู้เทคนิคต่างๆ	และใช้เวลา 
ว่างจากการสอนหนังสือมาลงแปลง	
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ผลการเปลี่ยนแปลง

	 	 ผ่านไป	 1	ปีกว่า	 สวนสุขใจของครูฝนในพ้ืนที่	 4	 ไร่	 ที่มีการขุดหนองน�้าเดิม 
ให้กว้างและลึกมากยิ่งขึ้น	 ขุดคลองไส้ไก่กระจายทั่วแปลงเพื่อสร้างความชุ่มชื้น 
	 พบว่าพื้นดินเดิมจากที่เป็นดินทรายที่ปลูกอะไรไม่เคยรอด	ตอนน้ีกับเปล่ียนเป็น
สวนเขียวขจี	 จนปัจจุบันขยายพื้นที่ไปอีกเป็น	 8	 ไร่	 	 สามารถเก็บผลผลิตรอบแรก	
สร้างรายได้จากการขายกล้วย	ตะไคร	้มะนาว	หน่อไม้	และดอกพุด	ซึ่งไม่คิดเลยว่า 
จะได้เงินทุนคืนมาในระยะเวลาเร็วอย่างนี้	

	 	 การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่ไม่สามารถจะตีเป็นมูลค่าได้	 คือความสุขและ 
รอยยิ้มของคนในครอบครัว	 ซึ่งได้ค�ายืนยันจากพ่อของแฟนว่า	 “มีเท่านี้ก็เพียง
พอแล้ว” เพราะจากเมื่อก่อนที่ปลูกอ้อยและมันส�าปะหลัง	 ก็เหมือนท�าไปใช้หนี้ไป	 
หนี้ไม่เคยลดเพราะต้องกู้เงินมาทุกปี	 แต่ทุกวันนี	้ หนี้ลด	 ไม่ต้องสร้างหนี้เพิ่ม	 แถมมี
เงินพอเก็บ	มีอาหารให้กินได้ตลอดทั้งปี	 นอกจากจะได้ความสุขท่ามกลางธรรมชาติ
กลบัคนืมาแล้ว	ยงัปลอดภยักบัสขุภาพ	เพราะกนิทกุอย่างทีต่วัเองปลกูอย่างมัน่ใจว่า
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ปลอดสารพษิ	ครฝูนได้สอนให้ลกูกนิผลผลติ
จากแปลง	เพราะเป็นอาหารทีป่ลอดภยัจาก 
สารเคมี	ไม่กินขนมจากร้านค้า	ท�าให้ลดค่า 
ใช้จ่ายจากการซื้อขนมของลูกชายทั้งสอง 
คนรวมทั้งสอนลูกให้รู ้จักท�าเกษตร	 รู ้จัก
คณุค่าของอาหาร	เพือ่ให้เขาสามารถโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเอง

	 	 นอกจากนี	้ในส่วนต้นทางความรู้คือ
โรงเรียนอีมาดอทีราย		ครฝูนยงัได้น�าความรู้ 
ไปสอนเด็กนักเรียน	โดยให้	“ฝึกขายฝึกคิด”	 
ซึ่งเด็กนักเรียนจะน�าผลผลิตของโรงเรียน 
ไปขายให้ชาวบ้าน	 น�าเงินมาเข้ากองทุน 
ของโรงเรียน	 และด้วยความที่ครูฝนม ี
ความเก่งในการแปรรูป	จึงได้สอนนักเรียน 
ในการแปรรูปผลผลิต	 เช่น	 การแปรรูปกล้วย	แปรรูปไข่	 แปรรูปฝักทอง	 เห็ด	 และ 
สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เป็นการถนอมอาหาร	ของใช้และสร้างรายได้เพิ่มอีกทาง	

ปัญหา�อุปสรรค�และการแก้ไข

	 	 เม่ือเริม่ต้นลงมอืท�า	ครฝูนกพ็บกบัปัญหาเหมอืนกบัหลายๆ	คนทีเ่ร่ิมท�าเกษตร 
คือมีปัญหาดินและน�้า	 เพราะพื้นที่เดิมเป็นดินทราย	 ต้องใช้วิธีห่มดินด้วยฝาง 
กว่า	 4	 เดือน	 จนเร่ิมลงผลผลิตต้นแรกคือต้นตะเคียน	 ส่วนเร่ืองน�้าก็ใช้เวลารอฝน 
กว่า	 3	 เดือนถึงเริ่มเห็นผลเมื่อฝนตกติดต่อกัน	 4	 วัน	ก็เริ่มมีน�้าเต็มบ่อ	ครูฝนจึงเริ่ม 
ลงปลานิลรอบแรก	1	กิโลกรัม	แม้ตอนแรกจะมีเสียงจากคนรอบข้างว่า	“เป็นคนบ้า”	 
เพราะเอาที่มาปลูกหญ้า	แต่ครูฝนก็ปล่อยให้เวลาพิสูจน์ความส�าเร็จ	จนทุกวันนี้คน
รอบข้างที่เคยไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูฝนท�า	กลับได้รับผลผลิตจากการแบ่งปันของไร่คน
บ้าไปด้วย	ทุกวันนี้ในสวนครูฝนมีไม้ป่ามากกว่า	 10	 ชนิด	 ไม้ผลมากกว่า	 20	 ชนิด	 
ที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครอบครัวและยังเป็นต้นทุนในอนาคตได้อีกด้วย
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ฝากถึงคนจะท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

	 	 ครูฝนมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รุ ่นพ่อรุ่นแม่ท�ามาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่แล้ว	 
แต่คนรุ่นใหม่ๆ	 หลงลืม	 ทุกวันนี้นอกจากจะสุขใจสบายกระเป๋าแล้ว	 ครูฝนยังได้ 
เพื่อนเพิ่มจากเครือข่ายที่ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	 เพราะไม่ต้องใช้เงินซื้อ	 แต่ใช้ใจ 
แลกใจ	 จึงฝากบอกคนที่อยากท�าเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครูฝนว่า	ต้องมีใจ	 เข้าใจ 
ในสิ่งที่จะท�าว่าเป็นสิ่งที่ต้องการจริงๆ	 หรือไม่	 ศึกษาข้อมูลให้ดี	 เพราะการเริ่มต้น 
ไม่ได้สวยหรู	 แต่หากคิดว่าตัวเองมีใจ	และเข้าใจก็ลงมือท�าได้เลย	สิ่งส�าคัญคือการ 
เอามื้อเอาแรงเพื่อนบ้านหรือเครือข่าย	ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

