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ครููภููมิิปััญญาแห่่งต้้นนำ�าน่าน
ตำำ�บลขุุนน่�น จัังหวััดน่�น





  ตำำ�บลขุุนน่�น อำำ�เภอำเฉลิมพระเกีียติำ จัังหวััดน่�น เป็็นแหล่งต้ำน 

นำ��น่�น ท่ี่�ม่ีชุุมีชุนอาศััยอย่�ถึึง 15 หม่ี�บ้้านม่ีความีหลากหลายของชุาติิพัันธุุ์� 

และวิถ่ึชีุวิติของชุุมีชุนท่ี่�พ่ั�งพัาที่รััพัยากรัธุ์รัรัมีชุาติิ ชุุมีชุนในพั้�นท่ี่�น่�ยังที่ำา 

การัเกษติรัเป็็นอาชุีพัหลัก แติ�ม่ีข้อจำำากัดในเร่ั�องนำ�า ทัี่�งนำ�าเพ้ั�อการัเกษติรั 

และนำ�าอุป็โภคบ้ริัโภค อาจำจำะด่ย้อนแย้งติรังท่ี่�เป็็นพ้ั�นท่ี่�ต้ินนำ�าแติ�เหตุิใดจึำง

ไมี�ม่ีนำ�า   ท่ี่�เป็็นเชุ�นน่� เพัรัาะพ้ั�นท่ี่�ป็า่ขาดความีอุดมีสมีบ่้รัณ์�  และถ่ึกเปิ็ดพ้ั�นท่ี่�

เพ้ั�อป็ล่กพ้ัชุไรั�และพ้ัชุเชุงิเด่�ยว ซึึ่�งป็รัะเดน็น่�ที่ำาให้ชุุมีชุนบ้นพ้ั�นท่ี่�ส่งไมี�เฉพัาะ

แติ�จัำงหวัดน�านเที่�านั�น แติ�ทุี่กๆ ท่ี่�ในป็รัะเที่ศัไที่ย ติกเป็็นจำำาเลยของสังคมี  

แติ�นั�นเป็็นเพัรัาะที่างเลือกในการัป็รัะกอบ้อาชีุพัสำาหรัับ้เล่�ยงครัอบ้ครััวม่ี 

ไมี�มีากนัก ที่ำาให้พัวกเขายังยากจำนและม่ีคุณ์ภาพัชีุวิติยังไมี�ด่เที่�าท่ี่�ควรั

 ม่ีลนิธิุ์ปิ็ดที่องหลังพัรัะ สืบ้สานแนวพัรัะรัาชุดำาริั และม่ีลนิธิุ์แมี�ฟ้้าหลวง 

ในพัรัะบ้รัมีรัาชุ่ป็ถัึมีภ� จึำงได้เข้าไป็ในพ้ั�นท่ี่�น่�ตัิ�งแติ�ปี็ 2552 เร่ั�องแรักท่ี่�ต้ิอง

เรั�งที่ำาคือพััฒนารัะบ้บ้นำ�าเพ้ั�อให้ชุุมีชุนม่ีนำ�าที่ำาการัเกษติรัติลอดทัี่�งปี็ ควบ้ค่�

ไป็กับ้การัส�งเสริัมีอาชีุพั ป็ล่กพ้ัชุ เล่�ยงสัติว� และป็รัับ้พ้ั�นท่ี่�ให้มีาที่ำานา 

ขั�นบั้นได แที่นการัป็ล่กข้าวไรั� เพ้ั�อให้ม่ีข้าวและอาหารัพัอกิน ติามีหลัก

ที่ฤษฎ่ีใหมี�ขั�นต้ินท่ี่�เน้นรัะบ้บ้การัผลิติแบ้บ้พัอเพีัยงเพ้ั�อเล่�ยงตินเอง  

 ผ�านไป็ 12 ปี็ ไมี�เพีัยงแติ�ชุุมีชุนจำะม่ีนำ�าเพีัยงพัอติ�อการัเกษติรัและ 

ม่ีอาหารัพัอกินเที่�านั�น การัเป็ล่�ยนแป็ลงสำาคัญท่ี่�จำะนำาไป็ส่�ความียั�งยืนคือ 

การัเป็ล่�ยนทัี่ศันคติิ วิธุ่์คิด และพัฤติิกรัรัมีของคนในชุุมีชุนให้หันมีา 

พ่ั�งพัาตินเอง ซึึ่�งดอกผลของการัที่ำางานติามีแนวที่าง “เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” 
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ของทัี่�งสองม่ีลนิธิุ์ฯ ได้ถ่ึกบ้อกเล�าผ�านเรั่�องรัาวของเกษติรักรัหัวไวใจำส้่ 

จำำานวน 12 คน ท่ี่�สรุัป็บ้ที่เรีัยนของตัิวเองให้เห็นว�า พัวกเขาได้เรีัยนร้่ัและ 

ป็รัับ้เป็ล่�ยนพัฤติิกรัรัมีอย�างไรับ้้าง อันส�งผลให้คุณ์ภาพัชีุวิติของครััวเร่ัอน

ด่ขึ�น  

 เชุ�น  เป็ล่�ยนจำากการัป็ล่กพ้ัชุเชิุงเด่�ยวมีาป็ล่กพ้ัชุเศัรัษฐกิจำท่ี่�ม่ีติลาด 

เป็ล่�ยนจำากการัเล่�ยงสัติว�แบ้บ้ป็ล�อยมีาเป็็นการัที่ำาคอกให้อย่� เป็ล่�ยนจำาก

การัที่ำาข้าวไรั�มีาที่ำานาขั�นได และเป็ล่�ยนจำากการัผลิติคนเด่ยวมีารัวมีกลุ�มี

กันผลิติเพ้ั�อแป็รัร่ัป็เพ่ั�มีม่ีลค�าผลผลิติ เป็็นต้ิน เมืี�อได้ผลด่ก็อยากบ้อก

ติ�อ และชัุกชุวนคนอื�นมีารั�วมีที่ำา แบ้�งปั็นป็รัะสบ้การัณ์� หากจำะกล�าวว�าทัี่�ง 

12  คน เป็็นคร่ัภ่มิีปั็ญญาแห�งติำาบ้ลขุนน�าน ก็มิีใชุ�การักล�าวท่ี่�เกินจำริังนัก 

และเรัาอาจำพับ้เจำอคร่ัภ่มิีปั็ญญาได้อ่ก เพีัยงแค�เข้าม่ีคุณ์สมีบั้ติิน่�อย่�ในตัิว 

เปิ็ดใจำเรีัยนร้่ั  ชุอบ้ที่ดลองที่ำา อยากแบ้�งปั็น และกล้าท่ี่�จำะเป็ล่�ยนแป็ลง  

 ม่ีลนิธิุ์ฯ และสถึาบั้นฯ คาดหวังว�า เร่ั�องเล�าของคนเล็กๆ แติ�ม่ี 

ความีสำาเร็ัจำท่ี่�ยิ�งใหญ� จำะสร้ัางแรังบั้นดาลใจำให้แก�กลุ�มีคนติ�างๆ ในสังคมี 

เกิดความีเชุ่�อมัี�นในป็รััชุญาของเศัรัษฐกจิำพัอเพัยีง ว�าสามีารัถึแกไ้ขปั็ญหา

ของชุุมีชุนได้จำริัง และชุ�วยกันขยายผลความีร้่ัไป็ส่�การัป็ฏิิบั้ติิให้เต็ิมีแผ�น

ดินไที่ย
ฝ่่ายจัำดการัความีร้่ั

สถึาบั้นส�งเสริัมีและพััฒนากิจำกรัรัมี 

ปิ็ดที่องหลังพัรัะสืบ้สานแนวพัรัะรัาชุดำาริั

สิงหาคมี  2564
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สารบััญ
ดีี อุ่่�นถ่ึ�น 

ลุงด่ ที่ำานาดำา บ้นภ่ดอย 
...08

14...
นายจิตต์ บััวเหล็็ก
(นา)ขั�นบั้นไดแห�งความีสำาเร็ัจำ 

...20...
จิราย่ทธ บััวเหล็็ก (เกต่)    

ไรั�กาแฟ้ และความีใฝ่่ฝั่น 
ของหนุ�มีเมืีองน�าน
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32...
พััฒนพังษ์์ ทรัพัทวีศ่ิริ
กาแฟ้เงินล้านแห�งหม่ี�บ้้านสะเก่�ยง

ศิรีค�า อุ่่�นถึ่่น
ป็ล่กแบ้บ้ผสมีผสานคือที่างรัอด
26... 

...38...
เจริญ บััวเหล็็ก

โฮมีสเติย�แห�งบ้้านสะจุำก
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ผััน อุ่่�นถ่ึ�น แล็ะ สุ่น่สุา อุ่่�นถ่ึ�น 
ผ้่นำาการัเป็ล่�ยนแป็ลงสร้ัางแรังบั้นดาลใจำ

...44 

แดีง พัรมพิัน่จ (แม�แดีง)
เกษติรัผสมีผสานและชีุวิติท่ี่�พัอเพีัยง 
50... 

...20...
จิราย่ทธ บััวเหล็็ก (เกต่)    
ไรั�กาแฟ้ และความีใฝ่่ฝั่น 

ของหนุ�มีเมืีองน�าน

...56...
พั�อุ่ศัิกด่ี� - แม�ค�าดีี แปงอุ่่ดี 

ป็ล่กพ้ัชุและป็ล่กผัก สร้ัางรัายได้รัายวัน รัายเดือน รัายปี็
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68...
ชอุ่น ใจหล้็า
ผ้่เฒ�านำาการัเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�ด่
แห�งบ้้านนำ�ารีั 

นริศิรา พังษ์์ประเสุริฐ  
ที่ำาบั้ญชีุครััวเร่ัอนเหมืีอนม่ีเพ้ั�อนชุ�วยคิด

62... 

แดีง พัรมพิัน่จ (แม�แดีง)
เกษติรัผสมีผสานและชีุวิติท่ี่�พัอเพีัยง 
50... 

...74...
แม�เวท อุ่่�นถ่ึ�น

ชุาอ่�หลงป็ลอดสารัเคม่ี
ในติำาบ้ลขุนน�าน
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ดีี อุ่่�นถิ่่�น  
ล่็งดีี ท�านาดี�า บันภููดีอุ่ย
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จากทหาร สูุ�ผู้ัช�วยผู้ัใหญ�บ้ัาน  

	 ลุุงดีี	หรืือนายดีี	อุ�นถิ่่�น	วััยเจ็็ดีสิ่บ	เรื่�มต้้นแสิวังหาการืเรืียนรื้้เพื่ื�อเปลุี�ยนแปลุง
ชีีว่ัต้ต้นเองแลุะครือบครัืวัมาตั้�งแต้�วััยหนุ�ม	 ในวััย	 20	 กวั�าๆ	 ลุุงดีีสิมัครืเป็นทหารื 
รืักษาดี่นแดีน	 เพื่รืาะเห็นวั�าเป็นชี�องทางที�จ็ะสิั�งสิมปรืะสิบการืณ์์ชีีวั่ต้	 ทั�งยังมีรืายไดี้
จ็ุนเจ็ือครือบครืัวั	

	 ลุุงดีีเลุ�าวั�า	 “ตอนน้�นหั้วหัน้าเขามาหัาคนสม้ครใจเข้าร่วม เรากำำาล้ังทำำาไร่ทำำา 
สวนอยู่่่ก้ำบพ่่อแม่ คิดว่าถ้้าจมอยู่่่ก้ำบไร่ก้ำบสวนอยู่่างเดียู่วคงไม่ทำ้นคนอ่�น จึงสม้คร 
เป็็นทำหัาร ได้เงินเด่อน 800 บาทำ งานกำ็ไม่มีอะไรมากำ เขาใหั้ทำำาอะไร กำ็ทำำาตามหัน้าทำี�
ของเราไป็”

 “เราเคยู่ไป็ป็ระจำากำารถ้ึงจ้งหัว้ดเชีียู่งใหัม่ แลั้วยู่้ายู่กำลั้บมาทำี�อำาเภอทำ่่งชี้าง 
จ้งหัว้ดน่าน เป็็นชี่วงทีำ�ได้ป็ระสบกำารณ์์ชีีวิตเยู่อะมากำ แต่ทำำาอยู่่่แค่ 3 ป็ี กำ็ลัาออกำ  
เพ่ราะมีคนชี้กำชีวนใหั้ลังสม้ครเป็็นผู้่้ชี่วยู่ผู้่้ใหัญ่่บ้าน” 

	 แลุ้วัลุุงดีีก็ไดี้รืับเลุือกให้เป็นผู้้้ชี�วัยผู้้้ใหญ่�บ้าน	ทำาหน้าที�รื�วัมกับคณ์ะกรืรืมการื
หม้�บ้านคนอื�น	ๆ	อย้�รื�วัม	30	ปี	 โดียยึดีอาชีีพื่เกษต้รืกรืรืมเป็นอาชีีพื่หลุักในการืเลุี�ยง
ปากเลุี�ยงท้องแลุะครือบครืัวั

	 แรืกๆ	การืทำาเกษต้รืของลุุงดีีก็เหมือนกับคนอื�น	ๆ	ในหม้�บ้าน	นั�นคือทำาไรื�ฝิ่่�น	
ปลุ้กข้าวัโพื่ดี	ปลุ้กข้าวัไรื�	แลุะเลุี�ยงสิัต้วั์	ปรืะเภท	วััวั	ควัาย	หม้	ไก�		ไม�มีอะไรืแปลุก
ใหม�	ทำาไปต้ามธรืรืมชีาต้่	แลุะควัามคุ้นเคยเป็นหลุัก		
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 “สม้ยู่น้�น ใครมีกำำาลั้ง
มากำกำบ็ก่ำเบกิำไดม้ากำ ใครกำำาลัง้
น้อยู่กำ็ได้น้อยู่ กำารป็ลั่กำพ่่ชีก็ำ
เป็น็กำารป็ลัก่ำแบบให้ัธรรมชีาติ
ด่แลั ไม่ใส่ป็่�ยู่ ไม่ต้องใหั้นำ�า
เหัม่อนอยู่่างสม้ยู่นี�  แป็ลัง
ทีำ�ป็ลั่กำในช่ีวง 2-3 ป็ีแรกำๆ 
ผู้ลัผู้ลัิตกำ็จะงอกำงาม เพ่ราะ
ดินยู้่งอ่ดมสมบ่รณ์์  แต่หัล้ัง
จากำน้�นต้องหัาทำี�ดินผู้่นใหัม่ 
กำระเถ้ิบออกำไป็เร่�อยู่ๆ แลั้วค่อยู่วนมาแป็ลังแรกำอีกำทำีเม่�อดินม้นค่นสภาพ่ เป็็นกำารทำำา
เกำษตรแบบไร่หัม่นเวียู่น” ลุุงดีีเลุ�า

	 กรืะทั�งอายุจ็วันจ็ะหกสิ่บ	การืทำาเกษต้รืของลุุงดีีก็มีสิ่�งแปลุกใหม�เข้ามา

ความฝัันบันดีอุ่ยสูุง

	 ปี	 2552	 เป็นปีที�โครืงการืป่ดีทองหลุังพื่รืะฯ	 เข้ามาในหม้�บ้าน	ต้อนนั�นลุุงดีี 
อายุห้าส่ิบแปดี	แม้กำาลุังลุ�วังสิ้�วััยชีรืา	แต้�ด้ีวัยรืักการืเรีืยนร้้ืแลุะฝิ่ันถึิ่งการืปลุ้กข้าวั 
ไวัก่้นเอง	เหมอืนที�เคยทำาไดีใ้นอดีตี้	ลุงุดีจี็งึใหค้วัามสินใจ็ต้�อโครืงการืฯ	ต้ั�งแต้�แรืกเรื่�ม	

 “ป็ดิทำองฯ เขาวา่จะมกีำารจด้กำารระบบนำ�า ลัง่กำส็นใจท้ำนทำ ีเพ่ราะกำารเพ่าะป็ลัก่ำ 
เร่�องนำ�าต้องมากำ่อน ถ้้ามีระบบนำ�าทำี�ดี ลั่งกำ็จะข้าวป็ลั่กำไว้กำินเองได้”		ลุุงดีีบอก

 “กำอ่นหันา้นี� เวลัาไป็เหัน็นาคนอ่�นในทีำ�ลั่ม่ นำ�าทำา่เขาสมบร่ณ์์ ขา้วมน้งามจบ้ใจ 
ทำ้�งป็ลั่กำกำิน ป็ลั่กำขายู่ ป็ลั่กำแบบไม่ใส่ป็่�ยู่ แต่ข้าวของเขากำ็งอกำงามดี ไม่ลัีบ ลั่งอยู่ากำ
ทำำาได้บ้าง แต่พ่่�นทำี�ของลั่งอยู่่่บนทำี�ส่ง กำ็ได้แต่คิด จนป็ิดทำองฯ เข้ามาบอกำว่าอยู่่่บนทำี�
ส่งกำ็ทำำานาได้ ถ้้าเรามีระบบกำารจ้ดกำารนำ�าทำี�ดี ลั่งกำ็เริ�มเหั็นแสงสว่างขึ�นมา”

	 หลุังจ็ากนั�นไม�นานเรื่�มมีการืพื่ัฒนาฝิ่ายห้วัยจ็ืดีขึ�นโดียควัามรื�วัมมือของผู้้้คน
ในชีมุชีน	พืื่�นที�ของลุงุดีอีย้�ในพืื่�นที�รืบันำ�าของฝิ่ายพื่อดี	ีลุงุจ็งึลุงมอืขดุีสิรืะนำ�าขนาดีเล็ุก
เอาไว้ัเกบ็นำ�า	ต้�อมาไม�นานลุงุกเ็รื่�มขุดีนา	โดียได้ีควัามร้้ืจ็ากปรืาชีญ่ช์ีาวับ้านที�ปด่ีทองฯ	
นำามาแนะนำา
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	 ลุุงดีีบอกวั�า	 	 การืทำานาดีำาบนดีอย 
แบบนี�จ็ะยากในขั�นต้อนเร่ื�มต้้นขุดี	 เพื่รืาะ 
ต้้องมีควัามรื้้เรืื�องการืทำาให้นาสิามารืถิ่เก็บ 
กักนำ�าไดี้	 แต้�เมื�อผู้�านขั�นต้อนดีังกลุ�าวัมาได้ี	 
ขั�นต้อนอื�น	 ๆ	 ก็ไม�ไดี้ลุำาบากยากเย็นนัก	 
การืถิ่อนหญ่้ากำาจ็ัดีวััชีพื่ืชีในนาก็ทำาไดี้ง�ายกวั�าการืทำาข้าวัไรื�ที�เคยทำาในอดีีต้

 “กำารทำำานาดำาทำี�มีนำ�าข้งอยู่่่ตลัอด กำำาจ้ดว้ชีพ่่ชีน้�นจะทำำาได้ง่ายู่กำว่าข้าวไร่มากำ 
อาจจะต้องถ้อนหัญ่้าบ้างแต่กำ็ไม่ถ่้อว่าเป็็นงานทีำ�หัน้กำมากำ “ตอนทำำาข้าวไร่เราต้อง
ขยู่้นถ้อนหัญ่้าทำิ�ง หัากำทำำาไม่ไหัวกำ็ใชี้กำารฉีีดยู่าค่มยู่าหัร่อฆ่่าหัญ่้า แต่เดี�ยู่วนี�งานเบา
ลังเยู่อะ หัญ่้าทำี�ถ้อนมากำ็นำาไป็หัม้กำเป็็นป็่�ยู่หัร่อใหั้ว้วควายู่กำิน”  

	 ดี้วัยควัามเป็นคนเอาใจ็ใสิ�อย�างต้�อเนื�อง	ลุุงดีีนำาควัามร้้ืที�ได้ีรัืบจ็ากป่ดีทองฯ	
รืวัมถิ่ึงการืไปศึึกษาดี้งาน	ทั�งเรืื�องการืใชี้ปุ�ยหมัก	ปุ�ยคอก	มาใชี้ในพื่ื�นที�นำารื�องการืทำา
นาดีำาบนพื่ื�นที�สิ้งจ็ำานวัน	1	ไรื�	จ็นผู้ลุผู้ลุ่ต้ค�อย	ๆ	ให้ผู้ลุต้อบแทนต้ามควัามคาดีหวััง

