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จากเส้นทางชีวิตในช่วงที ่

ร่วมเรียนรู้ไปกับปิดทองหลังพระฯ พบว่า 

ทุกคนมีลักษณะเด่นที่เป็นทุนเดิมคล้ายๆ กัน 

เช่น ชอบทดลองท�าสิง่ใหม่ๆ ใฝ่รู ้เปิดห ูเปิดตา เปิดใจ 

อยากแลกเปลี่ยนกับคนอื่น เมื่อส�าเร็จแล้วกอ็ยาก 

จะบอกต่อ และไม่ท้อไม่ถอย เมือ่เจอกบัปัญหา 

ควรได้รับการยกย่องให้ 

เป็นครูภูมิปัญญาปิดทองหลังพระฯ

ครูภูมิปัญญา

หนองเลิงเปือย
จังหวัดกาฬสินธุ์



เกริ่นน�า

 หนองเลิงเปือย เป็นแก้มลิงธรรมชาติขนาดใหญ่กว่า 800 ไร่ ที่รับน�า้จาก
ล�าน�้าปาว ซ่ึงประสบปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งมาตลอดทุกปี ในหลวงรัชกาล 
ท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริเมื่อปี 2554 และในปี 2556 มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาน 
แนวพระราชด�าริ ร่วมกับ 7 หน่วยงานภาคีด�าเนินการขุดลอกหนองเลิงเปือย 
ภายใต้โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
เพ่ือเพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้า และส่งเสริมให้ราษฎรท�าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน�าน�้า 
ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

 ราษฎรที่อยู่โดยรอบหนองเลิงเปือย มีจ�านวนถึง 53 หมู่บ้าน ครอบคลุม 
4 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ คือ อ�าเภอร่องค�า และกมลาไสย ได้รับประโยชน์จาก 
โครงการฯ ในรูปแบบและช่วงเวลาแตกต่างกันตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง เพราะมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งต่อไปในเอกสาร
ฉบับนี้จะเรียกว่า โครงการปิดทองหลังพระฯ (ตามที่เกษตรกรในพื้นที่เรียก) ได ้
เข้าไปท�ากระบวนการ “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” โดยส�ารวจข้อมูลทกุมิติ ประชาคม
กับราษฎรเพื่อรับรู้ปัญหา และร่วมขับเคลื่อนกับราษฎรท่ีมีความพร้อม ท�าให้
หลังจากขุดลอกหนองเลิงเปือยเสร็จสิ้นในปี 2558 จึงมีราษฎรที่หัวไวใจสู้ เข้า 
ร่วมเรียนรูก้บัโครงการฯ ในการน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง และทฤษฎีใหม่  
ไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง
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 ผ่านมากว่า 5 ปี มีเกษตรกรจ�านวนไม่น้อย ท่ีปรับเปลี่ยนทัศนคติและ 
พฤติกรรมทางการเกษตร น�าแนวคิดและแนวปฏิบัติของโครงการพัฒนา 
แก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ไปท�าจริง เกิดประสบการณ์ความรู้จากการปฏิบัติ 
จริงที่ท�าให้ชีวิตเปลี่ยน ดังเช่นกรณีตัวอย่างของเกษตรกร 10 รายที่หยิบยก 
มาน�าเสนอในเอกสารฉบับน้ี จากเส้นทางชีวิตในช่วงท่ีร่วมเรียนรู้ไปกับปิดทอง 
หลังพระฯ พบว่าทุกคนมีลักษณะเด่นที่เป็นทุนเดิมคล้ายๆ กัน เช่น ชอบทดลอง
ท�าสิ่งใหม่ๆ ใฝ่รู้ เปิดหู เปิดตา เปิดใจ อยากแลกเปลี่ยนกับคนอื่น เมื่อส�าเร็จแล้ว
ก็อยากจะบอกต่อ และไม่ท้อไม่ถอยเมื่อเจอกับปัญหา ลักษณะส�าคัญดังกล่าว 
ควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาปิดทองหลังพระฯ

 สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นคือ พวกเขาได้ท�างานสานสัมพันธ์กับหลายหน่วยงาน 
ท่ีเข้ามาพร้อมกบัโครงการปิดทองหลงัพระฯ  ได้เพื่อนร่วมทางท่ีเป็นกลัยาณมิตร
พร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้ ได้ท�ามากกว่าหน่ึงอาชีพเพื่อลดความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนของตลาดและดินฟ้าอากาศ ท�าให้มีรายได้ตลอดท้ังปี ได้ใกล้ชิด
ธรรมชาติจากการลดการใช้สารเคมี สิ่งเหล่าน้ีชี้ให้เห็นว่า การมีความรู้ท�าให้ 
พวกเขามีทางเลือกมากขึ้น เสี่ยงน้อยลง นี่คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
จับต้องได้ ที่ปิดทองหลังพระฯ น�ามาให้ และหวังว่าพวกเขาจะเป็นครูผู้ถ่ายทอด
สู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนต่อไป

ฝ่ายจัดการความรู้
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ

ธันวาคม 2563

3ครูภูมิปัญญา หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์



 

เรืองศิลป์ ยุบลมาตย ์ 06

ผู้น�าการปลูกพืชผสมผสาน

ไพรวัลย์ ทวีโชติ 12

จากนักการเมืองท้องถิ่น...สู่ผู้น�าเกษตรพอเพียง

วันเพ็ญ โคตะเพ็ชร 20

คนเพาะเห็ด 

ณัฎฐา ศิรารักษ์ 26

ชีวิตชีวาและสารชีวภัณฑ์ของแม่ตรี

ยุวดี ผลาปรีย์ และ ดวงสุวรรณ หนูจิตร 32

จิ้งหรีด กับสุขภาวะของผู้สูงวัย

สารบัญ 

ครูภูมิปัญญา หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์4



อภิญญา โพธิ์กิ่ง 38

มือใหม่วงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทองจันทร์ นาชัยสิทธิ์ 44

นักปลูกผัก ผู้ที่ไม่เชื่อใครง่ายๆ

ทองสุข สายโรจน์  50

ผักพื้นบ้าน ทางเลือกทางรอดของพ่อทองสุข

เชิดชัย นาเรียงรัตน์   56

ใช้ธรรมน�า เกษตรกรรมธรรมชาติ

ดิรุก วงพิเดช  62

คนชอบปลูกไผ่

5ครูภูมิปัญญา หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์



เรืองศิลป์ ยุบลมาตย์
ผู้น�าการปลูกพืชผสมผสาน

การเลือกหนทางของหน่วยกล้าตาย

	 ในอดีตหนองเลิงเปือยมีความตื้นเขิน	น�้าไม่ 
เพียงพอต่อการท�าเกษตร	และในหน้าฝนก็ประสบ 
กับปัญหาน�้าหลากท่วมพ้ืนที่การเกษตร	 โครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ	 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 และ 
ผู้น�าชุมชนโดยรอบ	จึงด�าเนินการขุดลอกหนอง 
เลิงเปือย	 ซึ่งในขั้นตอนการขุด	 ได้น�าดินที่ขุด 
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“ครอบครัวพ่อนี่จากแต่ก่อนตื่นมาต้องใช้เงิน

แต่ปัจจุบันตื่นมาก็ได้เงิน มีผักไปขาย

นี่แหละเกิดจากที่ว่า เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เริ่มเปลี่ยน”

จากหนองไปถมในพ้ืนท่ีลุ่มต�่าบริเวณโดยรอบ	 แม้ว่าจะท�าพ้ืนท่ีโดยรอบมีระดับ 
สูงขึ้น	 น�้าไม่ท่วม	 แต่ก็ท�าให้ที่ดินบางส่วนท่ีถูกถมด้วยดินก้นหนองกลายเป็นดิน 
ไร้คุณภาพ	ท�านาและปลูกพืชชนิดอื่นๆไม่ค่อยได้ผล	ที่นาของพ่อเรืองศิลป์จ�านวน	 
35	ไร่	คือหนึ่งในที่ดินบางส่วนเหล่านั้น

	 ในปี	2557	โครงการปิดทองหลงัพระฯ	น�านักวิชาการมาสอบถามว่า		มเีกษตรกร 
คนไหนที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการ	 เพื่อน�ากลับมาประยุกต์ใช้ในการ 
พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนท่ีของตนเองบ้าง	มีเกษตรกรสนใจท้ังสิ้น	 12	คน	 
และพ่อเรืองศิลป์คือหนึ่งในเกษตรกรเหล่าน้ัน	 พ่อเรืองศิลป์เล่าว่า	 เกษตรกรที่
สนใจทั้งหมดเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย	 เมื่อเห็นโอกาสเข้าก็เลยไม่กลัวความล้มเหลว 
“หน่วยกล้าตาย”		พ่อเรืองศิลป์ให้ค�านิยามเกษตรกรกลุ่มแรกแบบนี้

	 หลังตกปากรับค�ากับโครงการปิดทองหลังพระฯ	ทุกคนได้เข้าไปฝึกอบรมที ่
วัดป่านาค�า	บ้านโคกกลาง	ต�าบลจุมจัง	 อ�าเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 เพื่อ 
ปรับเปลี่ยนความคิดและนิสัยของตัวเอง	 สิ่งที่พ่อจ�าได้ไม่ลืมจากการอบรมครั้งนั้น	 
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คือความรู้เรื่อง	 ‘การท�าเกษตรแบบหลุม 
พอเพียง’	ทีพ่่อไม่เคยได้ยินทีไ่หนมาก่อน 
เพ่ือนเกษตรคนอื่นๆ	 ได้ยินก็งง	บางคน 
ถึงกับถอดใจ “แม่นบ่น้อมาเที่ยวนี้”  

	 หลังวิทยากรบรรยายให้ความรู ้	 
พ่อเรืองศิลป ์จึงได ้รู ้ ว ่า เกษตรหลุม 
พอเพียงก็คือเทคนิคการปลูกพืชทุก 
อย่างในหลุมเดียว	 ขนาดหลุม	 กว้าง	 2	 
เมตร	 ยาว	 2	 เมตรลึก	 50	 เซนติเมตร		
(2	 x	 2	 x	 50)	 โดยพืชท่ีปลูก	 มีกล้วย 
คือแม่หลัก	 ปลูกพืชอายุสั้นรอบๆ	 แล้ว 
ปลกูไม้เศรษฐกิจทัง้สีม่มุ	เมือ่ถึงหน้าแล้ง 
กล้วยจะเป็นตัวอุ ้มน�้าไว้ให้กับต้นพืช
ชนิดอื่นได้

	 ในการเข ้ าร ่ วมอบรมครั้ งนั้ น
วิทยากรให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมแต่ละคน
เลือกว่าอยากท�าการเกษตรแบบไหน
ระหว่างท�าเกษตรหน่ึงไร่หน่ึงแสน	 กับ 
การท� า เกษตรแบบผสมผสานพ ่อ 

เรืองศิลป์ได้เลือกแบบหลัง	 เพราะเห็น 
ว่าในจ�านวนพ้ืนที่นาทั้งหมดของตัวเอง 
มีพ้ืนที่ส่วนหน่ึงจ�านวน	 1	 ไร่	 2	 งาน	ม ี
ความเหมาะสมที่ส�าคัญ	การท�าเกษตร 
แบบผสมผสานสามารถเลอืกท�าในแบบ 
แผนของตัวเอง	อยากปลูกอะไรก็น�ามา 
ปลูกได้	 ต่างกับเกษตรหนึ่งไร่หนึ่งแสน 
ที่ต้องท�าตามต้นแบบที่วางไว้	 นอกจาก 
เหตุผลดังกล่าวแล้ว	พ่อเรืองศิลป์ก็ท�า 
การเกษตรแบบโบราณอยู่แต่เดิม	 หาก 
น�าองค์ความรู ้ที่มีมาประกอบใช้กับ 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการอบรม	 เช่น 
ความรู ้เรื่องสารชีวภัณฑ์ในการก�าจัด 
ศัตรูพืช	 ความรู้เรื่องเกษตรแบบหลุม 
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พอเพียง	ความรู้เรื่องดิน	น�้า	ฯลฯ	พ่อคิด 
ว่าน่าจะสามารถท�าได้จริงมากกว่า

ข้อดี-ข้อด้อยของทางที่เลือก  

	 หลังลงมือท�าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน	พ่อเรืองศิลป์พบว่า	ข้อดีของ
การเกษตรแบบน้ีคือ	 ได้พืชผักหลาย
อย่าง	 ตอนหลังแปลงเกษตรของพ่อ 
เรืองศิลป์เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของ 
องค์กรต่างๆ	 หลายแห่ง	 การมีพืชผัก 
หลากชนิดดังกล่าวก็ย่ิงเป็นผลดี	 เพราะ 
สามารถยกเป็นตัวอย่างให้ผู้มาศึกษา 
ได้เหน็จรงิๆ	“เขาถามหาพืชผกัแบบไหน  
พ่อก็มีหมด”  พ่อเรืองศิลป์บอก

	 ขณะท่ีจดุอ่อนของการเกษตรแบบ
ผสมผสาน	พ่อเรืองศิลป์เล่าว่าไม่ค่อย

เจอ	 หากจะมีก็เป็นเรื่องการแก้ปัญหา 
คุณภาพดนิทีม่มีาก่อนหน้า	เพราะต้องใช้
เวลานานในการฟื้นฟู	ตามที่กรมพัฒนา 
ที่ดินได้เข้ามาแนะน�า	 ทั้งโรยปูนขาว	 
ท�าปุ๋ยพืชสด	ปลูกปอเทือง	และต้องหา
ซื้อดินนาจากที่อื่นมาถมอีกรอบ	 เพื่อให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์เร็วขึ้น

	 ปัจจุบัน	นอกจากพ่อเรืองศิลป์กับ
ภรรยาจะเป็นแรงงานหลกัในการท�าการ
เกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีดินผืนนี้แล้ว	
ลูกๆ	 ยังมาช่วยดูแลงานในสวน	 และ 
คอยให้ก�าลังใจอยู่เสมอ

คนปิดทองหลังพระ

	 พ่อเรืองศิลป์เล่าว่า	 โครงการปิด
ทองหลังพระฯ	 มีบทบาทส�าคัญในการ
เป็นพ่ีเลี้ยงและคอยช่วยเหลือประสาน
งานต่างๆ	 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหาก
เกษตรกรต้องการองค์ความรู้เรื่องอะไร
โครงการก็จะประสานผู้รู ้เรื่องน้ันๆ	 ให ้
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ส่ิง ท่ีพ ่อเรืองศิลป ์ประทับใจมากคือ	 
คณะท�างานได้ลงพ้ืนท่ีเข้ามาแลกเปลีย่น 
ความคิด	 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
กับชาวบ้านจริงๆ	 การช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาจึงถูกจุด	 นอกจากนี้แล้ว	
บางเร่ืองที่ไม่เก่ียวกับการช่วยเหลือด้าน
การเกษตร	 หากเห็นว่าชาวบ้านก�าลัง
ประสบปัญหา	 เจ้าหน้าท่ีก็ไม่น่ิงดูดาย
ท่ีจะย่ืนมือเข้าช่วยเหลือ	 เช่น	 เมื่อพบ 
ว่าเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องหลังคา 
บ้าน	 ปิดทองก็สนับสนุนไพหญ้ามาให้ 
มุงหลังคาเป็นต้น

พ่อเรืองศิลป์คนใหม่

	 จากเดมิท่ีท�านาอย่างเดียว	ปัจจบุนั	 
พ่อเรืองศิลป์หันมายึดหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนวพระราชด�ารขิองรชักาล
ที่	 9	 ใช้เป็นอาชีพและแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิต	 พ่อเรืองศิลป์คนเก่า	 กลัว 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ	 ไม่กล้าพูด	 ไม่กล้าน�าเสนอ
ข้อมลูต่างๆ	ปัจจบุนัสามารถเป็นวิทยากร	
บรรยายความรู้ให้คนอื่น	 และรู้จักการ
เข้าหาคนอื่นมากข้ึน	 กลายเป็นตัวแทน
ชาวบ้านในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ในที่ประชุม	กล้าคิด	กล้าแสดงออก	พ่อ 
เรืองศิลป์บอกว่า	การแสดงความคิดเห็น	 
ไม่ต้องกลัวว่าจะผิด	 มีอะไรที่ต้องการ 
พูด	 อธิบาย	 ก็ให้พูดให้จบในที่ประชุม	 
จะได้ไม่ต้องมาน่ังบ่นอยู ่คนเดียวใน 
ตอนหลัง	 พ่อเรืองศิลป์เล่าว่า	 การเป็น
วิทยากรออกไปให้ความรูแ้ก่คนภายนอก
ท�าให้ได้ความรู้เพ่ิมข้ึน	 เนื่องจากเราก็ได ้
ฟังคนอื่นร่วมด้วย	สามารถเก็บเกี่ยวองค์
ความรู้มาปรับปรุงในพื้นที่ตัวเองได้
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ก้าวต่อไป

	 ปัจจุบัน	 แม้พ่อเรืองศิลป์คิดว่า
เกษตรผสมผสานของตัวเองเริ่มจะ
ประสบความส�าเร็จข้ันหน่ึงแล้ว	 แต่อีก
ทางหน่ึง	พ่อเรอืงศลิป์ก็เลอืกทีจ่ะปลกูไผ่ 
เผือ่ไว้ส่วนหนึง่ด้วย	เพราะเหน็ว่าเป็นพืช
ที่ทนต่อน�้าท่วม	หากวันไหนเกิดโชคร้าย 
น�า้ท่วมสวนผสมผสานข้ึนมา	ผลติผลจาก
ไผ่จะได้ช่วยค�้าพยุงชีวิตเอาไว้ได	้
 “เราต้องสร้างทางเลือกท่ีหลาก
หลายเอาไว้ เกิดอะไรขึน้มา จะได้ไม่ต้อง 
ล้มลุกคลุกคลาน”	พ่อเรืองศิลป์กล่าว
	 ส�าหรับอนาคตของกลุ่มเกษตรกร 
ที่ได้รับความช่วยเหลือมาจากโครงการ
มาด้วยกัน	พ่อเรอืงศิลป์	ประเมนิว่าตอนน้ี
สมาชิกส่วนใหญ่สามารถเดินหน้าต่อไป 
เองได้	 เพราะหลายปีที่ร่วมงานกันมา	 
คงท�าให้เกิดประสบการณ์ที่สามารถ
ท�าให้ก้าวกันไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง		

 “ท�างานกันเป็นกลุ่มเป็นเรื่องยาก 
เพราะต้องเอาใจจากหลายๆ คนมารวม 
เป็นใจเดียว ส่ิงส�าคัญคือต้องรับฟังซึ่ง 
กันและกัน เราท�างานร่วมกันมาหลายป ี
ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจปัญหาในการท�าการ
เกษตรกันมาหลากหลาย เราต่างก็มี
ประสบการณ์จากการลงมือท�ากันมา
นาน สิ่งเหล่านี้ คงจะช่วยให้อนาคตของ 
แต่ละคนไปได้ต่อ ส่วนอนาคตของกลุ่ม 
หากเมื่อมีปัญหาอะไรแล้วพูดคุยกัน  
เคารพในกฎระเบียบในกลุ่มของกลุ่ม ก็
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล่ม”
	 สุดท้ายพ่อเรืองศิลป์	 อยากให้ทุก
คนลองปรับเปลี่ยนความคิด	 จากที่เคย
ท�าอะไรในแบบเดิมๆ	ลองท�าอะไรใหม่ๆ	
ดูบ้าง	 	 “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” 
พ่อเรืองศิลป์สรุป

เรืองศิลป์ ยุบลมาตย์ อายุ 68 ปี

หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม ต.โพนงาม

อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์
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ไพรวัลย์ ทวีโชติ
จากนักการเมืองท้องถิ่น...

