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เกริ่นน�ำ
 แม้ภาพลักษณ์ของจังหวัดน่านในสายตาคนหมู ่มาก  
คือเมืองที่ภูเขาเต็มไปด้วยข้าวโพดสุดลูกหูลูกตา และจะแปร 
สภาพเป็นภูเขาหัวโล้นในฤดูแล้ง แต่ไม่ใช่เกษตรกรน่าน 
ทุกคนที่เดินตามวิถีดังกล่าว อีกทั้งยังไม่จ�าเป็นเสมอไปว่า 
เกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จจะต้องผ่านบทเรียนที่แสน 
เจ็บปวดมาก่อน มีเกษตรกรจ�านวนไม่น้อยที่ค้นพบแนวทางใหม่ 
จนรู ้ว่าระบบเกษตรแบบไหนที่ท�าแล้วจะน�าไปสู่ความยั่งยืน บางคนอาจ 
พบจากการมีแบบอย่างที่ดีอยู่ในชุมชนเดียวกันเป็นผู้จุดประกาย บางคนมี 
ความมุ่งม่ันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแค่ได้รับโอกาสจากภายนอกในด้าน 
ความรู้และทรัพยากรที่จ�าเป็น ก็ท�าให้พวกเขาก้าวไปสู่ฝั่งฝันได้โดยไม่ยากนัก

 ลุ่มน�า้ยาว สาขาของแม่น�า้น่านตอนบน หนึ่งในพื้นที่ที่โครงการปิดทอง 
หลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ เข้าไปท�างานพัฒนาตั้งแต่ปี 2552 โดยเลือก  
3 หมู่บ้านคือ บ้านยอด บ้านผาหลัก และบ้านน�้าเกาะ ที่อยู่ในลุ่มน�้าเดียวกัน 
ในต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการประยุกต์ใช้หลักการ 
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให ้
เกษตรกรที่เคยพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยว มีทางเลือกในการท�าเกษตรรูปแบบอื่น สร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การสะท้อนความ“พอเพียง”ผ่านเรื่องเล่าของเกษตรกร 
ตัวอย่างทั้ง 15 ราย ที่ถือว่าเป็นครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาวนั้น  
มีความหลากหลายของภูมิหลัง สภาพปัญหา และแรงบันดาลใจ 

ที่น�ามาสู่ความส�าเร็จ โดยถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและด้านการจัดการ  

ที่มาจากการทดลองและปฏิบัติจริง ผลการเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้น คือ “ชีวิตเปลี่ยน” พวกเขามีรายได้ที่เพียงพอ 

กับการใช้ชีวิตประจ�าวันโดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอีก 
ต่อไป ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น และยังมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต  
หรืออีกนัยยะหนึ่งคือสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ ้มกัน และ 
ไม่เดือดร้อนตามกระแสโลกที่ผันผวน

 ปัจจัยของความส�าเร็จมาจากการผสมผสานความรู้ 
จากภายนอก กับภูมิปัญญาเดิมของแต่ละคน จนกลายเป็น
ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของชุมชน  อย่างไรก็ตาม  
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น ระบบน�้า  
ที่โครงการปิดทองหลังพระฯ เข้าไปชักชวนชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านร่วมคิดร่วม 
ท�านั้น มีผลอย่างมากต่อการเปล่ียนรูปแบบการผลิตของคนเหล่านี้ เพราะ
ท�าให้มีน�้าส�าหรับประกอบอาชีพการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และเพ่ิมทางเลือก 
ในการเกษตรมากกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

 หนังสือ “ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติของครูภูมิปัญญำแห่งลุ่มน�้ำยำว” 
นอกจากจะส่ือสารเร่ืองราวแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ของเกษตรกร

ตัวอย่าง 15 รายในพื้นที่ลุ่มน�้ายาว อ.สองแคว จ.น่าน แล้ว ยังได้รวบรวม
ความรู้พร้อมใช้ทางด้านเทคนิค ซึ่งแฝงไว้ด้วยทักษะในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของแต่ละคน เช่น การปลูกและดูแลมะนาวตาฮิติ การปลูกมะแขว่น 
การปลูกส้มโอโดยใช้ข้ีแดดนาเกลือ การปลูกข้าวต้นเดียว  สูตรอาหารหมู  

การปลูกอราบิก้าแซมกล้วยเหลืองนวล การท�าน�้าหมักจุลินทรีย์  
และการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท  เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านได้น�าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตนเอง จนกลายเป็นความรู้

เฉพาะถิ่นที่มีคุณค่าต่อการอยู่รอดและพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนในที่สุด
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พื้นที่เกษตร : พื้นที่รวม 21 ไร่ ปลูกมะนาวตาฮิติ ส้มโอ มะม่วงโชคอนันต์ มังคุด ปลูก
ทุเรียนหมอนทอง, ลองกอง เงาะโรงเรียน มะปราง ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่พันธุ ์
พื้นเมือง และเพาะพันธุ์อโวคาโดในบริเวณบ้าน
สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : น�้าท�าการเกษตรจากฝายอนุรักษ์ห้วยแม่ทัง ปุ๋ยจาก
กองทุนปุ๋ยบ้านยอด ความรู้เรื่องการดูแลผักผลไม้และมะนาวนอกฤดู การอบรมก�าจัดแมลง
ศัตรูพืช
ผลการเปลี่ยนแปลง : มีรายได้จากผักผลไม้ 150,000 – 200,000 บาท/ปี และมีรายได้จาก 
การท�าสวนผลไม้เฉลี่ย 500 - 800 บาท/วัน สามารถซื้อที่ดินท�ากินเพิ่ม จาก 5 ไร ่  
ในปี 2544 เป็น 21 ไร่ ในปัจจุบัน
ความรู้เด่น : การปลูกผลไม้ และเพาะพันธุ์อโวคาโด

 นำงพิมพ์ใจพ้ืนเพเดิมเป็นคนสุโขทัย แต่มาเป็นสะใภ้ 
น่าน ปี พ.ศ. 2544 เมื่อแต่งงานกับนายสีมา รักษา ช่วยงานสามี
ทั้งงานบ้านงานไร่ แม้ลึกๆ แปลกใจกับวิถีการท�าเกษตรของ 
คนที่นี่ที่เลือกปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพด และต้องท�าทุกปีถึง 
จะได้เงนิ ต่างจากเกษตรกรทีส่โุขทยั ทีส่่วนใหญ่เลอืกปลกูผลไม้ ทีแ่ม้ล�าบากช่วงแรก 
แต่สบายช่วงหลังเมื่อผลผลิตออกดอกผล และมีคุณภาพที่ไม่เพียงจ�าหน่ายใน 
ประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วย  

 เมื่อเห็นความไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นกับการท�าเกษตรของครอบครัว รู้แล้ว 
ว่าข้าวโพดไม่อาจน�าพาชีวิตเธอและสามีไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวได้แน่ๆ เพียง 

ไม่ถึงปีที่เป็นสะใภ้เมืองน่าน เธอหว่านล้อมให้สามีเปลี่ยนรูปแบบ 
การผลิต โดยใช้ข้อมูลและความรู้ท่ีได้สมัยท�าเกษตรอยู่สุโขทัย,  

การมีพี่ชายที่ เป ็นครูสอนการเกษตรแนะน�าว ่าพืชชนิดไหนมี 
ลักษณะเช่นใด, การอ่านคอลัมน์ช่องทางท�ากินในหนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
และไทยรัฐ การดูโทรทัศน์รายการเกษตรทางช่อง 9 ทุกเช้า และอื่นๆ 
 แจกแจงให้สามีเห็นข้อดี-ข้อเสียในแง่มุมต่างๆ ระหว่างการท�าสวน 

นำงพิมพ์ใจ รักษำ
“สวนผลไม้ผสมผสาน”

นำงพิมพ์ใจ รักษำ อำยุ 65 ปี 
94 หมู่ 2 บ้านยอด ต�าบลยอด  
อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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ผลไม้กับไร่ข้าวโพด และก็เป็นโชคดี 
ของเธออกีครัง้ นอกจากสามไีม่ต่อต้าน 
การท่ีภรรยาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง 
ความเคยชินที่เขาท�ามาค่อนชีวิตแล้วยังเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนการเกษตร 
แผนใหม่ในทุกทาง โดยเริ่มต้นจากสวนผลไม้เพียง 5 ไร่ในปี 2544 ก่อนใช้ผลก�าไร 
ท่ีได้ในแต่ละปี เก็บหอมรอมริบ ซื้อที่ดินขยายสวนเพิ่ม จนปัจจุบันเป็นเจ้าของ 
สวนผลไม้ขนาด 21 ไร่

ควำมรู้จำกกำรสังเกต

 แม้การรับความรู้จากพี่ชายและสื่อนานาประเภท คือช่องทางที่นางพิมพ์ใจ
บอกว่าใช้เป็นหลกัในการท�าเกษตรเสมอมา “พ่ีชายเป็นครู ค้าขายพนัธุไ์ม้อยูด้่วย เขา
จะสอนตลอดว่าปลูกไม้ประเภทไหน แบบไหน โตเร็ว แม่ได้ความรู้จากเขามาเยอะ” 
กระนัน้เธอย�า้ว่า ความรูดั้งกล่าวเป็นความรูส้�าเรจ็รปูทีใ่ช้ได้จรงิไม่ทกุสถานการณ์ หรอื
กล่าวอกีนยัหนึง่คอืเป็นความรูท้ี ่“เอาเยีย่งได้แต่อย่าเอาอย่าง” ขึน้อยูก่บัภมูสิงัคม ด้วย
เหตนุีค้วามรูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุแก่การท�าเกษตรในทรรศนะของนางพมิพ์ใจคอื “ควำมรู้ 
จำกกำรสังเกตด้วยตนเอง” หมายถึง พยายามเปรียบเทียบการท�าเกษตรเข้ากับ 
หลักธรรมชาติและความเป็นไปของโลก  

ปลูกต้นไม้ตำมทรัพยำกร

 อีกหนึ่ งแนวคิดที่นางพิมพ ์ใจมอง
ว่าส�าคัญต่อการท�าเกษตรยุคนี้ แต่กลับถูก
ละเลย จนท�าให้เกษตรกรจ�านวนมากประสบ
กับปัญหาขาดทุน คือการที่เกษตรกรรายเล็ก
จ�าพวกเธอ ใช้ความต้องการของตลาดเป็น
ตัวน�า ก�าหนดว่าปีนี้จะปลูกพืชชนิดใด วิธี
คิดดังกล่าวไม่ผิด เพราะการท�าเกษตรก็คือ
การค้าขายที่ต้องการผลก�าไร แต่จะเกิดอะไร
ขึ้นหากพืชที่ตลาดต้องการ เรียกร้องเงินทุน 
แรงงาน เทคโนโลยี และเวลาสูงมาก ในขณะ
ที่เกษตรกรมีทรัพยากรเหล่านี้จ�ากัด นั่นหมาย
ถึงการพึ่งพาปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการ
จ้าง ยมื ซือ้ เช่า เป็นต้น ด้วยเหตนุีใ้นทศันะของ
เธอจงึมองว่า การเลอืกพชืปลกูควรเริม่ต้นจาก
ความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ทีเ่กษตรกรถอื
ครองอยู ่มใิช่ปัจจยัภายนอกตามทีก่ล่าวมา ซึง่
มีรายละเอียด 3 ข้อดังนี้ 

 1. ปลูกแล้วขึ้นไหม ดูแลยากหรือ
ไม่และคุ ้มค่ากับเงินลงทุนหรือเปล่า “แม่
ว่าจะลดพื้นที่ปลูกเงาะ กระบวนการมันซับ
ซ้อน โรคเช้ือราหนัก การเก็บใช้เวลา ออกลูก
เป็นขยักขย่อน ไม่เหมือนส้มโอ” นางพิมพ์
ใจยกตัวอย ่างประกอบเกณฑ์การเลือก 
พืชปลูกข้อที่ 1 “ค่าแรงงานวันละ 300 – 400 
บาท หากจ้างมาเก็บมะนาวฤดูฝนกิโลฯ ละ  
6 บาท ดูยังไงก็ไม่คุ้ม เราจะเป็นลูกจ้างเขา 
ไม่ได้เป็นนายจ้าง” 
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 2. ผลผลิตต้องออกคนละช่วงเวลากับพืชที่มีอยู ่ก่อนเพื่อกระจายรายได้  
“มะนาวนี่ออกตลอดปี ผักสวนครัวก็ปลูกไว้กินบ้าง  ขายบ้าง  ข้าง ๆ  บ้านกม็ีอโวคาโด 
ที่แม่ปลูกไว้กิน กับเพาะต้นขาย”

  นางพิมพ์ใจมีรายได้ที่สามารถแบ่งเป็นรายวัน รายเดือนและรายปี แม้ 
ผลผลิตบางชนิดไม่มีการบันทึก แต่จากการประมาณการณ์ เธอมีรายได้โดยเฉล่ีย  
500 บาท/อาทิตย์

 3. ผลไม้ที่ปลูกต้องเป็นไม้ที่มีอายุยืน เพื่อส่งต่อแก่ลูกหลานที่ไม่ว่ายังไงก็ต้อง
กลับมาท�าเกษตรที่บ้านเกิดสักวัน “ส้มโอ มะปรางเป็นไม้มรดกชั้นดี เขาว่าอายุยืน 
เป็น 100 ปี” 

 ส�าคัญที่สุดท�าการเกษตร “ห้ามใจร้อน” เกษตรกรยุคใหม่มักใช้สารเคมีและ
ยาฆ่าหญ้า ต้องมีความพยายามที่จะ “เดินสำยกลำง” คือใช้อย่ำงพอประมำณ 
เพรำะเม่ือศัตรพืูชระบำดหนกั หำกเรำไม่ใช้แต่แปลงอ่ืนใช้  เรำกจ็ะตกเป็นเป้ำ
โจมตีของแมลง แต่หำกมีหญ้ำหรือศัตรูพืชไม่มำกนัก ก็ให้ใช้แรงกำย ดึง ถอน  
ตดัแทน เพราะเมือ่คดิจะเดนิสายเกษตรกรรมแล้ว หลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะหนกัเอาเบาสู้

หมายเหตุ NR (Not record) หมายถึงไม่มีการจดบันทึกไว้

เดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ผลผลิต

มะนาว NR

NR

NR

NR

NR

NR

80,000

5,000 บำท

30,000 บำท

10,000 บำท

10,000 บำท

10,000 บำท

80,000

500,000

มะปราง

มะม่วง

มะไฟ

ทุเรียน

ส้มโอ

เงาะ

ลองกอง

มะแขว่น

รำยได้
(บำท)

เสียเวลาตัดแต่งกิ่ง
ท�าไม เมื่อทุกกิ่งก้าน

ก็ให้ดอกให้ผล

ปลูกต้นไม้ก็แค่การ
ปักกล้าหรือฝังเมล็ดลงดิน

ไม่ต้องพิถีพิถันมาก

การมีใบมากเท่ากับต้นไม้
มีส่วนที่ต้องการธาตุ

อาหารมาก การตัดกิ่งก็
เพื่อลดภาระนั้นลง ให้ธาตุ
อาหารไปเลี้ยงผลและส่วน

อื่นๆ ที่จ�าเป็นมากกว่า

ต้นไม้ต้องใช้แสงใน
กระบวนการสังเคราะห์แสง

เพื่อเปลี่ยนธาตุอาหาร 
เป็นพลังงานในการ 

เจริญเติบโต

นักวิชาการนางพิมพ์ใจ

เขาว่ากันว่า..
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1. เก็บเมล็ดที่ตกจากต้น โดยเลือกลูกที่แก่จัดซึ่งมีสีม่วงถึงม่วงเข้ม หรือจะใช้เมล็ด 

 ที่เหลือจากการบริโภคก็ได้ โดยน�าไปตากแดดให้แห้ง และห้าม แช่ตู้เย็นเด็ดขาด

2. เมือ่ได้เมลด็ทีม่คีณุสมบตัข้ิางต้น น�าไปผึง่ให้แห้งด้วยแดดร�าไรนาน 1-2 วนั

3. เตรียมวัสดุปลูกด้วยการใส่แกลบด�าลงไปกระบะไม้ จากนั้นวางเมล็ดลงบนแกลบ 

 ลึก 50% ของขนาด ทั้งนี้ในทางทฤษฎี ควรวางเมล็ดแนวตั้ง หันด้านที่มีลักษณะ 

 คล้ายยอดของหวัใจลง แต่จากการทดลองของนางพิมพ์ใจพบว่า การวางแนวขวาง  

 “ตะแคง” เมล็ดจะมีอัตราการงอกเร็วกว่า 

 

4. รดน�้าให้ชุ่มทุกๆ 2 - 3 วัน ตลอดช่วงการเพาะ 1 เดือนแรก

5. เมื่อเมล็ดแตกเป็นตัวกล้าอ่อนแล้ว ให้น�าใส่ถุงด�าที่มีส่วนผสมของดินด�า 50% และ 

 แกลบ 50% เป็นอัตราส่วนที่นางพิมพ์ ใจบอกว่าเหมาะสมที่สุดในทางปฏิบัติ  

 เพราะการใส่ดินมากจะท�าให้ถุงหนัก ขนย้ายล�าบาก หากใส่แกลบมาก

 ต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตไม่ดี เพราะถุงด�าไม่อุ้มน�า้

6. เมื่อย้ายต้นกล้าลงถุงด�าแล้ว ให้รดน�า้ให้ชุ่มทุก 2-3 วัน

 จนต้นกล้าเจริญเติบโตเป็นต้น มีความสูง  30 เซนติเมตร

 จึงย้ายไปวางใต้สแลม

การเพาะอโวคาโด

การวางตามทฤษฎี
การวางตามประสบการณ์ 
ซึ่งได้จากลงมือท�าจริง

(เครดิตภาพจาก http://www.wikihow.com/Plant-an-Avocado-Tree)

ตั้งเป้ำปลดหนี้แสน ปี 2560

 เมื่อถามถึงแผนงานในอนาคต เธอบอกว่าเธอมีหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์ (ธกส.) ประมาณ 100,000 บาท ที่กู้มาซื้อรถกระบะและเลื่อยไฟฟ้า 
เพื่อใช้งานในสวน รวมถึงเพิ่งจะลงทุนซื้อกล้าทุเรียนหมอนทองมา 20 ต้น แต่หนี ้
ที่ว ่าก็ไม่ท�าเธอกังวลแต่อย่างใด เพราะเป็นหนี้จากการลงทุนที่เธอและสามี 
พิจารณาแล้วว่าจะช่วยทุ่นแรง และท�าให้งานในสวนเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะด้วยวัยของเธอละสามี คงเป็นไปได้ยากแล้วที่จะใช้แรงกายอย่างเดียว 
เหมือนแต่ก่อน “จะใช้หนี้ให้หมดในปีหน้า”  
 “ไว้ทุเรียนออกเมื่อไร ก็คงจะจ่ำยหนี้ได้หมดแล้วล่ะ กำรท�ำสวน อย่ำง
แม่ขำยได้วันละ 500 ใช้จ่ำย 300 ที่เหลือก็เก็บ มันไม่ถึงกับร�่ำรวย แต่ก็ไม่จน”

พื้นที่ 21 ไร่
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พืน้ทีเ่กษตร : พ้ืนทีร่วม 12.5 ไร่ ปลกูมะนาว 5.5 ไร่แซมข้าวเหนยีว กข.10 มะยงชดิ 1 ไร่  

เงาะ 4 ไร่ มะม่วงหิมพานต์ 3.5 ไร่ แซมพริกซุเปอร์ฮอตและโอซาก้า  

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : น�า้จากฝายชะลอน�้าห้วยนาหล่ม มะม่วงหิมพานต์ 

กล้วยเหลืองนวล  ความรู้ในการตรวจคุณภาพข้าว เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะนาว

ผลการเปลี่ยนแปลง : รายได้จากมะนาว 62,000 บาท/ปี มีตลาดแน่นอนจากวิสาหกิจชุมชน 

มะนาวบ้านยอด, รายได้จากพรกิซปุเปอร์ฮอตและโอซาก้า 48,000 บาท และผลไม้อกีหลายชนดิ  

ความรู้เด่น : การปลูกมะนาวตาฮิติแซมข้าว และการท�าน�้าหมักชีวภาพย่อยสลายซากพืช 

เป็นปุ๋ยบ�ารุงดิน

 “เมื่อก่อนปลูกข้าวโพดได้ผลผลิต 5 ตัน ขายได้ 50,000 บาท ต้นทุน 30,000 
ไม่รวมค่าแรง” นายวรพลย้อนอดีตเมื่อครั้งปลูกข้าวโพด 11 ไร่ ตลอด 4 เดือนให้ 
ผลตอบแทนเพียง 20,000 บาท ผนวกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่หน่วยงานน�ามาขาย 
ให้เกษตรกรหมดอายุ ท�าให้เขาหันหลังให้การปลูกข้าวโพดถาวรในปี 2553 ระหว่าง 
ที่ก�าลังสับสนว่าจะเอาไงต่อดีกับชีวิตเกษตรกร โครงการปิดทองหลังพระฯ กับ 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามาสอบถามความต้องการชาวบ้าน 
“เขาถามชาวบ้านถงึ “พชืในดวงใจ” เพือ่ทราบว่าชาวบ้านอยากปลูกอะไร “ผมเลือก 
เงาะ ทดลองปลูก 2 ไร่แล้วได้ผลก็เลยซื้อมาปลูกเพิ่มเองอีก 50 ต้น จากนั้นก็เป็น

มะม่วงหิมพานต์ 100 ต้น 3 ไร่ ปลูกไร่ละ 33 ต้น อยากปลูกอะไร  
ไม่มีความรู้ เขาก็สอนให้ว่าต้องปลูกแบบไหน ดูแลอย่างไร” 

ไม่เพียงแต่พืชเศรษฐกิจยืนต้นเท่านั้น ยังได้
กล้วยเหลอืงนวล  113 ต้น ซึง่ในช่วงแรกเขา
เป็น 1 ใน 3 คน ที่เป็นผู้บุกเบิกการปลูก
กล้วยเหลืองนวลในหมู่บ้าน

นำยวรพล รักษำ
“มะนาวตาฮิติแซมข้าว”

นายวรพล รักษา อายุ 40 ปี
109 หมู่ 2 บ้านยอด ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน

16 17ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาว ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาว



ปลูกมะนำวเมื่อมีน�้ำ

 นายวรพลสนใจปลูกมะนาวตาฮิติมา 
ตลอด เพราะอ่านเจอว่ามะนาวคือพืชที่ตลาด 
ต้องการสูง จึงเริ่มต้นปลูกก่อน 1 ไร่ สาเหตุที่ท�าให้ 
เขาไม่สามารถขยายพ้ืนที่ปลูกได้มากกว่านี้ทั้งที่มีพ้ืนที่เหลือ มาจากการไม่มีน�้า 
และไม่รู้ว่าจะเอามะนาวตาฮิติไปขายที่ไหน เมื่อปิดทองหลังพระฯ เข้ามาท�างานใน 
บ้านยอดในปี 2552 ได้ปรับปรุงระบบน�้า ท่อและฝายต่างๆ และยังจัดหาตลาด 
และสอนให้ชาวบ้านท�าวิสาหกิจชุมชน ผลที่เกิดขึ้นคือเขาเพิ่มปลูกมะนาว จาก  
1 ไร่ในปี 2553 เป็น 5.5 ไร่ในปัจจุบัน พร้อมกับการให้น�้าด้วยระบบน�้าหยดมูลค่า 
3,000 บาทที่สร้างขึ้นเอง ทุ่นแรงและเวลา แต่ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรดน�้า 
ด้วยสายยาง เขายังน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับการให้น�้าพริกที่ปลูกอยู ่ในบริเวณ 
เดียวกันได้อีกด้วย

 “เคยเห็นคนอื่นใช้ระบบน�้านี้กับไม้ยืนต้น ก็สนใจ” นายวรพลเล่า “ผมก็เลย
ประยุกต์ น�าท่อด�า PE มาเจาะรูให้กว้าง และต่อท่อไปฝากไว้กับฝายห้วยนาหล่ม ที่
โครงการปิดทองหลังพระฯ สนับสนุน ซึ่งแถบนี้มีผู้รับประโยชน์ 7 คน” การเจาะรูท่อ  
PE ให้กว้างกว่าปกติ เพ่ือให้น�้ากระจายครอบคลุมทรงพุ่มเทียบเท่ากับการให้น�้า 
ด้วยสายยาง “น�้าเป็นตัวคุมดอกมะนาว หากดอกออกไม่มีน�้า ดอกก็ร่วง โดยทั่วไป
เกษตรกรจะให้น�้ามะนาวสัปดาห์ละครั้งหลังออกดอก แต่จากประสบการณ์ผม  

มะนาวจะติดดอกดีกว่าเดิมหากให้ทุกๆ 2 วัน 
แต่ต้องระวังว่าไม่ให้จนแฉะ” 

 จากวิธีการดังกล่าวท�าให้มะนาวตาฮิติ
ของนายวรพลมีน�้าหนักสูงถึง 270 กิโลกรัม/ 
ไร่ กิโลกรัม เฉลี่ย 6.7 กิโลกรัม/ต้น ส่วนหนึ่ง 
100 กิโลกรัม น�าไปส่งให้กลุ่มวิสาหกิจมะนาว 
ชุมชนบ้านยอด ที่เหลือขายให้พ่อค้าที่เข้ามา 
รับซื้อถึงหน้าสวน โดยปีที่ผ่านมามะนาวเพียง 
อย่างเดียวสร้างรายได้หลังหักต้นทุนแก่เขา 62,000 บาท เฉลี่ย 5,200 บาท/ เดือน  
และอีก 48,000 บาท จากพริกซุปเปอร์ฮอตและพริกโอซาก้า จะเห็นได้ว่าที่ดิน 
เพียงไร่กว่าๆ จากการปลูกพืชเพียงสองชนิด ไม่รวมมะยงชิด มะม่วงหิมพานต ์
และมะนาวอกี 160 ต้นทีย่งัไม่ออกผลผลติ สามารถสร้างเมด็เงนิได้มากกว่าการปลกู
ข้าวโพด 4 เท่า แต่ใช้พื้นที่น้อยกว่ากันถึง 5.5 เท่า 

 อย่างไรก็ดี การปลูกมะนาวให้ประสบความส�าเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่แค่มีน�้ารด  
แต่เกษตรกรต้องใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก การดูแลการใส่ปุ๋ย หรือแม้ 
แต่รายละเอียดปลีกย่อย เช่น การเก็บเกี่ยว ซึ่งนายวรพลก็มี “เคล็ดลับ” ในทุก 
ข้ันตอนซ่ึงเป็นการน�าความรู้ที่ได้จากการอบรม มาผสมผสานเข้าความรู้จากการ 
ลงมือท�าและภูมิปัญญาท้องถิ่น จนพัฒนาเป็นเทคนิคเฉพาะตัว “ให้เก็บมะนาว 
ก่อนขาย 24 ชั่วโมง และน�ามาวางผ่ึงลมไว้อีก 1 คืน ผลผลิตจะไม่เป็นรอย ไม่ช�้า 
จากการกด เพราะจ�้าๆ ด่างๆ ที่ต่างจากสีส่วนอื่นของมะนาว เป็นเพราะมะนาว 
กดทับกันเอง”
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เทคนิคกำรปลูกมะนำว ของนายวรพล ตั้งแต่การปลูก ดูแลและให้ปุ๋ย

ขั้นตอน เคล็ดลับ
1. เวลาที่ดีที่สุดของการปลูกมะนาวคือต้นฤดูฝน
2. ขุดหลุมขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร เว้นระยะห่าง 6 เมตร  
 ระหว่างหลุมเพื่อให้มะนาวมีพื้นที่ว่าง เจริญเติบโตดี แตกพุ่มออก 
 ทางด้านข้างได้
3. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 0.5 กิโลกรัม คลุกเคล้ากับยากันแมลง เพื่อ 
 ป้องกันไม่ให้แมลงจ�าพวกปลวกกัดกินราก
4. ก่อนกลบดิน ให้ทุบดินที่ขุดขึ้นมาให้ละเอียด จากนั้นจึงท�าการกลบ 
 เพียงให้ดินพยุงน�้าหนักต้นกล้าได้ ห้ามกดดินแน่นมาก เพราะแรง 
 กดอาจท�าให้รากขาด
5. ใช้เศษหญ้าเศษฟางคลุมรอบๆต้น เพื่อกักเก็บความชื้น

1. เมื่อมะนาวออกลูกเล็กๆ แล้ว ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือสูตรอื่น 
 ก็ได้ที่เน้นค่าโปรแทสเซียม (K) อัตราส่วน 1 กิโลกรัม/ต้น 
2. ผ่านไป 1 เดือนให้กลับมาดูอีกรอบ ต้นไหนที่ลูกออกดอกดีให้ใส่ปุ๋ย 
 เคมีสูตรเดิมอีกครั้ง 1 กิโลกรัม/ต้น ต้นไหนไม่ออกให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
 แทนที่อัตราส่วนเดียวกัน  
3. เมื่อมะนาวติดดอกออกลูกแล้ว ให้พ่นฮอร์โมนที่มีส่วนผสมของ 
 ทองแดง และโบรอน 7 วันครั้งติดต่อกันนาน 2 เดือน โดยใช้ฮอร์โมน  
 250 cc/ครั้ง ก่อนลดความถี่ลงเป็น 15 วันคร้ังจนมะนาวติดดอก  
 “การลดปริมาณลง ผมทดลองแล้วพบว่ากระทบไม่มาก อาจพบ 
 ผิวมะนาวตกกะ เป็นลายบ้าง แต่ชั่งตวงดูแล้วในภาพรวมวิธีนี้ได ้
 ผลคุ้มค่ากว่า ทั้งเงินค่าอาหารเสริม (ฮอร์โมน) และเวลาที่มาฉีด”