นางสาวสายฝน  เสลารัตน์  อายุ 35 ปี
พื้นที่ท�าเกษตรทฤษฎีใหม	่:	8 ไร่
ปีที่เริ่ม	:	16 มิถุนายน 2561
กิจกรรมในแปลง :
	ปรับพื้นที	่ขุดสระ	ท�าคลองไส้ไก่	ท�าฝาย	ปูฟางห่มดิน
	ปลูกไม้ผลหลายชนิด	 เช่น	 มะขาม	ส้มโอ	มะพร้าว	 มะละกอ	กล้วย	มะนาว 
	 มะม่วง	เงาะ	อโวคาโดฯลฯ
	ปลกูไม้ป่า	เช่น	ยางนา	สกั	มะค่า	ประดู	่พยงู	เทพา	มะขามป้อม	ไผ่	หว้า	พะยอม	ฯลฯ
	ปลกูผกัสวนครวั	พชืล้มลกุ	เช่น	พรกิ	กะเพรา	โหระพา	ฟักทองมะเขอื	ขงิ	ข่า	ตะไคร้	ฯลฯ
	ดอกไม	้ดอกพุด	ดอกมะลิ
	ท�าปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ	น�้ายาอเนกประสงค์
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ชีวิตในวัยเยาว ์ของสายทอง รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่
สวยงาม	 ร่มร่ืน	 ทั้งล�าธาร	 ดอกไม้
ไม้ป่า	รวมถึงแมลงนานาชนิด	ให้ได้ 
ชื่นชมและเก็บกิน	 แต่ด้วยความ	
“อยากรวย	อยากมั่งมี”	 จึงตัดสินใจ 
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ	มุ่งมั่นท�างาน
ทุกอย ่างโดยมองเงินเป ็นตัวตั้ ง	 
งานที่สร้างรายได้และสร้างฐานะ 
ให้สายทองมั่งมีขึ้นมาคือรับเหมา
ก่อสร้าง		กจิการของสายทองมลีกูค้า
มากมายและมีเงินใช้ไม่ขาดมือ	 มี
โทรศพัท์รุน่ใหม่ล่าสดุใช้	ค่าโทรศพัท์
เดือนละเป็นหมื่นก็จ่ายไหว	 จะไป
ไหนมาไหน	มีแต่คนเรียกเจ๊ใหญ่ใน
วงการผู้รับเหมา	

	 	 เ ม่ือ เกิดวิ กฤติ เศรษฐกิจ 
ต้มย�ากุ้ง	 	 สายทองก็เป็นหนึ่งในนั้น 
ที่เจอพิษเศรษฐกิจจนหมดตัว	 ต้อง 
น�าสิ่งของไปขายเพ่ือใช้หนี้ 	 และ
ตดัใจเดนิออกจากการเป็นผูร้บัเหมา	
เริ่มนับหนึ่งใหม่จากการเป็นลูกจ้าง

นางสายทอง	ศรีชุมพล
เจ๊ใหญ่หัวใจเกษตรกร
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ร้านก๋วยเตี๋ยว	ลูกจ้างโรงงานขายผักส่ง
ต่างประเทศ	และในที่สุดก็กลับมาตั้งตัว 
ได้อีกครั้งจากอาชีพ	 “หมอนวดแผน
โบราณ”		ซึง่มรีายได้ดกีว่าการเป็นลกูจ้าง	
ด้วยความที่เป็นคนใจเย็น	 ใส่ใจลูกค้า	 
จึงท�าให้มีลูกค้าจองคิวนวดไม่ขาดสาย		
สายทองได้มีเวลาอยู่กับตัวเองในช่วงที่
เป็นหมอนวด	และคิดทบทวนว่าสิ่งที่ท�า
อยู่นั้นเป็นความต้องการของตัวเองจริง
หรือเปล่า	 มีงาน	 มีข้าวกิน	 มีเงินส่งลูก
เล่าเรยีน	แค่นีไ้ม่ใช่เหรอทีต่นเองต้องการ	

จุดเปลี่ยนของชีวิต

	 	 เหตุการณ์ที่ท�าให้สายทองได้
กลับมาบ้านที่อุทัยธานี	 เป็นเพราะพ่อ 
ประสบอุบัติเหตุ	 จึงต้องกลับมาดูแลพ่อ
และพืชผลทางการเกษตรแทนพ่อ	และ 
ปีนั้นเองเป ็นป ีที่คนไทยทั้งประเทศ 
เศร้าโศกเสียใจให้กับการเสด็จสวรรคต 
ของในหลวงรัชกาลที่ 	 9	 สายทองจึง 
ถามตัวเองว่าเรารักพระองค์ท่านจริงๆ	 

ใช่ไหม	 แต่เราไม่เคยท�าตามสิ่งที่ท่าน 
สอนเมือ่คดิได้ดงันัน้จงึเริม่ศกึษาปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง	 และกลับ 
มาท�าเกษตรจริงจังเม่ือปี	 พ.ศ.2559 
เริ่มปลูกมันส�าปะหลัง	แต่ก็เจอทั้งฝนตก 
ชุกจนน�้าท่วม	 และขาดน�้าจนดินแห้ง	 
ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจสักครั้ง 
ขาดทุนไปหลายบาท	 จึงมาคิดทบทวน 
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กับตัวเองว่าท�าไมจึงไม่ประสบความส�าเร็จ	
และก็ ได ้ค�าตอบให ้กับตัว เองว ่าไม ่ ได  ้
ปลูกของกินไว้เลย	 สายทองได้เปลี่ยนมา
ปลูกพืชแบบผสมผสาน	หลังจากได้รู้จักกับ 
โครงการปิดทองหลังพระฯ	 ผ่านทางกรม
พัฒนาที่ดิน	 ซึ่งให้เข้าร่วมการอบรมที่มูลนิธิ
กสกิรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง	จงัหวดัชลบรุ	ีเมือ่
เดือนเมษายน	2561		

 
	 	 การกลับมาท�าเกษตรของสายทอง 
ไม่ใช ่เ ร่ืองง ่าย	 เพราะการขาดแคลนน�้า 
ท�าการเกษตรหลังฤดูฝน	 เป็นปัญหาที่ชาวบ้านบริเวณนั้นได้รับผลกระทบโดยทั่วกัน		
สายทองได้พูดคุยกับคนในครอบครัวว่าจะขุดพื้นที่ให้เป็นสระเก็บน�้า	 และจัดแบ่ง
พื้นที่ปลูกพืชแบบโคก	หนอง	นา	โมเดลตามที่ได้อบรมมา	ซึ่งคนในครอบครัวไม่มีใคร 
เห็นด้วย	 เพราะเปลืองพื้นที่	 แต่สายทองไม่ท้อและตัดสินใจลงมือท�าหลังจากนั้น	 
2-3	 เดือน	 โดยทีมงานของโครงการปิดทองหลังพระฯ	 และ	อ.บุญล้อม	 จากมูลนิธิ 
กสิกรรมธรรมชาติได้เข้ามาช่วยออกแบบพื้นที่	 และเป็นท่ีปรึกษาในการขุดสระ	 
ขุดคลองไส้ไก่	 จนส�าเร็จด้วยเงินลงทุนของตนเอง	 และการสนับสนุนจากพัฒนา 
ที่ดินที่จัดหาฟางข้าว	ขี้วัว	เพื่อการห่มดินหลังจากขุดเสร็จ

