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ครูภูมิปัญญาต�าบลทุ่งโป่ง
จังหวัดขอนแก่น





เกริ่นน�ำ

 ต�ำบลทุง่โป่ง อ�ำเภออบุลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น เป็นพื้นทีใ่ต้เขื่อนอบุลรตัน์
ที่ไม่ได้ใช้น�้ำจำกเขื่อน สภำพพื้นท่ีเป็นดินทรำยไม่อุ้มน�้ำ ชำวบ้ำนท�ำกำรเกษตร
โดยอำศัยน�้ำฝนตำมฤดูกำล  มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสำนแนวพระรำชด�ำริ  
จึงได้เข้ำไปท�ำงำนร่วมกบัชมุชนในพื้นทีน่ีต้ั้งแต่ปี 2558  ภำยใต้ “โครงกำรพฒันำ

และจดัหำน�ำ้ในต�ำบลทุง่โป่ง” ซึ่งชำวบ้ำนเรียกกนัตดิปำกว่ำ “โครงกำรปิดทอง

หลงัพระ” โดยน�ำแนวพระรำชด�ำริทฤษฎใีหม่ไปประยกุต์ใช้ เพื่อให้ชมุชนในพื้นที่
แห่งนี้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน ตลอดจน
เชื่อมโยงกับตลำดภำยนอกได้
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 กำรพัฒนำเร่ิมจำกกำรจัดหำน�้ำส�ำหรับท�ำกำรเกษตรให้ทั้ง 10 หมู่บ้ำน 
ในต�ำบลทุ่งโป่ง ได้แก่ ปรับปรุงฝำยและคลองส่งน�้ำเดิมให้ใช้กำรได้ กำรต่อท่อ 
ส่งน�ำ้ และระบบสบูน�ำ้ด้วยพลงังำนแสงอำทติย์ โดยเน้นให้ชำวบ้ำนผูร้บัประโยชน์
มำเป็นแรงงำนหลัก ไม่มีกำรจ่ำยค่ำแรง เม่ือพัฒนำระบบน�้ำแล้ว ได้ส่งเสริมให้ 
ชำวบ้ำนท�ำกำรเกษตร ทั้งปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ เมื่อมีผลผลิตก็น�ำมำรวม 
กลุ่มกันจ�ำหน่ำย โดยทำงมูลนิธิฯ  ได้หำตลำดมำรองรับผลผลิต จนเกษตรกร
สำมำรถปลูกพืชตำมควำมต้องกำรของตลำดได้

  จดุเด่นของกำรพฒันำในพื้นทีน่ีค้อื มุง่เสริมศกัยภำพของกลุม่กำรผลติ
เพื่อรองรับกำรเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยเกษตรกรเข้ำ
มำร่วมบริหำรกลุ่มตั้งแต่แรก เช่น วิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยต�ำบลทุ่งโป่ง กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนปุ๋ย นอกจำกนี้ มีภำคธุรกิจเอกชนมำร่วมท�ำงำนกับกลุ่ม ได้แก่ 
บริษัทมิตรผล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น ท�ำให้ชำวบ้ำนได้มีโอกำสเรียนรู้
กำรบริหำรกำรผลิตตำมขั้นตอนตำมแผนธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทำงกำรผลิตจนถึง
ตลำดปลำยทำง
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 เรื่องรำวของ “ครูภูมิปัญญำต�ำบลทุ่งโป่ง” ฉบับนี้ ได้รวบรวมควำมรู้
และประสบกำรณ์ของเกษตรกร ที่มีวิถีกำรท�ำเกษตรโดยใช้ควำมรู้ที่ได้สั่งสม 
มำด้วยตนเองอย่ำงทุลักทุเลแตกต่ำงกันไป ผสมผสำนกับควำมรู้ที่ได้จำก 
โครงกำรฯ จนมำถึงวันท่ีส�ำเร็จหรืออยู่ในระดับท่ีตนพึงพอใจ เกษตรกรเหล่ำนี้ 
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงท้ังในด้ำนกำรพัฒนำควำมคิด ทักษะควำมช�ำนำญที่ดีขึ้น  
ตลอดจนชีวิตควำมเป็นอยู่และควำมสุขในครอบครัวที่เพิ่มพูน ซึ่งมีปัจจัยควำม
ส�ำเร็จมำจำกกำรใช้ควำมรู ้และมเีหตมุผีลในกำรเลอืกผลติ เปิดใจเรียนรูก้บัเพื่อน
ร่วมอำชีพ บวกกับควำมขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง

 จำกเรื่องรำวรำยบุคคลต่ำงๆ ถือเป็นบทเรียนที่เป็นผลผลิตอันงดงำม 
ของกำรเป็นเกษตรกรพึ่งตนเองตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่สมควรเผยแพร่ บอกต่อควำมส�ำเร็จ ที่จะสร้ำงแรงบันดำลใจและผลักดันให้
เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไป ให้หันมำสนใจ ริเริ่มเดินตำม ก้ำวข้ำมผ่ำนปัญหำ 
และพัฒนำต่อยอดให้ก้ำวหน้ำต่อไปได้ 

 ทำงคณะผู้จัดท�ำต้องขอขอบคุณเกษตรกรเจ้ำของเรื่องรำว ที่ได้ถ่ำยทอด 
บทเรียนจำกเส้นทำงชีวิตกำรท�ำเกษตรแบบพอเพียงทุกท่ำน และเจ้ำหน้ำที ่
ในภำคสนำมทีใ่ห้ ควำมช่วยเหลอืเป็นอย่ำงดมีำโดยตลอด  หวงัว่ำหนงัสอืฉบบันี้
คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่น�ำไปใช้ให้เกิดผลตำมควำมคำดหวังที่วำงไว้

ฝ่ำยจัดกำรควำมรู้

สถำบันส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสำนแนวพระรำชด�ำริ
มกรำคม 2564
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ค�ำออน  สมปำน 08
กำรตลำดแบบบ้ำนๆ  
จันทร์เพ็ญ ไชยค�ำ 16
หญิงแกร่ง รับมือกับทุกปัญหำ
หนูเหรียญ ถมภิรมย์  22
มะพร้ำวแห่งควำมหวัง
พิกุล โชคลำ 28
ควำมรู้น�ำทำงและกำรวำงแผนที่ดี
เกษม  โชคลำ 34
ขยัน อดทน ลองผิดลองถูก
กิตินันท์-พัชรี โสดำวัน 40
ควำมรู้พลิกฟื้นแตงกวำ
ทองเลื่อน ถมภิรมย ์ 46
ทุ่งนำแห่งควำมสุข
สุนทร  โชคลำ 52
เทคนิคกำรท�ำนำแบบใหม่
ณัฐนนท์ สุขใหญ่ 58
กำรปลูกอ้อยแบบคนรุ่นใหม่
สะอำด  อุชพันธ์ 64
เพำะลูกไก่...เปลี่ยนชีวิต
จรูญ สุขโนนทอง 70
สุขใจได้เพำะพันธุ์ไก่ประดู่หำงด�ำ
ละมัย น้อยคูณ  76
ควำมรู้คู่คุณธรรม
วิรัตน์ วงค์สถิตย์ 82
ธนำคำรชุมชน...ภูมิคุ้มกันของชุมชน

สำรบัญ 
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“กำรท�ำเกษตรไม่มีวันเกษียณ 
และเรำก็มีรำยได้ตลอด ตอนนี้ 
ให้หลำนมำช่วยและให้ตังค์
หลำนค่ำช่วยงำนด้วย 
เขำจะได้หวงแหนที่ดินผืนนี้
ด้วย เพรำะเขำรู้ว่ำมัน
สร้ำงรำยได้ให้เขำ”

ค�ำออน  สมปำน

กำรตลำดแบบบ้ำนๆ  
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บทเรียนสอนใจ

	 ค�ำออน	สมปำน	 เกษตรกรหญิงแกร่งวัย	 64	ปี	 ผู้สำมำรถท�ำไร่ท�ำนำใช้แรง 
ได้เหมอืนชำยอกสำมศอก	ในอดตีวถิชีวีติของแม่ค�ำออนไม่ต่ำงอะไรจำกชำวบ้ำน 
คนอื่นๆ	ท�ำไร่ท�ำนำ	อำศัยท้องทุ่งเป็นบ้ำนหลังที่สอง	ผลผลิตที่ได้ก็อำศัยน�้ำท่ำ
เข้ำช่วย	ปีไหนแล้งหรือน�้ำท่วม	 ก็ล�ำบำกหน่อย	 รำยได้จะมีก็ตอนขำยผลผลิต 
ได้มำก้อนเดียวทีเดียว

	 เธอเล่ำว่ำเคยประสบปัญหำครั้งใหญ่ในกำรท�ำเกษตร	 เม่ือปี	 2521	 และ 
ปี	 2522	ทั้งสองปีนั้น	 น�้ำท่วมใหญ่	 ข้ำวที่ปลูกเสียหำยทั้งหมด	 ชำวบ้ำนทุกคน 
ต่ำงได้รับผลกระทบ	ไม่มีข้ำวกิน	ต้องอำศัยข้ำวบริจำค	เธอนั้นล�ำบำกกว่ำใครอื่น 
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เพรำะก�ำลงัมลีกูอ่อน	ต้องกระเสอืกกระสน 
หนีควำมยำกแค้นกันสุดก�ำลังกว่ำจะผ่ำน 
มำได้	 ควำมล�ำบำกครั้งนั้นแม่ค�ำออน 
จ�ำฝังใจมำตลอด	 และได้เรียนรู้ว่ำ	 อย่ำ 
ปลูกพืชชนิดเดียวเพรำะมันคือควำมเสี่ยง	 
แต่จงปลูกพชืที่ทดแทนกนัได้	พชืที่ไม่ตำย
เมื่อน�้ำท่วมหรือแล้ง	

	 ปี	 2559	 แม่ค�ำออนได้รับหนังสือเชิญเข้ำร่วม 
ประชุมกับโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 เช่นเดียวกับ
เพ่ือนเกษตรกรคนอ่ืนๆ	 เธอบอกว่ำ	 ทีแรกคิดว่ำเป็น 
กำรประชุมที่มีหน่วยงำนภำครัฐมำชี้แจงเรื่องต่ำงๆ	 
ให้เกษตรกรทรำบแล้วก็จบไป	 แม้ชื่อโครงกำรจะ
แปลกๆ	อยู่สักหน่อย	

 “ตอนนั้นที่ประชุมมีเจ้าหน้าที่มาถามว่ามีใคร 
สนใจจะร่วมมือไหม พอเป็นเรื่องการเกษตร ในใจ 

เราก็อยากร่วมมือกับเขาอยู่แล้ว เขาก็จะมีพืชให้เราเลือกว่าสนใจอยากปลูกพืช 
อะไร เขาจะช่วย ไอ้เราก็ปลูกพืชผักอยู่แล้ว ปลูกหลายอย่างด้วย ทั้งข้าว มันเทศ  
แตงกวา พรกิ มะเขอื ถัว่ฝักยาว กค็ดิว่าจะให้เขาช่วยให้ผกัเรางาม แต่พอได้รู ้โอ้ ไม่ใช่
แค่งาม เขามีพืชใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเห็นมาสอนเรา” 

	 	 แม่ค�ำออนเป็นคนช่ำงสงสัย	 เมื่อมีเจ้ำหน้ำท่ีที่โครงกำรปิดทองหลังพระฯ	
สนับสนุนให้มำสอน	 จะซักถำม	 หลังกำรอบรมหรือประชุมก็จะขอเวลำเจ้ำหน้ำที่ 
ซักถำมข้อสงสัยจนกว่ำจะกระจ่ำงใจ

กำรพบกนัระหว่ำงหญงิแกร่งกบัโครงกำรฯ   
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	 	 แม่ค�ำออนน�ำเอำที่ดินท�ำกินทั้งหมดที่มี	 55	 ไร่	 มำร่วมโครงกำร	พืชชนิดแรก 
ที่แม่ค�ำออนเลือกปลูกตำมที่โครงกำรน�ำมำให้เลือก	คือ	 ข้ำวโพดหวำน	ปลูกในที่นำ 
ช่วงหลังจำกเก็บเกี่ยวแล้ว	 เธอเป็นคนแรกของหมู่บ้ำนที่ปลูกข้ำวโพดหวำน	 เพรำะ 
เดิมเกษตรกรที่นี่ไม่เคยปลูก	เพรำะไม่นิยมและคำดว่ำจะขำยไม่ได้	

	 	 นอกจำกข้ำวโพดก็ยังมีพืชอื่นๆ	ที่แม่ค�ำออนน�ำเข้ำร่วมโครงกำร	ทั้งปลูกข้ำว	
ยำงพำรำ	มันส�ำปะหลัง	อ้อย	มะพร้ำว		ฟัก	ถั่วฝักยำว		มะละกอ		มะเขือ	และผักอื่นๆ 
อกีหลำยชนดิหมนุเวยีนปลกู	เมือ่เข้ำร่วมแล้ว	เจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรกม็ำตดิตำม	ส่งเสริม	
หำตลำดมำเพิม่ให้		กำรสนบัสนนุจำกโครงกำร	เป็นกระบวนกำรให้แม่ค�ำออนได้เรียน 
รู้จำกตัวอย่ำงจริง	 โดยเฉพำะกำรไปศึกษำดูงำนกำรท�ำเกษตรที่อื่น	 แล้วได้น�ำกลับ 
มำใช้กับสวนแม่ค�ำออน	

	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 กำรรักษำควำมชุ่มชื้นในดิน	 เพื่อประหยัดน�้ำในหน้ำแล้งด้วย 
กำรท�ำระบบรดน�้ำผักดัวยระบบน�้ำหยด	ที่เธอได้แนวทำงมำจำกกำรไปศึกษำดูงำน
ครั้งที่ไปยังจังหวัดสกลนครและกำฬสินธุ์	 และวิธีกำรกันตล่ิงพังและเก็บควำมชุ่มช้ืน 

ในดินด้วยกำรปลูกหญ้ำแฝกริมตล่ิงน�้ำ	
แม่ค�ำออนได้ดัดแปลงแนวคิดนี้มำใช้ 
กับกำรปลูกต้นมะพร้ำว		
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  “เราเองมีมะพร้าวที่จะปลูกอยู่แล้ว  เลยเอา 
มาศกึษากบัพืน้ทีต่นเอง  เราคดิว่ารากมะพร้าวกเ็ป็น 
รากพุม่ ขอบเขตรากแผ่ไปได้กว้างน่าจะสามารถยึด 
ตลิ่งได้ดี ซึ่งเมื่อปลูกแล้วก็ยึดได้ดีจริงๆ”  

	 	 แม่ค�ำออน	 มักแนะน�ำเพื่อนเกษตรกร	 
เรื่องกำรใช้พืชธรรมชำติไล่แมลง	 เพ่ือลดกำรใช้ 
สำรเคมี	 เช่น	 ใช้น�้ำส้มควันไม้ตำมที่โครงกำร
สอนให้ท�ำ	 นอกจำกนี้แม่ค�ำออนลองใช้เปลือก 
จำกหัวกลอย	 ที่ปกติมีฤทธิ์เป็นพิษ	 สำมำรถไล่
แมลงได้	ไม่ต้องใช้สำรเคม	ีเปลอืกของหวักลอยนัน้
ฤทธิ์ฉุนจึงเอำมำไล่เพลี้ยในถั่วฝักยำวได้	นอกจำก
น้ันยังใช้น�้ำจำกหน่อไม้ดองไล่แมลง	 ไล่เพลี้ย	 
โดยไม่ต้องใช้ยำฆ่ำแมลงที่อันตรำยด้วย	

ควำมภำคภูมิใจ

	 	 ที่ดินผืนนี้ได้สร ้ำงควำม 
สุขควำมอิ่มเอิบใจให้แม่ค�ำออน 
หลำยเร่ือง	 เร่ืองหนึ่งเธอเล่ำว่ำ 
คือควำมประทับใจที่คุณชำย	
(หม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ	 ดิศกุล) 
มำดูแปลงเกษตรของตน	 ก่อน 
คุณชำยจะมำ	เธอกังวลเป็นอย่ำง
มำก	 เพรำะกลัวจะพูดไทยไม่ 
ถูกต้อง	ปกติก็พูดแต่ภำษำอีสำน
อย่ำงเดียว	
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	 ปัจจุบันแม่ค�ำออนมีรำยได้ 
จุนเจือครอบครัวตนเองและ 
ครอบครัวลูกที่มำช่วยงำนใน 
แปลงได้ตลอดทั้งปี	 โดยกำรวำง 
แผนปฏิทินกำรปลูกพืช 	 ให ้ 
สอดคล้องกับปฏิทินตลำด	 นั่น
คือ	 ตลำดที่แม่ค�ำออนขำยผัก 
จะมีสองสำย	 สำยแรกคือ	 สำย 
บำงแสน		ซึง่เธอได้มำจำกกำรหำ
ตลำดเอง	น�ำผักไปส่งด้วยตนเอง	

	 ส่วนสำยที่สองคือ	 ตลำดที่
โครงกำรหำให้	 เช่น	 กำรไฟฟ้ำ
พลังควำมร้อน	 งำนเกษตรแฟร	์
โรงพยำบำลของมหำวิทยำลัย
ขอนแก่น	 โรงแรม	 เป็นต้น	 ซ่ึง
ตลำดที่โครงกำรหำให้นั้นไม่ได้
เป ็นตลำดที่ขำยได้ทุกวันเช ่น
ตลำดสดทั่วไป	 เป็นตลำดที่เป็น
ครั้งๆ	 แต่สม�่ำเสมอ	 เช่น	 งำน
เทศกำลทีม่รีะยะเวลำจดัปีละครัง้	
ตลำดที่สำมำรถขำยได้ระยะยำว
ในหนึ่งปี	รวมถึงกำรส่งไปยังงำน
กิจกรรมต่ำงๆ	เป็นต้น	

	 แม่ค�ำออนจะมีปฏิทินตลำด
ผกัอยูใ่นใจ	จำกนัน้	คดัเลือกพชืที่ 
จะปลูกตำมควำมต้องกำรตลำด 
	 ตลำดในโรงพยำบำลจะเน้น 

  “คืนก่อนคุณชายจะมา แม่นอนไม่หลับ 
เลยซ้อมพูดอยู ่ทั้งคืน” แม่ค�ำออนเล่ำพลำง 
หัวเรำะโชคดีที่คุณชำยให้ควำมเป็นกันเองและ 
ชื่นชมกำรท�ำงำนของเธองำนนั้นจึงผ่ำนพ้นไป 
ด้วยดี	 กลำยเป็นควำมภูมิใจที่ประทับอยู่ในใจ 
ของแม่ค�ำออนมิรู้ลืม

	 	 จำกนั้นก็มีคนภำยนอกสนใจมำดูแปลง 
เกษตรของแม่ค�ำออนอยู่เรื่อยๆ	 มีทั้งอำจำรย์ 
มหำวิทยำลัยมำสัมภำษณ์และใครต่อใครเข้ำ 
มำพูดคุยด้วยจนเธอจ�ำไม่หมด	 ที่ พิเศษอีก 
อย่ำงส�ำหรับแม่ค�ำออนคือ	 หลังเข้ำร่วมกับ 
โครงกำรก็คือเธอมีโอกำสได้นั่งเครื่องบินไปพูด 
ให้คนฟังในโรงแรมที่กรุงเทพฯ	ด้วย	

วำงแผนปลกูผกัโดยใช้ตลำดน�ำ
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ผักท�ำอำหำร	 ตลำดขำยส่งเน้นผักทั่วไป	 
ตลำดงำนเทศกำลต้องมีผักพิเศษ	ผักหำ
ยำกร่วมกับผักทั่วไป	 เป็นต้น	 เมื่อรู้ควำม
ต้องกำรตลำดแล้ว	ก็วำงแผนกำรปลูกพืช
โดยชนิดพืชและระยะเวลำเก็บเกี่ยวก็จะ
พอดีกับตลำด	 กำรวำงแผนเช่นนี้	 ท�ำให้
แม่ค�ำออนมีรำยได้สม�่ำเสมอ	

	 	 กำรมรีำยได้ทีแ่น่นอนและสม�ำ่เสมอ 
เกิดจำกที่แม่ค�ำออนเลือกปลูกผักที่รู ้ว่ำ 
จะได้เงนิเท่ำไหร่	โดยเลอืกผกัทีไ่ม่เน่ำเสยี
ง่ำยหรือบอบบำง	 จ�ำพวกผักอำยุสั้นและ
ต้องเก็บรักษำยุ่งยำก	 เพื่อไม่ให้เกิดควำม
เส่ียงว่ำกว่ำจะได้ขำย	 แม่ค�ำออนจึงไม่
ปลูกพวก	ต้นหอม	ผักชี	แต่เลือกปลูกผักที่
อยู่ได้นำน		เป็นที่ต้องกำรของตลำด	ผลิต
ได้ตลอดปี	 เช่น	พริก	 ถั่วฝักยำว	ฟักทอง	
แตงไทย	 เป็นต้น	 โครงกำรปิดทองฯ	ช่วย
เพิ่มตลำดและเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ให้แม่ 
ค�ำออนอย่ำงชัดเจน	 ถ้ำขำยเองจะได	้

3,000-4,000	บำท	แต่กำรไปขำยตำม
พื้นที่ที่ปิดทองที่แนะน�ำจะได้รำยได้ต่อ
วันตั้งแต่	3,000-9,000	บำท	เป็นต้น

	 	 รูปแบบกำรท�ำเกษตรของแม่
ค�ำออนจึงเป็นกำรปลูกพืชอย่ำงมีกำร
วำงแผนเป็นล�ำดบั	คอืเลอืกพชืให้เหมำะ
สมกับฤดูกำล	พืชที่ต้องใช้น�้ำก็จะปลูก
หน้ำฝน	 เม่ือเก็บเกี่ยวแล้วจะปลูกอย่ำง
อื่นต่อไป	 ขณะเดียวกันที่ดินทั้งหมดจะ 
ไม่ปลกูพืชอย่ำงใดอย่ำงหนึง่	แต่จะปลกู 
พืชหลำยชนิด	 แบ่งระยะเวลำปลูกให้มี 
ช่วงเวลำที่พืชให้ผลผลิตต่อเนื่องกัน		จะ 
ท�ำให้สำมำรถเก็บเกี่ยวขำยได้ตลอดปี	 
ส่วนพชือำหำร	แน่นอนแม่ค�ำออนวำงแผน 
ให้มีอำหำรเล้ียงครอบครัวได้เหลือเฟือ 
ตลอดปี	 จนได้ขำย	 สร้ำงรำยได้ร่วมกบั 
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พืชผักอื่นๆ	 อยู่แล้ว	 โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งเมื่อแม่ได ้ขอรับกำร 
ติดตั้งระบบน�้ำหยดภำยใต้กำร 
สนบัสนนุจำกโครงกำรในปี	2563	 
น้ียิ่งท�ำให้แม่ค�ำออนมั่นใจและ 
มกี�ำลงัแรงทีมุ่ง่มัน่ท�ำกำรเกษตร
ผสมผสำนนีใ้ห้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด

	 	 ปัจจุบันสมำชิกโครงกำร 
ปิดทองฯ	 ได้ตลำดส่งผักให้ห้ำง 
เทสโก้โลตัส	 ซ่ึงกำรส่งผักเข้ำ 
ห้ำงต้องมีควำมรบัผดิชอบ	ส่งให้ 
ตรงเวลำและปริมำณตำมที่
ตกลงกับห้ำงไว้	

  “ทุกๆ วันที่ดูแลพืชผัก
ต้องมีความขยันและรับผิดชอบ 
จึงจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรค 
จนมายืนแกร่งเช่นทุกวันนี้ได้” 
แม่ค�ำออนสรุป

ควำมหวงัในควำมกงัวล
กบัอนำคตทีย่งัมำไม่ถงึ

	 	 หลังจำกกำรเกษตรที่ 
มั่นคงแล้วแม่ค�ำออนมีควำม 
ตั้งใจจะพัฒนำที่ดินท�ำเกษตร 
แปลงนี้ต่อไป	 ให้มีน�้ำบำดำล 
และไฟฟ้ำจำกพลังแสงอำทิตย์ 
เพื่อให้สำมำรถเข้ำมำอยู่รักษำ 

ดูแลที่ดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มศักยภำพกำรท�ำ
เกษตรให้มำกขึ้น

	 	 จำกที่เคยถูกน�้ำท่วมจนแม่ค�ำออนต้องอด
ข้ำว	 วันนี้	 ที่ดินผืนนี้ได้สร้ำงรำยได้คืนมำให้เธอ	
สร้ำงรอยยิ้มให้คนในครอบครัว	แม่ค�ำออนยังเป็น
ห่วงว่ำลกูของเธอจะขำยทีด่นิหำกเธอแก่ตวัไป	นัน่
เป็นเพรำะผืนดินนี้ให้ชีวิตแก่เธอ	

	 	 เธอบอกว่ำอยำกให้ลูกและหลำนมำท�ำ
เกษตรด้วย	 ตอนนี้ยังมีลูกมำช่วยแต่หลังจำกนี้ก็
กลวัว่ำรุน่หลำนจะไม่สนใจ	แม่ค�ำออนจงึพยำยำม
ให้หลำนได้มำคลกุคลใีนแปลงเกษตรทีเ่ธอท�ำ	เพือ่
จะได้ซึมซับ	จะได้เห็นคุณค่ำของเงินที่ได้มำกจำก
กำรต้องลงมอืลงแรงด้วยตวัเอง	และมำจำกพชืผกั	
ผืนดินที่แม่ค�ำออนรัก

นำงค�ำออน สมปำน อำยุ 64 ปี 

บ้ำนห้วยยำง		หมู่ที่	8		ต.ทุ่งโป่ง	
อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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เส้นทำงอันทุลักทุเลของชีวิต

	 	 จันทร์เพ็ญ	 ไชยค�ำ	 หญิงแกร่งวัย	 
52	ปี	เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว	ท�ำมำหำเลี้ยง 
ลูกๆ	 ในวัยไล่เลี่ยกัน	 3	 คน	มำหลำยปี	 
ควำมตั้งใจของแม่จันทร์เพ็ญไม่ได้ต่ำง 
จำกคุณแม่รำยอ่ืนๆ	คอือยำกให้ลกูๆ	ได้ 
เรียนหนังสือสูงสุดตำมที่ลูกต้องกำร 
แต่ภำวะเศรษฐกจิทีฝื่ดเคอืง	ท�ำให้เธอ
สำมำรถส่งลูกๆ	ได้แค่ระดับ	ปวช.	