ปัญหาที่พบมากที่สุดของเกษตรกรมะนาว คือ “หนอนเจำะล�ำต้นและ 
ชอนใบ” หากเกิดที่ล�าต้นให้ใช้ยาฆ่าแมลงที่มีคุณสมบัติระเหยได้ผสม 
น�้าอัตราส่วน 1:1 ใส่เข็มฉีดยา ฉีดเข้าไปในรูที่มีหนอนจนเต็ม แต่หาก 
พบทีก้่านให้ตดัทิง้ทัง้กิง่และเผาท�าลาย อย่างไรกต็าม ถ้าพบหนอนเจาะ 
ระบาด แปลว่าภายในสวนมะนาวมีแหล่งเพาะพันธุ์หนอนอยู่ให้ท�า 
ความสะอาดสวน เน้นเฉพาะบริเวณโคนต้นหรือเขตทรงพุ่ม เก็บกวาด 
กิ่งไม้ใบไหม้แห้งออกให้หมด กวาดออกให้หมดจนเห็นผิวพื้นดิน แล้ว 
เอาไปเผาเพื่อก�าจัดไข่และตัวผีเสื้อ ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของหนอน

ดูแล

ก�ำจัด
แมลง

ปลูก
ปลูกตำฮิติแซมข้ำว

 การที่เกษตรคนหนึ่งท�าทั้งนา
และสวนไปพร้อมกันนับเป็นเรื่องที่
ปกติอย่างมาก เพราะข้าวเป็นอาหาร
หลัก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมปลูก
เองเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่กับ “ท�ำนำ
ในสวนมะนำว” นายวรพลปรับเป็น
นาขั้นบันไดปลูกข้าวเหนียว กข. 10 
ที่สืบทอดมาต้ังแต่รุ ่นพ่อรุ่นแม่ ซึ่ง 
มีแนวคิดด้านการใช้ที่ดินที่มีจ�ากัด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความที่นาย 
วรพลท�านาไว้บรโิภคภายในครวัเรอืน 
ไม่ได้ปลูกเพื่อขาย ท�าให้ขนาดของ 
ที่นาสามารถดูแลได้โดยใช้แรงงาน
ตนเอง เช่น การเกี่ยวที่ใช้การเกี่ยวมือ 
หลังจากเก็บรวงข้าวไปแล้ว เขาก็จะ
ใช้เคียวตัดต้นข้าวและน�าไปสุ่มกอง 
ไว้บรเิวณโคนต้นมะนาว และราดด้วย
น�้าหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายซังและ
ตอต้นข้าวเป็นธาตุอาหารแก่มะนาว 
วธิกีำรนีน้อกจำกจะท�ำให้เขำได้ปุย๋
ฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำยแล้ว เศษซำกพืช
ที่ย่อยสลำยยังช่วยลดควำมเป็น 
กรดของดนิทีเ่กดิจำกกำรใช้ปุย๋เคมี
และยำฆ่ำหญ้ำสมัยท�ำไร่ข้ำวโพด
ได้อกีด้วย ท�ำให้เชือ้โรคในดนิ เช่น 
โรครำกเน่ำ ไม่สำมำรถอำศยัอยูไ่ด้  

 ทั้งนี้ วิธีการท�าน�้าหมักเพ่ือเปล่ียน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นสุดยอดปุ๋ย 
ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่ 
ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  
รวมถึงธาตุอาหารรอง นายวรพลกล่าวว่า  
หลักใหญ่ใจความคงไม่ต่างน�้าหมักทั่วไป
ทางการเกษตร คือประกอบด้วยหัวเชื้อ 
จุลินทรีย์ และกากน�้าตาล ซึ่งจุลินทรีย์ที ่
ท�าหน้าที่ย่อยสลายใช้เป็นอาหาร เพียงแต่ 
วิธีการของเขาเน้นไปที่การพึ่งพาวัตถุดิบที่ม ี
อยู่ในธรรมชาติให้มากที่สุด ซื้อเท่าที่จ�าเป็น
และหาเองเท่าที่ท�าได้ “ปุ๋ยหมักก็หลักการ
เดียวกับการใช้เชื้อราตามธรรมชาติไตร- 
โคเดอร์มาทีปิ่ดทองฯส่งเสริม คอืใช้ประโยชน์
จากธรรมชาตนิอกจากต้นทนุถกูแล้ว สขุภาพ 
ของคนท�าเกษตรยังดีขึ้นด้วย”
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วิธีกำรท�ำน�้ำหมัก

แผนในอนำคต 

 นอกจากการบ�ารุงพืชผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่ก�าลังจะได้เก็บเกี่ยวในเร็ววันนี้  
แผนงานต่อไปของนายวรพลคือการปลูกกาแฟ 2,800  ต้น บนที่ดิน 7 ไร่บริเวณ 
ฝายห้วยยอด ฝายอีกลูกที่เขา ชาวบ้านและโครงการปิดทองหลังพระฯ ร่วมแรงกัน 
สร้างขึ้น ซ่ึง ณ ขณะนี้เขาได้ลงมือไปแล้วด้วยการทยอยน�ากล้าลงหลุมปลูก เม่ือ 
ถามเขาว่ามั่นใจแค่ไหนกับการต้นปลูกกาแฟ ทั้งในเร่ืองการบ�ารุงดูแลและตลาด  
ค�าตอบกลับมานั้นแสนเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความม่ัน จนสามารถท�าให้ผู ้
ฟังเชื่อได้ว่าความส�าเร็จอีกครั้ง คงรอเขาอยู่เป็นแน่ 
 “ทุกครั้งที่เจออุปสรรคให้นึกถึงค�ำว่ำตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนเสมอ  
แล้วทุกอยำ่งจะดีเอง”

                                          เพื่อย่อยสลำยซำกพืชเป็นปุ๋ย

1. น�าหัวเชื้อ CPO ปริมาณ 1 ลิตร ผสมกับกากน�้าตาล 5 กิโลกรัม ผสมให ้

 เข้ากัน เทลงถังพลาสติกความจุ 200 ลิตร หมักท้ิงไว้ 15 วัน วิธีการน้ีมีขึ้น 

 เพื่อสร้างหัวเชื้อจุลินทรีย์

2. ตักหัวเช้ือฯท่ีหมักได้ท่ีแล้ว 5 ลิตรผสมน�้า 25 ลิตรลงในถัง 30 ลิตร ในขั้นตอน 

 นี้เกษตรกรสามารถน�าเศษผลไม้ต่างๆ ลงไปหมักพร้อมกันได้ ในกรณีของ 

 นายวรพลใช้มะม่วงหิมพานต์ ชมพู่และกล้วย 

3. จากนั้นค่อยเปิดดูเป็นระยะๆ ว่า เศษผักผลไม้ย่อยสลายหมดหรือยัง หากย่อย 

 หมดแล้วให้น�าไปใช้ได้เลย โดยผสมหัวเชื้อ” 1 ลิตรกับน�า้ 20 ลิตร เทลงบนเศษฟาง 

 เศษหญ้าที่ต้องการย่อยสลาย แต่หากย่อยไม่หมดเปิดถังดูจะได้กลิ่นเหม็นให้เติม 

 กากน�้าตาลเพ่ิม “ผสมแล้วก็เอาไปรด และคอยดูว่าจุลินทรีย์ท�างานไหม หาก 

 เศษฟางไม่ย่อยสลายหรือย่อยช้า ก็ให้ฉีดซ�า้ที่อัตราส่วนเดิม”

ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ 
เปลี่ยนซากพืชเป็นปุ๋ย
บ�ารุงมะนาวและลด
ความเป็นกรดของดิน วัตถุดิบที่ใช้มีราคาถูก

หาได้ในท้องถิ่น แต่ได้
ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลัก 
รองและจุลธาตุ

ใช้แรงงานตนเองและ
ครัวเรือนทุกขั้นตอน

ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

การพึ่งตนเอง

ประหยัดเรียบง่าย
ได้ประโยชน์สูงสุด

พื้นที่ 12.5 ไร่
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 พื้นเพเดิมของนายวินัยเป็นคน จ.กาญจนบุรี มา
พบรักภรรยาซ่ึงเป็นคนบ้านยอด อ.สองแคว จ.น่าน
ระหว่างที่ท�างานรับเหมาก่อสร้างอยู่กรุงเทพฯ โดย 
นิสัยเป็นคนชอบท�าเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร เพราะเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้เขา 
อยู่กับครอบครัวและธรรมชาติ แต่ปัจจัยแวดล้อมของบ้านยอด ณ เวลานั้น ไม่เอื้อ 
ต่อการท�าเกษตรเลยเพราะขาดน�้า ดังนั้นการท�าเกษตรผสมผสานอย่างที่ออกแบบ 
ไว้ในหัวจึงเป็นไปได้ยาก ท�าได้แค่ปลูกพืชบางชนิดที่ใช้น�้าน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยง 
สัตว์หรือข้าวไร่ ด้วยเหตุนี้ตารางชีวิตของนายวินัย จึงเป็นการไปๆมาๆ ระหว่าง 
กรุงเทพฯและน่าน กล่าวคือ กลับมาน่านช่วงสั้นๆ เม่ือถึงฤดูท�านา พอหมดนาก็ 
กลับกรุงเทพฯ ไปท�างานหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวนเวียนอยู่แบบนี้  

 เมื่อรู้ว่าตนเองมีความฝันอยากท�าเกษตรผสมผสาน ทุกครั้งที่กลับมาบ้าน  
วินัยจะหาเวลาแวะไปที่สวน พยายามลงกล้า ปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆ ทิ้งไว้ตลอด  
และการปลูกของเขาก็ไม่ใช่การปลูกแบบไร้แบบแผน แต่ผ่านการพินิจพิเคราะห์ 
เป็นอย่างดี ว่าต้นไม้เพียงต้นหนึ่งจะสร้างมูลค่าอะไรบ้างแก่เขา ทั้งในเชิงผล 
ตอบแทน ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ เป็นต้น การปลูกต้นไม้ของนายวินัย  
ยึด  3 หลักการ คือ อยู่ร่วมกันได้  เก็บเกี่ยวไม่ตรงกัน และแบ่งโซน

นำยวินัย คงคำ 
“พริกเม็ดเล็กในสวนใหญ่”

พื้นที่เกษตร : พื้นที่รวม 10 ไร่ 143 ตารางวา ท�าเกษตรผสมผสาน ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท 

และพริกโอซาก้า, มะม่วงโชคอนันต์, ล�าไย, สัปปะรด, ไผ่ซางนวล, ไผ่ลวก, มะแขว่น, กล้วย,  

มะนาวตาฮิติ, มะนาวแป้น ,อโวคาโด, ข่า, ฝรั่ง, ตะไคร้, พริกไทย, ผักสวนครัว,ทับทิม, มังคุด, 

โกโก้, ทเุรยีน, มะม่วงหมิพานต์, ไม้เนือ้แขง็ เช่น ตะเคยีน ประดู ่และเลีย้งปลากนิพชืในบ่อพวงสนัเขา

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : ความรู้เรื่องการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง, ความรู้เรื่องปลูกพริกและตัดแต่งกิ่งมะนาว, บ่อพวงสันเขาท่ีใช้ท�าการเกษตรและ 

เลี้ยงปลา 

ผลการเปลี่ยนแปลง :  ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัว มีรายได้ช่วง 

ปี 2558 - 2559 ประมาณ 173,000 บาท ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปี เพราะมีพืชเศรษฐกิจ 

อีกหลายชนิดที่ยังไม่ให้ผลผลิต  

ความรู้เด่น : การปลูกพริก, การท�าเชื้อราไตรโคเดอร์มา และการจัดสรรพื้นที่เกษตรผสมผสาน

นำยวินัย คงคำ อำยุ 36 ปี
9 หมู่ 2 บ้านยอด ต�าบลยอด  
อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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 ปลายปี 2552 ความหวังที่นายวินัยจะกลับมาท�าเกษตรเริ่มมีแววเป็นจริงมาก
ขึ้น เมื่อภรรยาซึ่ง ณ เวลานั้นท�างานเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) โครงการ
ปิดทองหลงัพระฯ ส่งข่าวไปถงึเขาว่า มโีครงการปิดทองหลงัพระฯ เข้ามาท�าประชาคม 
และพัฒนาระบบน�้า เช่น ฝายเกษตร ฝายอนุรักษ์และระบบท่อส่งน�้าในหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่จะพาชาวบ้านไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุง  
(พืน้ทีท่รงงาน) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจ.เชยีงราย เพือ่ไปเหน็รูปธรรมความส�าเร็จ
ของการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่นายวนิยัเป็นคนหนึง่ทีล่งชือ่ร่วมเดนิทางไปศกึษาดงูาน
ร่วมกับผู้น�าหมู่บ้านและชาวบ้านคนอื่นๆ และจากจุดนั่นเอง ที่ท�าให้เขามั่นใจว่าการ 
ท�าเกษตรทีบ้่านยอดเป็นไปได้ เพราะปิดทองหลงัพระฯ ไม่เพยีงแต่สนบัสนนุโครงการ
สร้างพื้นฐานดังที่กล่าวไป แต่ยังถ่ายทอดแนวคิด องค์ความรู้และค่านิยมของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะในอนาคตบ้านยอดจะต้องเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ เรียน
รู้ น�าไปปรับใช้และพัฒนาตนเองต่อไป ดังนั้นปี 2555 เขาจึงลาออกจากงานประจ�าที่
กรุงเทพฯ แล้วกลับบ้านมาเป็นเกษตรกรรมเต็มเวลา

ผสมผสำนที่มีพริก-มะนำว
เป็นพืชเด่น

 แม้นายวินัยตั้งใจให้ระบบเกษตรของตน 
มีความหลากหลายด้วยพืชนานาพรรณ เพื่อลด 
ความเส่ียงและสร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
แต่กระนัน้ เขากห็มายตาพชื 2 ชนดิ ได้แก่ “มะนำว”  
กับ “พริก” ไว้ตั้งแต่แรกว่าจะท�าเป็นพืชเศรษฐกิจ 
หลัก เพราะตลาดทัง้ในและต่างประเทศต้องการสงู  
อย่างไรก็ดี การปลูกพืชที่ว่า โดยเฉพาะกับพริกให้ประสบความส�าเร็จไม่ใช่เร่ืองง่าย 
เพราะพริกเปรียบได้กับเด็กอ่อนที่ภูมิต้านทานต�่าไวและบอบบางมากต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของแสง อุณหภูมิ ความชื้น และความสมบูรณ์ของดิน การปลูกพริกใน 
ช่วงแรกของนายวินัย จึงเป็นการลองผิดลองถูก และน่าจะเป็นการลองผิดมากกว่า 
ลองถูกจนกระทั่งปี 2556 โครงการปิดทองหลังพระฯ มีแนวคิดส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
ปลูกพริกเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยเชิญอาจารย์มงคล  
ศรียงค์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการตลาดพริกมาบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้าน 
วัฏจักรการลองผิดลองถูกจึงสิ้นสุดลง เปลี่ยนเป็นการท�าตามหลักวิชาการ ท�าให้เขา
กลายเป็น ‘เกษตรกรยอดนักปลูกพริก’ ในสายตาของชาวบ้านยอด 

พืชแต่ละชนิดต้องเอื้อประโยชน์
ให้กนัและกนั เช่น ปลกูกล้วยแซม 
มะนาว กล้วยช่วยอุ ้มน�้าท�าให้
ดินชุ ่มช้ืน ส่งผลดีต่อมะนาวที ่
ต้องการน�า้ในการออกดอก

แบ่งโซน (Zoning) 
ไม้มรดก เช่น ตะแบก 
ตะเคียน ประดู่ออกจาก
ไม้เศรษฐกิจจ�าพวกพืช
ผักสวนครัว และไม้ผล

เก็บเกี่ยว
ไม่ตรงกัน

แบ่งโซน

หลัก

อยู่ร่วมกัน 
ได้

ช่วงเวลาการให้ผลผลิตต้องหลากหลาย 
เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาตลาดที่ผัดผวน 

และช่วยให้ผู้ปลูกมีรายได้ตลอดทั้งปี
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ขั้นตอน เคล็ดลับ ช่วงวนัทีท่�ำ

ขั้นตอน เคล็ดลับ ช่วงวนัทีท่�ำ

1. น�าน�้าร้อนและน�้าเย็นอย่างละ 1 แก้วผสมกัน แล้วน�า 
 เมล็ดพันธุ์พริกแช่นาน 30 นาทีเพื่อสร้างสารโพลีเมอร ์
 ที่เคลือบผิวเมล็ดฯ หากพบว่าเมล็ดใดลอยน�้า แสดงว่า 
 ลีบให้เก็บทิ้ง
2. น�าเมล็ดฯวางลงบนผ้าขนหนู ใช้ถ้วยแกงวางครอบ 
 ด้านบนและน�าไปตากแดด 2-3 วัน 
3. เตรียมวัสดุปลูกด้วยการผสมดินเพาะ, ปุ๋ยอินทรีย์และ 
 โดโลไมท์อย่างละ 1 กระสอบ คลุกเคล้าให้เข้ากันลง 
 ในถาดเพาะ
4. น�าเมลด็ฯทีต่ากแดดแล้วจิม้ลงในถาดหลมุ 1 เมลด็/หลมุ  
 แนะน�าให้ใช้มือจุ ่มแป้งสาลีก่อนเพื่อป้องกันเมล็ดฯ 
 ติดมือเกินความต้องการ 
5. เพียง 2-3 วัน เมล็ดฯก็จะแตกใบ ให้รดน�้าทุกวัน เพียง 
 แต่ทุกๆ 7 วัน แนะน�าให้รดน�้าที่มีส่วนผสมเช้ือรา 
 ไตรโคเดอร์มา และเมื่อครบ 45 วัน ต้นก็จะสูง 45 
 เซนติเมตร พร้อมน�าไปปลูกบนดินต่อไป 

1. ระหว่างที่รอเมล็ดงอกเป็นต้น ให้ไถตากดินทิ้งไว้ 15 วัน  
 เพือ่ให้แสงแดดฆ่าเชือ้โรคซึง่เป็นสาเหตขุองโรครากเน่า
2. ใช ้ไตรโคเดอร์มาและปุ ๋ยอินทรีย ์ชีวภาพอย่างละ  
 1 กระสอบ/ที่ดิน 1 ไร่ หว่านแต่งหน้าดิน

ก่อนเมล็ดจะโตเป็นต้นกล้า 7 วัน น�าผ้ายางมาคลุมแปลง 
และเจาะเป็นร ู(ห้ามเจาะก่อนเพราะหญ้าจะขึน้) โดยแต่ละ 
ช่องห่างกัน 0.80 – 1 เมตร หากมีพื้นที่เยอะ สามารถเว้น 
ช่องว่างมากกว่านีไ้ด้ เพราะสะดวกต่อการเกบ็เกีย่ว ไม่ท�าให้ 
กิ่งหักเสียหายตอนเก็บ

เพำะ
เมล็ด

เตรียม
ดิน

ปู
ผ้ำยำง

ปลูก

ดูแล

เก็บ
เกี่ยว

ขั้นตอน วิธีการปลูกพริก

1. ผสมปุ๋ยอินทรีย์ฯและโดโลไมต์อย่างละ 1 กิโลกรัม และ 
 ไตรโคเดอร์มา 0.5 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้ 
 ประมาณ 1 ก�ามอืรองก้นก่อนน�าต้นพรกิลงหลมุทีเ่จาะไว้ 
2. หากปลูกฤดูร้อน ให้รดน�้าตามพอหมาดๆ (หากเป็นฤดู 
 ฝนไม่ต้อง เพราะดินชื้นอยู่แล้ว)

หลังปลูกได้ 10 – 15 วัน ใช้ปุ๋ยเคมี 15-0-0 โรยบริเวณข้าง
หลุม 2-3 เม็ด/หลุม

เมื่อต้นพริกอายุ 1 เดือนจะแตกกิ่ง แนะน�าให้ตัดกิ่งง่าม 
(กิ่งรูปตัว Y) ซึ่งโดยทั่วไปมีจ�านวนอยู่ที่ 8 กิ่งหลัก 36 กิ่ง
ย่อยออกให้หมด เช่นเดียวกับใบที่ต้องก�าจัด แต่ใช้การ 
รูดออกแทน

ต้นพริกจะให้ผลสุกเมื่อมีอายุ 90-100 วัน และใช้เวลา 
น้อยกว่านั้นหากต้องการเก็บพริกเขียว หากเห็นว่าพริก       
                   สมบูรณ์แล้วก็เก็บขายได้เลย

46

ระหว่างวนัที่ 
1-45

ระหว่างวนัที่ 
90-100

76

ระหว่าง
วันที่ 
1-45

30

38

 นายวินัยกล่าวว่า หลักการส�าคัญของการ 
ปลูกพริกมีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ เริ่มจากการ “ควบคุม 
รำยรับและรำยจ่ำย” ให้สมดุล โดยทั่วไปการ 
ลงทุนปลูกพริก 1 ต้น จะให้ผลตอบแทนถึง 5 รอบ  
หากเกษตรกรดูแลบ�ารุงต้นเป็นอย่างดี ปีที่ผ่านมา 
เขาปลูกพริกบนพื้นที่ 3 งาน เพื่อส่งห้างค้าปลีก 
ในนามกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยอด และอีก
ส่วนหนึ่งส่งให้พ่อค้าขาจรจาก อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
พบว่ามีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ซึ่งถือว่าสูงพอสมควรกับการท�าเกษตร 3 งาน 
นาน 3 เดือน
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 อีกหนึ่งหลักการคือ “ควบคุมคุณภำพ” จากประสบการณ์ของนายวินัยพบว่า  
เกษตรกร 1 คนมีศกัยภาพดูแลสวนพรกิ แบบไม่พ่ึงพาแรงงานภายนอกเลยที ่1-2 งาน 
ดังนั้นเกษตรกรควรน�าปัจจัยนี้ไปประกอบการพิจารณาด้วยก่อนตัดสินใจปลูกและ 
สดุท้ายการ “ป้องกนัโรคและแมลง” เช่น โรคกุง้แห้ง โรครากเน่าและเพล้ียไฟ ไม่ให้เข้า 
มากร�า้กราย วธิป้ีองกนัโดยยกตวัอย่างหนึง่ทีเ่ขาท�าอยู ่ได้แก่ การปลกูพชืผกัสวนครวั 
ทีม่กีลิน่ฉนุเฉพาะตวั เช่น ข่า ตะไคร้ พบว่าช่วยได้มากในการไล่แมลง นอกจากนี้ความ 
หลากหลายของธรรมชาติในสวน ยงัดงึดูดให้แมลงบางชนดิซึง่เป็นศตัรูตามธรรมชาต ิ
ของเพลีย้เข้ามาหากนิ และเมือ่ถงึจดุหนึง่ แมลงห�า้เหล่านัน้กจ็ะจดัการกบัแมลงเบยีน 
ไปตามกลไกตามธรรมชาติ อย่างไรกดี็ หากวิธทีางธรรมชาต ิไม่สามารถควบคมุปัญหา 
ท้ังหมดได้ ก็อาจจ�าเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีจ�าพวกอะพราแมกซิม (ไล่แมลง) และ 
ไมโครเซป (รักษาโรคกุ้งแห้ง, รากเน่า) บรรเทาบ้างแต่ให้ดูเป็นกรณีๆ ไป

ท�ำตลำดพริกและปลูกมะแขว่นเพิ่ม

 ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้แผนงานในอนาคตของ
นายวินัยคงเป็นการปลูกพริก ท�าเกษตรผสมผสานและพัฒนาความรู้เพิ่มเติม แบบ
ที่เขาท�าเสมอมาตลอด 5 ปี เพียงแต่การท�าเกษตรของเขา ในวันที่มีความมั่นคงทาง
รายได้ระดับหนึ่งแล้ว จะไม่มองวันต่อวัน เดือนต่อเดือน หรือปีต่อปี แต่จะมองยาวไป
ยังอนาคตในวันที่เขาอายุมาก และไม่อยู่ในวัยที่พร้อมลุยงานหนักอย่างตอนนี้
 “หลงัๆ ผมเน้นปลกูไม้มรดก จ�ำพวกตะแบก ตะเคยีน ประดู ่20 ปีผ่ำนไป  
มันก็จะโต มเีส้นรอบวงกว้ำง 60 เซนตเิมตร ซึง่ตดัแบ่งขำยได้ 4 ส่วนๆ ละ 40,000  
บำท ก ็160,000” นำยวนิยัพดูถึงแผนงำนเปลีย่นต้นไม้เป็นธนำคำรดอกเบีย้สงู 

ของเขำ “และจะปลกู
ต๋ำว มะแขว่นเพิ่ม 
ด้วยคิดงำ่ยๆ รำยได้ 
อยู่ที่ต้นละ 1,000/ป ี
แบบนีจ้ะไปเสยีเวลำ 
ท�ำงำนในเมืองอีก
ท�ำไม”

กำรท�ำเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ
 ไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราสีเขียวที่ด�ารงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์ 

และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร ถือเป็นเชื้อราที่ให้คุณต่อการท�าเกษตร เพราะเป็นศัตร ู

ตามธรรมชาติของเชื้อราที่ ให ้โทษและแบคทีเรียบางชนิดที่ เป ็นสาเหตุของโรคพืช 

หลายชนิด และสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชด้วยการละลายธาตุอาหารให้อยู่ในรูป 

ที่พืชน�าไปใช้ได้

 1. แช่ข้าวสารประมาณ 15 นาท ีแล้วน�าข้าวไปหุงด้วยหมอข้าวไฟฟ้า หรอืหุงด้วย 

  การนึ่งก็ได้

 2. น�าข้าวท่ีผ่านการหุงแล้ว มาคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยทัพพีประมาณ 5 นาที  

  จากนั้นตักข้าวใส่ถุงพลาสติกกันร้อนขนาด 8x12 นิ้ว ประมาณ 2 ทัพพี 

  หรือ 250 กรัม/ถุง รีดอากาศออกแล้วพับปากถุงวางไว้ ปล่อยให้ข้าว 

  คลายอุณหภูมิจากร้อนเป็นอุ่นจนเกือบเย็น

 3. ใส่หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มาเล็กน้อย 1-2 หยดลงในถุงข้าว แล้วใช้หนังยางรัด 

  ปากถุง

 4. ใช้เข็มหมุดแทงไปรอบๆ ปากถุง ใต้จุดท่ีรัดหนังยาง เขย่าเพื่อให้เชื้อกระจาย 

  ไปทั่วถุง 

 5. น�าถุงวางราบลงกับพ้ืน ไม่ซ้อนทับกันในท่ีร่มท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือบ่ม 

  เช้ือ เกษตรกรบางคนนิยมวางใต้ต้นไผ่เพราะพบว่าจะท�าให้เช้ือขยายจ�านวน 

  ได้เร็วขึ้น แต่ต้องไม่มีมด หนู ปลวก ไรและสัตว์อื่นๆ 

 6. เมื่อครบ 2 วันให้ขย�าข้าวในถุง โดยเชื้อราที่พร้อมใช้งานนั้น ควรผ่านการ 

  บ่มเชื้อไม่น้อยกว่า 7 วัน

 ทั้งน้ี การขยายไตรโคเดอร์มา แนะน�าให้ใช้หัวเช้ือบริสุทธ์ิ  

ไม่ควรต่อเชื้อจากเชื้อเดิมที่ขยายแล้ว เพราะจะท�าให้เชื้อใหม่

ปนเปื้อนกับเชื้อชนิดอื่น ต่อให้ ไม่ปนเปื้อน เชื้อท่ีขยาย 

ต่อก็จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชลดลงการใช้  

ควรฉีดพ่นในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น โดยถ้าบริเวณ 

ที่จะฉีดพ่นเชื้อดินแห้งมาก ควรรดน�า้ให้ดินมีความชื้นสักนิด หรือ

ให้น�า้ทันทีหลังฉีดพ่นเพื่อให้น�า้พาเชื้อซึมลงดินพื้นที่ 10 ไร่
143 ตรว.
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 หากเราเชือ่ว่าการต้ังค�าถามเป็นกลวิธทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในการแสวงหา
ความรู ้เพือ่พฒันาตนเองไปยงัจดุหมายทีฝั่นไว้   ไม่ว่าจะรูต้วัหรอืไม่ นายแสวง ทองสขุ 
กบ็รรลจุุดหมายดงักล่าว หลงัจากทีก่่อนหน้านี ้ขาเฝ้าเพยีรถามตนเองมาโดยตลอดว่า  
ส่ิงใดกนัแน่คอืความสขุของชวีติและต้องท�าอย่างไรจงึจะไปถงึจดุนัน้  นายแสวงย้อน 
อดีตว่า เดิมพื้นที่ 2 ไร่ 4 ตารางวาที่เขาใช้ในการท�าเกษตรผสมผสาน เคยเป็นพื้นที ่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลที่ได้ในแต่ละปีไม่ดีนัก อยู่ที่ 3,600 บาท เนื่องจาก 
ราคาข้าวโพด ณ ตอนนั้นเพียง 2.50 บาท/กิโลกรัม ผนวกกับต้นทุนที่ต้องไปกู้ยืม 
มาจากสหกรณ์ และเจอปัญหาขาดทุนเข้าในบางปีที่ดินฟ้าอากาศหรือกลไกตลาด 
ไม่เป็นใจ ก็ท�าให้ก่อหนี้ไม่รู้ตัว นานวันเข้าหนี้ก็สะสมเพิ่มพูนจนสูงถึง 50,000 บาท  
นี่ยังไม่รวมถึงปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้ยาและปุ๋ยเคมีแบบต่อเนื่อง จากจุดนี้
เองที่ท�าให้นายแสวงเริ่มตั้งค�าถามกับตัวเองว่า “จริงหรือที่ข้าวโพดจะเป็นพืชที่น�าพา 
เขาก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้” แค่กับค�าถาม
ง่ายๆ ว่าตนกินพืชประเภทใดบ้างในแต่ละวัน เพียงแค่นี้ก็พบแล้วว่าข้าวโพดไม่ใช่ค�า
ตอบทีต่อบเรือ่งปากท้อง นายแสวงจงึตัดสนิใจเลกิปลกูข้าวโพด เกบ็ข้าวของเข้าไปหา
งานท�าในกรุงเทพฯเพื่อหาเงินใช้หนี้ แต่ระหว่างที่จากบ้านไปก็ได้ปลูกไม้ยืนต้น
ท้ิงไว้บนทีด่นิทีเ่คยปลกูข้าวโพด ใช้เวลา 4 ปี จนหาเงินมาใช้หนีไ้ด้ กเ็ดนิทาง
กลบับ้านเกิดในปี 2549 เพ่ือเริม่ต้นชวีติใหม่ตามความฝันทีต่นเองได้ตัง้เอาไว้ 