ปลูกทุกอย่างที่กิน�กินทุกอย่างที่ปลูก
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	 ที่ดินของสายทองเดิมเป ็นพื้นที่ปลูก
อ้อย	หลังจากปรับเปล่ียนมาท�าเกษตรตามแนว 
ทฤษฎีใหม่	 ก็มีการปลูกพืชที่ผสมผสานมากข้ึน	 

จากเมื่อก่อนที่ต้องซื้อทุกอย่างกิน	ตอนนี้ในแปลงมีทุกอย่างที่กินได้	 โดยใช้เวลาว่าง
จากอาชีพหมอนวดมาปลูกต้นไม้	 ปลูกพืชผักต่างๆ	 รวมถึงชักชวนสามีมาท�าเกษตร 
ร่วมกัน	สายทองเล่าว่า	 ตอนอยู่กรุงเทพฯ	ต้องซ้ือทุกอย่างกิน	 ไม่รู้ว่าปลอดภัยมาก 
น้อยแค่ไหน	แต่ก็ต้องซื้อ	 แต่หลังจากกลับมาท�าการเกษตรที่บ้าน	 สามารถเก็บกิน
ผลผลิตที่ตนเองปลูกได้อย่างสบายใจ	 เหลือก็น�าแจกจ่ายเพื่อนบ้าน	 ไม้เศรษฐกิจ 
นานาชนิดที่น�ามาปลูกก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะกล้าลานสัก	ซึ่งในอนาคต 
สิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาเลี้ยงตัวตนเอง	

สุขใจกับการเปลี่ยนแปลง�

	 	 สิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดคือมีน�้าท�าการเกษตร	มีแหล่งกักเก็บน�้า	 มีพืชพันธุ ์
นานาชนิด	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น	พ่อแม่ไม่ต้องไปซื้อพืชผักสวนครัวจากตลาด	 
และสิง่ส�าคญัคือไม่มสีารเคมตีกค้างในร่างกาย	จากเมือ่ก่อนทีส่ายทองกลบัมาอยูบ้่าน 
ได้ไปตรวจร่างกาย	พบสารพิษตกค้างในเลือดในปริมาณมาก	แต่หลังจากกลับมาอยู่
บ้านได้	2	ปีไปตรวจอีกก็ไม่พบสารเคมี		ตอนแรกที่สายทองลุกขึ้นมาท�าเรื่องนี	้คนใน
บ้านและในชุมชนคิดว่าสายทอง	 “เป็นบ้า”	 เพราะเอาแบคโฮมาขุดพื้นที่ของตนเอง
ท�าไม	แต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นพืชพรรณนานาชนิด	จากเดิมที่เคยมีแต่อ้อย	มีพืชผัก 
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ทุกอย่าง	 ทั้งของกิน	 ไม้ป่า	 	 รวมถึงพี่
ดอกรัก	 สามีผู ้ซึ่งท�างานเป็นสถาปนิก
ที่กรุงเทพฯ	 ได ้กลับมาท�าเกษตรอยู ่
ด้วยกัน	 ท�าให้ความสุขของครอบครัว
กลับคืนมา	 “.. .วันนี้พื้นที่ปลูกอ ้อย
สามารถปลูกข ้าวได ้  จากเดิมที่
ซื้อข ้าวกิน ก็มีพืชผักปลอดภัยกิน 
ได้ตลอดทั้งปี   เป็นผักปลอดสารเคมี 
อยูก่บัธรรมชาต ิไม่ต้องไปดมกลิน่ฝุน่ 
ท่อไอเสีย ในเมืองใหญ่ พี่ว่าแค่นี้มัน
คือความสุขของพี่แล้ว” สายทองกล่าว
อย่างสุขใจ	

แผนในอนาคต

	 	 ในระยะสั้น	 อยากปรับปรุงดินให้
มีธาตุอาหารมากยิ่งขึ้น	จะได้ปลูกพืชผัก 
นานาชนดิได้มากกว่านี	้ปลกูพืชสมนุไพร
ต่างๆ	 ท�าพื้นที่ด้านท้ายแปลงเป็นป่า	 
เหมือนสมัยที่ตัวเองเป็นเด็ก	 ที่มีต้นไม้
หลากหลายพันธุ ์	 มีธรรมชาติสมบูรณ	์

และด้วยสายทองเองเป็นหมอนวดจึง 
อยากสร้าง	 “สปาบ้านทุ่ง”	 มีนวดแผน
โบราณ	สปา	อบตัวด้วยสมุนไพร	และสิ่ง
สดุท้ายทีอ่ยากให้เกดิข้ึนคอื	อยากให้ลูกๆ	
หันกลับมาท�าการเกษตรเหมือนที่ตนรัก	
เพราะไม่ใช่แค่ท�าเพ่ือตนเองเท่านั้น	 แต่
สิ่งเหล่านี้จะตกเป็นมรดกของลูกต่อไป		
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ข้อคิดส�าหรับคนที่จะเริ่มต้น

	 	 สายทองฝากทิ้งท้ายว่า	 “ให้เริ่มที่ใจของตัวเอง	 	 ปลูกต้นไม้ในใจให้ได้ก่อน	 
แค่หาเงินมาเพื่อใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภค	 ลดขั้นตอนตรงนั้นลงได้ไหม	ปลูกกินเอง 
ก็ได้	ของดีมีประโยชน์สดใหม่ทุกวัน	ไม่ต้องเสียเวลารอเงินเดือน	กว่าจะไปซื้อ	กว่าจะ 
ได้กิน	 ยกตัวอย่างการปลูกบัว	 	 ดอกเอาไปไหว้พระ	 ฝักกิน	 สายบัวน�าไปประกอบ
อาหาร	 อยากกินอะไรก็เดินไปเก็บ	 ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็มีความสุขแล้ว	 
เริ่มจากเล็กๆ	แล้วค่อยขยับขยาย”	“เล็ก	แคบ	ชัด”

