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เกริ่นน�ำ 
จังหวัดน่ำน ไม่ใช่จังหวัดที่เป็นทางผ่าน ท�าให้คนที่ 

เดินทางมาเยือนน่านนั้นต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจมาจริงๆ ดังนั้นจึงมี
น้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงภูมิสังคมและวิถีชีวิตของชาวนันทบุรีเดิม

หรือเมือง “น่าน” อย่างถ่องแท้ แต่แล้วในปี พ.ศ. 2551 จังหวัดน่านได้
กลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชน เมื่อภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ถูก 
น�้าท่วมและดินโคลนถล่มปรากฎผ่านสื่อต่างๆ ภาพดังกล่าวได้สร้างความตระหนก 
ให้กับคนทั่วประเทศ ทั้งนี้เพราะจังหวัด “น่าน” เป็นต้นธารของแม่น�า้น่าน ซึ่งเป็น 
ต้นน�้าของแม่น�้าเจ้าพระยา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนต้นน�า้เป็นเหมือนสัญญาณเตือน 
มายังว่าคนกลางน�้า และคนปลายน�้า ว่าภัยธรรมชาตินั้นไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเขาเลย 

 สาเหตขุองอทุกภยัในครัง้นัน้ กล่าวกนัว่ามาจากการตดัไม้ท�าลายป่า เพือ่เปลีย่น
ภเูขาเป็นทีป่ลกูข้าวโพดและพชืเชงิเดีย่วชนดิอืน่ๆ ป่าจงึไม่เหลอืต้นไม้ไว้ดดูซบัน�้าปรมิาณ
มาก  อ�าเภอท่าวังผา ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 40 กิโลเมตรก็หนีภาวะนี้ไม่พ้น 
แต่ทีเ่จบ็ปวด คอื สิง่ทีถ่กูท�าลายไม่ใช่เพยีงทีอ่ยูอ่าศยั แต่ยงัรวมถงึไร่นา และผลผลติทีร่อ
การเก็บเกี่ยว ล�าพังการปลูกข้าวโพดก็สร้างหนี้สินผูกมัดตัวเองจนแทบดิ้นไม่หลุด ซ�้ายัง
มาโดนดินโคลนไหลมาถมทับไร่นา  แม้แต่บ้านเรือนก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ 

 ท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้น เป็นโอกาสที่ท�าให้เกษตรกร 12 คนแห่งบ้านห้วยธนู 
น�้าป้ากและห้วยม่วงใน อ.ท่าวังผา ได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่ตนเองท�ามาตลอดนั้นเป็นหนทาง 
อยู่รอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ 
สุขภาพ  เกษตรกรหัวไวใจสู้ 12 ราย ที่น�ามาบอกเล่าในหนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนครู
ภมูปัิญญา ทีไ่ด้รบัการหล่อหลอมความคดิและวถิชีวีติแบบพึง่พาตนเอง ทัง้จากภมูปัิญญา
ของบรรพบุรุษ และจากการเปลี่ยนแปลงความคิดพลิกผันชีวิตด้วยตัวเอง สิ่งที่ครู
ภูมิปัญญาทั้ง 12 คนก�าลังท�านั้น สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเฉพาะด้านการผลติอาหาร ทีไ่ม่องิอยูก่บัพชืชนดิเดยีว 
เพราะมีความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายสูง ทั้งเรื่องราคาและความผันผวนของธรรมชาติ 

2 ความรู้จากการปฏิบัติ  ของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้าสบสาย จ.น่าน



 เกษตรกร 12 คนนีไ้ด้รเิริม่ท�าเกษตรแบบผสมผสานทีเ่น้นการพึง่พาตนเอง โดย
ท�าทุกอย่างที่ท�าได้เอง ลดต้นทุนการผลิต ตั้งแต่ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ และน�าเทคนิคใหม่ๆ 
มาปรบัปรงุกระบวนการผลติของตนเอง โดยแต่ละคนมเีบือ้งหลงัมาจากสภาพปัญหาและ
แรงบันดาลใจที่ต่างกัน แต่มีข้อสรุปของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่คล้ายกัน  คือ
 การประสบปัญหา ภัยพิบัติน�้าท่วม ท�าให้ได้รับความเสียหายทั้งไร่นาและ 
ทรัพย์สิน จึงฟื้นฟูชีวิตโดยคิดใหม่ท�าใหม่ และไม่ปฏิเสธโอกาสในการเข้ามาเป็นอาสา 
สมคัรพฒันาหมูบ้่าน (อสพ.)ในโครงการปิดทองหลงัพระฯ ท�าให้  ณฏัฐนชิา มงัคละ  และ 
วรพล ไชยสล ีได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรูท้ัง้ด้านการปลกูพชื เลีย้งสตัว์ การสร้างฝาย 
การท�าปุย๋อนิทรย์ี  ประกอบกบัความเป็นคนขยนัและใฝ่รู ้จงึน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์
ใช้เกิดเป็นความรู้ใหม่ตามแบบฉบับของตนเอง ช่วยปลดหนี้ ลดต้นทุนการผลิต สร้าง 
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
 ความล้มเหลวจากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมีสูง ได้แก่ นายธีรพันธ์ 
เขื่อนแก้ว เจ้าของสวนส้ม 45 ไร่ มีหนี้สินจากการล้มละลายสวนส้มกว่าหนึ่งแสนบาท 
จึงออกไปท�างานที่กรุงเทพฯ เป็นสิบปี เมื่อกลับมาจึงเปลี่ยนวิถีการท�าเกษตรมาปลูกพืช 
ผักแบบผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กินและตลาดต้องการ จนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็น 
กูรูไผ่กิมจูนอกฤดู นางศรีค�า มังคละท�าไร่ข้าวโพดมานานกว่าสิบปี จากคนไม่มีที่ดิน 
ท�ากินและไม่มีเงินออม  จนชีวิตเปลี่ยนเมื่อได้รู้จักกับเกษตรแบบผสมผสาน ที่นอกจาก 
จะปลดหนี้ได้แล้ว ยังท�าให้มีเงินออม

 การเปลี่ยนความคิดในการมองโลก โดยเห็นว่าชีวิตที่ตนเองเผชิญอยู่ไมได้น�า
ไปสู่ความยั่งยืน ไม่สามารถน�าพาตนเองให้ก้าวผ่านสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาได้ และอาจน�าไปสูค่วามล่มจมหากเดนิหน้าต่อไป จงึหนักลบัมาสูแ่ผ่นดนิเกดิ
ในขณะทีย่งัเป็นวยัหนุม่สาว และมุง่หน้าท�ามาหากนิบนทรพัยากรทีต่นเองมอียูอ่ย่างพอ
เพียง เช่น สุทิน ชาวยอง อดีตพนักงานบริษัทในแดนสิวิไลซ์ที่กลับมาอยู่บ้านกับแม่ ยึด
อาชีพเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ และปลูกพืช ผัก ผลไม้  และ ดนุพล  สุปัน นักศึกษามหาวิทยาลัย
ทีม่ใีจรกัในงานเกษตรกรรม และหนัหลงัให้กบังานในระบบทนุนยิมมาเลีย้งหมหูลมุ ลงมอื
ท�าตะบันน�้าเพื่อน�าน�้ามาใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง
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	 แรงบันดาลใจจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย	 ที่ท�ำมำหำกินในวิถีเกษตรผสมผสำน	
อยู่แล้ว	 และถ่ำยทอดภูมิปัญญำของกำรใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินมำถึงรุ่นลูกรุ่นหลำน		
เช่น	นายฤทธิ์ กันนิกา  นายลอง พุฒิหมื่น  นายจ�าลอง ใจเกลี้ยง  นายเพชร อนันต์   
นายจันทร์ อุปละ  และนายศรี อินกอง	 ครูภูมิปัญญำกลุ่มนี้	 สั่งสมควำมรู้เดิมจำก	
บรรพบุรุษ	 และเมื่อได้รับกำรต่อยอดด้ำนปัจจัยกำรผลิต	 	 เช่น	 ระบบน�้ำ	 ควำมรู้และ	
เทคนิคกำรผลิตสมัยใหม่	 ก็ท�ำให้ภูมิปัญญำแข็งแกร่งยิ่งขึ้น	 	 สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ	
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก	โดยที่ยังรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรท้องถิ่นไว้ได	้	

	 หนังสือ	 “ความรู ้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ ่มน�้าสบสาย”			
บอกเล่ำประสบกำรณ์ของเกษตรกร	12	 รำย	จำกบ้ำนห้วยธนู	 	บ้ำนน�้ำป้ำก	และบ้ำน
ห้วยม่วง	อ.ท่ำวังผำ		ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนต้นแบบของโครงกำรปิดทองหลังพระ	สืบสำนแนว
พระรำชด�ำริ	จ.น่ำน	โดยรวบรวมองค์ควำมรู้พร้อมใช้		ที่ครอบคลุมแนวคิด	และหลักกำร	
งำ่ยๆ	ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่กล้ำท�ำ	จะด้วยขำดควำมรู้	คนน�ำทำง	หรือควำมกล้ำแข็ง	
ของจติใจกต็ำม			ตวัอย่ำงควำมส�ำเรจ็ของเกษตรกรทัง้	12	คนนี	้	จะช่วยสร้ำงแรงบนัดำล	
ใจที่จะริเริ่มไปสู่กำรเปลี่ยนควำมคิด	 ซึ่งไม่จ�ำกัดวงอยู่แค่ในจังหวัดน่ำนเท่ำนั้น	 แต่เป็น	
ทุกภูมิภำคของประเทศ		เพรำะเรำเชื่อว่ำ	“เมื่อเปลี่ยนควำมคิดชีวิตก็เปลี่ยน”				
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สำรบัญ 12  ครูภูมิปัญญำ ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้

นำงสำวณฏัฐนชิำ มงัคละ
“คัดพันธุ ์ข้าวเพิ่มผลผลิต” จากอดีต 
เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติจนท�าให้
มีหนี้สินร้นตัว จนมีโอกาสได้มาเรียนรู้ 
กระบวนการท�างานของปิดทองหลงัพระฯ 
มีความเชี่ยวชาญการปลูกข้าวแบบครบ 
วงจร ตัง้แต่การคดัพนัธุข้์าว การเตรยีดนิ 
การด�าและการใส่ปุย๋ ผลผลติข้าว 86 ถงั/ 
ไร่ ด้วยต้นทนุไร่ละ 1,300 บาท มรีายได้ 
จากการขายข้าวเพิ่มจาก 5,400 บาท 
เป็น 29,440 บาท ภายในเวลา 3 ปี และ
ปลดหนีก้ว่า 69,000 บาทได้หมดสิน้

08

17

บ้ำนน�้ำป้ำก
นำงศรีค�ำ มังคละ “หมอสมุนไพรหมู” เกษตรกร 
หญงิแกร่งอาย ุ54 ปี ทีต่ลอดชวีติเรยีนรูจ้ากการทดลองด้วย 
ตัวเองและครูพักลักจ�า จนมีแปลงเกษตรแบบผสมผสาน 
บนเนือ้ที ่28 ไร่ ซึง่ปลกูพชืมากกว่า 30 ชนดิ มคีวามเชีย่วชาญ 
ด้านการท�าปุ๋ยหมัก และดูแลหมูเหมยซานด้วยสมุนไพร 
และสมนุใจ ทีส่บืทอดมาจากบรรพบรุษุ เคลด็ลบัความส�าเรจ็
คือการสังเกต ทดลองและปรับปรุง

นำยฤทธิ์ 
กนันกิำ 
“ปลกูหม่อนนอกฤด”ู เกษตรกร 
ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่มากับ 
ความยากจนจนมาพบ  “เศรษฐกจิ 

พอเพียง” ซึ่งสอนให้นายฤทธิ์ปลูกทุกอย่างที่กินและ 
เลี้ยงทุกอย่างที่เป็นอาหาร นายฤทธิ์จัดสรรพื้นที่ 15 ไร่ 
ให้เป็นไร่นาสวนผสม มีองค์ความรู้ทั้งการปลูกและการ
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก การฟื้นชีวิตดินด้วยการไถกลบ และ
ปลูกหม่อนนอกฤดู ซึ่งสร้างรายได้มากกว่าฤดูกาลปกติ
ถึง 2 เท่า

นำยจ�ำลอง ใจเกลีย้ง “ล�าไยอินทรีย์”
เจ้าของสวนเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ 8 ไร่ ซึ่งทุกตาราง
นิ้วมีการจัดการอย่างลงตัว ประกอบด้วยพรรณไม้หลากหลาย
ชนิด ทั้งล�าไย กล้วย ส้ม มะนาว พืชผักสวนครัว ทั้งกินได้ 
ใช้สอย ขายเป็นรายได้รายวัน รายเดือนและรายปี ปลูกพืชแซมในสวนล�าไยอินทรีย์ 
โดยที่ผลผลิตล�าไยยังคงขนาด 2A ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่ตลาดต้องการมากที่สุด
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นำยสทุนิ ชำวยอง “เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจใฝ่รู้”
อดีตพนักงานบริษัทเอกชนที่ละทิ้งเงินเดือนก้อนโต เดินทาง 
กลับบ้านเกิดเพื่อมาพลิกฟื้นไร่นาให้กลับมาเขียวขจีอีกครั้ง 
เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงหมูเหมยซานแบบลดต้นทุนค่าอาหาร 
การเลี้ยงปลาดุก เป็ดเทศและการปลูกสับปะรดแซมสวนล�าไย 
ที่ได้ทั้งผลผลิต ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างและช่วยคุมหญ้าด้วย
วิธีการตามธรรมชาติ

นำยธรีพนัธ์ เขือ่นแก้ว 
“กูรูไผ่กิมจูนอกฤดู” จากเจ้าของสวนส้ม 
สู่เกษตรกรที่สิ้นเนื้อประดาตัว เมื่อสวนส้ม 
45 ไร่ ที่ลงทุนมหาศาลเป็นโรคโคนเน่า 
ต้องออกไปค้าแรงงานยงั กทม. เพือ่ท�างาน 
ปลดหนี้ จนมีเงินเก็บและกลับมาลงทุนท�า
เกษตรแบบผสมผสานที่ บ้านเกิดอีกครั้ง 
ควบคู่ไปกับการปลูกไผ่กิมจูนอกฤดู ซึ่ง
ปัจจุบันสร้างรายได้ให้ 1,000 บาท/วัน

นำยดนพุล สปัุน “หมูหลุม” อดีตนักศึกษารัฐศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่หันหลังให้กับงานในระบบเพื่อกลับ 
มาท�าเกษตรกับครอบครัวในวัยเพียง 24 ปี โดดเด่นด้านการ 
เลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่รวมกับหมูและการบริหารจัดการตลาด 
โดยเชื่อว่าผู้ที่มีสิทธิก�าหนดราคาคือเกษตรกรไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง
และสบูน�า้ด้วยตะบนัน�า้ ทีล่งมอืท�าเองโดยใช้เงนิเพยีง 1,000 บาท
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นำยลอง พฒุหิมืน่ “คนคัดพันธุ์ 
ข้าวแห่งบ้านน�้าป้าก” เกษตรกรผู้มีความรู้ 
หลากหลายด้าน ทั้งวนเกษตร การวางระบบ
น�้าเพื่อการเกษตร และการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว ด้วยเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีย่อมอยู่ใน
มือชาวนา  นอกจากนี้นายลองยังมีความรู้ 
เรื่องการปลูกต้นไม้ เขาปลูกป่าทดแทนเพื่อ 
รักษาสมดุลของป่าไม้ด้วย
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บ้ำนห้วยธนู

บ้ำนห้วยม่วง

นำยวรพล ไชยสำล ี “นักสร้างฝายแห่งบ้านห้วยธนู” 
หนานผ่าน เป็นอาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ของโครงการปิดทอง 
หลังพระฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน�้า สร้างฝายและมี 
องค์ความรู้ทางการเกษตร อาทิ การท�าปุ๋ยหมัก 7 ชนิด การเลี้ยงหมู 
หลมุ เลีย้งหมไูม่ให้มกีลิน่และไม่มเีสยีงร้องรบกวน สามารถถ่ายทอด 
ความรูใ้ห้พีน้่องในหมูบ้่านได้เข้าใจถงึความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง

นำยเพชร อนนัต์ “หมอดินบ้านห้วยธนู”
เกษตรกรวัย 43 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงดิน เป็น
หมอดินประจ�าบ้านห้วยธนูมานานกว่า 10 ปี นายเพชรได้ 
แนะน�าชาวบ้านเรื่องการแก้ไขปัญหาดิน ไปพร้อมๆกับท�า 
ให้ดูเป็นแบบอย่าง บนพื้นที่เกษตร 30 ไร่ ของเขา ซึ่งสภาพ 
ดินในแปลงเสื่อมโทรมเพราะฤทธิ์สารเคมี จนท�าให้ดินที่ 
แข็งเป็นดานสามารถปลูกพืชยืนต้นสลับกับพืชเศรษฐกิจ

นำยจนัทร์ อปุละ “หมอสมุนไพรบ้านห้วยม่วง”
หมอทางเลือกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากโรงพยาบาลท่าวังผา
และ จ.น่าน โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการเยียวยาผู้ป่วย อุ๊ยจันทร์มี
ความรู้และประสบการณ์ในการปลูกป่ากว่า 20 ปี จึงปลูกป่า 3 อย่าง
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง รวมทั้งปลูกเพิ่มและทดแทนพืชตระกูลสมุนไพร 
ยังปลูก

นำยศร ีอนิกอง “คนปลูกสักแห่งบ้านห้วยม่วง”
เกษตรกรที่มองธรรมชาติดังห้องเรียนขนาดใหญ่ และการ
เป็นคนไม่หยุดเรียนรู้ ท�าให้อุ๊ยศรีบรรลุถึงหลักการพึงพา 
อาศยักนัของเหล่าพชืพรรณ และเข้าใจว่าพชืชนดิไหนชอบ 
สิ่งแวดล้อมแบบใด อุ้ยศรีมีความรู้เรื่องการปลูก “ไม้สัก” 
โดยเขาได้ปลูกสักนับร้อยต้นคู่กับกล้วยเหลืองนวล กฤษณา และไผ่ซางนวล เพื่อ 
เป็นหลักประกันทางความมั่นคงในอนาคต
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หมอสมุนไพรหมู

นำงศรีค�ำ มังคละ
อายุ 54 ปี

บ้านเลขที่ 14 หมู่ 7 บ้านน�้าป้าก 
ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน  
โทรศัพท์ 084-808-8682

8 ความรู้จากการปฏิบัติ  ของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้าสบสาย จ.น่าน



 นางศรคี�า มงัคละ หรอืแม่อูด๊  
แห่งบ้านน�้าป้าก เป็นผู้หนึ่งที่รู้ถึงโทษของ 
การท�าเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นอย่างดี เพราะ 
กว่าครึ่งชีวิตของการเป็นเกษตรกร แม่อู๊ด 
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาตลอด ที่ท�าให ้ เธอ 
ตระหนักว่า การท�าเกษตรแบบนี้ไม่ใช่หน 
ทางที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืนเพราะเงินที่ได้ 
มาก็ต้องหมดไปกับค่าแรงงาน ค่าสารเคมี 
สารพัดชนิด และการมีรายได้เพียงปีละครั้ง 
ก็สวนทางกับปากท้องของครอบครัวที่ต้อง 
กินต้องใช้ทุกวัน จากจุดนี้ที่ท�าให้เธอมี 
ความคิดที่จะเปลี่ยนวิธีการท�าเกษตรของ 
ครอบครัวแต่ไม่อาจท�าอย่างที่คิดได้ เพราะ 
ไม่มีเงินและที่ท�ากิน เธอและสามีจึงออกไป 
ขายแรงงานเพียงหวังว่าจะมีเงินกลับมาซื้อ
ที่ดินเป็นของตนเอง

พื้นที่เกษตร : 28 ไร่ เกษตรผสมผสาน 
(ล�าไย ลิ้นจี่ ไผ่ กล้วยเหลืองนวล) ท�านา  
ผักสวนครัว (กะเพรา โหระพา ตะไคร้ 
ข่า มะกรูด มะนาว) และพืชหลังนา (พริก  
ผักกาดเขียว)

เลี้ยงสัตว์ : หมูเหมยซาน ไก่พื้นเมือง  
(ไก่ไข่และไก่เนื้อ) ปลาตะเพียน ปลายี่สก

สิง่ทีไ่ด้รบัจากโครงการปิดทองหลงัพระฯ : 
บ่อพวง 1 บ่อและห้วยบ่อเกิดที่น�าน�้ามา
แปลงเป็นประปาภูเขา น�้าเพื่อการเกษตร
จากฝายลุงก�่า บ่อพวง 1 บ่อ หมูเหมยซาน 
2 ตัว ไก่พื้นเมือง 5 ตัว ปลานวลจันทร์  
ปลาตะเพียน 2 ถุง ไผ ่ลวก 300 ต ้น  
ไผ ่ เหลือง 300 ต ้น กล ้วยเหลืองนวล 
70 ต ้น หวาย 400 ต ้นและปุ ๋ยสูตร  
15-15-15   5 กระสอบ 

ผลการ เปลี่ ยนแปลง  :  ลดหนี้ จ าก 
111,500 บาท เหลือ 35,000 บาท ตัดวงจร 
การกู ้ กินประมาณ 20,075 บาท/ป ี  
(เฉลี่ย 55 บาท/วัน) เหลือ 700 บาท/ปี 
(1.91 บาท/วัน) มีน�้าเพื่อการอุปโภคและ 
การเกษตรตลอดทั้งปีและองค์ความรู ้ใน 
การท�าน�้ าหมัก ปุ ๋ยหมักและหลักการ
สุขาภิบาลหมูเบื้องต้น

ความรู ้เด่น : เกษตรผสมผสาน การท�า 
น�้าหมักจุลินทรีย์ 3 อย่าง 7 ชนิด การท�า 
ปุ ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ เทคนิคการ 
เพิ่มผลผลิตหมูและสุขาภิบาลหมูด้วยยา 
สูตรสมุนไพร

นำงศรีค�ำ มังคละ
อายุ 54 ปี

บ้านเลขที่ 14 หมู่ 7 บ้านน�้าป้าก 
ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน  
โทรศัพท์ 084-808-8682
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 หลังจากออกไปรับจ้างอยู่หลายปี แม่อู๊ดมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งจึงกลับมาซื้อ 
ที่ดินผืนแรกเนื้อที่ 3 ไร่ ราคา 2,500 บาท เริ่มปลูกพืชนานาชนิด จนกลายเป็นแปลง 
เกษตรแบบผสมผสาน และน�ารายได้จากการขายผลผลิตที่ผ่านการลองผิดลองถูก 
มานับไม่ถ้วน มาเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะ จนสามารถขยายพื้นที่เป็น 28 ไร่ได้ 
ในที่สุด ปลูกพืชหลากหลายมีรายได้ตลอดปี

 แม่อู๊ดบริหารจัดการพื้นที่ใหม่หลังจากประสบกับภัยธรรมชาติ โดยได้รับความ 
รู้จากโครงการปิดทองหลังพระฯ  เช่น การปลูกพืชหลังนา การท�าปุ๋ย ส่งผลให้พื้นที่ 28 
ไร่ มีการวางผังอย่างดี เพื่อเป็นหลักประกันว่าเธอจะมีกิน มีใช้และมีรายได้ตลอดปี ดังนี้

 	พืชสร้างรายได้ แม่อู๊ดปลูกพืชหลายชนิดรวมกัน โดยพืชที่เป็นรายได้หลัก 
 หล่อเลี้ยงครอบครัวคือ พืชเศรษฐกิจจ�าพวกไม้ยืนต้น เช่น ล�าไย ลิ้นจี่ ไผ่ กล้วย 
 เหลืองนวล เป็นต้น สังเกตได้ว่าพืชแต่ละชนิดที่กล่าวมา จะมีรอบการออก 
 ผลผลิตไม่ตรงกัน ท�าให้เธอมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

 	พืชลดรายจ่าย นอกจากพืชสร้างรายได้ ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อ 
 ลดรายจ่าย โดยพืชที่ปลูกในพื้นที่ประกอบด้วย ตะไคร้ มะนาว มะกรูด กะเพรา  
 มะเขอื มะละกอ เป็นต้น ปลกูกระจายทัว่ไปในแปลงภายใต้แนวคดิ “กนิทกุอย่าง 
 ทีป่ลกู ปลกูทกุอย่างทีก่นิ” หากเหลอืจากการบรโิภคในครวัเรอืนแล้ว จงึจ�าหน่าย 
 เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทาง

 	การเลี้ยงหมู หมูที่เลี้ยงได้แก่ หมูเหมยซานกับหมูจินหัว ปัจจุบันมี 10 ตัว  
  แม่อู๊ดมองว่าการเลี้ยงหมูเหมือนการออมเงินในธนาคาร ที่เมื่อไรที่ต้องการ 
  ใช้เงินก็ขายหมู และหากอยากได้เงินมากๆ มีดอกเบี้ยสูง ก็ต้องฝาก (ขุนหมู)  
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 ให้ได้ตามเวลา ผลพลอยได้ของการเลี้ยงหมู คือการน�าขี้หมูมาท�าปุ๋ย อีกทั้งรก 
 ที่เหลือจากการคลอดหมู หากน�ามาหมักเป็นฮอร์โมน ยังจะได้ปุ๋ยที่มีประโยชน์ 
 สูงมากอีกด้วย

 	การเลี้ยงไก่ ไก่ที่เลี้ยงมี 2 ประเภท คือ “ไก่เนื้อ” และ “ไก่ไข่” ภายใต้แนวคิด 
 ต้องการลดรายจ่ายจากการซื้อเนื้อและไข่มาประกอบอาหาร อีกทั้งยังมีรายได้ 
 เสริมหากมีคนมาขอชื้อ

 	การเลี้ยงปลา เป็นผลพลอยได้จากการขุดบ่อพวงเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการ 
 เพาะปลูก แม่อู ๊ดน�าปลากินพืชหลายๆชนิดมาปล่อย และเลี้ยงโดยใช้เศษ 
 พืชผักและมูลไก่ จึงถือว่าเป็นการเลี้ยงปลาที่ไม่ต้องลงทุนซื้ออาหารเลย  
 นอกจากเงินลงทุนที่ซื้อพันธุ์ปลารุ่นแรกที่น�ามาปล่อยเท่านั้น

 แม่อู ๊ดเล่าว่าช่วงแรกที่ท�าเกษตรผสมผสานจะไม่เห็นผลมากนัก เพราะพืช 
บางชนิดต้องใช้เวลาในการเติบโต แต่พอเข้าสู่ปีที่ 3 เธอจึงเริ่มมีรายได้หมุนเวียน 
สามารถมีเงินไปใช้หนี้ได้ นอกจากนั้นเกษตรผสมผสานยังช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น   
เพราะเกษตรกรจะมีงานท�าทั้งปี เมื่อสภาพจิตใจดีขึ้น สภาพทางสังคมก็ดีตามไปด้วย 

เมื่อมีกินก็มีเงินปลดหนี้
 เคล็ดลับในการปลดหนี้ของแม่อู๊ด เริ่มจากลดรายจ่ายและเพิ่มรายรับด้วยการ 
ท�าเกษตรผสมผสาน เพราะพืชแต่ละชนิดที่ปลูกล้วนแต่เป็นพืชอาหาร  
ไม่ต้องเสียเงินซื้อ แม้แต่ละวันจะคิดเป็นเงินไม่มาก แต่เมื่อนานวันเข้าก็
เป็นเงินก้อนโตไม่ใช่น้อย และลงแรงปลูกเองกินเอง น�าเงินส่วนนี้ไปใช้
หนี้ “เมื่อก่อนต้องมีอย่างน้อยวันละ 55 บาท เดี๋ยวนี้ทั้งปีแค่ 700 
บาท เพราะจะกินปลาก็มีปลาให้กิน จะกินผักก็มีผักให้เก็บ เชือด
หมูที ก็เอาไปย่าง ตากแห้ง ก็เก็บได้นาน ไก่ที่เลี้ยงไว้ ฆ่าตัวก็ต้ม
กินได้เป็นอาทิตย์ เพราะมีกันแค่สองคน จะเสียเงิน ก็ตอนไป
ซื้อจิ้น (เนื้อ) หมูจิ้น (เนื้อ) เนื้อมาลาบกินกับพ่อ ครั้งละ 50-
60 บาท ซึ่งนานๆที” นอกจากนั้นความสม�่าเสมอในเรื่องราย
ได้ที่แต่ละครั้งอาจไม่มากเมื่อเทียบกับเงินก้อนที่ได้จากการ
ปลูกข้าวโพด ยังง่ายต่อการบริหารจัดการและเป็นเงินที่รับ
เต็มๆ เพราะมีต้นทุนปุ๋ยและสารเคมีน้อยมาก
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ช่วงรายได้ ที่มาของรายได้ ประมาณการ
รายได้ (บาท)

รายได้รวมต่อ
ปี (บาท)

รายวัน พืชผักสวนครัว 50 18,250

รายเดือน หมูเหมยซาน หมูจินหัว พริก 3,000 36,000

รายปี ล�าไย ลิ้นจี่ ไผ่ กล้วยเหลือง
นวล ข้าว

150,000 150,000

รายชีวิต ไม้ยืนต้น บ�านาญชีวิตที่ประเมิน
ค่าไม่ได้

บ�านาญชีวิต

รวมรายได้ 204,250

 เมื่อมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น แม่อู๊ดก็เริ่มน�ารายได้เหล่านั้น มาทยอยปลดหนี้กองทุน 
ต่างๆ ที่เธอไปกู้ยืมมา 6 กองทุน ปัจจุบันจากหนี้สินราว 111,500 บาท ได้มีการ 
ช�าระไปแล้ว 76,500 เหลือแค่ 35,000 บาท  

ตารางการผ่อนช�าระหนี้ของนางศรีค�า มังคละ

แหล่งเงินกู้ ยอดกู้ (บาท) ยอดช�าระ (บาท) ยอดหนีค้งเหลอื (บาท)

กองทุนเงินล้าน 50,000 50,000 0

กองทุนอพป. 2,500 2,500 0

กองทุนหมู 3,000 3,000 0
กองทุนนาด�า 2,000 2,000 0
กองทุน SML 7,000 7,000 0
สหกรณ์ 47,000 12,000 35,000
รวม 111,500 76,500 35,000
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บ�ำรุงหมูด้วย “สมุนใจ”

  เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวบ้านน�้าป้ากว่าแม่อู๊ดเลี้ยงหมูเก่งมาก นอกจากจ�านวนลูก 
ต่อคอกสูงกว่าเพื่อนบ้านแล้ว อัตราการตายยังต�่า เมื่อถามถึงเคล็ดลับว่าท�ายังไงจึงจะ
เลี้ยงหมูเก่งเหมือนเธอ แม่อู๊ดตอบว่าหากใครมองหมูเป็นคนเหมือนกับเธอก็สามารถ
ประสบความส�าเร็จทั้งนั้น และที่ส�าคัญไม่ควรลืมภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ “เลี้ยงสัตว์ต้องเลี้ยงด้วยใจรัก หากไม่มีเวลาพอ ไม่ต้องเลี้ยง เพราะ 
เลี้ยงสัตว์ไม่มีเสาร์อาทิตย์” กล่าวคือหากเกษตรต้องการเลี้ยงหมูให้ลูกดก แข็งแรง  
แม่อู๊ดแนะว่าจ�าเป็นต้องมี “สมุนไพร” กับ “ใส่ใจ” หรือเรียกรวมๆกันว่า “สมุนใจ”  
อันมีวิธีการดังนี้