จันทร์เพ็ญ ไชยค�ำ  
หญิงแกร่ง
รับมือกับทุกปัญหำ
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	 	 แม่จันทร์เพ็ญ	 ล้มลุกคลุกคลำนจำกกำร 
ปลูกอ้อยและมันส�ำปะหลงัส่งโรงงำนมำหลำยครัง้	 
ทั้งจำกปัญหำผลผลิตเสียหำยเพรำะสภำวะดินฟ้ำ 
อำกำศที่แปรปรวน	และจำกปัญหำรำคำผลผลิต 
ตกต�่ำ	แม่จันทร์เพ็ญเล่ำว่ำ	 เมื่อปี	 2528	 เธอปลูก 
อ้อยส่งโรงงำนได้เป็นจ�ำนวนมำก	แต่กลับติดหนี ้
โรงงำนถึง	 30,000	บำท	ซึ่งถือว่ำเป็นเงินจ�ำนวน
สูงมำกในยุคนั้น	 เธอต้องน�ำเงินที่ได้จำกกำรขำย
ข้ำวไปผ่อนช�ำระนำนถึง	4	ปี	(2528-2531)	กว่ำที่
จะหลุดพ้น

	 	 ปี	 2534	กรมชลประทำนมีระบบผันน�้ำมำ 
จำกเขื่อนอุบลรัตน์มำใช้ในพื้นที่เกษตร	ท�ำให้กำร 
ปลูกอ้อยของเธอได้ผลผลิตดีขึ้น	 แต่ด้วยควำมที ่
ปลูกอ้อยอย่ำงเดียว	ท�ำให้รำยได้ของเธอก็ยังไม่
แน่นอน	บำงปีอ้อยก็รำคำดี	 แต่บำงปีรำคำกลับ 
ตกต�่ำจนขำดทุนย่อยยับ	 ต่อมำเธอเริ่มหันมำ 
ปลูกผักไว้กินเอง	ผักที่ปลูกให้ผลผลิตที่ดีมำก	เธอ 

จึงคิดอยำกจะปลูกขำย	แต่ไม่ 
สำมำรถหำแหล่งจ�ำหน่ำยได	้ 
รำยได้จึงยังคงมำจำกจำกกำร 
ขำยอ้อยเป็นหลักซึ่งก็ทุลักทุเล
มำตลอด

จดุเปลีย่นของชวีติ

	 	 แม่จนัทร์เพญ็ได้เข้ำร่วม 
โครงกำรกับปิดทองหลังพระฯ 
เมื่อปี	 2560	 ในกิจกรรมกำร 
ปลกูผกัในกำรเข้ำร่วมประชมุกบั 
ปิดทองครั้งแรก	 เธอถูกถำมว่ำ 
“ถ ้าคุณมีน�้ าแล ้วคุณอยาก 
จะท�าอะไร” 	จำกควำมชอบและ 
ประสบกำรณ์ที่เคยปลูกผักเธอ 
จงึตอบค�ำถำมนัน้ว่ำ	อยำกปลูก 
พืชผักเศรษฐกิจที่มีตลำดรับซ้ือ 
ชัดเจน	 นั่นจึงท�ำให้โครงกำร 
ปิดทองหลงัพระฯ	เข้ำมำสำนฝัน 
ที่มีมำนำนของเธอ	 โดยสร้ำง
ระบบตลำดรบัซือ้ในรำคำทีเ่ป็น
ธรรมขึ้น	 และแม่จันทร์เพ็ญได้
เรียนรู้เร่ืองกำรปลูกพืชผักให้มี
มำตรฐำนจีเอพี	 (GAP)1	 โดย
โครงกำรช่วยน�ำวิทยำกรมำ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้

1	GAP	คือ	Good	Agricultural	Practice	มำตรฐำนตำมระบบจัดกำรคุณภำพพืช
		ที่ก�ำหนดโดยกรมวิชำกำรเกษตร
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	 	 พืชที่แม่จันทร์เพ็ญเริ่มปลูก
ในปีแรกคือ	 มะระจีนกับฟักเขียว	
ซึง่แค่ปีแรก	ผลผลติของเธอกก็ลำย
เป็นสินค้ำที่สำมำรถส่งขำยให้ห้ำง
แมคโคร	แม่จันทร์เพญ็เล่ำว่ำ	สนิค้ำ
ผักต้องผ่ำนมำตรฐำน	 8	 ข้อ	 โดย 
เธอหยิบยกบำงข้อที่ส�ำคัญและ 
จ�ำได้ขึ้นใจ	 เป็นตัวอย่ำง	 1)	พื้นที่
ปลูกต้องไม่อยู ่ใกล้แหล่งปฏิกูล		 
2)	 มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้สำร
เคมีให ้อยู ่ ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย		 
3)	มีมำตรฐำนในกำรเก็บและดูแล
รักษำอุปกรณ์เครื่องมือ	รวมถึงกำร
เก็บเก่ียวที่ถูกต้องตำมกฏเกณฑ์ที่
ก�ำหนด		ข้อก�ำหนดเหล่ำนี	้แม่จนัทร์
เพ็ญสำมำรถปฏิบัติได ้อย่ำงไม  ่

ยำกเย็น	 	 ส่วนเกณฑ์มำตรฐำนที่ยำกที่สุด	 
แม่จันทร์เพ็ญยอมรับว่ำ	 กำรจดบันทึกกำร 
ปลูก	 บันทึกยี่ห้อเมล็ดพันธุ์และแหล่งที่มำ	 
รวมถึงตำรำงบันทึกกำรดูแล	 คือสิ่งที่ เธอ 
ไม่ถนัดนัก

	 	 ไม่เพียงแต่เธอที่รู้สึกเช่นนั้น	 สมำชิก 
คนอื่นๆ	 ในกลุ ่มต ่ำงก็ รู ้ สึกแบบเดียวกัน	 
เพรำะทุกคนคิดว่ำตนเองไม่รู้หนังสือ	ปัญหำ 
ข้อนี้ถึงกับท�ำให้สมำชิกลังเลที่จะเข้ำร่วมกับ 
โครงกำร	 	 “มันรู้สึกกลัว	 เพรำะเรำคิดว่ำเรียน 
หนังสือมำน้อย	 ไม่เคยท�ำอะไรแบบนั้น	 แต ่
พอท�ำจรงิๆ	ท�ำเรือ่ยๆ	หลังๆ	มำกส็ำมำรถท�ำได้ 
สบำย”	 เธอกล่ำว	และแสดงควำมคิดเห็นให ้
ฟังอกีว่ำ	กำรจดบนัทกึจะท�ำให้เหน็คณุค่ำของ
สิ่งที่ลงทุนลงแรง	และเห็นคุณค่ำของเวลำ	

  “แต่ก่อนเรานั่งรอเวลา แต่ทุกวันนี้เรา
วิ่งตามเวลาแทบไม่ทัน” เธอกล่ำวอย่ำงผู้รู้ว่ำ
ทุกนำทีที่ทุ่มเทให้กับกำรปลูกผัก	จะส่งผลคืน
มำในรูปผลผลิตที่น่ำพอใจอย่ำงแน่นอน		

	 ประสบกำรณ์ที่ได้เข้ำร่วมกับโครงกำร 
ปิดทองหลังพระฯ	ท�ำให้ทุกวันนี้แม่จันทร์เพ็ญ 
มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรปลูกผัก
มำกกว่ำแต่ก ่อนเป็นอย่ำงมำก	 เธอรู ้ว ่ำ 
กำรปลูกแบบอิงธรรมชำติ	 โดยใช้ธรรมชำติ
รักษำธรรมชำติ	 ใช้จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง
ไตรโครเดอร์ม่ำ	 ใช้น�้ำหมัก	 ปุ๋ยหมัก	 ในทุก 
ขั้นตอนกำรปรับปรุงดิน	บ�ำรุงใบและผล	 รวม 
ถึงฆ่ำแมลง	 จะท�ำให้ปัญหำต่ำงๆ	 ที่มักเกิด 
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ขึน้กบัเกษตรกรปลกูผกัทัว่ไปประสบ	ทเุลำเบำบำง 
ลงถึงขั้นไม่มีเลย

	 	 นอกจำกนี้แม่จันทร์เพ็ญยังทุ่มเทเวลำให ้
กับกำรคิดค้นเรื่องปุ ๋ยเตรียมดิน	 และบ�ำรุงพืช 
ด้วยตนเองอีกด้วย	เธอเล่ำว่ำ	เรียนรู้และดัดแปลง
เทคนิคดังกล่ำวมำจำกควำมรู้ที่เข้ำร่วมฝึกอบรม		
อย่ำงสูตรดินมีเดียหรือดินเพำะกล้ำของเธอจะ
ประกอบไปด้วย	 ขี้เป็ด	 ขี้เลื่อย	 แกลบด�ำ	 ดิน
ทรำย	 (ดินผสมทรำยละเอียด)	 และจุลินทรีย์
สังเครำะห์แสงไตรโคเดอร์มำ	แม่จันทร์เพ็ญเล่ำ

ว่ำดินมีเดียที่ผลิตข้ึนดังกล่ำว	
จะไม่มีส่วนผสมกำกน�้ำตำล	
แต่จะใส่จุลินทรีย์สังเครำะห์
แทน		เธอกล่ำวอย่ำงภำคภูมิใจ
ว่ำ “การเตรียมดินมีเดียแบบนี้ 
สามารถลดต้นทุนได้เยอะมาก 
เพราะถ้าซ้ือ ต้องเสียเงิน 350 
บาทต่อกระสอบ กระสอบละ 
50 กิโลกรัม” 

	 	 แต่ที่ส�ำคัญกว่ำนั้น	 เธอ
ยืนยันจำกประสบกำรณ์จริงว่ำ	 
กำรใช้ดินมีเดียที่ผลิตข้ึนเอง
ท�ำให้พชืเตบิโตได้ดกีว่ำ	ซึง่ตอน 
นี้ เธอได ้ถ ่ำยทอดเทคนิคให้
สมำชิกในกลุ่มน�ำไปผลิตด้วย
ตัวเองหลำยรำย	

ครูภูมิปัญญำต�ำบลทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น  19



ก้ำวย่ำงอันมั่นคง

	 	 เมือ่ท�ำงำนร่วมกบัโครงกำรปิดทอง 
หลังพระฯ	มำระยะหนึ่ง	 จำกที่แม่จันทร์เพ็ญเป็นแรงงำนหลักเพียงคนเดียวในสวน 
เธอยังได้ยกระดับกำรท�ำงำนตำมค�ำแนะน�ำของหัวหน้ำโครงกำรฯ	 โดยกำรจับคู่ 
ท�ำงำนกับเพื่อนเกษตรกรคนอื่นอีกด้วย	ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องแรงงำน 
ให้ทันฤดูกำลกำรปลูกผักแต่ละชนิด	 แม่จันทร์เพ็ญได้จับคู่กับแม่บุญเรือง	 ต้นโล	 
ซึ่งสมำชิกคนหนึ่งของกลุ่มที่รู้จักกันตอนเข้ำฝึกอบรม	คนสองคนเมื่อมีแนวคิดแบบ 
เดียวกนั	จับคูก่นั	แลกเปลีย่นประสบกำรณ์ซึง่กนัและกนั	จนกลำยมำเป็นคูห่	ูกำรงำน 
ที่ลงแรงของแต่ละคนก็ยิ่งให้ผลผลิตตำมที่หวัง

	 	 แม่จันทร์เพ็ญมีรำยได้จำกกำรขำยผักเดือนละไม่ต�่ำกว่ำ	 10,000	บำท	แต่ 
สิ่งท่ีเกิดขึ้น	 ท�ำให้แม่จันทร์เพ็ญถึงกับบอกว่ำ	 ถ้ำไม่มีโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 
ป่ำนนี้ก็คงยังหวังพึ่งแต่รำยได้จำกอ้อยหรือมันส�ำปะหลัง	 แต่เมื่อโครงกำรเข้ำมำ 
ช่วย	 เธอมีหนทำงในชีวิตมำกขึ้น	 	 “ถือได้ว่าปิดทองเป็นแม่ทุน ที่ให้ทั้งเงินทุนและ
ต้นทุนความรู้” เธอกล่ำว
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อนำคตอยู่ในมือของทุกคน

	 	 ทุกวันนี้แม่จันทร์เพ็ญตระหนักถึง
เจตนำรมณ์	และแนวทำงของโครงกำรปิด
ทองหลังพระฯ	เป็นอย่ำงดี		โดยเฉพำะกำร
ท�ำให้กลุ่มสำมำรถพึ่งตนเองได้	 เธอเล่ำว่ำ	
จำกที่เริ่มต้นรวมกลุ่มกันอย่ำงหลวมๆ	แต่
ตอนนี้กลุ่มมีคณะกรรมกำรชัดเจน	 เริ่มมี
กำรบริหำรจัดกำรที่ดีขึ้น	 สำมำรถท�ำเรื่อง
ยำกๆ		ทีไ่ม่เคยท�ำมำก่อนในชวีติได้บ้ำงแล้ว		 
“เรารวมกลุ่มกันมาแค่ 1 ปี ตอนนี้ถือว่า 
ทุกคนก�าลังฝึกงาน เราขอเวลา 3 ปี ทุกคน
จะเก่งกว่านี้ นี่ขนาด 1 ปี เราเริ่มท�าบัญชี

กันได้บ้างแล้ว” 	เธอกล่ำวอย่ำงมั่นใจ	

	 	 ไม่เพียงแต่กำรฝึกท�ำบัญชี	 เธอ
ยงัมัน่ใจอกีว่ำต่อไปกลุม่ของเธอจะต้อง
เข้มแข็งข้ึนเร่ือยๆ	 เพรำะมีกำรเรียนรู้
ฝึกฝนในเร่ืองอื่นๆ	 อีกด้วย “นอกจาก
เรื่องบัญชี เรายังเรียนรู้เรื่องความยั่งยืน
ของตลาด มีการจัดตั้งธนาคารชุมชน 
ที่สมาชิกจะต้องออมกันในทุกวันที่ 5  
ของเดอืน เพราะแต่ก่อนได้มา กใ็ช้หมด 
แต่ตอนนี้ทุกคนดีใจเอาเงินมาอวดกัน 
สมาชิกจะร่าเริงสุดๆ ทุกๆ วันที่  5”  
เธอเล่ำไปยิ้มไป	 แล้วทิ้งท้ำยว่ำ “การ 
รวมกลุ่มกันให้ได้เป็นเร่ืองส�าคัญมาก 
เพราะงานจะส�าเร็จง่ายขึ้น ถ้าร่วมกัน
ปรึกษาหารือและช่วยลงแรง” 

จันทร์เพ็ญ ไชยค�ำ อำยุ 52 ปี 
บ้ำนจระเข้สงเครำะห์	หมู่ที่	2	
	ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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หนูเหรียญ ถมภิรมย์ 

มะพร้ำวแห่งควำมหวัง

“ด�ำน�้ำอย่ำให้ก้นฟู ขุดรูอย่ำให้แขนสั้น เป็นเกษตกรต้องขยัน เอำใจใส่ 
พ่อแม่สอนมำว่ำ เฮ็ดให้สุดขุดให้ถึง”
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ค�ำสัญญำอันว่ำงเปล่ำ

	 	 แม่หนเูหรยีญเข้ำร่วมกจิกรรมกบัโครงกำรปิดทองหลงัพระฯ	
ครัง้แรกโดยกำรเป็นอำสำสมคัรแรงงำนช่วยปรบัปรงุคลองส่งน�ำ้
ให้กับกับชุมชน	จำกครั้งที่หนึ่ง	ก็มีกิจกรรมอีกหลำกหลำยใน
ครั้งต่อๆ	มำ	กระทั่งปัจจุบันเข้ำร่วมกับโครงกำรอย่ำงเต็มตัว	
โดยได้รับกำรสนับสนุนกำรปลูกมะพร้ำวน�้ำหอม	จ�ำนวน	186	
ต้น	 ในพื้นที่จ�ำนวน	3	 ไร่	 เป็นกำรปลูกมะพร้ำวน�้ำหอมอีกคร้ัง	
หลังจำกก่อนหน้ำ	เธอเคยปลูกและล้มเหลวกับมันมำแล้ว

	 	 ครั้งนั้น	 เธอได้รับกำรชักชวนพร้อมค�ำมั่นสัญญำกำรรับซื้อผลผลิต 
ท้ังหมดจำกนำยทนุ	จนคล้อยตำม		เธอทุม่เทดแูลสวนมะพร้ำวอย่ำงด	ีทัง้ยงัพยำยำม
บรหิำรพืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ	โดยกำรลงมอืปลกูผกับุง้	ผักคะน้ำ	พริก	และมะเขือ
แซมในร่องแถว	 เพื่อไว้เป็นอำหำรและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงที่มะพร้ำวยังไม่ออกผล	
เวลำผ่ำนไป	มะพร้ำวโตจนแตกดอก	 ก็ไร้วี่แววคนท่ีให้ค�ำม่ันสัญญำรับซ้ือ	 เธอจึง
ตัดสินใจโค่นต้นมะพร้ำวทิ้งทั้งหมด	 เหลือเพียงควำมเข็ดขยำดกับควำมหวังที่คนอ่ืน
หยิบยื่นให้	

  “แต่ชีวิตคน บางทีก็เหมือนต้องค�าสาป”	เธอพูดแกมหัวเรำะ		

	 	 วันหนึ่งลูกชำยกลับคะยั้นคะยอให้เธอปลูกมะพร้ำวอีกครั้ง	 “ถ้ามะพร้าวออก
ผลพร้อมขาย ผมจะน�าไปขายเอง ไม่ต้องห่วง แม่แค่ท�าให้มะพร้าวออกผลก็พอ”   
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คอืค�ำพดูของลกูชำยทีเ่ธอจ�ำมนัได้อย่ำง 
ขึ้นใจลูกชำยของเธอเรียนจบมำทำง 
ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์	 แต่สนใจใฝ่รู ้ 
งำนด้ำนกำรเกษตรอย่ำงเอำจริงเอำจัง 
เมือ่พูดกบัเธอเช่นนัน้	พชืพันธุท์ีเ่ธอหมด
หวังกับมันไปแล้ว	 จึงมีโอกำสหยั่งรำก
แตกหน่อขึ้นบนผืนแผ่นดินอีกครั้ง

  “ก็เพราะลูกไม่เคยท�าให้ผิดหวัง 
ลูกเชื่อแม่มาตลอดแล้วท�าไมแม่จะ 
ไม่เชื่อลูกละ” เธอบอกเหตุผลที่ท�ำให้
ต้องลงแรงอำบเหงื่อเพ่ือสวนมะพร้ำว
น�้ำหอมอีกครั้ง

เริ่มต้นอีกครั้ง

	 	 ปี	2561	แม่หนูเหรยีญร่วมกนักบั
สำมทีุม่แรงกำยและใจ	ตกลงใจมำปลกู 
มะพร้ำวน�ำ้หอมอีกคร้ัง		ครัง้นี	้เธอเข้ำรบั
กำรสนับสนุนจำกโครงกำรปิดทองหลัง
พระฯ	 ในเรื่องทุนซ้ือพันธุ์มะพร้ำว	 โดย
มีข้อตกลงที่จะช�ำระเงินคืนหลังกำรเก็บ
เกี่ยวผลผลิต	

	 กำรกลบัมำปลกูอีกครัง้ควำมกดดัน 
จำกควำมล้มเหลวในอดีตและแรง
เสียดทำนจำกเพื่อนบ ้ำนท�ำให ้ เธอ 
หวัน่ไหวอยูบ้่ำง	เพรำะบำงคนหมิน่แคลน 
ถงึขนำด		“ถ้าขายได้ ให้เอาขีใ้ส่ปากเลย” 
ด้วยซ�้ำ	 แต่กระนั้นเธอก็ไม่ได้ยี่หระต่อ 
สิ่งเหล่ำนั้นมำกนัก	พยำยำมคิดเสียว่ำ 

ยังไงก็ปลูกในเนื้อที่ของตัวเอง	จะท�ำอะไร
ก็ได้	 ปลูกแล้วจะขุดทิ้ง	 จะโค่นขำยยอด	
หรือจะท�ำอะไรก็ได้ไม่เสียหำย	 สู้เอำค�ำ
หมิ่นแคลนของเพื่อนบ้ำน	มำเป็นพลังใน
กำรปลูกและเอำใจใส่มะพร้ำวดีกว่ำ	 แม่
หนูเหรียญยืนยัน

  “เราต้องข้ามผ่านความล้มเหลว
และค�าดูถูกของคนอ่ืนให้ได้ ไม่ง้ันก็ไม่ได้
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ท�าอะไรกันพอดี อย่างแม่ พอข้ามมันได้ 
จิตใจก็จะไปจดจ่ออยู่ที่การปลูกและการ
ดูแลมะพร้าว พอเราจดจ่อตั้งใจ มันก็ง่าย
ขึ้น เวลาใส่ปุ๋ยให้น�้า มะพร้าวมันก็ออกมา
สวย”  เธอเล่ำ	 ก่อนจะเผยถึงควำมดีใจที ่
เมื่อปลูกมะพร้ำวมำได้	2	ปี	ผลงำนของเธอ 
เจริญเติบโตงอกงำม	 ใครต่อใครเข้ำมำดู 
มำชม	 จนท�ำให้มีก�ำลังใจและมุ่งมั่นที่จะ 
ท�ำให้สิ่งที่เธอเลือกส�ำเร็จให้จงได้

  “ตั้งแต่ปิดทองเข้ามาช่วยเหลือ 
แม่กม็คีวามมัน่ใจในการปลกูมะพร้าว 
มากขึ้น แตกต่างกับตอนที่นายทุนมา 
หลอก ตอนนั้นเขาไม่สนใจอะไรเลย  
ไม่แนะน�า ไม่ติดตามอะไรทั้งสิ้น ขาย 
พันธุ ์มะพร้าวเสร็จก็หายจ๋อย ทั้งที่ 
สัญญาโน่นนี่เอาไว้หลายส่ิง ต่างกับ
กับปิดทองที่คอยแนะน�าและติดตาม
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์”   

	 	 กำรส่งเสริมแนะน�ำดังกล่ำว	
เธอขยำยควำมให้ฟังว่ำ	 มีตั้งแต่กำร
คัดเลอืกพนัธุ	์เทคนคิกำรปลกู	และกำร
ดูแลรักษำ		

  “อย่างการเลือกพันธุ ์ ก็เลือก
ที่เป็นพันธุ์มะพร้าวน�้าหอมแท้เท่านั้น 
เขาว่า ถ้าไม่ใช่พนัธุแ์ท้ ผลผลติจะออก
มาท�าให้ลกูค้าผดิหวงั ระยะของหลมุที่
ปลูกก็ต้องเหมาะสม อย่าให้แน่นเกิน
ไป เวลาปลูกก็ต้องกดรากที่ตรงโคน
ต้นให้สนทิตดิพืน้ ถ้าไม่ตดิพืน้มะพร้าว
จะโตช้า หรืออาจตายได้ เพราะรากไม่
ได้ธาตุอาหารจากดินเต็มที่ ส่วนการ
ดูแล ก็ต้องรดน�้าทั่วโคน ห้ามมีน�้าท่วม
ขงั ให้ดคีวรน�าฟางข้าวหรือพวกเศษไม้
ใบหญ้ามาคลมุโคนต้นไว้ด้วย เพือ่เพิม่
ความชื้น”	เธอกล่ำว		

	 	 กระนั้นก็ตำม	 ระยะเริ่มแรกที่
ลงมือปลูกก็ต้องประสบปัญหำอยู่บ้ำง 
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เพรำะยงัไม่มปีระสบกำรณ์และควำมรู้ 
ที่มำกพอ	

  “แรกๆ แม่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ 
ปลูกและดูแลแบบคิดเอาเอง ต้นกล้า
มะพร้าวจึงตายไปหลายต้น หรอือย่าง
เวลาเจอโรค แม่ก็ไม่รู ้จะท�าอย่างไร 
ก็ได้แต่ปล่อยให้มันตายไปตามยะถา
กรรม อย่างการใส่ปุ๋ย แรกๆแม่ก็ใส่
ตรงโคนต้นเยอะเกินไป จนหลายต้น
ยืนแห้งตายไปต่อหน้าต่อตา”	 เธอเล่ำ
แกมหัวเรำะกับประสบกำรณ์ที่ผ่ำน
มำตัวเอง	เพรำะกำรลองผิดลองถูกดัง
กล่ำวท�ำให้เธอเรยีนรูก้ระบวนกำรกำร
ท�ำสวนมะพร้ำวน�้ำหอมจนสำมำรถน�ำมำแนะน�ำเกษตรกรคนอื่นได้อย่ำงช�ำนำญ

  “ก็ต้องรู ้จักสังเกตุและเรียนรู ้ความผิดพลาดที่เกิดข้ึน แล้วหาวิธีแก้ไข  
ค�าแนะน�าจากปิดทองนี่ช่วยแม่ได้มาก ท�าให้การดูแลรักษามะพร้าวท�าได้ง่ายและ 
แก้ไขปัญหาตรงจุด”	เธอว่ำ			

	 	 ทุกวันนี้	 แม่หนูเหรียญเฝ้ำดูกำรเจริญเติบโตของมะพร้ำวทั้ง	 186	ต้นอย่ำงมี 
ควำมหวัง	 แม้จะยังไม่มีผลผลิตออกจ�ำหน่ำย	แต่กำรที่เห็นกำรงำนแห่งควำมต้ังใจ 
ค่อยๆ	แทงยอดใบขึน้ทีละนดิ	กท็�ำให้หวัใจของเธอค้นพบควำมสขุข้ึนกว่ำแต่ก่อนมำก 
มำยนัก	ทั้งยังเป็นควำมสุขที่เรียบง่ำย	สำมำรถหำพบได้ในชีวิตประจ�ำวันของเธอเอง