 “นอกำจากำป็่�ยู่คอกำ ป่็�ยู่หัม้กำแล้ัวเรายู้่งใช้ีไตโคเดอร์ม่า ใช้ีสารชีีวภ้ณ์ฑ์์ เพ่่�อ 
แกำ้เชี่�อรา เร่�องพ่วกำนี�มีกำารสอนทำำาทำี�สำาน้กำงานโครงกำาร ทำี�สำาค้ญ่ ยู่้งมีเจ้าหัน้าทำี�คอยู่ 
ลังตรวจแป็ลัง ด่กำารเจริญ่เติบโตของข้าวสมำ�าเสมอ ลั่งกำลั้าพ่่ดได้เลัยู่ว่า ผู้ลัผู้ลัิตข้าว 
ทีำ�ได้มากำกำว่ากำารทำำาข้าวไร่อยู่่างเหั็นได้ชี้ด เม่�อกำ่อนทำำาข้าวไร่ได้ 17 ถ้้งต่อไร่ แต่พ่อ 
หั้นมาทำำานาดำา ใชี้พ่้นธ่์ข้าวแดงหัร่อข้าวแพ่ร่แดง ได้ถ้ึง 30 ถ้้ง”	ลุุงดีีกลุ�าวั
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	 ปจั็จ็บุนัลุงุดีกีบัภรืรืยาเปน็แรืงงานหลุกัในการืทำานา	ปลุก้ผู้กั	แลุะเลีุ�ยงหม	้เลีุ�ยง
ไก�	 เพื่รืาะลุ้กๆแต้�งงานแยกครือบครืัวักันออกไปหมดีแลุ้วั	ลุุงดีีบอกวั�าการืทำานาบน
ภ้เขานั�น	ต้้องขุดีปรืับพื่ื�นที�นาในชี�วังต้้นฤดี้กาลุทุกปี	ปีแรืก	ๆ	ยังมีลุ้กชีายแลุะลุ้กเขย
คอยมาชี�วัย	แต้�ต้อนหลัุงทั�งสิองก็หันมาทำานาในพืื่�นที�ของตั้วัเอง	 มีภารืก่จ็ในแต้�ลุะ
ฤดี้กาลุไม�ต้�างกับผู้้้เป็นพื่�อ	ภารืะการืปรืับขุดีพืื่�นที�ในที�นาของลุุงดีีจ็ึงต้กอย้�ตั้วัของลุุง
ดีีเพื่ียงคนเดีียวั			

 “ม้นกำ็ไม่หัน้กำหันาอะไร นาเราแค่หันึ�งไร่ คอยู่ ๆ  ทำำาตามกำำาลั้งทำี�มี เราภ่มิใจเสียู่
อกีำทีำ�ลัก่ำ ๆ  เขาห้ันมาม่ง่ม้�นก้ำบทำี�นาของเขา เราวา่เราป็ระสบความสำาเรจ็เป็น็อยู่่างมากำ 
ทำี�ทำำาใหั้ลั่กำ ๆ หั้นมาทำำานาอยู่่างทำี�เราทำำาเป็็นแบบอยู่่างใหั้เหั็น” 	ลุุงดีีเลุ�าอย�างภ้ม่ใจ็

น่ม่ตหมาย

	 การืทำานาบนดีอยมีปัญ่หาบ้างในเรืื�องอากาศึเย็นแลุะลุมแรืงในบางชี�วัง	แต้�
ไม�กรืะทบต้�อผู้ลุผู้ลุ่ต้ข้าวัที�ไดี้มากนัก	สิ่�งที�ลุุงดีีเป็นห�วังที�สุิดีคือควัามไม�แน�นอนของ
ปรืม่าณ์นำ�าที�จ็ะเอามาทำานา	แมจ้็ะมฝีิ่าย	แต้�หากปรืม่าณ์นำ�าฝิ่นไม�เพื่ยีงพื่อ	นำ�าในฝิ่าย
กแ็ห้ง	ผู้ลุกรืะทบก็จ็ะเก่ดีขึ�น	แมว้ั�าลุงุดีีจ็ะขดุีบ�อเกบ็กักนำ�าสิำารืองไว้ัใช้ี	แต้�กรืะนั�น	กยั็ง
วัางใจ็ไม�ไดี้อย้�ดีี	เพื่รืาะสิภาพื่ดี่นฟ้้าอากาศึทุกวัันนี�เปลุี�ยนแปลุงไป	หากฟ้้าฝิ่นวั่กฤต้่	
นำ�าที�สิำารืองไวั้ใชี้ก็จ็ะไม�เพื่ียงพื่อ

	 ลุุงดีีบอกวั�า	การืทำานาบนดีอย	สิำาคัญ่อย้�ที�ต้้องทำาให้ดีีที�สิุดีในชี�วังมีนำ�า	เพื่รืาะ
เป็นโอกาสิครืั�งเดีียวัที�	สิามารืถิ่ทำานาไดี้	เพื่รืาะฉะนั�น	ต้้องปรืับพื่ื�นที�รืองรืับนำ�าให้ดีี	ให้
นำ�าที�ปลุ�อยมาจ็ากฝิ่ายเก่ดีปรืะโยชีน์สิ้งสิุดี

 “คนอ่�นทำี�เหั็นนาของเรา เขากำ็อยู่ากำทำำา แต่กำ็ติดข้ดเร่�องนำ�าไม่ถ้ึง บางคนถ้ึงข้�น
ลังทำ่นต่อทำ่อนำ�าเข้าทำี�นาเพ่ราะเหั็นว่าทำำานาตามแนวทำางของโครงกำารแลั้วค่้ม” 

	 “ทุกวัันนี�	 แม้คนในชุีมชีนยังทำานากันไม�มาก	 เมื�อเทียบกับคนในพืื่�นที�ลุุ�มที�ทำา
นาสิืบต้�อกันมาหลุายอายุคน	แต้�ก็ถิ่ือวั�าเป็นน่ม่ต้หมายที�ดีีที�มีคนสินใจ็เพื่่�มขึ�นเรืื�อย	
ๆ	อย�างน้อยเขาก็จ็ะไดี้มีข้าวัปลุอดีภัยไวั้ก่นโดียไม�ต้้องซื้ื�อ”	ลุุงดีีกลุ�าวั
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ความรู้ชั�นสูุง

	 เข้ารื�วัมโครืงการืกับปด่ีทองฯ	มาสิบ่กวั�าปี	ลุงุดีบีอกวั�าปด่ีทองฯ	นำาสิ่�งดี	ีๆ 	มาสิ้�
ชีีวั่ต้หลุายดี้าน	โดียเฉพื่าะไดี้เรืียนรื้้สิ่�งใหม�ๆ	ที�นำามาปรืับใชี้ในการืทำานาไดี้	ในบรืรืดีา
สิ่�งที�ไดี้เรืียนรื้้	ลุุงดีีภ้ม่ใจ็ที�สิุดี	กับการืสิามารืถิ่ปรืะเม่นรืะดีับควัามสิ้งแลุะแนวัของพื่ื�น
ดี่นบุกเบ่กนา	รืวัมถิ่ึงสิามารืถิ่ขุดีนาบนที�สิ้งเป็น

 “กำารป็รบ้ระดบ้พ่่�นทำี�แลัะแนวพ่่�นดินกำอ่นขด่นาเป็น็สิ�งสำาคญ้่มากำ ไมเ่ช่ีนน้�นนา
จะเกำ็บกำ้กำนำ�าไม่ได้ แรกำเริ�มเราต้องข่ดนาจากำแนวด้านลั่างไลั่ระด้บขึ�นไป็ด้านบน โดยู่
ทำำาคน้ดนิแตล่ัะชี้�นกำ้�นเอาไวก้ำอ่น  ดนิจะไม่ไหัลัลังดา้นลั่าง แลั้วคอ่ยู่ ๆ  ข่ดเป็น็แนวขึ�น
ไป็เป็น็ข้�น ๆ   ห้ัวใจของกำารทำำานาบนดอยู่คอ่ กำารป็รบ้พ่่�นทำี�ใหัร้องรบ้นำ�าได ้ ลัก่ำเขยู่สอง
คนของลั่งกำ็นำาวิธีนี�ไป็ใชี้ พ่่�นทำี�ของเขาอยู่่่ด้านลั่าง คงเหั็นว่าพ่่อตาได้ข้าวเยู่อะ กำ็เลัยู่
ลังม่อทำำาบ้าง”		ลุุงดีีกลุ�าวัอย�างอารืมณ์์ดีี	

หัวใจข้อุ่งคนท�านาบันดีอุ่ย

	 ทกุวัันนี�ลุงุดีบีอกวั�าขา้วัที�ปลุก้มเีหลุอืก่นเหลุอืใช้ี	แต้�กรืะนั�นกไ็ม�ได้ีขาย	เพื่รืาะ
อยากแบ�งให้ลุ้ก	ๆ	ไดี้ก่นมากกวั�า	ทั�งปลุอดีภัยแลุะไม�ต้้องซื้ื�อ	

  “งานแบบนี� เหัน่�อยู่กำ็พ่้กำหัร่อไม่กำ็จ้างคนมาชี่วยู่บ้างเลั็กำ ๆ น้อยู่ ๆ  ค่อยู่ทำำา
ไป็เร่�อยู่ ๆ แต่ต้องเอาใจใส่ ไม่ง้�นกำ็จะไม่ได้ผู้ลั เรามีป็่�ยู่คอกำป็่�ยู่หัม้กำกำ็เอามาใส่นา ใส่
แป็ลังผู้้กำ แลั้วผู้ลัิตจะค่อยู่ ๆ เติมในหั้องคร้วของเราเอง”

 “หั้วใจของคนทำำานาบนทำี�ส่งจะสำาเร็จได้ ค่อต้องขยู่้น เอาใจใส่”	ลุุงดีีเน้นยำ�า

	 ลุงุดีหีวัังวั�าส่ิ�งที�ต้นได้ีรืเ่ร่ื�มการืทำานาแบบ	“ทำานอ้ยได้ีมาก”	ในวันันี�จ็ะเป็นมรืดีก
ต้กทอดีให้กบัลุก้หลุานในอนาคต้	เพืื่�อพื่วักเขาจ็ะไดีม้ขีา้วัแลุะพื่ชืีผู้กัอื�น	ๆ 	พื่อก่นพื่อใชี้	
ไม�ต้้องดี่�นรืนขวันขวัายจ็นสิภาพื่ครือบครืัวักรืะเซื้็นกรืะซื้�านไปอย้�คนลุะท่ศึลุะทาง

นายดีี อุ่่�นถ่ึ�น   อายุ 70 ปี็

หม่ี� 1 บ้้านเปี็ยงซ้ึ่อ ติ.ขุนน�าน  อ. เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ. น�าน
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จิ่ตต์ บััวเหล็็ก
 (นา)ขั้�นบัันไดีแห�งความสุ�าเร็จ
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จากไร�เร่ิมกล็ายเป็นนา

	 พื่�อจ็่ต้ต์้มีไรื�ข้าวัอย้�หลุายแปลุง	 เนื�อที�รืวัม	 15	 ไรื�	 ทั�งหมดีเป็นการืปลุ้กข้าวั 
เพื่ื�อไวั้ก่นเอง	 พื่�อจ็่ต้ต้์เลุ�าวั�าการืทำาข้าวัไรื�จ็ะไดี้ผู้ลุผู้ลุ่ต้ดีีในสิองสิามปีแรืกเท�านั�น	
เพื่รืาะดี่นยังอุดีมสิมบ้รืณ์์	แต้�เมื�อเวัลุาผู้�านไปก็มักจ็ะปรืะสิบปัญ่หาต้�าง	ๆ	มากมาย	
ปีไหนข้าวัเก่ดีโรืคภัย	ก็จ็ะไม�พื่อก่น		พื่�อจ็่ต้ต้์เรื่�มสินใจ็การืทำานาขั�นบันไดีเมื�อปี	2547	
ที�สิำานักงานพื่ัฒนาเกษต้รืที�สิ้ง	บ้านสิะจ็ุก-สิะเกี�ยง	 เข้ามาสิ�งเสิรื่มพื่ัฒนาให้ชีาวับ้าน
ใชี้พื่ื�นที�ปลุ้กผู้ลุไม้แลุะไม้ใชี้สิอย	กรืะทั�งอีกสิองปีต้�อมา	พื่�อจ็่ต้ต้์จ็ึงเข้ารื�วัมการืทำานา
ขั�นบันไดีกับสิำานักงานเกษต้กรืที�สิ้งฯ	โดียเรื่�มจ็ากพื่ื�นที�	1	ไรื�	ทั�ง	ๆ	ที�อยากทำามากกวั�า
นั�น	 แต้�เนื�องด้ีวัยในขั�นต้อนการืขุดีปรัืบพืื่�นที�	 เจ็้าหน้าที�สิำานักงานพัื่ฒนาเกษต้รืที� 
สิ้งฯ	ใชี้กลุ้องวััดีรืะดีับ	แบบ	A	เฟ้รืม	เพื่ียง	1	ไรื�	เมื�อวััดีเสิรื็จ็ก็กลุับ	พื่�อจ็่ต้ต้์ไม�สิามารืถิ่
วััดีรืะดีับดี้วัยต้ัวัเองไดี้	พื่ื�นที�จ็ึงไม�อาจ็ขยายเพื่่�ม	

ปิดีทอุ่งฯ เข้้ามาฟ้ื้�นฟูื้

	 ใน	ปี	 2554	พื่�อจ็่ต้ต์้ไดี้กลุับมาทำานาขั�นบันไดีอีกครัื�ง	 เมื�อโครืงการืป่ดีทอง 
หลุงัพื่รืะฯ	เขา้มา	โดียเบื�องต้้น	ทางโครืงการืฯ	ไดีน้ำาปรืาชีญ์่ชีาวับ้านจ็ากพืื่�นที�โครืงการื
พื่ัฒนาดีอยตุ้ง	 จ็ังหวััดีเชีียงรืายมาให้คำาแนะนำา	 ปรืะกอบกับต้อนนั�นมีชีาวับ้าน 
เข้ารื�วัมโครืงการืเกือบทั�งต้ำาบลุ	 จ็ึงมีการืลุงแขกชี�วัยกันขุดีนา	พื่�อจ็่ต้ต้์นำาพืื่�นที�เข้า 
รื�วัมการืขุดีนาจ็ำานวัน	2	ไรื�	ลุงแขกขุดีกันปรืะมาณ์	20	คน	ในเวัลุา	5	วััน	ก็แลุ้วัเสิรื็จ็	
หลุังจ็ากนั�นพื่�อจ็่ต้ต้์ยังขุดีปรืับต้�อดี้วัยแรืงงานของต้ัวัเองเพื่่�มอีก	1	งาน	 	 เมื�อรืวัมกับ 
ที�เคยขุดีไว้ัต้ั�งแต้�สิมัยรื�วัมกับสิำานักงานพื่ัฒนาเกษต้รืที�ส้ิงฯ	 ปัจ็จุ็บันพื่�อจ็่ต้ต์้จึ็งมีนา 
ขั�นบันไดีทั�งหมดีรืวัม	3	ไรื�	1	งาน	
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 “จริง ๆ เราอยู่ากำมีนามากำกำว่านี� แต่นาทำี�จะ 
ข่ดทำำาข้�นบ้นไดได้ม้นต้องเหัมาะสมด้วยู่ ต้องไม่ 
ลัาดชี้นเกำินไป็ ต้องมีแหัล่ังนำ�าทำี�จะป็ล่ัอยู่ไหัลัเข้า 
แป็ลังได้ พ่่�นทำี�ของเราม้นเหัมาะเพี่ยู่งแค่นี�  กำ็ 
เอาแค่นี�” 

	 พื่�อจ็่ต้ต้์เลุ�าวั�า	 ว่ัธีการืสิรื้างการืเรืียนรื้้เรืื�อง
การืขุดีนาของป่ดีทองฯ	 แต้กต้�างจ็ากว่ัธีการืของ
สิำานักงานเกษต้รืที�สิ้งฯ	 จ็ึงสิามารืถิ่ขยายพืื่�นที�ไดี้ 
ง�าย	 “สำาน้กำงานเกำษตกำรทีำ�ส่งเขาใช้ีวิธีส่องกำล้ัอง 
ว้ดระด้บ แตข่องป็ดิทำองฯ ใชีภ้ม่ปิ็ญั่ญ่าของป็ราชีญ่์
เลั็งด่ด้วยู่สายู่ตา ม้นก็ำเลัยู่ไม่ยู่่่งยู่ากำ ใชี้กำล้ัองไม่ 
เป็็นกำ็กำำาหันดพ่่�นทำี�ข่ดได้”  

 “ป็ิดทำองฯ เอาความร่้ใหัม่มาใหั้เรา ตอน
ป็ราชีญ์่จากำดอยู่ต่งมาเล็ังระดบ้ขด่นาโดยู่ใช้ีสายู่ตา 
เรากำ็ลั้กำจำาเอา จนพ่่�นทำี� 1 งานทำี�ข่ดตอนหัลั้ง เรากำ็ 
เลั็ง เรากำ็ข่ดเองเลัยู่ เพ่ราะร่้เทำคนิคมาแลั้ว”	พื่�อจ็่ต้ต้์ 
เลุ�าดี้วัยควัามภ้ม่ใจ็

16



	 พื่�อจ็่ต้ต์้อธ่บายเพ่ื่�มวั�า 
ว่ัธีการืเล็ุงพืื่�นที�ต้้องค�อย	 ๆ	
อ้อมไปต้ามโค้งของรื้ปสัินเขา	
โดียเรื่�มเลุ็งจ็ากจ็ุดีหนึ�ง	 มอง
ออกไปจ็นสุิดีปลุายโค้ง	 แลุ้วั
เขย่บไปยืนจ็ุดีปลุายโค้ง	 เลุ็ง 
ต้�อไปเรืื�อย	 ๆ	 จ็นคลุุมพืื่�นที� 
การืขุดีต้้องทำาจ็ากที�สิ้งสิ้�ที�ต้ำ�า 
ค�อย	ๆ	เกลุี�ยดี่นลุงมาทีลุะขั�น 
แต้�ลุะขั�นก็ไม�จ็ำาเป็นต้้องขุดี 

ใหก้วัา้ง	แต้�ใหข้ดุีเป็นขั�นถีิ่�	ๆ 	ย่�งพืื่�นที�ลุาดีชีนัสิง้	กค็วัรืขดุีขั�นบนัไดีใหเ้ยอะ	สิ�วันบรืเ่วัณ์
ที�ไม�ค�อยชีัน	สิามารืถิ่ขุดีให้เป็นบันไดี้กวั้าง	ๆ	ไดี้

	 การืทำานาขั�นบนัไดี	มีต้วััแปรืสิำาคัญ่ที�ต้อ้งคำานึงอกีปรืะการืหนึ�งคอื	การืจ็ดัีการื
นำ�า	ดีังนั�นนอกจ็ากการืขุดีให้เป็นขั�นบันไดีที�ถิ่้กต้้อง	สิอดีคลุ้องกับรืะดีับควัามลุาดีชีัน
ของพืื่�นที�แลุ้วั	การืพื่อกพ้ื่นคันนาก็ต้้องทำาให้ใหญ่�	 สิ้งแลุะแน�นหนา	 เพืื่�อป้องกันการื
พื่ังแลุะนำ�าไหลุซื้ึม	

 “ข้�นบ้นไดทำี�แน่นหันา จะทำำาใหั้ป็่�ยู่ไม่ถ้่กำชีะลั้างไป็ไหันด้วยู่”	พื่�อจ็่ต้ต้์กลุ�าวั		

สูุ�ผัล็ผัล่็ตท่ีเพิั�มพูัน

	 เมื�อพ้ื่ดีถิ่ึงปัญ่หา	พื่�อจ็่ต้ต้์บอกวั�าการืทำานาขั�นบันไดีไม�ค�อยมีปัญ่หาอะไรื 
ที�รืุนแรืงเมื�อเทียบกับการืปลุ้กข้าวัไรื�	

 “แต่กำ่อนเวลัาเกำิดป็ัญ่หัา กำ็ต้องป็ลั่อยู่เลัยู่ตามเลัยู่ ไม่มีวิธีแกำ้ จนบางป็ีข้าวไม่
พ่อกำิน กำ็ต้องหัาซื้่�อ” 

	 แต้�เมื�อหันมาทำานาขั�นบันไดี	 ใสิ�ปุ�ยนำ�าหมักธรืรืมชีาต้่	แทบไม�พื่บปัญ่หาหนัก 
ใดี	 ๆ	 ที�เคยเจ็อบ้างก็คือโรืคใบไหม้แลุะโรืคคอรืวังข้าวั	 แต้�ก็สิามารืถิ่แก้ไดี้โดียใชี้ 
สิารืชีีวัภัณ์ฑ์์บ่วัเวัอรื์เรืีย	จ็ึงไม�ไดี้เสิียหายมากนัก		สิ�วันวััชีพื่ืชีในนาที�คอยแย�งปุ�ยแลุะ 
แย�งนำ�าข้าวัก็พื่บเจ็อ	 แต้�ก็ไม�ใชี�ปัญ่หาใหญ่�	 เพื่รืาะสิามารืถิ่ลุงแรืงในครือบครัืวั 
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อันปรืะกอบด้ีวัยภรืรืยา
แลุะลุ้กอีกสิองคนชี�วัย 
กันถิ่อนกำาจ็ัดีไดี้ไม�ยาก 
ทั�งการืทำาใหน้าไม�มีวััชีพื่ชืี	
เป็นการืป้องโรืคต้�าง	ๆ	ไป
ในต้ัวัดี้วัย