สู่ผู้น�าเกษตรพอเพียง
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“ความสุขคือการให้ 

การได้ท�างานและเห็นคนอื่นมีความสุข 

แม่ก็มีความสุข”

ทางที่ต้องเลือก

	 ไพรวัลย์	 ทวีโชติ 	 หรือแม่เตี้ย	 
อดีตเคยเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วน 
ต�าบลสามคัคีควบคูกั่บการท�านา	ท�าสวน	 
ในปี	 2555	 นายกองค์การบริหารส่วน 
ต�าบลสามัคคีได้แจ้งในที่ประชุมสภา 
ว่าจะมีทหารมาด�าเนินโครงการขุดลอก 
หนองเลิงเปือย	
	 ต่อมาวันที่ 	 17	 เดือนสิงหาคม 
ปี	 2556	 โครงการปิดทองหลังพระฯ 
เข้ามาประชาคมท่ีหมู่บ้านของเธอเป็น
ครั้งแรก	 มีการสอบถามความต้องการ
และความคิดเห็นของชาวบ้าน	 วันนั้น
เธอแนะน�าตัวเองและท�าความเข้าใจ 
ค�าชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ	
	 เดือนธันวาคม	ปี	2556	เริ่มมีการ
ขดุลอกหนองเลงิเปือย	แม่เตีย้รบัผดิชอบ
เรื่องอาหารให้กับเจ้าหน้าท่ีและหน่วย
งานทหาร	และช่วยประสานงานกับหน่วย
งานภายนอกท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการ
และเข้ามาติดต่อในพ้ืนท่ี	 ปีเดียวกันน้ัน 

บทบาทการเป็นสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลของแม่เตี้ยใกล้หมดวาระ	 
เธอจึงหยุดร่วมท�างานกับปิดทองเพ่ือ 
เตรยีมตัวในการหาเสยีงสมคัรลงเลอืกตัง้
ต่อ	 แต่วันหน่ึง	หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	 
ดิศกุล	ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
หรือที่หลายคนเรียกว่า	“คุณชาย”	ได้พูด 
กับเธอว่า “ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเธอก็
สามารถช่วยชุมชนได้เหมือนกัน” 
	 ตอนน้ัน	 ใจหนึ่งของเธอเองยัง 
อยากช่วยโครงการปิดทองหลังพระฯ	ต่อ	 
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เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่หลายคนยังไม่ 
รู ้จักความต้องการของคนในชุมชนดี 
เท่าท่ีควร	 เมื่อได้ยินค�าพูดของคุณชาย 
เธอจึงล้มเลิกท่ีจะลงสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลและตัดสินใจอยู ่
ช่วยงานโครงการต่อ	โดยครั้งนี้แม่เตี้ยจะได้รับค่าตอบแทนด้วย

 “อยู่กับปิดทองมันผูกพัน และแม่ก็อยากช่วยคนในชุมชนจริงๆ”	แม่เตี้ยบอก

	 นอกจากท�านา	ท�าสวน	 เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และช่วยงาน 
ปิดทองแล้ว	 ในช่วงปีนั้น	บทบาทอีกอย่างหนึ่งของแม่เตี้ยคือการเป็นดีเจสถานีวิทยุ 
ชุมชน	คลื่น	105.75	MHz		จัดรายการทุกๆวันเสาร์		ช่วง	09:00-11:00	น.		คลื่นวิทยุ
ที่เธอจัดรายการครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายอ�าเภอ	จึงเป็นช่องทางที่ดีท่ีท�าให้เธอสามารถ 
ใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การท�างานและความรู้ที่ปิดทองน�าเข้ามาส่งเสริม
เกษตรกรในพ้ืนท่ีบทบาทของเธอจึงค่อยๆ	 ปรากฏความโดดเด่นและได้รับการ 
ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทุกฝ่าย	ทั้งจากเกษตรกร	หน่วยงานรัฐ	และโครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ
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บทบาทของแม่เตีย้กบัเส้นทาง
อีกยาวไกล

	 งานที่ โดดเด ่นอย ่างหนึ่ งของ

โครงการปิดทองหลงัพระฯ	ในพืน้ท่ีหนอง 

เลิ ง เป ือยคือ 	 “สหกรณ ์การเกษตร 

แก้มลิงหนองเลงิเปือย”		สหกรณ์ดงักล่าว

มีบทบาทหน้าท่ีในการหาตลาดและ 

รวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งจ�าหน่าย		

ตอนนี้	 ตลาดหลักของสหกรณ์มีอยู่สาม

แหล่งด้วยกันคอื	ห้างบ๊ิกซ	ี	แมค็โคร	และ

โรงพยาบาล	

	 ในสหกรณ์	 นอกจากจะเป็นหน่ึง 

ในคณะกรรมการมีหน ้า ท่ีตรวจเช็ค

คุณภาพสินค้าแล้ว	 แม่เตี้ยยังท�าหน้าที่

รวบรวมผักจากสมาชิกไปขายให้กับ
หมอ	พยาบาลและคนไข้ที่โรงพยาบาล
ทั้งโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอร่องค�า
โรงพยาบาลในเมืองกาฬสินธุ ์ 	 และ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	
	 เธอบอกว่า	 สินค้าของสหกรณ์มี
จุดเด่นที่ส�าคัญคือเป็นผักอินทรีย์	 ท�าให้
พืชผักของสหกรณ์เป็นท่ีนิยม	มีเท่าไหร่
ก็สามารถจ�าหน่ายได้หมด	 แต่กระนั้น
ก็ตาม	แม่เตีย้บอกว่า	เส้นทางการท�างาน
ของสหกรณ์ยังอกียาวไกล	ช่องทางตลาด
ที่เกิดข้ึนเป็นแค่ความส�าเร็จเบื้องต้น
เท่านั้น	 สหกรณ์ยังต้องพัฒนาอีกหลาย
อย่าง	 เช่น	 การสร้างความเข้าใจเร่ือง 
ระบบสหกรณ์ให้กับสมาชิก	 การบริหาร
จัดการแบ่งผลประโยชน์	และการรักษา
คุณภาพของพืชผล	เธออธิบายว่า	ทุกวัน
น้ีสมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยเข้าใจและ
ไม่ยอมรับหลักเกณฑ์การคัดคุณภาพ
ของผลผลิตของตนอย่างทั่วถึง	 เพราะ 
บางที	 เวลาคัดแยกสินค้าพืชผลให้อยู่
ในระดับเกรดรองหรือไม่ผ่านการคัด
คุณภาพ	สมาชิกก็จะเกิดความไม่พอใจ	
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นน้ีต้องใช้เวลาในการ
แนะน�าท�าความเข้าใจ	
	 นอกจากน้ี	ปัญหาความไม่เข้าใจ
ในทิศทางตลาด	และการขาดความรู้ว่า
สมาชิกคนไหนมีความช�านาญในการ 
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ปลูกพืชอะไรของคณะกรรรมการสหกรณ์	 ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขและ 
พัฒนาต่อไป	 เพราะถ้าสามารถท�าได้	 คณะกรรมการสหกรณ์ก็จะมีแนวทางในการ 
ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกได้ถูกทาง	 ยิ่งถ้าโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ถอนตัวไป 
สหกรณ์ต้องยืนบนขาของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์	 ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวของ 
คณะกรรมการจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะท�าให้สหกรณ์ยั่งยืน

ผู้เชื่อมระหว่างปิดทองหลังพระฯ และชุมชน

	 การเข้าถึงความต้องการ	 และตระหนักถึงวิธีคิด	 วิถีปฏิบัติของชุมชนน้ัน	 
แม่เต้ียเห็นว่าจ�าเป็นต้องมีผู้ช่วยในการเชื่อมโยง	 ระหว่างเจ้าหน้าที่จากภายนอก	 
กับผู้ท่ีรู ้จักชุมชนเป็นอย่างดี	 แม่เตี้ยบอกว่า	 ที่ผ่านมาเธอมีบทบาทส�าคัญตรงน้ี	 
โดยอธิบายว่า	ผู้ที่อยู่ในชุมชนด้วยกันจะสามารถพูดคุยเข้าใจความต้องการของคน 
ในชมุชนมากกว่าเจ้าหน้าทีจ่ากภายนอก	ท่ีอาจจะมคีวามรู	้มหีลกัวิชาการ	แต่ไม่เข้าใจ
มิติชุมชนด้านต่างๆ
 “จะให้คนในชมุชนมาร่วมมอืด้วยนัน้ ต้องท�าความเข้าใจ ต้องสร้างการยอมรับ
ก่อน จงึจะขบัเคลือ่นได้ บทบาทน้ีต้องหาคนในชมุชนน่ันแหละมาเป็นผูช่้วย”	เธอกล่าว
    

ครูภูมิปัญญา หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�าหรับแม ่ เตี้ ย 	 เธอบอกว ่าตัว เอง 
มีเทคนิคการเข้าถึงชุมชนโดยการเข้าไป 
พูดคุยกับชุมชนเหมือนพี่น้อง	
 “ค่อยๆชักชวนให้วิเคราะห์ตัวเอง
ก่อน ว่าสามารถพ่ึงตัวเองได้ในระดับ 
ไหน ท�าอะไรเองได้บ้าง หลังจากน้ันก็ 
ค่อยแนะน�าว ่าจะยกระดับคุณภาพ
ชีวิตภายในครอบครัวได้อย่างไร ที่ใช ้
ต้นทุนที่ตัวเองมีและสอดคล้องกับวิถ ี
เดิมของเขาให้มากที่สุด จะปลูกผัก จะ 
เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ก็ว่าไป แต่จะต้อง 
ท�าให้เขารู้สึกว่าไม่เป็นภาระ”	 แม่เตี้ย
อธิบาย
	 แม่เตี้ยยกตัวอย่างคนในชุมชนที ่
เธอเข้าไปแนะน�าแล้วสร้างความภูมิใจ 
ให้กับตนเองเป็นอย่างมาก	คือแม่วันเพ็ญ
แห่งบ้านหนองเต่า “เดิมทีเขาจะเข้าร่วม

ท�าทุกอย่าง มีโครงการตัวไหนมาก็จะ 
ร่วมท�า แต่แม่เห็นว่าเขาเก่งเรื่องการ 
เพาะเห็ดกว่าคนอืน่ คนเราจะเก่งทกุอย่าง 
เก่งทกุเรือ่งเป็นไปไม่ได้ ก็เลยส่งเสรมิเขา
เรือ่งการเพาะเหด็”	ทกุวันนีแ้ม่วันเพ็ญจงึ 
เอาดีด้านเพาะเห็ดตลอดมา	และถือเป็น
หน่ึงในสมาชิกสหกรณ์ท่ีประสบความ
ส�าเร็จอย่างน่าชื่นชม

อปุสรรคและการเปลีย่นแปลง  

ที่เกิดขึ้นกับชุมชน

	 แม่เตี้ยบอกว่า	 ธรรมชาติของ 
ชาวบ้านจะไม่ชอบการบังคับหรือสั่ง	
อะไรที่เป็นวิชาการเกินไปชาวบ้านจะ 
ต่อต้านไว้ก่อน	 เพราฉะนั้น	 ในการท�า 
งานร่วมกับชุมชน	 จะต้องค่อยๆ	 ชี้แนะ
แนวทางเพ่ือให้เขาคิดวิเคราะห์ด้วย 
ตวัเองก่อน	แล้วค่อยๆ	เข้าสูวิ่ธีการปฏิบตัิ
	 กระนั้นก็ตาม	 แม้จะปฏิบัติการ
ดังกล่าวแล้วก็ใช่จะท�าให้ชาวบ้านเข้า
ร่วมท้ังหมด	 เพราะยังมีปัจจัยอีกหลาย
อย่างท่ีเป็นตัวแปร	 อย่างที่ชุมชนของ
แม่เต้ีย	 เธอบอกว่าชาวบ้านจ�านวนไม่
น้อยยังไม่ลองท�าตามวิธีท่ีแนะน�า	 เนื่อง
มาจากพวกเขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน	
กลัวขาดทุน	 เช่น	 การเลี้ยงจิ้งหรีด	 แม่
เตี้ยเคยแนะน�าให้ใช้ฟักทองเป็นอาหาร
จิ้งหรีด	 เพราะจะท�าให้จิ้งหรีดโตเร็ว	 
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แข็งแรง	 และยังมีรสชาติที่ดีกว่าการเลี้ยงแบบเดิม	 ทั้งตลาดก็ยังต้องการมาก	 
แต่ผู้เลี้ยงบางคนไม่ยอมท�าตาม	เพราะไม่อยากแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบ้าง	
  “การเปลี่ยนแนวคิดคนนี้ยากมาก”	เธอบอก
	 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชนน้ัน	 แม่เตี้ยมองว่า	 ทุกวันนี้ 
สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด	 กลุ ่มปลูกผักก็สามารถต่อรอง 
กับตลาดมากขึ้นเธอบอกว่า	 ตอนนี้มีครัวเรือนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเริ่มสนใจท่ี 
จะเข้าร่วมมากข้ึน	และเกษตรกรจ�านวนไม่น้อย	 เริ่มลดการใช้สารเคมีในการท�าการ
เกษตร	เพราะเริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพ	
 “ปิดทองมาให้ความรูเ้รือ่งเกษตรไร้สารเคม ีว่านอกจากจะท�าให้จ�าหน่ายได้ใน 
ราคาที่สูงกว่าปกติแล้ว จะส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย ตอนน้ีเรื่องนี้ก็เลยเริ่มแพร่หลาย 
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น”	แม่เตี้ยกล่าว

ความภูมิใจของแม่เตี้ย

	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความสุขท่ีได้รับจากการช่วยชุมชน	 ในบทบาทการ 
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลกับการเป็นคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร 
แก้มลิงหนองเลิงเปือย	 แม่เต้ียบอกว่า	 ตอนเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
ส่วนใหญ่เป็นการช่วยแก้ปัญหาบรรเทาทุกข์ท่ีเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค	 เช่น 
ถนน	 ไฟฟ้า	 น�้าประปา	 เป็นการแก้ปัญหาท่ีหมดไปเป็นคร้ังๆไป	 แต่การมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของปิดทองหลังพระฯ	นั้นท�าให้เธอได้มีโอกาสช่วยเหลือชาวบ้านในการ 
ปรับเปลี่ยนความคิด	และพัฒนาทักษะการท�าอาชีพเกษตร	ที่จะท�าให้ชีวิตครอบครัว
ของเขาดีขึ้นในระยะยาว
	 ทุกวันนี้	 แม่เตี้ยได้รับเงินจากลูกสาวส่งให้ใช้จ่ายทุกๆเดือน	 ซึ่งเป็นจ�านวนที่ 
มากกว่ารายได้ที่เธอหาได้เอง	 ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าตอบแทนจากโครงการปิดทอง 
หลังพระฯ	 และเงินจากการขายไก่ไข่ที่เธอเลี้ยงเอาไว้ภายใต้การสนับสนุนจาก 
ปิดทอง	หากคิดเป็นร้อยละ	 เธอบอกว่ารายได้ในเดือนหน่ึงๆของเธอ	60	 เปอร์เซ็นต ์
มาจากลูกสาว	 30	 เปอร์เซ็นต์มาจากการขายไข่ไก่	 ส่วนอีก	 10	 เปอร์เซ็นต์คือ 
รายได้จากค่าตอบแทนจากโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ซึ่งเป็นเงินไม่มาก	 แต่เม่ือ 
เทียบกับความสุขที่ได้รับเปรียบเทียบกันไม่ได้	 เพราะสิ่งที่ปิดทองให้	 มีคุณค่า 
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มากกว่าเงินมากมาย	 นั่นคือความรู ้และการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน	 ทั้งจาก 
เจ้าหน้าที่ปิดทองและชาวบ้าน	
	 ในบางวันของการท�างาน	แม่เตีย้บอกว่า	มบ้ีางท่ีเธอหมดก�าลงัใจ	ไม่ว่าจะเป็น
ตอนท�างานกลุ่มแล้วผลท่ีออกมาไม่เป็นท่ีน่าพอใจ	หรือตอนที่บุคลากรในส�านักงาน
ไม่เข้าใจกัน	 กระนั้นเธอก็พยายามค้นหาความสุขในการท�างานให้ได้	 เธอบอกตัว
เองเสมอว่า	 “ท�าการเกษตรนั้นนอกจากจะเพ่ือสร้างรายได้แล้วยังต้องเป็นการเพ่ิม 
ความสุขให้กับตัวเองด้วย”

ความสุขอยู่ตรงไหน ต้องให้ชัด

	 หลายคนมองว่า	 ความต้องการของ
ชาวบ้านน้ันไม่มีที่สิ้นสุด	 ช่วยเหลือยังไง 
ก็ไม่จบสิน้	แต่จากประสบการณ์การท�างาน
ท่ีผ่านมา	แม่เตี้ยเห็นว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น 
ทั้งหมด	 ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล	 เธอบอกว่า	 
“เราต้องชี้ให้เขาเห็นให้ได้ว่า ท�าถึงจุดไหน 
แล้วจะมีความสุข อาจไม่ต้องมีเงินฝาก 
เยอะ ขอแค่ให้มีพอกินพอใช้ในยามจ�าเป็น  
ความสุขไม่ได้อยู่ท่ีเงิน แต่ความสุขอยู่ที่ ข้าว  
ปลา อาหาร ถ้าเขาเข้าใจแบบน้ีสิ่งที่หลายคน 
มองก็ไม่จรงิ”	เธอว่า		
	 ในอนาคต	 เธอวาดฝันไว้ว่าอยากให้ชาวบ้าน 
เห็นความส�าคัญของโครงการมากกว่านี้	แล้วลงมือ 
ช่วยกันจริงจัง	 ในการท�างานกลุ่มต่างๆ	 ก็จะต้อง 
ร่วมมือกันให้เข้มแข็ง	คอยช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันให้มากข้ึน	หากท�าเช่นนี้ได้	ก็จะ
สามารถเดินหน้าได้ด้วยตัวเองอย่างจริงๆ	
สักวันหนึ่ง

ไพรวัลย์ ทวีโชติ อายุ 60 ปี

หมู่ที่ 1 บ้านโนนสามัคคี ต.สามัคคี 

อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์ 
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วัันเพ็็ญ โคตะเพ็็ชร
คนเพาะเห็ด

เมื่อช่างตัดเย็บกลับบ้าน

	 แม่วันเพ็ญเป็นช่างตัดเย็บเสื้ออยู่ในเมืองกรุงต้ังแต่ยังเป็นสาวรุ่น	 เธอเร่ิมต้น
อาชีพในโรงงานผลิตเสื้อผ้าตั้งแต่อายุ	 13	ปี	 วนเวียนอยู่ในวงการตัดเย็บเสื้อผ้ามา
ค่อนชีวิต	ไม่เคยคิดฝันว่าวันหนึ่งจะเป็นเกษตรกร	
	 เธอเล่าว่า	 ตัวเองมีความหลงใหลเรื่องการเย็บผ้ามาก	 ถึงขนาดลงทุนไป 
เรียนด้านการออกแบบเสื้อผ้าเป็นอาชีพ	 เมื่อเธอกับสามีตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน 
และยังคงยึดอาชีพเย็บผ้า	 หมวก	 หมอน	 และสินค้าพ้ืนเมือง	 สร้างรายได้ให้กับ 

ครูภูมิปัญญา หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์20



“ท�าทุกอย่างต้องมีอุปสรรคกันทุกคน 

แต่เราต้องมีใจที่สู้  ใจรักและมีความขยันอดทน 

เราถึงจะเดินไปได้”