ตั้งใจแล้วไปให้สุด

	 	 ในต�ำบลที่แม่หนูเหรียญอยู่อำศัย	 เธอไม่ใช่เกษตรเพียงคนเดียวที่ลงมือท�ำ
สวนมะพร้ำว	 เธอเล่ำว่ำ	 กำรท�ำเพียงคนเดียวนั้น	 จะท�ำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำรของปิดทอง	เพรำะฉะนัน้	กำรรวมกลุม่กนัของเกษตรกรปลกูมะพร้ำวจงึ
จ�ำเป็นต้องเกิดขึ้น
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 “ถ้าท�าอยู่แต่เราคนเดียว ปิดทองเขาไม่คุ้มต่อการขนส่งแต่ละรอบ เราเลยต้อง 
ท�ากนัหลายๆ คน ท�ากนัแบบกลุม่ เพราะนอกจากมะพร้าวจะเพยีงพอต่อความต้องการ
แล้ว เวลามปัีญหาอะไรกจ็ะได้ช่วยกนัแนะน�าแก้ไข”	เธอว่ำ	แล้วเปิดเผยควำมรูส้กึต่อ	
“ถ้าเป็นสมัยที่แม่แข็งแรงกว่านี้ ถ้ามีโครงการดีๆ มาส่งเสริมแบบนี้ แม่คงเข้าร่วมท�า
ทุกโครงการ แต่ตอนนี้เรี่ยวแรงเริ่มลดน้อยถอยลง ก็ได้แต่ท�าไปเพ่ือหวังว่า เม่ือไม่
ไหว ลูกๆ จะมาท�ากันต่อ...จริงๆ โครงการน่าจะมาเร็วกว่านี้ แต่นี่มาเอาตอนแม่แก่
แล้ว”		เธอกล่ำวติดตลก	

	 	 แต่ถึงอำยุจะมำกแล้ว	 เธอก็ยังยืนยันว่ำจะท�ำสวนมะพร้ำวให้ออกมำดีที่สุด	
เหมือนอย่ำงที่พ่อแม่ของเธอสอน	และเธอจ�ำมันได้อย่ำงขึ้นใจ	

  “เฮด็ให้สดุขุดให้เถิง หลบุให้มนัหลบุคอืซ่าง ได้มนัได้คอืโพน ให้มนัโนน
คือภู ให้ได้ใช้รถขนคนแก่” 	แปลควำมได้ว่ำ “ลงมือท�าอะไรก็ท�าให้สุด อย่าท�านิดๆ
หน่อยๆกว็างมอื ควรท�าอย่างจรงิจงัดัง่เช่นท�าให้ได้ผลผลติทีม่ากพอให้ได้มากถงึมรีถ
มาช่วยขนคนมาช่วยลาก” 

ควำมมั่นใจของแม่หนูเหรียญ

	 	 ถึงตอนนี้แม่หนูเหรียญไม่กลัวอีกต่อไปแล้ว	 ว่ำจะมีใครเข้ำมำหลอกเธออีก	
ประสบกำรณ์ดีๆ	ที่ได้จำกโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	ท�ำให้เธอมั่นใจว่ำ	ตัวเองรู้จัก
กำรท�ำสวนมะพร้ำวได้ดีขึ้น	หำกจะมีใครมำหลอกอีก	ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เธอ
มีก็จะเป็นเครื่องมือต่อกรกับพวกเขำเหล่ำนั้นได้

  “แม่รู ้จักมะพร้าวน�้าหอมพันธุ์แท้แล้วว่าเป็นยังไง การปลูกการดูแลแม่ก็
ช�านาญแล้ว แม่ไม่กลัวอีกแล้วว่าใครจะมาหลอก ส่วนเรื่องตลาดรับซื้อ แม่ก็เชื่อมั่น
ว่า ถ้าคนปลกูมะพร้าวรวมตวักนัเป็นกลุม่เหมอืนทีปิ่ดทองแนะน�า กจ็ะขายได้ ไม่ต้อง
รอคอยความหวังลมๆ แล้งๆจากนายทุนเหมือนเมื่อก่อน”		เธอกล่ำวอย่ำงมั่นใจ	

นำงหนูเหรียญ ถมภิรมย์ อำยุ 63 ปี 

บ้ำนหนองผือ	หมู่ที่	5		ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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พิกุล โชคลำ

ควำมรู้น�ำทำงและ
กำรวำงแผนที่ดี
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“เรำท�ำก่อน เรำได้ควำมรู้ก่อน ควำมรู้ไม่ใช่ต้องเอำมำใส่บ่ำแบกหำม 

ควำมรู้ไหนไม่ได้ใช้วันนี้ เรำก็เก็บเอำควำมรู้นี้ไว้ใช้ในวันหน้ำได้”

พื้นฐำนของแม่พิกุล

	 	 แม้บ้ำนจะตั้งอยู่ในต�ำบลทุ่งโป่ง	แต่พื้นที่ท�ำสวนของแม่พิกุลอยู่ที่หมู่	 6	บ้ำน 
โนนสวรรค์	ต�ำบลโคกสูง	อ�ำเภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น	เธอได้รับกำรปลูกฝังจำก
พ่อแม่ให้รู้จักกำรท�ำไร่ท�ำนำมำตั้งแต่เด็ก	เป็นกำรท�ำแบบวิถีเดิมๆ	พืชผักที่ปลูกก็แค่
ให้มีพอกินในครอบครัว	 ไม่น�ำไปขำย	 เพรำะไม่มีตลำด	ต่ำงจำกปัจจุบันที่โครงกำร 
ปิดทองหลังพระฯ	ได้เข้ำมำสนับสนุนส่งเสริมจนมีตลำดรองรับชัดเจน

	 	 ย้อนหลังไป	 10	ปี	 ก่อนที่จะเข้ำร่วมกับโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	แม่พิกุล 
เคยปลูกผัก	เช่น	พริก	มะเขือเทศ	แตงโม	ฯลฯ	เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้บริษัทแห่งหนึ่ง 
แต่ต้องเลิกไปเนื่องจำกมีกำรใช้สำรเคมีอย่ำงหนัก	 เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ตำมควำม
ต้องกำรของบริษัท	 	ซึ่งเธอไม่เห็นว่ำวิธีกำรเช่นนั้นไม่คุ้มกับหลำยๆ	สิ่งที่ต้องสูญเสีย	
โดยเฉพำะเรื่องเงินทุนและสุขภำพ	แต่ประสบกำรณ์คร้ังนั้น	 ก็ท�ำให้เธอมีควำมรู้ใน
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์	ที่สำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำรปลูกผักในปัจจุบัน	

	 	 แม่พิกุลเข้ำร่วมท�ำงำนโครงกำร
กับปิดทองหลังพระฯ	 ตั้งแต่ปี	 2558	
โดยเริ่มจำกกำรร่วมปรับปรุงระบบส่ง
น�้ำเข้ำพื้นที่เกษตร	กิจกรรมครั้งนั้น	แม้
เธอจะไม่ได้ใช้น�้ำโดยตรงจำกแหล่ง
น�้ำท่ีปรับปรุง	 แต่เนื่องจำกชุมชนได้
ประโยชน์	 เธอก็เลยเข้ำร่วมอย่ำงยินด	ี	
หลังเข้ำร่วมโครงกำรแล้วแม่พิกุลกับ

จำกปลูกผักส่งเมล็ดพันธุ์มำสู่ประตูบ้ำนปิดทองฯ
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สำมีเริ่มจำกำรปลูกกล้วยจ�ำนวน	15	ต้น		
ก่อนจะขยบัขยำยมำสู่กำรปลกูพรกิ	มะเขอื	
กระเจี๊ยบเขียว	ถั่วฝักยำวฯลฯ		 ขำยส่งให้
กับโครงกำร		

	 	 แม่พิกุลท�ำกำรเกษตรแบบใช้ควำม
รู้น�ำทำง	เพรำะเธอสำมำรถอธิบำยเหตุผล
ในกำรตัดสินใจเลือกปลูกผักแต่ละชนิด	
อีกท้ังยังเข้ำใจควำมต้องกำรของตลำดได้
เป็นอย่ำงดี		เธอยกตัวอย่ำงให้ฟังว่ำ	ถ้ำจะ 
ปลูกผักขำยในชุมชน	ต้องปลูกผักที่คนใน 
ชุมชนนิยมกินกัน	เช่น	มะเขือเปำะ	เพรำะ
เป็นผักพื้นบ้ำนที่สำมำรถน�ำไปประกอบ
อำหำรทีห่ลำกหลำย	หรอืจะปลกูผกัส่งขำย 
ห้ำง	 ก็ต้องเป็นพืชผักที่ีน�้ำหนักดี	 เน่ำเสีย 
ยำก	รำคำสูง	และสำมำรถบ�ำรุงดูแลให้ได้
มำตรฐำนทีเ่ขำก�ำหนดได้ง่ำย	ผกับำงชนดิ
ที่เธอปลูก	เช่น	กระเจี๊ยบเขียว	ตอนแรกคน 
ในชุมชนไม่รู ้จักและไม่กล้ำซื้อกินเพรำะ 
มีเมือก	 แต่เธอก็ปลูก	 เพรำะได้รับกำร 
ส่งเสริมให้ปลูกส่งห้ำงสรรพสินค้ำ	 และ
รู้คุณประโยชน์ของผักชนิดนี้อย่ำงดี

  “เมือกของมันช่วยรักษากระเพาะ 
ดีต่อกระเพาะของเรา ยิ่งไม่ใช้สารเคมี
แบบเรายิ่งมีประโยชน์” เธออธิบำย	ปลูก
กระเจี๊ยบเขียวมำสักพัก	 พร ้อมๆ	 กับ
พยำยำมอธิบำยประโยชน์และวิธีน�ำมำ
ประกอบอำหำรให้คนในชุมชนฟัง	 ตอนนี้
ผู้คนเริ่มเป็นนิยมรับประทำนกันมำกขึ้น

  “จากทีไ่ม่กล้ากนิ  ตอนนีน้อกจาก 
ปลูกส่งห้าง ก็เริ่มมีตลาดชุมชนแล้ว” 
เธอเล่ำด้วยควำมภูมิใจ

	 	 ส�ำหรับกำรดูแลรักษำพืชผัก	 
แม่พิกุลเลือกที่จะใช้พืชสมุนไพรมำ 
ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชแทนกำรใช้ 
สำรเคมี	 สมุนไพรของเธอคือ	 ตระไคร ้
หอม 	 ใบสะ เดำและใบสำบ เสื อ	 
สับละเอียดรวมกัน	 แล้วหมักใส่น�้ำไว้	 
1	อำทติย์	เมือ่ครบก�ำหนด	กส็ำมำรถน�ำ
ไปรดพืชผกัเพือ่ไล่แมลงได้		แม้จะไล่ได้
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ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จนผักอำจได้ผลผลิต
น้อยลงบ้ำงเมื่อเทียบกับสำรเคมี	 แต่
เมือ่คดิถงึควำมปลอดภยัในกำรใช้	และ
ควำมสบำยใจในกำรกินกำรขำย	 เธอก็
ยึดแนวทำงกำรปลูกพืชผักไร้สำรเคมี
อย่ำงมั่นคง

	 	 นอกจำกห้ำงสรรพสินค้ำและ 
ตลำดในชุมชนแล้ว	 แม่พิกุลยังน�ำผัก
ไปขำยที่ตลำดมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ทุกๆวันศุกร ์ 	 และตลำดของคณะ 
แพทยศำสตร์	 โรงพยำบำลศรีนครินทร์

มหำวิทยำลัยขอนแก่นเดือนละ	 3	 วัน	 
อีกด้วย	 	 “พวกแพทย์ พยาบาล และ 
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยเขาชอบกิน 
ผักปลอดสารพิษ”	เธอว่ำ

ควำมเปลี่ยนแปลง

	 	 ตั้งแต่เข้ำร่วมโครงกำรกับปิดทอง
ท�ำให้ควำมเป็นอยู่ของแม่พิกุลดีขึ้นอย่ำง
เห็นได้ชัด	นอกจำกรำยได้ที่เพิ่มข้ึน	เธอยัง
เข้ำใจถึงเรื่องกำรพึ่งตนเองและมีควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆเพิม่ข้ึน	สำมำรถน�ำมำ
ปรบัใช้ในพืน้ทีข่องตวัเองได้อย่ำงไม่สิน้สดุ

	 	 นอกจำกนี้	 เธอยังรู้จักเพ่ือนสมำชิก 
ใหม่ๆ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง 
ต่ำงๆ	 เพื่อน�ำไปพัฒนำต่อในแปลงพืชผัก 
ของตัวเอง	แม่พิกุลอธิบำยกำรท�ำงำนของ 
สมำชิกที่ร่วมโครงกำรว่ำ	 นอกจำกจะท�ำ 
กำรผลิตพืชผักของตนเองแล้ว	 สมำชิก
ทุกคนจะต้องจัดตำรำงหมุนเวียนกันมำ
รับผลผลิตที่ส�ำนักงำนโครงกำร	 เป็นกำร
ท�ำงำนเหมือนอำสำสมัคร	ไม่มีค่ำแรง	แต่
เป็นกำรเสียสละต่อส่วนรวม

	 	 ส่วนเรื่องพืชผัก	 แต่ละคนก็ต้อง 
รับผิดชอบผลผลิตของตัวเองให้ดีที่ สุด 
ตั้งแต่เริ่มท�ำกำรผลิต	 เก็บเกี่ยว	 และ
จ�ำหน่ำย	 อย่ำงของแม่พิกุลเอง	 ก็จะ
วำงแผน	และคดิค�ำนวณผลทีจ่ะได้รับตำม
ก�ำลังกำรผลิตของตัวเองอย่ำงรอบคอบ	
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  “เวลาผลิตข้าว แม่ก็เลือกที่จะปลูกแล้วขายเป็นเมล็ดพันธุ์ ไม่ได้ขายเพื่อน�า 
เข้าโรงสี แม่จะท�ากินสองไร่ อีกสองไร่ท�าขายเมล็ดพันธุ์ ผลตอบแทนก็ได้ดีกว่าไป 
ขายให้เถ้าแก่โรงสี เพราะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขายตันละ 22,000 บาท”	เธอยังบอกอีก 
ว่ำกำรปลูกผัก	ก็ต้องรู้จักวำงแผนกำรให้ดีก่อนท�ำกำรปลูก	 เมื่อวำงแผนดี	ผลผลิตที่
ได้ก็จะมีเครือข่ำยตลำดที่มั่นคง “ผักทุกอย่างที่แม่ปลูกมันมีทางไปของมัน”	เธอว่ำ

  “ตอนนี้แม่อยู่ได้แล้ว ผัก พริก มะเขือ เรามี  คิดง่ายๆนะ ถ้าเราจะต�าส้มต�า  
แล้วมีพืชผักทุกอย่างครบ แสดงว่าเราอยู่ได้ละ”	แม่พิกุลอธิบำยให้เห็นภำพ

ทิศทำงอนำคต

	 	 แม่พิกุลคิดว่ำอีกประมำณ	 3-5	 ปี	 กลุ ่มคงเข้มแข็ง	 สำมำรถเดินหน้ำ 
ต่อยอดงำนที่ปิดทองเข้ำมำส่งเสริมและช่วยเหลือได้

  “เพิน่เป็นคนอืน่ เพ่ินยงัอยากช่วยพัฒนาเราเลย เราเองกเ็ป็นคนในพืน้ที ่มอีะไร
กพ็ยายามรบัและตกัตวงประสบการณ์เอาไว้ ถ้าเป็นไปได้ อนาคตแม่อยากให้มโีรงคดั
แยกและแพค็ผกัของกลุม่ เพ่ือจะช่วยลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิข้ึนกบัพชืผัก ผลผลิต
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จะได้สดใหม่ และคงคุณภาพได้นาน”	แม่พิกุลเผยสิ่งที่คำดหวัง

	 	 ส่วนใครอยำกร่วมโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	หรือก�ำลังร่วมงำนกับโครงกำร 
อยู่แล้ว	แม่พิกุลบอกว่ำ	เมื่อเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว	ต้องกล้ำท�ำ	กล้ำลอง	มีควำมเข้ำใจ 
ในสิ่งที่ท�ำ	มีทัศนคติที่ดี	 ใฝ่รู้อยู่เสมอ	มีควำมจริงใจต่อกัน	 เธอเชื่อว่ำสมำชิกผู้ร่วม
โครงกำรปิดทองหลังพระฯ	ทุกคนมีทักษะกำรท�ำกำรเกษตรเป็นพื้นฐำนอยู่แล้ว	แต ่
สิง่ท่ีอยำกเหน็มำกไปกว่ำนัน้คือ	อยำกให้ทกุคนใฝ่ใจเรยีนรูห้ลกักำรและกรรมวธิต่ีำงๆ	
ในกำรท�ำกำรเกษตรมำกกว่ำผลประโยชน์ที่จะได้	

  “อย่าเอาผลก�าไรหรือจ�านวนเงินได้เป็นหลัก กิจกรรมใดไม่มีผลประโยชน์ก ็
ไม่ให้ความร่วมมือ แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น เขาอุตส่าห์เอาความรู้มาให้อะไรมาฟรีๆ  
เราก็ต้องตั้งใจจริงๆ”	เธอกล่ำว

แม่พิกุล โชคลำ  อำยุ 47 ปี 

หมู่	6	บ้ำนห้วยยำง	ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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เกษม  โชคลำ

ขยัน อดทน ลองผิดลองถูก

“ฮู้ไปน�ำ ท�ำไปพร้อมท�ำไป เรียนรู้ไป มันก็สิส�ำเร็จสักมื้อหนึ่ง”
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	 	 พ่อเกษม	โชคลำ	รัก	ชอบ	ทุกอย่ำงใน
งำนเกษตร	โดยเฉพำะ	“ปลกูผกั”	กำรปลกูผกั 
ได้ทั้งผลผลิตไว้ประกอบอำหำรในครัวเรือน	
และขำยเป็นรำยได้มำจุนเจือครอบครัว	 ต่ำงจำกพืชชนิดอื่น	 ไม่ว่ำจะเป็นอ้อย 
มันส�ำปะหลัง	ที่ได้เงินแค่ปีละครั้ง	นอกจำกกำรปลูกผัก	พ่อเกษมเล้ียงวัวควบคู่กัน
ด้วย	เพรำะไม่ยุ่งยำก	ขำยแต่ละครั้งก็ได้เงินเก็บเป็นก้อน	

	 	 แม้จะรักจะชอบ	 และขยันเป็นอย่ำงมำก	 แต่กำรปลูกผักของพ่อเกษมก็ม ี
ข้อจ�ำกดัเรือ่งแหลง่น�ำ้	และตลำดทีห่ำควำมแน่นอนไดย้ำกแล้ว	หลำยครั้งมักประสบ 
ปัญหำผลผลิตตกต�่ำ	และถูกกดรำคำจำกพ่อค้ำคนกลำง	จนขำดทุนสูญเปล่ำ	ท�ำให้
หลำยครัง้พ่อเกษมต้องท�ำงำนรบัจ้ำงทกุอย่ำง	เพ่ือให้ครอบครวัฝ่ำข้ำมควำมฝืดเคอืง
ยำกเข็ญ

	 	 เมื่อผู้ใหญ่บ้ำนประกำศผ่ำนหอกระจำยข่ำว	 ว่ำโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 
ให้คนในชุมชนไปช่วยกันพัฒนำและจัดหำแหล่งน�้ำในต�ำบลทุ่งโป่ง	 พ่อเกษมไม่รีรอ 
ท่ีจะอำสำเข้ำร่วมกจิกรรมในด้ำนแรงงำนทนัท	ี	“เพรำะเรำเป็นเกษตกร	ถ้ำไม่มนี�ำ้เรำ
ก็อยู่ไม่ได้”		พ่อเกษมบอกเล่ำสำเหตุที่เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นให้ฟัง			

	 	 เม่ือแหล่งน�้ำเสร็จแล้ว	พ่อเกษมพร้อมด้วยภรรยำได้ร่วมท�ำหลำยกิจกรรมที่
โครงกำรเข้ำมำส่งเสริม	เช่น	เลี้ยงวัวขุน		เลี้ยงไก่	ท�ำนำ	ปลูกข้ำวโพดหวำน	มะพร้ำว	 
ปลูกผักโหระพำและฟักเขียว	สิ่งที่ออกดอกออกผลอย่ำงน่ำพอใจคือกำรเล้ียงวัวขุน 

กำรลองผิดลองถูกของพ่อเกษม
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กำรปลูกฟักเขียว	และปลูกโหระพำ	 ในช่วงหนึ่ง	 กำรเลี้ยงวัวขุนนั้น	สร้ำงรำยได้เป็น 
เงินก้อนโตให้ตัวเองน�ำมำปรับปรุงบ้ำนได้	 ในขณะที่ฟักเขียวสำมำรถปลูกจ�ำหน่ำย 
ให้กับห้ำงแม็คโครอย่ำงต่อเนื่อง	 ที่เป็นเช่นนั้น	 เพรำะตัวเองมุ่งมั่น	 จริงจัง	 และท�ำ 
ตำมหลักวิชำกำรที่โครงกำรเข้ำมำแนะน�ำ		จึงท�ำให้ดอกผลงอกเงยอย่ำงทุกวันนี้			

เมื่อตกหลุมรักฟักเขียว

	 	 พ่อเกษมซ้ือเมล็ดพันธุ์ฟักเขียวมำจำกตลำด	 และเร่ิมต้นปลูกในปี	 2561	 
ด้ำนกำรตลำด	พ่อ	ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	โดยท�ำสัญญำ 
ส่งขำยให้กับห้ำงแม็คโคร	 ส่วนควำมรู้ในกำรปลูก	 โครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 ได้
ประสำนงำนกับวิทยำกรจำกบริษัทเจียไต	๋
มำสนับสนุน	พ่อเกษมเล่ำให้ฟังว่ำ	กำรเข้ำ 
ร ่วมอบรมกับวิทยำกรครั้งนั้น	 ท�ำให้มี 
ควำมรู้ใหม่ๆ	 ได้เปิดโลกของตนเอง	และ
สร้ำงควำมมั่นใจให้ตนเองเป็นอย่ำงมำก	
จึงไม่ลังเลที่จะมุ่งม่ันกับฟักเขียวในแปลง
ของตนมำกกว่ำกำรปลูกพืชอ่ืนๆ	 ในครั้ง
ก่อนๆ	จนประสบกำรณ์เกิดขึ้นมำกมำย

36 ครูภูมิปัญญำต�ำบลทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น



	 	 จำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้น	พ่อเกษมพบว่ำ 
กำรปลูกฟักเขียวมีข้อดีตรงที่ได้น�้ำหนัก	กำรบ�ำรุง 
รักษำและกำรเก็บผลผลิตง่ำย	 และเป็นพืชผักที่ 
รำคำนิ่ง	ไม่ขึ้นๆลงๆเหมือนกับชนิดอื่น	

  “หน้าที่ เราก็แค่ท�าให้เป ็นฟักเขียวที่มี
คุณภาพ”	 พ่อเกษมกล่ำว	 คุณภำพที่พ่อเกษม
หมำยถึงคือ	มีตรวจสำรเคมีทุกๆ	อำทิตย์	ฟักเขียว
มีลักษณะสวย	 ตรง	 ไม่มีรอยขีดข่วน	 ผิวเนียน 
น�้ำหนักลูกหนึ่งๆ	ต้อง	0.8	-	1.5	กิโลกรัม	และกิน
ได้ทุกส่วนของลูก	

กำรเปลี่ยนแปลงที่สร้ำงควำมรู้ใหม่เสมอ

	 	 ปัจจุบันนี้	 พ่อเกษมเปลี่ยนจำกกำรปลูกฟักเขียวป้อนห้ำงแม็คโคร	มำขำยส่ง 
ให้กับเทสโก้	 โลตัส	 โดยห้ำงก�ำหนดเงื่อนไขว่ำจะต้องปลูกแบบขึ้นค้ำง	 หำกไม่ 
เป็นเช่นนั้นจะไม่รับซื้อ	 จำกข้อก�ำหนดดังกล่ำว	ท�ำให้พ่อเกษมพบว่ำกำรปลูกแบบ 
ขึ้นค้ำงนั้นมีข้อดีในเรื่องกำรดูแลรักษำ	ที่สำมำรถท�ำได้ง่ำยกว่ำกำรปลูกให้เล้ือยไป 
บนพ้ืนดนิ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้น�ำ้และกำรตดัแต่งกิง่เถำ		ในกำรท�ำค้ำง		พ่อเกษมเลอืก
ใช้ไม้ไผ่และเชอืก	แทนกำรใช้ตำข่ำย	เพรำะเกบ็ผลได้ง่ำย	รำคำถกู	และมคีวำมทนทำน	
“ท�าค้างครั้งหนึ่งสามารถปลูกฟักเขียวได้ถึง 2 รอบ”	พ่อเกษมอธิบำย

	 	 ส่วนกำรกำรให้ปุย๋	นอกจำกจะเป็นปุย๋ทีไ่ด้ควำมรูจ้ำกกำรอบรมแล้ว		พ่อเกษม 
ยังได้สูตร	ปุ๋ยอำหำรเสริมมำจำกกำรแลกเปลี่ยนในที่ประชุมของกลุ่มสมำชิกอีกด้วย 
สูตรปุ๋ยดังกล่ำว	 เรียกว่ำ	 “ฮอร์โมนไข่”	 	 มี	 นมสด	 	 ไข่ไก่	 4	ฟอง	 เคร่ืองด่ืม	M	-	100 
1	 ฝำ	 ผงชูรสหรือน�้ำตำล	 1	 ช้อนโต๊ะ	 เป็นส่วนประกอบ	 แล้วหมักไว้	 3	 คืน 
ก่อนน�ำมำฉีดพ่น	 1	ครั้งต่อ	 3	 วัน”	 ไม่เพียงแต่	 “ฮอร์โมนไข่”	 เท่ำนั้น	ที่พ่อเกษมได้ 
จำกเพื่อนสมำชิก	แม้แต่กำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพเพื่อรดโคนต้นฟักเขียว	ก็ได้รับกำร
แนะน�ำและกระตุ้นให้ท�ำจำกเพื่อนสมำชิกเช่นกัน

  “ใครว่าอีหยังมาพ่อกะทดลอง พ่อเป็นคนชอบทดลอง”		พ่อเกษมกล่ำว
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เครือข่ำยควำมมั่นคง

