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๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นวันแห่งความ

ปล้ืมปีติของคณะผู้ท�างาน “ปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชด�าริ” ทุกคน รวมท้ังพสกนิกรชาวน่าน เมื่อสมเด็จ

พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้า 

มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเยี่ยมส�านักงานปิดทองฯ ณ ชุมชนบ้าน 

ไผ่เหลือง ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน

ตัง้แต่เช้าตรูข่องวนัน้ัน เส้นทางเสด็จพระราชด�าเนนิตลอด

ทัง้สายแน่นขนัดด้วยฝงูชนทีม่าเฝ้ารอชมพระบารม ีทกุแววตา

ล้วนฉายแสงแห่งความสุขและความซาบซ้ึง เพราะชาวน่าน 

ทุกคนรู้ดีว่า “น่าน” คือ จังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงงาน 

ในพืน้ทีน่่านเป็นประจ�าทกุปีอย่างต่อเน่ืองยาวนานกว่ายีส่บิปี

พระมหากรุณาธคุิณทีห่ลัง่ไหลมาสูช่าวน่าน ผ่านโครงการ

พระราชด�ารมิากมาย ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชวีติชาวน่าน ท้ังใน 

ด้านสาธารณสขุ การอนามยัแม่และเด็ก การศึกษา การส่งเสริม

หตัถกรรม และสนิค้าชมุชน ภายใต้ตราสนิค้า “ภูฟ้า”



7เรื่องเล่า ชาวปิดทอง

ตัง้แต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา “น่าน” ยงัเป็นพืน้ทีต้่นแบบบรูณาการการแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ทีอ่ย่าง

ยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริแห่งแรกของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

การเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมส�านักงานปิดทองฯ เปรียบประดุจฝนทิพย์จากฟากฟ้า ที่หลั่งลงมา

ชโลมใจคณะท�างานปิดทองหลงัพระฯ ทัง้กรรมการ เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัรพฒันาของมลูนธิฯิ คณะท�างาน 

และพสกนิกรทุกคนให้ชุ่มฉ�่าเย็น

รอยพระบาทที่ยาตราต่อไปยังเนินจุดประกาย หมู่ ๗ บ้านน�้าป้าก ต�าบลตาลชุม อ�าเภอท่าวังผา  

เพ่ือทอดพระเนตรพืน้ทีโ่ครงการในวนันัน้ ยงัตราตรงึอยูใ่นหวัใจคณะท�างานปิดทองฯ และเป็นพลงับันดาลใจ 

ให้ปิดทองฯ ก้าวตามรอยพระบาทในการพัฒนาที่มีเป้าหมายให้คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง 

และยั่งยืน

จากก้าวแรกในการด�าเนินตามรอยพระยคุลบาททีจ่งัหวดัน่าน ตลอด ๑๐ ปี หลงัจากนัน้ปิดทองหลงัพระฯ  

ได้ก้าวต่อไปยังพื้นที่ต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี ในปี ๒๕๕๔ พื้นที่ต้นแบบบ้าน 

โป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ในปี ๒๕๕๕ พื้นที่ต้นแบบบ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี เมื่อปี  

๒๕๕๖ และพื้นที่ต้นแบบแก้มลิงหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีเดียวกัน จนถึงล่าสุด ในปี ๒๕๕๙  

คือ พื้นที่ต้นแบบต�าบลทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น และพื้นท่ีต้นแบบ ๗ หมู่บ้าน ในสามจังหวัดชายแดนใต้  

ยะลา นราธิวาสและปัตตานี
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ในทศวรรษหน้า ปิดทองหลังพระฯ ยังจะก้าวต่อไป ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาด้วย

องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับชุมชน สนองเบื้องพระยุคลบาทและ 

พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ทุกพระองค์ที่ทรงงานหนัก เพื่อความสุขและความวัฒนาสถาพรของคนไทยตลอดมา



จากสาวโรงงาน สู่ปราชญ์เกษตร๒
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ชีวิตของ อุบลพรรณ สุปัน อดีตสาวโรงงานผลิตกระเป๋า ย่านสมุทรปราการ ท่ีต้องจากบ้านเกิดและ

ลูกเล็กที่เพิ่งหย่านม เพราะความยากจน ท�ามาหากินได้ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทั้งครอบครัว และมีหนี้สิน 

เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เมื่อปิดทองหลังพระฯ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน    

อุบลพรรณและสามี ตัดสินใจไม่กลับไปท�างานโรงงานอีก เพราะเมื่อมีน�้าจากบ่อพวงสันเขา มีดินท่ีได้

รับการปรับปรุง มีเมล็ดพันธุ์ พืชผัก สัตว์เลี้ยง และความรู้จากการส่งเสริมของปิดทองหลังพระฯ การเป็น

เกษตรกรที่บ้านเกิดก็ดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีและมีความหวัง
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จากทีเ่คยปลกูข้าวได้ไม่พอกนิ เป็นหนีเ้ป็นสนิจากการปลกู

ข้าวโพดทีไ่ด้ผลผลติไม่คุ้มกับทีกู่ย้มืมาลงทนุ การปลกูพชืหลังนา  

และพืชผักอื่นๆ การเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ปิดทองฯ 

ส่งเสริม อุบลพรรณใช้เวลาเพียงปีเดียว ช�าระหนี้สินได้ทั้งหมด

๑๐ ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ชีวิตของอุบลพรรณเปี่ยมด้วย

ความสุขและอบอุ่น อยู่กับสามี พ่อแม่ และลูกทั้งสอง 

ความขยนัหมัน่เพยีร มธัยสัถ์ อดออม และความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 

ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา จนถึงวันนี้อุบลพรรณ

กลายเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผูเ้ชีย่วชาญในการท�าเมลด็พนัธ์ุข้าวก�า่ 

ลืมผัว หลังจากได้รับการสนับสนุนจากปิดทองหลังพระฯ ไปรับ

การอบรมจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจังหวัดพิษณุโลก 

นอกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวของเธอจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี 

คุณภาพดีเป็นที่ต้องการแล้ว ความรู้และความเช่ียวชาญของ

เธอยังเป็นที่ยอมรับในชุมชน ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่อไป

ให้กับคนอื่นๆ อีกด้วย จากคนแรกและคนเดียวที่ท�าเมล็ด 

พันธุ์ข้าว เธอเร่ิมต้นแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของเธอไปให้กับ 

คนอื่นๆ จนถึงวันนี้เธอได้ขยายจ�านวนคนท�าเมล็ดพันธุ์ข้าวไป

อีกมากมาย ทั้งเอาไว้ปลูกเองและจ�าหน่าย ทั้งในบ้านน�้าป้าก  

บ้านสบขุน่ ในอ�าเภอสองแคว ไปจนถงึอ�าเภอสนัติสขุและแม่จริม   
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ในแต่ละวัน อุบลพรรณมีกิจกรรมให้ท�าตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ตีหนึ่งจดเย็นย�่า ในพื้นที่ทั้งสามแปลงของเธอ

ที่เคยทิ้งร้าง ถูกพลิกฟื้นใหม่ ให้กลายเป็นสวนยางพารา มะม่วงหมิพานต์ ล�าไย ไร่ข้าวโพด พริก บ่อปลา และ

แปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว แน่นอนว่า ท�าให้เธอมีรายได้ตลอดทั้งปี 

 หน้าแล้ง มีนา-เมษา ก็เก็บมะม่วงหิมพานต์ สิงหา-กันยา เก็บล�าไย พ้นหน้าฝนก็กรีดยาง เกี่ยว

ข้าวแล้ว หลังนาก็มีข้าวโพดขาย เราไม่มีหนี้สินก็อยู่ได้สบาย ไม่ต้องด้ินรนมาก ถึงฤดูกาลอะไร เรามี

ผลผลิตตามฤดูกาลนั้นก็พอแล้ว 

แม้จะมงีานมากมายทีต้่องท�าทัง้ในนา ในสวน งานบ้านและดูแลคนในครอบครัว แต่อุบลพรรณบอกว่า 

เธอไม่เคยเหนื่อยหรือท้อเลย  ตอนไหนเหนื่อยก็พักก่อน พักเดี๋ยวก็หาย 

ความตัง้ใจของอบุลพรรณ คอืต้องการถ่ายทอดความรู้การท�าเมล็ดพันธุ์ข้าวก�่าลืมผัวออกไปให้ได้มาก

ที่สุด  ไม่อยากให้ข้าวนี้หายไป เพราะหนูเป็นคนเริ่ม หนูอยากให้มีคนอื่นมาสานต่อไป ถ้าสูญหายไป 

ก็น่าเสียดาย ท�าแล้วก็ผูกพัน ยังรักอยู่ จะทิ้งไปก็ไม่ได้ 

อุบลพรรณบอกว่า แม้เธอได้รับอะไรมากมายจากปิดทองหลังพระฯ แต่ที่ดีที่สุด คือ ความรู้ที่จะติดตัว

ไปตลอด และยังสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นๆ ได้อีกด้วย



ระเบิดไม่กลัว กลัวไม่มีจะกิน๓
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ในยุคสงครามเวียดนาม ชาวบ้านบ้านโคกล่ามและบ้าน 

แสงอร่าม ต�าบลกดุหมากไฟ อ�าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 

เกือบทั้งหมดหารายได้ยังชีพด้วยการ “เก็บระเบิด” ขาย 

เป็นระเบิดท่ีเครื่องบินของสหรัฐฯ ปลดทิ้ง ก่อนจะน�า

เครื่องลงที่ฐานทัพสหรัฐฯ จังหวัดอุดรธานี 

สุดใจ เจริญสุข อดีตผู ้ใหญ่บ้านบ้านโคกล่าม ก็เป็น 

คนหนึ่งในนั้น ที่พากันไปเก็บระเบิดทั้งครอบครัว

 ครอบครัวมีกันทั้งหมด ๑๒ คน ท�านา ๑๔ ไร่ แต่ได้ 

ข้าวไม่พอกิน ข้าวกระสอบหนึ่ง ๑๐๐ กิโล กินไม่ถึง ๑๕ วัน  

ก็หมด เดือนหนึ่งๆ ต้องหาเงินให้ได้ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท  

ซื้อข้าวสารกระสอบละ ๑,๒๐๐ บาท ให้ได้ ๒ กระสอบ  

พอจบ ป.๔ อายุ ๑๖-๑๗ ปี เกิดสงคราม ก็เลยไปเก็บ 

ระเบิดมาขาย 

เป้าหมายการปลดระเบิดทิ้งของเคร่ืองบินสหรัฐฯ คือ  

ภูฝอยลม ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ก่อน 

ปลดระเบิดจะมีประกาศเตือนให้ผู้คนถอยห่างไป แต่คนท่ีนี่ 

กลับวิ่งเข้าหาระเบิด โดยรู้จากประสบการณ์ด้วยว่า เครื่องบิน

จะบินวนก่อน ๓ รอบ รอบที่ ๔ จึงจะปลดระเบิดทิ้งลงมา
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 แรกๆ ก็กลัวเหมือนกัน แต่เห็นคนอื่นๆ ท�า ก็เลยท�าบ้าง เวลาระเบิดลงมา มันจะลึกลงไปในดิน  

ก็ต้องขุด ๑๐-๒๐ เมตร เอาขึ้นมา ลูกระเบิดใหญ่ๆ ที่ยังไม่แตก ขายได้ลูกหนึ่งตั้ง ๖๐๐ บาท ลูกเล็กๆ  

ก็ ๒๐ บาท ดินระเบิดปี๊บละ ๔๐ บาท 

ผู้ใหญ่สุดใจบอกว่า บางครั้งระเบิดลงมาห่างจากตัวเองไปแค่วาเดียวก็มี แม้จะมีพี่น้องร่วมสายเลือด 

และชาวบ้านหลายคนต้องตายไป แต่ด้วยความจ�าเป็น ทุกคนก็ต้องท�า

 ถึงกลัวก็ต้องไป เพราะไม่มีจะกิน  กลัวไม่มีกินมากกว่ากลัวตาย 

ทัง้ชวีติ สดุใจบอกว่าเก็บระเบดิมาแล้วมากมายจนนบัไม่ไหว ตัง้แต่ลกูเลก็ๆ ขนาด ๑๐ กโิลกรัม ไปจนถึง

ลูกใหญ่ เพราะในช่วงเวลาที่สงครามรุนแรงนั้น มีการปลดระเบิดทิ้งวันละหลายรอบ แต่ละวันเป็นร้อยๆ ลูก 

และวิชาก็แก่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถแกะระเบิด เอาดินระเบิดข้างในออกมาได้

สุดใจใช้ชีวิตอยู่บนภูเขา อยู่กับระเบิดถึง ๗-๘ ปี จนได้ฉายา “เสือภูเขา” แม้สงครามจะสิ้นสุดลง  

แต่เศษระเบิดเล็กๆ ก็ยังเก็บมาขายได้กิโลกรัมละ ๕๐ สตางค์ ถึง ๑ บาท

ในที่สุด เมื่อไม่มีระเบิดเหลืออยู่อีก สุดใจก็ต้องตัดสินใจจากบ้าน จากภรรยา และลูกทั้ง ๔ คน ไปขาย

แรงงานในต่างประเทศ เหมือนกับคนในวัยแรงงานทั้งหญิงและชายทุกคนในหมู่บ้าน

 มีนายหน้ามาชวนว่าค่าตอบแทนดี เลยเอาที่ของพ่อตาไปจ�านองมาจ่ายค่านายหน้า ๒๕,๐๐๐ 

บาท แต่ครั้งแรกของการไปขายแรงงานที่มาเลเซีย กลับกลายเป็นถูกหลอก ถูกลอยแพ 

ต่อมาไปขายแรงงานท่ีไต้หวัน แม้รายได้จะพอสมควร แต่ก็ไม่เหลือ แถมเป็นหนี้ เพราะติดเหล้าและ 

การพนัน จนต้องขายที่นาของพ่อตา ๘ ไร่ ได้เงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้หนี้
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 ผมท�าให้ครอบครัว รวมทั้งพ่อตาแม่ยายผิดหวังมาก 

เดินในหมู่บ้านไม่มีใครทักเลย เพราะเขากลัวจะยืมเงิน 

ในที่สุด สุดใจก็คิดได้ เมื่ออายุเข้า ๔๐ ปี เลิกเหล้า เลิกการ

พนนั เริม่ท�ามาหากนิ ท�าความดแีละช่วยเหลอืสงัคม จนในทีส่ดุ

ก็ได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นจังหวะเดียวกับท่ีปิดทอง 

หลงัพระฯ เข้ามาท�างานในพืน้ท่ีต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

 ก็เข้าร่วมกับปิดทองฯ มาตั้งแต่ต้น ตอนแรกก็ไม่รู้ว่า 

ปิดทองฯ คืออะไร จนคุณชายมาประชุมชาวบ้าน บอกว่า 

จะมาช่วยให้มีกินมีอยู่ พัฒนาอ่างห้วยคล้ายฯ ชาวบ้าน 

ทุกคนก็เอาหมด ผมเลยเอาชาวบ้านไปช่วยกันวางแนวท่อ 

ส่งน�้า จัดเวรกันจนส�าเร็จ 

การท�างานร่วมกบัปิดทองฯ คอืความภมูใิจของผูใ้หญ่สดุใจ  

 ขอให้ชาวบ้านมีกิน คือ เป้าหมายของผม ทุกวันนี้ความรู้ 

ที่ปิดทองฯ เอามาให้ ช่วยให้ชาวบ้านได้พัฒนาตัวเอง มีอยู่

มีกินมากขึ้น บางคนใช้หนี้ได้หมดแล้ว คนที่ไปขายแรงงาน

ต่างประเทศก็กลับมา เพราะเชื่อว่าจะสามารถท�ากินได้ 



ชีวิตที่ไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุน๔



18 เรื่องเล่า ชาวปิดทอง

ปฏิพัทฐ์ ฉมิล ีหนึง่ในราษฎรบ้านโคกล่าม ทีต้่องละทิง้บ้านและครอบครวั ไปขายแรงงานในต่างประเทศ

อยู่เกือบยี่สิบปี เพื่อให้มีรายได้มากพอเลี้ยงครอบครัว เพราะท�าไร่ท�านาไม่ได้ผล เนื่องจากความแห้งแล้ง 

ขาดแคลนน�้า จนต้องยอมกู้เงินจากนายทุนถึงเจ็ดหมื่นบาทเป็นค่านายหน้า

จากชื่อ สุริยา มาเป็น ธนกฤต จนถึง ปฏิพัทฐ์ ที่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อจะไปท�างานต่างประเทศ เพื่อ

อ�าพรางตัวให้สามารถกลับเข้าไปท�างานได้ใหม่

ชีวิตระหว่างขายแรงงานที่ไต้หวัน ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวัง 