ไร่เพาะรัก	:	นางสายทอง ศรีชุมพล  อายุ 54 ปี 
พื้นที่ทั้งหมด	:	26 ไร่
พื้นที่ที่ท�าเกษตรทฤษฎีใหม	่:		15	ไร่
ปีที่เริ่มปรับพื้นที่	:	2561
กิจกรรมในแปลง	:
	ปรับพื้นที่	ขุดสระ	ท�าคลองไส้ไก่	ปูฟางห่มดิน	ท�านาข้าว
	ปลูกไม้ผลหลายชนิด	เช่น	มะม่วงหิมพานต์	มะขามเทศ	มะม่วง
		 มะพร้าวน�้าหอม	ฯลฯ
	ปลูกไม้ป่า	เช่น	ยางนา	สัก	มะค่า	ประดู	่พะยูง	มะขามป้อม	พะยอม	
	 ไข่เน่า	ไผ่	ฯลฯ
	ปลูกผักสวนครัว	พืชล้มลุก	เช่น	พริก	กะเพรา	โหระพา	มะเขือ	อ้อย	
	 เผือก	มัน	ฯลฯ
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นายจูยู่ใหม่	 มดแดง	 ชายหนุ ่มใจดี	 วัย	 
	41	ปี		เตบิโตในต�าบลแก่นมะกรดู	อ�าเภอ

บ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี		เรียนจบ	ปวส.	สาขา 
การเกษตรในอ�าเภอเมืองอุทัยธานี	 หลังจาก 
เรียนจบจึงได้กลับมาท�างานในไร่ตามความ
ตั้งใจของตัวเอง	 โดยได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 
ปลูกผักสวนครัวไว้กินในครอบครัว	 ปลูกพืช
เศรษฐกิจต่างๆ	 ที่มีราคาดีตามเพ่ือนบ้าน	 
ครั้งหนึ่งจูยู่ใหม่ได้ลองปลูกมะเขือเทศราชินี	 
ซึ่งเป็นพืชที่มีราคาสูง	 โดยไม่รู้มาก่อนว่าเป็น 
การลงทุนที่สูงมากด้วยเช่นกัน	 ซึ่งไม่ใช่เพียง
ด้านการเงนิเท่านัน้		แต่หมายถึงสขุภาพของเขา 
ที่เสียไปจากการที่ร่างกายเริ่มสะสมสารเคมีที ่
ใช้ในการเกษตร	สปัดาห์ละ	2-3	ครัง้	จนสดุท้าย 

นายจูยู่ใหม่	มดแดง

เงินคือมำยำ
ข้ำวปลำคือของกิน
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จูยู่ใหม่มีอาการคลืน่ไส้		ปวดศรีษะรนุแรง 
ต้องเข้าโรงพยาบาล	ถอืเป็นจดุเปลีย่นใน 
ชีวติของเขาเลยกว่็าได้	เพราะแม้ว่าจะได้ 
เงินมาเป็นจ�านวนมาก	แต่เงินที่ได้มานั้น	 
กถ็กูน�าไปใช้ในการรกัษาตวัจนหมด	จงึหนั 
มาปลูกพืชชนิดอื่นที่ลดการใช้สารพิษลง	 
แม้ว่าจะได้เงินน้อยกว่า	แต่ว่าได้สุขภาพ
คืนมา	

จุดเปลี่ยนของชีวิต

	 	 ในปี	 2561	 จูยู ่ใหม่ได ้พูดคุย 
กับนายวันนบ	 ขอสุข	 เกษตรกรหัว 
ก้าวหน้าผูเ้ริม่ลงมอืปรบัเปลีย่นพ้ืนทีต่าม 
แนวทางของโคก	หนอง	นา	 เป็นคนแรก 
ของหมู่บ ้านและปัจจุบันได้กลายมา 
เป็นประธานกลุ ่มโมเดลแก่นมะกรูด 
บทสนทนานั้นได้จุดประกายความหวัง
บางอย่างให้กับเขา	จยููใ่หม่จงึได้ตามไปดู 

ที่แปลงเกษตรของนายวันนบ	ท�าให้เห็น
การขุดคลองไส้ไก	่การห่มดิน	ที่เริ่มท�าให้ 
ที่ดินที่เคยแห้งแล้งเปลี่ยนไปเป็นผืนดิน 
ที่เก็บน�้าได	้และเขียวชะอุ่มมากขึ้น	 “ผม
เห็นแปลงของพี่นบเขียวกว่าแปลง
คนอื่นๆ และในหน้าแล้งแปลงเขา 
ยังมีน�้า” อีกทั้งยังเป็นวิถีเกษตรกรรม 
แบบห่างไกลสารเคมี	 ใช้เพียงวัตถุดิบ 
ที่หาได้ในไร่ในนามาหมักเท่านั้น	 สิ่งนี ้
ยิ่งท�าให้เกิดความสนใจ	 จึงได้ขอสมัคร
เข้าอบรมกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 
ที่ มูลนิ ธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง	
จังหวัดชลบุร	ี
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กิจกรรมในแปลง 

	 	 สิ่งที่จูยู ่ใหม่ให้ความสนใจเป็น 
พิเศษคือการห่มดินและการขุดคลอง 
ไส้ไก่	 ดังนั้นกิจกรรมแรกๆ	 หลังจาก 
กลับมาจากการอบรมคือการออกแบบ 
แปลงของตนเอง	 โดยเลือกแปลงที่ปลูก 
ข้าวโพดติดเส้นทางสัญจรของชาวบ้าน 
ประมาณ	10	 ไร่	 มีแปลงของเพื่อนบ้าน 
ขนาบอยู่ทั้งซ้าย-ขวา	และยาวลึกเข้าไป 
จนชิดแนวเขาที่ด ้านใน	 ซึ่งหากมอง 
จากทางเข้าแปลง	 จะเห็นความลาดชัน 
ที่ค่อยๆ	 ไล่ระดับขึ้นไปจนถึงภูเขาด้าน 
หลัง	 พื้นที่แปลงนี้มีสระเก็บน�้าที่ค่อน 
ข้างลึก	 แต่ไม่สามารถเก็บน�้าได้	 แม้ว่า 
จะพยายามขุดแก้ไขมา	 2	 รอบ	น�้าก็ยัง 
คงแห้งหายไป	เมื่อถึงคราวฤดูฝน	น�้าจะ 
ไหลผ่านจากแปลงเพ่ือนบ้านด้านหนึ่ง 
ไปอีกด้านอย่างรวดเร็ว	 หน้าดินถูก 
กดัเซาะไหลตามน�า้ไปด้วย	และมปัีญหา 
น�้าหลากลงจากเขา	 ท�าให้พืชไร่บริเวณ 
นั้นเกิดความเสียหาย	