	 	 กำรเข้ำร่วมโครงกำรโดยท�ำกำรเกษตรกัน 
เป็นกลุ่ม	ไม่ต่ำงคนต่ำงท�ำ	มีผลดีหลำยประกำร	แต่
ประกำรหนึ่งที่ส�ำคัญมำกก็คือ	 ท�ำให้ผลผลิตมีมำก
พอ	เมื่อมีผลผลิตมำกพอ	ก็มีตลำดรับซื้อชัดเจนและ
กว้ำงขึ้น

  “ถ้าท�าคนเดียวจะไม่มีตลาดมาซื้อของเรา 
หรอก”	พ่อเกษมสรุป	และกล่ำวต่อ	“แต่ก่อนปลูกอะไรก็ขายไม่ได้ เพราะไม่มีตลาดมี 
บ้างนิดๆ หน่อยๆ ก็อยู่ในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่พอรวมกันท�าหลายๆ คน ผลผลิต 
ของเราก็สามารถน�าส่งห้างต่างๆได้”

	 	 นอกจำกมีตลำดที่กว้ำงและชัดเจนแล้ว	กำรรวมกลุ่มยังท�ำให้เกิดกำรถ่ำยเท
ควำมรู้และก่อให้เกิดเครือข่ำยมิตรภำพที่พึ่งพำกันในหมู่เกษตรกรอีกด้วย

  “เวลาพบกันก็จะแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลกัน พบกันทุกครั้ง เราก็จะมีความ
สุขกันทุกครั้ง ตอนนี้เราสนิทสนมกันทั้งต�าบล”		พ่อเกษมเล่ำถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

	 	 ด้วยเพรำะกำรพบกันท�ำให้มีควำมสุขนี่เอง	 ที่เวลำมีกำรประชุมกลุ่มคร้ังใด	
พ่อเกษมจึงไม่เคยขำด	  “พบเพื่อนแล้วมันมีแรงขับ เมื่อก่อนพ่อท�าไปเรื่อยๆ แต่พอ
ท�าเป็นกลุม่ กอ็ยากให้ฟักเขยีวของเราได้ดเีหมอืนของเพือ่น เพือ่นกอ็ยากให้ดเีหมอืน
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ของเรา มันเป็นการเสริมกันไปกันมา 
พ่อคดิว่า แบบนีแ้หละด ีมนัจะได้ท�าให้
ทุกคนโตไปพร้อมกัน” 

	 	 ในอนำคต	 พ่อเกษมอยำกให้ 
กำรท�ำกำรเกษตรของตัวเองและของ
เพื่อนๆ	ในกลุ่ม	ตลำดที่มั่นคง	สำมำรถ 
ขยับขยำยพื้นที่ปลูกได ้มำกกว ่ำนี	้
นอกจำกนี้	 ยังอยำกให้พื้นที่ของใครก ็
ตำมทีร่ะบบน�ำ้ยงักระจำยไม่ทัว่ถงึลอง
คิดทบทวนว่ำในพื้นที่นั้นๆ	 สำมำรถ 
พัฒนำอะไรได้บ้ำงที่เหมำะสม	เพื่อมัน 
จะได้สร้ำงรำยได้งอกเงยขึ้นมำได้ 
บ้ำง	พื้นที่บำงส่วนของพ่อเกษมเองที่ 
อยู่ในลักษณะดังกล่ำว	 ก็ก�ำลังคิดอยู่ 
ว่ำจะพัฒนำมันให้เกิดประโยชน์ให้ได้

  “ตอนนี้ ของผมท�าในพ้ืนที่แค่  
1 งาน สามารถสร้างรายได้ 10,000  
บาท ถ้าพื้นที่ทั้งหมดสามารถเพาะ 
ปลูกได้ตลอดปี คิดดูผมจะได้เท่าไหร่”	

	 	 ในอนำคต	 พ่อเกษมจึงคิดว่ำ 
จะลงทุนติดตั้งระบบสูบน�้ำโดยใช ้
พลงังำนโซล่ำเซลล์แทนกำรใช้พลงังำน
ไฟฟ้ำ	 เพื่อสูบน�้ำไปให้ถึง	 หำกท�ำได	้ 
พ่อเช่ือว่ำ	 ควำมขยันและกำรรักกำร
เรียนรู้ของพ่อ	 จะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ
ในที่สุด

ทบทวนวันนี้ เพื่ออนำคตวันหน้ำ

นำยเกษม  โชคลำ อำยุ 53 ปี 

บ้ำนห้วยยำง	หมู่ที่	6	ต.ทุ่งโป่ง
อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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กิตินันท์-พัชรี โสดำวัน

ควำมรู้พลิกฟื้นแตงกวำ
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				 กิ ตินันท ์และพัช รี	 
สองสำมีภรรยำมีพื้นเพ 
มำจำกครอบครัวเกษตกร	 
ทั้งสองเข้ำร ่วมโครงกำร
ปิดทองหลังพระฯ	 เมื่อป	ี 
พ.ศ .2558 	 เ ริ่ มต ้นกับ 
โครงกำรด้วยกำรปลูกข้ำว 
ถั่วฝักยำว	 และแตงกวำ	 
ในพืน้ทีไ่ม่มำกนกั	น�ำดนิไป 

วิเครำะห์	 แล้วสั่งปุ๋ยมำบ�ำรุงตำมควำมรู้ที่ได้จำกโครงกำร	ปรำกฏว่ำได้ผลผลิตข้ำว 
ท่ีได้ดีเกินคำดจึงลองปลูกถั่วในพื้นที่	 1	 งำน	และเอำใจใส่แตงกวำจ�ำนวน	 2	 งำน 
ที่ปลูกอยู่ก่อนแล้ว	ซึ่งก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด

	 	 เหตุผลที่ปลูกแตงกวำ	 เริ่มมำจำกน้องชำยของพัชรีเคยปลูกแตงกวำส่ง 
ออกมำเลเซียอยู่ที่ภำคใต้	 แต่มีเหตุให้ต้องล้มเลิกกิจกำรกลับมำหนองคำย	 จึงถ่ำย 
โอนเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทั้งสอง	 รวมทั้งเทคนิควิธีกำรที่น้องชำยได้มอบให้	ตั้งแต่
เริ่มปลูกจนถึงกำรเก็บผลผลิต	ทั้งกำรใส่ปุ๋ยที่ต้องใช้สูตรเสมอ	 (15-15-15)	และกำร
ใช้ยำฉีดพ่นกันโรคพืชและแมลง	

	 	 พัชรีเล่ำว่ำ	 เมื่อเสร็จช่วงฤดูกำรท�ำนำ	 น้องชำยจะมำเยี่ยมทุกคร้ัง	 เพ่ือ 
สอบถำมและให้ค�ำปรึกษำถึงปัญหำที่เกิดขึ้น	 เสมือนเป็นพี่เลี้ยงที่คอยเอำใจใส ่
อย่ำงใกล้ชิด	 ทั้งสองร่วมกับโครงกำรมำได้	 1	 ปี	 จนกระทั่งพัชรีตั้งท้องลูกคนเล็ก	
ประจวบกับเป็นช่วงที่ว่ำงเว้นจำกกำรท�ำกำรเกษตร	 กิตินันท์จึงเข้ำท�ำงำนเป็น 
พนักงำนท�ำสวนของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	 ที่อ�ำเภอน�้ำพอง	 และ 
ถอนตัวจำกกำรร่วมกิจกรรมของโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	เพรำะไม่มีเวลำ

“จำกเกษตรกรในโครงกำรสู่งำนประจ�ำ”
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กลับมำตำมหำเสียงเรียกร้องของหัวใจ

	 	 ระหว่ำงที่ท�ำงำนประจ�ำอยู่กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ	 กิตินันท์ไม่ได้ทิ้งงำน 
ด้ำนกำรเกษตรเสียทีเดียว	ควำมรักควำมชอบที่มีต่องำนด้ำนนี้	 ยังท�ำให้วนเวียนอยู ่
กับมันอยู่เสมอๆ		นำนวันเข้ำ	ควำมรักควำมชอบในใจเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ	กระทั่งเมื่อสิ้น
ปีที่	2	ของงำนประจ�ำ	 เขำก็ตัดสินใจลำออก	กลับมำท�ำกำรเกษตรในพื้นที่กว่ำ	7	ไร่	 
ที่ตนกับภรรยำได้รับเป็นมรดกตกทอด	

	 	 โดยกำรกลับมำในครั้งนี้	 กิตินันท์ตั้งใจแน่วแน่ว่ำจะเอำจริงเอำจังกับมันให้ 
มำกกว่ำเก่ำ	 โดยกลับมำเข้ำร่วมโครงกำรอีกครั้งช่วงปลำยปี	 2560	 โดยคร้ังนี้เขำ 
เข้ำร่วมกบัโครงกำร	ข้ำวโพดและแตงกวำ	ซึง่เป็นพืชทีต่นเองถนดัทีส่ดุ	“เคยท�าอยูเ่ดมิ 
แล้วเมื่อกลับมาปลูกอีกครั้งและได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนาของโครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ ว่าจะช่วยเหลือด้านการตลาดที่กว้างและแน่นอนข้ึน ผมจึงพร้อม 
ที่จะปลูกแตงกวาให้ดีที่สุด”	กิตินันท์บอกเล่ำถึงควำมตั้งใจของตนเอง

	 	 ขณะที่พัชรีช่วยขยำยควำมว่ำ	 ตอนที่กิตินันท์ไปท�ำงำนประจ�ำ	 ยังแบ่งเวลำ 
มำปลูกแตงกวำกับมะระจีนในพื้นที่ประมำณ	2	งำน	อยู่บ้ำง	แต่ตอนนั้น	ตลำดที่แคบ
และไม่มีเวลำเอำใจใส่มำกนัก	จึงท�ำให้ดีได้ยำก		

  “ปลูกแล้วไม่มีตลาดที่กว้างและไม่มีความแน่นอน มันก็อยู่ยาก”	พัชรีกล่ำว	 
ก่อนที่กิตินันท์จะเสริมต่อว่ำ	 “เหตุที่ผมสนใจแตงกวาก็เพราะว่า ผมรู้จักมันดี มี 
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ประสบการณ์กับมันมาก่อน ทั้งยังเป็นพืชอายุสั้นที่สามารถเก็บผลผลิตได้ภายใน  
1 เดอืน หรอื 35 วันในหน้าหนาว ซึง่เป็นรอบเวลาทีไ่ม่ท�าให้แบกต้นทนุอยูน่านเกนิไป”  

	 	 เมื่อเข้ำร่วมโครงกำร	 ทั้งสองคนได้พัฒนำระบบน�้ำจำกระบบเดิมที่สูบจำก
บ่อแล้วยืนรดน�้ำด้วยตัวเอง	 มำเป็นระบบน�้ำหยด	 โดยกู้ยืมเงินทุน	 40,000	 บำท 
จำกโครงกำรมำขุดเจำะน�้ำบำดำลและใช้ระบบสูบกระจำยน�้ำไปในแปลงพื้นที่ 
เพำะปลูกด้วยพลังงำนโซล่ำเซลล์	 กำรปรับปรุงระบบน�้ำดังกล่ำว	 ทั้งสองเห็นได ้
อย่ำงชัดเจนว่ำประหยัดน�้ำกว่ำแบบเดิม	ทั้งยังมีเวลำไปขยำยพื้นที่กำรปลูกแตงกวำ
และท�ำอื่นๆ	ได้เพิ่มขึ้น

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	กำรท�ำกำรเกษตรไม่ใช่แค่กำรดูเร่ืองระบบน�้ำเพียงอย่ำงเดียว	
ยังมีควำมละเอียดอ่อนในขั้นตอนต่ำงๆ	อีกหลำยอย่ำง	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเตรียมดิน 
กำรทีต้่องป้องกนัและรบัมอืกบัโรคพืช		ซึง่จะต้องเอำใจใส่อย่ำงถีถ้่วน	ส�ำหรบักตินินัท์
กับพัชรีนั้น	ดีที่ว่ำทั้งสองมีประสบกำรณ์ด้ำนนี้มำอย่ำงช�่ำชอง	จึงสำมำรถเข้ำใจและ
รู้จักวงจรในกำรดูแลแตงกวำได้เป็นอย่ำงดี	ปัญหำที่เกิดขึ้นจึงมีไม่มำกนัก

	 	 ทั้งสองคนเป็นแรงงำนหลักในกำรท�ำสวน	 โดยกิตินันท์จะท�ำหน้ำที่เกี่ยวกับ 
งำนด้ำนกำรเตรียมพื้นที่	ส่วนพัชรีจะเก็บเกี่ยวแล้วน�ำไปขำย		

	 	 ปัจจุบัน	พัชรีบอกว่ำกำรปลูก 
แตงกวำได้สร้ำงรำยได้ให้ครอบครัวของ 
เธอได้อย่ำงสม�่ำเสมอ	ประมำณ	10,000	- 
20,000	บำท	ในรอบเดอืนเว้นเดอืน	ซึง่เป็น 
รำยได้ที่สำมำรถน�ำมำจุนเจือค่ำใช้จ่ำยใน
ครอบครัวระหว่ำงที่รอรำยได้จำกกำรขำย 
พืชเศรษฐกจิชนดิอืน่	ไม่ว่ำจะเป็นอ้อยหรอื
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ครอบครัวของเธอได้
ปลูกไว้ด้วย	 	ทั้งสองได้ย�้ำว่ำพวกเขำได้รัก
กำรปลูกแตงกวำยิ่งกว่ำพืชผักใดๆ	 “เวลา
เดินไปดูแตงกวาในแปลง เห็นมันติดผล
ดกและเจริญงอกงาม มันเป็นความสุขใจ 
ที่บอกไม่ถูก”	เธอเล่ำอย่ำงภำคภูมิใจ
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กลำยเป็นพี่เลี้ยง

	 	 ด้วยควำมช�ำนำญเรื่องกำรปลูกแตงกวำ	
ท�ำให้ตอนนี	้ทัง้กตินินัท์และพัชรกีลำยเป็นพ่ีเลีย้ง
ให้กับเพื่อนสมำชิกคนอื่นอีกด้วย	ทั้งสองจะช่วย
แนะน�ำเรือ่งระบบน�ำ้หยดทีไ่ด้รบักำรแนะน�ำและ
สนบัสนนุทนุจำกโครงกำร	และเทคนคิต่ำงๆ	ทีจ่ะ
ท�ำแตงกวำมีผลผลิตสูงตำมที่คำดหวัง

	 	 ปัจจุบันพัชรีและกิตินันท์ได้ขยำยพ้ืนไป 
ข้ำงๆ	อกีแปลง		เพือ่รือ้ฟ้ืนควำมรูก้ำรปลกูแตงกวำ 
ท่ีได้จำกน้องชำยขึ้นมำอีกครั้งหนึ่ง	 กิตินันท  ์
เล่ำว่ำ	 จำกควำมรู ้กำรปลูกแตงกวำที่ได้จำก 
น้องชำย	จะต้องให้ปลกูให้ห่ำงจำกแปลงแตงกวำ
พอสมควร	 เพื่อจะไม่ให้เกิดกำรแย่งธำตุอำหำร				
อำกำศและแสงแดดระหว่ำงแตงสองชนิด	 แต่ 
เนื่องจำกพื้นที่มีข้อจ�ำกัดในกำรติดต้ังระบบน�้ำ	
ท�ำให้สำมำรถแยกแปลงของแตงทั้งสองชนิด
ห่ำงกันได้ไม่ถึง	10	เมตร	เขำจึงต้องแก้ปัญหำนี้
โดยกำรปลูกข้ำวโพดให้เป็นแนวกันชนระหว่ำง
แปลงทั้งสอง	 เมื่อท�ำแบบนี้	 ปรำกฏว่ำ	แตงกวำ
ให้ผลผลิตที่น่ำพอใจอย่ำงยิ่ง	ผลดังกล่ำว	ท�ำให้

ตอนนีเ้พือ่นสมำชกิในกลุม่หนัมำ
ปลกูแตงกวำตำมเขำเพิม่สองรำย

คุณค่ำแห่งกำรงำน

	 	 เมื่อทั้งสองคนเลือกที่จะ 
มุ่งมั่นเอำดีกับกำรเกษตร	 ข้อดีที่ 
เกดิขึน้อย่ำงทนัททีนัใดกค็อื		ท�ำให้ 
สำมำรถอยู่กับครอบครัวได้อย่ำง
พร้อมหน้ำพร้อมตำทัง้พ่อ	แม่		ลกู		 
กำรที่โครงกำรให้กำรสนับสนุน
เงินทุน	เป็นกำรหยิบยื่นโอกำสให้
ทัง้สองสำมำรถตัง้หลกัทีจ่ะพึง่พงิ
กำรเพำะปลกูเพือ่สร้ำงครอบครวั
ให้เติบโตตำมที่ต้องกำร	ทั้งยังก่อ
ให้เกิดเอำควำมรู้ใหม่ๆ	 ที่ท�ำให้
กำรเพำะปลูกเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด	

  “ล่าสดุผมเพิง่กลบัจากการ
ดงูานเรือ่งการปลกูข้าวโพดหวาน
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ที่จังหวัดอุบลฯ นอกจากได้เพื่อน
ใหม่ๆ ที่จะคอยปรึกษาหารือกัน
ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเพาะ
ปลูกแล้ว ผมยังได้ความรู ้เพิ่ม
เติมหลายอย่างมาก ที่ผมจะน�า
มาปรับใช้ในแปลงของผม”				กิติ
นันท์กล่ำว	

	 	 ขณะพชัรกีล่ำวว่ำ	กำรกลบั
เข้ำมำร่วมโครงกำรอีกรอบ	ท�ำให้
เธอเห็นคุณค่ำของเวลำทุกนำทีที่
ผ่ำนไป	 “แต่ก่อนตื่นขึ้นมาคิดไม่
ออกว่าจะท�าอะไรดี เพราะไม่มี
อะไรท�า แต่เดี๋ยวนี้ตื่นขึ้น หันไป
มองแปลงแตงกวาท่ีลงแรงอาบ
เหงื่อ ก็ต้องมาคิดว่าจะท�าอะไร
ก่อนหลัง ท�าให้เรามีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้า”		

นำยกิตินันท์ โสดำวัน อำยุ 38 ปี 

นำงพัชรี โสดำวัน อำยุ 35 ปี

บ้ำนห้วยยำง	หมู่ที่	6		ต.ทุ่งโป่ง	
อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

	 	 ในอนำคตสิ่งที่ทั้งสองอยำกเห็นคือ	ควำม
มั่นคงของตลำดท่ีสำมำรถขำยผลผลิตได้ตลอด
ปีไม่ต้องอิงกับฤดูกำล	 ทั้งนี้ก็เพรำะทั้งสองได้
เลือกแล้วที่มีชีวิตเป็นเกษตรกร	 หำกมีตลำด 
ต่อเนื่อง	 ก็จะท�ำให้วิถีชีวิตของทั้งสองและลูกๆ	 
มหีลกัประกนัทีดี่ในอนำคต		และจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดเชือ้โควดิ	ท�ำให้เขำคดิทีจ่ะปลกูพชืกนิ
ใบร่วมด้วย	“เผือ่ปลกูไว้กนิเอง มะเขือพวง  เพราะ
เกบ็ได้นานหลงัจากเกบ็เกีย่ว ปลกูง่าย”	แต่ทัง้สอง
คนกย็งัรกัในกำรปลกูแตงเพรำะอำยเุกบ็เกีย่วสัน้	
ปรุงอำหำรได้	 กินสดได้	 เป็นผักที่ทุกบ้ำนกินเมื่อ
เทียบกับฟักเขียว	มีคนทำนมำกกว่ำ
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มำจำกครอบครัวใหญ่

	 	 แม่ทองเลือ่นเกดิในครอบครวั 
ใหญ่	พ่อแม่ท�ำนำเพือ่เลีย้งปำกท้อง 
สมำชิกในครอบครัวมำตั้งแต่เธอ 
ยังอ้อนยังออด	 เธอเองก็เริ่มท�ำนำ 
มำแล ้วตั้ งแต ่ยั ง เป ็นเด็กสำว 
สมยัก่อนครอบครวัของเธอและ 
ผู ้คนในหมู่บ้ำนท�ำนำด�ำกัน 
เป็นหลกัต่อมำเกิดขำดแคลน 
แรงงำนเพรำะคนวัยแรงงำน 
จ�ำนวนมำกเข้ำหำงำนท�ำใน 
เมืองหลวง	 คนในหมู ่บ้ำน
รวมทั้ง	 ครอบครัวของเธอจึง
เปลีย่นมำท�ำนำหว่ำน	ทีอ่ำศยั
แรงงำนและต้นทุนน้อยกว่ำ

ทองเลื่อน ถมภิรมย์   

ทุ่งนำแห่งควำมสุข

“หัวใจส�ำคัญของกำร
เป็นชำวนำคือควำมขยัน 
ควำมพยำยำม ถ้ำขี้คร้ำน
เงินไม่ได้เข้ำกระเป๋ำแน่นอน”
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	 	 ปี	 2526	 แม่ทองเลื่อนแต่งงำน 
กับพ่อยุทธ	 และยึดอำชีพท�ำนำสร้ำง 
รำยได ้หลักให ้ครอบครัวบนพื้นที	่ 
ทั้งหมด	 22	 ไร่	 โดยแบ่งเป็นกำรท�ำนำ
หว่ำน13	 ไร่	 ที่เหลืออีก	 9	 ไร่	 ท�ำสวน 
พืชผักและไม้ผล

	 	 แม่ทองเลื่อนเข้ำร่วมโครงกำร 
กับปิดทองหลังพระฯ	มำตั้งแต่ปี	 2560	

โดยเข ้ำร ่วมเป็นอำสำแรงงำนกำรท�ำ 
คลองส่งน�้ำมำในพ้ืนที่เกษตรของชุมชน	
จำกนั้นเข้ำรับสนับสนุนพืชพันธุ ์หลังนำ
จำกโครงกำร

	 	 ครั้งนั้นเธอเลือกปลูกข้ำวโพดหวำน
และปลูกพืชผักอ่ืนๆ	 ในพ้ืนที่จ�ำนวน	2	 ไร่		
พร้อมเข้ำร่วมเป็นสมำชิกหลำยๆ	 กลุ่มใน
โครงกำร	 เช่น	กลุ่มปลูกผัก	กลุ่มมะพร้ำว	
กลุ่มเลี้ยงไก่	เป็นต้น

	 	 ถงึวันนี	้สองปีกว่ำๆ	แล้วทีเ่ธอท�ำงำน 
ร่วมกับโครงกำรปิดทองหลังพระฯ

ท�ำนำแบบใหม่ กำรเรียนรู้ 
และประสบกำรณ์

	 	 จำกรับกำรสนบัสนนุพชืพนัธ์ุหลังนำ	
ในปี	 2562	แม่ทองเลื่อนขยับขยำยควำม
ร่วมมือกับโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 มำ
สู่ท�ำนำด้วยวิธีกำรใหม่ที่เรียกว่ำ	 “การท�า
นาหยอด”	 เธอเล่ำว่ำ	 แม้จะเห็นด้วยกับ
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วัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ต้องกำร
ให้เกษตรกรมีอยู่มีกินดีขึ้นกว่ำเดิม
มำแต่ต้น	 แต่สำเหตุที่ เ พ่ิงเข ้ำมำ 
ร่วมทดลองท�ำนำหยอดในปีที่สำมก็ 
เพรำะว่ำ		ในช่วงแรกโครงกำรส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรปลูกข้ำวเพื่อมุ ่งสู ่กำร
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขำยอย่ำงเดียว	 จึงไม่
มัน่ใจว่ำตนเองจะมคีวำมสำมำรถท�ำ 
ได้หรอืไม่		จงึชะลอกำรเข้ำร่วมไว้ก่อน		 
ต่อมำโครงกำรเปิดให้เกษตรกรมทีำง 
เลือกมำกขึ้น	 โดยสำมำรถน�ำข้ำวที ่
ผลิตได้จ�ำหน่ำยแก่โรงสีภำยนอกได้		
เธอและสำมีเลยไม่รีรอที่จะเข้ำมำ
ร่วมเรียนรู ้และทดลองท�ำนำหยอด 
กับปิดทองในปัจจุบัน

	 แม้ว่ำจะเพิง่ผ่ำนประสบกำรณ์กำรท�ำนำ 
ในวิธีกำรใหม่ไปเพียงแค่ปีแรก	แม่ทองเลื่อน
ก็เห็นข้อดีและควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิธีกำร 
ท�ำนำด�ำ	 นำหว่ำน	 ที่เธอเคยท�ำมำเกือบทั้ง 
ชีวิตกับกำรท�ำนำหยอดอย่ำงชัดเจน	นั่นคือ 
กำรท�ำนำหยอดต้นข ้ำวจะเจริญเติบโต
สม�่ำเสมอเป็นแถวเป็นแนว	 สำมำรถก�ำจัด
วัชพืชได้ง่ำย	ท�ำให้ประหยัดทั้งแรงงำนและ
เวลำ		ต่ำงจำกกำรท�ำนำแบบวธิเีดมิ	ทีปั่ญหำ
ดังกล่ำวหนักอกหนักใจเธอมำตลอด

	 ที่ส�ำคัญกว่ำนั้นคือ	 ผลผลิตที่เพิ่มข้ึน 
อย่ำงเห็นได้ชัด	แม่ทองเลื่อนเล่ำว่ำ	 ในพื้นที	่	 
12	 ไร่	 เธอแบ่งปลูกข้ำวเหนียวพันธุ ์ข ้ำว 
ธัญสิรินจ�ำนวน	 8	 ไร่	 ส่วนที่เหลืออีก	 5	 ไร่ 
นั้นปลูกข้ำวจ้ำวหอมมะลิ		ผลผลิตจำกแปลง 
ข้ำวเหนียวได้ผลดีเกินคำด	 จำกที่เคยได้ 
ผลผลิตอยู่แค่	6	-	7	ตัน	แต่พอเปลี่ยนเป็นนำ
หยอดกลับได้ถึง	10	ตัน	