ไปอย่างถูกต้อง มีสัญญา ก็มีรายได้หลังหักทุกอย่างเหลือเพียง 

เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ใช้เองเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ที่เหลือเก็บ

รวบรวมไว้ส่งกลบับ้าน กต้็องเสยีค่านายหน้าร้อยละ ๕ เมือ่อยาก 

มีรายได้มากขึ้นก็ต้องหนีสัญญาไปท�างานโรงงานอื่นนอกระบบ 

แลกกับการอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ และต้องระวังตัวทุกฝีก้าว

 ถ้าไปข้างนอก อย่างเช่น ไปร้านอาหารไทย จะมทีางลบั

ให้หนอีอกหลังร้าน เวลาต�ารวจมา จะมีคนบอกแล้วก็หนกีนั 

แม้จะระวังตัวอย่างไรตลอดสามปี วันหนึ่งก็พลาด โดนจับได้ 

ในโรงงาน จึงถูกส่งตัวกลับทันที และไม่มีโอกาสกลับไปท�างาน 

ในไต้หวันได้อีก

จากโรงงานพลาสติก ไปโรงงานกระเบื้อง และโรงงานทอผ้า 

ในไต้หวัน เขาต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ ไปท�างานท่ีประเทศ

อิสราเอล ตามค�าชักชวนของญาติภรรยา
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 พอกลับมาแต่งงาน ท�าไร่ท�านา พอมีลูกก็อยากมีเงินเก็บไว้ส่งลูกเรียนหนังสือ เห็นเขาส่งเงิน 

กลับบ้านเยอะ เลยตัดสินใจไปบ้าง เสียค่านายหน้าไปอีก ๙๐,๐๐๐ บาท ไปท�าเกษตร สวนดอกไม ้

ที่มีกุหลาบเป็นหลัก 

ปฏิพัทฐ์บอกว่า สวนกุหลาบเป็นงานหนัก เพราะต้องดูแลและเก็บทุกวัน อาหารต้องท�ากินเอง แต่ก็ม ี

เงินเหลือส่งกลับบ้านได้ อยู่ได้สองปีครึ่ง แม่ภรรยาเสียชีวิตจึงกลับบ้าน

ประเทศทีส่ามทีเ่ขายอมกูเ้งนิอกีเก้าหมืน่บาทเป็นค่านายหน้าไปท�างานก่อสร้าง คอื กรงุอาบดูาบ ีสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งที่นี่ ปฏิพัทฐ์บอกว่า เป็นชีวิตที่ยากล�าบากที่สุดแล้ว

 ต้องตื่นตั้งแต่ตีสาม อาบน�้า ล้างหน้า ไปกินข้าว คนสองสามพันคนต้องเข้าแถวเข้าคิวกัน เพราะ

รถจะออกไปส่งตอนตีสี่ นั่งรถไปสองช่ัวโมงถึงไซต์งานก่อสร้างโรงกลั่นน�้ามัน ท�างานหกโมงเช้าถึง 

หกโมงเย็น ถ้าวันไหนไม่ทนั ไม่ได้ไปท�างานก็ไม่ได้เงนิ ทีไ่ซต์งานอากาศร้อนมากถงึ ๖๐ องศา ขนาดนัง่เฉยๆ  

เหงื่อก็ออก เสื้อเปียกเป็นน�้าเลย ที่ท�างานไม่มีเพิงพัก อยู่กลางทะเลทราย ไม่มีต้นไม้ ลมก็มีแต่พายุ

ทะเลทราย บางทีสามสี่เมตร มองไม่เห็นกัน ที่พักคนงานเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ไม่มีหน้าต่าง มีประตูเดียว  

ห้องหนึ่งนอนสิบคน วันไหนไฟดับก็นอนไม่ได้ กลับมาถึงสองทุ่มก็นอนเลย เพราะไม่มีที่ให้ไปไหนได้ 

ท�างานได้หนึ่งปี บริษัทมีโครงการจะส่งเขาไปท�างานต่อที่ประเทศโอมาน ตอนนั้นเองที่ภรรยาโทรศัพท์

มาบอกว่า จะกลับบ้านไหม มีโครงการปิดทองฯ เข้ามาในหมู่บ้าน มาท�าแหล่งน�้าให้ มาส่งเสริมอาชีพเกษตร 

มาให้ความรู้ จึงขอกลับบ้านมาดูลาดเลาก่อน

 ภรรยาเข้าโครงการก่อน เขาบอกว่าเห็นความหวงัและเขาเชือ่มัน่ปิดทองฯ ถงึชวนกลบับ้าน 
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การกลับครั้งนี้เป็นการกลับมาอยู่บ้านอย่างถาวรและ

ไม่คิดจะไปไหนอีกแล้ว เพราะภาพที่เขาเห็นเมื่อกลับมา 

คือ ฟักทองเตม็ทุ่งนาท่ีเคยปล่อยไว้เฉยๆ หลังเกีย่วข้าวแล้ว  

และมอีะไรให้ท�านอกจากท�านาอกีมาก ทัง้เลีย้งหม ูเลีย้งไก่  

ปลูกผัก พืชหลังนา 

 มีรายได้ตลอดทั้งปี แม้จะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่

แต่ก็ไม่ขาดมือ ดีกว่าไปขายแรงงาน เพราะเป็นลูกจ้าง 

ตัวเอง รายได้ก็มากกว่าไปท�างานเมืองนอก ไม่ต้องเป็น 

หนี้เป็นสิน อยู่บ้านดีกว่า 

ทกุวนันี ้ปฏพิทัฐ์ ใช้ชวีติทัง้วนัอยูใ่นแปลงเกษตร ๒๐ ไร่  

ของเขา ท่ีเป็นท้ังนาข้าว สวนผัก สวนผลไม้ เลี้ยงวัว 

และใช้ความรู้ที่ได้รับจากปิดทองฯ มาต่อยอดทดลองท�า 

หลายอย่างด้วยตัวเอง แต่กับค�าถามว่า ทุกวันนี้พอใจกับ

ชีวิตแล้วไหม 

ค�าตอบของเขา คอื  พอใจ ๘๐ เปอร์เซน็ต์ จนกว่า 

จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้ก็จะพอใจมาก 

กว่านี้ เราท�าได้ก็อยากให้คนอื่นท�าได้เหมือนเรา 



จากลูกจ้างสวนมะนาว สู่เจ้าของ๕
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ยุง้ นาวะ จดจ�าเรือ่งราวชวิีตของตวัเองในวยัเยาว์

ได้เพียงว่า พ่อเป็นคนแก่งกระจาน แม่เป็นคนโป่งลึก 

จึงเกิดที่แก่งกระจาน มีพี่น้องทั้งหมด ๖ คน เรียนที่

โรงเรยีน อ.ฮ. ลงิค์ (ในพระอปุถัมภ์สมเดจ็พระศรนีครนิ 

ทราบรมราชชนนี) ในอ�าเภอท่ายาง ถึงชั้นประถม 

ปีที่ ๓ เมื่อแม่ตาย ครอบครัวก็แตกสลาย แยกย้ายกัน

ไปคนละทิศละทาง

ยุ้งในวัยสิบขวบ ร่อนเร่ไปเรื่อย ไปอยู่ป่าเด็งบ้าง 

ไปบวชเรียนบ้าง หลายปีจึงกลับมาอยู ่กับพี่ชายที ่

โป่งลึก บ้านเดิมของแม่ สองคนพี่น้องท�ามาหากินด้วย

การเลื่อยไม้ในป่าไปขาย เพราะในเวลานั้นยังไม่มีการ

ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ จนอายุได้ ๑๖ ปี เปลี่ยน

จากตัดไม้เป็นตัดหวายจากในป่า ลากออกมาขาย

 ลากหวายมันล�าบาก เหนื่อยมาก เข้าไป 

ตัดก่อน แล้วตีหวายเอาน�้าออก เวลาจับต้องระวัง 

เพราะหวายมีหนาม ลากออกมาทีละ ๖๐ ท่อน  

ท่อนหนึง่ยาวแปดศอก เข้าไปต้ังแต่เช้า ออกมากเ็ยน็ 

เอามาเหลา มัดเป็นก�า ใส่เรือล่องไปขายท่ีท่าเรือ  

ในอทุยานแก่งกระจาน ก�าละ ๑๐ บาท เดอืนหนึง่  

ขาย ๓ หน หนละ ๖๐ ก�า ได้เดือนละพันกว่าบาท  
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เมื่อมีครอบครัว (มีลูกทั้งหมด ๑๒ คน) นอกจากปลูกข้าวไร่แล้ว ก็เผาถ่าน ด้วยวิธีการขุดหลุมเผาในป่า 

แล้วค่อยขนออกมา บางทก็ีล่าสตัว์ด้วย ยุง้บอกว่า ในเวลานัน้ เขาท�าทกุอย่างเพือ่เลีย้งชพี เมือ่มีการประกาศ

เป็นเขตอุทยานฯ ก็ต้องแอบๆ ลักลอบท�า เพราะจะท�างานอื่นหรือแม้แต่รับจ้างก็ไม่มีให้ท�า

จนกระทั่งมีคนมาลงทุนท�าสวนมะนาวที่โป่งแดง ห่างออกไป ๑๕ กิโลเมตร ยุ้งจึงไปท�างานรับจ้างท่ี

สวนมะนาว  กินข้าวเช้าเสร็จก็เดินไปสวนมะนาว ถึงใกล้ๆ เที่ยง ดายหญ้ากับดูแลต้นมะนาว สามปี

มะนาวออกลกู ก็ได้ค่าจ้างเก็บมะนาวเข่งละสบิบาท บางทกีเ็อาเมยีเอาลกูไปช่วยเกบ็ด้วย ได้ค่าจ้างวนัละ 

ร้อยกว่าบาท เอาไว้ซื้อข้าวกับนมให้ลูก ก่อนกลับบ้านก็ซื้อข้าวสารมาถังหนึ่ง หมดแล้วก็ซื้อใหม่ 

แปดปีหลังจากนั้น ยุ้งเปลี่ยนไปรับจ้างท�านากุ้งท่ีปราณบุรี เพื่อหาเงินมาผ่อนช�าระค่ามอเตอร์ไซค์อยู ่

สองปี ปิดทองหลังพระฯ ก็เข้ามาท�างานในพื้นที่

ยุ้งกลับบ้านมาท�าการเกษตร ท้ังที่ไม่เคยท�ามาก่อน แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนจากปิดทองหลังพระฯ  

ทั้งความรู้ พืชผลต่างๆ  ทั้งกล้วย มะนาว กาแฟ ทุเรียน และพันธุ์ไก่ ยุ้งกลายเป็นเกษตรกรเต็มตัว ท�าเกษตร

ผสมผสานในพื้นที่ ๑๐ ไร่ของตัวเอง

 อยากท�าไร่ เพราะได้เป็นตวัของตวัเอง เป็นของเราเอง ถงึท�าเกษตรจะเหนือ่ย แต่กพ็กัได้ ผลท่ีได้ 

ขึ้นอยู่กับความขยันของเรา 

กว่าจะเป็นพื้นที่ท�าเกษตรได้ ยุ้งใช้เวลาถึงสามปี ค่อยๆ ถางต้นไม้ที่เคยรกทึบเป็นป่า ค่อยๆ ปรับพื้นที่

ด้วยตัวเองคนเดียว ค่อยๆ ถางไป ปลูกไปเรื่อยๆ จนถึงวันนี้  ยุ้งก็ยังใช้เวลาทั้งวันอยู่ในแปลงเกษตรของเขา 

ดายหญ้า ปลูกและดูแลต้นไม้ไป 
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ก่อนที่มะนาวและทุเรียนจะให้ผลผลิต รายได้ของยุ้งมาจากผักและกล้วยท่ีมีคนมารับไปขาย แบ่งกัน

คนละครึ่ง ขายเดือนละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ กว่าเครือ ก็ได้กันคนละสี่พันต่อเดือน ซึ่งยุ้งบอกว่า ยังดีกว่า 

ตอนท�างานรับจ้าง 

 ปลูกมะนาวไว้ ๓๐๐ ต้น กาแฟอีก ๑๐๐ ต้น ตายบ้าง รอดบ้าง เพราะไม่มีน�้า จะให้น�้าดีก็ต้องใช้ 

เครื่องสูบน�้า ใช้น�้ามันเกือบสิบลิตร จะใช้ท่อ ก็ร้อยกว่าท่อน ลงทุนหมื่นกว่าบาท ไม่มีเงินจะลงทุนเอง  

จนปิดทองฯ เข้ามาสนับสนุนให้กู้เงินมาวางท่อน�้า ตอนนี้เลยเป็นหนี้โครงการ ทั้งค่าไก่ ค่าท่อน�้า แต่ไม่มี

หนี้อื่น 

แต่ดูเหมือนว่า ยุ้งจะไม่กังวลนักกับหนี้สินจ�านวนนี้ เพราะเชื่อมั่นว่ารายได้จะดีข้ึน เมื่อมะนาวให้ผลดี 

รวมทั้งรายได้จากการเลี้ยงไก่และปลูกผัก ที่เพิ่งมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อช่วยกันปลูกและหาตลาด

 ก่อนนี้ก็ปลูกผักบ้างในท่ีของตัวเอง แต่ปีนี้หลังจากเกี่ยวข้าวแล้วก็จะโละออก ปลูกผักแทน  

ปลูกมะเขือยาว พริก และทุกอย่างเท่าที่มีแรง 

โดยเฉพาะมะนาว ยุ้งใช้ประสบการณ์จากที่เคยรับจ้างในสวนมะนาวมาท�า จนทุกวันนี้ เขากลายเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยสอนคนอื่นๆ ต่อ ทั้งเรื่องการติดตา ทาบกิ่ง และต่อกิ่ง

ยุง้สรปุในตอนท้ายว่า ชวีติทีดี่ขึน้ได้ทกุวันนี ้เพราะความรูแ้ละการสนบัสนนุจากปิดทองหลงัพระฯ นัน่เอง



กะหร่างผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี๖
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พนม ชายา เป็นหนึ่งในครอบครัวชาวปกาเกอะญอหรือกะหร่าง ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่บ้านบางกลอยบน 

ใจกลางป่าแก่งกระจาน และถูกอพยพลงมาอยู่ที่บ้านบางกลอย เมื่อพนมอายุได้ ๑๐ ขวบ

ครอบครัวนี้ไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ท�ากิน ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากล�าบาก แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ 

พนมท้อถอย ยอมแพ้ แล้วอยู่ไปวันๆ เมื่อเรียนจบช้ันประถมปีท่ี ๒ ท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านโป่งลึก พนมขวนขวายหาหนทางที่ดีขึ้นให้กับชีวิต ด้วยการท�างานที่โรงงานท�ารองเท้าไปด้วย เรียนการ

ศึกษานอกโรงเรียนไปด้วย จนจบชั้นมัธยมปลายที่ลพบุรี

 ท่ีอยากเรียนเพราะพูดไทยไม่ได้ ความรู้ก็ไม่มี เห็นเพื่อนๆ อ่านออกเขียนได้ก็อยากท�าได้ด้วย  

ถึงไม่เก่งก็ขอแค่พอไปได้ ก็ตั้งใจเรียนเท่าที่จะเรียนได้ เพราะคิดว่าจะท�าให้มีอนาคตที่ดีขึ้น 

จนเมือ่มคีรอบครวั พนมไปอยูก่บัภรรยาทีเ่ชยีงราย ท�างานรับจ้างหกัข้าวโพด เกบ็เงาะ ได้ปีเศษ กล้็มป่วย

 สะอึกจนหายใจไม่ทันเหมือนใจจะขาด แต่หมอให้ผมไปบ�าบดัทางจติ ผมเลยบอกว่า ถ้ารกัษาไม่ได้ 

ผมขอกลับบ้าน ออกจากเชียงราย อาการก็ดีขึ้น จนหายขาดเมื่อมาถึงบ้าน พ่อผมเป็นหมอดู เขาบอก

ว่าผิดผี อยู่เชียงรายไม่ได้  พนมเล่าพลางหัวเราะพลาง

พนมพาครอบครัวกลับมาอยู่บางกลอย หลังจากพักฟื้นระยะหนึ่งก็เริ่มท�างานรับจ้างตัดหญ้า ได้เงิน 

ครั้งละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท รวมแล้วเดือนละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท เกือบทั้งหมดไว้ซื้อข้าวสาร หาปู หาปลา 

เก็บผักมาเป็นอาหาร

๓ ปีหลังจากนั้น ชีวิตของพนมก็ได้พบกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสมัครเข้าท�างานเป็นอาสาสมัคร 

พัฒนาของปิดทองหลังพระฯ 

 พอดีตอนนั้นปิดทองฯ ท�าประชาคมชาวบ้าน เรื่องระบบไมโครกริด ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งใน 