ครอบครัว	 โดยมีสามีท�าหน้าที่ส่งขายตามผู้รับ 
ซื้อต่างๆ	 ทั้งในและต่างจังหวัด	 เธอบอกว่า	 การ 
ตัดเย็บผลิตสินค้าพ้ืนเมืองนั้นใช้เงินลงทุนสูงมาก	
จึงมองหาอาชีพเสริมอย่างอื่นเป็นรายได้เสริม 
ให้ครอบครัว	 จึงเริ่มหันมาสนใจการปลูกผักและ 
เพาะเห็ดขาย	

	 แม่วันเพ็ญไม่เคยเพาะ 

เห็ดมาก่อน	เพียงเคยเห็นเพื่อน 

บ้านในหมู่บ้านท่ีเธอเคยอาศัย 

อยู่กับพ่อแม่ตอนเด็กเขาเพาะ 

เห็ดฟางขาย	คิดว่าน่าจะท�าได	้

จึงเร่ิมเพาะเห็ดครั้งแรกในชีวิต

เมื่อปี	 2553	 โดยได้เงินจาก 

ขายสร้อยทองที่เป็นสมบัติท่ีมี 

ติดตัวอยู่ในตอนนั้นมาลงทุน

 “ได้ทุ ่มเงินไป 30,000 

บาท ได ้ เชื้อเห็ดมาจ�านวน 

5,000 ก้อน ก็เอามาลองท�า

แบบบ้าๆ บอ เพราะตอนน้ัน 

ยังไม่มีองค์ความรู ้ เรื่องเห็ด

อะไรเลย” เธอเล่าแกมหัวเราะ

ต่อความกล้าเสี่ยงของตัวเอง

	 ช่วงปีสองปีแรกเธอทุม่เท 

แรงกายแรงใจให้กับการเพาะ
เห็ดอย่างสุดตัว	 เธอบอกว่า 

เคยท�าจนถึงขั้นไม่ได้พัก	 “ท�า 

จนลืมเวลา เลยวันเลยคืน”  

ไปก็เคยมี
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เปลี่ยนทัศนคติ	 เปลี่ยนความคิดวิธีแบบเดิม	
มาคิดใหม่ท�าใหม่	 ทักษะที่ได้กลับมาจากการ
อบรมในตอนน้ันคือ	 การท�าบัญชีครัวเรือน	 
ซึ่งตนได้น�ามาประยุกต์ใช้ในการท�ารายรับ 
รายจ่ายในครอบครัวของเธอมาตลอด

การเรียนรู้จากการลงมือท�า

	 วันเพ็ญบอกว่าสิ่งส�าคัญในการดูแล
เห็ดให้ออกดอกตามท่ีต้องการคืออากาศและ								
อุณหภูมิในโรงเพาะ	 เห็ดต้องการอุณหภูมิที่
เหมาะกับการออกดอก	 บางคนอบเชื้ออย่าง
เดียวโดยไม่ควบคุมอุณหภูมิและอากาศ	 เห็ด
ก็จะเหี่ยว	 วัสดุคลุมและมุงโรงเพาะเห็ดหลาย
คนใช้พลาสติกหรือแสลน	แต่ส�าหรับเธอเลือก
ทีจ่ะใช้ฟางข้าวและหญ้าคา	เพราะเวลาอากาศ
ร้อนเกินไปก็สามารถเปิดน�้าใส่ฟางข้าวและ
หญ้าให้เก็บความชื้นเอาไว้ได้		

เริ่มจากการฝึกอบรมในครั้งนั้น

	 เมื่อปี	 2556	 แม่วันเพ็ญ 
ได้เข้าร่วมการประชาคมที่วัดป่า 
หนองเต่า	 ซึ่งเป็นการประชาคม
ร่วมกนัระหว่างบ้านโคกสแีละบ้าน
หนองเต่า	 เรื่องการขุดลอกหนอง
เลิงเปือย	 วันนั้นเจ้าหน้าท่ีบอกใน
ท่ีประชุมว่า	 “ไม่ใช่แค่ขุดไปแล้ว
เหมือนหน่วยงานอื่นที่ ขุดเสร็จ 
แล้วก็ทิ้งไปแต่เป็นขุดท่ี เมื่อมีน�้า
แล้ว จะเริม่มีอาชีพให้ทุกคนอยู่ได้”  
เธอได้ยินเช่นน้ันก็เริม่สนใจ	ทัง้เห็น 
ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
พระราชด�าริ	ก็เลยรู้สึกว่า	“เป็นบุญ
ของเราที่ได้เข้าร่วม” เธอบอก	
	 แม่วันเพ็ญบอกว่า	ตอนนั้น 
เธอยินดีและตืน่เต้นทีจ่ะได้เข้าร่วม 
การฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม
ตามหลั ก เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง 
เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเธอหันมาท�า
เกษตรอยู่พอดี	 แม้ใจหนึ่ง	 จะรู้สึก
กังวลกับเส้นทางในอาชีพใหม่ของ
ตนอยู่บ้าง	 “ก็ลองดู เข้าไป ไม่ได้ 
หวังอะไรมาก แค่จะเข้าไปเอา
ความรู้เพื่อมาต่อยอดของตัวเอง” 
	 หลังจากวันประชาคมท่ีวัด 
ประมาณ	 1	 เดือนเธอจึงมีโอกาส 
เข้าอบรมท่ีวัดป่านาค�า	 เพื่อปรับ
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 “เห็ดลม เวลาจะปิดอบเพ่ือให้ดอกเห็ดแตกหน้าใหม่ข้ึน
มา ต้องเอาหญ้าคากับฟางข้าวออก แต่เห็ดนางฟ้ากับเห็ดขอน
ขาว ไม่ต้องเอาหญ้าคากับฟางข้าวออก”	เธออธิบาย	
	 ความรู้และเทคนิคต่างๆ	 เหล่านี้	 เกิดจากการทดลอง
ด้วยตัวเอง	 บางส่วนได้จากการเข้าอบรมและการศึกษาผ่าน	
YouTube	 เธอเอาใจใส่ในเทคนิคการผลิต	จนเห็ดของเธอได้รับ
ความนิยมจากลูกค้า	ลูกค้าบอกเธอว่า	 เห็ดของเธอจะอ่อน	นุ่ม	
ไม่เหม็นรา	และไม่แข็งไม่เหนียวเหมือนของเจ้าอื่นๆ
 “เรามีความสุขที่ได้เห็นผลงานของตัวเอง วันทั้งวันจึง 
ขลุกอยู่แต่ในโรงเพาะเห็ด เราชอบดูเวลาที่เห็ดออกดอกเยอะๆ 

เห็นก้อน มันสวยจนแทบไม่อยากเก็บขาย” 
	 มาถึงปัจจุบันวันเพ็ญยังส่งต่อความ
รู ้เรื่องการเพาะเห็ดของเธอ	 ด้วยการเป็น
วิทยากรให้กับหน่วยงานอีกด้วย	 “เราไม่หวง
เรื่องวิชาความรู้เลย จะสอนให้ทุกอย่าง ไม่
ว่าอะไรก็สอน อยู่ท่ีคุณจะปฏิบัติตามไหม”   
เธอว่า	 แล้วตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า	 “คน 
ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและมีความ 
กระตอืรอืร้นในระยะแรก แต่เมือ่เวลาผ่านไป
ก็ละทิ้งไม่สนใจอีกต่อไป แบบนี้ก็ไม่รอด”

กว่าจะมาถึงวันนี้

	 แม้ปัจจุบันการงานของแม่วันเพ็ญ
จะไปได้อย่างมีอนาคต	แต่ที่ผ่านมาเส้นทาง
ของเธอไม่ได้ราบร่ืนตลอด	 ต้องอดทนกับ 
ความเหน่ือยยากหลายๆครั้ง	 อย่างปีก่อน 
ที่จะเข้าร่วมโครงการกับปิดทอง	 เธอเล่าว่า	 
ดอกเห็ดไม่ออกเลย	 เพราะอากาศหนาวจัด	 
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เ ธอต ้ อ งอดทน กับสิ่ ง ท่ี เ กิ ดขึ้ น	 
พยายามคิดว ่ามันเป ็นเ ร่ืองของ 
ธรรมชาตทิีเ่หนอืการควบคมุสิง่เดยีว 
ที่ท�าได้คือต้องไม่ยอมแพ้	 พลาด 
ครั้งนี้	ก็สามารถลุกขึ้นสู้ครั้งใหม่ได้
	 แม่วันเพ็ญเล่าว่า	 ตอนที่เธอ
เข้าอบรมเรื่องการเพาะเห็ด	 มีผู้ร่วม 
ฝึกอบรมด้วยกัน	 6	คน	แต่ปัจจุบัน 

ไม่มีคนท�าจริงจังเช่นเธอเหลือสักคน	 ส่วนใหญ่มีภารกิจอย่างอื่น	 ท�าให้ไม่มีเวลา	 
บางคนไม่ได้ลองแม้แต่การเริ่มต้น	 อ้างว่าไม่มีเวลาบ้าง	 กังวลเรื่องตลาดบ้าง	แต่
ส�าหรับเธอเห็นว่าการตลาดไม่ใช่ปัญหา	 เพราะเห็ดเป็นอาหารและทุกคนทานได	้
อย่างไรเสียมันก็ขายได้		
 “ทุกคนมักจะนึกว่า ท�ามาก็ขายไม่ได้ ไม่รู้จะท�าท�าไม แต่เรากลับคิดว่า นึก 
เอาแบบน้ันไม่ได้หรอก เรายังไม่มสีนิค้า เราจะไปหาตลาดได้ยังไง”  แม่วันเพ็ญกล่าว	
และว่า “เรามักมีความคิดสวนทางกับคนอื่น คือคนอื่นเขามักจะคิดว่า สินค้ามีไม ่
ต้องเยอะ ถ้ายังไม่มีตลาด แต่ส�าหรับเราคิดว่า ผลิตออกมาเยอะๆเลย เดี๋ยวมันก็จะ 
มีที่ไปเอง อยู่ที่ว่าเราจะท�าต่อเนื่องหรือเปล่า”

เมื่อรู้จักประยุกต์ใช้ อะไรๆก็มีประโยชน์

	 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากร่วมงานปิดทอง	 แม่วันเพ็ญบอก
ว่า	ตนเองมีความรู้ด้านการเกษตรมากข้ึน	 ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	
ได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น	 ทั้งๆที่สมัยก่อนไม่กล้า	 นอกจากนั้น	 เธอยังได้ความรู้เร่ือง
บัญชี	 เรื่องการยกระดับสินค้าให้ดูมีมาตรฐานขึ้น	 เช่น	 การขอโลโก้ให้กับกลุ่มผัก 
หนองเลิงเปือย	
	 แม้ว่าในส่วนของการเพาะเห็ดของเธอจะใช้ความรู้ชุดเดิมที่ศึกษาเรียนรู้ 
ด้วยตัวเองตั้งแต่ปี	 2553	 	 แต่ทักษะต่างๆที่ได้จากร่วมกิจกรรมอื่นๆ	 ของปิดทอง 
ในภายหลัง	 ก็เป็นสิ่งท่ีดี	 ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเรื่องการเพาะ 
และการตลาดของเห็ดได้	
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 “จากแต่ก่อนเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจ เดี๋ยวน้ีมีความมั่นใจมากข้ึน เรารู้แล้ว 
ว่าต้องท�าในทิศทางไหน  มีปัญหาต้องปรึกษาใคร”	เธอบอก
	 แม้ทุกวันนี้	 รายได้หลักของครอบครัวของแม่วันเพ็ญจะมาจากการค้าขาย
ของสามี	 แต่รายได้เสริมจากการเพาะเห็ดของเธอก็ช่วยแบ่งเบาภาระ	และสร้าง 
ความภูมิใจให้กับเธอและครอบครัวได้ไม่น้อย	 เธอบอกว่า	ทุกวันนี้มีรายได้จากการ 
ขายเห็ดได้ประมาณ	 13,000	 บาทต่อเดือน	 ซ่ึงเป็นรายได้ที่มาจากการเพาะเห็ด	 
3	ชนิดได้แก่	 เห็ดลม	เห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้า	และยังมีรายได้เสริมจากการขาย 
ผักประมาณ	2,000-3,000	บาทต่อเดือนอีกด้วย

พร้อมสนับสนุนหากคุณอยากท�าจริง

	 ในอนาคต	 แม่วันเพ็ญอยากให้มีกลุ่มเพาะเห็ดเกิดข้ึนในหมู่บ้านของเธอ 
เธอเห็นว่าการเพาะเห็ดง่ายกว่าการปลูกผักมาก	ทางห้างสรรพสินค้าก็เคยมาเสนอ 
ให้ท�าส่ง	 แต่ต้องมีปริมาณเพียงพอ	หากสามารถรวมกลุ่มกันผลิตได้เพียงพอ	 ก็จะ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
	 ปัจจุบันแม่วันเพ็ญเพาะเห็ดขายคนเดียว	 ไม่มีกลุ่ม	 ไม่มีเครือข่าย	แม้แม่ค้า
จะมารับซ้ือถึงที่	 แต่ก็ไม่มีใครสนใจร่วมท�าด้วย	 ท้ังนี้ก็เพราะไม่กล้า	 คิดเอาเองว่า 
เมื่อท�ากันเป็นกลุ่ม	 ต้องท�าขนาดใหญ่	 ต้องลงทุนเยอะ	 เธอบอกว่า	 จริงๆแล้วไม่ใช่	 
ในการรวมกันเป็นกลุ ่ม	 สมาชิกแต่ละคนสามารถแยกกันท�าได้	 ไม่ต้องหางบ 
ประมาณลงทุนก้อนใหญ่มาท�าร่วมกัน	ส่วนการบรหิารส่วนกลางของกลุม่	“ใครมกี�าลงั
ท�าเท่าไหนก็ท�าเท่านั้น”	
 “การรวมกลุ่มกัน มันจะดีกว่าในแง่การต่อรองราคาในการขาย เพียงแต่เรา
ท�าการผลิตให้มีคุณภาพเป็นเบื้องต้นก็พอ”	เธอว่า	
	 แต่การรวมกลุ่มที่แม่วันเพ็ญหวัง	 เธอบอกว่าต้องมีความสนใจจริงๆ	 จึงจะ
ประสบความส�าเร็จได้	 หากมีเงินทุนอยู่บ้าง	ทุกอย่างก็ไม่ยาก	 เพราะเทคนิคความรู้
ในการเพาะเห็ดเธอยินดีที่จะถ่ายทอดให้	  “ถ้าคุณแค่อยากได้ เราไม่ให้ แต่ถ้าอยาก
ท�า เราจะให้”		แม่วันเพ็ญบอก

วันเพ็ญ โคตะเพ็ชร อายุ 45 ปี 

หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
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ณัฎฐา ศิรารักษ์
ชีวิตชีวาและสารชีวภัณฑ์ของแม่ตรี
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“ในหลวง ร.9  พระองค์ท่าน 

ท�าให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง 

แต่ท�าไมเราไม่ท�าตามในแบบท่านบ้าง”

ก่อนจะรู้จักปิดทองฯ

	 แม่ตรี	ณัฎฐา	ศิรารักษ	์เติบโต 
มาในครอบครัวเกษตรกรรม	 ท�านา 
ปลูกผัก	 และปลูกมัน	พ่อแม่ปลูกฝัง 
ให้เธอท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง 
มาตั้งแต่เด็ก	 จนสิ่งดังกล่าวกลายมา 
เป็นรากฐานชีวิตของเธอในปัจจุบัน	
“ตอนเด็ก เราไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกับ
คนอืน่ๆ เพราะต้องช่วยแม่ขายของ เรา
เห็นแม่เข็นรถไปขายผักตามบ้านโน้น
บ้านน้ี กิโลละ 1 สลึงมาตั้งแต่ยังเด็ก 
พอเราโตพอทีจ่ะช่วยได้ พ่อแม่ก็ให้เรา
ไปช่วย เราได้ความอดทนมาจากตรงน้ัน ย่ิงช่วงหน่ึงของชีวิต เราต้องออกจากบ้าน 
ไปอยู่กับครอบครัวอื่น เราก็ย่ิงต้องอดทน และฝึกคิดอ่านอะไรด้วยตัวเองให้เป็น  
ไม่รู้ว่าเพราะตรงน้ีหรือเปล่า ท่ีท�าให้เราคิดว่าตัวเองมีความคิดความอ่านท่ีก้าวไกล 
ล�า้หน้า และอยากรู้อยากท�าอย่างไม่สิ้นสุด” เธอเล่า
	 ปัจจุบันครอบครัวแม่ตรีประกอบอาชีพหลายอย่าง	 ที่บ้านสามีเปิดเป็น 
อู่ซ่อมรถ	ขณะที่ตัวเธอเองก็ท�านาข้าว	นาบัว	และปลูกดอกดาวเรือง

เส้นทางชีวภัณฑ์

	 แม่ตรีเริ่มรู้จักกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เมื่อปี	 2558	 เธอย้อนให้ฟังถึง 
การเข้าอบรมครั้งแรกกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	ว่า	งานนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
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มาร่วมด้วย	 เป็นการอบรมเรื่องการ
ปลูกผัก	 ซึ่งตรงกับความต้องการใน
ขณะน้ันพอด	ีเนือ่งจากแปลงผกัของเธอก�าลงัเจอกับปัญหาหมดัผกัระบาดอย่างหนกั	
พยายามหาวธีิก�าจดัหลายๆ	วธีิก็ยังไม่หมดไปจากแปลง	จนมีโอกาสเข้าอบรมในครัง้
นั้น	ปัญหาของเธอก็คลี่คลาย
 “อาจารย์หลิวให้ความรู้เรื่องการใช้ไส้เดือนฝอยพร้อมสาธิตการขยายพันธุ์  
เมื่อเราน�ามาใช้ในแปลงผัก มันก็ท�าให้หมัดลดลงจริงๆ” 
 “ได้ยินเรือ่งไส้เดือนฝอย เราเข้าใจว่ามนัไส้เดือนดนิธรรมดา แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ 
มันคนละชนิดกัน ตอนแรกเราก็สงสัยว่ามันจะช่วยยังไง แต่พอฟังอาจารย์หลิวเราก็
ค่อย ๆ รู้ และลองเอาไปทดลองใช้ในแปลง ปรากฏว่าได้ผล ตั้งแต่นั้นมาเราก็สนใจ
การเกษตรแนวนี้มาตลอด”  
	 ปี	 2561	แม่ตรีได้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่โครงการปิดทองหลังพระฯ	 ร่วมมือ 
กับศูนย์วิจัยยางอีกครั้ง	 ครั้งน้ันท�าให้เธอได้ขยับขยายพรมแดนความรู้มาสู่เรื่อง	 
“สารชีวภัณฑ์”	 เธอว่า	 สารชีวภัณฑ์คือความมหัศจรรย์ที่สุดท่ีเธอมีโอกาสได้เรียนรู้	
เพราะเมื่อน�ามาทดลองใช้กับพืชผักที่ปลูก	 สามารถแก้ปัญหาในแปลงผักได้เกือบ
ทุกเรื่อง	
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	 นับต้ังแต่น้ันมา	 เธอจึงเข้าร่วม 
อบรมเรื่องสารชีวภัณฑ์กับศูนย์วิจัยฯ 
ทุกๆ	 3-4	 เดือน	 จนปัจจุบันเธอได้รับ 
ตู้ปลอดเชื้อ	 หม้อนึ่งหัวเชื้อ	 และกล้อง 
ส่องเชื้อ	ก่อนน�าไปเผยแพร่และชักชวน
ให้เกษตรกรคนอื่นๆ	มาร่วมด้วยช่วยกัน
ท�าช่วยกันใช้
	 แม่ตรีเล่าด้วยความภูมิใจว่า 
ทุกวันนี้เธอมีความรู้เร่ืองสารชีวภัณฑ ์
เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเรื่อง 
เรือ่งปุย๋พี	จ	ีพี	อาร์		เชือ้ราไตรโคเดอร์ม่า
และเชื้อไวรัส	 เอ็น	พี	 วี	 เธออธิบายว่า	 
สารชีวภัณฑ์	 ก็คือการใช้สิ่งที่มีชีวิตท่ี
ก�าจัดสิ่งที่มีชีวิตด้วยกัน	 “ในธรรมชาติ 
มันมีจุลินทรีย์ทั้งตัวดี ตัวร้าย เวลาเรา