นำยแสวง ทองสุข 
“เกษตรผสมผสาน ทางเลือกสู่ทางรอด”

นำยแสวง ทองสุข อำยุ 57  ปี
62 หมู่ 2 บ้านยอด ต.ยอด 

อ.สองแคว จ.น่าน

พื้นที่เกษตร : พื้นท่ี 2 ไร่ 4 ตารางวา ปลูกกล้วยหอม กล้วยน�า้ว้า มะนาว มะไฟ มะแขว่น ส้มโอ  

สับปะรด ไผ่ และพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

เลี้ยงสัตว์ : หมูเหมยซาน ไก่พื้นเมือง เป็ด ปลาดุก ปลานิล ปลาไน ปลายี่สกและกบ

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ :  หมูเหมยซาน 1 ตัว เป็ด 10 ตัว ผ้าพลาสติกที่น�ามาปูบ่อเลี้ยงปลา 

กล้วย 50 หน่อ มะนาว 30 ต้น หวาย 20 ต้น ความรู้การท�าเกษตรผสมผสาน และสูตรหมักอาหารหมู 

ผลการเปลี่ยนแปลง : รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตปีละไม่ต�่ากว่า 70,000 บาท และรายได้รายวัน 

ประมาณ 600 บาท/วัน ลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนเดอืนละประมาณ 1,000 บาท มเีงนิออมปีละประมาณ 30,000 บาท 

ความรู ้เด่น : การท�าเกษตรผสมผสาน การขยายพันธุ์กบ, ปลา การเลี้ยงหมูเหมยซาน การลดต้นทุน 

อาหารปลา การจัดสรรแปลงพื้นที่น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
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 จั ง ห ว ะ ดี ใ น ป ี ที่ น า ย แ ส ว ง 
หันหลังให ้ชีวิตเมืองหลวงกลับมา 
ท�าเกษตรทีบ้่าน เป็นปีเดียวกบัทีม่ลูนธิ ิ
ศุภนิมิตได้เข้ามาในหมู่บ้าน และรับ 
สมัครเกษตรกรที่สนใจจะไปอบรม 
ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
เรียนรู ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง  
ซึ่งนายแสวงได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วม 
การดูงานในครั้งนั้น เพราะหวังว่าจะ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิต 
เกษตรกรธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่รักและ 
สนใจในการท�าเกษตรแบบผสมผสาน  
“ไม่คิดที่จะหวังรวย แต่คิดเสมอวำ่ 
ท�ำยังไงให้ครอบครัวพอมีพอกิน 
และมีรำยได้ตลอดทุกวัน แค่นี้ก็ 
เพียงพอแล้วกับชีวิต” 

ท�ำทันที

 หลังจากทีไ่ด้ไปดงูานกลบัมา นายแสวงได้เหน็ ได้จ�า มาถงึบ้านก ็“ ท�ำ ทนั ท”ี   
เพราะเป็นสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝันอยากท�ามานานแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาขาดองค์ความรู้ 
ที่จะท�าแค่นั้นเอง นายแสวงเล่าให้ฟังว่า การท�าเกษตรผสมผสานของตน ยึด 
หลักการที่ให้มีความหลากหลายของกิจกรรม ทั้งในส่วนของการปลูกพืชและ 
เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้ตลอดปี เพราะตนมีพื้นที่จ�ากัด ดังนั้นพืชและสัตว์ที่จะ 
น�ามาปลูกและเล้ียงจึงต้องผ่านการศึกษาหาความรู้ก่อนเสมอ ทั้งในเร่ืองการเจริญ
เติบโต ผลตอบแทน การหมุนเวียนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในสวน และ
ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ เพื่อให้สวนเกษตรเป็นเสมือนห้างสรรพสินค้า
ใกล้บ้านที่มีทุกส่ิงให้เลือกสรร ไม่เพียงแต่ตนเองและครอบครัว แต่ยังเผ่ือแผ่ไป 
ถึงเพื่อนบ้านในหมู่บ้านยอดอีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  

 1. กำรเลี้ยงปลำดุก สิ่งแรกที่นายแสวงลงมือท�าทันทีหลังกลับมาจากการดู 
งาน คือการขุดบ่อดินขนาด  3 x 3 x 2 เมตร ด้วยตนเองเพ่ือที่จะใช้เล้ียงปลาดุก  
เนื่องจากมูลนิธิศุภนิมิตสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกให้คนที่ไปดูงานคนละ 2 ถุงๆ ละ 
100 ตัว อาหารที่ใช้เลี้ยงก็อาศัยจากธรรมชาติเศษใบไม้ จะให้อาหารเม็ดส�าเร็จ 
รูปบ้างตอนปลายังเล็กเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต จนท�าให้ครอบครัวมีรายได้จากการ 
ขายปลาปีละ 5,000 บาท ปัจจุบันบ่อดินดังกล่าวก็ยังมีการเลี้ยงปลาดุกอยู่ และ 

เกษตรผสมผสำนในพื้นที่ 2 ไร่ 4 ตำรำงวำ
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ขุดบ่อดินขนาด 4 X 4 X 3 เมตร เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบ่อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ้ายาง  
PE ปูบ่อและพันธุ์ปลากินพืช อย่าง ปลานิล ปลาไน ปลายี่สก รวมทั้งหมด 200 ตัว  
จากโครงการปิดทองหลังพระฯ การให้อาหารปลากินพืชของนายแสวงเป็นสูตร 
เฉพาะตัวเรียกว่า “อาหารปลาสลับต้นสา” กล่าวคือ จะให้อาหารเม็ดปริมาณ  
1 ขันน�้าพลาสติกก่อน จากนั้นอีกวันก็จะใช้ร�าละเอียดควบคู่กับต้นมันส�าปะหลัง  
ที่คนเมืองเหนือรู้จักกันในชื่อต้นสา 3 -4 ต้น (หากเป็นกิ่งก็ 7 – 8 กิ่ง) สลับกันไปกับ
อาหารส�าเร็จ ต้นสาไม่เพียงช่วยท�าให้ปลาอิ่มท้องเท่านั้น แต่ยังมีสรรพคุณทางยา 
ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของปลาอีกด้วย 

 
 2. กำรเลี้ยงกบ นายแสวง ได้ทดลองเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เร่ิมจากการ 
ซื้ออิฐบล็อกมาก่อเป็นบ่อขนาด 3 x 2 เมตร และซื้อพันธุ์กบ 100 ตัว ในราคาตัวละ 
1.50 บาท ใช้อาหารเม็ดต้นทุนกระสอบละ 350 บาท  2 ถุง ระยะเวลา 3 เดือน กบก็ 
สามารถขายได้แล้ว  มีรายได้จากการขายกบปีละ 5,000 บาท ไม่เพียงแต่เล้ียงกบ 
ขายอย่างเดียว นายแสวงยังสามารถขยายพันธุ์กบด้วยตัวเอง เพ่ือลดต้นทุนในการ 
ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยมีเทคนิคคือ จับกบตัวผู้และตัวเมียแยกออกมาไว้อีกบ่อ  
เพื่อให้ผสมพันธุ์กัน เมื่อกบวางไข่ก็จะจับพ่อและแม่พันธุ์ออก แล้วคอยเปลี่ยนน�า้ให้
สะอาดอยู่ตลอด ให้อาหารเม็ดจนกว่าลูก อ็อดจะโตเต็มวัย แล้วเลี้ยงปกติ 

 3. กำรเลี้ยงหมูเหมยซำน นายแสวงได้รับการ 
สนบัสนนุหมเูหมยซานเพศเมีย 1 ตวัมาจากโครงการปิดทอง 
หลังพระฯ เมื่อปี 2553 โดยมีข้อแม้ว่าเป็นการให้ยืมเมื่อ 
หมูคลอดแล้วคนที่เลี้ยงจะต้องคืนลูกหมู 3 ตัว เพื่อที่จะเอา 
ไปต่อยอดให้คนอื่นที่สนใจจะเลี้ยงต่อไปในลักษณะของ 
กองทนุ ซึง่นายแสวง ได้คนืลกูหมใูห้กบัโครงการฯไปเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วเมือ่ 
ปี 2554  และเลี้ยงมาเรื่อยปัจจุบันมีเหลือหมู อยู่ 2 ตัว รายได้จากการขายหมูอยู่ที ่
ปีละ 15,000 บาท โดยใน 1 ปีจะขายอยู่ 2 ครั้ง 

ประเภท
พืชผัก-ผลไม้

ประเภทสัตว์

ปฏิทินช่วงฤดูกาลเก็บผลผลิตการเกษตร
แปลงนายแสวง  ทองสุข

(พื้นที่รวม 2 ไร่ 4 ตารางวา)
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 กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นายแสวงมีรายได้จากการท�าเกษตรผสมผสาน 
ปีละไม่ต�า่กว่า 70,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายหมู 15,000 บาท กบ 5,000  
บาท ไก่พื้นเมืองและเป็ด 5,000 บาท ปลา 5,000 บาท มะนาว 36,000 บาท 
ส้มโอ 3,000 บาท และอะโวคาโด 1,500 บาท นอกจากนี้ยังมีรายได้รายวันจาก 
การจัดการแปลงเกษตรวันละไม่ต�่ากว่า 600 บาท ลดรายจ่ายค่าอาหารเดือนละ  
1,000 บาท ไม่มีหนี้สิน และมีเงินเก็บออมปีละประมาณ 30,000 บาท 

  นายแสวง กล่าวทิ้งท้ายว่า “กำรได้ท�ำในสิ่งที่ตนรัก และลงมือปฏิบัติ
จริง ลองผิดลองถูก คนไหนที่ไม่ท�ำก็ไม่มีกิน รอแต่เขำเอำมำให้ก็จะรอไป 
จนวันตำย คนที่ขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันตำย เกษตรผสมผสำนเป็นทำงออกที่ดี 
ที่สุด และได้ผลเร็วที่สุด”

ความรู้ที่ได้จากการหมักต้นกล้วย เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงหมู ประกอบด้วย

 1. น�าต้นกล้วย 3 ต้น ซึ่งมีน�้าหนักประมาณ 10 กิโลกรัมมาสับให้ละเอียด

 2. น�าต้นกล้วยที่สับละเอียดแล้ว ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับกากน�้าตาล  

2 กิโลกรัม เกลือ 1 ถุง 1.30 กิโลกรัม และเทใส่ถังพลาสติก ปิดฝาให้มิดชิดเพื่อ 

ให้อินทรีย์สารทั้ง 3 ท�าปฏิกิริยา

 3. หมักทิ้งไว้ 15 วัน ก็จะได้สูตรอาหารหมูหมักที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันและ 

พลังงาน ซึ่งใช้แทนอาหารหมูส�าเร็จรูปได้ แต่มีต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่ากันมาก ทั้งนี้หาก 

ต้องการขุนให้หมูมีน�้าหนักตัวเพิ่ม อาจเสริมด้วยข้าวเปลือก ซ่ึงอุดมไปด้วยคุณค่าทาง

โภชนาการ โดยเฉพาะโปรตีนและวิตามิน

 4. การเลี้ยงเป็ดและไก่พ้ืนเมือง นายแสวง ได้รับการสนับสนุนพันธุ์เป็ดเทศจาก 

โครงการปิดทองหลังพระฯ จ�านวน 10 ตัว และจะต้องคืนให้โครงการ 6 ตัว  ซึ่งปัจจุบัน 

นายแสวงมีเป็ดอยู่ทั้งหมด 15 ตัว และไก่พื้นเมืองอีก 150 ตัวเลี้ยงแบบธรรมชาติ ท�าให้ 

มีรายได้จากการขายไก่พื้นเมืองและเป็ดปีละ 5,000 บาท 

 5. การปลูกพืชผักและไม้ยืนต้น นายแสวง ได้ปลูกพืชผักสวนครัวจ�าพวกพริก 

ฟักทอง ผักหวาน เป็นต้น เอาไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย นอกจากนั้นยังแบ่ง 

พื้นที่สวนบางส่วนปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถให้รายได้รายปี ประกอบไปด้วย ส้มโอ มะไฟ 

มะนาว อะโวคาโด มะแข่น และไผ่ และยังมีพืชชนิดอื่นอีกที่นายแสวงได้น�าเอาเมล็ดพันธุ์ 

มาจากในป่า แล้วน�ามาเพาะกล้าจากนั้นน�าไปปลูกแซมในแปลง เช่น ต้นต๋าว ผักหวานป่า 

หวาย เป็นต้น ทัง้หมดสามารถขายและเป็นรายได้    ให้กับครอบครัวของ 

นายแสวง ปีละ 10,000 บาท 

พื้นที่ 2 ไร่
4 ตรว.
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พื้นที่เกษตร : พื้นที่ 31  ไร่ ปลูกมะนาว มะแขว่น ข้าว มะม่วงหิมพานต์ 

เงาะและพืชผักสวนครัว

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : ระบบน�้า กล้าพันธุ์ ไม้ ความรู้เรื่องการปลูก 

และดูแลพริก และการจับพิกัด GPS เพื่อวัดขอบเขตพื้นที่ท�ากิน

ผลการเปลี่ยนแปลง : เลิกปลูกข้าวโพด เพราะมีพืชทางเลือกที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าลงทุน 

ลงแรงน้อยกว่า

ความรู้เด่น : การจดบันทึกอย่างเป็นระบบ

 “ไม่จริงหรอกที่บอกว่าไม่มีเวลา งานพ่อก็เยอะ นี่ 5 โมงเย็น ก็ต้องขับรถพา 
แม่ไปซื้อของมาขายที่ตลาดท่าวังผา” คือค�าตอบแบบทันทีทันใดของ นายประวิทย์ 
แขนงาม เมื่อได้ยินค�าถามว่า เหตุที่ท�าให้เขาสามารถจดบันทึกสิ่งต่างๆ ตั้งแต่บัญชี 
ครัวเรือน บัญชีค้าขาย ปฏิทินการเกษตร เป็นต้น มาจากการที่มีเวลาว่างมากกว่า
คนอื่นใช่หรือไม่ แม้จะไม่เคยมีการส�ารวจอย่างเป็นทางการ แต่ค�ากล่าวอ้างว่า  
“ไม่มีเวลำ” น่าจะเป็นค�าแก้ตัวที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้อธิบายถึงการละเลยการจด 
บันทึกทั้งๆ ที่การจดเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวด  

เริ่มต้นจดเพรำะอยำกรู้

 นายประวิทย์เล่าว่า เขาเห็นความไม่ความสมดุลของรายได้กับต้นทุนของ 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นตัวจุดประกาย แต่กระนั้นก็ยังไม่มีการจดบันทึกอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะมีเหตุผลว่า “งำนเยอะ ไม่มีเวลำ จดแล้วท้อเมื่อเห็น
รำยรับน้อยกว่ำรำยจ่ำย”  เช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นๆ รู้เพียง 
แค่ความต่างระหว่างต้นทุนกับรายรับจากการปลูกข้าวโพดนั้น
กว้างเหลือเกิน ซึ่งไม่มีแนวโน้มจะแคบลง “ท�า 11 ไร่ ขายได้ 
50,000 แต่ต้นทุน 18,000 - 20,000 นี่ยังไม่คิดค่าแรงตัวเองนะ  
มองยังไงก็ไม่คุ้ม” นายประวิทย์ตัดพ้อ

นำยประวิทย์ แขนงำม 
“ความรู้เริ่มต้นจากการจดบันทึก”

นำยประวิทย์ แขนงำม อำยุ 48 ปี
45 หมู่ 2 บ้านยอด  ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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ว่ามันน�าไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้าง เพื่อน�ามาเล่าให้ลูกบ้านฟังและร่วมกันคิดหา 
วิธีต่อยอด แต่ในส่วนของความรู้ทางเทคนิคที่สามารถปฏิบัติตามได้เลย เป็นเรื่อง 
ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย เขาจะจดทั้งหลัก วิธี และเทคนิคโดยละเอียด ซึ่งนายประวิทย์
ให้นิยามการจดในลักษณะนี้ว่า “จดเพื่อจ�ำแล้วน�ำมำท�ำตำม” ซึ่งเป็นการจด 
บันทึกที่เขาท�าบ่อยที่สุด “พ่อจดข้อมูลการลงข้าว ใส่ปุ๋ย ใส่ยาว่าท�าวันไหนบ้าง  
เพราะนาพ่อมี 2 ที่ หากไม่จดไว้ก็อาจลืม หรือจ�าสับสน”

 

 การจดบันทึกอีกแบบหนึ่งคือ “จดเพื่อรักษำผลประโยชน์” เป็นการจดที่ 
เน้นไปที่ข้อมูลที่ต้องการความแม่นย�าสูงจ�าพวกตัวเลข เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อแจกแจงว่า ปัจจุบันตนมีที่ดินอยู่กี่แปลง แปลงหนึ่งคิดเป็นพื้นที่กี่ไร และก�าลัง
ใช้ประโยชน์ปลูกพืชชนิดใดอยู่ “ข้อมูลพวกนี้ต้องจดไว้ ตายไปลูกหลานจะได้รู้ว่า 

 จากความอยากจดเปลี่ยนเป็นจดจริงเริ่มขึ้นในปี 2552 โดยมี “ควำมอยำกรู้”  
และ “ภำระหน้ำที่” เป็นตัวผลัก เมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ เข้ามาพัฒนา 
หมู่บ้านยอด  นายประวิทย์เริ่มจดบันทึกทุกครั้งที่มีการประชาคมร่วมกันระหว่าง
โครงการปิดทองหลังพระฯ กับชาวบ้าน เพราะมองว่าสาระที่พูดคุยในวงประชุม 
คือโอกาส หากฟังผ่านๆ อย่างแต่ก่อน เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเก็บประเด็นส�าคัญ 
ได้ครบถ้วน “ก็ไม่ได้จดหมด จดว่าปิดทองฯมีโครงการอะไร จะไปท�าฝายตรงไหน 
ต้องการแรงงานชาวบ้านกี่คน” จากจุดนั้นเองที่การจดบันทึกกลายเป็นส่วนหนึ่ง 
ของชีวิตนายประวิทย์มากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มต้นที่จดเพื่อรักษาผลประโยชน์ตนเอง  
กลายเป็นจดเพื่อรักษาผลประโยชน์หมู่บ้าน เมื่อเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ 
บ้านยอดในปี 2557 และมีหน้าที่ต้องกลับมาบอกเล่าสาระการประชุมที่มีกับ 
หน่วยงานราชการ ให้ลูกบ้านฟังในการประชุมประจ�าเดือนหมู่บ้าน “คราวนี้จด 
ละเอียดเลย เพราะต้องกลับมาเล่า ไม่จดก็กลัวลืม”  นายประวิทย์เผยว่า การจด 
บันทึกไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยจ�า แต่สร้างคุณค่าได้มากกว่านั้น หากผู้จด 
ตอบตนเองได้ว่าจะเอาข้อมูลที่จดไปใช้ประโยชน์อะไร โดยยกตัวอย่างการจด 
บันทึกความรู้เมื่อครั้งไปดูงานพื้นที่ปิดทองหลังพระบ้านเปียงก่อ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.น่าน ซ่ึงมีความหลากหลายของกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้า (การปลูก) จนถึงปลายน�้า 
(การแปรรูป) ว่า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการเกษตร เขาจดเพียงหลักการ 

1. จดเพื่อจ�า 
แล้วท�าตาม

2. จดรักษา 
ผลประโยชน์

3. จดเพื่อวิเคราะห์

เป็นการจดเพื่อช่วยจ�า ส่วนใหญ่เป็น
การใช้การจดเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาระยะสั้นหรือปัญหารายครั้ง

เน้นไปที่ข้อมูลจ�าพวกตัวเลข 
ควบคู่กับรายละเอียดประกอบ 

ซึ่งเรียกร้องความแม่นย�าสูง

การจดแบบที่ 1 และ 2 รวมกัน โดยผู้จด
มีจุดประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าวตอบ 

ข้อสงสัยหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อ 
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจกรรมของตน
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พ่อแม่ทิ้งมรดกไว้เท่าไร” การจดประเภทนี้ 
ยังช่วยให้การค้าขายของนายประวิทย์และ
ภรรยา ซึ่งมีทั้งขายเงินสดและขายเงินเชื่อเป็น 
ไปอย่างราบรื่น เพราะเมื่อรู้ต้นทุนสินค้าและ 
ค่าขนส่งก็ใช้ตัวเลขนั้นเป็นตัวก�าหนดราคา 
สินค้า “จดชื่อชาวบ้านที่มาเชื่อของจะได้รู้ว่า 
คนไหนแปะไว้เท่าไร หากเอาเงินมาจ่าย ก็กา 
ชือ่ทิง้ จะได้ไม่เป็นปัญหาสบายใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย”

 การจดบันทึกแบบสุดท้ายที่เขาเรียนรู ้
เรยีกว่า “จดเพือ่วเิครำะห์” คือจดแล้วน�าข้อมลู 
มาคิด วิเคราะห์ แยกแยะ โดยเขาเคยจด 
รายรับจากการขายพริก 4 งวดในเวลาไล่เลี่ย 
กันแล้วพบว่า ราคารับซื้อพริกในแต่ละงวด 
ไม่เท่ากัน โดยมีช่วงของราคาอยู่ที่ 42 - 48 บาท 
ด้วยความสงสยั เขาจงึน�าถามนกัวิชาการเกษตร 
ก่อนได้ค�าตอบว่า ความไม่แน่นอนของราคา 
มาจากกลไกการตลาด แม้ดูเป็นเรื่องที่ไกลตัว 
และยากมากที่เกษตรกรตัวเล็กๆ อย่างเขา 
จะเข้าไปควบคุมกลไกดังกล่าว แต่ก็ท�าให้เขา 
ทราบว่าการก�าหนดราคารับซื้อพริกมีที่มาจาก 
ปัจจัยอะไรบ้าง ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่เขาไม่เคย 

จดเพรำะดี ไม่ใช่หน้ำที่ที่ต้องท�ำ

 แม้นายประวิทย์ จะเข้าใจดีว่าธรรมชาติของ 
คนท�าเกษตรกร คือคนที่คิดว่าท�ามากแล้วต้องได ้
มาก ทั้ งที่ ในความเป ็นจริงแล ้วไม ่ใช ่ เสมอไป  
บ่อยครั้งการท�าน้อยอาจได้มาก หากเป็นการท�า 
ภายใต้การก�ากับของข้อมูล อีกทั้งการท�าเกษตร 
ก็ไม่ใช่เรื่องของการใช้แรงเท่านั้น แต่เป็นการใช้ 
สมองคิด วิเคราะห์ วางแผนเช่นเดียวกับหลายๆอาชีพ  
ซึ่งการจดบันทึกคือวิธีหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการดังกล่าว  
อย่างไรกด็ ีการเปลีย่นพฤตกิรรมตวัเองแบบทนัททีนัใดกไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย นอกจาก
การเปล่ียนแนวคิดตนเองก่อนแล้ว ยังควรตามมาด้วยเทคนิคที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับธรรมชาติของเกษตรกร ซึ่งมีอยู่ 4 วิธีที่นายประวิทย์แนะน�า

 1. อย่ามองการจดเป็นหน้าที่ แต่เป็นสิ่งที่ท�ายามว่าง
 2. ใช้การทยอยจด แทนจดแบบรวบเดียว เพ่ือป้องกันความเบื่อหน่าย 
  และการหลงลืม
 3. ไม่จ�าเป็นต้องจดลงในแบบฟอร์มที่ราชการแจกให้ เพราะสาระของ 
  การจดอยู่ที่การเข้าใจในข้อมูลที่จด เช่น จดบนสมุด กระดาษ หรือ 
  บางรายก็จดที่ข้างฝาบ้าน
 4. หากเป็นการจดเร่ืองนัดหมายควรจดในปฏิทิน แต่ถ้าจดรายรับ 
  รายจ่ายจะจดบนสมุด  

 “ท�าอะไร ปลูกอะไร ซื้ออะไร จดบ้าง  
อยากรู้ว่าต้นทุนเท่าไร ซื้ออะไรมา จะรู้ไหม 
หากไม่จด สมองจะได้ท�างานบ้าง”  
นายประวิทย์สรุป

รู้มาก่อน รายละเอียดเหล่านี้แม้ดู 
เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่นายประวิทย ์
กลับยืนยันว ่าขาดไม่ได ้ เพราะ 
การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
สามารถตามมาด้วยส่ิงที่ยิ่งใหญ่  
นายประวิทย์ได้ ยกตัวอย่างการ 
จดต ้นทุนกับรายรับของเขาว ่า 
หำกเกษตรกรรู ้ควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำงต้นทนุกบัรำยรับกส็ำมำรถ 
ใช้ข้อมูลนี้เป็นตัวก�ำหนดวิธีใน 
กำรท�ำเกษตรที่มีประสิทธิภำพ  
เช่น หำกสัดส่วนระหว่ำงต้นทุน 
กับรำยได้แคบ ก็ให้มองหำพืช 
ทำงเลือกอื่น แต่หำกเป็นในทำง 
ตรงข้ำมสัดส่วนที่กว้ำงก็จะช่วย 
ให้เกษตรกรมแีรงกำยแรงใจทีจ่ะ 
ท�ำกิจกรรมนั้นๆ ให้ดีต่อไป
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พื้นที่เกษตร : พื้นที่ 11.54 ไร่ ใช้พื้นที่ 9.54 ไร่ ปลูกส้มโอขาวใหญ่ 220 ต้น, ส้มโอทองดี 30 ต้น, 
มะแขว่น 50 ต้น, มะนาว 30 ต้นและอีก 2 ไร่ปลูกส้มเขียวหวาน รวมถึงบ่อปลาเลี้ยงปลากินพืช 
เช่น ปลานิล 
สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : น�้าจากห้วยต้นผึ้ง หมูเหมยซาน 1 ตัว ความรู้ตัดแต่ง
กิ่งส้มโอ
ผลการเปลี่ยนแปลง : ปลดหนี้  ธกส. 50,000 บาท ภายใน 5 ปี รายได้จากส้มโอทองดีและ 
ขาวใหญ่ 50,000 บาท/ปี มะแขว่นและมะนาวรวมกัน 9,000 บาท (ช่วงเริ่มต้นเก็บผลผลิต)
ความรู้เด่น : การปลูกและปักช�าส้มโอ

 อาชีพเกษตรกรของนายแก้วเริ่มต้นด้วยการปลูกข้าวเหนียว กข.10 ในฤดูฝน  
พอเกี่ยวข้าวในช่วงปลายฤดูฝนแล้ว เดือนเมษายน ก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อ  
ซึง่เป็นรปูแบบการผลติทีช่าวบ้านละแวกนัน้ท�ากนั วนไปวนมาอยูแ่บบนีน้านนบั 10 ปี 
ผลผลิตข้าวที่ได้ 600 กิโลกรัมจาก 30 ไร่ ก็แค่พอกิน ไม่พอขาย ส่วนข้าวโพดต้นทุน 
กับก�าไรอยู่ครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งไม่พอเลี้ยงครอบครัวแน่นอน “รอบสุดท้ายลงทุน 8,000 
ขายได้ 15,000 ท�าจนติดหนี้ ธกส. 50,000 บาท” เมื่อเห็นแล้วว่าปลูกข้าวโพดไม่มี
เงินเก็บแล้วยังสร้างหนี้ จึงมองหาพืชทางเลือกใหม่ เห็นนายพล รักษา (เสียชีวิตแล้ว) 
เกษตรกรในละแวกเดียวกันปลูกส้มโอแล้วท�าได้ดีก็เลยสนใจ ทั้งที่ตอนนั้นราคาส้ม
โอไม่ดีเลย แต่ก็ไม่รู้จะท�าอะไร เพราะเคยลองปลูกหลายอย่างแล้วแต่ล้มลุกคลุก
คลานอย่างโชกโชน เช่น ทุเรียน ลองกอง ลิ้นจี่ ล�าไย เงาะ ดูแลยาก  เป็นพืชที่ต้องใส่
ปุ๋ย ใส่ยาหนัก ไม่ใส่แมลงก็เจาะ เมื่อท�าแล้วไม่ส�าเร็จก็เปลี่ยน วนไปวนมาอยู่แบบนี้  

 ประมาณปี 2534 นายแก้วไปขอกล้าพันธุ ์ส้มโอขาวใหญ่ 20 ต้นจาก 
นายพล รักษา เพื่อน�ามาปลูกบนที่ว่าง 2 ไร่ โดยปลูกแซมกับข้าวโพดและมะแขว่น 
ที่มีอยู ่เดิม สาเหตุที่จัดสรรรพื้นที่แบบนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยง เพราะราคาส้มโอ 
กิโลกรัมละ 2 บาท เมื่อ 25 ปีก่อนนั้น ท�าให้เขาไม่มั่นใจเลยว่ามันจะเป็นพืชทาง 
เลือกใหม่ที่สร้างรายได้แก่เขาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพืชอื่น  ส่ิงที่ท�าให้เขาม่ันใจ คือ 
เงิน 800 บาทที่อยู่ในมือเป็นรายได้สุทธิที่ไม่ต้องหักค่าปุ๋ย ค่ายาและอื่นๆ เหมือน
ข้าวโพด เพราะส้มโอเป็นพืชที่ดูแลง่าย ใช้การเอาใจใส่มากกว่าแรงกาย  

