
“ทีน่ีบ้่านโคกล่าม-แสงอร่าม” ต�าบลกดุหมากไฟ อ�าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 

หมู่บ้านของเราโอบล้อมไปด้วยแนวเขายาวที่มาของค�าว่า “โคกล่าม” และนั่นคือ 
ภาพที่พวกเราชาวโคกล่ามเห็นชินตามาหลายปี แต่เพียงไม่กี่สิบปีมานี้ หลายอย่าง 
เปลี่ยนแปลงไป จากยุคบุกเบิกเข้าหักร้าง ถางพง จับจองพื้นที่ จากหยาดเหงื่อแรงกาย... 
ความเหน่ือยยากของคนรุน่ปู ่รุน่พ่อทีไ่ด้เข้ามาตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีน่ี ่มาจนถงึยคุแห่งการเดนิทาง 
แสวงหา เมือ่คนหนุม่สาว พากนัทิง้บ้านเรอืนออกไปเพือ่ค้นหาเส้นทางของตวัเอง เดนิตาม 
ความฝันหวังว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นเส้นทางแห่งความส�าเร็จ ร�่ารวยเงินทองและมั่งมี  
บ้างเดินหน้าเข้าสู่เมือง บ้างเสี่ยงแสวงโชคไปยังดินแดนห่างไกลครึ่งโลก

ภารกิจของผู้กล้าแห่งโคกล่าม-แสงอร่ามในวันน้ัน คือ การเดินดุ่มออกไปข้างหน้า 
ไปเผชญิโชค เผชญิภยัยงัต่างแดน แลกกบัเงนิตราทีส่่งมาเพือ่ปากท้องทีร่อคอยอยูข้่างหลงั 
แม้รู้ว่าหนทางนั้นไกลห่างจากความสบายแต่พวกเขาก็ไม่เคยย่อท้อ จนเมื่ออรุณรุ่งของ 
การเดินทางไปท�างานต่างประเทศเริ่มหรี่จางแสงลง หลายคนพบว่าเงินทองที่แลกกับการ 
จากบ้าน จากครอบครัวน้ันมันมีค่ามากเกินไปที่จะแลก หลายคนแม้ส่งเงินกลับมาท่ีบ้าน 
ได้มากมายแต่อะไรคือความหมายของครอบครัว และเมื่อวัยล่วงเลยผ่านหลายคนก็หมด 
โอกาสที่จะไปท�างานต่างประเทศได้แล้ว

วันนี้บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จึงก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง แต่ 
ครัง้นีเ้กิดจากการเปลีย่นแปลงของพวกเรากนัเอง เป็นความเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ ท่ีพวก พ้อง 
น้องพ่ี พร้อมใจกนั จบัมอืกนั ชกัชวนกนั ลกุข้ึนมาก�าหนดอนาคตของพวกเรากนัเอง แก้ปัญหา 
ของเรากันเอง พวกเรารับฟัง ปรึกษา ถกเถียงและหาทางออก เลือกและตัดสินใจ จนวันนี้ 
พวกเราชาวโคกล่าม-แสงอร่าม รูส้กึยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะบอกว่าทกุผนืนาทีพ่ลกิฟ้ืนคนืชวีติ 
ทกุพชืพนัธุท์ีเ่ตบิโตในพืน้ทีน่ี ้ทกุฝักข้าวโพด ทกุเมลด็ข้าวทีง่อกงามท่ามกลางวงล้อมของ 
แนวเทอืกเขาโคกล่าม เกดิจากน�้าพกั น�้าแรง และความสามคัคขีองพวกเรา ชาวโคกล่าม- 
แสงอร่าม และพร้อมอย่างยิ่งที่จะเปิดบ้านของเราให้กับชาวอุดรและคนจากท้องถิ่นอื่นๆ  
ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อน�าแนวคิด วิธีการ ความรู้ที่เราได้กลับไปพลิกฟื้นคืนความอุดม 
สมบรูณ์ให้กบัผืนแผ่นดนิไทย ให้มพีออยู ่พอกนิ และยัง่ยนืเหมือนกบัท่ีพวกเราชาวโคกล่าม- 
แสงอร่าม ท�าส�าเร็จมาแล้ว

จากใจพี่น้องชาวโคกล่าม-แสงอร่าม

บทน�ำ : เสียงจำกชำวบ้ำนโคกล่ำม-แสงอร่ำม 



ระเบยีบ บนวถิชีวีติทีย่งัคงความเรยีบง่ายและสงบสขุ โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงลงสู่การปฏิบัติ 

วนันี ้ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม มนี�า้ใช้อย่างเพยีงพอจากท่อน�า้ทีต่่อจากอ่างเกบ็น�า้ 
ห้วยคล้าย อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเป็นน�า้จากท่อทีพ่วกเราลงแรงขดุกนัขึน้มาเองและ 
บริหารจัดการแบ่งปันน�้ากันเอง มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่พวกเราตั้งใจไปเรียนรู้และ 
น�ามาถ่ายทอด วิถีการท�าการเกษตรด้วยการลงแขกกลับมาอีกครั้ง หลังนาเราปลูกพืช 
ทัง้ข้าวโพด ฟักทอง แตงกวา ผกับุง้ และเหด็ เรามอีาหารเพยีงพอจากการเลีย้งหม ูเลีย้งเป็ด 
เลี้ยงวัว กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันคิด ร่วมกันท�า เพิ่มเติม 
จากการท�านาเพียงปีละครั้งในอดีต

...เรื่องราวดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ โดยสถาบันส่งเสริมและ 
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยการ 
กระตุ้นหนุนเสริมให้พวกเราร่วมกันคิดหาทางออกจากปัญหาที่ประสบด้วยตัวเอง ด้วย 
การมอบองค์ความรู้ ด้วยการเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาและด้วยการประสานหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน�้าอย่างยั่งยืน

“...หลกัส�าคญัต้องมีน�า้ น�า้บรโิภคและน�า้ใช้ น�า้เพ่ือการเพาะปลกูเพราะชวิีตอยูท่ีน่ั่น 
ถ้ามนี�า้คนอยูไ่ด้ ถ้าไม่มนี�า้คนอยูไ่ม่ได้ ไม่มไีฟฟ้าคนอยูไ่ด้ แต่ถ้ามไีฟฟ้า ไม่มนี�า้ คนอยูไ่ม่ได้” 
พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เมือ่วนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๒๙ ณ พระต�าหนกั 
จติรลดารโหฐาน สวนจติรลดา เป็นการแสดงให้เหน็ชดัถงึความส�าคญัของ “น�า้” ทีม่ต่ีอทกุชวีติ 
หากมนี�า้ทีเ่พยีงพอทกุชวิีตกจ็ะสามารถมีความเป็นอยูท่ี ่“กนิด ีอยูด่”ี ข้ึน เพราะน�า้คือชวิีต  
ดังที่พวกเราชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว

 ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม
 พุทธศักราช ๒๕๕๕

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ก็เหมือนกับที่อื่นๆ คือ ยังชีวิตด้วยการท�านา ท�าไร่ ปลูกผัก 
เราเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงหม่อนไหมเป็นสิ่งที่ท�ากันมาจากรุ่นไหนก็ไม่รู้ได้ รู้แต่ว่าวิถีชีวิต 
ก็เป็นเช่นนี้แต่เราเกิด เราเห็นมาแต่เล็กแต่น้อย ยามว่างผู้หญิงก็จะทอผ้า ส่วนพวกผู้ชาย  
คนเฒ่า คนแก่ กจ็ะพากนัสานกระบงุ ตะกร้า กระติบ๊ เอาไว้ใช้ในครวัเรอืน บางทกีไ็ด้ขายบ้าง 
พอได้เงนิมาเลีย้งดกูนัเองในครวัเรอืน พออยูก่นัมาได้ แต่การท�านาทีน่ีก่เ็หมือนกบัทกุทีเ่ม่ือ 
ลกูหลานท�านาเยอะขึน้เรือ่ยๆ น�า้ทีจ่ะใช้ท�านากไ็ม่พอ แม้ว่าจะเป็นการท�านาปีละครัง้กย็งั 
ไม่ค่อยจะพอ แต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อ

ปี ๒๕๓๙ เรารวมตัวกันท�าโครงการ “น�้าจ้อก” เพื่อหาทางแก้ปัญหาขาดแคลนน�้า 
โดยตัดเอาไม้ไผ่จากในป่า มาท�าเป็นประปาภูเขา เอาน�้าจากบนภูมาใช้ ปีนั้นหมู่บ้านเรา 
ได้รับรางวัล จากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น 
ในฐานะหมูบ้่านทีน่�าเอาธรรมชาตมิาใช้ได้อย่างดเียีย่ม ท่านว่าทัง้ไม่ท�าลายและยงัส่งเสรมิ 
น�ามาใช้ประโยชน์ได้ ยิ่งชาวบ้านได้ประโยชน์โดยใช้น�้าจากป่าได้ ชาวบ้านก็จะยิ่งรักษาไว้ 
ปีนั้นท�าให้พวกเราภาคภูมิใจมาก ความรู้สึกว่าได้ท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีค่ามากกว่าเงินรางวัล 
ที่มากมายถึงกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทก็ตาม

จากนัน้ด้วยความพยายามของพวกเราชาวโคกล่าม-แสงอร่ามทีร่่วมกนัคดิ ร่วมกนัท�า 
ด้วยความสามัคค ีเป็นเวลากว่า๑๖ ปี ทีพ่วกเราผ่านความล�าบากยากเขญ็มาด้วยกนั เราได้ 
เรียนรู้ประสบการณ์มากมาย และวันน้ีพวกเราสามารถเอ่ยปากด้วยความภาคภูมิใจว่า 
ชาวโคกล่าม-แสงอร่ามมองเหน็ทางออกจากปัญหา ด้วยการท�างานร่วมกนัของพวกเราเอง  
หากได้มาเยีย่มเยยีนบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามแห่งนี ้ทกุท่านจะได้รบัความประทบัใจกลบัไป  
จากความตั้งใจของพวกเราที่อยากท�าให้บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่น่ามอง สะอาดและเป็น 

บทที่ ๑ : “น�้ำ” คือชีวิต
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เสือมาคาบหมาไปกินหมด เข้าป่าท�านาก็ 
ต้องกังวลกับไข้ป่า ไข้มาลาเรียที่ชุกชุมและ 
คร่าชีวิตชาวบ้านยุคบุกเบิกไปจ�านวนหนึ่ง

“สมัยนั้นวัดก็ยังไม่ได้มี บ้านก็ยังเป็น 
บ้านป่า บ้านดงอยู่ นาน...กว่าจะมาต้ังวัด 
ป่าเลไลย์ ตอนปี ๒๔๙๖ บ้านกว้างขวางข้ึน 
ก็มีนายสนมาบริจาคที่ดินเพิ่มให้วัด อยู่ติด 
กบันาชาวบ้านกเ็ลยพากนัมาสร้างวดัเรยีกว่า 

วดัป่าเลไลย์ จ�าได้ว่ามลีงิอาศยัอยูใ่นวัด ๕๐๐ กว่าตวัเป็นลงิป่า” ลงุสมยั มะแพน ย้อนอดตี 
เกือบ ๖๐ ปีอย่างแจ่มชัด

 ลงหลัก ปักฐำน บ้ำนโคกล่ำม-แสงอร่ำม 

เม่ือหมู่บ้านขยายใหญ่ขึน้ชาวบ้านกพ็ากนัถากถางทีท่าง เพือ่ท�าไร่ ท�านามากขึน้ ทีท่�า 
กินก็ห่างไกลจากแหล่งน�้ามากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ แต่เพราะมีภูเขาเป็นแนวยาวปริมาณน�้าที่ 
ไหลลงมาจากเขาต่อปีจึงมีปริมาณพอสมควร หากแต่...จะน�าน�้านั้นมาใช้ได้อย่างไร นี่คือ 
ปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญ

ค�าตอบแรกของการจัดการน�้าที่ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามค้นพบเป็นค�าตอบแรก 
ก็คือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและสิ่งที่มีอยู่มากตามธรรมชาติ น่ันคือ “ไม้ไผ่”  
ไผ่จ�านวนมากถูกตัดเอามาต่อกันเข้า เพื่อรองรับน�้าจากภูเขาต่อท่อเป็นทางยาวเข้ามาสู ่
หมู่บ้าน ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามยามน้ันรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่เรี่ยวแรงที่ร่วมแรงร่วมใจกัน 
ลงไป กลายมาเป็นน�้ากิน น�้าใช้ในครัวเรือน เสียงน�้าจากระบบประปาไม้ไผ่ไหลรินลงเป็น 
สายดัง จ้อก จ้อก ชาวบ้านจึงพากันเรียกขานระบบประปาไม้ไผ่ของหมู่บ้านว่า “น�้าจ้อก”  
และการร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท�า ร่วมกนัลงแรงจนได้มาซึง่ “น�า้จ้อก” นีก้ไ็ด้น�าความภาคภมูใิจ 
มาให้กบัชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม แต่แม้ว่าชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามยามน้ัน จะพอมี 
น�้าใช้ในครัวเรือนได้สะดวก สบาย แต่ส�าหรับการท�าไร่ ท�านาแล้ว ปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมา 
ในแต่ละปี รวมกบัปรมิาณน�า้ทีเ่กบ็ไว้ในหนอง ในบงึ ยามแล้งกแ็ทบจะเรยีกได้ว่า...ไม่พอกนิ 
อย่าได้ไปคิดหวังอะไรเลยกับการท�านาปีละ ๒ ครั้ง หรือการเพาะปลูกพืชหลังการท�านา  
ยิ่งฝนน้อย ยิ่งแล้ง การท�านา ท�าไร่ก็ยิ่งยากแค้น ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามกลุ่มหนึ่ง จึง 
นยิมเดนิทางไปท�างานต่างประเทศ เช่นเดยีวกบัพีน้่องชาวอดุรอกีหลายร้อย หลายพนัครวั 
เรอืน หนุม่ๆ ในหมูบ้่านเริม่เดนิทางออกไปวนัละคน สองคน แม้ว่าจะส่งเงนิกลบัมาได้เป็น 
กอบเป็นก�าแต่กต้็องแลกกบัการพลดัพรากจากครอบครวั จากบ้านเกดิเรอืนนอนไป แต่เมือ่ 
ไม่มีทางเลือกการเดินทางไปท�างานเมืองนอกก็ยังคงเป็นค�าตอบที่ดีที่สุดในยามน้ัน จาก 

บ้านโคกล่าม บ้านแสงอร่าม สองหมูบ้่านทีม่อีาณาเขตใกล้ชิดตดิกนั และมีสายสัมพนัธ์ 
เหนียวแน่น ด้วยเติบโตมาจากเครือญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูงที่เดินทางมาลงหลักปักฐาน ณ 
ที่ราบเชิงเขาที่เรียงตัวเป็นแนวยาวจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านโคกล่าม

“ทั้ง ๒ หมู่บ้าน มาอยู่ที่น่ีก็ต้ังแต่ปี ๒๔๙๓ สมัยนั้นยังไม่เป็นหมู่บ้านเป็นแต่บ้าน 
มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่า นายบุญเพ็ญ คนกลาง เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขึ้นกับกุดหมากไฟ 
ต�าบลหมากหญ้า อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีอยูต่่อมากส็ร้างบ้านเมือง ขยายขึน้มาในนามว่า 
บ้านโคกล่าม เพราะว่าโนนมันยาวเลยเรียกว่าโคกล่าม อยู่ต่อมาปี ๓๘ มาแยกหมู่บ้าน 
ออกเป็น ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกล่ามและแสงอร่ามต่อกันมา”

นายสมัย มะแพน ปราชญ์ชาวบ้านของบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม บอก 
เล่าเรื่องราวย้อนร�าลึกความหลังครั้งเมื่อตั้งหมู่บ้าน

ชาวบ้านที่นี่พื้นเพเดิมนั้นเป็นคนจาก อ�าเภอโนนสังข์ อ�าเภอ 
น�้าพอง จังหวัดขอนแก่น (พื้นที่จังหวัดหนองบัวล�าภูใน 
ปัจจุบัน) เดินทางรอนแรมข้ามป่าเขามาหักร้างถางพงอยู่ 
บรเิวณนี ้ตัง้แต่คร้ังสมัยพืน้ทีแ่ถบนีย้งัเตม็ไปด้วยช้างและ 
เสือ ขนาดท่ีว่า นายสมัย มะแพนซึง่เป็นหนึง่ในผูน้�าชาวบ้าน 
จดจ�าได้ว่า ครั้งหนึ่งเสือเข้ามากัดวัวนายเปชาวบ้าน 
โคกล่ามตายไป ๓ ตัว เป็นเสือตัวใหญ่มาก ชาวบ้าน 
ทีต่อนนัน้กย็งัมไีม่มากนกัต้องรวมตวักนัจดุขีไ้ต้ขึน้มา 
ไล่เสือจงึได้หนไีป ส่วนชาวบ้านนัน้กต้็องอยูก่นัอย่าง 
ระแวดระวัง จะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านก็ไม่ได้ เพราะ 

บทที่ ๒ : กว่ำจะมำเป็นวันนี้
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 กว่ำจะได้น�้ำมำท�ำนำ

จนเมือ่วนัหนึง่มรีถตูก้ระจกทบึแล่นผ่านเข้ามาในหมูบ้่าน ชาวบ้านหลายคนสงสยั แต่ 
แอบเกบ็ค�าถามไว้ในใจ บ้างกค็ดิว่าคงจะเป็น “คนของทางการ” มาดแูลอ่างเกบ็น�า้...จนเมือ่ 
วนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ บคุคลทีม่ากบัรถตูค้นันัน้จึงปรากฏกายหลงัจากทีม่าส�ารวจข้อมลู 
ชาวบ้านเป็นรอบที่ ๔ แล้ว นั่นก็คือ “มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ” เลขาธิการมูลนิธิปิดทอง 
หลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าร ิหรอืทีช่าวบ้านเรยีกกนัตดิปากว่า “คณุชายดศิ” 
นั่นเอง

“ตอนนัน้คณุชายดศิกม็าทีน่ีห่ลายครัง้แล้ว แต่ไม่มคีนรู ้ท่านยงัมาบอก 
ให้บญุมากลงไปด�าเอาดนิใต้น�า้ก้นอ่างมาให้ ตอนน้ันบญุมากกไ็ม่รู ้แล้วกไ็ม่ 
กล้าลงไปเพราะน�า้ลกึ กเ็ลยมาบอกผมว่า มกีรมชลประทานมาจะเอาดนิ 
ก้นอ่าง น�า้ลกึไม่กล้าไปด�าให้ ตอนนัน้จรงิๆ กเ็ป็นคณุชายดศินัน่แหละที่ 
ลงมาคยุกบับญุมาก ก่อนหน้านัน้ทกุครัง้ทีม่าคณุชายกจ็ะมาจอดรถด ู
วิถีชาวบ้านว่าเขากินยังไง อยู่ยังไง คุณชายรู้แม้กระทั่งว่าตอนเช้า 
ชาวบ้านมาร้านค้าซือ้อะไรไปบ้าง ผกั พรกิ มะเขือ ป ูปลา ชาวบ้าน 
ซื้อทั้งหมด ทั้งๆ ที่ชาวบ้านสามารถปลูกกินเองได้” 

อดลุย์ เจรญิสขุ ชาวบ้านแสงอร่าม บอกเล่าถงึความเป็นมา 
โครงการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จ.อุดรธานี โครงการต่อยอดจากโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ ส�าทบัด้วยค�าจากปาก 
บญุมาก ซึง่ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในพืน้ทีต่วัอย่างของโครงการฯ 

“คุณชายมาถามผมว่า ปกตทิ�าอะไร ผมกต็อบว่าท�านาปีอย่างเดยีว แล้วคณุชายกถ็าม 
ผมว่า อยากได้น�า้ไหม ผมกบ็อกว่า อยากได้น�า้ อยากท�านาปลกูพืชได้อกี ทกุคนต้องอยากรวย 
อยากท�า ตอนนั้นคุณชายก็อยู่บนรถตู้คุยเสร็จแล้วก็เลยขึ้นไปดูอ่างเก็บน�้า”

วนัที ่๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นวันทีช่าวบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามจ�าข้ึนใจ เพราะ 
เป็นวนัทีพ่วกเขาต้องตดัสนิใจ เม่ือคุณชายดศิยืน่ข้อเสนอว่า ชาวบ้านต้องลงแรงเพ่ือแลกกบั  
“น�้า” ที่จะได้มาท�านาโดยการต่อท่อน�าน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายเข้ามาสู่ที่นาชาวบ้าน 

“คุณชายดิศลงพื้นที่แล้วถามชาวบ้านว่า ถ้าโครงการนี้เข้ามาจะเอาไหม ชาวบ้านก ็
บอกว่า ‘เอา’ คุณชายก็บอกว่า ถ้าเอาพวกคุณท�าเองนะ ชาวบ้านก็นั่งงง....อ้าวแล้วเราจะ 
ท�ายงัไง ท่านกพ็ดูชดัเจนว่ามลูนธิปิิดทองหลงัพระฯ มอีปุกรณ์ให้แต่วางแนวท่อต่างๆ ชาวบ้าน 
จะต้องลุกขึ้นมาขุดเอง ชาวบ้านก็ถามว่า เอารถแบคโฮลตัวเล็กมาขุดได้ไหม ท่านก็บอกว่า 
ท�าอย่างนั้นก็ได้แต่ชาวบ้านก็จะไม่เกิดความหวงแหน เพราะมันง่ายไป”

ตะวันออกกลาง ข้ามฟากมาฝั่งเอเชีย ไต้หวัน สิงคโปร์ คือเป้าหมาย แต่บางคนก็เดินทาง 
รอนแรมไปท�างานไกลจนถึงอิสราเอลและประเทศแถบตะวันออกกลางอื่นๆ จนเมื่ออาย ุ
เกินเกณฑ์ใช้แรงงานนั่นแล้ว หลายคนถึงจะได้มีโอกาสกลับบ้าน นั่นคือเรื่องราวเฉกเช่น 
เดียวกับที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุดร

พ่อเฒ่าสมัย มะแพน เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยค�าถามในใจ

“ท�าอย่างไร ถึงจะให้ลูกหลานเรา กินดีอยู่ดีได้น๊อ...”