การช่วยหมู่บ้านก็เลยสมัคร เม่ือเห็นว่าผมอ่านออกเขียนได้ ก็เลยให้เป็นหนึ่งในตัวแทนสองคนของ 

หมู่บ้านไปเข้ารับการอบรม 
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พนมเริ่มต้นเรียนรู้ระบบไมโครกริด จากการไปอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 ตอนไปไม่รู้หรอกว่าไมโครกริดคืออะไร แรกๆ ก็ยาก เขาให้วัดไฟก็กลัวไฟดูด 

พนมบอกว่า อาศัยจ�าและสังเกตสิ่งที่อาจารย์สอน ทั้งเรื่องแผงวงจร แผงโซลาร์เซลล์ วิธีการดูแล แก้ไข

หัวสูบ การวัดไฟ จนในที่สุดก็เข้าใจ ท�าผิดบ้าง ถูกบ้างไปเรื่อย ก็ท�าได้

ทกุวนันี ้นอกจากดแูลชาวบ้านแล้ว หน้าทีห่ลกัของพนม คอื ดูแลรับผดิชอบบ�ารงุรกัษาระบบไมโครกรดิ 

ของหมู่บ้าน คอยตรวจเช็ก ซ่อมแซมการช�ารุดเสียหายเล็กๆ น้อยๆ และตรวจจดบันทึกปริมาณน�้าที่สูบขึ้น

จากสระเก็บน�้า กับข้อมูลไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ วันละสามเวลา เช้า เที่ยง และสี่โมงเย็น ส่งข้อมูลไปให้

กับอาจารย์ มจธ. และประสานกับคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าของหมู่บ้าน
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 ไมโครกรดิให้ผลดกัีบชาวบ้าน แต่ก่อนปลกูอะไร 

กต็าย เพราะไม่มนี�า้ พอมไีมโครกรดิ อตัราการรอดของพืช 

กม็สีงูขึน้มาก ครอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกูได้ ๕๖๘ ไร่แล้ว  

ชาวบ้านกบ็อกว่าดี ไม่ต้องเสยีเงินสบูน�า้มากๆ แล้ว 

พนมบอกว่า ทุกวันนี้เขารู้สึกดีมากที่ได้ช่วยชาวบ้าน  

และงานที่รับผิดชอบประสบความส�าเร็จ แม้จะมีรายได้ 

มาจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรของปิดทองฯ อย่างเดยีว  

ก็ถือว่ายังดีกว่าตอนท�างานรับจ้างมาก

 ตอนนีผ้มรูเ้รือ่งไมโครกรดิค่อนข้างด ีและความรู ้

ที่ได้จากปิดทองฯ นี้ หากวันหน้าปิดทองฯ ถอนไปจาก 

พ้ืนที ่ระบบน�า้ ระบบไมโครกรดิเหล่านี ้องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกจ็ะมารบัผิดชอบดแูลต่อ ก็คงได้ใช้ความรูน้ี้ 

ท�างานต่อไป เพราะตอนนี้มีผมรู้เรื่องอยู่คนเดียว 

พนมกล่าวตดิตลกว่า   ถ้าไม่รูเ้รือ่งไมโครกรดิ ก็คง 

ต้องออกไปหางานท�าที่อื่น เพราะที่ท�ากินไม่มี ชีวิตคง

ล�าบาก อย่างนี้ต้องเรียกว่า ไมโครกริดช่วยชีวิต... 



จากอดเปน็อิม่๗
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ชีวิตในวัยเด็กที่ บุญเตือน ราชสีห์ ชาวปกาเกอะญอ 

เผ่าโปว์ ในต�าบลแก่นมะกรดู ชายขอบป่าห้วยขาแข้ง จ�าได้  

คือ ครอบครัว พ่อแม่ลูก รวม ๑๒ คน ช่วยกันปลูกข้าวไร่

แบบเลื่อนลอย ย้ายเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเหมือนคนอื่นๆ ทั้ง

ต�าบล แต่ข้าวที่ได้ไม่เคยพอกิน

แปลงทีบ่ญุเตอืนท�ากนิอยูใ่นปัจจุบนัเป็นของครอบครวั 

มาก่อน จนพ่อแม่แก่ลง เธอจึงได้รับที่ต่อ เร่ิมจากปลูก

ข้าวโพด ซ่ึงก็ไม่ได้ผล เพราะถ้าไม่ถูกไก่กับหมาเข้ามา

ท�าลาย ก็จะถูกน�้าท่วมตลอด เพราะเป็นร่องเขาทางน�้า 

ที่เมื่อมีฝนตก น�้าป่าก็จะไหลลงมานองเต็มไปหมด

เมื่อปิดทองหลังพระฯ เข้ามาในพื้นที่ นอกจากจะ

มีการส�ารวจแนวเขตที่ดินท�ากินของแต่ละคนให้ชัดเจน  

จนไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีการสร้างฝายและ 

ส่งเสรมิอาชพี เช่น การปลกูไม้เมอืงหนาวและสตรอว์เบอร์รี 

เธอเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการและลงมือท�าตั้งแต่ต้น

 ตอนที่ปิดทองฯ เข้ามา ตรงนี้ยังท�าข้าวโพดอยู่ 

ซ่ึงรายได้กไ็ม่มากนกั เม่ือปิดทองฯ เข้ามา เจ้าหน้าทีอ่ืน่ๆ  

กเ็ข้ามา อย่างป่าไม้กเ็อาไม้ผล ไม้ป่า เข้ามาปลกูผสมผสาน 

ในแปลง เลยเลิกปลูกข้าวโพดเพราะต้นทุนสูง หันมา 

ปลูกผกัเมอืงหนาว ผักพืน้บ้าน และสตรอว์เบอร์ร ี
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การปลูกกะหล�่า กะหล�่าปม บร็อกโคลี แรดิช คะน้าหวาน ในเวลาเพียงสามเดือนก็มีรายได้จากการ 

น�าไปขายให้ชาวบ้าน ครูในโรงเรียน และตามตลาด จากนั้นก็ลงไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน ล�าไย เสาวรส  

อย่างละไม่ต้องมาก ก็พอจุนเจือครอบครัว เพราะในยามมีผลผลิตมาก ขายที่ตลาดซาวไฮ่ ช่วงเสาร์-อาทิตย์

ก็ได้หลายพันบาท หรือในเวลาที่ไม่มีผลผลิต ก็ยังได้เกือบพันบาท

จากพืน้ทีท่ี่แทบไม่เคยปลกูอะไรได้ ความรู้จากการเข้าไปร่วมพฒันาระบบน�า้ ท�าให้เธอสามารถแก้ปัญหาได้  

ด้วยการขุดคลองไส้ไก่รอบพื้นที่ด้วยตัวเอง และลูกๆ ที่ปิดทองฯ พาไปศึกษาดูงานหลายๆ ที่ 

  ตอนน้ันลกูเรยีนมัธยม อายุ ๑๔ ปี ได้ปิดทองฯ พาไปดงูาน เขากก็ลบัมาเล่าให้ฟังว่าต้องท�าอย่างไร  

จากทีเ่ขาไม่เคยชอบท�าเกษตร ตอนนีเ้ขาไปเรยีนโรงเรยีนเกษตรแล้ว บางทกีห่็วง กลวัร่างกายเขาไม่ไหว 

เพราะท�าเกษตรมันต้องเหนื่อย แต่ลูกก็ยืนยันว่าไหว ท�าได้ เพราะชอบไปแล้ว ก็ตามใจเขา เพราะไม่ได้

หวังให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนอยู่แล้ว ขอแค่เป็นคนดี ไม่เป็นภาระสังคมก็พอ 

ปัจจบุนัในทีดิ่นท�ากินของบญุเตือนมากกว่า ๑๐ ไร่ เดนิไปทางไหนกส็ามารถเก็บพชืผกัทกุ ๆ  อย่างรอบตวั 

มากินได้หมด ทั้งไม้ผล ไม้เมืองหนาว ผักพื้นบ้าน และสมุนไพร นับร้อยชนิดผสมปนเปกันไป และความคิด

ของเธอในวันนี้ คือ “ไม่ท�าข้าวโพดก็ไม่อดตาย”

พืชผัก ผลไม้ของเธอเจริญเติบโตงอกงามโดยปราศจากสารเคมี สามารถน�าไปจ�าหน่ายได้ในตลาด 

หลายๆ แห่ง เป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว ปลูกบ้าน ส่งลูกและหลานได้เรียนหนังสือ และมีมากมาย สามารถ

แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้ตลอดเวลา

ความชอบต้นไม้ ชอบสีเขียว ท�าให้บุญเตือนปลูกต้นไม้ทุกอย่าง จากผักผลไม้เมืองหนาว มาเป็น

กาแฟ ไม้สัก ไม้พะยูง ซึ่งนอกจากจะเป็นรายได้ที่ดีแล้ว ต้นไม้ของเธอยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าให้กับ 

ห้วยขาแข้ง และเธอยังไม่หยุดที่จะวางแผนปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆ
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แม้เมือ่การท่องเทีย่วดินแดนหนาวสดุกลางสยามได้รบัความ 

นิยม บุญเตือนก็ยังรักษาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน�้าใจ 

ช่วยเหลือไว้อย่างคงเส้นคงวา เธอบอกเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า

 บางทีเอาลูกคนเล็กไปขายของ เขาเอาของให้ลูก  

หนูไม่อยากเอาเปรียบเขา ก็เอาของของเราแลกเปลี่ยนให้ไป  

ปีท่ีแล้วนกัท่องเทีย่วเยอะมาก ไม่ได้ขายอะไรเลย เพราะไปช่วย 

ปิดทองฯ นัง่นบัรถทีผ่่านเข้ามา มนีกัท่องเทีย่วเข้ามามากๆ เขา

อยากได้สตรอว์เบอร์ร ีแต่เราไม่มใีห้ กร็ูส้กึไม่ดีทีเ่ขาผิดหวงั 

แล้วท�าไมบุญเตือนจึงไม่ปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งมากๆ ให้

พอขาย เหตุผลของเธอ คือ ไม่อยากเป็นภาระให้กับหน่วยงาน

ที่มาช่วยเหลือ บางคนปลูกมากๆ พอไม่ได้ผล หรือมีของมากไป 

ระบายไม่ทันก็เครียด ส�าหรับเธอขายหมดก็หมด ขายไม่หมด 

ก็แบ่งให้คนอื่น ไม่ได้เน้นเงิน

 ทุกวันนี้ เมื่อเทียบกับตอนเด็กๆ แล้ว ชีวิตดีข้ึนมาก  

ตอนเด็กๆ อดอยาก อยากกินอะไรก็ได้แต่มอง ข้าวหม้อหนึ่ง 

ได้กินนิดเดียวเพราะต้องแบ่งกันหลายคน วันนี้ได้กินอิ่ม  

อยากกินอะไรก็ได้กิน อยากกินอะไรก็ปลูกเอง 



ชีวิตสุขี ชีวิตที่พลิกผัน ๘
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สขุ ีบุญแสงส่ง เป็นตวัอย่างของเกษตรกรท่ีขวนขวายหาความรู ้

สม�า่เสมอ ทัง้ด้วยตนเอง และการสนบัสนนุของปิดทองหลงัพระฯ 

ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์  

ท�าให้ในเวลาเพียง ๒-๓ ปี จากคนที่ไม่เคยเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ 

มาก่อนเลยในชวีติ กลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอด

ความรู้ต่อไปให้กับคนอื่นๆ ได้นับพัน

จากครอบครัวชาวนาที่มีพื้นที่เพียง ๓ ไร่ แถมขาดแคลนน�้า  

เพราะอยู่ห่างจากหนองเลิงเปือยถึง ๕ กิโลเมตร บางปีก็แล้งจัด  

บางปีกน็�า้ท่วม ปีไหนฝนดจีงึได้ท�านา แต่กย็งัไม่พอกนิ จนอายไุด้  

๒๐ ปี พ่อสขีุกต้็องจากบ้านเข้ากรงุเทพฯ มารบัจ้างท�างานก่อสร้าง 

เป็นช่างไม้อยู่ ๕ ปี ด้วยค่าจ้างเพียงวันละ ๙๐ บาท

 หาเงินได้ก็ต้องส่งให้พ่อแม่ที่อายุมากแล้ว ท�าอะไร 

ไม่ไหว หากินไปวันต่อวัน ไม่มีเหลือ เลยไปท�างานเป็นยาม

รกัษาความปลอดภยัทีห้่างสรรพสนิค้า รายได้ข้ึนมาเป็นวนัละ  

๒๐๐ บาท แต่บ้านต้องเช่า ข้าวต้องซื้อ มีลูกมีเมียด้วย  

ก็ไม่เหลืออีก 

ระหว่างท�างานเป็น รปภ. พ่อสขีุเหน็ช่องทางท�ามาหากนิใหม่  

จึงเปลีย่นอาชีพมาเป็นพ่อค้าขายลกูช้ินรถเข็นหน้าห้างสรรพสนิค้า  

หมดเวลาก็ตระเวนขายไปตามตรอกซอกซอยกว่าสิบปี 
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ขณะที่การขายลูกชิ้นไปได้ดี จากก�าไรวันละไม่กี่ร้อยบาท  

เป็นพันกว่าบาท จนผ่อนช�าระหน้ีท่ีกู ้มาลงทุนขายลูกชิ้นได้  

และดาวน์รถได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ยังต้องผ่อนช�าระเดือนละ 

๙,๐๐๐ บาท ชีวิตก็ต้องพลิกผัน เมื่อประสบอุบัติเหตุ ถูกชน 

แล้วหนี ขาหัก ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานนับเดือน  

จนเงินทองร่อยหรอหมดสิ้น และยังมีหนี้สินค่างวดรถเหลืออีก

กว่า ๔๐,๐๐๐ บาท

ระหว่างนอนรักษาตวั พ่อสขุไีด้เหน็ข่าวว่า ปิดทองหลงัพระฯ 

เข้ามาพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย จึงตัดสินใจกลับบ้าน 

อยากมาท�าไร่นาสวนผสมบ้าง เพราะอายุก็มากแล้ว 

 แรกๆ ยังไม่กล้าเข้าไปที่ส�านักงานโครงการฯ ทั้งๆ ที่

บ้านอยู่ตรงกันข้าม ได้แต่แอบๆ ด ูเขาท�าบ่อกบ บ่อปลา แล้วก็ 

มาลองท�าเอง ตัดสินใจขายรถมาลงทุนขุดบ่อ ซ้ือพันธุ์ปลา 

มาเลีย้งหลายอย่าง เช่น ปลานลิ ปลาดุก ปลาตะเพยีน เลีย้งกบ 

ด้วย ได้มาก็เอาไปขายที่ตลาด ก็พออยู่ได้ 

พ่อสุขีเริ่มต้นจากการสอบถามคนที่เคยเลี้ยง และจ้างคนมา

สอนเพาะพันธุ์กบ เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้จากการขาย

ลูกกบด้วย ในเวลาต่อมาเมื่อได้รับการสนับสนุนจากปิดทองฯ 

ด้วยการพาไปดงูานหลายครัง้ ประสานให้ประมงเข้ามาสนบัสนนุ  
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และด้วยความเอาใจใส่ หม่ันสังเกต ดูแลอย่างจริงจัง ฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ 

ด้วยตัวเอง ไม่นานนัก บ้านของพ่อสขีุก็กลายเป็นศนูย์เรยีนรูก้ารเลีย้งปลา เลีย้งกบ 

ของประมงจังหวดั และได้รบัรางวลัเกษตรกรผูท้�าประมงดเีด่นประจ�าอ�าเภอและ

จังหวัดอีกหลายรางวัล

  มีคนมาขอเรียนรู้ ขอมาดูงาน ปีหนึ่งหลายพันคนครับ แต่ละครั้งก็ 

๒๐-๑๐๐ คน มาจากมุกดาหารบ้าง ร้อยเอ็ดบ้าง มหาสารคามก็มา เขาบอก

เขาเห็นในยูทูบ ที่ปิดทองฯ เอาไปลงให้น่ะครับ 

พ่อสขุจีะถ่ายทอดความรู้ในการเลีย้งปลา เลีย้งกบ ให้กับคนท้ังท่ีมาซ้ือลกูกบ  

ลูกปลา และคนที่มาขอเรียนรู้ หรือบางครั้งก็มีคนมารับให้ไปช่วยแก้ปัญหาให้ 

เช่น กบติดเชื้อ เป็นโรคระบาด เท้าเปื่อย ตาถั่ว ตาฝ้าฟาง ซึ่งพ่อสุขีจะไม่เคย

ปฏิเสธที่จะช่วยเหลืออย่างไม่หวงวิชา

 ไม่รูจ้ะหวงไว้ท�าไม ตอนทีป่ระมงเขาเอาพนัธุป์ลามาให้ท�าธนาคารปลา

นลิ ให้พ่อเลีย้ง พอโตได้ที่ ๖-๗ เดือนก็แจกให้คนอื่นต่อไป เพราะคดิว่าทกุคน

จะได้มปีลานลิของพ่อหลวงกนิ หวงัว่าจะช่วยพ่อหลวงขยายพนัธุป์ลานิลและ

ช่วยให้คนอื่นมีรายได้ได้ 

นี่คือความภูมิใจของพ่อสุขี และก็ดีใจที่ปิดทองฯ เข้ามา ท�าให้ชาวบ้านดีขึ้น 

มีความรู้เพิ่มขึ้น มีทางเลือกให้ชีวิตมากขึ้น



นักสู้ผู้ไม่เคยย่อท้อ ๙
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สะอาด อุทพันธุ์ เกษตรกรบ้านทุ่งโป่ง อ�าเภออุบลรัตน์ 