นำยแก้ว รักษำ
“ส้มโอหวานด้วยขี้แดดนาเกลือ”

นำยแก้ว รักษำ อำยุ 63 ปี
36 หมู่ 3 บ้านผาหลัก ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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วิธีกำรปลูกส้มโอ ของนำยแก้ว

ขั้นตอน วิธีกำร

1. ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างหลุม 6 เมตร
2. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีส่วนผสมของมูลค้างคาวและอินทรีย์สาร  
 1 ส่วนผสมมลูสตัว์ 2 ส่วน คลกุเคล้าให้เข้ากนัใส่รองพืน้หลมุ 1 ก�ามอื
3. น�ากล้าส้มโอลงหลุม โดยให้ส่วนยอดโผล่พ้นหลุม ½ ของความสูง 
 ล�าต้น กลบดินให้เสมอหลุมโดยห้ามกดดินแน่นไป เพราะรากจะ 
 ขาด จากนั้นน�าไม้ไผ่ที่มาปักเป็นไม้หลักผูกกับต้นส้มโอ

รดน�้าบริเวณโคนต้นทุกวัน “รดให้ชุ่มแต่ไม่แฉะ” เม่ือส้มโอติดใบแล้ว 
ให้ลดความถี่การให้น�้าลงเหลือ 5-6 วัน/ครั้ง  

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 กิโลกรัม/ต้น เมื่อส้มโออายุ 1 ปี โดยในส่วนของ
ปุ๋ยคอก นายแก้วใช้มลูหม ูทีไ่ด้รบัแม่พันธุจ์ากโครงการปิดทองหลังพระฯ

ส้มโอปีหรือส้มโอตามฤดู จะออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม และเก็บ
ผลผลติได้เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม ดงันัน้ช่วงมนีาคม - เมษายนจงึเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การตัดแต่งกิ่ง โดยดูว่ากิ่งไหนหนาให้ซอยออก เช่น
เดียวกับกิ่งที่ไม่หนาแต่โตออกด้านข้าง

ส้มโอที่รสชาติดี ควรเก็บเมื่อมีอายุ 7- 7.5 เดือน ไม่ควรปล่อยให้ผลค้าง
ต้นนานกว่านี้ เพราะจะเกิดอาการ “ข้าวสาร” หรือ “ขั้วสาร” ปกติส้มโอ
จะสามารถเก็บไว้ได้ 1 เดือนหลังจากเก็บจากต้น

1. หญ้าที่รบกวนการเติบโตของส้มโอ ก�าจัดโดยตัด ถอน ดึง แต่หากมี 
 มากจ�าเป็นต้องใช้สารเคมี ให้หลีกเลี่ยงยาประเภทดูดซึม เพราะจะ 
 กระทบต่อผลส้มโอและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
2. หากส้มโอที่ปลูกตาย เมื่อขุดต้นขึ้นมาดูแล้วพบว่ารากขาด ให้ 
 สันนิษฐานว่าหลุมนั้นมีปลวก ทางแก้คือใช้ยาฆ่าปลวก เพื่อป้องกัน 
 ไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามไปหลุมอื่น เพราะพื้นที่การท�าลายของ 
 ปลวกเป็นแนวขวาง จากนั้นจะปลูกหลุมเดิมหรือหลุมขุดใหม่ก็ได้ 

ปลูก

รดน�้ำ

ใส่ปุ๋ย

ตัดแตง่
กิ่ง

เก็บผล

ข้อควร
ระวัง

เคล็ดลับ

 ช่วงรอยต่อปี 2537-2538 นายแก้วหยุด 
ปลกูข้าวโพดแบบถาวร และใช้พืน้ทีว่่างทีเ่หลอื 
ปลูกส้มโอ จากจุดเริ่มต้นเพียง 20 ต้นเพิ่ม 
เป็น 250 ต้น แบ่งเป็นพันธุ์ขาวใหญ่ 220 ต้น
และทองดี 30 ต้น และเมื่อคิดท�าส้มโอเป็นพืช
เศรษฐกจิแล้ว แน่นอนว่าวธิกีารดแูลย่อมต่างไป
จากเดิม “ก็มีใส่ปุ๋ย ยาบ้างแต่ก็ไม่มาก” เพราะ 
ธรรมชาติของส้มโอไม่ต้องการการดูแลมาก 
แบบเช้าถึงเย็นถึง แต่เกษตรกรต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะท�าให้ส้มโอออกดอก  
“ส้มโอปลูก 7 ปี จึงจะออกลูก ให้ตัดแต่งกิ่งเดือนมีนา เพราะดอกมันจะออก 
เดือนเมษา” นายแก้วจึงอธิบายปัจจัยที่ท�าให้ส้มโอออกดอก ที่ได้จากการลงมือ 
ท�าจริงตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ที่มี 3 ข้อดังนี้

	 	ใบ ส้มโอที่จะติดลูกได้ดี ต้องมีใบ 6 - 7 ใบ/ยอด ถ้าใบมีสีเหลืองแสดงว่า 
  ขาดธาตุแมงกานีส อาการนี้จะเกิดในช่วงที่มีอากาศหนาว มีผลให้รากไม่ 
  สามารถดูดแมงกานีสในดินมาใช้ได้
 	ลักษณะดอก ดอกที่สมบูรณ์จะมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวนวลและเกสร 
  ตัวผู้มีละอองเกสรจ�านวนมาก โดยดอกที่มีคุณภาพจะมีอัตราการติดผล 
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  โดยเฉลี่ย 5% ซึ่งส่วนใหญ่จะมา 
จากดอกตรงกลาง 
 	ปริมำณกำรติดผล เกษตรกร 
ควรเก็บผลส้มโอที่สมบูรณ์เพียง 100 -  
150 ผล/ต้น และตัดลูกบิดเบี้ยวทิ้ง เพื่อ 
ไม่ให้มันแย่งอาหารลูกที่สมบูรณ์

 เคล็ดลับในการปลูกส้มโอให้หวาน 
ของนายแก้ว คือหน้าฝน ใส่เกลือ 2 ก�ามือรอบๆ โคนต้น จะท�าให้ส้มโอมีรสชาติหวาน 
ซึ่งนายแก้วได้ความรู้นี้มาจากที่อ�าเภอบ่อเกลือ แม้เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าความ 
หวานของส้มโอกับความเค็มของเกลือนั้นเกี่ยวพันธ์กันยังไง แต่จากการทดลอง 
เปรียบเทียบรสชาติส้มโอระหว่างใส่เกลือกับไม่ใส่ พบว่าแตกต่างกันพอสมควร 

 นอกจากนี้นายแก้วมีวิธีปรับปรุงบ�ารุงดินที่ท�าให้ดินดีร่วนซุย โดยการทิ้งซาก
ใบและทะลายปาล์มน�้ามัน พืชเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ ที่เขาได้รับค�าแนะน�าจากเจ้า
หน้าที่รัฐให้ปลูกแซมส้มโอ ก่อนตัดสินใจโคนทิ้งในอีก 2 ปีถัดมาเพราะราคาไม่คุ้มค่า
กบัค่าแรง ซากปาล์มทีก่องสมุอยูโ่คนต้นส้มโอได้กลายเป็นปุย๋ชัน้ด ีโดยทีน่ายแก้วไม่ 
รูห้ลกัวิชาการในข้อนีม้าก่อนเลยว่า “ทะลายปาล์มน�า้มนั” เป็นอนิทรีย์สารทีเ่ป็นแหล่ง
ธาตุอาหารส�าคัญ สามารถใช้ทดแทนธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี  
โดยทะลายปาล์ม 100 กิโลกรัมมีธาตุอาหารเทียบเท่ากับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 
1.36 กิโลกรัมและยูเรีย 0.68 กิโลกรัม (เพิ่มเติมข้อมูลโดยผู้เขียน)

รำยได้ดีสม�่ำเสมอ
 นายแก้วกล่าวถึงต้นทนุในการปลกูส้มโอขาวใหญ่และทองด ีมค่ีาใช้จ่ายทีเ่ป็น
ปุ๋ยและยาฆ่าหญ้า รวม 2,280 บาท รายได้จากการขายส้มโอแบบขายเหมาสวนจะ
ได้ 45,000 บาท และขายปลีกได้ 5,000 บาท ท�าให้ในปี 2559 มีรายได้สุทธิจาก
การขายส้มโอ  47,720 บาท แม้ว่ารายได้ไม่เยอะแต่มีลักษณะ “น�า้ซึมบ่อทราย” คือ 
ไม่หวือหวาแต่คงที่และต้นทุนต�่า นอกจากนี้นายแก้วยังสามารถขยายพันธุ์ส้มโอ 
ได้เอง และจากการขยายการปลูกจาก 20 ต้นเป็น 250 ต้น กล้าพันธุ์ทั้งหมดเขา 
ก็ท�าขึ้นเองโดยใช้วิธีปักช�า ซึ่งนอกจากง่าย ไม่สิ้นเปลืองกิ่งพันธุ์เพราะใช้กิ่งยาว  
6-8 นิ้วเท่านั้น  หรือประมาณ 4-6 คู่ใบแล้ว ยังช่วยรักษาลักษณะสายพันธุ์ที่ดีของต้น 
แม่ไว้ทุกประการด้วย

เกร็ดควำมรู้ “ขี้แดดนำเกลือ”

  การใช้เกลือโรยบริเวณโคนต้นผลไม้หรือพืชผัก เพื่อช่วยให้ผลผลิต 
รสชาติดี ลูกดกคือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ชาวไร่ชาวสวนสืบทอดกัน 
มาอย่างยาวนานและจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบ 
ว่าเกลือจะช่วยในการเจริญเติบโตดี ถ้าเป็นพืชหัว หัวจะแน่น  
ถ้ามีดอกจะดก หากเป็นผลไม้ที่มีจุดขายที่ความหวาน เกลือ 
จะช่วยให้เนื้อแน่น สีสดและรสชาติหวานขึ้น อย่างไรก็ดี เกลือ 
ที่น�ามาโรยไม่ใช่เกลือทั่วไป แต่เป็น “ขี้แดดนาเกลือ”  
ที่เกิดจากสาหร่าย ตะไคร้น�้าและจุลินทรีย์เล็กๆ ใน 
น�้าฝนและน�้ากร่อยที่อยู่ในนาเกลือ เกลือประเภทนี้ถือ 
เป็นส่วนเกนิของการท�านาเกลอื เพราะมสีดี�าอมน�า้ตาล 
เกล็ดใหญ่ ธาตุอาหารฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  
แพลงก์ตอน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม ซึ่ง
เป็นสารที่พืชต้องการและช่วยในการปรับโครงสร้างดิน 
ให้ร่วนซุย ต้นไม้สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พื้นที่ 11 ไร่
54 ตรว.
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พ้ืนที่เกษตร : พ้ืนที่ 17 ไร่ ปลูกต๋าว กล้วยน�้าหว้า มะนาว มะไฟ มะแข่วน ส้มโอ สับปะรด ไผ่  
ต้นสัก หวาย พืชผักสวนครัว และ ปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน 
เลี้ยงสัตว์ : หมูเหมยซาน ไก่พื้นเมือง เป็ดและวัว 
สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : หมูเหมยซาน 5 ตัว เป็ด 10 ตัว บ่อพ่วงสันเขา 1 บ่อ 
กล้วย 200 หน่อ มะนาว 50 ต้น หวาย 50 ต้น ต๋าว 20 ต้น องค์ความรู้ในการสร้างฝายและ 
บ่อพ่วงฯ เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ท�าการเกษตร 
ผลการเปลี่ยนแปลง : มีรายได้ตลอดปีจากการขายวัว 170,000 บาท/ปี, หมูเหมยซาน 8,000 
บาท/ปี มะนาว 30,000 บาท/ปี  ส้มโอ 3,000 บาท/ปี และมีปศุสัตว์ เช่น ไก่พื้นเมืองและเป็ด ซึ่งเป็น 
ทั้งแหล่งรายได้และแหล่งอาหารส�าหรับครอบครัว 
ความรู้เด่น : เกษตรผสมผสาน การปลูกไม้ผลแซมไม้ยืนต้น การจัดสรรแปลงพ้ืนท่ีท�ากินน้อย 
แต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และการเลี้ยงหมูเหมยซาน

 นายสิทธิชัย จิตตรง เริ่มต้นชีวิตเป็นลูกจ้างในเมืองใหญ่ พัฒนาจากลูกจ้าง 
ตัวน้อยๆ มาเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งลูกน้องและความรับผิดชอบ 
หนกัอึง้ เพือ่ให้งานออกมาดี และมกีารจ้างงานเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง อนัจะท�าให้กจิการ 
ของตนด�ารงอยู่ได้ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง ชีวิตก็เกดิการอิ่มตัวขึ้น ต้องตั้งค�าถามกับตนเอง
ว่า “สิ่งที่ก�าลังท�าอยู่นั้น จะสามารถท�าให้ชีวิตครอบครัวอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงรึ”  
เมื่อพิจารณาถึงวัฏจักรที่เกิดขึ้น เริ่มจากกู ้เงินนายทุนมาก้อนหนึ่งเพื่อซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์และจ่ายค้าจ้างรายวันแก่ลูกน้อง จากนั้นก็ได้เงินมาก้อนใหญ่ๆ หลังส่งมอบ 
สิง่ปลกูสร้างแก่ผูจ้้างงาน ซึง่เมือ่หกัลบกลบหนีท้กุอย่างแล้ว กพ็บว่าไม่เหลอือะไรเลย 
นอกจากเท่าทุนกับติดหนี้ ชีวิตวนไปวนมาอยู่อย่างน้ีปีแล้วปีเล่า ประคองชีวิตหา 
เลีย้งปากท้องไปวนัๆ และมนัไม่มทีางทีจ่ะน�าพาเขาและครอบครวัไปสู ่ “ควำมย่ังยืน”  
อย่างที่ฝันไว้ได้แน่นอน 

 วงจรท�างานเพื่อสร้างหนี้ด�ารงอยู่ไม่นาน เมื่อเขาได้รับค�าแนะน�าจากนายช่าง 
ทีเ่คยท�างานด้วยกนัว่า “ให้กลับไปบ้ำนซือ้ทีด่นิสัก 1 แปลง แล้วปลกูทกุอย่ำงทีก่นิ  
ไม่หวังต้องรวย แต่ให้ท�ำทุกอย่ำงให้มีทำงเลือกกับชีวิต” จากประโยคนี้เองที ่
ผลักดนัให้เขากล้าตดัสนิใจเปลีย่นเส้นทางชวีติ หนัหลงัให้เมอืงใหญ่แล้วกลบัมาบ้าน 
เกดิ สถานทีท่ีม่แีต่ธรรมชาตแิละทีด่นิทีพ่่อแม่มอบไว้ให้ ซึง่สามารถใช้หาเลีย้งชวีติได้

นำยสิทธิชัย จิตตรง 
“ปลูกพืชไม้ยืนต้น แซมด้วยไม้ผล”

นำยสิทธิชัย จิตตรง อำยุ 49 ปี
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 2 บ้านยอด 

ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
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จับจอบแทนจับเกียง 

 นายสิทธิชัยไม่ได ้หาเลี้ยงปากท้อง
ด้วยการเป็นเกษตรกรเต็มเวลาทันทีที่กลับ
มา ความที่เขาเป็นคนรับเหมาก่อสร้างซึ่ง
มีความรู ้ในเรื่องช่างหลายด้านอยู ่เป็นทุน 
เขาก็ได้น�าความรู้ที่มีติดตัว มารับจ้างสร้าง
บ้าน โรงเรียนและวัดในหมู่บ้านจนเป็นที่รู้จัก
ของทุกคน จนได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู ้ใหญ่
บ้านเมื่อปี 2542 - 2546 เมื่อวาระการด�ารง
ต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านสิ้นสุดลง นายสิทธิชัย
จึงได้หันกลับมาท�าการเกษตรเต็มตัวอย่าง
ท่ีตั้งใจไว้ เนื่องจากในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ไม่ค ่อยมีเวลา เพราะมีภาระหน้าที่ต ้อง 
รับผิดชอบจ�านวนมาก ประกอบกับนิสัย 
ส่วนตวัมีใจรกัในการท�าการเกษตรเพราะชอบ 
อยูก่บัธรรมชาต ิเขาเริม่ต้นศึกษาหาความรูใ้น 
เรื่องพืชที่ปลูกจากจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
บ้างหากโอกาสอ�านวย บางครั้งก็ไปขอค�า
แนะน�าจากเพื่อนบ้านที่มีประสบการณ์ และ 
หาโอกาสไปศึกษาดูงานกับโครงการปิดทอง
หลังพระฯ และน�ามาความรู้ที่ได้มาปรับใช ้
ในพื้นที่ของตน จากจุดเริ่มต้นนี่เองทีเ่ปลีย่น 
ชีวิตนายสิทธิชัย จากมือที่เคยจับเกียงฉาบ 
ปูน เปลี่ยนมาจับจอบจับเสียมปลูกไม้ผล
และไม้ยืนต้นนานาชนิดจนกลายเป็นสวน
อย่างที่เห็นในปัจจุบันที่มีทั้งต๋าว กล้วยน�้าว้า 
มะนาว มะไฟ มะแข่น ส้มโอ สับปะรด ไผ่  
ต้นสัก หวาย พืชผักสวนครัวและข้าว

บ่อพ่วงกักเก็บน�้ำสรำ้งชีวิต
 การขาดแคลนน�้าท�าการเกษตรหลังฤดูฝน ไม่ได้เป ็นเพียงปัญหาของ 
นายสิทธิชัยเท่านั้น แต่เป็นชาวบ้านทุกคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านยอด จนกระทั่ง  
“โครงการปิดทองหลังพระฯ” เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น  
บ่อพวงสันเขาและระบบท่อ และอบรมให้ความรู้ในปี 2552 ชีวิตความเป็นอยู่ของ 
ชาวบ้านจึงดีขึ้น “ปิดทองฯประชาสัมพันธ์ว่าใครบ้างที่อยากจะท�าบ่อพวง เพื่อกัก 
เก็บน�้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงได้ไปลงชื่อไว้” ไม่นาน 
นายสิทธิชัยก็ได้รับข่าวดีเมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ ให้มีการขุดบ่อพวงสันเขา 
ขนาด 10x15x2 เมตรขึ้น ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับน�้าจากห้วยน�้าเงินและยังให้ท่อพีวีซี ท�าให้ 
เขาสามารถต่อระบบท่อจากบ่อพวงฯ กระจายน�้าให้กับพืชที่ปลูกได้อย่างทั่วถึง 

 บ่อพวงท�าให้นายสิทธิชัยมีน�้าท�าการเกษตรและพืชหลังนาตลอดปี รวมถึงเป็น 
แหล่งอาหารโปรตีนไว้ใช้เลี้ยงปลาและเป็ด ซึ่งโครงการปิดทองหลังพระฯ สนับสนุน 
อีกเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรอีก 5 รายที่อยู่ในรัศมีการกระจายน�้า ได้รับ
ประโยชน์จากบ่อพวงบ่อนี้ด้วย ในทัศนะของเขาและเพ่ือนเกษตรกรที่ใช้น�้า บ่อพวง
ไม่ได้เป็นแค่บ่อน�า้ แต่เป็น “บ่อสร้างชีวิต และพืชพันธุ์ให้งอกงามทันตาเห็น”

เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
 ไม่เพียงแต่โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและความรู้เท่านั้น นายสิทธิชัย 
เล่าว่าโครงการปิดทองหลังพระฯ ยังสนับสนุนกล้าพันธุ์ โดยให้เกษตรกรเป็นผู้เลือก 
ด้วยตนเองว่าพันธุ์ไม้ชนิดใดที่อยากปลูก ซึ่งนายสิทธิชัยก็ได้ไปลงชื่อขอรับการ 
สนับสนุนและได้รับกล้วยน�า้หว้า 200 หน่อ มะนาว 50 ต้น หวาย 50 ต้น และต๋าว  
20 ต้น มาปลูกลงบนพื้นที่ 17 ไร่ ร่วมกับมะนาว มะไฟ มะแข่วน ส้มโอ สับปะรด ไผ่  
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ต้นสัก พืชผักสวนครัวโดยต้ังใจปลูกเพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายค่าอาหารใน 
ครัวเรือน อย่างไรก็ดี การตัดสินใจจะปลูกพืชแต่ละชนิด ไม่ใช่ว่าจะปลูกตรงไหน 
ก็ได้ตามใจชอบ แต่ต้องพิจารณาว่าพืชแต่ละชนิดชอบสภาพแวดล้อมแบบใด  
เช่น ในร่ม กลางแจ้ง หรือใกล้แหล่งน�้า และควรเว้นระยะระหว่างต้นประมาณ 
2 เมตร เพื่อไม่ให้พืชแย่งอาหารและได้แสงแดด ซึ่งจ�าเป็นต่อการสังเคราะห์แสง 
อย่างทั่วถึง 

 “ต้นกล้วยจะปลูกแซมใกล้ๆพืช เนื่องจากต้นกล้วยเป็นพืชที่เก็บน�า้ได้ดี ในช่วง
หน้าร้อนพืชที่อยู่ใกล้ๆต้นกล้วยจะได้รับน�้าจากต้นกล้วย ท�าให้พืชที่ปลูกไม่ตาย”  
นายสิทธิชัยกล่าว ก่อนขยายความต่อว่า ในส่วนของการปรับปรุงบ�ารุงดิน เขา 
พยายามใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ภายในสวนให้มากที่สุด 
เช่น ท�าปุ๋ยพืชสดจากเศษหญ้าและวัชพืชภายในสวน ที่เขาน�ามาใช้คลุม 
โคนต้นพืชและปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย ทั้งนี้ จากการสังเกตและ 
ความรู้เดิมของเขาพบว่า การบ�ารุงพืชที่เหมาะสมเริ่มต้นที่การบ�ารุงดิน 
และตัวเกษตรกรต้องมองไปที่องค์รวมมากกว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น หาก
พบว่าดินเสื่อมสภาพ ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ใช่การใส่ปุ๋ย 
จ�านวนมากๆ แต่ควรใช้การฟื้นคืนชีวิตให้ดิน ใช้ธรรมชาติ 
แต่ละชนิดช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยเคม ี
และสารก�าจัดศัตรูพืช เมื่อป่าไม้สมบูรณ์ สัตว์ป่า 
จ�าพวกนก หนู กระรอกก็เข้ามาอาศัยป่านั้นเป็น 
บ้าน และช่วยบ�ารุงดินผ่านการขับถ่ายและขยาย 
พันธุ์พืช หมุนเวียนไปแบบนี้รอบแล้วรอบเล่า  

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2558-2559 นายสิทธิชัยมีรายได้จากการ 
จ�าหน่ายพืชและปศุสัตว์รวมกว่า 200,000 บาท มาจากมะนาว 20,000 บาท   
มะแขว่น 3,000 บาท  ส้มโอ  3,000 บาท หมูเหมยซาน 8,000 บาท และ วัว   
170,000 บาท ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท ไม่มีหนี้สินและ 
มีเงินเก็บออมปีละประมาณ 40,000 บาท

 นอกจากการปลูกพืชไม้ยืนต้นและไม้ผลแล้ว นายสิทธิชัย ยังได้เพ่ิมทางเลือก 
อีก 1 ช่องทาง ที่จะลดรายจ่ายค่าอาหาร ได้แก่  เลี้ยงหมู ไก่ เป็ด และสัตว์อีก 1 ชนิด 
ที่เพิ่งน�ามาเลี้ยงได้เมื่อไม่นานนี้ จากเดิมที่ไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อน แต่เมื่อได้ดูรายการ 
โทรทัศน์แล้วคิดอยากจะเลี้ยง จึงได้ตัดสินใจลงทุนซื้อวัวตัวผู้ตัวเมียอย่างละตัว  
เป็นเงิน 100,000 บาท จากนั้นก็ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนท�าคอก และปลูกหญ้าให้วัวกิน 
เพียงเวลาแค่ 2 ปี นอกจากเงินที่ลงไปจะคืนทุนแล้ว เขายังมีก�าไรจากการขายวัว 
และลูกวัวรวมเป็นเงิน 370,000 บาท ยังไม่นับรวมรายได้จากการขายข้ีวัวกระสอบ 
ละ 25 บาท และรายจ่ายที่ลดลงจากการที่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยใช้อย่างแต่ก่อน เพราะมีปุ๋ย
จากมูลวัว 

 “เศรษฐกิจพอเพียงท�ำแล้วมีควำมสุข” นำยสิทธิชัยสรุปภำพรวมถึง 
กจิกรรมทีเ่ขำท�ำอยู ่ซึง่จะเหน็ได้ว่ำเขำพยำยำมพึง่ตนเองและใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีให้มำกที่สุด ก่อนจะทิ้งท้ำยซึ่งเป็นควำมคิดที่ 
ตกผลึกจำกประสบกำรณ์กำรเป็นเกษตรกรกว่ำ 10 ปีว่ำ “ท�ำทุกอย่ำงแบบ 
พอประมำณ วำงแผน 
ทุกอย่ำงก่อนท�ำ เน้น
ฐำนรำกให้มั่นคง ท�ำ
แบบไม่ประมำทค่อยๆ
ท�ำไปทีละอย ่ำง ถึง
เศรษฐกิจไม ่ดี  แต ่ก็
สำมำรถยืนอยู ่ได้โดย
ไม่เดือดร้อนใดๆ”

พื้นที่ 17 ไร่
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พื้นที่เกษตร : พื้นที่ 25 ไร่ โดย 9 ไร่ 92 ตรว. เป็นแปลงหลัก ปลูกมะนาว มะม่วงหิมพานต์  
มะแขว่น ละมุด ไผ่ ลิ้นจี่ หวาย ปาล์ม และจัดสรรเป็นพื้นที่พักอาศัย 1 งาน และบ่อน�้า   
สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : บ่อพวงรับน�้าจากฝายห้วยผีป่าและฝายห้วยผีป่า 
ระบบน�า้และท่อ นาขั้นบันได พันธุ์ปลาทับทิมและปลาจาระเม็ด กล้าพันธุ์ ไม้ และองค์ความรู้เรื่อง 
ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท
ผลการเปลี่ยนแปลง  : ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนจาก 200 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 360 กิโลกรัม/ไร่, มีน�้า 
ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ 25,000 บาท/ปี และไม่เสียค่าน�้ามันกับการสูบน�้าในฤดูแล้งปีละ 
15,000 บาทอีกต่อไป
ความรู้เด่น : การขุดและบ�ารุงรักษาบ่อพวงสันเขา

 ก่อนการเข้ามาของ “โครงกำรปิดทอง จ.น่ำน” ในปี 2552 
การท�าเกษตรของนายคิดและชาวบ้าน โดยเฉพาะเขามีพื้นที ่
การเกษตรอยู ่สูงกว่าห้วยผีป่า ซึ่งเป็นสายน�้าหลักแถบนั้น  
เมื่อไรที่หมดหน้าฝน ทางเดียวที่เขาจะสามารถใช้น�้าท�าการ 
เกษตรได้คือการ “น�้ามันแลกกับน�้า” ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแต่ละปี 
ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จนกระทั่งโครงการปิดทองหลังพระฯ ขยายผลจาก 
บ้านยอดมายังบ้านผาหลักในปี 2553 ที่ท�าให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาลงและหมด 
ลงในที่สุด “ปิดทองฯ เริ่มจากท�าฝาย และขุดนาขั้นบันได จากนั้นจึงสร้างประปา 
สิ่งเหล่านี้แหละที่ท�าให้เราเชื่อมั่น เพราะการท�างานของปิดทองฯไม่เหมือนกับ 
คนอืน่” พ่อคดิคงหมายถงึ การพาชาวบ้านท�าฝายแบบ “ท�ำให้ด ูท�ำร่วม และท�ำเอง”  
สอนให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเอง แม้กระบวนการที่กล่าวมาดูเป็นเรื่องพื้นฐานที่การ 
พัฒนาควรจะเป็น แต่กระนั้นก็ไม่ง่ายที่จะโน้มน้าวให้ชาวบ้านที่เคยชินกับระบบ 

อุปถัมภ์คล้อยตาม เดินสวนกระแสร่วมไปกับโครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ “พ่อไปเอาแรงด้วยตลอดกับ 5 ฝายใน
หมู่บ้าน ปิดทองฯ มีวัสดุมาให้ ส่วนเราก็อยากได้น�้า”

นำยคิด รักษำ 
“บ่อพวงสันเขา”

นำยคิด รักษำ อำยุ 51 ปี
86 หมู่ 3  บ้านผาหลัก ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน

58 59ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาว ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาว



บ่อพวงคือบ่อน�้ำที่ร่วมแบ่งปัน

 ก่อนจะลงลึกถึงวิธีการขุดและรายละเอียดอื่นๆ พ่อคิดกล่าวว่า ต้องเริ่มต้น 
จากการท�าความเข้าใจถึงนิยามของ “บ่อพวง” เสียก่อนว่าเป็นบ่อน�้าที่ขุดเพื่อกักเก็บ 
น�้าใช้ในการเกษตร มีความแตกต่างจากบ่อน�้าทั่วไปตรงที่บ่อพวงจะมีหลายบ่อ  
พ่วงกันเป็นล�าดับ ลดหลั่นกันลงมาตามความสูงต�่าของพื้นที่ บ่อที่อยู่สูงสุดจะเป็น 
บ่อแม่ที่รับน�้าจากฝาย และต่อท่อไปลงบ่อลูกที่อยู่ต�่าลงไป  โดยปกติแล้วพื้นที่รับ 
น�้าของแต่ละบ่อไม่เท่ากัน พื้นที่ที่จะสร้างบ่อเก็บน�้าได้ อาจไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที ่
รับน�้า ดังนั้นหากพื้นที่ใดมีปริมาณฝนตกเยอะแต่ความจุบ่อน้อย น�้าที่เกินออกมาก็ 
จะล้นออกสู่ทางน�้าธรรมชาติ แต่ถ้าสามารถเชื่อมโยงกับบ่อพวงกับบ่ออื่นๆ ได้ น�้า 
ส่วนเกินก็จะถูกระบายไปสู่บ่อลูกถัดไปที่ยังมีพ้ืนที่ว่างจุน�้าได้ “มันน่าเสียดายนะ 
เวลาเห็นน�้าลน้จากหน้าฝายไหลทิง้ไปเปล่าๆ” พ่อคดิเล่าถงึสิง่ทีเ่กิดขึน้ก่อนมีบอ่พวง 

 นอกจากนี้ เจ้าของบ่อจะต้องแบ่งปันน�้ากับเกษตรกรคนอื่นๆ ที่อยู่ในรัศมีการ 
กระจายน�้าของบ่อพวง โดยผู้ใช้น�้าจะต้องจ่ายค่าใช้น�้าแก่เจ้าของบ่อตามที่ตกลง
กัน อย่างกรณีบ่อของนายคิด ผู้ใช้น�า้จะต้องจ่ายค่าใช้น�า้แก่เขา 100 บาท/แปลงไว้ 

ใช้เป็นทุนดูแล ซ่อมแซมระบบน�้าและท่อ ซึ่งยังใช้การ “เอำแรง” ในกลุ่มผู้ใช้น�้าของ 
บ่อพวงลูกนั้นๆ “ส่วนมากเป็นหินเข้าท่อ เข้าไปอุดที่ท่อคอลดระยะ ท�าให้ท่อแตก”  
พ่อคิดกล่าวถึงปัญหาที่เจอบ่อยครั้ง “แต่ก็ป้องกันได้ด้วยการขุดลอกหน้าฝาย 
ทุกๆปี” ส่วนกับค�าถามว่าบ่อพวงลูกหนึ่งต้องแบ่งปันน�้าแก่เกษตรกรกี่คน พ่อคิด 
ให้ความกระจ่างว่า ไม่มีจ�านวนตายตัว บางบ่อพวงมีผู้ใช้น�า้ 10 – 15 คน ขณะที่ของ
เขามีเพียง 7 คน เพราะมีเกษตรกรที่มีที่ท�ากินอยู่ในรัศมีการกระจายน�้าแค่นั้น

กำรท�ำบ่อพวง
 ชาวบ้านไม่เคยมีประสบการณ์ท�าบ่อพวงมาก่อน วิธีการต่างๆ จึงเป็นองค์ 
ความรู้ใหม่ที่โครงการปิดทองหลังพระฯน�าเข้ามา พ่อคิดกล่าวว่าการท�าบ่อพวงต่าง 
จากการขุดบ่อน�า้ทัว่ไป เริม่จากการส�ารวจหาพืน้ที ่การปผู้ายางโพลเิอทลินีรองพืน้บ่อ 
และการบ�ารุงรักษา พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การท�าบ่อพวงคือ บริเวณสันเขาที่ไม่มีหิน 
แหลมคม และเป็นจุดที่มีความสูงระหว่างฝายกับพื้นที่เกษตรเหมาะสม ส�าหรับวิธี
การน�าน�า้เข้าบ่อพวง คอืต่อท่อจากฝายน�าน�า้มาเกบ็ไว้ในบ่อ ก่อนจะใช้ระบบกาลกัน�า้
ส่งน�า้มาตามท่อด้วยหลักแรงดันและแรงโน้มถ่วงโลก ส่งน�้าไปใช้เพื่อการเกษตร 

วิธีกำรขุดและบ�ารุงรักษาบ่อพวง

ขั้นตอน วิธีกำร

วัดปริมาณน�้าก่อนว่ามีเพียงพอต่อการท�าเกษตร ตามมาตรฐานการ 
สร้างบ่อพวงหรือไม่ จากนั้นจึงมาพิจารณาเกณฑ์ผู้รับประโยชน์ โดย 
บ่อพวง 1 บ่อ มีผู้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3 ครัวเรือน

1. พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การขุดบ่อ ต้องเป็นพื้นที่เรียบ ไม่มีหินและรากไม้ 
  ขนาดใหญ่ หากมีต้องขุดออกให้หมด เพ่ือไม่ให้ทิ่มผ้ายาง PE หลัง 
  จากปูบ่อแล้ว
2. ส�ารวจและเลือกบริเวณที่เป็นทางผ่านของน�้าจากฝายที่อยู่สูงขึ้นไป  
  และสามารถเชื่อมน�้าจากบ่อพวงไปยังบ่อลูกและพื้นที่เกษตรอื่นๆ 
  ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และพบจุดคุ้มทุนเร็วที่สุด
3. ด้านยาวของบ่อควรวางตัวขนานไปในทิศทางลม เพื่อลดการระเหย 
  ของน�้า  

วัดน�้ำ

เลือก
พื้นที่
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มีน�้ำมีขำ้วมีพืชหลังนำ

 ผลการเปลี่ยนแปลงแรกที่เกิดขึ้นหลังมีบ่อพวงของพ่อคิด ได้แก่ มีบ่อน�้าไว ้
เลี้ยงปลาทับทิมและปลาจาระเม็ด ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์จากโครงการปิดทอง
หลังพระฯ ไว้บริโภคในครัวเรือน จากนั้น 3 ปีเมื่อโครงสร้างดินของนาขั้นบันไดอยู่ตัว  
ผลผลิตข้าวก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่สิ่งที่ท�าให้พ่อคิดดีใจมากที่สุด คือการ 
ขยายพ้ืนที่ปลูกพืชหลังนาอย่างพริกซุปเปอร์ฮอทที่โครงการปิดทองหลังพระฯ  
อุดหนุนทั้งปัจจัยการผลิต ความรู้และการตลาด

วิธีกำรขุดและบ�ารุงรักษาบ่อพวง

ขั้นตอน วิธีกำร

1. ใช้รถแบคโฮขุดบ่อ โดยขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก ให้ 
  พิจารณาจากขนาดของพื้นที่ ปริมาณน�้าต้นทุนและงบประมาณ
2. เมื่อขุดบ่อจนได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปได้แก่การตกแต่ง 
  บ่อโดยการใช้ไม้สามขากระทุ้งดินก้นบ่อให้เรียบ พร้อมกับตรวจไป 
  ด้วยว่า ไม่มีเศษหินหรือเศษไม้แหลมคมตกค้างอยู่

1. ขุดหลุมลึก 0.5 เมตรที่ขอบบ่อพวงทั้ง 4 ด้าน โดยให้หลุมอยู่ถัด 
  เข้ามาจากขอบบ่อ 1.5 เมตร
2. น�าผ้ายาง PE ฝังลงในหลุมที่ขุดไว้ จากนั้นจึงเริ่มปูผ้าจากด้านกว้าง 
  ไปด้านกว้าง หรือ ด้านยาวไปด้านยาวด้วยกัน  ต�าแหน่งกลางบ่อ 
  เป็นจุดที่มีผ้ายางซ้อนทับกัน เพื่อรองรับแรงกดของน�า้

การไหลของน�้าจากบ่อพวงใช้แรงโน้มถ่วงโลก คือจากที่สูงลงสู่ที่ต�่า  
การต่อท่อในระยะใกล้ฝายต้องใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่ เพราะน�้าช่วงนี้ไหล
แรง จากนัน้จงึค่อยๆ ลดขนาดท่อลง 1 นิว้ทกุๆ ระยะ 100 เมตร และทกุๆ 
บริเวณท่อแยกควรสร้างวาล์วปิดเปิดน�า้ไว้ด้วย

1. หมั่นคอยดูแลให้บ่อพวงมีน�า้หล่อเลี้ยงตลอด เพื่อป้องกันสัตว์มากัด 
  ท�าลาย หรือผ้ายาง PE กรอบ เสียหายจากการโดนแสงอาทิตย์เผา
2. ปลูกหญ้าแฝกหรือต้นไม้ที่ขอบบ่อ เพื่อป้องกันการพังทลาย กรอง 
  ตะกอนดินและพรางแสงแดดที่จะไปสัมผัสกับผ้าพลาสติก  
  • หญ้าแฝก : ปลูกเป็นกอ ห่างกันกอละ 5 เซนติเมตร ส�าหรับกล้า 
   รากเปลือย และ 10 เซนติเมตร ส�าหรับกล้าถุง โดยขุดหลุมปลูก 
   ต่อเนื่องกันไป อย่างไรก็ดี หากต้องการปลูกหญ้าแฝกมากกว่า  
   1 แถว เป็นแนวคอนทัวร์ ระยะห่างระหว่างแถว 30 เซนติเมตร
  • ต้นไม้ : ปลูกได้หมดยกเว้นต้นที่มีผลหรือเปลือกแหลมคม เช่น  
   ทุเรียน สน เพราะอาจท�าให้ผ้ายางขาด โดยส่วนตัวพ่อคิดแนะน�า 
   ต้นปอสา กล้วย มะพร้าว ไผ่ เพราะนอกจากให้ร่มเงาแล้ว ยังเก็บ 
   ผลกินหรือขายได้ด้วย

ขุด

ปูผ้ำยำง

วำง
ระบบ

ท่อส่งน�้ำ

ดูแล
 “ปลูกคร้ังแรก ยังไม่ 
ค่อยดี แต่ปีหน้าว่าจะปลูก 
เพิ่ม เพราะพอรู้แล้วว่าต้อง
ปลูก ใส่ปุ๋ยยังไง” พ่อคิดสื่อ 
ความถงึผลผลติพรกิบนพืน้ที่  
2 งาน รอบที่ผ่านมาที่สร้าง 
รายได้ประมาณ 25,000 บาท 
“และหากขายพริกได้เงินดี  
ก็จะปันส่วนหนึ่งไปสร้าง
ฝายซี เมนต ์  แบบเดียว
กับฝายปิดทองแทนฝาย
กระสอบที่ไร่มะนาว”

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังมีบ่อพวง

รายการ ก่อนมีบ่อพวง หลังมีบ่อพวง

 ผลผลิตข้าว 200 กิโลกรัม/ไร่ 360 กิโลกรัม/ไร่
ค่าน�้ามันสูบน�้า 15,000 บาท/ปี 0 บาท/ปี
กิจกรรมการเกษตร ไม่ม ี พืชหลังนา (พริก, มะนาว)
แหล่งอาหาร ซื้อบริโภคทั้งหมู ไก่ ปลา มีปลาซึ่งเป็นอาหารโปรตีนสูง 
   ไว้บริโภคแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
จากการลงทุนจ้างรถแบคโฮ 9,000 บาทเพื่อขุดบ่อขนาด 15x15x1.5 เมตร  
เพียงปีเดียวพ่อคิดก็คืนทุนและได้ก�าไร ทั้งในเชิงตัวเลขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พื้นที่ 9 ไร่
92 ตรว.

62 63ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาว ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาว



พื้นที่เกษตร : พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 07 ตรว. ปลูกมะนาวตาฮิติ มะม่วงหิมพานต์ กล้วยเหลืองนวล 

เงาะโรงเรียน ลองกอง ล�าไย ส้มเขียวหวาน ส้มโอ ข้าวและป่าไม้

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : ระบบน�้าและท่อจากฝายห้วยผีป่า ความรู้การปลูก

มะนาว การท�ามะนาวนอกฤดู กล้าพันธุ์ส้มเขียวหวาน และมังคุดอย่างละ 100 ต้น

ผลการเปลี่ยนแปลง : ปลดหนี้ 170,000 บาทได้ใน 7 ปี และรายได้รายปีจากพืชนานาชนิดหลัง 

หักต้นทุนแล้วสูงกว่าปลูกข้าวโพด 12 เท่า

ความรู้เด่น : การปลูกมะนาวตาฮิติแซมพืชตระกูลส้ม มะนาวนอกฤดู

  พ่อเวช เริม่ปลกูมะนาวตาฮติิมาต้ังแต่
ปี 2549 โดยแรงบันดาลใจที่ท�าให้แกหัน 
เหมาปลูกมะนาว คือการเห็นความส�าเร็จ 
ของนายต๊ะ รักษา ซึ่งเป็นญาติกันท�าได้ 
และท�าได้ดี จุดเปลี่ยนที่ท�าให้พ่อเลิกปลูก 
ข้าวโพดและหันมาปลูกมะนาวเพราะเห็น
พ่อต๊ะใช้แรงกายท�าเกษตรน้อยกว่าแกมาก 
และยังมีเวลาเหลือไปดูแลไร่นาในแปลง
อื่นๆอีก จึงเข้าไปเรียนรู้กับพ่อต๊ะจนเห็นว่า
มะนาวเป็นพืชที่มีอนาคตสดใสกว่ากันมาก 
ไม่ว่าเกษตรกรจะมีที่ดินมากหรือน้อย ก็
สามารถปลูกมะนาวได้หมด “ได้เยอะจริง 
เป็น 100,000-120,000 เลย” พ่อเวช
ย้อนอดีตสมัยปลูกข้าวโพด “ต้นทุนก็
เยอะนะ พอหักค่าแรง ค่ายาแล้วเหลือ
แค่ 30,000 พอเห็นลุงต๊ะท�าแล้วได้ขาย  
ก็เลิกข้าวโพดมาปลูกมะนาว”

นำยเวช รักษำ 
“มะนาวตาฮิติแซมพืชตระกูลส้ม”

นำยเวช รักษำ อำยุ 60 ปี
74 หมู่ 3 บ้านผาหลัก ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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 พ่อเวชปลูกส้มโอห่างจากมะนาวแถวแรก 3 เมตร จากนั้นอีก 3 เมตร ถัดมา
ปลูกส้มเขียวหวาน การจัดสรรพื้นที่แบบนี้ นอกจากประหยัดเนื้อที่แล้วยังช่วยลด 
การชะล้างปุ๋ย เพราะพืชทั้ง 3 ชนิดอยู่ในวงศ์เดียวกัน จึงใช้ปุ ๋ยสูตรเดียวกันได้  
เริ่มปลูกมะนาวตาฮิติก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ขยับขยายปลูกส้มโอและส้มเขียวหวาน
ภายหลัง โดยปลูกแซมไปยังที่ว่างระหว่างมะนาวทั้ง 2 ต้น ซ่ึงปลูกห่างกัน 9 เมตร  
“เคยได้ยินว่ามะนาวกับส้มเป็นพืชตระกูลเดียวกัน ดังนั้นเวลาใส่ปุ๋ยมะนาวและ 
เจอน�้าชะ มันก็จะชะไปหาส้ม ท�าให้ไม่สูญปุ๋ย” และเสริมต่อว่าหัวใจของการปลูก 
มะนาวเริ่มจากผู ้ปลูกต้องเข้าใจถึงธรรมชาติมะนาวเสียก่อนว่าเป็นพืชที่ปลูก 
ได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย แต่ถ้าต้องการให้มะนาว
เจริญงอกงาม มีผลดกและคุณภาพ (น�้าเยอะ กลิ่นหอม ผิวกลมสวย) การใส่ปุ๋ย 
และรดน�้าต้องสม�า่เสมอ เพราะจะช่วยละลำยปุ๋ยเพื่อให้พืชน�ำไปใช้ได้ ที่ส�ำคัญ 
น�้ำยังเป็นตัวก�ำหนดควำมหนำของเปลือก มะนำวที่เปลือกหนำ เนื้อนิดให ้
น�้ำน้อยผู้บริโภคเบือนหน้ำหนี ก็เพรำะขำดน�้ำ “พ่อใช้สปริงเกอร์ต่อน�้าจาก 
ห้วยผีป่า ปีที่ผ่านมาที่ว่าแล้งก็ยังมีน�้าตลอด” พ่อเวชอ้างอิงถึงฝายคอนกรีตถาวร  
ซึ่งโครงการปิดทองหลังพระฯ และชาวบ้านร่วมกันสร้างในปี 2553 เป็นสายน�้า 
หลักในการดูแลมะนาว

 เมือ่น�า้คอืตวัก�าหนดคณุภาพมะนาว นาททีองทีเ่หมาะแก่การปลกูจงึหนไีม่พ้น 
ฤดูฝนช่วงต้นเดือนสิงหาคม เพราะสามารถยกภาระการรดน�้าบางส่วนให้ธรรมชาติ
ได้ ที่เหลือจึงมีเพียงดูแลหญ้าและวัชพืชไม่ให้มาแย่งอาหารจนต้นอ่อนแคระแกรน   
เทคนคิการปลกูและรดน�้ามะนาวของพ่อเวชคอื หลงัจากลงกล้าในฤดฝูนแล้ว ให้กล้า 
มีอายุ 1 เดือนก่อนจึงรดน�้า การรดน�า้ให้ดูที่ปริมาณความชุ่มชื้นของดินรอบๆ โคนต้น 
หากเห็นว่าดินเปลี่ยนสีจากอ่อนเป็นสีเข้ม ให้หยุดรด เพราะนั่นแปลว่าดินชุ่มชื้นแล้ว 
“หากไม่มีสปริงเกอร์ ก็ใช้สายยาง บีบปลายสายให้น�้ากระจายหนักๆ วิธีนี้นอกจาก 
ท�าให้ดินชุ่มเร็วแล้ว ยังประหยัดน�้าด้วย” จากนั้นก็ปล่อยให้มะนาวเจริญเติบโตไป 
ตามธรรมชาต ิคอยคมุไม่ให้หญ้าขึน้ จะกลบัมาเริม่รดน�า้อกีครัง้กใ็นช่วงเดอืนมนีาคม 
ถงึพฤษภาคม ซึง่ใช้หลกัเดยีวกนักบัตอนแรกเพยีงแต่เพิม่ปรมิาณ “รดบรเิวณโคนต้น 
ให้กระจายรอบๆ โคนต้นให้กว้างกว่าครั้งแรก เพราะลักษณะรากของมะนาวจะโต 
ออกด้านข้าง” ซึง่คราวนีค้วามถีข่องการรดอยูท่ี ่1 คร้ัง/สปัดาห์ และหากพบว่าต้นกล้า 
ใดปลูกแล้วตาย ขุดขึ้นมาดูแล้วไม่มีรากอ่อนเหลือ ให้สันนิษฐานว่าหลุมมีหนอน 
กินราก วิธีแก้คือขุดหลุมปลูกใหม่ให้ห่างจากหลุมเดิม 1 เมตร ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที ่
ได้จากประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับมะนาวมานานกว่า 10 ปี

เทคนิคกำรปลูกมะนำวร่วมกับพืชตระกูลส้ม

1    2    3   1

1 = มะนำวตำฮิติ

2 = ส้มโอ

3 = ส้มเขียวหวำนมะแขว่น
30 ต้น
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ขั้นตอน วิธีกำร

ใส่ปุ๋ย

แต่งกิ่ง

เก็บเกี่ยว

กำรปลูกและดูแลมะนำวแบบฉบับพ่อเวช

ขั้นตอน วิธีกำร

ขุดหลุมขนาดกว้าง ยาวและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ผสม 
ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของมูลค้างคาวหรือวัว 0.5 ส่วน เข้ากับปุ๋ย 
สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันรองก้นหลุมสูง 2 ใน 
3 ของความสูงหลุม จากนั้นน�ากล้ามะนาววางในหลุม โดยให้ระดับ 
ของดินที่ถุง สูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย ดึงถุงพลาสติกออก 
และวางต้นกล้าลงหลุม แล้วกลบดินที่เหลือ ในช่วงที่กล้ายังล�าต้น
อ่อนแอ เกษตรกรสามารถเหลาไม้ไผ่มาท�าเป็นไม้หลักพยุงล�าต้นได้

รดน�้าสม�่าเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่ปลูกใหม่ๆ ควรให้น�้าวันละคร้ัง 
เป็นอย่างน้อย (กรณีฝนไม่ตก) หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน  
มะนาวสามารถตั้งตัวได้แล้ว ให้น�้าสัปดาห์ละคร้ัง และควรหาวัสดุมา 
คลุมดินโคนต้นเพ่ือรักษาความชื้น ควรเริ่มงดให้น�้าตั้งแต่ช่วงเดือน 
มีนาคม เป็นต้นไปจนถึงช่วงออกดอกเพื่อให้มะนาวสะสมอาหาร 
ให้สูงถึงระดับที่สามารถสร้างตาดอกได้ และหลังจากที่มะนาวออก 
ดอกแล้ว จึงค่อยกลับมารดน�้า เพราะมะนาวต้องการน�้าเพ่ือใช้ในการ
เจริญเติบโตของผลต่อ

ท�าได้หลายวิธี ต้ังแต่วิธีการ ดึง 
ถอน ถาง หรือใช้เครื่องตัดหญ้า 
แต่ต้องระวงัอย่ากระทบกระเทอืน
ราก วิธีคุมวัชพืชอีกวิธีหนึ่งที่นิยม
คอืการใช้สารเคม ีเช่น ไกลโฟเสท 

ปลูก

รดน�้ำ

คุม
วัชพืช

	ใส่ปุ๋ยคอก หมักหรือเคมีเป็นครั้งที่สอง บริเวณรอบๆ ทรงพุ่มหลัง 
 มะนาวมีอายุ 3-4 เดือน โดยอัตราการใส่อยู่ที่ 0.5 กิโลกรัม/ต้น  
 กรณีใส่ปุ๋ยเคมี ควรใส่หลังจากก�าจัดวัชพืชแล้วและให้น�้าตาม 
	เมื่อมะนาวอายุ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ครึ่งอุ้งมือ/ต้น และ 
 เมื่อมะนาวอายุ 2 ปี ก็เพิ่มปริมาณโดยใส่ปีละ 2 ครั้งๆ ละประมาณ  
 1 กิโลกรัม และเมื่อมะนาวอายุย่างเข้าปีที่ 3 ก็จะเริ่มให้ผลผลิต
	ก่อนออกดอกประมาณ 1-2 เดือน ให้ใส่ปุ ๋ยที่มีฟอสฟอรัส (P)  
 สูงประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในระยะที่ยัง 
 ไม่ออกดอก 

เพื่อให้มะนาวมีผลดก ปราศจากการท�าลายของโรค แมลงและ 
เชื้อรา การตัดแต่งกิ่งควรท�าหลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้ว โดยตัดกิ่งที ่
เป็นโรคและแห้งออกให้หมด ห้ามทิ้งไว้ในสวนหรือสุ่มตามโคนต้น  
เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ให้น�าไปเผา ท�าลายให้หมด

เลือกผลที่สมบูรณ์ หากเจอผลเน่าหรือผลที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐาน  
ห้ามเด็ดทิ้งในสวนเด็ดขาด เพราะ
ความเป ็นกรดของมะนาว 
หากย่อยสลายแล้วจะท�าให้ดิน
เป็นกรด
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กรกฎาคม – สิงหาคม 1,400 6

กันยายน – กุมภาพันธ์ 400-500 55

ปลูกมะนำวแซมต้นเก่ำ

 มีค�ากล่าวว่าหากสิ่งที่ท�าดีอยู ่แล้ว ก็ไม่มีเหตุผลที่จะ 
เปลี่ยนแปลง จึงไม่แปลกที่พ่อเวชกล่าวปิดท้ายว่า เขาก็จะปลูก
มะนาวต่อไป และถึงแม้เขาจะไม่อธิบายเหตุผลออกมาตรงๆ  
ว ่าท�าไมมะนาวจึงเป ็นพืชในดวงใจ แต่จากข้อมูลของ 
อาสาสมัครพัฒนาหมู ่บ้าน (อสพ.) ปิดทองหลังพระฯ  
กท็�าให้ทุกคนรู้ได้ เพราะพ่อเวช สามารถปลดหนี้ที่ค้าง ธกส. 
กว่า 160,000 บาทลงได้แล้ว ซึ่งถึงจุดนี้คงไม่ต้องถามว่าเอา
เงินมาจากไหน 

…มีวันนี้เพรำะพี่ “ตำฮิติ” ให้จริงๆ

 เดือน ผลผลิต (กิโลกรัม) ราคา/กิโลกรัม รำยได้ (บำท)

8,400

27,500

แปลง 2
พื้นที่ 5 ไร่

 หากพจิารณาให้ดจีะพบว่า รายได้จากการขายมะนาวเดอืนกนัยายน –กมุภาพนัธ์ 
ซึ่งผลผลิตลดลงเหลือ 400-500 กิโลกรัม กลับสูงกว่ารายได้ในเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม ซ่ึงผลผลิตสูงสุดในรอบปี เพราะความต่างของปริมาณผลผลิตถูกชดเชย
ด้วยราคาต่อกิโลกรัม

 ปฏิทินรายได้ของนายเวชในรอบ 1 ปี  มะนาว 
ให้ผลผลิตตลอดปี สูงสุดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
ที่น�้าหนักประมาณ 1,400 กิโลกรัม/เดือน ก่อนลดลง  
600 กิโลกรัม เดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ และเหลือ 
400-500 กิโลกรัม ในช่วงฤดูแล้ง

เดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ม.ค.-ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.                         ก.ย.-ธ.ค. 

ผลผลิต

มะนาว

ส้มโอ

มะแขว่น

ส้มเขียว
หวาน
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พื้นที่เกษตร : พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา  ปลูกมะนาวตาฮิติ พริก ส้มโอ มะแขว่นและกิจการ 

Homestay เหนือแปลงมะนาวฯ

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : น�า้จากระบบท่อ ความรู้และข่าวสารด้านมะนาว

ผลการเปลี่ยนแปลง : รายได้จากการขายปลีก-ส่งมะนาวตาฮิติเฉลี่ย 50,000 บาท/เดือน โดย

มีตลาดที่แน่นอน

ความรู้เด่น :  การท�าตลาดมะนาว

  ต่อให้ไม่มีปริญญาด้านการตลาด  
ใช้เพียงสามัญส�านึกล้วนๆ ก็รู้ได้ว่าการจูงใจ
ให้ผู ้บริโภคซื้อสินค้าชิ้นหนึ่ง ต้องเริ่มจาก 
ดูความต้องการของเขา ค่านิยม วิถีชีวิต  
รายได้ อาชีพ เพศ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ แต่หาก 
ต้องเริ่มต้นท�าตลาดสินค้าเกษตรชนิดหนึ่ง  
ซึ่งผู ้บริโภคไม่โปรดปราน ไม่คุ ้นเคย ซึ่ง 
ผู้ผลิตเองก็ไม่สามารถเลี่ยงไปปลูกพืชชนิด
อื่นทดแทนได้ เพราะข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์  
ความรู้ และต้นทุน สิ่งที่ท�าได้คงหนีไม่พ้น
เปลี่ยนตัวสินค้าน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะ
สมท่ีสุด แต่หากไปถาม นำงวิไลวรรณ  
น�้ำตอง ค�าตอบที่ได้คือ “ความจริงใจและ
ซื่อสัตย์ ผนวกเข้ากับความอุตสาหะ เอาชนะ 
ได้ทุกสิ่ง”

นำงวิไลวรรณ น�้ำตอง 
“บุกเบิกตลาดมะนาวแบบใจแลกใจ ”

นำงวิไลวรรณ น�้ำตอง
อำยุ 39 ปี  

27 บ้านผ้าหลัก  หมู่ 3 ต�าบลยอด 
อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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มะนำวล้นแต่ไม่มีคนซื้อ

 นางวิไลวรรณ หรือที่รู ้จักกันว่า “แม่หลวงดา” อดีตผู ้ใหญ่บ้านผาหลัก 
เล่าว่า เกษตรกรในสองแควนิยมปลูกมะนาวสายพันธุ์ตาฮิติ เพราะเป็นมะนาวที่
ทนทานต่อโรคและแมลง ออกดอกติดผลตลอดปีโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ฮอร์โมนสาร 
เร่งมาก ดังนั้นการดูแลจึงเรียบง่าย เพียงแต่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และฉีดน�้าหมัก 
ป้องกันแมลงบ้างปีละครั้ง แต่จุดอ่อนเพียงข้อเดียวท่ีเป็นจุดตายของมะนาวตาฮิต ิ
ก็คือเป็นมะนาวที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก ด้วยเหตุผลว่ามะนาวตาฮิติไม่ม ี
กล่ินหอมเหมือนมะนาวแป้น ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในครัวเรือนแม่หลวงดา 
และอีกหลายๆ ครัวเรือนในบ้านผาหลักจึงมีแต่ความเครียด เพราะมะนาวออก 
ทุกวัน แต่กลับขายไม่ได้ หรือต่อให้ขายได้ ก็ถูกพ่อค้ากดราคาจนเงินที่ได้ไม่คุ้ม 
กับแรงที่ลงไป “เครียดนะ เจอแบบนี้ ไม่ใช่แค่กดราคาเรา บางเจ้าซื้อเงินเชื่อหรือ 
เงินสด แต่จ่ายช้าหรือไม่ครบก็มี ที่หนักสุดคือบางเจ้าจะรับซื้อ แต่ขอให้เรานั่งขัดผิว 
มะนาวให้มันเงา มันสวย เราก็ต้องท�า นั่งขัดมันทีละลูกเลย เรามีมะนาว 4 ไร่ 100 ต้น 
ยังไงก็ต้องขาย เพราะปลูกมันแล้วก็ต้องได้เงิน” 