“ถ้ามีน�้าก็คงจะดี”...คิดได้ดังน้ันแล้ว พ่อสมัย มะแพน ก็ตั้งใจม่ันว่าจะต้องหาน�้ามา 
ให้ลูก ให้หลานชาวโคกล่าม-แสงอร่ามให้ได้ และเพราะเป็นคนเก่า คนแก่ ของพืน้ที ่พ่อเฒ่า 
จึงรู้จักต้นไม้ทุกต้น ล�าห้วยทุกห้วยบนโคกล่าม รู้ว่าสามารถที่จะท�าอ่างเก็บน�้าไว้ได้

“ตอนนัน้พ่อกเ็หน็ว่าน�้ามนัเยอะนะแต่เรากป็ล่อยน�้าไหลไป พอหน้าแล้งจะหาน�้าอาบ 
ก็ไม่มี มานั่นคิดๆ ดูว่า ใครจะมาช่วยเราได้หนอ ก็คิดถึงครูบาท่านหนึ่ง ท่านชื่อว่าครูบาไก่ 
เป็นพระมาจากทางกาฬสินธุ์ พระธุดงค์มา ที่ไหนเดือดร้อนเขาก็จะนิมนต์ท่านไป พ่อกับ 
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านก็ท�าเร่ืองขอไปโดยท่านช่วยแต่งให้เป็นเนื้อหาสาระ  
มีใบปะหน้า เขียนไปถวายบังคมในหลวง ขอกราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เมตตาสงสาร 
พวกเราชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ก็เลยได้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอไป”

 อ่ำงเก็บน�้ำห้วยคล้ำย...น�้ำจำกพระเมตตำ

“โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดอุดรธานี” 
เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และปรับปรุงแล้วเสร็จเม่ือ 
ปี ๒๕๕๑ แต่ถึงกระน้ันชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน�้า 
ที่เก็บไว้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากระบบการส่งน�้าและระบบการบริหารจัดการน�้ายังไม่เอ้ือ 
อ�านวยต่อการน�าน�า้เข้ามายงัพืน้ทีไ่ร่ นา ของชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลกู 
อยู่ติดกับอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย เพราะพ้ืนที่นาสูงกว่าล�าห้วย ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม  
จึงได้แต่หาทางช่วยเหลือตัวเอง บ้างก็ติดเครื่องสูบน�้า น�าน�้ามันมาแลกเป็นข้าว ต้นทุนค่า 
เพาะปลกูจงึสงูมาก ไม่สามารถท�านาได้มากกว่าปีละครัง้ ชวีติความเป็นอยูจ่งึยงัคงกระพร่อง 
กระแพร่งเหมือนเดิม

ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม พยายามแก้ไขปัญหานี ้โดยการปรกึษากบัเจ้าหน้าทีข่อง 
กรมชลประทาน เพื่อหาแนวทางที่จะน�าน�้ามาใช้ในพื้นที่ ได้มา ๒ แนวทาง คือ การท�าราง 
ส่งน�้า ซึ่งต้องท�าถนนขนาดกว้าง ๓-๔ เมตรเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้าน และการขุดวางท่อ 
ซึง่ไมเ่สียพืน้ทีเ่พาะปลกู แต่กต็้องใช้งบประมาณในการซอ่มบ�ารุงสูง เพราะเปน็การวางท่อ 
ใต้ดิน แนวคิดทั้ง ๒ ทาง จึงยังคงค้างคา ไม่ได้น�ามาปฏิบัติ
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องค์ความรู้ด้านการเกษตร จากพ่อสมัย มะแพน

พ่อสมัย มะแพน นอกจากจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผูช้ีท้ศิทางและวางหลกัคดิแล้ว 
พ่อสมัยยังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายและหน่ึงในองค์ความรู้ที่ได้จาก 
โครงการฯ คือการท�าปุ๋ยยูเรียจากปัสสาวะ หรือที่เรียกว่า “ยูเรียมนุษย์” 

น�้าหมักยูเรียมนุษย์

ยูเรียมนุษย์ (น�้าปัสสาวะ) ๑ ลิตร
กากน�้าตาล ๙ ลิตร
ผสมส่วนประกอบหมักไว้ในที่ร่มประมาณ ๒๐ วัน

อัตราการใช้

 • น�า้หมักยเูรยีมนษุย์ ๑ ลติร ต่อน�า้ ๘๐ ลติร ฉดีพ่นผกัสวนครวั เช่น พรกิ คะน้า 
ต้นหอม ผักชี ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม ฯลฯ

 • น�า้หมกัยเูรยีมนุษย์ ๑ ลติร ต่อน�า้ ๘ ลติร เทราดลงในแปลงนา ส�าหรบันาข้าว 
 • น�้าหมักยูเรียมนุษย์ ๑ ลิตร ต่อน�้า ๘ ลิตร รดน�้าบริเวณโคนต้นไม้ ส�าหรับพืช

ยืนต้น

บุญมำก สิงห์ค�ำป้อง
ต้นแบบแปลงเกษตรตัวอย่ำงของชุมชน
บ้านเลขที ่๒๖ หมู ่๑๑ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๓๓๒๗ ๓๖๐

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๑๙ ไร่, พืชหลังนา ๒๑ ไร่
 ปลกู ข้าวโพด ฟักทอง ผกับุง้ พืชเกษตรอืน่ๆ 
 ได้แก่ ตะไคร้ ผกัหวาน มะเขอื พรกิ ข่า กล้วย
ปศุสัตว์  เลี้ยงหมูจินหัว และหมูเหมยซาน
อื่นๆ  เลี้ยงปลา 
องค์ความรู้ การท�า “ตะบนัน�า้” เพือ่น�าน�า้จากบ่อข้ึน 
 มารดแปลงเกษตรที่สูงกว่าระดับน�้า, 
 การเลี้ยงหมูจินหัว และหมูเหมยซาน, 
 การท�าน�้าส้มควันไม้

ค�าถามที่คุณชายดิศให้ไว้กับชาวบ้าน ท�าให้ชาวบ้านหันหน้าเข้ามาปรึกษากัน ผู้ใหญ่ 
ของทัง้ ๒ หมูบ้่าน คอื ผูใ้หญ่สดุใจ เจรญิสขุ ผูใ้หญ่บ้านโคกล่าม และผูใ้หญ่เสวต จนัทร์หอม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ บ้านแสงอร่าม ทั้งสองเรียกประชุมลูกบ้านเพื่อร่วมปรึกษาหารือกัน 
ชาวบ้านได้ข้อสรุปว่า ถ้าอยากได้น�้าท�านาก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน โครงการแรกที่ชาวบ้าน 
ลงมอืท�า คอืการขดุลอกห้วยค�าเข ล�าห้วยเก่าแก่ซึง่ถกูวชัพชืและป่าอ้อทบัถม ขนาดทีว่่าคนที่ 
โตมากับพื้นที่อายุถึง ๔๖ ปี ยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นน�้าในห้วยเพราะเศษวัชพืชที่ทับถม 
กันแน่นหนา หนาขนาดที่ว่า “เอาช้างลงไปเดินได้ทั้งตัว” และเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นจุด 
เปลี่ยนแปลงส�าคัญของชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

“คณุชายลองใจชาวบ้านว่า ‘ถ้าพวกคณุเอาจรงิ พวกคณุลองไปถางห้วยค�าเขดสู’ิ ห้วย 
ค�าเข เน้ือท่ี ๗ ไร่ ปรากฏว่าชาวบ้านรวมกนัมากว่า ๒๐๐ หลงัคาเรอืน มากนัอย่างน้อยบ้านละคน 
เอาข้าวห่อมากินกัน มาร่วมกันท�า ครึ่งวันเท่านั้นก็เสร็จ” บุญมากเล่าถึงเหตุการณ์ที่พิสูจน์ 
พลังความเข้มแข็งของชาวบ้าน

จากผืนน�้าใสของห้วยค�าเขที่สะท้อนแสงแดดจ้ายามบ่ายวันนั้น ก็เป็นจุดเริ่มของ 
“โครงการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระ 
ราชด�าร ิจงัหวดัอดุรธาน”ี ซึง่เป็นโครงการทีป่ระสบความส�าเรจ็ด้วยแนวทาง “บรูณาการ” 
ทีแ่ท้จรงิ โดยเริม่จากการ “ระเบดิจากข้างใน” ด้วยความเข้มแขง็ ความสามคัคขีองชาวบ้าน  
สนบัสนนุด้วยองค์ความรูจ้ากหน่วยงานทีม่คีวามรูจ้รงิ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสนบัสนนุ 
งบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ เครื่องใช้ ส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานะ 
เจ้าของพื้นที่ ก็สนับสนุนน�้ามันเพ่ือการขับเคลื่อนเคร่ืองจักร โมเดลนี้เองที่กลายมาเป็น 
โมเดลส�าคญัในการพฒันาทัง้พืน้ทีแ่ละพฒันาคนไปพร้อมๆ กนั ...“อดุรโมเดล” จงึปรากฏขึน้ 
ณ ผืนดินที่เคยแห้งแล้ง ที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม แห่งนี้

ถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาท�าเองก็ไม่เกิด แม่นบ่ 
‘ปลกูกล้วยห้าหน่อ มะละกอห้าต้น บ่อด บ่อยาก’ ก็ 
อยากให้ลูกหลานรับฟัง คนที่ไม่รับฟังจะท�าตัวเป็น 
‘บักลวง กับอีลืน’ ก็ไม่เป็นไร...

พ่อสมัย มะแพน
ปราชญ์ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

ผู้มุ่งมั่นหาน�้าให้ลูกหลาน
แม้บ้านตัวเองจะยังไม่ได้รับน�้าจากโครงการก็ตาม...
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“ตะบันน�้าที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ ไม่ต้องใช้น�้ามัน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งใช้ใน 
ทีห่่างกนั ๑๒ เมตร จากระยะห่าง ล่างขึน้บนสามารถน�าน�า้ขึน้ไปใช้ได้ บ่อนีเ้มือ่ก่อนน�า้เป็น 
สีขาวเพราะเป็นลกูรงั เรามวีธิกีารปรบัสภาพน�า้ โดยเอาฟางจากนามาโยนลงไปในน�า้ แล้วก ็
เอาปุ๋ยคอกลง พอมันท�าปฏิกิริยาจะท�าให้น�้าเปลี่ยนสีจากสีขาวๆ มาเป็นสีใสๆ เลี้ยงปลา 
กไ็ด้ ตะบนัน�า้ไปเลีย้งพชืผกักไ็ด้ ต้นทนุ “ตะบนัน�า้” ใช้วสัดหุาได้จากตลาด ทัง้หมดประมาณ  
๓,๔๐๐ บาท ไม่ต้องใช้น�้ามันแล้ว”

การน�าน�า้ส้มควันไม้ไปใช้ในการเกษตรเพ่ือป้องกนัโรค แมลงศัตรพืูช เพ่ือให้การ 
ท�าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร โดยไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง

อัตราการใช้

น�้าส้มควันไม้ ๑๐ มิลลิลิตร
น�้าเปล่า ๒๐ ลิตร
ฉีดพ่น ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชได้

เทคนิคพิเศษของบุญมาก : น�าใบสะเดามาขยี้ใส่ในถังที่รองรับน�้า เพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพของน�้าส้มควันไม้

บญุมาก สงิห์ค�าป้อง ชาวบ้านโคกล่าม- 
แสงอร่าม ทีม่พีืน้ทีแ่ปลงนาตดิกบัอ่างเกบ็น�า้ 
ห้วยคล้ายฯ แต่ในอดตีนัน้ไม่สามารถน�าน�า้ 
มาใช้ได้ จนกระทัง่โครงการปิดทองหลงัพระฯ 
เข้ามาท�าโครงการบริหารจัดการน�้าอย่าง 
ยัง่ยนืฯ บญุมากจงึเป็นเกษตรกรคนแรกๆ ที่ 
ได้เข้าร่วมโครงการ และเป็นตัวอย่างความ 
ส�าเร็จให้กับชาวบ้าน

“ก่อนหน้าที่โครงการจะเข้ามาก็ไม่ได้ท�าอะไรมาก ปีๆ นึงก็ ท�านาข้าว ปลูกมัน 
ส�าปะหลงั พอโครงการเข้ามาเรากม็ทีกุอย่าง เมือ่ก่อนไม่ได้ปลกูมะละกอจะต�าส้มต�าแต่ละที 
ก็ไปซื้อมาท�า แต่ตอนนี้ตลาดจะต้องมาซ้ือผมแล้ว อย่างผักนี่ก็มีแทบทุกอย่างสามารถ 
ที่จะเก็บมาท�าอาหารได้เลย อยากจะกินอะไร ไม่ต้องเข้าไปซื้อ ตอนนี้ก็มี พริก มะเขือ 
มะละกอ โหระพา ฟักทอง ข้าวโพด แมงลัก สะระแหน่ ผักชี หอม ผักชะอม มีหลายอย่าง  
หลากหลายผสมผสานกันไป ท�ากัน ๒ คน ได้พออยู่ พอกิน เพื่อนบ้านได้มาอาศัยกินด้วย 
แล้วเรากเ็ลีย้งหมนูี ่ลกู ๒ ครอกแล้ว ครอกแรกหลงัจากทีข่องลงุได้มากแล้ว กข็ายลกูให้พืน้ที ่
อื่นซื้อไปเลี้ยง ๑๔,๓๐๐ บาท ส่วนครอกที่เห็นน้ีก็ยังไม่ถึงเดือนเลย เวลาเราเล้ียงหมู 
เราเลี้ยงแบบพื้นบ้านไม่เน้นในเรื่องของหัวอาหาร แต่เลี้ยงด้วยหยวกกล้วยจากโครงการ 
หลวง ซึง่เป็นข้อบงัคบัใครอยากได้ลกูหมไูปเลีย้งต้องปลกูกล้วยให้ได้ก่อน ๕๐ ต้น เอาไว้เป็น 
อาหารหมู เมื่อก่อนเราก็เลี้ยงหมูแต่ใช้หัวอาหาร เป็นการเล้ียงเป็นธุรกิจ แต่เล้ียงส่วนตัว 
แบบนีไ้ม่มีใครท�า พอมาท�ากเ็รยีบง่าย ไม่ต้องไปหาซือ้อาหาร เอาเศษอาหารจากบ้าน เอา 
ต้นกล้วยที่ตัดลูกไปแล้วมาให้ก็ได้ นอกจากนั้นก็มี เป็ด ไก่ หมู ปลา นอกจากนั้นที่นี่มีปลูก 
ผกัสวนครัวทกุอย่าง ทีน่ีเ่ลีย้งไส้เดอืนด้วย เป็นฟาร์มเลีย้งไส้เดอืน เอามลูมนัไปช่วยท�าดนิให้ 
ด ีเลีย้งไส้เดอืนไว้ให้เป็ด ไก่ แล้วกม็ผีกัสวนครวัด้วย มนัเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยย่อยสลายท�าให้ 
ดินมีคุณภาพที่ดีและได้ปุ๋ยที่ดีที่สุด” บุญมากเล่าถึงการท�าเกษตรผสมผสานแบบรอบด้าน

 “ตะบันน�้ำ” ภูมิปัญญำชำวบ้ำน ประหยัดพลังงำน
 ประหยัดเงิน

ช่วงเมษายนก่อนเข้าฤดทู�านา ควรบ�ารงุดนิด้วยพชืหลงันา 
เช่น ถัว่ โสน ปอเทอืง แต่เนือ่งจากพืน้ทีน่าเป็นทีสู่ง บญุมากใช้วธีิ 
ขุดบ่อรองรับน�้าจากโครงการปิดทองหลังพระฯ จากนั้นสูบน�้า 
ขึ้นนาที่สูงสุดด้วย “ตะบันน�้า” ก่อนปล่อยน�้าไหลลงตามความ 
ลาดชันสู่แปลงนาด้านล่าง

ก่อนหน้าที่โครงการจะเข้ามา
ก็ไม่ได้ท�าอะไรมาก ปีๆ นึงก็
ท�านาข้าว ปลูกมันส�าปะหลัง 

พอโครงการเข้ามาเราก็มีทุกอย่าง
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น�้าหมักสูตรขี้ค้างคาว สูตรเฉพาะของบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

สูตรที่ ๑

มูลค้างคาว ๑ กิโลกรัมต่อน�้าเปล่า ๑๐ ลิตร หมักทิ้งไว้ประมาณ ๒๐ วัน

อัตราการใช้ : น�า้หมกัมลูค้างคาว ๑๐ มลิลลิติร ผสมน�า้ ๒๐ ลติร ฉดีพ่นอาทติย์ 
 ละ ๑ ครั้ง

สูตรที่ ๒

มูลค้างคาว ๑ กิโลกรัม
ผักใบเขียว ๑ กิโลกรัม
กากน�้าตาล ๑ ลิตร
น�้าเปล่า ๑๐ ลิตร 

น�าส่วนผสมทั้งหมด ผสมเข้าด้วยกัน หมักไว้ ๒๐ วัน แล้วเติมน�้าเพิ่ม ๑๐ ลิตร
หมักต่ออีก ๓๐-๙๐ วัน

อัตราการใช้ : น�า้หมกัมลูค้างคาว ๑๐ มลิลลิติร ผสมน�า้ ๒๐ ลติร ฉดีพ่นอาทติย์ 
 ละ ๑ ครั้ง

ครอบครัวเสนำอุดร นำยบุญธรรม เสนำอุดร
อำยุ ๔๗ ปี
บ้านเลขที ่๑ หมู่ที ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี
โทรศัพท์ ๐๘๓ ๑๔๘๓ ๙๗๕

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๒๙ ไร่, พืชหลังนา ๑ ไร่ ๑ งาน ปลูก 
 ข้าวโพด ฟักทอง ถั่วลิสง พืชเกษตรอื่นๆ ได้แก่ 
 ตะไคร้ มะเขอื โหระพา พรกิ กระเพรา แค มะม่วง
ปศุสัตว์  เลี้ยงหมู
อื่นๆ  เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
องค์ความรู้ การน�าขี้ค้างคาวมาหมักเพื่อท�าน�้าหมัก

ครอบครัวเสนาอุดร เป็นอีกหน่ึงครอบครัวที่ผ่านความล�าบาก ทุกข์ยาก แต่เม่ือมี 
โครงการฯ เข้ามา ชีวิตก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ

“ก่อนหน้านัน้เรากต้็องซือ้ทกุอย่าง ในชวีติประจ�าวนั เราไม่ปลกูเลย ก่อนหน้าโครงการ 
จะเข้ามา เราท�านา พอเลกินากไ็ม่ได้ท�าอะไรอยูเ่ฉยๆ แฟนเขากไ็ปหารบัจ้าง รบัเหมาท�างาน 
ก่อสร้างบ้าน ได้เงินมาก็ไปซื้อของกินที่ตลาด ไปที่นาก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่หญ้า พอโครงการ 
เข้ามาเขาก็มาแนะน�าว่าให้ปลูกพืชหลังนา เอาพันธุ์มาให้ เขามาถามก่อนว่าอยากท�าอะไร  
อยากท�าจริงไหม เราก็บอกว่า ...ท�าจริงจะปลูกให้ตลอดเลยแหละ อยากปลูกมานานแล้ว 
แต่ไม่มีคนมาแนะน�า ไม่มีน�้า ปลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหน พอเขาแนะน�าให้ได้ความ 
คิดดีๆ ก็เลยยิ่งท�า ท�าแล้วก็ได้กิน ได้ขาย ตอนนี้สามี บุญธรรมเลิกกินเหล้าเด็ดขาด กลาย 
เป็นคนอยูก่บัทีน่าไม่ยอมกลบับ้านแล้ว เพราะว่าท�าแล้วมนัได้ ขายได้” ภรรยานายบญุธรรม  
บอกเล่าเรื่องราวด้วยน�้าเสียงแห่งความสุข ไปพร้อมๆ กับพาลูกชายและลูกสาวนั่งตกปลา 
เพื่อน�าไปท�าอาหารเย็น

ทีน่า ๒๙ ไร่ ของครอบครวัเสนาอดุร ได้มโีอกาสเพาะปลกูหมนุเวยีน จากการท�านาปี 
ละครั้ง สู่การปลูกฟักทอง แตงกวา โหระพา ผักบุ้ง โดยพืชผักที่ปลูกนั้นเติบโตงดงาม ด้วย 
ปุย๋หมกัทีม่าจากขีห้มูทีเ่ลีย้งไว้ เป็นหมจูากโครงการทีน่�ามาให้เลีย้ง ปีทีแ่ล้วครอบครวันีม้รีาย 
ได้เพิ่มขึ้น ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่เคล็ดลับส�าคัญที่ท�าให้พืชผักงดงาม ไม่ได้มาจากปุ๋ยหมัก 
ขี้หมูเพียงอย่างเดียว แต่เพราะพวกเขาน�าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปผนวกกับประสบการณ์ได้ 
เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าเห็นผลดีจริง นั่นคือ ปุ๋ยหมักสูตร “ขี้ค้างคาว”  
จากโคกล่ามนั่นเอง
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หนูอวน ใจตรง จากอดีตที่เคยท�านา 
ได้ปีละครัง้ แต่เมือ่มโีครงการฯ เข้ามาวถิชีวีติ 
กเ็ปลีย่นไป วนันีร้ายได้ของครอบครวัใจตรง  
มาจากการปลูกพืชหลังนา ในช่วงรอเวลา 
การหว่านไถอีกรอบ

“ปีนีก้ข็ายแตงไป ได้ ๑,๐๐๐ กว่าบาท  
เท่าที่ปลูกไว้ เก็บอาทิตย์เดียวก็หมดแล้ว  
เริม่ปลกูเมือ่วนัที ่๒๖ มกรากใ็ช้เวลาปลกูไม่ 
ถึง ๒ เดือน ปลูกแตงก็ไม่มีอะไรมาก ขอให้ 
มีน�้า ใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อยก่อนปลูกลงรอง 
ใต้หลมุ มปีนูขาวมาใส่ให้ปรบัปรงุดนิ จากนัน้ 
ก็รดน�้าไม่ถึง ๒ เดือนก็เก็บขายได้ แตงกวา 
จริงๆ เขามีอายุ ๔๕ วันก็ได้ผลผลิตแล้ว  
ผลผลิตดีจริงๆ เนี่ยจะเก็บได้วันเว้นวัน แต่ 
ว่าตอนนี้เก็บได้ทุกวันเลย ไม่ได้เว้นวันเลย  
ท�าแตงในพื้นที่งานเดียว ก็เก็บขายในหมู่บ้านยังไม่ได้ไปขายตลาดเลยหมดแล้ว... รายได ้
เหรอ ตอนแรกที่ออกเก็บขายได้วันละ ๑๐๐ ตอนนี้ก็ต่อวันขายได้ ๕๐๐ บาท หลังจากนั้น 
ก็ได้วันละ ๑๐๐ กว่าทุกวัน ปลูกงานเดียวเท่าน้ันแหละ น่ีคิดแต่เงินนะแต่ปุ๋ยที่อยู่ในดิน 
ไม่ได้คิดนะ ปุ๋ยที่ลงไปในนา...ปรับดินไปเรื่อยๆ นาปีหน้าจะได้ผลดีขึ้นด้วย แล้วแตงนี่ถ้า 
ดูแลดีๆ นะอยู่ได้นาน” หนูอวน เล่าด้วยความภาคภูมิใจถึงรายได้ที่มาจากน�้าพัก น�้าแรง  
และเมื่อย้อนถึงอดีตที่ผ่านมาก็พบว่าช่างแตกต่างกันมากมายนัก

“เมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าน�้าอยู่ไหนเลย ถึงจะมีน�้าจากอ่างเก็บน�้าแต่ว่าเวลาที่น�้ามา 
ก็ไม่ระบายมาถึงทางนี้ น�้ามันน้อย ก็ขอกัน ทุกคนก็อยากได้น�้ามาตกกล้า คนที่อยู่ต้นน�้า 
เขากไ็ม่อยากให้ พอโครงการมาน�า้มากแล้วทีน่ีก้ม็าตกลงกนัว่าวนัไหนใครเอา วนัไหนใครได้ 
อาทิตย์นี้เอาสัก ๒-๓ คน อาทิตย์อื่นก็อีกบ้านนึง ก็น่าจะจัดการได้อยู่” หนูอวนเล่าถึงการ 
จัดการน�้าด้วยการท�าประชาคม

วันนี้ หนูอวน ใจตรง เป็นหนึ่งในเกษตรกรตัวอย่างของบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 
ด้วยการปลูกพืชหลังนาสารพัดทั้งแตงกวา ข้าวโพด ฟักทอง ด้วยพื้นที่เล็กๆ เพียงไม่กี่ไร่ 
กลบัสร้างรายได้ที่งดงามให้กบัครอบครวัใจตรง เปน็แรงบนัดาลใจใหพ้วกเขายิง่ลงแรงพลิก 
ผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

หนูอวน : ก�ำลังโรยปูนขำว ปรับดิน อยู่ในไร่

นำงหนูอวน ใจตรง
อำยุ ๔๖ ปี
บ้านเลขที ่๙๙ หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๔๙๐๕ ๑๘๗

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๖ ไร่ พืชหลังนา ๒ ไร่ ได้แก่ 
 ข้าวโพด ฟักทอง แตงกวา
ปศุสัตว์  เลี้ยงหมู
องค์ความรู้ การปลูกแตงกวา

ปลูกแตงกวา ๑ งาน ขายได้วันละ ๕๐๐ บาท
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เผาตอซัง แต่เปล่ียนเป็นไถกลบตอซังไปด้วยเลย ซังข้าวก็ไม่ต้องเผา เผาแล้วดินมันเสีย 
ผมไม่เผาแต่คนอื่นเขาก็เผาอยู่ ผมไปแนะน�าไม่ให้เผาบางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่อ  
เขาบอกว่าเผาให้ไข่แมลงตาย แต่ผมว่าไข่แมลงน่ะมันไม่ตายหรอก เพราะว่ามันอยู่ในดิน  
ความร้อนไม่ถึงหรอก พอฝนตกมาก็ออกมาใหม่” ค�าภู หมีกุล บอกเล่าถึงความชื่นชอบใน 
ดินของตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร และส�าทับว่า “...ตอนหลังก็ต้องใส่ ๒ ไร่ต่อกระสอบ ไร่ละ 
๒๕ กโิลประมาณน้ัน แต่ตามปกตกิจ็ะใช้ ๒๐ กโิลต่อไร่ ราคากระสอบละ ๘๐๐ บาทพอเรา 
ท�านาข้าวใส่รอบเดียวพอ เพราะว่าดินมันดีอยู่ ยาฆ่าแมลงไม่ต้องใส่ พอเรามาท�าปุ๋ยหมัก  
ค่าปุ๋ยไร่ละ ๘๐๐ ก็หายไป เพราะว่าเราใช้น�้าหมักแล้วก็เศษฟาง ก็ท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์ดี”

เทคนิคการก�าจัดยูคา

ต้นยูคาลิปตัส กลายมาเป็นไม้ยอดฮิตในบ้านเรามาพักหนึ่งแล้ว ด้วยความที ่
เป็นต้นไม้ทีต้่นตัง้ตรงสวยงาม มใีบไม่มากนกัและมเีนือ้ไม้ทีเ่หมาะสมส�าหรบัท�าไม้แบบ  
ท�างานก่อสร้าง ท�างานเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ จึงท�าให้เกิดการปลูกอย่างแพร่หลาย  
จนมาพบว่าการปลูกยูคานั้นท�าให้ดินดาน แห้งแล้งเร็วกว่าปกติ จึงมีการรณรงค์ไม่ให้ 
ปลูกยูคาลิปตัสกัน