จงัหวดัขอนแก่น ในวยั ๔๓ ปี ใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุในท้องนา  

ที่มีทั้งข้าว อ้อย พืชผักและเล้าไก่พันธุ์ประดู่หางด�า หลังจาก 

ทีต้่องออกจากบ้านไปท�างานรบัจ้างสารพดัเกอืบยีส่บิปี ตัง้แต่

ยังเป็นวัยรุ่น

 บ้านมทีีน่าอยู ่๓๐ ไร่ อยูก่นั ๕ คน แต่ไม่พอกนิ เพราะ

ความแห้งแล้ง ขาดแคลนน�้า อายุ ๑๘ จบประถม ๖ ก็ต้อง

ไปท�างานโรงอวน เพื่อหาเงินส่งน้องเรียนหนังสือ กลางวัน 

ก็ฟอกต้ม ย้อมอวน อยู่กับสารเคมีและความร้อนทั้งวัน  

กลางคืนรับจ้างขนไม้ขึ้นรถ วันอาทิตย์กลับบ้านมาช่วยแม่

ท�านา เช้าวันจันทร์ก็กลับไปท�างานต่อ 

สะอาดใช้ชีวิตแบบนี้อยู ่กว่า ๑๐ ปี ได้ค่าแรงตั้งแต่ 

วันละ ๑๒๘ บาท จนถึง ๑๘๐ บาท บางวันก็ได้ค่าจ้างขนไม้ 

๑๐๐-๒๐๐ บาท ยอมกินอยู่อย่างประหยัด เอาข้าวสารไป 

จากบ้าน แล้วหาปลา หากบ ฯลฯ มาท�ากิน

 ถ้าหาได้ ๑,๕๐๐ บาท กเ็กบ็ไว้ใช้เอง ๕๐๐ บาท ส่งให้ 

ที่บ้าน ๑,๐๐๐ บาท จนกระทั่งน้องคนหนึ่งเรียนจบ ปวส. 

ช่างยนต์ อีกคนจบการศึกษานอกโรงเรียน พอดีพ่อแม่ 

ไม่สบาย ก็กลับบ้านมาช่วยท�านา ดูแลพ่อแม่ไปด้วย 
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พื้นที่ท�านา ๒๐ ไร่ ปลูกอ้อย ๑๐ ไร่ สะอาดท�าเองคนเดียว ผลผลิตได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะท�าไม่ทันบ้าง 

แล้งมากบ้าง บางครั้งถึงเวลาเก็บเกี่ยว ฝนตกก็เสียหายหมด 

 ท�านาได้น้อยสุด ๓-๔ กระสอบ (กระสอบละ ๓๓ กิโลกรัม) เคยได้มากสุด ๑๐๐ กระสอบ  

ส่วนมากเก็บเอาไว้กิน ขายบ้างก็ส่วนน้อย เมื่อต้องการเงินมาซื้อเมล็ดพันธุ์ ส่วนอ้อย ปีแรกได้ ๑๐๐ ตัน 

แต่หลังจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆ เพราะดินมันเป็นดินทราย 

แต่สะอาดก็ยังพอใจกับการอยู่บ้านมากกว่า  ไปท�างานที่อื่นล�าบากกว่านี้มาก ไม่มีกินด้วย สมัย

ไปท�างานก่อสร้างที่กรุงเทพฯ ใหม่ๆ เขาทิ้งผมไว้ที่ขนส่งสายใต้ ๒ วัน ไม่ได้กินข้าวเลย เพราะไปไหน 

ไม่ถูก ต้องรอคนมารับ 

สะอาดสู้ทนกับผืนดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ และไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ อยู่หลายปี  

จนปิดทองฯ เข้ามาในพื้นที่เมื่อปี ๒๕๕๘

 ตอนนั้นนาปรังก็ท�าไม่ได้ ได้ยินเขาประกาศชวนปลูกพืชหน้าแล้ง ก็เลยไปลงช่ือปลูกข้าวโพด

หวาน อยากมรีายได้ช่วงหน้าแล้ง แต่ปีแรกปลกูไป ๖ ไร่ ได้แค่ครึง่เดยีว ๖ ตนั เพราะไม่มนี�า้ เจ๊งครบั  

แต่สะอาดไม่ถอย ปลูกข้าวโพดไม่ได้ เลี้ยงปลาไม่ได้ ก็มาเลี้ยงไก่แทน ควบคู่กับการท�าไร่อ้อย

  เลี้ยงไก่ครั้งแรก หมามันมากัดไก่ตายไปหลายสิบตัวอีก ก็เลยต้องลงทุนท�าเล้า พอปีที่ ๒-๓  

มันก็ค่อยๆ ดีขึ้น เสมอตัวก็ยังดีกว่า ท�าข้าวโพดมันขาดทุน   สะอาดบอกว่า   เราไม่ท้อ ปิดทองฯ 

ก็ไม่ท้อกับเรา เราไม่รู้อะไร เขาก็แนะน�า มีอะไรก็ปรึกษาได้ คุยได้ 
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ความสัมพันธ์ที่ดี ท�าให้สะอาดท�าทุกอย่างตามที่ 

ปิดทองฯ ส่งเสรมิ แนะน�า ทัง้ปลกูมะพร้าวและอืน่ๆ เพิม่ขึน้  

 ลองไปหลายๆ อย่างครับ ผมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมว่า 

ท�าแบบน้ีดีกว่าแบบเก่า อย่างข้าว ผมก็ลองท�าแข่งดู  

เขาใช้ปุ๋ยสั่งตัด ๑๕ กิโลกรัมต่อไร่ ผมหว่านปุ๋ยธรรมดา

ไปไม่รู้เท่าไหร่ แต่ของผมเป็นโรค ของเขาไม่เป็นและ

ได้ผลผลิตมากกว่า หลังจากนั้นก็ท�าตามเขาแล้วครับ

สะอาดหัวเราะ เมื่อเล่ามาถึงตอนนี้ แถมเล่าด้วยว่า  

ความเชือ่มัน่ท�าตามค�าแนะน�าทกุอย่าง ท�าให้เขาถกูประชด 

ประชนัจากคนในหมูบ้่านทีเ่สยีประโยชน์ว่า “ตายไปกใ็ห้

ปิดทองฯ เผาเด้อ...”

ทุกวันนี้ สะอาดมีรายได้รายวันจากผัก รายสัปดาห ์

จากการขายลูกไก่ และไก่เน้ือรายใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน  

รายปีจากข้าวและอ้อย และเริ่มมีเงินออม โดยไม่เคย 

เป็นหนี้เลย 

สะอาดบอกว่า เขายังมอีะไรทีอ่ยากท�าอีกหลายอย่าง 

แต่ตอนนี้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงไก่ให้ดีที่สุดก่อน เพราะมั่นใจ 

แล้วว่าชีวิตจะดีขึ้น และก็มีความสุขมากกับการท�างาน 

ในพื้นที่ท�ากินวันละ ๑๗-๑๘ ชั่วโมง



รวย-จนไม่สำาคัญ ตราบยังมีโอกาส๑๐
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ชวีติของ แม่ค�าออน สมปาน ถ้าเขยีนเป็นเส้นกราฟ ตลอดอายุ ๖๓ ปี กเ็หมือนเส้นกราฟท่ีเริม่จากศนูย์  

พุง่ขึน้ไปสงูสดุ แล้วกด็ิง่ฮวบลงมาอยูท่ีเ่กอืบศนูย์ ก่อนจะเริม่เป็นเส้นกราฟท่ีค่อยๆ ข้ึนไปใหม่ช้าๆ อย่างมัน่คงในวนันี้

จากลกูชาวนาบ้านห้วยยาง ต�าบลทุง่โป่ง อ�าเภออบุลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น ทีต้่องไปขอท�านา ปลกูผกั 

สวนครวัไว้กนิในพืน้ทีข่องคนอืน่ เพราะทีน่าของครอบครวัไม่ได้ผล เนือ่งจากความแห้งแล้ง เมือ่จบประถม 

ปีที ่๔ อาย ุ๑๕ ปี การเป็นลกูคนโตท่ีต้องเลีย้งดูน้องๆ อกีถึง ๖ คน แม่ค�าออนจึงต้องจากบ้านไปรบัจ้างท�าไร่

ข้าวโพดและถัว่ลสิง ทีอ่�าเภอวเิชียรบรุ ีจังหวดัเพชรบูรณ์ ด้วยค่าจ้างเพยีงปีละ ๑,๕๐๐ บาท

แม้ค่าจ้างจะน้อยนดิ แต่แม่ค�าออนกอ็ตุส่าห์เกบ็หอมรอมรบิ เงนิทีเ่หลอืกลบับ้านมาปีแรก ๑,๐๐๐ บาท 

แม่ค�าออนน�ามาซื้อควายให้พ่อเล้ียง จนออกลูกออกหลานเป็น ๙ ตัว แบ่งให้น้องๆ ไปคนละตัว ปีท่ีสอง  

แม่ค�าออนได้ค่าจ้างเพ่ิมขึน้เป็นปีละ ๒,๐๐๐ บาท ก็เหลอืกลับมาบ้าน ๑,๕๐๐ บาท

 แม่ใช้เงนิปีละ ๕๐๐ บาท ซือ้แค่แป้งกับสบู ่เราต้องประหยดั เพราะทีบ้่านไม่มเีงนิเลย 



43เรื่องเล่า ชาวปิดทอง

จนอาย ุ ๑๙ ปี แต่งงานแล้วกก็ลบัมาช่วยพ่อแม่ท�าไร่ ๙ ปีต่อมา สองคนสามภีรรยาจงึมาเช่าที ่ ๗ ไร่  

ปลูกอ้อยกันเอง ความขยันและความประหยัด ท�าให้แม่ค�าออน มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถขยับขยาย  

เช่าพื้นที่เพิ่มอีก ๑๔ ไร่ จนซื้อที่แปลงน้ันเป็นของตัวเองได้ ปลูกอ้อยและมันส�าปะหลัง ในเวลาไม่กี่ปี  

แม่ค�าออนมเีงนิฝากธนาคารถงึ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แต่ชวีติกเ็หมือนเล่นตลก เมือ่ลูกชายคนเลก็ตดิยา ตัง้แต่เรียนช้ันมธัยม ซ่ึงกว่าจะรูก็้สายไปแล้ว ทรพัย์สิน

เงนิทองทีม่เีร่ิมร่อยหรอลงไปเร่ือยๆ ตามมาด้วยลกูชายคนโตกลายเป็นคนติดเหล้า จนต้องออกจากงาน ขณะท่ี

รายได้จากการท�าเกษตรกน้็อยลง จนต้องกู้หน้ียมืสินมาใช้ 

 เงินท่ีกู้ธนาคารจะมาซื้อท่ีนา ผ่อนช�าระได้เพียงครึ่งเดียว ที่เหลือ ๒๐๐,๐๐๐ ท�าได้เพียง 

ทยอยจ่ายนิดๆ หน่อยๆ พอไม่ให้ดอกบาน กลายเป็นคนไม่มีเงินเลย ต้องขายไร่ใช้หนี้ให้จบๆ ไป  

จากนั้น ปิดทองฯ ก็เข้ามา 

แม่ค�าออน เข้าร่วมกบัปิดทองฯ และเร่ิมต้นใหม่อกีครัง้ในวยั ๖๐ ปี ด้วยการปลกูพชืผกัท่ีได้รบัการส่งเสรมิ 

ผสมผสานหลายอย่างในพ้ืนทีท่ี่เหลอือยู ่  การพัฒนาระบบน�า้ ความรู้ในการดแูลพชืผกั การพาไปศกึษาดงูาน

และช่วยหาตลาดให้ของปิดทองฯ ท�าให้แม่ค�าออน ลมืตาอ้าปากได้อกีครัง้ 

ความขยนั หนักเอาเบาสู ้ทีต้่องหาเลีย้งคนในครอบครวัถึง ๖ ชีวติ ร่วมกบัความช่างคดิ แม่ค�าออนจึงไม่ขาย

ผกัส่งให้กบัปิดทองฯ และแม่ค้าคนกลางเพียงเท่านัน้

 เราขายส่งให้แม่ค้า เขาก็เอาไปขายต่อท�าก�าไร แม่กเ็ลยคิดว่าเราท�าเป็นก�าๆ ขายเองดีกว่า 

ทกุวนัหลงัเก็บผลผลติ เช่น ถัว่ฝักยาว แตงไทย ข้าวโพด แตงกวา ฯลฯ แม่ค�าออน จะนัง่ก�าผกัเป็นก�าๆ 

แล้วน�าไปขายหลายตลาด ต้ังแต่ในหมู่บ้าน ไปถงึบ้านทรพัย์สมบูรณ์ บ้านทุ่งโป่ง บางแสนสอง ตลาดบางล�าพู 

ตลาดศรเีมอืงทอง ขายทีต่ลาดบ้าง หน้าอ�าเภอ โรงพยาบาลบ้าง สลับกนัไป ส่วนหนึง่ส่งให้กบัปิดทองฯ ทุกวนั

เสาร์และวนัพธุ
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 ผักของเราสดและปลอดสาร คนกินเด๋ียวนี้เขาฉลาด  

ถ้าของมสีารเคมี เขากนิ เขาก็รู ้แม่เลยมลูีกค้าประจ�า แต่ละวนั

ขายได้เป็นร้อยกโิล ผกัไม่งามกแ็ถมบ้าง แจกบ้าง 

ทกุวนันี ้ แม่ค�าออนมรีายได้ทกุวนั ตัง้แต่วนัละ ๓๐๐-๕๐๐  

บาท ขึน้ไปจนถึงวนัละ ๑,๕๐๐ บาท เวลาท่ีผลผลติมมีาก และ 

โอกาสพเิศษ บางครัง้ก็ขายได้ ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท

แม่ค�าออน บอกว่า ชีวติมคีวามสขุมากข้ึน ลกูคนโตเลกิเหล้าได้

กม็าช่วยแม่ หลานชายสามคนวยัก�าลงัเรยีนก็มาช่วยย่านอนเฝ้านา 

ช่วยก�าผัก ขายผกั และช่วยท�าสวนตามก�าลงัเดก็ๆ 

 มบีางคนต่อว่าแม่ว่าเอาหลานมาท�าอะไร ท�าไมไม่ให้ไป

ท�าอย่างอืน่ แต่แม่คิดว่าเกดิโตแล้วเขาไม่มอีะไรท�า เขาจะคิดได้

ว่าย่าเคยพาไปขายของ จะได้ท�าเป็นอาชพีได้ ค่อยๆ ปลกูฝังไป 

ไม่ได้บังคบั เขากช็อบด้วย แม่บอกหลานเสมอๆ ว่า ย่าท�าแบบนี้  

เวลาให้ไร่ให้นาไป อย่าเอาไปขายนะ เพราะกว่าจะได้มา มนัยาก 

ล�าบาก หาด้วยน�้าพักน�้าแรง ถ้าจะขายก็ให้นึกเห็นหน้าย่า 

เพราะท�าเกษตรมันย่ังยืน ตอนนี้ปลงแล้ว เคยมีเงินเป็นแสน

เป็นล้าน กไ็ม่ได้ดีใจ และไม่เสยีใจเมือ่เสยีเงนิ เพราะเงนิมนัของ 

นอกกาย ชวีติเรามค่ีากว่าเยอะ ไม่มกีห็าใหม่ ไร่นาเรากมี็ อาชพี

ก็มี มีความหวงั มโีอกาสเสมอ 



ซินเดอเรลล่ากาฬสินธุ์๑๑
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หญิงสาววัย ๔๐ เศษ ท่าทางกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา  

ที่ท�าหน้าที่เจรจาต่อรองขายผักมากมายหลายชนิดให้กับ  

“วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มผู ้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี”  

อย่างคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด จนแทบไม่น่าเชื่อว่าเธอไม่สนใจ