ท�าสารชีวภัณฑ์ ก็คือเราผลิตสารตัวดีเอาไว้ใช้ในแปลงพืชผัก เพื่อให้มันก�าจัดตัวร้าย
ที่เป็นศัตรูพืช คือเราใช้ธรรมชาติก�าจัดธรรมชาตินั่นแหละ”	เธอว่า	
	 เธอยังบอกอีกว่า	 วิธีดังกล่าวจะช่วยลดการใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร 
ลงอย่างมาก	 เมื่อไม่ใช้สารเคมีก็ไม่สุ่มเสี่ยงต่อโรคภัย	 สุขภาพก็ดี	 สิ่งแวดล้อมก็ด	ี 
“มนัอาจได้ผลไม่่เรว็เหมอืนใช้สารเคมกี�าจดัแมลง ต้องใช้เวลา แต่เมือ่คดิถึงผลได้ผล
เสียระยะยาวแล้ว มันจะท�าให้เรายั่งยืนกว่า” เธออธิบายอย่างผู้เข้าใจ	
	 จริงๆ	แล้วสารชีวภัณฑ์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด	แม่ตรีบอกว่า	 ค�าว่า	 
“ชีวภัณฑ์”	 เป็นแค่การบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่	 ในธรรมชาติมีสารต่างๆ	อยู่แล้ว	 อย่าง 
สมัยก่อนชาวบ้านใช้เศษใบไม้หรือมูลสัตว์กองๆ	 เอาไว้ให้ย่อยสลายแล้วน�ามาใส ่
พืชผัก	ชาวบ้านไม่รู้ว่าตัวที่ท�าให้ใบไม้ย่อยสลายคืออะไร	รู้แต่ว่ารดๆ	น�้าไปเดี๋ยวมัน 
ก็เปื่อย	แต่ความรู้สมัยใหม่ศึกษาพบว่ามันคือแบคทีเรีย	 ก็ผลิตแบคทีเรียชนิดดีข้ึน 
โดยการใช้กากน�้าตาลกับอีเอ็ม	 แล้วราดบนกองใบไม้ให้มันย่อยเร็วข้ึน	 แทนที่จะใช้
น�้าอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อน	 “แบคทีเรียมันก็มีอยู่ในธรรมชาติเพียงแค่ปัจุจบันเรา
เพิ่มตัวช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้น”	แม่ตรีสรุป
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ความเปลี่ยนแปลง

	 นอกจากองค์ความรู้เรื่องสารชีวภัณฑ์	ที่แม่ตรีถือว่าเป็นความรู้สุดยอดที่ได ้
เรียนรู้แล้ว	 เธอเล่าว่า	 เมื่อครั้งท่ีโครงการปิดทองหลังพระฯ	 พาไปอบรมที่จังหวัด 
ขอนแก่น	 เธอประทับใจตารางการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งหรือเธอจ�าได้ว่าตาราง 
SWOT	อีกด้วย	 การฝึกอบรมในครั้งนั้นสนุกมาก	 ท�าให้เธอได้หันมาตั้งค�าถามกับ 
ตัวเองอย่างจริงจัง	 เธอบอกว่า	 “การรู้จักตัวเองส�าคัญมาก เพราะมันจะท�าให้เรา
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน เวลาจะท�าอะไร” 
	 ปัจจุบัน	 แม่ตรีมีรายได้เสริมจากการท�าเกษตรเพ่ิมขึ้น	 แต่เธอยืนยันว่า 
เป้าหมายส�าคัญไม่ใช่แค่เงินเท่านั้น	แต่คือความสุขที่เธอได้รับมากกว่า	ทุกวันน้ีเธอ 
ท�าการเกษตรอย่างเบิกบาน	 ไม่ต้องเครียดเหมือนงานในอู่ซ่อมรถ	 แม้งานเกษตร 
จะต้องอยู่กลางแดดตากลม	แต่เธอก็สามารถบริหารจัดการกับอุปสรรคจากลมฟ้า 
อากาศเหล่านั้นได้	เช่น	ช่วงแดดจัดแม่ตรีก็จะหันไปท�าไม้กวาดขายแทน

ความสุขของนักทดลอง

	 แม่ตรีสนุกกับการเป็นนักทดลอง	 เธอบอกว่า	 ทุกครั้งที่ท�าแล้วได้ผลเธอจะ 
มีความสุขเป็นอย่างมาก	 ยิ่งเมื่อได้น�าความรู้ไปกระจายให้คนรอบข้าง	 เธอก็ย่ิงม ี
ความสขุ		“ถ้ามคีนไม่ชอบในสิง่ท่ีเราแนะน�า เราก็ไม่มสีทิธิทีไ่ปโกรธเขา ไม่เช่นนัน้ เรา
เองจะเป็นทุกข์” แม่ตรีบอก
	 นอกจากสนุกกับการทดลองแล้ว	แม่ตรียังยึดเอาในหลวงรัชกาลท่ี		 9	 เป็น
แบบอย่างในการด�าเนินชีวิตอีกด้วย	 เธอบอกว่า“พระองค์ท่านเป็นตัวอย่างให้เรา 
เห็นด้วยการปฎบิัติ”		เมื่อเหน็ใครๆ	ละโมบโลภมาก	ไม่รู้จักการเอื้อเฟ้ือเผื่อปัน	ใช้ชีวิต 
เกินความพอด	ีเธอจึงมกัเกิดค�าถามขึน้ในใจเสมอ	“ท�าไมพวกเขาไม่ท�าอย่างพระองค์
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บ้าง ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็น ล้วนแต่จะท�าให้ชีวิตดีขึ้น”	เธอสงสัย
	 ทุกวันนี้	 แม่ตรีมีความสุขในสิ่งที่เธอลงมือท�าเป็นอย่างมาก	 ทุกครั้งที่มอง 
ย้อนกลับไปในวันแรกที่มีโอกาสร่วมงานกับปิดทอง	 เธอจะเห็นรอยก้าวของตัวเอง 
ท่ีค่อยๆ	 พัฒนาการขึ้นทีละนิด	 โดยมีปิดทองคอยเป็นที่ปรึกษาและประคับประคอง 
อยู่ข้างๆ	 เธอคิดว่าในอนาคต	หากโครงการปิดทองหลังพระฯ	จะถอนตัวไป	 เธอก็จะ 
สามารถต่อยอดความรู้ทั้งหมดที่ได้ทั้งหมดให้ขยับขยายต่อไปได้อย่างแน่นอน

กลุ่มคนเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่

	 สมาชิกผลิตสารชีวภัณฑ์	จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	ปี	2562	มีสมาชิก 
ทั้งหมด	17	คน	ทุกคนอยากเลิกใช้สารเคมี	 จึงรวมกลุ่มกันอย่างแข็งขัน	ตอนนี้กลุ่ม 
มสีารชวีภัณฑ์และขยายไส้เดอืนฝอยออกจ�าหน่ายให้กับผูส้นใจ	โดยรายได้จะน�าเข้า
กองทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในการลงทุนใหม่		
	 แม่ตรีบอกว่าการผลิตสารชีวภัณฑ์ในกลุ่มของเธอ	 ไม่ได้เน้นเรื่องเงินเป็น 
หลัก	 แต่ท่ีตั้งข้ึนมาก็เพ่ือต้องการให้สารชีวภัณฑ์แพร่หลายออกไปกว้างขวาง 
กว่านี้	เธอเล่าว่า	“ปัจจุบัน ในชุมชนมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชผักระบาดเยอะมาก หากคน 
ในชมุชนมคีวามรูเ้รือ่งเก่ียวกับสารชวีภณัฑ์มากขึน้และลองน�าไปใช้ ทางกลุม่ของเรา
ก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่” 
 “แม้เราจะเป็นแค่คนเล็กๆ แต่ถ้าอะไรพอจะช่วยได้เราก็ช่วย จริงๆ ถ้า 
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนอย่างถูกต้องและจริงจัง เราคิดว่า อะไรก็ตามที่เป็น 
ปัญหาอยู่ขณะน้ี จะดีขึ้นแน่นอน แต่ที่ผ่านๆ มาเวลาจะช่วยเหลืออะไร นอกจากไม ่
จริงจังต่อเนื่องแล้ว ยังไม่ค่อยทั่วถึงอีกด้วย คนที่ได้ความช่วยเหลือกลับไม่เดือดร้อน
อะไร ขณะคนที่เดือดร้อนจริงๆ กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ” แม่ตรีกล่าว
  “ปลกูไม้ไว้กันลมบงัแดด ปลกูผกัปลกูมนัไว้กิน วิกฤตจิากภายนอกก็ท�าอะไร
เราไม่ได้”	แม่ตรีบอก	

ณัฎฐา ศิรารักษ์ อายุ 42 ปี 

หมู่ที่ 10 บ้านนาเรียง ต.สามัคคี อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์
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ยุวดี ผลาปรีย์ และ ดวงสุวรรณ หนูจิตร
จิ้งหรีด กับสุขภาวะของผู้สูงวัย

สองพี่น้องแห่งบ้านเหล่าอ้อย

	 ท่ีบ้านเหล่าอ้อย	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 มีสองพ่ีน้องคนขยัน	 แม่ยุวดีและแม่ 
ดวงสุวรรณ	หญิงวัยเก๋าผู้สร้างรายได้จากแมลงตัวเล็กๆ	จิ้งหรีด	
	 ปี	 2558	 โครงการปิดทองเข้าไปในบ้านเหล่าอ้อย	ผู้ใหญ่บ้านประกาศในที่
ประชุมว่า	ใครสนใจเข้าร่วมสร้างอาชีพกับโครงการปิดทองหลังพระฯบ้าง	ด้วยหัวใจ
ที่ยังเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้เสมอ	สองพี่น้องไม่ลังเลที่จะยกมือเข้าร่วม	เพราะมั่นใจว่า
จะสร้างรายได้จากพื้นฐานการเกษตรที่ตัวเองมี		
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ยุวดี ผลาปรีย์ และ ดวงสุวรรณ หนูจิตร
จิ้งหรีด กับสุขภาวะของผู้สูงวัย

“แต่ก่อนลูกส่งเงินมาไห้ใช้  

พอเดี๋ยวนี้ได้ขายจิ้งหรีด 

ส่งให้ลูก”   

 “แม่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ใจ๋  

ต้องใส่ใจ๋ ถ่าเฮ้าบ่ใส่ใจ๋กับมัน 

มันก็ไปบ่รอด”  

ยุวดี ผลาปรีย์ ดวงสุวรรณ หนูจิตร

	 เริ่มแรก	โครงการปิดทองหลังพระฯ	ให้การ
สนับสนุนในการขุดสระ	 เพ่ือจะได้มีน�้าท�าการ 
เกษตร	เวลาต่อมา	เริม่มแีนวทางสร้างอาชพีใหม่ๆ	
เขา้มา	เชน่	แนะน�าการเลี้ยงสตัว์	เชน่	หมู		ไก	่	เป็ด	
และจิ้งหรีด	แม่ยุวดีกับแม่ดวงสุวรรณเลือกเลี้ยง
จิ้งหรีดทันที	 เพราะก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงแล้วแต่
เป็นการเลี้ยงตามธรรมชาติ	คือไปหาจับจิ้งหรีดที่

มีในธรรมชาติมาเลี้ยงในบ่อดิน
ที่ขุดไว้	 ให้โต	แล้วขาย	ซึ่งได้ผล
ไม่ดี	 รายได้ไม่แน่นอน	 ข้ึนกับว่า
มีจิ้งหรีดให้จับหรือไม่	 อีกท้ังไม่
ได้จัดการอย่างจริงจัง	
	 เมื่อโครงการปิดทองหลัง
พระฯ	 มีแนวทางสนับสนุนที่
ชัดเจน	 โดยให้ความรู ้และให  ้
กู ้ ยืมอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด 
ครบชุด	 ในราคา	 2,500	 บาท
ต่อคอก	 ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน	 
เ ดือนละ	 600	 บาท	 ทั้ งสอง 
ยินดีเป็นอย่างมาก	 เพราะคิดว่า 
สามารถผ่อนช�าระได้ไหวแน่นอน

เริม่เรยีนรู ้เปิดห ูเปิดตา 
เปิดใจ 

	 แม่ยุวดีกับแม่ดวงสุวรรณ
มีครอบครัวและท่ีท�ากินท่ีอยู่ใกล้
ชิดกัน	 ท�าอะไรก็มักท�าด้วยกัน 
ไปไหนไปกัน	 ท้ังสองได้เข้าร่วม
โครงการปิดทองหลังพระฯ	ด้วยกัน	
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	 ความรู้ใหม่ท่ีแม่ยุวดีกับ 
แม่ดวงสวุรรณน�ามาใช้ประโยชน์ 
ในคอกจิง้หรีดของตน	คอืเทคนิค
การให้อาหารท่ีได้จากพ่อประมลู	
ผู ้มีประสบการณ์เลี้ยงจิ้งหรีด
อย่างหาตัวจับยากแห่งอ�าเภอ 
ยางตลาด	 พ่อประมูลแนะน�า
เทคนิคการเล้ียงจิ้งหรีดหลาย
อย่าง	 ส่ิงหน่ึงที่แม่ยุวดีจ�าได้
ขึ้นใจคือการให้อาหารจิ้งหรีด	
โดยระยะ	 20-25	 วันแรก	 เป็น 
ช่วงท่ีจิ้งหรีดก�าลังเติบโตเป็น
จิ้งหรีดสาว	 จิ้งหรีดจะกินเก่ง	 
อย่าให้กินผักเยอะเกินไป	เพราะ
จะท�าให้ได้รบัฮอร์โมนสงู	จิง้หรดี
จะกลายเป็นตัวผู้แทนที่จะเป็น 
ตัวเมีย	 แต่ต้องเน้นให้กินหัว
อาหารและหยวกกล้วย	หรอืตอน
จะน�าออกขาย	อย่าให้จิง้หรดีกิน
ผักเพราะจะท�าให้มีรสชาติขม	
	 ความรู ้ เหล่าน้ีแต่ก ่อน 
แม่ยุวดีและแม่ดวงสุวรรณเคย 

เล้ียงจิ้งหรีดเหมือนกัน	 ได้พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพจากโครงการไปพร้อมกันด้วย	 แม่ยุวด ี
เล่าว่าเธอเริ่มด้วยการทดลองเรียนรู ้หนึ่งคอก	 
ครั้งแรกขายได้เงิน	 3,500	 บาท	 เธอดีใจมาก 
เพราะตอนที่เลี้ยงวิธีธรรมชาติไม่เคยได้เงินเท่านี้	 
“โอ๊ย ดีใจหลายๆ แค่คอกเดียวกะได้เงินต้ัง 
สามพันห้า”	เธอเล่าด้วยความตื่นเต้น	
	 การเลีย้งจิง้หรดีคอกครัง้แรก	สร้างก�าลงัใจ 
ให้แม่ยวุดมีากจนต้องเพ่ิมคอกจิง้หรดีอีกสองคอก 
นอกจากน้ีแม่ยุวดีและแม่ดวงสุวรรณยังได้เข้า
ร่วมอบรมที่จังหวัดอุดรธานี	 ร่วมกับเกษตรกรคน
อื่นๆ	ที่มาจากหลายจังหวัดเป็นเวลา	3	วัน	หัวข้อ
การอบรมในครัง้น้ันคอื	“การประกอบสมัมาอาชพี”		 
ท้ังสองได้ความรู้จากการอบรมมากขึ้น	 เพราะ
นอกจากวิทยากรบรรยายให้ฟังแล้ว	ยังมีโอกาส
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ท่ีมีความรู้ในอาชีพต่างๆ	
อีกด้วย
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ได้ยินมาบ้าง	 แต่ก็ไม่เคยใส่ใจแต่พอพ่อประมูลให้รายละเอียดก็ท�าให้แน่ใจใน 
วิธีการและน�ามาปฏิบัติ	 นอกจากเทคนิคความรู้ในการเลี้ยงแล้ว	 ในการอบรมครั้ง 
ดังกล่าว	 แม่ยุวดีและแม่ดวงสุวรรณยังได้ความรู ้เรื่องช่องทางการตลาด	 รู้จัก 
เครือข่ายแปรรูปจิ้งหรีดจากพ่อประมูลอีกด้วย

การปฏิบัติจริงคือการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

	 แม่ยุวดีและแม่ดวงสุวรรณได้น�าความรู้วิธีการใหม่ๆ	มาปรับใช้ในคอกจิ้งหรีด 
ของตนเองจนเห็นผลเป็นที่พอใจ	 เมื่อมีประสบการณ์เพียงพอและมีความรู้เทคนิค 
วิธีต่างๆ	 อย่างเป็นวิทยาศาสตร์	 และมีช่องทางการตลาดท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน 
จึงได้ขยายกิจการ	โดยการซื้อคอกจิ้งหรีดจากพ่อประมูลมาเพิ่ม	10	คอก	ทั้งสองคน 
เรียนรู้ว่าพ่อประมูลท�าการเกษตรหลายอย่าง	 นอกจากเลี้ยงจิ้งหรีด	 30	 คอกแล้ว	 
ยังเพาะเห็ดและเลี้ยงวัว	 จึงไม่สามารถดูแลคอกจิ้งหรีดได้เต็มท่ี	 ตนจึงแบ่งซื้อมา	 
เพราะประเมินก�าลังตนเองแล้วว่าสามารถจัดการได้	นับแต่นั้น	 จ้ิงหรีดสิบกว่าคอก
จึงได้สร้างอาชีพที่มั่นคง	 สร้างรายได้ให้ครอบครัว	 สร้างคุณค่าและมีสุขภาวะให้ 
กับทั้งสองคนจนปัจจุบัน		

ขยายผล ขยายเครือข่ายและความรู้

	 กิจการเลี้ยงจิ้งหรีดของแม่ยุวดีเติบโตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แม่ยุวดีขึ้น 
เรื่อยๆ	 เธอสามารถก�าหนดรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยการวางแผนงบประมาณ 
และดึงลูกสาวมาเป็นแรงงานและช่วยเรื่องการตลาด	เพราะร�า่เรียนมาทางนี้โดยตรง
	 ทุกวันนี้กิจการของแม่ยุวดีเป็นท่ีกล่าวถึงในระดับจังหวัดหลายคร้ังทาง 
อ�าเภอร่องค�าได้เชิญให้เธอไปเป็นวิทยากรแก่ชาวบ้านต่างหมู่บ้านต่างอ�าเภอบ้าง	 
หรือแม้แต่ในอ�าเภอเดียวกันนอกจากน้ีฟาร์มจิ้งหรีดของเธอยังกลายมาเป็นแหล่ง 
เรียนรู้มีชีวิตเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ผู้ที่สนใจเพาะเล้ียงจิ้งหรีด	ผลของการเปิด 
สถานที่ให้ผู ้สนใจเข้ามาเรียนรู ้	 ท�าให้ยุวดีได้ลูกค้าเพ่ิมจนมีรายได้จากการขาย 
จิ้งหรีดท้ังปลีกและเหมายกคอก	 เดือนละประมาณ	 17,00-20,000	 บาท 
หากหักต้นทุนค่าหัวอาหารที่ตกอยู่ประมาณเดือนละ	5,000	บาท	เท่ากับว่าทุกเดือน	
เธอจะมีรายได้เข้าเข้าประมาณ	12,000-15,000	บาท
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ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการฝันถึงความส�าเร็จ 