“เวลาปลูกข้าว มันก็ดูดน�้า ดูดปุ๋ยกินหมด ข้าวไม่ได้กินหรอกข้างๆ เวลาน�้าขัง 
แป็บเดยีวน�า้กห็ายหมดแล้ว ยคูาดดูน�า้ไปน่ีกจ็ะตดัทิง้หมดแล้ว ไม่เอาแล้ว แต่ว่าตดัมนั 
กไ็ม่ตายนะ เขาบอกว่าต้องหยอดราวน์อพั นีแ่สดงว่าเขาท�าจรงินะ เพราะเมือ่ก่อนหน้านี ้
เขาโฆษณาว่า ตดัทเีดยีวแล้วไม่ต้องปลกูหน่ออกีนะ” ค�าภ ูหมกีลุ เล่าข�า ข�า กบัเรือ่งราว 
ที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นความจริงบนความเจ็บปวด

ท�านาต้องอดทน ท�าไป ท�าไป ๘ ปี รู้ผล เพราะว่ามันต้องใช้เวลานะ 
หัวใจส�าคัญคือ ต้องขยันหน่อย ไม่ต้องขยันหลาย ขยันนิดหน่อยพอ 
ค่อยท�า ค่อยไป สม�่าเสมอ อดทนอย่าใจร้อน

นำยค�ำภู หมีกุล
บ้านเลขที ่๘ หมู ่๑๑ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี

พื้นที่เกษตร ปลกูข้าว ๒๑ ไร่ พชืเกษตรอืน่ๆ ละมดุ 
 กระท้อน พรกิ มะเขอื พชืหลงันา ๒ ไร่ 
 ได้แก่ ข้าวโพด ฟักทอง ฟักแฟง
ปศุสัตว์  เลี้ยงหมู
องค์ความรู้ น�้าหมักชีวภาพ

ค�าภู หมีกุล หมอดินอาสาประจ�าหมู่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม มีหน้าที่ส�าคัญที่เขา 
มุ่งมั่นท�าด้วยจิตอาสา ไม่ได้มีค่าจ้าง ค่าแรง นั่นคือ หน้าที่ “หมอดิน” ทุกครั้งที่ชาวบ้าน 
เดอืดร้อนเรือ่งคณุภาพของดนิ ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ เขาจะท�าหน้าทีใ่ห้ข้อมลูไปจนถงึน�าส่งดนิ 
ไปตรวจเพื่อวิเคราะห์หาส่วนผสมของดินที่ท�าให้ดินแปลงนั้นๆ ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก  
จากนัน้แนะน�าให้ท�าน�า้หมกัจลุนิทรย์ีชวีภาพไว้ใช้เอง เพือ่บ�ารงุสขุภาพของดนิอนัเป็นทัง้ที่ 
อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของพืช 

“เลีย้งดนิให้ดนิเลีย้งพชื” ค�ากล่าวทีเ่ชือ่มโยงองค์ความรูข้องชาวบ้านทีพ่ยายามศกึษา 
จนเข้าใจธรรมชาติว่าแท้จริงแล้วการบ�ารุงพืชอาจท�าได้โดยการบ�ารุงดิน โดยมองไปที่ภาพ 
รวมมากกว่าเร่งให้ปุ๋ยหรืออาหารแก่ต้นพืชเท่านั้น เพราะพืชที่แข็งแรงย่อมเกิดจากการกิน 
อาหารทีส่มบรูณ์ มีทัง้แร่ธาตหุลกั คอื NPK และแร่ธาตรุองต่างๆ หลายสิบชนดิทีมี่อยูใ่นดนิ 
เหมือนกับคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ต้องกินทั้งอาหารหลักและอาหารเสริม

หมอดินอาสา จึงท�าหน้าที่เช่นเดียวกับหมอรักษาสุขภาพคน แต่เป็นไปเพื่อรักษา 
สุขภาพต้นไม้ที่สาเหตุ 

“ผมเป็นคนที่นี่ สนใจเรื่องดินมาตลอดเพราะเห็นเองเลยไงว่าเมื่อก่อนนี้ดินดีนะ แต่ 
หลังๆ มานี่แค่ ๑๐ ปีที่ผ่านมาเอง เราใช้ปุ๋ยเคมีเยอะ แต่ก่อน ๓๐-๔๐ ปีที่แล้วนี้ปลูกข้าว 
ไม่ได้ใช้หรอกนะปุ๋ยเคมี แล้วข้าวก็งามดีไม่ค่อยเป็นโรค แข็งแรงดี แต่พอมาใช้ปุ๋ยเคมีก็เริ่ม 
เป็นโรค ดนิกด็าน พฒันาทีด่นิเขาเริม่มาจัดตัง้ “หมอดนิอาสา” อย่างน้อยต้องมบ้ีานละ ๑ คน 
เพือ่ประสานงานกบัพฒันาทดีนิจงัหวดั บางครัง้เขากจ็ะเอาไดโนไมท์ หรอืเอาปอเทอืงมาแจก 
พร้อมสอนวิธีปรับปรุงดินแบบที่เรียกว่าปุ๋ยพืชสด ส่วนอีกวิธีนึงที่ท�าได้ง่ายๆ คือ หยุดการ 
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นำยเทียม ประโยตัง
อำยุ ๕๒ ปี
บ้านเลขท่ี ๒๙ หมู่ ๓ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี
โทร. ๐๘๗ ๔๒๘๔ ๒๓๒

พื้นที่เกษตร ปลกูข้าว ๑๔ ไร่ ปลกูพชืหลงันา ๒ ไร่ ได้แก่ 
 ข้าวโพด เห็ดฟาง มะเขือเทศ
ปศุสัตว์  เลี้ยงวัว

“นายฮ้อย” อาชีพเก่าแก่แต่โบราณ ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าตลอดจนนวนิยายที่ 
เกีย่วข้องกบัวถิชีวีติของคนอสีาน เรือ่งราวของกลุม่ชายฉกรรจ์ทีม่อีาชพีค้าวัว ค้าควาย ต้อง 
ผา่นด่านทดสอบมากมายเมือ่ต้อนควายไปขายยงัทีต่่างๆ ทัง้อนัตรายจากสตัว์ป่า การเดนิทาง 
ผ่านท้องถิ่นทุรกันดาร ต้องต่อสู้กับหัวขโมยที่จะมาลักวัว ควายไป ค�า “นายฮ้อย” จึงให้ 
ภาพลักษณ์ของชายฉกรรจ์ที่พร้อมเผชิญโลก

วันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปวิถีของนายฮ้อยก็เปลี่ยนตาม แม้ยังคงสวมหมวกใบเท่ 
แบบนายฮ้อยในต�านาน แต่วิธีการแลกเปลี่ยนควายก็ง่ายดาย ด้วยการติดต่อสื่อสารผ่าน 
ช่องทางไร้สาย...เทียม ประโยตัง ก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนายฮ้อยแห่งภาคอีสาน ที่สืบทอด 
ต�านานการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน วัว ควาย มาจนถึงทุกวันนี้ และนั่นท�าให้เขาเป็นหนึ่งใน 
ผูท้ีม่อีาชพีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นัน่คอื “การค้าววัและการน�าพ่อพนัธุว์วัไปผสมพนัธุ”์

“เรื่องค้าวัวเราก็ท�ามานาน เมื่อก่อนเลี้ยงควาย ๓๐ กว่าตัว ต่อมาขายควายไปซื้อ 
รถไถคันนึง ราคา ๕๑๐,๐๐๐ บาท เป็นรถไถคันเล็กแล้วจากนั้นก็เอารถไถไปหากิน ได้เงิน 
มาก็มาซื้อวัวมาเลี้ยงอีก เพราะว่าวัวบ้านเรามันจะหมดแล้ว” เทียม ประโยตังเล่าถึงวิถีที ่
เปลี่ยนแปลง จากควาย กลายเป็นควายเหล็กและกลับกลายเป็นวัวอีกครั้ง

น�้าหมักชีวภาพ
สูตรที่ ๑ หมักเศษอาหาร
เศษอาหาร ๓๐ กิโลกรัม
กากน�้าตาล ๕ ลิตร
น�าส่วนผสมทั้งหมดหมักรวมกันทิ้งไว้ไม่ต�่ากว่า ๑๕ วัน
อัตราการใช้ น�้าหมักที่กรอง ๕ ลิตรผสมน�้า ๒๐ ลิตร 

สูตรที่ ๒ น�้าหมักปุ๋ย
ฟาง ๑๐๐ กิโลกรัม 
ปุ๋ยคอก (มูลวัว) ๑ กระสอบ
ปุ๋ยยูเรีย ๑ กิโลกรัม 
น�้าหมักเศษอาหารหรือ หัวเชื้อ พด.๒ ๑๐ ลิตร

ใส่ฟางในรางไม้ขนาด ๒X๒ เมตรสูง ๑ ฟุต โรยด้านบนด้วยปุ๋ยคอก รดน�้าหมัก 
เศษอาหาร หรือน�้า พด.๒ ให้ชุ่ม ทับอีกชั้นด้วยฟางและราดน�้าหมักหรือหัวเชื้อ พด.๒  
ซ�้า ท�าชั้นแบบเดียวกันประมาณ ๒-๓ ชั้น จากนั้นคลุมด้วยผ้าทิ้งไว้ ๓ วัน เปิดผ้าออก 
คลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันคลุมทิ้งไว้เหมือนเดิม ทิ้งกองฟางหมักไว้อีก ๗ วัน  
สามารถเปิดน�าไปใช้เป็นปุ๋ยบ�ารุงพืชได้ดี ท�าให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ 

เคล็ดลับ : เกษตรกรไม่ควรเผาตอซงั แต่ควรใช้น�า้หมกัเศษอาหาร ฉดีพ่นตอซงั 
 ก่อนไถกลบจะช่วยย่อยสลายตอซงัให้เป็นปุย๋พชืสด ช่วยบ�ารงุดนิได้
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กับพื้นดิน ปลูกพืชหลังนาหลากชนิด อกีทั้ง 
เป็นพ่อค้า แม่ค้าในตัวเอง โดยเช้าขึ้นมา 
นายเทียมและภรรยาจะออกไปเก็บเห็ดใน 
แปลง เกบ็ผกัสวนครวั และหกัข้าวโพดมาต้ม 
เพื่อน�าไปจ�าหน่ายยังตลาดหนองวัวซอ ใน 
แต่ละวนัจะได้เหด็กว่า ๖-๗ เข่ง น�าไปขายที่ 
ตลาดหนองววัซอได้รายได้ถงึวนัละ ๔,๐๐๐ – 
๕,๐๐๐ บาท ไม่รวมกบัข้าวโพดทีต้่มไปขาย 
ตลาดนดัในราคา ๗ ฝัก ๒๐ บาทซึง่กข็ายหมด 
ทุกวันเช่นกัน

“ท�าเห็ดก็มีต้นทุนแปลงละ ๒,๐๐๐- 
๒,๒๐๐ บาท เป็นค่ากากมันส�าปะหลังแต่ 
เพราะว่าเรามรีถเองกล็ดลงมาเหลอืประมาณ 
๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ บาท ต่อ ๒๐ แปลง แปลงนงึ 
ม ี๘ แถวพอเห็ดออกรวมๆ แล้วขายได้เป็น 

ก�าไร ๗,๐๐๐-๑๐,๐๐๐๐ กว่าบาทต่อรอบนึง ใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือน เพราะว่าเราปลูก 
แบบหมุนเวียน ท�าครั้งละหลายแปลงพอแปลงนี้จะหมด ก็เริ่มเก็บแปลงนั้นหมุนเวียนไป 
ท�าให้มรีายได้ทกุวนั พอเริม่รอบเหด็ออกรอบหลงัๆ ไม่ค่อยสวยเรากไ็ม่เอาไปขายแล้ว เกบ็ 
แจกจ่ายพีน้่อง เพ่ือนบ้านกนิ เราขายเฉพาะเห็ดชดุแรกๆ แล้วเห็ดของเราขาว ดอกใหญ่กข็ายด ี
ไปขายหนองวัวซอจนขายไม่ไหว เอาไปเท่าไหร่ก็ขายหมดเราขายเห็ดแถมข้าวโพดต้มบ้าง  
อะไรบ้าง ขายดี” นายเทียม เล่าถึงการท�ามาหากิน ที่ท�าผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมด 

วันนี้ของครอบครัวประโยตัง ดูจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความส�าเร็จ เสียงหัวเราะของ 
ภรรยานายเทียมดังแทรกเข้ามาเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาการพูดคุย แต่ก่อนหน้านี้ใช่ว่า 
หนทางเดนิชีวติจะราบเรยีบ นายเทยีมกเ็หมอืนกบัคนอืน่ๆ อกีหลายคน ทีช่วิีตหันเหไปหา 
เหล้ายาปลาปิ้ง จนเมื่อวันหนึ่ง เขามองเห็นลูกแล้วก็ “คิดได้” ว่าจะกินเหล้าจนวันหนึ่งลูก 
ลกุขึน้มากนิเหล้าร่วมวงกบัพ่อหรอือย่างไร เพยีงคดิได้เท่านีก้ต็ดัสนิใจเลกิเหล้าโดยเดด็ขาด 
นับแต่วันนั้นแล้วหันมาทุ่มเทเรี่ยวแรงทั้งหมดให้กับการท�ามาหากิน จนวันนี้กล่าวได้ว่า 
นายเทียม ประโยตัง ประสบความส�าเร็จในอาชีพที่หลากหลาย

“ถ้าขยนันี ่ไม่มวีนัจนนะ ลกูหลานไปท�างานเมอืงนอก ยงัไม่ได้เท่าเราเลย ของเขามแีต่ 
รบัเป็นรายเดอืน แต่ของเรารบัทกุวัน” เทยีม ประโยตงักล่าวปิดท้ายถงึเคลด็ลบัความส�าเรจ็

วัวแต่ละตัวที่เขาซ้ือมา จะคัดเลือกวัวที่แข็งแรง อายุประมาณ ๑ ปี ราคาประมาณ 
๑๑,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาทแล้วแต่อายุและความสมบูรณ์ของวัว จากนั้นน�ามาเล้ียงตาม 
ธรรมชาติ โดยสร้างคอกไว้ให้หลบแดด หลบฝน เช้าขึ้นมาก็ต้อนออกมาปล่อยให้และเล็ม 
กินหญ้าในท้องนา เย็นย�่าค�่าลงก็ต้อนกลับไปนอนในคอก ถ้าตัวไหนดูท่าไม่แข็งแรงหรือ  
“เลี้ยงไม่เชื่อง” ก็ขายออกไป แต่ถ้าตัวไหนเลี้ยงเชื่องดี ให้จับ ให้จูง ก็เลี้ยงไว้

“ที่ท�ามานี่เลี้ยงวัวได้รายได้ดีที่สุด ตัวนึงได้ก�าไรราว ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็เอามากิน 
หญ้าแถวๆ นี้ พออายุได้ ๒ ปีกว่าก็ขาย เด็กน้อยก็มีหน้าที่เลี้ยงวัว บางทีก็เป็นตากับยาย  
เช้าเอาวัวออกไปเย็นเอาเข้าคอก ถ้าเพื่อนๆ นายฮ้อยด้วยกันโทรมาหาว่าจะมีคนซื้อวัวก็ 
จะบอกเขาไปว่าเรามีววัมกีีต่วั ราคาเท่าไหร่ ถ้าเขาตกลงกเ็อาววัไปส่งกนัรบัเงนิมากเ็ท่านัน้”

ปัจจบุนั นายเทยีม ประโยตงั มวีวัอยูท่ัง้สิน้ ๑๓ ตวั ปล่อยให้หากนิเองตามธรรมชาติ 
โดยมีเด็กๆ ลูกหลานคอยท�าหน้าที่เลี้ยงวัวและอาจจะเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะสืบทอดอาชีพ 
นายฮ้อยในอนาคต

เทคนิคการเลี้ยงพ่อวัวพันธุ์

ววัพนัธุท์ีน่ายเทยีม เลีย้งคอื พนัธุอ์เมรกินั บรามนั ทีก่�าลังเป็นทีน่ยิม ราคาพ่อพนัธ์ุ 
ตกถงึตวัละ ๖๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่แม้ว่าราคาจะสงู การเล้ียงววั “พ่อพนัธ์ุ” กเ็ป็นอาชีพ 
ทีท่�ารายได้ให้อย่างงดงาม โดยเทคนคิการเลีย้งววัพ่อพนัธุ ์นอกจากท�าคอกให้ไว้ใต้ถนุ 
บ้าน ดแูลอย่างดแีล้ว อาหารพ่อพนัธุย์งัไม่ใช่หญ้าแบบเดยีวกบัทีเ่ลีย้งววัตวัอืน่ๆ แต่เป็น 
กล้วยกับร�า ที่นายเทียมใส่ใจน�ามาให้เป็นพิเศษ

รายได้จากการเลี้ยงพ่อพันธุ์ วัว

• น�าวัวไปผสมพันธุ์ ครั้งละ ๕๐๐ บาท
• ค่าน�้ามันรถ ค่าเดินทาง ครั้งละ ๑๐๐-๒๐๐ บาท (ตามแต่ระยะทาง)

ววัพ่อพนัธุต์วัหนึง่ๆ สามารถผสมพนัธุไ์ด้มากกว่าวนัละ ๑ ครัง้ และช่วงทีโ่ตเตม็ที่ 
นายเทยีมเล่าว่า พ่อพนัธุข์องตนต้องเดนิทางไปผสมพนัธุท์กุวนั มากกว่าวนัละ ๑ บ้าน 
และเคยต้องเดินทางไปถึง ๓ บ้านในวันเดียว เพราะความต้องการพ่อพันธุ์มีสูงมาก 
นั่นเอง

 ถ้ำขยัน อดทน รับรองไม่มีทำงจน

นายเทยีม ประโยตงั เป็นหนึง่ในชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ทีป่ระกอบอาชพีมากกว่า 
๑ อย่าง นอกจากการค้าววัและท�านาแล้ว นายเทยีมยงัมชีือ่เรือ่งการปลูกเหด็ฟาง แบบตัง้กอง 
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วิธีการเพาะเห็ดฟาง

๑. การตั้งกองดิน
 ๑.๑ มันส�าปะหลงั ๑ รถบรรทุกได้ประมาณ ๒.๓-๒.๔ ตัน กองตามจุดต่างๆ 

  ที่จะท�ากองเห็ด (ปริมาณนี้ท�าได้ ๒๐ แปลง แปลงละ ๘ กองดิน)
 ๑.๒ น�าบล็อกไม้ที่เตรียมไว้มาเตรียมการตั้งกองดิน โดยตักกากมันใส่ในถังสี 

  เพือ่กะน�า้หนกัให้เท่ากนัปรมิาณ ๑ ถงัสต่ีอบลอ็ก เทกากมนัแล้วเหยยีบ 
  ให้แน่น ก่อนยกบล็อกขึ้นจะได้กองดินส�าหรับเพาะเห็ด ๑ กอง

 ๑.๓ เลือ่นบลอ็กไปให้ห่างจากกองดนิแรก ๑๐-๑๕ ซม. ก่อนตัง้กองดนิต่อไป 
  ท�าเช่นนี้จนครบ ๘ กองดิน เรียกว่า ๑ แปลงเห็ด ท�าซ�้าจนได้ ๒๐ แปลง

ขณะตั้งกองดินหากกากมันส�าปะหลังแห้งเกินไป ให้รดน�้าพอเปียก ไม่ให้กอง 
ดินแตก

๒. การเตรียมเชื้อเห็ด

 ๒.๑ เตรียมเชื้อเห็ดด้วยการผสม ส่วนผสมตามอัตราส่วน ดังนี้
  แป้งข้าวเจ้า ๕๐ กรัม
  เชื้อเห็ดฟาง ๒ ถุง
  หัวอาหารเห็ดฟาง ๑ ช้อน
  ร�า  ๕๐ กรัม
  (อัตราส่วนส�าหรับแปลงเห็ดฟาง ๑ แปลง)
 ๒.๒ ผสมส่วนผสมทัง้หมดให้เข้ากนั น�าไปโรยบรเิวณแปลงเห็ดฟางเปียกทีข้ึ่น 

  บล็อกไว้แล้ว โดยโรยให้ทั่วทั้งที่เป็นบล็อกและส่วนพื้น
 ๒.๓ รดน�้าให้ทั่วแปลงเห็ด พอให้ชุ่ม

๓. การดูแล และการเก็บผลผลิต
 ๓.๑ เม่ือตั้งกองดินและโรยเชื้อเห็ดจนทั่วแล้ว ให้คลุมด้วยแผ่นพลาสติกให้ 

เทคนิคการเพาะเห็ดฟางแบบกองดิน

วตัถดุบิส�าคญัของการเพาะเหด็แบบ 
กองดิน คือ กากมันส�าปะหลังที่เหลือใช ้
ในขบวนการผลิตแป้งมันซึง่จะมีอยู ่๓ ชนดิ 
ได้แก่ กากดนิ กากล้าง และกากแป้ง กากดนิ 
จะได ้จากการท�าความสะอาดหัวมัน 
ส�าปะหลงัครัง้แรก ก่อนน�าเข้าสู่ขบวนการ 
ผลติ จะมเีศษดนิ เศษเปลอืกนอก ลกัษณะ 
เป็นเหมอืนดนิ น�า้หนกัมาก กากล้าง ได้จาก 

การล้างหรือเปียกล้าง จะได้จากการท�าความสะอาดครัง้ที ่๒ ลกัษณะจะมนี�า้ปนออกมา 
สารอาหารที่เห็ดต้องการมีมาก ส่วน กากแป้งหรือกากเปียกจะได้จากขบวนการผลิต 
สุดท้าย จะมีลักษณะเปียกชุ่มมากสีออกขาว เนื้อละเอียด มีสารอาหารยังคงเหลืออยู่ 
มาก สตูรของการผสมกากมันในแต่ละโรงงานจะไม่เหมอืนกัน สว่นสูตรของนายเทียม 
นั้นใช้ กากดินผสมกับกากเปียกและกากล้างรวมกันทั้ง ๓ ชนิด

วัตถุดิบส�าหรับการเพาะเห็ดฟาง
๑. กากมันส�าปะหลังผสมแล้วจากโรงงาน
๒. ไม้แบบขนาด ๖๐ X ๓๐ สูง ๒๐ ซม.
๓. ไม้โครง (ไม้ไผ่ผ่าซีก กว้าง ๑ นิ้ว ยาว ๑.๖๐ เมตร)
๔. ฟางตากแห้งสนิท เก็บไว้โดยไม่เปียกชื้น ห้ามใช้ฟางสกปรก หรือฟางขึ้นรา
๕. พลาสติกส�าหรับคลุมกองฟาง
๖. เชื้อเห็ด
๗. ปุ๋ยคอก เพื่อเป็นอาหารส�าหรับเห็ด

วิธีการเลือกพื้นที่ส�าหรับเพาะเห็ดฟางแบบกองดิน
การเลือกสถานที่เพาะเห็ดเป็นหนึ่งในหัวใจส�าคัญ เนื่องจากการเพาะเห็ดฟาง 

แบบกองที่ส�าคัญคือจะต้องไม่เป็นพ้ืนที่ดินเค็ม นอกจากนั้นจะต้องค�านึงถึงสภาพ 
แวดล้อมด้วย ทีส่�าคญัคอืต้องปราศจากยาฆ่าแมลง ยากนัเชือ้รา เป็นทีโ่ล่งน�า้ไม่ท่วมม ี
การระบายน�า้ได้ด ีและต้องเป็นทีไ่ม่เคยใช้เพาะเหด็ฟางมาก่อน การท�าเหด็กองลานจะ 
ท�ากองดนิหมนุเวยีนย้ายทีไ่ปเรือ่ยๆ โดยดนิทีเ่คยเพาะเหด็ฟางแล้วจะสลบัหมนุเวยีน 
ไปปลูกผักต่างๆ แทนเพราะกากที่เหลือจากการผลิตเห็ดจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชผัก  
และหากต้องการเวียนกลับมาเพาะเห็ดฟางกองดินบนพื้นที่นั้นอีก จะต้องขุดดิน 
ตากแดดจัดไว้ ๗ วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ป้องกันโรคโดยเฉพาะเชื้อรา
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เคล็ดลับการท�าเห็ดฟางกองดินของนายเทียม คือ ท�าเป็นรอบๆ ต่อเนื่องกันไป 
ท�าให้มีรายได้หมนุเวยีน แปลงละ ๒๐ กองดนิ จะได้รายได้ทกุวนั วนัละ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐  
บาท จากการเก็บผลผลิตไปขายที่ตลาดหนองวัวซอ โดยเห็ดจะข้ึนดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับ 
อากาศ ส่วนการจ�าหน่ายเห็ด ราคาจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของเห็ดที่มีเกษตรกร 
ไปจ�าหน่ายในตลาดนั้นๆ

นำงกนิษฐำ ด้วงค�ำภำ
บ้านเลขที ่๒๔ หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี 
โทร. ๐๘๖ ๒๔๑ ๙๐๐๙

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๑๘ ไร่ ปลูกพืชเกษตรอื่นๆ 
 ได้แก่ มะม่วง พริก ตะไคร้ เสาวรส 
 ปลูกพืชหลังนา ๒ ไร่ ได้แก่ ข้าวโพด 
 ฟักทอง เหด็ฟางกองดนิ
ปศุสัตว์ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ปลา 
กิจกรรมเพิ่มเติม ท�าเตาเผาถ่าน เริ่มเก็บน�้าส้มควันไม้