	 ส่วนแปลงที่ปลูกข้ำวหอมมะลินั้นตอน
ปลูกคำดกำรณ์ว่ำจะได้	3	ตัน	แต่เก็บผลผลิต 
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ได้แค่	2.6	ตัน		ซึ่งเธอให้ควำมเห็นว่ำ 
น่ำจะเป็นเพรำะเป็นพื้นที่ลุ ่ม	 กำร 
ควบคุมปริมำณน�้ำยังไม่ดี	 ต้นข้ำวที่ 
ขึ้นมีต้นสูงชะลูด	 ตอนข้ำวตั้งท้อง 
ล�ำต้นข้ำวโยก	ข้ำวไม่แตกกอ		ต้นข้ำว 
ล้มส่วนใหญ่	 รวงข้ำวจึงไม่ติดตำมที่ 
คำด		กลำยเป็นฟำงมำกกว่ำเมลด็ข้ำว	

	 	 แม่ทองเลื่อนได้เรียนรู้ว่ำในป ี
ถัดไปเธอจะต้องควบคุมระดับน�้ำให้ 
น้อยลงกว่ำเดิม	ลักษณะพื้นที่นำของ 
แม่ทองเลื่อนบอกว่ำมี	2	ลักษณะคือ 
นำลุ่มกับนำดอน	นำลุ่มไม่มีปัญหำ 
เรื่องวัชพืชมำกนัก	 ผิดกับนำดอนที ่
ท�ำให้แม่ทองเลื่อนจ�ำใจต้องใช้สำร
เคมีก�ำจัด	

  “ในใจแม่ไม่อยากใช้หรอก  
เพราะมันจะส่งผลต่อตัวเราเอง แต่ 
ถ้าไม่ใช้ข้าวก็ไม่ได้ผล”	เธอกล่ำว

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 แม้ปีที่ผ่ำนมำ	 
ข้ำวเหนยีวจะให้ผลผลติเป็นทีน่่ำพอใจ 
แต่แม่ทองเลื่อนก็ยังมุ่งมั่นที่ปรับวิธี 
กำรท�ำนำหยอดในแปลงนีใ้ห้ดยีิง่ๆ		ขึน้	 
เพรำะรู้ดีว่ำยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	
และค้นพบประสบกำรณ์ที่สำมำรถ
น�ำไปต่อยอดในกำรท�ำนำปีหน้ำได้

  “เราได้ให้คนอืน่มาถอนต้นข้าว
ในนาเราไปปลูกในนาของเขา แล้ว
เราก็เห็นว่า ยิ่งถอนออก ต้นที่อยู่ก็ยิ่ง 

ต้นอ้วน ล�าปล้องใหญ่ รวงใหญ่”  

	 	 ประสบกำรณ์ดังกล่ำวนี้เองที่ท�ำให้ 
เธอคิดว่ำ	 ปีหน้ำจะลดจ�ำนวนเมล็ดข้ำวที ่
หยอดให้น้อยลงกว่ำเดิมและรักษำระยะห่ำง 
ระหว่ำงแถวให้ดีกว่ำนี้		

  “ระยะห่างที่เหมาะ จะท�าให้ง่ายใน 
การที่เราจะเดินถอนวัชพืช และคัดต้นที่ไม่ 
ต้องการออก”	เธอบอกเล่ำถึงควำมรู้ที่ค้นพบ 
จำกกำรปฏิบัติจริง

ควำมมั่นใจในเส้นทำง

	 	 กำรเข้ำร่วมโครงกำรกับปิดทองหลัง 
พระฯ	ท�ำให้แม่ทองเลื่อนได้มีโอกำสท�ำงำน 
กลุ ่มร่วมกับคนอื่นๆ	 ซ่ึงนอกจำกจะท�ำให้ 
ได้เรียนรู้กำรท�ำงำนเป็นหมู่คณะแล้ว	 และ 
ยังท�ำให้เธอมีโอกำสได้ไปศึกษำดูงำนแปลง
นำของเกษตรกรคนอื่นๆ	 ที่เป็นสมำชิกใน
กลุ่มด้วย	
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	 	 ครั้งที่เธอประทับใจที่สุดคือ	 ได้ไป 
ศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงนำของ
พ่อเกษม	ซึ่งเป็นเกษตรกรกำรท�ำนำหยอด
ตัวอย่ำงของกลุ่ม	

  “เราอาจจะมทีนุไม่เยอะเท่าพ่อเกษม  
ความพร้อมด้านอื่นๆ ก็อาจจะไม่เท่าด้วย 
แต่เทคนิคที่ได้กลับมา เราคิดว่าบางอย่าง
สามารถน�ากลบัมาปรบัใช้ในแปลงของเรา
เองได้ไม่ยาก”	เธอเชื่อมั่นเช่นนั้น

	 	 ไม่ใช่ม่ันใจแค่ว่ำจะสำมำรถท�ำนำ 
หยอดให้ดีขึ้นเท่ำนั้น	 แต่ยังหมำยถึงว่ำ	 
วันหนึ่งเธอจะสำมำรถปลดหนี้ที่พอกพูน 
มำอย่ำงยำวนำนจำกกำรท�ำนำแบบเดิมได้ 
อีกด้วย	 เพรำะแม่ทองเลื่อนก็เหมือนกับ
ชำวนำส่วนใหญ่ที่ชีวิตผูกมัดอยู่กับภำระ
หนี้สินจนแทบแยกกันไม่ออก	

	 	 อย่ำงเธอกู ้ เงินจำกธนำคำรเพ่ือ 
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 (ธกส.)	
ในปี	2530	จ�ำนวน		30,000	บำท	ต่อมำปี	 
2531	กู้เพิ่มอีก	 50,000	บำท	 เพื่อน�ำเป็น 
ทุนและเงินหมุนใช้จ่ำยในครอบครัว	 จำก
รำยได้โดยประมำณจำกกำรขำยข้ำวที่
เหลือจำกกำรเก็บไว้กินแล้ว	 ได้ประมำณ 
50,000-60,000	 บำทต่อปี	 แม้เธอไม่ได้ 
บอกว่ำ	 ปัจจุบันทบต้นทบดอกหนี้สิน 
ของเธอมีอยู่จ�ำนวนเท่ำไหร่	 แต่ที่เธอกล้ำ

ยืนยันก็คือ	 อีก	 2-3	 ปีข้ำงหน้ำเธอจะ 
ปิดหนี้	 ธกส.	 ให้ได้ด้วยผลผลิตจำก 
กำรท�ำแบบใหม่ที่เธอก�ำลังมุ่งมั่น

 “โอกาสมาถึงแล้ว เรามีทั้งวิธีการ 
ท�านาที่ให้ผลผลิตดี มีคนคอยแนะน�า
อย่างใกล้ชิด มีการสนับสนุนด้านการ 
ตลาดที่เป็นธรรมจากปิดทองแค่ปีแรก 
เราก็ได้เริ่มทยอยใช้หนี้ ธกส. บ้างแล้ว  
อีกสองสามปี เราม่ันใจว่าจะจ่ายได้
หมดแน่ๆ”	เธอกล่ำวอย่ำงมั่นใจ

ศักรำชใหม่และควำมสุข 
ของคนวัย 54 
	 นอกจำกกำรท�ำนำแล้ว	 ปัจจุบัน 
แม่ทองเลื่อนยังปลูกมะพร้ำวน�้ำหอม 
ปอเทอืง	(เพือ่ขำยเมลด็)	เพือ่ให้งอกเงย
เป็นเงินในอนำคตเป็นอีกทำงหนึ่งด้วย	
ทั้งสองอย่ำง	 เธอกับสำมีเลือกที่จะรวม
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ศักดิ์ศรี	 และวันนี้โครงกำรปิดทอง
หลังพระฯ	 ก็เข้ำมำสร้ำงให้ควำม
หวังมีโอกำสที่จะเป็นจริง

	 	 ส่วนก�ำลังใจนอกจำกจะมำ 
จำกครอบครัวที่เธอรักแล้ว	ทุกวันนี้	 
เธอมักจะเห็นข่ำวในทีวีบ่อยๆ	 ว่ำ 
มีคนต�ำแหน่งใหญ่โต	 เงินเดือน 
หลำยๆ	หมื่น	 ประสบปัญหำชีวิต	 
หำทำงออกไม่เจอ	 ถึงกับต้องฆ่ำ 
ตัวตำย	ลำภ	ยศ	สรรเสริญ	 ไม่ใช่ 
ตัวช้ีวดัควำมสุขเสมอไป		แม้จะไม่ม ี
เงินทองมำกมำย	ไม่มีต�ำแหน่งใดๆ 
แต่ถ้ำค้นหำควำมสุขให้เจอได้อยู่
กบัครอบครัว	ได้อยูก่บักำรงำนแห่ง 
ชีวิต	 	 ไม่อดมื้อกินมื้อ	 เท่ำนี้ชีวิตก ็
อำจมีควำมสุขกว่ำใครหลำยเท่ำ

  “ยังไง เราก็ยังมีพื้นที่นาเป็น
ของตัวเอง แม้จะไม่เยอะ แต่ถ้าเรา
ขยนั ใช้พืน้ทีท่ีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์ 
ไม่ปล่อยให้พืน้ทีว่่างเปล่า  เท่านีเ้รา
ก็ไม่อดตาย หนี้สินที่มีก็พยายาม
ปลดหนี้ตามที่ก�าหนดในแต่ละปี  
ไม่ต้องกังวลให้เกินเหตุ...ความ
สุขอยู่รอบๆ ตัวเรา”	 แม่ทองเล่ือน 
ทิ้งท้ำย

กลุ่มกบัคนอืน่ๆ	เพือ่รบักำรสนบัสนนุจำกปิดทอง
เหมือนกับกำรท�ำนำข้ำว	

  “ท�ากับปิดทอง เรามั่นใจว่าจะไปได้”	เธอ 
ว่ำ	 ในอนำคตแม่ทองเลื่อนวำงแผนที่จะไม่ใช ้
สำรเคมใีนแปลงข้ำวของตนเอง	เพือ่แปลงนำของ 
เธอจะสำมำรถเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งขำย 
ในกลุ่มข้ำว	ในรำคำที่สูงกว่ำขำยข้ำวแห้งปกติ	

  “ปัจจุบันเราประเมินตัวเองว่าของเรายัง 
ไม่ได้มาตรฐาน เพราะเมล็ดลีบเยอะและยังใช้ 
สารเคมีอยู่ จึงยังไม่อยากส่งเมล็ดพันธุ์ไปขาย 
ที่กลุ่ม แต่อนาคตเราท�าได้แน่” 

	 	 ตั้งแต่เป็นเด็กสำว	ออกช่วยพ่อแม่ท�ำนำ 
กระทั่งชีวิตเข้ำสู ่วัย	 54	 ท�ำนำมำ	 40	 กว่ำปี	 
สิ่งที่แม่ทองเลื่อนมีแรงผลักดันในกำรท�ำอำชีพ 
เกษตรอยู่ถึงทุกวันนี้	 คือควำมหวังและก�ำลังใจ 
ควำมหวังว่ำวันหนึ่งอำชีพของเธอจะพำชีวิต 
และครอบครัวให้ด�ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและมี 

นำงทองเลื่อน ถมภิรมย์  อำยุ 54 ปี 

บ้ำนหนองผือ	หมู่ที่	5	ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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  พ ่อสุนทร	 โชคลำ	
เตบิโตมำในครอบครวัชำวนำ 
ท�ำนำมำตั้งแต่ยุคที่ยังใช  ้
ควำยไถนำ	 แต่ท�ำเท่ำไหร่ 
ก็ ไ ม ่ ส ำมำ รถยก ร ะดั บ
คุณภำพชีวิตให้คุ ้มค่ำกับ
เงินทุนและเรี่ยวแรงที่ลงไป
ได้	 จึงหันไปประกอบอำชีพ
เป็นคนขบัรถส่งไก่ในจงัหวดั
อุดรธำนี		กระทั่งปี	2558	ก็
พบว่ำ	 ตัวเองเผชิญกับโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขำวอย่ำง 
ฉับพลัน	 ต้องพักรักษำตัว
อยูใ่นโรงพยำบำลเป็นระยะ

สุนทร  โชคลำ 

เทคนิคกำรท�ำนำแบบใหม่

“ผมจะอยู่ตำม
วิถีพอเพียงแบบนี้ 
ถ้ำเรำไม่พอเพียง
ใจเรำจะไม่สุข ยิ่งอยำก
มำก ยิ่งล�ำบำกมำก”

มะเร็งร้ำย ควำมหวัง 
และกำรต่อสู้เพื่อครอบครัว

เวลำ	1	เดือน	ตอนแรกควำมเจ็บป่วยน�ำควำมทุกข์มำ
ให้พ่อสุนทรอย่ำงแสนสำหัส	แต่ด้วยขวัญก�ำลังใจจำก
คนรอบข้ำง	พ่อสุนทรก็สำมำรถฝ่ำข้ำมห้วงเวลำวิกฤติ
ที่อำจเสียชีวิตสูงถึง	70	เปอร์เซนต์	มำได้

เรียนรู้  ลงมือท�ำอย่ำงเข้ำใจ และดอก
ผลแห่งกำรงำน

	 	 พ่อสุนทรเข้ำร่วมโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 
ในปี	 2561	 โดยเริ่มจำกกำรปลูกข้ำวโพดหลังท�ำนำ	 
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และค่อยๆ	 เรียนรู้เทคนิคกำรท�ำนำแบบใหม่
จำกโครงกำร	 ตอนน้ี	 ยังได้ลงชื่อเป็นสมำชิก
เลี้ยงไก่ประดู่หำงด�ำไว้อีกด้วย	 แต่ยังสองจิต
สองใจว่ำจะเลี้ยงหรือไม่	 เพรำะก่อนเข้ำร่วม
โครงกำร	พ่อสุนทรเคยเลี้ยงไก่	 ตอนนั้น	 ต้องอนุบำลไก่ด้วยตัวเเองทั้งหมด	 แต่ยัง 
ด้อยประสบกำรณ์	 จึงติดตั้งไฟให้ลูกไก่ต�่ำเกินไป	ท�ำให้ควำมร้อนจำกหลอดไฟเกิด 
ปฏิกริยำกับควำมร้อนของแกลบ	 เกิดไฟลุกไหม้	 จนลูกไก่ตำยยกเล้ำ	ประสบกำรณ์
ครั้งนั้นท�ำให้พ่อสุนทรยังเข็ดขยำดอยู่

	 	 ส�ำหรับกำรใช้เทคนิคท�ำนำแบบใหม่นั้น	พ่อสุนทรน�ำพื้นที่นำจ�ำนวน	 8	 ไร่	 
เข้ำร่วมโครงกำร	 โดยแบ่งพื้นที่ออกตำมวิธีกำรท�ำเป็น	 2	ส่วนคือ	 ส่วนที่หนึ่ง	 พื้นที่	 
3	ไร่	2	งำน	26	ตำรำงวำ	เป็นกำรท�ำนำโดยใช้เครื่องปักด�ำ	ส่วนที่สอง	พื้นที่อีก	4	ไร่	 
1	 งำน	 เป็นกำรท�ำนำโดยวิธีกำรท�ำนำหยอด	 แม้ว่ำจะห่ำงหำยจำกกำรท�ำนำไป
ประกอบอำชีพขับรถส่งไก่ในต่ำงจังหวัดอยู่หลำยปี	 แต่กำรที่เติบโตมำในครอบครัว 
ท่ีท�ำนำ	 รู้เห็น	 และคลุกคลีกับกำรท�ำนำมำตั้งแต่ในวัยเด็ก	 เมื่อต้องกลับมำท�ำนำ 
ภำยหลังที่หำยป่วย	ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยำกแต่อย่ำงใด	

 “ก็ท�าตามวิถีที่ท�าต่อกันมาจากรุ่นก่อนๆ จนเมื่อเข้าร่วมกับโครงการปิดทองฯ  
ก็ท�าให้รู้ว่าการท�านาให้ได้ผลผลิตที่สูงและคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงนั้น ต้องเร่ิม 
จากการเตรียมดินที่ดี ต้องรู้จักคุณสมบัติของดินในที่นาของเราอย่างละเอียด” 

  “ที่ส�าคัญคือ ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะมันจะท�าให้เรา
สามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างตรงจุดและรวดเร็ว เช่น ถ้าเรารู้จักดินในที่นาของเรา
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อย่างละเอียดและถูกต้อง เราก็จะใส่ปุ๋ยที่
เหมาะกับสภาพและคุณสมบัติของดิน เพื่อ
ให้ข้าวที่ปลูกเจริญเติบโตและได้ผลผลิตที่ดี 
ซึง่ถ้าใส่ใจ  การเรยีนรูเ้รือ่งนีไ้ม่ยากเลย  เพียง
เก็บตัวอย่างดินไปวัดหาค่าคุณสมบัติของ 
ดนิทีส่�านกังานเกษตรอ�าเภอกส็ามารถรูแ้ล้ว” 

  “หลังเข ้าร ่วมกับโครงการปิดทอง 
หลังพระ เรามาโดนใจที่เขาบอกว่า ถึงจะท�า
ยังไง ถ้าคุณภาพดินไม่ดี ผลผลิตก็ไม่เพิ่มขึ้น 
เบื้องต้นต้องปรับสภาพดินก่อน แล้วพืชที ่
เราปลูกก็จะง่ายในการบ�ารุงให้ได้ผลผลิตที่
สูง ไม่ว่าจะเป็นการตีดิน ตากดิน เพราะดิน
จะไม่แข็ง” พ่อสุนทรยืนยันในเคล็ดลับหรือ
กุญแจส�ำคัญกำรท�ำนำที่ตนเองค้นพบ	

	 	 นอกจำกนี้	 พ่อสุนทรได้เปรียบเทียบ 
ให้เห็นถึงข้อเด่นข้อด้อยระหว่ำงกำรท�ำนำ 
ด�ำกับนำหยอดให้ฟังว่ำ	กำรท�ำนำด�ำนั้น	จะ
ดูแลง่ำย	ได้ผลผลิตดี	แต่ต้นทุนจะสูง	เพรำะ
ต้องใช้แรงงำนเยอะ	 ขณะที่กำรท�ำนำหยอด	
ง่ำยทุกอย่ำง	ผลผลิตอำจไม่สูงเท่ำนำด�ำ	แต่
มีต้นทุนที่ต�่ำกว่ำ	

	 	 ด้วยสำมำรถท�ำได้ง่ำยและต้นทุนต�่ำ 
นี้เอง	 ที่ท�ำให้พ่อสุนทรก็ชอบและถูกใจกับ 
วิธีกำรท�ำนำหยอด	มำกกว่ำนำด�ำ	 โดยปรับ 
จ�ำนวนเมล็ดที่หยอดจำกเดิมหลุมละ	 7-8	 
เมล็ด	 เป็น	 4-5	 เมล็ดต่อหลุม	 เพรำะจะท�ำ 
ให้ข้ำวไม่แย่งปุ๋ยกัน	 สำมำรถเจริญเติบโต 
ได้ให้ผลผลิตเต็มที่ 	 ในอนำคต	 พ่อสุนทร 

อยำกทดลองให้มีทั้งพันธุ ์เตี้ยและ
พันธุ์สูงอยู่ในหลุมเดียวกันอีกด้วย	
เพรำะคิดว่ำทั้งสองพันธุ์จะได้พึ่งพิง
กันทั้งในเร่ืองคุณสมบัติที่แตกกอได้
ดีและไม่ล้ม		
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	 	 ประสบกำรณ์จำกกำรท�ำนำ
หยอดอีกประกำรหนึง่คอื	ทีพ่่อสนุทร
เล่ำให้ฟังก็คือ	 กำรท�ำนำหยอดนั้น	
จะต้องดูแลระดับน�้ำในนำให้ดี	 ถ้ำ
ขำดน�้ำ	 หญ้ำจะขึ้นง่ำย	 แม้จะไม่

เยอะเท่ำนำหว่ำน	แต่ก็ท�ำให้ผลิตข้ำวต�่ำลง
อย่ำงเห็นได้ชัด	 เพรำะหญ้ำจะแย่งปุ๋ยแย่ง 
น�้ำ	 จนข้ำวไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำง
เต็มที่	 ที่ผ่ำนมำ	 พ่อสุนทรจะใช้วิธีกำรถำง
หรือถอนหญ้ำในแปลงนำ	 แทนกำรฉีดพ่น
สำรเคมี	เนื่องจำกประสบกำรณ์กำรป่วยเป็น 
มะเร็งท�ำให้ตนพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรใช  ้
สำรเคมีเท่ำที่จะท�ำได้	

	 	 ผลจำกกำรท�ำนำด้วยเทคนิควิธีกำร
ใหม่	พ่อสุนทรสรุปให้เห็นภำพชัดเจนว่ำ	 วิธี
กำรท�ำนำแบบเดิม	 ไม่ว่ำจะท�ำนำหว่ำนหรือ
ปักด�ำ	 จะได้ผลผลิตประมำณ	40	กระสอบ	
หรือมำกสุดก็ได้แค่	60	กระสอบเท่ำนั้น	ต่ำง
จำกกำรท�ำนำด้วยเทคนิควิธีกำรใหม่อย่ำง
ชัดเจน	 เพรำะแค่ปีแรกที่เข้ำร่วมโครงกำร
ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นหลำยเท่ำ		

  “แปลงนาข้างๆ พ้ืนที่ขนาดใกล้เคียง
กัน แต่ยังท�าด้วยวิธีการแบบเก่า รู้ไหมเขาได้
ข้าวเปลือกแค่ 8 กระสอบ แต่ของเราได้ถึง 
104 กระสอบ” พ่อสุนทรเล่ำถึงผลผลิตของ
ตัวเองอย่ำงภำคภูมิใจ	 ก่อนจะรู้สึกเสียดำย 
ที่เพื่อนชำวนำคนอื่นๆ	 ไม่ยอมรับโอกำสที่
เขำแนะน�ำ	

แรงจูงใจ และกำรฝ่ำข้ำมแรง
เสียดทำน

	 	 แรงจูงใจที่ท�ำให้เข้ำร่วมกับโครงกำร 
ท�ำนำด้วยเทคนิคใหม่	 พ่อสุนทรยอมรับว่ำ 
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มำจำกเหตุผลส�ำคัญ	 2	 ประกำร	 คือ	 
หน่ึง	 กำรช่วยเหลือในด้ำนแรงงำน	 ใน 
ทุกๆขั้นตอนของกำรท�ำนำ	สอง	กำรให้ 
เงินทุนกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย	

	 	 พ่อสุนทรเล่ำว่ำ	กำรเข้ำมำช่วยเหลือด้ำนแรงงำนไม่มีปัญหำ	ใครๆ	ก็เห็นด้วย	
แต่เรื่องเงินกู้ยืมนั้น	ท�ำให้ชำวบ้ำนจ�ำนวนมำกไม่กล้ำเข้ำมำร่วม	 เพรำะกลัวเป็นหนี้
สินเพิ่มจำกที่เป็นกันอยู่แล้วแทบทุกครัวเรือน	จึงยังคงท�ำนำด้วยวิถีและวิธีกำรเดิมๆ	
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	ซึ่งต่ำงจำกพ่อสุนทรที่ข้อคิดอีกแบบ	

  “เป็นหนี้แล้วเสียหายตรงไหน ถ้ามันท�าให้ได้ผลผลิตดีข้ึน มีชีวิตดีกว่าเดิม  
ผมว่า ถ้ารู้จักบริหารจัดการ สักพักเราก็จะแปรผลผลิตที่สูงขึ้นมาหักลบกลบหนี้ได้  
ดีกว่าอยู่แบบไม่เป็นหนี้ แต่ผลผลิตตกต�่า และไม่มีอะไรเลย”	พ่อสุนทรชี้ให้เห็นถึง 
หลักคิดที่ตัวเองยึดถือ

	 	 เข้ำร่วมโครงกำรมำ	 2	 ปี	 ถึงวันนี้พ่อสุนทรสรุปได้ว่ำ	 สิ่งที่ได้จำกกำรเข้ำ 
ร่วมโครงกำรมีอยู่สำมประกำรหลักๆ	 คือ	 แรงงำน	 ปัจจัยกำรลงทุน	 และควำมรู	้	 
โดยเฉพำะควำมรู้นั้น	 เป็นสิ่งที่เกินคุ้ม	 เขำเป็นแรงงำนหลักที่ดูแลควบคุมกำรท�ำนำ 
ร้อยเปอร์เซนต์	 โดยเครื่องจักรของโครงกำร	 มีภรรยำมำช่วยเสริมบ้ำงในบ้ำงคร้ัง	 
เขำเล่ำว่ำคนอื่นๆ	 อำจจะยังไม่เปิดกว้ำงที่จะใช้เครื่องจักรเป็นเคร่ืองทุ่นแรง	 เพรำะ 
กลัวเสียเงินก้อนโตในครำวเดียว	 ส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับกำรจ่ำยเป็นคร้ังๆไป	 เช่น	 
กำรไถ	 กำรครำด	 โดยไม่ได้ค�ำนวณถึงผลลัพท์สุดท้ำยที่ได้	  “ปิดทองหลังพระฯ  
สอนให้ท�านาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย ผมว่า ผมน�าความรู้ที่ได้จากโครงการ

56 ครูภูมิปัญญำต�ำบลทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น



มาใช้หมด ผลผลิตจึงเพิ่มขึ้น ท�าให้ผมสามารถใช้หนี้ได้หมดภายในรอบเดียว”  
พ่อสุนทรกล่ำวอยำกภำคภูมิใจ

	 	 กระนั้น	ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำก็มักมีแรงเสียดทำนอยู่เป็นระยะๆ	 “บางทีเพ่ือน
บ้านก็ชอบดูแคลนให้ได้ยินอยู่บ่อยๆว่า หาเรื่องยุ่งยากเด้อ...หาเหาใส่หัวเด้อ...หรือ 
มองเราแบบยิ้มหัวบ้างอะไรบ้าง”	 ซึ่งแม้จะท�ำให้ร�ำคำญจิตใจบ้ำง	แต่อีกด้ำนหนึ่ง 
แรงเสียดทำนดังกล่ำวนี้เองที่กลำยเป็นแรงขับให้พ่อสุนทรอยำกพิสูจน์ให้ใครๆ	 
เห็นผลที่เกิดขึ้น