	 ขั้นตอนการเลี้ยงจิ้งหรีด	 เร่ิมจากการน�าไข่จิ้งหรีดมาเพาะเลี้ยง	 เม่ืออายุได้ 
1	สัปดาห์	 ไข่จะเริ่มแตกเป็นตัวเล็กๆ	สีด�าคล้ายตัวหมัด	จากนั้นก็เริ่มให้อาหารและ 
น�้าไปเรื่อยๆ	จนกระทั่งเมื่อมีอายุ	35	วัน	จิ้งหรีดจะโตจนพร้อมขายได้
	 แม่ยุวดีเล่าว่า	 เมื่อปี	 2560	 เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีท�าให้เกือบต้องล้มเลิกการ 
เลี้ยงจิ้งหรีด	ครั้งนั้นแม่ยุวดีเห็นจิ้งหรีดชอบกินผักมากกว่าหัวอาหาร	 จึงให้ผักเป็น 
อาหารอย่างเต็มที่	 เพ่ือจะได้ประหยัดต้นทุน	 แต่แล้วก็พบว่าจิ้งหรีดถ่ายเป็นน�้า	 ม ี
กรดแก๊สในบ่อเลี้ยง	 จนจิ้งหรีดตายหมด	 จึงรู้สึกท้อกับสิ่งที่เกิดข้ึน	 คิดจะหยุดเลี้ยง 
แต่ก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่า	ตัวเองเพิ่งเริ่มท�า	ยังไม่พบความส�าเร็จ	จะถอยไม่ได	้กว่าจะหอม
หวานของความส�าเร็จ	เป็นธรรมดาที่จะพบขมบ้าง	สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์
 “ยังบ่ส�าเร็จ แม่ก็เลยบ่ทันถอย”	 	แม่ยุวดีบอก	เมื่อฮึดสู้อีกครั้ง	แม่ยุวดีค่อยๆ	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริง	แล้วน�าเทคนิคการเล้ียงต่างๆ	มาปรับใช้	
กระท่ังสามารถเลีย้งจิง้หรดีได้อย่างช�านาญ		แม่ยุวดีชอบและหลงใหลการเล้ียงจิง้หรีด
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 สิ่งดังกล่าวเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เธอสามารถเผชิญอุปสรรค 
และก้าวข้ามมันมาได้		
	 นอกจากจากความรักความชอบเป็นทุนเดิมแล้ว	 เหตุผลที่แม่ยุวดีเลือกที่จะ
เลี้ยงจิ้งหรีดอีกประการหนึ่งคือ	 การที่ได้ท�างานในร่ม	 ไม่ต้องตากแดดร้อนๆ	 ไม่ต้อง
ใช้แรงงานจ�านวนมาก	 ไม่ต้องกร�างานหนัก	 ไม่ต้องเสี่ยงเป็นลมเป็นแล้ง	 เป็นงานท่ี
เหมาะกับคนในวัยน้ี	ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ได้เร็ว	 โดยไม่ต้องว่ิงเร่ขาย	มีแม่ค้า 
มารับซื้อถึงที่บ้าน	

จิ้งหรีดให้อะไร

	 การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องอดทน	ค่อยๆ	ท�า	จึงจะค่อยๆ	 
ประสบความส�าเร็จ	 แม่ยุวดีบอกว่า	 หากโลภมากหรือเลี้ยง 
เกินก�าลงัตวัเอง	จะไม่มทีางประสบความส�าเรจ็	แต่ถ้าค่อยๆท�า	ความส�าเร็จจะตามเอง 
ตอนนี้ลูกๆ	 ของแม่ยุวดีต่างยอมรับในสิ่งที่เธอท�า	 ไม่นานมานี้ลูกชายของเธอจึงเร่ิม 
ลงมือเลี้ยงจิ้งหรีดด้วย	 การได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน	 ท�าให้ผู้สูงวัย 
เช่นเธอมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
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	 การได้เข้าร่วมกับโครงการปิด
ทองหลังพระฯ	 ท�าให้แม่ยุวดีมีอาชีพ
ที่สร ้างรายได ้มั่นคงในการจุนเจือ
ครอบครัว	นอกจากนี้ยังท�าให้ผู้สูงวัยได้
ใช้เวลาในการมีสมาธิกับงาน	ได้พบปะ
พูดคุยกับผู ้คน	 ได้สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี	 ปกติคนในวัยเกษียณ
ต่างก็ต้องท�าเกษตรร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวทั้งน้ัน	 แต่มีเพียงไม่ก่ีคนที่
สามารถสร้างอาชีพด้วยล�าแข้งตนเอง	
ดแูลกิจการตนเองอย่างภาคภูมใิจ	หนึง่
ในนั้นคือ	 แม่ยุวดีกับแม่ดวงสุวรรณผู้
เป็นพี่สาวของเธอ

	 ท่ีเป็นเช่นนี้ได้ก็เธอท้ังสองเปิดใจ
เข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระฯ	จนได ้
รับค�าชี้แนะแนวทางและช่วยเหลือช่อง
ทางการตลาด	 ตลอดจนให้ทุนตั้งต้นแก่
เกษตรกรผูส้งูอายุได้เริม่อาชพีในวัยอาวุโส	
สิ่งที่ทั้งสองชอบที่สุดในการได้ร่วมงานกับ
เจ้าหน้าที่ของโครงการคือ	 “การช่วยเหลือ
กันเสมือนพ่ีน้อง” แม่ดวงสุวรรณบอกว่า	
เวลามีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถาม 
หรือขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าท่ี 
ปิดทองได้	 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 
ขณะที่แม่ยุวดีบอกว่า	 “เผิ่นเฮ็ดน�าคือเฮา 
เป็นพี่เป็นน้องกัน แม่ก็เลยมักหลาย” 

ยุวดี ผลาปรีย์  อายุ 64 ปี 

ดวงสุวรรณ หนูจิตร  อายุ 67 ปี 

หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าอ้อย

ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์  
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อภิญญา โพธิ์กิ่ง
มือใหม่วงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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ช่างก่อสร้าง วิกฤติของชีวิต และทางเลือกใหม่

	 แม่อภิญญาเดิมเป็นคนนครสวรรค์	 เติบโตจากครอบครัวเกษตรกร	 แต่เมื่อ 
โตข้ึนไม่ได้มีอาชีพเกษตรกรเหมือนครอบครัว	 เพราะเมื่อพบกับพ่อมณีผู้เป็นสามี	 
ทั้งสองคนกลับยึดอาชีพช่างก่อสร้างในการเลี้ยงครอบครัว	 เธอเล่าว่าตัวเองท�างาน
ก่อสร้างอย่างขยันขันแข็งและตั้งใจมาก	งานไม่เสร็จไม่เลิก	ลูกค้าสั่งงานแล้วไม่ต้อง
กังวล	ทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ตามที่บอก	
	 ท้ังสองสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวด้วยอาชีพก่อสร้างมาอย่างดี	 แต่แล้ว 
อยู่ๆ	 ก็ต้องหยุดเพราะแม่อภิญญาได้รับอุบัติเหตุหนักจากการถูกรถกระบะไหลทับ 
ตัว	 จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด	หลังเหตุการณ์เลวร้ายครั้งน้ัน	 เธอไม่สามารถท�างาน 
หนักได้อีก	 สามีก็ต้องหยุดงานมาดูแลในช่วงป่วยและพักฟื้น	กระทั่งต้องหยุดงาน 
ก่อสร้างในที่สุด	เพราะพ่อมณีจะท�าคนเดียวก็ไม่ได้	ไม่มีคนช่วย
	 เมื่อไม่สามารถท�างานได้อย่างเดิม	 ทั้งสองจึงหันมาให้ความสนใจอาชีพ
เกษตรกรรม	แม้จะไม่เคยท�า	 แต่เคยอยู่ในครอบครัวเกษตรกร	 เคยเห็น	 เคยรับรู้มา 
ตั้งแต่เด็กๆ
  “ท�าอะไรไม่เป็นหรอก แต่เราเคยเห็นพ่อแม่ท�า ก็อยากท�า และตั้งใจว่าจะท�า 
ให้มันดีที่สุด ค่อยๆเรียนรู้เอา”	แม่อภิญญาบอก

เช่าที่ดินเพื่อเข้าโครงการ

	 เมื่อปี	 2557	 โครงการปิดทองได้สนับสนุนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนาเรียง	 
จังหวัดกาฬสินธุ์ปลูกมะเขือเทศ	 แต่ตอนน้ัน	 แม้แม่อภิญญาจะสนใจอย่างมาก	 
แต่ด้วยความที่ไม่มีที่ดินท�าการเกษตรของเธอจึงพลาดการเข้าร่วมอย่างน่าเสียดาย	

“ถึงเราจะไม่ร�า่รวย 

แต่เราก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ท�าอะไรเลย”
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	 กระนั้น	 ด้วยความตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการอย่างจริงจัง	 เธอจึงหาท่ีดินเช่า 
จ�านวน	 1	 ไร่	 เพ่ือเธอจะได้รับโอกาสน้ัน	 และในปี	 2558	 เธอก็ได้ร่วมโครงการ 
ปลูกมะเขือเทศกับปิดทองอย่างที่หวัง	
	 ปีแรก	เธอได้รบัค่าตอบแทนจากผลผลติหักค่าใช้จ่ายแล้ว	จ�านวน	12,600	บาท	 
ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเหนื่อย	 เธอเล่าว่า	 แปลงมะเขือเทศของเธอได้รับการดูแลเอาใจใส ่
เป็นอย่างดี	 จึงท�าให้ได้รับผลตอบแทนเช่นนั้น	 ขณะเพื่อนบางรายที่เข้าร่วมโครงการ 
ด้วยกันแต่ก็ขาดทุน

จากก้าวเล็กๆ สู่ทางเดินที่ใหญ่ขึ้น

	 ต่อมาโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ด�าเนิน 
โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วม	 โดยจ่ายค่าผลผลิตให้ล่วงหน้า	 เพื่อ 
สนับสนุนเป็นทุนตั้งต้นและกระตุ้นให้เกษตรกรท�าการปลูกพืชหลังฤดูการท�านา	 
ด้วยโครงการดังกล่าว	 ท�าให้แม่อภิญญามีเงินมาลงทุนเบื้องต้น	 5,000	 บาท	 
โครงการประกันรายได้	 มีพืชหลายอย่างให้เกษตรกรเลือกปลูก	 แม่อภิญญาเลือก 
ปลูกถ่ัวลิสง	 ในพ้ืนที่	 2	 งาน	ปลูกพริก	 2	 งาน	และผักอื่นๆ	 อีก	 2	 งาน	นอกจากน้ี	 
ยังปลูกมะเขือเทศร่วมกับบริษัทไทซุนอีกจ�านวน	3	ไร่	
	 การลงทุนลงแรงทั้งหมด	ได้ผลผลิตที่ได้ก็สร้างความพึงพอใจให้แม่อภิญญา 
เป็นอย่างมาก	 เธอสามารถสร้างรายได้เล้ียงดูครอบครัว	 และมีเงินพอเหลือเก็บ	 
หลังจากนั้น	แม่อภิญญากับสามี	ประเมินก�าลังของตนเอง	พบว่ายังมีก�าลังมากพอที่
จะท�าเกษตรขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้	 	จึงได้เริ่มปลูกพืชในแปลงใหญ่ขึ้นในป	ี2560	
โดยพืชที่เลือกปลูกคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และนี่เป็นการท�าการเกษตรขนาดใหญ ่
ครั้งแรกในชีวิตของทั้งสอง	
	 	แม้พ้ืนท่ีแปลงจะไกลจากแหล่งน�้า	แต่ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น	ตั้งใจแรงกล้า 
และพร้อมท่ีจะเสี่ยง	 ทั้งสองจึงลงมือด้วยกันอย่างไม่ลังเล	 “เราเชื่อว่าเราท�าได้  
เราไม่กลัว เห็นคนอื่นปลูก แม้ฝักจะใหญ่ พันธุ์จะดี แต่ขึ้นไม่สม�่าเสมอ เราคิดว่าน่า
จะท�าได้ดีกว่านี้ เลยอยากลอง”	เธอบอก	
	 แม่อภิญญาและสามเีริม่วางแผนการปลกูข้าวโพดอย่างรอบคอบ	ทัง้วางแผน
เรื่องน�้า	 ศึกษาเส้นทางน�้าธรรมชาติ	 ขอค�าแนะน�าความรู้จากปิดทอง	 ค้นคว้าหา 
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ความรู้ด้วยตนเอง	สังเกตผลการปลูกข้าวโพด 
จากแปลงของคนอื่น	 หลังจากนั้นก็ตัดสินใจ 
เช่าท่ีดินจ�านวน	3	 ไร่	 ลงมือตามแผนการ	 โดย 
มีโครงการปิดทองหลังพระฯ	 สนับสนุนเรื่อง
เมล็ดพันธุ์และให้ค�าแนะน�าอย่างสม�่าเสมอ

แม้แต่ต้นเดียวก็ต้องเอาใจใส่

	 แม่อภิญญาบอกว่า	หลกัส�าคัญของการ
ดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือ	 การหมั่นตรวจตรา
ดูแล	ก�าจัดวัชพืชและแมลง	 เพราะหากปล่อย
ไว้ไม่นาน	 แมลงและวัชพืชจะขยายเร็วมาก	
นอกจากนั้นก็คืออย่าให้มีน�้าท่วมขังในแปลง	
 “พืชชนิดน้ีบ่ต้องการน�้าเยอะ ต้องการ 
แค่ความชื้นก็พอ ส่วนการดูแลความชื้นในฝักก็
ส�าคัญ ถ้ามากเกิน จะเกิดเชื้อรา”		พ่อมณีเสริม	
	 ป ัญหาเรื่องต ้นข ้าวโพดเติบโตไม ่
สม�่าเสมอ	 เป็นปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มักพบบ่อยๆ	 และแก้ยาก	
เพราะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องใช้พ้ืนที่
มาก	 ดูแลจึงให้ท่ัวถึงได้ยาก	 	 แต่ปัญหาดัง
กล่าว	กลับไม่เกิดในแปลงของแม่อภิญญากับ
พ่อมณี	เพราะทัง้สองจะใส่ใจรายละเอยีด	ทุม่เท
เวลาดแูลต้นข้าวโพดทกุๆ	ต้นให้งอกงามเท่ากนั	 
หากเห็นว่าต้นไหนโตไม่ทันต้นอื่นๆ	แม้แต่ต้น 
เดยีว	ก็จะรบีก�าจดัวัชพืชและให้ปุย๋เพ่ิมเป็นพิเศษ
	 นอกจากการดูแลอย่างเอาใจใส่แล้ว 
ทางด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือก็ต้องใช้ให้ 
เหมาะสม	แม่อภิญญาก็เล่าว่า	ผานรถไถ	ปกติ

จะมีขนาดใหญ่	 เข้าร ่องแปลง
ไม่ได้	 แต่ด้วยความท่ีสามีของ
เธอเป็นช่าง	 จึงได้ดัดแปลงท�า
ผานไถพิเศษข้ึนมา	 เพ่ือใช้ในการ
พรวนหญ้าและกลบดินเวลาใส่
ปุ๋ย	เป็นการทุ่นแรง	ทุ่นเวลา	ที่คุ้ม	
ส�าหรับขั้นตอนการปลูกอื่นๆ	 เธอ
กับสามีก็ท�าเหมือนคนอื่นๆ		
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ผลตอบแทนคือบทเรียน 

	 ผลผลิตข้าวโพดจากการปลูกครั้งแรกในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน�า้	 จ�านวน	3	 ไร	่
หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว	ทั้งสองได้ก�าไรประมาณ	20,000	บาท	โดยในตอนเก็บเกี่ยวใช้
วิธีการเดินหักฝักด้วยแรงงานทั้งสองเอง
	 ปีต่อมาสองสามีภรรยาขยายพ้ืนท่ีปลูกเป็น	 7	 ไร่	 ผลผลิตได้เยอะข้ึนมาก 
แต่กลับขายไม่ได้	 เพราะใช้รถเกี่ยว	 เมล็ดข้าวโพดแตก	มีความชื้น	 เกิดเชื้อรา	ท�าให้ 
ทางโครงการไม่รับซื้อในราคาเต็ม	 ได้แต่ซื้อในราคาช่วยเหลือกิโลกรัมละ	 3	 บาท 
ซึ่งเป็นราคาต้นทุน
	 ความล้มเหลวดังกล่าว	ไม่ท�าให้แม่อภิญญาและสามีล้มเลิก	ปีที่สามทั้งสอง 
จึงลงทุนปลูกอีกครั้ง	คราวนี้เพิ่มพื้นที่เป็น	10	ไร่	
	 บทเรียนจากการใช้รถเก็บเก่ียวในปีที่สอง	ท�าให้ในการปลูกครั้งใหม่	ทั้งสอง 
หันมาใช้วิธีหักฝักตามเดิม	 แต่ด้วยปริมาณที่พ้ืนท่ีมาก	 การใช้แรงงานคนในการ 
เก็บเก่ียวเสร็จจึงใช้เวลานาน	ท�าให้ข้าวโพดเสียความช้ืนมาก	ฝักแห้ง	 น�้าหนักลด	 
ตอนขายจึงได้เพียง	 50,000	บาท	 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้	 แต่เมื่อหักต้นทุน
ประมาณ	35,000	บาท	ก็พอเหลือส่วนต่างอยู่บ้าง	แต่หากเทียบกับสัดส่วนพื้นที่และ
แรงงานที่ลงไปถือว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อย	
	 แต่กระนั้น	 เหนือไปจากผลตอบแทนก�าไรหรือขาดทุน	 ทั้งสองสามีภรรยาได้ 
เรียนรู้การท�าเกษตรด้วยสองมือตนเองน้ัน	 จะสั่งสมความรู้นี้ไว้ในตัวจนเกิดเป็นองค์ 
ความรูท่ี้พร้อมจะเริม่ต้นใหม่และป้องกันข้อผดิพลาดให้มากขึน้	ซ่ึงแม่อภิญญาถือว่า 
มาได้ถึงวันน้ีก็นบัว่าพิเศษแล้ว	เพราะทัง้ตัวเองและสามไีม่ได้มอีาชพีเกษตรกรมาก่อน