ใช้ชีวิตสบายๆ อยู่บ้านเฉยๆ ท้ังท่ีมีฐานะจะท�าได้ มาเป็น

หนึ่งในเกษตรกรปลูกผัก

เธอคือ มิสซิสโธมัส เดวีส์ หรือ นรินทร์ ถินค�าเชิด 

ชาวบ้านธนบุรี ต�าบลโพนงาม อ�าเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ ์ ในพื้นท่ีต้นแบบแก้มลิงหนองเลิงเปือยของ 

ปิดทองฯ

 ชอบเลี้ยงวัว ปลูกผัก ดีสุดแล้ว ถนัดด้วย เพราะ

แม่ปลูกฝังมาต้ังแต่เป็นเด็ก ท้ังเรื่องการปลูก ท้ังพา 

ปั่นจักรยานเอาไปขายที่ตลาดกมลาไสย 

ชวิีตของนรนิทร์ราวกบัละครโทรทศัน์ ทีน่างเอกเกดิมา 

เป็นชาวนายากจน ที่นาถ้าไม่ถูกน�้าท่วม ก็แล้งจัด พออายุ  

๑๓ ปี พ่อเป็นอัมพาต ต้องให้คนอื่นท�านาในที่ตัวเอง แลก 

กบัส่วนแบ่งข้าวหนึง่ในสาม ซึง่กไ็ม่มากนกั บางปีได้แค่ ๒-๓  

ถุงปุ๋ย อายุ ๑๕ ปี ต้องไปท�างานโรงงานเสื้อผ้า เพื่อหาเงิน 

ส่งพีส่าวเรยีนวิทยาลยั จนพ่ีสาวจบปริญญาตร ีเธอจงึส่งเสยี 

ตัวเองเรียนการศึกษานอกโรงเรียน จนได้วุฒิ ปวส.
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  ตอนท�างานโรงงานล�าบากมาก เข้างานเป็นกะ ๘ โมงเช้า ถงึ ๔ โมงเย็น ค่าแรงวนัละ ๑๐๐ กว่าบาท  

โอทีชั่วโมงละไม่ถึง ๖๐ บาท แต่เราอยากได้เงินเยอะ เลยท�าโอทีเยอะ ถึงสว่างก็มี นอนพักแป๊บนึง 

ก็ไปท�างานต่อ 

เงินที่ได้จากน�้าพักน�้าแรงของเธอ หักค่าเช่าหอของโรงงาน เดือนละ ๕๐๐ บาท และค่าอาหารวันละ  

๗๐ บาทแล้ว เธอรับภาระดูแลคนทั้งบ้าน เดือนละเกือบหมื่น ทั้งซื้อข้าวของใช้จ�าเป็น ทั้งส่งเป็นเงิน เพราะ

แม่ต้องดูแลพ่อที่ป่วย ไม่สามารถท�างานได้ 

ท�าเช่นนี้อยู่หลายปี จนพี่สาวเรียนจบ ภาระของเธอผ่อนคลายลง เธอจึงเรียนต่อ จนพบกับสามีคนแรก 

แต่งงาน ไปท�ากะหรี่ปั๊บขายที่บ้านสามี จังหวัดสุรินทร์ เหมือนชีวิตจะดีขึ้น เมื่อขนมของเธอขายดีมาก ทั้งใน 

จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด แต่เมื่อแม่ที่แก่ตัวลงขอร้องให้มาช่วยดูแลพ่อ เธอยอมย้าย

ทั้งครอบครัว ทั้งอาชีพ มาที่บ้านเกิด แต่แล้ว ๒ ปีต่อมา สามีก็ประสบอุบัติเหตุขณะก�าลังพายเรือไปนา  

เมื่อฟ้าผ่าจนสลบตกลงในน�้าเสียชีวิต โดยไม่มีใครช่วยทัน

เสยีสามีไป ชวีติเธอยิง่ล�าบาก เพราะลกูยังเลก็มาก หาเงนิได้เท่าไรกไ็ม่พอ จนต้องตัดสนิใจกลบัไปท�างาน

ที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง เป็นแคชเชียร์ในบาร์ย่านซอยคาวบอย
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จนได้พบกับสามี ซึ่งประทับใจกับการเอาใจใส่ดูแลครอบครัวของเธอมาก ขอให้เลิกท�างานมาดูแลบ้าน  

โดยเขาจะส่งเสียเลี้ยงดูเอง จนพ่อเสียชีวิต สามีก็ขอแต่งงานและชวนเธอกับลูกสาวให้ไปอยู่ด้วยกันใน 

ต่างประเทศ 

ชีวิตสิบกว่าปีในต่างประเทศ เรียกได้ว่าสะดวกสบายมาก มีเงินใช้สัปดาห์ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ช่วยสามี 

ดูแลกิจการร้านค้าบ้างเล็กน้อย แต่เมื่อแม่ขอร้องให้กลับบ้าน เธอก็ไม่ลังเลใจเลย พร้อมกับชวนสามีขาย

กิจการ ย้ายมาอยู่กาฬสินธุ์เป็นการถาวร

 กลับมาซื้อที่ไว้ ๑ ไร่ ที่มุกดาหาร กะว่าจะท�าบ้านให้เช่า แล้วก็ซื้อวัวมาเลี้ยง เพราะถ้าเราใช้ 

แต่เงินเก่า วันหนึ่งก็หมด 

ปีทีเ่ธอกลับมาเป็นปีทีปิ่ดทองหลงัพระฯ เข้ามาท�างานในกาฬสนิธุ ์เมือ่ทีเ่ลีย้งววัของเธอกลายเป็นแปลง

ปลกูผักรวมของชมุชน เธอกจ็บัจองพืน้ที ่๑ แปลง ขนาดไม่กีต่ารางเมตร ลงทนุถมทีย่กแปลง ปลกูผกัจากการ

ส่งเสรมิของปิดทองฯ เอาผกัทีไ่ด้ไปน่ังขายเองท่ีตลาด และตดิต่อหาลูกค้าข้างนอกให้เข้ามารบัซือ้ผกัของกลุม่ฯ 

 คนซ้ือมาจากทัง้ร่องค�า โพนงาม กมลาไสย ช่วยขายผักของคนในกลุม่ทัง้หมด เพราะของเราปลกู

เท่าไรกข็ายหมด ไม่พอขาย วนัหนึง่ๆ ได้แล้ว ๒๐๐-๓๐๐ บาท ช่วงผกัเยอะก็ได้วนัละ ๖๐๐-๗๐๐ บาท 

เมื่อกลุ่มฯ ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น เธอเองก็ขยายเป็น ๓ แปลง ปลูกผักหมุนเวียนไปตามความต้องการ

ของตลาด ซึ่งรวมทั้งโรงพยาบาล ๒ แห่งด้วย

 สามีไม่ว่าท่ีมาปลูกผัก เพราะเป็นความสุขของเรา ความชอบของเรา คุณมีเวลา คุณก็ดูแล 

หมาคุณ ฉันก็ไปดูแลผัก ดูแลวัวของฉัน  เธอกล่าวติดตลกพร้อมกับรอยยิ้มเบิกบาน



ผู้สร้างชื่อทุเรียนโป่งลึกให้กระฉ่อน๑๒
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“ทุเรียนโป่งลึก” สร้างช่ือเสียงโด่งดังเป็นท่ีต้องการของตลาดได้ภายในเวลา 

ไม่กี่ปี แต่ที่มาของความส�าเร็จนั้น คือ ความอดทน มุ่งมั่น และการไม่ยอมแพ้ของ 

ผู้หญิงที่ชื่อ “จินดารัตน์ ค�าเวียง” จากเมล็ดทุเรียน ๓ เมล็ดของทุเรียนลูกแรก 

ที่เธอได้ลิ้มชิมรสในชีวิต เมื่อตอนวัยรุ่น

จินดารัตน์เป็นลูกเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวและกล้วย ซึ่งมักประสบปัญหาความ 

แห้งแล้ง ขาดแคลนน�า้ ท�าให้รายได้จากผลผลิตมพีอแค่ต่อทุนไปปีต่อปีเท่านัน้ และคง 

จะเป็นเช่นนัน้ไปตลอด หากจนิดารตัน์ไม่ได้กนิทเุรยีนลกูแรกในชีวติ เมือ่อาย ุ๑๕ ปี

 พ่อซื้อทุเรียนมาฝาก เป็นทุเรียนลูกเล็กๆ พอได้กินก็ชอบมาก เลยเก็บ 

เมล็ดไว้ มาปลูกในสวน ตอนนั้นก็คิดแค่ว่า อยากมีทุเรียนเอาไว้กิน 

จินดารัตน์ลงมือปลูกทุเรียนอย่างง่ายๆ แค่ฝังเมล็ดลงในดิน แล้วก็คอยรดน�้า

เท่านั้น ทุเรียนต้นแรกจึงถูกปลูกข้ึนบนผืนดินบ้านโป่งลึก ๗-๘ ปีต่อมา มีทุเรียน

เพียงต้นเดียวจาก ๓ ต้น ที่ให้ลูก ได้เก็บกินตามที่ตั้งใจ

เมื่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานส่งเสริมการปลูกทุเรียนในพื้นที่ จินดารัตน์  

ได้ทเุรียนเพ่ิมมาอีก ๗ ต้น ครัง้นีเ้ธอคาดว่าจะมรีายได้จากทุเรยีนเพ่ิมข้ึน หลายปีต่อมา  

ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิต จินดารัตน์ขนทุเรียนไปขายที่ที่ท�าการอุทยานฯ บ้าง ไปขาย 

ตามตลาดบ้าง เมือ่แรกนัน้ ทเุรยีนของเธอขายไม่ได้เลย จนิดารตัน์จงึเปลีย่นกลยทุธ์

เป็นให้ลกูค้าลองชิมก่อน จนมพ่ีอค้าจากท่ายางมาเหมาไปในราคากิโลกรมัละ ๒๕ บาท  

ทุเรียน ๑ ตัน สร้างรายได้ครั้งแรกให้ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
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 ดีใจมาก ไม่เคยได้เงินมากขนาดนั้น เลยมี

ก�าลังใจท�าต่อ 

บททดสอบต่อมา คือ เม่ือทุเรียนป่าละอูเริ่มม ี

ชื่อเสียง พ่อค้าน�าทุเรียนของจินดารัตน์ไปขายในช่ือ 

ทเุรยีนป่าละอ ูเพ่ือให้ได้ราคาดีขึน้ แต่จินดารตัน์ยนืยนั

ทีจ่ะให้ทเุรียนของเธอได้ชือ่ว่าเป็นทเุรยีนโป่งลกึ

 ท�าไมเป็นชื่อทุเรียนโป่งลึกไม่ได้ ในเมื่อเนื้อ

ก็อร่อยเหมือนกัน ก็เลยขายเอง เรียกว่าทุเรียน 

โป่งลึก แรกๆ ก็ขายไม่ดีเท่าทุเรียนป่าละอูหรอก  

จนได้ปิดทองหลังพระฯ มาช่วยสนับสนุน 

ปิดทองหลังพระฯ เข้ามาให้การสนับสนุนระบบ

น�้าในแปลง ตลอดจนความรู ้ในการบ�ารุงดูแลต้น  

การตัดแต่งกิ่ง ก�าจัดเชื้อโรคและแมลง การใช้ปุ๋ย

ชีวภาพแทนปุ ๋ยเคมี ท�าให้ผลผลิตของจินดารัตน ์

ดีขึ้นมากทั้งปริมาณและคุณภาพ และที่ส�าคัญ คือ 

ช่วยประชาสัมพันธ์ช่ือทุเรียนโป่งลึกให้เป็นที่รู ้จัก 

อย่างกว้างขวาง
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การสนับสนุนของปิดทองหลังพระฯ ในช่วง ๔-๕ ปีท่ีผ่านมา ท�าให้จินดารัตน์ 

มีรายได้จากทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นปีละหลายแสนบาท จากสวนทุเรียน ๒ แปลง 

ประมาณ ๒๐๐ ต้น เมื่อรวมรายได้ในช่วง ๔ ปีท่ีผ่านมา จินดารัตน์มีรายได้ถึง  

๔ ล้านบาท จากทุเรียนเพียงอย่างเดียว

 ฤดูที่ผ่านมา ปี ๒๕๖๒ นี่ ขายทุเรียนไปได้ ๖ ตัน เกรดดีๆ ลูกสวยๆ ขายได้ 

กิโลกรัมละ ๑๕๐ บาท ก็ได้มาหลายแสน 

รายได้จากทุเรียนไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับจินดารัตน์ เท่ากับการท่ีทุเรียน

ของเธอได้สร้างชื่อเสียงของบ้านเกิดให้เป็นท่ีรู้จัก และเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร 

ที่ปลูกทุเรียนรายอื่นๆ ในละแวกนั้น ตั้งแต่บ้านโป่งลึก ขยายออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

และเธอยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ จินดารัตน์ยังพร้อมท่ีจะก้าวต่อไป ด้วยการรวมกลุ่ม 

ผู้ปลูกทุเรียนบ้านโป่งลึกทั้งหมด เพื่อพัฒนาคุณภาพของทุเรียนผลสด เพิ่มมูลค่าด้วย 

การแปรรปู ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีนทัง้หมด



ทั้งชีวิตนี้ สู้ไม่มีถอย๑๓
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สุนีย์ ชุมนพรัตน์ เริ่มท�างานตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี เมื่อจบชั้นประถม ๖ ตลอด 

การท�างาน ๓๒ ปี สุนีย์ท�ามาแล้วแทบทุกอย่าง ตอนเด็กๆ ช่วยพ่อแม่ท�านา ว่างจากนา 

ก็ขายของ ซึ่งไม่พอเลี้ยง ๑๓ ปากท้องในครอบครัวได้ สุนีย์จึงจากสงขลาบ้านเกิด  

มาท�างานโรงงานเย็บเสื้อโหลที่กรุงเทพฯ ทั้งเย็บ ติดกระดุม รีด ได้ค่าจ้างตัวละ  

๓ บาท จากไม่เป็นจนช�านาญ มากสุดก็ได้วันละ ๒๘ ตัว แลกกับการท�างานตั้งแต่ 

หกโมงเช้าจนถึงตีสองหรือถึงสว่าง เพื่อเงินวันละไม่ถึงร้อยบาท ซ่ึงเธอจะส่งให้ 

ทางบ้านเดือนละ ๓๐๐ บาท ไม่เคยขาด

เพียงปีกว่า ร่างกายก็ทรุดโทรม ผ่ายผอม และเริ่มป่วยเพราะฝุ่นผ้า พ่อไม่ยอม

ให้ท�างานอีก เธอจึงกลับบ้านมารับจ้างขายเสื้อผ้าที่หาดใหญ่ จนพบกับสามี แต่งงาน 

เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม และย้ายมาอยู่ปัตตานี

 แรกๆ ก็ล�าบาก เพราะเราไม่มีอะไร มาช่วยกันท�ามาหากิน รับจ้างกรีดยาง 

เสร็จแล้วแฟนก็ไปรับจ้างต่อที่โรงงานเลื่อยไม้ ได้วันละ ๙๐ บาท พอมีลูกก็อยาก

สร้างฐานะ จึงหอบหิ้วกันมาเป็นกรรมกรก่อสร้าง แฟนได้วันละ ๙๐ บาท เราได้ 

๖๐ บาท ตื่นตั้งแต่ ๖ โมงครึ่ง ท�าล่วงเวลาจนถึงสองทุ่ม บางทีก็ตีสอง เพราะอยาก

ได้เงินเยอะ ลูกก็ต้องเอาไปด้วย ไปนอนในรถเถ้าแก่ 

สนุย์ีบอกว่า ๕ ปีทีท่�าแบบนี ้แต่ชวีติกไ็ม่มอีะไรดขีึน้ ชกัหน้าไม่ถงึหลงั กว่าจะได้ค่า

จ้าง ก็ต้องเป็นหนี้ที่ยืมมาซื้อข้าวสาร จนท้องลูกคนที่สอง ใกล้คลอด ท�างานต่อไม่ไหว 

จงึกลบัมาอาศยับ้านญาติสามอียู ่ตวัสามีไปท�างานบ่อกุง้ต่างจงัหวัด ตวัเองอยูบ้่านเลีย้ง

ลูก รับจ้างปอกมะพร้าว พอได้ค่ากับข้าว กลางคืนออกไปรับจ้างกรีดยาง
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 สวนยาง ๕ ไร่ หนูวิ่งกรีดเลยนะ เพราะห่วงลูก ใกล้สว่างกลับมาอาบน�้าลูก ส่งลูกไปโรงเรียน 

แล้วก็ปอกมะพร้าวอยู่แบบนี้ 

ชีวิตดีขึ้นเมื่อเถ้าแก่สงสาร ให้หาเงินสามหมื่นมาลงทุนซื้ออาหารเลี้ยงกุ้ง ก็ขายทุกอย่างไปลงทุน  

 ขายกุ้งครั้งแรก ได้แบ่งก�าไรมาสองหมื่น จับเงินวันแรก หนูร้องไห้เลย เพราะไม่เคยจับเงินเยอะขนาด