หำกเปิดใจและเชื่อมโยงเครือข่ำย เรำจะก�ำหนดอนำคต 
ด้วยตัวเอง

	 	 เมื่อสิง่ทีล่งทนุลงแรงลงไป	ปรำกฎผลให้เหน็กบัตำ	นอกจำกจะท�ำให้พ่อสุนทร
มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว	ยังสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้พ่อสุนทรเป็นอยำกมำกอีกด้วย	
ทุกวันนี้พ่อสุนทรจึงอยำกเห็นเพื่อนเกษตรกรคนอื่นมำเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรให ้
มำกขึ้น	 ส่วนตัวของพ่อสุนทรเองก็ยินดีที่จะให้ค�ำปรึกษำ	และท�ำเป็นแบบอย่ำงให้
คนอื่นได้เรียนรู้	

  “ผมอยากจะบอกทุกคนว่า ลองเปิดใจ เปิดความคิดดู โครงการปิดทองช่วย 
เราทุกอย่าง ทุกขั้นตอน มีเพียงขั้นตอนเดียวที่ไม่ได้ช่วยคือหุงข้าวให้ เราลองเรียนรู้
ก่อนก็ได้ ไม่ได้เสียหายอะไร”  

	 	 พ่อสุนทรย�้ำเป็นมั่นเป็นเหมำะว่ำ	 กำรเป็นเกษตรกรที่ดีได้	 จะต้องมุ่งม่ัน	 
หมั่นศึกษำหำควำมรู้	หำวิธีกำรและแนวทำงที่ท�ำให้ดีกว่ำเดิม	ต้องก้ำวข้ำมออกจำก
ควำมคุน้เคยทีม่อียูเ่ดิมถงึจะเรยีนรูไ้ด้	“ผมท�ำจนเหน็ผลมำแล้ว”	กล่ำวอย่ำงภำคภมูใิจ		
ก่อนจะทิ้งท้ำยว่ำ	“ปิดทองจะช่วยได้ดีกว่ำนี้	ถ้ำเรำท�ำกันเป็นกลุ่ม	กำรท�ำเป็นกลุ่มจะ
ท�ำให้เรำได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน	 เรำจะโตไปพร้อมกัน	
ที่ส�ำคัญ	เมื่อท�ำกันเป็นกลุ่ม	พวกนำยทุน	พวกโรงงำนก็จะกลัว	ไม่เอำเปรียบพวกเรำ
อย่ำงที่เป็นมำ”	

นำยสุนทร  โชคลำ อำยุ 56 ปี 

บ้ำนห้วย	หมู่ที่	8		ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์		จ.ขอนแก่น
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	 	 ณัฐนนท์	 สุขใหญ่	 เดิมเป็นคนจังหวัดยะลำ	 แต่ย้ำยตำมพ่อมำท�ำงำนที่ 
โรงไฟฟ้ำฯ	 ท�ำงำนประจ�ำเป็นช่ำงไฟที่โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำเข่ือนอุบลรัตน์	 กำรไฟฟ้ำ 
ฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย	จังหวัดขอนแก่น	 จนแต่งงำนมีครอบครัวอยู่ที่บ้ำนทุ่งโป่ง	 
ด้วยวัยหนุ่มที่ก�ำลังสร้ำงครอบครัว	ประกอบกับพ่อตำมีที่ดินหลำยแปลง	ณัฐนนท ์
ใช้เวลำว่ำงหลังเลิกงำนและวันหยุดท�ำกำรเกษตรเป็นอำชีพเสริม

 ณัฐนนท์ สุขใหญ่

กำรปลูกอ้อยแบบคนรุ่นใหม่

“ผมไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เขำบอกมำทั้งหมด 
แต่ต้องน�ำมำลงมือท�ำในพื้นที่ตัวเองก่อน”  
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	 	 เมื่อ	 5	ปีก่อนเขำเริ่มปลูกมันส�ำปะหลัง
ในที่ดินของพ่อตำ	 แต่พบว่ำมีขั้นตอนยุ่งยำก
โดยเฉพำะตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต	ปีถัดมำจึงหัน
มำปลูกอ้อย	 เพรำะดูแลง่ำยกว่ำ	ประกอบกับ
ช่วงเวลำดงักล่ำวมเีงนิสนบัสนนุค่ำรือ้ตอซงัข้ำว
ไร่ละ	 500	บำท	 จำกโรงงำนน�้ำตำลในอ�ำเภอ
น�้ำพอง	ณัฐนนท์จึงตัดสินใจน�ำเอำพื้นที่จ�ำนวน	
10	ไร่เข้ำโครงกำร		

	 	 จำกคนที่ไม่เคยปลูก	 ไม่มีควำมรู ้เรื่อง 
กำรปลูกอ้อยมำก่อน	 แต่ด้วยควำมพยำยำม
หำควำมรูผ่้ำนช่องทำง	Youtube	ท�ำให้ณฐันนท์ได้เรยีนรู้เทคนคิกำรปลูก	และสำมำรถ
หำทำงออกให้กับปัญหำกำรปลูกอ้อยมำได้ตลอด	 เขำบอกว่ำกำรที่เขำเกิดมำในยุค 
ท่ีมีเทคโนโลยีอยู่รอบตัว	ท�ำให้เข้ำถึงควำมรู้และมีโอกำสเรียนรู้จำกประสบกำรณ ์
ของคนอื่น	มำปรับใช้ในกำรปลูกอ้อยของตนเองอยู่เสมอ
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เมื่อโอกำสมำถึง

	 	 ณัฐนนท์เริ่มรู ้จักโครงกำร 
ปิดทองหลังพระฯ	 เมื่อปี	 พ.ศ	 2558 
โดยเริ่มจำกกำรปลูกอ้อยและพืช 
อื่นๆ	ที่ปิดทองเข้ำมำสนับสนุน	 เช่น	
ท�ำนำหยอด	ปลูกข้ำวโพดหวำนและ 
มะพร้ำว	 ตอนนั้น	 โครงกำรปิดทอง
หลงัพระฯ	ก�ำลงัร่วมมือบรษิทัน�ำ้ตำล
มิตรผล	 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
อ้อยให้มีคุณภำพ	โดยสนับสนุนด้ำน
เครื่องทุ่นแรงต่ำงๆ	 ในอัตรำกำรให้ 
บริกำรที่เป็นธรรม	 ซ่ึงตรงกับควำม
ต้องกำรของณัฐนนท์	 ที่ก่อนหน้ำนั้น
ประสบปัญหำกับกำรวิ่งหำจัดจ้ำง
เครื่องจักรของคนอื่นๆมำใช้ทุ่นแรง
ในแปลงอ้อยของเขำอยู่พอดี	 อีกทั้ง
เมือ่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว	กย็งัมตีลำด
จำกโรงงำนรองรับที่ชัดเจน	 ไม่ต้อง
ประสบปัญหำเหมือนที่ต้องเผชิญอยู่
ก่อนหน้ำ

  “ตอนปิดทองเข้ามา แล้วบอก
ว่าจะมีรถตัดมาช่วย พอได้ยินนี่ผม
สนใจเลย เพราะต้องการเครือ่งทุน่แรง 
มาช่วยอยู่แล้ว ตอนนั้นร่องอ้อยของ
แปลงผมมันรองรับกับรถตัดพอดี”  

	 	 จำกนัน้ณัฐนนท์กห็นัมำมุง่มัน่
กับกำรปลูกอ้อยเพื่อป้อนผลผลิตให้
กับโรงงำนน�้ำตำลมิตรผลแห่งเดียว 
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จนปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่กว่ำ	
20	 ไร่	 โดย	 6	 ไร่	 ในจ�ำนวนทั้งหมด	
ถูกยกระดับให้เป็นแปลงสำธิตของ
โครงกำรอีกด้วย

	 	 เมื่อท�ำงำนร่วมกับโครงกำร 
ปิดทองหลังพระฯ	ณัฐนนท์เห็นข้อ 
แตกต่ำงระหว่ำงกำรปลกูอ้อยวถิเีดมิ
กับวิธีกำรใหม่ๆ	 เขำเห็นว่ำ	วิถีเดิมที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีควำมเช่ือ
และปฏบิตักินัอยูค่อืกำรปลกูอ้อยถี่ๆ 	 
เพรำะจะท�ำให้ได้ผลผลิตจ�ำนวน
มำก	แต่จำกประสบกำรณ์เขำพบว่ำ 
กำรปลูกถี่เกินไปจะท�ำให้อ้อยได้รับ
แสงที่ไม่เพียงพอ	ล�ำต้นเล็ก	 ขณะที่
กำรปลูกให้ร่องห่ำงที่พอเหมำะ	 จะ 

ท�ำให้ล�ำต้นมีขนำดใหญ่และมีคุณภำพกว่ำ	 แม้วิธีดังกล่ำวจะมีปัญหำเรื่องหญ้ำ 
ขึ้นเยอะในร่องแปลง	แต่หำกมีกำรเตรียมดินที่ดี	หมั่นตรวจตรำและก�ำจัด	ก็สำมำรถ 
ควบคุมได้ทัน	ซึ่งกำรก�ำจัดก็ท�ำได้ไม่ยำก	เพรำะเมื่อปลูกร่องห่ำงๆ	ก็สำมำรถใช้รถไถ
ก�ำจัดได้อย่ำงง่ำยดำย

	 	 นอกจำกวิธีกำรปลูกแล้ว	 กำรใช้เครื่องจักรในกำรทุ่นแรงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีท�ำให้ณัฐนนท์สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำและต้นทุนในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ	 ได้ 
ทันท่วงที	แตกต่ำงจำกเกษตรกรจ�ำนวนมำก	ที่เวลำเจอปัญหำเกิดขึ้นในแปลง	มักจะ 
วิตกกบัสิง่ต่ำงๆ	มำกมำย	ทัง้ค่ำใช้จ่ำยตำมแรงงำนคนทีต้่องใช้	เวลำทีเ่สยีไป	ฯลฯ		เมือ่
เปรียบเทียบกันแล้ว	กำรใช้เครื่องจักรทุ่นแรงสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่คุ้มทุนกว่ำ

	 	 ปัจจัยส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งในกำรปลูกอ้อยให้ได้ผลดี	 มีคุณภำพ	ณัฐนันท์เผย 
เคล็ดลับให้ฟังว่ำ	ต้องให้ควำมส�ำคัญในกำรเตรียมดินเป็นเบื้องต้น

   “เมื่อเราเตรียมดินไม่ดี ต้นอ้อยจะเจริญเติบโตได้ดีแค่ 1-2 เดือนแรก แต่ถ้า 
ฝนเกิดทิ้งช่วงปุ๊บอ้อยจะเหี่ยวทันทีเพราะความชื้นไม่มี อย่างอ้อยที่ผมปลูก 10 ไร่ 
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นอกแปลงสาธติ ซ่ึงไม่ได้เตรยีมดนิให้ดมีาแต่ต้นนีเ่หน็ได้ชดั แรกๆ อ้อยกเ็จรญิเตบิโต 
ดี แต่พอฝนขาดช่วง เหี่ยวแห้งกันเป็นแถบๆ ตอนเก็บเกี่ยว จากพื้นที่ปลูก 10 ไร่ 
ปรากฏว่าได้ผลผลิตจริงๆ แค่ 5 ไร่ ต่างกับอ้อยที่ปลูก 6 ไร่ในแปลงสาธิตที่มีการ 
เตรียมดินที่ถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเห็นได้ชัด เพราะแปลงนี้แม้ฝนจะขาด 
ช่วง อ้อยก็ไม่เหี่ยวแห้ง ตอนเก็บผลผลิต ก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย”

	 	 กระนั้นก็ตำม	ในกำรท�ำกำรเกษตรทุกๆ	อย่ำง	ไม่ว่ำจะควบคุมปัจจัยที่อำจจะ 
ก่อให้เกิดปัญหำยังไง	 ถึงที่สุดเกษตรกรทุกคนก็ย่อมประสบปัญหำไม่อย่ำงใดก็ 
อย่ำงหนึ่ง	มำกบ้ำงน้อยบ้ำง	แล้วแต่ว่ำ	ใครจะสำมำรถควบคุมปัจจัยที่อำจก่อให้เกิด
ปัญหำได้ดกีว่ำกนั	ข้อเทจ็จรงิดงักล่ำวนี	้ณฐันนัท์เองกเ็คยประสบ		แต่จะรีบหำทำงแก้
ในทันที	ปัญหำใดไม่มีประสบกำรณ์กำรแก้ไข	เขำมักจะน�ำประสบกำรณ์จำกที่อื่นมำ
ปรับใช้ในพื้นที่ไร่นำของตนเอง	จนปัญหำคลี่คลำยในที่สุด

ควำมรู้คู่คุณธรรม คือสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร

	 	 ในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่	 26	 ไร่	ณัฐนันท์สำมำรถขำยอ้อยได้เกือบ	
350,000	บำท	หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำย	ค่ำปุ๋ย	ค่ำยำ	และค่ำเครื่องจักรแล้ว	ท�ำก�ำไรได้
เกินครึ่งจำกยอดขำยทั้งหมด		แม้ปีที่ผ่ำนมำสภำพฝนฟ้ำอำกำศจะท�ำให้ผลผลิตไม่ดี	
รำยได้ลดลง	แต่กำรลงแรงของเขำก็ไม่ได้สูญเปล่ำ

  “ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะแล้งจัดท�าให้เก็บผลผลิตได้น้อย ยอดขายแค่ 200,000  
บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ไม่เยอะเหมือนครั้งก่อนๆ แต่เราก็ยอมรับได้ เพราะถือ 
ว่านี่เป็นอาชีพเสริม เรามีอาชีพที่เป็นรายได้หลักของเราอยู่”

	 	 ปัจจุบัน	ณัฐนนท์เป็นกรรมกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยต�ำบลทุ่งโป่ง	 มี 
หน้ำที	่ตดิตำมสมำชิกในกลุม่	5-6	คน	ทีเ่ขำรบัผดิชอบ	คอยช่วยเหลอืด้ำนต่ำงๆ	ให้แก่ 
สมำชิก	ทั้งเรื่องกำรจัดกำร	กำรลดต้นทุนกำรผลิต	กำรดูแลให้อ้อยมีคุณภำพเป็นต้น	 
เขำได้สรุปว่ำ	 สิ่งที่โครงกำรมอบให้เขำคือกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม	 “แต่ 
ก่อนเราไม่เคยรู้ว่าปลูกอ้อยแล้ว ผลผลิตออกมาเราจะได้เท่าไหร่ แต่พอปิดทองฯ กับ 
มติรผลมาอธบิายรายละเอยีดถงึผลประโยชน์ทีเ่ราจะได้รบั เรากโ็อเคกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้”  

	 	 ในด้ำนเทคนิคกำรปลูกอ้อย	 ขั้นตอนกำรดูแล	 และกำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ 
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ก็เป็นอีกอย่ำงหนึ่ง	 ที่ได้รับจำกโครงกำรเป็นอย่ำงมำก	 เขำบอกว่ำเมื่อก่อนไม่ได้คิด 
จะหันมำท�ำเกษตรอย่ำงจริงจัง	 แต่หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรท�ำให้รู ้จักเทคนิค 
รู้จักแบ่งเวลำ	 ใส่ใจกับกำรเกษตรมำกขึ้น	 จนบำงครั้ง	 เขำคิดอยำกจะลำออกจำก 
งำนประจ�ำ	มำลุยงำนด้ำนกำรเกษตรให้เต็มร้อยเลยทีเดียว

จำกแรงกดดันสู่อนำคตที่ก�ำหนดด้วยตนเอง

	 	 นอกจำกวิธีกำรท�ำกำรเกษตรที่ณัฐนนท์ต้อง 
เรียนรู ้	 ต่อสู ้กับมันมำตั้งแต่แรกเริ่มมำถึงปัจจุบัน		 
แล้วค�ำสบประมำทจำกคนในชุมชนที่มีต่อตัวเขำ 
หลังจำกร่วมงำนกับโครงกำรปิดทองหลังพระฯ 
เป็นแรงเสียดทำนอีกอย่ำงหนึ่งที่เขำต่อสู้ฝ่ำฟันกับ 
มันมำอย่ำงหนัก	 “มันจะท�าได้หรือ มาถึงก็จับปลา 
ตัวใหญ่ขนาดนั้น” เขำจ�ำมันขึ้นใจ	แต่แทนที่จะท�ำ 
ให้เขำท้อถอยกลับเป็นแรงขับให้เขำไม่ย่อท้อต่อ 
อุปสรรคที่เจอ					

	 	 ในอนำคต	นัฐนันท์มีแผนขยำยพื้นที่ปลูกอ้อย 
อีก	 50	 ไร ่	 รวมกับที่ท�ำอยู ่ เดิมเป็นพ้ืนที่ 	 76	 ไร ่	 
เขำเชื่อมั่นว่ำตัวเองสำมำรถท�ำให้ส�ำเร็จได้ไม่ยำกนัก	 เพรำะมีประสบกำรณ์และ 
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	อยู่เสมอ

	 	 ณัฐนันท์	 อยำกให้เกษตรกรทุกคนเปิดใจให้กว้ำงเพื่อรับเทคนิคใหม่	 ๆ	 เช่น	 
กำรใช้เครื่องจักร	และเทคโนโลยีต่ำงๆ	 เขำให้ควำมคิดเห็นว่ำ	 เกษตรกรจ�ำนวนมำก 
ยังไม่กล้ำที่จะลงทุนหรือท�ำอะไรที่เปลี่ยนไปท�ำจำกเดิม	 ทั้งยังไม่ค่อยรู้เท่ำทัน 
สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองและสถำนกำรณ์โลก	 ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรท�ำ 
กำรเกษตรสมัยใหม่	 เกษตรกรต้องปรับตัว	หำกเปิดใจ	 เรียนรู้	 เข้ำใจ	 ต้ังรับ	ปรับใช	้
อนำคตของเกษตรกรปลูกอ้อยจะตั้งอยู่บนควำมแน่นอน		ไม่เหมือนที่ผ่ำนมำ

นำยณัฐนนท์ สุขใหญ่  อำยุ 33 ปี

หมู่	10	บ้ำนทุ่งโป่ง	ต.	ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.	ขอนแก่น
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สะอำด  อุชพันธ์

เพำะลูกไก่...เปลี่ยนชีวิต

“บำงคนก็สนใจจะท�ำแต่ก็ไม่ได้ท�ำจริงๆ
สักที อ้ำงว่ำไม่มีเวลำ ไม่มีทุน หำกทุกคน
อ้ำงไม่มทีนุ ผมกย็ิง่ไม่มทีนุแต่เวลำทกุคน
มีเท่ำกันอยู่ที่เรำจะตั้งใจท�ำหรือไม่”

 

จำกลูกจ้ำงโรงงำนสู่อำชีพ
เพำะลูกไก่

	 	 สะอำด	อุชพันธ์	 เคยท�ำงำนเป็นลูกจ้ำง
โรงงำนและขำยวัสดุก่อสร้ำงอยู่ในเมือง	 แต่
ต้องกลบัมำอยูบ้่ำน	เพรำะต้องดแูลแม่ทีป่่วย
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และช่วยพ่อท�ำนำ	 โดยได้รู้จักกับโครงกำรของ 
ปิดทองหลังพระฯ	 เมื่อปี	 พ.ศ.2560	 ในวันที่ 
เจ้ำหน้ำที่โครงกำรเข้ำมำส�ำรวจชุมชนและ 
พดูคุยแลกเปลีย่นกบัเกษตรกรทีศ่ำลำวดั		ปีนัน้ 
เกิดสถำนกำรณ์แล้งหนัก	 น�้ำไม่เพียงพอต่อ 
กำรท�ำนำปรัง	ปิดทองจึงเสนอให้เกษตรกรลอง
ปลูกข้ำวโพดหวำนเป็นพืชหลังนำ	พ่อสะอำด 
เข้ำร่วมโครงกำรโดยปลูกข้ำวโพดในพื้นที่	6	ไร่	
แต่ด้วยควำมที่ท�ำไร่ข้ำวโพดด้วยตัวคนเดียว	
ไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน	 ผลผลิตจึงได้แค่ 
6	ตัน	สุดท้ำยก็เลยล้มเลิก

	 	 ต ่อมำพ่อสะอำดหันมำเลี้ยงไก ่ 	 ซึ่ง 
ขณะนั้นโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 ร่วมกับ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 ก�ำลังหำเกษตรกร 
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หำง 
ด�ำ	พ่อสะอำดเห็นว่ำตัวเองเคยเลี้ยงไก่พื้นบ้ำน 
และมีคอกอยู่แล้ว	จึงตัดสินใจเข้ำร่วมเริ่มแรก 
มีเกษตรกรสนใจเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวนมำก 

แต่เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด	และ 
ถำมควำมสมัครใจจริงๆ	พบว่ำมี 
เพียง	 3	 คนเท่ำนั้นที่สำมำรถไป 
ต่อกับโครงกำรได้	 หนึ่งในนั้นคือ
พ่อสะอำด

	 	 จำกนั้นทำงโครงกำรและ 
อำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
จงึน�ำไก่พ่อแม่พนัธุไ์ก่มำให้จ�ำนวน 
10		ตวั	ตวัละ	200	บำท		พ่อสะอำด 
เล่ำว่ำ	หลังจำกเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ 
ได้ไม่นำน	 พบว่ำไก่ที่เลี้ยงไว้ไม่ 
ค่อยฟัก	 จึงตัดสินใจซื้อเครื่อง 
ฟักไข่มำใช้	 พร้อมกันนั้นก็หำซื้อ 
ตำข่ำยเพื่อมำป้องกันสุนัขและงู 
ทีจ่ะเข้ำมำกนิไก่และไข่		จนกจิกำร 
เลี้ยงไก่ของพ่อสะอำดมีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ	 โครงกำรได้เห็นถึง 
กำรพัฒนำกำรเลี้ยงไก่ของพ่อ
สะอำดจึงน�ำไก่มำให้เล้ียงเพิ่ม 
อีกจ�ำนวน	 200	 ตัวเพ่ือผลักดัน 
ให ้พ ่อสะอำดเป็นผู ้ผลิตลูกไก ่
จ�ำหน่ำยไปแหล่งอื่นๆ
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จ�ำนวนไก่ของพ่อสะอำดค่อยๆ	เพ่ิมขึน้
พร้อมๆ	กับภำระรับผิดชอบที่ตำมมำ 
แต่พ่อสะอำดก็ไม่ได้รู ้สึกเป็นภำระที ่
ท�ำให้เหน็ดเหนื่อยย่อท้อแต่อย่ำงใด	
กลับรู้สึกว่ำเป็นงำนสบำยๆ	ไม่ต้องไป
ตำกแดดเหมือนกับกำรท�ำไร่อ้อยไร่ 
มันส�ำปะหลัง

 “บ่เมื่อย บ่ล้า ส�่าไปเฮ็ด ไฮ่อ้อย 
ไฮ่มัน อยู่แต่ในฮ่ม”		พ่อสะอำดกล่ำว

หนึ่งวันของชีวิตพ่อสะอำด

	 	 ปัจจบุนันีพ่้อสะอำดเป็นตัวหลกัในกำรดูแลเลี้ยงไก่เพียงคนเดียว	บำงคร้ังอำจ 
มหีลำนชำยมำช่วยบ้ำงแต่ไม่บ่อยนกัทกุๆ	วนั	พ่อสะอำดจะเข้ำเล้ำไก่ตัง้แต่	6	โมงเช้ำ	

เพื่อให้อำหำรและเก็บไข่	 ก่อนจะออกมำ 
ท�ำสวนข้ำงๆ	 เล้ำ	 จนเหง่ือชุ่มหลัง	 ก็กลับ 
ไปกินข้ำวเช้ำที่บ้ำน

	 เสร็จข้ำวเช้ำ	พ่อสะอำดจะวกมำ 
ที่เล้ำไก่อีกคร้ัง	 เพื่อตรวจตรำถำดน�้ำไก่ 
และจัดกำรเร่ืองต่ำงๆในเล้ำ	 พอเที่ยงก ็
กลับไปกินข้ำวที่บ ้ำนพร้อมๆ	 กับกำร
ตรวจตรำตู้ฟักไข่	 จะกลับมำที่เล้ำอีกครั้ง
ประมำณบ่ำยโมงเพื่อให้อำหำรไก่รอบที่
สอง	 หลังให้อำหำรรอบที่สองเสร็จสรรพ	
พ่อสะอำดจะขลุกอยู่ในสวนบริเวณรอบๆ
เล้ำไก่	 เพื่อจะให้อำหำรไก่และเก็บไข่อีก
ทีตอนห้ำโมงเย็น	 	 ชีวิตประจ�ำวันของพ่อ
สะอำดวนเวียนอยู่แบบนี้	 จนกลำยเป็น
กิจวัตร
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ปัญหำและกำรเรียนรู้

	 	 กำรเลี้ยงไก ่พันธุ ์ของพ่อ
สะอำดเป็นกำรน�ำหลักควำมรู้ทำง
วิชำกำรบวกกบัประสบกำรณ์ทีเ่คย
เลี้ยงไก่บ้ำน	 และกำรเรียนรู้จำก
ท่ีโครงกำรสอนมำใช้	 พ่อสะอำด 
บอกว่ำ	 ข้อแตกต่ำงระหว่ำงเลี้ยง
ไก่พันธุ ์ประดูหำงด�ำกับเลี้ยงไก่
พื้นบ้ำนคือ	 กำรเลี้ยงไก่พื้นบ้ำน 
นั้นส่วนใหญ่เป็นกำรเลี้ยงแบบ
ตำมมีตำมเกิด	 ขณะที่กำรเลี้ยงไก่
พันธุ์ประดู่หำงด�ำต้องก�ำหนดอัตรำกำรให้อำหำรของไก่แต่ละวันอย่ำงชัดเจน	 เช่น	
แรกเริ่มต้องให้อำหำร	1	ขีดต่อตัวต่อวัน		แล้วค่อยขยับขึ้นตำมอำยุไก่	ถ้ำให้เยอะเกิน
ไปก็จะสิ้นเปลืองเปล่ำๆ	เพรำะไก่จะเขี่ยอำหำรทิ้ง		