เพราะต้นทุนน้อยกว่าคนอื่น

	 พ่อมณีบอกว่าก่อนพบกับภรรยา	 เดิมตนเป็นคนไม่ค่อยขยัน	แต่ภรรยาขยัน 
มาก	จึงท�าให้ตนต้องขยันตามไปด้วย	 เมื่อก่อนท�างานช่างเสร็จก็ได้พัก	แต่การเป็น
เกษตรกรการพักคือการได้อยู่กับพืชผักในแปลง	ได้นั่งพักนอนพักเล่นๆ	บ้างในแปลง	
ก็มีความสุขแล้ว		
 “งานเกษตรท�าให้เวลาของเราแทบทั้งหมด หมดไปกับการเฝ้าดูพืชผัก ช่วง
เวลานั้นเหมือนกับการได้พักผ่อนไปในตัว”	พ่อมณีกล่าว
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 “เมือ่ก่อน ตอนท�างานเปน็ช่างก่อสร้าง เวลาจะได้เงนิแต่ละท ีเราต้องเบกิเป็น
งวดๆ ซึ่งบางทีก็นานมาก แต่การท�าเกษตร ถ้าเราขยัน แม้แต่การปลูกผักขายเล็กๆ
น้อยๆ ก็ท�าให้เรามรีายได้ทุกวัน ตอนน้ีอยากได้อะไรก็สามารถซ้ือได้”	แม่อภิญญาเสริม
	 ความขยันขันแข็งของทั้งสอง	 เป็นที่ประจักษ์ของชาวบ้านนาเรียงเป็นอย่างดี	
ชาวบ้านบางคนถึงกับบอกว่า	 “ไปท�างานมแีต่คนว่า ผที�า ไทบ้านบ่เหน็ตอนกลางวัน 
จกัเท่ือเหน็แต่ตอนกลางคืน”	พ่อมณีบอก	
 “ตอนท่ีท�าก่อสร้างก็หนัก แต่งานไม่เคยหมด เรารู้ว่าจะมีรายได้แน่ๆ ท�าไป
เรื่อยๆ เป็นงานเหนื่อยแต่ก็พอได้พักบ้าง แต่หลังจากอุบัติเหตุครั้งน้ัน ทุกอย่างลบ 
หายหมด เราต้องตั้งต้นใหม่ทุกอย่าง ท้ังทรัพย์สิน วิชาความรู้ เวลาเราเห็นคนอ่ืนม ี
รายได้ดี ผลผลิตดี แต่เราขาดทุน เราก็ยิ่งต้องสู้ อย่ายอมแพ้ เอาคนที่ประสบความ
ส�าเร็จมาเป็นตัวอย่าง เราอาจจะไม่มีต้นทุนเหมือนเขา เราจึงต้องพยายามให้มาก” 
แม่อภิญญาอธิบายถึงสาเหตุที่ท�าให้เธอกับสามีต้องขยันกว่าคนอื่นๆ	
	 ผลจากการทุ่มเทแรงงานเหน็ดเหน่ือยหลายปี	 ปัจจุบันแม่อภิญญาและพ่อ 
มณีเป็นเจ้าของท่ีนา	2	ไร่	ทีส่วน	1	ไร่ส�าหรบัปลกูฝรัง่	แม้ทัง้	3	ไร่	ยงัผ่อนค่าท่ีดนิไม่หมด	
แต่ผลตอบแทนดังกล่าวก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความขยันของทั้งสองคนว่าไม่สูญเปล่า		
 “เราไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร ยืมเขา เราก็ต้องใช้หนี้เขา” แม่อภิญญาบอก		

ที่ทางในอนาคต

	 ในอนาคต	ทั้งสองคนวางแผนจะลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดให้เหลือเพียง	3	-	4	ไร ่
เท่าที่จะสามารถจัดการเรื่องน�้าได้	
	 หลังๆ	 มามีคนปลูกข้าวนาปรังกันเยอะ	ท�าให้ทั้งสองเห็นว่าคงหาพ้ืนที่เช่า 
ในการปลูกที่เหมาะสมได้ยากขึ้น	 เพราะหากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลงนาใกล้
นาปรัง	จะท�าให้ควบคุมปริมาณน�้ายาก	
	 นอกจากนี้	 ทั้งสองบอกว่า	 ก็ต้องดูคนอื่นๆในชุมชนด้วยว่า	 ยังมีใครปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อบ้าง	 เพราะถ้าไม่มีคนอื่นปลูกต่อ	 จะด้วยเหตุผลว่าปลูกไปก็
ขาดทุนหรืออะไรก็ตาม	ผลผลิตก็จะน้อย	ไม่มีบริษัทเข้ามารับซื้อ	

อภญิญา โพธิก์ิง่ อายุ 50 ปี - มณ ีขนัประมาณ อายุ 52 ปี (สามี)

หมู่ 10 บ้านนาเรียง ต.สามัคคี อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์
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“ก่อนสิเฮ็ดหยังลงไปก็ต้องท�า

ความเข้าใจกับเจ้าของเสียก่อน

ค่อยลงมือเฮ็ด”
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ทองจันทร์ นาชัยสิทธิ์
นักปลูกผัก ผู้ที่ไม่เชื่อใครง่ายๆ

เส้นทางแกนน�า

	 แม่ทองจันทร์	นาชัยสิทธิ์		อายุ	52	ปี	เป็นหนึ่งใน
แกนน�ากลุม่วิสาหกิจปลกูผักปลอดภัยบ้านธนบรีุ	ปัจจบุนั
กลุ่มท่ีเธอสังกัด	 มีสมาชิกทั้งสิ้น	 70	 คน	 แปลงผักรวม	 
108	แปลง	พ้ืนที	่8	ไร่	กลุม่วสิาหกิจปลกูผกัปลอดภัยบ้าน
ธนบุรี	เกิดขึ้นเมื่อปลาย	ปี	พ.ศ.	2560	โดยการสนับสนุน
งบประมาณจ�านวน	200,000	บาท	ในการสร้างโรงเรือน
จ�านวน	40	หลัง	จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
	 ตอนงบประมาณลงมา	 ก�านันเรียกประชุมแจ้ง
วัตถุประสงค์ของโครงการและขอความคิดเห็นจากชาว
บ้านในชุมชน	 โดยบอกว่าจะขอใช้พ้ืนท่ีราชพัสดุซึ่งเคย
เป็นโรงเรียนมาก่อน	 เป็นพื้นท่ีในการด�าเนินโครงการ
แปลงปลูกผักชุมชน	 ในที่ประชุมครั้งนั้น	 แม่ทองจันทร์	
แสดงความสนใจและยกมือสมัครเข้าร่วมโครงการอย่าง
ไม่รีรอ	 ก�านันจึงมอบหมายให้เธอช่วยหาสมาชิกกลุ่ม 
อย่างน้อยๆ	จ�านวน	10	คนในการเริ่มต้น	หลังหาสมาชิก 
ครบ	โครงการก็ค่อยๆ	เดินหน้าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

กลายเป็นครูเมื่อรู้จักปิดทองฯ 

	 ตอนท่ีมีเจ้าหน้าท่ีโครงการปิดทองหลังพระฯ	มา 
สอบถามความต้องการของชาวบ้านในด้านการท�าการ 
เกษตร	แม่ทองจันทร์เล่าว่า	 “วันนั้นเจ้าหน้าที่มากันสาม
คน เขามาถามว่าแม่ๆ แม่อยากได้หยังครับ อยากมีน�้า 
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อยากปลูกผัก ปลูกหยังคือหมู่เพ่ิน  
ตอนแรกแม่ก็บ ่ฮู ้หรอกว ่าเป ็น 
เจ้าหน้าที่ปิดทอง แต่หลังจากน้ัน
ก็มาอยู่เรื่อยๆ สุดท้ายแม่ก็เลยได้
ร่ วมงานกัน”
	 หลังเข้าร่วมโครงการ	 แม่
ทองจันทร์ก็มีโอกาสเข้าอบรมด้าน
การท�าเกษตร	 ท�าให้เกิดความรู ้ 
ความเข ้าใจการท�าการเกษตร
ปลอดสารพิษมากขึ้น	ต่อมาก�านัน
เห็นว่าแม่ทองจันทร์ได้ผ่านการ
ฝึกอบรมกับปิดทองมาแล้ว	 จึงขอ
ให้ช่วยสอนช่วยฝึกสมาชิกในกลุ่ม
ปลูกผักปลอดภัยด้วย
 “บ่ได้พาเผิน่เฮด็ยาก เพราะ
พ้ืนฐานหมู่บ้านเฮา เพ่ินก็ปลูกผัก
กันอยู่แล้ว บางคนเก่งกว่าแม่อีก” 
แม่ทองจันทร์เล่า	 “เรื่องเทคนิค 
การปลูก แม่จึงบ่ต้องสอนมาก 
แต่หันไปเน้นย�้าเรื่องการงดใช  ้
สารเคมีมากว่า” 

ระหว่างทางที่ล้มลุกคลุก 
คลาน

	 ในการปลูกผักของแม ่ 
ทองจันทร์	 เธอจับมือกับน้องสาว 
อีก	 3	 คน	 ใช้พ้ืนที่นาของหลาน
ปลูกมะเขือเทศ	การปลูกและดูแล 

ระยะแรกเป็นไปอย่างมีความหวัง	 เธอคิดว่า 
ตอนเก็บเก่ียวผลผลิตคงสร้างผลตอบแทน
สมน�้าสมเน้ือกับทุนและหยาดเหงื่อแรงงาน
ที่ลงไป
  “ต้นมะเขอืเทศก�าลังงาม ต้นโตสมบรูณ์ 
ก�าลังออกผลดก จึงลงทุนซ้ือไม้ไผ่มาท�าค้าง
มะเขือเทศประมาณ 1,000-2,000 บาท”
เธอเล่า	 แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดก็ 
เกิดขึน้	เมือ่มะเขือเทศทีก่�าลังจะได้เก็บผลผลิต
ต้องเปื่อยเน่าไปต่อหน้าต่อตา	
	 “ตอนนั้นฝนมาเร็วกว่าทุกปี	 ทั้งๆท่ี
เป็นปลายเดือนเมษา	แต่อยู่ดีๆ	มันก็ตกลงมา
แบบไม่ลืมหูลืมตา	ตั้งแต่	4	ทุ่มถึงตี	2	จนน�้า
ท่วมแปลงทั้งหมด”	แม้เมื่อน�า้แห้ง	 เจ้าหน้าที่
ปิดทองฯ	 จะช่วยหาฮอร์โมนมาฉีดพ่นเพ่ือให้
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มะเขอืเทศฟ้ืน	แต่กช่็วยไม่ได้มากนัก	“มนัค่อยๆ 
เน่าเปื่อยไปต่อหน้าต่อตาแม่ จนแม่ท้อเป็น
อย่างมาก”	แม่ทองจันทร์เล่า
	 หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นาน	 อาสา
พัฒนาของปิดทองหลังพระฯ	ก็ชักชวนให้เธอ
มาปลูกพืชหลังนา	แม่ทองจันทร์ฮึดสู้อีกครั้ง	 
จึงหันมาลองปลูกพริกในพ้ืนท่ี	 1	 งาน	 การ 
เริ่มต้นครั้งใหม่ท�าให้เธอมีก�าลังใจขึ้น	 เพราะ
ผลผลิตออกมาดี	 และขายได้ราคาที่น่าพอใจ 
กิโลกรัมละ	 50-60	 บาท	 เมื่อเห็นว่าไปได้	 
เธอเริ่มปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับการปลูก
พริกอีกทางหนึ่ง	 ระยะแรกผลตอบแทนก็เป็น
ท่ีน่าพอใจเช่นกัน	แต่ต่อมาต้องเจอปัญหา	หน	ู
กระแต	มากัดกิน	ท�าให้ข้าวโพดมตี�าหน	ิขายไม่
ได้	ประกอบกับเป็นช่วงที่ราคาพริกตกต�า่	เธอ 

จึงขาดทุนอย่างหนัก
	 แต่ครั้งนี	้แทนที่จะท้อถอย 
เธอกลับฮึดสู ้ ข้ึนมากกว ่า เ ดิม	 
“แม่คิดว ่าแบบน้ีนะ ไม ่ได ้ป ีนี้  
ปีหน้าก็ต้องได้ แต่ถ้าหยุดความ
รู้ประสบการณ์ท่ีมีก็สูญเปล่า แม่
ก็เลยต้องสู้ให้ถึงท่ีสุด” เธอยืนยัน 
ต่อมาเธอจึงลงมือปลูกผักอีกครั้ง	
ครั้งนี้ 	 เธอได้เมล็ดพันธุ ์ฟรีจาก
โครงการปิดทองหลังพระฯ	 มา	 4 
ชนิด	 คือ	 คะน้า	 กวางตุ้ง	 ผักบุ้ง	 
และโหรพา	 พืชทั้ง	 4	 ชนิด	 เธอไม่
ช�านาญในการปลูก	เจ้าหน้าที่ช่วย 
สอนวิธีการเพาะเมล็ด	วิธีปลูกและ
วิธีการดูแลให้	 พร้อมกับมอบถาด
เพราะกล้าและวัสดุปลูกอื่นๆให้
ด้วย	แม่ทองจันทร	์จึงเริ่มเรียนรู้วิธี
การเพาะเมล็ดในถาดเพาะ	จนพบ
ว่าวิธีเพาะเมล็ดในถาดเพาะนั้น
ประหยัดเมลด็พันธ์ุ	เวลาน�าไปปลกู
ในแปลง	ต้นจะโตเร็วและสวยกว่า
การน�าเมล็ดหว่านปลูกในแปลง 
เลย	 แต่กระนั้น	 แม่ทองจันทร์คิด 
ว่าวธีิดงักล่าวยุ่งยากไป	เธอจึงแอบ
หว่านเมล็ดแบบท่ีเคยท�าควบคู่ไป 
ด้วย	 เธอยอมรับว่าวิธีหว่านท�าให้
ต้นไม่สวยข้ึนไม่สม�่าเสมอก็จริง	 
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง	พบว่าวิธีหว่านได ้
ผลผลิตดีกว่า	 เธอสันนิษฐานว่า 
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อาจเป็นเพราะสภาพอากาศและความชื้นเอื้ออ�านวยด้วย	 “แม่ว่าอาจเป็นเพราะ 
สภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อนปลูกอะไรก็ไม่ข้ึน อากาศเย็นผักก็จะโตเร็ว”	 เธอให ้
ความเห็น	

ความท้าทายที่เข้ามาไม่เคยหยุด 

	 แม่ทองจันทร์เล่าว่า	ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอในการปลูกผักปลอดสารพิษคือ	
ผักไม่สวยเจริญเติบโตไม่ดีเท่าการใช้สารเคมี	 แต่เธอก็เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็น 
เรื่องปกติของการปลูกผักด้วยกรรมวิธีแบบนี้		ที่ผ่านมา	ปิดทองได้ให้ข้อแนะน�าและ 
ความรู้ต่างๆ	 กับเธอและกลุ่มมาตลอด	 เพ่ือจะได้ผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพขึ้น	 ทั้งยัง
ประสานให้หน่วยงานพัฒนาที่ดินก็เข้ามาช่วยแนะน�าวิธีปรับปรุงดิน	สอนการท�าปุ๋ย
บ�ารุงดิน	 	ประสานให้หน่วยอารักขาพืชจังหวัด	 เข้ามาอบรมท�าสารชีวภัณฑ์	อย่าง
สม�่าเสมอท�าให้เธอและสมาชิกกลุ่มรู้จักวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ	ได้
	 นอกจากนี้แล้ว	ปัญหาระบบการสูบน�้าจากบึงเข้าพื้นที่แปลงผักก็เป็นปัญหา 
หน่ึงที่เจอบ่อยๆ	แม่ทองจันทร์เล่าว่าเครื่องสูบน�้าเสียเดือนละ	2	 -	 3	ครั้งเพราะมีให ้
ใช้น้อย “เครื่องสูบน�้าของเราเหลืออยู่เครื่องเดียว ท�าให้มันไม่ทันต่อการใช้น�า้ น�าไป 
ซ่อม กลับมาใช้สักพักก็พังอีก วนเวียนอยู่แบบนี้”	 เธอเล่าอย่างท้อใจ	 อย่างไรก็ด	ี 
แม่ทองจันทร์คิดว่า	ความเหนื่อยล้าและท้อใจเกี่ยวกับเรื่องระบบน�า้ก�าลังจะหมดไป 
เพราะอีกไม่นานเธอและเพ่ือนๆ	 ในกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนระบบการสูบน�้า 
โดยพลังงานโซล่าเซลล์	 “อยากทดลองใช้ดู เห็นทีวีโฆษณาว่าใช้ระบบน้ีดี ไม่ต้อง 
ใช้ไฟฟ้า ตอนนี้เราได้รับการอนุมัติจากปิดทองแล้ว รอแต่ช่างเข้ามาติดต้ัง”	 เธอเล่า
ด้วยความตื่นเต้น		
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ความสุข

	 แม้หนทางจะไม่ได้สวยหรู	 แม่ทองจันทร์ยังยืนยันว่าเธอรักการปลูกผัก	การ 
ได้มาท�างานร่วมกับเพ่ือนๆ	สมาชิก	 เป็นความสุขอย่างหน่ึงของชีวิต	ทุกวันน้ี	 ชีวิต 
ประจ�าวันก็เปลี่ยนไป	ตื่นมาก็ต้องรีบท�ากับข้าว	 เพ่ือจะได้ไปท่ีแปลงผัก	 เธอมองว่า	
การปลูกผักไม่ใช่แค่ปลูกอย่างเดียว	แต่ส�าคัญที่ต้องเอาใจใส่ดูแลด้วย	 “คล้ายๆกับ
เฮาเลี้ยงลูก แม่คิดว่าผักเป็นลูกของเฮา ถ้าเฮาบ่เอาน�้าให้ เขากะบ่ได้กิน แม่คิดว่า
จั่งซั่น”	เธอบอก
	 จากเดิมที่รายได้ของครอบครัวมาจากการท�านาของสามีอย่างเดียว	 ตัวเธอ 
ไม่มีรายได้ใดๆ	แต่พอเข้ามาร่วมโครงการ	เธอกลับมีรายได้อย่างต�่า	300	-	400	บาท 
ต่อวัน	 “แต่ก่อนมื้อละบาทก็บ่ได้ ทุกมื้อน่ีบางมื้อ ก็ได้สามร้อยส่ีร้อย มีอยู่เช้านึง 
แม่ขายคะน้าได้สี่ร้อย ขายกวางตุ้งได้อีกห้าร้อย เช้าเดียวแม่ได้เก้าร้อย เพื่อนเพิ่นว่า 
สิมาเลี้ยงหยังก็มา”		เธอเล่าด้วยความภูมิใจ	

อนาคตในปัจจุบัน

	 ในอนาคต	แม่ทองจันทร์อยากเห็นกลุ่มมีความเข้มแข็ง	สามารถยืนได้ด้วย
ตัวเองโดยไม่ต้องมีพ่ีเลี้ยง	มีรายได้ที่มั่นคงเข้ามาในครอบครัว	 สามารถหยิบย่ืนให้ 
ลูกหลานใช้ได้	 เธอฝันว่าวันหน่ึง	 กลุ่มจะมีโรงแพ็คผักเกิดข้ึน	 เป็นโรงแพ็คผักท่ีได้
มาตรฐาน	 สามารถท�าให้พืชผักของเธอและเพ่ือนๆ	 เพิ่มมูลค่าและสามารถรักษา
คุณภาพได้ยาวนานขึ้น	
	 หากน่ันก็เป็นความฝันในอนาคต	แต่ส�าหรบัปัจจบุนัแล้ว	ทกุวันน้ีแม่ทองจนัทร์ 
มีความสุขที่สามารถสร้างอยู่ตรงหน้า	 นั่นคือการได้มาอยู่กับเพ่ือนในกลุ่ม	 คอย
สนับสนุนช่วยเหลือกัน		“แต่ก่อนมีคนถามว่าการท�าสวนเหนื่อยไหม  แม่ก็ว่า เหนื่อย  
เหนื่อยแค่ตอนท�า แต่มีความสุขมากกว่าที่เราได้ท�าในสิ่งท่ีเราชอบ ท�าแล้วมีกิน  
มีรายได้ มีเงินออมเกิดขึ้นในครอบครัว”	เธอเล่าอย่างภาคภูมิใจ	

ทองจนัทร์ นาชยัสิทธิ ์อายุ 52 ปี

หมู่ 5 บ้านธนบุรี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
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ทองสุข  สายโรจน์  
ผักพื้นบ้าน ทางเลือกทางรอดของพ่อทองสุข
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“ไม่ได้ซือ้เขากนิ ไก่, ไข่, ผกั พร้อมทีส่วนแต่อาจ 

ซือ้เพิ่มเติมแค่ น�้าปลา ชูรสฯ เมื่อมีลูกหลานเข้ามา 

เขาก็ได้ของฝากกลับไป และเพื่อนบ้านก็ได้กินไปด้วย 

สุขใจเมื่อได้แบ่งปัน”