1. ใส่ใจ
  1.1 รักษาความสะอาดคอกสม�่าเสมอ เก็บกวาดขี้หมูทุกวัน 
  1.2 อาหาร (หยวก แกลบ หัวอาหาร) และน�้าต้องมีเพียงพอ “คนทั่วไปให้ 
    หัวอาหาร 1.5 ถ้วย/ตัว แม่ให้ 3 ถ้วย ส่วนน�้าต้องมีตลอด ลืมลูกดก 
    หมูอ้วนได้เลย หากหมูไม่มีน�้ากิน”
  1.3 สังเกตอาการหมูสม�่าเสมอ หากหมูตัวไหนซึม มีอาการผิดปกติ ให้จับแยก
    และรักษาตามอาการทันที เมื่อหมูมีอาการดีขึ้น ให้เก็บกวาดคอกและใช้ 
    น�้าผสมยาฆ่าเชื้อราดคอก
  1.4 ทกุครัง้ทีร่าดคอกให้ใช้ผ้าเชด็คอกจนแห้งป้องกนัหมลูืน่ เพราะทกุครัง้ทีห่มู 
    ลื่นเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสที่หมูจะแท้ง

1.5 เมื่อหมูคลอดลูก ให้เพิ่มรางน�้าต่างหากอีกหนึ่งรางผสมยา
แก้หวัดให้ลูกหมูกิน เพราะหมูยังอ่อนแอ จึงมีโอกาสไม่

สบายได้ง่าย
1.6 หากอากาศหนาว ให้น�าฟางหรือผ้าห่มเก่าๆ มา 
 สมุคอก เพือ่เพิม่ความอบอุน่ให้แม่หม ูโดยเฉพาะ 
 ลูกหมูที่สุขภาพยังไม่แข็งแรง หากสัมผัสกับ 
อากาศหนาวนานๆ อาจเป็นหวัดและตายได้
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2. สมุนไพร
  แม่อูด๊มสีตูร “ยาสมนุไพรแก้ท้องร่วง” 
ซึ่งเธอได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นปู่รุ ่นย่า 
ที่ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เธอ 
บอกว่ายาชนดินีใ้ช้ได้ทัง้คนและหม ู“สมนุไพร 
ที่คนกินได้ สัตว์ก็กินได้” มีวิธีการปรุงดังนี้
วัตถุดิบ เปลือกกระท้อน เครือเก็น (ลักษณะ
เหมือนเถาวัลย์) ใบฝรั่ง 1 ก�ามือ
วิธีปรุง
  2.1 ปอกเปลือกกระท้อนออกเป็นชิ้น 
เล็กๆ แล้วเทลงในน�้าพร้อมกับเครือเก็นและ 
ใบฝรั่ง
  2.2 ต้มไปเรื่อยๆ เพื่อสกัดเอาตัวยา 
สญัญาณบ่งบอกว่ายาถกูสกดัคอืน�้าจะเปลีย่น 
เป็นสีแดงจ�้าๆ
 2.3 ทิ้งให้เย็น แล้วน�าไปเทในรางให้หมูดื่ม
หมายเหตุ หากกินยาสมุนไพรติดต่อกัน 
2-3 วัน หมูยังมีอาการไม่ดีขึ้น ให้ติดต่อ 
สัตวแพทย์มาท�าการรักษาต่อไป

ปุ๋ยชีวภำพคือหัวใจ

 แม่อู๊ดประยุกต์วัตถุดิบเหลือใช้ในท้องถิ่น มาผลิตปุ๋ย ฮอร์โมน และสารไล่แมลง 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่เธอได้จาก 
การอบรมก่อนน�าไปสู ่การลงมือท�า จนสามารถน�าไปใช้ทดแทนสารเคมีได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้
 1. ฮอร์โมน (น�้าหมักชีวภาพจากผลไม้สุก)
ส่วนผสม กล้วยสุก มะละกอสุกและฟักทองแก่อย่างละ 1 กิโลกรัม/น�้าตาลทรายแดง 
หรือกากน�้าตาล 3 กิโลกรัม
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ขั้นตอน/วิธีท�า
 1) หั่นกล้วย มะละกอ  และฟักทองออกเป็นชิ้นประมาณ 5 เซนติเมตร
 2) ใส่กล้วย มะละกอ และฟักทองทีห่ัน่ลงในภาชนะ เตมิกากน�า้ตาลแล้วปิดฝา 
  ให้สนทิ
 3) หมักทิ้งไว้ 10-15 วันก็น�าไปใช้ได้
วิธีใช้ ผสมน�้าหมักสมุนไพร 1 ลิตร : น�้า 200-400 ลิตร น�าไปรดหรือพ่นบ�ารุงพืช 
หรือผลไม้เพื่อช่วยให้เจริญเติบโตและติดผลดก
ข้อควรระวัง ควรฉีดพ่นในระหว่างเวลา 07.00 น.-10.00 น. หรือ 16.00 น.-18.00 น.  
จะให้ผลดีที่สุด

 2. สูตรสมุนไพรก�าจัดหนอน เช่น หนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนใยผัก 
หนอนใต้ หนอนเจาะสมอฝ้าย
ส่วนผสม ฟ้าทะลายโจร เปลือกหัน เปลือกแค หางไหล ตะไคร้หอม หัวเชื้อจุลินทรีย์ 
เข้มข้นอย่างละ 1 กิโลกรัม/น�้าตาลทรายแดงหรือกากน�้าตาล 1 ลิตร/น�้าสะอาด 15 ลิตร
ขั้นตอน/วิธีท�า 
 1) หันหรือสับฟ้าทะลายโจร เปลือกทัน เปลือกแค หางไหล ตะไคร้หอม ให้ได้ 
  ความยาว 1-2 ข้อมือ
 2) ผสมน�้าสะอาดกับน�้าตาลทรายแดงหรือกากน�้าตาลลงในถังหมัก
 3) น�าส่วนผสมที่หั่นหรือสับใส่ลงในถังหมัก ปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่ร่ม 
  นาน 1 เดือน
วิธีใช้ ผสมน�้าหมักสมุนไพร 1 ลิตร: น�้า 100-200 ลิตร
ประโยชน์ ป้องกัน ไล่และลดประชากรแมลงที่มาท�าลายต้นพืช
ข้อควรระวัง ควรฉีดพ่นน�้าหมักสมุนไพรไล่แมลง ในช่วงเย็น 1-2 อาทิตย์/ครั้ง
 หมายเหต ุสมนุไพรสามารถปรบัเปลีย่นได้ตามท้องถิน่ แต่ควรเป็นสมนุไพรทีม่รีส
ขม ฝาด เปรี้ยว

 3. ปุ๋ยหมักชีวภาพมูลสัตว์
ส่วนผสม มูลหมูแห้งละเอียด 3 ส่วน/แกลบด�า 1 ส่วน/อินทรียวัตถุที่หาได้ง่าย  
เช่น แกลบ ใบไม้ ขี้เลื่อย เปลือกถั่วเหลือง เปลือกถั่วเขียว ขุยมะพร้าว เป็นต้น  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 3 ส่วน/ร�าละเอียด น�้าสกัดชีวภาพ หรือใช้ 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน�้าตาลและน�้า 1 ส่วน
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ขั้นตอน/วิธีท�า
 1) น�าส่วนผสมมากองซ้อนเป็นชั้น ๆ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 2) เอาส่วนผสมของน�้าสกัดชีวภาพกับน�้าตาลและน�้าคนจนละลายเข้ากันดี  
  ใส่บัวรดน�้าราดบนกองปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ความชื้นพอหมาดๆ  
  (วิธีทดสอบ ให้เอามือขย�าบีบดู ถ้าส่วนผสมเป็นก้อน ไม่แตกออกจากกันและ 
  มือรู้สึกชื้นๆ ไม่แฉะแสดงว่าใช้ได้)
 3) หมักทิ้งไว้นาน 7 วัน ก็น�าไปใช้ได้
วิธีใช้
 1) ผสมปุ๋ยหมักชีวภาพกับดินในแปลงปลูกผักทุกชนิดที่อัตราส่วน 1 กิโลกรัม :  
  พื้นที่ 1 ตารางเมตร
 2.) พืชผักอายุเกิน 2 เดือน เช่น กะหล�่าปลี ถั่วฝักยาว แตงและฟักทอง ให้ใช้ 
  ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 ก�ามือคลุกกับดินรองก้นหลุมก่อนปลูก
 3) ไม้ผลควรรองก้นหลุมด้วยเศษหญ้า ใบไม้แห้ง ฟาง และปุ๋ยหมักชีวภาพ  
  1-2 กิโลกรัม ส�าหรับไม้ผลที่ปลูกแล้ว ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพแนวทรงพุ่ม ½ 
  กิโลกรัม : พื้นที่ 1 ตารางเมตร แล้วคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือใบไม้แห้งหรือ 
  ฟางควรใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพทุกเดือนครั้งละ 1 ก�ามือ
ข้อควรระวัง ปุ๋ยหมักที่น�าไปใช้ ต้องผ่านกระบวนการหมักให้สมบูรณ์เสียก่อน และใช้ 
ในปริมาณที่เหมาะสม 

   หมายเหตุ อัตราส่วนต่างๆ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นร�า   
   ละเอียดที่ต้องไม่น้อยกว่า 10% เพราะเป็นอาหารของจุลินทรีย์พื้นที่ 10 ไร่

นำงศรีค�ำ มังคละ
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คัดพันธุ์ข้ำวเพิ่มผลผลิต 

นำงสำวณัฏฐนิชำ
มังคละ

บ้านเลขที่ 68 หมู่ 7 บ้านน�้าป้าก 
ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา 

จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ 086-195-4369
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 ณัฏฐนิชา มังคละหรือ “แต้ว” 
อาสาสมคัรพฒันาหมูบ้่าน (อสพ.) หญงิหนึง่เดยีว 
แห่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน จากอดีตเกษตรกรที่
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ท�าให้มีหนี้สินล้นตัว  
จนมีโอกาสได้เรียนรู ้กระบวนการท�างานของ
โครงการปิดทองหลังพระฯ ด้วยความคิดว่า 
“อยากแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นด้วยตนเอง” 
ปัจจุบันบนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน มีการปลูกพืชอย่าง
เป็นระบบ และมีแนวคิดการท�างานตามแนว 
พระราชด�าริชัดเจน

 ในอดีตแต้วใช้พื้นที่ทั้งหมดที่มีไปกับ
การปลูกล�าไย ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 80,000 
บาท/ปี แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวที่ต้องกินต้องใช้ เคราะห์ซ�้ากรรมซัด 
ปี พ.ศ. 2551 เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

พื้นที่เกษตร : 3 ไร่ 2 งาน ท�าเกษตร 
ผสมผสาน ท�านา ผักสวนครัว (กะเพรา 
โหระพา ตะไคร้ ข่า มะกรูด มะนาว) 
กล้วยเหลืองนวล และพืชหลังนา (พริก 
ผักกาดเขียว)

เลี้ยงสัตว์ : หมูเหมยซาน ไก่พื้นเมือง 
ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว  
ปลายี่สก

สิง่ทีไ่ด้รบัจากโครงการปิดทองหลงัพระฯ  :   
บ่อพวง 1 บ่อ หมูเหมยซาน 2 ตัว ไก่ 
พื้นเมือง 5 ตัว งบประมาณสนับสนุนขุด
นาขั้นบันได 2.5 ไร่ ปลานิล ปลาตะเพียน
ขาว ปลาไนรวม 600 ตัว ผักสวนครัว  
กล้าไม้ต้นเงาะ 10 ต้น ลองกอง 10 ต้น 
มะยงชติ 5 ต้น กล้วยเหลอืงนวล 200 ต้น 
หวาย 200 ต้น กฤษณา 100 ต้น ต๋าว 20 
ต้น ไผ่เปาะ 20 ต้น มะนาว 5 ต้น

ผลการ เปลี่ ยนแปลง  :  ปลดหนี้ 
67,000 บาท และมีรายได้เพิ่มจากพืช 
หลังนา หมูเหมยซาน ไก่พื้นเมืองและ 
ปลารวม 192,555 บาท เพิ่มผลผลิต 
ข้าวจาก 70 ถัง/ไร่ ในปี 2554 เป็น 86 
ถัง/ไร่ในปี 2555 ด้วยต้นทุน 1,300 
บาท/ไร่
ความรู้เด่น : เกษตรผสมผสาน การคัด
พันธุ์ข้าวและเทคนิคเพิ่มผลผลิต การท�า
น�้าหมักจุลินทรีย์ 3 อย่าง 7 ชนิด การท�า
ปุ๋ยหมักและผสมปุ๋ย PR แนวคิดแก้จน
และหลักการทรงงาน 
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บ้านน�้าป้าก ส่งผลให้พืน้ทีเ่กษตรของแต้ว
และเพื่อนบ้านได้รับความเสียหาย หลัง
จากนัน้หน่วยงานต่างๆ กย็ืน่มอืเข้ามาช่วย
เหลือ แต่ไม่นานนักวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับมาก็หมดไปตามระยะเวลา ครอบครัว 
ของแต้วจงึต้องไปกูห้นีย้มืสนิมา 67,000 บาท เพือ่มาปรบัปรงุพืน้ทีท่�านา แต่กไ็ด้ผลผลติ 
เพียงน้อยนิด ชีวิตเริ่มสิ้นหวัง เมื่อหนี้สินและดอกเบี้ยเริ่มเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
โครงการปิดทองหลังพระฯ เข้ามาในพื้นที่ในปี 2552 ท�าให้แต้วได้เริ่มสู้ชีวิตอีกครั้ง

 โครงการปิดทองหลังพระฯ น�าแนวคิดและหลักการพัฒนามาเผยแพร่ให้ 
ชาวบ้าน การที่แต้วเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสไปศึกษาดูงานยังโครงการพัฒนาดอยตุง  
(พืน้ทีท่รงงาน) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจ.เชยีงราย กย็ิง่ท�าให้เธอมัน่ใจว่าการพฒันา
ตามแนวพระราชด�าริเป็นหนทางไปสู่ความยั่งยืน แต้วจึงกลับมาเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง  
และเปลี่ยนแนวคิดตนเองก่อนเป็นล�าดับแรก เปลี่ยนจากปลูกพืชชนิดเดียวที่เป็นความ
เสี่ยงของการผลิต เป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดตามแนวทางของเกษตรผสมผสาน   
โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ระบบกองทุนและปัจจัยการผลิตจากโครงการปิด 
ทองหลังพระฯ ไม่นานนักพื้นที่ที่มีแต่โคลนเลนที่น�้าพัดพามาก็แปรเปลี่ยนเป็นสวนผัก
และผลไม้นานาชนิด

ปลูกข้ำวให้ได้ดีเริ่มที่คัดพันธุ์

 ความที่แต้วเป็น อสพ. ท�าให้เธอมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ ทั้งจากการเรียน
โดยการปฏบิตัร่ิวมกบัทมีพีเ่ลีย้งจากมลูนธิแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์  การอบรม
และดงูานยงัสถานทีต่่างๆ เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้รบัน�ากลบัมาพฒันาหมูบ้่านของตน โดยแต้ว
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ใช้รูปธรรมความส�าเร็จในแปลงของตนเอง แทนการบอกเล่าเพื่อจูงใจให้ชาวบ้านท�าตาม 
ปัจจบุนัเธอเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการคดัพนัธุแ์ละปลกูข้าวของบ้านน�า้ป้าก “การปลกูข้าว
ให้ได้ผลผลติ ไม่ได้เกดิจากการใส่ปุย๋ให้มากๆ แต่ต้องเริม่ตัง้แต่การคดัพนัธุข้์าวทีม่คีณุภาพ 
การเตรยีมดนิทีถ่กูวธิ ีการดแูลรกัษา รวมถงึการใส่ปุย๋ให้ถกูช่วง” จนสามารถเพิม่ผลผลติ
ข้าว กข.10 จาก 700 กิโลกรัม/ไร่เป็น 860 กิโลกรัมภายในปีเดียว ซึ่งมีวิธีการดังนี้
 1. การคัดพันธุ์
  1.1 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ (เมล็ดเต็ง รวงยาว) และคัดออกเมล็ด 
   ที่เป็นโรคงวงช้าง พันธุ์ผสมที่มีความยาวของรวงสูงๆ ต�่าๆ ต่างจาก 
   พวก ห้ามเสียดายเด็ดขาด
  1.2 เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ น�าไปแช่ในน�้า 1 คืน (หากเป็นฤดูหนาวให้ 
   แช่น�้าอุ ่น) และคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่จมน�้าเท่านั้น เมล็ดที่ลีบ ไม่ 
   สมบูรณ์จะลอยน�้า ให้คัดออก
  1.3 น�าเมล็ดพันธุ์วางบนกระสอบป่าน ปล่อยให้เสด็จน�้านาน 1 วัน
  1.4 น�าเมล็ดพันธุ์ที่แห้งดีแล้วชุบกับปุ๋ยโซคอน (ผสมปุ๋ยโซคอน 500 กรัม 
   กบัน�า้ 5 ลติร) แล้วน�าไปหยอดในหลมุ (ทงุกล้า) ทีอ่ตัราส่วนเมลด็พนัธุ์  
   10 กิโลกรัม/ไร่ โดยระยะห่างระหว่างหลุมอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตร 
   1.5 ผ่านไป 28-30 วัน เมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ด จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า  
   8-9 ต้นสูงประมาณครึ่งหัวเข่า ให้ถอนกล้าดังกล่าวออก
  1.6 ก่อนน�ากล้าไปปักด�า ให้ตัดรากและชุบโซคอนอีกครั้งนาน 5 นาที  
   เพื่อเร่งการฟื้นตัวของต้นกล้า
  1.7 น�าต้นกล้ามาวางบนกระสอบป่านให้เสด็จน�้า แล้วน�าไปใช้ปักด�าได้

 2. การเตรียมดิน
  2.1 หลงัจากเกบ็เกีย่วผลผลติแล้ว ให้ไถดะฝังกลบตอซงัข้าวและเศษวชัพชื
  2.2 ปล่อยน�้าเข้านา จากนั้นใส่ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม เชื้อราขาว และน�้า 
   จุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด (สูตรอาจารย์พงษ์พันธ์ นันทขว้าง)  
   ซึ่งผสมแกลบและร�าละเอียดแล้ว ลงไปบนที่นา 2.5 ไร่
  2.3 ทิ้งไว้ 28 วัน เมื่อดินแห้งพอหมาดๆ จึงเริ่มการไถคราด เพื่อก�าจัด 
   วัชพืชที่ลอยและติดอยู่บนคันนาและย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง ง่าย 
   ต่อการดูดซึมธาตุอาหาร

20 ความรู้จากการปฏิบัติ  ของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้าสบสาย จ.น่าน



รวมต้นทุนท�าปุ๋ยสูตรน�้า    70 บาท/ครั้ง  ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง   =  210 บาท  

 3. การดูแลรักษา
  3.1 หลังปักด�าไปได้ 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยน�า้ (สูตรที่ 1) โดยวิธีการใส่นั้น  
   ให้เทปุ๋ยสูตรน�้าลงในถังคูลเลอร์น�้าดื่ม น�าไปวางบริเวณปลายท่อที่น�า 
   น�้าเข้านา แล้วเปิดถังคูลเลอร์น�้าดื่มเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ปุ๋ยที่ไหล 
   ออกมามีลักษณะน�้าหยด การใส่ปุ๋ยในลักษณะนี้จะท�าให้ปุ๋ยกระจาย 
   ไปทั่วแปลงนา ไม่กระจุกอยู่ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง
  3.2 ผ่านไป 45 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตรที่ 1 ด้วยวิธีและอัตราเดียวกันอีกครั้ง  
   หากพบว่าต้นข้าวบริเวณใดไม่งาม ให้น�าปุ๋ยคอก (มูลวัว) ไปโรย
  3.3 พอข้าวออกรวง (ตั้งท้อง) ให้ใส่ปุ๋ยน�า้ (สูตรที่ 2) โดยมีวิธีการใส่ปุ๋ย 
   แบบเดียวกับข้างต้น

การผสมปุ๋ยน�้า

ปุ๋ยน�้า ส่วนผสม วิธีผสม

สูตรที่ 1 1) โซคอน 500 กรัม
2) กรดอะมิโน 0.5 ลิตร
3) ปุ๋ย 15-15-15 300 กรัม
4) ปุ๋ย 46-0-0 200 กรัม
5) น�้า 20 ลิตร

1)  ผสมปุ๋ยเคมีทั้ง 2 สูตรกับน�้า 20 ลิตร 
     แล้วคนให้ละลาย 
2) ผสมโซคอน คนอีกครั้งหนึ่ง 
3)  เทกรดอะมโิน ซึง่มคีณุสมบตั ิเพิม่ช่องว่าง
   ในดิน (Pore) เป็นล�าดับสุดท้าย 
4) คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

สูตรที่ 2 1) โซคอน 500 กรัม
2) กรดอะมิโน 0.5 ลิตร
3) ปุ๋ย 15-15-15 200 กรัม
4) ปุ๋ย 13-13-21 300 กรัม
5) น�้า 20 ลิตร

วิธีผสมเหมือนปุ๋ยน�้าสูตรที่ 1 ทุกประการ

ข้อควรระวัง หากเทส่วนผสมทุกอย่างพร้อมกัน โซคอนจะไปเกาะตัวกับปุ๋ย ท�าให้ 
  ประสิทธิภาพลดลง
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 สูตรข้างต้นเป็นเพียงกรอบแนวคิดกว้างๆเท่านั้น ซึ่งแต้ว “ไม่ได้ยึดติดต�ารา” 
แต่อย่างใด การใช้มูลวัวโรยต้นข้าวแคระแกรนเพื่อเร่งการเติบโตนั้น เป็นความรู้ที่แต้ว
เรียนมานั้น แต่เมื่อน�ามาใช้ที่บ้านแต้วมีการประยุกต์ใช้โดยใช้มูลหมูแทนมูลวัว เพราะ
หาได้ง่ายกว่า 

ผลการเปลี่ยนแปลง

 บนพื้นที่ที่แต้วใช้ปลูกข้าวประมาณ 
2 ไร่ 2 งาน ปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา แต้ว 
มีก�าไรจากการขายข้าว 26,190 บาท โดยมีต้นทุนเพียง 3,250 บาท หรือคิดเป็น  
1,300 บาท/ไร่ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับการท�านาในภาคกลาง ที่มาของการลงทุน 
น้อยแต่ก�าไรมาก มาจากการที่แต้วเน้นพึ่งพาตนเอง ท�าทุกอย่างที่ท�าเองได้ เช่น ท�าปุ๋ย 
น�้า คัดเมล็ดพันธุ์เอง ส่วนการปักด�าก็ใช้การ “เอาแรง” กันในหมู่บ้าน ดังนั้นต้นทุน 
ของแต้วจึงเหลือแค่สิ่งที่ต้องซื้อและต้องจ้างเท่านั้น ประกอบด้วย ค่าจ้างรถไถ 2 ครั้ง  
ในการไถดะและไถคราดเพื่อเตรียมดินประมาณ รวมประมาณ 3,000 บาท และ 
ค่าปุ๋ยสูตรที่ท�าเองไม่ได้ 70 บาท/ครั้ง นาปีฤดูกาลล่าสุด แต้วมีรายจ่ายในการซื้อ 
ปุ๋ยสูตรต่างๆ เพื่อน�ามาผสมปุ๋ยสูตรน�้า 210 บาท แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือผลผลิตข้าว 
เพิ่มขึ้นจาก 70 ถัง/ไร่ ในปี 2554 เป็น 86 ถัง/ไร่ ในปี 2555 และขายได้ 2,550 บาท 
หมายความว่าแต้วได้ก�าไรถึง 2,340 บาทเลยทีเดียว
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ปลดหนี้ 67,000 ได้ใน 2 ปี  

 เพียง 2 ปี ที่เข้าร่วมกับปิดทองหลังพระฯ 
นอกจากการได้รับการถ่ายทอดความรู ้เรื่องหัวใจของการท�าเกษตรแบบธรรมชาติ  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ 3 อย่าง 7 ชนิด หลักการพัฒนา และ 
แนวคิดแก้จน ฯลฯ จากการศึกษาดูงาน และจากทีมพี่เลี้ยงของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  
และปิดทองหลังพระฯ แล้ว คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแต้วยังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
โดยสิ่งที่สร้างความสุขให้เธอมากที่สุด คือการมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตในสวน 
ที่มีหมุนเวียนตลอดทั้งปี จนสามารถปลดหนี้ที่ท่วมท้นได้ในที่สุด

ปี (พ.ศ.) รายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) หนี้สิน (บาท)

2552 5,400 (ขายข้าว) 1,570 67,000

2553 17,200 (ขายข้าวและข้าวโพด) 3,713 67,000

2554 192,555
(ข้าว ข้าวโพด ปศุสัตว์ พืชหลังนา)

24,658 0

 ส่วนแผนงานในอนาคตหลงัจากเป็นไทจากหนีส้ิน้ทัง้ปวงแล้ว แต้วตัง้ใจจะพฒันา
ให้พืน้ที่ของตวัเองมีพชืผกัมากกว่านี้ รวมถงึและอทุิศเวลาเพื่อพี่นอ้ง ต.ตาลชุม ตลอดไป 
ตราบเท่าที่มีก�าลัง
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สวนของแต้วมกีารด�าเนนิกจิกรรมทางการเกษตรตลอดปี โดยผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนดงันี้
 ท�านา พื้นที่นา 1 ไร่ ได้ข้าว 70-86 ถัง เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน
 บ่อพวงสันเขา ไว้เลี้ยงปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานิล เพื่อบริโภค 
 ในครัวเรือน
 ผักสวนครัว กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า มะกรูด มะนาว เป็นต้น
 กล้วยเหลืองนวล เป็นทรัพยากรหลักของสวน เพราะใช้บริโภค เลี้ยงสัตว์  
 และจ�าหน่าย
 พืชหลังนา เช่น พริก  ผักกาดเขียว เป็นต้น ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริม
 เลี้ยงปศุสัตว์ ไก่พันธุ์พื้นเมือง 20 ตัว และหมูเหมยซาน 8 ตัว

พื้นที่ 3.5 ไร่
นำงสำวณัฏฐนิชำ

มังคละ
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นำยฤทธิ์ กันนิกำ
อายุ  51 ปี

บ้านเลขที่ 15 หมู่ 7 บ้านน�้าป้าก 
ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา 

จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ 081-846-8074

ปลูกหม่อนนอกฤด ู
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 นายฤทธิแ์ละภรรยามอีาชพีท�าไร่  
เมื่อย้อนเวลากลับไปเมื่อ 5 ปีก่อน พื้นที่ทั้ง 
15 ไร่เขียวขจีไปด้วยข้าวโพดและข้าวไร่ และ
ด้วยการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวที่ท�าให้ครอบครัว
ของนายฤทธิ์เหลือรายได้ หลังหักค่าปุ๋ยและ
ยาแล้วเพียง 80,000 บาท/ปี ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อการจนุเจอืครอบครวั นายฤทธิจ์งึต้องกูย้มื 
เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
และวิถีชีวิตก็ด�าเนินอยู ่อย่างนี้ปีแล้วปีเล่า  
จนหนีส้นิเพิม่ขึน้ถงึ 60,000 บาท ต่อมาปี พ.ศ.  
2551 เกิดอุทกภัยรุนแรงที่หมู่บ้านน�้าป้าก 
และหมู่บ้านข้างเคียง ท�าให้พื้นที่เกษตรและ
บ้านเรอืนของชาวบ้านเสยีหาย แม้ได้รบัความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐในรูปของปัจจัย 4 แต่
ไม่มีหน่วยงานใดที่ค�านึงถึงการให้ชาวบ้าน
รู้จักช่วยตัวเอง สุดท้ายเมื่อของที่ได้รับแจก 
หมด ก�าลงัใจทีจ่ะมชีวีติต่อของชาวบ้านกห็มด
ไป จนกระทั่งปี พ.ศ.2552 โครงการปิดทอง 

พื้นที่เกษตร : เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 
15 ไร่ แบ่งท�านา 5 ไร่ เนื้อที่ 4 ไร่ ขุด 
บ่อน�้า 8 บ่อ พื้นที่สวน 5 ไร่ ปลูกแฝก 
พืชเศรษฐกิจและไม ้ผล (แก ้วมังกร  
ไผ่ตง ไผ่บง ไผ่ลวก มะม่วง ล�าไย ส้ม 
ลิ้นจี่ ขนุน น้อยหน่า ฝรั่ง มังคุด ละมุด 
ทุเรียน ขนุน มะไฟ เงาะ ฝรั่ง พุทรา 
ชมพู ่  มะแขว ่น ลองกอง มะละกอ 
อ้อย มะปราง มะขาม กล้วย สับปะรด 
หม่อนไหม มะพร้าว ต๋าว มะยงชิด) และ
พืชผักสวนครัว (ผักบุ้ง ตะไคร้ ข่า พริก 
ผักชี คะน้า โหระพา กะเพรา) และที่อยู่
อาศัย 1 ไร่ 

เลี้ยงสัตว์ : ไก่พื้นเมือง 65 ตัวและเป็ด 
60 ตัว และปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน 
ปลาดุกประมาณ 10,000 ตัว

สิง่ทีไ่ด้รบัจากโครงการปิดทองหลงัพระฯ :  
บ่อพวง 1 บ่อ ปลานลิ ปลานวลจนัทร์ ปลา
ตะเพียน รวมกัน 8 ถุง กล้าไม้เศรษฐกิจ
ประกอบด้วยหวาย 200 ต้น ลองกอง  
50 ต้น มะนาว 15 ต้น มะยงชิต 10 ต้น  
องค์ความรู้เกษตรธรรมชาติจากอาจารย์ 
พงษ์พันธ์ นันทขว้าง แห่งศูนย์เครือข่าย 
เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และการท�าปุ๋ย PR  
Nano

ผลการเปลี่ยนแปลง :  ปลดหนี้ 60,000 
บาท และมีเงินออมไว้ลงทุนในอนาคต 
กว่า 120,000 บาท

ความรู้เด่น : การท�าเกษตรผสมผสาน  
การท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ 3 อย่าง 7 ชนิด 
การปลูกหม่อนนอกฤดู การปลูกและ
ขยายพันธุ์แฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้า
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หลังพระฯ ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน จึงท�าให้นายฤทธิ์ได้รู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญของครอบครัว

ปิดทองเข้ำมำพร้อมควำมรู้
 นายฤทธิ์เล่าว่า เมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ เข้ามา ท�าให้ชาวบ้านมีความ
หวังอีกครั้ง หลังจากที่เผชิญกับวิกฤตธรรมชาติครั้งรุนแรง เริ่มจากการพาชาวบ้านไป 
ศกึษาดงูานในพืน้ทีโ่ครงการทีเ่หน็ผลส�าเรจ็แล้ว (โครงการพฒันาดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงาน)  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.เชียงราย) ที่ท�าให้นายฤทธิ์มีก�าลังใจ นอกจากนั้นยัง 
เติมเต็มองค์ความรู้ที่ชาวบ้านต้องการ เช่น การท�าบัญชีครัวเรือน การท�าปุ๋ยหมัก 
สูตรต่างๆ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เมื่อได้รับความรู้มาแล้วก็น�ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับพื้นที่ตัวเอง  เช่น การท�าปุ๋ย บ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกัน เรามีใบไม้ก็ใช้ใบไม้  
มเีศษพชืกใ็ช้เศษพชื ทกุอย่างเป็นปุย๋ได้ทัง้หมด” และเมือ่หวัใจของการท�าเกษตรคอื “น�า้” 
โครงการปิดทองหลงัพระฯ สนบัสนนุบ่อพวงสนัเขาในพืน้ทีข่องนายฤทธิ ์1 บ่อ  “พอมบ่ีอ
พวงแล้ว เรากต้็องเรยีนรูเ้รือ่งการบรหิารจดัการน�า้เพือ่ให้มนี�า้ในการท�าการเกษตรตลอด
ทั้งปี ทีนี้จะ ปลูกอะไรก็ปลูกได้” รวมถึงพันธุ ์ไม้ ที่ นาย
ฤทธิ์น�า มาปลูกในพื้นที่
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กำรแบ่งพื้นที่ตำมหลักทฤษฎีใหม่