  “อาจารย์จากมหาวิทยาลัยบอก ตอนแรกพ่อก็ไม่เช่ือ คิดว่ามันบ่แม่นหรอก  
ไก่อีหยังมันสิกินน้อยขนาดนั้น แต่พอท�าจริง เฝ้าเบิ่งมัน เออมันจริง”	 เขำเล่ำ 
พลำงหัวเรำะร่วน

	 	 ส�ำหรับปัญหำที่พ่อสะอำดมักเจอในกำรเลี้ยงไก่	 ก็มีอยู่บ้ำงเหมือนกัน	แต่ไม ่
ใช่เป็นปัญหำที่ตัวไก่หรือกำรเลี้ยง	หำกแต่คือปัญหำของตู้ฟัก

  “ไฟฟ้ามักดับ” พ่อสะอาดเริ่มเล่าปัญหาที่เกิดขึ้น “ดับจนหัวพ่นหมอกในตู้พัง
อยู่บ่อยๆ ตู้ฟักมันจ�าเป็นต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิที่ประมาณ 
37.3 องศาเซลเซียส ความชื้นที่ 65 % พอหัวพ่นพัง มันก็ท�าให้มีปัญหา ตอนแรก 
พ่อก็ได้แต่พยายามเฝ้าสังเกตและหมั่นดูแลตู้เพ่ือรับมือกับปัญหา ตอนหลังทาง 
ปิดทองน�าตู้ปั่นไฟมาให้ ปัญหาก็เลยหมดไป”	พ่อสะอำดเล่ำ

	 	 นอกจำกปัญหำเรื่องตู้ฟักไข่แล้ว	 สุนัขกับงูก็เป็นสัตว์สองชนิดที่สร้ำงปัญหำ
ให้กับพ่อสะอำดอยู่บ้ำง	 เพรำะบำงครั้งมันเแอบเข้ำกินไก่และไข่ในเล้ำ	ที่ผ่ำนมำพ่อ
สะอำดแก้ปัญหำนี้โดยกำรหมั่นคอยตรวจตรำและท�ำให้รอบๆ	เล้ำเตียนโล่งอยู่เสมอ	 
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ส่วนในอนำคตจะเทพื้นปูนเล้ำไก่ทั้งหมด	 เพ่ือสร้ำงควำมสะดวกในกำรตรวจตรำ 
และท�ำให้พื้นที่ไม่เอื้อให้งูอยู่อำศัยและบุกรุก

รำยได้เพิ่มชีวิตเปลี่ยน

	 	 ปัจจุบันพ่อสะอำดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หำงด�ำประมำณ	 160	 ตัว	 โดย 
แบ่งเป็นพ่อพันธุ์	 40	 ตัว	 และแม่พันธุ์	 120	ตัว	พ่อสะอำดบอกว่ำ	 ตอนนี้มีรำยได้ 
จำกกำรขำยลูกไก่ให้กับสมำชิกในกลุ่มเลี้ยงไก่ด้วยกันประมำณ	 200	 ตัวต่อสัปดำห์	
ตัวละ	20	บำท	หรือประมำณ	4,000	-	5,000	บำทต่อสัปดำห์	นอกจำกนี้แล้ว	แม่ไก่ 
ตัวไหนปลดระวำง	 ก็จะจ�ำหน่ำยออกปีละครั้ง	 ในรำคำกิโลกรัมละ	 40	บำท	 เมื่อปี	 
2562	พ่อสะอำดน�ำแม่ไก่ปลดระวำงออกจ�ำหน่ำยจ�ำนวน	 50	 ตัว	 	 เมื่อหักต้นทุน	 
ค่ำอำหำรกับค่ำไฟที่ตกเดือนละประมำณ	10,000	บำท	รำยได้ที่เหลือของพ่อสะอำด
สำมำรถน�ำไปใช้จ่ำยดูแลครอบครัวได้อย่ำงสบำย

	 	 พ่อสะอำดเล่ำว่ำ	 ตอนที่ร่วมงำนกับปิดทองใหม่ๆ	แม้แต่น้องชำยของตัวเอง 
ก็ไม่คิดว่ำกำรเลี้ยงไก่จะท�ำให้ครอบครัวอยู่รอด	แต่พอได้เห็นผลที่เกิดขึ้น	ปัจจุบัน
น้องชำยยอมรับและภำคภูมิใจในตัวพ่อสะอำดเป็นอย่ำงมำก	ทั้งเป็นคนรับลูกไก่ไป
ช่วยขำย	หรือไม่ก็ช่วยเชียร์	ช่วยแนะน�ำ	คนอื่นๆ	อยู่ตลอดเวลำว่ำตนมีลูกไก่จ�ำหน่ำย
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นอกจำกควำมเปลี่ยนเรื่องรำยได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว	พ่อสะอำดพบว่ำ	 หลังจำกเล้ียงไก่
อย่ำงจริงจัง	 ตัวเองมีควำมรับผิดชอบ	 ละเอียดรอบคอบ	แต่ใจเย็นขึ้นกว่ำแต่ก่อน
เป็นอย่ำงมำก

  “อยู่กับไก่ ไก่มันก็ท�าให้เราใจเย็น และรอบคอบขึ้น ถ้าใจร้อนหรือเลินเล่อ  
เล้ียงไปก็บ่ได้ผลดอก ไก่มันสิตายเอายกเล้า แต่ถ้าใส่ใจ รับผิดชอบ ใจเย็นและไม่
ท้อง่ายๆ ไม่วันใดวันหนึ่งมันก็สิได้ผล ตอนแรกๆพ่อก็ยังใจร้อน ไม่รอบคอบ ไก่โดน
สุนัขกัดไปหลายครั้ง พ่อก็ท้อเหมือนกันนะ แต่พอกัดฟันสู้ต่อ มันก็มาถึงวันนี้ได้”  
พ่อสะอำดกล่ำว		

ต่ออนำคตที่คำดหวัง

	 	 อนำคต	 พ่อสะอำดคิดอยำก 
ทดลองเลี้ยงไก่ใน	 “กรงตับ”	 ดูบ้ำง	 
เพรำะมีคนบอกว่ำไก่จะไข่มำกกว่ำ 
แม้จะมีข้อเสียตรงที่อำจจะท�ำให้ไก ่
อ่อนแอ	 ไม่แข็งแรง	 แต่พ่อสะอำด 
ก็ ยั ง อยำกทดลอง เลี้ ย งสั กครั้ ง 
“มันท้าทายดี”	พ่อสะอำดว่ำ

	 	 แต่สิ่งที่อยำกท�ำนอกเหนือจำกนั้นก็คือ	 อยำกถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีไปสู่คน 
อื่นๆ	 	 “ตอนนี้พ่อคิดว่าตัวเองมีความช�านาญในการเลี้ยงไก่พอสมควรแล้ว รู้แล้ว 
ว่าท�ายังไงให้ไก่โต สมบูรณ์ เวลามีปัญหาก็รู้แล้วว่าต้องแก้ปัญหายังไง ฟักไข่ด้วยตู้ 
พ่อก็เข้าใจมันหมดแล้ว ถ้ามีใครสนใจจริงๆ พ่ออยากน�าความรู้ที่มีถ่ายทอดให้เขา  
เขาจะได้มีอาชีพมีรายได้  ตอนนี้มีการตลาดเท่านั้นที่พ่อยังไม่เก่งพอ ต่อไปเมื่อไม่มี
ปิดทอง พ่อก็ยังคิดไม่ออกว่าใครจะมาเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องนี้”	พ่อสะอำดกล่ำว

นำยสะอำด อุชพันธ์

อำยุ	44	ปี	หมู่	7	บ้ำนทุ่งโป่ง	ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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จรูญ สุขโนนทอง 

สุขใจได้เพำะพันธุ์ไก่ประดู่หำงด�ำ

70 ครูภูมิปัญญำต�ำบลทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น



ชอบเลี้ยงไก่มำแต่ไหนแต่ไร

	 	 แม่จรูญ	สุขโนนทอง	 เข้ำร่วมกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หำงด�ำกับโครงกำร
ปิดทองหลังพระฯ	 เมื่อปี	 2560	 เดิมเป็นคนชอบเลี้ยงไก่อยู่แล้ว	 เคยเลี้ยงไก่บ้ำนมำ
รำว	40	-	50	ตัว	เลี้ยงด้วยเศษข้ำวเศษอำหำรจำกบ้ำนเรือนเป็นหลัก	ให้ข้ำวสำรข้ำว
เปลือกบ้ำงเป็นบำงโอกำส		ตอนนั้นเลี้ยงไว้ประกอบเป็นอำหำรเป็นส่วนใหญ่	ขำยให้
กับคนในหมู่บ้ำนบ้ำงหำกใครมีควำมประสงค์จะซื้อ	

	 	 แม่จรูญชอบเลี้ยงไก่	 ถึงขนำดเวลำเก็บไข่	 ยังต้องคุยกับไก่ “บ่เกี่ยเด้อ ถ้ามา
ตอดง่ะ”	 นอกจำกเลี้ยงไก่แล้ว	แม่จรูญยังเคยเลี้ยงหมู	แต่มีประสบกำรณ์ที่ไม่ดีนัก	 
เพรำะถูกคนรับซื้อหลอก	 ไม่ยอมจ่ำยค่ำหมูให้ครบตำมรำคำที่ตกลงกัน	 “เขามาเอา 
หมูแม่ไป จ่ายมาแค่บางส่วน แล้วก็หายไปเลย”	แม่จรูญเล่ำน�้ำเสียงอันขมขื่น

	 	 ต่ำงกับกำรเลี้ยงไก่	ที่ไม่เคยท�ำให้แม่จรูญระก�ำช�้ำชอก	มีแต่จะน�ำมำควำมสุข 
มำให้	 ทั้งในแง่กำรเป็นอำหำร	 เป็นรำยได้	 และควำมเพลิดเพลินเจริญใจเวลำได้นั่ง 
ดูลูกไก่ที่ตัวเองอนุบำลคุ้ยเขี่ยอำหำรและเจริญเติบโตขึ้นทุกๆวัน

“แม่ดีใจจนพูดไม่ออก จะตื่นจะนอนแม่ก็ดีใจ 
เพรำะเขำมำช่วยให้เรำมีรำยได้ดีขึ้น”
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	 	 จำกโรงเรือนเลี้ยง
หมูที่ทิ้งร้ำง	 เมื่อได้รับกำร 
ปรับปรุงต ่อเติมก็กลำย 
เป ็นเล ้ำไก ่ของแม่จรูญ 
เป็นเล้ำไก่ที่มีไว้เพื่อผลิต
ลูกไก่ขำย	 ตำมที่ได้ร่วม
กับโครงกำรปิดทองหลัง
พระฯ	 แม่จรูญเล่ำว่ำ	 ยัง
จ� ำวันแรกของกำรเข ้ ำ
ร ่วมประชุมกับโครงกำร
เป็นอย่ำงดี	 วันนั้นมีกำรประชุมกันรำวร้อยสองร้อยคน	 ส่วนใหญ่ทุกคนต้องกำร 
เลี้ยงไก่ขุน	 ไม่มีใครสนใจที่จะเป็นผู้ผลิตลูกไก่ขำยเลย	 “วันนั้น มีแต่คนสนใจไก่ขุน  
เพราะคงคิดว่าง่ายกว่า ไม่ยุ ่งยาก แต่แม่ชอบ แม่ก็เลยรับเร่ืองการผลิตลูกไก่  
ซึ่งวิทยากรก็พอใจ เพราะแม่อยากท�าจริงๆ”	 แม่จรูญย้อนที่มำในวันแรก	ก่อนจะมี 
กำรฝึกอบรมในครั้งถัดมำ

 “หลังประชุมครั้งนั้น ก็มีการอบรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตว่าต้องรู้อะไร ต้องท�าอะไร 
อย่างไรบ้าง ส�าหรับการผลิตลูกไก่ของแม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพราะคลุกคลี
กับการเลี้ยงไก่มานาน ถ้าฟักแล้ว ขุนได้ขนาดแล้ว ไม่มีคนซื้อ ก็ไม่เป็นไร แม่เลี้ยงไว้
ขายเองก็ได้”

	 	 หลังอบรม	แม่จรูญได้รับแม่ไก่พันธุ์ประดู่หำงด�ำมำเล้ียงมำจ�ำนวน	10	 ตัว 
ในช่วงปีแรกยังเลี้ยงปนกับไก่บ้ำนที่เลี้ยงอยู่เดิม	แต่งวดแรกที่ไก่ฟักออกมำ	ได้ลูกไก่
พันธุ์ที่ต้องกำรเพียง	4-5	ตัว	ทั้งที่ควรได้ถึง	14	-15	ตัว	

	 	 แม่จรูญเผยประสบกำรณ์ว่ำ	 เป็นเพรำะไก่บ้ำนไปรบกวนตอนไก่พันธุ์ผสม 
พนัธุกั์น	ท�ำให้มันไม่สำมำรถผสมกนัได้เตม็ที่	ต่อมำทำงปิดทองพร้อมด้วยนกัวชิำกำร
จำกหำวิทยำลัยขอนแก่นคนหนึ่ง	 ชื่อ	 “อำจำรย์บอย”	 ได้น�ำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มำ

แม้คนอื่นไม่สนใจ
แต่เห็นว่ำใช่ ก็เลือก
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ให้เพ่ิม	 รวมแล้วเกือบ	 
200	 ตั ว 	 จึ ง ได ้แยก
ระหว่ำงไก่บ้ำนกับไก่ที่
โครงกำรน�ำมำให้ออก
จำกกันอย ่ำงชัดเจน	
ท�ำให ้มีลูกไก ่ครั้ งต ่อ 
มำเพิ่มเป็น	 60	ตัว	 แต่
ลูกไก่จ�ำนวนมำกก็ไม่
วำยต้องประสบปัญหำ
ขำและนิ้วหงิกงอ	 แม่
จรญูพยำยำมหำทำงแก้
ปัญหำและจนปัญญำ
อยู่นำน	ภำยหลังจึงได้

รับกำรสอนให้รู ้จักวิธีแก้ไขจำกนักวิชำกำร 
คนเดิม	ปัญหำดังกล่ำวก็หมดไป	

	 กระนั้น	 ก็ยังต้องประสบปัญหำลูกไก่ 
ไม่ได้ขนำดตำมมำอีก	 ทั้งนี้ก็เพรำะหัวอำหำร 
ที่ใช้ขุนลูกไก่มีรำคำแพง	 แม่จรูญจ�ำต้องลง 
ปริมำณเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย	 ไม่นึกว่ำจะส่งผล 
ให้ลูกไก่มีขนำดเล็กกว่ำที่ควรจะเป็น	 ปัญหำ 

ข้อนี้ได้รับกำรคลี่คลำยโดยกำรแนะน�ำของจำกอำจำรย์บอยอีกครั้ง	 โดยบอกให้ 
แม่จรูญ	 น�ำพืชสีเขียวให้ไก่กินทดแทนสำรอำหำรที่สูญเสียไปจำกกำรลดต้นทุน 
แม่จรูญเลยหำหญ้ำหวำนผักบุ้งจีน	และหญ้ำในธรรมชำติมำเป็นอำหำรเสริมให้ไก ่
ยิ่งให้	ยิ่งสังเกต	แม่จรูญก็พบว่ำไก่ชอบหญ้ำหวำนเป็นที่สุด	

  “แม่เอาผกั เอาหญ้าเสรมิให้ไก่มาเรือ่ยๆ กพ็บว่าไก่จะชอบหญ้าหวานมากทีส่ดุ 
แม่ก็เลยต้องหาหญ้าหวานให้มันกินทุกวัน วันละหอบ”		แม่จรูญกล่ำว

	 	 นอกจำกกำรให้พืชสีเขียวเป็นอำหำรเสริม	จนลูกไก่โตตำมวัยเป็นที่น่ำพอใจ
แล้ว	 แม่จรูญยังบอกอีกว่ำ	 ปริมำณอำหำรที่ให้ไก่ในแต่ละวันก็ส่งผลต่อกำรโตเร็ว 
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โตช้ำของไก่อีกด้วย	บำงทีกำรให้อำหำร 
ที่เยอะเกินไป	ก็ไม่มีประโยชน์	“ส่วนใหญ่ 
แม่จะเลี้ยงไก่ไปตามธรรมชาติเวลาให้
อาหารก็จะให้แต่พอดีๆ ไม่เยอะเกินไป 
ให้เยอะไปก็ส้ินเปลืองเปล่าๆ ธรรมชาติ 
ของไก่ประดูห่างด�ากจ็ะเข่ียดนิไปกลบทิง้ 
เสียมาก”		แม่จรูญบอกเล่ำประสบกำรณ์
อย่ำงผู้รู้

	 	 เลีย้งไก่	อนบุำลลกูไก่มำจนช�ำนำญ	
แม่จรูญบอกว่ำ	 ส่ิงส�ำคัญในกำรฝึกฝน
ให้ช�ำนำญคือ	 ระยะแรกจะต้องท�ำตำม 
ค�ำแนะน�ำของผู ้รู ้อย่ำงละเอียด	 ต้อง

ละเอียดรอบคอบ	 เดินดูอุณหภูมิในกำรอนุบำลทั้งช่วงเช้ำ	 เที่ยงและช่วงเย็นอย่ำได้ 
ขำด	ฝึกสังเกตพฤติกรรมของไก่	 และส�ำรวจปัญหำที่อำจเกิดข้ึนให้ถี่ถ้วน	 ไม่เช่นนั้น 
ก็จะเป็นกำรลงแรงลงใจที่สูญเปล่ำ

	 	 ทุกวันนี้แม่จรูญเป็นแรงงำนหลักในกำรดูแลไก่	 500	 ตัว	 แต่หลำนที่เป็น 
ทั้งแรงงำนเสริมและก�ำลังใจที่ส�ำคัญในกำรเลี้ยงไก่ได้ส�ำเร็จมำถึงทุกวันนี้

  “ความเอาใจใส่ส�าคัญมาก ถ้าเลี้ยงทิ้งเลี้ยงขวางเหมือนเลี้ยงไก่บ้าน ก็จะได้
ลูกไก่เหมือนกัน แต่จะไม่พอต่อปริมาณที่เราต้องการจะขาย” แม่จรูญกล่ำว

ดอกผลของควำมรัก

	 	 กำรเลี้ยงไก่ประดู่หำงด�ำ	 อนุบำลลูกไก่ขำยร่วมกับโครงกำรมำสองปีกว่ำ	
นอกจำกจะได้ควำมรู	้ประสบกำรณ์	และควำมมัน่ใจเรือ่งตลำดทีเ่พิม่ขึน้แล้ว		แม่จรญู 
บอกว่ำ	 จำกที่เมื่อก่อนเลี้ยงไก่เป็นรำยได้เสริม	แต่ตอนนี้	 รำยได้เพ่ิมข้ึนจนสำมำรถ 
น�ำไปทยอยใช้หนี้ได้	 	 “แต่ก่อนบ่มีเงินสิใส้หนี้ คั่นบ่ได้ขายงัวกะบ่มีเงิน เด๋ียวนี้มีเงิน
ให้หน้ีอยู่ แต่ยังบ่ทันมีเก็บ อนาคตหากยังอยู่แบบนี้ มีเก็บแน่นอน”	 	 แม่จรูญบอก
อย่ำงมั่นใจ
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	 	 รำยได้เดิมจำกที่เลี้ยงไก่เพื่อเป็นอำหำรและขำยให้กับเพื่อนบ้ำนที่มำซื้อ	
ประมำณ	500	บำทต่อเดือน	 เมื่อมำเป็นผู้ผลิตลูกไก่และขุนไก่ประดู่หำงด�ำขำยท�ำ 
ให้รำยได้เป็นกอบเป็นก�ำตกเดือนละประมำณ	9,000-12,000	บำท

	 	 ควำมมั่นใจของแม่จรูญ	 ไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงลอยๆ	แต่ตั้งอยู่บนควำมเป็นเหตุ 
เป็นผลอย่ำงชัดเจน	 เพรำะในปัจจุบันด้วยรสชำติที่อร่อย	 เป็นเอกลักษณ์	มีกำรนิยม 
เล้ียงและน�ำไก่ประดู่หำงด�ำไปประกอบอำหำรจนตลำดกว้ำงข้ึนเร่ือยๆ	 “ทุกวันนี้ 
นอกจากเอาใจใส่ไก่ที่เลี้ยงแล้ว แม่ยังต้องไปประชุมอีกด้วย”	 แม่จรูญบอกเล่ำ 
	บทบำทใหม่ที่เข้ำมำในวัยชรำ

	 	 แม้จะแก่แล้วแต่แม่ก็สนุกเวลำได้ประชุมกับโครงกำร	 เพรำะได้ควำมรู้ใหม่ๆ	 
มำใช้เลี้ยงไก่อยู่เสมอๆ “แม่ดีใจแฮงที่เขาน�ามาส่งเสริม จะตื่นจะนอนแม่ก็ดีใจ  
เพราะมนัท�าให้แม่มรีายได้เพ่ิมขึน้มา อายปุนูนีแ้ล้วเราไปท�าไร่กไ็ม่ไหว”	แม่จรูญกล่ำว	

ควำมฝันของคนวัย 60

	 	 ส�ำหรับในอนำคต	แม่จรูญอยำกให้กำรเลี้ยงอนุบำลไก่ของตัวเองเป็นระบบ 
ฟำร์มเหมือนกับฟำร์มในจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งโครงกำรเคยพำไปศึกษำดูงำนเมื่อตอน 
เข้ำร่วมโครงกำรในปีแรก	 แม่จรูญรู้อยู่ว่ำ	 ฟำร์มลักษณะดังกล่ำวต้องใช้เงินทุนสูง	 
และเป็นไปได้ยำกมำกส�ำหรบัคนแก่คนหนึง่		แต่แค่นกึจนิตนำกำรถงึคร้ังใด	ควำมสขุ 
ก็เกิดขึ้นในใจของแม่จรูญทุกครั้ง	

	 	 สิ่งที่แม่จรูญท�ำได้จริงๆ	 ในตอนนี้	 และจะท�ำให้เกิดผล
ดีในอนำคตก็คือ	 กำรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในกำรเลี้ยงไก่แบบ
เล็กๆ	 ของตนเอง	 “ตอนไปดูที่ร้อยเอ็ด เจ้าของฟาร์มบอกว่าเคย
ขาดทุนหนักมาก แต่ก็ไม่ท้อ แม่กลับมาคิดว่า เขาไม่เคยท้อ เราก ็
ท้อไม่ได้”	แม่จรูญสรุป	

จรูญ สุขโนนทอง อำยุ 66 ปี

บ้ำนจระเข้สงเครำะห์	หมู่ที่	2	ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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	 	 แม่ละมัยมีพืน้ฐำนเป็น
คนชอบลองผดิลองถกู	และรกั
ท�ำกำรเกษตรเป็นชีวิตจิตใจ	
ท้ังท�ำนำ	 เลี้ยงหมู	 เลี้ยงไก่	
และปลกูผกัไว้กนิเอง		ปัจจบุนั
แม่ละมัยและพ่อปรีชำ	ผู้เป็น
สำมี	ท�ำกำรเกษตรในพื้นที่	 7	
ไร่	 เลี้ยงดูตนเองและหลำนๆ	
รวม	7	ชีวิต	ทั้งสองคนยืดกำร
ท�ำเกษตรเป็นอำชีพก็เพรำะ
สืบทอดมำตั้งแต่บรรพบุรุษ	
และไม่ต้องกำรให้ที่ดินของ
ตนเองรกร้ำงว่ำงเปล่ำ	 ก่อน
หน้ำนี้อำชีพเกษตรกรของทั้ง

ละมัย น้อยคูณ 

ควำมรู้คู่คุณธรรม

“บ่ำซื่อสัตย์ต่อกันแล้ว
ผู้ใด๋จะมำซื่อสัตย์ต่อเฮำ”

สองลุ่มๆ	ดอนๆ	เหมือนกับเกษตรกรจ�ำนวนมำก	แต่
โชคดี	 ไม่ว่ำจะประสบปัญหำอุปสรรคอะไร	ทั้งสอง
มักจะฝ่ำฟันมำได้	ไม่ตกต�่ำซ�้ำซำกจนสิ้นไร้ไม้ตอก	

	 	 แม่ละมัยเข้ำร่วมกิจกรรมกับโครงกำรปิด
ทองหลังพระฯ	เมื่อปี	2559		เริ่มจำกกำรเลี้ยงไก่ขุน	 
แต่เลี้ยงไปสักพัก	กลับโชคร้ำย	เจอโรคระบำดท�ำให้ 

บนเส้นทำงที่ไม่ได้
โรยไปด้วยกลีบกุหลำบ
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ไก่ตำยเกลี้ยง	 ต้องพักคอก	 ไม่สำมำรถเลี้ยงได้ต่อ	 สองปีต่อมำแม่ละมัยได้ขอรับ 
กำรสนับสนุนจำกโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 อีกครั้ง	 โดยโครงกำรช่วยออกทุนให้
ก่อนเพื่อขุดเจำะน�้ำบำดำลและท�ำระบบสูบน�้ำโดยพลังงำนแสงอำทิตย์	 เมื่อมีแหล่ง 
น�้ำและระบบสปริงเกอร์ที่ได้มำตรฐำน	 เธอจึงหันมำปลูกผักขำย	 เพ่ือจะได้น�ำรำยได้ 
ผ่อนส่งโครงกำรให้ครบตำมก�ำหนดภำยใน	3	ปี	 เธอเริ่มปลูกผักในปี	2562	แต่ปีนั้น 
เกิดภำวะอำกำศร้อนจัดท�ำให้เกิดโรคในผัก	ไม่ว่ำจะเป็นโรครำกเน่ำโคนเน่ำ	โรคไหม้	
ฯลฯ		แม่ละมัยเล่ำว่ำ	ตอนนั้นปลูกคื่นฉ่ำย	28	แปลงๆ	ละ	5	เมตร		ผักเกิดโรคทั้งแปลง	
เก็บผลผลิตทั้งหมดได้เพียงแค่	7	ขีด		