ต้นทุนแห่งความขยัน

	 เดิมพ่อทองสุขมีอาชีพท�านาในพ้ืนที่ของตัวเอง	22	 ไร่	 และรับจ้างท�านา 
ให้กับคนอื่นๆ	ที่ขาดแรงงาน	ประมาณการแล้ว	ปีหนึ่งๆ	พ่อทองสุขท�านาถึงปีละ 
	 40-50	 ไร่	พ่อทองสุขเป็นคนขยัน	 เอาใจใส่ดูแลข้าวกล้าอย่างดี	 ใช้วิธีการปักด�า 
ต้นกล้า	ท�าให้ได้ผลผลิตเยอะ	คนอื่นๆ	 จึงมักมาเสนอให้ท�านาให้	 ในการท�านา 
พ่อทองสุขก็มักจะประสบกับปัญหาเรื่องน�้าไม่เพียงพอมาตลอด	 เสร็จฤดูท�านา 
จึงต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอีกทางหนึ่งด้วย

โอกาสที่ไม่เคยคิด

	 ปี	 2557	มีโครงการพัฒนาแหล่งน�้าหนองเลิงเปลือย	พ่อทองสุขมีโอกาส 
เข้าร่วมอบรมกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ที่วัดป่านาค�า	ณ	บ้านโคกกลาง 
ต�าบลจุมจัง	 อ�าเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 พ่อทองสุขเล่าว่า	 ตอนน้ันไม ่
ค่อยมีคนสนใจเข้าร่วมมากนัก	 เจ้าหน้าท่ีอ�าเภอร่องค�าจึงแจ้งให้ก�านันประสาน 
กับพ่อทองสุขลองเข้าร่วม	เพราะเล็งเห็นว่าตนนั้นเป็นคนขยัน		
	 เมื่อโครงการพัฒนาหนองเลิงเป ือยเสร็จ	 มีแหล ่งน�้าเพียงพอใน 
การเพาะปลูก	 จากที่เคยท�านาตนเองและออกไปรับจ้างท�านาคนอ่ืน	พ่อทองสุข
เริ่มน�าพืชผักที่ไม่เคยปลูกมาก่อน	เช่น	กล้วย	มะนาว	น้อยหน่า	มะม่วง	พริก	ข่า	
ทดลองปลูกในพื้นที่ของตัวเองดู	 เพื่อไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือน	หากเหลือก็แจกจ่าย
ให้ญาติพี่น้อง	ก่อนจะปลูกเพื่อจ�าหน่ายในภายหลัง
	 ช่วงท่ีลงมอืปลกูพืชผกั	นอกจากขยายพันธ์ุด้วตวัเองแล้ว	พ่อทองสุขยังได้รับ
การสนับสนนุเมลด็พันธ์ุผกัชนดิต่างๆ	จากโครงการ	ทัง้ยังได้รับความรู้และเทคนิค 
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ในการปลูกพืชผักต่างๆ	มากมาย	เช่น	
ต้นไม้เมื่อปลูกแล้ว	ต้องมีการตัดแต่ง 
กิ่งต้นไม้บ้าง	เพื่อให้ออกผลเยอะและ 
หลีกเลี่ยงแมลงศัตรูพืชเข้ามาท�าลาย	
	 แต่บทบาทส�าคัญที่โครงการ
ปิดทองหลังพระฯ	เข้ามาช่วยเหลือคือ	
ด้านการตลาด		
 “พืชผักที่ปลูก หากท�าตาม 
คุณภาพที่ก�าหนด เราสามารถน�า 
ผักไปขายกับปิดทองได้ หรือถ้าขาย 
ไม่ทันรอบจริงๆ ก็ยังสามารถส่งขาย 
ในตลาดภายนอก”	พ่อทองสุขเล่า	
	 ครั้งหน่ึงพ ่อทองสุขเคยคิด 
ลองดี	 	 ไม ่ท�าตามค�าแนะน�าของ 
เจ้าหน้าที่จากปิดทองฯ	 โดยการปลูก 
ต้นมะพร้าวห่างกันแค่	 3	 เมตร	ทั้งที ่
เจ้าหน้าที่แนะน�าให้ปลูกโดยมีระยะ 
ห่าง	6	-	7	เมตร	ปรากฎว่าผลที่ออกมา 
คือ	 พอต้นมะพร้าวโตขึ้น	 ใบของมัน 
แทรกเบียดกัน	ท�าให้บังแสง	มะพร้าว
จึงออกผลไม่ดีนัก
 “ตอนน้ัน เราอยากทดลองท�า 
แตกต่างไปจากสิ่งที่ป ิดทองบอก  
สุดท้ายไปไม่รอด” พ่อทองสุขหัวเราะ	 
นับแต่จากนั้น	 พ่อทองสุขจึงท�าตาม 
ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครดั
 “เขาทดลอง เขาศึกษามาแล้ว 
ยังไงมันก็ได้ผลกว่า”	พ่อทองสุขสรุป

ความเชี่ยวชาญพ่อทองสุข

	 ตลอดชีวิตการท�านาของพ่อทองสุข 
เจอกับการใช ้สารเคมีมานานหลายปี		 
จนต้องเจ็บป่วยถึงเข้าโรงพยาบาล		
 “ใช้สารเคมีมานาน สุดท้ายเราก็แพ้ 
ต้องเข้านอนโรงพยาบาลเพราะได้กลิ่นยา
ฆ่าหญ้าแล้วหายใจอึดอัดและเจ็บคอเข่า
อ่อน”	พ่อทองสุขเล่า
	 พ่อทองสุขเคยเจอคนซ้ือสารเคมี
มาใช้ทีละหลายกระสอบ	 เลยบอกเขาถึง 
อนัตรายทีจ่ะเกิดขึน้	แต่ค�าตอบทีไ่ด้กลบัมา
คือความไม่สนใจ	“เขาบอกว่า เขาไม่ได้กิน
ผักเอง ปลูกไว้ขายอย่างเดียว”	 พ่อทองสุข
เล่า	 พ่อทองสุขจึงสรุปกับตัวเองว่าปัญหา
เหล่านี้ 	 เป็นปัญหาใหญ่เกินท่ีชาวบ้าน 
ธรรมดาๆ	 จะเดินเข้าไปบอกให้คนอื่นเลิก
ใช้ได้	
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	 แต่ส�าหรับพ่อทองสุข	 หลังจาก
ประสบโรคภัยจากสารเคมีด้วยตัวเอง	 ก ็
ตัดสินใจเลิกใช ้ เด็ดขาด	 หันมามุ ่งมั่น 
ปลูกพืชผักไร้สารเคมีในพ้ืนที่ของตัวเอง	 
พ่อทองสุขเล่าว่า	 ก่อนหน้าน้ีเคยปลูกผัก
หลายชนิดทั้ง	 ผักกาด	 กะหล�่าปลี	 และ 
กวางตุ้ง	 แต่ผักเหล่านี้มีแมลงศัตรูพืชเยอะ	
ก็เลยหันมาเอาดีด้านการผักสวนครัวพ้ืน
บ้าน	ได้แก่	ข่า	พริก	มะเขือ	ผักชี	ผักชีลาว	
ขึ้นฉ่ายและหอมแบ่ง	เพราะจากการสังเกต
พบว่าหากปลูกผักเหล่านี้ปะปนกันอย่าง
หลากหลาย	จะไม่มแีมลงศัตรเูข้ามารบกวน 
ในบรรดาพืชผักทั้งหมด	หอมแบ่ง	เป็นผักที ่
สร้างรายได้ให้กับพ่อทองสุขเป็นที่น่าพอใจ
ที่สุด	 แม้ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูก	แต่เมื่อ
ปลูกแล้วดูแลง่าย	 ไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืช 
ไม่เข้ามารบกวน		 แค่ใส่ปุ ๋ยคอกและปุ๋ย
อินทรีย์	 รดน�้า	 หมั่นถอนหญ้า	ก็เจริญงอก 
งามให้เก็บเกี่ยว		

	 การปลูกหอมแบ ่งของพ ่อ 
ทองสุขนั้น	 จะแตกต่างจากการปลูก 
ของคนอ่ืนๆ	 เพราะเป็นการปลูกใน 
โรงเรือน	 ขณะที่คนอื่นปลูกกลางแจ้ง
ทั่วไป
 “คนอื่นไม่ได้ปลูกในโรงเรือน 
เมื่อถึงฤดูฝนจึงไม่สามารถปลูกหอม
แบ่งได้ ถึงปลกูได้ก็จะไม่สวยไม่โต แต่
พ่อมโีรงเรอืน จงึสามารถปลกูได้ตลอด 
ความรู้น้ี พ่อได้จากการเข้าอบรม”  
พ่อทองสุขเล่าอย่างภูมิใจ
	 ทุกวนันี	้แม้หอมแบ่งจะมีราคา
ขายที่ไม่นิ่ง	แต่ก็เป็นผักที่ขายง่าย	ได้ 
ราคาที่สมน�้าสมเนื้อ	 พ่อทองสุขเคย 
ได้ราคาสงูสดุถึงกิโลกรมัละ		50	บาท		
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 พ่อทองสุขบอกว่าความคิดและมุมมองการท�าการเกษตรได้เปล่ียนไป 
หลังการเข้าร่วมอบรมที่วัดป่านาค�า		 ทุกวันนี้พ่อทองสุขกระตือรือร้นการปลูกผัก 
มากข้ึน	 ความรู้ที่ได้จากการบรรยายในห้องอบรมครั้งน้ัน	 ตรงกับความต้องการที ่
จะมาพัฒนางานเกษตรของตนเองทุกๆ	เรื่อง		
 “ฟังเผิ่นพูดแล้ว มีแต่อยากเฮ็ด เผิ่นเว้าค�าใดกะมีแต่เป็นตาเฮ็ดทุกอย่าง”  
พ่อทองสุขบอก		
	 ปัจจุบันพ่อทองสุขกับภรรยาช่วยกันท�าสวนปลูกผักในพ้ืนที่	 2	 ไร่	 อย่าง 
เบิกบานและมีความหวัง	 มีการจ้างคนอื่นมาช่วยถอนหญ้าบ้างปีละ	 4-5	 ครั้ง	 
ครั้งละ	2-3	วัน	 เพราะทุกวันนี้ทั้งสองมีรายได้จากการเก็บหอมแบ่งขาย	2	เดือนครั้ง	 
ครั้งละ	 2,000-3,000	 บาท	 และรายได้จากผักชนิดอื่นประมาณ	 3,000	 บาท 
ต่อเดือน	เพียงพอที่จะจัดจ้างคนอื่น
	 ส่วนการดูแลพืชผักที่ปลูกนั้น	แต่ก่อนจะหาซื้อปุ๋ยมาบ�ารุง	แต่ปัจจุบันหันมา 
ท�าปุ๋ยน�้าหมักใช้เอง		

ทิศทางอนาคต

	 ในอนาคตพ่อทองสุขมีแผนจะปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นโครงเหล็กที่มีความ 
แข็งแรงข้ึน	 เพราะโรงเรือนเดิมเป็นท่อพีวีซี	 และเก่าแล้ว	 ทั้งยังอยากท�าแท๊งค์น�้า	 
เปลี่ยนเป็นระบบน�้าหยด	 โดยสูบน�้าจากหนองเลิงเปือยเข้ามาพักไว้ท่ีแท่งค์น�้า	 แล้ว
ปล่อยน�้าไปตามท่อ	

ความรู้ รายได้ และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น 
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	 ไม่นานมานี้	พ่อทองสุขร่วมกับผู้ใช้น�้าในละแวกเดียวกันอีก	6	 ราย	 ได้เสนอ 
โครงการนี้กับ	อบต.	“พ่อขอแผงโซล่าเซลล์ไป เพื่อไว้สูบน�า้ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการ
รอว่าโครงการจะผ่านหรือไม่” พ่อทองสุขบอก
	 ส่วนอนาคตที่ไกลไปกว่าน้ัน	 พ่อทองสุขจะพัฒนางานของตัวเองให้ดีย่ิงๆ 
ขึ้นไป	 ที่ต้องพ่ึงตนเองในการท�าการเกษตรแบบผสมผสานแบบตนนี้	 เพราะพ่อ 
ทองสุขมั่นใจว่า	มีตลาดรองรับอยู่ตลอด	
 “ถ้าผักท่ีตกเกรดไม่สามารถส่งเข้าบิ๊กซีหรือแม็คโครได้ เราก็น�าไปส่งขายให้
แม่ค้าเจ้าประจ�าได้ ขอแค่ให้มีผลผลิต มันก็บ่ยากดอก เขามีตลาดทุกมื้ออยู่แล้ว”  
พ่อทองสุขมั่นใจ	 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ครั้งนี้	 พ่อทองสุขบอกว่า	 นอกจาก
ท�างานหลักแล้ว	ต้องมีทางเลือกอื่นด้วย	 เช่น	 เลี้ยงเป็ด	 เลี้ยงไก	่ เพื่อเป็นช่องทางใน
การสร้างรายได้อีกทาง

ทองสขุ สายโรจน์ อายุ 65 ปี 

หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเขื่อง ต.สามัคคี อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์
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เชิดชัย นาเรียงรัตน์   
ใช้ธรรมน�า เกษตรกรรมธรรมชาติ
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“ในหลวงบอกว่าขาดทุนคือก�าไร 
ผมชอบทดลอง ขาดทุนก็ไม่เป็นไร 

หลักความคิดการท�าเกษตรของผมคือ 
ขอให้ได้ลอง ได้ไม่ได้ไม่เป็นไร”

ภูมิหลัง 

	 พ่อเชิดชัยเคยมีอาชีพขับรถ
รับจ้าง	 แต่ด้วยความสนใจและมี 
พ้ืนฐานด้านการเกษตรจากพ่อแม่
เป็นทนุเดมิ	ช่วงเวลาว่างเว้นจากการ 
ขับรถรับส่งผู้โดยสาร	พ่อเชิดชัยจึง 
ปลูกไผ่กิมซุง	 ไม้ผล	 และไม้ยืนต้น
อืน่ๆ	ไว้ในท่ีดนิมรดกท่ีพ่อแม่แบ่งให้	
เพ่ือสร้างรายได้ไว้เลี้ยงดูครอบครัว
อีกทางหนึ่ง
	 ย้อนเวลาไปก่อนหน้านั้น	
พ ่อเชิดชัยเคยบวชเป็นพระสาย 
พระอาจารย์มั่น	 ภูริทัตโต	 หลายพรรษา	 ช่วงบวชมีโอกาสได้เดินทางไปหลายๆ	 
จังหวัด	 เพ่ือศึกษาพระธรรมค�าสอน	และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสถานที่ที่มี
ความร่มรื่นของผืนป่า	พ่อเชิดชัยค่อยๆ	ซึมซับคุณค่าและเห็นประโยชน์ของส่ิงท่ีได้
สัมผัสเหล่าน้ันโดยไม่รู้ตัว	 กลายเป็นพื้นฐานทางจิตใจท่ีผลักดันให้พ่อเชิดชัยลงมือ 
ท�าเกษตรกรรมธรรมชาติในกาลต่อมา
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เดินตามรอยพระยุคลบาท

	 ปี	 2560	พ่อเชิดชัยมีโอกาสรู้จักกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 จากการเข้า
อบรมร่วมกับเกษตรกรอีก	3	ต�าบล	การอบรมครั้งนั้น	พ่อเชิดชัยได้เรียนรู้การปลูกพืช
หลังนา	ประเภทพริกและข้าวโพดหวาน	 จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะเห็นว่า
เป็นการท�าการเกษตรที่ไม่ยุ่งยากมากนัก	ทั้งยังเป็นการน้อมน�าเอาหลักการแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง	รัชกาลที่	9	มาปฏิบัต	ิ	
	 ภายหลังกลับจากการอบรมพ่อเชิดชัยได้ลงมือปลูกพริกเป็นอันดับแรก	 
เพราะโครงการรับประกันราคาพริกให้	 แต่ระหว่างปลูก	 พริกเกิดโรคกุ้งแห้งและมี 
หนอนแมลงวันทองระบาด	พ่อเชิดชัยยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหา	 
ตอนเก็บเก่ียว	จงึได้ผลผลติน้อย	ขายได้ในราคาเท่าทุนเท่านัน้			แต่พ่อเชดิชยัก็ไม่ยอม
ล้มเลกิ	เพราะคดิว่านัน่คอืบทเรยีนอย่างหนึง่ทีช่วีติเกษตรกรต้องเจอ “ในหลวงบอกว่า
ขาดทุนคือก�าไร ผมชอบทดลอง ขาดทุนก็ไม่เป็นไร”		พ่อเชิดชัยกล่าว	
	 พ่อเชิดชัยมุ่งมั่น	หมั่นหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมอยู่เสมอ	นอกจาก
การท�านา	 ปลูกผัก	 ปลูกไผ่แล้ว	 พ่อเชิดชัยจึงยังอาศัย	 YouTube	 เรียนรู้การท�า
เกษตรกรรมธรรมชาติ	และหลักการศาสตร์พระราชาในการปลูกป่าอีกด้วย	
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จุดเปลี่ยนชีวิต

	 หลังร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ทุกวันนี้พ่อเชิดชัยมีแนวทางใน
การท�าการเกษตรกรรมธรรมชาติของตัวเองอย่างชัดเจน		“ปิดทองฯ สร้างแนวคิดให้
เราพึ่งพาตนเอง ไม่มีข้อจ�ากัดในการท�า เพราะแต่ละคนมีความช�านาญไม่เหมือนกัน 
เก่งคนละด้าน สนใจหรืออยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็สามารถปรึกษากับปิดทองฯ ได้” 
	 ก่อนหน้านี้	 พ่ีสาวของพ่อเชิดชัยได้รับสารเคมีจากการท�าเกษตรมาอย่าง 
ยาวนาน	 จนวันหน่ึงล้มป่วยลงด้วยอาการแพ้	 และเสียชีวิตลงในระยะเวลาอันสั้น 
ขณะทีพ่่อของพ่อเชดิชยัก็ล้มป่วยด้วยโรคมะเรง็	ต้องเข้าออกโรงพยาบาลรกัษาอย่าง
ต่อเน่ือง	สิ่งท่ีเกิดข้ึน	ท�าให้พ่อเชิดชัยตระหนักถึงผลพวงจากการใช้สารเคมีในภาค 
การเกษตร	และได้รบัการแนะน�าจากโครงการปิดทองหลงัพระฯ	ให้หนัมาใช้สารชวีภัณฑ์	 
มาถึงทุกวันนี้เขามุ่งมั่นจะท�าการเกษตรโดยใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี
	 ปัจจุบันพ่อเชิดชัยได้พลิกฟื้นพ้ืนท่ี	 15	 ไร่	 ของเขาท�าการเกษตรผสมผสาน
โดยปลูกทุกอย่างปะปนกันตามแนวทางแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ	 นอกจากนี้ยัง 
ได้เริ่มทดลองเลี้ยงหมู	 โดยได้รับแม่พันธุ์หมูป่ามาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ส่วนพ่อพันธุ์พ่อเชิดชัยหามาผสมเอง	ผสมครั้งแรก	 ได ้
ลูกหมูมา	 9	 ตัว	 โดยจะปล่อยให้ลูกหมูได้กินหญ้าในบริเวณท่ีต้องการก�าจัดวัชพืช 
แล้วขับถ่ายไว้เป็นปุ๋ยให้ กับดินและพืชเป็นระบบที่พืชและสัตว์ได้อาศัย 
พ่ึงพิงกัน	 พ่อเชิดชัย บอกว่า	ไม่ได้คิดเลีย้งหมเูพ่ือไว้ขายเน้ือช�าแหละ	

เพราะจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัว	 “แม้แต่ไก่ 
ผมยังไม่เคยฆ่าเลย” พ่อเชิดชัยอธิบาย	