 สภาวะ “ของมี ไม่มตีลำด” ด�าเนนิอยูห่ลายปี จนเมือ่วาระการเป็นผูใ้หญ่บ้าน 
ของแม่หลวงดาหมดลงในปี 2558 เธอตัดสินใจไม่ลงรับเลือกตั้งต่อ เพราะต้องการ 
มีเวลามากขึ้นไปบุกเบิกตลาดมะนาวตาฮิติ  เพื่อให้ทั้งผู้บริโภคและพ่อค้ายอมรับ 
ให้ได้แม้ ณ เวลานั้นรู้ดีว่าไม่ใช่งานง่าย เพราะก�าแพงที่ขวางหน้าไม่ใช่แค่เร่ือง 
การควบคุมคุณภาพและปริมาณให้ดีเหมือนสินค้าเกษตรทั่วไป แต่เป็นเรื่องของ 
การลบล้างความเชื่อเดิมที่ผู ้บริโภคมีต่อมะนาวตาฮิติว่า “เปลือกหนา ไม่อร่อย  
น�้าน้อย ขาดความหอมแบบที่มะนาวควรมี” ซึ่งส่วนมากมาจากความเชื่อที่ 
คลาดเคลื่อน และสามารถลบล้างได้ด้วยการเปิดใจ แต่จะท�าอย่างไรล่ะ ล้วนแต่เป็น 
ปัญหาที่แม่ดาต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้

แก้ปัญหำไปทีละจุด

 แม่ดาเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ หรือปัญหาเฉพาะหน้าก่อน 
ด้วยการท�าตลาดเชงิรุก ขับรถกระบะคนัเล็กๆ ไปกบัสามี จากบ้าน 
ใน อ.สองแควไปยงั จ. เชยีงราย หรอื จ.พะเยา ซึง่เป็นจดุรบั 
ซ้ือมะนาวขนาดใหญ่ในละแวกนั้น โดยเฉพาะตลาดแรก 
ที่มีพ่อค้าไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านมารอซื้อสินค้า 
เกษตร ก่อนน�ากลับไปขายต่อยังประเทศของตน “มะนาว 
เบอร์ 0-4 เราขายเท่ากัน แต่เราต้องคัดไซส์ให้เขา  
เพราะเขาจะเอาไปตั้งราคาขายปลีกไม่เท่ากัน”  
เธอกล่าว “มะนาวที่เปลือกไม่สวยเพราะโดน 
เพลี้ยไฟ เราก็ขาย 2 บาท และพ่อค้าก็เอาไป 
ขายต่อ 5 บาท” และเพ่ือให้มะนาวตาฮิติมี 
โอกาสพิสูจน์ตนเองว่า คุณสมบัติของมันไม่ได้ 
ด้อยไปกว่ามะนาวแป้น แม่ดาจึงแจกมะนาวตาฮิติ 
ให ้กับพ่อค้ารายใหญ่ในตลาดนั้นๆ ฟรีคนละ  
50 -100 กิโลกรัม เพื่อให้ไปทดลอง “ชิม” และ  
“แจกต่อ” แก่คนที่สนใจ และใช้โอกาสที่พ่อค้ารับ 
สินค้านั้นนั่นแหละ โฆษณาเปรียบเทียบจุดเด่น- 
จุดด้อยระหว่างมะนาวตาฮิติกับมะนาวแป้นให้เขา 
ฟัง “จะขายมันก็ต้องใช้จุดแข็งของมันไปตีจุดอ่อนมะนาวพันธุ์อื่น”  
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จุดแข็งของมะนาวตาฮิติที่แม่หลวงดาบอกกับพ่อค้าคือ เป็นมะนาวผลใหญ่ ไร้เม็ด  
และน�้าเยอะ ที่ส�าคัญยังหอมไม่แพ้มะนาวแป้น นอกจากนี้ยังเก็บรักษาได้นานถึง 
สองเดือน หากเก็บในตู้เย็น ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกมะนาวพันธุ์นี้ ข้อดีคือดูแล 
ง่ายและทนทานต่อโรคแมลง ใช้ต้นทุนต�่าเพราะใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี โตง่าย ล�าต้น
แข็งแรง ทนต่อแรงลมและการเหยียบย�่าของสัตว์ เก็บเกี่ยวง่ายกว่ามะนาวแป้น  
ที่ส�าคัญมะนาวตาฮิติเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน

ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นำน

 ว่ากันว่าการบุกเบิกตลาดที่ว่ายากแล้ว 
การรักษาส่วนแบ่งที่มีอยู่กลับยากยิ่งกว่า แต่
การท่ีธุรกิจมะนาวของแม่ดาอยู่ได้อย่างยั่งยืน
นั้นมาจาก “ควำมซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ 
ต่อกัน” เธอมองพ่อค้าและเกษตรกรทีเ่อามะนาว 
มาส่งให้เธอเสมือนคนในครอบครัวมากกว่า 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เกษตรกรที่เอา 
ตาฮิติมาฝากเธอขาย เธอจะท�าใบเสร็จรับเงิน 
ให้และจ่ายเงินให้วันต่อวัน ไม่มีค้าง เพราะ 
เข้าใจดีว่าทุกคนต้องกินต้องใช้ ยิ่งเฉพาะกับเกษตรกรที่มีลูกในวัยเรียน ส่งลูกไป 
โรงเรียนแต่ละวันก็ต้องมีค่าขนม ที่ส�าคัญเธอยังมีสินน�้าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นรางวัล 
ให้แก่เกษตรกรที่น�ามะนาวมาส่งเธออย่างสม�่าเสมออีกด้วย  การมีใบเสร็จฯ ก็เพ่ือ 
เป็นหลกัฐานในกรณีท่ีเธอจ่ายเงนิผดิพลาดเนือ่งจากความชลุมนุทีต้่องท�างานแข่งขนั
กับเวลา ก็ให้เอาบิลนี่แหละมายื่นตรวจสอบกัน

 คุณภาพ ราคาหน้าสวน ราคาขายส่ง/ปลีก
  (บาท/ก.ก.) (บาท/ก.ก.)

ราคารับซื้อและขายส่งมะนาวตาฮิติของนางวิไลวรรณ

มะนาวสมบูรณ ์ 6 12

มะนาวมีต�าหนิ (ผิวด้าน ไม่สวย) 2 5

มะนาวเน่า มเีพยีง 5% ซ่ึงเธอจะคดัทิง้ และน�าไปท�าน�า้หมกัชวีภาพ
ช่วงฤดูมะนำว มีรำยได้ประมำณ 3,500 บำท/วันหรือเฉลี่ยตลอดปี 

อยู่ที่ 50,000 บำท/เดือน

 ความตรงไปตรงมาของเธอ 
ข้างต้น ไม่ได้มีแค่กับเกษตรกรที่ 
เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเท่านั้น แต่ยัง 
ครอบคลุมไปถึ งพ ่อค ้ าที่ ท� ามา 
ค้าขายกับเธอด้วย หากมะนาวของ 
เธอถูกติติงเรื่องคุณภาพ ไม่ว่าจะ 
เกิดจากการขนส่งหรือการปลูกเธอยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด “เคยเจอ 
บอกว่ามะนาวเปลือกช�้า 300 โลฯ เราก็เอามาให้ใหม่เลย 300 โลฯ” ในขณะที่เรื่อง 
เงินๆ ทอง ๆ เธอก็ใช้หลักการเดียวกัน กล่าวคือ เคยมีพ่อค้ารายใหญ่ใน จ.เชียงราย 
โอนเงินค่ามะนาวเกินมาให้เธอเกิน 3,600 บาท พอเธอทราบเธอก็โอนเงินที่เกินมา 
กลับคืนทันที ผลจากการวางตัวแบบใจแลกใจดังกล่าว ท�าให้ปัญหาทุกวันนี้จาก 
ขายไม่ได้ แต่กลายเป็นไม่พอขาย พ่อค้าบางเจ้าพอรู้ว่าเป็นมะนาวของเธอ ก็ยินดีที่ 
จะขับรถเข้ามารับถึงสวน จ่ายเงินสดหรือเงินล่วงหน้า เพื่อการันตีว่าจะได้มะนาว 
ของเธอไปขาย ซึ่งเวลามารับมะนาว ก็ไม่มีการตรวจสอบน�้าหนักมะนาวเพราะ 
เชื่อใจในความซื่อสัตย์ที่เธอแสดงให้เห็นตลอดมา
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พึ่งตนเองและไม่หยุดเรียนรู้

 แม้กิจการค้าส่งมะนาวของนางวิไลวรรณจะเติบโตมากนับจากวันเริ่มต้น 
กระนั้นเธอยังเชื่อว่า “เมื่อมีอาชีพและฐานะเพียงพอจะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถ 
สร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไปได้” เธอบอกว่าทุกวันนี้ตัวเธอ สามีและลูกสาว 
ยังคงเป็นแรงงานหลักในทุกขั้นตอน ทั้งในส่วนการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การ 
คัดขนาดและการส่งสินค้า หรือหากไม่ไหวจริงๆ ก็จะจ้างแรงงานที่เป็นเครือญาติกัน 
เพื่อกระจายรายได้ หรือใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น เคร่ืองคัดมะนาวอัตโนมัติที่เธอ 
ซื้อมือสองมาในราคา 10,000 บาท นอกจากจะท�าให้เธอได้มะนาวที่มีขนาด 
มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาดแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเทียบกับ 
ค่าจ้างที่ปัจจุบันอยู่ที่ 300-400 บาท/วัน ส่วนการใช้สารเคมีบังคับให้มะนาวให้ผล 
นอกฤดูยังไม่อยู่ในความคิดเธอ เพราะเธอไม่อยากท�าร้ายต้นมะนาว บวกกับใน 
สวนเธอยังมีพืชทางเลือกอื่นๆ เช่น พริก ส้มโอ มะแขว่น ซึ่งจะให้ผลผลิตพอดีใน 
ช่วงที่ตาฮิติหมดฤดูกาลไป

 แม้สิ่งที่แม่หลวงดาท�าอยู่จะเป็นความส�าเร็จแล้วในสายตาคนภายนอก แต่ 
เธอตระหนักดีว่า ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็มีอีกหลายๆปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม 
ของเกษตรกร เช่น ราคากลาง เธอจึงยังคงเสาะแสวงหาตลาดใหม่ๆ ที่ให้ราคา 
ดีที่สุด โดยติดตามข่าวสารทั้งจากองค์ความรู้ต่างๆ จากทาง เว็บไซต์ตลาดไท 
และ Facebook ที่อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ปิดทองหลังพระฯ เป็นคน 
แนะน�า และยามที่เธอเอามะนาวไปส่งที่นอกพื้นที่ เธอก็ไม่ลืมที่จะเอาผลิตผลทาง 
การเกษตรที่ไม่ได้ขายในชุมชน เช่น กล้วยน�้าหว้า อะโวคาโด พริกซุปเปอร์ฮอท  

ฟักทอง ส้มโอ มะขามเปรี้ยว ฯลฯ เป็นต้น ติดไม้ติดมือน�าไปขาย และตอนกลับ 
เธอก็น�าผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่มีขายในชุมชนกลับมาขายในชุมชน “อย่างตอน 
สงกรานต์ก็เอาแตงโมมาขาย เพราะบ้านเราไม่มี อากาศร้อน คิดว่าคนคงอยากกิน”  
เธอเล่า ก่อนขยายความต่อซึ่งแสดงให้เห็นความคิดที่เป็นระบบของเธอว่า “เงินน่ะ 
ได้ไม่มากหรอก เพราะเราขายไม่แพง พอได้แค่ค่าข้าว แต่ก็ดีกว่าตีรถเปล่ากลับมา”

 เมื่อขอให้นำงวิไลวรรณสรุปเคล็ดลับควำมส�ำเร็จ เธอนิ่งไปสักพัก 
ก่อนตอบวำ่ “ตอนแรกตั้งใจจะไปขับรถ 6 ล้อขนขยะเหมือนคนอื่นๆ แล้วนะ 
ตอนที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฯ แต่เรำไม่อยำกไปไหนไกลอยำกท�ำงำนอยู่บ้ำนไง 
เคล็ดลับของพี่นะคิดจะท�ำค้ำขำย ใจแลกใจควำมซื่อสัตย์นี่แหละที่จะช่วย 
ให้เรำเอำชนะอุปสรรคทุกอยำ่ง”

พื้นที่ 4 ไร่
107 ตรว.
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พื้นที่เกษตร : พื้นที่รวม 10 ไร่ 2 งาน 34 ตรว.

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : น�้าท�าเกษตรจากฝายห้วยผีป่า, มะม่วงหิมพานต์  

75 ต้น, ความรู้การเพาะข้าวต้นเดียว การปลูกมะนาว

ผลการเปลี่ยนแปลง : จากลูกจ้างร้านขายพันธุ ์ ไม้มาเป็นเกษตรกรที่มีรายได้สม�่าเสมอ  

และพัฒนาตนเองจนกลายเป็นครูผู้ให้ความรู้เรื่องเกษตรแก่คนในหมู่บ้าน

ความรู้เด่น : การปลูกและดูแลมะแขว่น  การปลูกมะนาว การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง 

 พ่อต๊ะมีกิจกรรมการเกษตรหลากหลาย อีกทั้ง 
ยังเป็นเกษตรกรคนแรกที่เอามะนาวเข้ามาเผยแพร่ใน 
บ้านผาหลักเมื่อปี 2534 ซึ่ง ณ เวลานั้นเขาท�างานเป็น 
ลูกจ้างร้านกิ่งพันธุ์มะนาวจึงน�ากิ่งพันธุ์มาขายเพราะ 
อยากมีรายได้เสริม “รับกิ่งจากที่ร้านมาขาย รับมา 5 
บาท ขาย 20” พ่อต๊ะเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
แล้วกว่า 25 ปี จากตอนแรก ตั้งใจเป็นแค่พ่อค้าขาย 
กล้าพันธุ ์มะนาวเพียงอย่างเดียว แต่พอมีโอกาส  
คิดเปรียบเทียบผลก�าไรที่ได้จากการขายกิ่งกับลงมือปลูกเอง พบว่าทางหลัง 
ดีกว่ากันมาก ตั้งแต่ก�าไร การได้ท�าเกษตรอยู่กับบ้าน ไม่ต้องเป็น 

ลูกจ้างเขา บวกกับมั่นใจว่าหากเขาจะเอาดีในด้านนี ้
ก็น่าจะไปได้และไปได้ดีด้วย เพราะเขาได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องตอนกิ่ง ขยายพันธุ์และอ่ืนๆ ติดตัวมา 
พอสมควรระหว่างเป็นลูกจ้าง จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา  
พ่อต๊ะจึงตัดสินใจลาออกและเร่ิมต้นปลูกมะนาวในแปลง 

ทดลองแปลงเล็กๆ ก่อน แล้วขยับจากมะนาวมาปลูก 
มะแขว่นเพิ่มในเวลาต่อมา

นำยต๊ะ รักษำ 
“ปลูกมะแขว่นไม่แร้นแค้นรายได้”

นำยต๊ะ รักษำ อำยุ 68 ปี
41 หมู่ 3 บ้านผาหลัก ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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จำกมะนำวสู่มะแขว่น

 แรงจูงใจที่ท�าให้พ่อต๊ะคิดปลูกมะแขว่น 
เป็นพืชเศรษฐกิจ แทนการปล่อยให้มันขึ้นเองตาม 
ธรรมชาติ เกิดจากความยากล�าบากในการ 
เก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง ที่บ่อยคร้ังเขาหมดเวลาอยู ่
บนภูเขาเป็นวันๆ เพียงเพื่อแลกกับมะแขว่นเพียง 
1 กระสอบ แม้ว่าจะมีราคารับซื้อที่สูงกว่าผลผลิต 
พืชชนิดอื่นๆ แต่มันก็น่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่าที่ 
จะท�าให้เขาเหนื่อยไม่มาก   

  ไม่ง่ายเลยส�าหรับช่วงแรกของความพยายามน�ามะแขว่นจากที่ภูเขามาปลูก 
ในสวน ยิ่งท�าแบบไม่มีความรู้ ความเข้าใจ มีแต่ใจเพียงอย่างเดียว สิ่งที่รออยู ่
คงหนีไม่พ้นความล้มเหลว “ปลูกช่วงแรกตายหมด” นายต๊ะกล่าว สาเหตุมาจาก 
การที่เขาขุดเอาต้นกล้ามะแขว่นจากป่า โดยไม่เอาดินเดิมของมันมาด้วย ดังนั้น  
พอต้นกล้ามะแขว่นมาเจอเข้ากบัดินใหม่ที่โครงสร้าง ธาตุอาหารและสภาพแวดล้อม 
ไม่เหมือนเดิม ในขณะที่มันยังอ่อนแอ มันก็เลยตาย อีกทั้งในช่วงแรกของการขุด 
ต้นกล้า เขาไม่รู้เรื่องระบบรากของมะแขว่น จึงขุดไปแบบไม่มีจุดหมาย เน้นเอา 
สะดวกเข้าว่าก็ท�าให้เขาได้ต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์หรือต้นกล้าที่รากขาด 

  ลักษณะที่ต่างจากพืชอื่นของมะแขว่นคือ โดยทั่วไปของการปลูกต้นไม้  
เกษตรกรจะเลือกกล้าพันธุ ์ที่ล�าต้นใหญ่ แข็งแรง เพื่อเพิ่มโอกาสของอัตราการ 
รอดตาย แต่กบัมะแขว่นนัน้ตรงข้าม ต้นกล้าทีพ่่อต๊ะแนะน�าให้เอามาปลกูเป็นต้นเลก็ 
เพราะจากประสบการณ์หากเลือกต้นใหญ่ รากจะลึก ท�าให้เสี่ยงมากที่ระหว่างขุด 
คมจอบ คมเสียม จะไปกระทบเข้ากับรากแล้วท�าให้ต้นกล้าต้นนั้นตาย นี่ยังไม่รวม 
รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ตั้งแต่การขุดหลุม, ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการย้าย 
ต้นกล้าจากถุงด�าลงหลุม, การไม่ต้องการปุ๋ยรองก้นหลุมเหมือนพืชทั่วไป เป็นต้น  
ท่ีเขาใช้เวลาเรียนรู้จากความผิดพลาดอยู่พักใหญ่ กว่าจะเข้าใจถึงธรรมชาติของ 
มะแขว่น ซึ่งเป็นความรู้ที่ยากจะเรียนลัดนอกจากลงมือปฏิบัติเอง “มะแขว่นชอบที่
สูง ดินระบายน�้าดี จึงควรปลูกตามไหล่เขาหรือพื้นที่สูงชัน และไม่ต้องรดน�้าหนัก” 
พ่อต๊ะสรุป “จบ ดร. ก็สู้ ป.4 ไม่ได้ หากไม่ปฏิบัติ ทฤษฎีเป็นเพียงรากฐาน แต่ที่ดีกว่า
คือการปฏิบัติ”

กำรปลูกมะแขว่นด้วยวิธีเพำะกล้ำ

ขั้นตอน วิธีกำร เคล็ดลับ

ขุดย้ายกล้า 1. เลอืกกล้ามะแขว่นทีส่มบรูณ์ สงู 1-2 ข้อนิว้ หลกีเลีย่ง 
   ต้นกล้าที่ใหญ่กว่านั้น เพราะรากลึก ขุดยาก
  2. ขุดดินรอบๆต้นกล้า ห่างจากโคนต้นประมาณ 
   1 คืบมือและน�าดินเดิมของต้นกล้ากรอกใส่ถุงด�า 
   กลับมาด้วย

 ปลูก 1. น�าต้นกล้าฯ ลงปลูกในถุงด�าที่ใส่ดินเดิม 
  2. 1-2 วัน เม่ือเหน็ต้นกล้าสูงเท่าฝ่ามือ ให้ย้ายต้นกล้า 
   ลงหลมุทีข่ดุเตรยีมไว้ ระยะระหว่างหลมุประมาณ 
   8 x 8 เมตร และยังต้องใช้ดินเดิมรองก้นหลุมอีก 
   เล็กน้อย 

 ดูแล 1. ช่วงแรกควรให้้มะแขว่นเติบโตเองตามธรรมชาติ 
   การพรวนดินหรือก�าจัดวัชพืชมีบ้าง แต่ต้องระวัง
   เพราะรากมะแขว่นอยู่ระดับผิวดิน อาจท�าให้ราก
   มะแขว่นขาด  
  2. เมื่อมะแขว่นอายุ 1-2 ปี ให้เด็ดยอด เพื่อให้แตก 
   กิ่งก้านเป็นการเพ่ิมผลผลิต อีกทั้งยังท�าให้ต้นมี 
   ความสูงไม่มากง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เก็บเกี่ยว 1. มะแขว่นมพีนัธุห์นกัและพนัธุเ์บาซึง่ทัง้ 2 สายพนัธุ์ 
   จะเริ่มให้ผลผลิตเม่ือมีอายุ 5 ปี พันธุ์เบาจะเร่ิม 
   ออกดอกเดอืนก.ค. และเกบ็เกีย่วในช่วง ต.ค.-พ.ย. 
   ส่วนพันธุ์หนักออกดอกเดือน ส.ค. เก็บเกี่ยวเดือน  
   พ.ย.-ธ.ค.
  2. แนะน�าให้เกบ็เกีย่วผลแก่จดั*** เพราะมกีลิน่หอม  
   แปรรูปง่าย ไม่เป็นเชื้อราเร็ว จึงเป็นที่ต้องการ 
   ของตลาด

ข้อควรระวัง ปลวกกัดกินรากและโคนต้น ท�าให้ต้นกลวงหรือถูก 
  สัตว์จ�าพวกตุ่นกัดกินราก ท�าให้ต้นยืนต้นตาย และ 
  ระวังถูกไฟป่าท�าลายในฤดูแล้ง 

ความสมบูรณ์ดู
จากความหนา
ของใบ ใบยิง่หนา
แปลว่ายิ่ง
สมบูรณ์

ขุดหลุมลึก ½
เท่าของความสูง
ต้นกล้า

แนะน�าให้ปลูก
หน้าฝน จะ
ประหยัดเวลา
รดน�้า แต่หาก
ปลกูหน้าแล้ง ให้
รดน�า้พอหมาด
ทุกๆ 2 วัน

ช่วงผลแก่จัดให้
สังเกตได้จาก
สีเปลือกที่มีสี     
น�า้ตาลด�า

ควรถางหญ้า
หรือเศษวัชพืช
แห้งทีง่่ายต่อ การ
ติดไฟออก เพื่อ
ป้องกันไฟป่า
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พ่อต๊ะบอกว่า นอกจากการขยายพันธุ์ 
ด้วยต้นกล้าแล้ว มะแขว่นยังสามารถขยาย 

พันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด เร่ิมจากคัดเลือก 
เมล็ดแก่จัด และเป็นเมล็ดสดที่ออกจากเปลือกมา 

หมาดๆ น�ามาแช่ในน�้าอุ่นประมาณ 5-10 นาที แล้วน�าไป 
แช่ในน�้าเย็นอีก 1 คืน เพื่อล้างไขที่เคลือบเมล็ดออกและท�าให ้
เปลือกนอกแตก ซึ่งจะช่วยให้เมล็ดมีอัตราการงอกสูง จากนั้น 
น�าลงไปเพาะในกระบะปลูก รดน�้าเป็นระยะและอย่าให้น�้าขัง 
มากเกินไป ประมาณ 1-2 เดือน จากเมล็ดพันธุ์ก็จะโตเป็น 
ต้นกล้าพร้อมปลูกลงดิน แต่ความที่เขาเป็นคนต�าบลยอด ซึ่งมี 

มะแขว่นเป็นไม้ประจ�าถิ่น จึงท�าให้การขยายพันธุ์ด้วยวิธีแรก 
เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะสะดวก ลดเวลาของการพัฒนาจาก 
เมล็ดพันธุ์เป็นต้นกล้า และที่ส�าคัญที่สุด มีโอกาสได้ต้นกล้าที ่
สมบูรณ์กว่าเพราะธรรมชาติเป็นผู้เพาะและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ให้ 

 เมื่อถามถึงรายได้ พ่อต๊ะตอบว่ามะแขว่นเป็น 
พืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างความมั่นคงในระยะยาวแก่ 
ผู้ปลูกได้ เพราะมะแขว่น 1 ต้นจะให้ผลผลิตน�้าหนักแห้ง 
ประมาณ 30 - 35 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ประมาณ  
3,600 - 4,200 บาท/ปี/ต้น ซ่ึงน�้าหนักดังกล่าวจะเพิ่มข้ึน 
แบบแปรผันตรงต่ออายุของมะแขว่น อย่างไรก็ดี แม้ดู 
เหมือนว่าการปลูกและดูแลมะแขว่นจะไม่ยุ่งยากมากนัก 
ในเรื่องของการใส่ปุ๋ย พ่นยาแต่บางแง่มุมของการปลูก 
พืชชนิดนี้ก็เหมือนการชิงโชค เพราะมีแต่มะแขว่นเพศเมีย 
เท่านั้นที่ให้ผล และกว่าที่เกษตรกรจะรู้เพศของต้นไม้ที่ 
ตนเองปลูกไว้ก็ต้องรอนาน 3 - 5 ปี “พ่อดูที่ระยะห่างของ
หนาม (บนล�าต้น) หากหนามห่างเป็นเพศเมีย หนามไม่ 
ห่างเป็นเพศผู้ ก็จะโคนทิ้ง ท�าไม้ฟืนเลย” พ่อต๊ะบอกถึง 
แนวทางการสังเกตเพศมะแขว่นและแนะน�าว่า ช่วง 5 ป ี

แรกระหว่างที่รอมันออกผล เกษตรกรควรมีพืชทางเลือกชนิดอื่นไว้รองรับ แบบเดียว 
กับที่เขามีรายได้จากมะนาวตาฮิติและส้มโอ

ปลูกทุกอย่ำงที่กิน

 ในทัศนะของพ่อต๊ะที่ท�าการเกษตรมานานจนเลยวัยเกษียณมามากโข แล้ว 
มองว่า การท�าเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรกรไม่ควรปลูกเฉพาะพืชที่ตลาดต้องการ แต่ให้ 
จัดสรรพ้ืนที่ปลูกพืชที่ตนเองและครอบครัวบริโภคด้วย “คนต้องกิน แต่ไม่ปลูก 
มาขอกิน มาขอตะไคร้ให้คนด่า” แบบที่เขาพูดกันว่าปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่าง 
ที่ปลูก ไม่ใช่เพียงเพื่อประหยัดเงินค่าอาหาร แต่เป็นเร่ืองของการเพิ่มพูนความรู้ 
และทักษะในการเป็นเกษตรกร ทั้งทักษะทางปฏิบัติอย่างการปลูกดูแล เก็บเกี่ยว  
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือรับมือกับความไม่แน่นอน กับ “ศักด์ิศรี” ความ
ภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรของตนเอง เป็นเร่ืองตลกร้ายที่สุดหากเห็นเกษตรกร
คนหนึง่จ�าเป็นต้องซือ้หรือขอผกั ผลไม้บางชนดิจากเกษตรกรคนอืน่ หากว่าเขามทีีด่นิ
และสภาพแวดล้อมที่สามารถปลูกพืชชนิดนั้นๆ ได้

  พ่อต๊ะมีวิธีการตอนกิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเรียนรู้มาจาก 
ประสบการณ์สมัยเมื่อครั้งท�างานร้านขายพันธุ์ไม้ไม่แตกต่างจากการตอนกิ่ง 
ทั่วไป แต่พ่อต๊ะน�ามาประยุกต์ในส่วนวิธีหุ ้มกิ่งตอนให้สอดคล้องกับสภาพ 
อากาศ คือ ทิศทางการหุ้มกิ่งตอนในฤดูร้อนต้องคว�่าปากถุงลงดิน เพราะถ้า 
น�้าที่รดลงไปโดนแดดเผาอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้อุณหภูมิภายในถุงหุ ้มสูง  
และกระทบการเจริญเติบโตของราก

ฤดูร้อน ฤดูฝน

เคล็ด (ไม่) ลับ 
การตอนกิ่ง
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พื้นที่เกษตร : 9 ไร่ ปลูกส้มโอ 3 ไร่ มะนาวตาฮิติ 2 ไร่ มะม่วงหิมพานต์ 2 ไร่ และมะแขว่น 2 ไร่ 

เลี้ยงสัตว์ : หมูเหมยซาน เป็ด ไก่

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ : น�า้ท�าเกษตรจากล�าห้วยกอยม หมูเหมยซาน

ผลการเปลี่ยนแปลง :  รายได้เฉลี่ย 160,000 บาท/ปี  โดยมีส้มโอและมะม่วงหิมพานต์ที่รอการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตในอีก 3-4 ปีข้างหน้า

ความรู้เด่น : การจัดสรรพื้นที่ลาดชันเพื่อปลูกเกษตรแบบผสมผสาน การท�าปุ๋ยหมัก

 นายเขียน ผาหลัก เล่าเรื่องราวย้อน 
ไปสมยัทีเ่ริม่สร้างครอบครวัใหม่ๆว่า ตัวเอง 
ก็มีแนวคิดเหมือนกับคนทั่วไปที่ต้องการ 
ความม่ันคงให้กับครอบครัว เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งความมั่นคงดังกล่าว เขาจึงพยายาม 
หาช่องทางไปค้าแรงงานยังต่างประเทศ 
ในเม่ือสภาพแวดล้อมและปัจจัยสังคม 
เศรษฐกิจหลายๆ อย ่างของบ้านเกิด  
ไม่เอื้อต่อการท�ามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไปอยู่ประเทศไต้หวันและประเทศ 
ลิเบีย นายเขียนเท้าความถึงเหตุการณ์เมื่อกว่า 10 ปีก่อน “งานที่ท�าเป็นงานก่อสร้าง 
เช่น อาคาร ส�านักงาน หลักๆ แล้วตัวเองจะถนัดงานก่ออิฐ ฉาบปูน และท�างานอื่นๆ
บ้างตามที่หัวหน้างานมอบหมาย”