	 พื่� อจ็่ ต้ ต์้บอกวั� า	
ผู้ลุผู้ลุ่ต้ที�ได้ีจ็ากการืทำา 
นาขั�นบันไดีเมื�อเทียบกับ 
การืปลุ้กข้าวัไรื�นั�นไดี้ผู้ลุดีีเก่นคาดี	“จากำทำี�เคยู่ได้ข้าวเพ่ียู่งแค่ 5 ถ้้งต่อไร่ พ่อมาทำำานา
ข้�นบ้นได กำลั้บได้ผู้ลัผู้ลัิตถ้ึง 24 ถ้้งต่อไร่” 

 “กำารทำำานาข้�นบ้นไดของทำี�นี�ต้นทำ่นตำ�า ไม่ต้องจ้างแรงงาน เราช่ีวยู่ก้ำนลัง
แรงหัม่นเวียู่นก้ำนไป็ ผู้ลัผู้ลัิตข้าวทำี�ได้ส่วนใหัญ่่ชีาวบ้านทำำาไว้กำินเอง ไม่นิยู่มขายู่”  
พื่�อจ็่ต้ต้์กลุ�าวั

ต้อุ่งก้าวข้้ามความค้่นชิน

	 จ็ากปรืะสิบการืณ์์พื่�อจ็่ต้ต้์เชีื�อวั�า	 การืทำานาให้สิำาเรื็จ็นั�นต้้องลุงมือทำาดี้วัย 
ต้ัวัเอง	 การืทำาข้าวัไรื�	 ทำาไดี้ง�ายกวั�าก็จ็รื่ง	 แต้�ผู้ลุผู้ลุ่ต้ไดี้น้อย	 ต้�างกับการืทำานาขั�น 
บันไดีที�ทำาน้อยแต้�ไดี้มาก	

 “กำารข่ดนาข้�นบ้นได ข่ดไป็เถ้อะ ไม่มีเสียู่ ร้บรองได้ผู้ลัผู้ลัิตเยู่อะ เป็็นกำารลัง 
แรงทำีเดียู่ว หัญ่้ากำ็ไม่เยู่อะเหัม่อนข้าวไร่ เพ่ราะนาข้�นบ้นไดมีนำ�า”

	 ทุกวัันนี�	 ชีาวันาคนอื�น	 ๆ	 มาเรืียนรื้้วั่ธีการืทำานาของพื่�อจ็่ต้ต้์อย้�บ�อย	 ๆ	 โดีย 
เฉพื่าะวัธ่กีารืดีแ้ลุการืแกไ้ขปัญ่หาต้�าง	ๆ 	ที�เก่ดีขึ�น	แต้�อย�างไรืกต็้าม	พื่�อจ็ต่้ต้ย์อมรืบัวั�า	 
ยังมีชีาวับ้านอีกหลุายคนยังคงทำาข้าวัไรื�อย�างที�เคย	 ไม�ยอมเปลีุ�ยนแปลุง	 แต้�ดี้วัย 
ควัามต้ั�งใจ็แลุะปรืารืถิ่นาดีีที�อยากให้ชีาวับ้านที�มีพืื่�นที�ที�เหมาะสิมหันมาทำาแบบ
เดีียวักัน	พื่�อจ็่ต้ต้์จ็ึงพื่ยายามโน้มน้าวัให้เขาหันมาเปลุี�ยนวั่ธีการืทุก	ๆ	ครืั�งที�มีโอกาสิ		
“บางคนมาด่ กำ็บอกำไป็ว่า ลัำาบากำตอนแรกำ ลังแรงทำีเดียู่ว แต่ผู้ลัทำี�ได้ม้นค่้ม” 
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 “ไม่ร่้ว่าเพ่ราะพ่วกำเขาคิดว่า กำารทำำานาข้�นบ้นไดยู่่่งยู่ากำแลัะต้องขยู้่นกำว่า 
ทำำาข้าวไร่หัร่อเป็ลั่า จึงไม่ยู่อมเป็ลัี�ยู่น บางคนกำ็ยู่ึดม้�นก้ำบฤด่กำาลัทำำานาทำี�ต้องด่ว้น 
ด่เด่อนเหัม่อนอยู่่างทีำ�เคยู่ ทำ้�งทีำ�ความเป็็นจริงไม่จำาเป็็นต้องทำำาตามป็ฏิิทิำนกำ็ได้ แค่รอ 
ฝนจนม้�นใจว่ามีนำ�าเพ่ียู่งพ่อ เราจะเลั่�อนไป็กำ็ไม่มีป็ัญ่หัา แค่ใหั้มีนำ�า ป็ร้บไป็ตาม 
สภาพ่ฝนฟ้้าอากำาศ วิธีกำารป็ลั่กำก็ำแค่เป็ลัี�ยู่นจากำหัยู่อดหัล่ัม มาเป็็นกำารทำำานาดำา  
ไม่ได้ยู่่่งยู่ากำอยู่่างทำี�เขาคิด แค่ต้องมีความพ่ยู่ายู่ามแลัะต้�งใจ ผู้ลัผู้ลัิตทีำ�ดีกำว่ากำาร 
ทำำาข้าวไร่กำ็จะตามมา”	พื่�อจ็่ต้ต้์สิรืุป

	 เมื�อปีที�ผู้�านมาพื่�อจ็่ต้ต้์ไดี้รืับคำาแนะนำาจ็ากคนบ้านขุนน�านให้ทดีลุองเปลุี�ยน
พื่ันธ์ุข้าวัจ็ากเดี่ม	 เป็นข้าวัสิายพื่ันธ์ุจ็ากปรืะเทศึลุาวั	ชีื�อพัื่นธ์ุกายลุายแดีง	 	ผู้�านไป	 
1	ฤดีก้าลุ	พื่�อจ็ต่้ต์้บวั�า	นา	3	ไรื�	1	งานของต้น	ไดีผู้้ลุผู้ลุต่้เพ่ื่�มขึ�นเกือบหนึ�งเท�าตั้วั		ขณ์ะ
ที�คนสิ�วันใหญ่�ในหม้�บา้นยงัใชีข้า้วัพัื่นธ์ุนำ�ากึ�ง	ซื้ึ�งเปน็ขา้วัพัื่นธ์ุเดีม่ที�เรื่�มทำาในต้อนแรืก	
ข้าวัพื่ันธุ์นำ�ากึ�งแม้จ็ะมีเม็ดีขนาดีใหญ่�	แต้�ปัญ่หาของมันคือรื�วังง�าย	ผู้ลุผู้ลุ่ต้จ็ึงไดี้น้อย				
“พื่นัธ์ุนำ�ากึ�ง	ไดี	้5	กรืะสิอบ	พื่อมาปลุก้พื่นัธ์ุขา้วัจ็ากลุาวั	กไ็ดี	้8	กรืะสิอบ”	พื่�อจ็ต่้ต้ก์ลุ�าวั

ท�าวันนี�ให้ดีีท่ีสุ่ดี

	 เมื�อถิ่ามถิ่ึงอนาคต้	พื่�อจ็่ต้ต้์บอกวั�าไม�ไดี้มองอะไรืไปไกลุกวั�าทุกวัันที�เป็นอย้�	
แค�ทำาสิ่�งที�อย้�ต้รืงหน้าให้ดีีที�สิุดี	

 “ตอนนี� คิดว่าเรามาถ้ึงจ่ดส่งส่ดลัะ พ่อกิำนพ่อใช้ี คงจะไม่ได้มากำกำว่านี�แล้ัว 
สำาหัร้บพ่่�นทำี�ชี้นแบบนี�” 

	 หากแต้�ในใจ็ลึุกๆ	 พื่�อจ็่ต้ต์้ก็แอบหวัังวั�าคนอื�นจ็ะเรื่�มเห็นปรืะโยชีน์ในสิ่�งที� 
ต้นทำา	พื่�อจ็่ต้ต้์เผู้ยดี้วัยควัามภ้ม่ใจ็วั�าในฤดี้กาลุทำานาที�จ็ะถิ่ึงนี�จ็ะมีชีาวับ้านรืายใหม�
หันมาทำานาขั�นบันไดีทำาเพ่ื่�มอีก	 3	 รืาย	 เนื�องด้ีวัยที�ต้นได้ีชีวันเขาไปทำารืะบบฝิ่าย 
กักเก็บนำ�าแลุะชีี�แนะให้ทำานาขั�นบันไดีดี้วัย	 “ไม�แน�ปีหน้าอาจ็จ็ะมีเพื่่�มอีก	 10	 รืาย 
ที�สินใจ็จ็ะขุดี”	พื่�อเอ�ยในที�สิุดี

นายจิตต์ บััวเหล็็ก  อายุ 54 ปี็

หม่ี� 7 บ้้านสะจุำก ติ. ขุนน�าน อ. เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ. น�าน
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จิ่รายุ่ทธ บััวเหล็็ก (เกต่)    
ไร�กาแฟื้ แล็ะความใฝ่ัฝัันข้อุ่งหน่�มเมือุ่งน�าน
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กลั็บัคืนสูุ�อุ้่อุ่มกอุ่ดีข่้นน�าน

	 เกตุ้	ชีายหนุ�มวัยั	31	ปี	เก่ดีที�บา้นเปียงซื้อ้	ต้อนอายุ	18	ปี	ตั้ดีสิน่ใจ็เขา้กรืงุเทพื่ฯ	
เพื่ื�อเป่ดีโลุกกวั้างแลุะต้ามหาฝิ่ันของต้นเอง		เกตุ้ไดี้งานเป็นพื่นักงานแต้�งหน้าเค้กใน 
โรืงงานเบเกอรืี�แห�งหนึ�งไดี้สิองปีกวั�า	 ก็ต้้องกลุับบ้านเนื�องจ็ากพื่�อป่วัยหนักแลุะ 
เสิียชีีวั่ต้ในเวัลุาต้�อมา		หลุังพื่�อเสิียชีีวั่ต้	เกตุ้ต้ัดีสิ่นใจ็ไม�กลุับไปทำางานที�กรืุงเทพื่ฯ	อีก	
เพื่รืาะเป็นห�วังแม�	เนื�องจ็ากพื่ี�สิาวักับน้องชีายทำางานแลุะเรืียนอย้�ต้�างจ็ังหวััดี		

	 เมื�อตั้ดีส่ินใจ็อย้�บ้าน	 เกตุ้ก็ปลุ้กข้าวัโพื่ดีเหมือนอย�างที�ใครืๆ	 น่ยมปลุ้กกัน		 
แต้�สิุดีท้ายก็พื่บวั�าปลุ้กไปก็ไม�เหลุืออะไรื	ปลุ้กข้าวัโพื่ดีอย้�	2	ปี	เกตุ้ก็เลุยเลุ่ก

 “สมมติว่าผู้มยู่่มค่าป็่�ยู่ ค่ายู่ามา 10,000 บาทำ แต่ตอนขายู่ เราขายู่ได้แค่ 
11,000-12,000 บาทำ เรียู่กำว่าแทำบติดลับ เพ่ราะยู่้งมีค่าโน่นค่านี�อีกำหัลัายู่อยู่่างทำี�จะ
ต้องใชี้เงินทำ่นของต้วเอง นี�ขนาดไม่คิดค่าแรงของเรานะ” 

	 เขาหันไปรืับจ็้างนอกพืื่�นที�	 ไปทีลุะ	 10	 วััน	 ก็พื่ออย้�ไดี้	 ปัญ่หามีเพีื่ยงวั�างาน
รืบัจ็า้งดีงักลุ�าวัไม�มคีวัามมั�นคงแลุะหาควัามแน�นอนไดีย้าก		กรืะทั�งมลุ้นธ่่แม�ฟ้้าหลุวัง 
ในพื่รืะบรืมรืาชี้ปถัิ่มภ์	 รื�วัมกับม้ลุน่ธ่ป่ดีทองหลัุงพื่รืะฯ	 เข้ามาทำาโครืงการืปลุ้กป่า 
ในพืื่�นที�	 ต้.ขุนน�าน	 เกตุ้จ็ึงไดี้เข้าไปเป็นอาสิาสิมัครืพื่ัฒนาพืื่�นที�	 (อสิพื่.)	 ให้กับทาง 
ม้ลุน่ธ่ฯ	 มีหน้าที�สิ�งเสิรื่ม	แนะนำาแลุะปรืะสิานงานชีาวับ้านในดี้านการืปลุ้กป่า	 ชีีว่ัต้
ใหม�ของเกตุ้ก็เรื่�มขึ�นต้ั�งแต้�นั�น
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เสุ้นทางข้อุ่งไร�กาแฟื้

	 เกตุ้จ็ำาไดี้วั�า	 วัันหนึ� งของปี 
2554	 มีเสิียงต้ามสิายปรืะกาศึให้ 
สิมาชี่กหม้�บ้านเข้ารื�วัมปรืะชุีมกับ 
โครืงการื	มีการืชีี�แจ็งเรืื�องสิ�งเสิรื่มการื 
ปลุ้กกาแฟ้แก�ผู้้้ที�สินใจ็	 วัันนั�นเขาไดี้
ควัามรื้้จ็ากการืปรืะชีุมไม�น้อย		

 “เขาบอกำว่ากำาแฟ้ต้องป็ลั่กำ
ป็ระมาณ์ 3-4 ป็ีก่ำอนจะมีผู้ลัผู้ลิัต 
ใหั้เกำ็บได้ ทำางโครงกำารมีเง่�อนไขใน 
กำารสน้บสน่นค่าพ่่�นทำี� 900 บาทำต่อไร่ 
เป็็นค่าด่แลัผู้ลัผู้ลัิต โดยู่จะจ่ายู่สอง
งวดในชี่วง 2-3 ป็ีแรกำ ส่วนในป็ีถ้้ดมา
กำ็จะจ่ายู่ค่ากำำาจ้ดว้ชีพ่่ชีใหั้ไร่ลัะ 300 บาทำ จ่ายู่ป็ีลัะสองคร้�งเชี่นกำ้น”		เกตุ้เลุ�า		

	 เกตุ้ก็ยังไม�ได้ีเข้ารื�วัมโครืงการื	 ฯ	 ในทันที	 เนื�องจ็ากต่้ดีภารืะก่จ็งานการืเป็น	 
อสิพื่.	จ็งึไดีแ้ต้�หาปรืะสิบการืณ์์การืปลุก้กาแฟ้จ็ากคนอื�น	ๆ 	ที�เขามโีอกาสิไดีลุ้งทำางาน
ในพื่ื�นที�	กรืะทั�งในปี	2556	 เขาจ็ึงต้ัดีสิ่นใจ็นำาพื่ื�นที�	 จ็ำานวัน	9	ไรื�	 เข้ารื�วัมปลุ้กกาแฟ้
อย�างมุ�งมั�น	จ็นอีก	4	ปีต้�อมาก็สิามารืถิ่เก็บเกี�ยวัผู้ลุผู้ลุ่ต้

	 เกตุ้บอกวั�า	 โดียปกต้่กาแฟ้ถิ่้าปลุ้กในที�ดี่นดีี	 หรืือด้ีแลุดีี	 จ็ะใชี้เวัลุาแค�	 3	ปี	 
ก็จ็ะให้ผู้ลุลุ่ต้	แต้�กาแฟ้ของเขา	แม้ดี่นจ็ะดีี	แต้�ก็ต้้องใชี้เวัลุาถิ่ึง		4	ปี	กวั�าจ็ะเก็บเกี�ยวั
ผู้ลุผู้ลุ่ต้ไดี้	 เนื�องจ็ากเขาต้้องเดี่นทางไปทำางานในหลุายพื่ื�นที�ของโครืงการื	จ็ึงไม�ค�อย
มีเวัลุาเอาใจ็ใสิ�ดี้แลุมากนัก

เคล็็ดีลั็บั ความรู้ แล็ะการเอุ่าใจใสุ�

	 เมื�อหันมาเอาดีีกับเรืื�องกาแฟ้	 เกตุ้บอกวั�า	 	 “กำารป็ลั่กำกำาแฟ้ ต้องด่แลัหัญ้่า 
เป็็นสำาค้ญ่ ถ้้าป็ลั่อยู่ใหั้หัญ่้ารกำ กำาแฟ้จะโตชี้า ต้องใหั้เตียู่น ถ้างหัญ่้าแลั้วเอาหัญ่้า
เอามาค่มโคนต้น”	 	 สิ�วันเรืื�องปุ�ยก็จ็ะขาดีไม�ไดี้	 ต้้องใสิ�ให้ไดี้	 3	 รือบต้�อปี	 กาแฟ้จ็ะ 
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โต้เรื็วั	 เกตุ้ใชี้ปุ�ยย้เรืีย	 40-0-0	 โดียไดี้รืับคำาแนะนำาจ็ากบ้านมณ์ีพื่ฤกษ์	 ซื้ึ�งเป็นกาแฟ้ 
ที�มีชีื�อเสีิยงแห�งหนึ�งในจั็งหวััดีน�าน	 ต้�อมา	 ชีาวับ้านคนอื�นเห็นกาแฟ้ที�เกตุ้ปลุ้ก 
งอกงาม	จ็ึงหันมาใชี้ปุ�ยสิ้ต้รืดีังกลุ�าวับ้าง	เมื�อมีการืใชี้ขยายวังกวั้าง	เกตุ้จ็ึงทำาหน้าที� 
ซื้ื�อแลุะขนสิ�งมาให้คนอื�น	ๆ	เกือบทั�งหมดี	

	 นอกจ็ากปุ�ยย้เรืียสิ้ต้รืดีังกลุ�าวัแลุ้วั	 เกตุ้บอกวั�าถิ่้าใชี้ปุ�ยคอก	 ทั�งขี�ไก�	 ขี�วััวั	 
ผู้สิมกันกับปุ�ยเคมี	ก็จ็ะย่�งไดี้ผู้ลุดีี	ใบจ็ะเขียวัแลุะต้่ดีผู้ลุดีก	ที�ผู้�านมา	กาแฟ้ของเกตุ้
เคยเจ็อโรืคแมลุงอย้�บ้าง	 แต้�ก็อย้�ในรืะดีับที�รืับมือไดี้	 เขาเลุ�าวั�า	 เคยเจ็อรืะบาดีของ
เพื่ลุี�ยแลุะเก่ดีโรืครืาดีำา	 เขาจ็ึงใชี้สิารืชีีวัภัณ์ฑ์์บ่วัเวัอรื์เรืียที�ได้ีรืับควัามรื้้มาต้ั�งแต้�การื
รื�วัมงานกับโครืงการืฯ		กรืะทั�งต้้นกาแฟ้กลุับมามีสิภาพื่ดีีขึ�น

	 ทกุวันันี�	เกต้กุลุายเป็นคนที�ไดีร้ืับการืยอมรืับจ็ากชีาวัไรื�กาแฟ้อย�างกวัา้งขวัาง	
เพื่รืาะนอกจ็ากเขาจ็ะเคยทำางานในโครืงการืฯ	แลุ้วั	 เกตุ้ยังเป็นคนที�คอยค่ดีค้นหา
วั่ธีใหม�ๆ	ในการืดี้แลุกาแฟ้แบ�งปันคนอื�น	ๆ	อย้�เสิมอ		 เกตุ้บอกวั�าเขาเรืียนรื้้วั่ธีต้�างๆ	 
มาจ็ากหลุายชี�องทาง	 ทั�งทางย้ท้ปแลุะปรืะสิบการืณ์์ที�ไดี้เห็นไรื�กาแฟ้ในที�ต้�าง	 ๆ	 
ที�เขาลุงไปทำางานในฐานะ	อสิพื่.	ของโครืงการืฯ		

	 ปัจ็จุ็บันเกตุ้ปลุ้กกาแฟ้พัื่นธ์ุอารืาบ่ก้า	 โดียเป็นพัื่นธ์ุที�โครืงการื	 ฯ	แนะนำาให้
ทดีลุองปลุ้กในต้อนแรืก		ต้�อมาโครืงการื	ฯ	ยังแนะนำา	พื่ันธุ์จ็าวัา	ให้ทดีลุองดี้อีกดี้วัย	
เกตุ้ค่ดีวั�าพื่ันธ์ุกาแฟ้ที�ได้ีรืับการืแนะนำามาใหม�	 แม้จ็ะเป็นพื่ันธ์ุที�ต้่ดีเมลุ็ดีห�างกวั�า 
อารืาบ่ก้า	แต้�เขาก็อยากทดีลุองเพื่รืาะอาจ็มีต้ลุาดีใหม�ๆ	เพื่่�มขึ�น
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ต�อุ่ยอุ่ดีความสุ่ข้

	 เกตุ้มีรืายไดี้จ็ากการืขายกาแฟ้ด่ีบ 
ปรืะมาณ์	 70,000	 บาท	 โดียมีต้้นทุนค�า 
ปุ�ยค�าแรืงงานปรืะมาณ์	20,000	บาท	เกตุ้
พื่อใจ็กับรืายไดี้ที�เก่ดีขึ�น	 เพื่รืาะไดี้ทำางาน 
อย้�ที�บ้าน	 ไดี้อย้�ดี้แลุแม�ต้ามที�ตั้�งใจ็ไวั้	
นอกจ็ากนี� 	 ไรื�กาแฟ้ของเขายังทำาให้มี 
รืายไดี้อีกชี�องทางหนึ�ง	 นั�นก็คือ	 รืายไดี้ 
จ็ากนักท�องเที�ยวัที�เข้ามากางเต้็นท์นอน 
ในไรื�กาแฟ้ที�เขาจ็ัดีสิรืรืพื่ื�นที�เอาไวั้	