	 	 ในการออกแบบพื้นที่ 	 จูยู ่ใหม  ่
จึงท�าคลองไส้ไก่	 เพื่อบังคับเส้นทาง 
การไหลของน�้าฝนจากด้านหนึ่งไปอีก 
ด้านหนึ่งของแปลง	ป้องกันไม่ให้น�้ากัด 
เซาะหน้าดินเสียหาย	 เพราะคลองไส้ไก่
จะชะลอการไหลของน�้าให้ช้าลง	ท�าให ้
น�้าไหลลงสระได้มากขึ้น	 อีกทั้งช ่วย 
กระจายความชุ่มช้ืนไปยังพ้ืนดินที่อยู ่
รอบๆ	นอกจากนี้	จูยู่ใหม่ยังหาฟางข้าว- 
เปลือกข้าวโพดมาห่มดินไว้ให้ทั่วแปลง 
ด้วยเม่ือดินมีความชุ่มช้ืนทั่วทั้งแปลง 
สระที่ขุดไว้ก็สามารถกักน�้าไว้ได้นานขึ้น 
ไม่แห้งหายไปเหมือนแต่ก่อน	
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	 	 พื้นที่เชิงเขาเดิมที่ใช้ปลูกข้าวโพดและพืชไร ่
ต่างๆ	 และประสบปัญหาน�้าหลากกัดเซาะเสียหาย 
เป็นประจ�า	 ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล	 ไม้ป่า	 
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง	 กลายเป็นแนวกันชนที่
จะช่วยรักษาผิวดิน	 และกันไม่ให้น�้าหลากเข้าแปลง 
ส่วนพื้นที่ลาดชันถัดลงมาได้ออกแบบให้เป็นแนว 
ขั้นบันได	ที่สามารถปลูกข้าวได้	 โดยปลูกทั้งข้าวจ้าว 
ข้าวเหนียว	 ไม้ผล-ไม้กินได้ต่างๆไว้ตามแนวคันนา 
ด้านล่างสุดก็ปลูกผัก	 พืชล้มลุกที่สามารถหมุนเวียน 
ได้เรว็	เกบ็กนิในครอบครวั	เหลอืแจกจ่ายและขายเพือ่น
บ้าน	เช่น	แตง	บวบ	ถั่วฝักยาว	พริก	สตรอเบอรี	่เป็นต้น

  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น�

	 	 ตั้งแต่เริ่มลงมือท�าปรับพื้นที่แปลงในเดือนเมษายน	 2561	 จนถึงปัจจุบัน	 
จูยู่ใหม่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทีละน้อย	 เร่ิมจากพื้นดินเร่ิมมีความชุ่มช้ืน 
มากขึ้น	 เห็นได้จากผักชีที่งอกงามดีทั้งๆ	 ที่ไม่ได้รดน�้ามากนัก	 เพราะใช้การห่มดิน 
ด้วยฟาง	อกีทัง้น�า้ในสระยงัคงมนี�า้เหลอือยูอ่ย่างเพยีงพอทีจ่ะใช้ในหน้าแล้งแม้ว่าจะ
หมดฝนแล้วก็ตาม	

	 	 พชืทีป่ลกูในแปลงจากพชืเชงิเดีย่ว	เปลีย่นเป็นพชืผสมผสาน	มทีัง้พชืระดบัสงู	 
ระดับกลาง	 ระดับเต้ีย	 และระดับเรี่ยดินครบตามทฤษฎี	 จูยู่ใหม่ตั้งใจอย่างมากที ่
จะปลกูป่าใช้สอยในพ้ืนทีด้่านบนสดุของแปลง	เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร	แหล่งไม้ใช้สอย	
และก�าแพงป้องกันน�้าหลาก	 จึงได้หาพันธุ์ไม้มาลงอย่างหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 
ยางนา	 สัก	 ประดู่	 มะม่วง	 มะขาม	 เป็นต้น	 การปรับปรุงบ�ารุงดินได้ปรับมาใช้วิถี
ธรรมชาติเป็นหลัก	 อาศัยการหมักดิน	 การหมักน�้าจุลินทรีย์	 การท�าปุ๋ยหมักต่างๆ	 
ด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น	ซึ่งแม้จะยังท�าไม่เก่งและไม่มีเวลามากนัก	แต่จูยู่ใหม่ก ็
หมั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนหาความรู้ใหม่ๆ	เพิ่มเติมตลอดเวลา
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	 ผลผลิตที่เกิดข้ึนอย่างหลากหลาย 
ท�าให้วิถีชีวิตของจูยู ่ใหม่เปลี่ยนไปใน 
หลายด้าน	 เช่น	 จากเดิมเม่ือจะเข้าไป 
ท�างานในไร่	 จะต้องมีการซื้อกับข้าว 
เตรียมหาของกินเข้าไปในไร	่แต่ปัจจุบัน 
หลงัจากทีส่ามารถปลกูพชืผกั	เลีย้งปลา 
ได้เองแล้ว	 เมื่อถึงเวลาเข้าไปท�างานใน
ไร่	 จูยู ่ใหม่เพียงถือมีดไปเล่มเดียวกับ
เบ็ดอีกคัน	หุงข้าวเตรียมไป	ก็สามารถ
หาผักหาปลาในไร่น�ามาท�าอาหารกนิกนั
กับครอบครัว	 โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่
บาทเดียว	

	 	 เม่ือมีพืชผักมากพอ	จูยู่ใหม่ได้แบ่งปันไปยังญาติมิตรและเพ่ือนบ้าน	 ความ 
เอื้อเฟื้อเหล่านี้ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในชุมชน	 คนที่ไม่เคยคุยกัน	 ได้หันมา 
คุยกัน	 ช่วยเหลือกัน	หันมาสนใจถามไถ่แบ่งปันความรู้แบ่งปันแนวคิดต่อกัน	 ท�าให้
เกิดกลุ่มเครือข่ายเล็กๆ	ที่พึ่งพาอาศัยกันในแนวทางของเกษตรวิถีธรรมชาต	ิ	ซึ่งเป็น
ผลทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ของจูยู่ใหม	่

ปัญหาอุปสรรค�

	 ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรของจูยู่ใหม่	 ในช่วงปีที่ผ่านมานี้	 ยังมี
ความไม่เข้าใจจากคนในครอบครัวอยู่บ้าง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเห็นผักโดนแมลง
กิน	ภรรยาของจูยู่ใหม่มักจะบอกให้น�ายาฆ่าแมลงไปฉีดไล	่วิธีการรับมือของพ่อบ้าน
ผูต้้องการเลกิใช้สารเคมอีย่างจยููใ่หม่	ท�าได้เพียงลดความขัดแย้งโดยการรับปากว่าจะ
ไปฉดี	แต่หนัไปใช้น�้าหมกัฉดีไล่แทน	เพียงเท่านีก้จ็ะช่วยให้สบายใจได้ทกุฝ่าย	เขาเล่า
เรื่องนี้อย่างอารมณ์ดี	
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แผนในอนาคต