 นายฤทธิ์  ท�าไร ่นาสวนผสมภายใต้
ชื่อว่า “กันนิกาไร่นาสวนผสม” โดยได้รับ 
ความรู้จากการเข้าอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้บ้าน 
แสงเทียน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน และทีมพี่เลี้ยงจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไร่นาสวน 
ผสมของนายฤทธิ์ เริ่มต้นด้วยการจัดสรรพื้นที่ 15 ไร่ ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ 
คือ  30 : 30 : 30 : 10 ประกอบด้วยท�านา 5 ไร่ บ่อน�้า 8 บ่อ  เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่   
พื้นที่สวน 5 ไร่ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ดังนี้
 เกษตร ปลูกแฝก ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ผักสวนครัว ข้าว โดยจัดสรรพื้นที่ปลูกไว้
อย่างชัดเจนดังนี้
 	พืชผักสวนครัว ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือก็แจกเพื่อนบ้าน หาก 
  เหลือจากแจกจึงเอาไปขาย ผักที่ปลูก เช่น ผักบุ้ง ตะไคร้ ข่า พริก ผักชี  
  คะน้า โหระพา กะเพรา เป็นต้น โดยปลูกตามความสะดวกในการเก็บมา 
  กินและไม่ใช้สารเคมี
 	ไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจมากกว่า 30 ชนิด  
  เช่น แก้วมังกร ไผ่ตง ไผ่บง ไผ่ลวก มะม่วง ล�าไย ส้ม ลิ้นจี่ ขนุน น้อยหน่า 
   ฝรั่ง มังคุด ละมุด ทุเรียน ขนุน มะไฟ เงาะ ฝรั่ง พุทรา ชมพู่ มะแขว่น  
  ลองกอง มะละกอ อ้อย มะปราง มะขาม กล้วย สับปะรด หม่อนไหม  
  มะพร้าว ต๋าว มะยงชิด 

 นายฤทธิว์างแผนปลกูพชืให้เกบ็เกีย่วผลผลติได้ตลอดปี มทีัง้พชือายสุัน้และยาว
เรยีงรายสลบักนั และไม่ค�านงึถงึการบรโิภคเพยีงอย่างเดยีว แต่คดิถงึประโยชน์ใช้สอยและ
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สิง่แวดล้อม “การปลกูพชืแต่ละชนดิ ให้ปลกูสลบักบัพชือืน่ เพราะพชืแต่ละชนดิต้องการ
ธาตุอาหารมากน้อยต่างกัน ถ้าปลูกชนิดเดียวกันติดๆกัน ธาตุอาหารในดินที่พืชชนิดนั้น
ต้องการก็จะหมดไป แต่ถ้าปลูกพืชสลับกัน ก็จะช่วยให้เกิดสมดุลของธาตุอาหารในดิน” 
 ประมง สวนของนายฤทธิ์มีบ่อน�้า 8 บ่อ ที่ใช้เลี้ยงปลาด้วยวิธีธรรมชาติ  
(ใช้ใบไม้เป็นอาหาร) ปลาที่เลี้ยงมีปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาดุก ซึ่งมีจ�านวนไม่
น้อยกว่า 10,000 ตัว
 ปศุสัตว์ เลี้ยงไก่พื้นเมือง 65 ตัว และเป็ด 60 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารและ 
สร้างรายได้เสริม

ฟื้นชีวิตดินด้วย “ปุ๋ย ไถกลบ แฝก” 

 จากที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานานถึง 20 ปี จนดินเสื่อมโทรม ปัจจุบันสวนของ 
นายฤทธิ์เขียวขจีไปด้วยต้นไม้นานาชนิด นายฤทธิ์มีเคล็ดลับที่ผ่านการลองผิดลอง 
ถูกจนแบ่งความรู้แต่ละด้านดังนี้
 1) การใช้ปุ๋ยพืชสด ได้จากการตัด สับ หรือไถกลบพืชตระกูลถั่วขณะออก 
  ดอก นายฤทธิ์จะปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วเขียวต้นฤดูฝนแล้วไถกลบ 
  ก่อนปลูกพืชหลัก
 2) การไถกลบ นายฤทธิ์ไม่เผาตอซังข้าว วัชพืชและใบไม้ แต่จะใช้การไถ 
  กลบระหว่างการเตรียมพื้นที่ แล้วทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อให้เกิดการย่อยสลาย 
  ก่อนปลูกพืชชุดใหม่ ข้อดีของการไถกลบคือช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน 
  ให้โปร่ง ร่วนซุย อุ้มน�้า เพิ่มอินทรียวัตถุ ซึ่งช่วยดูดซับธาตุอาหารในดิน  
  และปล่อยออกในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และลดความเป็นพิษของเหล็ก 
  และแมงกานีสในดินได้ด้วย
 3) การปลกูหญ้าแฝก ปลกูหญ้าแฝกพนัธุส์รุาษฎร์ธาน ีก�าแพงเพชร 2 ศรลีงักา  
  ราชบุรี ในรูปแบบ “วงกลมล้อมต้นไม้” ซึ่งช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ 
  ต้นไม้ โดยมีระยะการปลูกดังนี้ (1) ต้นไม้ขนาดเล็ก รัศมี 1 เมตร เป็น 
  ระยะทาง 6 เมตร (2) ต้นไม้ขนาดกลาง รัศมี 1 เมตร เป็นระยะทาง  
  12 เมตร (3) ต้นไม้ขนาดใหญ่ รัศมี 3 เมตร เป็นระยะทาง 18 เมตร
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การขยายพันธุ์หญ้าแฝก  การขยายพันธุ์ในแปลงขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องยกร่อง
การเตรียมต้นพันธุ์  แยกหน่อจากกอ น�ามาตัดใบให้ยาว 20 เซนติเมตร และตัดราก 
ให้สั้น แช่ในน�้าสูง 5 เซนติเมตร นาน 4-7 วัน รากจะแตกออกมาใหม่
การปลูก น�าไปปลูกโดยใช้ระยะปลูกห่างต้น 7 เซนติเมตร และระหว่างแถว 50 
เซนติเมตร 
การดูแล หลังจากปลูกต้องให้น�้าสม�่าเสมอ เมื่อถึงอายุ 4-6 เดือน ก็ขุดไปเพาะช�า 
ตามที่ที่ต้องการปลูก 

ปลูกหม่อนนอกฤดูเพิ่มรำยได้

 “มัลเบอร์รี่” หรือ “หม่อน” คือ
พืชชนิดล่าสุดที่นายฤทธิ์น�าเข้ามาปลูกในไร่
นาสวนผสม และเลือกที่จะปลูกหม่อนนอก
ฤดูเพื่อหวังผลทางการค้า เพราะในฤดูปกติ
หม่อนที่สามารถน�าไปแปรรูปเป็นเครื่อง
ดื่มบ�ารุงสุขภาพ จะมีราคาเพียง 30 บาท/
กิโลกรัม แต่หากเป็นหม่อนนอกฤดูราคาจะ
เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า นอกจากนั้นหม่อนยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับแน่นอน คือ 
บริษัท ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ในโครงการหลวง ซึ่งนายฤทธิ์ให้ข้อมูลว่ามี 
โควต้ารับซื้อจากเกษตรกรสูงถึง 120 ตัน/ปี การปลูกหม่อนนอกฤดู มีเทคนิคการปลูก 
และดูแลรักษา ดังนี้
1. การเลือกพื้นที่
 1.1 ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน�้าท่วมขัง
 1.2 ดินไม่เป็นกรด หรือด่างมากเกินไป และไม่เคยเกิดการระบาดโรครากเน่าของ 
  หม่อนมาก่อน
2. การปลูก 
 2.1 คัดเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง
 2.2 ขุดหลุมกว้าง 50 ยาว 50 ลึก 30 เซนติเมตร (ความลึกให้ดูสภาพต้นพันธุ์)  
  ระยะระหว่างหลุม 2-4 เมตร
 2.3 รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ประมาณ   
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  3-5 กิโลกรัม ที่ต้องเน้นไนโตรเจนเพราะช่วงนี้ต้องเน้นการบ�ารุงต้น
 2.4 ทิ้งหลุมไว้ 10 วัน เพื่อตากหน้าดิน ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่จะเป็นอันตราย 
  กับต้นหม่อน
 2.5 ปลูกต้นกล้าหม่อนกลบโคนให้แน่นและรดน�้าให้ชุ่ม
 2.6 อย่าให้หญ้าขึ้นในแปลงหม่อน พอหม่อนอายุได้ 2 ปี จึงจะให้ผลผลิต
3. การดูแลและการบังคับทรงพุ่ม
 3.1 ปีที่ 1 หม่อนที่ยังเล็กจะชูยอดขึ้นมา ให้ตัดแต่งกิ่ง 2-3 กิ่ง
 3.2 ปีที่ 2 ต้นหม่อนจะโตเต็มวัย ให้เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ 5 กิ่ง ตัดไว้ตอเพื่อให้แตก 
  กิ่งแขนง ท�าการโน้มกิ่งและดามด้วยไม้ไผ่ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลหม่อน
 3.3 ควรตัดหญ้าไม่ให้รกรุงรัง และรดน�้าตามปกติ แต่เน้นช่วงที่หม่อนออกผลมาก 
  เป็นพิเศษ
4. การใส่ปุ๋ย
  ช่วงแรก ใส่ปุ ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยเน้นปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจน (N) สูงๆ  
  เพราะต้องการบ�ารุงต้น
  ช่วงออกผล ใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยเน้นปุ๋ยเคมีที่มีโพแทสเซียม (K) สูงๆ  
  เพราะต้องการบ�ารุงผล

รู้ตัวเองด้วยบัญชีครัวเรือน

 นายฤทธิ์มีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย แล้วทุกเดือนจะเอาบัญชีมาคุยกับ 
ภรรยาว่า เดือนนี้หมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ซื้ออะไรไปบ้าง ซึ่งท�าให้เห็นช่องทางในการ
ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นออก  สามารถวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมกับรายรับ นอกจาก
นั้นยังยึดหลักในการด�าเนินชีวิตดังนี้   1)  หลัก 3 พอ คือ “พอกิน พออยู่ พอใช้” โดย 
เริ่มจากท�าใจให้รู้จักพอก่อน  2) ประหยัด ตัดทอน  สิ่งที่ท�าให้รู้ว่าจะตัดทอนค่าใช้จ่าย
ส่วนใดคือบัญชีครัวเรือน  3) ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต เพราะค่าของคนไม่ได้วัด 
ที่เงินแต่ที่ความดี และ (4) การปลูกพืชควรค�านึงถึงปากท้องของครอบครัวก่อนค้าขาย  
ซึ่งจากการลงมือปฏิบัติมา 3 ปี ท�าให้นายฤทธิ์รู้จักตัวเองและสรรพสิ่งรอบข้างมากขึ้น 
ผลที่เกิดขึ้นคือสามารถปลดหนี้ 60,000 บาท  พร้อมกับมีเงินออม 120,000 บาท ที่ 
นายฤทธิ์มีแผนจะน�ามาลงทุนพัฒนาระบบน�า้ ต่อท่อจากห้วยน�า้ป้ากแง่ซ้าย ซึ่งอยู่ห่าง 
ที่สวนของเขาประมาณ 2 กิโลเมตร และใช้การลดขนาดของท่อจาก 3 นิ้ว เป็น 2 นิ้ว 
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และลดเหลือ 1.5 นิ้วเพื่อใช้กระจายน�้าภายในสวน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นายฤทธิ์ซึมซับ
มาในช่วงที่โครงการปิดทองหลังพระฯ พัฒนาระบบน�้าให้บ้านน�้าป้าก

ผลของการเปลี่ยนแปลง เกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรแบบผสมผสาน

ค่าใช้จ่ายในการอุปโภค 16,000 บาท 9,000 บาท

ผลผลิตข้าว 50 ถัง/ไร่ 70 ถัง/ไร่
รายได้ 2 ครั้ง/ปีจากข้าวและข้าวโพด รายได้ตลอดปี เฉลี่ย 200-300 

บาท/วัน
หนี้สิน หนี้ ธกส.80,000 บาท หนี้ ธกส.0 บาท

เงินเก็บ 0 120,000

 แผนอีกอย่างในอนาคตของนายฤทธิ์ คือ “การท�าสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่
ครบวงจร” ที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 6 มิติ  ได้แก่ น�้า ดิน เกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม  
และพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันยังขาดเรื่องพลังงานทดแทน นายฤทธิ์ตั้งใจที่จะท�า
พลงังานทดแทนจากปาล์มทีเ่พิง่ปลกูไว้ “ถงึตอนนีจ้ะยงัไม่มคีวามรูเ้รือ่งพลงังานทดแทน
จากปาล์มก็ตาม แต่กว่าปาล์มจะโตใช้งานได้ ความรู้พ่อก็คงจะเยอะแล้ว ความรู้มีอยู่ 
ทั่วโลกอยู่ที่ว่าเราจะเดินไปหาและจะหยิบมันมาใช้หรือเปล่า” 

 เป้าหมายสูงสุดของนายฤทธิ์คือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก ซึ่ง
ตอนนีเ้ขาท�าได้แค่เพยีงรอคอยลกูๆกลบัคนืสูบ้่านเกดิและใช้ชวีติแบบพอเพยีง ซึง่นาย 
ฤทธิ์เชื่อมั่นว่า สักวันลูกๆจะเข้าใจในสิ่งที่พ่อท�า แล้วกลับคืนสู่อ้อมกอดพ่ออีกครั้ง

ไร่นำสวนผสม
พื้นที่ 15 ไร่
นำยฤทธิ์
กันนิภำ
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นำยจ�ำลอง
ใจเกลี้ยง

อายุ 64 ปี
บ้านเลขที่ 47 หมู่ 7 บ้านน�้าป้าก 

ต.ตาลชุ่ม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทรศัพท์ 084-724-8616

ล�ำไยอินทรีย์ 
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 ชายสงูวยั ใบหน้ายิม้แย้ม คอืภาษากาย
ที่หลายคนคุ้นเคย เมื่อกล่าวถึงเกษตรกรแห่ง 
บ้านน�้าป้ากที่ชื่อนายจ�าลอง ใจเกลี้ยง 
รอยยิ้มดังกล่าวเกิดจากความสุขใจในความ
ส�าเร็จของการท�าเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 
8 ไร่ ที่มีการบริหารจัดการอย่างลงตัว พรรณ
ไม้นานาชนิดได้รับการปลูกกระจายไปตาม 
จุดต่างๆของสวน ทั้งล�าไย กล้วย ส้ม มะนาว 
และผักสวนครัว ซึ่งสามารถอยู ่ร ่วมและ 
เกื้อกูลกันอย่างสมดุลตามธรรมชาติ 

 นายจ�าลองกล่าวว่า การท�าเกษตร 
ผสมผสานของตน ยึดหลักการบริหารพื้นที่ 
ให้ปลูกพืชได้หลากหลาย เพื่อสร้างรายได้ 
ตลอดปี ที่ต้องวางแผนการปลูกให้ดีเพราะมี 
พื้นที่จ�ากัด ดังนั้นพืชแต่ละชนิดที่จะน�ามา 
ปลูก นายจ�าลองจะศึกษาหาความรู ้ก่อน 
เสมอ ทัง้ในเรือ่งของลกัษณะการเจรญิเตบิโต 
ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ (อาหาร 
สมุนไพร) เพื่อให้สวนเกษตรท�าหน้าที่เสมือน 

พื้นที่เกษตร : 
พื้นที่ 8 ไร่ มีการท�าเกษตรอินทรีย์แบบ 
ผสมผสาน เช่น ล�าไย กล้วยไข่ กล้วย
เหลืองนวล ส้ม มะนาว และพืชผักสวน
ครัว โดยปรับปรุงบ�ารุงดินและพืชด้วย
การท�าหวัเชือ้จลุนิทรย์ี ปุย๋หมกัชนดิต่างๆ 

เลี้ยงสัตว์ : หมูเหมยซาน ไก่พื้นเมือง  
ปลานิลและปลาดุก

สิง่ทีไ่ด้รบัจากโครงการปิดทองหลงัพระฯ :  
หมูเหมยซาน 4 ตัว กล้วย 120 ต้น ไผ่ตง  
130 ต้น ไผ่ลวก 30 ต้น หวาย 100 ต้น 
ต๋าว 50 ต้น มะนาว 20 ต้น ปลานิล และ
ปลาดุกอย่างละ 50 ตัว  ได้ความรู้การท�า
เกษตรแบบธรรมชาต ิการผสมเทยีม และ 
สุขาภิบาลหมู

ผลการเปลีย่นแปลง : รายได้จากการขาย 
ลูกหมูเหมยซาน 30,200 บาท ความรู้ 
ในการท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ 3 อย่าง 7  
ชนิด ที่น�ามาปลูกล�าไยอินทรีย ์และ 
สามารถเลี้ยงดูหมูได้เอง

ความรู้เด่น : การปลูกพืชแซมในสวน 
ล�าไยอินทรีย์ ปุ ๋ยหมักใบไม้ เพาะเชื้อ 
จุลินทรีย ์ท ้องถิ่น น�้ าหมักแคลเซียม 
และการเลี้ยงหมูเหมยซาน
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ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรร 
ไม่เพียงแต่ตนเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ยัง 
เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนบ้านในชุมชนละแวกใกล้ 
เคียง ปัจจุบันนายจ�าลองได้แบ่งประเภทของพืชไว้ 4 กลุ่ม ซึ่งทั้งหมดสามารถสร้าง 
รายได้เลี้ยงครอบครัวตลอดปี  
 	พืชที่ให้รายได้รายวัน  พริก มะเขือ แตงกวา มะละกอ ถั่วฝักยาว
 	พืชที่ให้รายได้รายสัปดาห์ กล้วยไข่ กล้วยเหลืองนวล 
 	พืชที่ให้รายได้รายเดือน ข่า ตะไคร้ ใบกล้วย
 	พืชที่ให้รายได้รายปี ล�าไย สับปะรด มะนาว ส้ม

ผังแปลงของ
นำยจ�ำลอง

ใจเกลี้ยง
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“ล�ำไยอินทรีย์” ลูกใหญ่ ใครก็อยำกกิน

 การท�าล�าไยอินทรีย์ เป็นความรู้ที่นายจ�าลองได้ศึกษา และทดลองท�าจนประสบ
ความส�าเร็จ ท�าให้ล�าไยที่ออกจากสวนของนายจ�าลองเป็นล�าไยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
เนื้อหนา เม็ดเล็ก มีขนาดผล 2A ราคาดี ซึ่งมีขั้นตอนการท�าดังนี้
 1. คัดเลือกต้นล�าไยที่สมบูรณ์ มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 2. แต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อให้อากาศ-แสงเข้าถึงทั่วทรงพุ่ม
 3. ใส่ปุ๋ยหมักให้รอบทรงพุ่ม 10 กิโลกรัม/ต้น
 4. รอให้มีการแตกยอดของล�าไยเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่การแต่งกิ่ง ใบจะมีลักษณะ 
  สีเขียวเข้ม
 5. ฉีดพ่นด้วยน�้าฉี่ไส้เดือน (มีจ�าหน่ายทั่วไป 200 บาท/ลิตร) ช่วงเช้าๆ ที่มีแดด 
  อ่อน  โดยใช้ในอัตราส่วน 1:200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทิ้งระยะห่างในการ 
  ฉีดพ่น 7 วัน ทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ ล�าไยก็จะออกดอก 
 6. การป้องกันในช่วงที่ล�าไยออกดอก ให้น�ากากน�้าตาลใส่ในขวดน�้าที่เปิดฝาห้อย 
  ไว้บริเวณกิ่ง เมื่อแมลงได้กลิ่นกากน�า้ตาล ก็จะบินมาตอมและร่วงอยู่ในขวด  
  เป็นการก�าจัดแมลงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

 เคล็ดลับ ผสมน�้าแข็งกับน�้าฉี่ไส้เดือน จะช่วยให้การเร่งเปิดตาดอกได้ดีมากขึ้น
 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การท�าเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ส่งผลให้ 
นายจ�าลองเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆ 
ด้าน เช่น ผลผลิตล�าไยขนาด 2A เป็นที่ 
ต้องการของตลาด เพราะลูกโต ไร้สารพิษ
เจือปน ดังนั้นต้นล�าไย 800 ต้น จึงสร้าง 
รายได้ให้เกือบสองแสนบาท/ปี ต่างจาก 
เมือ่ก่อนทีถ่กูพ่อค้าหกัราคา เพราะล�าไยเลก็ 
ไม่ได้ขนาด อกีสิง่หนึง่ทีส่งัเกตได้ด้วยตาเปล่า
เมื่อย่างเท้าเข้าสวนของนายจ�าลองคือ ดินที่
ร่วนซุย พบขี้ไส้เดือน แมลงห�้าและแมลง
เบยีนอยูร่่วมกนัในปรมิาณทีส่มดลุ  อนัแสดง 
ให้เห็นถึงความหลากหลายของระบบนิเวศ
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ความแตกต่างระหว่างล�าไยอินทรีย์กับล�าไยเคมี จ�านวน 800 ต้นบนพื้นที่ 12 ไร่

ล�าไยเคมี ล�าไยอินทรีย์

ต้นทุน 8,000 1,900

ผลผลิต 3,000 กิโลกรัม* 8,000 – 10,000 กิโลกรัม
ราคาหน้าสวน 23 30
แหล่งขาย ทั่วไปใน จ. น่าน นาแขก นาหมื่น ท่าวังผา ทั่วไปใน จ.น่าน 

และตลาดเฉพาะของคนรักสุขภาพ
ราคาขายปลีก 35 35**

* หากคิดเป็นจ�านวนลูก ล�าไยเคมีมากกว่า แต่น�้าหนักต่อลูกน้อยกว่า เพราะมีขนาด A-2A ท�าให้ 
 น�้าหนักรวมน้อยกว่าล�าไยอินทรีย์

** ล�าไยของนายจ�าลองยังไม่ได้วางจ�าหน่ายที่ตลาดเฉพาะ ท�าให้ราคาขายปลีกเท่ากับล�าไยทั่วไป

เลี้ยงพืชด้วยจุลินทรีย์ป่ำ

 การท�าเกษตรอนิทรย์ีในแนวทางของ
นายจ�าลอง เน้นการพึง่พาตนเองในทกุด้าน
ที่สามารถผลิตเองได้ แต่ก่อนนายจ�าลองก็
ไม่ต่างจากชาวบ้านคนอืน่ๆ ทีซ่ือ้ปัจจยัการ
ผลิตทุกอย่าง จนมาวันหนึ่งคิดได้ว่า “สาร
เคมีฉีดไปแล้วแมลงยังตาย แล้วเรามนุษย์
จะเหลืออะไร” จากวินาทีนั้นเป็นต้นมา ที่
นายจ�าลองเริ่มเปลี่ยนความคิดและหันมา
ท�าเกษตรอินทรีย์ โดยศึกษาข้อมูลจากผู้รู้
หรือครูภูมิปัญญาที่เคยท�าและประสบความส�าเร็จ แต่ปัจจัยที่ท�าให้นายจ�าลองแตกต่าง
จากเกษตรกรทัว่ไปคอื “การเป็นคนช่างสงัเกต” และ “กระตอืรอืร้นหาความรูเ้สรมิ” เช่น 
การเล็งเห็นคุณค่าของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ที่นายจ�าลองได้เรียนรู้วิธีที่จะใช้ประโยชน์
จากใบไม้ ใบหญ้า และฝึกฝนจนเกิดเป็นความช�านาญ  จนสามารถท�าหัวเชื้อจุลินทรีย์
และน�า้หมกัทีไ่ด้จากการใช้หวัเชือ้จลุนิทรย์ีมาขยาย เพือ่เป็นปุย๋และยาป้องกนัแมลงศตัรู
พืช ท�าให้ทุกวันนี้นายจ�าลองมีความสุข เพราะรายได้สูง ต้นทุนการผลิตต�่า ด้วยวิธีแบบ  
“ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” 

กำรท�ำปุ๋ยหมักใบไม้
ส่วนผสม ใบไม้ 100 กิโลกรัม หัวเชื้อ
จุลินทรีย์ 2 ช้อนโต๊ะ/น�้า 20 ลิตร

วิธีหมัก น�าหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผสมน�้า 
รดใบไม้ให้ทั่ว ทิ้งไว้ 2 เดือน

การใช้ประโยชน์ น�ามาใช้เป็นปุ๋ยรองก้น
หลุมก่อนปลูกต้นไม้ ใช้โรยบริเวณโค่น
ต้นเพื่อเป็นการเตรียมต้นก่อนการพ่น
น�้าฉี่ไส้เดือน
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พ่อหมอ “หมู” ของชำวบ้ำน

 นายจ�าลองได้มีโอกาสไปอบรม การท�าเกษตรแบบธรรมชาติที่ศูนย์เครือข่ายเรียน
รู้การเลี้ยงสัตว์ของอาจารย์พงษ์พันธ์ นันทขว้าง หรือ อ.แดง รวมถึงการผสมเทียมและ
สขุาภบิาลหมทูีม่หาวทิยาลยัแม่โจ้ จ.เชยีงใหม่ เมือ่กลบัมานายจ�าลองกไ็ด้เริม่ใช้ความรูก้บั
แม่หมูที่มีอยู่ 2 ตัว ทั้งการท�าคลอด ท�าหมัน ตัดเขี้ยว ฉีดยาถ่ายและวิตามินป้องกัน และ
คอยช่วยเหลอืเพือ่นบ้านละแวกใกล้เคยีงเมือ่หมมูปัีญหา  การได้เรยีนรูห้ลกัการสขุาภบิาล
หมูเบื้องต้นในครั้งนั้น ส่งผลให้นายจ�าลองมองหมูด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป เขาเริ่มสังเกต
และใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายคนมองข้าม นายจ�าลองเล่าว่าสัญญาณที่ 
บ่งชี้ว่าหมูมีสุขภาพไม่ปกติคือ “ตาบวม” การแก้ไขท�าได้ด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อและ 
ล้างคอกให้สะอาด นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของ
ตนเอง เช่น การท�าหมันหมู นายจ�าลองจะกรีดหนังหุ้มอัณฑะหมูออกเป็น 2 แผล แทน
การผ่าครัง้เดยีวเพือ่ให้ง่ายต่อการดนัอณัฑะออก จากนัน้จะไม่เยบ็แผล โดยทาแค่ทงิเจอร์
เพื่อฆ่าเชื้อเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าหมูที่อายุไม่มาก แผลจะแห้งเร็วและฟื้นตัวเร็วมาก 
แค่ระวังไม่ให้แผลติดเชื้อเป็นพอ ท�าให้ประหยัดเวลาเย็บแผลหมู ที่ผ่านมานายจ�าลองมี 
รายได้จากการจ�าหน่ายหมูไปแล้วกว่า 30,200 บาท

ผลที่ได้จากการเลี้ยงแม่พันธุ์หมูเหมยซาน 2 ตัว

1 2

1 10 ตัว
ขายลูกหมู 10 ตัวได้เงิน 10,000 บาท ผสมพันธุ์ 3 ครั้งไม่ติด  

นายจ�าลองจึงขายเป็น 
หมูเนื้อได้เงิน 4,200 บาท

2 8 ตัว
ขายลูกหมู 8 ตัวได้เงิน 8,000 บาท

3 11 ตัว
ขายลูกหมู 8 ตัวได้เงิน 8,000 บาท อีก 3 ตัว
เก็บไว้ท�าแม่พันธุ์

หมูตัวที่คอก  

ต้นทุน ค่าหัวอาหารและร�า ประมาณ            =  5,000 บาท
ผลลัพธ์ รายได้จากการขายลูกหมูอายุ 45 วัน       =  30,200 บาท

ก�าไร 30,200 – 5,000 = 25,200 บาท
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ควำมรู้จำกำรปฏิบัติของนำยจ�ำลอง ใจเกลี้ยง

การเก็บเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นจากป่า
  1) น�าข้าวเจ้าทีน่ึง่เสรจ็ใหม่ใส่กล่องไม้ ไม่ควรใส่ข้าวหนาเกนิไป เพราะจะท�า 
   ให้อากาศไม่ถ่ายเท
  2) ปิดกล่องด้วยกระดาษเนื้อผ้า ที่อากาศถ่ายเทได้ และมัดด้วยเชือกเพื่อ 
   ป้องกันการพัดของลม
  3) ฝังกล่องข้าวในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ เช่นป่าไผ่ บริเวณที่ใบไม้ผุพัง และ 
   หากิ่งไม้มาปกปิดเพื่อป้องกันการเข้าท�าลายของหมาและแมว
  4) ทิ้งไว้ 4-5 วัน จะเกิดจุลินทรีย์เต็มกล่อง ให้น�าจุลินทรีย์มาใส่ภาชนะ 
   ที่อากาศถ่ายเท และเก็บในที่ร่ม
  5) ไม่ควรเก็บจุลินทรีย์ในฤดูฝนและฤดูหนาว เพราะจุลินทรีย์มีจ�านวนน้อย

การเก็บรักษาจุลินทรีย์ท้องถิ่น
  จลุนิทรย์ีท้องถิน่ทีร่วบรวมได้จากธรรมชาต ิสามารถเกบ็ไว้ใช้ได้นาน 1 ปี และ 
น�าไปเป็นหัวเชื้อส�าหรับผลิตน�้าหมักสูตรต่างๆ ได้ โดยน�าจุลินทรีย์ที่เก็บได้นั้น มา 
ผสมกบัน�้าตาลทรายแดงทีอ่ตัรา 1:1 เพือ่ให้น�้าตาลเป็นอาหารแก่จลุนิทรย์ี แล้วน�าไป
ใส่ภาชนะ เช่น โอ่งหรือถังพลาสติก ปิดด้วยกระดาษที่อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้ 
ข้อควรระวัง ไม่แนะน�าให้ใช้กากน�้าตาลแทนน�้าตาลทรายแดง เพราะจะท�าให้ได้
จุลินทรีย์ที่อายุสั้นและคุณภาพต�่า

การท�าน�้าหมักแคลเซียม
  1) เตรียมกระดูกสัตว์ เปลือกไข่ เก็บสะสมไว้ให้มีปริมาณมากพอสมควร
  2) สับกระดูกหรือโขกให้ละเอียด ให้มีขนาดเล็ก จากนั้นน�าไปเผาให้ไหม้ 
   จนกลายเป็นถ่าน
  3) บรรจุกระดูกที่ผ่านการเผาลงในภาชนะแล้วเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผสม 
   กับน�้าแล้วที่อัตราส่วน 1:10 
  4) ทิ้งไว้  7 – 10 วัน กรองเอาเศษกระดูกออก จะได้น�้าหมักแคลเซียม
การน�าไปใช้ประโยชน์ น�าน�้าหมักแคลเซียมผสมน�้าที่อัตราส่วน 5:10 ใช้ฉีดพ่นทาง 
ใบจะท�าให้พืชเจริญเติบโตดีและแข็งแรง