 “ผู้มพ่อใจก้ำบรายู่ได้นี� เพ่ราะไม่ต้องไป็ร้บจ้างทำี�อ่�น อยู่่่บ้านเราเยู่็นดี นี�ถ้้าไม่
ติดโควิด จะต้องยู่่่งก้ำบเร่�องกำารจ้ดตารางของน้กำทำ่องเทำี�ยู่วทีำ�ขึ�นมาเทีำ�ยู่วมากำกำว่านี�”   
เกตุ้บอก

	 ปัจ็จ็ุบันเกตุ้ไดี้ลุงมือเพื่าะต้้นกลุ้ากาแฟ้เอง	 เขาเลุ�าวั�า	 แต้�ก�อนโครืงการืปลุ้ก
ป่า	 จ็ะให้ต้้นกลุ้าพื่ันธ์ุกาแฟ้	 แต้�เมื�อโครืงการืฯ	 หมดีไปก็หากลุ้าพื่ันธ์ุไม�ได้ี	 ด้ีวัย
ปรืะสิบการืณ์์ที�เห็นงานในแปลุงเพื่าะกลุ้ามาก�อน	 เขาก็สัิงเกต้เห็นวั�าไม�ไดี้ยาก	 
จ็ึงทดีลุองการืเพื่าะกลุ้ากาแฟ้ดี้วัยต้ัวัเอง	ก็สิามารืถิ่ทำาไดี้		

 “กำารเพ่าะกำลั้า ขอใหั้มีความกำลั้าทำี�จะลัอง แลัะมีนำ�าทำี�เพ่ียู่งพ่อ กำ็ไม่ยู่ากำ ซื้ึ�งแต่
เดิม ผู้มเพ่ียู่งแค่ต้องกำารเพ่าะต้นกำลั้าไว้ซื้่อมในแป็ลังของตนเองเทำ่าน้�น แต่เพ่าะไป็
เพ่าะมาม้นเหัลั่อ กำ็เลัยู่แบ่งขายู่ใหั้คนอ่�นในหัม่่บ้านแลัะคนในพ่่�นทำี�ใกำล้ัเคียู่งทำี�เพ่าะ
เองไม่เป็็นหัร่อลัำาบากำในกำารไป็หัาซื้่�อในทำี�ไกำลั ๆ”

 “คร้�งแรกำ ผู้มแบ่ง ๆ ขายู่ไป็ ได้เงินมาแค่ 6,000 บาทำ เพ่ราะขายู่ถ้่กำกำว่าทำ้อง
ตลัาดมากำ ผู้มเคยู่เหั็นทำี�เชีียู่งรายู่ เขาถ้อนมาแต่ต้น ขายู่ต้นลัะ 15 บาทำ ของผู้มขายู่
ทำ้�งถ้่ง ราคาแค่ 7 บาทำ ถ้่กำมากำ ผู้มเคยู่คิดจะขยู่้บราคาขายู่ไป็ถ้่ง 10 บาทำเหัม่อนกำ้น
นะ แต่กำ็ทำำาไม่ลัง สงสารคนอ่�น ๆ ขายู่ 7 บาทำนี�แหัลัะ ใหั้พ่อหัลั่ดค่าจ้างคนทำี�มาชี่วยู่
รดนำ�า คนมาชี่วยู่เอาดินใส่ถ้่ง แลัะเหัลั่อกำำาไรเลั็กำ ๆ น้อยู่ ๆ กำ็พ่อ” 
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 “ถ้ึงจะมีกำำาไรน้อยู่ แต่กำ็ดีกำว่า
อยู่่่เป็ลั่า ๆ นะ ถ่้อว่าเป็็นอาชีีพ่เสริม  
ยู้่งไงๆ ไร่กำาแฟ้ท่ำกำแป็ลังก็ำต้องมีกำาร 
ป็ลั่กำซื้่อมแซื้มอยู่่่ท่ำกำป็ี ได้น้อยู่ ๆ แต่ได้
นาน ๆ ผู้มว่าดีกำว่าเอากำำาไรทำีเดียู่ว ทำี�
สำาค้ญ่ เราขายู่ต้นกำลั้าถ้่กำ ๆ แบบนี� ชีาว
บ้านกำ็จะหั้นมาป็ลั่กำกำาแฟ้เพิ่�มมากำขึ�น 
คนแถ้วนี�ไม่คอ่ยู่กำล้ัาทำี�จะลัองอะไรใหัม่ๆ 
ต้องใหั้คนอ่�นนำาร่องก่ำอน พ่อได้รายู่ได้
ดี เขากำ็จะทำำาตาม แต่ถ้้าต้นกำลั้าราคาไม่
ส่งน้กำ บางทีำผู้มว่า กำ็อาจทำำาใหั้เขากำล้ัา
ลัองมากำขึ�นกำ็ได้”	เกตุ้บอกถิ่ึงควัามต้ั�งใจ็

ความสุ�าเร็จอุ่ยู�ไม�ไกล็ เม่ือุ่ความรู้คู�ความข้ยัน  

	 จ็ากชีว่ีัต้ที�เคยอย้�วั�างๆ		เปน็สิ�วันใหญ่�	มาวัันนี�เกต้แุทบไม�มีโอกาสิได้ีวั�าง	เพื่รืาะ
มีสิ่�งที�ต้้องรืับผู้่ดีชีอบเพื่่�มขึ�น	

 “ท่ำกำว้นนี� ความร้บผิู้ดชีอบเพิ่�มขึ�นเร่�อยู่ ไม่เคยู่จะลัดลังเลัยู่ อยู่ากำจะขี�เกีำยู่จ  
กำ็ทำำาไม่ได้แลั้ว แต่ผู้มกำ็ไม่เคยู่เบ่�อนะ ยู้่งร้กำทีำ�จะเรียู่นร่้แลัะทำำาตรงนี�ไป็เร่�อยู่ เพ่ราะ 
ยู่้งไง ๆ กำ็ได้ทำำางานอยู่่่ในหัม่่บ้าน อยู่่่ใกำลั้แม่ ผู้มชีอบอยู่่่กำ้บอากำาศบ้านเรา”  

	 อกีไม�กี�ปขีา้งหนา้เกต้	ุมั�นใจ็วั�ารืายไดีข้องเขาจ็ะไดีม้ากขึ�นแน�นอน	เขาภ้มใ่จ็ที�
ไดี้เลุือกควัามมั�นคงให้กับชีีวั่ต้ดี้วัยอาชีีพื่ที�ไดี้ทำาในบ้านเก่ดีของต้นเอง		

 “ความสำาเร็จของผู้ม ยู้่งไม่มี เพ่ราะยู้่งมีอะไรทำี�ต้องเรียู่นร้่ป็ร้บป็ร่งแก้ำไขอยู่่่ 
เร่�อยู่ ๆ ผู้มจะไม่หัยู่่ดอยู่่่แค่นี�แน่นอน  คนเราถ้้ามีความร่้ แต่ไม่ขยู้่น กำ็ไป็ต่อไม่ได้  
แลัะถ้้าขยู่้นอยู่่างเดียู่ว โดยู่ไม่มีความร่้กำ็ไป็ได้ยู่ากำ”	เกตุ้ท่�งท้าย	

นายจิราย่ทธ บััวเหล็็ก (เกต่)

อายุ 31 ปี็  บ้้านเปี็ยงซ้ึ่อ หม่ี�ท่ี่� 4 ติ.ขุนน�าน อ.เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ.น�าน
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ศรีคำำา อุ่่�นถิ่่�น
ปลู็กแบับัผัสุมผัสุานคือุ่ทางรอุ่ดี
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เร่ิมต้นกับัพั�อุ่ 

	 ศึรืีคำา	 อาศึัยอย้�ในบ้านที�มีสิมาชี่ก	 7	 คน	 ตั้วัเธอเองเป็นเกษต้รืกรืรืุ�นที�สิอง 
นับต้ั�งแต้�พื่�อของเธอเข้ารื�วัมงานกับโครืงการืป่ดีทองหลัุงพื่รืะฯ	 ในการืปลุ้กพืื่ชีผู้ัก 
ผู้สิมผู้สิานแลุะขุดีนาขั�นบันไดี	 ปัจ็จ็ุบันครือบครืัวัของเธอ	 ปรืะกอบอาชีีพื่ทำาไรื�	 
ปลุ้กข้าวั	ทำาไรื�ชีาอ้�หลุง	แลุะปลุ้กกาแฟ้

	 ต้อนแรืก	ๆ 	ศึรืคีำายงัไม�ไดีเ้ขา้มาชี�วัยงานของพื่�อมากนกั	เพื่รืาะยงัเรืยีนหนงัสืิอ	
เมื�อเรืียนจ็บมัธยม	ยังต้้องออกจ็ากบ้านไปทำางานกับพื่ี�ชีายอย้�	1	ปี	ศึรืีคำาค�อย	ๆ	เรื่�ม
เขา้มาชี�วัยงานของพื่�อหลัุงจ็ากกลัุบมาจ็ากทำางานกับพีื่�ชีาย	เพื่รืาะเมื�อกลุบัมาอย้�บา้น	
เธอมีโอกาสิไดี้ทำางานกับสิำานักงานเกษต้รืที�สิ้งบ้านสิะจ็ุก-สิะเกี�ยง	 อย้�	 5	 ปี	 แลุะใชี้
ชี�วังวัันหยดุีเสิารือ์าทต่้ยใ์นหว้ังเวัลุานั�น	ชี�วัยพื่�อทำาสิวันทำาไรื�	รืวัมถิ่งึเกบ็ผู้ลุผู้ลุต่้กาแฟ้	

	 ศึรืคีำาบอกวั�าอาชีพีื่การืเกษต้รืต้้องทำาหลุายๆ	อย�าง		“ป็ลัก่ำพ่่ชีอยู่า่งใด อยู่า่งหันึ�ง
ไม่ได้ เพ่ราะเสี�ยู่ง” หากมีใครืถิ่ามวั�าการืทำาเกษต้รืหลุัก	ๆ 	ของเธอคืออะไรื	เธอบอกวั�า
ต้อบไม�ไดี	้เพื่รืาะในสิวันในไรื�มกีารืปลุก้พื่ชืีหลุายชีนด่ี	แต้�ลุะชีนด่ีกใ็หผู้้ลุต้อบแทนแก�
เธอแลุะครือบครืัวัเหมือน	ๆ	กัน

 “กำ่อนทำี�จะมาป็ลั่กำกำาแฟ้ เราเคยู่ป็ลั่กำลัิ�นจี� แต่พ่อไม่ได้ผู้ลักำ็เริ�มนำาต้นกำาแฟ้ 
มาป็ลั่กำตามร่องระหัว่างต้น จากำน้�นกำ็เริ�มต้ดฟ้ันต้นลัิ�นจี�ทำิ�งเร่�อยู่ ๆ จนกำลัายู่เป็็นพ่่�นทำี�
ป็ลั่กำกำาแฟ้แลัะหัม่อน”  

ครููภููมิิปััญญาแห่่งต้้นนำ�าน่าน  27



	 นอกจ็ากปลุ้กกาแฟ้แลุะหม�อนแลุ้วั	 ศึรืีคำาแลุะพื่�อของเธอยังชี�วัยกันทำานา
ปลุ้กข้าวั	 นาของเธอเป็นพืื่�นที�ทดีลุองปลุ้กพื่ันธ์ุข้าวั	 ซื้ึ�งต้้องดี้แลุต้ามขั�นต้อนต้าม 
หลัุกว่ัชีาการืที�กำาหนดี	 แต้�โชีครื้ายที�แม้จ็ะดี้แลุเอาใจ็ใสิ�ขนาดีไหน	 แต้�ปรืากฏวั�า 
แปลุงทดีลุองของเธอไม�ไดี้ผู้ลุ	ดีีที�วั�า	 ต้อนนั�นทางสิำานักเกษต้รืที�สิ้งฯ	 ได้ีชีดีเชียข้าวั 
ให้ครือบครืัวั	แลุะเธอกับพื่�อมีโอกาสิไดี้เรืียนรื้้หลุักวั่ชีาการืทำาเกษต้รื	ในหลุาย	ๆ 	เรืื�อง	
ทั�งการืดี้แลุ	ใสิ�ปุ�ย	การืกำาจ็ัดีวััชีพื่ืชี	เป็นต้้น

 “ตอนน้�นถ้้าเราทำำาแต่ข้าวอยู่่างเดียู่ว ป็่านนี�ครอบคร้วกำ็คงแยู่่ แต่เราทำำากำาแฟ้
กำ้บหัม่อนด้วยู่ พ่ลัาดทำางโน้น แต่ทำางนี�กำ็ยู่้งพ่อไป็ได้”	ศึรืีคำากลุ�าวั	

เนื�อุ่หน�อุ่ข้อุ่งนาดี�า

	 ศึรืีคำาบอกวั�า	 นับต้ั�งแต้�จ็ำาควัามได้ีพื่�อของเธอก็ปลุ้กข้าวัพื่ร้ือม	 ๆ	 กับพื่ืชี 
อย�างอื�นมาโดียต้ลุอดี	อย�างที�ดี่นแปลุงหนึ�งพืื่�นทีจ็ำานวัน	 6	 ไรื�	 พื่�อของเธอแบ�งเป็น 
พื่ื�นที�ปลุ้กข้าวั	2	ไรื�	ที�เหลุืออีก	4	ไรื�	ปลุ้กกาแฟ้แลุะหม�อน	

 “พ่่�นทีำ�ป็ลั่กำข้าวได้น้อยู่ เพ่ราะม้นเป็็นพ่่�นทีำ�ส่ง ในแต่ลัะป็ี ข้าวไร่กำ็ใหั้ผู้ลัผู้ลัิต
เพ่ียู่ง 5 กำระสอบเทำ่าน้�น”	ศึรืีคำาเลุ�า

	 แต้�เมื�อเข้ารื�วัมโครืงการื	 ฯ	 ในปี	 2553	พื่�อของเธอเรื่�มขุดีปรืับพืื่�นที�ทำาไรื�ข้าวั 
ให้เป็นการืปลุ้กข้าวัแบบนาดีำาต้ามควัามรื้้ที�ได้ีจ็ากโครืงการื	 ฯ	 โดียเลุือกข้าวัพัื่นธ์ุ 
พืื่�นเมอืงที�เรืยีกวั�า	“ขา้วัแดีง”	เปน็สิายพื่นัธ์ุในการืปลุก้	นบัแต้�นั�น	นาขา้วักใ็หไ้ดีผู้้ลุผู้ลุต่้
ถิ่ึง	15	กรืะสิอบ	
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	 ต้�อมาครือบครืัวัของศึรีืคำาตั้ดีสิ่นใจ็ขยายขุดีปรืับพืื่�นที�ทำานาไปอีกแปลุงหนึ�ง
จ็ำานวัน	 2	 ไรื�	 ซื้ึ�งก็ให้ผู้ลุผู้ลุ่ต้ที�ดีีอย�างเห็นไดี้ชีัดี	 เธอบอกวั�า	 ที�เป็นเชี�นนั�นก็เพื่รืาะ
นอกจ็ากพื่�อของเธอจ็ะเอาใจ็ใสิ�เป็นอย�างดีีแลุ้วั	พื่�อยังชีอบทดีลุองเทคน่คใหม�	 ๆ	 ใน
การืปลุ้กข้าวั	ไม�วั�าจ็ะเป็นการืทดีลุองทำาปุ�ยทั�งปุ�ยหมักชีีวัภาพื่แลุะสิารืชีีวัภัณ์ฑ์์	

	 การืที�สิามารืถิ่ทำาปุ�ยได้ีด้ีวัยตั้วัเองศึรืีคำาบอกวั�าเป็นสิ่�งที�มีปรืะโยน์อย�างย่�ง 
ต้�อการืลุดีต้้นทุนในการืปลุ้กพื่ืชีทุก	 ๆ	 ชีน่ดี	ทั�งคุณ์ภาพื่ของปุ�ยก็ไม�ได้ีแต้กต้�างจ็าก 
ปุ�ยที�ซืื้�อต้ามร้ืานค้า	“อยู่่างป็่�ยู่ทำี�ได้จากำกำารหัมก้ำฟ้างข้าวก้ำบขี�หัม ่รดนำ�าทำี�ผู้สมผู้ง พ่ด. 1 
กำ็สามารถ้นำาไป็ใส่ต้นกำาแฟ้ทำำาใหั้ต้นแลัะใบเขียู่วงามมากำ”	เธอกลุ�าวั

	 ครือบครืัวัของศึรืีคำา	 ไดี้รืับการืสินับสินุนรืะบบนำ�าเข้านาที�ต้�อมาจ็ากห้วัยต้อย	
ซื้ึ�งอย้�เหนือพืื่�นที�นาขึ�นไป	 เดี่มทีพื่�อของเธอใชี้ไม้ไผู้�ในการืต้�อนำ�ามาในแปลุง	แต้�ต้�อ
มาโครืงการื	 ฯ	 ให้การืสินับสินุน	ท�อ	 PVC	จ็นทำาให้นำ�าสิามารืถิ่กรืะจ็ายเต้็มพืื่�นที�ขึ�น	 
“กำารป็ลั่กำข้าวนี� ถ้้านำ�าดี ข้าวกำ็จะดี”	ศึรืีคำายำ�า		

ช�วยกันท�า ช�วยกันค่ดี

	 นอกจ็ากเธอกับพื่�อแลุ้วั	ศึรืีคำาบอกวั�าคนอื�น	ๆ	ในครือบครืัวัของเธอก็ลุ้วันแต้�
ชี�วัยกันเป็นแรืงงาน	หรืือไม�ก็สินับสินุนดี้านใดีด้ีานหนึ�งต้�อการืงานของครือบครัืวักัน
ถิ่้วันหน้า	 อย�างสิามีของเธอที�ทำางานเป็นเจ็้าหน้าที�อาสิาพัื่ฒนาพืื่�นที�	 (อสิพื่.)	 ของ
โครืงการืป่ดีทองหลัุงพื่รืะฯ	 ก็คอยนำาควัามร้้ืต้�าง	ๆ	ที�ไดี้จ็ากพืื่�นที�ที�ลุงทำางานมาบอก
มาสิอน	หรืือไม�ก็ลุงมือดี้วัยต้ัวัเอง	
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 “ครอบคร้วของเรา มีอะไรกำ็ชี่วยู่กำ้นหัมด ทำ่กำคนต่างมีหัน้าทำี� อยู่่างพ่่อนอกำจากำ
จะเป็็นต้วหัลั้กำในเร่�องต่าง ๆ แลั้ว เวลัามีกำารศึกำษาด่งานอะไรกำ้บโครงกำาร ฯ พ่่อกำ็จะ
ร้บหัน้าทำี�นี� เพ่ราะพ่่อชีอบศึกำษาเรียู่นร่้แลัะนำาความร่้กำลั้บมาป็ร้บใชี้ทำ้นทำี ส่วนหัน้าทำี�
หัลั้กำของแม่ก้ำบเรากำ็ค่อถ้อนหัญ่้า ทำำาหัลั่ม หัยู่อดเมล็ัด เกีำ�ยู่วแลัะตีข้าว หัร่ออยู่่าง 
สามีของเรา มีความร้่อะไรก็ำจะเอามาบอกำมาทำดลัองทำำาก้ำนทีำ�บ้าน กำารเป็็น อสพ่.  
ของเขาทำำาใหั้เราเข้าถ้ึงความร่้ต่าง ๆ น้�นทำำาได้ง่ายู่ขึ�น”		ศึรืีคำากลุ�าวั

	 ทุกวัันนี�แปลุงพืื่�นที�เกษต้รืของครือบครืัวัศึรืีคำาเป็นพืื่�นที�ศึึกษาด้ีงานของคน 
อื�น	 ๆ	 ต้�างพืื่�นที�	 แต้�สิ่�งที�ศึรีืคำาภ้ม่ใจ็ไปมากกวั�านั�น	 คือการืที�ครือบครัืวัของเธอมี 
ควัามเป็นอย้�ที�ดีี	มีอาหารือุดีมสิมบ้รืณ์์	ไม�เป็นหนี�ใครื	

	 ศึรืีคำาบอกวั�าชีาวับ้านมาเรืียนรื้้ในแปลุงของครือบครืัวัเธอ	 สิ�วันใหญ่�มักนำา 
สิ่�งที�ไดี้เรืียนรื้้ไปปฏ่บัต่้	มีอย้�บ้างที�ไม�สิามารืถิ่นำากลุับไปปฏ่บัต่้ไดี้	 เพื่รืาะสิภาพื่พืื่�นที� 
ไม�เอื�ออำานวัย	มนีอ้ยมากๆ	ที�แม้พืื่�นที�จ็ะเอื�ออำานวัยแต้�ก็ไม�ลุงมือปฏ่บัต้	่	“พ่วกำนี�ขี�เกำยีู่จ 
คิดแต่จะจ้าง  พ่อจะจ้าง รายู่จ่ายู่กำ็เพ่ิ�มขึ�น”	เธอบอก