 ชีวิตการท�างานในต่างแดนไม่ได้สุขสบาย แต่ต้องอดทน ดิ้นรน แรงใจเพียง 
อย่างเดียวที่ช่วยปลุกเร้านายเขียนยามอ่อนล้า คือภาพฝันที่อยากเห็นลูกของตน 
มีทุนการศึกษาเพียงพอที่จะเรียนจบระดับปริญญา หลังจากใช้ชีวิตในต่างแดน 
มา 5 ปี พร้อมๆกับฝันข้างต้นได้รับการเติมเต็ม นายเขียนก็ตัดสินใจเดินทางกลับ 
บ้านเกิดเพื่อมาท�าการเกษตรตามที่ตั้งปณิธานไว้ โดยเริ่มบุกเบิกที่ดินที่มีอยู่ 3 แปลง 
รวม 9 ไร่ ท�าเกษตรแบบผสมผสานในปี 2548 ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดและ 
สายพันธุ์กันไป เช่น ส้มโอ มะนาว กล้วย มะม่วงหิมพานต์ มะแขว่น และส้มเขียว 
หวานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน  

นำยเขียน ผำหลัก 
“การปลูกพืชผสมผสาน”

 นำยเขียน ผำหลัก อำยุ 52 ปี
เลขที่ 8 หมู่ 3 บ้านผาหลัก  ต.ยอด 

อ.สองแคว จ.น่าน

86 87ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาว ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้ายาว



กำรจัดกำรพื้นที่

 ความที่พื้นที่ส ่วนใหญ่ของ 
นายเขียนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาซึ่งมี 
ความลาดชัน ประกอบกับความ 
ผันผวนของราคาสินค้าเกษตรใน
ปัจจุบัน การเลือกพืชแต่ละชนิดมา 
ปลูกบนที่ดินที่มีอยู่อย่างจ�ากัด จึง 
ไม่สามารถท�าได้แบบเดาสุ่ม แต่ 
ต้องผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี  
ซึ่ งนายเขียนก็ได ้ใช ้ภู มิป ัญญา 
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยจัดการ เริ่มจาก 

ปัจจัยทางด้านพื้นที่ท่ีลาดเอียง นายเขียนแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปลูกมะนาวและ 
ส้มโอบนทีด่นิทีใ่กล้กบัล�าห้วย เนือ่งจากเป็นพืชทีต้่องใช้น�า้สงู ขณะทีม่ะม่วงหมิพานต์ 
และมะแขว่น ปลูกสูงขึ้นไปเพราะเป็นพืชที่ต้องการน�้าน้อยกว่า เป็นต้น ที่ส�าคัญ 
นายเขียนยังมีอีกหนึ่งหลักคิด ที่โดยส่วนตัวเขาให้นิยามว่า “ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ 
ร่มเงำต้นไม้เล็ก” ปลูกส้มโอและมะม่วงหิมพานต์บริเวณต้นมะแขว่นเพ่ือให ้
มะแขว่นเป็นพืชพี่เลี้ยงแก่ผลไม้ทั้งสองชนิด นอกจากนี้ ในด้านมิติทางเศรษฐกิจ  
เพื่อเป็นหลักประกันว่าเขาจะมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี พืชแต่ละชนิดที่ปลูก
จะต้องมีก�าหนดเวลาการให้ผลผลิตไม่ตรงกัน เป็นพืชที่ผู ้บริโภคต้องการ อีกทั้ง 
สัดส่วนต้นทุนกับรายได้ก็ต้องสมเหตุสมผล คุ้มค่าแก่การลงแรง “ปลูกพืชต้องมี 
การลงทุนซื้อปุ๋ย ซื้อน�้ามัน ยาล่อแมลง หรือท�าน�้าหมักชีวภาพเพื่อก�าจัดศัตรูพืช  
บางคนอาจมองข้ามรายจ่ายพวกนี้ แต่นั่นหมายถึงรายจ่ายที่จะมาซึ่งรายได้”  
โดยพืชที่สร้างรายได้ให้นายเขียนแล้ว ณ ปัจจุบัน ได้แก่ มะนาว มะแขว่น ส้มโอ  
กล้วย ซึ่งมะแขว่นเป็นพืชที่ลงทุนน้อยที่สุด รองลงมาเป็น กล้วย มะนาวและส้มโอ 
ส่วนมะม่วงหิมพานต์ต้องรออีก 3-4 ปี ถึงจะให้ผลผลิต

 ทั้งนี้ หลักคิดและความรู้ที่กล่าวไปนั้น ส่วนหนึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของ 
นายเขียนเอง อีกส่วนเป็นความรู้ที่เขาได้จากโครงการปิดทองหลังพระฯ พาไปเรียนรู้ 
ที่ไร่อัมฤทธ์ิ อ�าเภอปัว จังหวัดน่านเมื่อปี 2557 ซ่ึงที่ไร่นี้ มีระบบเกษตรแบบ 
ผสมผสาน ที่คล้ายๆกับของเขา ปลูกไม้ผล ผัก สมุนไพรควบคู่กับเลี้ยงสัตว์ เช่น  
หมู เป็ด ไก่ 

กำรใส่ปุ๋ยและก�ำจัดศัตรูพืช

 การดูแลพืชในสวน นายเขียนกล่าวว่า เขาไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่แปลกหรือ 
แตกต่างจากเกษตรกรคนอื่นๆมากนัก เขาใช้ปุ ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร  
46-0-0 ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือปุ๋ยคอก (ขี้วัว ขี้หมู) โดยน�าปุ๋ยที่กล่าวมา 
ข้างต้น ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกันในอัตราส่วน 1:1 หลังจากที่ผสมเข้ากันดีแล้ว  
ก็สามารถน�าไปใส่พืชในสวนได้ และก่อนหน้านั้นเคยได้ความรู้เร่ืองการท�าปุ๋ยหมัก 
ชีวภาพจาก เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลยอด มาอบรมสอนเรื่องการท�าปุ๋ยหมัก การท�า 
น�้าหมักชีวภาพ ซึ่งเขาก็ได้น�าความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติจริง โดยน�ามาใช้กับมะนาว 
และส้มโอซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักปีละ 2 คร้ัง โดยใส่ช่วงที่ผลผลิตออกผล 
ขนาดเล็กเท่าไข่ไก่ 1 ครั้ง หลังจากนั้นสังเกตผลผลิตโตใกล้จะเก็บจ�าหน่าย ให้ใส่ 
อีก 1 ครั้ง อัตราต้นละ 1 ก�ามือ โดยการหว่านหรือโรยรอบทรงพุ่ม อย่างไรก็ดี  
ปุ๋ยบางส่วนจ�าเป็นต้องซื้อและมีราคาสูง การใส่ปุ๋ยของนายเขียนจึงเลือกใส่เฉพาะ 
มะนาวและส้มโอ เพราะเป็นพืชที่ท�ารายได้ อีกทั้งเมื่อเวลาที่ฝนตก ปุ๋ยส่วนหนึ่งก็จะ 
ถกูฝนชะล้างไหลไปตามน�า้ให้ไม้ชนดิอืน่ได้รบัปุย๋เช่นกนั นอกจากสตูรปุย๋และวธิกีาร 
ใส่ปุ๋ยที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว นายเขียนยังมีเทคนิคการท�าปุ๋ยสูตรเฉพาะตัว ซึ่งจาก 
การทดสอบพบว่าใช้ได้ดีกับพืชผลในแปลงไม่แพ้ปุ๋ยที่ซื้อ กล่าวคือ เอาขี้หมูผสมกับ 
ปูนขาว (โดโลไมท์) หมักไว้ 15 วันเพื่อฆ่าเชื้อในขี้หมูก่อน แล้วน�าไปใส่ในแปลง ช่วย 
ให้ดินร่วนซุย พืชผลงาม เม่ือเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีพบว่าปุ๋ยสูตรเขาเหนือ 
กว่ามาก เพราะปุ๋ยเคมีใส่แล้วต้นไม้ดูเขียวช่วง 1-2 เดือนแรก แต่ถ้าเป็นปุ๋ยขี้หมู
ผสมโดโลไมท์ พืชผลดูงามนาน 4-5 เดือน  
นี่ยังไม่รวมถึงประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพในแง่
ของการปรับปรุงโครงสร้างดิน ส่วนการก�าจัด 
วัชพืช นายเขียนใช้ตัดหญ้าในแปลงแทนการ
ฉีดยาก�าจัดวัชพืช เนื่องจากเล็งเห็นโทษของ
สารเคมีที่อาจสะสมอยู่ในพืชที่ปลูก ประกอบ
กับผลผลิตที่ปลูกก็น�ามาบริโภคในครัวเรือน
ด้วย จึงต้องการผักผลไม้ที่ปลอดภัยกับคนใน 
ครอบครัว อย่างไรก็ตาม ก็มีการใช้สารเคมี 
บ้าง แต่จะใช้กแ็ต่ในกรณทีีจ่�าเป็นจรงิๆ เท่านัน้ 
เช ่น ยาฆ่ายุงฉีดเข ้ารูต ้นมะนาวที่หนอน 
เจาะต้น เป็นต้น  
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ปลูกผสมผสำนรำยได้ก็หมุนเวียน

 การลงมือลงแรงปลูกพืชไม้ผล โดยผสมผสานกันไปนั้น เริ่มแรกอาจจะท�า 
ให้ เหนื่อย ท้อ รอผลผลิตนาน 4-5 ปีตามแต่ไม้แต่ละชนิดกว่าจะได้เก็บเกี่ยว แต่ 
ความมานะตรากตร�าดังกล่าว นายเขียนยืนยันว่าไม่มีทางสูญเปล่า เปรียบได้กับ 
การฝากเงินในธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย เนื่องจากผลของการเฝ้าดูแลให้ต้นไม้ค่อยๆ 
งอกเงย สมบูรณ์ ติดดอก ออกผล จะสร้างรายได้ให้เจ้าของตักตวงในอนาคต อย่าง 
กรณีของนายเขียนพบว่ารายได้ไล่เรียงจาก มะนาวตาฮิติ ซึ่งออกดอก ติดผลตลอด 
ท้ังปี ช่วงหน้าฝนให้ผลผลิตเยอะ ราคาถูก ช่วงหน้าแล้งเดือน มี.ค.-เม.ย.ผลผลิต
น้อย ราคาสูง ซึ่งแปลงที่ปลูกมีด้วยกัน 3 แปลง เม่ือรวมรายได้ต่อปีเฉพาะ 
มะนาว สูงถึงประมาณ 40,000 บาท/ปี ต่อมาเป็นมะแขว่น สมุนไพรในท้องถิ่นซ่ึง 
ขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องลงทุน รอเก็บผลผลิตอย่างเดียว ปี 58 ที่ผ่านมา  
มีรายได้ประมาณ 70,000-100,000 บาท มะม่วงหิมพานต์ ปลูกไว้เก็บผลผลิตใน 

ระยะยาว เนื่องจากเห็นช่องทางจากเพื่อน 
เกษตรกรใน อ�าเภอเชียงกลางที่ปลูกแล้ว 
ได้ขาย กิโลกรัมละ 25-30 บาท ผนวกกับ 
หน่วยงานราชการมีโครงการ/แผนงานหา 
ตลาดให้ เช่นเดียวกันกับส้มโอที่เพิ่งปลูกไป 
เมื่อปี 57 และยังต้องดูแลไปอีก 3-4 ปี  จึงจะ 
ให ้ผลผลิต จากความส�าเร็จที่ เกิดขึ้นกับ 
นายเขียนจะเห็นได้ว่าเกษตรแบบผสมผสานไม่เพียงแต่สร้างภูมิคุ้มกันทางรายได้  
แต่ยังเพิ่มอ�านาจในการต่อรองของเกษตรกรที่มีต่อพ่อค้าคนกลางอีกด้วย 

 “ปีไหนมะนำวขำยไม่ได้รำคำ ก็ยังมีมะแขว่น มีส้มโอที่จะสร้ำงรำยได้  
นี่ยังไม่รวมหมูที่เลี้ยงไว้ 2 แม่ที่ผลิตลูกให้ได้ขำยปีละ 20,000 บำท” นายเขียน 
สรุป “เมื่อผลผลิตมีหลำกหลำย กำรขำยก็มีพ่อคำ้มำรับซื้อในพื้นที่ และตอนนี้
มีพ่อคำ้ที่อยู่ในหมู่บ้ำนคอยรับซื้อผลผลิตตลอด ไม่ต้องกลัวว่ำปลูกอะไรแล้ว
ไม่ได้ขำย ปัจจุบันนี้มีตลำด แต่ชุมชนผลิตสินค้ำให้ไม่ได้ตำมที่ตลำดต้องกำร 
เห็นได้ชัดตอนนี้ เช่น มะนำว ส้มโอ เงำะ เป็นต้น”
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พื้นที่เกษตร : 9.48 ไร่ ปลูกข้าว  มะนาวตาฮิติ มะแขว่น ส้มโอ ปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ เงาะ  
และลองกอง  
เลี้ยงสัตว์ : ปลาไน ปลาตะเพียน
สิ่งที่ได้รับจากโครงการ : น�้าจากห้วยต้นผ้ึง ความรู้เรื่องการปลูกข้าวต้นเดียว การท�าส้มโอ 
ให้ได้คุณภาพ การดักแมลงวันทอง   
ผลการเปลี่ยนแปลง : ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจาก 240 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 545.5 กิโลกรัม/ไร่,  
ลดปริมาณพันธุ์ข้าวจาก 10 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1 กิโลกรัม/ไร่ 
ความรู้เด่น : การปลูกข้าวต้นเดียว

 วิถีชีวิตของ นายมา รักษา นั้นเรียบง่ายไม่ต่างจากคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน 
ผาหลัก ตื่นเช้ามาช่วยกันหุงหาอาหารกับภรรยาเพ่ือเตรียมให้หลานไปโรงเรียน  
จากนั้นก็ออกไปท�ามาหากินหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง อยู่ที่ว่าจะเลือกวิธีไหน 
ในการหาเงิน ระหว่างเข้าเมืองไปค้าแรงงาน กับเข้าสวนเอาเหงื่อแลกผลผลิต

 เป็นโชคดีของพ่อเฒ่าวัย 61 ปี ที่ด้วยหลายๆ ปัจจัย ตั้งแต่การมีความรู้ด้าน
เกษตรอยู่เป็นทุน การมีที่ท�ากินเป็นของตนเอง เป็นต้น ที่ท�าให้เขาสามารถเลือก  
“สุขใดเล่ำเท่ำอยู่บ้ำน” ท�าไร่ท�าสวนอยู่กับธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยสีเขียวของ 
ต้นไม้นานาพรรณในสวนของตนเองได้ ไม่ต้องออกไปเผชิญความล�าบากในเมอืงกรุงฯ 
เหมือนอีกหลายๆครอบครัว ซึ่งค�ากล่าวข้างต้น โดยเฉพาะกับประโยคแวดล้อมด้วย 
สีเขียวของพันธุ์พืช ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใด หากว่ามองออกไปรอบๆ  
สวนของนายมา ซึ่งไม่เพียงมีแต่สีเขียวปนทองของรวงข้าวเท่านั้น แต่ยังมีสีเขียว 
ปนแดง ปนส้มของพันธุ์ไม้อีกมากมาย ตั้งแต่ พืชผักสวนครัว เช่น พริก กะเพรา  
โหระพา ซ่ึงปลูกไว้บริเวณเถียงนา เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บกิน ไม้ผล จ�าพวก 
มะนาว ส้มโอ มะแขว่น ปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ เงาะและลองกอง ซึ่งเป็น 
การปลูกแบบผสมผสาน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการขอพันธุ์ไม้จากเพื่อน 

บ้านมาปลูกก่อนจากนั้นจึงค่อยๆ ขยับขยายซ้ือมา 
ปลกูเองภายใต้แนวคดิ  “ปลกูเท่าทีก่�าลงัทีม่จีะดแูล
ไหว” และ “ใช้พ้ืนที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์

สูงสุด” 

นำยมำ ผำหลัก  
“ลดต้นทุนท�านาด้วยข้าวต้นเดียว”

นำยมำ ผำหลัก อำยุ 61 ปี
34 บ้านผาหลัก หมู่ 3 ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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กำรปลูกข้ำวต้นเดียว

 แม้ที่ท�ากินของนายมาจะเต็มไปด้วยพืชนานาพรรณ 
ตามที่กล่าวไปข้างต้น แต่พืชหลักที่เขามีการค้นคว้า 
หาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา คงหนีไม่พ้น  
“ข้าวสันป่าตอง” ซึ่งกินพ้ืนที่ 3.75 ไร่และวางตัวอยู่ใน
ลักษณะไข่แดง ถูกห้อมล้อมไปด้วยพืชสวน แต่ก่อนการท�านาของนายมา ก็ท�าแบบ
เดียวกบัชาวนาคนอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นละแวกเดยีวกนั คอืไม่หว่านกปั็กด�า ก่อนจะเปลีย่นวธิี
การมาเป็นการ “ปลกูข้ำวต้นเดยีว” หรอืทีเ่รยีกว่า “ระบบกำรปลกูข้ำวแบบเข้มข้น” 
ในทางวิชาการ หลังจากได้รับความรู้จากโครงการปิดทองหลังพระฯ ที่พาไปศึกษา 
ดูงานเรื่องนี้ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี 2555

 เมือ่ถามนายมาว่าการปลกูข้าวต้นเดียวต่างจากการปลูกด้วยวธิปัีกด�าทีช่าวนา 
ท่ัวไปท�ากันอย่างไร เขาตอบว่าไม่ต่างกัน การปลูกข้าวต้นเดียวก็คือการปักด�า 
ประเภทหนึ่ง แต่จ�ากัดปริมาณเมล็ดพันธุ์/กล้าพันธุ์ที่จะปักด�าเพียง 1 ต้น/การปัก 
การปักด�าแบบนี้นอกจากช่วยในเรื่องประหยัดกล้าพันธุ์ได้ประมาณ 90% แล้ว  
ยังเปิดโอกาสให้ต้นข้าวแสดงศักยภาพเต็มที่ในการแตกกอและออกรวง เพราะข้าว 
จะมีพื้นที่ในการขยายของราก เมื่อรากขยาย ต้นข้าวก็จะสามารถดูดซับธาตุอาหาร 
ได้ดีกว่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นวิธีการปลูกข้าวที่ใช้เมล็ดพันธุ์น้อย แต่ให้ 
ผลผลิตข้าวสูงนั่นเอง ซึ่งมีวิธีการดังนี้

 	กำรเพำะกล้ำ
  น�าดินจอมปลวกในส่วนดินฐานจอมปลวก (หากเป็นไปได้) ซึ่งอุดมไปด้วย
ธาตุอาหาร โครงสร้างและค่ากรดด่าง (pH) ที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของ 
พืช มาบดให้ละเอียด แล้วใช้ดินดังกล่าวปริมาณเล็กน้อยรองก้นหลุมถาดเพาะ 
ขนาด 530 หลุม จากนั้นน�าเมล็ดพันธุ์ข้าวหยอดใส่หลุมถาดเพาะ หลุมละ 1 เมล็ด  
เพราะจะท�าให้มีการแตกกอที่ดี แล้วน�าดินจอมปลวกใส่ลงเพิ่มเพื่อกลบเมล็ดพันธุ ์
ที่เพิ่งหยอดไป ทั้งนี้ดินที่เกินปากถาดเพาะขึ้นมา ให้ใช้ใช้กล่องกระดาษหรือท่อ 
PVC ปาดให้เรียบ รดน�า้ทิ้งไว้ 15 วัน ก็สามารถน�ามาลงแปลงนาได้

 	กำรเตรียมดิน 
  ให้ท�าการไถดะ ไถแปร ในช่วงต้นฤดูฝน
เพราะดินจะนิ่มง่ายต่อการพลิกดินให้ดินชั้น 
ล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจนและ 
เป็นการตากดินเพ่ือท�าลายวัชพืช โรคพืช 
บางชนิด การไถดะจะเริ่มท�าเมื่อฝนตก 
คร้ังแรกในปีฤดูกาลใหม่ หลังจากไถดะจะ 
ตากดินเอาไว้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ส่งผล 
เรื่องวัชพืชขึ้นไม่ทันต้นข้าว  
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  วิธีกำรปลูกและดูแล
  การด�านา เป็นวิธีที่ใช้แรงงานเยอะ แต่ในบ้านผาหลักมีการเอาแรง หรือที่
เรียกกันในภาษาชาวบ้านว่าการลงแขกท�านา  เมื่อข้าวที่เพาะในถาดมีอายุได้ 15 วัน 
ให้ย้ายกล้าจากถาดลงมาปักด�า ควรใช้ระยะปักด�า 25x25 เซนติเมตร ปักด�าละ 1 ต้น 
ปักด�าลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร จะท�าให้ข้าวแตกกอใหม่ได้เต็มที่ การใส่ปุ๋ย หลัง
จากปักด�าแล้ว 10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ปุ๋ยตามดเขียว) 1 กระสอบ (พื้นที่ 3.3 
ไร่) พอต้นข้าวมีอายุได้ 2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยอีกครั้ง แต่เปลี่ยนเป็นปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
จ�านวน 1 กระสอบ (อัตราการใส่ปุ๋ยต่อ 3.3 ไร่) หลังจากนั้นให้หมั่นมาดูเรื่องโรคและ
แมลงที่จะเข้ามาท�าลาย สิ่งส�าคัญที่สุดของการท�านา คือการรักษาระดับน�า้ ที่ต้องมี
หล่อเลี้ยงต้นข้าวตลอด จนถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เพราะน�้าไม่เพียงแต่ช่วยในเร่ืองของ
การเจริญเติบโตของต้นข้าว แต่ยังช่วยคุมวัชพืชจ�าพวกหญ้าไม่ให้แย่งอาหารด้วย 

 ข้อควรระวัง ฝนตกห้ามเก็บเกี่ยวข้าว เพราะจะท�าให้ข้าวมีความชื้นสูง  
 เก็บรักษาได้ไม่นาน

 เปรียบเทียบน�้าหนักเมล็ดพันธุ์ที่ใช้และปริมาณผลผลิตระหว่างการปักด�า 
 ทั่วไปกับการปลูกข้าวต้นเดียว

ภูมิปัญญำเก่ำแก่แต่ใช้ได้จริง 

 นอกจากท�านาแล้ว นายมายังมีการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้จ�าพวก
มะนาว ปาล์ม ส้มโอ มะม่วงหิมพานต์ไว้กินในครอบครัวด้วย แน่นอนว่าการท�า 
เกษตรกับศัตรูพืชเป็นของคู่กัน อยู่ที่ว่าจะใช้วิธีใดในการควบคุม ปัญหาหนึ่งที่พบ 
ในสวนของนายมาคือเรื่องหนู กระต่าย นกมากัดกินต้นไม้ที่พึ่งปลูกใหม่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว นายมาได้น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อๆกันมาท�ากับดักไล่ 
ไล่นกและสัตว์ไม่ให้เข้ามากัดกิน ด้วยการน�ากล่องโฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วมาปักปลาย 
ไม้ เพ่ือขับไล่นกและสัตว์ไม่ให้เข้ามากัดกิน แม้วิธีการดังกล่าวจะดูธรรมดา 
อย่างมาก แต่นายมากลับมองว่า ภูมิปัญญาเช่นนี้ทรงคุณค่าและไม่มีวันล้าสมัย 
เพราะได้รับการพิสูจน์จากรุ่นสู่รุ ่นแล้วว่าใช้ได้จริง ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งการน�า 

มันกลับมาใช ้ในยุค
ป ัจจุบัน ยั ง เท ่ากับ 
เป็นการถ่ายทอดให้ 
คนรุ ่นหลังรู ้ จักและ 
เพิม่โอกาสทีภ่มูปัิญญา 
จะได้รับการสืบทอด
ต่อๆ ไป

 รำยกำร ปักด�ำทั่วไป ปลูกข้ำวต้นเดียว

น�้าหนักเมล็ดพันธุ์ที่ใช้  10 กิโลกรัม  1 กิโลกรัม
(กิโลกรัม/ไร่)
ต้นทุน (บาท) 288 28.8 บาท
ผลผลิตข้าวที่ได้ 240   545.4 
(กิโลกรัม/ไร่)
 

กรณีปลูกข้าวสันป่าตองบนพื้นที่ 1 ไร่

พื้นที่ 9 ไร่
48 ตรว.
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พื้นที่เกษตร :  พื้นท่ี 36 ไร่ ปลูกกาแฟอราบิก้า มะนาวตาฮิติ มะม่วงหิมพานต์ กล้วยเหลืองนวล 

เงาะโรงเรียน ลองกอง ล�าไย ส้มเขียวหวาน ส้มโอ ข้าว และป่าไม้

สิง่ท่ีได้รบัจากโครงการปิดทองหลงัพระฯ  : กล้วยเหลอืงนวล 800 ต้น เมลด็พนัธุม์ะม่วงหมิพานต์ 

และความรู้ในการปลูกมะม่วงหิมพานต์ และมะนาวตาฮิติ

ผลการเปลี่ยนแปลง : มีรายได้ต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนไร่ข้าวโพดเป็นสวนกาแฟและผลไม ้

นานาชนิด 

ความรู้เด่น : การปลูกกาแฟอราบิก้าแซมกล้วยเหลืองนวล

 วิถีชีวิตของ นายสกุล เรี่ยว- 
สกุลชาติ แตกต่างจากชาวบ้านที่
อาศัยอยู ่ในละแวกเดียวกันอย่าง
เห็นได้ชัด เพราะขณะที่คนส่วนใหญ่
ต้องลุกจากที่นอนแต่เช้าตรู ่ ออก 
จากบ้านไปปฏบัิตภิารกจิในไร่นา แต่ 
พ่อเฒ่าวัย 69 ปีเลือกที่จะนั่งปล่อย
อารมณ์อยู่ที่ชานหน้าบ้าน  ฟังเสียง 
ขับขานของนกคุ้ม 3 ตัวที่เลี้ยงไว้ใน 
กรงไม้ ใช ้ชีวิตในวิถีแบบเนิบช้า
ท่ีใครๆ ต ่อใครในปัจจุบันใฝ ่ฝ ัน  
วิถีชีวิตชาวสวนอย่างเขาคือ 
พวกที่ “ล�ำบำกกำยตอนต้น 
แต่สบำยกำยตอนปลำย” 
แตกต่างจากเกษตรกร
ท่ีท�าข ้าวโพดตรงที่ 
“ล�ำบำกกำยเสมอ
ต้นเสมอปลำย”  

นำยสกุล เรี่ยวสกุลชำติ  
“ปลูกอราบิก้าแซมกล้วยเหลืองนวล”

นำยสกุล เรี่ยวสกุลชำติ อำยุ 69 ปี
28 หมู่ 6 บ้านน�้าเกาะ ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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ปลูกทุกอยำ่งที่อยำกกิน

 ประวัติของพ่อกุลไม่ต่าง
จากเกษตรกรทั่ วไปที่ประสบ
ความส�าเร็จ คือเรียนรู้จากความ
ล้มเหลว ก่อนมองหาทางเลือก
ใหม่ที่จะไม่เจอปัญหาแบบเดิม
อีก พ่อกุลเล่าว่า หลังจากอพยพ
จากจีนเข ้ามาในประเทศไทย
ในปี 2538 การปลูกข้าวโพดคืออาชีพแรกที่เขาท�าหาเลี้ยงปากท้อง โดยเร่ิมท�า 
ข้าวโพดตั้งแต่สมัยที่เมล็ดพันธุ์ราคา 2 บาท/กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย 300 บาท/กระสอบ  
และน�้ามันเบนซิน 4 บาท/ลิตร ท�ามานับ 20 ปี จนราคาเมล็ดพันธุ์ฯถีบตัวข้ึนไป  
240 บาท/กิโลกรัม แต่สิ่งหนึ่งที่คงเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือก�าไรไม่คุ้มทุน  
หรือขาดทุน สลับไปมาแบบนี้ตลอด นอกจากก�าลังใจที่เสียแล้ว ก�าลังกายก็น้อยลง
ทุกวันเพราะอายุมากขึ้น แถมถดถอยมากกว่าคนวัยเดียวกัน จากการน�าร่างกายไป 
เสี่ยงกับปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงทุกปี 

 “ขาดทนุตลอด” พ่อกลุเท้าความ “เราไมไ่ดป้ลูกข้าวโพดให้ตนเองรวย แตป่ลูก
ให้พ่อเลีย้งรวย ค่าปุย๋ ค่ายา ค่าน�า้มนั เราต้องเอาจากเขาหมด เพราะเมือ่ก่อนไม่มนีะ 
ธกส. สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ขายได้ 60,000 หักไป 15,000 เหลือติดมือ 45,000  
ไม่รวมค่าแรง ปีหนึ่งมีรายได้แค่นั้น อยู่ไม่ได้”

 พ่อกุลเปลี่ยนแนวจาก “ชาวไร่” มาเป็น “ชาวสวน” ในปี 2552 โดยบอกกับ
ตนเองและครอบครัวว่า ในเมื่อปลูกข้ำวโพดแล้วขำดทุน ท�ำไมเรำไม่ปลูกพืช 
ที่เรำกินได้ ซึ่งเขำสำรภำพว่ำ หลักกำรตลำดจ�ำพวกขำยที่ไหน ขำยยังไง รำคำ
เท่ำไร ไม่ได้อยู่ในควำมคิดมำกนัก รู้เพียงแค่ว่ำอยำกปลูก อย่ำงน้อยต่อให้
ไม่ได้ขำยหรือขำยยำก แกและลูกหลำนก็ยังมีผลไม้ไว้กิน ดังนั้นเมล็ดพันธุ์แรก 
ที่พ่อกุลบรรจงปลูกลงบนที่ดินของตนเอง จึงเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมในภาคเหนือ 
ก่อน เช่น ส้มเขียวหวาน ล�าไย เงาะ ก่อนที่จะขยับขยายปลูกมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ 
อราบิก้า และกล้วยเหลืองนวล ในปี 2558 หลังได้รับการสนับสนุนพันธุ์และความรู้
จากโครงการปิดทองหลังพระฯ