	 	 เป้าหมายสูงที่สุดของจูยู่ใหม่ไม่ใช่เงินทอง	 ไม่ใช่ความร�่ารวย	แต่เป็นเพียง
เป้าหมายเรียบง่าย	ที่ซ่อนความยิ่งใหญ่ไว้ในนั้น	ค�าพูดหนึ่งที่เขาประทับใจและจ�าไว้
ฝังใจจากการได้เข้าอบรมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ	นั่นคือประโยคที่ว่า “เงินทอง
เป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง” จากประสบการณ์การท�าเกษตรที่ใช้สารเคมีที่
ผ่านมา	 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	ประโยคนี้เป็นจริง	ดังนั้นปลายทางของความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาแปลงของเขาจึงไม่ใช่การปลูกเพ่ือขายให้ได้มาซ่ึงเงินทอง	 เขาเล็งเห็น
ถึงการปลูกป่า	3	อย่าง	ประโยชน์	4	อย่าง	ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้เขา
ในระยะยาว	เป็นท้ังการสร้างป่า	ฟ้ืนฟปู่าไม้ให้คนืสภาพ	เป็นการสร้างซปุเปอร์มาร์เกต็		
ให้เขาและครอบครัวมีอาหารที่ดีและอุดมสมบูรณ์ไปตลอดชีวิต	

	 	 สิ่งที่เขาท�า	ณ	วันนี้	 จึงเป็นการเริ่มต้นสร้างเส้นทางแห่งความม่ันคงพอเพียง	
ปลูกทุกอย่างที่กิน	 กินทุกอย่างที่ปลูก	 จากนั้นพยายามลดการใช้สารเคมีให้ได้มาก
ทีส่ดุ	เพือ่สขุภาพของเขา	และคนในครอบครวั	รวมถงึผูบ้รโิภคทีจ่ะซื้อผลผลติของเขา		

ฝากถึงคนที่จะท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

  “อันดับแรกให้เปลี่ยนที่ใจ ถ้าเข้าใจว่าเรื่องกินคือเรื่องส�าคัญที่สุด ไม่จ�าเป็น
ต้องมีเงินมาก ไม่จ�าเป็นต้องมีที่เยอะ ก็สามารถเริ่มได้ทันที” การเร่ิมต้นตาม
แนวทางที่เขาแนะน�า	คือ	 เริ่มที่ตัวเอง	 เริ่มที่จุดเล็ก	 โดยปลูกผักที่ตัวเองชอบกินใน 
แปลงเล็กๆ	 ใกล้บ้านก่อน	แล้วค่อยๆ	ขยาย	ข้อส�าคัญคือต้องหาความรู้	 มีเครือข่าย	 
มีกลุ่มที่มีแนวความคิดไปในแนวทางเดียวกัน	จะช่วยให้พัฒนาได้เร็ว

นายจูยู่ใหม่ มดแดง  อายุ 41 ปี
พื้นที่ทั้งหมด	:	30 ไร่
พื้นที่ปรับแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	:	10 ไร่
ปีที่เริ่มท�า	:	เมษายน 2561
กิจกรรมในแปลง	 :	 ขุดคลองไส้ไก่	 ขุดสระ	 ห่มดิน	 นาขั้นบันได	 ปลูกไม้ผล	 
สตรอเบอร์รี่	แตงกวา	ข้าวโพด	ผักพื้นบ้าน	เลี้ยงเป็ด	ท�าน�้าหมักชีวภาพ
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องค์อิน	หลวงสุวรรณ
ศิลปินเปลี่ยนวิถี

องค์อิน	 หลวงสุวรรณ	 หรือมะเหมี่ยว	 ชาว 
อ�าเภอหนองฉาง	 อายุ	 36	 ปี	 เดิมเลี้ยงชีพ

จากการเป็นศิลปินอิสระ	ทั้งร้องเพลง	 และไกด์
น�าเที่ยวอยู ่ที่ภูเก็ต	 แต่ด้วยความที่อยากกลับ
บ้าน	จึงต้องผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร	มะเหมี่ยว
ย้อนอดีตให้ฟังว่า	 ก่อนหน้านี้แม่เปิดร้านอาหาร
ที่ จังหวัดภูเก็ต	 ตัวเองก็ต ้องไปอยู ่ด ้วย	 และ
ศึกษาเล่าเรียนที่นั่น	 เมื่อเรียนจบก็ไปท�างาน
เป็นนักร้อง	 และไกด์น�าเที่ยวอยู่ที่ภูเก็ต	 จนเม่ือ
เมื่อปี	 2557	 ได้กลับมาบ้านที่จังหวัดอุทัยธาน	ี 
พบว่าท่ีบ้านไม่มีต้นไม้เลยสักต้น	 	 ซึ่งต่างจาก 
ภาพความทรงจ�าก่อนที่จะจากไป	บ้านเคยร่มรื่น 
เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่	 นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการ 
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เปลี่ยนความคิด	 แต่แรงบันดาลใจที่
ส�าคัญคือ	 “แม่”	 แม้ว่าแม่จะไปท�าร้าน
อาหารแต่ความชอบของแม่คือการท�า 
การเกษตร	 จึงท�าให้มะเหมี่ยวตัดสินใจ 
ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร

จุดเปลี่ยนของชีวิต

	 	 การตัดสินใจครั้งแรกคือ	 เปลี่ยน
จากศิลปินมาท�าการเกษตร	แต่ก็เริ่มด้วย
เกษตรเชิงเดี่ยว	 มะเหมี่ยวปลูกข้าวโพด
กับถั่วแระญี่ปุ่น	 แต่ด้วยต้นทุนที่สูง	 ทั้ง 
ค่าปุ ๋ย	 ค่ายาฆ่าแมลง	 ค่าเมล็ดพันธุ ์	 
รวมถึงค ่าใช ้จ ่ายในการจ้างแรงงาน	 
เม่ือเริ่มต้นด้วยการขาดทุน	 ได้ไม่คุ้มเสีย	
จึงต้องมองหาทางเลือกใหม่	 ด้วยการ
หาความรู้เพิ่มเติมจาก	You	Tube	จนไป 
พบคลิปอาจารย์ยักษ์	 หรือ	 ดร.วิวัฒน์	 
ศัลยก�าธร	ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโคก	หนอง	

นา	 และมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ 
ท�าอยู่ในชีวิตประจ�าวัน	 จึงเริ่มลงมือท�า 
ด้วยตัวเองคนเดียว	 ก่อนที่จะตัดสินใจ
เปลีย่นวถิกีารท�าการเกษตรโดยเข้าอบรม
กบัโครงการปิดทองหลงัพระฯ	ทีม่าบเอือ้ง	
เป็นเวลา	4	คืน	5	วัน		