นี้ เอาไปใช้หนี้บ้าง เก็บไว้บ้าง ท�าไปเก็บเงินไปหลายปี จนได้ถมที่สร้างบ้าน 

เมือ่มบ้ีาน สามตัีดสนิใจกลบับ้านมาอยูก่บัลกูเมีย สองคนรับจ้างกรดียางสกัพกั กเ็ปลีย่นมาเป็นเลีย้งแพะ

 เห็นลุงเขาเลี้ยงแพะอย่างเดียว ก็ส่งลูกเรียนหนังสือได้ เลยไปซื้อแม่พันธุ์มาสองตัว เลี้ยงยังไม่เป็นก็

ถามลุงเอา มาได้แพะช่วยเหลือคนจนอีกตัว สนิทกับปศุสัตว์ที่เขามาผสมเทียมให้ เขาเลยชวนแฟนไป

เป็นอาสาปศุสัตว์ อบรมการฉีดยา การดูแลสัตว์จนช�านาญ 

ครอบครัวสุนีย์จึงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งกลุ่ม หาสมาชิกได้สิบคน ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาท�า 

โครงการ แต่ไม่มีประสบการณ์ แพะก็ตายไปบ้าง จนคนอื่นๆ ท้อ เหลือเธออยู่คนเดียว  เราต้องยึด 

อาชีพนี้ ไม่เคยท�านาก็ท�า ไม่เคยปอกมะพร้าวก็ปอก ท�าได้ทุกอย่าง เงินสะอาดเงินบริสุทธิ์ท�าหมด  

เหนื่อย นอนตื่นมาก็มีแรง 

จากแพะ ๔ ตัว สุนีย์ค่อยๆ ขยาย หาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมบ้าง อ่านเองบ้าง จนขายมีรายได้พอ

ส่งลูกเรียนหนังสือ ปลูกผัก กรีดยาง รวมกับอยู่อย่างประหยัด ก็พออยู่ได้  

เมื่อปิดทองหลังพระฯ เข้ามาในพื้นที่บ้านท่าน�้า จังหวัดปัตตานี สุนีย์จึงเป็นคนแรกที่เข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมการเลี้ยงแพะคุณภาพ เปลี่ยนจากการเลี้ยงแพะปล่อยแบบธรรมชาติ มาเป็นการเลี้ยงแบบถูก 

สุขอนามัย มีคอก มีรั้ว ให้อาหาร ยา วัคซีนที่ถูกต้อง และได้รับแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอลมาเลี้ยง 

ผลที่ได้นั้นเกินความคาดหมายของสุนีย์
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 ก่อนนี้เลี้ยงแบบปล่อย ปัญหามาก ทั้งท้องอืด เป็น

พยาธิ เป็นกลาก เป็นตุ่ม ที่รักษาไม่ได้ ผูกไว้เชือกพันขา  

 ตายก็มี มาเลี้ยงแบบขังคอก แพะเราก็อ้วน แข็ง

แรง สะอาด และถูกหลักศาสนา จนคนพูดต่อๆ กันว่า จะหา 

แพะท�าพิธีต้องมาบ้านท่าน�้า 

๓ ปีที่ผ่านมา สุนีย์ ปลูกหญ้าอาหารเอง ผสมพันธุ์เอง  

ให้ได้แพะตัวใหญ่ตามที่ตลาดต้องการ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ท้องเรว็ 

 ก่อนน้ีไม่มเีงนิเก็บเลย ตอนนีส้บายแล้ว มีเงินเกบ็ เพราะ

แพะท�าพิธีตัวหนึ่งก็ได้ห้าพันถึงเก้าพัน ราคาขึ้นอยู ่กับ 

ความพอใจ ขายเป็นตวับ้าง มีคนมาซือ้ไปเป็นพ่อพนัธุแ์ม่พนัธุ ์

ไปเลี้ยงต่อ เราก็แนะน�าวิธีเลี้ยงให้เขาด้วย  

 ไม่ค่อยช�าแหละขาย เพราะแค่แพะท�าพิธีก็ไม่พอ 

ขายแล้ว และได้ราคาดกีว่าด้วย ตอนนีก้เ็ลยตัง้กลุม่กนั สมาชกิ 

จาก ๘ คน ขยายเป็น ๒๘ คน มแีพะรวมกนั ๒๔๐ กว่าตวั  

แน่นอนว่า สนุย์ีย่อมได้รบัเลอืกจากสมาชกิให้เป็นประธาน

วสิาหกจิชมุชนแพะบ้านท่าน�า้ ซึง่ก�าลงัก้าวหน้าด้วยความสามคัคี  

มกีฎระเบยีบทีเ่คร่งครัด แต่กอ็ยูร่่วมกนัด้วยความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่  

ดูแลซึ่งกันและกัน



ท่ามกลางสายหมอกและดวงดาว๑๔
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พนม ขอสขุ ทีบ่อกว่าตัวเขาเองเป็นกะเหรีย่งจ๋าเลยล่ะ แต่เมือ่ได้รูเ้รือ่งราว

ของเขาแล้ว ต้องบอกว่า เป็นกะเหรี่ยงที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

ด้วยวัยเพียง ๒๗ ปี เขาเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นบุกเบิก ตั้งแต่ 

เมื่อ ๓ ปีก่อน ฟาร์มสเตย์ในชื่อ “ไร่อุ๊ยกื๋อ” ของเขา ได้รับความนิยมจากผู้ที่

ชื่นชอบธรรมชาติแท้ๆ ที่ปราศจากการปรุงแต่ง ไม่มีไฟฟ้า มีแต่ความเงียบสงบ 

สายลม แสงแดด หมอก น�้าค้าง ดวงดาวยามค�่าคืน และไร่นาสวนผสม

พนม หรือ จิ๋ว เรียนหนังสือจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

ราชภฏันครสวรรค์ ความฝันทีจ่ะเป็นทหารสญูสลาย แม้จะสอบเข้าโรงเรยีนนาย

สิบได้ เพราะบ้านของเขาอยู่ในพิกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

จิ๋วจึงกลับบ้านมาช่วยพ่อท�าไร่ท�าสวน ท�าเกษตรผสมผสาน ที่ได้รับ 

การสนับสนุนจากปิดทองหลังพระฯ เพราะ “วันนบ ขอสุข” พ่อของเขาเป็น

หนึ่งในเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมกับปิดทองหลังพระฯ ตั้งแต่ต้น  

 ปีแรกท่ีกลับมา ปลูกกล้วยเนื้อเยื่อ หลังจากท�าหลุมขนมครกใน 

แปลงแล้ว พ่อก็เริม่ปลกูผกัผลไม้แบบผสมผสานหลายอย่าง ทัง้สตรอว์เบอร์รี 

ผักเมืองหนาว ค�าว่า อุ๊ยกื๋อ แปลว่า อร่อย ก็มาจากชื่อสตรอว์เบอร์รีของพ่อ

นั่นแหละครับ 

จ๋ิวบอกว่า แรกๆ เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบท�าเกษตรหรือเปล่า เพียงแต่

ไม่อยากเห็นพ่อเหน่ือยมาก แต่พอค�านวณรายได้จากเกษตรแล้ว มากกว่า 

ท�างานบริษัทหรือราชการเสียอีก เลยตัดสินใจมาทางนี้เต็มตัว
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ความคิดที่จะท�าลานกางเต็นท์ มาจากการนั่งเล่น 

กับน้าชายที่ขอมากางเต็นท์นอนในไร่ จ๋ิวฉุกคิดขึ้นมา 

ทันทีว่า ไร่ของเขามีบรรยากาศดีมาก เลยชวนน้าชาย 

ลงมือทันที สองคนช่วยกันตั้งเสาไม้ไผ่ ยกสูง ปูฟากด้วย

ไม้ไผ่ ไม่มีหลังคาและผนัง ให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท ์

ข้างบน เพื่อความปลอดภัย

 ท�าด้วยมือเปล่าๆ นีแ่หละครบั สองคน ๑๐ หลงั 

ท�าอยู่ไม่นานก็เสร็จ ลงทุนไป ๒๐,๐๐๐ บาท มากสุดก็ 

ตรงทีจ้่างคนถ่ายรปู ท�าเวบ็ไซต์หมดไปหมืน่กว่า ตอนนัน้ 

แม่ยังร้อง โห...มึงท�าอะไรเนีย่  จ๋ิวเล่าไปหวัเราะไป

แต่ความคิดและความกล้าของเขา ประสบผลเกิน 

คาดหมาย ไร่อุ๊ยกื๋อของเขา มีการแชร์และโพสต์ต่อๆ  

กันไป ยิ่งเมื่อเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังมาพักและช่วย 

เผยแพร่ ไร่อุ๊ยกื๋อก็ยิ่งมีชื่อเสียงและได้รับความนิยม

 ปีแรกผมตกใจเหมือนกัน ยอดแชร์ยอดไลก์สอง

หมื่นกว่า ทั้งที่แทบไม่มีอะไรเลย แต่ภาพมันออกมาดี  

ผมนึกแล้วก็ข�า (หัวเราะ) ปีนั้นได้ค่าที่พักเกือบห้าแสน

บาท ผมงงเลย หลังจากปีนั้น ก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ 
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ไร่อุ๊ยก๋ือต้องจองล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เพราะมีเพียง  

๑๐ หลงั ถึงแม้จะมีนักท่องเที่ยวอยากมาพักที่นี่มาก จิ๋วก็ไม่เคยคิดจะเพิ่มปริมาณ

   ถ้าเพิ่มแล้ว มันจะมั่วครับ นักท่องเที่ยวเขาจะไม่แฮปปี้ คนที่มาเขาอยากได้ความเป็นส่วนตัว 

ไม่ชอบความอึกทึก ถ้ามีคนมากๆ ห้องน�้าก็ต้องแย่งกัน ทุกอย่างต้องแย่งกัน บางคนจองล่วงหน้ามาเป็น

เดือนๆ ก็จะผิดหวัง และเหมือนเราโลภ 

นอกจากบรรยากาศ ความสงบ สวยงามแล้ว สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจ คือ บริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง 

และความใจดขีองเจ้าของทีม่กัอนุญาตให้แขกเกบ็ผลไม้ตดิไม้ตดิมอืกลบัไปได้ ส�าหรบัความส�าเรจ็นัน้ จิว๋บอกว่า  

เกดิจากการวางแผนล่วงหน้าทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การจองทีพ่กัให้รูจ้�านวนนกัท่องเทีย่วทีแ่น่นอน และตอนนีจ้ิว๋  

ก็ก�าลังวางแผนปรับปรุงฟาร์มสเตย์ของเขาให้แข็งแรงขึ้น อยู่นานขึ้น ไม่ต้องซ่อมแซมกันทุกปี เพื่อลดต้นทุน

จิ๋วยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญ ที่คอยชักชวนและให้ค�าแนะน�ากับสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์แก่นมะกรูด  

ที่ปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนการรวมตัวกันของชาวบ้านจัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับชุมชน



เลิกเร่ร่อนมาล่องแพ๑๕
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สิบกว่าปี ที่ “ทุ ปลาดุก” ปกาเกอะญอแห่งบ้านโป่งลึก อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ต้องออกจากพื้นที่ไปท�างานรับจ้าง เป็นลูกมือก่อสร้างและกรรมกรแบกหาม  

ตระเวนไปทัว่ร้อยเอด็เจ็ดย่านน�า้ เพือ่หาเงนิซือ้ข้าวสารส่งกลบับ้านให้ได้เดอืนละ ๔ กระสอบ 

ในราคากระสอบละ ๖๕๐ บาท ส�าหรับเลี้ยงดูเมีย ๔ คน และลูกอีก ๑๖ คน

 ส่งมาได้แค่ข้าวสารเท่านั้น ลูกเมียต้องไปหาผักหาปลามาท�ากับข้าวกินเอง 

ชีวิตของทุ ที่ต้องออกตระเวนร่อนเร่ไปท�างานอย่างนี้ ก็เพราะเป็นคนหนึ่งท่ีถูก 

อพยพย้ายลงมาจากบ้านบางกลอยบนที่เคยได้ท�าไร่ เก็บของป่า พอมีกินไปวันๆ เมื่ออายุได้  

๔๐ ปีแล้ว และไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินท�ากิน เนื่องจากลงมาหลังคนอื่นๆ แม้แต่บ้านที่พอ 

ได้อาศัยนอนก็ต้องปลูกบนที่ดินของคนอื่น 

 พออายุเริ่มเยอะ ท�างานหนักไม่ไหวก็ต้องกลับมาอยู่บ้าน 

ตอนที่ทุกลับมาบ้าน พอดีกับท่ีปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและชุมชน เริ่ม “โครงการพัฒนาแนวทางส่งเสริมการ 

ท่องเทีย่วภายในชุมชนปกาเกอะญอ บ้านโป่งลกึ-บางกลอย เพชรบรุ ีบนพืน้ฐานปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมในพื้นท่ีบ้านโป่งลึก- 

บางกลอย ในปี ๒๕๖๑ ทุมารับจ้างสร้างบ้านตัวอย่างก่อน และเมื่อมีการเปิดล่องแพ 

ตามล�าน�้าเพชรบุรี เส้นทางจากบริเวณส�านักงานท�าการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หรือ  

กจ. ๑๐ ห้วยแม่เพรียง ถึงสะพานแขวนเช่ือมสองหมู่บ้าน โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มล่องแพท่ีมี 

สมาชิกประมาณ ๓๐ คน ทุก็น�าแพส่วนตัวมาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มล่องแพทันที
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การเป็นสมาชิกกลุ่มล่องแพ จะเสียค่าสมัคร ๑๐๐ 

บาท และทุกครั้งเมื่อให้บริการเสร็จ กลุ่มฯ จะหักเงินไว้  

๕๐ บาท สมทบเข้ากองทุนเป็นค่าบริหารจัดการกลุ่มฯ 

และปันผลให้กับสมาชิกต่อไป

 แพจะบรรทุกนักท่องเท่ียวได้มากสุด ครั้งละ  

๔ คน ค่าบริการเหมาเป็นเที่ยว เที่ยวละ ๔๕๐ บาท 

บางวันก็ได้เที่ยวเดียว บางวันได้ ๒ เที่ยว เพราะท�า

เป็นกลุ่มฯ ต้องไปตามคิว 

ในช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว เดอืนพฤศจิกายน-กรกฎาคม  

จะมีนกัท่องเทีย่วเข้ามาใช้บรกิารในช่วงวนัเสาร์-อาทติย์ 

เดือนหนึ่งก็จะมีรายได้จากการล่องแพ ๘ วัน ถึงแม้จะ

เป็นรายได้ที่ไม่ได้มากมายนัก แต่ทุก็บอกว่า ท�าให้ชีวิต

ของเขาดีและมีความสุขขึ้นมาก

 ท�างานรับจ้างแม้จะได้เงินแน่นอนทุกวัน แต่ 

ไม่เหมาะกับเราที่อายุมากแล้ว เวลาในการล่องแพ 

ไป-กลบั กแ็ค่ชัว่โมงเดยีว ไม่ต้องท�างานวนัละ ๘ ชัว่โมง  

เหมือนรับจ้าง ที่ส�าคัญ คือ ได้อยู่บ้าน 

ตอนนีล้กูๆ หลายคนกโ็ตพอทีจ่ะออกไปท�างานได้แล้ว  

๕ คนท�างานทีแ่ก่งกระจาน อกีคนหนึง่ไปท�างานทีร่าชบรุี  

เลี้ยงตัวเองได้ ท�าให้ภาระการเลี้ยงดูลูกๆ ของทุลดลง
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ทุบอกว่า อายุที่มากแล้ว และการไม่มีที่ดินท�าการเกษตร 

การมีรายได้จากการท่องเที่ยว ท�าให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น หากการ

ท่องเที่ยวได้รับความนิยมมากขึ้น เขาก็จะต่อแพเพิ่มขึ้นอีก 

 การท่องเท่ียว เกิดจากท่ีปิดทองฯ มาท�า เราได้

ประโยชน์จากตรงนี้ เพราะจะร่วมกับโครงการท�าการ  

เกษตรก็ไม่ได้ เพราะไม่มีท่ีท�ากิน จะไปท�างานอย่างอื่น 

ก็ไม่รู้จะท�าอะไรได้ ตอนนี้ก็อยู่แบบมีความสุขมากกว่าเดิม

ท่ีต้องออกไปรับจ้างแล้ว เพราะตอนนั้นเหนื่อยมาก ภาระ 

ก็เยอะ ต้องท�างานไม่ได้หยุด 

การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ 

บ้านโป่งลึก-บางกลอย ไม่ได้ท�าให้แค่ทุกับเพื่อนสมาชิกกลุ่ม 

ล่องแพเท่านัน้ได้รบัประโยชน์ ยงัมคีนอืน่ๆ ในหมูบ้่าน ตลอดจน 

แม่บ้านและเด็กๆ อีกมากมายได้ประโยชน์จากการประกอบ

อาหาร ขายกาแฟและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดง  

รับจ้างกางเต็นท์ ฯลฯ อีกด้วย

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม บ้านโป่งลึก- 

บางกลอย ยังเป็นต้นแบบขยายไปยังชุมชนปกาเกอะญออื่นๆ  

ในต�าบลป่าเด็ง ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ บ้านห้วยกระซู่ สาลิกา  