	 แต้�อย�างไรืก็ต้าม	ศึรืีคำายืนยันวั�า	ถิ่ึงจ็ะมีบางคนมาศึึกษาเรืียนรื้้แลุ้วัไม�ปฏ่บัต้่
ต้าม	 แต้�ครือบครืัวัของเธอยังคงต้้องทำาเชี�นนี�ต้�อไป	 เพื่ื�อให้เป็นแบบอย�างให้คน 
ที�พื่รื้อมจ็ะเปลุี�ยนแปลุงต้นเองไดี้ศึึกษาเรืียนรื้้
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ชีวิตท่ีดีีกว�าเด่ีม

	 เมื�อถิ่ามถึิ่งอนาคต้	ศึรีืคำาค่ดีวั�าอนาคต้ก็คือสิ่�งที�เธอทำาอย้�ทุกวััน	 เธอไม�มอง
อนาคต้ที�ยาวัไกลุไปมากวั�าการืทำาทุกวัันนี�ให้ดีีที�สิุดี	

 “เราอยู่ากำป็ร้บพ่่�นทีำ�นาดำาใหั้ดีกำว่าเดิม ไม่ขยู่ายู่แล้ัวเพ่ราะกำำาล้ังเราไม่พ่อ”  
ศึรืีคำายืนยัน

	 เธอบอกวั�า	สิมยันี�ต้้องลุงทนุใหน้อ้ยแลุะค่ดีหาทางที�จ็ะทำาอย�างไรืใหไ้ดีผู้้ลุผู้ลุต่้
มากที�สิุดี	ที�สิำาคัญ่ต้้องรื้้จ็ักปรืะหยัดีค�าใชี้จ็�าย	หาทางลุดีต้้นทุนต้�าง	ๆ	เท�าที�จ็ะทำาไดี้	
โดียที�ผู้ลุผู้ลุ่ต้ต้้องไม�ลุดีคุณ์ภาพื่ไปดี้วัย

	 พื่�อเป็นแบบอย�างให้ศึรืีคำาในเรืื�องขยันแลุะการืฝัิ่กใฝ่ิ่เรีืยนร้้ืที�จ็ะพัื่ฒนาตั้วัเอง
ในดี้านต้�าง	 ๆ	 แม้ทุกวัันนี�เธอจ็ะค่ดีวั�าสิ่�งที�เธอเป็นอย้�	 ยังไม�ไดี้แม้เพีื่ยงครืึ�งของพื่�อ	 
แต้�เธอมั�นใจ็วั�ามรืดีกทางปัญ่ญ่าในดี้านการืเกษต้รืที�ไดี้รืับมาจ็ากพื่�อ	 เธอจ็ะมุ�งมั�น
สิานต้�อให้ดีีที�สิุดี	

นางศิรีค�า อุ่่�นถ่ึ�น  อายุ 34

หม่ี�ท่ี่� บ้้านสะเก่�ยง ติ. ขุนน�าน อ.เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ  จำ. น�าน
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พัฒนพงษ์ ทรัพทวีศ่ร่
กาแฟื้เง่นล็้านแห�งหมู�บั้านสุะเกี�ยง
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ก�อุ่นมาปลู็กกาแฟื้

	 พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์เป็นคนบ้านสิะเกี�ยงมาแต้�กำาเน่ดี	 ต้้นต้รืะก้ลุเป็นคนเก�าแก�ของ
หม้�บ้าน	พื่�อพัื่ฒนพื่งษ์จ็ึงไดี้เห็นการืเปลุี�ยนแปลุงที�เก่ดีขึ�นในหม้�บ้านของต้นทุกชี�วัง		
พื่�อเลุ�าวั�า	 เดี่มทีต้ัวัเองมีว่ัถิ่ีการืทำามาหาก่นเหมือนกับคนอื�น	 ๆ	ที�ทำาอย้�อาชีีพื่เดีียวั	 
คือการืทำาข้าวัไรื�	 โดียปลุ้กข้าวัหลุายพื่ันธ์ุสิลัุบกันไปในพืื่�นที�กวั�า	 10	 ไรื�	 ซื้ึ�งหลุายปีก็ 
ลุุ�ม	ๆ	ดีอน	ๆ	ไดี้ผู้ลุบ้างไม�ไดี้ผู้ลุบ้าง	ปีไหนไม�พื่อก่นก็ต้้องซื้ื�อข้าวัก่น	

	 การืปรืะกอบอาชีีพื่ของพื่�อพัื่ฒนพื่งษ์ต้กอย้�ในสิภาพื่ดัีงกลุ�าวัรื�วัม	 20	 ปี	 
จ็นกรืะทั�งม้ลุน่ธ่แม�ฟ้้าหลุวังฯ	 แลุะม้ลุน่ธ่ป่ดีทองหลุังพื่รืะฯ	 เข้ามาชัีกชีวัน 
ชีาวับ้านทำาการืเกษต้รืในแนวัทางใหม�ในปี	 2553	 ว่ัถิ่ีชีีว่ัต้แลุะอาชีีพื่ของพื่�อก็ 
เปลุี�ยนไป	 เพื่รืาะพื่�อเร่ื�มเปลุี�ยนพืื่�นที�ไรื�เป็นนาขั�นบันไดี	 แลุะบรื่หารืจั็ดีการืพืื่�นที� 
สิ�วันอื�น	ๆ	เพื่ื�อปลุ้กกลุ้วัย	แลุะปลุ้กกาแฟ้

การเร่ิมต้น ก�าลั็งใจ แล็ะชีวิตใหม�ข้อุ่งพั�อุ่พััฒนพังษ์์

	 พื่�อพัื่ฒนพื่งษ์เร่ื�มปลุ้กกาแฟ้ในปี	 2554	 โดียเลุ�าวั�า	 กาแฟ้เป็นพืื่ชีที�อย้� 
ในควัามสินใจ็เดี่มของต้นอย้�แลุ้วั	 เนื�องจ็ากเคยไปเห็นการืปลุ้กกาแฟ้ที�อำาเภอ 
ท�าวัังผู้าแลุ้วัรื้้สิึกชีอบ	แต้�ก็ไม�ไดี้เร่ื�มปลุ้กเองเสิียที	 กรืะทั�งโครืงการืปลุ้กป่าฯ	 ของ 
ม้ลุน่ธ่แม�ฟ้้าหลุวังฯ	 เข้ามาให้ควัามร้้ืแลุะสิ�งเสิรื่มให้ปลุ้กกาแฟ้	ควัามฝัิ่นแลุะควัาม 
ตั้�งใจ็จึ็งเร่ื�มต้้นขึ�น	 โดียเร่ื�มปลุ้กกาแฟ้ในพืื่�นที�นา	 13	 ไรื�	 ทั�งข้าวั	 กลุ้วัย	แลุะกาแฟ้ 
ผู้สิมผู้สิานกัน
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	 ปีแรืกที�กาแฟ้เก็บเกี�ยวัผู้ลุผู้ลุ่ต้ได้ี	 พื่�อพัื่ฒนพื่งษ์ได้ีเง่นเกือบ	 70,000	บาท 
ในปีเดีียวักัน	 ลุ้กสิาวัเรืียนจ็บจ็ากลุำาปางแลุะอยากกลุับมาอย้�บ้าน	พื่�อพัื่ฒนพื่งษ์ 
จ็ึงใชี้เง่นที�ไดี้จ็ากการืขายกาแฟ้เป่ดีรื้านขายของชีำาให้ลุ้ก	เพื่ื�อให้มีงานทำาที�บ้าน		

	 ในปีที�สิอง	 กาแฟ้ทำารืายได้ีให้พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์เพื่่�มขึ�นกวั�าสิองเท�า	 ไดี้เง่นกวั�า	
150,000	บาท	พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์เลุยต้ัดีสิ่นใจ็เปลุี�ยนพื่ื�นที�นาทั�งหมดีเป็นสิวันกาแฟ้	

 “ผู้มหัยู่่ดทำำาข้าวเลัยู่ เพ่ราะทำี�ผู้่านมาทำ่กำ ๆ ป็ี ข้าวทำี�ป็ลั่กำกำ็ไม่เคยู่พ่อกำิน ต้องซื้่�อ
ตลัอด ถ้้าจะซื้่�อกำินทำ้�งหัมด ผู้มกำ็ไม่หั่วง เพ่ราะคำานวณ์แลั้ว รายู่ได้จากำกำาแฟ้สามารถ้
เอาไป็เฉีลัี�ยู่กำ้นได้” 

	 พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์เลุ�าวั�า	หัวัใจ็สิำาคัญ่ของการืปลุ้กกาแฟ้คือ	 ว่ัธีการืใสิ�ปุ�ย	ทุกวััน
นี�พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์ใชี้ว่ัธีผู้สิมปุ�ยคอกแลุะปุ�ยเคมีเข้าดี้วัยกัน	 โดียใช้ีปุ�ยคอก	1	กรืะสิอบ	
คลุุกเคลุ้ากับปุ�ยย้เรืีย	สิ้ต้รื	46-0-0	จ็ำานวัน	1	ก่โลุกรืัม	สิ�วันอีกสิ้ต้รืหนึ�งคือใชี้ปุ�ยคอก
นำามาหมักดี้วัยนำ�าผู้สิมผู้ง	พื่ดี.	1		

 “ทำดลัองกำ่อนไม่กำี�ต้น ผู้่านไป็เด่อนหันึ�งใบกำาแฟ้เขียู่วแลัะหันาขึ�นอยู่่างเหั็นได้
ชี้ด หัลั้งจากำน้�น พ่่อกำ็ใส่ทำ้�งสวนเลัยู่” 

 “ป็ลั่กำกำาแฟ้ใหั้ได้ผู้ลั ไม่มีข้�นตอนไหันไม่สำาค้ญ่ ต้�งแต่เลั่อกำพ่่�นทำี� กำารข่ดหัลั่ม 
แลัะกำารด่แลัเอาใจใส่ทำ่กำ ๆ อยู่่าง อยู่่างพ่่�นทำี�ป็ลั่กำระด้บความส่งถ้้าจะใหั้ดี 
ต้องไม่ตำ�ากำว่า 800 เมตร บ้านสะเกีำ�ยู่งส่งป็ระมาณ์ 1,200 เมตร ซื้ึ�งเหัมาะมากำ”   
พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์อธ่บาย		
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	 นอกจ็ากนี�มีการืฉีดีพื่�นยาเพื่ื�อไม�ให้
เก่ดีโรืคในชี�วัง	 2-3	 เดีือนก�อนเก็บผู้ลุผู้ลุ่ต้ 
ก็ต้้องทำาให้ทั�วัถิ่ึง	 พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์บอกวั�า	 
ชี�วังหน้าฝิ่นเป็นชี�วังที�แมลุงมักรืะบาดี	 จึ็งต้้องด้ีแลุต้้นกาแฟ้เป็นพ่ื่เศึษ	 ที�ผู้�านมา 
พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์ใช้ีสิารืชีีวัภัณ์ฑ์์บ่วัเวัอร์ืเรืียที�ไดี้ควัามร้้ืจ็ากโครืงการืป่ดีทองหลัุงพื่รืะฯ	 
มาใช้ี	 แต้�หากใช้ีบ่วัเวัอรื์เรีืยแลุ้วัแมลุงยังไม�ต้ายหรืือหายไป	พื่�อก็จ็ะใช้ียาฆ่�าแมลุง 
ในการืกำาจั็ดี	 แต้�ต้้องใชี้เฉพื่าะในชี�วังที�กาแฟ้ยังไม�สิุกเท�านั�น	 หากกาแฟ้สิุกแลุ้วั 
ห้ามใชี้เพื่รืาะสิารืเคมีจ็ะต้กค้างในเมลุ็ดีกาแฟ้ไดี้

	 ชี�วัง	2	ปีแรืกของการืรื่เรื่�มปลุ้กกาแฟ้	พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์ต้้องลุงมือทำาทุก	ๆ	อย�าง
ดี้วัยต้ัวัเองในสิวัน	 สิ�วันภรืรืยาจ็ะชี�วัยบ้าง	 แต้�แรืงงานหลุักก็ยังเป็นต้ัวัของพื่�อ 
พื่ัฒนพื่งษ์อย้�ดีี	กรืะทั�งในปีต้�อ	ๆ 	มาจ็ึงมีการืจ็้างแรืงงานบ้างปรืะมาณ์	10	คน	ทำางาน
ครืาวัลุะปรืะมาณ์	3	-	4	วััน		เพื่ื�อถิ่างหญ่้า	ใสิ�ปุ�ย	แลุะเก็บเมลุ็ดีกาแฟ้

สูุ�ผู้ัน�าเกษ์ตรกรผู้ัปลู็กกาแฟื้

	 พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์บอกวั�า	 ต้นเองมั�นใจ็ในเสิ้นทางที�เลุือกเป็นอย�างย่�ง	 วั�าจ็ะทำา 
ชีีว่ัต้ของต้นเองแลุะครือบครืัวัให้มั�นคงไดี้	 ต้อนนี�ชีาวับ้านสิ�วันใหญ่�ก็เรื่�มหันมายึดี 
อาชีีพื่ปลุ้กกาแฟ้	เพื่รืาะหากเทียบกับรืายไดี้จ็ากการืปลุ้กข้าวัโพื่ดี	รืายไดี้จ็ะแต้กต้�าง
กันมาก

  “ข้าวโพ่ดขายู่ได้กำิโลัลัะสองบาทำ สามบาทำ แต่กำาแฟ้กำิโลัหันึ�งขายู่ได้เป็็น
ร้อยู่ เม่�อก่ำอนในหัม่่บ้านกำ็มีแต่พ่่อก้ำบพี่�เขยู่ทำี�ป็ลั่กำ แต่ตอนนี�ชีาวบ้านห้ันมาป็ลั่กำก้ำน 
กำว่าร้อยู่คนแลั้ว มีรายู่ได้กำ็เข้ามาในหัม่่บ้านเป็็นลั้าน”		พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์กลุ�าวั
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	 พื่�อพัื่ฒนพื่งษยั์งบอกอกีวั�า	การืที�
ชีาวับา้นคนอื�น	ๆ 	จ็ะหนัมาเชีื�อแลุะปลุก้ 
กาแฟ้ต้ามต้นนั�น	ไม�ไดีเ้ก่ดีจ็ากผู้ลุผู้ลุต่้
ที�ไดี้จ็ากกาแฟ้เท�านั�น	แต้�การืที�ต้นมาจ็ากครือบครืัวัดีั�งเดี่มของหม้�บ้าน	มีผู้้้คนเคารืพื่
นับถิ่ือมีมาแต้�รืุ�นพื่�อแม�ของต้ัวัเอง	ก็เป็นสิ�วันหนึ�งที�ทำาให้ใครื	ๆ	ต้�างก็เชีื�อถิ่ือ

	 ปจั็จุ็บนัพื่�อพื่ฒันพื่งษเ์ป็นปรืะธานกลุุ�มกาแฟ้บา้นสิะเกี�ยง	มหีนา้ที�ปรืะสิานงาน
ทุกเรืื�องที�มีคนเข้ามาต้่ดีต้�อเกี�ยวักับการืปลุ้กกาแฟ้ของสิมาชี่ก	“พ่่อได้ร้บเลั่อกำเพ่ราะ
เขาเหั็นว่าพ่่อมีความเป็็นผู้่้นำา ป็ระสานงานได้ เป็็นต้วอยู่่างใหั้กำ้บคนอ่�นได้” 

 “ทำ่กำว้นนี�กำ็คอยู่ป็ระสานงานเร่�องต่าง ๆ ใหั้เพ่่�อนสมาชิีกำ กำารทำำางานร่วม 
ก้ำบหัน่วยู่งานภายู่นอกำ ทำำาใหั้เราได้ร้บความร่้ใหัม่ ๆ มีวิธีกำารป็ลั่กำ กำารด่แลักำาแฟ้ 
ทำี�ไม่เคยู่ร่้มากำ่อน แต่ม้นจะสำาเร็จหัร่อไม่ อยู่่่ทีำ�ว่าเกำษตรกำรใหั้ความร่วมม่อ เป็ิดร้บ 
ทำี�จะเรียู่นร่้สิ�งใหัม่ๆ หัร่อยู่อมพ้่ฒนาต้วเองให้ัเกิำดความเชีี�ยู่วชีาญ่มากำน้อยู่แค่ไหัน” 
พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์กลุ�าวั

หมู�บ้ัานกลั็บัมาเป็นรากฐานข้อุ่งชีวิตผู้ัคน

	 เมื�อย้อนดี้เสิ้นทางการืปลุ้กกาแฟ้	 ต้ลุอดี	 10	 ปี	 ของต้นเองแลุะเพื่ื�อน	 ๆ	 
ในหม้�บ้าน	พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์รื้้สิึกภ้ม่ใจ็ที�มีสิ�วันทำาให้ชีีวั่ต้ควัามเป็นอย้�ของชีาวับ้านดีีขึ�น	
พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์เลุ�าวั�า	 บางคนที�ไม�ไดี้ปลุ้กกาแฟ้เป็นจ็รื่งเป็นจั็ง	 ก็จ็ะมีหม�อนเป็นพืื่ชี
เศึรืษฐก่จ็หลัุก	 ซื้ึ�งรืายได้ีจ็ากกาแฟ้แลุะหม�อนของบ้านสิะเกี�ยงในปีที�ผู้�านมาเกือบ 
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สิามลุ้านบาท		มายกรืะดีับชีีวั่ต้ควัามเป็นอย้�ของคนสิะเกี�ยง	ต้อนนี�ไม�มีใครืไปทำางาน
ต้�างหม้�บ้าน	มีแต้�คนอยากจ็ะสิรื้างบ้าน	

	 นอกจ็ากนี�	 พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์ยังเลุ�าวั�า	 ควัามค่ดีของคนรืุ�นใหม�ในยุคปัจ็จ็ุบัน 
เปลุี�ยนไปจ็ากแต้�ก�อนเยอะ	 เมื�อก�อนคนจ็ะเข้าไปอย้�ในเมืองเพื่ื�อหางานทำาแลุะ 
เป่ดีโลุกกวั้าง	 แต้�คนรืุ�นใหม�ทุกวัันนี�กลุับอยากกลุับมาอย้�บ้าน	 เพื่รืาะเขาเห็นวั�าใน 
หม้�บ้านสิามารืถิ่ทำาอะไรืต้�าง	ๆ	ที�สิรื้างรืายไดี้เลุี�ยงดี้อนาคต้ของเขาไดี้อย�างเพื่ียงพื่อ	

 “เดี�ยู่วนี�ลั่กำหัลัานของหัม่่บ้านต่างกำ็อยู่ากำกำล้ับมาทำำามาหัากำินทีำ�บ้าน เพ่ราะ 
เขาเหั็นว่ากำาแฟ้ม้นไป็ได้ แลัะ ยู่้งมีอนาคตทำี�สามารถ้พ่้ฒนาได้ไป็อีกำไกำลั” 

คงมีวันนั�น...สัุกวัน

	 ในอนาคต้	 พื่�อพัื่ฒนพื่งษ์อยากให้ในหม้�บ้านสิะเกี�ยงมีการืรืวัมตั้วักันขาย 
กาแฟ้		เพื่รืาะจ็ะมีอำานาจ็ในการืต้�อรืองรืาคาไดี้	

 “คงอีกำไม่นานหัรอกำ ภายู่ใน 3 - 5 ป็ีข้างหัน้า ต้องสามารถ้รวมกำล่่ัมก้ำนได้ 
แน่ ๆ”	พื่�อพื่ัฒนพื่งษ์มั�นใจ็

	 แลุะยังฝัิ่นอีกวั�า	 ในอนาคต้หากได้ีรืับการืสินับสินุนโรืงสีิขนาดีใหญ่�มา 
จ็ากหน�วัยงานไหนก็ไดี้มาใชี้งาน	การืผู้ลุ่ต้กาแฟ้ของหม้�บ้านสิะเกี�ยงก็อาจ็ยกรืะดีับ 
ไดี้เหมือนกาแฟ้ดีอยตุ้งก็ไดี้	

 “ถ้งึตอนน้�นเราอาจมแีบรนดก์ำาแฟ้ดง้ระดบ้โลักำ กำาแฟ้ของสะเกีำ�ยู่งจะไม่ใช่ีแค่
บรรทำ่กำขึ�นรถ้แลั้ว แต่จะขึ�นเคร่�องไป็ไกำลัถ้ึงต่างป็ระเทำศ” 	พื่�อกลุ�าวั

นายพััฒนพังษ์์ ทรัพัทวีศ่ิริ  อายุ 53 ปี็

หม่ี� 8 บ้้านสะเก่�ยง ติ.ขุนน�าน อ.เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ.น�าน
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เจิร่ญ บััวเหล็็ก
โฮมสุเตย์แห�งบ้ัานสุะจ่ก
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โตมากับัอุ่าชีพัเกษ์ตร 