นำยดนุพล 
สุปัน

อายุ  24 ปี
บ้านเลขที่ 229 หมู่ 1 บ้านห้วยธนู 

ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทรศัพท์ 089-855-3703
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นำยดนุพล 
สุปัน

อายุ  24 ปี
บ้านเลขที่ 229 หมู่ 1 บ้านห้วยธนู 

ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทรศัพท์ 089-855-3703

หมูหลุม 
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 นายดนุพล สุปัน หรือ แอม  
จ บ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2553 เหตุผลที่แอมหันมาท�าการเกษตร ไม่เข้าสู่งานใน 
ภาคธุรกิจและอุตสหกรรมเหมือนคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน เพราะต้องการมาอยู่เป็น 
เพื่อนแม่ นอกจากนี้โดยส่วนตัวยังมีความสนใจงานเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และใน 
อนาคตยังวางแผนชีวิตที่จะเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น เพราะเชื่อว่าปัญหาปากท้องของ 
ชาวบ้านสามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตัวชาวบ้านเอง แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งงบประมาณและองค์ความรู้ 

 แอมมีความสนใจเลี้ยงหมูหลุมและจัดการพื้นที่ โดยได้รับความรู้ระหว่างฝึก 
งานที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน แอมกล่าวถึงการเลี้ยงหมูของ
เขาว่า “เลี้ยงหมูหลุมเพราะว่าเคยเลี้ยงหมูตอนเด็ก หมูที่เลี้ยง 

พื้นที่เกษตร  : พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน ปลูกพืช ได้แก่ ข้าว พริก มะเขือ 
ชะอม กล้วยเหลืองนวล มะละกอ ตะไคร้

เลี้ยงสัตว์ : ไก่พื้นเมืองรวมกับหมูหลุม 50 ตัว เป็นแม่พันธุ์ลาร์จไวท์ 
7 ตัว พ่อพันธุ์เปียแตง 1 ตัว ที่เหลือเป็นหมูรุ่นและลูกหมู

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ  : น�้าจากฝายหลังโรงเรียน กล้วย 
เหลืองนวล 80 ต้น และความรู้เรื่องการเลี้ยงหมู

ความรู้เด่น : การเลี้ยงหมูหลุมร่วมกับไก่พื้นเมือง เครื่องตะบันน�้า การบริหารจัด 
การตลาด
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เป็นหมูขาว (ลาร์จไวท์) และหมูลูกผสมหมูขาวผสมเปียแตง การเลี้ยงหมูหลุมเป็น 
การลดต้นทุน ถึงมันจะโตช้ากว่าการเลี้ยงหมูแบบใช้หัวอาหาร แต่อาหารที่เลี้ยงได้ 
มาจากธรรมชาติหาง่าย สามารถผลิตขึ้นเองได้เอาต้นกล้วยมาเป็นอาหารว่างให้หมู  
บางครั้งได้กล้วยเป็นเครือมาก็เอามาให้หมู และวัสดุที่เอามาปูพื้นคอกเอาไปท�าปุ๋ยใส่ 
ผักใส่ต้นไม้ได้อีก นอกจากในคอกจะมีแต่หมูยังมีไก่อีกนะ เลี้ยงด้วยกันเลย ไก่ก็เขี่ยหา
อาหารจากพื้นคอกหมู ท�าทีเดียวได้ประโยชน์สองทาง”

 ข้อดีของการเลี้ยงหมูหลุมร่วมกับไก่พื้นเมือง คือไม่ต้องท�าความสะอาดคอก  
เนื่องจากพื้นคอกเป็นดินผสมกับวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ มูลสุกรและมูลไก่ 
ที่ผสมคลุกเคล้ากับพื้นคอกจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี ประหยัดค่าอาหารในการเลี้ยงไก่  
เพราะไก่หาอาหารจากคอกหมูได้และไก่ก็แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีรายได้เพิ่ม เพราะ 
ลดต้นทุนการผลิต ท�าให้มีก�าไรเพิ่ม

 เทคนิคเลี้ยงหมูหลุม
 โรงเรือน สร้างจากวัสดุที่หาง่าย เช่น ไม้ ไม้ไผ่ เน้นโครงสร้างที่อากาศถ่ายเท 
ได้สะดวก ไม่อยู่ที่โล่งเกินไป อยู่สูงพ้นน�้า ตั้งอยู่ตีนเขา เพราะห่างจากบ้านป้องกันกลิ่น 
และแมลงที่อาจเป็นปัญหาตามมา หลังคาเป็นกระเบื้อง ยกสูง ท�าให้อากาศหมุนเวียน 
ได้สะดวก แสงแดดส่องถึงเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นคอก มีการน�าวัสดุที่เป็นตาข่าย 
ถี่มาท�าเป็นมุ้งรอบโรงเรือนป้องกันแมลงวัน หนูและยุง ที่อาจสร้างความร�าคาญและ 
ก่อโรคแก่หมู 

 คอกหมูหลุม   ความกว้าง 3 x2.7 เมตร/คอก ลึก 1 เมตร ใช้เลี้ยงหมู 10-20 ตัว
ตอนที่หมูเล็กๆ พอหมูโตจะเลี้ยง 5-6 ตัวต่อคอก สังเกตจากน�้าหนักตัวหมูและวัสดุรอง
พื้น ถ้าแฉะและเปียกเกินไปก็ต้องแยก เพราะจะเกิดเชื้อโรคอาจท�าให้หมูป่วย

 ภายในคอกมีรางน�้าและรางอาหาร พื้นคอกปูด้วย 1) แกลบด�า 3-4 กระสอบ
เพื่อดูดซับกลิ่น 2) เกลือ ใส่เพื่อให้หมูขุดหาอาหารในคอกท�าให้เกิดการผสมวัสดุใน 
พื้นคอกที่สามารถน�าไปใช้เป็นปุ๋ยได้ในอนาคต 3) แกลบ เป็นวัสดุที่หาง่ายเพราะมีการ 
ท�านา ปริมาณแกลบที่ใส่ในคอกให้ใส่จนเต็ม เมื่อเลี้ยงหมูได้สักระยะจะสังเกตเห็นว่า
พื้นคอกเกิดการยุบตัว ให้น�าแกลบมาเติมหมูจะได้กินอาหารและน�า้ได้ พื้นคอกหมูควร
ชื้นแต่ไม่แฉะและไม่แห้งจนเกิดฝุ่น ถ้าแฉะเกินไปอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคในหมูที่เลี้ยงได้ 
เมื่อเลี้ยงหมูได้ 1-2 รุ่น สามารถน�าพื้นคอกไปใช้เป็นปุ๋ยได้
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 อาหารหมู ใช ้อาหารที่มาจาก 
ธรรมชาติ เช่น กล้วย ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ผู้เลี้ยงคือผู้ก�ำหนดรำคำ
 แอมน�าหลกัการบรหิารมาใช้ในการ
เลีย้งหม ูคอืศกึษาราคาของสนิค้าโดยตลอด 
และใช้ข้อมูลดังกล่าวมาปรับลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้การท�าเกษตรของเขามีสภาพ 
คล่องตลอด “ในช่วงที่หมูมีราคาดีจะผสมหัวอาหารกับอาหารธรรมชาติ ถ้าช่วงที่หมูมี 
ราคาไม่ค่อยดกีเ็ลีย้งแบบอาหารธรรมชาตใิช้ต้นกล้วยมาลดต้นทนุ” และหากไม่สามารถ 
ตกลงราคากับพ่อค้าในระดับที่น่าพอใจได้ เขาก็จะใช้การขายปลีก แทนการขายหมูเป็น
ลอ็ต “ผมจะขายหมตูามน�้าหนกัช่วงทีห่มมูรีาคาด ีขายแบบตรีาคากนัเองช่วงหมรูาคาต�่า 
คือหากราคาขายหมูหน้าฟาร์มไม่ต�่ากว่า 70 บาท/กิโล ผมถึงจะขาย แต่หากต�่ากว่านั้น 
ผมจะช�าแหละและแบ่งขายให้คนในหมูบ้่าน ซึง่คดิแล้วได้ไม่ต�่ากว่า 65-70 บาท นอกจาก
ไม่ถูกเอาเปรียบแล้ว ยังมีหมูไว้กินด้วย วิธีนี้ท�าให้เราอยู่ได้ไม่เดือดร้อน เพราะต้นทุน 
การเลี้ยงไม่สูงและสามารถก�าหนดราคาเองได้”  

ไม่ต้องตัดไม้เมื่อมีน�้ำ
 ด้านคุณแม่ของแอม กล่าวว่า ตั้งแต่มีโครงการปิดทองหลังพระฯ ท�าให้เธอและ 
ครอบครัวมีน�้าใช้ ซึ่งดึงมาจากฝายหลังโรงเรียน แม้จะไม่ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ก็ 
สะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อน ที่การใช้น�้าเพื่อการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล�าบาก 
และแทบทุกปีก็ต้องตัดไม้ใหม่เพื่อมาท�าฝายกึ่งถาวร ซึ่งไม่มีความคงทนแข็งแรง ส่วน 
การที่ลูกชายหันหลังให้ระบบราชการและงานในระบบ เพื่อมาประกอบอาชีพเกษตรกร
นั้น เธอบอกว่าเคารพการตัดสินใจของลูก อีกอย่างด้วยความที่แอมอายุยังน้อย  เท่ากับ

สูตรอำหำรหมู
- ร�าหยาบ 1 กิโลกรัม
- หัวอาหาร 3 ขีด
 - หยวกกล้วยสบัละเอยีด กล้วยสกุหรอื 
 เศษผักผลไม้ เป็นอาหารว่างให้หมู
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ว่ามีเวลาอีกมากในการที่จะหันหาส้นทางใหม่ หากหลายๆ อย่างที่ท�าอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่
สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ

จัดกำรน�้ำด้วยตะบันน�้ำ 
 การเลี้ยงหมูที่อยู่บนที่สูงกว่าระดับแหล่งน�า้ แอม 
ต้องน�าน�้ามาใส่รางน�้าไว้ให้หมูกิน จึงแก้ไขด้วย  ตะบัน 
น�้า โดยน�าน�้าไปพักไว้ในถังเก็บน�้า ธรรมชาติของน�้าจะ 
ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่า ท�าอย่างไรถึงจะสามารถน�าน�้าไหล
จากเขามาใช้ได้ แอมจึงเข้าไปหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
เกี่ยวกับการจัดการน�้า แล้วก็พบตะบันน�้า อ่านขั้นตอน 
การท�าแล้วลองเอามาท�าใช้เอง ปัจจุบันแอมมีน�้าใช้เลี้ยง
หมูและกระจายน�้าไปยังพื้นส่วนต่างๆที่เขาต้องการได้
อย่างทั่วถึงจากตะบันน�้าที่เขาท�าเอง

 ตะบันน�้าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สามารถน�าพลังงานน�้ามาใช้ในการส่งน�้าจากที่ 
ต�่าไปที่สูง มีกลไกเคลื่อนไหวน้อยชิ้น ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น�้ามัน ใช้ต้นทุนในการสร้างน้อย 
และไม่ต้องการการบ�ารุงรักษามากนัก สามารถน�ามาใช้กับการเกษตร เช่น สูบน�้าเข้านา 
หรือใช้ในครัวเรือน  ตะบันน�้าอาศัยการกระแทกของน�้าในท่อ ที่ถูกท�าให้อัตราการไหล 
ของน�้าเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ความดันในตัวปั้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ เมื่อ
น�้าไหลจากที่สูงกว่าด้วยความเร็วที่เหมะสมมากระทบให้วาล์วน�้าล้นท�างานเปิดปิด 
เป็นจังหวะ จะท�าให้ได้ยินเสียงดังแต๊กๆ เป็นการเพิ่มความดันน�้าผลักให้น�้าไหลขึ้นที่สูง

พื้นที่ท�ำ
กำรเกษตร

นำยดนุพล สุปัน

45ความรู้จากการปฏิบัติ  ของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้าสบสาย จ.น่าน



นำยสุทิน
ชำวยอง

อายุ 32 ปี
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 7 บ้านน�้าป้าก 

ต.ตาลชุ่ม อ.ท่าวังผา จ.น่าน  
โทรศัพท์ 087-896-0121

เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจใฝ่รู้ 
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 “นายสทุนิ ชาวยอง” หรอื “แทน” อดตีพนกังาน 
บริษัทเอกชนที่ตัดสินใจทิ้งเงินเดือนก้อนโต เพื่อกลับมาพลิกฟื้นแผ่นดินเกิดให้มีชีวิต 
แม้ขาดประสบการณ์และด้อยความรูด้้านเกษตร สิง่เดยีวทีท่�าให้เขากล้าเสีย่งคอื “ความ 
มุมานะ” และ “ความใฝ่รู้” ที่แน่นอนว่ามีทั้งความส�าเร็จและล้มเหลวคละเคล้ากัน แต่ 
การไม่หยดุทีจ่ะเรยีนรูข้องนายแทน ทีส่ามารถเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรหรอืบคุคลทัว่ไปได้ 

 นายแทนเป็นคนบ้านน�า้ป้ากโดยก�าเนดิ แต่อพยพย้ายถิน่ฐานตามบดิาทีท่�างาน 
รับเหมาก่อสร้างออกไปขายแรงงานนอกพื้นที่ตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มต้นจากเชียงรายเรื่อยลง 
มาถึงภูเก็ต ได้ค่าแรงวันละ 150 บาทจากการแบกหาม จนกระทั่งเลื่อนต�าแหน่งได้เป็น 
รองผูจ้ดัการสาขาภเูกต็ได้เงนิเดอืน 12,000 บาทและสวสัดกิารครบครนัซึง่ถอืว่าประสบ 
ความส�าเรจ็ จากประสบการณ์ท�างานพบเจอผูค้นมากมาย ท�าให้เกดิความคดิหลากหลาย
แง่มมุ โดยเฉพาะการหาค�าตอบของค�าถามว่า “สิง่ใดทีเ่ป็นความยัง่ยนืของชวีติ”

พื้นที่เกษตร : พื้นที่ 38 ไร่ แบ่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 25 ไร่ ข้าว 5 ไร่ ล�าไย 
8 ไร่ และพืชเกษตรอื่นๆ เช่น สับปะรด ไผ่ลวก หวาย มะยงชิด

เลี้ยงสัตว์ : เลี้ยงหมู ปลาดุก เป็ด

สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระ ฯ : บ่อพวง 1 บ่อ กล้าพันธุ์มะยงชิต 2 ต้น 
หวาย 50 ต้น ไผ่ลวก 50 ต้น กฤษณา 15 ต้น กล้วยเหลืองนวล 20 ต้น และความรู้
เรื่องการสุขาภิบาลหมูเบื้องต้น 

ผลการเปลี่ยนแปลง : มีเงินเก็บ 120,000 บาท โดยแบ่งส่วนหนึ่งไปกับ
การลงทนุทองค�าและต่อเตมิบ้านใหม่ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืครอบครวั
ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอีกครั้ง

ความรูเ้ด่น : การเลีย้งหมเูหมยซาน การลดต้นทนุอาหารหมู
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แรงบันดำลใจ
 ครั้งหนึ่งนายแทนเห็น เกษตรกรสองคนตายายในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีรายได้ 
กว่า 200,000 บาทจากการปลูกล�าไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะล�าไยที่ปลูก 
และดูแลรักษาราว 3 ปี ก็จะให้ผลตอบแทนระยะยาว ตรงข้ามกับตนเองที่ท�างาน 
แลกเงินเดือนชนเดือน ไม่มีหลักประกันและเงินเก็บ สิ่งนี้เองที่สร้างค�าถามแก่ตัวเขาว่า 
“ชวีติมนษุย์เงนิเดอืนตกเยน็กเ็ทีย่ว วนัหยดุกเ็ทีย่ว วนัหยดุถ้าเราไม่เทีย่ว เพือ่นกช็วนไป 
ศกุร์ เสาร์ อาทติย์ ยงัถามตนเองว่าเราก�าลงัท�าอะไรอยู ่ถ้าเราใช้ชวีติไปเรือ่ยๆ อย่างนีแ้ล้ว 
พ่อแม่เราจะอยูอ่ย่างไร” การตดัสนิใจครัง้ยิง่ใหญ่เกดิขึน้เมือ่ท�างานที ่จ.ภเูกต็ เหน็พีส่าว
คนหนึ่งกินเหล้าเมาหมดสติ ท�าให้กลับมานึกเวทนาตัวเองว่าถ้ายังใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็คง 
มีอนาคตไม่แตกต่างจากพี่สาวคนนั้น  นายแทนโทรปรึกษาแม่ ซึ่งเลี้ยงหมูของโครงการ
ปิดทองหลังพระฯ และใช้เวลาคิด 3 วันก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัท

สุขใจไหนเล่ำเท่ำอยู่บ้ำน
 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2554 นายแทนเดินทางกลับบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
ยังบ้านหลังเก่า โดยมีเงินติดตัวแค่พอค่ารถและทองค�าจ�านวนหนึ่ง “ไม่มีที่ไหนสุขใจ
เท่าบ้านเรา เมื่อพ่อแม่รู้ก็ดีใจนะ ครอบครัวเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน” กลับมา
เขาไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เห็นแม่เลี้ยงหมูทุกวัน เห็นผลผลิตลูกหมูของแม่ จึงขาย
ทองค�าน�าเงนิไปลงทนุเลีย้งหม ูหลงัจากนัน้กห็มัน่ศกึษาจาก อสพ.และเพือ่นบ้านคนอืน่ๆ 
นอกจากหมูแล้ว นายแทนยังศึกษาการเลี้ยงปลา และอาชีพที่ชาวบ้านท�าแล้วอยู่รอดได้ 
ก้าวแรกในฐานะเกษตรกรของนายแทนจงึเริม่ต้นจากการเลีย้งหม ูขดุบ่อเลีย้งปลา (เบือ้ง
ต้นเลี้ยงไว้เป็นอาหารให้คนที่มาช่วยงานที่ไร่) ปลูกพืชหลังนา หัตถกรรม ธนาคารต้นไม้ 
ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนายแทนยึดหลัก “เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ” และ “เรียนรู้ด้วยการแลก
เปลี่ยนแบ่งปัน” กับเพื่อนบ้าน 

 ตัวอย่างความส�าเร็จของนายแทนที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ คือ “การ
เลี้ยงปลาดุก” ที่หลายๆฝ่ายมองว่า ไม่ใช่อาชีพที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีเงินทุนน้อย 
เหตุเพราะต้องพึ่งพาอาหารจากภายนอก ซึ่งนายแทนมองตรงข้าม และคิดว่าการเลี้ยง
ปลาดุกก็สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ หากเกษตรกรรู้จักคิดวิเคราะห์กับสถานการณ์
ปัจจุบัน ไม่เดินตามสูตรส�าเร็จมากเกินไป “ใจก็อยากเลี้ยงปลากินพืชนะ แต่มันโตช้า” 
เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกของนายแทนให้ประสบความส�าเร็จด้านผลก�าไร คือ “การให้
อาหารที่เหมาะสมกับวัย” ซึ่งมีวิธีการดังนี้
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ปลาดุกอายุ 1-45 วัน เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดทุกวัน เพื่อให้ปลาดุกสุขภาพแข็งแรง  
  มีชีวิตรอดและโตไว
ปลาดุกอายุ 45-90 วัน ลดการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดลงเหลือ 3 วัน/ครั้ง และปล่อยให้ 
  กินอาหารตามธรรมชาติในบ่อ เช่น จอก แหน บัวลอยยักษ์

 “ปลามันโตแล้ว ฟันคม แข็งแรงจึงกินไม่ยาก ต่างจากปลาเด็กที่ต้องดูแลดี
หน่อย” นายแทนให้เหตุผล การเลี้ยงปลาดุก 2,000 ตัว ตลอด 90 วันมีต้นทุนอาหาร
เม็ดเพียง 500 บาท ค่าลูกปลาตัวละ 1 บาท รวม 2,000 บาท ซึ่งเมื่อหักลบกลบหนี้หลัง
จากจ�าหน่ายปลาดุกแบบยกบ่อแล้ว นายแทนจะเหลือก�าไรประมาณ 3,000 บาท และ
ในอนาคตรายได้จากการประมงก็มีแต่จะทวีจ�านวนมากขึ้น เมื่อนายแทน “เรียนรู้ด้วย
การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน” จดจ�าวิธีการสร้างฝายอนุรักษ์ ที่หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 
ท�าร่วมกับปิดทองหลังพระฯ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างฝายบนพื้นที่ของตนเอง โดยใช้
พื้นที่หน้าฝายเลี้ยงปลากินพืชและปลูกผักบุ้งกับผักกระเฉด 

ก้ำวแรกกับอำชีพเกษตรกรรม
 บนพื้นที่ 38 ไร่ นายแทนจัดสรรพื้นที่เป็นไร่ข้าวโพด 30 ไร่ (แบ่งปลูกข้าว  
5 ไร่ในฤดูฝน) ล�าไย 8 ไร่ และปลูกสับปะรดแซมในสวนล�าไย ภายในบ้านมีการท�า 
ปศุสัตว์ ได้แก่ หมูเหมยซาน 11 ตัว (แม่พันธุ์อายุ 1 ปี 1 ตัว) ปลาดุกรัสเซีย 1,500 ตัว 
ปลานิลหมัน 2,000 ตัว เป็ดเทศ 10 ตัว ซึ่งกิจกรรมทางการเกษตรทั้งหมดแทนยอมรับ
ว่าอยู่ในช่วงเรียนรู้ สิ่งเดียวที่ท�าให้เขากล้าตัดสินใจ คือความใฝ่รู้เพื่อมาเติมเต็มความรู้
อยู่ตลอดเวลา เช่น “ปลูกสับปะรด” พืชชนิดใหม่ที่แทนน�าเข้ามาและก�าลังจะสร้างราย
ได้ให้แก่เขา ข้อดีของการปลูกสัปปะรดแซมสวนล�าไยคือการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง 
และควบคุมหญ้าไปในเวลาเดียวกัน

 “เปลี่ยนแปลงมากนะส�าหรับตัวเองในระยะเวลา 1 ปี เราท�าได้ตั้งหลายอย่าง 
เช่น เลี้ยงหมู ปลูกพืช เราท�าได้ ซึ่งเมื่อก่อนคิดดูถูกตัวเองอยู่นะว่าจะท�าไม่ได้ แต่อาศัย
ที่ว่าตัวเองใฝ่รู้อยากท�าอะไรก็ศึกษาจากผู้รู้ แหล่งข้อมูล อินเทอร์เน็ต หนังสือ ที่ใดดีก็
เสาะแสวงหา จนปัจจุบันท�าได้เองหมดแล้ว ท�าคลอดหมู ท�าหมันและการดูแลรักษา 
หมู ตอนนี้ก็ศึกษาเรื่องอื่นเช่น การปลูกสับปะรดให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและได้ใน 
ปริมาณที่มาก”
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เทคนิคเลี้ยงหมูเหมยซำน
 1. โรงเรือน เลือกพื้นที่น�้าไม่ท่วมขัง อากาศถ่ายเทสะดวก ปลูกสร้างด้วยวัสดุ
ในท้องถิ่นขนาด 4 x5x1.8 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) เลี้ยงคอกละ 20 ตัว หลังคาควรมี
แสงลอดผ่าน หรือมีพื้นที่รับแสงได้ 1/3 ตลอดวันเพื่อให้เกิดการฆ่าเชื้อด้วยแสงแดด

 2. ตวัคอกและพืน้คอก เทพืน้ด้วยคอนกรตีให้ลาดเอยีง ไล่ระดบัจากหน้าคอก
ไปถงึท้ายคอก เพือ่ความสะดวกในการท�าความสะอาด ข้อควรระวงั ไม่ควรน�าอฐิบลอ็กมา 
ก่อปิดด้านข้าง เพราะจะท�าให้อากาศไม่ถ่ายเท เกดิการสะสมของเชือ้โรค หมจูะมสีขุภาพ
ไม่แข็งแรง เคล็ดลับ ปลูกต้นไม้ท้ายคอกจะท�าให้ต้นไม้ได้รับปุ๋ยโดยไม่ต้องน�าไปใส่

 3. การให้อาหารหมู เลือกกล้วยน�้าว้า กล้วย
เหลืองนวลก่อนกล้วยป่าเพราะมีเส้นใยอ่อนนุ่ม หมูจะกิน 
อาหารได้ง่ายกว่า และเสรมิด้วยร�าข้าว ปลายข้าว ใบกระถนิ 
และผักผลไม้ต่างๆ ควรผสมกับหัวอาหารเล็กน้อย เพื่อให้
เกิดการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ รวมทั้งฉีดวัคซีนและถ่าย
พยาธิอย่างสม�่าเสมอ 
 4. สูตรอาหารหมูแบบลดต้นทุน ต้นกล้วยสับ 
ละเอียด 100 กก. หัวอาหาร 5 กก. ร�าละเอียด 15 กก. 
จุลินทรีย์ EM ผสมน�้าอัตราส่วน 5 มิลลิลิตร : น�้า 20 ลิตร น�ามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน  
เลี้ยงสุกรอายุตั้งแต่ 2 เดือน จนถึง 6 เดือน กินวันละ 2 กิโลกรัม ซึ่งจุลินทรีย์จะเข้าไป
ช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร ท�าให้หมูย่อยอาหารง่าย มูลไม่เหม็น ข้อควรระวัง ไม่ 
ควรผสม EM ในอัตราส่วนมากกว่าที่ก�าหนด เพราะจะท�าให้หมูท้องร่วงและตายได้

กำรลงทุน

ค่าหมู อายุ 50 วัน 2 ตัว รวม 2,000 บาท
ค่าหัวอาหาร 5 กระสอบ   รวม 2,800 บาท
ค่าร�า 30 กิโลกรัม    รวม 450 บาท
ค่าวัคซีน, ยาถ่ายพยาธิ  รวม 1,200 บาท
ค่าก่อสร้างโรงเรือน       รวม 4,360 บาท

รวมรายจ่าย 10,810 บาท

ขายลูกหมู อายุ 50 วัน 
ตัวละ 1,000 บาท 

รวม 24 ตัว

รวมรายรับ 24,000 บาท 

ก�าไร 13,190 บาท

 รายจ่าย รายรับ
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 เพียง 1 ปี 6 เดือนที่นายแทนกลับมาอยู่บ้าน นายแทนมีเงินเก็บจากการขาย 
หมู และผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 120,000 บาท ซึ่งเขาได้ปันเงินส่วนหนึ่งมา 
ลงทุนกับทองค�า อีกส่วนหนึ่งลงทุนซื้อเครื่องตัดยาเพื่อลดละการใช้ยาฆ่าหญ้าและ 
อีกส่วนมาลงทุนกับสินทรัพย์ถาวรคือปรับปรุงบ้าน โดยใช้ไม้มรดกที่ปลูกไว้ข้างบ่อปลา

แผนงำนในอนำคต : บอกลำข้ำวโพด
 ตอนนี้นายแทน ได้มีการวางแผนอนาคตของตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
เขาจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตล�าไยในปีหน้าว่า “เขาจะไม่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกแล้ว” 
และเอาเวลาว่างตรงนัน้ มาวางแผนรวมกลุม่เลีย้งหมทูีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจากโครงการปิด
ทองหลังพระฯ เพื่อร่วมกันแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แคบหมู หมูทุบ หมูยอ เพื่อ 
สร้างมูลค่า อันเป็นวิธีขายที่จะท�าให้ชุมชนมีรายได้ที่ก่อให้เกิดอาชีพในทุกครอบครัว   
ยงัมอีกีหลายกจิกรรมทีน่ายแทนอยากท�า เช่น ไผ่  เพราะราคาด ีเป็นทีต้่องการของตลาด 
และมีความตั้งใจจะท�าเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจด้วย

 “ทกุวนันีไ้ด้ขยบัเข้ามาอยูใ่กล้พ่อแม่และน้องๆ พ่อแม่มกี�าลงัใจ ใครมปัีญหา
อะไรกป็รกึษาวางแผนกนั ศกึษาและเอาประสบการณ์จากพ่อแม่ เพือ่ดแูลและรบัช่วง
ต่อจากพ่อแม่ ถึงทุกวันนี้แทนคิดว่า หนึ่งปีที่กลับมาอยู่บ้าน ท�าได้ดีกว่าหลายๆ คน 
ที่กลับมาอยู่บ้านแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร”

เกษตร
รอบรั้วบ้ำน
นำยสุทิน
ชำวยอง
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นำยลอง 
พุฒหมื่น

อายุ 56 ปี 
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 7 บ้านน�้าป้าก 

ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทรศัพท์ 087-127-1210

คนคัดพันธุ์ข้ำวแห่งบ้ำนน�้ำป้ำก
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 นายลอง พุฒหมื่น ท�าการ
เกษตรแบบเกื้อกูลกับธรรมชาติ สร้างให้
ธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงกับความเป็นป่า 
โดยปล่อยให้ป่าดูแลกันเอง หน้าที่ของเขา
มีเพียงปลูกพืชเสริม เช่น ไม้สัก และมะค่า 
เป็นต้น ผลพลอยได้ของการมป่ีาอยูใ่กล้บ้าน 
คือ “พริกป่า” ซึ่งนายลองน�าเม็ดไปหว่าน
ทิ้งไว้ในป่า ปล่อยให้ขึ้นเอง ท�าให้ได้พริก
เม็ดงาม รสชาติจัดจ้านตามธรรมชาติ  เมื่อ
น�ามาตากแห้งขายแล้วได้ราคาดี นอกจาก
พริก ยังมีไผ่ข้าวหลามในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ของนายลอง  เมื่อน�ามาจักตอกแล้วขาย
ได้ราคา 55-60 บาท/กิโลกรัม เป็นรายได้ 
เสริมแก่ครอบครัวพุฒิหมื่น  

 นายลอง เป็นเกษตรกรที่มีความรู้
หลากหลายด้าน ทัง้วนเกษตร การผลติเมลด็
พันธุ์ข้าว การวางท่อเพื่อผันน�้าเข้าแปลง  

พื้นที่เกษตร : ข้าวนาปี 4 ไร่ 3 งาน (ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว สายพันธุ์ กข.10 จ�านวน  
3 งาน สวน 14 ไร่ ปลูกล�าไย 200 ต้น 
ลิ้นจี่ 80 ต้น หม่อนกินเม็ด 100 ต้น ที่
เหลือปลูกไม้แซมในสวน ได้แก่ กล้วย
เหลืองนวล พริก หวาย สัก มะค่า ประดู่ 
ตะเคียน ยางนา มะแขว่น ไผ่ซางนวล 
ป่าอนุรักษ์ 8 ไร่ ได้แก่ ไผ่ข้าวหลาม สัก  
มะค่า ตะเคียนและไม้อื่นๆ ที่ปลูกเสริม 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 14 ไร่ 

เลี้ยงสัตว์ :  หมูเหมยซาน ไก่พื้นเมือง  
ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาทับทิม

สิ่งที่ได ้รับจากโครงการปิดทองหลัง
พระฯ : น�้าเพื่อการเกษตรจากฝายลุงก�่า  
บ่อพวง 1 บ่อ หมูเหมยซาน 2 ตัว ไก่พื้น
เมือง 5 ตัว ปลายี่สกและปลาตะเพียน 
รวม 300 ตัว ต้นไผ่ 10 ต้น กล้วยเหลือง
นวล 400 ต้น หวาย 500 ต้น สัก 20 ต้น 
กฤษณา 30 ต้น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 1  
ถุง และองค์ความรู ้ เกษตรธรรมชาติ
จากอาจารย์พงษ์พันธ์ นันทขว้าง แห่ง
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์  การ
ปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากการศึกษาดูงานที่ 
จ.เพชรบุรีและราชบุรี

ผลการเปลี่ยนแปลง : รายได้จากการ
จ�าหน่ายหมูเหมยซาน 80,000 บาท และ
การเกษตรอื่นๆ สามารถปลดหนี้ ธกส. 
90,000 บาท และมแีผนปลกูบ้านหลงัใหม่
ไว้ให้ลูกชายและลูกสาว

ความรู้เด่น :  การผลิตและคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าว กข.10 เทคนิคการตัดข้าวดีดข้าว
เด้ง การต่อท่อส่งน�้าและการท�าน�้าหมัก
จุลินทรีย์ 3 อย่าง 7 ชนิด  
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ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับเมื่อครั้งท�างานเป็นช่างรับเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(ไต้หวัน) เคยเป็นช่างรับเหมาและการท�าบ้านให้ผู้ที่ท�างานถวายสมเด็จพระนางเจ้า 
สริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ ท�าให้นายลองได้รบัความรูเ้รือ่งการอนรุกัษ์ป่าและการปลกูป่า
ทดแทน ซึง่เขาไดน้�ากลับมาใชใ้นป่าทีเ่ขาอนรุักษ์ไว้ สร้างประโยชนแ์กเ่ขาและครอบครวั
มากมาย เช่น น�าไม้มาสร้างบ้าน น�าไผ่ข้าวหลามมาจักตอกขาย ซึ่งสร้างรายได้ไม่ต�า่ 
กว่า 10, 000 บาท/ปี นอกจากน�าไม้มาใช้แล้ว นายลองยังปลูกป่าทดแทนเพื่อรักษา
สมดุลของป่าไม้ด้วย

มีน�้ำจึงมีเกษตร
 พื้นที่เกษตรของนายลองห่างไกลน�้ามาก  เป็นที่ดอนไม่มีน�้า เทคนิคในการจัด 
การพื้นที่คือ แบ่งนาออกเป็น 7 แปลง เพื่อท�าคันนาไว้กั้นน�้า แล้วต่อท่อส่งน�้าจากฝาย 
ห้วยจกเพื่อผันน�้าเข้านา ส่วนพื้นที่สวนนั้น นายลองต่อท่อส่งน�้าจากฝายลุงก�่า แล้วใช้
วาล์วเปิดปิดน�้าลงบ่อพวง และท่อที่ถูกต่อเป็นทางน�้าภายในสวนซึ่งอยู่สูงกว่าแปลงนา  
“นาของพ่อเป็นนาดอน น�้าเข้าไม่ถึง ไม่มีใครเขาอยากได้ เพราะไม่มีน�้า พ่อซื้อต่อมา
จากญาติๆ ตอนพ่อต่อน�้ามาใช้โดยใช้ท่อเหล็ก ใครๆเขาก็ว่ามันจะท�าได้เหรอ มันไกลอยู่
นะ แต่พ่อก็ท�าได้เพราะว่าเคยไปท�างานกับการประปา  เคยเห็นวัสดุที่เขาเอามาใช้แล้ว
เรากน่็าจะท�าได้ ลองค�านวณน�้าระยะต่างๆว่าจะท�ายงัไงให้ทีข่องเรามนี�้า จงึวางท่อเหลก็
ไว้ใต้ถนนและใต้ดิน ต่อน�้าขึ้นมาแล้วท�าคลองส่งน�้าเล็กๆในนา เพราะท�าสวนท�านาต้อง
มีน�้า ผลผลิตเราถึงจะดี”  
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กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
  “เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไม่ได้อยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าว แต่อยู่ในมือของชาวนา เมื่อได้ฟัง 
นักวิชาการพูดแบบนี้แล้ว พ่อก็เกิดความรู้สึกได้ว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เขาพูด พอได้ 
รับเมล็ดพันธุ์กลับมาจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พ่อตั้งใจเลยว่าจะท�าพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง หลัง
จากที่เขาให้พันธุ์ข้าวมาพ่อก็เอามาท�าพันธุ์ พ่อท�าพันธุ์ข้าวโดยด�านาต้นเดียว ท�ามา 3 
ปีแล้ว เห็นข้าวตัวเองขึ้นเต็มนาเรียงสวยสม�่าเสมอ รวงสวยกว่าของคนอื่น พ่อก็ดีใจ นี่ก็ 
มีคนขอซื้อพันธุ์ข้าวจากพ่อแล้วนะ เขาเห็นเราท�าเขาก็ไว้ใจ แต่ก่อนก็อยากท�านะ แต่ 
เราไม่มีความรู้ ก็เลยได้แต่ซื้อพันธุ์ข้าวจากเขา ไม้รู้ว่าพันธุ์ข้าวที่เราซื้อมาคุณภาพมันดี
แค่ไหน แต่พอท�าเองเราท�าได้ดีกว่าซื้อเขา ก็ประหยัดเราแถมได้กินข้าวที่ดี” นายลอง
เล่าด้วยความภูมิใจที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีลักษณะตรงตามพันธุ์ เพราะได้รับ
การอบรมเรือ่งการผลติเมลด็พนัธุข้์าวจากศนูย์วจิยัข้าวแพร่และอ่านหนงัสอืประกอบการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเคร่งคัด

 เทคนิคอีกอย่างในการท�านา คือ การไถกลบฟางข้าวเพื่อท�าเป็นปุ๋ยร่วมกับปุ๋ย
คอก เพิม่ความร่วนซยุให้ดนิและพ่นน�า้หมกัผลไม้ช่วงข้าวตัง้ท้องจะท�าให้ข้าวงามแขง็แรง 

ขำยลูกหมูปลดหนี้
 ความส�าเรจ็ของนายลองในวนันีค้อื ลกูๆได้เรยีนตามทีห่วงัและปลดหนี ้90,000 
บาทที่ไปกู้ยืมมาจาก ธกส. ทั้งเพื่อลงทุนและหมุนเงินระหว่างที่ลูกชายและลูกสาวก�าลัง
ศึกษา เบื้องหลังความส�าเร็จในการปลดหนี้ของนายลอง นอกจากความมีระเบียบวินัย
แล้ว ยงัมาจากรายได้จากการจ�าหน่ายหมเูหมยซาน  นายลองได้หมเูพศเมยีจากโครงการ
ปิดทองหลังพระฯ 2 ตัว (เพื่อนบ้านยกหมูให้หนึ่งตัวเพราะไม่พร้อม) ตลอดระยะเวลา 
3 ปีที่เข้าร่วมโครงการ นายลองขายลูกหมูอายุ 45 วันไปแล้ว 89 ตัว สร้างรายได้ให้เขา
ประมาณ 80,000 บาทด้วยกัน
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รายได้จากการจ�าหน่ายลูกหมู 80,000 บาท ต้นทุนค่าอาหาร (ร�า,หัวอาหาร) 10,680 บาท
นายลองมีก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายลูกหมู 69,320 บาท

คอก แม่หมูตัวที่ 1 แม่หมูตัวที่ 2
1 9 11
2 4 9
3 8 12
4 9 16
5 11 -

รวม 41 48

หมายเหตุ ลูกหมูอายุ 45 วันมีราคาตั้งแต่ 800-1,000 บาท ขึ้นกับเพศและความสมบูรณ์

 การมีบ่อพวงและระบบน�้าที่ดี ยังช่วยให้ผลผลิตข้าวพันธุ์ กข.10 เพิ่มขึ้นจาก 
280-390 กิโลกรัม/ไร่โดยเฉลี่ยเป็น 546 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาคือ 
ปีแรกที่นายลองมีรายได้จากการจ�าหน่ายข้าว 12,000 บาท ต่างจากปีก่อนๆ ที่ปริมาณ 
ข้าวมีแค่พอกินในครอบครัว แต่ไม่มากพอที่จะจ�าหน่าย

 การช�าระหนี้ ธกส.ของนายลอง พุฒิหมื่น

            ปี 
ประเภท         

2553 2554 2555 2556

ยอดกู้ 30,000 60,000 0 0
ยอดใช้คืนพร้อมดอกเบี้ย 30,000 23,521 22,680 21,051.03

หนี้คงเหลือ 0 40,000 20,000 0

เทคนิคกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวและกำรปลูก
	การเตรียมเมล็ดพันธุ์
  เมล็ดพันธุ์ที่จะผลิต ต้องเป็นพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
ต้านทานโรคแมลง ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยวเหมาะสม ควรเลือกพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา
ในการผลิต มีความอุดมสมบูรณ์สม�า่เสมอ มีคันนาล้อมรอบ พื้นนาราบเรียบสม�า่เสมอ 
ควบคุมระดับน�้าได้ ไม่มีข้าวเรื้อหรือข้าวปนในแปลงนาหรือบริเวณใกล้เคียง
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	การเตรียมพื้นที่นา
  ต้องเตรียมดินระยะแรกล่วงหน้า เมื่อสภาพความชื้นของดินเหมาะสม การไถดะ  
ไถแปร ระยะต้นฤดูฝน เป็นการท�าให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดี ก�าจัดวัชพืช 
และข้าวเรื้อได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

	วิธีการปลูก
  วิธีปักด�า แม้เป็นวิธีที่ใช้แรงงานมากและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ตั้งแต่ตกกล้า 
ถอนกล้า ปักด�า ปักด�าซ่อม และต้องระมัดระวังในการก�าจัดข้าวเรื้อช่วงการเตรียม 
ดินในแปลงกล้าและปักด�า แต่ก็เป็นวิธีที่สะดวกในการดูแลรักษาพันธุ์ให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้
ควรถอนกล้าเมื่ออายุ 28 วันเพื่อน�าไปปักด�า ตอนข้าวอายุ 25 วันให้เปิดน�้าเข้านา 
แล้วตีเทือกเพื่อรอปักด�า  
  วิธีหว่าน เป็นวิธีที่ง่าย แต่ยากในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้บริสุทธิ์ เพราะตรวจ 
ข้าวปนไม่ได้ละเอียด แต่มีแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่บริสุทธิ์ ได้แก่ พิถีพิถันใน 
การเตรียมดิน เพื่อลดปัญหาข้าวเรื้อที่อยู่ในนาและปลูกในแปลงเดียวกับฤดูก่อน

การก�าจัดข้าวปน
  การก�าจัดข้าวปนเป็นวิธีการก�าจัดต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่นๆ ที่ปนมา 
กับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูก การเกิดพันธุ์ข้าวปนอาจเกิดจากเมล็ดที่ติดมากับเครื่องจักร  
หรือจากการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ปลูก และคงมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเดิมที่ตกเป็นข้าวเรื้อในนา  
วิธีการตรวจข้าวปน ควรท�าร่องทางเดินไว้ในแปลงปลูกข้าวส�าหรับการลงตรวจแปลงไว้
ด้วย และต้องลงตรวจแปลงอย่างสม�่าเสมอ เมื่อพบว่ามีข้าวพันธุ์อื่นปน จะต้องตัดข้าวที่
ปนออกทั้งต้นหรือทั้งกอ ถ้าข้าวแตกกอแล้ว ให้ตัดถึงโคนต้นหรือใช้วิธีถอนทั้งกอ 
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  ขั้นตอนการตรวจข้าวปนส�าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ควรลงตรวจ 4-5 ครั้ง  
ตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว ดังนี้
  ระยะกล้า ดูความแตกต่างของสีใบ ความสูง หรือเป็นโรค
  ระยะแตกกอ ดูความแตกต่างของความสูง สีของต้น และข้าวแดง
  ระยะออกดอก ดูเวลาออกดอกก่อน หรือหลังเปรียบเทียบกับพันธุ์ข้าวหลัก 
ที่ปลูก ดูสีของรวงที่ต่างออกไป ดูความสูงที่ต่าง จากข้าวที่ปลูก รวมทั้งทรงกอที่ต่างกัน
  ระยะโน้มรวง ดสูขีองเมลด็ ดหูาง รวมทัง้ลกัษณะของเมลด็และรวงข้าวทีต่่างกนั
  ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ตรวจดูต้นข้าวที่มีลักษณะแตกต่างออกไปอีกครั้งก่อน 
เก็บเกี่ยว หากไม่สะดวก ควรท�าการก�าจัดข้าวปนในระยะก่อนเก็บเกี่ยวเป็นอย่างน้อย

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
 เก็บทีละรวงหรือเก็บพร้อมกันทั้งแปลง โดยพิจารณาจากลักษณะประจ�าพันธุ์หรือมี
ข้อสังเกต ดังต่อไปนี้
  - ข้าวสุกแก่พร้อมกันทั้งแปลง (เนื่องจากปลูกข้าวนาปรัง เป็นข้าวที่มีจ�านวน 
   อายุวันในการเก็บเกี่ยวที่แน่นอน โดยนับจากวันปลูก)
  - เมล็ดข้าวสมบูรณ์ทั้งรวง
  - ไม่มีข้าวแดง สังเกตด้วยตาเปล่าจากการกะเทาะเปลือกดู
  - เมล็ดข้าวไม่มีแมลงเจาะและไม่เป็นโรค

พื้นที่ท�ำ
กำรเกษตร
นำยลอง 
พุฒหมื่น

58 ความรู้จากการปฏิบัติ  ของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้าสบสาย จ.น่าน



นำยธีรพันธ์
เขื่อนแก้ว

อายุ 45 ปี
บ้านเลขที่ 161 หมู่ 12 ต.ตาลชุม 

อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ 081-919-7726

กูรูไผ่กิมจูนอกฤดู
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 “นายธีรพันธ์ เขื่อนแก้ว” 
หรือ “พ่อน่าน” มีพื้นที่ท�ากินทั้งหมด  
45 ไร่ เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วพื้นที่ 
ทั้งหมดถูกใช้ในการท�าสวนส้ม ซึ่งพ่อน่าน 
ใช้สารเคมีทุกชนิดเพื่อเร่งผลผลิตด้วยความ 
หวังที่ว ่าจะรวย แต่ไม่เป็นผล เนื่องจาก 
ส้มเกิดโรคโคนเน่า ท�าให้ผลผลิตเสียหาย 
ทั้งหมด ตามมาด้วยหนี้สินกว่า 100,000 
บาท พ่อน่านจึงออกไปค้าขายที่กรุงเทพ 
ท�างานเก็บเงินเพื่อใช้หนี้ 

 หลังจากค้าขายในเมืองหลวงได้ 5 ปี  
พ่อน่านก็เก็บเงินปลดหนี้ได้ส�าเร็จ มุ ่งมั่น
ค้าขายอีก 10 ปี เมื่อมีเงินเก็บแล้ว พ่อน่าน 
ก็พาครอบครัวกลับบ้านเพื่อพลิกฟื้นที่ดิน
ทั้ง 45 ไร่ให้กลับมามีชีวิต และปรับเปลี่ยน
วิถีจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรแบบผสม
ผสาน “หากท�าเชิงเดี่ยวอีก ชีวิตต้องไปไม่ 

พื้นที่เกษตร : เกษตรแบบผสมผสาน 
บนพื้นที่ 45 ไร่ ประกอบด้วย ลิ้นจี่ ล�าไย 
เงาะ ไผ่กมิจ ูมะนาว แก้วมงักร มะม่วง ส้ม 
ขนุน น้อยหน่า ฝรั่ง มังคุด ละมุด ทุเรียน 
ขนุน มะไฟ เงาะ ฝรั่ง พุทรา มะยงชิด 
ชมพู่ มะแขว่น ลองกอง มะละกอ อ้อย 
มะปราง มะขาม กล้วย สับปะรด หม่อน
ไหม มะพร้าว ต๋าว มะขามป้อมข้าวและ
ไม้สัก

ปศสุตัว์ :  เป็ด 20 ตวั ปลานลิ ปลาไน ปลา
ตะเพียน ปลาดุกไม่น้อยกว่า 5, 000 ตัว 
สิ่งที่ได้รับจากปิดทองหลังพระฯ บ่อพวง 
1 บ่อ กล้าพันธุ์กล้วยเหลืองนวล 50 ต้น 
กฤษณา 50 ต้น หวาย 30 ต้น ต๋าว 20 ต้น 
และไผ่ตง 10 ต้น 
ผลการเปลี่ยนแปลง : มีรายได้มากกว่า
เดิมประมาณ 300,000 บาท จากการ 
ขายผลผลิตรายวัน รายเดือน รายปี ลด 
รายจ่ายเรื่องอาหาร 30,000 บาท/ปีและ
ได้กินอาหารปลอดภัย สุขภาพดีขึ้นจาก
การไม่ใช้สารเคม ีและการได้อยูพ่ร้อมหน้า 
กันของครอบครัว ซึ่งประมาณค่าไม่ได้
ความรู้เด่น : การปลูกและขยายพันธุ์ 
ไผ่กิมจู การท�าไผ่กิมจูนอกฤดู การท�าปุ๋ย
หมัก
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รอดแน่ๆ เมือ่คดิได้ดงันัน้ จงึเริม่ต้นท�าเกษตรผสมผสาน เพราะหากพชือย่างใดอย่างหนึง่
เก็บผลิตไม่ได้ หรือเกิดโรคระบาด เราก็ยังเหลือผลผลิตจากพืชชนิดอื่นๆ อีก” 

ปลูกพืชที่กินและขำยได้
 เมื่อเป็นเช่นนั้นครอบครัวของพ่อน่านจึงน�าเงินเก็บที่ได้จากการท�างานใน 
กรุงเทพฯ บวกกับเงินที่กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาลงทุน 
ซื้อปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบ�ารุงดินและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อการท�าเกษตรแบบ 
ผสมผสาน “ปลูกพืชทุกอย่างที่กินและทุกอย่างที่ตลาดต้องการ” โดยเริ่มต้นจากการ 
ซื้อพันธุ์พืชมาปลูก ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ผักสวนครัว พืชสมุนไพร โดยแนวทาง
การปลูกต้นไม้นั้น เริ่มจากปลูกจ�านวนน้อยๆ 1-2 ต้น ก่อนค่อยเพิ่มจ�านวนขึ้นและใช้
พื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ตะไคร้ ข่า พริก ผักชี คะน้า โหรพา กะเพรา 
เป็นต้น ส่วนใหญ่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนและพ่อน่านจะปลูกไว้ในละแวกเดียวกัน 
เพื่อง่ายต่อการเก็บบริโภค 
 พื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น มะนาว แก้วมังกร ไผ่กิมจู มะม่วง ล�าไย 
ส้ม ลิ้นจี่ ขนุน น้อยหน่า ฝรั่ง มังคุด ละมุด ทุเรียน ขนุน มะไฟ เงาะ ฝรั่ง พุทรา มะยง
ชิด ชมพู่ มะแขว่น ลองกอง มะละกอ อ้อย มะปราง มะขาม กล้วย สับปะรด หม่อนไหม 
มะพร้าว ต๋าว มะขามป้อม เป็นต้น โดยเน้นปลกูไผ่และมกีารแบ่งพืน้ทีป่ลกูพชืแต่ละชนดิ
ไว้ชัดเจน
 ประมง มีบ่อน�้า 4 บ่อเพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน 
ปลาดุก รวม 5,000 ตัว 
 เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงเป็ดประมาณ 20 ตัว เพื่อบริโภคและจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม
 ผลการเปลี่ยนแปลง : ไร้หนี้ มีรายได้เพิ่ม 300,000 บาท

 ด้านเศรษฐกิจ พ่อน่านเล่าว่า “เมื่อเริ่มท�าเกษตรผสมผสานช่วงปีแรกๆ ก็ไม่
ค่อยเห็นผล เนื่องจากพืชผักต่างๆ ที่ปลูกไว้ยังเก็บผลผลิตไม่ได้ ได้แต่ผลผลิตจากพืช 
ระยะสัน้” ซึง่ช่วงปีแรกมรีายได้ประมาณ 70,000 – 80, 000 บาท/ปี และจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
 เมือ่ก้าวเข้าสูปี่ที ่2-3 ซึง่แบ่งเป็นรายได้รายวนั รายเดอืน รายปี ทีไ่ด้จากการขายผลผลติ 
ซึ่งจะสลับหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล ต่างจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ให้รายได้เพียงปีละครั้ง
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เปรียบเทียบรายได้ระหว่างเกษตรเชิงเดี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสาน

หมายเหตุ รายได้ข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการณ์ ความผันแปรทางรายได้ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น  

 ดินฟ้าอากาศ สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น

 นอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว รายจ่ายค่าอาหารยังลดลงยังเห็นได้ชัด พ่อน่าน 
กล่าวว่าแม้เมื่อ 15 ปีก่อนท�าเกษตรแบบผสมผสาน ค่าครองชีพจะถูกกว่าสมัยนี้ แต่ 
เฉลี่ยแล้วครอบครัวต้องจ่ายค่าอาหารไม่ต�่ากว่า 100 บาท/วัน ต่างจากปัจจุบันที่แม้จะ 
ไม่เคยมกีารจดบนัทกึแต่กส็มัผสัได้ว่าลดลง “หากอยูไ่ร่แทบไม่เสยีเงนิเลย นีก่ม็ากนัตัง้แต่
เช้า กว่าจะกลับบ้านก็มืด บางทีก็นอนที่ไร่เลย อยากกินอะไรก็หาเอา ปลานี่เยอะเลย” 
หากจ�าเป็นต้องมีรายจ่ายจริงๆ ส่วนมากเป็นค่าน�้ามันเพื่อสูบน�้าจากบ่อพวงในฤดูแล้ง

 ด้านสขุภาพ พ่อน่านเล่าว่า “เมือ่ก่อนทีท่�าสวนส้ม พ่อใช้สารเคมทีกุชนดิ เพือ่เร่งให้ 
ส้มออกผลิตและป้องกันโรค ช่วงนั้นไม่รู้ร่างกายได้รับสารเคมีไปมากขนาดไหน สวนส้ม
เจ๊งกด็เีหมอืนกนันะ ถ้าสวนส้มไม่เจ๊ง พ่อกอ็าจจะล้มป่วยจากการรบัสารเคมไีปแล้วกไ็ด้” 
พ่อน่านอธิบายว่าส้มคือการปลูกพืชชั้นครู ที่ต้องการการดูแลรักษาสูงกว่าพืชทั่วไป ทั้ง
ปุ๋ยและยาเพื่อป้องกันการเข้าท�าลายของศัตรูพืช ต่างจากการท�าเกษตรแบบผสมผสาน
ที่สามารถปล่อยให้ธรรมชาติดูแลกันเอง
 ด ้านความสุข ประมาณค่าไม ่ได ้  
“ตอนปลูกพืชเชิงเดี่ยว เราก็จะมีรายได้แบบ 
เดี่ยวๆ คือปีละครั้ง ก็ต้องมานั่งกังวลว่าวันๆ 
ครอบครัวจะกินอะไร แต่พอเป็นเกษตรผสม 
ผสาน ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีอะไรกิน เพราะ
ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว จริงๆ คนเราแค่มีกิน
มีใช้ ไม่ต้องร�่ารวย ไม่ต้องหรูหรา ก็มีความ
สุขแล้ว”

 
รายได้

 รายได้ (บาท)
  เกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสาน
รายวัน - 300
รายเดือน - 12,000
รายปี 70,000 – 80,000 100,00-150,000
รวม 70,000 – 80,000 403,500
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กำรปลูกไผ่กิมจูนอกฤดู

   นอกจากสวนล�าไย 
เงาะ ลิ้นจี้ ที่เป็นรายได้ 
หลัก พ่อน่านยังได้ปลูก 
ไผ่บนพื้นที่ 1 ไร่ ที่น�้า 
ท่วมถึงซึ่งไม่เหมาะต่อ
การปลูกไม้ผลประเภท
อื่นๆ ก่อนที่จะตัดสิน
ใจปลูกไผ่ พ่อน่านได้หา 
ความรู้เรื่องไผ่จากการ
อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ 
หรือแม ้ไปหาความรู ้ 
จากเกษตรกรที่ประสบ 
ความส� า เร็ จ  ทั้ ง ใน 
จ.แพร่ และ จ.พะเยา ที่
ปลกูกนัอย่างแพร่หลาย 
โดยไผ่ที่พ ่อน่านปลูก 

คือ “พันธุ์กิมจู” ซึ่งหน่อมีรสชาติหวาน กรอบเหมาะแก่การประกอบอาหาร “เป็น 
ความบังเอิญ พอดีไปส่งหลานที่แพร่ เห็นท�ากันเยอะ ก็เลยลงไปดูและถามเขาว่า
ปลูกยังไง” และมีการปลูกไผ่ทั้งตามฤดูกาลและนอกฤดู ซึ่งให้รายได้แก่เกษตรกรไม่ 
เท่ากัน กล่าวคือในฤดูปกติระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม หน่อไผ่กิมจูมีราคา 
ประมาณ 20 บาท/กิโลกรัม แต่หากเป็นช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งหน่อขาดตลาด 
ราคาของหน่อไผ่กิมจูจะสูงกว่าเดิมถึง 3.5-4 เท่าหรือคิดเป็นเงิน 70-80 บาท โดย 
ช่องทางการจ�าหน่ายนั้นมีทั้งพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงสวน หรือพ่อน่านน�าออก 
ไปขายเองที่ตลาดชุมชนหรือตลาดอ�าเภอท่าวังผา “เรียกว่าเป็นอาชีพหลักก็ว่าได้ ขาย 
ได้ตลอด แต่ท�าไม่ทันเพราะมีกันแค่ 2 คน”
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หลักกำรปลูกไผ่กิมจู
1. การปลูก
 1.1 จะต้องเริ่มไว้หน่อ เพื่อให้ขึ้นล�าใหม่ที่เรียกว่า “ล�าแม่” โดยไผ่กิมจูจะไว้ล�า 
  แม่ปีละ 2-3 หน่อ/กอ โดยให้เลือกไว้หน่อที่มุดจากดินหรือชิดกับดิน ระวัง  
  ไม่ควรไว้หน่อที่ลอยเหนือดินมากไป เพราะจะท�าให้กอลอยเร็ว  อันจะท�าให้ 
  หน่อออกนอกฤดูยากขึ้น
 1.2 ระหว่างที่เริ่มไว้ล�าแม่ใหม่ ควรใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่แห้งหรือมูลหมูแห้ง  
  10-20 กิโลกรัม/กอ โดยโรยรอบๆ กอเป็นบริเวณกว้าง ปูทับด้วยฟาง  ระวัง  
  ห้ามใส่ปุ๋ยคอกบนกอหรือโคนของไผ่เด็ดขาด เพราะกอไผ่จะลอยเร็ว ท�าให้ 
  หน่อออกนอกฤดูในปีที่ 2-3  และปีต่อๆไปยากขึ้น
 1.3 ให้น�้าไปเรื่อยๆ โดยไผ่จะเริ่มออกหน่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเกษตรกร 
  สามารถเก็บหน่อขายได้ในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่มีราคาสูง สามารถสร้าง 
  รายได้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี
2. การขยายพันธุ์ไผ่กิมจูแบบใช้เหง้า มีวิธีการเพาะดังนี้
 2.1 เตรียมดินเพาะประกอบด้วย ขี้เถ้าแกลบและดินร่วน ในอัตราส่วน 50:50  
  คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 2.2 ใช้ต้นพนัธุไ์ผ่ทีม่อีาย ุ1 ปีขึน้ไป โดยใช้เสยีมขดุเหง้า ให้มคีวามยาวของกิง่พนัธุ์ 
  ประมาณ 1 เมตร
 2.3 น�าดินใส่ถุงด�าขนาด 8x6 นิ้ว และน�ากิ่งพันธุ์ลงถุง รดน�้าเช้าเย็นทุกวันก็จะ 
  ได้ต้นไผ่ที่เจริญเติบโต

หมายเหตุ หากปลูกในพื้นที่ที่มีน�้าอุดมสมบูรณ์ 

จะใช้เวลาปลกูประมาณ 6 เดอืน ส่วนเหง้าทีแ่ยกมาเพาะ
ลงถุงช�าจะใช้เวลานานประมาณ 1 เดือน รากก็จะขยาย 
เต็มถุง สามารถน�าไปขายได้ที่ราคา 50 บาท/ต้น
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ควำมเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ำร่วมโครงกำรปิดทองหลังพระฯ

 ตอนแรกพ่อน่านไม่ทราบว่าโครงการปิดทองหลังพระฯ คือหน่วยงานด้านใด 
และเข้ามาท�ากิจกรรมอันใดในพื้นที่ อ.ท่าวังผา แต่ด้วยความขวนขวายหาความรู้ซึ่ง 
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท�าให้เขาเข้าไปถามชาวบ้านหลายๆ คน จนได้รู้ว่าวัตถุประสงค์การ 
เข้ามาในพืน้ทีข่องโครงการปิดทองหลงัพระฯ เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้าน 
ซึ่งพ่อน่านก็ได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชและการท�าปุ๋ยหมัก และได้ใช้น�้าจากบ่อพวง
สันเขา ที่ท�าให้พ่อน่านมีน�้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ไม่ต้องเสียเงินซื้อน�้ามันเพื่อ
สูบน�้าเหมือนแต่ก่อน และยังได้รับพันธุ์ไม้ต่างๆ จากโครงการมาปลูกในพื้นที่ของตนเอง

 ปัจจุบันในสวนของพ่อน่านมีพืชผัก ผลไม้เต็มสวนแล้ว รอแต่เก็บผลผลิต เพื่อกิน  
ขาย และใช้หนี้ 200,000 บาท ซึ่งท�าสัญญาระยะยาวกับ ธกส.10 ปี โดยตอนนี้พ่อน่าน 
ได้ช�าระหนี้งวดแรกพร้อมดอกเบี้ยประมาณ 10,000 บาท และจะค่อยๆ ทยอยใช้ไป 
เพราะมั่นใจว่ารายได้จากการท�าเกษตรแบบผสมผสานสามารถใช้หนี้ได้หมด “ตอนนี้ 
ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนอีกแล้ว เรามีกิน เรามีใช้ ชีวิตเราก็มีความสุข”