แม่ก�าเมย อินช้าง พุน�้าร้อน และท่าเสลาต่อไป



กะเหรี่ยงผู้ภูมิใจในรากเหง้า๑๖
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ประชากรส่วนใหญ่ใน ๔ หมู่บ้านของต�าบล 

แก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบ 

ปิดทองฯ เป็นชาวกะเหรี่ยงโปว์ ท่ีมีวัฒนธรรม

ประเพณี และวิถีการด�ารงชีวิต เป็นอัตลักษณ ์

สืบทอดกันมาเป็นร้อยๆ ปี

แต่สภาวะบ้านเมืองที่เปล่ียนแปลงไป ท�าให้

วัฒนธรรม ประเพณีหลายอย่างถูกละเลยหรือ 

ลมืเลอืนไป “วนิยั กรงึไกร” เป็นหนึง่ในเพยีงไม่ก่ีคน 

ทีล่งทนุค้นคว้า ศกึษา รกัษาและเผยแพร่วัฒนธรรม

ของชาวกะเหรี่ยงโปว์ไว้มิให้สูญหายไป

วินัยแสวงหาการสนับสนุนจากหลายๆ ที่ จน 

ในที่สุดสามารถจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

บนพื้นที่สูง” ขึ้นได้ ในพื้นที่ท�ากินของครอบครัว

 ตั้งแต่เกิดก็อยู่ตรงนี้ ท�าเกษตรนี่แหละ  

แต่ท่ีบ้านทุกคนมีโอกาสดี เพราะพ่อแม่แม้จะ 

ไม่มีเงิน ก็พยายามผลักดันให้ลูกๆ ทั้ง ๕ คน ได้

เรียน อาจเพราะแม่เก็บกด ท่ีตอนเด็กๆ อยาก

เรียนหนังสือ แต่ตาไม่ให้เรียน พอมีลูกเป็นผู้ชาย

ทั้งหมด ก็ผลักดันให้ได้เรียนสูงๆ ทุกคน เท่าที่ 

จะหาช่องทางได้  
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วนัิยเองก็ได้เรยีนจนจบระดบัปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ เอกพฒันาชมุชน จากมหาวทิยาลยัราชภฏั

เทพสตรี ลพบุรี แต่วินัยไม่เคยท�างานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาเลย เพราะเพื่อนๆ ทุกคนพูดเหมือนกัน

หมดว่า ไม่ต้องไปสมัครหรอก คงสู้ระบบเส้นสายไม่ได้ วินัยจึงหันเหไปขายขนมโตเกียวแทน และไปทั่ว  

ทั้งสังขละบุรี สุพรรณบุรี ก็ไป

 ขายของอยู่ ๔-๕ ปี ได้เรียนรู้ว่าจะท�าอย่างไรให้ลูกค้าชอบ ก็เรียนรู้และลองไปเรื่อยๆ อย่างไร 

ที่เด็กชอบ อย่างไรที่ผู้ใหญ่ชอบ 

ระหว่างขายของ วินัยกลับบ้านมาปลูกยางพาราทิ้งไว้ จนเมื่อยางพาราเริ่มให้ผลผลิต วินัยจึงกลับบ้าน

มากรีดยาง ๒ ปีต่อมา การท่องเที่ยวก็เข้ามาในพื้นท่ีแก่นมะกรูด ระยะแรกๆ วินัยขายลูกช้ิน ขายข้าวยืด 

และอาหารพื้นบ้านอื่นๆ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยว ท�าให้ขายดีมาก แต่การลงทุนท�าลานกางเต็นท์ 

และขายอาหารกลับกลายเป็นเจ็บตัว ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ จนวินัยเริ่มท้อ

 นัน่ก่อนทีปิ่ดทองฯ จะเข้ามาในพืน้ท่ี เม่ือปิดทองฯ เข้ามา กไ็ด้รบัการตดิต่อให้ไปเป็นผูป้ระสานงาน 

ให้กับโครงการ อาจเป็นเพราะเขาเห็นว่าผมเป็นคนต้ังใจ มีความพยายาม ได้รับมอบหมายอะไรมา 

ต้องท�าให้ดีที่สุดมั้ง  วินัยพูดพร้อมหัวเราะข�าตัวเอง

จากการที่ได้ท�างานร่วมกับปิดทองฯ วินัยยอมรับว่ามีหลายอย่างที่ปิดทองฯ ท�าได้ แต่ก็มีบางเรื่องที่ยัง

ท�าไม่ส�าเร็จ ซึ่งต้องพยายามกันต่อไป

วินัยเป็นหนึ่งในเกษตรกรต�าบลแก่นมะกรูด ที่ได้รับการสนบัสนนุระบบน�า้และการส่งเสรมิการปลกูพชื

เมอืงหนาว แต่การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์และวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่วินัยสนใจอย่างจริงจังมากที่สุด
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 วัฒนธรรมหลายอย่างก�าลังถูกท�าลาย จะท�าอย่างไรให้กลับมาได้ ผมภูมิใจในตัวตนของเรา มี

ประวตัศิาสตร์ มคีวามเป็นมาทีน่่ารักษาเอาไว้ อย่าง วถีิชวีติ อาหาร ธรรมชาติ ต้นไม้ โดยเฉพาะภาษาและ 

ตัวอักษรของเรา ที่ไม่เหมือนใคร ก็พยายามจะสอนเด็กๆ ต่อไป แต่เราต้องท�าควบคู่กันไป คือ ต้องให้คน

อยู่ได้ เลี้ยงปากท้องได้ ให้วัฒนธรรมเลี้ยงชีวิตได้ด้วย 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่วินัยเริ่มต้นมาได้ ๒-๓ ปี แม้จะยังไม่สามารถขยายผลออกไป 

ได้กว้างขวางนัก แต่วินัยก็ยังยืนหยัดว่า เขาจะยังคงมุ่งหน้าท�าต่อไป

 มันท้อไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีใครท�า ก็จะหายไป ถ้าเราไม่รู้จักตัวตนของเรา ไม่รู้จักความเป็นมา  

วิถีชีวิตของเรา ไม่รู้จักภูมิปัญญา ไม่มีรากเหง้า เราจะอยู่อย่างภาคภูมิใจได้อย่างไร 



สำาเร็จได้ด้วยใจมุ่งมั่น๑๗
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แวมีเนาะ ตาเละ และสามี แวอารุม หอบลูก  

๒ คน จากบ้านเกิดที่ปัตตานี มาอยู่ที่อ�าเภอบันนังสตา  

จังหวัดยะลา เมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน

 อยู่ปัตตานี พ่อแม่ท�านาแค่พอมีข้าวไว้กิน  

ก๊ะแต่งงานแล้วก็ท�านาตามพ่อแม่อยู่หลายปี แต่ก็ 

ท�าไม่ไหว ไม่ถนัด จนลุงเขาชวนให้ขายนามาซื้อ

สวนยางที่ยะลา ๕ ไร่ ก็ตามเขามา เพราะที่นี่ดิน 

มันสมบูรณ์ ท�าอย่างอื่นได้ดีกว่า 

เมื่อแรกมาก็โค่นยางท่ีมีอยู่เดิม แล้วปลูกทุเรียน 

แซมด้วยกล้วย มะพร้าว ระหว่างรอทเุรยีนโตให้ผลผลติ 

๘ ปี แวมีเนาะยังชีพด้วยการท�าขนมเจาะหู ขนม 

หม้อแกง คัว่มะพร้าวขายส่งตามตลาดนดัและร้านน�า้ชา  

รวมทั้งปลูกผักและข้าวโพด เวลาที่เหลือสองคนสามี

ภรรยา มอเตอร์ไซค์คนละคัน แยกกันไปหางานหาเงิน

 เหนือ่ยไหม ไม่ต้องพูดเลย เหนือ่ยเป็นธรรมดา 

เพราะเราเป็นคนจน ก็ต้องอดทนท�าไป 

แม้จะไม่เคยท�าสวนมาก่อน แต่อาศัยใจสู้ หลังจาก

ที่ลุงค�าแนะน�า แวมีเนาะก็ลงมือปลูกไป เรียนรู้ไป
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 มันอยู่ที่เรา ใจสู้ ท�าอะไรก็ส�าเร็จ เราคิดว่า เพื่อนท�าได้ เราก็เป็นคนเหมือนเขา ท�าไมจะท�าไม่ได้ 

ก็ต้องท�าได้เหมือนกัน 

สวนทุเรียนแปลงแรกที่เฝ้ารอมานาน รวมท้ังพืชผลอื่นๆ สร้างรายได้ให้ครอบครัวแวมีเนาะประมาณ 

ปีละ ๕๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ บาท

จนกระทัง่เมือ่ปิดทองหลงัพระฯ เข้ามาด�าเนนิโครงการทเุรยีนคุณภาพ ในปี ๒๕๖๑ แวมเีนาะเป็นหนึง่ใน 

เกษตรกร ๑๘ ราย ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปีแรก 

 สมัครไปโดยยังไม่รู้หรอกว่า เขาจะมาท�าอะไร แต่การท�าสวนเป็นทางของเราอยู่แล้ว เลยสมัคร

ไป จากนั้นก็ไปเรียนรู้เอาตอนปิดทองฯ จัดประชุม จัดอบรม 

จากการปลูกแบบปล่อยให้โตเอง ไม่ได้ดูแล ยามมีเงินจึงซื้อปุ๋ยมาใส่บ้าง ผลผลิตขายได้ไม่ถึงครึ่ง เพราะ

ปัญหามากมาย ทั้งหนอนเจาะ โคนเน่า กระรอกกิน ผลเล็ก หมอนทองขายได้เพียงกิโลกรัมละ ๑๐-๒๐ บาท 

ชะนีกิโลกรัมละ ๒-๓ บาท มาเป็นการปลูกแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ มีระบบน�้า มีอาสาสมัครทุเรียนเข้า

มาดูแลตรวจแปลง แนะน�าให้ใส่ปุ๋ยบ�ารุงต้น ฮอร์โมนเร่งดอก ตัดแต่งกิ่ง ฯลฯ  

 อาสาเขามาดสูวนของเรา ถามว่ามีปัญหาอะไร กบ็อกไปว่าไม่มีทนุจะซือ้ปุย๋ ซือ้ท่อน�า้ ซือ้อปุกรณ์

อะไร ปิดทองฯ ก็ให้กู้มา เลยต้องเป็นหนี้ปิดทองฯ 

ทุเรียนคุณภาพจากสวนของแวมีเนาะ ปีแรกสร้างรายได้ให้แวมีเนาะถึง ๗๐๐,๐๐๐ บาท ราคา 

กิโลกรัมละ ๘๐ บาท เพราะไม่มีรูหนอนเจาะ ผลมีขนาดใหญ่ น�้าหนักดี ในปีที่สอง จากปัญหาความแห้งแล้ง  

วางระบบท่อน�้าไม่ทันเวลา ท�าให้แวมีเนาะมีรายได้จากทุเรียนในปีที่สอง ลดลงเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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 ปีหน้าจะท�าได้ดกีว่านี ้เพราะวางระบบท่อน�า้ครบทุกต้นแล้ว และทเุรยีนของก๊ะจะมคีณุภาพดขีึน้

ไปอีก เพราะเดิมฉีดฮอร์โมน ให้ปุ๋ยไม่ครบตามที่เขาบอก ต่อไปนี้จะเคร่งครัดมากขึ้น 

รายได้จากทุเรียนท�าให้แวมีเนาะช�าระหนี้ปิดทองฯ ได้หมดในปีเดียว และจะใช้หนี้ธนาคารเพื่อ 

การเกษตรและสหกรณ์การกษตรที่กู้มาซื้อสวนเพิ่มอีก ๑๕ ไร่ ได้หมดภายในปีนี้

ทกุวนันีส้วนทเุรยีนของแวมเีนาะเป็นทีเ่รยีนรูข้องเพือ่นบ้าน ทีม่กัแวะเวยีนมาถามว่า ท�าอย่างไร ทเุรยีน

จึงให้ผลดกและคุณภาพดี

 เวลาเขามาถาม ก๊ะก็จะบอกเขา เราท�าแบบไหน ก็บอกให้เขาท�าแบบนั้น 

แวมีเนาะบอกว่า ความส�าเร็จในวันนี้ มาจากความเชื่อที่ยึดมั่นมาตลอดชีวิตว่า  เวลาทุกข์ ไม่มีใคร

จะแก้ปัญหาให้เราได้ เราต้องแก้เอง วันนี้ไม่มีข้าวกินจะท�าอย่างไร ก็ต้องไปหาเอง ดิ้นรนเอง ต้องอดทน 

ขยัน และประหยัด ใช้จ่ายเฉพาะที่เป็นประโยชน์ 

ที่ส�าคัญ คือ ความมุ่งมั่น  ของที่เราสนใจ เราตั้งใจจะท�า เราต้องท�าให้ส�าเร็จ ถ้าไม่ส�าเร็จก็ต้อง

ศกึษาด ู เราไม่มคีวามรู ้ก็ต้องถามคนโน้นคนนี ้ลองผดิ ลองถกู และกล้าทีจ่ะพฒันาเปลีย่นแปลงตัวเอง 

 พ่อแม่ปู่ย่าตายายท�านา ถ้าไม่ขายที่นามาท�าสวน  ก็คงจะอยู่แบบเดิมๆ นั่นแหละ 



เมลอนออนไลน์ ขายได้ขายดี๑๘
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มุตตา ดอเลาะห์ นอกจากเป็นนักเรียนนอกด้วยทุนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย 

เป็นอิหม่ามประจ�าหมู่บ้าน เป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียนพัฒนสารพิทยาแล้ว เวลานี้ 

ยังเป็นเกษตรกรและพ่อค้ามือใหม่ท่ีขายผลผลิต เป็นต้นว่า เมลอน ข้าวโพดหวาน  

ผักสลัด และผักอื่นๆ ถึงผู ้บริโภคโดยตรงผ่านออนไลน์ ขายดิบขายดีจนผู้ซื้อต้อง 

สั่งจองล่วงหน้านานนับเดือน

จากเด็กบ้านแตก อยู่กับแม่ที่รับจ้างปลูกผักเลี้ยงดูลูกทั้งสามคน ยากจน แต่เรียนดี  

เมื่อเรียนจบศาสนาชั้นสิบ จึงได้รับการสนับสนุนจากครู ช่วยเหลือค่าเครื่องบิน  

และเงินติดตัวนิดหน่อยที่ระดมจากญาติพี่น้อง เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 

มหาวิทยาลัยในเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ด้วยการสมัครขอทุนช่วยเหลือนักเรียน 

ยากจนจากหลายๆ แหล่ง

 มทีนุของมหาวทิยาลยั ทนุของรฐับาลคเูวต ทุนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย  

ซึ่งผมสอบผ่านทั้งหมด แต่ตัดสินใจเลือกเอาทุนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย  

เพราะให้มากกว่าที่อื่น 

ในปีแรกที่ยังไม่ได้รับทุน มุตตาต้องอยู่อย่างประหยัด บางวันก็ไปรับเงินบริจาค 

จากมัสยิดต่างๆ ที่เร่ียไรจากสมาชิกของมัสยิด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากประเทศ

ยากจน ครั้งละประมาณห้าร้อยบาท

 ตระเวนไปตามมัสยิดท่ีมีการประกาศว่าวันนี้จะมีการแจกทุน ก็ไปเข้าแถว

ต่อคิว ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ และคนยากจน ก็พออยู่ได้ เพราะเช่าบ้าน

อยู่รวมกัน ๖ คน จ่ายกองกลางคนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นค่าเช่ากับค่าอาหารส�าหรับ

ท�ากินกันเองทั้งเดือน 
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ทุนที่เขาได้รับในปีถัดมาจ่ายให้เป็นเงินสดเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพราะไม่ต้อง

จ่ายค่าเล่าเรียน แม้จะไม่มากนัก แต่มุตตาก็บอกว่า เมื่อมีรายได้ที่แน่นอน ก็ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  

จนกระทั่งเรียนจบศาสนศาสตร์

ตลอด ๑๔ ปี มุตตาเป็นครูมาโดยตลอด และไม่เคยท�าการเกษตรมาก่อนเลย จนกระทัง่ปิดทองหลงัพระฯ  