	 เจ็รื่ญ่	เก่ดีแลุะเต้่บโต้ที�บ้านสิะจ็ุก	เรืียนรื้้วั่ถิ่ีการืทำาการืเกษต้รื	โดียเฉพื่าะการื
ปลุ้กข้าวัไรื�	 มาแต้�รืุ�นพื่�อรืุ�นแม�	 เมื�อโต้ขึ�น	 แต้�งงานมีครือบครัืวัก็รัืบมรืดีกที�ดี่นจ็าก 
พื่�อแม�เพื่ื�อใชี้ทำามาหาเลุี�ยงชีีพื่อย้�ผู้ืนหนึ�ง	ในที�ดี่นผู้ืนดีังกลุ�าวั	เจ็รื่ญ่ทำามาหาเลุี�ยงชีีพื่
ดี้วัยการืปลุ้กพื่ืชีผู้สิมผู้สิาน	มีหม�อน	ข้าวั	มะม�วังห่มพื่านต้์	สิต้อเบอรืี�	 องุ�น	ปลุ้กผู้ัก	
รืวัมถิ่งึทำาโฮมสิเต้ย	์เปด่ีบรืก่ารืที�พื่กัใหน้กัท�องเที�ยวั		นอกจ็ากนี�	เขายังเปน็ลุก้จ็า้งรืาย
วัันของสิถิ่านีเกษต้รืที�สิ้งสิะจ็ุก-สิะเกี�ยง	อีกดี้วัย	อะไรืที�ทำาให้เก่ดีรืายไดี้หมุนเวัียน	แม้
จ็ะต้้องทำาหลุาย	ๆ	อย�าง	เจ็รื่ญ่ก็ไม�เคยเกี�ยง

 “ในบรรดาพ่่ชีผู้สมผู้สานทีำ�ป็ลั่กำเอาไว้ หัม่อนถ่้อว่าทำำารายู่ได้ดีทำี�ส่ด แม้ไม่ได้ 
ตลัอดทำ้�งป็ี แต่เม่�อเฉีลัี�ยู่แลั้วก็ำตกำเด่อนลัะป็ระมาณ์ 1,200 บาทำ แต่จะรอรายู่ได้ 
จากำหัม่อนเพ่ยีู่งอยู่่างเดยีู่วก็ำคงไม่รอด กำเ็ลัยู่ต้องทำำาโน่นทำำานี� ทำำาท่ำกำอยู่า่งทีำ�จะมรีายู่ได้
เพ่ียู่งพ่อต่อค่าใชี้จ่ายู่ในแต่ลัะเด่อน”	เจ็รื่ญ่บอก

ชีวิตเร่ิมต้นหลั็งการศึิกษ์าดูีงาน

	 ชี�วังปี	 2550	 เจ็รื่ญ่พื่รื้อมกับต้ัวัแทนหลุายหม้�บ้านมีโอกาสิไดี้เข้ารื�วัมการื 
ศึึกษาดี้งานที�โครืงการืพื่รืะรืาชีดีำารื่แห�งหนึ�งในจ็ังหวััดีพื่่ษณ์ุโลุก	 การืดี้งานในครืั�งนั�น	 
เจ็รื่ญ่ได้ีเรืียนรื้้เรืื�องการืปลุ้กพืื่ชีผู้ลุไม้เมืองหนาวัหลุายชีน่ดี	 โดียเฉพื่าะองุ�นแลุะ 
สิต้อเบอรืี�	 หลุังกลุับจ็ากการืดี้งาน	 ดี้วัยควัามรื้อนว่ัชีาเจ็ร่ืญ่ลุงมือปลุ้กองุ�นแลุะ 
สิต้อเบอรืี�ทันที	 ไม�นานเรืี�ยวัแรืงแลุะต้้นทุนที�ลุงไปก็เรื่�มเห็นผู้ลุ	 เก่ดีรืายไดี้เป็น 
กอบเป็นกำาอย�างเห็นไดี้ชีัดี	
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 “ไป็เหั็นของเค้าแลั้วม้นสวยู่ แลัะ
เห็ันว่าทีำ�ของเรากำ้บของเค้ากำ็คลั้ายู่ ๆ ก้ำน 
ผู้มกำ็เลัยู่อยู่ากำทำำา อยู่ากำลัองด่คร้บ พ่อม้น
ได้ผู้ลักำ็เลัยู่ทำำาต่อมาเร่�อยู่ๆ” 	เจ็รื่ญ่เลุ�า

 “กำารป็ลั่กำอง่่น สำาค้ญ่เลัยู่ต้องข่ด
หัล่ัมใหั้กำว้างอยู่่างน้อยู่ 1x 1 เมตร เสร็จ
แลัว้ใสข่ี�ว้ว กำารข่ดหัลัม่ใหัก้ำว้างกำเ็พ่่�อใสป่่็�ยู่
ใหั้ได้เยู่อะ พ่่ชีจะกำินได้นาน”	พื่ี�เจ็รื่ญ่บอก

	 นอกจ็ากนั�นเขายังด้ีแลุขั�นต้อน 
ต้�าง	 ๆ	 ในการืปลุ้กองุ�นอย�างใกลุ้ชี่ดี	 
โดียเฉพื่าะการืต้ัดีแต้�งก่�ง

 “ทีำ�ไป็ด่งานมา เขาบอกำว่ากำารต้ด
แต่งกิำ�งสำาค้ญ่มากำ พ่อกำลั้บมาทำำาเอง ผู้มป็ร้บนิดหัน่อยู่ ค่อแทำนทำี�จะต้ดกิำ�งให้ัยู่าว
ป็ระมาณ์ 2 เมตร ผู้มต้ดเหัลั่อแค่ เมตรกำว่าๆ เพ่ราะเวลัาม้นแตกำแยู่กำกำิ�งแลั้ว จะทำำา 
ใหั้ผู้ลัม้นใหัญ่่กำว่า” 	พื่ี�เจ็รื่ญ่บอกเทคน่คของต้ัวัเอง

	 	 เจ็รื่ญ่เน้นวั�าการืปลุ้กพื่ืชีผู้ลุไม้แบบนี�	 ต้้องมีควัามร้้ืจ็รื่งๆ	 แค�ค่ดีวั�ารื้้เพื่ียง 
อย�างเดีียวัไม�ไดี้	 ต้้องลุงมือศึึกษาดี้วัยต้นเองให้ถิ่�องแท้	 เขาโชีคดีี	 ที�ไดี้ทำางานใน 
สิำานักงานเกษต้รืที�สิ้ง	จ็ึงทำาให้มีโอกาสิไดี้เรืียนรื้้การืปลุ้กพื่ืชีที�หลุากหลุาย	แม้แต้�การื
เจ็อผู้้้คนที�มาเยี�ยมโครืงการืก็ทำาให้เก่ดีควัามค่ดีใหม�	ๆ	อย้�เสิมอ	อย�างการืใชี้ปุ�ยหมัก
ในการืบำารืงุดีแ้ลุพื่ชืีผู้กัในสิวันกเ็ปน็ควัามรื้ท้ี�ไดีจ้็ากสิำานกังานเกษต้รืที�สิง้โดียปุ�ยหมกั
ดีังกลุ�าวั	เจ็รื่ญ่ใชี้ม้ลุไก�หมักกับผู้ง	พื่ดี.	7	หรืือ	พื่ดี.	2	นานนับปี	จ็ึงจ็ะสิามารืถิ่นำาไป
ใชี้ไดี้			“ไดี้ผู้ลุดีีมาก	ที�สิำาคัญ่ไม�ต้้องซื้ื�อปุ�ยเคมีรืาคาแพื่ง	ๆ	มาใชี้”	เจ็รื่ญ่กลุ�าวั

ดีอุ่กผัล็ข้อุ่งการเรียนรู้แล็ะล็งมือุ่ท�า

	 การืปลุ้กองุ�นจ็ะเหนื�อยแค�ครืั�งแรืก	กวั�าจ็ะได้ีเก็บผู้ลุผู้ลุ่ต้ใช้ีรืะยะเวัลุา	 	 2	 ปี	
ก�อนให้ผู้ลุผู้ลุ่ต้	ก็ต้้องคอยต้ัดีแต้�งก่�ง	ใสิ�ปุ�ย	ให้นำ�าอย�างสิมำ�าเสิมอ	

 “ผู้มป็ลั่กำคร้�งแรกำ คร้�งเดียู่ว ตอนนี�ผู้มกำ็ยู่้งได้ผู้ลัผู้ลัิตอยู่่่” 
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	 ทุกวัันนี�องุ�นของเจ็ร่ืญ่ออกผู้ลุให้เก็บ 
รืาวั	ๆ	40-50	ก่โลุกรืัม	สิรื้างรืายไดี้ปรืะมาณ์	 
30,000	บาทต้�อปี	 “ตอนนี�ผู้มมีเพี่ยู่ง 11 ต้น 
ต้นท่ำนแต่ลัะป็ีป็ระมาณ์ 3,000 บาทำ นำ�าเรา 
ไม่ได้ซื้่�อค่าแรงไม่ได้จ้าง มีแต่ค่าป็่�ยู่แลัะ 
อ่�นๆ อีกำนิดหัน่อยู่ป็ีหันึ�งได้สามหัม่�นกำ็ถ้่อ 
ว่าค่้ม ” 

	 สิำาหรืับการืปลุ้กสิต้อเบอรืี�นั�น	เจ็รื่ญ่ไดี้ 
ไปศึึกษาดี้งานเป็นการืปลุ้กแบบใชี้ปุ�ยเคมี	 แต้�ปุ�ยเคมีมีรืาคาแพื่ง	 ไม�มีกำาลัุงซื้ื�อ	 ก็ 
เลุยมุ�งมั�นที�จ็ะบำารุืงดี้วัยปุ�ยคอก	 “ผู้มว่าลั่กำสตอเบอรี�แบบใชี้ป็่�ยู่คอกำใหั้รสชีาติทำี� 
หัวานกำว่า แม้ลั่กำจะไม่ใหัญ่่เท่ำา แต่ผู้มก็ำพ่อใจ เม่�อกำ่อนป็ลั่กำเยู่อะ แต่ตอนนี�ป็ร้บ 
มาป็ลั่กำน้อยู่ลัง ป็ลั่กำแค่จำาหัน่ายู่ใหั้น้กำทำ่องเทำี�ยู่ว หัร่อป็ลั่กำใหั้น้กำทำ่องเทำี�ยู่วได้ด่ได้เหั็น
ต้นสตอบอรี�กำ็พ่อแลั้ว” เจ็รื่ญ่บอก

	 สิ�วันการืทำาโฮมสิเต้ย์บา้นพัื่กให้นกัท�องเที�ยวัในพืื่�นที� 
ไรื�ของต้นเอง	 เป็นที�มาของรืายไดี้อีกแหลุ�งหนึ�งของ 
ครือบครืัวั	 ทั�งยังเป็นชี�องทางในการืขายผู้ลุผู้ลุ่ต้ 
ทางการืเกษต้รืของต้ัวัเองอีกชี�องทางหนึ�งได้ีเป็น
อย�างดีี	 เจ็รื่ญ่บอกวั�า	 ผู้ลุผู้ลุ่ต้ที�ไดี้จ็ากสิวันไม�ต้้อง
ไปขายที�ไหน	แค�มีคนมาเที�ยวั	 ทั�งองุ�น	 สิต้อบอรืี�	 
พื่ืชีผู้ัก	รืวัมถิ่ึงก่�งองุ�นต้อน	ก็ไม�พื่อขาย	
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 “ผู้มตอนกิำ�งอง่่นขายู่ด้วยู่ น้กำท่ำองเทีำ�ยู่วมาเหั็น เขากำ็ซื้่�อกำลั้บไป็ทำดลัองป็ลั่กำ 
ทำี�บ้านอง่่นเป็็นพ่่ชีทีำ�ไม่ได้มีก้ำนท้ำ�วไป็ เขาเหั็นของเราก็ำอยู่ากำทำดลัองป็ลั่กำบ้าง”  
เจ็รื่ญ่กลุ�าวั

ความพัอุ่ใจในสุ่�งท่ีเป็นอุ่ยู� แล็ะการตั�งรับัปัญหาท่ีอุ่าจเก่ดีข้้�น

	 ทุกวัันนี�	 สิ่�งที�เจ็รื่ญ่พื่อใจ็ที�สิุดีคือการืไม�ต้้องไปทำางานที�อื�น	 	 สิ่�งที�พื่อใจ็ต้�อมา 
คือมีชีาวับ้านหลุายคนมาด้ีแลุะเรีืยนร้้ืในสิ่�งที�ต้นเองทำา	 แลุ้วันำากลุับไปทำาในพืื่�นที�
ของเขาเอง	

 “บางทำีเด็กำอายู่่แค่ยู่ี�สิบต้น ๆ มาด่โฮมสเตยู่์ในไร่ผู้สมผู้สานของผู้ม แลั้วกำลั้บ 
ไป็ริเริ�มทำำาในทำี�ของต้วเอง กำ็สามารถ้ไป็ได้ มีน้กำท่ำองเทำี�ยู่ว มีพ่่ชีผู้้กำผู้ลัไม้ไว้บริกำาร  
น้กำทำ่องเทำี�ยู่วกำ็ชีอบ แต่ในอนาคตอาจต้องป็ร้บกำ้นอีกำรอบ ตอนนี�ดีทำี�กำระแสทำ่องเทำี�ยู่ว
ม้นบ่ม น้กำทำ่องเทำี�ยู่วยู่้งเยู่อะ กำ็เลัยู่ยู่้งไม่มีป็ัญ่หัา” 

	 ปัจ็จุ็บันนี�คนในหม้�บ้านหันมาทำาโฮมสิเต้ย์กันมากวั�าส่ิบรืายแลุ้วั	 เขาเห็นวั�า 
ต้�อไปอาจ็ต้้องมีการืรืวัมกลุุ�มกัน	เพื่ื�อหามาต้รืฐานการืทำาโฮมสิเต้ย์รื�วัมกัน	แลุะสิรื้าง
จ็ุดีเดี�นให้ไม�ซื้ำ�ากัน	 เชี�น	 มีการืปลุ้กพื่ืชีผู้ัก	ผู้ลุไม้กันคนลุะแบบ	หาจ็ุดีเดี�นของต้ัวัเอง 
ให้ได้ี	 นักท�องเที�ยวัจ็ะได้ีมีทางเลืุอก	 คนทำาโฮมสิเต้ย์ก็จ็ะไม�เก่ดีปัญ่หาการืแย�งชี่ง 
ลุ้กค้า
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 “จรงิ ๆ  แลัว้เม่�อไดค้วามร่ไ้ป็ กำค็วรนำากำลับ้ไป็ป็ร้บใชีแ้ลัะกำลัา้ทำำาสิ�งใหัม ่ๆ  บา้ง 
อยู่่างผู้มทีำ�เดินมาถ้ึงทำ่กำว้นนี�ได้กำ็เพ่ราะใช้ีความร่้แล้ัวนำามาทำดลัองป็ร้บใช้ี ไม่ได้ทำำา
อยู่า่งทำี�เคยู่ไป็ดง่านเสียู่ทำ้�งหัมด เราตอ้งเรียู่นร่้ใหัส้อดคลัอ้งกำบ้ตน้ทำน่ทำี�เรามี พ่ยู่ายู่าม
สร้างจ่ดแข็งของต้วเองใหั้แตกำต่างจากำคนอ่�น ๆ ม้นจึงจะมีรายู่ได้ไว้เลีั�ยู่งครอบคร้ว
แบบยู่าว ๆ  สามารถ้ส่งลั่กำเรียู่นได้จนจบได้ ไม่ใชี่บ่มแค่ป็ีสองป็ีกำ็จบ” 	เจ็รื่ญ่กลุ�าวั

สัุกวัน...ภููหัวโล้็นแห�งบ้ัานสุะจ่กจะเขี้ยวด้ีวยพืัชพัันธ์่

	 เป้าหมายที�วัางไวั้ในอนาคต้	 เจ็รื่ญ่ยังยืนยันที�จ็ะดีำาเน่นในวั่ถีิ่การืปรืะกอบ
อาชีีพื่แบบนี�ไปเรืื�อย	 ๆ	 ที�ผู้�านมาเขาให้คะแนนต้ัวัเอง	 80%	 ที�สิามารืถิ่เรืียนรื้้แลุะ 
ทำาในสิ่�งที�ไม�เคยทำาให้เก่ดีดีอกออกผู้ลุขึ�นไดี้	ที�เหลุืออีก	20	%		คือเรืื�องการืต้ลุาดีที�ยัง
ต้อ้งพัื่ฒนาให้เต้บ่โต้แลุะหลุากหลุายกวั�าที�เป็นอย้�		“ผู้มอยู่ากำจะพ้่ฒนาด้านกำารตลัาด
ใหัข้ยู่ายู่กำว่าทีำ�เป็น็อยู่่่ แม้ทำก่ำว้นนี�ผู้ลัผู้ลัติจะสามารถ้ขายู่ได้ แต่ถ้้าสามารถ้นำาผู้ลัผู้ลิัต
มาแป็รร่ป็ เชี่น ทำำานำ�าหัม่อน ทำำาแยู่ม ทำำาไวน์อง่่น  กำ็น่าจะทำำาใหั้เราโตขึ�น แต่ทำ้�งนี�กำ็คง
หัาความร่้แลัะต้นทำ่นกำ่อน” 

 “ทำก่ำอยู่า่งเราตอ้งขยู้่น ส่ ้ผู้มโชีคดทีำี�ไมเ่คยู่เจออ่ป็สรรคใหัญ่่ๆ ทำ้�งนี�กำน็า่จะเพ่ราะ
ผู้มทำำาอะไรไม่ได้เยู่อะ จนเกำินกำำาลั้ง ทำำาแบบสอดคลั้องกำ้บพ่่�นฐานแลัะต้นทำ่นทำี�เรามี”  

	 ในอนาคต้เจ็ร่ืญ่อยากให้ภาพื่ภ้เขาหัวัโลุ้นของบ้านสิะจุ็กต้อ้งหมดีไป	ชีาวับ้าน 
หันมาทำาเกษต้รืผู้สิมผู้สิานกันทั�วัหน้า	 มีปลุ้กไม้ผู้ลุไม้ใชี้สิอยคลุะเคลุ้ากันไปอย�าง 
หลุากหลุาย	

 “ผู้มเชี่�อว่าอีกำไม่เกำิน 10 ป็ี สิ�งทำี�ฝันจะเกำิดขึ�น”	เจ็รื่ญ่มั�นใจ็

นายเจริญ บััวเหล็็ก  อายุ 38  ปี็

หม่ี� 7 บ้้านสะจุำก ติ. ขุนน�าน อ. เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ.น�าน
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ผััน อุ่่�นถิ่่�น แล็ะ ส่น่สา อุ่่�นถิ่่�น 
ผู้ัน�าการเปล่ี็ยนแปล็งสุร้างแรงบัันดีาล็ใจ 
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ก�อุ่นรู้จักมูล็น่ธ่ปิดีทอุ่งหลั็งพัระฯ

	 พื่�อผู้นัเป็นผู้้อ้าวัโุสิที�ใครื	ๆ 	ก็นบัถิ่อืคนหนี�งของหม้�บา้น	เต้บ่โต้มากับครือบครืวัั
ที�มีพีื่�น้อง	 7	 คน	 พื่�อผัู้นเป็นลุ้กคนโต้	 ทำามาหาเลุี�ยงชีีพื่ด้ีวัยการืทำาข้าวัไรื�	 ปลุ้ก 
ขา้วัโพื่ดีหวัาน	ขา้วัโพื่ดีเลุี�ยงสิตั้วั	์มาต้ั�งแต้�อายยุงัไม�ถิ่งึ	15	ป	ี	สิมยันั�นยงัไม�มโีรืงเรืยีน	
พื่�อผู้ันจ็ึงไม�ไดี้เรืียนหนังสิือ	 พื่อถิ่ึงวััยที�มีเรืี�ยวัแรืงกำาลุังพื่รื้อม	 ก็ต้ามพื่�อต้ามแม� 
ลุงไรื�ชี�วัยงาน	

	 ต้อนนี�พื่�อผู้ันอายุ	 70	 ปีแลุ้วั	 เรืี�ยวัแรืงไม�มีเหมือนก�อน	 แม้จ็ะยังยึดีการืทำา 
เกษต้รืเป็นลุมหายใจ็ของชีีวั่ต้	แต้�ทำามาก	ๆ	มันก็ไม�ไหวั	ต้้องอาศึัยแรืงงานของลุ้ก	ๆ	 
มาชี�วัย	 โดียเฉพื่าะโอ๋	 หรืือสิุน่สิา	 อุ�นถ่ิ่�น	 ผู้้้เป็นลุ้กสิาวั	 ที�เข้ามารื�วัมภารืะงานรื�วัม 
กับพื่�ออย�างแข็งขัน