	 	 หลังได้รับความรู้จากการอบรม	 
มะเหม่ียวบอกว ่า เหมือนจุดระเ บิด
ประกายความคิดให้ลงมือท�า	 แต่ยังมี
ป ัญหาอุปสรรคจากคนรอบข้าง	 โดย
เฉพาะคนในครอบครัวที่มีความคิดยึด
ติดกับการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว	 เพราะมอง
ว่าท�ารายได้ดีกว่า	 จึงตัดสินใจลงทุนซ้ือ 
ที่	2	ไร	่ด้วยเงินของตัวเอง	400,000	บาท	 
เพื่อท�าตามความฝัน	แม้จะเจออุปสรรค
ในการขุดหาตาน�้าไม่เจอ	 ท�าให้ไม่มีน�้า 
เก็บในหนอง	พืชที่ปลูกไปตายหมด	แต่
มะเหมี่ยวก็ไม่ได้ย่อท้อ	 ยังคงหาความ 

67ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งชายป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

A2020.indd   67 8/31/63 BE   8:21 PM



รู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านไป	8	 เดือน 
จึงขุดพบตาน�้า	หลังจากนั้นเขาได้น�าหญ้าแฝกมา 
ปลูกเพื่อล้อมพ้ืนที่ทั้ง	 2	 ไร่	 ให้ดินอุ้มน�้าและดึง 
สารอาหารในดิน	 รวมถึงการใช้หญ้าแฝกป้องกัน 
หน้าดินพังทลายตามที่ได้เรียนรู้มาการปลูกหญ้า 
แฝกเต็มพื้นที่	 2	 ไร่	 ท�าให้ทุกคนมองว่าบ้า	 แต่ 
มะเหม่ียวก็ไม่ได ้ใส ่ใจ	 ยังคงยึดมั่นในทฤษฎี 
ความเชื่อของตัวเอง	 จนที่สุดการลงทุนก็เกิด 
ผลพืชพันธุ์ที่ปลูกไว้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง		

กิจกรรมในแปลง 

	 	 ปัจจุบันภายในพื้นที่	 2	 ไร่	 ของมะเหมี่ยว	 
มีพืชพันธุ ์หลากหลาย	 บนดินมีกล ้วยและไม้ 
ยืนต้น	 เช่น	 กระถิ่นเทพา	ตะขบ	 ไม้แดง	กระชาย	
เผือก	 มะม ่วง	 กระเ จ๊ียบแดง	 บัว	 ดาวเรือง	 
ส่วนในหนองน�้ามีปลามากกว่า	 5	 ชนิด	 ซึ่งเป็น 
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ปลาที่กินพืชทั้งหมดในพื้นที่	 2	 ไร่	 ภายใต้ชื่อ	 “หลุมหลบภัยของพ่อ	 ๙”	 ซึ่งมี 
ความหมายว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับมะเหมี่ยวที่ท�าให้มีที่อยู ่ที่กิน	 และให้ 
ความอบอุ่นใจกับตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

	 	 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นในหนึ่งปี	 คือ	 ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันลดลง 
เพราะทุกอย่างที่ปลูกและเลี้ยงไว้สามารถน�ามากินได้ในครัวเรือน	และยังมีรายได้ 
จากการปลูกพืชเหลือจากการเก็บกิน	เช่น	ผักกระเฉด	ชะอม	บัว	ดาวเรือง	มะเหมี่ยว 
บอกว่าแม้ตอนนี้มีก�าไรไม่มาก	 แต่มีความสุขจากการได้ท�า	 เพราะนอกจากจะได้
กินเองแล้ว	 ยังแบ่งปันให้ชาวบ้านในละแวกเข้ามาเก็บกินได้	 ซึ่งนอกจากจะช่วย 
ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันของชาวบ้านแล้ว	 ยังเกิดเครือข่ายที่คอยให้ 
ความช่วยเหลือและแบ่งปันกัน	 เช่น	 ใครเก่งการท�าปุ๋ยชีวภาพก็มาสอน	 ใครมี 
เมล็ดพันธุ์ก็มาแลกเปลี่ยนกัน	 ท�าให้เครือข่ายในจังหวัดอุทัยธานีแข็งแรงและ 
ประสบความส�าเร็จ

ฝากถึงคนที่จะท�าเกษตรทฤษฎีใหม�่

	 	 มะเหมี่ยวบอกว่า	 ส�าหรับคนสนใจ	 อยากท�า	 ขอให้ไปศึกษา	 ไปเรียนรู้จาก 
ดูคนที่ท�ามาก่อน	หาความรู้	 หาข้อมูลเยอะ	ๆ	แล้วถามตัวเองว่าใจรักจริงไหม	อย่า 
เสพติดความส�าเร็จจากโลกโซเชียล	 เพราะกว่าคนอื่นจะส�าเร็จได้ต้องผ่านปัญหา 
อุปสรรคมาก่อน	ถ้าถามตัวเองว่าใจรักจริงรับรองว่าส�าเร็จแน่นอน

นางสาวองค์อิน หลวงสุวรรณ  อายุ 36 ปี
ชื่อไร่	:	หลุมหลบภัยของพ่อ ๙
พื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่	:	2 ไร่
เริ่มปรับพื้นที	่: 21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมในแปลง	:		ปรับพืชที่เป็นหนองน�้า	เลี้ยงปลา	บัวสาย	กระเฉด	
ปลูกผักสวนครัวนานาชนิด	และผักเด็ดยอด	(ไชยา	มะตูมแขก	ขี้เหล็ก	สะเดา)
ปลูกผลไม้	เช่น	เงาะ	มะม่วง	มะพร้าว	อินทผาลัม	ฯลฯ	
ปลูกไม้ป่า	เช่น	ไม้แดง	มะค่า	พะยุง	กฤษณา	ฯลฯ		
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ชุติมา	จักษุมา
ชีวิตมี..ทำงรอด
  

ชุติมา	 จักษุมา	 หรือครูปลา	 วัย	 37	 ปี	 อาชีพ 
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กในจังหวัดอุทัยธานี	 พื้นฐาน 

ครอบครัวเป็นเกษตรกร	 ท�าการเกษตรมาตั้งแต่ 
รุ่นปู่รุ่นย่าต่อเนื่องกันมา	และตัวเองก็มีความชอบ 
ในการท�าการเกษตรมาต้ังแต่เด็ก	หรืออาจะเรียก 
ได้ว่าอยู่ในสายเลือดก็ว่าได	้