ผลจากการท�าเกษตรผสมผสาน

	 ในครอบครัว	 พ่อเชิดชัยจะเป็น 
คนคิดและลงมือปลูกและดูแลพืชผัก	 
ส่วนภรรยาจะเป็นฝ่ายแปรรูปเพ่ือออก 
จ�าหน่าย	 การปลูกพืชผักท่ีหลากหลาย 
ชนิด	ท�าให้มีผลผลิตเก็บขายได้ตลอดป	ีพ่อ 
เชิดชัยเล่าว่า	 มีรายได้จากสวนประมาณ	 
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100-700	บาท	ต่อวัน	เฉลี่ยเป็นเดือน
ราว	4,000-5,000	บาท		
  “ที่ ได ้แค ่สี่ ห ้ า พันก็ เพราะ
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขาย ใครท่ีอยาก 
กินก็มาเก็บเอาท่ีสวนได้ เพราะเราก็ 
ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก เกษตรผสม 
ผสานแบบนี้มันไม่ต้องใช้เงินทุนและ 
ต้องลงแรงเหมือนปลูกพืชเชิงเด่ียว” 
พ่อเชิดชัยอธิบายพร้อมกับบอกต่อ 
ว่าหากใครต้องการท�าการเกษตรเป็น 
อาชีพหลัก	ควรเตรียมใจ	เตรียมพื้นที ่
และเตรียมทักษะความรู ้ให้พร้อม 
“ต้องวางแผนก่อน ถ้าท�างานประจ�ามรีายได้อยู่แล้ว อย่าบุม่บ่ามทีจ่ะลาออกมาท�าการ
เกษตร ต้องรอบคอบ ไม่ใช่แค่เห็นว่าเท่ หรือเบื่องานเก่าเท่านั้น” 
 “ท�าเกษตรมันมีความสุขก็จริง แต่ความสุขจะเกิดได้เบื้องต้นจะต้องไม่มี 
ภาระหนี้สินท่ีเยอะเกินไป พ่อเคยอยู่ตรงจุดน้ันมาแล้ว เวลามีหน้ีสิน ท�าอะไรๆก็ 
เหมือนมีหินแบกอยู่บนบ่า”	เชิดชัยบอก

เมื่อพอกินจึงก้าวสู่การรวมกลุ่ม

	 พ่อเชดิชยัเป็นสมาชกิกลุม่หลายกลุม่	ทัง้กลุม่เกษตรกรรุ่นใหม่		(Young	Smart	
Farmer)	 กลุ่มสารชีวภัณฑ์	 กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ	 โดย
แต่ละกลุ่มสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยตัวเองได	้	การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ	ท�าให้
พ่อเชิดชัยได้ความรู้และความคิดหลายแบบ	ท�าให้รู้จักการท�างานเป็นกลุ่มมากข้ึน	 
มีมุมมองที่กว้างมากขึ้น	
	 “จากทีท่�าอยู่แค่ในพ้ืนท่ีตวัเอง	แต่พอเข้ากลุม่	ได้เหน็คนอืน่ท�าบ้าง	ท�าให้เรียน
รู้เทคนิคจากคนอื่นแล้วน�ามาปรับใช้ในพ้ืนท่ีตัวเอง	 อย่างกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติที ่
พ่อเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนั้น	 เป็นกลุ่มท่ีพ่อชอบมาก	 เพราะใกล้เคียงกับสิ่งท่ีพ่อเชิดชัย 
ก�าลังท�าในพื้นที่ตัวเองมากที่สุด”
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ผืนป่าที่จะขยายออกไป

	 ในอนาคต	พ่อเชิดชัยอยากให้ทุกอย่าง
ในสวนสามารถหมุนเวียนพ่ึงพิงกัน	 เหมือน

พืชในป่าธรรมชาติให้มากที่สุด	ทั้งยังอยากเอาพื้นที่นามาแปรเปลี่ยนเป็นการเกษตร
ที่ก�าลังมุ่งมั่นอยู่ด้วย
 “สิ่งท่ีจะอยากท�าต่อไปคือ ท�าส่วนที่เป็นทุ่งนาให้เป็นป่า และ ราวๆ 3-5 ป ี  
ผมว่าน่าจะเป็นไปได้” เขาบอกอย่างมีความหวัง
	 พ่อเชิดชัยทิ้งท้ายว่าการเป็นเกษตรกรที่ดีและประสบความส�าเร็จได้นั้น	 ต้อง 
มีคุณธรรมน�าหน้า	 ซึ่งสิ่งดังกล่าวสอดคล้องกับหลักคิดของการท�าเกษตรกรรม 
ธรรมชาต	ิทีเ่น้นการท�าแค่ได้กินเองเป็นเบือ้งต้น	เมือ่เหลอืกินค่อยแบ่งปันคนอืน่	เหลอื
จากการแบ่งปันค่อยน�าไปขายเป็นรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว
	 การที่มีช่วงหนึ่งของชีวิต	 พ่อเชิดชัยมีโอกาสได้บวชเป็นพระ	 ได้เดินตามแนว 
ค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า	 ได้เห็นการสูญเสียและการเจ็บป่วยของ
คนในครอบครัว	 ประสบการณ์เหล่าน้ี	 หล่อหลอมท�าให้พ่อเชิดชัยมีแนวคิดและ
แนวทางประกอบสัมมาอาชีพโดยการยืดแนวทางกสิกรรมธรรมชาติเป็นทางเดิน 
อย่างมั่นคง	สิ่งที่พ่อเชิดชัยมุ่งหวังที่สุดในชีวิตนี้ก็คือ	อยากให้ตัวเอง	คนในครอบครัว	 
รวมไปถึงคนอื่นๆ	ที่เข้ามาพึ่งพิงเขา	ได้อยู่ได้ดีมีความสุขอย่างแท้จริง

เชดิชยั นาเรยีงรตัน์ อายุ 43 ปี

หมู่ 1 บ้านโนนสามัคคี ต.สามัคคี อ. ร่องค�า จ. กาฬสินธุ์
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ดิรุก วงพิเดช 
คนชอบปลูกไผ่
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“คนเรามีเวลาเท่ากัน อยู่ที่ว่าเรา

คิดแล้ว เราจะลงมือท�าไหม 

เราต้องรู้จักประมาณตนเอง

ท�าแล้วต้องมีการวางแผน  

พรุ่งนี้แม่ค้าจะมารับของในสวน 

เราต้องรู้แล้วว่าเรามีอะไร 

จะขายให้เขา”

มาจากความเจ็บใจ

	 ที่ท�ากินของพ่อดิรุกอยู่ชิดติดหนอง 
เลิงเปือยท่ีมักจะประสบปัญหาน�้าท่วม 
บ่อยๆ	แต่ช่วงหนึ่งเกิดปัญหาภัยแล้งหนอง
แห้งขอด	มีโครงการขุดลอกหนองขึ้นมา
	 ก่อนมีโครงการขุดลอกหนอง	แม้น�้า 
จะท่วมแต่พ่อดิรุกยังพอท�ากินในท่ีดินของ
ตัวเองได้อยู่บ้าง	แต่หลังเกิดโครงการขุดลอก 
กลายกลับเป็นว่าที่ดินผืนดังกล่าวแทบท�า 
กินไม่ได้เลย	 ท้ังน้ีก็เพราะตอนมีโครงการ 
ขุดลอก	 ได้มีการน�าดินโคลนจากก้นหนอง
มาถมในท่ีดินของผู้คนบริเวณรอบๆ	 ดินที่

ขุดมาถมเป็นดินเสื่อมคุณภาพ	ปลูกพืชไม่ได้ผล		ที่ดินของพ่อดิรุกคือหนึ่งในที่ดินของ
หลายๆ	คนที่ได้รับผลกระทบ
 “ดนิจากหนองมาถมมนัไม่อดุมสมบรูณ์ พ่อน�าพืชมาปลูกในปีแรก ท้ังสับปะรด 
กล้วยหอม ต้นหม่อน ก็ไม่ขึ้น เสียหายหมด ความเสียหายรวมแล้วหลายหมื่น”  
พ่อดิรุกเล่า
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	 พ่อดิรุกเผชิญกับปัญหา
ดินอยู่หลายป	ีกระทั่งได้รู้จักกับ
โครงการปิดทองหลงัพระฯ	และ
น�าพ้ืนท่ีมาปลกูไผ่ในเวลาต่อมา
	 จุดเริ่มต้นดังกล่าวเกิด
ขึ้นเมื่อปี	 2559	ปีนั้น	 ปิดทอง
ได้จัดอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการปลูกไผ่	 แต่โชคร้ายที่ครั้งนั้นพ่อดิรุกติดธุระ	 
ไม่สามารถไปร่วมด้วย	ท�าให้รู้สึกเสียดายเป็นอย่างมาก	
	 พ่อดิรุกเล่าว่า	เพื่อนๆ	สมาชิกคนอื่นที่ไปร่วมได้กิ่งไผ่กลับคนละ	50	ต้น	ขณะ 
ท่ีตัวเขาแม้จะสนใจเหมือนกัน	แต่ไม่มีสิทธ์ิเหมือนคนอื่นๆ	 “เห็นเพ่ือนๆได้ ผมไป 
ขอกับโครงการบ้าง บอกขอซักต้นเถอะ ตอนนั้นผมติดธุระไปไม่ได้จริงๆ เค้าบอก 
ไม่ได้ คุณไม่ได้ไปดูงาน”
	 ความพลาดหวังจากการถูกปฏเิสธ	บวกกับเจบ็ใจตวัเองอยู่ลกึๆ	ทีไ่ม่ได้ไปร่วม	 
ท�าให้พ่อดิรุกย่ิงเกิดแรงสู้	 กระตือรือร้นท่ีจะหาก่ิงไผ่มาปลูก	 จึงไปขอตัดก่ิงไผ่กับ 
เพื่อนที่รู้จักต่างหมู่บ้าน	มาจ�านวน	300	กิ่ง	แล้วน�ามาปักช�าเอง	การปักช�าด้วยตัวเอง 
ท�าให้พ่อดิรุกค่อยๆ	 ได้เรียนรู้เรื่องไผ่	 ยิ่งพยายามอ่านและการใฝ่หาความรู้เรื่องการ
ปลูกไผ่จากหลายๆ	แหล่ง	ท�าให้การปักช�าได้ผลสามารถน�าปลูกในที่ดินได้ในที่สุด
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 “ไผ่นี่พ่อชอบ ผูกพันกับมันมาตั้งแต่เด็ก 

เพราะที่บ้านก็ปลูก”	 พ่อดิรุกเผยถึงเหตุผลท่ี

ท�าให้มีความมานะพยายามมากกว่าใครๆ

	 นอกจากความผกูพันแล้ว	พ่อดิรกุเผยว่า 

ที่หันมาปลูกไผ่ก็เพราะว่า	 เป็นการลงทุนแค ่

ครั้งเดียว	 ปีถัดไปก็ได้ผลผลิต	 กอหนึ่งๆ	 ใช้

ประโยชน์ได้ทุกส่วน	 ขายได้หมด	 ทั้งยังช่วย

ก�าบังพายุลมแรงให้บ้านเรือนได้อีกด้วย

	 พ่อดิรุกปลูกไผ่บนเนื้อที่	2	ไร่	โดยเล่าว่า 

หากไม่รักกับมันจริงๆ	 อาจท้อถอยได้ง่ายๆ	

เพราะกว่าไผ่จะเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง	

ต้องใช้เวลามากกว่า	 6	 เดือน	 
น้อยกว่านี	้หากน�า้ท่วม	ฝนแล้ง	 
ขึน้มา	ไผ่ก็มสีทิธ์ิตายได้ทุกเมือ่ 
	 ระยะปีแรกที่โตเต็มที่	 ไผ่เร่ิม
สร้างรายได้ให้พ่อดิรุกโดยการ
ขายก่ิง	ตอนแรกพ่อดิรุกใช้วิธี
การตัดมาปักช�าในถุงดิน	 แต่
วิธีการดังกล่าวท�าให้ต้นกล้า 
ไผ่มีน�้าหนักมากเกินไป	 เวลา 
ส่งขายต้องเสียค่าขนส่งแพง	
พ่อดิรุกจึงหันมาใช้วิธีตอน 
กิ่งไผ่เพื่อขายแทน	
 “ตอนก่ิงนี่สบาย ไม  ่
ต้องเอาดินใส่ถุง เวลาส่งขาย 
น�้าหนักก็เบา ช่วยลดค่าขนส่ง 
ทุก วัน น้ีพ ่อจึ งตอนก่ิงขาย 
มาตลอด”	พ่อดิรุกเล่า
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เทคนิคของพ่อดิรุก
	 นอกจากศึกษาด้วยตนเอง	พ่อดิรุกยังเรียนรู้เทคนิคต่างๆ	 เกิดจากการพูดคุย 
กันในกลุ่มผู้ปลูกไผ่	 ได้ความรู้ใหม่ๆก็กลับมาทดลองอีกด้วย	อย่างการเร่งหน่อให้ได ้
ตามท่ีต้องการ	พ่อดิรุกบอกว่า	 “ถ้าอยากได้หน่อไผ่ขาย ก็ตัดรากก่อน 1 เดือน เมื่อ
รากขาด ไผ่ก็จะสร้างรากใหม่ แล้วออกหน่อเร็วขึ้น แต่ต้องท�าฤดูกาลละครั้งเท่านั้น 
มากกว่านี้อาจท�าให้ไผ่ตายได้” 
	 ส่วนเทคนิคการท�าให้หน่อไม้มีสีขาวอวบ	 เหมือนกับหน่อ่ในดิน	 ที่เรียกว่า	 
“หน่อนางดิน”	พ่อดิรุกบอกว่า	สามารถท�าโดยวิธีการน�าถุงด�ามาครอบหน่อไผ่ที่โผล่
ขึ้นมา	ตั้งแต่อายุ	3-4	วัน		
	 ส�าหรับการเลี้ยงล�าต้นน้ัน	ควรให้มี	 4	ล�าต่อกอเท่าน้ัน “ต้องควบคุมปริมาณ 
มีมากเกินไป ไผ่ก็เอาอาหารไปเลี้ยงต้นหมด จะไม่ค่อยงอกหน่อ”	พ่อดิรุกเล่า

รายได้เพิ่มขึ้น สุขภาพดีขึ้น

	 พ ่อดิรุกบอกว ่าสิ่ง ท่ีได ้จาก
โครงการปิดทองหลังพระฯ	 คือเรื่อง
ความรูใ้นการดแูลรกัษาพืชผกัต่างๆ	ที่
ปิดทองมาส่งเสรมิ	โดยพชืผกัดงักล่าว
พ่อดริกุจะหาตลาดด้วยตวัเอง	ผลติให้
ปิดทองเป็นบางครั้งเท่านั้น	
 “โดยปกติจะมีตลาดจากข้าง
นอกเข้ามารับซื้อพืชผัก ซึ่งมีราคาสูง
กว่า พ่อก็จ�าเป็นต้องขายออกไป ส่วน
ไผ่น้ันพ่อหาตลาดเองร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ไม่ได้ผลิตส่งให้ปิดทอง” 
	 นอกจากการเข้ามาส่งเสริมให้
ความรู้แล้ว	 พ่อดิรุกบอกว่า	 บทบาท
ส�าคัญอีกอย่างหน่ึงของปิดทองก็คือ	
การประสานงานกับส่วนราชการ	หรือ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาให้ความรู้หรือสนับสนุนเรื่องต่างๆ	ที่เกษตรกรต้องการ
 “พ่อเขียนหนังสือไม่ได้ พอปิดทองช่วยประสานให้กับทางราชการ มันก็ช่วย 
พ่อได้มาก”
	 ปัจจุบันพ่อดิรุกมีไผ่ทั้งหมด	150	กอ	มีรายได้จากไผ่ประมาณ	3,000	บาท 
ต่อสัปดาห์	 ชีวิตครอบครัวดีขึ้น	มีเงินเก็บ	 เงินออมที่เพิ่มขึ้น	ประมาณ	15,000	บาท 
ต่อเดือน		
	 หากน้ัน	 ก็ไม่ได้ท�าให้พ่อดิรุกดีใจท่ีทุกวันนี้สุขภาพของตนเองดีขึ้น	 เพราะ
นอกจากการใช้ปุ๋ยสูตร	 15-15-15	 เพ่ือบ�ารุงดินรอบๆ	ต้นไผ่แล้ว	พ่อดิรุกไม่ได้ใช ้
สารเคมีใดๆในการปลูกพืชผักเลย	มีแต่การใช้ปุ๋ยน�้า	 น�้าหมักสมุนไพร	และน�้าหมัก
บอระเพ็ด	เท่านั้น

การเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

	 ในปัจจุบัน	พ่อดิรุกมีเพื่อนๆ	ที่ปลูกไผ่ด้วยกัน	ราวๆ	20	คน	มีการแลกเปลี่ยน
พูดคุย	 และปรึกษาหารือกันอยู่ตลอด	 เพื่อนในกลุ ่มจะช่วยกันน�าเทคนิคต่างๆ 
ท่ีแต่ละคนค้นพบหรือได้มาจากที่อื่นมาแนะน�าซึ่งกันและกัน	มีการคุยเร่ืองการหา 
ตลาดและราคา	โดยไม่มีการขายตัดหน้ากัน	

67ครูภูมิปัญญา หนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์



	 ตอนนี้	 ในเรื่องการปลูก	 การดูแล	และการตลาด	พ่อดิรุกเชื่อมั่นว่าตนและ 
เพ่ือนๆ	 ในกลุ่มสามารถไปเองได้แล้ว	 ที่ยังต้องพัฒนาและต้องการได้รับความ 
ช่วยเหลือ	คือ	การแปรรูป
 “ถ้าเราแปรรปูได้ อนาคตของคนท�าไผ่จะกว้างและไปไกลกว่าน้ี”	พ่อดิรกุกล่าว

ยังมีอะไรให้ท�าต่อ

	 ในอนาคต	พ่อดิรุกอยากปลูก
ผักในพ้ืนที่ว่างระหว่างกอไผ่	 เพราะ
อยากใช้ประโยชน์จากพ้ืนทีใ่ห้คุ้ม “ป่า
ไผ่นี้เป็นสะแลนบังแดดอย่างดี เดี๋ยว
พ่อจะท�าให้ด”ู 	พ่อดริกุเผยความต้ังใจ	
	 พ่อดิรุกยังฝันว่า	ภายใน	1-2	ปี	 
อยากเห็นหน่อไม้ท่ีปลูกจากหนอง
เลิงเปือย	แปรรูปเป็นกระป๋อง	ลูกค้า
ซื้อไปสามารถเปิดกินได้เลย	พ่อดิรุก
บอกว่า	 ตอนน้ียังคิดอยู่คนเดียว	 ยัง
ไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือน
ในกลุ่ม	 	 “ถ้าผมยังท�าไม่ได้ ผมจะยัง
ไม่พูดให้เพ่ือนฟัง แต่ถ้าผมท�าได้ ก็จะ
เรียกเพื่อนมาดูทันที”	พ่อดิรุกบอกอย่างมั่นใจ	
	 นอกจากน้ี	พ่อดิรุกยังบอกอีกว่า	 คนที่มีอายุ	 50	ปีข้ึนไปนั้น	 ร่างกายจะไม ่
แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน	แต่สุขภาพเป็นเรื่องส�าคัญมาก	การปลูกไผ่จึงเป็นตัวเลือก 
ที่ดีส�าหรับคนวัยนี้	เพราะลงทุนแค่ครั้งเดียว	ดูแลรักษาไม่มาก	ใช้แรงไม่มาก	“ท�าไป 
แบบสบายๆใจ ไม่ต้องตรากตร�าเหมือนการท�านาท�าไร่แถมยังมีเงินใส่กระเป๋า”  
พ่อดิรุกบอก	

ดริกุ วงพเิดช อายุ 67 ปี 
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