กนษิฐา ด้วงค�าภา เป็นหนึง่ในชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ทีเ่ฝ้าตดิตามดคูวามคบืหน้า 
ของโครงการของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระ 
ราชด�าริ เริ่มแต่ครั้งมีการประชุมกันครั้งแรกของหมู่บ้าน เธอก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความสนใจ 
มาร่วมออกแรงเป็นอาสาสมคัร แม้ว่าทีน่าจะไม่ได้อยูใ่นพืน้ทีร่บัน�า้จากโครงการในระยะแรก  
แต่เพราะกนิษฐาเองก็ตระหนักดีถึงความส�าคัญของ “น�้า” ต่อการท�าการเกษตร เพราะใน 
บรเิวณทีน่าของเธอได้รบัน�า้จากห้วยข้ีเกยีแม้จะมีปรมิาณไม่เพียงพอต่อการท�าเกษตรทัง้ปี 
แต่ก็ยัง “พอมี”

การท�าการเกษตรของกนษิฐาท�าแบบ “คนขยนั” คอือยากกนิอะไรกป็ลกูเอา โดยไม่ได้ 
คดิว่าปลกูไว้เพือ่ขาย ไม่ได้คดิท�าเป็นธรุกจิแต่ปลกูไว้เพือ่กนิในครอบครวั แจกเพือ่นฝงูบ้าง  
ลูกหลานบ้าง บางครั้งผักหวานป่าจากโคกล่ามยังได้เดินทางไกลไปจนถึงเมืองชลบุรีที่ซึ่ง 
ครอบครัวขยายฐานรากไปลงหลักที่น่ัน และด้วยความเป็นคนขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ  
อยู่เสมอ เมื่อโครงการฯ เข้ามาเธอจึงเฝ้าติดตามอย่างใจจดจ่อ

  มิดชิดโดยคลุม ๒ ชั้น ใช้ปลายข้างหนึ่งซ้อนทับปลายพลาสติกอีกด้าน 
  บริเวณด้านบนของกองเห็ด

 ๓.๒ คลุมทับด้วยกองฟางอีกชั้นหนึ่ง 
 ๓.๓ ปิดไว้ให้มดิชดิเป็นเวลา ๓ วนั แล้วจงึเปิดเพือ่ให้มีอากาศเข้าไปในแปลง 

  เหด็ฟางเลก็น้อย สงัเกตจะพบการเดนิของเชือ้เหด็ เหน็เป็นเส้นใยคล้าย 
  ใยแมงมุมเต็มไปหมด

 ๓.๔ ขึ้นโครงไม้ไผ่เพื่อให้มีอากาศภายใน จากนั้นน�าพลาสติกคลุมบนโครง 
  ไม้ไผ่อีกชั้นหนึ่ง น�าฟางกลบซ�้าอีกชั้น พักไว้อีก ๓-๔ วัน เปิดให้อากาศ 
  อีกครั้ง ดูการเติบโตของเห็ด ระยะนี้จะเห็นเป็นเม็ดขาว

 ๓.๕ หลงัจากนัน้ ๔-๗ วนัสามารถเริม่เกบ็เหด็ได้ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เหด็ 
  ชอบอากาศร้อนแล้ว ท�าให้โตเร็ว

๔. ผลผลิตและการจ�าหน่าย
 ๔.๑ ปรมิาณเหด็ทีเ่กบ็ได้ ต่อแปลงประมาณเฉลีย่แปลงละ ๓ กโิลกรมัต่อวนั 

  โดยสามารถเก็บเห็ดได้ ๓ รอบขึ้นไปหากได้รับการดูแลที่ดี เห็ดรอบ ๒ 
  อาจมีปริมาณลดลงกว่ารอบที่ ๑ แต่เมื่อถึงรอบที่ ๓ จะกลับมีปริมาณ 
  เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

 ๔.๒ ปรมิาณเหด็ทัง้หมดทีเ่กบ็ได้ต่อแปลง ประมาณ ๒๐ กก. ระยะเวลารอบละ 
  ๑๕ วัน

 ๔.๓ การจ�าหน่าย ใช้การขายด้วยตัวเองที่ตลาดนัดท�าให้ได้ราคา เพราะสูตร 
  แป้งข้าวเจ้าจะเพิม่ความขาวให้กบัเหด็ เคยจ�าหน่ายได้ถงึราคากโิลกรมัละ 
  ๘๐ บาท แต่โดยเฉลี่ยแล้วราคาเห็ดฟางจะอยู่ที่ ๔๐-๖๐ บาท

รายได้จากการเพาะเห็ดฟางแบบกองดิน

นายเทียม ประโยตัง มีต้นทุนต่อรอบการด�าเนินการ (๒๐ แปลง) ประมาณ 
๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ บาท เป็นค่ากากมัน ตันละ ๓๕๐ บาท และค่าเชื้อเห็ด ส่วนฟางและ 
ปุย๋คอกหามาได้จากทีน่า และท�าปุย๋คอกเอง โดยนายเทยีมใช้รถตวัเองไปบรรทกุกากมนั 
จากโรงงานซึ่งท�าให้ค่าใช้จ่ายถูกลง แต่ถ้าเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ไม่มีรถบรรทุกจะต้อง 
ว่าจ้างรถด้วย ต้นทุนต่อ ๒๐ แปลงจะอยู่ที่ ๒,๐๐๐-๒,๒๐๐ บาท หรือเฉลี่ยแปลงละ  
๑๐๐-๑๒๐ บาท

• เฉลี่ยต้นทุนการตั้งกองดินเพื่อเพาะเห็ดฟาง ๑๐๐-๑๒๐ บาท
• รายได้จากการจ�าหน่ายต่อรอบ/แปลง ๘๐๐-๑๒๐๐ บาท
• ต่อปีปลกูเห็ดได้ ๖ รอบหมนุเวยีนไปในพืน้ที ่มรีายได้เฉลีย่ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
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การจัดการเลี้ยงดู

ในสภาพพืน้ทีส่งูซึง่มอีากาศหนาวเยน็และพืน้ทีจ่�ากดั ควรเลีย้งในหลมุ (หมหูลมุ) 
เพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลหมูไว้ใช้ และสร้างความอบอุ่นให้แก่หมูได้ดี ในสภาพพื้นที่ราบเชิงเขา 
ควรเป็นคอกพืน้คอนกรตีหรอืพ้ืนไม้ เพ่ือสะดวกในการท�าความสะอาด อาหารทีใ่ช้ควร 
หาได้ในท้องถิน่ เช่น ต้นกล้วย ใบกระถนิ ร�าข้าว ปลายข้าว ข้าวโพด ผกัผลไม้ต่างๆและ 
ผสมกับหัวอาหารส�าเร็จรูปเล็กน้อย เพื่อมิให้หมูขาดสารอาหารและโตเร็ว มีการฉีด 
วัคซีนป้องกันโรค และถ่ายพยาธิสม�่าเสมอ

การลงทุน

• ค่าหมูอายุ ๒ เดือน ๔ ตัวๆละ ๑,๒๐๐ บาท รวม ๔,๘๐๐ บาท
• ค่าอาหาร (ตัวละ ๗๕ กก.) ๓๐๐ กก.ๆ ละ ๑๘ บาท รวม ๕,๔๐๐ บาท
• ค่าเวชภัณฑ์ (วัคซีน,ยาถ่ายพยาธิ)  รวม ๑,๐๐๐ บาท
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (อุปกรณ์การเลี้ยง,ไฟฟ้า,น�้ามันเชื้อเพลิง)
      รวม ๓,๐๐๐ บาท
 รวมทั้งสิ้น ๑๔,๒๐๐ บาท

ผลตอบแทน

• ค่าขายหมู (อายุ ๖ เดือน หนักตัวละ ๖๐ กก.)
 กก.ละ ๔๐ บาท ปีละ ๒ รุ่น รวม ๑๙,๒๐๐ บาท
• ค่าปุ๋ยคอก (๓๐ กระสอบๆ ละ ๓๐ กก.)
 ๙๐๐ กก.ละ ๔ บาท ๒ ครั้ง/ปี รวม ๗,๒๐๐ บาท
 รวมทั้งสิ้น ๒๖,๔๐๐ บาท

(ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)

แม้ว่าจะได้รบัองค์ความรูม้าเหมอืนๆ กนั แต่ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้กบัแต่ละคนย่อมไม่ 
เหมอืนกนั สิง่หนึง่ทีเ่ป็นเคลด็ลบัความส�าเรจ็นัน้ กนษิฐากล่าวว่า “อย่างทีค่ณุชายว่า มนัต้อง 
ระเบิดจากข้างใน หมายถึง เราอยากลุกขึ้นมาท�าเอง ไม่ต้องให้ใครมาบังคับ เพื่อตัวเราเอง  
แล้วถ้าถามว่าอะไรท�าให้เราระเบดิจากข้างในนะ กต้็องบอกว่า เราดแูบบจากพ่อกบัแม่ พ่อ 
กบัแม่เป็นคนขยนั ไม่ค่อยนิง่ดดูายขนาดว่าเป็นไข้ออดๆ แอดๆ กย็งัไม่อยูเ่ฉยๆ ยงัท�าโน่น 
ท�านี่ ก็เลยดูว่าพ่อก็แก่แล้วแม่ก็แก่แล้วเขายังท�า เรายังไม่เป็นไร เราท�าไมไม่ท�า วันนี้พ่อก็ 
ยงัท�าอยู ่อายเุท่ากบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วนะ ๘๕ ปีแล้ว แม่กเ็ท่าพระราชนีิแต่แก 

“ตอนทีค่ณุชายมาแรกๆ เขาบอกว่า เขาจะสนบัสนนุตรงทีม่อ่ีาง ใครมนีาอยูใ่ต้อ่างให้ 
ไปลงทะเบยีน นาเราไม่ได้อยูใ่ต้อ่าง เรากช็ะเง้อแล้ว ชะเง้ออกีว่าใครมาหนอ เขามาท�าอะไร 
เราเป็นคนอยากรู้ อยากเห็น ยืดคอแล้ว ยืดคออีก พอเขาเปิดโครงการช่วงขยายผลก็รีบไป 
สมคัรก่อนเลย เพราะว่าเป็นคนอยากรูอ้ยากเหน็ ว่าจะท�าอะไรยงัไง สนใจว่าทีท่�าเกษตรอยู ่
นีม่นัจะมีวธิทีีด่กีว่าทีท่�าอยูไ่หม เขามาประชมุกนั ตอนแรกมแีค่ ๒๘ แปลง ตอนนีข้ยายผล 
ออกมาแล้ว โอ๊ย...ดีใจ ปีแรกยังขยายไม่เร็วอย่างว่าแหละต้องเป็นรอบฤดูกาลเป็นขั้นตอน  
ตอนนี้น�้ายังมาไม่ถึง อาศัยน�้าที่ติดห้วย แต่ได้ความรู้มาขยายผลที่นี่” กนิษฐาบอกเล่าด้วย 
น�้าเสียงที่ยังสะท้อนความตื่นเต้นในวันนั้น

องค์ความรูท้ีเ่ธอได้รบัจากการขยายผลโครงการทีน่�ามาใช้จรงินัน้หลากหลาย ทีส่�าคญั 
คือ การเรยีนรูเ้ร่ือง ปุย๋ยเูรยีมนษุย์ ทีไ่ด้จากการหมกัน�า้ปัสสาวะกบัสมนุไพร และกากน�า้ตาล 
การท�าน�า้หมกัจลุนิทรย์ีสตูรต่างๆ การปลกูป่าน�าไม้มาท�าถ่าน ซึง่สอดคล้องกบัการเผาถ่าน 
ด้วยเตาแบบดัง้เดมิทีพ่ีช่ายเธอท�าอยูแ่ล้ว ตลอดจนการท�าปศสุตัว์ เลีย้งเป็ดเทศและเลีย้งหมู 

ปุ๋ยยูเรียมนุษย์

วัตถุดิบ

๑) น�้าปัสสาวะ จ�านวน ๑๐ ลิตร
๒) กากน�้าตาล จ�านวน ๒ ลิตร

น�าวัตถุดิบทั้ง ๒ ชนิดมาผสมรวมกัน หมักไว้ ๑๐-๑๕ วัน สังเกตว่ามีฝ้าขาวขึ้น 
แสดงว่าปุย๋ทีห่มักไว้ได้ทีพ่ร้อมใช้งานแล้ว อตัราส่วนการใช้ส�าหรบัพชื ผกัสวนครวั ใช้ผสม 
น�้าในอัตราส่วน ๑:๑,๐๐๐ ลิตร ฉีดพ่นทุก ๗ วันจะช่วยเร่งอัตราการเจริญเติบโตของ 
พืช และช่วยให้พืชมีความต้านทานโรคได้ดี

การเลี้ยงหมู

หมูพันธุ์ “เหมยซาน” หรือ “มิตรสัมพันธ์” เป็นหมูจากประเทศจีนซึ่งได้ทูลเกล้า 
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน�ามาเผยแพร่ให้กับ 
เกษตรกรได้เลี้ยงต่อไป หมูเหมยซาน เป็นหมูที่กินอาหารที่คุณภาพต�่าได้ มีลูกดก 
ประมาณ ๑๖- ๒๑ ตวั/แม่/ครอก ทนต่อสภาพอากาศหนาวชืน้ของทีส่งูได้ด ีเป็นหนุม่สาว 
เรว็ (๔-๖ เดอืน) มเีนือ้น้อยมนัมาก เมือ่น�ามาผสมกบัหมพูนัธุอ์ืน่ๆ จะได้ลกูผสมทีม่เีนือ้ 
เพิม่ขึน้ ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิได้ศึกษาทดลอง 
โดยน�ามาผสมกับพ่อพันธ์ดูร็อคเจอร์ซี่ และพันธุ์ลาร์จไว้ท์ เพื่อให้ได้ลูกผสมเหมยซาน 
ที่มีเนื้อเพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือ
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นำงหนูเดือน ชัยแสนฤทธิ์
อำยุ ๕๑ ปี
บ้านเลขที ่๑๑๖ หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี 
โทร. ๐๘๓ ๑๕๑๙ ๐๑๔

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๓ ไร่ ปลูกพืชเกษตรอื่นๆ ได้แก่ 
 กล้วย ต้นหอม มะเขือเทศ พริก แตงกวา 
 ท�าเหด็ฟางกองดนิ ปลกูพชืหลงันา ๑ ไร่ ได้แก่ 
 ฟักทอง แตงกวา
ปศุสัตว์ เลี้ยงหมู

พื้นที่เล็กๆ เพียงไม่กี่ไร่ ที่แม่หนูเดือน ชัยแสนฤทธิ์ ได้ลงแรงท�าการเกษตร ปลูกผัก 
ผสมผสานไว้กินใช้ในครัวเรือน ด้านหน้าแปลงผัก จะมองเห็นแปลงเห็ดฟางแบบกองลาน 
ที่คลุมแปลงเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ ถัดมาเป็นแปลงผักผสมผสานที่เพียงเดินเข้าไปชม 
ใกล้ๆ ก็จะรู้ได้ทันทีว่าปราศจากสารพิษ ด้วยใบที่ปรากฏเป็นร่องรอยของการกลายเป็น 
อาหารหนอนแมลงต่างๆ 

แม่หนูเดือนไม่รู้สึกว่า พืชผักที่ปลูกไว้ 
จะเป็นปัญหาอะไร หากมแีมลงรบกวน เพราะ 
เธอรู้ดีว่าถ้าไม่ใช้สารเคมี อย่างไรเสียก็ต้อง 
มีแมลงมารบกวนบ้าง แม้ว่าจะได้พยายาม 
ปลูกดอกดาวเรือง ดาวกระจายเพ่ือใช้กลิ่น 
ของดอกไม้ธรรมชาติเหล่านี้ในการไล่แมลง 
แล้วกต็าม แต่เพราะว่าพรกิ ผกั มะเขือเหล่านัน้ 
เธอมีไว้เพื่อใช้ปรุงเป็นอาหารภายในครัว 
เรือน จะไม่สวย ไม่งามบ้างก็ช่างปะไร ขอแต่ให้ “ปลอดภัย” กับลูกหลานเท่านั้นพอ

“เอาดาวเรอืงมาปลกู แล้วเอาพืชทีแ่มลงไม่ลงมาปลกู เช่น โหระพา สะเดา แมงลกั ทีม่นั 
ไม่มีแมลงมาลง ก็ท�าแบบนี้แหละ ที่เห็นใบมันหงิกๆ ก็คิดว่ามันเป็นราน�้าค้างหรือเพลี้ยไฟ 
นี่แหละที่ท�าให้ได้ผลไม่เต็มที่ น่ีที่ปลูกคือแตงร้าน แต่ว่าเราไม่ได้ฉีดสารเคมีเลยมีแมลงลง 
มาก เดิมทีที่ดินของเราใกล้ป่ามากแมลงก็จะลงมามาก ถ้ากลางทุ่งนาก็จะไม่ค่อยมีแมลง 
ลงเท่าไหร่ ถ้าหน้าแมลงมากจ็ะไม่ได้ผลผลติเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง ถ้าจะใช้จรงิๆ 
ก็เป็นแค่ใช้สมุนไพรแค่ไล่แมลงเฉยๆ ไม่ใช่สารก�าจัดแมลงแต่จะใช้พวกสมุนไพรใส่รากคูน  
สะเดา ไหลแดง ฉดีไล่เป็นแค่ยาไล่ไม่ได้ฆ่า พอไล่มนัไปไม่นานมนักม็าอกีเหมอืนเดมิ เรากใ็ช้ 

ยังแขง็แรง ปกตกิจ็ะมานี ่พ่อนีต่อนนีม้โีรคประจ�าตวักท็�างานอยูท่ีบ้่าน ท�าของแกไปเรือ่ยๆ  
หยิบท�าอะไรได้ก็ท�า บางทีก็ท�าสุ่มไก่ บางทีก็ท�าไม้กวาด ตอกนี้คือตอกมัดข้าว พ่อก็ท�าให้ 
นะนี่ ตัดไม้ไปให้แกแล้วแกก็ท�าให้ เราก็เอามามัด ก็ภูมิใจที่พ่อแม่ เป็นคนขยัน เราเป็นลูก 
จะไม่มีเชื้อสักหน่อยเหรอ” 

 บัญชีครัวเรือน ช่วยให้เรำพอกิน พอใช้ พอเก็บ

หนึง่ใน “ตวัช่วย” ทีท่�าให้กนษิฐารูว่้างานทีท่�าแต่ละงานสร้างเป็นรายได้กลบัมาเท่าไหร่ 
เกิดจากการท�าบัญชีครัวเรือนอย่างสม�่าเสมอ และเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากค�าแนะน�าของ 
โครงการ กนษิฐาเริม่ท�าบญัชคีรวัเรอืนตัง้แต่ปี ๒๕๕๔ และท�าต่อเนือ่งตัง้แต่นัน้มา โดยแยก 
บัญชีรายรับ รายจ่ายออกเป็นส่วนๆ เหมือนการท�างานเป็นแผนกๆ

“นี่ไงปีที่แล้วบันทึกไว้ว่า ส่วนของทุ่งนา ส่วนของการ 
ท�าเห็ดกองลาน นี่เก็บเห็ดได้ นี่เก็บของขายได้ของโครงการ  
ปีที่แล้วขายได้วันเดียว วันที่ ๑๕ ต่อวันนะมีรายได้รวม  
๒๕๐+๑๑๕+๑๕๐+๔๓ = ๕๕๘ บาท วนัที ่๑๙ ได้ ๔๘๕ บาท  
วันที่ ๓๑ ได้ ๑๐๔ บาท และนี่เป็นบันทึกรายได้ส่วนของการ 
เลีย้งหม ูเราได้ลกูหมมูาวนัที ่๘ เมษายน วนันงึเราได้ประมาณ  
๑๐๐ ถึง ๕๐๐ บาท แต่ปีนี้ หมูที่คลอดแล้วได้ ๑๒ ตัว ตัวเมีย 
๖ ตัว ตัวผู้ ๖ ตัว ขายได้ตัวละ ๑,๐๐๐ บาท เพราะว่ามันหย่า 
นมวนันีเ้ขากม็าเอาไปวนันีเ้ลย เลยไม่ได้เลีย้ง เขากเ็ลยให้ตวัละ 

๑,๐๐๐ บาท ตัวผู้ ๖ ตัวเราขายไปแต่ตัวเมียไม่ขายเราคืนกองทุนไปตัวนึง ถ้ามันคลอดอีก 
ก็ค่อยคืนกองทุนอีก รอบหน้าขายหมดเลย ใครอยากได้มาเอาไป เพราะว่าจะไม่ไหวแล้ว  
เพราะเราหั่นกล้วยไม่ทัน กล้ามขึ้นแล้วข้างนึง (ฮา)” กนิษฐาเล่ากลั้วเสียงหัวเราะ

บัญชีครัวเรือนท�าให้ตระหนักถึง “ความพอดี พอเพียง” เหมือนที่กนิษฐาตระหนัก 
ด้วยตัวเอง ว่าแม้จะเห็นว่าการเลี้ยงหมูนั้นท�ารายได้ให้อย่างงาม แต่หากเล้ียงมากเกินไป 
กจ็ะกลายเป็นภาระ เพราะเมือ่ย่างเข้าหน้าฝน แรงงานทีม่อียูเ่พยีงสองคน สาม-ีภรรยา จะต้อง 
ใช้ไปกับภารกิจหลักคือการท�านา การจะหาเวลามาหั่นต้นกล้วยให้หมูมื้อละครึ่งต้นกล้วย 
ซอยละเอียดยิบอย่างเธอนั้นไม่ง่าย เธอถึงกับกล่าวว่า “ถ้าหน้าแล้งเลี้ยงหมู ๗ ตัวพอไหว  
แต่ถ้าหน้าฝน หมูตัวเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวแล้ว” และน่ีคือรากฐานของความไม่โลภ การรู้จัก 
ประมาณก�าลงัตน เป็นพืน้ฐานของการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียง
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ประโยตงั ซึง่แม่หนูเดอืนเล่าถงึการท�าเห็ดฟางว่า “เห็ดฟางกข็ายได้เป็นรอบๆ รอบแรกได้เยอะ 
อยู ่ได้ ๕,๐๐๐ กว่าบาทหกัเงนิลงทนุไป ๒,๐๐๐ กว่าบาทกเ็หลอื ๓,๐๐๐กว่า เกบ็ได้ ๒ รอบ 
เพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศมันเย็น เห็ดจะไม่สมบูรณ์ แต่ก็ได้เห็ด  
๒ รอบ รอบ ๓ ไม่ค่อยมีหรอกถ้าได้ก็จะได้รอบ ๒ นี่ล่ะที่เป็นก�าไร ถ้ารอบ ๒ เราขายได้  
๕,๐๐๐ กเ็ป็นก�าไรทัง้ ๕,๐๐๐ เลย แต่ว่ามันกแ็ล้วแต่ทีท่ีเ่ราเลอืกท�าปีทีแ่ล้วไม่ได้ท�าทีต่รงน้ี 
รอบสองได้เท่ากบัรอบแรกเลยนะ แต่พอย้ายมาทีน่ีเ่หด็รอบสองน้อยลงกว่ารอบแรกหน่อย” 

 ครอบครัวกลับมำพร้อมหน้ำ เมื่อโครงกำรฯ มำถึง

แม้ว่ารายได้จากการท�าการเกษตรต่างๆ ของแม่หนูเดอืน จะไม่ได้มากมายเม่ือเทยีบ 
กับการท�าเกษตรอุตสาหกรรม แต่วิถีชีวิตของแม่หนูเดือนก็เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่า ยังคง 
รักษาวิถีแบบดั้งเดิม และยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความพอเพียงมาโดยตลอด ที่ส�าคัญเมื่อมี 
โครงการฯ เข้ามาถึงหมู่บ้าน ครอบครัวชัยแสนฤทธิ์ก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้า พร้อมตากัน 
อีกครั้ง เมื่อ “เปิ้ล” จตุวรรณ ชัยแสนฤทธิ์ ลูกสาวที่เคยเดินทางเข้าไปท�างานในกรุงเทพฯ  
ตัดสินใจกลับมาท�างานที่บ้านหลังทราบข่าวโครงการฯ ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่เพ่ือท�า 
หน้าที่ประสานงานและเก็บข้อมูลโครงการฯ และวันนี้เปิ้ลยังน�าความรู้ความสามารถที่ได้ 
กลับมาท�าหน้าท่ีเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ เพ่ิมพูนองค์ความรู้เหล่าน้ันเข้าไป 
ในตวัเอง ทัง้การเพาะเมลด็พนัธุพ์ชื การเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ ์และเป็นเรีย่วแรงส�าคญัในการ 
ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ในฐานะลูกหลานที่อยากเห็นบ้านโคกล่าม- 
แสงอร่าม ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันจากความเจริญซึ่งเปรียบเสมือนคลื่น 
ทีถ่าโถมทีห่ากจะรบัมือได้กมี็แต่เพียงความรู ้และคุณธรรม ๒ เงือ่นไขตามแนวทางปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะน�าไปสู่ความมีเหตุผล พอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัว

วธิฉีีดเรือ่ยๆ ฉดีตัง้แต่ต้นยงัน้อยๆ มใีบสองสามใบ แต่ถ้าเราไม่ได้ฉดีเลยกจ็ะมลีกัษณะแบบ 
ทีเ่หน็คอืหนอนแมลงมันกนิใบ เพราะว่าช่วงนีเ้ริม่เป็นช่วงออกดอกออกผลแล้ว เราเลยไม่ได้ 
ฉีดแล้วเพราะว่าเรากก็นิมนัด้วย เพราะถงึแม้ว่าเราจะไม่ใช้สารเคมแีต่ว่ามนักจ็ะมรีสขมด้วย 
สะเดาจะมีรสตกค้าง ส่วนไหลแดงมนักเ็ป็นฤทธิเ์มาเบือ่ อย่างคนูนีม่นักส็ามารถไล่แมลงได้”  
แม่หนูเดือน เล่าถึงวิธีการไล่แมลงแบบบ้าน บ้าน โดยยึดหลัก “ไล่เขาไป ไม่ฆ่าให้เขาตาย”

มุมมองในการปลูกพืช ผัก ของแม่หนูเดือนสะท้อนถึงวิถีชีวิตแต่ดั้งเดิมของชาวบ้าน 
โคกล่าม-แสงอร่าม ทีมี่วถิทีีเ่รยีบง่าย ท่ามกลางธรรมชาตทิีแ่วดล้อม แม่หนเูดอืนเองกย็งัคง 
ยึดอาชพีทีท่�ามาแต่ดัง้เดมิ คอืท�านาหาเลีย้งชพี และปลกูผกัไว้กนิหมนุเวยีนกนัไป พรกิบ้าง 
ถัว่ฝักยาวบ้าน ถ้าจะมีเหลอืขายกไ็ม่ได้ไปถงึตลาดใหญ่ๆ แต่ขายอยูใ่นตลาดชมุชนแถวบ้าน 
เท่านั้น แต่เมื่อมีโครงการฯ เข้ามาแม่หนูเดือนซ่ึงมีอาชีพเลี้ยงหมูขายอยู่แล้วก็ได้เข้ากลุ่ม 
เลี้ยงหมูเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้

เงือ่นไขของการเข้าเป็นสมาชกิกลุม่เลีย้งหมใูนโครงการฯ คอื จะต้องปลกูกล้วยไว้เป็น 
อาหารหมู และท�าเล้าให้หมูก่อน ซึ่งแน่นอนว่าส�าหรับแม่หนูเดือนซึ่งท�าอาชีพเลี้ยงหมูอยู่ 
แล้ว สิ่งเหล่านี้อยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวัน

“พอโครงการเขาเข้ามาเรื่องน�้ามันก็ดีมากขึ้น พอเขากันน�้าไว้ น�้าก็ไหลลงมาถึงนี ่
หมกูเ็ลีย้งได้ดมีากขึน้ กน่็าจะมรีายได้เพิม่แต่ว่าตอนนีย้งัไม่ได้ขาย มนักจ็ะเป็นรายจ่าย แม่ได้ 
หมูโครงการมาตัวนึงเราก็ต้องเลี้ยง ๖ เดือน ก็ซ้ือร�า ซ้ือหัวอาหารมาผสมก็ต้องใช้เวลา 
สักหน่อยเราเลี้ยงตามมีตามเกิด พอเวลาขายก็ขายตามน�้าหนัก พ่อค้าเขาจะมาจับไปให้ 
ราคากโิลละ ๔๐ บาทบ้าง ๕๐ บาทบ้าง แต่ไม่เคยเกนิ ๔๕ บาทนะ” แม่หนเูดอืนเล่าถงึการ 
เล้ียงหมูโครงการและเมือ่ถามถงึการน�าหมไูปขาย ค�าตอบกย็ิง่ตอกย�า้ถงึความเชือ่เรือ่งบาป 
บุญคุณโทษที่ยังคงอยู่ในวิถี

“ตลาดเราก็ไม่ได้กว้างมากแต่เราก็เป็นผู้เลี้ยง เราก็ไม่ได้อยากขายมัน ก็เลยให้พ่อค้า 
เขามาเอาไป เขาจะไปท�าอะไรก็เรื่องของเขา เรายังคนบ้านนอกอยู่นะ ก็ไม่ได้อยากท�ามัน 
ก็ให้พ่อค้ามาจับ ตัวนึงได้ ๙๐ กิโลบ้าง ๑๐๐ กิโลบ้างก็ขายไปตามนั้น เพราะว่าเราไม่กล้า 
ฆ่ามนัเนอะ แต่ว่าเรากไ็ด้ปุย๋จากตรงนีแ้ล้วกไ็ม่ได้ขาดทนุ ถ้าหมซูือ้มาเลีย้งเราไม่มกี�าไรมาก  
เพราะว่าเราต้องมต้ีนทนุซือ้หม ูแต่ถ้าแม่มนัออกลกู เรากจ็ะได้ลกูมนั หมเูรามาเลีย้งทหีลงั 
เขา ก็ยังไม่ได้ขาย ครอกที่เขาเลี้ยงกันมาก่อนเขาก็ได้ก�าไร ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท เพราะว่า 
เขาได้ลูกหมู ๙ ตัว ถ้าเรามีแม่พันธุ์มันออกลูกเราก็ขายได้ก�าไร ไม่เหมือนว่าเราเลี้ยงหมูขุน  
ก�าไรมันน้อยเพราะว่าตอนที่หมูมันท้องมันก็ไม่ได้กินมาก เวลาที่มันคลอดออกมาก็ได้ลูก  
๗-๘ ตัว พอหย่านมเลี้ยงต่อ ๒๔-๒๕ วันก็จับแยกกัน เลี้ยงไปก็ขายได้”

นอกจากแม่หนเูดอืนจะมรีายได้จากการขายหมซูึง่ถอืเป็นรายได้หลกัแล้ว แต่ละวนัยงั 
มีรายได้จากการเก็บเห็ดฟางจากการท�าเห็ดฟางกองดินจ�าหน่าย เช่นเดียวกับครอบครัว 



“แต่ก่อนน�า้ไม่ค่อยอดุมสมบรูณ์ ปลกูอะไรกไ็ม่พอใช้ ท�าอะไรกไ็มได้ผล เพราะว่าน�า้มนั 
อยู่ไกลมาก แต่ว่าตอนน้ีน�้ามันไปได้ทั่วที่นาตอนน้ีที่ท�ากันสองคน ๒๙ ไร่ ก่อนโครงการ 
มาแฟนก็ไปท�างานต่างประเทศได้ ๘ เดือน พอมีโครงการนี้ก็กลับมา เลยคิดว่าโครงการนี้ 
ดีนะ มีน�้ามีอะไรแล้วก็คิดว่าน่าจะท�าการเกษตรดีกว่าเลยเรียกแฟนกลับมา” สุกัญญา หรือ 
พี่น้อยหน่าเล่าถึงความเป็นมา

การเดนิทางไปท�างานต่างประเทศเริม่ 
เป็น “ทางออก” ของหนุ่ม-สาวแห่งผืนดิน 
อสีานมานานหลายสบิปี นบัแต่ครัง้เดนิทาง 
ไปประเทศซาอดุอิาระเบยี เรือ่ยมาจนถงึยคุ 
กรงุอะบดูาบใีนช่วงน้ี เพราะว่าคนทีเ่ดนิทาง 
ไปเมือ่ก่อนนัน้ท�าตวัอย่างให้เหน็ว่าสามารถ 
ส่งเงินกลับมาได้เดือนละหลายหมื่น ให้พ่อ 
ให้แม่ปลูกบ้านหลังใหญ่โต แต่ว่านาทีที่โลก 
เปล่ียนแปลงไปแล้วนี้ โอกาสที่จะไขว่คว้า 
เงินทองจ�านวนมากเช่นนั้นยังจะเป็นไปได้ 
อยู่หรือว่าการมุ่งหน้ากลับมาหาผืนแผ่นดิน 
ไทยจะให้โอกาสที่งดงามมากกว่า ค�าตอบมี 
แล้วกับครอบครัวนี้

“ไปอยูท่ีโ่น่นเขากส่็งเงนิมาให้บางเดอืนกไ็ด้ ๑๕,๐๐๐ สงูสดุกไ็ด้ ๑๗,๐๐๐ บาท บางเดอืน 
ก ็๑๒,๐๐๐ บาทไม่เท่ากนั เราไปเมอืงนอกกล็งทนุหลายจ้ะ ทัง้ค่านายหน้า ค่าอะไรไป หักโน่น 
หักนี่แล้วแทบจะไม่พอใช้แต่ละเดือน เพราะว่าเราก็กู้ ธกส. ไป เขาก็หักไปรายเดือน เดือน 
ละหมื่นถ้าเรามีมากเราก็ใส่ให้เขามากขึ้น เราก็หมดเร็ว” ภาพที่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายแฝงที ่
มากกว่าตัวเงินที่เห็นกันเป็นดั่งมายาที่เคลือบไว้เพียงฉาก

จนเมื่อสุกัญญาเริ่มลงมือท�าตามแนวคิด “พืชหลังนา” ตามโครงการฯ ก็พบว่า สิ่งที่ 
สัมผัสได้จริง แปลงมาเป็นรายได้-รายวันที่มั่นคงจริงๆ ปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้ว “ถ้าเราท�า 
แบบนี ้เราไม่ต้องเป็นหน้ี ท�าได้กเ็ป็นเงนิเกบ็ไปมนักด็กีว่ากนั พอน�า้มาเรากท็�าเกษตร ท�าไป 
เรื่อยๆ มีอะไรก็ลงไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก�าลังลงแตงกวา ข้าวโพด ฟักทอง แล้วก็อาสาเข้าไป 
ท�างานโครงการไปด้วย ท�าหลายอย่างก็เลยท�ามากไม่ได้ ตอนแรกไปช่วยเขาท�างาน ไม่ได้ 
เป็น อสพ. แต่อยากไปช่วยเขา เห็นเขาท�างานแล้วก็อยากไปช่วย เห็นว่าโครงการนี้มาดีก็ 
อยากไปลงแรงช่วย”

“ตอนแรกเลยท�าฝายกั้นน�้า เราก็ไปช่วยกันท�า ๒-๓ บ่อพวง แล้วก็มาขุดแนวท่อ ถาง 
ป่าอ้อ พอถางเสรจ็เขากเ็อารถแบคโฮลมาลง แต่ว่าชาวบ้านกช่็วยด้วยนะ ตาน�า้อยูต่รงเขต 

แสงแดดสายก�าลังเริ่มแผดความร้อนแรง แต่สุกัญญาวันนี้ไม่มีความกังวลใจเกาะกิน 
หัวใจมากมายเหมือนเมื่อก่อน เพราะเธอรู้ว่า วันน้ีอนาคตได้ก�าหนดใหม่แล้ว เมื่อสามีที่ 
คิดว่าจะต้องพลดัพรากจากกนัไปท�างานต่างประเทศ หาเงนิส่งกลับมาเล้ียงลูกน้อยทัง้ ๒ ได้ 
กลบัมาอยูร่่วมชายคาบ้านเดยีวกนัอกีครัง้ “ครอบครวั” ทีเ่ป็นความหวงั ก�าลงัใจ เป็นทัง้หมด 
ของชีวิตได้กลับมาร่วมพลิกผืนนาให้กลายเป็นอาหาร เป็นยา เป็นความพอเพียง

ลูกชายเล็กๆ ๒ คนของสุกัญญา ก�าลังอยู่ในวัยก�าลังโต ก่อนหน้านี้ทั้งเธอและสามี 
แทบจะมดืบอด เมือ่มองไปทางไหนกเ็หน็แต่ทุง่นาแห้งแล้ง ปีนงึท�าข้าวได้ปีละครัง้ หลงัฝน 
หมดฤดูไป จะเพาะปลูกท�ามาหากินอะไรก็ไม่ได้ รายจ่ายที่รอคอยอยู่ทุกวันเป็นเหมือน 
คมมดีทีจ่่อเข้ามาทีค่อหอย ไหนจะหนีส้นิทีกู่ย้มืมาลงทนุท�านา หมนุเวยีนทบดอก ทบต้นจน 
แทบมองไม่เห็นทางสางหน้ีสินได้หมด จนเมื่อได้ข่าวโครงการปิดทองหลังพระฯ เขาจะ 
เข้ามาสนบัสนนุชาวบ้านทีม่นีาอยูใ่ต้อ่างเกบ็น�า้ สกุญัญาดใีจมากและเริม่มองเหน็ทางออก 
จากปัญหา
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นำงสุกัญญำ ฉิมลี
อำยุ ๔๒ ปี
บ้านเลขที ่๒๑ หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี
โทร. ๐๘๗ ๔๓๗ ๐๒๕๕

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๑๕ ไร่ ปลูกพืชเกษตรอื่นๆ ได้แก่  
 มะม่วง กล้วย ปลูกพืชหลังนา ๑ ไร่ ได้แก่ 
 ฟักทอง แตงกวา ข้าวโพด



ผักบุ้ง แตงกวา ต้นหอม ข้าวโพด ที่ให้ผลผลิตตั้งแต่ ๑๕ วันถึง ๔๕ วัน ส่วนปุ๋ยที่ใช้นั้น 
ก็ไมได้ซื้อหาแต่ได้มาจากหมูที่เลี้ยงไว้จากกองทุนหมูของโครงการเหมือนกัน แล้วหากใคร 
อยากจะคิดรวมกลุ่มกันท�าอะไรข้ึนมาใหม่ๆ ขยายผลการเกษตรออกไปทางโครงการฯ 
กพ็ร้อมทีจ่ะสนบัสนนุ เพราะเหน็แล้วว่าชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม เอาจรงิและมองการณ์ 
ไกลพร้อมก้าวต่อไปด้วยพลังสามัคคี

นีแ่หละ ทีร่ะบายน�า้ออก (spill way) กช่็วยกนัขุดแนวท่อ ขดุแล้วกต่็อเอง ท�าเอง เขามาแนะน�า 
ว่าเราต้องท�าอย่างไรบ้าง คอยบอกเราว่าเวลาท�าตาน�า้ท�ายงัไง แต่ว่าเขาไม่ได้มาลงมอืช่วยนะ 
เราท�าเองทั้งหมด ก็ภูมิใจ...ถ้าเป็นโครงการอื่นๆ มาเราก็ไม่ได้ไปช่วยเขาท�า ไม่ได้ร่วมแรง  
ร่วมใจ เขาได้งบประมาณมาเท่าไหร่เขาก็ท�าไป เราก็ไมได้มีส่วนร่วมเลย แต่ว่าที่ท�านี่เราได้ 
มีส่วนร่วม เราลงแรงไปเอง ไม่ได้ค่าจ้าง มันก็ไม่ได้ใช้เงินมาก แต่ได้เพื่อนกลับมาเพราะว่า 
พอเราไปท�างานเราก็ห่อข้าวไป มีอะไรก็เอาไปกิน มีส้มต�าก็ห่อไป หัวเราะสนุกสนานกัน  
เมื่อก่อน ตื่นขึ้นมาไปทางไหนก็ไม่ได้เห็นกัน แต่ตอนน้ีตื่นขึ้นมาแล้วก็ทักทายไปทางไหน  
จะไปท�างาน กห็อบเอาครกไป ต�าส้มต�ากนิกนั กเ็ลยเกดิเป็นการรูจ้กักนัมากขึน้ เมือ่ก่อนนี้ 
อยู่ใกล้ๆ กันแค่นี้ก็ไมได้คุยกันนะ แต่ตอนนี้ก็สนุกดี คุยกัน หลายคนกินข้าวร่วมกันก็แซ่บ  
กนิคนเดยีวกไ็ม่อร่อย จ่อยๆ กนิหลายคนกอ็ร่อย นีแ่จ่วบอง นีต่�าบกัฮุง้ นีป้ิ่งปลาไปกนิกนั 
โครงการมากม็คีวามสามคัค ีสร้างสงัคม ชมุชนให้ดขีึน้ บ้านข้างๆ กม็าบอกว่าอยากจะย้าย 
มาอยู่บ้านโคกล่ามนี่ บ้านโคกล่ามเจริญก�าลังมีโครงการเข้ามาที่บ้านนี้ แต่เราก็ต้องท�าให้ 
เป็นตัวอย่าง เราต้องยืนได้”

ค�ากล่าวของสุกัญญา ฉิมลี สะท้อนความรู้สึกลึกๆ ของชาวบ้านโคกล่าม ที่ผ่านการ 
ท้าทายในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั และการรวมพลงัสามคัคที�าสิง่ทีย่ากแสนยากให้เกดิขึน้ได้  
แต่ความท้าทายต่อไปของพวกเขาต่างตระหนักดีว่า นั่นคือ “ท�าอย่างไรให้ยั่งยืน”

“ถ้าโครงการไม่อยู ่ตอนนีเ้ราอยูไ่ด้แล้วนะ เมือ่ก่อนพอจะท�าเกษตรอะไร กไ็ม่มีตลาด 
เราต้องไปขายเอง ไปติดต่อเอง ก็เจอพวกแม่ค้าเก่าที่เขาหวงของ หวงที่แต่ว่าตอนนี้ทาง 
โครงการเขามาช่วยหาตลาดให้ จดัสถานทีใ่ห้อย่างด ีมหีลายตลาดไม่ใช่ตลาดเดยีว มคีลองถม 
หนองววัซอ เมืองทอง โพธิศ์ร ีจนเดีย๋วนีไ้ม่ได้มขีองมากพอทีจ่ะขาย ท�าไม่พอขายแล้ว สมยัก่อน 
ท�ามาไม่รูว่้าจะหาตลาดทีไ่หน ใครจะมาซือ้อะไรเมือ่ก่อนเรากเ็คยไปปรกึษาเขา ยืน่ไปแล้วก็ 
หายไป เป็นธรรมดา แต่ว่าโครงการนีพ้เิศษอยากเหน็ตลาดกเ็อาขึน้รถไปไปดตูลาดส ิท�าไม 
จะขายไม่ได้ ถ้าทีน่ีข่ายไม่ได้ กไ็ปทีอ่ืน่ๆ อกีถ้าเราไปเองกส็ุม่สีสุ่ม่ห้าไป กม็เีจ้าของเขากจ็ะ 
บอกว่า นีก่ข็องเรา นัน่กข็องเขา กต้็องยกย้ายออก หลายๆ ครัง้พวกเรากไ็ม่อยากไป แต่ว่าที่ 
เขามาสนับสนุนก็เพราะว่า เขาก็เห็นความสามัคคีของบ้านเรา เราจะท�าอะไรเราก็รวมกลุ่ม 
กันเป็นกลุ่มๆ กลุ่มตลาด กลุ่มปุ๋ย กลุ่มเมล็ดพันธุ์ผัก กลุ่มเล้ียงสัตว์ ก็จะจัดกันเป็นกลุ่ม 
มรีะเบยีบข้อบงัคบัของแต่ละกลุม่ดแูลกนัเอง มปีระธาน มรีองประธาน เหรญัญกิ แต่ละคนก็ 
แบ่งกันท�าหน้าที่พอมีการบริหารก็ยั่งยืนได้ง่าย”

ชีวิตวันนี้ของครอบครัวฉิมลีเป็นครอบครัวที่มีความสุข ลูกทั้งสองก็ดีใจที่พ่อกลับมา 
บ้าน ไม่ต้องจากกนัไปไกลถงึต่างประเทศ รายได้กเ็พิม่มากขึน้เป็นกอบเป็นก�าจากการท�านา 
ที่เคยได้ข้าวปีละ ๕ ตัน ปีนี้ก็น่าจะได้เพิ่มเป็น ๗ ตัน เพราะน�้าท่าดีกว่าแต่ก่อน ข้าวที่ได้ก็ 
เก็บไว้กนิทัง้ปี เหลอืกเ็อาไปขายหมดหน้านากป็ลกูพชืหลงันาหารายได้จากพชือายสุัน้ พวก 
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เทคนิคการปลูกแตงกวา

แตงกวาเป็นพชืทีเ่ตบิโตได้ดใีนทีซ่ึง่ไม่ร้อนจดั อณุหภมูอิยูร่ะหว่าง ๒๐-๓๐ องศา 
จะเติบโตได้ดี แต่ที่ส�าคัญคือ แตงกวาเป็นพืชที่ต้องการน�้ามาก ขาดน�้าไม่ได้ เมื่อมีน�้า 
พอเพียงแตงกวาจะให้ผลผลิตที่ดี

วิธีการเตรียมดิน

๑) เตรียมดินส�าหรับปลูกแตงกวา โดยควรเป็นลักษณะดินร่วนปนทราย ระบาย 
 น�้าได้ดี หากสงสัยว่าดินเป็นกรดหรือด่าง สามารถส่งดินเข้าไปตรวจสอบผ่าน 
 “หมอดินอาสา” ได้เพื่อน�าค่าที่ได้มาปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อไป

๒) เตรียมดินโดยการไถพรวนดินตากแดดไว้ประมาณ ๗-๑๐ วันเพื่อให้รากหญ้า 
 และวัชพืชตาย และท�าลายไข่แมลงศัตรูพืชในดิน

๓) เตรียมแปลงขนาดกว้างประมาณ ๑-๑.๒๐ เมตร ความยาวตามลักษณะพื้นที่ 
 หว่านปุ๋ยคอกลงไปเพ่ือปรับโครงสร้างดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของ 
 แตงกวา

๔) ก�าหนดหลุมปลูกให้มีระยะห่างประมาณ ๖๐-๘๐ ซม. ระหว่างแถวห่างกัน 
 ๑ เมตร

๕) คดัเลอืกพนัธุแ์ตงกวาทีม่คีวามสมบรูณ์ หากใช้เมลด็พนัธุจ์ากห่อ ต้องดหูบีห่อ 
 ไม่ให้เสียหายหรือโดนน�้า

๖) เตรียมดินส�าหรับเพาะกล้า โดยใช้ ดิน ๓ ส่วนต่อปุ๋ยคอก ๑ ส่วน คลุกให้เข้า 
 กันใส่ถุงด�าขนาด ๖ X ๑๐ เซนติเมตรหรือภาชนะส�าหรับเพาะกล้า 

๗) ท�าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จากน้ันน�าไปแช่น�้าไว้ ๔ ชม. แล้วจึงน�าเมล็ดมา 
 บ่มในผ้าชบุน�า้หมาดๆ น�าไปใส่ในถงุพลาสตกิรดัปากถงุให้แน่นวางไว้ในทีร่่ม 
 เมล็ดแตงกวาจะเริ่มงอกราก เมื่อรากยาวราว ๐.๕ เซนติเมตรจึงน�าไปเพาะ 
 ในถุงเพาะกล้าที่เตรียมไว้ โดยหยอดเมล็ดงอกลงไปถุงละ ๑ เมล็ดแล้วหยอด 
 ดินกลบบางๆ

๘) เม่ือหยอดเมล็ดกล้าเสร็จให้น�้าทันทีโดยการพ่นละอองฝอยเล็กสุด ให้น�้าใน 



ค่ายาไปแล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขต้นทุนก่อนหน้าที่พี่นางจะได้มารู้จักโครงการฯ ซึ่งคาดหมายว่า 
ต้นทุนน่าจะลดลงได้เพราะพี่นางจะเริ่มท�าน�้าหมักชีวภาพ น�้ายาไล่แมลงเอง

ทกุวนันีบ้้านโคกล่าม-แสงอร่าม จดัได้ว่าเป็นชุมชนที ่
ดูแลกันเองได้ทั้งหมู่บ้าน แทบจะไม่ต้องซื้อหาอาหารจาก 
ภายนอกเข้าไป เพราะมีกิน มีใช้ แลกเปลี่ยนซื้อขายกันใน 
หมู่บ้าน ดังตัวอย่างพ่ีนาง สอดศรี ที่หาเล้ียงชีพด้วยการ 

ปลูกผักสวนครัวที่บ้านแล้วเก็บใส่รถพ่วงไปขายตามบ้านเรือนในหมู่บ้านนั่นเอง

“ถามว่าปลกูอะไรมัง่ ตอนนีก้ป็ลกูกระหล�า่ทัง้กระหล�า่ปล ีกระหล�า่ดอก แล้วกผ็กับุง้จนี 
ปลูกมานานแล้ว พอโตเรากเ็อาไปขายตามบ้านในหมูบ้่านนีแ่หละ เร่ขาย ขายเอง เอาใส่รถน�า้ 
พ่วงมอเตอร์ไซค์ เอารถแต๊กพ่วงไป แต่ว่าปีนี้มีตัวช่วย ทุกปีขายเองแต่ลูกหล้ามาช่วยไป 
ขายกระหล�า่ให้แม่ปีนีแ้ม่กด็ใีจหลาย ปีนีเ้ขามาช่วยไม่รูเ้หมอืนกนัว่าท�าไม เหน็ว่าแม่ล�าบาก 
แล้วกแ็ม่ล้าแล้ว เขากไ็ปช่วยแม่ เขาไปขายตามแม่คนกถ็ามว่าท�าไมถงึมาขายกระหล�า่ แล้ว 
ตอนนีเ้ขากไ็ปช่วยหลวงพ่อปรบัพืน้ทีท่ีว่ดัไปขบัรถไถ เขาชอบขบัรถแม่กไ็ม่ได้ว่าอะไรไปอยู ่
ใกล้พระ” พี่นางเล่าเรื่องลูกชายที่กลับมาช่วยงานบ้าน