จุดเปลี่ยนของชีวิต

	 	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ครอบครัวของครู
ปลาจะปลูกอ้อยซึ่งเป็นเกษตรเชิงเดียว	นอกจากจะ 
ไม่ค่อยมีก�าไรแล้วยังแถมพ่วงด้วยหนี้สินที่ต้องจ่าย
ให้นายทนุทกุปี	รายได้จากการปลูกอ้อยแต่ละปีหลงั 
หักลบกลบหนี้จะเหลือเงินเพียงปีละ	 10,000	บาท 
เท่านั้น	 ครูปลาพยายามที่จะหาทางแก้ไขโดย 
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การศึกษาหาความรู้จาก	 You	 Tube	 เกี่ยว
กับท�าเกษตรแบบผสมผสานที่มีอยู ่หลาย
แนวทาง	จนพบคลิปเกษตรทฤษฎีใหม่	 โคก	
หนอง	 นา	 ของอาจารย์ยักษ์	 และอาจารย์
บุญล้อม	 ด้วยความสนใจจึงไปสอบถาม
เกษตรกรแถวบ้านแต่ก็ไม่มีใครรู ้จักว่าท�า 
อย่างไร	จนทราบข่าวว่ามกีารอบรมให้ความรู้ 
เกีย่วกบัโคก	หนอง	นา	จงึสมคัรเข้าร่วมอบรม
ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ	 มาบเอื้อง	 จังหวัด
ชลบุรี	เป็นเวลา	4	คืน	5	วัน

	 	 ครูปลาเล่าว่าความรู้สึกแรกที่ได้รับ 
จากการอบรม	คือ	 “ทางรอด”	 เหมือนเห็น 
แสงสว่างที่ปลายทาง	 เพราะส่วนตัวแล้วครู
ปลาชอบวิถีชีวิตแบบสมัยเด็ก	ที่ในน�้ามีปลา 
ในนามีข้าว	 มีต้นไม้เขียวขจี	 เสียงนกร้อง	 
ลมพัดเย็นสบาย	 แต่ปัจจุบันมีแต่สารเคม	ี 
หอยในนาที่ เคยมีก็เหลือน้อยลง	 ปลาที ่
เคยจับมากินก็ค่อย	 ๆ	 หายไป	 กลับจาก 
อบรมครปูลาตดัสนิใจขอพืน้ทีจ่ากพ่อจ�านวน	 
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6	 ไร่	 เพื่อท�าโคก	 หนอง	 นา	 ตากะยาย	 
6	 กุมภาพันธ์	 2562	 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุด 
เปลี่ยนในชีวิตของครูปลาและครอบครัว
เพราะเป็นวันที่เริ่มขุดหนอง	 คลองไส้ไก ่
และปั้นโคก	

กิจกรรมในแปลง

	 	 ครปูลาเล่าว่าตวัเองถอืว่าโชคดมีาก
ทีต่อนเริม่ท�าเจออุปสรรคแค่ปญัหาภยัแล้ง 
เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ท�าให้พืชผักต้นไม้ที่ปลูกตาย
ไปบ้าง	แต่จนถงึตอนนีค้รปูลาบอกว่าสบาย
มาก	ทุกคนในบ้านมีความสุข	 ไม่มีหนี้สิน	
แถมมีกินมีใช้ตลอดจากพื้นที่ท�ากินของ 
ตัวเอง	 นอกจากจะได้ความสุขแล้ว	 การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ยังได้เครือข่าย	 ได ้
ความรู้	 และได้เพ่ือนเพิ่มขึ้น	 เพราะเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดเดียวกัน	 มีการช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกัน	ซึ่งครูปลาเรียกว่าเป็นการใช้	“ใจแลกใจ”		

	 	 ครูปลาจ�าได้ดีถึงต้นไม้ต้นแรกที่ลงมือปลูกในแปลง	คือ	“กล้วย”	ตามมาด้วย 
การลงทุนรอบแรก	 53,000บาท	 เป็นค่าขุดคลองไส้ไก่และปั้นโคก	 ลงมือปลูก 
แตงไทย	 ฟักทอง	 ฟักเขียว	 แตงโม	 ดอกแค	 ซึ่งท�าให้สามารถถอนทุนคืนภายใน	 
6	 เดือน	 ซึ่งไม่เคยคิดว่าจะมีก�าไรจากพืชผักที่ปลูกได้ขนาดนี้	 และหากเทียบกับ 
การท�าไร่อ้อย	มันต่างกันเหลือเกิน	 แม้จะเป็นเงินจ�านวนไม่มากแต่ครูปลาบอกว่า 
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มีความสุขเพราะ “ขายด้วยความรู้สึกของการให้” ตามค�าของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ 
บางครั้งมีคนมาขอซื้อผักผลไม้ ครูปลากับครอบครัวก็ให้ฟรี เช้าขึ้นมาก็จะมีชาวบ้าน
เอาของมาแลกคืนกับสิ่งที่ได้ไป มาถึงตรงนี้ครูปลาบอกว่า สิ่งที่ได้มันมากเกินกว่า 
ที่คาดหวังไว้ จากที่เริ่มท�าด้วยความอยากกินพืชผักที่ไร้สารเคมี เพราะไปกินผัก 
จากที่อื่นแล้วได้กลิ่นสารเคมี การปลูกกินเองจึงปลอดภัยทั้งสารเคมี มีก�าไร  
ได้ความรู้ และมีเครือข่ายเพื่อนฝูงเพิ่มขึ้น 
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นางสาวชุติมา จักษุมา  อายุ 37 ปี
ชื่อไร่ : โคก หนอง นา ตากะยาย
พื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ : 7 ไร่
เริ่มปรับพื้นที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมในแปลง : 
ปรบัพืน้ที ่ขดุสระคลองไส้ไก่ ท�านาข้าว เลีย้งปลา กุง้ฝอย หอยขม บวัสาย กระเฉด
ปลูกไม้ผล เช่น ขนุน มะพร้าว มะละกอ อะโวคาโด ฯลฯ 
พืชผักสวนครัวและดอกไม้นานาชนิด
ปลูกไม้ป่า เช่น งิ้ว ประดู่แดง พะยุง ยางนา ฯลฯ 

ฝากถึงคนที่อยากท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

  ครูปลาฝากคนที่สนใจอยากท�าเกษตรทฤษฎีใหม่แบบโคก หนอง นา ว่า 
อยากให้ศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะลงมือท�า ประเมินศักยภาพของตนเองว่าท�าได้ 
แค่ไหน ไม่ใช่ว่ามีพื้นที่แล้วอยากท�าก็ท�า เพราะหากท�าในพื้นที่ที่เยอะ แต่มีแรงงาน
ที่ท�าน้อย มันจะเกินก�าลัง และเมื่อลงมือท�าแล้วต้องท�าอย่างต่อเนื่อง อย่ามองคน 
ที่ส�าเร็จแล้วมาเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จตัวเอง เพราะตอนเริ่มมักยากเสมอ
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เกษตรกรหัวไวใจกลา

ที่ลุกข�้นมาพลิกผืนดินของตนเอง

โดยทำเกษตรทฤษฎีใหมในรูปแบบของ

“โคก หนอง นา”