	 พื่�อผัู้นมีวั่ถีิ่ชีีว่ัต้เชี�นนั�น	 กรืะทั�งมีครือบครัืวัมีลุ้กมีเต้้า	 ก็ยังขลุุกอย้�ในไรื� 
ข้าวัโพื่ดี	 ไม�ผัู้นเปลุี�ยนไปยึดีอาชีีพื่อย�างอื�น	 มีอย้�ชี�วังสิั�น	 ๆ	ปรืะมาณ์ปี	2548-2549	 
ที�โครืงการืของหน�วัยงานทางป่าไม้เข้ามาสิ�งเสิรื่มให้ปลุ้กกาแฟ้	แลุะแมคคาดีีเมีย	 
พื่�อผู้นัหนัไปปลุก้พื่ชืีที�ไดีร้ืบัการืสิ�งเสิรืม่		แต้�ครืั�นผู้ลุผู้ลุต่้ออกมา	กลุบัไม�มตี้ลุาดีรัืบซืื้�อ 
ก็เลุยต้ัดีฟ้ันท่�ง
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ก้าวแรกแห�งแรงบัันดีาล็ใจ

	 ในปี 	 2552	 โครืงการื
ป่ดีทองหลุังพื่รืะฯ	 ไดี้เข้ามาจ็ัดี 
ปรืะชีุมในหม้�บ้าน	 โดียเสินอให้ 
มีการืรัืงวััดีที�ทำาก่น	 เพืื่�อจ็ะทรืาบ 
ข้อม้ลุพืื่�นที�ที�ชัีดีเจ็น	จ็ะได้ีวัางแผู้น 
สิ�งเสิรื่มการืปลุ้กพื่ืชีเศึรืษฐก่จ็ 
แลุะสิ�งเสิรืม่อาชีพีื่อื�น	ๆ 	ไดีต้้รืงจ็ดุี	 
การืปรืะชีุมครืั�งนั�นพื่�อผู้ัน	 แลุะ 
โอ๋ไดี้เข้ารื�วัมด้ีวัย	 วัันนั�นคนใน 
หม้�บ้านสิ�วันใหญ่�เห็นดี้วัยกับข้อเสินอขอป่ดีทองฯ	มีเพื่ียงไม�กี�รืายที�ไม�เอาดี้วัยกับ 
โครืงการืเพื่รืาะกลุัวัวั�าจ็ะมายืดีที�ด่ีนคืนไปเป็นของหลุวัง	 แต้�แม้จ็ะมีเพีื่ยงจ็ำานวัน 
น้อยที�คัดีค้านทางป่ดีทองฯ	 ก็รืับฟั้ง	 เห็นวั�ามต้่การือยากรื�วัมโครืงการืยังไม�เป็น 
เอกฉันท์	จ็ึงต้ัดีสิ่นใจ็ยังไม�เรื่�มโครืงการืที�นี�	หันไปทำาในหม้�บ้านอื�น	ๆ	ก�อน		

	 โอ๋บอกวั�าแม้โครืงการืจ็ะไม�ไดี้เก่ดีในหม้�บ้านต้นเอง	แต้�การืปรืะชีุมในครืั�งนั�น	
ทำาให้ต้ัวัเองไดี้สิมัครืเป็นอาสิาพื่ัฒนาของโครืงการื	 เพื่ื�อทำางานสิ�งเสิรื่มแลุะต่้ดีต้าม
ข้อม้ลุในหม้�บ้านอื�น	 ๆ	 จึ็งทำาให้มีโอกาสิเรืียนรื้้สิ่�งต้�าง	 ๆ	ทั�งจ็ากการืไปศึึกษาดี้งาน	
แลุะการืไดี้คลุุกคลุีกับงานดี้านการืเพื่าะชีำาที�สิำานักงาน		

	 หลุังเป็นอาสิาสิมัครืของโครืงการือย้�	 	 2	 ปี	 โอ๋แลุะพื่�อเห็นวั�าการืรื�วัมงาน 
กับโครืงการืมีผู้ลุดีีกวั�าข้อกังวัลุของชีาวับ้าน	 ปรืะกอบกับได้ีรัืบรื้้จ็ากเครืือญ่าต่้ 
ในหม้�บ้านอื�น	 ๆ	 ที�รื�วัมโครืงการืวั�า	 การืรื�วัมกับโครืงการืได้ีปรืะโยชีน์มากมายหลุาย
ดีา้น		โอแ๋ลุะพื่�อจ็งึไม�คด่ีที�จ็ะรือการืเหน็พ้ื่องกนัทั�งหมดีของชีาวับา้นอกีต้�อไป	จ็งึต้ด่ีต้�อ
กบัโครืงการืเพื่ื�อนำาเอากลุว้ัยแลุะหวัายมาปลุก้	เอาหมพ้ื่นัธ์ุเหมยซื้านมาทดีลุองเลุี�ยง
กันหม้�เครืือญ่าต้่ก�อน	

  “ชีาวบ้านบอกำว่ากำล้ัวยู่แบบนี�ม้นไม่น่าจะมีลั่กำได้นะ เพ่ราะเป็็นต้นกำล้ัา 
ทำี�เพ่าะจากำเน่�อเยู่่�อ แต่พ่อม้นติดผู้ลั ได้ผู้ลัขึ�นมา พ่วกำเขากำ็เริ�มหั้นมาสนใจ” 
โอ๋เลุ�าถิ่ึงเสิียงสิะท้อนของชีาวับ้านในชี�วังแรืก
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	 จ็ากนั�นเกือบปี	 พื่อชีาวับ้าน 
เรื่�มเห็นผู้ลุวั�า	 ทั�งกลุ้วัย	 หวัายแลุะ 
หม้เหมยซื้านเรื่�มไปได้ีดีี 	 ควัาม 
สินใจ็ของชีาวับ้านก็ขยับขยายขึ�น

ผัล็งานเป็นประจักษ์์
พัยานต�อุ่ผู้ัคน

	 เมื�อ เห็นวั�าชีาวับ้านสินใจ็ 
มากขึ�น	 ในปี	 2556	 โอ๋จ็ึงเข้าไปที� 
สิำานักงานของโครืงการื	 เลุ�าให้ 

โครืงการืฟั้งวั�าชีาวับ้านหันมาสินใจ็กันอย�างแพื่รื�หลุาย	 ทุกหลุังคาเรืือนอยากเข้า 
รื�วัมโครืงการืดี้วัย	

 “ชีาวบ้านเขาเห็ันว่าครอบคร้วของเราเก็ำบผู้ลัผู้ลิัตกำล้ัวยู่ได้ทำ่กำอาทิำตยู่์ มี 
รายู่ได้เข้ามาไม่ขาด เขาจึงเริ�มสนิทำใจแลัะกำระต่อร่นร้นอยู่ากำเข้าร่วมบ้าง แม้กำระทำ้�ง 
คนทำี�เคยู่ต่อต้านกำ็หั้นมาเหั็นดีเหั็นงามด้วยู่” 

	 โอ๋เลุ�าอย�างภ้ม่ใจ็ที�ผู้ลุงานของครือบครัืวัเธอแลุะเครืือญ่าต่้สิร้ืางแรืงบันดีาลุ
ใจ็ให้คนอื�น	 ๆ	หลุังจ็ากนั�นชีาวับ้านทุกหลุังคาเรืือนก็เข้ารื�วัมโครืงการืกันหมดี	มีทั�ง
การืปลุ้กพื่ืชีเศึรืษฐก่จ็	 เชี�น	ต้้นปรืะดี้�	ต้้นไผู้�	มะม�วัง	กลุ้วัย	หวัาย	แลุะการืเลุี�ยงสิัต้วั์	
สิำาหรืบัโอ๋แลุะพื่�อผู้นั	นอกจ็ากกลุว้ัยแลุะหวัายแลุว้ั	ต้อนหลุงัยงัเขา้รื�วัมโครืงการืปลุก้
มะม�วังห่มพื่านต้์ดี้วัย	โดียปลุ้กทั�งหมดี	3	แปลุง	รืวัมพื่ื�นที�ทั�งหมดีกวั�า	40	ไรื�		

การสุร้างผัล่็ตผัล็ให้เจริญเต่บัโต

	 แม้จ็ะสิามารืถิ่สิรื้างแรืงบันดีาลุให้คนอื�น	ๆ	ไดี้	แต้�โอ๋ก็ยอมรืับวั�า	กวั�าจ็ะเรืียน
รื้้แลุะพื่ัฒนาเทคน่คต้�าง	ๆ	ในการืปลุ้กพื่ืชีแลุะเลุี�ยงหม้นั�น	ต้้องใชี้เวัลุาในการืพื่่สิ้จ็น์	
อย�างการืเลุี�ยงหม้นั�น	 ไดี้รืับหม้เหมยซื้านจ็ากโครืงการืมาในต้อนแรืก	 ก็เลุี�ยงไปต้าม
ควัามเข้าใจ็ของต้นเอง	 ซื้ึ�งก็ไม�ไดี้ผู้ลุ	 ต้้องหันกลุับมาเลีุ�ยงหม้�พืื่�นเมืองเหมือนแต้� 
ก�อน	 แต้�ปรืับว่ัธีการืเลุี�ยงแบบหม้เหมยซื้าน	คือไม�เลุี�ยงแบบปลุ�อย	 แต้�จ็ะขุนแลุะ 
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ดี้แลุเอาใจ็ใสิ�อาหารือย�างเต็้มที�	 มีการืทำา
คอกให้สิะดีวักแลุะง�ายในการืด้ีแลุเรืื�อง
โรืคแลุะการืฉีดีวััคซื้ีน	

	 พื่�อผู้ันเสิรื่มวั�าการืเลุี�ยงหม้พืื่�น
เมืองต้ามควัามเคยชี่นที�มีมาแต้�เดี่มนั�น	
จ็ะปลุ�อยให้หม้หาก่นอาหารืเองต้าม
ธรืรืมชีาต้่	การืเจ็รื่ญ่เต้่บโต้จ็ึงไม�ดีี	แต้�เมื�อ
ปรืับมาเลุี�ยงเองในคอก	 ขยันด้ีแลุอย�าง
ทั�วัถึิ่ง	 ก็ได้ีหม้ที�ดีีมีนำ�าหนัก	 ขายได้ีง�าย	
นอกจ็ากหม้แลุ้วั	ครือบครืัวัของโอ๋ยังเคย
เลีุ�ยงไก�กวั�ารื้อยต้ัวั	 โดียปรืับวั่ธีการืเลุี�ยง	
จ็ากที�ปลุ�อยให้หาก่นกันเองต้ามธรืรืมชีาต่้	 มาเป็นการืเลุี�ยงแบบกักบรื่เวัณ์ให้อย้� 
แต้�ในสิวัน	 มีการืฉีดีวััคซีื้นป้องกันโรืค	ดี้แลุเรืื�องอาหารือย�างทั�วัถึิ่ง	 ไก�ก็เจ็รื่ญ่เต้่บโต้ 
เรื็วั	สิามารืถิ่ขายหรืือทำาเป็นแม�พื่ันธุ์	ไวั้เพื่าะพื่ันธุ์ไก�ไดี้อย�างสิมบ้รืณ์์

 “กำารป็ร้บมาเลัี�ยู่งไก่ำวิธีแบบนี� สิ�งสำาค้ญ่ทีำ�กำารเลัี�ยู่งไก่ำแบบธรรมชีาติม้กำจะ 
ไม่ค่อยู่ทำำาค่อกำารฉีีดว้คซื้ีน เราต้องฝึกำฉีีดว้คซื้ีนไกำ่ใหั้เป็็น ซื้ึ�งกำ็ไม่ยู่ากำ ทำ่กำว้นนี� เรา 
ยู้่งสามารถ้สอนให้ัคนอ่�น ๆ ในหัม่่บ้านให้ัฉีีดได้เลัยู่ กำารจ้ดหัาว้คซีื้น กำ็ป็ระสาน 
ขอความอน่เคราะหั์มาจากำป็ศ่ส้ตว์อำาเภอ เขากำ็ใหั้ ชีาวบ้านคนไหันไม่ต้องกำารฉีีด 
เอง กำ็จ้างใหั้คนอ่�นฉีีดใหั้ เขาจะคิดต้วลัะ 1 บาทำ”	โอ๋อธ่บาย

	 สิ�วันอาหารืที�ให้ไก�นั�น	 โอ๋กับพื่�อผัู้นก็ผู้สิมขึ�นเองจ็ากข้าวัโพื่ดีที�ปลุ้ก	 โดียการื 
นำามาบดีแลุ้วัผู้สิมกับหยวักกลุ้วัยแลุะรืำาข้าวั	ต้อนนี�โอ๋มีไก�อย้�เกือบ	 300	 ตั้วั	 โอ๋จ็ะ 
ดี้เรืื�องวััคซื้ีน	 สิ�วันพื่�อผู้ันจ็ะมีหน้าที�ในการืดี้แลุเรืื�องอาหารืแลุะคอก	ที�จ็ะต้้องทำาให้ 
โลุ�ง	กวั้าง	อากาศึโปรื�ง	ไม�อับ	เพื่ื�อป้องกันการืเก่ดีโรืคขนรื�วังแลุะโรืคอื�น	ๆ		ไดี้ง�าย

	 ต้ั�งแต้�เลุี�ยงหม้	 เลุี�ยงไก�มา	 โอ๋มีควัามภ้ม่ใจ็ในตั้วัเองมากที�ผู้ลุผู้ลุ่ต้ของเธอ 
แลุะครือบครัืวัขายดีีมาต้ลุอดี	 ทั�งขายให้ผู้้้คนจ็ากปรืะเทศึเพืื่�อนบ้าน	 ที�ต้้องใช้ีไก� 
แลุะหม้ในการืปรืะกอบ	“พื่่ธีกรืรืมดีอกแดีง”	แลุะขายให้ชีาวับ้านทั�วั	ๆ	ไป	
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ความรู้ ความข้ยัน จะยืนยันความสุ�าเร็จ

	 โอ๋บอกวั�าทุกอย�างต้้องใช้ีควัามร้้ืนำาทาง	 เมื�อเรืาทำาได้ีแลุ้วั	 รืายได้ีก็จ็ะมา	 
ชีาวับ้านก็ทำาต้าม	 แม้จ็ะใชี้เวัลุาถิ่ึง	 2-3	 ปี	 แต้�ผู้ลุที�ไดี้ก็คุ้ม	 โอ๋เรีืยนรื้้วั�าการืจ็ะนำา 
ควัามค่ดีคนอื�นไดี้	 ต้ัวัเธอเองจ็ะต้้องทำาให้สิำาเรื็จ็ก�อน	 การืโน้มน้าวัคนอื�นให้ทำา
ต้ามได้ี	ต้้องทำาให้เห็นด้ีวัยผู้ลุงานแลุะรืายได้ีที�เพื่่�มขึ�น	 ปัจ็จั็ยควัามสิำาเรื็จ็	นอกจ็าก 
ควัามรื้้แลุ้วั	อีกสิ่�งหนึ�งที�ต้้องมีคือควัามขยันแลุะเอาใจ็ใสิ�		

 “จากำทำี�เม่�อก่ำอน เรามีรายู่ได้อาทิำตยู่์ลัะป็ระมาณ์ 400 บาทำ แต่เดี�ยู่วนี� 
ได้ไม่ตำ�ากำว่า 1,000 บาทำ อาทิำตย์ู่ไหันขายู่กำล้ัวยู่แลัะหัวายู่ด้วยู่ กำ็จะมีเงินเพิ่�มมา 
อีกำ 700-800 บาทำ เป็็นอยู่่างนี�อยู่่่ตลัอด”	โอ๋บอก			

สัุกวัน...หวังไกล็จะเป็นจริง

	 โอ๋หวัังไวั้วั�า	 ในอนาคต้จ็ะขยายการืเลุี�ยงไก�ไปให้ไดี้ถิ่ึง	 500	 ต้ัวั	 เนื�องจ็าก 
ยังมีอาหารืเพีื่ยงพื่อ	 พืื่�นที�เลุี�ยงก็กว้ัางขวัาง	 มีบรื่เวัณ์ให้ไก�ได้ีวั่�งเลุ�น	นอกจ็ากนี�เธอ 
ยังอยากเห็นชีาวับ้านมีชีีว่ัต้ควัามเป็นอย้�ที�ดีีขึ�น	 แลุะค่ดีวั�า	 การืเลีุ�ยงไก�เป็นชี�องทาง
หนึ�งที�จ็ะทำาให้ชีาวับ้านไปถึิ่งสิ่�งที�หวัังได้ี	 เพื่รืาะไก�ยังมีต้ลุาดีรืองรัืบอีกมาก	 เธอ 
เชีื�อวั�าหากทุกคนต้ั�งใจ็แลุะลุงมือจ็รื่ง	อีกไม�เก่น	3	ปี	ที�จ็ะเห็นภาพื่หม้�บ้านที�พื่ัฒนาดีี
ขึ�นอย�างแน�นอน	

 “สิ�งทีำ�ยู้่งขาดตอนนี�ค่อ ชีาวบ้านยู้่งขาดกำารรวมกำล่่ัมก้ำนซ่ื้�อ รวมกำล่่ัมก้ำนขายู่ 
รวมกำลั่่มก้ำนผู้ลัิตอาหัารไกำ่ เราอยู่ากำใหั้เกำิดกำารรวมกำลั่่มขึ�น เพ่ราะม้นจะสามารถ้ 
ตอ่รองราคาได้ อยู่่างเร่�องอาหัารไก่ำ เราก็ำอยู่ากำรวมกำล่่ัมร่วมก้ำนผู้ลิัต อยู่ากำจด้ตารางมา
ร่วมก้ำนบดอาหัาร เพ่่�อจะได้ลัดต้นทำ่น ตอนนี�มีเงินสน้บสน่นต้�งต้นแล้ัว 5,000 บาทำ 
มีคนสนใจทำี�จะรวมก้ำนเกำ่อบ 20 คนแล้ัว ถ้้าม้นขยู้่บขยู่ายู่ไป็กำว่านี�กำ็จะดีขึ�นไป็อีกำ” 
โอ๋เลุ�าอย�างมีควัามหวััง

นายผััน อุ่่�นถ่ึ�น อายุ 70 ปี็   

นางสุาวสุ่น่สุา อุ่่�นถ่ึ�น (โอุ๋่ ลู็กสุาว)

มี. 13 บ้้านบ้วกหญ้า ติ.ขุนน�าน อ.อเฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ.น�าน
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แดีง พรมพ่น่จิ (แม�แดีง)
เกษ์ตรผัสุมผัสุานแล็ะชีวิตท่ีพัอุ่เพีัยง 
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อุ่ดีีตท่ีผ่ัดีหวัง

	 เมื�อยี�สิ่บปีก�อนแม�แดีงแลุะสิามีมีอาชีีพื่ทำาข้าวัไรื�	ปลุ้กข้าวัโพื่ดี	 เลุี�ยงลุ้ก	ๆ	ที� 
ยังเล็ุก	 ชีีว่ัต้อย้�กับไรื�กับสิวันที�บ้านห้วัยกานต์้	 เหมือนคนอื�นทั�วัไป	 ในเวัลุาต้�อมา 
มีหน�วัยงานเข้ามาสินับสินุนให้ปลุ้กหม�อนเอาใบเพื่ื�อการืเลุี�ยงไหม	แลุะเก็บผู้ลุหม�อน 
ไวั้ขายเป็นรืายไดี้อีกทาง	พื่รื้อมกันนั�นยังมีสิ�งเสิรื่มการืปลุ้กกลุ้วัยนำ�าวั้า	 ลุ่�นจ็ี�	 แลุะ 
ไม้ผู้ลุไม้ยืนต้้นต้�าง	 ๆ	 แม�แดีงแลุะชีาวับ้านคนอื�นอีกหลุายคนที�เข้ารื�วัม	 แต้�ต้�อมา 
ปรืะสิบปัญ่หาผู้ลุผู้ลุ่ต้ลุ้นต้ลุาดี	 ไม�มีคนรืับซื้ื�อ	 ชีาวับ้านเองก็ไม�สิามารืถิ่นำาผู้ลุผู้ลุ่ต้ 
ไปขายต้ลุาดีข้างนอก	เพื่รืาะมีข้อจ็ำากัดีดี้านการืขนสิ�ง	ผู้ลุผู้ลุ่ต้จ็ึงเน�าเสิียจ็ำานวันมาก	

 “หัม่อนเป็็นพ่่ชีผู้ลัทำี�ต้องเกำ็บทำ้นทำี พ่อติดข้ดเร่�องตลัาด ชีาวบ้านเขากำ็ไม่อยู่ากำ
ทำำาต่อ” แม�แดีงบอก		