พืน้ทีเ่พยีง ๒ งานพีน่างลงผกับุง้ กระหล�า่ดอก กระหล�า่ปลี ปลูกเป็นรอบๆ แต่ละรอบใช้ 
เวลา ๓ เดอืนมีรายได้ประมาณเดอืนละ ๓,๐๐๐ บาทหลงัจากหกัต้นทนุค่าเมลด็พนัธุ ์ค่าปุย๋ 
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สูตรน�้าหมักสมุนไพรไล่แมลง

วัสดุส�าหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช (จ�านวน ๕๐ ลิตร)
๑. สมุนไพร  ๓๐ กิโลกรัม
๒. น�้าตาลหรือกากน�้าตาล ๑๐ กิโลกรัม
๓. น�้า ๓๐ ลิตร
๔. สารเร่ง พด.๗  ๑ ซอง (๒๕ กรัม)

วิธีท�า
๑. สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก หรือทุบ
๒. ละลายสารเร่ง พด.๗ ในน�้า ๓๐ ลิตร ในถังหมักผสมให้เข้ากันนาน ๕ นาที
๓. น�าสมุนไพรและน�้าตาล ผสมลงในถังหมักคลุกเคล้าให้เข้ากัน
๔. ปิดฝาไม่ต้องสนิท ท�าการหมักเป็นเวลา ๒๐ วัน

อัตราการใช้
สารป้องกันแมลงศัตรูพืช : น�้า เท่ากับ ๑ : ๒๐๐ ส�าหรับพืชไร่ และไม้ผล
สารป้องกันแมลงศัตรูพืช : น�้า เท่ากับ ๑ : ๕๐๐ ส�าหรับพืชผัก และไม้ดอก

วิธีการใช้
น�าสารป้องกนัแมลงศตัรพูชืทีเ่จอืจางแล้ว ๕๐ ลติรต่อไร่ ส�าหรบัใช้ในพชืไร่ พชืผกั 

และไม้ดอก และ ๑๐๐ ลติรต่อไร่ ส�าหรบัใช้ในไม้ผล โดยฉดีพ่นทีใ่บ ล�าต้น และรดลงดนิ  
ทุก ๒๐ วัน หรือในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดให้ฉีดพ่นทุก ๆ  ๓ วัน ติดต่อกัน ๓ ครั้ง

ข้อควรระวัง
๑. เก็บสารเร่ง พด.๗ ไว้ในที่ร่ม
๒. เมื่อเปิดถุงแล้วใช้ให้หมดในครั้งเดียว
๓. กากวสัดทุีเ่หลอืจากการหมกัให้น�าไปใส่ร่วมกบัการผลติสารป้องกนัแมลงศตัร ู

พืชครั้งใหม่ต่อไป
สารเร่ง พด.๗ หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

หมกัและย่อยสลายวสัดเุหลอืใช้จากพชืสมนุไพร ในสภาพทีไ่ม่มอีอกซเิจน เพือ่ผลติสาร 
ป้องกนัแมลงศตัรพืูช มีสรรพคุณป้องกนัแมลงศัตรพืูช เช่น เพลีย้ชนิดต่างๆ หนอนเจาะ 
ผลและล�าต้น หนอนใยผกั หนอนชอนใบ หนอนคบื หนอนกระทู ้หนอนกอ ไรแดง และ 
แมลงหวี่ เป็นต้น

ปรมิาณพอเหมาะวนัละ ๑ ครัง้ จนกว่าต้นกล้าจะเริม่งอกใบจรงิ ๓-๔ ใบจงึน�าไปลงหลมุ 
ปลกู ระหว่างนีเ้ป็นช่วงทีต้่นกล้าอ่อนแอ จะโดนรกุรานด้วยโรคและแมลง หากพบต้อง 
ก�าจัดทิ้งทันทีก่อนที่จะลามลงสู่ต้นกล้าอื่น หรือไปขยายผลในแปลงได้โดยช่วงเวลาที่ 
เหมาะสมต่อการย้ายกล้าคือช่วงเวลาเย็น 

เทคนคิการเพาะเมลด็โดยการคดัพนัธุ ์เพาะกล้าก่อนนีม้คีวามสะดวกในเรือ่งของ 
การดแูล และประหยดัเมลด็พนัธุโ์ดยเฉพาะเมือ่ใช้เมลด็พนัธุท์ีม่รีาคาแพง แต่เกษตรกร 
บางรายอาจใช้วธิหียอดเมลด็ลงไปในหลมุปลกูเลยกไ็ด้ แต่กต้็องรดน�้าเป็นบรเิวณกว้าง 
และต้องตรวจสอบอัตราการรอดของต้นกล้า

นำง นำง สอดศรี
บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๓ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
โทร. ๐๘๗ ๔๓๗๐ ๒๕๕

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๗ ไร่ แค ตะไคร้ กระหล�่าปลี 
 กระหล�่าดอก ปลูกพืชหลังนา ๑ ไร่ ๑ งาน 
 ได้แก่ ฟักทอง ข้าวโพด ผักบุ้ง



นำยหล่ำน้อย ศรีแนน
อำยุ ๕๓ ปี
หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี
โทร. ๐๘๗ ๔๓๗๐ ๒๕๕
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“เราไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้เคมีเลย ยาฆ่าหญ้าก็ไม่รู้จัก กลัว...ไม่อยากใช้ ก็อยู่แบบน้ี 
ท�ากันแบบนี้แหละ ก็ไม่ได้ฆ่าอะไรเลยเพราะเราเห็นคนอื่นฉีดก็ไม่กล้าเดินผ่านแล้ว พริกที่ 
ปลูกนั่นก็ไม่ได้ฉีดยานะ มันก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ ร่วงหมดแล้ว แมลงมาก็ปล่อยมันไว้ 
อย่างนัน้แหละ ปลกูไว้เยอะๆ เผือ่นก เผือ่แมลง เผือ่หนอน สารสะเดา สมนุไพรอะไรกไ็ม่ได้ใช้ 
เขากแ็นะน�ามานะแต่ว่าไม่ได้ท�าถ้าหญ้าขึน้เยอะมนักแ็ย่งอาหารกนัอยูก่เ็อาหญ้าออกให้มนั 
กเ็ขยีวขึน้หน่อย เรากไ็ม่ได้ปลกูไว้ขายนะ เกบ็กนิได้เลย ไม่ได้ปลกูตัง้ใจไปขาย เหลอืแล้วไป 
ขาย” นางสว่างเล่าถึงความเชื่อเรื่องบาปบุญ และความกลัวอันตรายจากเคมีที่เป็นสิ่งยึด 
ไว้ไม่ให้ทั้งสองคนเปลี่ยนจากการท�าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

การปลกูผกั ผลไม้ของทัง้คู ่กเ็ป็นไปในรปูแบบธรรมชาต ิไม่ได้ยกแปลง ยกร่องอะไรมาก 
พอใจปลกูตรงไหนกป็ลกูไป เราจึงเห็นมะเขือเทศพันธ์ุพ้ืนบ้านทีเ่รยีกว่า “พันธ์ุสทีอง” ข้ึนปะปน 
อยู่กับดงพริกและมะเขือยาว กอกล้วยกอโตที่ปลูกไว้เลี้ยงหมูข้ึนอยู่ริมน�้า และตลอดแนว 
บ่อน�้าต้นหม่อนต้นสูงใหญ่ก�าลังให้ผลผลิตสีม่วงอมแดงรสชาติหวาน

“เราก็อยากปลูกอะไรก็จ้ิมไปก่อนศูนย์เรียนรู้มาเราก็ท�า แต่ท�าไม่เยอะ พอได้กิน 
มะละกอนัน่กป็ลกู แต่ไม่ได้ขาย ถ้าเขามาซือ้กข็าย ราคามนัไม่ดกีไ็ม่เกบ็ไปขาย กป็ล่อยมนัไป 
ข้าวโพดนัน่กต้็มขายได้ขาย ๗ ฝัก ๑๐ บาท พรกิกท็�าเป็นถงุ ถงุเลก็ๆ ก ็๑๐ บาท เดนิขายไป 
ตามบ้านนีแ่หละ ไม่ขีเ้กยีจ นีก่ฟั็กทอง ขนนุ กล้วยเลบ็มอืนาง เราได้เปรยีบตรงทีเ่รามนี�า้ ที ่
ของเรามีน�้า ข้างล่างเขาไม่มีน�้าก็ท�าไมได้ แต่เราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงใช้น�้ามัน ดูดขึ้นมาก็มี 
ต้นทนุแต่เรากร็ดน�า้แค่ ๒-๓ วนัครัง้แล้วกส็บูปล่อยให้มนัขึน้ทีส่งูแล้วไหลลงไปในแปลงเอง” 

ความรู้การเกษตรแบบดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ในแปลงของครอบครัวศรีแนน แสดงให้เห็น 
เป็นการห่มดินด้วยฟางข้าวที่ปรากฏอยู่ทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับพระราชด�ารัส “อย่าปอก 
เปลือกเปลือยดิน” ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“เอาฟางคลุมต้นไม้ ต้นไร่ เราก็ท�ามาแต่ไหนแต่ไร คลุมหญ้า คลุมความชุ่มชื้น จะได้ 
ไม่ต้องรดน�้าบ่อยๆ มหีมดนะทีน่ี ่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรดู มะเขอืเทศ มะละกอ ข้าวโพด กล้วย  
ล�าไย พรกิ อ้อย มะนาว กระชาย มะเขือยาว หม่อน ท�านาด้วยด้านหลงั เลีย้งหมดู้วย ๔ ตวั 
เอาไว้ขายด้วยเอาไว้ขายลูกด้วย มันก็ปลูกด้วยนะอยู่บนโน้น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกผัก 
หวาน ผกัหวานนีต้่นน้อยๆ กจ็ิม้ขึน้แล้ว ถัว่ดนินีเ่กบ็ไปขายได้กโิลละ ๒๐ บาท” ภาพพชืพนัธุ์ 
ธญัญาหารทีก่ระจดักระจายกนัอยูต่ลอดเส้นทาง สลบักบัแปลงข้าวโพด แปลงถัว่ปรากฏอยู ่
ตรงหน้าของนายหล้าน้อยที่ก�าลังอธิบาย

การเพาะปลกูแบบผสมผสานของทัง้สองคนนัน้ ต้องการสิง่ส�าคญั คอื “ความขยนั” ส่วน 
ปัจจยัธรรมชาตทิีส่�าคญัยิง่กค็อื “น�า้” ส่วนผลผลติของทัง้สองประการกแ็สดงให้เหน็ชดัด้วย 
ความเป็นอยูท่ีพ่อเพยีงของครอบครวันี ้แม้จะยงัคงมค่ีาใช้จ่ายหลกัจากการซือ้น�า้มนัส�าหรบั 
เครื่องจักรกลการเกษตร แต่ก็ลดน้อยลงมากเมื่อเทียบกับการต้อง “ซื้อทุกอย่างที่กิน” และ 

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๒๐ ไร่ พืชเกษตรอื่นๆ ๑๐ ไร่ อาทิ อ้อย 
 มะละกอ พรกิ ข่า ตะไคร้ หม่อน ทเุรยีน ขนนุ ฯลฯ 
 ปลูกพืชหลังนา ๓ ไร่ ได้แก่ ถั่วลิสง ข้าวโพด พริก

ทีน่าของชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามนัน้ ถ้าเดนิทางออกจากหมูบ้่านมุง่หน้าสูโ่คกล่าม 
จะพบทางแยกซ้ายซึ่งเป็นคนละเส้นทางกับเส้นทางหลักที่จะไปอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย ตาม 
ทางแยกสายนีจ้ะพาขึน้ไปบนภเูขาตดิกบัเขตป่าสงวนซึง่ชาวบ้านได้อาศยัหาผกัหวาน เหด็ป่า 
แมลงต่างๆ 

ติดกับเชิงเขาแห่งนี้มีที่นาของนายหล่าน้อย และนางสว่าง ศรีแนน สองสามีภรรยา 
ที่มาหักร้างถางพง จับจองพื้นที่เพื่อท�าการเกษตรและปศุสัตว์ จึงได้พื้นที่ติดกับแหล่งน�้าซึ่ง 
สามารถสบูน�า้ขึน้มาใช้ท�าการเกษตรได้ และด้วยความเป็นคนขยนัท�าทกุอย่าง สองคนสาม-ี 
ภรรยา จึงเริ่มอาชีพด้วยการเลี้ยงวัวขาย แต่หลังจากมีโครงการเข้ามาก็หันเหมาสู่การเพาะ 
ปลูกผักสวนครัวแล้วน�าไปจ�าหน่ายให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านโคกล่าม-แสงอร่ามนั่นเอง

“พอโครงการเข้ามาเราก็เลยปลูกผักมากขึ้น อยากกินอะไรก็ปลูกไปตามที่เขามาแนะ 
ก็ดีนะไม่ต้องซื้อที่เห็นนี่แหละปลูกทุกอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย เหลือกินก็ขายเอา 
ไปขายตามบ้านพวกเรานี่แหละ คนมาเที่ยวที่ศูนย์เราก็ไปขายเขา ปีนี้เราก็ ๕๒ แล้ว ลุงก็  
๕๘ สองคนช่วยกนัท�าเกษตรกห็นกัอยู ่เพราะทีข่องเราม ี๒ แปลง แปลงนี ้๕๗ ไร่อกีแปลง  
๔๓ ไร่ ปล่อยเป็นป่าบ้างท�าไม่ได้ครบ ท�าไม่ไหว มีอ้อยอยู่ ๑๐ ไร่ นา ๒๐ ไร่ นอกนั้นก็ 
ปลูกพชืหลงันา ปลกูแก้วมงักรบ้าง มะเขอืยาวกป็ลกูง่ายๆ เอาลกูมนักองเอาไว้ พอมนัแห้ง 
ก็แยกเอาเม็ดไปปลูก มันก็ขึ้น” สว่าง ศรีแนน พูดถึงการท�าเกษตรที่ดูเหมือนจะเป็นกิจวัตร 

ภารกจิของสองคนสามภีรรยากจ็ะเริม่จากตืน่แต่เช้ามาใส่บาตรพระ จากนัน้ห่อข้าวมา 
ที่นา ส่วนกับข้าวกับปลานั้นไม่ต้องหามา เพราะว่าทุกอย่างมาหาเอาจากที่นาได้ เพราะที่ 
แปลงนานี้อุดมสมบูรณ์จริงๆ มีทั้งบ่อปลา ผักสวนครัว ผลหมากรากไม้ก็มีให้เก็บกินได ้
สารพัด

ที่ส�าคัญ พืชผักสวนครัวทั้งหมดนั้นไม่เคยสัมผัสกับยาฆ่าแมลง หรือแม้กระทั่งยาฆ่า
หญ้าแม้แต่น้อย



นำยสงัด อุตระศรี
อำยุ ๕๑ ปี
บ้านเลขที ่๑๐๑ หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี

พื้นที่เกษตร ปลกูข้าว ๑๔ ไร่ พชืเกษตรอืน่ๆ อาท ิกล้วย แตงกวา ถัว่ ปลกูพชื 
 หลังนา ๒ ไร่ ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา
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เมือ่ก่อนนีท้ีน่า ๑๔ ไร่แม้เป็นกรรมสทิธิ ์
ของสงดั แต่กไ็ม่ได้ลงแรงท�าเอง แต่ใช้วิธกีาร 
ปล่อยให้เพือ่นฝงู ญาตมิิตรในหมู่บ้านมาเช่า 
ท�านาแบ่งข้าวกัน แต่เมื่อมีโครงการเข้ามา 
สงดั กคิ็ดวางแผนท�าการเกษตรเพิม่ขึน้ จาก 
ทีเ่คยท�างานรบัจ้างทัว่ไป กล็งมอืปลกูถัว่ฝักยาว 
ปลูกฟักทอง มันส�าปะหลัง และเลี้ยงหมู

เทคนิคการปลูกแตงเขียวมรกต หรือแตงหยกบูรพา

แตงเขยีวมรกต หรอืแตงหยกบรูพา คอืแตงชนดิเดยีวกบัทีเ่รยีกว่า “ซกูนิ ี(Zucchini)” 
มีถิ่นก�าเนิดอยู่แถบเม็กซิโกลักษณะเหมือนแตงกวายาว แต่ผลโตและยาวกว่ามาก  
เปลอืกมนั เงา เรยีบ ผวิสเีขียวเข้ม สามารถน�ามาปรงุเป็นอาหารได้ทัง้เปลอืก ลกัษณะ 
คล้ายบวบของบ้านเรา เมนูที่นิยมคือน�าไปจิ้มน�้าพริก น�าไปผัด หรือแกงเลียง

การปลกูแตงเขียวมรกต ต้องอาศยัสภาพพ้ืนทีซ่ึง่เป็นทีส่งู ดงัน้ันจึงเหมาะส�าหรบั 
พืน้ทีบ้่านโคกล่าม-แสงอร่าม โครงการฯ จงึได้น�าพชืผกัทีส่งูมาปลกูทดลองสร้างรายได้ 
ให้กับกลุ่มชาวบ้านโคกล่าม และพบว่าแตงเขียวมรกตสามารถเติบโตได้ดี

ขั้นตอนการปลูกแตงเขียวมรกต

๑) เตรยีมดนิโดยพรวนดนิ ยกร่อง ๑๕-๒๐ เซนตเิมตร ตากแดดไว้ ๗-๑๐ วนั เพือ่ 
 ฆ่าวชัพืชและไข่ของแมลงในดนิ ดนิทีเ่หมาะสมส�าหรบัแตงเขียวมรกต ควรเป็น 
 ดนิทีร่่วนซยุ หน้าดนิลกึ ระบายน�า้ได้ด ีเกบ็ซากวัชพืชออกให้หมดก่อนหว่าน 
 ปุ๋ยคอกลงเตรียมดิน คลุกเคล้าให้ทั่ว อัตราปุ๋ยคอก ๕๐ กิโลกรัม/ไร่ พื้นที่ที่ 
 เหมาะสมส�าหรบัการปลกูแตงเขยีวมรกต ควรเป็นพืน้ทีโ่ล่ง มแีสงแดดสม�า่เสมอ 
 และมีน�้าเพียงพอ

๒) เพาะกล้าต้นแตงเขียวมรกตในถุงด�าหรือ ถาดหลุมให้ได้ต้นกล้าอายุ ๖-๘ วัน
๓) ปลูกแตงเขียวมรกตเป็นแถวเรียงเดี่ยว ระยะปลูกระหว่างต้น ๐.๗-๑ เมตร 

 ระยะห่าง ระหว่างแถว ๑ เมตร

“ตอนเปิดโครงการปิดทองฯ ครั้งแรก เขามาเจาะบ่อน�้าให้ก็ซื้อน�้ามันมาใส่รถไถเพื่อ 
ดึงน�้าขึ้น แต่ปีนี้ผมท�าไร่มันก็เลยท�าฟักทองไม่ไหว เลยมาปลูกแตงเขียวมรกตแทน แล้วก็ 
ปลกูผกับุง้ ผกับุง้นีท่ัง้กนิแล้วกข็ายได้ ให้หมกูนิกไ็ด้ ส่วนแตงปีนีน่้าจะไม่ค่อยได้ผล เพราะว่า 
น�้าฝนเยอะ ก็อาจจะเหลืองตายได้”

เป็นเครื่องตอกย�้าว่า วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นหาใช่ของใหม่ไม่ แต่เป็นวิถีของคน 
ไทยที่เป็นเช่นนี้มานานแล้วหากแต่คนรุ่นใหม่เริ่มหลงลืม ปล่อยทิ้งให้สูญหายไป แต่ถ้าเรา 
หันกลับไปมองเราก็จะเห็นได้ว่า ค�า “บรรพบุรุษท่านท�าไว้ดีแล้ว” นั้นเป็นจริงเสมอมา

ทีน่าผนืใหญ่กว่า ๑๔ ไร่ ตดิถนนหลกัทีต่ดัจากหมูบ้่านมุง่ตรงสูอ่่างเกบ็น�า้ 
ห้วยคล้าย ขนาบด้านขวาของถนนยาวเกอืบครึง่ทาง เตม็ไปด้วยแปลงพชืหลงั 
นา ทัง้ถัว่ฝักยาว และแตงกวา คอืทีน่าของสงดั อตุระศร ีทีใ่ช้เงนิจากการเกบ็ 

หอมรอมรบิด้วยเวลาหลายสบิปีทีเ่ดนิทางจากบ้านจากเมืองไปท�างานในดนิแดนต่างภาษา 
พูด เพื่อให้ได้มีที่ดินท�ากินเป็นของตัวเอง

วันนี้ ด้วยวัย ๕๑ ปี สงัด อุตระศรี หยุดพักอาชีพการขายแรงงานมาลงหลักปักฐานที่ 
บ้านเกิด บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม แห่งนี้

“ผมไปมา ๒-๓ ประเทศ ท้ายสดุคอืไป 
อยู่ที่ประเทศอิสราเอลไปท�าการเกษตรอยู ่
สวนส้มที่โน่นเป็นสวนส้มโมซาฟ เหมือน 
บ้านเราน่ีแหละ ทีไ่ปเพราะว่าตอนนัน้ยงัไม่มี 
อะไรเลยก็เลยตั้งใจไปหาเงิน ปี ๒๕๒๕ เรา 
ก็เริ่มเดินทางไป ไปช่วงแรกก็ ๔ ปี เริ่มจาก 
ไปลิเบยี ๔ ปี แล้วกไ็ปไต้หวนั ๒ ปี ไปอสิราเอล 
อีก ๓ ปี ก็พอมีรายได้ตกเดือนละ ๒๐,๐๐๐  
กว่าบาทกห็กัเงนิไว้ใช้บ้างทีเ่หลอืกส่็งมาบ้าน 
แล้วตอนหลังเขาก�าหนดอายุด้วยเราเลย 
ไปไมได้แล้วแต่ก็ได้เงินมาซ้ือที่นาผืนน้ี ๑๔ 
ไร่”



นำงสง ดอนศรีโคตร
อำยุ ๕๕ ปี
บ้านเลขที ่๑๑๐ หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี

พื้นที่เกษตร ปลกูข้าว ๑๒ ไร่ พชืเกษตรอืน่ๆ อาท ิพรกิ 
 ต้นหอม ปลกูพชืหลงันา ๒ ไร่ ได้แก่ ข้าวโพด 
 ผักบุ้ง
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ท่ามกลางแสงแดดจ้าของท้องทุง่นายามสาย ร่างสอง 
ร่างก�าลงัคร�า่เคร่งกบัการขดุหลมุหยอดข้าวโพด เพือ่ซ่อมแซม 

ข้าวโพดหลุมที่ไม่แข็งแรง หรือถูกหนูนาตัวเล็กแอบมาขโมยไปเก็บไว้เป็นอาหาร

นางสง และทองสา ดอนศรโีคตร สองคน 
พีน้่อง เข้าหุน้ร่วมท�านากับนายอิน มะแพง  
เป็นสามหุ้นช่วยกันปลูกพืชหลังนา เพราะ 
ต่างก็รู้ว่าล�าพังตัวเองคนเดียวภารกิจอาจ 
จะหนกัเกนิไป หนทางของการร่วมมอืกนัจงึ 
เป็นอกีแนวทางหนึง่ ทีด่นิ ๒ ไร่ จึงร่วมกนัท�า  
๓ คน เช่นเดยีวกบัเมือ่ลงแรงปลกูกใ็ช้วธิกีาร 
ดั้งเดิม คือ “ลงแขก” 

“เริ่มเลยเราก็มาประชุมกัน ถามกันว่า เราจะลงแขกนาคนนี้วันนี้ดีไหม แล้วจะเวียน 
กันไป พวกเราก็บอกว่าดีก็มาช่วยกันท�า เราไปช่วยเขา เขาก็จะมาช่วยเรา แล้วสมัยก่อนที่ 
เราเดก็ๆ ยงัมีการลงแขกช่วยกนัอยูน่ะ อยูต่่อมาๆ รุน่ลกู รุน่หลาน หายไปๆ มแีต่จ้างกบัจ้าง 
คนไม่มเีงนิท�าไง ถ้าเป็นสมยันีจ้ะไปวานใครเขากไ็ม่ช่วย ไม่มเีงนิให้กไ็ม่มา แต่ถ้าไปบอกเขาว่า 
ไปลงแขก เขากม็า เพราะเขารูว่้าเดีย๋วเรากไ็ปช่วยเขา” แม่สงเล่าทีม่าของการกลบัมาของวถิี 
“ลงแขก”

ภาพชาวบ้านเดนิเรยีงกนัไปลงแขกของเจ้าของนาทลีะแปลงๆ โดยไม่ลงัเลใจว่า แปลง 
ไหนเป็นของใคร ไม่สนใจอามิสสินจ้าง แต่ค�านึงถึงว่าพวกเขาทุกคนต่างเป็นชาวบ้าน 
โคกล่าม-แสงอร่าม ที่อยู่อาศัยบนแผ่นดินนี้มานาน เป็นอีกความงดงามที่กลับคืนมา และ 
เมื่อได้ออกแรงร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่ดีก็กลับคืนมา