แรงงำนครัวเรือนก�ำหนดพืชที่ปลูก

 แม้พ่อสกุลมีที่ดินท�ากิน 6 แปลง คิดเป็นพื้นที่กว่า 90 ไร่ แต่มีเพียง 2 แปลง 
36 ไร่เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เขาเล่าว่าการจะปลูกพืชแต่ละชนิด ไม่ได้ 
เกิดจากการสุ่มหรือความอยากกินเท่านั้น แต่ผ่านการคิดกลั่นกรองมาเป็นอย่างด ี
จากประสบการณ์ ลงมือท�าโดยดูธรรมชาติของพืช  “พ่อไม่เคยเรียน ใช้สังเกต 
กับทดลองเอา มาได้เรียนก็ตอนที่ปิดทองเอาหน่วยงานเข้ามาสอน” ท่ามกลางความ
หลากหลายของผลไม้นานาชนิด พบว่าผลไม้ที่ปลูกจะมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ยาว สามารถทอดเวลาไว้ได้ 2-3 วันแบบไม่ต้องกลัวผลผลิตเสีย ท�าให้ไม่มีต้นทุนใน
การจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวเลย “เคยปลูกลิ้นจี่แล้วไม่เอา โค่นทิ้งหมด เพราะต้องจ้าง 
คนหนักตอนเก็บเกี่ยว ไม่จ้างก็ไม่ได้ ผลผลิตเสียหายคาต้น ไม่ก็ถูกลมพัดหมด” 

ปลูกกำแฟแซมกล้วย

 พ่อสกุลเล่าว่าเขาปลูกกาแฟอราบิก้าสลับกล้วยเหลืองนวลอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่
มาสักพักแล้ว เริ่มจากปลูกกล้วยก่อนบนพื้นที่ว่าง จากนั้นจึงเอาอราบิก้าเข้ามาปลูก 
เสริมบนพื้นที่ว่างระหว่างแถว ที่ท�าเช่นนี้ เพราะการจะปลูกอราบิก้าให้ได้คุณภาพ 
และยั่งยืน จะต้องหาพืชร่มเงาให้มัน แต่ร่มเงาที่พลางแดดต้องไม่เกิน 70% ที่ส�าคัญ 
กล้วยยังช่วยป้องกันการเกิดโรคราสนิม และลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรู 
บางชนิดได้ แม้ธรรมชาติของกาแฟจะชอบที่สูงและหนาว แต่การจะให้เมล็ดกาแฟ
เจริญเตบิโตและมสีารอาหารทีพ่อเพยีงจนได้อายพุร้อมเกบ็เกีย่วที ่8-9 เดอืน ดนิทีป่ลกู
กาแฟควรเป็นดินที่ระบายน�้าได้ดี ความลาดชันก็ต้องไม่มากจนเกินไป ถ้าเกษตรกร
ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเวลาเดินขึ้นเนินลูกหนึ่งๆ นั่นแปลว่าลาดชันมากไปแล้ว  
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 ความรูใ้นการปลกูกาแฟของพ่อสกลุมาจากการทดลองจริง ดงันัน้การขุดหลมุ 
ปลูกจึงไม่ขนาดตายตัวว่าต้องขุดกว้าง x ยาว x ลึกเท่าไร แต่ให้ดูจากความสูงของ
ต้นกล้ากาแฟเป็นส�าคัญ และขุดหลุม ½ ของความสูงของต้น เช่น หากต้นกล้าสูง  
50 เซนติเมตร ขนาดของหลุมก็ควรอยู่ที่ 25 x 25 x 25 เซนติเมตร เป็นต้น เคล็ดลับ 
ส�าคัญอยู่ที่ “วิธีกำรกลบดิน” พ่อสกุลเผยว่า ให้ใช้หน้าดินที่ขุดขึ้นมาก่อนรอง 
ก้นหลุม ½ ของความลึก ส่วนดินชั้นล่างอีกครึ่งหนึ่งกลบบริเวณต้นหลุมแทน 
“ดินล่างมีปุ๋ยเยอะกว่าหน้าดิน เราต้องบ�ารุงต้นอ่อนกาแฟให้รอดก่อน ดังนั้นในขณะ 
ที่รากของมันยังสั้นและอ่อนแอ จึงต้องหาดินดีๆให้มัน”  

 วธิขีองพ่อสกลุไม่มกีารรองก้นหลมุด้วยปุย๋หรอืแกลบ  เพราะจากประสบการณ์
ของเขาหากใช้แกลบรองก้น มันจะเป็นตัวดึงดูดสัตว์ขนาดเล็กจ�าพวกปลวกมากัด 
แทะรากแก้ว และหากพบว่าปลกูหลมุใดแล้วต้นกล้าตาย (กรณทีีค่ดัต้นกล้าทีแ่ขง็แรง 
สมบรูณ์แล้ว) ให้สนันษิฐานว่าดนิไม่ด ีมเีชือ้โรค วิธแีก้ทีง่่ายทีส่ดุ คอืขุดหลมุปลกูใหม่
ห่างจากหลุมเดิมอย่างน้อย 1 เมตร ส�าหรับการกลบดิน เขาแนะน�าให้กดดินหลวมๆ 
พอทีด่นิจะพยงุน�า้หนกักล้าได้ ห้ามใช้สนัจอบกดหรอืกระแทกดนิจนแน่นเป็นอนัขาด 
เพราะอาจท�าให้รากขาด ที่ส�าคัญพยายามกลบดินรอบๆ โคนต้นให้มีลักษณะเป็น 
หลังเต่า เพราะลักษณะนี้ช่วยอุ้มน�้าและเก็บกักความชื้นได้ดีเวลารดน�้า ข้ันตอน 
สุดท้ายคือการใช้ปุ๋ยโรยรอบโคนต้นสัก 1 ก�ามือ ซึ่งพ่อสกุลไม่เคยเสียเงินซื้อปุ๋ยนาน
แล้ว เพราะมีหมูด�า 10 ตัว ที่เล้ียงไว้ในบริเวณใกล้ๆกัน “เล้ียงหมูเอาไว้ไหว้ผี ส่วน 
ขี้มันเอามาใส่ต้นไม้ แต่ต้องตากให้แห้งจนเป็นผงก่อน” หากปลูกฤดูร้อนก็ให้รดน�้า
พอหมาดๆ ทุก 2-3 วัน แต่หากปลูกฤดูฝนก็ปล่อยให้พระพิรุณท�าหน้าที่ดังกล่าวไป

 กำรแต่งกิ่ง : ให้ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยตัดเฉพาะกิ่งที่เสียหาย 
จากการเก็บเกี่ยว กิ่งที่แห้งตาย และตัดผลที่แห้งติดอยู่บนต้นออกด้วย เพื่อลดความ 
เสี่ยงจากการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคและแมลง และพร้อมส�าหรับการออกดอก 
ติดผลในรอบถัดไป “กิ่งไหนใบเยอะก็ตัดกิ่งนั่นแหละ เพราะธรรมชาติของต้นไม้  
ต้นไหนใบเยอะ ผลจะไม่เยอะ เพราะปุย๋ไปเลีย้งใบหมด” ส�าหรบัต้นกาแฟทีม่อีายมุาก  
ต้นโทรมและมีอัตราการให้ผลผลิตต�่า พ่อสกุลกล่าวว่า ให้แก้ปัญหาด้วยการตัด 
เพื่อสร้างล�าต้นใหม่ โดยให้ตัดหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต หน่อใหม่จะแตกเม่ือ 
ได้รับแสงแดดเพียงพอ โดยรอบของการตัดคือทุกๆ 8 ปี อาจจะช้าหรือเร็วกว่านี้ขึ้น 
อยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของแต่ละต้น

ภาพที่ 1 : นายสกุลปลูกกาแฟอราบิก้า
โดยเว้นระยะห่างจากกล้วยเหลืองนวล
ที่ให้ร่มเงา 1 เมตร เพราะจากประสบการณ์
ระยะดงักล่าว เหมาะสมกบัการจดัสรรพืน้ที่
และลักษณะการเจริญเติบโต พืชทั้ง 2 ชนิด
ไม่แย่งอาหารกันจนเกินไป

ภาพที่ 2 : ส�าหรับระยะห่างของกาแฟ
แต่ละต้น นายสกุลแนะน�าที่ 1.5 - 2 เมตร 
แบบแรกจะท�าให้ได้กาแฟประมาณ 700
ต้น/ไร่ และ 500 ต้น/ไร่ส�าหรับระยะ
ที่สอง และควรปลูกกาแฟให้เป็นแถวเป็น
แนว เพื่อความสะดวกในการเก็บผลผลิต

ให้น�าหน้าดินรองก้นหลุม และใช้ดินล่างซึ่งตาม
ธรรมชาตมิธีาตอุาหารมากกว่าแทนทีท่ีป่ากหลมุ 
จะช่วยให้กล้ากาแฟเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

ดินชั้นล่าง หลุมปลูกกำแฟ หน้าดิน

1 ม. 1 ม.

2 ม.1.5-2 ม.
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รำยได้ดีและต่อเนื่อง

 การเปลี่ยนแปลงหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดนับแต่พ่อสกุลผันตนเองเป็นชาวสวน คือ
ความต่อเนื่องของรายได้ จากรับเป็นก้อนครั้งละมากๆ เปลี่ยนเป็นรับน้อยแต่บ่อย
ขึ้น เพราะผลไม้บางชนิด หลังจากที่มันถึงวัยที่ติดดอกออกผลแล้ว มันก็จะสร้าง 
รายได้เข้ามาอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง โดยที่พ่อกุลไม่ต้องลงมือท�างานนั้นตลอดเวลา 
“ปีที่แล้วขายกาแฟได้ 11,000 จาก 2 ไร่ ขายเป็นเมล็ดตากแห้ง กิโลฯละ 110 บาท”  
พ่อกุลเริ่มให้ความกระจ่างว่าเหตุใดเขาจึงเป็นเกษตรกรที่ไม่ต้องตื่นไปท�างานแข่ง 
กบัแสงตะวัน “กล้วยนีข่ายได้ทัง้ผล กล้า ตกปีละ 20,000 ขายได้ทกุๆ 3 อาทติย์ เอามา 
เป็นค่าขนมให้หลาน 3 คนไปโรงเรยีน” ส่วนลกูสาวของพ่อกลุทีท่�างานอยู ่จ.เชยีงใหม่ 
ทุกครั้งที่มาบ้านก็จะเอาเงาะกลับไปขายที่เชียงใหม่ด้วย ได้เงินครั้งละ 3,000 บาท  
แม้ดูมูลค่าไม่มาก แต่หากพิจารณาว่ามันเป็นของฝากจากคุณพ่อ ที่เธอได้ทั้งทาน 
และขายก็คุ้มค่าไม่ใช่น้อย และหากวันหนึ่งที่พ่อท�างานสวนไม่ไหวแล้ว เธอและสามี 

ก็จะกลับมารับช่วงต่อ เพราะเห็นแล้ว
ว่าสิ่งที่พ่อลงแรงปลูกพืชมรดกให้เธอ
มาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้าง
รายได้ แหล่งอาหาร รวมถึงความสุข
กบัการทีค่รอบครัวได้อยูก่นัพร้อมหน้า
พร้อมตา โดยไม่จ�าเป็นต้องออกไปขาย 
แรงงานข้างนอก

เมื่อมีพอก็เผื่อแผ่

 ด้วยวัยและรายได้ที่มี พ่อสกุลคิดว่าเพียงพอแล้วกับกิจกรรมทางการเกษตร 
ทีม่ ีแต่กบัทีด่นิว่างเปล่าอกี 54 ไร่ทีเ่หลืออยู ่พ่อสกลุจงึแบ่งปันทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ 
บางส่วนให้เกษตรกรทีไ่ม่มทีีท่�ากนิใช้ท�าการเกษตร ซึง่เป็นการให้ยมืแบบไม่คดิค่าเช่า 
อย่างไรก็ดี ผู้โชคดีที่จะได้สิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นคนในหมู่บ้านน�้าเกาะเท่านั้น 
และเป็นคนที่พ่อสกุลพิจารณาแล้วว่าขยันขันแข็ง ไม่ดื่มเหล้า สูบยา เล่นการพนัน 
จนเสียการเสียงาน ที่ส�าคัญยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 4 ข้อ ที่พ่อสกุลก�าหนดไว้
อย่างเคร่งครัดดังนี้ 

 1. พื้นที่ที่ให้ยืมมากน้อยอยู่ที่ก�าลังแรงงาน เช่น ขอ 10 ไร่ แต่มีแรงท�าเองได้ 
  แค่ 3 ไร่ ก็ต้องลดลง
 2. ห้ามตัดไม้ที่มีอยู่เดิมบนที่ดินผืนนั้นๆ เด็ดขาด
 3. ห้ามขยายพื้นที่ท�ากินเพิ่มเติมจากที่ตกลงไว้ 
 4. ห้ามลักขโมยผลลิตจากแปลงข้างเคียง ไม่ว่าจะลักมากินหรือลักไปขาย

 เมื่อถามว่าพ่อสกุลได้อะไรจากการกระท�าเช่นนี้ เขาตอบว่านอกจาก ความ
สุขใจแล้ว “สงสารเขา ท�าเกษตรทุกวันนี้ก�าไรก็ใช่จะมาก หากต้องเช่าเขาอีก คงไม่
เหลอืกนิ เหลอืเกบ็ บางคร้ังพ่อกซ็ือ้ยา ซือ้ปุย๋ให้ด้วย บางคนเอาผลไม้มาให้เป็นค่าเช่า  
พ่อก็ไม่เอา เพราะเราก็มีทุกอย่างแล้ว” อีกเรื่องคือชาวบ้านที่ได้ที่ดินไปท�ากิน เขา
จะช่วยรักษาที่ดินและพื้นที่ป่าให้พ่อสกุลด้วย เพราะคงเป็นไปได้ยากแล้วที่พ่อสกุล 
จะเดินดูความเรียบร้อยของที่ดินทั้งหมดอย่างแต่ก่อน

แปลง 1
พื้นที่ 20 ไร่

แปลง 2
พื้นที่ 16 ไร่
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พ้ืนที่เกษตร : พ้ืนที่ 4.75 ไร่ ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท 0.5 ไร่ กล้วย ส้มโอ และส้มเขียวหวาน  

รวม 149 ต้น บนพื้นที่ 3.75 ไร่ ไผ่ 7 กอ และมะนาวแป้นพิจิตร  

เลี้ยงสัตว์ : เลี้ยงหมู ไก่พื้นเมือง ปลาดุก ปลาทับทิม ปลานิล ปลายี่สก ปลาตะเพียนขาว 

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ : น�า้จากฝายห้วยน�้าเกาะ เป็ด 10 ตัว หมูเหมยซาน 2 ตัว ความรู้เรื่อง

การปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท การปลูกพืชที่ตลาดต้องการ  

ผลการเปลี่ยนแปลง :  รายได้จากหมูเหมยซาน 25,000 – 40,000 บาท/ปี ขณะที่รายจ่ายใน 

ครัวเรือนลดลงจากการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคในครัวเรือนเองได้ 29,700 บาท  

ความรู้เด่น : การเลี้ยงหมู

 “การจะท�าอะไรต้องเริ่มจากตัวของ 
เราเอง เม่ือเราท�าส�าเร็จชาวบ้านที่ดูอยู่ก็จะ 
ท�าตามเราเอง” นำยพิชัย ตระกลศักดำ  
พ่อหลวงแห่งบ้านน�า้เกาะ พูดถงึการท�าเกษตร
แบบผสมผสานบนพื้นที่ 4.75 ไร่ ที่ปลูกทั้ง
กาแฟ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ ไผ่ กล้วย มะนาว 
รวมถึงการเลี้ยงหมูพันธุ ์เหมยซาน ซึ่งเมื่อ 
นึกย้อนกลับไปถึงค�าพูดของพ่อแม่ การเลี้ยง
หมูอย่างที่ท�าอยู ่ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนโชค 
ชะตาหนึ่งเหมือนกัน เพราะค�าสอนหนึ่งของ 
ท่านที่ยังก้องอยู่ในห้วงความคิดของพ่อหลวง
คือ “พี่เอ็งเป็นคนที่เก่งการปลูกพืช ปลูกต้นไม้ 
ส่วนเอ็งเป็นคนที่เลี้ยงหมูได้ดี”   

นำยพิชัย ตระกลศักดำ  
“เลี้ยงหมูเหมือนเลี้ยงลูก”

นำยพิชัย ตระกลศักดำ อำยุ 42 ปี
16 บ้านน�้าเกาะ หมู่ 6 ต�าบลยอด 

อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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เลี้ยงหมูด้วยควำมรัก

 พ่อหลวงเล่าว่า หมทูีเ่ขาเลีย้ง 
อยูใ่นตอนนีม้อียูด้่วยกนั 2 สายพนัธุ์  
คอื หมพูนัธ์ุน�า้โค้ก (ช่ือทีค่นพ้ืนเมอืง 
เรียก) และพันธุ์เหมยซาน ซึ่งได้รับ 
การสนับสนุนจากโครงการปิดทอง
หลังพระ ในรปูของกองทนุสกุร กล่าว
คือ เมื่อน�าแม่หมูมา 1 ตัว ต้องคืน 
ลูกหมูจ�านวน 3 ตัว เพ่ือน�าลูกหมู 
เหล่านี้ไปหมุนเวียนขยายผลแก่ผู้ที่สนใจ กระนั้น การ 
จะเลี้ยงหมูให้ประสบความส�าเร็จ พ่อหลวงกล่าวว่า 
ไม่ได้อยู ่ที่เทคนิคเพียงเท่านั้น แต่ต้องเริ่มต้นจาก 
ท�าความเข้าใจถึงธรรมชาติของหมูเสียก่อน กล่าวคือ 
หมูเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ต่างจากคนที่ต ้องการการดูแล 
เอาใจใส่ ดังนั้นผู้ที่ปวารณาตนเป็นคนเลี้ยงหมู จึงต้อง 
มีท้ังความรัก ความขยัน และความอดทน “เลี้ยงหมูก็ 
เหมือนเลี้ยงลูก ต้องดูแลให้ดี ต้องเอาใจใส่อยู่เสมอ” 
และสิ่งส�าคัญอีกประการในการเลี้ยงหมูที่ขาดไม่ได ้
คือ “อาหาร” เกษตรกรควรหาแหล่งอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น กล้วย กระถิน  
เป็นแหล่งอาหารหลักส�าหรับเลี้ยงหมูเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย และจัดสรรปริมาณ 
และสัดส่วนวัตถุดิบท่ีใช้ผสมอาหารให้ตรงกับช่วงอายุหมูหรือวัตถุประสงค์ในการ 
เลี้ยง เช่น ลดปริมาณร�าหยาบลงในช่วงที่แม่หมูให้นมลูก เพราะนายพิชัยเชื่อว่าสาร
อาหารในร�าหยาบจะไปขัดขวางกระบวนการผลิตน�า้นมของแม่หมู 

 พ ่อหลวงได้น�าเครื่องหั่นใบยาสูบซึ่งซื้อต ่อมาจากเพ่ือนบ้านในราคา  
3,000 บาท มาประยุกต์เป็นเครื่องหั่นหยวกกล้วย ท�าให้ประหยัดเวลาในการเตรียม 
อาหาร ซ่ึงผลจากการคิดนอกกรอบนี้ได้ให้ผลตอบแทนพ่อหลวงอย่างคุ ้มค่า  
จากแต่ก่อนที่ต้องเสียเวลาหั่นหยวกกล้วยวันละกว่าชั่วโมง เหลือเพียง 10 นาที 
เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากพอที่จะท�าให้พ่อหลวงมีเวลาไปดูแลกิจกรรมอื่นๆ ใน 
สวนผสมผสานของตน

สูตรอำหำรหมักส�ำหรับหมู
ส่วนผสม : หยวกกล้วยสับละเอียด เกลือ/เกลือแกง กากน�้าตาล ร�าละเอียด 
วิธีท�ำ : เลือกต้นกล้วยที่ให้ผลผลิตแล้ว น�ามาลอกเปลือกด้านนอกออก 
แล้วน�าเข้าเครื่องหั่นให้ได้ 20 กิโลกรัม ผสมกับน�้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
และเกลือแกง/เกลืออีก 250 กรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ถังปิดฝาหมัก 
ทิ้งไว้ 8-10 วัน ก็น�าไปให้หมูกินได้ หากไม่มีกล้วยสามารถน�ามะละกอดิบ 
ผักตบชะวา เป็นต้น

สูตรอำหำรหมูเล็ก
ส่วนผสม : ร�าหยาบ ร�าละเอยีด หยวกกล้วย 
สับละเอียด น�้าเหล้า(น�้าที่ใช้ต้มเหล้า)  
หัวอาหารหมู
วิธีท�ำ : เลือกต้นกล้วยที่ให้ผลผลิตแล้วน�า 
มาลอกเปลือกด้านนอกออก แล้วน�าเข้า 
เครือ่งหัน่ให้ได้ 10 กโิลกรัม ผสมกบัร�าหยาบ 
3 ขีด ร�าละเอียด 3 ขีด หัวอาหารหมู 2 ขีด 
และน�้าเหล้าใส่พอท่วมวัตถุดิบ คลุกเคล้า 
ให้เข้ากัน สามารถน�าไปให้หมูกินได้

สูตรอำหำรหมูขุน
ส่วนผสม : ร�าหยาบ หยวกกล้วยสับละเอียด น�้าเหล้า(น�้าที่ใช้ต้มเหล้า)  
หัวอาหารหมู น�้าจุลินทรีย์
วิธีท�ำ : เลือกต้นกล้วยที่ให้ผลผลิตแล้ว น�ามาลอกเปลือกด้านนอกออก 
แล้วน�าเข้าเครื่องหั่นให้ได้ 10 กิโลกรัม ผสมกับร�าหยาบ 3 ขีด หัวอาหารหมู  
2 ขีด น�า้จุลินทรีย์ 500 มิลลิลิตร และน�้าเหล้า ใส่พอท่วมวัตถุดิบ คลุกเคล้า 
ให้เข้ากัน สามารถน�าไปให้หมูกินได้
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 เคล็ดลับอาหารหมูสูตรของนายพิชัย  
คือ การผสมน�้าต้มเหล้า จะช่วยให้หมูเจริญ 
อาหารและโตเร็วขึ้น และน�้าหมักจุลินทรีย์  
มาจากการน�าเศษอาหารที่เหลือในครัวเรือน 
มาท�าน�้าหมัก ช่วยท�าให้หมูขับถ่ายไม่มีกลิ่น 
ซึ่งพ่อหลวงได้รับความรู้จาก กศน. ที่มาให้
ความรู้กับชุมชน และน�ามาปรับใช้กับตัวเอง

 นอกจากอาหารหมูแล้ว อีกหนึ่งปัจจัย
ส�าคัญคือ “โรงเรือน” พ่อหลวงแนะน�าว่า 
โรงเรือนที่ดี เร่ิมต้นจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง 

ท่ีหาได้ในท้องถิน่ เช่น ไม้ หลงัคาเป็นสงักะสยีกสงู เพ่ือให้อากาศหมนุเวยีนได้สะดวก 
และเพิ่มแสงแดดส่องถึงพื้นช่วยฆ่าเชื้อโรคอีกทางหนึ่ง ขณะที่พื้นคอกให้เทปูน 
ยกสงูจากพืน้และมคีวามลาดชันสักนดิ เพือ่ง่ายต่อการท�าความสะอาดและกวาดน�า
ขี้หมูให้ไหลลงหลังคอก น�าไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้

ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้

 การเลีย้งหมูใช่เป็นเพียงรายได้หลกัของครอบครวัตระกลศกัดาเท่านัน้ แต่ยงัมี
รายได้จากการขายพชืผัก ซึง่ตวัเขาเองไมเ่คยคาดคดิมาก่อนว่าจะเกดิขึน้ เพราะก่อน
หน้านี ้มเีพยีงหน้าฝนเท่านัน้ทีจ่ะท�าเกษตรได้ แต่หลังจากทีโ่ครงการปดิทองหลงัพระ 
เข้ามาสร้างฝายห้วยน�า้เกาะร่วมกบัชาวบ้าน ส่งผลให้มนี�า้ท�าการเกษตรตลอดปี เมือ่มี
น�า้ก็ปลูกพืชได้ เมื่อปลูกพืชได้ก็มีรายได้ ซึ่งปีที่ผ่านมา พ่อหลวงมีรายได้จากการขาย
ส้มเขยีวหวานเพยีงอย่างเดียว 25,000-40,000 บาท อกีหนึง่การเปลีย่นแปลงหลงัการ
เข้ามาของโครงการปิดทองหลังพระ  ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ชาว
บ้านรู้จักปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ ท�าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการซื้อของจากตลาดได้ประมาณวันละ 60 บาท หรือคิดเป็น 
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงประมาณ 21,900 บาท/ปี ขณะที่ไก่และปลา จากแต่ก่อน 
จะต้องเสียเงินซื้อ 150 บาท แต่ปัจจุบันเมื่อมีทั้งน�้า บ่อน�้า กล้วย และพันธุ์สัตว์ 
ที่โครงการปิดทองฯสนับสนุนให้ ก็ช่วยลดรายจ่ายในส่วนนี้ลงไปได้ประมาณ  
7,800 บาท/ปี

 รายการ รายได้ (บาท) เงินที่หมุนเวียนในครัวเรือน   
    (บาท)

รำยได้จำกกำรขำยผลผลิตต่อปี

หมู 20,000 - 40,000 74,700 – 109,700
ส้มเขียวหวาน 25,000 – 40,000
อาหาร (พืชผัก)  21,900
เนื้อสัตว์ (ปลา ไก่)  7,800

กำรปลูกพืชทำงเลือก

 พ่อหลวงกล่าวว่าการปลูกพืชแต่ไม่มีตลาดขาย นับเป็น 
ปัญหาที่คู่กับเกษตรกรมายาวนาน แต่การจะไปโทษตลาดเพียง 
อย่างเดียวก็ไม่ถูก เกษตรกรต้องกลับย้อนมาดูตัวเองว่าส่ิงที่ปลูก  
จะด้วยความคุ้นเคยหรือท�าเลียนแบบตามกันนั้น มันตรงกับ 
ความต้องการของตลาดหรือไม่ ซึ่งในจุดนี้ทางโครงการ 
ปิดทองหลงัพระฯ ได้เข้ามาให้ความรูก้บัชาวบ้านเรือ่งการ 
ปลูกพืชที่ตรงต่อความต้องการของตลาด และพืชนั้น 
จะต้องเป็นพชืทีช่าวบ้านปลกูได้ สอดคล้องกบัภมูสิงัคม 
เช่น การปลูกข้าวก�่าพันธุ์ลืมผัว ซึ่งเป็นการปลูกข้าว 
ไร่ที่ชาวบ้านท�ากันอยู่แล้ว รวมถึงพืชเศรษฐกิจอย่าง 
พริกซุปเปอร์ฮอทซึ่งที่พ่อหลวงได้ทดลองปลูกเมื่อ 
ปี 2558 โดยเริ่มต้นปลูกแปลงเล็กๆ ไว้กินเองใน 
ครวัเรอืน ก่อนขยายพืน้ทีป่ลกูเป็น 2 งานในเวลาต่อมา  
เม่ือม่ันใจว่าพริกซุปเปอร์ฮอทเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ทีม่ศีกัยภาพ ตลาดต้องการสงูและสามารถพฒันา 
ไปเป็นพืชหลักอีกหนึ่งที่สร้างรายได้ได้ 
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	 เมื่อถามถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาที่พ่อหลวงม ี
ต่อหมู่บ้านในอนาคต	 เขาตอบว่าอยากเห็นชาวบ้าน 
มีอยู่มีกินแบบพอเพียง	 มีป่าไม้ที่สมบูรณ์	 และรู้จัก 
เรียนรู้เรื่องต่างๆ	ที่สามารถน�ามาปรับใช้เพื่อพัฒนา 
ศกัยภาพของตวัเองได้	เพราะการท�าเกษตรให้ประสบ 
ผลส�าเร็จ	 ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อรับมือกับสิ่ง 
ที่ไม่แน่นอนต่างๆ	ตั้งแต่ราคา	การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพอากาศ	ปัญหาโรคและแมลง	ดังนั้นคนที่เรียนรู้ 
ตลอดเวลาจะเป็นคนที่ไม่อดยาก	 เพราะมีแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	หากเราสนับสนุน 
ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้กับพ่อแม่	 เด็กในวันนี้จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ติดตัว	และสร้างอาชีพให้
เขาต่อไปในอนาคต

พื้นที่  4 ไร่
75 ตรว.
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ขอบคุณครูภูมิป�ญญาผูถายทอดประสบการณ 
จากบานยอด บานผาหลัก บานน้ำเกาะ 

ตำบลยอด  อำเภอสองแคว จังหวัดนาน

1. นางพ�มพใจ รักษา   :  บานยอด
2. นายวรพล รักษา   :  บานยอด

3. นายว�นัย คงคา   :  บานยอด
4. นายแสวง  ทองสุข  :  บานยอด

5. นายประว�ทย แขนงาม   :  บานยอด
6. นายแกว รักษา    :  บานยอด

7. นายส�ทธิชัย  จิตตรง  :  บานยอด
8. นายคิด รักษา    :  บานผาหลัก
9. นายเวช รักษา   :  บานผาหลัก

10. ว�ไลวรรณ น้ำตอง  :  บานผาหลัก
11. นายตะ รักษา   :  บานผาหลัก

12. นายเข�ยน  ผาหลัก  :  บานผาหลัก
13. นายมา  ผาหลัก  :  บานผาหลัก

14. นายสกุล เร�่ยวสกุลชาติ 
:  บานน้ำเกาะ

15. นายพ�ชัย ตระกลศักดา
:  บานน้ำเกาะ