เทคนิคกำรปลูกไผ่กิมจู
 พืน้ทีป่ลกู ไผ่เป็นพชืทีช่อบน�า้ ส่วนดนิแม้เป็นดนิเลว ไม่ว่าจะดนิเหนยีว ดนิลกูรงั, 
ดินดาน ฯลฯ ก็ปลูกไผ่ได้ เพียงแต่ในการปลูกครั้งแรก ควรปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดี 
เป็นพิเศษ เช่น รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกผสมกับพวกเศษวัสดุทางเกษตรเหลือใช้ เช่น 
เปลือกถั่ว, แกลบดิน, ฟางข้าวสับ, ปุ๋ยหมัก และซังข้าวโพดเป็นต้น
 น�้า ไผ่ทุกสายพันธุ์เป็นพืชที่ชอบความชุ่มชื้น โดยเฉพาะการท�าไผ่นอกฤดูเพื่อ 
หวังผลทางการค้า จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ
 การปลูก ส�าหรับพื้นที่ที่ดินดี ให้ขุดหลุมที่มีขนาดความกว้าง ยาวและลึก 0.3  
เมตร เป็นอย่างน้อย แต่ในบางพืน้ทีด่นิคณุภาพต�า่ เป็นดนิเหนยีว ดนิลกูรงั, ดนิดาน ฯลฯ 
ควรขุดหลุมปลูกให้กว้างขึ้นที่ระยะ 0.5 เมตร (ความกว้างxความยาวxความลึก) เพื่อ 
จะได้ใส่ปุย๋คอกหรอือนิทรยีวตัถ ุเช่น เปลอืกถัว่,แกลบดบิ ฯลฯ รองก้นหลมุได้ในปรมิาณ
มาก จากนั้นน�าต้นพันธุ์วางลงกลางหลุมปลูก แล้วกลบด้วยดินส่วนที่เหลือให้ดินพูน  
สูงกว่าต้นไผ่เล็กน้อย แต่อย่าอัดดินให้แน่นเกินไปนัก เพราะจะท�าให้ไผ่แทงหน่อได้ยาก  
หากเป็นพืน้ทีม่ลีมแรง ควรใช้ไม้ปักเป็นหลกัผกูยดึต้นไผ่ป้องกนัลมโยก หลงัจากปลกูเสรจ็
จ�าเป็นต้องรดน�้าตามทันที เพื่อให้เม็ดติดกระชับราก ข้อควรจ�า หลังจากที่ต้นพันธุ์ถูก
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เลีย้งใต้ร่มแสลน ก่อนปลกูควรเอาต้นพนัธุ์ 
ออกแดดให้ต้นไผ่ปรับสภาพอย่างน้อย 
1 เดือน 
 ระยะปลูก ระยะปลูกไผ่กิมจูที่ 
เหมาะสมควรมีระยะห่างอย ่างน ้อย  
2.5 X 2.5 เมตร ในกรณีปลูกแถวคู่ อาจ 
ต้องเว้นทางเดิน 4 เมตร เพื่อให้ง่ายต่อ 
การเอาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้า 
ไปปฏิบัติงานง่ายขึ้น ทั้งนี้ระยะปลูกแบบ 
ใดนั้น ผู้ปลูกควรพิจารณาจากพื้นที่เป็น 
ส�าคัญ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ ่านมา 
พ่อน่านนั้น เขาเน้นปลูกจ�านวนต้น/ไร่ให้ 
ได้มากที่สุด และปลูกที่ระยะ 2x2 เมตร 
ซึ่งท�าให้พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกไผ่กิมจูได้ถึง 400 ต้น โดยยอมล�าบากในการใส่ปุ๋ยและเก็บหน่อ 
แทน เพราะไม่อาจใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงได้
 ฤดูกาลปลูก เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน เพราะต้นไผ่จะตั้งตัวและออกราก 
ก่อนเข้าฤดูฝน เมื่อฝนมาก็จะท�าให้ไผ่เจริญเติบโตเร็วมาก ไม่ควร ปลูกไผ่ในฤดูฝน  
เพราะไผ่ก็ต้องการปรับสภาพในช่วงแรก บางครั้งหากฝนตกมาก มีน�้าขัง มีผลให้ต้นไผ่
ชะงักการเติบโต
 การดูแลรักษา ปีที่ 1 เน้นการ “ตัดหญ้า” ให้สวนไผ่สะอาด โปร่งอยู่อย่าง 
สม�า่เสมอ ปีที ่2 เมือ่ต้นไผ่มใีบปกคลมุสร้างร่มทัง้สวน แสงแดดส่องไม่ถงึ ปัญหาเรือ่งหญ้า 
ก็จะลดลง ให้หันมาระวังไฟป่าหรือท�าแนวกันไฟรอบสวน ส่วนเรื่องการสางกอไผ่นั้น  
ให้ใช้มีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งเหล่านั้นออกให้หมด ให้กอไผ่เหลือแต่ล�าไผ่หลักเท่านั้น 
และต้องหมั่นสางกอให้โล่งและสะอาดอยู่เป็นประจ�า
 การใส่ปุ๋ย ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน เน้นใส่ปุ๋ยคอกที่อัตรา 10-20 
กิโลกรัม/กอ โรยใส่เป็นวงกลมรอบๆ กอไผ่ ทุก 2-3 เดือน
 การไว้ล�าของไผ่ ช่วง 1 ปีแรก ไผ่จะมีล�าไผ่ประมาณ 4 – 8 ล�า ซึ่งในระยะนี้ 
ไม่ควรเก็บหน่อมากนัก เนื่องจากจะต้องเลี้ยงปล่อยให้เป็นล�าแม่ต่อไป การดูแลท�าแค่
เพียงตัดแต่งกิ่งแขนงเล็กๆ ทั้งจากโคนต้นหรือตามตาล�าไผ่ออก เมื่อไผ่อายุพ้น 1 ปี 
ไปแล้ว จึงค่อยเริ่มเก็บหน่อจ�าหน่าย 
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 การตัดหน่อ ควรตัดจากกลางกอก่อนแล้วค่อยขยายออกมารอบนอกกอ ควร 
เก็บรักษาหน่อรอบนอกไว้บางส่วนเพื่อใช้เป็นล�าแม่ โดยเลือกล�าไผ่ที่อวบ ใหญ่และมี
ทิศทางการเจริญขยายออกนอกกอเป็นวงกลม ก็จะส่งผลให้กอใหญ่ขึ้น มีหน่อมากขึ้น
ในปีถัดไปและท�างานได้สะดวกเมื่อจะเข้าไปตัดหน่อหรือดูแลรักษา

เคล็ดลับ
 1) การตัดแต่งกอไผ่หรือการสางกอ ควรท�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้เริ่มตัด
แต่งกอไผ่ปลายฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม) เพราะธรรมชาติของไผ่จะชะงัก
การเติบโตเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว
 2) ให้ตัดแต่ง “กิ่งแขนง” ด้วยกรรไกรตัดกิ่ง ส่วน “กิ่งที่แตกตามตาของล�าไผ่” 
ให้ใช้มดีพร้า โดยสบัให้ตาตดิเปลอืกไผ่ไปเลย เพือ่ป้องกนัการแทงหน่อหรอืกิง่แขนงเลก็ๆ 
ส่วนล�าไผ่เดิม ให้ใช้เสียมที่มีความคม แทงล�าไผ่เดิมออกไป และเหลือล�าแม่ใหม่ไว้ 8-12 
ล�า/กอ และแต่ละล�าห่างกันประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร
 3) ต้นไผ่จะเริ่มให้ผลผลิตได้ดีเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 และมีราคา 30-50 บาท/กิโลกรัม 
ไผ่เป็นพืชที่เก็บหน่อได้ทุกวัน โดย 1 ไร่ จะเก็บหน่อไผ่ได้เฉลี่ย 15 – 20 กิโลกรัมหรือ 
คิดเป็นเงินประมาณ 750-1,000 บาท/วัน

เกษตร
ผสมผสำน 45 ไร่

นำยธีรพันธ์
เขื่อนแก้ว
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นำยวรพล
ไชยสำลี

อายุ 42 ปี
บ้านเลขที่ 98 หมู่ 9 ต.ตาลชุ่ม 

อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ 087-192-4229 

นกัสร้ำงฝำยแห่งบ้ำนห้วยธนู
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 วันที่ 5 ก.ย. 2551 เกิดเหตุการณ์ 
หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจ�าของชาวบ้าน
น�้าป้าก คือภาพของอุทกภัยและดินถล่ม 
น�ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
นายวรพล ไชยสาลี ที่ชาวบ้านรู้จัก
ในนาม “หนานผ่าน” เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นที่เขาได้สูญเสีย
ผู้เป็นมารดา วิกฤติในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ทีท่�าให้เขาและชาวบ้านตระหนกัถงึภยัทีอ่าจ
เกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต แม้เวลานั้นมีหลาย
หน่วยงานได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู 
ปรับปรุงอาคาร บ้านเรือนและเทือกสวนไร่
นา แต่ทว่ายงัไม่สามารถตอบโจทย์ของความ
ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาได้เพราะชาวบ้าน
เป็นเพียงผู้รับ ไม่มีโอกาสคิดและสิทธิเสียง
ในการตัดสินใจ

พื้นที่เกษตร  : พื้นที่ 24 ไร่ ปลูกข้าว 4 ไร่  
สวนยางพารา 20 ไร่ และปลูกพืชผสม
ผสาน ได้แก่ ข้าวไร่ ไผ่ลวก ไผ่ข้าวหลาม 
สัปปะรด กล้วยเหลืองนวล

เลี้ยงสัตว์ : เลี้ยงหมูหลุม ไก่พื้นเมือง

สิ่งที่ได ้รับจากโครงการปิดทองหลัง
พระฯ : ความรู ้เรื่องการสร้างฝายน�้า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรจาก 
ฝายบ่อง  หมูเหมยซานเพศเมีย 1 ตัว  ไก่ 
พื้นเมือง 5 ตัว  ปุ๋ย PR นาโน เมล็ดพันธุ์ 
ข้าว ข้าวโพด กล้าไม้เงาะ มะนาว ลองกอง
และมะขาม อย่างละ 5 ต้น ไผ่ซาง 80 ต้น 
หวาย 15 ต้น ปลานิลและปลาตะเพียน 
และผักสวนครัว เช่น ผักกาด ผักชี ถั่ว
พุ่ม มะเขือ

ผลการเปลี่ยนแปลง : การท�าปุ๋ยและ
น�้าหมักได้เองลดต้นทุนการผลิต 5,700 
บาท/ไร่ รายจ่ายค่าอาหารลดลง 7,300 
บาท/ปี และรายได้จากกล้วยเหลืองนวล 
2,400 บาท/ปี

ความรู้เด่น : การสร้างฝาย การท�าน�้า 
หมักจุลินทรีย์ 3 อย่าง 7 ชนิด การท�าเชื้อ
ราขาว (ราท้องถิ่น) ใต้ต้นไผ่ การเลี้ยงหมู
ไม่ให้มีกลิ่น ไม่มีเสียงร้องดัง
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  โครงการปิดทองหลังพระฯ  
เข้ามาในพื้นที่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2552  
หนานผ่านเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและมี 
โอกาสพูดคุย น�าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นของ 

ชาวบ้าน และไปเรียนรู ้การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงและบ้าน 
ปางมะหัน เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน ต้องเริ่มตั้งแต่การจัดหาแหล่งน�้าเมื่อมีน�้า 
แล้วจึงส่งเสริมอาชีพ การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นเสมือนการจุดประกายความคิดในการ 
พฒันาชมุชนโดยชมุชน เพือ่ชมุชนว่าสามารถเป็นจรงิได้ เมือ่กลบัมาจงึได้มกีารประชาคม 
ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเห็นด้วย และเริ่มกระบวนการพัฒนา “มิติน�้า” ก่อนเป็นล�าดับแรก  

แก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
 การแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน เริ่มจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดย 
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ 
พาชาวบ้านลงส�ารวจข้อมูลมิติน�้า รวมถึงการน�าเอาองค์ความรู้พร้อมใช้ เช่น การวัด 
ปริมาณน�้าด้วย “วีนอทช์” (V-notch) เพื่อช่วยในการวางแผนการพัฒนา สร้างฝาย 
ชะลอน�้า ฝายอนุรักษ์น�้าและฝายเกษตรภายใต้แนวคิด “ประหยัดเรียบง่าย ได้ 
ประโยชน์สูงสุด” เช่น การท�าฝายอนุรักษ์ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ ใช้งบประมาณ 
1,000 บาท แบ่งเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 200 บาท และค่าอาหาร 800 บาท แต่ประโยชน์ 
ที่ได้รับสูงค่ากว่าเงินที่ลงทุน เพราะฝายอนุรักษ์ช่วยให้ความชุ่มชื่นแก่พื้นที่รอบๆ 
ตัวฝายถึง 25 ไร่ ชะลอการไหลของน�้าในฤดูน�้าหลาก คืนความสมดุลให้กับระบบ 
นิเวศ และเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน
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ปลูกไม้ผลแซมสวนยำง
 หนานผ่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจปลูกยางพารา เนื่องจากเคยมีโอกาสศึกษาดูงานที่
ศูนย์เรียนรู้แห่งต่างๆ ท�าให้เห็นถึงศักยภาพของยางพารา ที่สามารถสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืนแก่ครอบครัวแทนการปลูกข้าวโพด “ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวทุกวัน ไม่ต้องเริ่ม 
ใหม่ทุกปีเหมือนข้าวโพด” บนพื้นที่ 20 ไร่ หนานผ่านลงยางพารา 500 ต้น โดยเว้น 
ระยะปลูกที่ 4.5×2 เมตร ท�าให้มีพื้นที่ว่างระหว่างต้นที่น�าพืชชนิดอื่นมาปลูกแซมได้  
เช่น สับปะรดและกล้วยเหลืองนวล ซึ่งหนานผ่านเป็นคนแรกที่น�าเข้ามาปลูก ข้อดีของ
การปลูกพืชแซมยาง ได้แก่ ลดการใช้สารเคมีในการก�าจัดวัชพืช และเพิ่มความชุ่มชื้น 
ให้แก่ยางพาราในฤดูแล้ง จนเมื่อยางพารามีอายุ 3 ปีขึ้นไปจึงจะตัดกล้วยออก 

เลี้ยงหมูหลุมเอำปุ๋ย
 หนานผ่านใช ้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณข้างบ้านด้วยการเลี้ยงหมูเหมย
ซาน ทั้งเพื่อการจ�าหน่ายเนื้อและขยาย
พันธุ์ เหตุที่เลือกหมูด�าจากประเทศจีน
มาจากคณุลกัษณะเด่นด้านการให้ลกูดก 
เลี้ยงลูกเก่ง กินง่าย สามารถใช้ต้นกล้วย 
เศษข้าว เศษผักผลไม้เลี้ยงได้ ท�าให้ลด
ต้นทุน อย่างไรก็ตามการเลี้ยงหมูในด้าน
หนึง่ ก่อให้เกดิความขดัแย้งในชมุชน เช่น 
ปัญหากลิ่นเหม็นจากการขับถ่ายของหมู เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เป็นต้น หนานผ่านจึง
เลี้ยงหมูหลุม ซึ่งมีข้อดีที่ไม่ต้องท�าความสะอาดคอก ไม่มีกลิ่นเหม็น และเมื่อเลี้ยงหมู
ครบ 8 เดือน สามารถน�ามูลหมูมาท�าเป็นปุ๋ยคอกได้ และที่ส�าคัญประหยัดน�้าที่ใช้ในการ
ท�าความสะอาดคอก การเลี้ยงหมูหลุมที่ถูกวิธีมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. โรงเรอืน  ควรเลอืกพืน้ทีท่ีน่�า้ไม่ท่วมขงั  อากาศถ่ายเทสะดวก มแีสงส่องผ่าน 
1/3 ของพื้นที่คอกตลอดทั้งวัน เพื่อให้มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงแดดทุกวัน และใช้วัสดุที่ 
หาได้ในท้องถิ่น เช่นไม้ไผ่ หญ้าคา ส�าหรับขนาดของคอกต่อจ�านวนหมูอยู่ที่ 4 เมตร  
(กว้าง) x 5 เมตร (ยาว) x 0.9 เมตร (สูง) ต่อหมู 20 ตัว  การเตรียมคอกมีขั้นตอนดังนี้
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  1)  ขุดดินออกไปทั้งหมดให้ลึกประมาณ 90 เซนติเมตร ปรับขอบรอบๆ 
  2)  ผสม (1) ขี้เลื่อยหรือ แกลบหยาบ 100 กิโลกรัม (2) ดินแดง 10 กิโลกรัม  
    (3) เกลือ 0.3 - 0.5 กิโลกรัม (4) มูลสัตว์แห้ง 10 กิโลกรัม (5) ถ่าน 10 
     กิโลกรัม และ (5) จุลินทรีย์ท้องถิ่น 20 ซีซี น�าไปเจือจางน�้า 20 ลิตร  
    น�าวัสดุเหล่านี้คลุกเคล้าผสมกันลงไป 30 เซนติเมตร
  3)  ใช้จุลินทรีย์ราดลงบนวัสดุรองพื้น โรยดินชีวภาพ เชื้อราขาวบางๆ ชั้นที่  
    2 และ 3 ท�าเหมือนชั้นแรก ชั้นสุดท้ายโรยแกลบดิบปิดหน้าให้หนา 
    ประมาณหนึ่งฝามือ
  4)  หลงัจากทีเ่ตรยีมคอกเสรจ็แล้วกน็�าหมลูงคอกได้เลย ผ่านไป 3-4 สปัดาห์  
    ก็จะเกิดกลิ่นเหม็น ให้น�าแกลบมาโรยให้มีความสูงประมาณ 30  
    เซนติเมตร แล้วราดด้วยจุลินทรีย์

กำรเลี้ยงหมูไม่ให้ร้องเสียงดัง
 โครงการปิดทองหลังพระฯ ได้เชิญอาจารย์พงษ์พันธ์ นันทขว้าง หรืออาจารย์ 
แดงแห่งศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ จ.ล�าพูน มาอบรมให้ความรู้เรื่องการท�าน�้า
จุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์กับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โดยความรู้หนึ่งที่หนานผ่านได้รับ
การถ่ายทอดจากอาจารย์แดง “การเลี้ยงหมูไม่ให้ร้องเสียงดัง” ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้าง
ความหนักใจให้หนานผ่านตลอดมา เนื่องจากคอกหมูของเขาอยู่ใกล้กับที่พัก จึงท�าให้ 
เสยีงดงัต่อครอบครวัและเพือ่นบ้าน เทคนคิคอืการท�าจลุนิทรย์ี 3 ประเภท 7 ชนดิ มาช่วย 
ให้หมูเจริญอาหาร  ท�าให้หมูกินอิ่ม เมื่อมันอิ่ม มันก็หลับดี ไม่มีเสียงดัง ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. น�้าหมักเชื้อจุลินทรีย์จากพืชสด
 วัสดุอุปกรณ์ กล้วย ผักบุ้ง อย่างละ 5 กิโลกรัม ภาชนะปากกว้าง เกลือ น�้าตาล 
 ทรายแดง 2 กิโลกรัม กระดาษปรู๊ฟ และเชือก
วิธีการ
  1) หั่นผักบุ้งและต้นกล้วย อย่างละ 5 กิโลกรัมให้มีขนาด  2 – 4  เซนติเมตร
  2) แบ่งน�้าตาลออกเป็น  2  ส่วนๆ ละ 1 กิโลกรัม ส่วนแรกน�ามาคลุกเคล้ากับ 
   พืชสด ให้คลุกเบาๆ เพื่อให้จุลินทรีย์สัมผัสพืช
  3) น�าไปบรรจุในภาชนะปากกว้างกดลงให้เหลือ 2/3 ถัง เช็ดขอบให้แห้ง
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 4) ปิดฝาด้วยกระดาษปรู๊ฟ 1 ชั้น มัดด้วยเชือกฟางแล้วเอาของหนักทับทิ้งไว้   
  1  คืน หรือ 12 ชั่วโมง
 5) เอาของหนักออก น�าน�้าตาลทรายส่วนที่สองอีก 1 กิโลกรัมมาโรยหน้าให้ทั่ว 
  และใส่เกลือ  1 ก�ามือ
 6) เอากระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่นปิด  มัดเชือก และทิ้งไว้ในที่ร่มนาน 8 – 10 วัน

เคล็ดลับ วิธีการเก็บพืชสดให้เก็บตอนเช้าก่อนตะวันขึ้น เพราะจุลินทรีย์จะตายหาก 
สัมผัสแสงแดด โดยให้เลือกเอาส่วนที่เขียวที่สุด ห้ามล้างน�้าและแช่เย็น เพราะจะสูญเสีย 
ธาตุคาร์บอน (C) 

2. น�้าหมักจากผลไม้สุก
วัสดุอุปกรณ์ กล้วยน�้าว้า, มะละกอ, ฟักทอง (ถ้าไม่มีอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นผลไม้สุก  
3 ชนิดขึ้นไป) น�้าตาลทรายแดง โอ่งเคลือบ กระดาษและเชือก
วิธีการ
  1) หั่นผลไม้สุกออกเป็นชิ้นให้มีขนาด 2 – 4  เซนติเมตร
  2) แบ่งน�้าตาลออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน เอาน�้าตาลส่วนที่ 1 คลุกกับผลไม้สุก 
   เบาๆ 2 รอบ
  3) น�าไปบรรจใุนภาชนะทีค่วามจ ุ2/3 ของความจภุาชนะ เกลีย่ให้เสมอกนั ห้าม 
   กดเด็ดขาด แล้วเอาน�้าตาลส่วนที่ 2 โรยทับหน้า
  4) เอากระดาษปรู๊ฟปิด 1 ชั้น ทิ้งไว้นาน 7-8 วัน โดยไม่ต้องใช้ของหนักทับและ 
   ห้ามขยับเขยื้อน

กระดาษปิด

น�้าตาลทรายแดงโรยหน้า
เกลือ 1 ก�ามือ

วัสดุ / พืชสีเขียว  
คลุกกับน�้าตาลแล้ว

เอาของหนักทับไว้  1  คืน
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เคล็ดลับ
  1) สัดส่วนผลไม้สุก 1 ส่วน : น�้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
 2) ผลไม้ควรใช้รวมๆกัน อย่างน้อย 3 ชนิด และห้ามน�าไปล้างน�้า

3. ฮอร์โมนพืชสมุนไพร (เหล้าดองยา)
วัสดุอุปกรณ์ เหล้าขาวและเบียร์อย่างละ 2 ขวด น�้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม ภาชนะ
ปากกว้าง และสมุนไพรที่คนรับประทานได้ เช่น ตะไคร้ ข่า ชัน ขิง กระเทียม มะแขว่น 
ชะเอม อบเชย กระชายด�า เป็นต้น 
วิธีการ
  1) สับสมุนไพรให้เล็กลง มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร
  2) น�าสมุนไพรที่สับแล้วบรรจุในภาชนะ เทเหล้าขาว 2 ขวดให้ท่วมสมุนไพร  
   ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง
  3) ใส่น�้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม แล้วเทเบียร์ทั้ง 2 ขวดตามลงไป
  4) หมักทิ้งไว้ 8–10  วัน 

4. น�้าหมักนมเปรี้ยว (แลคโตบาซิลัส)
วัสดุอุปกรณ์ นมเปรี้ยว น�้าซาวข้าว ขวดแก้วปากกว้างทรงสูง
วิธีการ
  1) น�านมเปรี้ยว 6 กิโลกรัมที่ต้มแล้วและทิ้งให้เย็น และน�า้ซาวข้าว 10 ลิตร  
   เทลงในขวดปากแก้วทรงสูง 
  2) ปิดฝาหมักทิ้งไว้นาน 7-8 วัน
เคล็ดลับ  น�้าซาวข้าวควรเป็นน�้าซาวข้าวเหนียว แช่ไว้ 12-24 ชั่วโมง หากไม่มีน�้าซาว
ข้าว ใช้น�้ามะพร้าวแทนได้

5. น�้าหมักแคลเซียม (Ca) จากเปลือกไข่
วัสดุอุปกรณ์ โถปากกว้างขนาด 9 นิ้ว เปลือกไข่ตากแห้ง 1 กิโลกรัม น�้าซาวข้าวเหนียว 
10 ลิตร
วิธีการ
  1) เทน�้าซาวข้าวลงในโถปากกว้าง
  2) ค่อยๆ โรยเปลือกไข่ที่บี้เป็นชิ้นแล้วน�้าหนัก 1 กิโลกรัม ลงในโถปากกว้าง 
   ค่อยๆโรยทีละช้าๆ
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 3) ปิดฝาหมักทิ้งไว้นาน 7-8 วัน ห้ามขยับเขยื้อนโถเด็ดขาด
 4) เปลือกไข่ที่ผ่านกระบวนการหมักสมบูรณ์ เปิดฝาจะมีกลิ่นไข่เน่าและพบ 
  ไขลอยอยู่บนผิวน�้า
เคล็ดลับ
 1) น�้าซาวข้าวควรเป็นน�้าซาวข้าวเหนียว แช่ไว้ 12-24 ชั่วโมง หากไม่มีน�้าซาว 
  ข้าว ใช้น�้ามะพร้าวแทนได้
 2) เปลือกไข่ที่บี้เป็นชิ้นๆแล้ว ต้องน�าไปตากทิ้งไว้อย่างน้อย 3-7 แดด  

6. น�้าหมักฟอสฟอรัส (P) จากกระดูกสัตว์
วัสดุอุปกรณ์ ขวดโหลทรงสูง โอ่งหรือไห กระดูกสัตว์ 1 กิโลกรัม น�้าซาวข้าว
วิธีการ
  1) น�ากระดูกสัตว์มาต้มให้ไขมันออกให้หมด จากนั้นน�าไปตากแดดให้แห้ง 7 วัน
  2) น�ากระดูกที่แห้งแล้วไปเผาไฟจนมีสีแดง น�าไปจุ่มน�้า แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
  3) บี้กระดูกสัตว์ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขนาด 2-3 เซนติเมตร และเทลงในโถ
  4) เทน�้าซาวข้าวให้ท่วมเหนือเศษกระดูกสัตว์ 15 เซนติเมตร โดยการเทนั้น 
  ให้เทแรงๆ
  5) ปิดฝา หมักทิ้งไว้นาน 7-8 วัน ห้ามขยับเขยื้อนโถเด็ดขาด 
เคล็ดลับ หากเปิดฝาออกแล้วพบไขมันลอยอยู่เหนือน�้า ถือว่าเป็นน�้าหมักฟอสฟอรัส 
ที่คุณภาพดี

7. น�้าหมักโปรตีนจากเศษปลา หอย ปู กุ้ง
วัสดุอุปกรณ์ เศษปลา หอย ปู กุ้ง อย่างใดอย่างหนึ่งน�้าหนัก 1 กิโลกรัม น�้าตาลทราย
แดง 1 กิโลกรัม โอ่งเคลือบหรือไห กระดาษและเชือก
วิธีการ
  1) ทุบ/สับเศษโปรตีนออกเป็นชิ้นขนาด 2 – 4 เซนติเมตร แล้วแต่ชนิดของวัสดุ
  2) น�าเศษโปรตีนที่ทุบหรือสับแล้วคลุกกับน�้าตาลทรายแดง จนไม่มีกลิ่นคาว
  3) น�าบรรจุในโอ่งเคลือบ ปิดฝาให้สนิท
  4) หมักทิ้งไว้ 7-8 วัน โดยต้องหมั่นคน 1–2 ครั้ง/วันเพื่อป้องกันการเกิดไข แล้ว 
   ปิดฝาให้สนิมดังเดิม
เคล็ดลับ  ห้ามล้างน�้าเศษปลา ปู กุ้งหรือหอย ที่จะน�ามาใช้เด็ดขาด
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8. การเก็บเชื้อราขาว (ราท้องถิ่น) ใต้ต้นไผ่
วัสดุอุปกรณ์ กระบะไม้ขนาด 30x30x10 ซม. ข้าวเจ้า 1 ลิตร ทัพพีพลาสติก กระดาษ 
ปรู๊ฟ น�้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
วิธีการ
  1) ท�ากระบะไม้ขนาด 30x30x10 ซม.
  2) หุงข้าวเจ้า 1 ลิตร ทิ้งไว้ให้อุ ่น จากนั้นใช้ทัพพีพลาสติกตักข้าวใส่ลงใน 
   กระบะไม้ และซุยข้าวให้โปร่ง โดยห้ามใช้มือสัมผัสเด็ดขาด
  3) เอากระดาษปิด 2 ชัน้  ใช้เชอืกมดั วางไว้ใต้ต้นไผ่ โดยน�าใบไผ่มาวางทบักระบะ 
  4) ใช้ตาข่ายหรือสุ่มไก่คลุมกระบะ เพื่อป้องกันหนู แมลงและไก่มากินข้าว
  5) หมักทิ้งไว้ 4-5 วัน
การเก็บเชื้อราขาว
  1) น�าเชื้อราขาวที่ก�าลังเจริญเติบโตในกระบะไม้มาคลุกกับน�้าตาลทรายแดง 
   1 กิโลกรัม โดยใช้มือขย�า ให้เละเหมือนโคลน โดยระหว่างกรรมวิธีนี้ 
   ห้ามสัมผัสแสงแดดเด็ดขาด
  2) บรรจุไว้ในกระป๋องหรือขวดโหลที่มีฝาปิดเป็นเกลียว 4 ขวด
เคล็ดลับ
  1) ระยะเวลาในการหมัก ให้พิจารณาจากสภาพอากาศเป็นส�าคัญ ฤดูหนาว 
   ให้หมักทิ้งไว้ 6 – 7 วัน ฤดูฝน 5 – 7 วัน ฤดูร้อน 4 – 5 วัน หากอากาศ 
   แปรปรวน 3 – 4 วัน
  2) หลังเอาเชื้อราขาวออกแล้ว ให้ล้างกระบะ น�าไปตากแดด 3 – 7 แดด 
   ใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ให้ดี

  น�้าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิดและราท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อการเกษตรนานาประการ 
ส�าหรับหนานผ่านได้เอามาใช้เพื่อดับกลิ่นคอกหมู ซึ่งมีวิธีการท�าดังนี้

ปุ๋ยดับกลิ่นคอกหมู
วัสดุอุปกรณ์ น�้าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิดและราท้องถิ่นอย่างละ 2 ช้อนแกง ร�าละเอียด 
30 กิโลกรัม มูลวัวแห้ง 30 กิโลกรัม น�้า 20 ลิตร ฟาง 1 ก้อน พลาสติกใส 1 ผืน
วิธีการ
  1) หาพื้นที่ร่มๆ ที่มีแสงแดดร�่าไร ปรับพื้นที่ให้เรียบ ห้ามท�าปุ๋ยดับกลิ่นบนพื้น 
   ซีเมนต์ เพราะจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในดิน
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  2) เทวัสดุทั้งหมด ตามด้วยมูลสัตว์ จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเกลี่ยออก 
   ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  3) แบ่งกองวสัดอุอกเป็นร่อง (คล้ายกบัการยกแปลงปลกูผกั) แล้วรดน�้าจลุนิทรย์ี 
   โดยใช้บัวรดน�้า 10 ลิตร รดวนรอบๆกอง
  4) ขึ้นกองวัสดุเป็นรูประฆัง
  5) น�าน�า้จลุนิทรย์ีทีเ่หลอื 10 ลติรรดกองวสัดใุห้ชุม่ คลมุด้วยฟางทบับนกองและ 
   ตามด้วยพลาสติกอีกชั้น
  6) หมักทิ้งไว้ 8 วัน
  7) เมื่อครบ 8 วันแล้ว ให้เอาคราดมาสับกองวัสดุ จะพบว่าวัสดุเปลี่ยนสภาพมี 
   สีเทา กลิ่นคล้ายไข่เน่า เอามาเก็บใส่กระสอบเพื่อใช้งานได้เลย
วิธีใช้
  เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ปุย๋ดบักลิน่รองพืน้คอก ซึง่หมทูีเ่จรญิเตบิโตในคอก 
ดังกล่าว จะไม่มีกลิ่นเหม็น เจริญอาหาร โตไว นอนหลับดีและไม่ส่งเสียงดัง การเตรียม
คอกมีวิธีการดังนี้
  1) เตรียมคอก (ดูวิธีที่หัวข้อการเตรียมคอก)
  2) เทปุ๋ยดับกลิ่น 0.5 กิโลกรัมปูพื้นคอก
  3) น�าน�้าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิดและน�า้ตาลทรายแดงอย่างละ 2 ช้อนแกงผสม 
   กับน�้า 20 ลิตรราดลงในคอก โดยมีวิธีการราดน�้าดังนี้
   	เดือนที่หนึ่ง ราดน�้าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิดทุก 3 วัน
   	เดือนที่สอง ราดน�้าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิดทุก 7 วัน
   	เดือนที่สาม ราดน�้าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิด 1 ครั้ง
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การประยุกต์ความรู้