“ตอนทีล่งแขกคนมาหลายอยู ่ไปบอกเขาว่า วันที ่๑๔ จะลงแขกนะ เขากม็ากนัเกอืบ  
๓๐ คน ปลูกกัน ๔ แปลงของเจ้าของ ๔ คน แต่ว่าเวลาลงก็เดินดาหน้ากันไป ไม่ต้องคิดว่า 

๔) การให้ปุ๋ยหลังจากย้ายต้นกล้าลงปลูกแล้ว ให้ปุ๋ยในอัตราส่วน ๑๐๐ กก./ไร่
๕) ควรให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ แต่ไม่มากเกินไป ถ้าน�้าเยอะแตงจะเหลืองและ 

 ตายได้
๖) แตงเขยีวมรกตจะตดิดอกในระยะเวลาประมาณ ๔๕ วนั จากนัน้จะตดิผลหลงั 

 ดอกบาน ๕-๗ วันสามารถเด็ดผลอ่อนไปรับประทานได้

แม้ว่าเรือ่งราวของ สงดั อตุระศร ีจะดเูหมอืนเกษตรกรธรรมดาทีเ่ข้าร่วมโครงการตาม 
ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ หรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามค�าแนะน�า แต่ยังมีเรื่องราวลึกๆ บาง 
เรื่องของสงัดที่เป็นเรื่องราวอันจุดประกายของ “ความหวัง” ขึ้นในหัวใจคน

หลังจากสงัด อุตระศรี กลับมาท�าการเกษตรและได้เรียนรู้ “หลักคิด” จากโครงการฯ 
เขากค็ดิว่าท�าอย่างไรเขาจงึจะช่วยเหลอืเพือ่นฝงูได้ ทีส่�าคญัเพือ่นคนหนึง่ทีส่นทิกบัเขามาก 
และเข้าร่วมโครงการนี ้เพิง่จะได้รบัการตรวจว่ามสีารพษิในเลอืดระดบั ๔ และเข้าอยูใ่นกลุม่ 
เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง หากเขาปล่อยให้เพื่อนคนนั้นต้องรับจ้างฉีดยาต่อไป เขาจะนับว่าเป็น 
เพือ่นกนัได้อย่างไร ท�าไมเขาจงึจะเสยีสละทีน่าจากหยาดเหงือ่แรงงานให้เพือ่นท�านาไม่ได้ 
คดิได้ดงันัน้แล้ว สงัดจงึ “แบ่งปัน” ทีด่นิตดิเชงิเขาให้กบั “สมบรูณ์ ไชยลา” ได้มทีีด่นิท�าแปลง 
เพาะเหด็โดยไม่เกบ็ค่าเช่า นอกจากนัน้เขายงัแบ่งทีแ่ปลงต่างๆ ให้คนอืน่ๆ เช่นให้น้องสาว 
ผูใ้หญ่บ้านมาท�าข้าวโพด และตอนนีก้ไ็ด้ขยายไปยงัเพือ่นอกีคนของสมบรูณ์ทีไ่ด้รบัอนญุาต 
ให้มา “ท�าเห็ด” ร่วมกัน

การให้ การแบ่งปัน “โอกาส” และน�้าใจระหว่างคนในชุมชนนี้เอง จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
และท�าให้ความสุข ความงดงามด�ารงอยู่



ค�ำพันธ์ บรรจง
อำยุ ๗๓ ปี
บ้านเลขที ่๔๗ หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี
โทร. ๐๘๖ ๒๒๔๘ ๗๙๕

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๗ ไร่ พืชเกษตรอื่นๆ อาทิ พริก 
 มะเขอืเทศ ต้นกก ส�าหรบัทอเสือ่ ปลกูพชื 
 หลงันา ๒ ไร่ ได้แก่ ฟักทอง แตงกวา ถัว่ฝักยาว
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ตาค�าพนัธุ ์บรรจง และคณุยายวัยไล่เลีย่กนั คูช่วิีตสองสามภีรรยา ทีย่งัคงท�ามาหากนิ 
กบัผนืนาในวนัทีวั่ยล่วงเลยมาจนกว่า ๗๐ ปี แต่ร่างกายทีย่งัแข็งแรง และภมิูปัญญาความรู้ 
ทีไ่ม่เคยหดหาย กเ็ป็นเสมอืนเครือ่งพสิจูน์ว่างานหนกันัน้ไม่เคยท�าร้ายใคร หากแต่บ่มเพาะ 
เอาจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งให้กับร่างกาย

วนันีท้ีน่าของตาค�าพนัธ์ เป็นทีด่นิซึง่มผีูค้นมาเรยีนรูด้งูานเป็นจ�านวนมาก เพราะเป็น 
ที่นาแปลงที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย และอยู่เยื้องๆ กับสถานที่ท�าการซึ่งใช้ต้อนรับ 
แขกบ้าน แขกเมอืงทีม่าเยีย่มเยอืนโครงการฯ แห่งนี ้ตาค�าพนัธุจ์งึได้อาศยัเกบ็ผกั เกบ็ผลผลติ 
ไปขายที่ศูนย์ฯ ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้พูดคุยกับตาค�าพันธุ์ก็เหมือนกับว่าเรื่องราวที่ตาได้ 
เรียนรู้ ซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตของตาผนวกรวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างไม่รู้ตัว

“ท�าเศรษฐกิจพอเพียง จะบอกว่าให้มีมากมันก็ไม่ได้มีมากหรอก แต่พอได้กิน ไม่อด 
อยากพรกิกไ็ด้กนิพรกิ อยากถัว่ อยากแตงกไ็ด้กนิ ขายกไ็ด้แต่ไม่มาก ทลีะ ๒๐๐-๓๐๐ บาท 
ทุกวันก็ได้อย่างต�่า ๕๐-๖๐ บาท แต่อยู่ได้เพราะว่าเราท�าเองตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระเจ้าอยู่หัว ก็นี่หละ วันนี้ขายผักหวานได้ ๔๐ บาท ยายไปเก็บมาจากบนภูเขาโน่น 
ก็ขายได้หลายอยู่ มีแต่เอาแรงลงไปหามาเก็บมา แล้วเอามาขาย บางวันก็ได้ ๑๐๐-๒๐๐ 
นี่ว่าจะขายมะขามเปียกท�าเอาไว้แยะแล้ว แล้วก็ขายเสื่อสาดที่เราสานเองจากกกที่เก็บ 
มาตากแห้งเอาไว้ ก็ตากตรงนี้ ขายตรงนี้แหละ” ตาค�าพันธุ์เล่าถึงวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ 
ความพอเพียง

รายได้ทีไ่ม่ได้มากมาย แต่อยูไ่ด้ของตา-ยาย มาจากการทอเสือ่กก ซึง่ยายทอกบัลกูสาว 
ได้วันละ ๒-๓ ผืน ส่วนกกนั้นก็ตัดเอามาจากต้นกกที่ปลูกไว้หลายสิบปีแล้ว น�ามาตากแดด 
ให้แห้งราว ๓-๔ วันจากนั้นน�าไปสานเสื่อที่ใต้ถุนบ้าน ซึ่งถึงแม้ว่าจะขายเป็นรายได้รายวัน 
แต่ตาค�าพันธ์ก็ยังย�้าเสมอว่า “อย่าท�าเยอะ”

แปลงใครเป็นของใคร ดาหน้ากันไปเลย กับข้าวกับปลาก็หามากินร่วมกัน คนที่มาก็หามา 
ใครมีอะไรก็ห่อมากินกัน มื้อนั้นกินกันอร่อยเลย ท�าส้มต�ากิน ไปกินที่นาตามากมีปลา 
กระป๋องกับข้าวหลายอย่างอยู่ ก้อยหอยก็มี สรุปว่าสนุกกันมาก”

เทคนิคการปลูกข้าวโพดหวาน

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จะปลูกข้าวโพดหวาน ผสมไปพร้อมกับการปลูกแตง 
เป็นกศุโลบายของการปรบัปรงุดนิหลงัการท�านา เพือ่ให้ปุย๋หมกัทีห่ว่านลงไปช่วยปรบั 
สภาพดิน 

๑. การปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลดีน้ันต้องค�านึงถึง “ดิน” เป็นอันดับแรก การ 
 เตรียมดินท�าโดยการพลิกดินตากแดดไว้ ๗ วัน เพื่อก�าจัดวัชพืชและไข่แมลง 
 ในดิน

๒. หว่านปุ๋ยคอกเช่น ปุ๋ยจากขี้หมูลงไปอัตราส่วน ๑ ตัน ต่อ ๑ ไร่
๓. ปลูกข้าวโพดโดยวิธีการหยอดเมล็ดเป็นแถวระยะห่างระหว่างแถว ๗๕  

 เซนติเมตร ระหว่างต้น ๒๕ เซนติเมตร ปลูกหลุมละ ๑ ต้น ไร่หนึ่งๆ จะได้ต้น 
 ขา้วโพดประมาณ ๗,๐๐๐-๘,๕๐๐ ต้น โดยใช้เมลด็พนัธุ ์๑-๑.๕ กโิลกรมัต่อไร่

๔. ใส่ปุย๋รองพืน้เป็นปุย๋คอก หรอืปุย๋สตูรเสมอ ๑๕-๑๕-๑๕ อตัราส่วน ๕๐ กโิลกรมั 
 ต่อไร่ ใส่ปุ๋ยที่ก้นหลุมแล้วกลบดินบางๆ ก่อนหยอดเมล็ด

๕. หลังจากข้าวโพดมีอายุ ๒๐-๒๕ วันใส่ปุ๋ยยูเรีย สูตร ๔๖-๐-๐ ข้างต้นข้าวโพด 
 อัตราส่วน ๒๕-๓๐ กิโลกรัม/ไร่

๖. การให้น�้า มีระยะที่ส�าคัญคือ ๗ วันหลังปลูก เป็นระยะที่ข้าวโพดก�าลังงอก 
 จ�าเป็นต้องไม่ให้ขาดน�้า อีกระยะที่ส�าคัญคือระยะออกดอก ส่วนเวลาปรกติ 
 ให้น�้าทุก ๓-๕ วัน

๗. ข้าวโพดหวานใช้ระยะเวลาในการปลกู ๗๐-๗๕ วนั สามารถเกบ็เกีย่วผลผลติได้
๘. ศัตรูพืชที่ส�าคัญ คือ หนูนา หากเกิดการระบาดจะท�าลายผลผลิตเสียหายได้ 

 เทคนคิการแก้ทีส่�าคญั คอืก�าหนดเวลาการปลกูให้เหมาะสม โดยปลกูหลงัเกบ็ 
 เกีย่วข้าว เพือ่ให้หนไูปกนิข้าวตกในนาแทนทีจ่ะมากนิเมลด็ข้าวโพดทีห่ว่านไว้

“ถ้าจะปลกูข้าวโพด ให้ใส่ข้ีหม ูใส่ข้ีหมแูล้วข้าวโพดจะงามด ีดกีว่าขีว้วั ดกีว่ายเูรยีอกี ถ้าเกดิ 
มาต้นน้อยๆ ออดๆ แอดๆ ต้องใส่ขี้หมูมันจะงามดี จะเห็นเลยว่าต้นเขียวปึด งามไว โดย 
เราทิ้งขี้หมูตากแห้งไว้วันสองวัน แล้วเอามากองใส่ต้นมันเลย เอาถ้วยที่เราไม่ได้ใช้มาตัก 
ขี้หมูใส่โคนมันเลย ใส่แล้วก็เอาดินกลบลงไปหน่อย ก็มันจะซึมลงไปในดิน น�้ามาจะซึมน�้า 
ขีห้มลูงไป อาทติย์เดยีวจะเหน็ผลเลย โตเรว็ป้ึกๆ แต่มคีาถาส�าคญั คอื “คน” เราทีท่�านี ่ต้อง 
อดทน” แม่สง ดอนศรีโคตร บอกเคล็ดลับการปลูกข้าวโพด พร้อมคาถาส�าคัญ
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“นี่ไง ต้องใช้เงินที่ไหน มานาก็มีปลามากิน ปิ้งด้วยไม้ไผ่แบบนี้ อังไว้เหนือเตาอย่าให้ 
โดนเปลวไฟ ไม่นานก็สุก หอมไม้ไผ่ กินได้ อยากได้ผักก็ไปเด็ดเอาเยอะแยะ ผักเราปลูก 
ผักป่าสารพัด จะกินสักเท่าไหร่” ตาย�้าความพอส�าหรับคนทั้งคู่ ก่อนจะเดินหายเข้าไปเก็บ 
พริก และมะเขือเทศซึ่งที่นี่เรียก “มะเขือเขี๊ยะ” มาเตรียมท�าอาหารกลางวัน

นำยสงวน เผ่ำหอม
บ้านเลขที ่๔๗ หมู ่๓ ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี
โทร. ๐๘๗ ๔๒๓๕ ๖๓๙

พื้นที่เกษตร ปลูกข้าว ๑๑ ไร่
ปศุสัตว์ เลี้ยงเป็ด

“ลาบเป็ดอุดร” อาหารขึ้นชื่อที่ใครๆ ก็รู้จัก แต่ท�าไมคนอุดรไม่ค่อยเลี้ยงเป็ด?

ค�าถามนี้ ผุดขึ้นระหว่างที่ก�าลังคิดว่าตัวเองอยากท�าโครงการอะไร เพื่อที่จะไปตอบ 
ให้กับ “คุณชายดิศ” ให้ได้เมื่อนึกถึงว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ท�าการเกษตรไม่เก่ง แถมที่นาที่มี 
กเ็ป็นทีเ่ช่า ถ้าอยากจะท�าโครงการอะไรสกัโครงการจะเป็นโครงการอะไร “เลีย้งเป็ด” จึงเป็น 
ค�าตอบแรก

“มาเล้ียงเป็ด เพราะว่าไม่มนีาทีท่�าแล้ว 
ก็ไม่เก่งด้านปลูกพืชสวนครัว เพราะว่าก่อน 
หน้านั้นเราเช่านาเขาท�าพอได้กิน แต่มาปีนี้ 
ไม่ได้เช่าแล้ว มีเงนิทนุอยู ่๓๐,๐๐๐ จากทีข่าย 
ข้าวได้ ๑๕,๐๐๐ ลูกไปท�างานชลบรุส่ีงมาให้ 
อีก ๑๕,๐๐๐ ก็คิดว่าจะท�าอะไรดี พอดีผมมี 
พื้นฐานที่เลี้ยงไก่ไว้แต่ไม่เคยเลี้ยงเป็ด ผมก็ 
เสนอกับคุณชายว่า ผมท�าเกษตรไม่เก่ง ผม 

ต้องการเล้ียงเป็ดได้ไหม คณุชายบอกว่า ‘เอาจรงินะ’ แล้วกบ็อกกบัผูใ้หญ่เสวต ว่าผมขอผูช่้วย 
คนนี้ไปฝึกงานหนึ่งเดือนนะ เมียอนุญาตหรือเปล่า” สงวน เผ่าหอม เล่าถึงความเป็นมา

เม่ืออยากเลี้ยงเป็ดเป็นก็ต้องเข้าฟาร์มเป็ด สงวนได้โอกาสเข้าไปเรียนรู้ที่ “ปนัดดา 
ฟาร์ม” ฟาร์มเป็ดแห่งใหญ่ของอ�าเภอเพ็ญซึ่งเลี้ยงเป็ดเป็นธุรกิจ ซึ่งท�าให้เขาได้เรียนรู้ทุก 
กระบวนการในการเลี้ยงเป็ดโดยไม่ปิดบัง

“ผมว่า อย่าไปท�ามันมาก ท�าแบบนี้ 
แหละ ตากแดดแล้วก็ใช้ได้เลย คนต่างบ้าน  
ต่างเมือง เขามาเที่ยวเขาเห็น เขาก็ซื้อไป  
อยู่บ้านกข็ายได้หละ” ส�าทบัด้วยค�าของยายที ่
ก�าลงัง่วนอยูก่บัการป้ันมะขามเปียก “เงนิกบ่็ 
มีหลายหรอก แค่พอได้กินบ้าง”

การเข้ามาของโครงการ นอกจากจะท�า 
ให้อาชพีเสริมคอืการสานเสือ่กกของตายาย 
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเสริมกับอาชีพ 
หลักของทั้งสองคน

“โครงการเข้ามาก็ดี ดีหลายอย่าง เขา 
ก็เอาหมูมาให้เลี้ยง เอาเป็ดไก่ มาให้เลี้ยง 
บอกให้ปลูกเกษตร มีผัก มีกิน ไม่ได้ใส่สาร 
อะไร ตาขายแตงมาแล้วรอบหนึ่ง ได้เงิน  
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท แล้วดนินีถ้่าไถกลบดีๆ   
ปลกูข้าวโพดได้ด้วย มทีีอ่ยู ่๗ ไร่ กท็�าตามที ่
เขาแนะน�าแต่ปลูกไม่หมดหรอก เพราะว่า 
แรงตา ยาย สองคน ท�าไม่ไหว แต่กว่็าจะปลกู 
ข้าวโพด แฟง มะเขือ อย่างละนิดละหน่อย 
พอได้กิน แต่ข้าวโพดนี่ก็จะปลูกมากหน่อย 
เพราะว่าได้เงิน เอาไปขายต้มไป วันนึงขาย 
ได้ ๓๐๐-๔๐๐ กพ็อได้อยูข่ายหมดเพราะเรา 
ปลูกพนัธ์ข้าวเหนยีวเขานยิม ขายได้ราคาถ้า 
เขามารับก็ได้โลละ ๖๐๐ บาท”

ตาค�าพันธ์เล่าเรื่องอาชีพและรายได้ 
ไปพร้อมกับ เริ่มท�าอาหารกลางวันส�าหรับ 
มือ้นีป้ลาขาว ๖-๗ ตวั ถกูน�ามาแล่แบ่งครึง่ตวั 
วางเรียงลงไปบนตะแกรงไม้ไผ่สาน เลยไป 
ด้านหลงัควนัจากเตาสามเส้าทีก่่อง่ายๆ จาก 
ก้อนหินก�าลังเริ่มแสดงพลังความร้อน ตา 
วุ่นวายอยู่กับการเรียงปลาลงในไม้ไผ่ก่อน 
เงยหน้าขึ้นตอกย�้าว่า
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กองทุนเป็ดจะเกิด ดังนั้น ถ้าในหมู่บ้านมีกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดจ�านวนหนึ่ง การมีตู้ฟักและตู้เกิด 
ประจ�าหมู่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยาก

“กองทุนเป็ด ก็ก�าลังจะเข้ามาผมเป็น 
ประธานกลุ่ม โครงการปิดทองหลังพระฯ 
ได้ไปจองลูกเป็ดไว้กับปนัดดาฟาร์มแล้ว 
มัดจ�าไว้เลย เพื่อที่จะให้เอามาให้เลี้ยงแบบ 
ขยายพันธุ์ เอาลูกมาให้เลี้ยงในโครงการ  
สมาชกิทีล่งชือ่ไปแล้วกจ็ะได้ โดยใช้หลกัการ 
เหมือนเล้ียงหมู คือสมาชิกต้องเตรียม 
โรงเรือนให้เสร็จก่อน เม่ือเป็ดมาถึงคณะ 

กรรมการทัง้ ๗ คนต้องรบัเป็ดไปอนบุาลไว้ก่อนอย่างน้อย ๓ วนั เพราะเป็ดช่วงนีจ้ะอ่อนแอ 
จากการเดินทาง และเป็ดยังเล็ก ถ้าเอาไปให้เขาเลี้ยงเลย แล้วเกิดคนเลี้ยงไม่อยู่ ไม่ได้ดูแล  
ต้องไปท�านาท�าสวนเป็ดก็จะตาย ดังนั้นคณะกรรมการต้องเสียสละอนุบาลไว้ก่อน ๓ วัน  
แล้วก็ค่อยเข้ามาคุยกับกลุ่มที่เข้ามาว่าตรงน้ีจะมีค่าไฟค่าที่เท่าไหร่ก็ค่อยว่าไป” สงวน 
บอกเล่าถึงแนวทางการบริหารงานกลุ่มกองทุนเป็ดที่คิดใคร่ครวญมาแล้วอย่างดี

“ตอนแรกว่าจะไปอยูเ่ดอืนหนึง่ เจ้าของฟาร์มถามว่าจะมาอยูท่�าไม แค่อาทติย์เดยีวก ็
รู้หมดแล้ว วิธีการฟัก วิธีการเลี้ยง หัวหน้าน้อย (เจ้าหน้าที่จากอบจ.) บอกว่าต้องอยู่อย่าง 
น้อย ๒ อาทติย์ กลบัมากร้็อนวชิา อยากรูว่้าท�ายงัไงเป็ดถงึจะไม่ตาย กลบัมาได้ ๗ วนั กเ็ลย 
ทดลองซื้อมาเลี้ยง ๖๗ ตัว ตอนเอามาเพิ่งออกจากไข่ได้ ๒ วัน ทดสอบความรู้ที่เรียนมา”

สงวน เร่ิมทดลองเลีย้งเป็ดโดยมพีีเ่ลีย้ง คอื พีแ่อ๊ด จากปนดัดาฟาร์ม คอยให้ค�าแนะน�า 
และเขาก็กลับไปซื้อลูกเป็ดจากปนัดดาฟาร์มมาเลี้ยงอีก ๙๐ ตัว นอกจากนั้นยังได้เป็ดพ่อ 
พันธุ์แม่พันธ์ุบาร์บารีมา ๖ ตัว ตัวเมีย ๕ ตัว ตัวผู้ ๑ ตัว

“ตวัใหญ่ซือ้มารวม ๖ ตวัรวมกนั ราคา ๑,๓๖๐ บาท ส่วน ๙๐ ตวัซือ้ตวัเลก็มารวมกนั 
๒,๒๕๐ บาท พวกเป็ดปักกิ่งนั่นเป็นเงินเซ็นตัวละ ๔๕ บาท แล้วมีเป็ดปักกิ่งอีก ๖๗ ตัว 
ก็ตัวละ ๔๕ บาทเหมือนกัน เอามาเลี้ยงได้เดือนกว่า เป็ดปักกิ่งยังไม่มีตายสักตัว แต่เป็ด 
บาร์บารีตายไปแล้ว ๔ ตัว เพราะว่าตอนมาไม่แข็งแรง แต่ก็เป็นตัวที่แถม เพราะว่าซื้อเป็ด  
๑๐๐ ตัวเขาจะแถม ๔ ตัว ช่วงที่จะตายคือ อาทิตย์ สองอาทิตย์แรก”

แม้จะเพิง่ทดลองเลีย้งเป็ด แต่สงวน กม็องเหน็ความแตกต่างระหว่างการเลีย้งเชงิธรุกจิ 
กับการเลี้ยงแบบที่เขาท�า ที่ปนัดดาฟาร์มนั้น จะใช้ร�าและหัวอาหารเป็นหลัก แต่สามารถ 
ลดต้นทุนได้ด้วยการเสริมอาหารที่หาได้จากท้องถิ่น คือ ต้นกล้วยปั่นกับน�้าตาลหมัก หรือ 
น�้าตาลล้วน โดยจะต้องมีเคร่ืองปั่นเพ่ือปั่นส่วนผสมเข้าด้วยกัน คลุกให้เป็ดกินทดแทนหัว 
อาหารหวาน ซึ่งสูตรนี้สามารถใช้เลี้ยงหมูได้ด้วย

เคล็ดลับการลดต้นทุนอาหารเป็ด

เตรียมวัสดุส�าหรับท�าอาหาร

๑. กล้วย ๑๐๐ กิโลกรัม
๒. น�้าตาลทรายแดง หรือน�้าตาลหมัก ๑ กิโลกรัม
๓. เกลือเม็ด (ท�าปลาร้า) ๑ กิโลกรัม

การเลีย้งเป็ดของสงวนก�าลงัเพิง่เริม่ต้นทาง เขามองเหน็หลายปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ ด้วย 
เครื่องไม้ เครื่องมือที่ยังไม่พร้อม อาทิ ตู้ฟัก ซึ่งที่ปนัดดาฟาร์มมีพร้อม ทั้งตู้ฟัก และตู้เกิด  
ส่วนของเขานั้นยังไม่มีแต่เพียงแค่เร่ิมๆ เขาก็วางแผนไว้ว่าจะไปลองขอยืมตู้ฟักไก่ด�าของ 
พี่แอ๊ด ปนัดดาฟาร์มมาใช้ก่อน ในขณะเดียวกันก็รอการขยายผลโครงการเล้ียงเป็ดจาก 
โครงการปิดทองหลงัพระฯ เพราะว่าตวัเขาเป็นผู้น�าที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้ และทดลองเล้ียงก่อน 
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นายหาญชยั ทฆีธนานนท์ นายกองค์การบรหิารส่วน 
จงัหวดัอุดรธานี ในขณะนั้น กล่าวถึง หมู่บ้านโคกล่าม- 

แสงอร่าม ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อ 
เรียนรู้ ศึกษาดูงานว่า...