	 	 ตอนแรกแม้จะเหน็ว่ำผกัผดิปกต	ิแต่เธอไม่รูว่้ำผกัเกดิโรค	จงึไม่หำรำยละเอยีด
ในกำรดูแลรักษำและป้องกัน	 ตอนนั้นเธอจึงท�ำได้แค่	 หว่ำนปุ๋ยคอกในแปลงผักหวัง 
ให้มันเจริญงอกงำม	แต่กลับกลำยเป็นว่ำ	 ยิ่งหว่ำนยิ่งท�ำให้โรคระบำดเพ่ิมข้ึน	ผลที่
ออกมำคือขำดทุน	แต่สิ่งที่ได้คือบทเรียนและประสบกำรณ์	 เพรำะจำกปัญหำที่เกิด
ขึ้นในครั้งนั้น	ท�ำให้แม่ละมัยกลับมำทบทวนควำมรู้กำรปลูกผักที่มีในตัว	โดยเธอพบ
ว่ำ	กำรปลูกผักนั้น	ต้องเตรียมดินให้มีควำมพร้อมและมีอุดมสมบูรณ์เป็นเบื้องต้น	

	 	 ตอนเลี้ยงหมู	เธอเคยตักชี้หมูรำดไปบนดิน	ทิ้งทับถมไว้นำนๆ	แล้วใช้ดินนัน้มำ
ปลกูผกั	ผกัได้ผลด	ีไม่เคยเกดิโรคแต่อย่ำงใด	เมือ่นกึทบทวนได้เช่นนัน้	เธอจงึน�ำควำม
รูเ้ดมิน�ำกลบัมำปรบัใช้อกีครัง้หนึง่	โดยในขัน้ของกำรเตรยีมแปลง	เธอน�ำดนิผสมขีไ้ก่
แล้วรดน�ำ้ทิง้ไว้นำนอย่ำงน้อย	1	สปัดำห์หรอืนำนจนกว่ำจะเหน็มยีอดหญ้ำแทงข้ึนมำ	
ยอดหญ้ำเหล่ำนั้นเป็นสัญญำณว่ำดินพร้อมเพำะปลูกได้แล้ว

	 	 แม่ละมัยบอกว่ำ	 วิธีกำร 
ดังกล่ำว		เป็นกำรปรบัไม่ให้ดินเค็ม 
จัด	 เพรำะถ้ำเค็มเกินไปจะส่งผล 
ท�ำให้ผักเกิดโรคต่ำงๆ	ได้ง่ำย	เมื่อ
ดินพร้อม	 เธอจะใช้จอบพรวนดิน
อีกทีหนึ่ง	 แล้วหว่ำนเมล็ดผักที่
ต้องกำรปลูก	 หลังหว่ำนก็จะน�ำ
ฟำงข้ำวคลุมบนแปลงอีกทีหนึ่ง	
“เพือ่ให้ดนิเกบ็ความชุม่ชืน่” เธอว่ำ
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ควำมรู้ใหม่และผลที่เกิดขึ้น

	 	 ป ัจจุบันนี้แม่ละมัยได้รับค�ำแนะน�ำ
เทคนิคต่ำงๆ	 เพิ่มเติมจำกโครงกำรปิดทอง 
หลังพระฯ	และหน่วยงำนภำครัฐ	จึงท�ำให้รู้วิธี
กำรจัดกำรในแปลงผักได้ดีกว่ำแต่ก่อนเป็น
อย่ำงมำก	ตอนนี้เธอเลือกปลูกผัก	3	ชนิด	คือ	
ผักคื่นช่ำย	ผักชีและผักสลัด	 เพรำะทั้ง	3	ชนิด	
ไม่จ�ำเป็นต้องฉีดสำรเคมี	ส่วนผักที่ปลูกได้ก็จะ
ส่งขำยผ่ำนกลุ่มที่เธอเป็นสมำชิก	

	 	 แม่ละมยัเล่ำว่ำก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเข้ำร่วม
โครงกำร	 มีเจ้ำหน้ำที่มำบอกเล่ำถึงประโยชน์ 

ที่จะได้รับหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร	
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องตลำดที่แน่นอน	
และกำรช่วยท�ำระบบน�้ำให้ดี ข้ึน	 
เธอจงึตดัสนิใจเข้ำร่วมอย่ำงไม่ลงัเล	
“ยังพอมีแรงก�าลัง ก็เลยอยากท�า” 
แม่ละมัยกล่ำว	

	 	 หลังกำรตัดสินใจ	แม่ละมัยมี
โอกำสได้เข้ำร่วมประชุมกบัโครงกำร	 
กำรประชมุแต่ละคร้ังจะมกีำรพดูคยุ
แลกเปลี่ยนถึงปัญหำ	และเทคนิค
กำรดูแลผักร่วมกบัเกษตรกรคนอืน่ที ่
เข้ำร่วมโครงกำร		ซ่ึงกำรได้แลกเปล่ียน 
กันนี้เองที่ท�ำให้กำรปลูกผักของแม่
ละมัยมีกำรพัฒนำขึ้นเรื่อยๆ	

	 	 ด้ำนพ่อปรชีำผูเ้ป็นสำมเีล่ำว่ำ	 
พื้นที่ของตนไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี	 ใช้แค่ 
ปุ๋ยขี้ไก่	 ส่วนกำรรดน�้ำก็ใช้ระบบ
พลังงำนแสงอำทิตย์สูบบ่อบำดำล	
โดยระบบเดียวกับน�้ำที่ใช้ในบ้ำน	
บำงครั้งกำรรดน�้ำผักในช่วงเย็นจะ
ท�ำให้น�้ำในบ้ำนไม่ไหล	แต่ก็ไม่ใช่
ปัญหำอะไร	น�้ำในบ้ำนค่อยใช้หลัง
รดน�้ำผักเสร็จก็ได้	

	 	 นอกจำกนี้พ่อปรีชำยังเล่ำให้
ฟังว่ำ	กำรใช้ผ้ำสแลนคลุมแปลงผัก	
จะท�ำให้รสชำตขิองผักดข้ึีน	อย่ำงผัก
สลัดก็จะผลผลิตที่ขำวอวบน�้ำและ
กรอบหวำน	 ต่ำงจำกกำรปล่อยให้
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เติบโตกลำงแจ้ง	ที่แม้จะโตเร็ว	เขียวสวย	ใบหนำ	แต่รสชำติจะขม	ด้วยเหตุที่สำมำรถ
ปลูกผักได้คุณภำพและไม่มีสำรเคมีเช่นนี้	 จึงท�ำให้ทุกวันนี้แม่ละมัยและพ่อปรีชำมี 
ครูหมอ	 เป็นลูกค้ำประจ�ำจ�ำนวนมำก	 “หมอที่โรงพยาบาลเพิ่นกินแล้วแซบ ทั้ง 
ครูหมอ แม่ได้ยินแล้วก็ชื่นใจ”			แม่ละมัยเล่ำด้วยควำมภูมิใจ

ซื่อสัตย์ต่อกลุ่มเท่ำกับซื่อสัตย์ต่อตนเอง

	 	 ผักชี	 ขึ้นฉ่ำย	 เป็นผักที่แม่ละมัยน�ำส่งทำงโครงกำร 
ปิดทองหลงพระฯทัง้หมด	“ราคาถกูแม่กข็ายทีน่ี ่ราคาแพงแม่ก็
ขายที่นี่” แม่ละมัยบอก		สิ่งที่แม่ละมัยปฏิบัติ	ต่ำงจำกเกษตรกร
คนอื่นๆ	ที่มักจะไขว้เขวเวลำมีแหล่งขำยที่ให้รำคำดีกว่ำ	แม่ละมัย
บอกว่ำที่ท�ำเช่นนี้ก็เพรำะต้องกำรท�ำงำนอย่ำงซื่อสัตย์กับโครงกำรที่ช่วยเหลือ
เธอมำตลอด

  “ปิดทองเขาจะมีการน�าเงินเข้ากลุ่ม 10 เปอร์เซ็นเพื่อไว้พัฒนากลุ่ม ต่างจาก 
ไปขายที่อื่น ที่ไม่มีเงินเข้ากลุ่มสักสตางค์ แล้วแบบนี้แม่จะเอาผักไปขายที่อื่นได้ 
อย่างไร” เธอบอกเล่ำถึงควำมซื่อสัตย์ของตัวเอง	 ไม่ใช่แค่น�ำผักมำขำยให้โครงกำร
แหล่งเดียวเท่ำนั้น	บำงครั้งแม่ละมัยถึงกับเสนอให้โครงกำรซ้ือผักของเธอในรำคำ 
ที่ต�่ำลงด้วย	เพรำะคิดว่ำผลผลิตมีมำกเกินไป	

  “อย่างเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แม่ได้ผักชีถึง 100 กิโลกรัม จึงเสนอกับทาง
ปิดทองว่าให้ซื้อแค่ กก.ละ 20 บาทพอ ผักมีเยอะเกินไป แม่สงสารเขา กลัวเขาจะ 
แบกรับภาระ แต่ทางปิดทองยังยืนยันให้ราคา กก.ละ25 บาท ตามท้องตลาด แม่ก็
เลยต้องขายตามที่เขาบอก” 

   “หรืออย่างคื่นช่ายแม่ก็จะขายแค่ 30 บาท เพราะคิดว่า 
เท่านี้ก็ได้เยอะแล้ว แต่ปิดทองก็ยังยืนยันที่จะซื้อที่ 35 บาท”  
แม่ละมัยเล่ำให้ฟังอย่ำงอิ่มใจ

	 ทุกครั้งที่เรำประชุมกันที่ส�ำนักงำนปิดทอง	แม่
ละมัยเล่ำให้ฟังว่ำ	 มักจะมีกำรคุยกันเสมอๆ	 ว่ำให้
เกษตรกรทุกคนคอยช่วยเหลือกัน	 พึ่งพำกัน	 และ
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ซื่อสัตย์ต่อกัน	 ถ้ำไม่เช่นนั้น	 ไม่วันใดก็จะล้มกันไปหมด	 “บ่าซ่ือสัตย์ต่อกันแล้วผู้ใด๋ 
จะมาซื่อสัตย์ต่อเฮา” แม่ละมัยกล่ำว

จำกวันเริ่มต้นถึงวันนี้

	 จำกคนอยู่แต่บ้ำน	 เล้ียงหลำน	
ปลูกผัก	 เล้ียงสัตว์	 ไปตำมประสำ	
ไม่ค่อยมีโอกำสเห็นหรือได้เรียนรู ้
อะไรแปลกใหม่	 แต่พอมำเข้ำร่วม 
โครงกำรกับป ิดทองแม่ละมัยมี 
โอกำสเข้ำสังคมมำกข้ึน	 ได้รู ้จัก 
ชำวสวนคนอื่นๆ	 มำกขึ้น	 ที่ส�ำคัญ 
ได้เรยีนรูเ้ทคนคิวธิกีำรปลกูผกัต่ำงๆ	 
จำกกำรไปศึกษำดูงำน	และพูดคุย 
แลกเปลี่ยนที่สำมำรถน�ำมำปรับ 
ใช้ในพื้นที่แปลงผักของตนได้

	 แม่ละมัยยังเผยอีกว่ำ	ทุกวันนี	้ 
นอกจำกควำมรู้ที่ได้จำกโครงกำร
แล้ว	เธอยังหำควำมรู้จำก	Youtube 
โดยกำรให้หลำนช่วยพมิพ์เพือ่ค้นหำ 
ให้อีกด้วย	 ควำมรู ้ที่แม่ละมัยได ้
จำก	Youtube	 ส่วนใหญ่เป็นควำมรู้ 
เกีย่วกบัวธิกีำรดแูล	และกำรป้องกนั
โรคท่ีเกิดกับข้ึนฉ่ำย	 นอกจำกนั้น 
ก็เป ็นกำรติดตำมกำรท�ำเกษตร
ของเกษตรกรท่ำนหนึ่งในจังหวัด
อุบลรำชธำนี 	 ที่ปลูกขึ้นฉ ่ำยส ่ง 
ตลำดไท		
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  “ดูแลมันท�าให้แม่มีแฮงฮึดสู้”	 เธอว่ำ	 ไม่เพียงเท่ำนี้	 แม้แต่เทคนิคกำรเก็บ 
เมล็ดพันธุ ์ไว ้ปลูกเอง	 แม่ละมัยก็ใช ้	 Youtube	 เป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู ้		 
“ที่ศรีสะเกษ เกษตรกรคนหนึ่งเพาะเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งไว้ปลูกเอง แม่ดูแล้วชอบ 
มาก เพราะเป็นความรู้ที่สามารถน�ามาใช้เพื่อลดรายจ่ายในการไปซื้อเมล็ดพันธุ์จาก 
ร้านมาได้ แม่เองก็เคยลองเอาเมล็ดผักชีฝรั่งที่เก็บได้ไปตากแดดไว้ 1 สัปดาห์ แล้ว 
ค่อยน�าไปหว่านตามค�าที่เขาแนะน�า ซึ่งเจริญเติบโตดีและโตดีกว่าที่เราไปซื้อเมล็ด 
ตามท้องตลาดเสียอีก” เธอเล่ำอย่ำงภำคภูมิใจในผลงำน

	 	 ในอนำคต	แม่ละมัยอยำกเพำะเมล็ดคื่นช่ำยให้ช�ำนำญ	 เพื่อจะได้เก็บไว้ปลูก
เอง	ไม่ต้องหำซื้อจำกท้องตลำดในรำคำแพงๆ		“ตอนนี้ แม่ก็น�าความรู้จาก Youtube 
มาเริ่มฝึกฝนแล้ว ต่อไปแม่ต้องท�าได้อย่างช�านาญแน่ๆ”	เธอมั่นใจ

	 	 แรงงำนหลักคือ	 แม่ละมัยกับพ่อปรีชำ	มีหลำนๆมำช่วยบ้ำงในช่วงวันหยุด 
เช่น	หลำนชำยในวัย	 15	จะช่วยไถแปลงดินเพื่อเตรียมเพำะปลูก	หลำนสำวจะช่วย 
ในกำรเก็บผัก	คัดแยก	มัดขำยส่งให้กับปิดทอง

นำงละมัย น้อยคูณ อำยุ 58 ปี

บ้ำนจระเข้สงเครำะห์	หมู่ที่	2	ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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วิรัตน์ วงค์สถิตย์
ธนำคำรชุมชน...
ภูมิคุ้มกันของชุมชน

ก�ำเนิดของ
ธนำคำรชุมชน
ต�ำบลทุ่งโป่ง

	 	 ธนำคำรชุมชน	ต�ำบล
ทุ ่งโป ่ง	 เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ	 
วันท่ี 	 5	 มิถุนำยน	 2562	 
มีเป้ำหมำยเพื่อสนับสนุน 
เกษตรกรในกำรจัดกำร 
เงินทุนเป็นแหล่งเก็บออมและช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อทดแทนกำรที่เกษตรกรต้อง 
ไปกู้เงินนอกระบบ	ซึ่งท�ำให้ต้องเป็นหนี้ไม่รู้จบ	

	 	 แรกเริ่มก่อตั้งมีสมำชิก	 50	 คน	 สำมำรถรวบรวมเงินทุนก้อนแรกจำก 
คณะกรรมกำร	สมำชิก	และคนนอกชุมชนที่ต้องกำรออมเงินได้จ�ำนวน	17,000	บำท		 
ตอนจัดตั้ง	 คณะกรรมกำรได้ร่ำงก�ำหนดกฎระเบียบต่ำงๆ	 ของธนำคำรอย่ำงชัดเจน	
โดยมีโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 เป็นที่ปรึกษำและให้ค�ำแนะน�ำในทุกข้ันตอน 
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แม้ตอนนั้นธนำคำรยังไม่ได้จดทะเบียนอย่ำงเป็นทำงกำรก็ตำม		

	 	 ปัจจุบันธนำคำรชุมชนมีสมำชิกทั้งหมด	112	รำย		สมำชิกส่วนใหญ่ที่เพิ่มเข้ำ 
มำคือเกษตรกรจำกกลุ่มต่ำงๆ	 ที่โครงกำรปิดทองหลังพระฯ	 ท�ำงำนด้วย	 ส่วนเป็น 
บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ำร่วม	มีทั้งจำกในและนอกชุมชน		

	 	 เมื่อแบ่งประเภทสมำชิกแล้วพบว่ำ	ธนำคำรชุมชนมีสมำชิก	3	ประเภท	

	 	 ประเภทที่	 1	 สมำชิกสำมัญ	คือ	บุคคลที่อยู่ในเขตต�ำบลทุ่งโป่ง	 มีอำยุต้ังแต่	
20	-	69		ปี	มีสิทธิในกำรฝำก	ถอน	กู้และรับเงินปันผลได้

	 	 ประเภทที่	2	สมำชิกวิสำมัญ	คือ	บุคคลที่อยู่ในเขตต�ำบลทุ่งโป่ง	ที่มีอำยุตั้งแต่
แรกเกิด	 ถึง	 19	ปี	 	 มีสิทธิในกำรฝำก	ถอน	แต่ไม่สำมำรถกู้เงินหรือค�้ำประกันให ้
ผู้อื่นกู้ได้			

	 	 ประเภทที่	3	สมำชิกกิตติมศักดิ์	คือ	บุคคลที่อยู่นอกเขตต�ำบลทุ่งโป่ง		ที่เล็งเห็น
ควำมส�ำคัญในเจตนำรมณ์ของกำรตั้งธนำคำรชุมชน	ต้องกำรสนับสนุนให้ธนำคำร
ชุมชนทุ่งโป่งมีควำมเข้มแข็ง	และอยำกจะร่วมออมเงิน	

	 	 ธนำคำรชุมชนเปิดท�ำกำรทุกวันที่	 5	 ของเดือน	 โดยมีรำยได้มำจำกดอกเบี้ย
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เงินฝำกที่กลุ่มได้น�ำไปฝำกกับธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 (ธกส.)	
และดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปล่อยกู้ให้กับสมำชิก	
ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	1	บำทต่อเดือน	

ก้ำวแรกในฐำนะประธำน
ธนำคำรชุมชน 

	 	 พ่อวิรัตน์	ได้รับเลือกให้เป็นประธำน
ธนำคำรจำกกำรลงมติในที่ประชุมของ 
กลุ่มอำชีพต่ำงๆ	ที่ปิดทองได้มำท�ำงำนร่วม
ด้วย	พ่อวิรัตน์เล่ำว่ำ	 ธนำคำรชุมชนต�ำบล
ทุ่งโป่งอยู่ในระยะเริ่มต้น	 ยังมีเรื่องต้องท�ำ
และพัฒนำอีกหลำยด้ำน	ปัจจุบันยังมีคนบำงกลุ่มที่ยังไม่เข้ำใจในเป้ำประสงค์ของ
ธนำคำร	 เนื่องจำกหลำยคนเคยได้ยินได้ฟังและมีประสบกำรณ์ที่ไม่ดีมำจำกกลุ่ม
อื่นๆ	 ในอดีต	 จึงยังไม่เชื่อมั่น	 แต่ขณะเดียวกันก็มีหลำยคนที่ให้ควำมร่วมมือและ 
พร้อมทุ่มเทให้กับธนำคำร	

	 	 ดังนั้นเป้ำหมำยในระยะแรกของธนำคำรคือกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้สมำชิก
และคนในชุมชน		โดยพ่อวริตัน์จะดงึเอำโครงกำรปิดทองหลงัพระฯ		ซึง่เป็นจดุร่วมของ
ทุกคนในชุมชน	มำสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสมำชิก	เพรำะธนำคำรชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้น
ได้ก็เพรำะได้รับกำรสนบัสนุนจำกโครงกำรปิดทองหลังพระฯ	มำแต่ต้น	ขณะเดียวกนั
กจ็ะสร้ำงควำมเข้ำใจทีช่ดัเจนให้สมำชกิผ่ำนกำรประชมุทกุๆวนัที	่5	ของเดอืน	เพือ่ให้
พวกเขำจะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียง	ให้คนที่ยังไม่เชื่อมั่น	ได้เปิดใจรับให้มำกขึ้น	

	 	 พ่อวิรัตน์เล่ำว่ำ	 แม้กำรประชุมกรรมกำรธนำคำรในบำงครั้ง	 กรรมกำรอำจมำ 
ไม่ครบทุกคน	 เพรำะมีภำรกิจด้ำนอื่น	แต่พ่อวิรัตน์ก็มั่นใจในควำมเข้มแข็งของคณะ
กรรมกำรที่พร้อมจะร่วมเดินไปข้ำงหน้ำด้วยกัน	ทุกวันนี้	 กรรมกำรทุกคนก็พยำยำม
ให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่	 ต่ำงก็ช่วยย�้ำจุดยืนและประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนเข้ำใจ
ในเป้ำหมำยและผลดีที่ชำวบ้ำนจะได้รับจำกธนำคำร
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แผนงำนเชิงรุก

	 	 สิ่งส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนระยะต่อไปของธนำคำรคือ	 ต้องสำมำรถช่วย 
แก้ปัญหำทุนและหน้ีสินให้ชำวบ้ำนได้	 หำกแผนงำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นจำก 
ชำวบ้ำนในระยะแรกประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงกว้ำงขวำง	 ขั้นตอนต่อไปคือ	 
กำรสร้ำงเงินทุนหมุนเวียนในธนำคำรให้มำกขึ้น

	 	 กำรสร้ำงทุนดังกล่ำวต้องหำสมำชิกเพิ่มแบบเชิงรุก	 โดยกำรพิจำรณำว่ำจะ 
ติดต่อสมำชิกกลุม่ใด	หรอืคนใด	ทีม่รีำยได้ทำงกำรเกษตรทีม่ัน่คงหรือมเีงนิหมนุเวยีน 
อยูส่ม�ำ่เสมอเข้ำมำเป็นสมำชกิ	เช่น	กลุม่ผูน้�ำชมุชนทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอื	หรือกลุ่มอำชพี 
ต่ำงๆ	ที่มีรำยได้ทุกวัน	เป็นต้น	

  “อย่างเช่น กลุ่มผัก เขาขายผักทุกวัน มีรายได้เข้าทุกวัน สามารถน�าเงินมาฝาก
ที่กลุ่มได้เลย เงินฝากขั้นต�่า 20 บาทก็สามารถฝากได้ อย่างเรามี 10 - 20 บาทไปฝาก
ท่ีธนาคารใหญ่ก็ ไปไม่ได้นะ อายเขา เงินเล็กน้อยหากไม่เก็บออมก็ถูกใช้จ่ายหมด  
แต่ถ้าเขามาฝากกับเราก็ดีกับเขาเอง ส่วนเราก็จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้น” พ่อวิรัตน์บอก		

ธนำคำรชุมชน กำรจัดกำรทุนให้ชำวบ้ำนอย่ำงยั่งยืน 

	 	 พ่อวริตัน์เหน็ว่ำ	สิง่ทีเ่ป็นควำมเสีย่งต่อควำมมัน่คงของธนำคำรคอืกำรปล่อยกู ้
ให้ผู้ที่มีปัญหำเรื่องกำรส่งจ่ำยเงินคืน	 ที่ผ่ำนมำ	 กรรมกำรธนำคำรป้องกันปัญหำนี้ 
โดยกำรไม่ปล่อยกู้ที่มำก	 เงินฝำกของผู้กู ้รวมกับเงินฝำกของผู้ค�้ำ	 เว้นแต่กำรกู้ 
ของกลุ่มอำชีพก็จะอนุโลมให้กู้ได้เยอะ	 เช่น	 กลุ่มเลี้ยงไก่	 กลุ่มปลูกผักผสมผสำน 
กลุ่มไร่อ้อย	เป็นต้น		

	 	 ในกำรยื่นขอกู้เงิน	ผู้กู้ต้องเตรียมหลักฐำนให้ครบถ้วน	คณะกรรมกำรธนำคำร
ชมุชนกต้็องพจิำรณำกำรอนมุตัอิย่ำงถีถ้่วนและรอบด้ำน	รวมถงึกำรดวูนิยัและควำม
รับผิดชอบในอดีตของผู้กู้ด้วย	

	 	 สิ่งที่เป็นปัจจัยให้ธนำคำรชุมชนเติบโตมั่นคงได้	คือเจตนำรมณ์ที่จะแก้ปัญหำ 
ชุมชนด้วยชุมชนเอง	 ธนำคำรชุมชนคือทำงออกหนึ่งที่จะท�ำให้เกษตรกรหลุดพ้น 
จำกหนี้นอกระบบ	สำมำรถเก็บออมเป็นทุนส�ำรองฉุกเฉินได้	
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 “ปัญหาหลกัของเกษตรกรในชมุชน
เราคือขาดเงนิทีใ่ช้ลงทนุประกอบอาชพี  
ซึ่งตรงนี้แหละ ที่ธนาคารชุมชนจะเป็น
ตัวเลือกตัวช่วยในการแก้ปัญหา” 

	 พ่อวิรัตน์รู ้ดีว ่ำ	 ธนำคำรชุมชน
ไม่ใช่แหล่งเงนิกูข้นำดใหญ่	เป็นสถำบนั
กำรเงินเล็กๆ	 ที่ด�ำเนินกำรแบบค่อย
เป็นค่อยไปโดยชำวบ้ำน	ด�ำเนนิกำรกนั
แบบถ้อยทีถอยอำศัย	 แต่ถ้ำสำมำรถ

ท�ำให้ค่อยเติบโตอย่ำงยั่งยืนได้	ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับสมำชิกจริงๆ	ไม่รั่วไหลไป
ข้ำงนอกเหมือนกับกำรน�ำเงินไปฝำกธนำคำรพำณิชย์อื่นๆ

หนี้นอกระบบจะสิ้นไป

	 	 พ่อวริตัน์มุง่หวงัว่ำ	ในระยะ	5	-	6		ปีข้ำงหน้ำ	เมือ่คนในชุมชนเข้ำร่วมกำรเกบ็ออม 
และแก้ปัญหำหนี้นอกระบบโดยกำรช่วยเหลือของธนำคำรแล้ว	ชำวบ้ำนจะสำมำรถ
ปลดหนี้ได้	โดยไม่ต้องไปยืมเงินนอกระบบอีก	

	 	 ทั้งยังจะได้รับผลจำกกำรออมในวันนี้เป็นเงินก้อนในอนำคต	และมีแหล่ง 
เงินทุนไว้กู้ในยำมที่จ�ำเป็น	 โดยที่ดอกเบี้ยไม่สูญหำยไปไหน	แต่ยังคงหมุนเวียนอยู ่
ในชุมชน

พันโทวิรัตน์ วงค์สถิตย์ 

หมู่ที่	1	บ้ำนโนนสะอำด	ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น
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