เข้ามาในพื้นที่เมื่อ ๓ ปีก่อน 

 มาเร่ิมปลกูผัก ส่วนหนึง่เพราะมีอายแุล้ว ร่างกายอ่อนแอลง เลยอยากรบัประทานอะไรทีป่ลอดภยั 

ไม่มีสารเคมี และได้กินจากที่ปลูกเอง ก็เป็นความสุข ความภูมิใจ 

มุตตาเร่ิมจากปลูกพืชตามฤดูกาล เช่น แตงโม ข้าวโพดหวาน ฯลฯ บนที่ดินสวนมะพร้าวเก่าของตา 

๓ ไร่ เมื่อได้รับการสนับสนุนระบบน�้า ต่อท่อจากบ่อบาดาลเข้าแปลง โรงเรือน เมล็ดพันธุ์ และความรู้จาก

ปิดทองหลังพระฯ มุตตาก็หันมาปลูกเมลอนในโรงเรือนตามที่ปิดทองฯ ส่งเสริม

 ชอบกินเมลอน แต่ซื้อทีก็แพง ลูกละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท เสียดายเงินก็เสียดาย ปลูกเองดีกว่า  

ได้กนิจนเบ่ือ 

มุตตาบอกว่า เมลอนเป็นพืชที่ท้าทายมาก ปลูกยาก ต้องดูแลอย่างดี ปีแรกจึงเก็บไว้รับประทานเอง  

ปีต่อมาผลผลิตมีมาก จึงน�าออกมาขาย เริ่มจากขายในหมู่บ้านก่อน

 เป็นพืชใหม่ ยังไม่มีใครปลูก ก็เลยขายดี คนโน้นก็อยากกิน คนนี้ก็อยากกิน ทุกคนบอกว่า 

รสชาติดีและมั่นใจว่าปลอดภัย ตอนแรกขายกิโลกรัมละ ๘๐ บาท ได้เงินมาประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท  

จากโรงเรือนเดียว เป็นรายได้เสริมที่ดี 
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มุตตาเริ่มมองหาตลาดให้กับเมลอนของเขา ด้วยการโพสต์ขายในเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อว่า  

เมลอนมตุตา เพ่ือนฝูง คนรูจั้กกเ็ลยสัง่ซือ้กนัมากมาย ราคาขายดขีึน้เป็นกโิลกรัมละ ๑๒๐ บาท 

ตามมาด้วยการโพสต์ขายผลผลิตอื่นๆ ในเวลาเพียงวันเดียว ทุกอย่างก็จะถูกสั่งจองจนหมด

 ทกุวนันีส้นกุและภมูใิจด้วย ต้องขอบคณุปิดทองฯ ท่ีน�าเทคโนโลยกีารเกษตรมาให้  

รวมทั้งการสนับสนุนให้ชาวบ้านยืนอยู่บนขาของตัวเอง ปลูกเองกินเองได้ นี่เป็นความ

ส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเลย 



พลิก “ล้มเหลว” เป็น “สำาเร็จ”๑๙
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เมื่อปี ๒๕๔๖ วรพล รักษา เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ�านวนมาก ในบ้านยอด อ�าเภอสองแคว  

จังหวัดน่าน ๖ ปี หลังจากมีผู้น�ามะนาวตาฮิติต้นแรกมาปลูก และมีรายได้ดี ท�าให้มะนาวเป็นท่ีนิยม 

ปลูกตามๆ กันมา เนื่องจากให้ผลดก ไม่ต้องดูแลมาก และได้ราคาดีในช่วงฤดูร้อน 

แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ มะนาวจ�านวนมากเหล่านั้น จะมีพ่อค้ามากมายเข้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน  

เฉพาะในช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน แต่พ้นจากนัน้แล้ว บรรดาพ่อค้าทัง้หลายกจ็ะหายหน้าหายตาไปกนัหมด 

จนต้องปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง เพราะเก็บไปก็ไม่คุ้ม

 ผูป้ลกูมะนาวพยายามหาทางออกด้วยการรวมตวักนัตัง้กลุม่วสิาหกจิผูป้ลกูมะนาว เมือ่ปี ๒๕๕๒  

แต่การรวมกนัหลวมๆ ไม่มกีตกิาและการเสียสละเพือ่ส่วนรวม ก็ท�าให้เกิดปัญหาขึน้อกี เม่ือมแีต่คณะกรรมการ 

และญาตพ่ีิน้องเท่านัน้ ท่ีจะขายมะนาวนอกฤดรู้อนได้ ท�าให้เป็นกลุม่แต่ชือ่ แล้วกไ็ปไม่รอด 

จนกระทั่งถึงปี ๒๕๕๙ เมื่อปิดทองหลังพระฯ และส�านักงานเกษตรจังหวัดเชื่อมโยงตลาดให้ส่งมะนาว 

ไปจ�าหน่ายในห้างแม็คโคร สาขาน่าน ได้ส�าเร็จ มีการอบรมให้ความรู้ในการดูแล ตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ได้มะนาว

คุณภาพดี รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้นอีกครั้ง มีการเลือกตั้งกรรมการมาท�าหน้าท่ีรวบรวม 

ผลผลิต รับซื้อและจัดสรรโควตาอย่างเป็นธรรม บรรจุถุงน�าส่งห้างตามจ�านวนและเวลาที่ก�าหนด

ช่วงแรกของการรวมกลุม่ฯ มปัีญหาเมือ่ระดมทนุได้เพยีง ๕๔,๐๐๐ บาท ไม่เพยีงพอในการรบัซือ้มะนาว 

กลุ่มฯ หาทางออกด้วยการยืมเงินกองทุนปลูกป่าของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ๔๐๐,๐๐๐ บาท มารับซื้อมะนาว 

ท�าให้สามารถเดินหน้าได้และสามารถช�าระหนี้ได้หมดภายในปีแรก

แต่การมีเงินเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ค�าตอบที่ท�าให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดประสบความ 

ส�าเรจ็ หากแต่การมกีฎระเบยีบทีช่ดัเจน มคีวามสามคัค ีวนิยั ซือ่สตัย์ เคารพกตกิา และเสยีสละเพือ่ส่วนรวม 

ท�าให้ในเวลาเพียง ๒ ปี วิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดก้าวผ่านความล้มเหลวในอดีต มาเป็นวิสาหกิจชุมชน

ดีเด่นระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ ในปี ๒๕๖๑
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ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนผู ้ปลูกมะนาวบ้านยอด  

มีสมาชิก ๙๖ ราย พื้นที่ปลูกมะนาว ๕๘๙ ไร่ และ 

มี วรพล รักษา เป็นประธานกลุ่มฯ 

 ผมเอง ตอนแรกปลูกมะนาวแค่ ๒ ไร่ แล้วก็ 

มาปลูกเพ่ิมเมื่อปีก่อนอีก ๔ ไร่ รวมแล้วประมาณ  

๒๕๐ ต้น ช่วงหน้าแล้งขายมะนาวให้กลุ่มฯ ได้

ราคากิโลกรัมละ ๔๕-๖๐ บาท หน้าฝน ราคาต�่าสุด 

อยู่ที่กิโลกรัมละ ๑๐ บาท ๒ ไร่ที่ปลูก เก็บอาทิตย์ 

ละครั้ง ครัง้หนึง่ได้ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท มรีายได้ 

ทัง้ปีละครบั 

วรพลเล่าว่า ประสบการณ์ครั้งแรกสอนให้ทุกคน 

รูว่้า กลุม่ฯ จะต้องมกีฎระเบยีบ และต้องมคีวามเป็นธรรม  

ปิดทองฯ ก็เข้ามาช่วยดูแลแนะน�าด้วยในช่วงแรกๆ

คณะกรรมการวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดใน

ปัจจุบัน แบ่งหน้าที่เป็น ประธาน รองประธาน เลขา 

เหรัญญิก ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายจัดหาสินค้า และฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ กรรมการมีวาระคราวละ ๒ ปี มีการ

จัดสรรผลก�าไร ร้อยละ ๕๐ เข้ากองทุน เฉลี่ยคืนหุ้น 

ร้อยละ ๗ เพื่อสาธารณประโยชน์ร้อยละ ๓ สวัสดิการ

ชุมชนร้อยละ ๕ ให้กับผู้ที่เอามะนาวมาขายให้กลุ่มฯ  

มาก ร้อยละ ๕ และค่าตอบแทนกรรมการร้อยละ ๓๐ 
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เมื่อปีที่แล้ว วิสาหกิจฯ รับซื้อมะนาวร้อยละ  

๘๐ ของมะนาวทั้งหมด สามารถส่งเฉพาะห้าง

แม็คโครได้มากกว่า ๑๓๐ ตัน บางส่วนส่งให ้

ร้านอาหาร พ่อค้าในจงัหวดัพะเยาและสพุรรณบุรี 

ทีก่ลุม่ฯ จดัหาตลาดได้เอง และมีแนวโน้มว่าตลาด

จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 เราก�าลังวางแผนขยายตลาดให้ได้ก่อน  

แล้วค่อยขยายสมาชิกและพื้นที่ปลูก เพราะยังมี 

อกีหลายหมูบ้่านทีป่ลกูมะนาว จะได้ช่วยกนัไป 

หน้าของวรพลเปื้อนไปด้วยรอยยิ้ม เมื่อเขา 

กล่าวทิ้งท้ายว่า  สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการ 

ท�างานหนกัเพือ่ส่วนรวมของเขา คอื ความภูมใิจ

ที่ท�าประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน 

 แต่สักวันเมียคงท้ิง เพราะตัวเองไม่ได ้

งานเลย ได้แต่ให้ชาวบ้าน... 



โรงพยาบาลนีด้ ีมีนาข้าว เล้าไก่ และแปลงผกั๒๐
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พ้ืนที ่ ๑๕ ไร่ จากทัง้หมด ๓๐ ไร่ ของโรงพยาบาลร่องค�า จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ส่วนท่ี 

ไม่ได้เป็นอาคารผูป่้วยและทีท่�างานแล้ว คอื นาข้าว บ่อปลา แปลงผกั และเล้าไก่ ซ่ึงเกดิจาก 

น�า้พักน�า้แรงของบคุลากรทกุคนในโรงพยาบาล ตัง้แต่ ผู้อ�านวยการ แพทย์ พยาบาล 

เภสชักร ไปจนถงึเจ้าหน้าทีร่่วม ๗๐ คน ตัง้แต่หกัร้างถางพง ปรับพืน้ท่ี ขุดบ่อ ยกแปลง

ปลกู และผลดักนัมาดูแล ทุกเมือ่ท่ีว่างเว้นจากภารกจิบรกิารผู้ป่วย

หลงัจากความพยายามในการควบคมุงบประมาณ ประหยดั และตดัทอนลดค่าใช้จ่าย 

มาหลายวธิ ีเพ่ือให้มงีบประมาณเหลือมาพฒันาโรงพยาบาล แต่กไ็ด้เพยีงน้อยนดิ เนือ่งจาก

โรงพยาบาลร่องค�าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขนาด ๓๐ เตียง ท�าให้มีข้อจ�ากัดเรื่อง 

งบประมาณ ทางเลอืกหน่ึงในการช่วยเหลอืตวัเองท่ีทุกคนเหน็พ้องกนั คอื การใช้พืน้ท่ีว่าง

ของโรงพยาบาลให้เกดิประโยชน์มากท่ีสดุ ด้วยการท�าเกษตร 

นายแพทย์ประธาน ศรีจุลฮาด ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลร่องค�า บอกว่า โดยพืน้ฐาน 

ที่ทุกคนเป็นลูกหลานเกษตรกร หลายคนสนใจท�าเกษตรท่ีบ้านอยู่แล้ว กับท้ังนโยบาย 

อาหารปลอดภยัและโรงพยาบาลสเีขียวของกระทรวงสาธารณสขุ จงึเริม่ต้นด้วยความคดิ 

ทีจ่ะปลกูผกัอนิทรย์ีก่อน เพ่ือน�ามาปรงุเป็นอาหารผูป่้วย

 ชีวตินีไ้ม่เคยคดิมาก่อนว่าจะเป็นเกษตรกร เพราะจบหมอมาก็กะจะเป็นหมอ 

นีแ่หละ หมอไม่มีความรูเ้รือ่งปลกูผกัหรอก รูแ้ต่เรือ่งรกัษาคนไข้ จงึต้องไปขอความ 

ช่วยเหลอืจากปิดทองหลงัพระฯ ทีอ่ยู่ในพ้ืนทีอ่ยูแ่ล้ว 

การลงมืออย่างจริงจังจึงเริ่มขึ้น ราวปลายปี ๒๕๖๑ ด้วยการระดมก�าลังบุคลากร

ของโรงพยาบาลถากถางพืน้ทีอ่ยูส่ามวนัเตม็ เตรยีมดนิ ยกแปลง ขดุบ่อน�า้ สร้างเล้าไก่  
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แล้วกม็าถงึการวางแผนปลกู  นกัโภชนาการจะท�ารายการ

ผกัท่ีใช้มาก ใช้บ่อย ซึง่ท้ังหมดก็ประมาณ ๒๖ ชนดิ แล้วก็ 

วางแผนปลกูให้มีผักหมุนเวยีนใช้ได้ตลอด ไม่ต้องซือ้ 

นอกจากค�าแนะน�าและเป็นทีป่รกึษาแล้ว โรงพยาบาล

ร่องค�ายงัได้รบัการสนบัสนนุอปุกรณ์เพาะปลกูต่างๆ กากน�า้ตาล  

เมลด็พันธุผ์กั พันธุป์ลานลิ และไก่ ๑๒๐ ตวั จากปิดทองหลงัพระฯ  

ซึง่สามารถเก็บไข่ได้วันละเกอืบร้อยฟอง ส่วนหน่ึงเป็นอาหาร

ผู้ป่วย ส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล  

ทีต้่องสัง่จองคิวล่วงหน้า ๑-๒ สัปดาห์เลยทเีดียว

นายแพทย์ประธานกล่าวยิ้มๆ ว่า  คงต้องเลี้ยงไก่

เพ่ิมอีก แล้วต่อยอดสร้างแบรนด์ การันตีว่าเป็นไข่จาก 

โรงพยาบาล น่าจะขายดี ตอนนี้ก�าลังศึกษาหาวิธีลด 

ต้นทนุอาหารไก่ เอาหยวกกล้วย ผัก มาผสมด ู

ปีแรก คือ การทดสอบพลังกาย พลังใจของทุกคน 

ว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้ไหม ด้วยการปลกูผกั เลีย้งปลานลิ 

เลี้ยงไก ่ ท�าน�้าหมักชีวภาพ เพียงสามเดือนเทา่นัน้ ก็พสิูจน์ 

ได้ว่า ทกุคนสามารถผ่านบททดสอบได้อย่างไม่ยากเยน็ ปีท่ีสอง  

แปลงผกัจงึขยายเพิม่มากข้ึน และเกิดนาข้าวในพืน้ท่ีสบิไร่ข้ึน 

ในโรงพยาบาล   
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 ก�าลังปรึกษาวางแผนกับปิดทองฯ ให้ได้ผลผลิต 

มากพอ ให้ทัง้ร้อยเปอร์เซน็ต์ เป็นผลผลติของโรงพยาบาลเอง 

มีพืน้ท่ีว่างตรงไหน กจ็ะขยายต่อไปอกี 

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลร่องค�ากล่าวต่อไปว่า นอกจากช่วย 

ลดรายจ่าย สร้างรายได้ส�าหรับเป็นเงินหมุนเวียนในการท�า

เกษตรแล้ว ผลพลอยได้ท่ีส�าคญัท่ีสุดท่ีทุกคนได้รบั คอื ความสขุ

 เครยีดจากงาน บ่ายๆ ลงมาเดินดูกม็คีวามสขุแล้ว 

และยังเป็นธรรมชาติบ�าบัดส�าหรับคนไข้ด้วย เดินเข้ามาดู

ทุง่ข้าว เหน็ข้าวเขยีวๆ ท�าให้รูส้กึสดชืน่ อาการป่วยก็หาย

ไปแล้วครึง่หนึง่ ไม่ต้องใช้ยา 

นายแพทย์ประธาน วาดแผนไกลไปถึงอนาคตว่า ถ้าแปลง 

เกษตรของโรงพยาบาลไปได้ดี และได้รับความร่วมมือจาก

ภาคี อาจสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลอย่างเป็นกอบเป็นก�า  

ทัง้จากการจ�าหน่ายผลผลติ เป็นจดุเชก็อนิ เป็นทีพ่กัผ่อนหรอื

โฮมสเตย์ เป็นรายได้ให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาอาคาร 

ผู ้ป่วยท้ังคนไข้นอก คนไข้ใน พัฒนาความสามารถและ

มาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ดี 

ยิง่ขึน้ เป็นทีป่ระทบัใจของประชาชน ด้วยยทุธศาสตร์ “ใช้นา

ใช้สวนล้อมโรงพยาบาล”