“การจัดการน�้าที่อ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย 
เน่ืองมาจากพระราชด�าริน้ันเป็นความส�าเร็จ 
ที่กล่าวได้ว่า เป็นโครงการต้นแบบในภาพรวม 
แต่เดมิอ่างห้วยคล้ายเกบ็น�า้ได้ ๑๒,๕๐๐ ลบ.เมตร 
น�า้ทีเ่กบ็ไว้กถ็กูปล่อยให้ไหลไปตามล�าราง แต่ 
ชาวบ้านต้องสบูน�า้เข้านาได้พืน้ทีใ่ช้น�า้ประมาณ 

๘๐๐ ไร่ พอโครงการปิดทองหลงัพระฯ เข้ามากเ็ลย 
ได้คยุกนั วิธกีารทีโ่ครงการปิดทองหลงัพระฯ ด�าเนินการ 
คือ “การระเบิดจากข้างใน” ซึ่งน�าแนวคิดนี้มาจาก 
ในหลวงเริม่จากการไปคยุกบัชาวบ้านเพือ่ให้ได้มาซึง่ 
วิธีการแก้ไขปัญหาโดยชาวบ้านเอง เม่ือชาวบ้านเขา 
จะได้เป็นเจ้าของความคดิ เขากจ็ะได้เป็นเจ้าของในการ 
ท�างาน พอเป็นเจ้าของในการท�างาน เขาก็เป็น 
เจ้าของโครงการนั้น พอเป็นเจ้าของโครงการนั้นเขา 
ก็มีความหวงแหนในพืน้ทีแ่ละเป็นเจ้าของความส�าเรจ็ 
ทีน่ีก่เ็ช่นกนั

บทที่ ๓ : ร่วมแรง ร่วมใจ สำมัคคี พลังนี้เห็นผล

หากจะมีคนตัง้ค�าถามกบัพวกเราว่า ความส�าเรจ็ของชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม เกดิขึน้ 
เพราะอะไร

ค�าตอบคงมีเพียงค�าตอบเดียว คือ “ความสามัคคี” 

เพราะความสามคัคขีองพวกเรา และความมุง่มัน่ทีจ่ะจดัการแก้ไขปัญหาของพวกเรา 
เอง กลายเป็นหัวใจของความความส�าเร็จ เมื่อพวกเราสามัคคีกันและแสดงให้เห็นพลังอัน 
เกิดจากการ “ระเบิดจากข้างใน” แสดงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง มีความรับ 
ผิดชอบจัดการชีวิตตัวเอง และมีความโอบอ้อมอารี ที่จะดูแลกันและกันในชุมชน เมื่อนั้น 
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกก็จะเข้ามาแสดงผลแห่งบุญให้ปรากฏ

หากพวกเราอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ไม่สามัคคี แม้จะมีหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน  
หรอืองค์กรใดๆ กต็ามยืน่มอืเข้ามาช่วยเหลอื สิง่เหล่านัน้กค็งจะสญูเปล่าไป หรอืท้ายทีส่ดุ 
พวกเราก็คงต้องหมดศักดิ์ศรีด้วยการ “ขอ” ทุกทีไป แต่เพราะเรายืนหยัดอยู่ด้วยตัวเอง  
ดิ้นรนและแสดงความพยายามให้เห็นก่อน เราจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลาย 
หน่วยงาน ตัง้แต่หน่วยงานในพืน้ทีท่ัง้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องค์การบรหิารส่วน 
ต�าบล (อบต.) และทีส่�าคญัคอื สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 
แนวพระราชด�าริ ภายใต้มลูนธิปิิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชด�าร ิซึง่เป็นสถาบนัแรก 
ที่เข้ามาให้ความสนับสนุนพวกเรา และยังคงเป็นที่ปรึกษาทุกย่างก้าว

อุดรโมเดล : โมเดลกำรจัดกำรน�้ำ และกำรแก้ 
 ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืน
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นอกจากระบบน�้าแล้ว เพื่อให้เกิด 
ความยัง่ยนื อบจ. เข้าไปสนบัสนนุเรือ่งของ 
อาชีพ เร่ืองระบบน�้าเพื่อให้เขา “เปิดก๊อก 
ท�านา” ได้ ซึง่กเ็ป็นแนวคดิทีไ่ด้รบัการกระตุน้ 
ด้วยกระบวนการจนชาวบ้านคิดเองได้ 
จ�าได้ว่าตอนประชมุกซ็กัถาม พดูคยุไปเรือ่ย  
เพราะเราเหน็แล้วว่าระดบัน�า้จากอ่างเกบ็น�า้  
สูงกว่าระดับที่นา เม่ือน�้าสูงกว่าแต่นาลาด  
การน�าน�า้เข้านาจงึไม่ล�าบาก ท้ายทีสุ่ดคุณลุง 
บุญมากเขาก็พูดขึ้นมาว่า ‘จะให้เขาสูบน�้า 
เข้านาท�าไม ในเมือ่อ่างกบัทีน่าสงูต่างกนัตัง้ 
๒๐ เมตร ท�าไมไม่ต่อท่อมาล่ะ’ พอได้ค�าตอบ 
ถึงแนวทางเราก็ต้องถามต่อถึงการมีส่วน 
ร่วม กบ็อกว่า ‘งัน้ลุงมาขดุนะ ลุงหาคนมาท�านะ’ 
ชาวบ้านเขาก็ไปปรึกษากัน ก็ระดมก�าลัง 
กนัมาท�าพอขดุฝังท่อ เปิดน�า้ท�านาได้พืน้ทีท่ี่ 
ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�้าก็ขยายจาก 

๘๐๐ ไร่ กลายเป็น ๑,๗๘๘ ไร่ โดยทีป่ระหยดั 
เพิ่มขึ้นด้วยซ�้าเพราะไม่ต้องเสียน�้ามันแม ้
แต่หยดเดยีว ค่าแรงในการขุดกไ็ม่มี แต่กว่า 
จะเกดิตรงนีข้ึน้ได้ ไม่ใช่เกดิข้ึนได้เอง ต้องมี 
กระบวนการเจ้าหน้าที่ของอบจ.ที่ท�าหน้าที่ 
รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง เรียกว่าอบจ. 
ปิดทองหลังพระฯ ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวงฯ เข้าไปกิน-นอนอยู่ร่วมกับ 
ชาวบ้านกว่า ๒ เดือน ในการจัดการ 
กระบวนการ” นายกอบจ.กล่าว

จากกระบวนการท�างานที่ส่งเสริมกัน 
ทัง้ อบจ.อดุรธานี ทีน่อกจากจะส่งบคุลากร 
เข้าประกบเพื่อท�างานต่อเน่ืองแล้ว ยังได ้
สนบัสนนุงบประมาณจ�านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อการด�าเนินโครงการ สนับสนุนเครื่อง 



5554

จักรกลหนักจากโครงการ “ศูนย์บริการด้าน 
เครื่องจักรกล” โดยมีองค์การปกครองส่วน 
ท้องถ่ินสนบัสนนุน�า้มัน ท�าให้การด�าเนนิการ 
ต่างๆ ส�าเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว และเพ่ือ 
ความยัง่ยนืในระยะยาว การจดัหาร “ตลาด”  
เพื่อการจ�าหน่ายสินค้าก็ส�าคัญ อบจ.อุดร 
ธาน ีจงึรบัหน้าทีจ่ดัหาตลาดเพือ่ให้ชาวบ้าน 
น�าสินค้าไปจ�าหน่าย และส่งเสริมให้เป็น 
ตลาดอินทรีย์ปลอดสารพิษ

เม่ือกระบวนการครบวงจร ชาวบ้านกม็ี 
รายได้เพิม่มากขึน้ “พอโครงการปิดทองหลงั 
พระฯ เข้ามาเขาก็มีการส่งเสริมอาชีพ ไม่ว่า 
จะเป็นอาชีพการเกษตร หรือปศุสัตว์ตอนนี้ 
เขามนี�า้เข้านาแล้ว ต้นทนุเขาต�า่แล้ว ไม่ต้อง 
เสียค่าน�า้มนัสบูน�า้เข้านา เขากส็ามารถปลกู 
พืชหลังนาได้ แล้วเขาก็มีองค์ความรู้จาก 
มลูนธิต่ิางๆ เข้ามาช่วยพดูคยุกบัชาวบ้านไม่ 
ได้มาท�าให้แต่มาพูดคุยแล้วให้ชาวบ้านไป 
ท�าเองก็เลยเกิดรายได้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่าง  
นายบุญมาก เป็นคนขยนัมาก ทีพ่ืน้ทีบ้่าน 
โคกล่าม-แสงอร่าม เขาเคยท�านาทั้งปีได้ 
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาทแต่พอโครงการฯ 
เข้าไปจากปีนึงลุงบุญมากมีรายได้ประมาณ  
๘๐,๐๐๐ ตอนนี้เป็น ๘๐๐,๐๐๐ แล้วส่วนพี่ 
นิดหน่อยคุณสุกัญญามีลูก ๒ คนแล้ว สามี 
ไปท�างานอยู่ต่างประเทศกรุงอาบูดาบี พอ 
โครงการเข้าไปได้สัก ๒ เดือนเขาเริ่มเห็น 
แล้วว่าเขาสามารถมีรายได้จากโครงการได้  
เขาโทรเรยีกสามกีลบัมาบ้านเลยแล้วกม็าท�า  
ได้เงินมากกว่าที่สามีไปท�างานต่างประเทศ 
อกี ครอบครวักอ็บอุน่ ลกู พ่อ แม่อยูด้่วยกนั 
คนทีเ่คยไม่มีท่ีนาของตวัเองเลยอยูใ่นหมูบ้่าน 
ของตัวเองเหมือนกัน ขอที่เพื่อนบ้านท�า 

เป็นหนี้อยู่ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เป็นหน้ีที่กู้มาซื้อยาฆ่าแมลง ซื้ออะไรเน่ีย แล้วผมร่วง 
หมดเลย เราเข้าไปปีเศษ ตอนนี้ผมขึ้นด�าเหมือนเดิมหนี้จาก ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เหลืออยู่ 
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ทั้งที่ไม่มีที่นาของตนเอง” ภาพความกินดีอยู่ดีของชาวบ้านโคกล่าม- 
แสงอร่าม ปรากฏชัดเจนในค�าบอกเล่าจากอดีตนายกหาญชัย

เม่ือโครงการประสบความส�าเรจ็ เป็นรปูธรรมชดัเจนบคุลากรทกุฝ่ายกเ็ห็นความส�าคญั  
มีการจัดตั้งคณะท�างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาด�าเนินโครงการน้ีอย่างจริงจัง 
มกีารพฒันาเจ้าหน้าทีโ่ครงการปิดทองหลงัพระฯ ทีม่าจากชาวบ้าน และลกูหลานชาวบ้าน 
เอง เพือ่บรหิารจดัการโครงการอย่างยัง่ยนื สร้างโอกาสการท�างานให้กบัลกูหลานชาวบ้าน  
และดึงให้ลูกบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามที่ผันตัวไปท�างานต่างถิ่นได้เดินทางกลับบ้าน บ้านที่ 
พวกเขารู้จักเป็นอย่างดี ทุ่งนา และภูเขาที่พวกเขาวิ่งเล่นตั้งแต่เล็ก กลับมาเพื่อเห็นคุณค่า 
และความงดงาม ของที่นาผืนกว้างใหญ่ที่โอบล้อมไว้ด้วยภูเขาแห่งหัวใจของหมู่บ้าน... 
โคกยาวที่โอบล้อมทั้งหมู่บ้านไว้ในอ้อมกอดแห่งโคกล่าม และแสงแห่งความหวังที่ส่อง 
ประกายอร่ามเรืองรองเหมือนแสงอาทิตย์ที่ปรากฏข้ึนเหนือยอดเขาแห่งหมู่บ้านตัวอย่าง 
โคกล่าม-แสงอร่ามในวันนี้
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ภำคผนวก โครงกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน�้ำห้วยคล้ำย
 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จ.อุดรธำนี

ควำมเป็นมำ
“โครงการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนือ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้าย อนัเนือ่งมาจากพระราช 

ด�าร ิจ.อดุรธาน”ี เป็นพืน้ทีข่ยายผลของสถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระฯ 
สืบสานแนวพระราชด�าร ิภายใต้มลูนธิปิิดทองหลงัพระฯ สบืสานแนวพระราชด�าริ ซึ่งมีพื้นที่ 
ปฏบิตักิารน�าร่องแห่งแรกทีจั่งหวดัน่าน คอื โครงการบรูณาการแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ที ่
จงัหวดัน่านตามแนวพระราชด�าร ิโดยหลงัจากทีด่�าเนนิการโครงการในจงัหวดัน่าน ได้ ๑ ปี 
๙ เดือน และเหน็ผลความส�าเรจ็ในระดบัทีช่มุชนในพืน้ทีส่ามารถอยูร่อดได้อย่างพอเพยีงแล้ว 
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จึงมีมติการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบการด�าเนินงานในพื้นที่อ่างเก็บน�้า 
ห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ขยายผล 
ของสถาบันฯ

อ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
และได้ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากยังไม่มีระบบส่งน�้าและระบบการบริหารจัดการน�้า ดังน้ันมูลนิธิ 
ชยัพฒันา จงึเสนอต่อคณะกรรมการสถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระฯ ให้ 
พิจารณาโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ เป็นพ้ืนที่ขยายผลของสถาบันฯ โดยคัดเลือก 
จากบรรดาอ่างเก็บน�้าตามแนวพระราชด�าริกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

แนวคดิในการท�างานโครงการคอื ต้องการจะขยายต้นแบบการพฒันาในรปูแบบใหม่ 
กล่าวคือ ท�าเล็ก ประหยัด เกิดการขยายผลเร็วในวงกว้างและได้ประโยชน์สูงสุด โดย 
สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระฯ ท�าหน้าทีเ่ป็นแกนประสานให้เกดิการ 
บูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบน�้า และด้านกระบวนการ เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรและ 
ปศุสัตว์ ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม 
ราชนินีาถ พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมทัง้ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากจงัหวดั 
อดุรธาน ีการสนบัสนนุเครือ่งจกัรกลในการพฒันาแหล่งน�้าจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
อุดรธานี และองค์การบริหารส่วนต�าบลกุดหมากไฟ สนับสนุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
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ผลทีเ่กดิขึน้จากท�างานร่วมกนัของหลากหลายภาค ีนอกจากจะท�าให้สามารถบรหิาร 
จัดการน�้าในอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนแล้ว ยังเป็นต้นแบบการพัฒนาโดยน�าแนวพระราชด�าริไปประยุกต์ใช้อย่าง 
เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั้งในระดับชุมชน และ 
ระดับจังหวัดต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยน�า 
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริไปปรับใช้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับภูมิสังคม

๒. เพือ่สร้างงานและอาชพีให้กบัประชาชน ควบคูก่บัการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการตามแนวทางพระราชด�าริ  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับจังหวัด

หลักการด�าเนินงานโครงการ

๑. ชาวบ้านในพืน้ทีม่คีวามพร้อมทีจ่ะลกุขึน้มาท�างานด้วยตนเอง ตามหลกัการทรงงาน 
“ระเบิดจากข้างใน” และเชื่อมั่นศรัทธาแนวพระราชด�าริ

๒. เน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วม แนวทางของปิดทองหลังพระไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ 
ไม่เน้นการแจกของ นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการท�างานและโครงการจะร่วมท�า 
ด้วยเม่ือชาวบ้านมีความพร้อม เช่น ถ้าต้องการฝายหรือคลองส่งน�้า ชาวบ้านต้องก�าจัด 
วัชพืช ขุดลอกตะกอนดิน และปรับพ้ืนที่ก่อน หรือต้องการเลี้ยงหมู ชาวบ้านต้องสร้าง 
เล้าหมูก่อน

๓. ท�างานแบบองค์รวม มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงในทุกมิติครบวงจร ตั้งแต ่
การผลติในระดบัต้นน�า้ (การพฒันาปัจจยัการผลติ) ระดบักลางน�า้ (การแปรรปู) และปลายน�า้ 
(การตลาด) เช่น การพฒันาแหล่งน�า้โดยการท�าฝายอนรุกัษ์ บ่อพวงสนัเขา ฝายเกษตร และ 
การปรบัปรงุดนิให้เหมาะสมกบัการเพาะปลกู ส่งเสรมิการปลกูพชืก่อนนา การท�านา ปศสุตัว์  
ประมง เช่น การแปรรปูผลติผลทางการเกษตร โรงสข้ีาวชมุชน การปลกูป่าเศรษฐกจิ ซึง่ช่วย 
แก้ไขปัญหาในระดบัของการอยูร่อด และพอเพียงโดยทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องทัง้หน่วยงาน 
สบืสานแนวพระราชด�าร ิและหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาคชมุชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน
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๔. วดัผลท่ี “ชาวบ้านได้อะไร” อย่างเป็นรปูธรรม เช่น พืน้ทีร่บัน�า้ทางการเกษตรทีเ่พิม่ขึน้ 
หลังจากมีการบรหิารจดัการน�า้ ผลผลติข้าวทีเ่พิม่ขึน้ มกีารปลกูพชืหลงันา เกษตรกรมอีาชพี 
เสริม มีหนี้สินลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น

สภาพทั่วไปของพื้นที่

อ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ ตั้งอยู ่ในเขตการปกครองของบ้านแสงอร่าม หมู่ ๑๑ 
ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัเป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเมือ่วนัที ่๒๒ ธนัวาคม  
๒๕๔๖ และได้ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีข้อมูลทางด้านชลประทานดังนี้

• ขนาดความจุของอ่าง ๖๙๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
• พื้นที่รับน�้าฝน ๖.๕ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย ๑,๑๖๐.๒ มม./ปี 
• ท�านบอ่างเป็นดินกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร สูง ๙.๕ เมตร 
• ระดับความสูงสันอ่าง ๒๖๐ ม.รทก. น�้าในอ่าง ๒๕๘ ม.รทก. 
• มีพื้นที่รับน�้า ๘๐๐ ไร่ 
• มีทางระบายน�้าล้น (spill way) ยาว ๑๐๘ เมตร 

แหล่งน�า้ต้นทนุทีไ่หลลงอ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้าย มร่ีองน�า้ธรรมชาตจิากอทุยานแห่งชาติ 
ภูเก้า-ภูพานค�า ที่ไหลลงอ่าง ๓ สาย ห้วยสะสี่เหลี่ยม ห้วยบางป่าเตย ร่องสามโพน และ 
มีสายน�้าย่อยๆ๑๒ สายไหลลงพื้นที่เกษตร มีสภาพเป็นป่าโปร่ง โดยสายน�้าตามล�าห้วยจะ 
แห้งในหน้าแล้งไม่มีน�้าไหลลงมาที่อ่างเก็บน�้า ตั้งแต่เดือนมกราคม–เมษายน

การจัดการน�้าของชุมชน

ชมุชนทีร่บัประโยชน์จากอ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้ายฯ ม ี๒ หมูบ้่านคอื หมูท่ี ่๓ บ้านโคกล่าม 
และหมู่ที่ ๑๑ บ้านแสงอร่าม โดยมีพื้นที่เกษตรของชาวบ้านอยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน�้าทาง 
ด้านขวา นาในพื้นที่ดอนมีความสูง ๒๕๖ เมตรจากระดับน�้าทะเลปานกลาง (รทก.) และ 
พื้นที่นาท้ายน�้าสูง ๒๔๕ ม.รทก. สามารถรับน�้าจากอ่างเก็บน�้าได้ประมาณ ๘๐๐ ไร่ 
ในฤดฝูน และ ๒๐๐ ไร่ ในฤดแูล้ง รวมผูร้บัประโยชน์ประมาณ ๑,๓๓๔ คน ๒๘๓ ครวัเรอืน  
(ข้อมลูจาก บรษิทัเทสโก้; ธนัวาคม ๒๕๕๓) โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๓ มผีลผลติเฉลีย่จากนาข้าว 
๓๕-๔๕ ถังต่อไร่

อ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายไม่มีระบบคลองส่งน�้า น�้าจากอ่างไหลจะไหลล้นผ่านดาด 
คอนกรีตลงสู่ล�าน�้าธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยคล้าย ห้วยเชียงลี และไหลลงห้วยหลวง ไม่มีท่อ 
ส่งน�้าไปยังแปลงนา นอกจากนี้ล�าห้วยยังอยู่ต�่ากว่าแปลงนาของชาวบ้าน ดังนั้นชาวบ้าน 
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จงึน�าน�า้เข้านาโดยการขดุคลองขนาดเลก็ และท�าฝายกัน้น�า้ยกระดบัน�า้ให้สงูขึน้ ให้น�า้ไหล 
เข้านาตวัเอง หรือใช้วธิสีบูน�้าขึน้มาใช้ ซึง่จะมพีืน้ทีท่ีร่บัน�า้ได้ ๘๐๐ ไร่ (เตม็ศกัยภาพของอ่าง) 
แต่วิธีการจัดการน�้าดังกล่าวไม่สามารถน�ามาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ หรือใช้ได้เพียง ๒๐๐ ไร่  
เพราะจะไม่มีน�า้ฝนและน�า้ทีไ่หลจากล�าห้วยมาสูอ่่าง และถ้าระดบัน�า้ต�า่กว่าระดบัเกบ็กกัจะ 
มีประตูระบายน�้าที่กรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการน�้า ชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น�้าเป็นผู้ดูแล โดย 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกุญแจ มีก�าหนดเวลาในการปิด-เปิด และการแบ่งเวรยาม

สภาพชุมชน

ชุมชนที่รับประโยชน์มี ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกล่าม และบ้านแสงอร่าม

๑) บ้านแสงอร่าม
บ้านแสงอร่าม เดมิเป็นหมูบ้่านเดยีวกบับ้านโคกล่าม แยกการปกครองออกมาระหว่าง 

บ้านโคกกล่ามกับบ้านหนองแสง ค�าว่า “แสงอร่าม” หมายถึง แสงแห่งความเจริญรุ่งเรือง  
บ้านแสงอร่ามมีพืน้ทีถ่อืครองทัง้หมด ๘,๖๐๒ ไร่ เป็นพืน้ทีท่�ากนิ ๑,๘๔๓ ไร่ ส่วนใหญ่เป็น 
นาข้าว มันส�าปะหลัง และสวนยางผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายเสวต จันทร์หอม

จากการส�ารวจข้อมูลของโครงการฯ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีประชากร ๔๗๖ คน  
๙๖ ครวัเรอืนโดยร้อยละ ๕๖ ของประชากรทัง้หมดประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท�านา ท�าไร่  
และสวน รองลงมาประกอบอาชพี รบัจ้างร้อยละ ๓๘ ทีเ่หลอืเป็นอาชพีค้าขาย รบัราชการ  
และอืน่ๆ ประชากรมรีายได้รวม ๙,๖๖๗,๔๒๐ บาท/ปี เฉลีย่หลงัคาเรอืนละ ๑๐๐,๗๐๒ บาท/ปี 
โดยร้อยละ ๕๙ เป็นรายได้จากการเกษตร รองลงมา ร้อยละ ๓๓ มาจากอาชพีรบัจ้าง ส่วน 
ด้านหนีสิ้น ชาวบ้านบ้านแสงอร่ามมหีนีส้นิรวมกนั ๖,๒๒๒,๖๐๐ บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๕  
เป็นหนีธ้นาคาร (จากการส�ารวจข้อมลูของโครงการฯ โดยทมีงานฟาร์มตวัอย่างฯ เดอืน มค.- 
มีค. ๒๕๕๔)

๒) บ้านโคกล่าม

บ้านโคกล่าม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๐ ชื่อโคกล่ามเพราะว่าเป็นโคกยาว แยกมาจาก 
บ้านกุดหมากไฟมาตั้งหมู่บ้านครั้งแรกมี ๑๕ หลังคาเรือน หลังจากน้ันก็พัฒนามาเรื่อยๆ  
ต่อมามีผู้ก่อการร้ายเข้ามาแอบแฝง ทางราชการจึงจัดอบรมเพ่ือป้องกันตนเอง และเป็น 
หมู่บ้าน อพป. สืบมาจนกระทั่งปัจจุบันบ้านโคกล่ามมีพื้นที่ประมาณ ๔,๗๓๐ ไร่ เป็นพื้นที่ 
ทางการ เกษตร ๑,๐๓๐ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวมันส�าปะหลัง และสวนยาง 
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จากการส�ารวจข้อมูลของโครงการฯ เมื่อเดือน มค.- มีค. ๒๕๕๔ พบว่ามีประชากร 
๔๘๔ คน ๑๐๐ ครวัเรือน โดยร้อยละ ๖๐ ของประชากรทัง้หมดประกอบอาชพีเกษตรกรรม  
รองลงมา ประกอบอาชพีรบัจ้าง ร้อยละ ๓๒ ส่วนทีเ่หลอืประกอบอาชพีค้าขาย รบัราชการ 
และอื่นๆ ประชากรมีรายได้รวม ๗,๖๙๘,๘๑๕ บาท/ปี เฉลี่ยหลังคาเรือนละ ๗๖,๙๘๘  
บาท/ปี ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรร้อยละ๖๐ รองลงมา คือ รับจ้างร้อยละ ๓๒ มีหนี้สิน 
รวม ๑๑,๒๑๑,๙๔๐ บาท โดยเป็นหนี้ธนาคารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๑ 