  ด้วยความที่เป็นคนลงมือท�าจริง เห็นปัญหา อุปสรรค ข้อจ�ากัด บ่อยครั้งหนาน
ผ่านจึงต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์แดง เพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ 
“สูตรอาจารย์บอกขี้วัว แต่ผมใช้ขี้หมูแทน เพราะแถวนี้ขี้วัวหายาก” นอกจากนั้น 
หนานผ่านยังผสมสูตร ด้วยการน�าองค์ความรู้ของอาจารย์แดงมาผนวกเข้ากับความรู้ 
ที่ได้รับจากเกษตรอ�าเภอท่าวังผา เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น  
ท�าปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองทั่วไป (เกษตรอ�าเภอ) แต่เพิ่มธาตุอาหารของปุ๋ยด้วยการ 
น�าน�้าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิด (อาจารย์แดง) ราดแทนน�้าเปล่า “ก็คิดว่าจะเพิ่มคุณภาพ 
ให้ปุ๋ยได้ยังไง พยายามหาธาตุอาหารมาเสริม ดินแดง น�้าหมัก ถ่านละเอียด กระดูกป่น 
อะไรที่มองว่าดีกับพืช ผมเอามาหมักเป็นปุ๋ยหมด” 

 แม้เศษพืชทุกชนิดจะมีประโยชน์สามารถน�ามาท�าเป็นปุ๋ยได้ เพราะประกอบ 
ด้วยอินทรียวัตถุ แต่จากการสังเกตของหนานผ่านพบว่า ต้นไม้จะไม่ดูดซับธาตุอาหาร 
ที่ได้จากการย่อยสลายเศษซากของตนเอง “ท�าปุ๋ยหมักจากใบล�าไย ก็ไม่ควรใช้กับล�าไย 
แต่เป็นพืชอื่น เอามาผสมได้ แต่ไม่ควรใช้เป็นหลัก เพราะจะมีประโยชน์แค่ปรับปรุง
โครงสร้างของดิน” และเขาก็ยึดหลักนี้ตลอดมา โดยมีรูปธรรมความส�าเร็จคือความ
สมบูรณ์ของไร่พริกพันธุ์ดีลักซ์บนพื้นที่ 200 ตารางเมตรที่รอการเก็บเกี่ยว ที่ส�าคัญ 
ที่สุดการท�าปุ๋ยและน�้าหมักได้เอง ยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและยาก�าจัดศัตรูพืชจากเดิม 
ที่สูงถึง 5,000-6,000 บาท/ไร่ เหลือเพียง 300 บาท/ไร่เท่านั้น
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ปลูกผักกินเองประหยัดเงิน 7,300 บำท
 การเปลีย่นแปลงทีป่รากฏแก่สายตาชาวบ้านห้วยธน ูหลงัทีโ่ครงการปิดทองหลงั
พระฯ เข้ามาพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้าน เช่น  
การสร้างฝาย 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ฝายหลังโรงเรียน ฝายผาบ่อง และฝายน็อกดาวน์ ที่
ส่งผลให้ประชาชนมนี�า้เพือ่การเกษตร ส�ารองไว้ใช้ช่วงทีฝ่นทิง้ช่วงและปลกูพชืหลงันาใน
ฤดูแล้ง ที่สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรหลังการท�านาปี 

 ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงของครอบครัวของหนานผ่าน ได้แก่ การปลูกผักที่โครงการ
ปิดทองหลังพระฯ เข้ามาส่งเสริมเพื่อรับประทานในครัวเรือน ลดการซื้อผักจากตลาดได้ 
ประมาณวันละ 20 บาท ดังนั้นจึงลดรายจ่ายค่าอาหารได้ประมาณ 7,300 บาท/ปี  
รวมทั้งมีรายได้จากกล้วยเหลืองนวล ซึ่งมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ 60 บาท/เครือ โดยใน 
แต่ละครั้ง สามารถขายกล้วยได้ประมาณ 10-12 เครือ/ปี หรือคิดเป็นรายได้จากการ 
                        ขายกล้วยเหลืองนวล 2,400 บาท/ปี
  ผังแปลง

นำยวรพล
ไชยสำลี
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หมอดินบ้ำนห้วยธนู

นำยเพชร
อนันต์

บ้านเลขที่ 93 บ้านห้วยธนู 
ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทรศัพท์ 081-020-3573 

80 ความรู้จากการปฏิบัติ  ของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้าสบสาย จ.น่าน



 อดีต “นายเพชร อนันต์”  
เคยท�าเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพด ปลูก
ข้าวไร่ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนคน
อื่นๆ แต่ที่ท�าให้เขาแตกต่างจากชาวบ้าน 
ทั่วๆ ไปคือ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่ได้รับ
การถ่ายทอดสมัยที่นายเพชรเป็นลูกมือ 
ช่วยพ่อแม่ท�าไร่ท�าสวน

 พ ่อแม ่ของนายเพชรย�้ากับเขา
เสมอว่า “ต้องรู้จักดินหากจะท�าเกษตร” 
และไม่ใช่บอกเปล่า เมื่อพ่อและแม่ได้สอน
นายเพชรให้มีความรู้ด้านการสังเกตและ
ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
แต่ละชนิด เพราะไม่มีทางที่ดินเลวจะผลิต
พืชคุณภาพดีได้ “ก็สังเกตเอา หากใบพืชมี 
สีเหลืองแปลว่าดินขาดฟอสฟอรัส วิธีแก้ 
แบบบ้านๆ คือเอาขี้หมูมาใส่” นอกจาก
นัน้นายเพชรยงัได้รบัความรูว่้า ดนิควรเป็น 
ปัจจัยที่ เลือกพืช ไม่ใช ่ให ้พืชเลือกดิน  

พื้นที่เกษตร : เกษตรแบบผสมผสาน  
30 ไร่ ปลูกล�าไย กล้วย ลิ้นจี่ ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ : หมูเหมยซาน ไก่ ปลานิล

สิ่งที่ได ้รับจากโครงการปิดทองหลัง
พระฯ : บ่อพวง 1 บ่อและน�้าบริโภคและ
บรโิภคจากฝายผาบอง หมเูหมยซาน 1 ตวั 
ไก่พื้นเมือง 1 ตัว ปลานิล 500 ตัว กล้วย
เหลืองนวล 50 ต้น ลองกองและเงาะ 25 
ต้น มะนาว 5 ต้น ไผ่ตรง 30 ต้น ไผ่ลวก 
100 ต้น และความรู้เรื่องไผ่จากการดูงาน
ที่สวนพืชน่าน

ผลการเปลี่ยนแปลง : มีรายได้มาสร้าง 
สินทรัพย์ถาวรคือบ้านใหม่ มูลค่ากว่า 
200,000 บาท รายได้จากการขายลูกหมู 
เหมยซาน 21,600 บาท และปลดหนี้ 
จาก 96,000 บาทเหลือ 60,000 บาท

ความรู้เด่น : หมอดิน ซึ่งมีความรู้เรื่อง
การปรับปรุงบ�ารุงดิน การสังเกตดินโดย
ดูคุณสมบัติทางกายภาพ วิธีเก็บตัวอย่าง
ดิน และการท�าปุ๋ยหมักจากหญ้าใจสวะ
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“ดินร่วนซุยเหมาะกับการปลูกพืชล้มลุก ข้าวโพด ดินแข็งดินดานปลูกยางล�าไย ส่วน 
ข้าวปลกูดนิเหนยีว” และด้วยเหตนุีท้ีท่�าให้นายเพชรได้รบัการแต่งตัง้เป็นหมอดนิประจ�า
หมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานกับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อน�าวิธี
การปรับปรุงดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อยกระดับการท�าเกษตรภายในชุมชน 

ฆ่ำดินด้วยกำรเกษตรเชิงเดี่ยว
 ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 10 ปีก่อน 
ประสบการณ์ส�าคัญที่นายเพชรได้รับจาก 
การท�าเกษตรเชิงเดี่ยว คือ “เห็นดินเสื่อม
สภาพลงทุกวัน” แม้จะปรับปรุงดินมาก
เพียงใด ก็ไม่ได้ช่วยให้ดินดีขึ้น เพราะ
การบ�ารุงดินแล้วปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ�้าแล้ว 
ซ�้าเล่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การ 
ได้เรียนรู ้จากปราชญ์ชาวบ้านของสวน 
ผสมผสานแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรีและ 
เชียงใหม่ ที่นายเพชรมีโอกาสไปศึกษา 
ดูงานกับพวกหมอดินด้วยกัน ส่งผลให้ 
นายเพชรเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรเป็น 
เกษตรแบบผสมผสาน และยึดหลักค่อย 
เป็นค่อยไป เริ่มจากค่อยๆปลูกพืชที่ละ 
ชนิดสองชนิดลงในพื้นที่ เพื่อให้ธรรมชาติปรับตัวอย่างช้าๆ และไม่กระทบต่อรายได้ 
ของครอบครัว จากนั้นจึงค่อยเริ่มฟื้นชีวิตให้ดิน “ดินเสีย ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น รดน�า้ก็ไม่ 
ลงดินที่เสียจะแข็ง ฟันอย่างนี้จอบแทบจะหักเลย ฟันไม่ลง” นายเพชรกล่าวถึงดินที่อัด 
ตัวเป็นด้านจากฤทธิ์ของสารเคม ี แนวทางการปรับปรุงดินช่วงแรกๆ เน้นไปที่การท�า 
ปุ๋ยหมักจากหญ้าใจสวะและหญ้าขน เพื่อลดความเป็นกรดของดิน ท�าติดต่อกันนาน 
ถึง 3 ปี ดินที่แข็งจนจอบฟันไม่เข้า หญ้าไม่ขึ้นจึงได้เริ่มฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

 “ผมปรับดินด้วยการฟันดินขึ้นมาตากแดด แล้วใช้ปูนขาวกับปุ๋ยหมักเข้าช่วย” 
นายเพชรเล่า “และที่ดินของผมเป็นที่ลุ่ม ท�านาคงไม่ได้กินแน่ ก็ต้องมาท�าเป็นสวน ยก
ร่องแล้วก็ปลูกถั่วช่วยปุ๋ยหมัก ควบคู่กับปูนขาว” 

 กำรท�ำปุ๋ยหมักจำกหญ้ำใจสวะ
และหญ้ำขน 

1. น�าหญ้าทั้ง 2 ชนิดมาหมักเป็นกอง 
 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 1 ศอก
2.  ใช้ฟางคลุมทิ้งไว้ 3-4 เดือน
3. น�าอินทรีย์สารจากสัตว์จ�าพวกมูลวัว  
 ไก่และร�าข้าว แกลบที่มีโปรตีนสูงมา 
 ผสมเช่นเดียวกับขี้เถ้าเพื่อเพิ่ม pH  
 ให้ดิน
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ปลดหนี้เพื่อเริ่มมีเงินเก็บ

 เมื่อมีความรู้เรื่องการปรับปรุงดินและเกษตรแบบผสมผสานแล้ว จากไร่ข้าวโพด
จึงได้แปรเปลี่ยนเป็นพืชยืนต้นหลายชนิด เช่น ล�าไย กล้วย ลิ้นจี่ ข้าวโพด ที่แสดงถึง
ความหลากหลายในพื้นที่ ถึงแม้การปลูกข้าวโพดจะให้รายได้เป็นก้อน แต่รายได้ที่ว่านี้
จะขาดตอนทันทีเมื่อหมดหน้าข้าวโพด แตกต่างจากเกษตรแบบผสมผสาน ที่เกษตรกร
จะมีเงนิใช้ตลอดทัง้ปี และสามารถเกบ็หาเกบ็กนิผลผลิตในพื้นทีไ่ด้ด้วย  ช่วยลดรายจ่าย 
ในครอบครัว  ปัจจุบันนายเพชรสามารถพึ่งตนเองในระดับที่เขาและครอบครัวพอใจ  
“ดินตอนนี้ปลูกของอะไรงาม” นายเพชรกล่าว “แล้วรสชาติไปขายนี่ร้านค้าอิจฉาเลย  
ไม่พอขาย เป็นล�าไยนีไ่ม่พอขาย กล้ารบัประกนัความหวาน ความกรอบทีใ่ช้ปุ๋ยหมกัและ 
ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยแน่นอน” ส�าหรับสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ นายเพชรเล่าว่าดีขึ้นกว่า 
เดิมมาก ทั้งในส่วนของรายรับและรายจ่าย แม้รายรับอาจไม่ได้เป็นกอบเป็นก�าแต่ก็ 
เข้าใจได้ว่าการท�าเกษตรแบบผสมผสาน 2-3 ปีแรกคอืการสร้างรากฐานเพือ่รอเกบ็เกีย่ว
ในระยะยาว แต่กระนั้นรายได้รายปีราว 110,000 บาทก็เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงนี้  

พืช รายได้ รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย

ข้ำวโพด 20 ไร่ 80,000 40,000

ล�ำไย 40 ต้น 8,000 ไม่มีข้อมูล

พื้นที่เกษตร
แบบผสมผสำน

นำยเพชร
อนันต์
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 นอกจากรายได้จากการปลูกพืชไร่พืชสวนแล้ว นายเพชรยังมีรายได้จากหมู 
เหมยซานที่เลี้ยงไว้ 2 ตัว ตัวที่หนึ่งได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ พอเห็นว่าการ
เลี้ยงหมูเหมยซานมีข้อดีที่ลูกดก เลี้ยงง่าย สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง เขาจึงน�าเงิน 
เก็บที่มีมาลงทุนซื้อแม่พันธุ์หมูอีกหนึ่งตัวจากเพื่อนบ้าน 2,500 บาท

หมูตัวที่ 1 
คอก จ�านวนลูก (ตัว)

จ�านวนลูกที่ขาย 
(ตัว)

รายได้ (บาท)

1 13 13 13,000
2 9 9 7,200
3 9 2 1,400

รวม 31 24 21,600 

 ส่วนรายจ่ายยงัคงเท่าเดมิ แต่ทีเ่พิม่เข้ามาคอืสขุภาพทีด่ขีึน้ เพราะวตัถดุบิในการ
ประกอบอาหารส่วนมากมาจากสวนข้างบ้าน จึงเชื่อใจได้ “รายจ่ายยัง 2,000 กว่าบาท
เท่าเดิม เพราะของมันแพงขึ้น แต่ของที่ซื้อลดลง เพราะไก่ ปลา หมู มีหมด จะซื้อก็แค่
น�้าปลา ชูรสกับเครื่องใช้ในครัวเรือนนิดหน่อย” และทุกคราวที่มีเงินออม สิ่งแรกที่นาย
เพชรคิดคือการน�ามาช�าระหนี้ เพราะตระหนักดีว่า “การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ” 
เหนือสิ่งอื่นใด
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 ปัจจุบันนอกเหนือจากหนี้คงค้างของ ธกส. 60,000 บาทแล้ว นายเพชรยัง 
กู้เงินกองทุนหมู่บ้านติดต่อกัน 3 ปีๆละ 20,000 บาทตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2555 รวม  
60,000 บาท ซึ่งเขามั่นใจว่าหากลิ้นจี้ที่ปลูกไว้ผลิดอกออกผลเมื่อไร ก็จะเอาก�าไรที่ได้ 
มาช�าหระหนี้ทันที

อยำกให้พืชงำมต้องตรวจดิน
 “เรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันเถอะ” คือค�าพูดของนายเพชร ที่ชักชวนให้ชาวบ้านหัน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แม้มีความเข้มข้นของธาตุอาหารน้อย และ ไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่
ถ้าใช้ติดต่อกัน ก็จะท�าให้ดินมีการอุ้มน�้าและถ่ายเทอากาศดี ผลที่เกิดขึ้นนั้น นอกจาก
ประโยชน์ต่อด้านความอุดมสมบูรณ์แล้ว ในด้านของเศรษฐกิจยังช่วยลดรายจ่าย จาก
การซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง ปุ๋ยอินทรีย์จึงมีประโยชน์ ทั้งลดรายจ่ายและความเสี่ยงจาก
การสัมผัสสารเคมี

 นายเพชรย�้าว่า นอกเหนือ
จากการท�าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองภายใน
ครวัเรอืนแล้ว สิง่ส�าคญัทีส่ดุของการ
ปรบัปรงุบ�ารงุดนิอกีประการหนึง่ คอื 
“การตรวจดินอย่างสม�่าเสมอ” ซึ่ง
เกษตรกรสามารถขอรับความรู้และ
บริการได้จากหมอดินประจ�าหมู่บ้าน
และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

ความสามารถในการช�าระหนี้ ธกส.

ปี
แหล่ง  50 51 52 53 54 55 56

ยอดกู้ 96,000 0 0 0 0 0 0

ยอดใช้คืน 0    36,000

หนี้คงเหลือ 96,000 96,000 96,000 96,000 60,000 60,000 60,000

พักช�าระหนี้พักช�าระหนี้

หมายเหตุ  หนี้คงเหลือเป็นเพียงการประเมินการณ์ เพราะนายเพชรจ�าได้เพียงเงินต้น ไม่ทราบถึง 
  ดอกเบี้ย
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นำยจันทร์ อุปละ
อายุ 76 ปี

บ้านเลขที่ 2 หมู่ 8 บ้านห้วยม่วง
ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา 

จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ 087- 173-2466

หมอสมุนไพรบ้ำนห้วยม่วง
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 นายจันทร ์  อุปละ หรือ 
“อุ๊ยจันทร์” หมอสมุนไพรแห่งบ้าน 
ห้วยม่วง คือเกษตรกรคนหนึ่งที่ได้รับ 
บาดแผลจากการท�าเกษตรเชงิเดีย่วตดิต่อ 
กันมานานกว่า 40 ปี บาดแผลที่ว่าคือ 
รายรับไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายทั้งที่มีที่ท�า 
กินถึง 15 ไร่ “จะท�าให้ดีก็ท�าได้ แต่มันต้องใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร ปุ๋ย แรงงาน 
เยอะ หากอยากให้ผลผลิตเท่าเทียมชาวบ้านเขา” เมื่อเจออย่างนี้ปีแล้วปีเล่าเขาจึง 
คิดหาหนทางว่า ท�าอย่างไรให้มีปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ในพื้นที่ของตนเอง 
เมื่อคิดได้ดังนั้น อุ๊ยจันทร์จึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนการท�าเชิงเกษตรเดี่ยวเป็น “ปลูกป่า 
3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” และในเวลาเดียวกันก็หาความรู้ด้านสมุนไพรไปพร้อมกัน 
“การจะเปลี่ยนจากวิถีเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพอ ก็คงจะ
เปลี่ยนยาก”  

ป่ำ 3 อย่ำงประโยชน์ 4 อย่ำง
 การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผู ้เฒ่าคือคนบ้าในสายตาเพื่อนบ้าน แต่อุ ๊ยจันทร์ 
ไม่สนใจ เพราะทราบดีว่าการปลูกป่าตามแนวพระราชด�าริต้องใช้เวลา ช่วงเริ่มต้นเขา 
ล้มลุกคลุกคลาน ท้อเสียจนไม่อยากท�า เพราะปลูกต้นไม้พันธุ์ใดก็ไม่ส�าเร็จ จนได้รับ 
ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ว่า “ปลูกพืชให้โตต้องปลูกให้ตรงฤดูกาล” อุ๊ยจันทร์ 
จึงเปลี่ยนวิธีและเริ่มเพาะกล้าไม้ท้องถิ่นมานับแต่นั้น เพราะเจริญเติบโตดี เหมาะสม 
กบัพืน้ที ่และปลกูเสรมิแบบธรรมชาต ิเพือ่ให้ต้นไม้มสีภาพเป็น “ป่า” ไม่เป็น “สวนป่า” หมอสมุนไพรบ้ำนห้วยม่วง

พื้นที่เกษตร : 15 ไร่   ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 10 ไร่ และนาข้าว 4 ไร่
สิ่งที่ได้รับจากโครงการปิดทองหลังพระฯ : น�้าจากฝายห้วยช้างคับ กล้วยเหลือง
นวล 8 ต้น และกฤษณา 3 ต้น
ผลการเปลี่ยนแปลง : มีน�้าไว้ใช้บริโภค มีรายได้ 80,000 บาท และลดค่าใช้จ่ายใน
การบริโภค 20,000 บาท/ปี
ความรู้เด่น : หมอสมุนไพรที่เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ริดสีดวงทวาร ปวดเมื่อย  
โรคน�้าในไตและนอกไต โรคสันนิบาต
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ที่ต้นไม้เรียงเป็นแถว ประกอบด้วย

 1. ไม้ใช้สอย เป็นไม้ที่ใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน คอกสัตว์ ด้ามจอบ เสียม มีด รวม 
ทั้งไม้ที่น�ามาจักรสาน ได้แก่ มะขามป่า สารภี ซ้อ ไผ่หก ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง สัก ประดู่  
หมี่ ยมหอม กฤษณา นางพญาเสือโคร่ง  ยางกราด กระถิน มะหาด ไม้เติม มะห้า มะแข่น 
หวาย ยางป่า ไผ่ลวก ต้นกา เป็นต้น
 2. ไม้ฟืน อุ ๊ยจันทร์ต้องใช้ไม้เพื่อหุงต้มและสร้างความอบอุ ่นในฤดูหนาว  
ไม้ฟืนจึงส�าคัญ หากไม่จัดการให้ดี ไม้ตามธรรมชาติก็จะไม่เพียงพอ ดังนั้นในสวนของ 
อุ๊ยจันทร์ จึงวางแผนปลูกไม้โตเร็ว เช่น ขี้เหล็ก ตีนเป็ด ล�าไยป่า เต็ง นางพญาเสือโคร่ง  
ล�าไย ลิ้นจี่ เป็นต้น ขึ้นทดแทนไม้ตามธรรมชาติเพื่อให้มีไม้ฟืนใช้อย่างเพียงพอ
 3. ไม้อาหาร อุ๊ยจันทร์ปลูกไม้ที่หน่อ ใบ ดอกหรือผลใช้เป็นอาหารได้ เช่น  
ฮ้อสะพายควาย เป้าเลือด งิ้ว กระท้อน ขี้เหล็ก ผักหวานป่า แค สะเดา มะม่วงป่า หวาย 
ดอกต้าง กระถิน หว้า กล้วย ล�าไย มะระขี้นก ประค�าดีควายและลางสาด

 สิ่งที่อุ๊ยจันทร์ได้จากการปลูกป่า 3 อย่างฯ นอกจากประโยชน์ 4 อย่างแล้ว  
ยงัท�าให้ครอบครวัอปุละมผีลผลติไว้อปุโภคบรโิภคตลอดปี ต่างจากเกษตรเชงิเดีย่วซึง่ให้
รายได้ประมาณ 100,000 บาท/ปี แต่เหลือเงินติดกระเป๋าเพียงไม่กี่หมื่นบาท หลังหักค่า

ผังแปลง
นำยจันทร์

อุปละ
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ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์แล้ว แต่พอหันมาปลูกป่า 3 อย่างฯ แม้รายได้ลดลงเหลือ
แค่ 80,000 บาท/ปี แต่เป็นรายได้สุทธิ (Net) หน�าซ�้ายังไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารกว่า 
20,000 บาท/ปี เหมือนแต่ก่อน ท�าให้อุ๊ยจันทร์พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

หมอสมุนไพรแห่งบ้ำนห้วยม่วง
 อุ๊ยจันทร์ ได้รับการรับรอง 
จากโรงพยาบาลน่าน ว่าผ่านการ
รับรองวิทยฐานะของหมอเมือง 
และมี ใบรับรองการ เป ็นหมอ 
พื้นบ้านจาก จ.น่าน ในสวนของ 
เขามีสมุนไพรมากกว่า 100 ชนิด
ที่ปลูกไว้เพื่อปรุงเป็นตัวยารักษา 
ผู้เจ็บป่วย และคิดค่ารักษาตั้งแต่  
20 – 150 บาท “การเป็นหมอ ไม่ 
ว่าจะหมออะไร เราต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นหมอสมุนไพร  
เราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะสมุนไพรที่ใช้รักษา หากพลาดตัวเดียวนั่นหมายถึง 
ชีวิตของคนที่เรารักษา ดังนั้นก่อนที่เราจะรักษา จึงต้องมีการท�าประวัติคนป่วย และ
ติดตามอาการของคนป่วย ไม่ใช่รักษาแล้วทิ้ง คนทุกคนก็รักชีวิตเหมือนกับเรา” สาเหตุ 
ที่อุ๊ยจันทร์มาเป็นหมอ เป็นเพราะสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาล เวลาลูกเจ็บป่วยก็ไม่มีที่ 
ให้ลูกรักษา เขาจึงตั้งปณิธานว่า “ต้องมียารักษาโรคเอง ต้องเป็นหมอเอง” ปัจจุบัน
หมู่บ้านห้วยม่วงก็ยังอยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล การมีหมอสมุนไพรในหมู่บ้านจึง 
เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่เจ็บป่วย ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่รักษาผู้คน อุ๊ยจันทร์ท�าหน้าที่ 
ของหมออย่างเต็มความสามารถ และคิดว่าคนไข้ทุกคนคือญาติพี่น้องที่ต้องดูแลด้วย 
ความตั้งใจ “เมื่อรักษาเขาให้หายเจ็บป่วย เขาก็มีความสุข เราก็มีความสุข มันคือ 
ความสุขที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การให้ชีวิตคนอื่น ก็เหมือนการต่อ 
ชีวิตให้ตัวเอง”

 ทกุวนันีอุ้ย๊จนัทร์ยงัคงรกัษาคนไข้และท�างานอย่างใกล้ชดิกบัโรงพยาบาลท่าวงัผา 
กิจวัตรประจ�าวันของอุ๊ยจันทร์คือการเตรียมยา-ต้มยา โดยใช้น�้าจากห้วยช้างคับซึ่งได้ 
รับการสนับสนุนจากโครงการปิดทองหลังพระฯ “โครงการปิดทองฯเข้ามาในพื้นที่เกิด 

89ความรู้จากการปฏิบัติ  ของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้าสบสาย จ.น่าน



ผลดีหลายอย่าง  ท�าให้คนในพื้นที่สามัคคีกันมากขึ้น เนื่องจากได้ท�ากิจกรรมต่างๆ  
ร่วมกัน เช่น การประชุม การเข้าร่วมกองทุน เป็นต้น คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น  
ทั้งด้านความสุข สังคม รายได้ ส่วนตัวของอุ๊ยจันทร์ สิ่งที่ได้จากโครงการคือพันธุ์ไม้ต่างๆ  
อุ๊ยก็ได้น�ามาปลูกในพื้นที่สวน” การเตรียมยาของอุ๊ยจันทร์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ยาส�าเร็จรูปเพื่อใช้รักษาคนไข้และรับประทานเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อีกส่วนเขาจะ
เตรียมยาและจัดเป็นชุดพร้อมใช้ เพื่อน�าไปจ�าหน่ายตามงานต่างๆ ใน จ.น่าน อันเป็น
ที่มาของรายได้หลักที่อุ๊ยจันทร์ใช้หาเลี้ยงชีพ

 อุ๊ยจันทร์กล่าวว่าตอนนี้ตนมีอายุมากแล้ว แต่ยังหาผู้สืบทอดภูมิปัญญา 
ด้านสมุนไพรและดูแลสวนไม่ได้ ดังนั้นความหวังสุดท้ายของชายชราวัย 76 ปี  
คือการส่งต่อความรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าจะได้ไม่สูญหายไป 
จากผืนแผ่นดินไทย

เทคนิคกำรเพำะกล้ำไม้
 อุ๊ยจันทร์มีความรู้เรื่องปลูกป่าจากการดูงาน เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และ 
การปฏิบัติจริงกว่า 20 ปี จนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ดังนี้

 1. การจัดหาเมล็ดไม้ สิ่งส�าคัญที่ต้องพิจารณา คือ การคัดเลือกแม่ไม้ที่ 
เจริญเติบโตดี ต้านทานโรค และช่วงเวลาการแก่ ซึ่งเมล็ดแต่ละชนิดไม่ตรงกัน เช่น  
“ประดู”่ ผลจะแก่เดอืนกนัยายน- ตลุาคม “สกั สะเดา” กมุภาพนัธ์-มนีาคม “ไม้ตระกลู
ยาง เช่น ยางนา เต็ง” เมษายน-พฤษภาคม การแก่ยังขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และอากาศ 
บางชนิดอาจไม่ให้ผลเลยในบางปี เช่น ตะเคียนทอง จึงต้องหมั่นสังเกตเพื่อเก็บผลใน 
ขณะที่แก่พอดี  ซึ่งมีการตรวจสอบ 2 วิธี ได้แก่
 การตรวจสอบด้วยสายตา โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีและความแห้งของ 
 ฝัก-ผล ชนิดที่เป็นฝัก โดยทั่วไปเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลด�า เช่น คูณ 
 ประดู ่พวกเป็นผลสด เช่น สะเดา ซ้อ เลีย่น เปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสเีหลอืง ตระกลู 
 ไม้ยาง ผลจะมีปีกยาว 2-4 ปีก การแก่สังเกตจากปีกที่สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล
 การตดัเมลด็ เพือ่สงัเกตการพฒันาทางกายภาพของเมลด็ วธิกีาร ใช้กรรไกรหรอื 
 มีดตัดเมล็ด เพื่อดูเปลือก เมล็ดและต้นอ่อนว่ามีความสด แข็ง ไม่มีแมลงและ 
 เชื้อราท�าอันตราย เพื่อให้ประเมินเปอร์เซ็นต์ที่เมล็ดจะงอกได้
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 2.  รูปแบบเรือนเพาะช�า สร้างได้หลายรูปแบบ ดังนี้
 เรือนเพาะช�าถาวร หลังคาตีด้วยไม้ระแนงตัวเว้นตัวในแนวขวางตะวันเพื่อให้ 
 กล้าไม่ได้รับแสงแดดประมาณ 50%
 เรอืนเพาะช�าชัว่คราว ใช้เสาและตวัเรอืนทีแ่ขง็แรงพอสมควร หลงัคาใช้ใบมะพร้าว 
 หรือก้านปอแก้ว ถ้ามีเงินทุนพอแนะน�าให้ใช้เน็ทด�าพลาสติกที่มีจ�าหน่ายทั่วไป
 การเรยีงถงุเพาะช�าในทีโ่ล่งแจ้ง สร้างทีม่งุแดดเฉพาะแถวทีเ่พิง่ย้ายช�าใหม่ทลีะแถว 
 หรือใช้ที่ครอบกันแดดชั่วคราวคลุมไว้จนกว่ากล้าไม้จะตั้งตัวได้ แล้วจึงยกออก 
 การเรียงถุงใต้ร่มเงาไม้ ดายหญ้าและวัชพืชบริเวณที่ต้องการออกให้หมด ปรับ 
 พื้นที่เรียบแล้วจัดเรียงถุงเพาะช�าในบริเวณร่มเงา ข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่าย  
 แต่มีข้อเสียที่กล้าไม้จะได้รับการแพร่กระจายโรค รา และแมลงจากไม้ที่ไห้ร่ม 
 ได้ง่ายและเสี่ยงต่อการถูกกิ่งไม้ล้มทับ

 3. การเตรียมวัสดุเพาะ หน้าดินจากป่าคือวัสดุเพาะที่ดีที่สุด เพราะมีธาตุ 
อาหาร การระบายน�้าและอากาศดี แต่หากหาไม่ได้ ให้ผสมสิ่งอื่นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ 
ของดินให้เหมาะสมแก่การเพาะช�า ได้แก่ ทราย (ช่วยระบายน�้าและอากาศ) แกลบเผา  
(เพิ่มความเป็นด่าง) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก (เพิ่มธาตุอาหาร) ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย (เพิ่มการ 
อุ้มน�้า) การผสมวัสดุเพาะไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพดิน หากเป็นดินเหนียวที่มีการ 
ระบายน�้าและธาตุอาหารต�่า ให้เพิ่มทราย/แกลบเผาและปุ๋ยคอกในอัตราส่วนดิน :  
ทรายหรือแกลบเผา: ปุ๋ยคอก = 5:2:1 ถ้าเป็นดินร่วนดินปนทรายให้เพิ่มปุ๋ยคอกที่
อัตราส่วนดิน: ปุ๋ยคอก = 10:1

 4. การจัดท�าแปลงเพาะ มี 2 แบบคือ  1) จัดท�าในเรือนเพาะช�า ท�ากระบะ 
เพาะด้วยอิฐหรือไม้กระดาน ดินที่ใส่ควรเป็นทรายร่วนหรือดินร่วนปนทราย และผสม 
ปุ๋ยคอกที่อัตราส่วน 10:1  2) จัดท�านอกเรือนเพาะช�า ด้วยการขุดยกร่องกลางแจ้ง  
ขุดลึกต�่ากว่าระดับดิน 8-9 นิ้ว ย่อยดินแล้วยกร่องสูง 3-5 นิ้วเพื่อป้องกันน�้าท่วม

 5. ฤดูกาลหรือเวลาเริ่มเพาะ โดยทั่วไปเป็นฤดูฝน ดังนั้นการเพาะช�าจะต้อง 
มีเวลาพอให้กล้าไม้เติบโตได้ทัน กล้าไม้บางชนิดโตเร็ว บางชนิดโตช้า เวลาที่เริ่มเพาะ 
จึงไม่พร้อมกัน
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 6. การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะเพื่อเร่งการงอก เมล็ดไม้แต่ละชนิดมี 
ความสามารถในการงอกเร็วช้าต่างกัน หลายครั้งการที่เมล็ดไม่งอกมีสาเหตุจากเปลือก 
เมล็ดและส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด ไม่ยอมให้น�้าและอากาศผ่านเข้าไปถึงต้นอ่อน การแก้ไข 
ท�าได้โดยท�าให้เปลือกเมล็ดและสิ่งที่ห่อหุ้มเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเพื่อ 
ยอมให้น�้าและอากาศผ่านได้

 7. การเตรียมถุงดิน ขนาดถุงพลาสติกที่ใช้เพาะช�าทั่วไปคือ 4 x 6 นิ้ว แต่ 
กล้าไม้บางชนิดซึ่งต้องน�าไปปลูกขณะยังมีขนาดเล็ก เช่น ยูคาลิปตัส สามารถใช้ถุง  
3x5 นิ้วได้ ทั้งนี้ถุงพลาสติกควรเจาะรู 5 มิลลิเมตร 4-8 รูให้สูงกว่าก้นถุง 4-5  
เซนติเมตร ขยุ้มมุมก้นถุงเข้าในเพื่อให้วางถุงสะดวก เมื่อวางแล้ว รูที่เจาะควรสูงกว่า 
พื้นประมาณ 1 เซนติเมตร 

 8. การย้ายช�า ขนาดของกล้าไม้ที่เหมาะแก่การย้ายช�าของไม้แต่ละชนิด 
แตกต่างกัน สิ่งส�าคัญที่ต้องพิจารณาคือต้องแน่ใจว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง มีใบแท้ 
ที่สมบูรณ์ 1-2 คู่ มีรากอ่อนหรือยอดอ่อนที่สามารถพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ได้  
ควรรดน�้าให้ชุ่มก่อนถอนกล้าจากกระบะเพาะเพื่อไม่ให้ ราก ล�าต้น ใบอ่อนเสียหาย  
น�ากล้าอ่อนใส่ภาชนะที่มีน�า้พอประมาณ เพื่อให้กล้ารักษาความสดชื่นพร้อมที่จะน�าไป 
ช�าใส่ถุง ก่อนช�าควรรดน�้าดินในถุงให้ชุ่ม ใช้ไม้ปลายแหลมที่ใหญ่กว่ารากพอประมาณ 
แทงลงดินลึกประมาณความยาวของราก สอดรากแล้วใช้นิ้วชี้กดดินที่ด้านใดด้านหนึ่ง 
ของต้นกล้าเพื่อปิดช่องว่างระหว่างรากกับดิน แล้วรดน�า้ซ�้าอีกครั้ง การช�ากล้าไม้ต้อง 
ปฏิบัติในเรือนเพาะช�าในช่วง 2-3 อาทิตย์แรก จนกว่ากล้าไม้จะตั้งตัวได้ 

 9. การดูแลกล้าไม้ การรดน�้าหลังการย้ายช�า ลดน�้าวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น โดย 
ใช้บัวรูเล็ก เมื่อกล้าไม้โตแข็งแรงสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ค่อยรดน�้าวันละครั้งเฉพาะ 
ตอนเช้าก็ได้ การก�าจัดวัชพืช ปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง หลังรดน�้า การป้องกันและก�าจัด 
ศัตรูพืช หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ ถ้าตรวจพบให้ก�าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับศัตรู
พืชแต่ละชนิด การตัดรากกล้าไม้ รากจะแทงลงดินเมื่อกล้าไม้โต จึงควรตรวจดูและใช้
กรรไกรตัดรากที่โผล่ออกมานอกถุงประมาณ 3 เดือน/ครั้ง และรดน�้าวันละ 2 ครั้ง จน
กล้าไม้ฟื้นตัว 
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 10. การปลกู ต้นไม้ทีน่�ามาปลกูส่วนใหญ่มกัถกูบรรจใุนถงุพลาสตกิ ให้ใช้มดีกรดี
ถุงอย่างระมัดระวังไม่ให้รากได้รับความกระทบกระเทือน หลังจากเอาต้นไม้ลงหลุมแล้ว 
ให้ใช้ไม้หลักและผูกเชือกเพื่อยึดกับต้นไม้แบบหลวมๆ เพื่อช่วยการทรงตัวและป้องกัน
ลมพัดโยก รดน�้าให้ชุ่มวันละครั้งจนต้นไม้ตั้งตัวได้ กรณีที่ปลูกเป็นพื้นที่มากๆ ควรปลูก
ฤดูฝนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการรดน�้า

 11. การดูแลรักษา หลังจากปลูกต้นไม้แล้ว ควรค�านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
ในระยะเริ่มแรกที่ต้นไม้ยังมีขนาดเล็ก เช่น อันตรายจากสัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ อาจ 
ป้องกันโดยการท�าคอกหรือรั้วกั้น ส�าหรับต้นไม้บางชนิดที่ต้องการความเอาใจใส่มาก  
ควรบังแดดให้ในระยะที่ตั้งตัวไม่ได้ ข้อควรจ�าคือ การปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ดี  
ต้องดูแลเอาใจใส่ มีการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและก�าจัดวัชพืชสม�่าเสมอ

ต�ำหรับยำสมุนไพรที่อุ๊ยจันทร์รักษำคนไข้
ยำกำก (ยำต้มอำบแก้ถอนพิษ)
สมุนไพร เขยตายแม่ยายชักปก (ส้มจื่น) หมากผู้ หมากเมีย ใบมะขาม ใบมะยม  
ใบมะเฟือง หญ้าแพรก
วัสดุ-อุปกรณ์ กะละมัง ทัพพี ผ้าขาวบาง เข็มเย็บผ้า ด้ายเย็บผ้าสีขาว ถุงพลาสติก 
ฉลาก ตราชั่ง มีด เขียง ถาด ตู้อบ เครื่องบด
วิธีปรุง
 1) ล้างสมุนไพรทั้งหมดให้สะอาด สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ และน�าไปอบให้แห้ง
 2) บดสมุนไพรทั้งหมดทีละอย่าง โดยใช้วิธีการบดแบบหยาบ
 3) น�าสมนุไพรทีบ่ดแล้วมาอบไล่ความชืน้ หลงัจากนัน้กผ็สมสมนุไพรตามสตูร
 4) บรรจุใส่ถุงผ้าถุงละ 25 กรัม เย็บปิดปากถุงผ้า บรรจุใส่ซองและติดฉลาก

ยำผง (ยำตัสมูลแก้โรคสันนิบำต)
สมุนไพร เจตมูลเพลิงแดง ใบขี้เหล็ก หัสกึน เปล้าน้อย เปล้าหลวง
วัสดุ-อุปกรณ์ กะละมัง ทัพพี ขวดบรรจุยา ฟิล์มหด ถุงพลาสติก ฉลาก ตราชั่ง มีด 
เขียง ถาด ตู้อบ เครื่องบด เครื่องร่อน ไดร์เป่าฟิล์มหด
วิธีปรุง
 1) ล้างสมุนไพรทั้งหมดให้สะอาด สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ และน�าไปอบให้แห้ง
 2) บดสมุนไพรทั้งหมดทีละอย่าง และน�าสมุนไพรที่บดแล้วมาอบไล่ความชื้น
 3) น�าสมุนไพรมาบรรจุใส่ขวดละ 150 กรัม
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ยำลูกกลอน (ขมิ้นชั้น)
สมุนไพร ขมิ้นชัน น�้าผึ้ง แป้งมัน น�้า
วัสดุ-อุปกรณ์ กะละมัง ทัพพี ถุงพลาสติก ขวดบรรจุยา ฟิล์มหด มีด ฉลาก ตราชั่ง 
ถาด เขียง ตู้อบ เครื่องบด เครื่องร่อน เครื่องกลิ้งเม็ดยาแบบรางไม้ เครื่องกลิ้งเม็ด
ยา ไดร์เป่าฟิล์มหด
วิธีปรุง
 1) ล้างขมิ้นชันให้สะอาด และมาหั่นเป็นชิ้นบางๆน�าไปตากแดด
 2) น�าขมิ้นชันเข้าอบและบดให้ละเอียด
 3) น�าขมิ้นชันที่บดละเอียดแล้วอบไล่ความชื้น จากนั้นน�าไปผสมกับน�้าผึ้ง  
   นวดให้เข้ากัน
 4) น�ายาที่ผสมกับน�้าผึ้งเข้าไปกลิ้งในเครื่องรางไม้
 5) เมื่อได้ยาที่กลิ้งจากเครื่องรางไม้ ให้น�าไปกลิ้งต่อในเครื่องกลิ้งเม็ดยาจน 
   เป็นลูกกลอนที่สมบูรณ์
 6) น�าลกูกลอนเข้าตูอ้บประมาณ 1 ชัว่โมง และบรรจยุาใส่ขวดขวดละ 60 เมด็
 7) ติดฉลากยาระบุวัน เดือน ปีที่ผลิต และก�าหนดวันหมดอายุของยา จากนั้น 
   ปิดขวดยาด้วยฟิล์มหด

น�้ำมันไพล
สมุนไพร ไพล พิมเสน การบูร เมนทอล น�้ามันพืช
วัสดุ-อุปกรณ์ กระทะ ทัพพี กะละมัง ถาด กระชอน เตาแก๊ส ขวดบรรจุขนาด  
40 ซีซี ฉลากยา เครื่องซีลปิดปากถุง ฟิล์มหด เครื่องเป่าฟิล์มหด โถแก้ว ไม้พาย 
ผสมยา ไดร์เป่าฟิล์มหด
วิธีปรุง
 1) ล้างไพลสดและหั่นซอยบางๆ
 2) น�าไพลสดมาทอดกับน�้ามันพืชเพื่อให้น�้ามันไพลออก
 3) น�าพิมเสน การบูร เมนทอล มาผสมกันในโถแก้ว   
  ทิ้งจนละลายผสมกัน
 4) น�าน�้ามันไพลผสมกับพิมเสน การบูร และ 
   เมนทอลที่ผสมกัน คนให้เข้ากันและ 
   บรรจใุส่ขวดในอตัราส่วนขวดละ 40 ซซีี
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ยำต้มสมุนไพรแก่โรคมะโห ริดสีดวงทวำร แก้ปวดหลัง ปวดเอว  
ถ่ำยมูลเป็นเลือด เมื่อยทั้งตัว
สมุนไพร รากมะเฟือง กันแห้วนกข่อ เปลือกต้นเสือโคร่ง มะเดืองหิน จะค้านชัน
หน้าผา แสงนางการ ต้นเป้าต้นเปี่ยว ฮ้อสะพายควาย เครือนางหมาย
วัสดุ-อุปกรณ์ มีด กะละมัง เครื่องอบแห้ง ถุงพลาสติก ฉลากยา ถาด ทัพพี
วิธีปรุง
 1) ล้างสมุนไพรทั้งหมดให้สะอาดด้วยน�้าเปล่า
 2) หั่นสมุนไพรให้เป็นชิ้นมีขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตร
 3) น�าสมุนไพรที่หั่นแล้วไปบ้างให้สะอาดอีกครั้ง
 4) น�าไปพึ่งแดดให้แดดประมาณ 7 วัน
 5) น�าไปอบแห้งเพือ่ไล่ความชืน้ป้องกนัเชือ้รา (อุย๊จนัทร์น�าไปอบทีโ่รงพยาบาล 
   ท่าวังผาที่ท�างานอยู่)
 6) บรรจุถุง ใส่สลากอธิบายวิธีการใช้
วิธีใช้  ต้มสมุนไพรทั้งหมดดื่มแทนน�า้เปล่าได้ทุกเวลา ดื่มต่อเนื่อง 15-20 วันจน 
กว่าจะหายเป็นปกติ

ยำแก้โรคน�้ำในไตและนอกไต
สมุนไพร หัวคะเย็น รากไม้ลวก ต้นฝาง เปลือกต้นเสือโคร่ง ฮ้อสะพายควาย  
ข้าวเจ้า จันทร์ขาว จันทร์แดง ม่ามะก�า 
วัสดุ-อุปกรณ์ มีด กะละมัง เครื่องอบแห้ง ถุงพลาสติก ฉลากยา ถาด ทัพพี
วิธีปรุง  เหมือนยาต้มสมุนไพรแก่โรคมะโห ริดสีดวงทวาร ทุกประการ
วิธีใช้   ต้มดื่มเช้าเย็น กิน 5-10 ถุงอาการจะดีขึ้น
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นำยศรี อินกอง
อายุ 71 ปี 

บ้านเลขที่ 26 หมู่ 8 
บ้านห้วยม่วง 

ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา 
จ.น่าน  

คนปลูกสักแห่งบ้ำนห้วยม่วง
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 นายศรี อินกองหรือ อุ้ยศรี 
ผู้เฒ่าวัย 71 ปีแห่งบ้านห้วยม่วง มีกิจวัตร
ประจ�าวันหลัก คือดูแลพืชผักที่ปลูกซึ่งล้วน
เป็นผักที่เขาและภรรยาชอบทาน ดูแลง่าย
และอยู่ใกล้บ้าน เช่น พริก มะเขือ น�้าเต้า 
ผักกาดจอ ตะไคร้ ผักชีหูกระต่าย ชะอม 
เป็นต้น แม้สภาพพื้นที่ไม่เอื้อต่อการท�าการ
เกษตรเพราะเป็นภูเขาและที่ลาดชัน แต่ 
อุ้ยศรีก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติได้อย่าง 
ชาญฉลาด และจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะกับ 
วัยที่พละก�าลังมีไม่มากเหมือนสมัยหนุ่มๆ 
เช่น พืชผักสวนครัวที่ต้องรดน�้าทุกวัน อุ้ยศรี 
ปลูกบริเวณที่ราบใกล้ตีนเขา เพราะง่ายต่อ
การดแูลและใช้พืน้ทีไ่ม่มาก  “อยากกนิอะไร
ก็ปลูกอันนั้น ไม่ต้องไปซื้อหา มีกินตลอด  
บางครั้งก็ซื้อพันธุ์จากเขามาปลูก”  

ควำมรู้จำกห้องเรียนธรรมชำติ
 พื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ 
ภูเขาและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ใช้การบากไม้ 
แบ ่ง เขตเป ็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการ 
ครอบครอง ที่ดินของอุ้ยศรีมีการวางเขต 

พื้นที่เกษตร :  100 ไร่  เกษตรผสมผสาน 
ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ (ตะเคียน ส้ม เงาะ 
มะแข่น มะละกอ ลองกอง กระท้อน 
มะนาว สับปะรด หวาย ไม้แดง ประดู่ 
มะค่า ไผ่ข้าวหลาม สัก) พืชผักสวนครัว 
(พริก มะเขือ น�้าเต้า ผักกาดจอ ตะไคร้ 
ผักชีหูกระต่าย ชะอม)

สิ่งที่ได ้รับจากโครงการปิดทองหลัง
พระฯ :  บ่อพวง 1 บ่อพร้อมระบบน�้า 
กล้วยเหลอืงนวล 40 ต้น กฤษณา 100 ต้น

ผลการเปลี่ยนแปลง :  ปลูกผักสวนครัว 
ได้เพราะระบบน�้า ซึ่งช่วยลดรายจ่าย 
ลงประมาณ 50 บาท/วัน หรือคิดเป็น 
18,250 บาท/ปี รายได้จากการจักรตอก
ขาย 10,000 บาท/ปี

ความรู ้ เด ่น :  การเพาะกล้าไม้สัก  
การปลูกป่าแบบไม่ปลูก
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แนวเป็นรูปวงกลม พื้นที่อยู่อาศัยอยู่บนภูเขาลูกที่อยู่ตรงกลาง เพราะจะท�าให้สามารถ
มองเห็นที่ท�ากินของตนได้รอบด้าน ส่วนพื้นที่ป่ายังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ ไม่ได้ถูก 
ตัดจนเตียนโล่ง เหมือนเกษตรกรคนอื่นๆ ที่แผ้วถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจาก
อุ้ยศรีรักและหวงแหนที่ท�ากินของตนเปรียบดั่งบ้าน ส�าหรับแนวทางการจัดสรรพื้นที่  
บนยอดเขาอุ้ยศรีเน้นการปลูกไม้ยืนต้นจ�าพวก ไม้แดง ประดู่ มะค่า ไผ่ข้าวหลามและ
สัก ถัดลงมาเป็นไม้ปลูกเสริม เช่น ตะเคียน ส้ม เงาะ มะแข่น ลองกอง กระท้อน มะนาว  
สับปะรด และหวาย ซึ่งมีทั้งปลูกเองและปล่อยให้กล้าไม้ขึ้นเองตามหลัก “ปลูกป่าแบบ

ที่พักอาศัย

ไม้ยืนต้น (สัก แดง มะดู่
มะค่า)

ไม้เสริม (ตะเคียน ส้ม
เงาะ มะแข่น)

พืชสวนครัว

ป่าดั้งเดิมไว้กันลม

การจัดสรรพื้นที่ของ
นายศรี อินกอง
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ไม่ต้องปลูก” และใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่และหวายมาท�าเครื่องจักรสานไว้ใช้ในครัวเรือน 
 ได้แก่ หวดนึ่งข้าว ตะกร้า กระบุง สุ่มไก่ เก้าอี้ ตอกมัดข้าวและตอกสานหมวก พื้นที่
ราบปลูกผักสวนครัว ส่วนรอบนอกสุดอุ้ยศรีจะไม่แตะต้อง ปล่อยเป็นป่าดั้งเดิมเพื่อ 
ใช้บังลม ที่ส�าคัญอุ้ยศรีไม่เคยมองหญ้าเป็นศัตรูของการเกษตร โดยปล่อยให้ขึ้นไปทั่ว 
เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดิน “เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติดูแลเรา” 
นี่คือค�าบอกเล่าจากอุ้ยศรี 

 “เผาไร่มันดีอย่าง มันสะอาด เร็ว แต่หญ้าก็ขึ้นเหมือนเดิม จนท�าไม่ทันแล้ว
จะท�าไม่ไหว ต้นไม้บางอย่างมันจะตาย ต้นไม้มันมีคุณค่า มันบังลม บังไม่ให้หญ้าขึ้น  
มันคลุมหญ้า ปล่อยให้ธรรมชาติมันดูแลกันเอง แล้วมันจะดีเอง อุ้ยเคยบอกลูกหลาน 
อุ้ยว่าไม่ต้องฉีดยา ไม่ต้องเผา เขาจะมาถางป่าปลูกยางพารา จะฉีดยาฆ่าหญ้าให้ แต่ 
อุ้ยไม่เอา เขาก็โกรธ เขาก็หาว่าอุ้ยบ้า เอาที่เป็นป่าไว้ เดี๋ยวราชการเขาก็มายึด แต่อุ้ย
ไม่กลัวหรอก เพราะอุ้ยท�ากินตรงนี้มาตั้งนานแล้ว ที่ดินมันก็เป็นของราชการอยู่แล้ว  
ตายไปอุ้ยก็เอาไปไม่ได้”

ปลูกไม้ป่ำอย่ำใส่ปุ๋ย
 อุย้ศรรีูจ้กัสงัเกตและเรยีนรูว้ถิแีห่งการพึง่พา 
อาศัยกันของเหล่าพืชพรรณ จนเข้าใจธรรมชาติเป็น 
อย่างดี เรียนรู้ว่าไม้ชนิดใดชอบอยู่ในสภาพแวดล้อม
แบบใด ถ้าจะขยายพันธุ์ต่อต้องท�าอย่างไร “อุ้ยสังเกต 
ไม้ป่า เช่น ไม้ข่าแดง ไม้หาด ไม่ชอบปุ๋ย จะชอบโต 
แบบธรรมชาติ ปุ๋ยใส่ได้ แต่พอหยุดใส่มันจะเหี่ยว  
มันไม่งาม สู้ปล่อยให้มันโตเองไม่ได้ นึกถึงสมัยก่อน 
ไม้ป่ามันไม่เคยเจอปุ๋ย มันยังโตได้ ใบไม้เป็นปุ๋ยของ 
มันอยู่แล้ว ส่วนหวายจะค้าน ไม่ควรปลูกในแปลง แต่ปลูกในป่าโปร่งจะเจริญเติบโต 
ได้ดี” นอกจากการเฝ้าสังเกตแล้ว อุ้ยศรียังได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการปลูก 
ป่าของกรมป่าไม้ ที่สอนให้อุ้ยศรีรู้ถึงวิธีการปลูกไม้พันธุ์หายากเช่น “สัก” ที่ได้รับการ 
ยอมรับว่าดีที่สุดในโลก เป็นที่ต้องการและนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ อุ้ยศรีก็มองไม้สักเป็น 
หลกัประกนัทางความมัน่คงในอนาคต ด้วยการปลกูสกันบัร้อยต้นคูก่บักล้วยเหลอืงนวล 
กฤษณา ไผ่ซางนวล ที่ได้มาจากโครงการปิดทองหลังพระฯ
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มีบ่อมีท่อมีผักกิน
 อุย้ศรไีด้รบัปัจจยัการผลติจากโครงการ
ปิดทองหลงัพระฯ ในรปูของบ่อพวงพร้อมระบบ
ส่งน�้าเพื่อการเกษตรและกล้าไม้ เพื่อมาปลูก
เสรมิกบัพืน้ทีป่่าของตนเอง ผลการเปลีย่นแปลง
ที่เห็นได้ชัดหลังมีระบบน�้า คือ ต้นไม้งาม มี
ปลากินและปลูกผักสวนครัวได้ ซึ่งช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารลง 18,250 บาท/ปีโดย 
ประมาณ ต่างจากแต่ก่อนที่ต้องจ่ายเงินประมาณ 50 บาททุกวันไปกับการซื้อผัก 
หรือปลา นอกจากนั้นความสุขทางใจที่ได้เห็นต้นไม้ที่ปลูกมากับมือโตวันโตคืน ส�าหรับ
อุ้ยศรีแล้วมันยิ่งใหญ่จนไม่อาจประเมินค่าได้ เพราะปัจจุบันทุกกิจกรรมทางการเกษตร
ที่เขาท�า ไม่ได้มีขึ้นเพื่อเลี้ยงชีพหรือหวังผลทางการค้า แต่เป็นการปลูกกิน ปลูกเพราะใจ
รัก และมีลูกชาย (ผู้ใหญ่บ้านปงสอง) และลูกสาว (เกษตรกรสวนยาง) คอยส่งเสียเลี้ยงดู 
และขอร้องให้พ่ออย่าท�างานหนักเหมือนแต่ก่อน เพราะสูงวัยมากแล้ว

 “ก่อนโครงการฯ อุ้ยก็ต่อท่อไว้รดน�้า แต่ต้องไล่น�้ากัน 2-3 วันนู้นแหละกว่า
น�้าจะกระจายทั่วแปลง แต่โครงการปิดทองฯ มาต่อท่อให้ใหม่ ลดขนาดท่อลงจาก  
2 นิ้วที่บ่อพวงเป็น 1.5 นิ้ว เป็น 1 นิ้ว ท�าให้น�้าเดินเร็วขึ้น กระจายได้ทั่วแปลง”
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เทคนิคกำรเพำะกล้ำไม้สัก

 ไม้สักเป็นไม้ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วโลก เพราะเนื้อไม้มีคุณภาพสูง มีสีสันและ
ลวดลายตามธรรมชาติที่งดงาม สามารถใช้งานได้แทบทุกอย่าง ที่ส�าคัญไม้สักยังมี
ความต้านต่อปลวก เชื้อรา ตลอดทั้งทนทานต่อลมฟ้าอากาศที่จะท�าลายเนื้อไม้ ดัง
จะเหน็ได้จากสภาพของโบสถ์วหิารทีม่อีายหุลายร้อยปีทีส่ร้างขึน้ด้วยไม้สกัในจงัหวดั
ต่างๆ ในภาคเหนือของไทย

 ไม้สักเป็นไม้ที่มีเมล็ดเปลือกหนาวิธีเร่งการงอกของเมล็ดสักคือใช้ความร้อน 
และต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตอีกด้วย
การท�าลายระยะพักตัวของเมล็ด
 1. เตรียมเมล็ดที่ต้องการเพาะ
 2. ต้มน�้าให้เดือด
 3. น�าผ้าห่อเมล็ดที่เตรียมไว้
 4. น�าเมล็ดลงไปลวกในน�้าร้อนประมาณ 1 นาที อย่าลวกนานไป เพราะจะ 
  ท�าให้เมล็ดพันธุ์ตาย
การน�าเมล็ดมาเพาะเป็นกล้าไม้
 หลังจากที่น�าเมล็ดพันธุ์ไปลวกในน�้าร้อนแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการเพาะกล้า 
ดังขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เตรียมถุงเพาะกล้าใส่ดินในปริมาณ ¾ ถุง (ค่อนถุง)
 2. น�าเมล็ดที่ผ่านการลวกมาใส่ถุงดิน ถุงละ 2 เมล็ด
 3. รดน�้าเช้าเย็นจนครบ 1 ปี (นับตั้งแต่วันแรกที่ท�าการเพาะเล็ดพันธุ์)
หมายเหตุ เมล็ดพันธุ์จะงอกเป็นกล้าไม้เมื่อเพาะเมล็ด 5-6 เดือน จากนั้นดูแลต่อจน     
                  ครบ 1 ปี จึงน�าไปปลูก

พื้นที่ 100 ไร่
นำยศรี
อินกอง

101ความรู้จากการปฏิบัติ  ของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน�้าสบสาย จ.น่าน



ถิ่นฐำนชีวิตในลุ่มน�้ำสบสำย 

 “ล�าห้วยสบสาย” เป็นล�าน�้าสาขาที่ส�าคัญของแม่น�้าน่าน  มีต้นน�้าไหลมาจาก 
ดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน รวมระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ไหลลงแม่น�้า 
น่านที่บ้านสบสาย อ.ท่าวังผา ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในลุ่มน�้าสายมี  3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน 
น�้าป้าก บ้านห้วยธนู และบ้านสบสาย ประชากรอพยพมาจากบ้านสบหนอง มาตั้ง 
หมู่บ้านในบริเวณล�าน�้าสบสายเมื่อปี พ.ศ. 2442 ขณะนั้นมีชื่อว่า “บ้านนาขาม” เพราะ 
มีต้นมะขามขนาดใหญ่ โดยเริ่มแรกอพยพมาเพียง 7 หลังคาเรือน จากนั้นจึงค่อยๆ  
เพิ่มประชากรมากขึ้นและตั้งเป็นบ้านน�้าป้ากในปี พ.ศ. 2467 ต่อมาแยกตัวออกมา 
ตั้งเป็นบ้านห้วยธนูเมื่อมีประชากรเยอะขึ้น  บ้านน�้าป้ากและบ้านห้วยธนู มีความ 
สัมพันธ์กับบ้านห้วยม่วงในฐานะที่บ้านห้วยม่วงเป็นบ้านต้นน�้า ตั้งอยู่ตอนบนของลุ่ม 
น�า้สบสาย ในอดตีมป่ีาไม้อดุมสมบรูณ์ ปัจจบุนัชาวบ้านช่วยกนัดแูลรกัษาป่า มกีฎระเบยีบ
กติกาในการใช้ป่าของหมู่บ้าน ดังนั้นแม้บ้านห้วยม่วงจะไม่ได้ใช้น�า้จากล�าห้วยสบสาย  
แต่ก็เป็นหมู่บ้านต้นน�้าที่ต้องรักษาป่าเพื่อให้ชุมชนในลุ่มน�้ามีน�้าใช้ตลอดไป

ล�ำดับเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ลุ่มน�้ำสบสำย

2442 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2555

ตั้งหมู่บ้าน
น�้าป้าก

2492 น�้าท่วมใหญ่
2 ค�่าเวลา 22.00 น.

2512 ภาวะแห้งแล้ง 2531 ชุมชนปลูก
ข้าวโพดสุวรรณ 1

2538
ข้าวโพดพันธุ์

888

2552
ปิดทอง
เข้ามา

2475 มี ผญบ.
ห้วยธนู คนแรก

โรคห่าระบาด
ปี 2500

2536 
ภาวะแล้ง

2522
อากาศหนาวจน
น�้าในแก้วแตก

2551 ดินถล่ม 
บ้านห้วยธนู เสียหาย 
52 หลัง บ้านน�้าป้าก 

17 หลัง
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 1. นายธนวัฒน แปลงลวน ผูใหญบานน้ำปาก

 2. นายมังกร เข�่อนแกว ผูชวยผูใหญบานน้ำปาก

 3. นายส�งโต เข�่อนแกว ผูใหญบานหวยธนู

 4. นายธเนตร หนองแกว ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองบานหวยธนู

 5. นายป�น หนองแกว ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองบานหวยธนู

 6. นายประดิษฐ ชนะกวาง ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบภายใน

 7. นายสมพงษ วัฒนะปราณี ประธานกลุมผูสูงอายุบานหวยธนู

 8. นายจัน ป�นคำ ราษฎรอาวุโสบานหวยธนู

  9. นางเปง ลำมะวุฒ ิ ราษฎรอาวุโสบานน้ำปาก

 10. นายวรพล ไชยสาล� อาสาสมัครพัฒนาหมูบานหวยธนู

  ผูบอกเลาความเปนมาลฺมน้ำสบสาย 



มูลนิธิปดทองหลังพระ ส�บสานแนวพระราชดำร�
 และสถาบันสงเสร�มและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ 

ส�บสานแนวพระราชดำร�
อาคารสยามทาวเวอร ชั้น ๒๖ เลขที่ ๙๘๙ ถ.พระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑o๓๓o 
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