ยังคงมีแสุงสุว�างอุ่ยู�ข้้างหน้า

	 ต้�อมาในปี	 2552	 โครืงการืป่ดีทองหลุังพื่รืะฯ	 เข้ามาสิ�งเสิรื่มการืพื่ัฒนา 
ยกรืะดีับคุณ์ภาพื่ชีีว่ัต้	 ในหม้�บ้านห้วัยกานต้์	 มีการืต้รืวัจ็วััดีแปลุงที�ทำาก่นของ 
ชีาวับ้าน	 เพืื่�อให้ทรืาบจ็ำานวันเนื�อที�แลุะต้ำาแหน�งก�อนเพืื่�อวัางแผู้นการืพัื่ฒนา 
แม�แดีงแลุะสิามีไม�รืีรือที�จ็ะเข้ารื�วัมดี้วัย	 “ว้นน้�นแม่กำ็ไป็ป็ระชี่มก้ำบพ่่อ เขาแจ้งเร่�อง
จะเข้ามาจ้ดสรรทำี�  ไม่ใหั้ทำำาไร่เลั่�อนลัอยู่ จากำน้�น..เขากำ็มาเดินแป็ลัง มีเจ้าหัน้าทำี�ร่วม
กำ้บกำรรมกำารหัม่่บ้านแลัะเจ้าของทำี� แม่กำ็ไป็”	แม�แดีงเลุ�าถิ่ึงในวัันแรืกที�ป่ดีทองเข้ามา 
จ็ัดีปรืะชีุมในหม้�บ้าน
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	 ใ น ชี� วั ง ปี 	 2 5 5 4 - 2 5 5 5	 
โครืงการืเรื่�มสินับสินุนให้ปลุ้กพื่ืชี 
แลุะ เลุี� ย งสิั ต้ วั์ แบบผู้สิมผู้สิาน	 
สิ�งเสิรื่มให้ขุดีนาขั�นบันไดี	สิอนให้ทำา
ปุ�ยหมัก	 สิารืชีีวัภัณ์ฑ์์	 แม�แดีงบอก 
วั�าหลุายก่จ็กรืรืมที�สิ�งเสิรื่มเป็นส่ิ�งที� 
แม�แดีงทำาอย้�ก�อนบ้างแลุ้วั	 จ็ึงเป็น 
เรืื�องไม�ยากที�แม�แดีงจ็ะเข้ารื�วัมกับ
ทุกๆก่จ็กรืรืมของโครืงการื	

 “เร่�องนาข้�นบน้ได แม่ได้ทำำามา 
กำ่อนแลั้ว แต่ข่ดกำ้นเอง เลั็กำ ๆ  น้อยู่ ๆ 
เพ่ราะตอนทำี�มีกำารลังแขกำข่ดนาก้ำน 
ทีำ�บา้นเป็ยีู่งซ้ื้อ แม่ก้ำบพ่่อก็ำไป็ร่วมด้วยู่  
พ่อกำลั้บมากำ็มาข่ดของต้วเองบ้าง” 
แม�แดีงเลุ�า

	 แม�แดีงบอกวั�า	 ครือบครืัวัต้ัวั
เองนั�นทำาทุกอย�างที�มีการืสินับสินุน	
“ป็ลั่กำพ่่ชีหัล้ังนาป็ระเภทำกำระเทีำยู่ม 
กำลัำ�าป็ลีั กำ็ทำำา ป็ลั่กำกำล้ัวยู่ ป็ลั่กำหัม่อน 
ป็ล่ักำกำาแฟ้ หัรอ่แม้แต่กำารเลัี�ยู่งหัอยู่กำาบในบอ่ป็ลัากำท็ำำา ผู้ลัไม้พ่วกำลัิ�นจี� เงาะ แก้ำวมง้กำร
กำ็ป็ลั่กำ พ่่�นทำี�กำว่า 20 ไร่ ไม่เคยู่ป็ลั่อยู่ใหั้พ่่�นทำี�ว่าง”	แม�แดีงแจ็กแจ็ง

	 ควัามร้้ืที�แม�แดีงได้ีรืับมาจ็ากการืเข้ารื�วัมโครืงการืต้�างๆ	 แลุ้วันำามาปฏ่บัต้่
จ็รื่ง	แลุะยังคงยึดีมั�นทำาอย้�ทุกวัันนี�คือ	 การืทำาปุ�ยหมักจ็ากเศึษพืื่ชีผัู้ก	ผู้ลุไม้ทุกชีน่ดี 
เพื่ื�อนำาปุ�ยที�ไดี้ใสิ�ต้้นพื่ืชีผู้ลุไม้ทุกอย�างในสิวัน	ผู้สิมผู้สิานแลุะในนา	การืใช้ีปุ�ยหมัก 
ดีังกลุ�าวั	 แม�แดีงบอกวั�าทำาให้ผู้ลุผู้ลุ่ต้เจ็รื่ญ่งอกงาม	 ผู้ลุผู้ลุ่ต้เพื่่�มขึ�น	 “กำ็ไม่มี 
อะไรมากำ ผู้สมใส่กำากำนำ�าตาลัแลัะหั้วเชี่�อนำ�าหัม้กำรวมไป็ด้วยู่ ป็ีทำี�แลั้วได้ทำดลัองใน 
นาข้าว กำ็ได้ผู้ลัผู้ลัิตร้อยู่กำว่ากำระสอบ เพิ่�มขึ�นเป็็นสองเทำ่า กำ็ไม่เคยู่ได้เทำ่านี�มากำ่อน” 
แม�แดีงกลุ�าวั			
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	 แม�แดีงเปน็คนรืบัฟั้งทกุๆโครืงการื	อยากทดีลุอง	มอีะไรืเขา้มากร็ืบัก�อน	ไม�ต้�อ
ต้้าน	จ็ะดีหีรือืไม�ดีก็ีรืบัไว้ั	แม�แดีงบอกวั�าไม�แน�ใจ็ในตั้วัเองนักวั�าทำาไมถึิ่งทำา	แต้�เชีื�อวั�า
ทุกสิ่�งที�เข้ามาสิ�งเสิรื่มนั�นเป็นเรืื�องที�เรืาทำาไดี้	ไม�เสิียหาย	ทำาแลุ้วัก็ไดี้กับต้ัวัเอง	

 “อยู่่างกำารเลัี�ยู่งส้ตว์ ไม่ว่าจะเป็็นหัม่ ไกำ่ ป็ลัา ทำี�จริงม้นกำ็เพิ่�มภาระ ยู่อมร้บ 
ว่าเหัน่�อยู่ รายู่ลัะเอียู่ดม้นเยู่อะ แต่กำ็ต้องทำำา งานแบบนี�เข้ามาแลั้วออกำยู่ากำ”	แม�แดีง
สิะท้อน

อุ่ยู�ท่ีว�าจะเพีัยงพัอุ่หรือุ่ไม�

	 แม�แดีงบอกวั�า	หลุายคนยังสินใจ็แต้�การืปลุ้กพืื่ชีเช่ีงเดีี�ยวัอย้�	 อาจ็เป็นเพื่รืาะ 
พื่วักเขาหวัังได้ีรืับเง่นก้อนโต้	 ต้�างจ็ากการืทำาสิวันผู้สิมผู้สิานที�ไดี้เง่นทีลุะไม�มาก 
แต้�ข้อดีีของมันคือ	มีให้เก็บก่น	 เก็บขายไดี้อย�างต้�อเนื�อง	ทุกครืั�งที�ย้อนกลุับไปนึกถิ่ึง
สิมัยที�ยังทำาไรื�เลุื�อนลุอย	แม�แดีงบอกวั�าต้ัวัเองแลุะครือบครืัวัไดี้เดี่นทางมาไกลุจ็าก
จ็ุดีเดี่มแลุ้วั	

 “สม้ยู่น้�นทำำาไป็กำ็แทำบไม่เหัลั่ออะไรเลัยู่ ต่างก้ำบตอนนี�มีเงินเหัล่ัอเก็ำบ ถ้้าเรา 
ป็ลั่กำตามกำระแส เรากำ็ไม่มีว้นพ่อเสียู่ทำี แม่ป็ลั่กำหัลัายู่อยู่่าง พ่อมีรายู่ได้เลั็กำ ๆ น้อยู่ ๆ 
แต่มีกำินตลัอด กำ็พ่อแลั้ว”	แม�แดีงบอก
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	 หัวัใจ็ของควัามสิำาเรื็จ็ของ 
แม�แดีงคือการืทำาไรื�ทำาสิวันผู้สิมผู้สิาน 
จ็ะต้้องไม�มีควัามโลุภ	 ไม�เน้นเอา 
ปรืม่าณ์	แต้�มพีื่ชืีหลุากหลุาย	“เม่�อกำอ่น 
ว้นหันึ�ง ๆ มีแต่ต้องคว้กำเงินซื้่�อกำิน 
ตอนนี�เรามีเองป็ลั่กำเองหัมด พ่่ชีผู้้กำ 
ต่าง ๆ ป็ลัา หัอยู่ เรามีหัมด” แม�แดีง
บอก

	 แม�แดีงมีลุ้ก	 3	 คน	 ลุ้กสิาวัคนกลุางทำาขนมเค้กขายอย้�บ้าน	 ลุ้กชีายคนโต้ 
ก็ทำางานเป็นเจ็้าหน้าที�สิ� ง เสิรื่มของป่ดีทองฯ	 สิ�วันคนเลุ็กกำาลุังทำางานกับ 
โครืงการืการืจ้็างจ็ากผู้ลุกรืะทบโคว่ัดี	 	 แม�แดีงบอกวั�าโชีคดีี	 ที�มีลุ้ก	 ๆ	 ทำางานกับ 
โครืงการื	 ใกลุ้แหลุ�งควัามรื้้	 มีองค์ควัามรื้้อะไรืใหม�	 ๆ	 ก็มักนำามาแนะนำาให้พื่�อกับ 
แม�	 บางเรืื�องอาจ็จ็ะเป็นควัามรื้้ที�แม�มีอย้�แลุ้วั	 แต้�ก็ชี�วัยเพื่่�มเต้่มเสิร่ืมให้แน�นขึ�น 
จ็นเก่ดีเป็นควัามชีำานาญ่ย่�งขึ�นไปอีก
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นางแดีง พัรมพิัน่จ (แม�แดีง)  อายุ 55 ปี็ 

หม่ี�ท่ี่� 1 บ้้านห้วยกานติ� ติ.ขุนน�าน อ.เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ.น�าน

 “ไม่เพ่ียู่งแต่ความอดทำน ขยู้่น เอา 
ใจใส่ จะทำำาอะไรกำ็ต้องมีความร่้ อยู่่างแม่ 
เจอโรคหัม่อน หัร่อหัม่เป็็นโรคกำ็จะโทำรหัาลั่กำ 
หัาทำางแก้ำไขทำ้นทำี”	 แม�แดีงบอกด้ีวัยควัาม
ภ้ม่ใจ็

จากวันนี�ยาวไกล็ไปอุ่นาคต

	 แม�แดีงบอกวั�าในบรืรืดีาพีื่�นอ้งของแม�
แดีงต้�างกท็ำาการืเกษต้รืผู้สิมผู้สิานเหมอืนกนั
หมดี	สิ่�งที�ทำาอย้�ทุกวัันนี�ค่ดีวั�าเต้็มที�กับมันต้ามกำาลุังของต้นเองแลุ้วั	

 “ม้นไม่มีอะไรจะมาทำดแทำน หัร่อดีไป็กำว่าสิ�งทำี�เป็็นอยู่่่อีกำแลั้ว” แม�แดีงยำ�า

	 ในอนาคต้	แม�แดีงหวัังวั�า	 สิ่�งที�ต้ัวัเองแลุะสิามีไดี้ทำาไวั้จ็ะไดี้รืับการืสิานต้�อ 
จ็ากลุก้	ๆ 		โดียลุก้	ๆ 	ต้อ้งนำาผู้ลุผู้ลุต่้ไปคด่ีต้�อยอดี	แลุะต้อ้งหาว่ัธีจ็ดัีการืด้ีานการืต้ลุาดี
ให้กวั้างขวัางแลุะมั�นคงขึ�น	

 “ถ้้าพ่วกำเขาจะพ้่ฒนาไป็ทำำานำ�าลั่กำหัม่อน แยู่มหัม่อน สบ่่ หัร่อยู่าสระผู้ม 
พ่วกำเขาไม่ใช่ีแค่ทำำาได้เท่ำาน้�น สิ�งสำาค้ญ่ต้องมีคนซ่ื้�อด้วยู่ กำารขายู่ได้แลัะมีความ 
ม้�นคงจึงจำาเป็็นมากำ”	แม�แดีงท่�งท้าย
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พ�อุ่ศักดี่� - แม�คำำาดีี แปงอุ่่ดี 
ปลู็กพืัชแล็ะปลู็กผััก

สุร้างรายได้ีรายวัน รายเดืีอุ่น รายปี
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ล็�าบัากในย่คข้้าวโพัดี

	 บ้านเปียงก�อ	 ย้อนหลุังไป	 20-30	 ปีก�อนหน้านี�	 ชีาวับ้านปลุ้กข้าวัโพื่ดีเลีุ�ยง
สิัต้วั์กันอย�างแพื่รื�หลุาย	ผู้ลุที�ต้ามมาผู้ลุผู้ลุ่ต้ลุ้นต้ลุาดี	รืาคาต้กต้ำ�า	ไม�คุ้มทุน	ชีาวับ้าน 
สิ�วันใหญ่�ปรืะสิบปัญ่หาหนี�สิ่น	ไม�เวั้นแม้แต้�พื่�อศึักดี่�กับแม�คำาดีี		

  “บ้านเราอ่ตส่าหั์หั้นมาแกำะเมลั็ดด้วยู่ม่อ เพ่่�อลัดต้นทำ่น แต่กำ็ยู่้งไม่รอด ลั่กำๆ กำ็
กำำาลั้งเรียู่นหัน้งส่อ ตอนน้�นจึงเป็็นทำ่กำข์มากำ” แม�คำาดีีเลุ�า		

	 พื่�อศึักดี่�บอกวั�า	 สิมัยก�อนชีาวับ้านก็มีแต้�หนี�	 ต้้องหาเง่นมาหมุนเป็นทุนใน 
การืปลุก้ข้าวัโพื่ดี	ขายแลุว้ักน็ำาเงน่ไปชีดีใชีเ้ขา	วัถี่ิ่ชีวีัต่้ของคนในหม้�บา้นกว็ันเวัยีนกนั
อย้�แบบนั�น		ไม�มีทางออก	กรืะทั�งเมื�อค�อย	ๆ	แปรืปรืับการืทำาการืเกษต้รืแลุะมีโอกาสิ
รื�วัมงานกับโครืงการืป่ดีทองหลัุงพื่รืะฯ	ชีีว่ัต้แลุะครือบครัืวัของทั�งสิองก็ค�อย	ๆ	ดีีขึ�น
ต้ามลุำาดีับ

	 พื่�อศึักดี่�แลุะแม�คำาดีีมีลุ้กชีาย	 2	 คน	 คนโต้เป็นผู้้้ใหญ่�บ้านเปียงก�อ	 แลุะ 
ลุ้กชีายอีกคนทำางานเป็นเจ็้าหน้าที�ของม้ลุน่ธ่ป่ดีทองหลุังพื่รืะฯ
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ปรับัล็ดีให้พัอุ่แก�ก�าลั็ง

	 ในชี�วังแรืกพื่�อศึักดี่�แลุะแม�คำาดีีปลุ้ก 
ทุกอย�างที�โครืงการืให้การืสิ�งเสิรื่มโดียค�อยๆ 
เปลุี�ยนพืื่�นที�ที�เคยปลุ้กข้าวัโพื่ดี	 หันมาปลุ้ก 
กลุ้วัย	มะนาวั	เงาะ	หม�อนแลุะพื่ืชีผู้ักต้�างๆ	

 “ทำ้�งค่�นชีายู่ ถ้้�วลั้นเตา พ่ริกำ เราป็ลั่กำ 
ท่ำกำอยู่่างทีำ� เขาแนะนำา หัน่อไม้ฝร้� ง ก็ำป็ลั่กำ  
ป็ลั่กำไว้ขายู่ ไม่ได้กำินเอง เพ่ราะม้นได้ราคาดี”  
แม�คำาดีีบอก	

	 ที�เป็นเชี�นนั�น	 แม�คำาดีีบอกวั�าอาจ็เป็น 
เพื่รืาะต้นเป็นคนชีอบการืเพื่าะปลุ้กเป็นน่สิัย 
	จ็ึงอยากลุองปลุ้กไปหมดีเสิียทุกอย�าง	ขายไม�ไดี้	อย�างน้อย	ๆ 	ก็จ็ะไดี้มีก่น	“งานป็ลั่กำ
ผู้้กำเป็็นงานทีำ�ลัะเอียู่ดต้องด่แลัอยู่่างใกำลั้ชีิดทำ่กำว้นไม่มีว้นว่าง แต่ถ้ึงยู้่งง้�น แม่กำ็ยู้่ง 
ชีอบป็ลั่กำ เป็็นนิส้ยู่มาต้�งแต่เด็กำ ๆ”	แม�คำาดีียืนยัน	

	 มีอย้�ครืั�งหนึ�ง	การืปลุ้กผู้ักของแม�คำาดีีเก่ดีโรืคเก่ดีโรืครืะบาดี	ต้อนนั�นยังไม�ไดี้ 
เรืียนรื้้เรืื�องการืทำาสิารืชีีวัภัณ์ฑ์์	 พืื่ชีผู้ักเสิียหายจ็นแม�คำาดีีตั้ดีสิ่นใจ็หยุดีการืปลุ้กผัู้ก 
ไปพื่ักใหญ่�	 ๆ	 ปรืะจ็วับกับชี�วังรืะยะเวัลุาไลุ�เลุี�ยกันนั�น	 เก่ดีอาการืเจ็็บป่วัยจึ็งต้้อง 
หยุดีเพื่ื�อให้มีเวัลุาพื่ักผู้�อนมากขึ�น	 จ็นเมื�ออาการืเจ็็บปวัดีต้ามรื�างกายทุเลุาลุง	 
แม�คำาดีีจึ็งกลัุบมาปลุ้กพืื่ชีผู้ักอีกครืั�ง	 แต้�เป็นการืปลุ้กในพืื่�นที�เลุ็ก	 ๆ	หลุังบ้าน	 เพื่ื�อ 
จ็ะไดี้มีพื่ืชีผู้ักไวั้ก่น	 ไม�ไดี้ปลุ้กผู้ักไวั้ขาย	พื่ืชีผู้ักที�ปลุ้กก็ผู้สิมผู้สิานกันไป	ทั�งผู้ักกาดี	 
ผู้ักชีี	มะเขือ	พื่รื่ก	แลุะอื�น	ๆ	ที�จ็ำาเป็นในห้องครืัวั

มะม�วงห่มพัานต์เจ้าแรก

	 ปี	2555	พื่�อศึักดี่�เรื่�มปลุ้กมะม�วังห่มพื่านต้์ต้ามที�โครืงการืแนะนำาแรืก	ๆ	 เป็น 
การืปลุ้กแซื้มในแปลุงกลุ้วัยนำ�าว้ัา	 ต้�อมาต้้นมะม�วังห่มพื่านต้์โต้ขึ�นก็ทยอยต้ัดี 
ต้้นกลุ้วัยออก	 เหลุือไวั้เฉพื่าะในแปลุงอื�นปรืะมาณ์	10	 ไรื�	 แปลุงเกษต้รืของพื่�อศึักดี่� 
แลุะแม�คำาดีีมีพื่ืชีผู้ลุทุกอย�างในบรื่เวัณ์เดีียวักัน	 ในแปลุงแบ�งเป็นโซื้นชัีดีเจ็น	 โซื้น
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มะม�วังห่มพื่านต้์นั�นพื่ืชีพื่ันธ์ุอื�น	 ๆ	 อาจ็จ็ะแซื้มอย้�น้อย	 แต้�ในโซื้นกลุ้วัย	 กลุับมีพื่ืชี 
นานาชีน่ดีปลุ้กผู้สิมผู้สิานกันอย้�ในแปลุง	

	 การืปลุ้กมะม�วังห่มพื่านต้์ของชีาวับ้านรืายอื�น	 ๆ	 มักจ็ะปรืะสิบปัญ่หาเรืื�อง 
โรืคแมลุงมารืบกวัน	แต้�แปลุงของพื่�อศึักดี่�กลุับไม�พื่บปัญ่หาดีังกลุ�าวัเลุย	 ใบมะม�วัง 
ห่มพื่านต์้ยังคงเขียวังามต้ลุอดีปี	พื่�อศัึกด่ี�เองก็ไม�แน�ใจ็วั�าเป็นเพื่รืาะอะไรื	 อาจ็จ็ะ 
อย้�ในทำาเลุที�ดีี	 หรืือเพื่รืาะการืดี้แลุเอาใจ็ใสิ�	 ทำาต้ามขั�นต้อนที�ว่ัทยากรืเคยสิอนที� 
ไม�ให้ขาดีต้กบกพื่รื�อง	พื่�อศึักดี่�ก็ไม�อาจ็ต้ัดีสิ่น

 “กำ่อนป็ลั่กำลั่กำชีายู่พ่าไป็ด่งาน ไป็ฟ้ังอาจารยู่์บ่ญ่เลัิศอธิบายู่ พ่อกำลั้บมากำ็ 
เริ�มป็ลั่กำ โชีคดีว่าทำางโครงกำารเขาเอาแป็ลังของเราเป็็นแป็ลังสาธิต เวลัาต้องกำาร 
จะสอนให้ัคนอ่�น ๆ ทำำาอะไร เขาก็ำจะมาสาธิตในแป็ลังเรา ทำ้�งกำารถ้างหัญ้่า กำารทำำา 
ความสะอาดรอบต้น กำารใส่ป็่�ยู่ แลัะอะไรอีกำหัลัายู่อยู่่าง เราก็ำเลัยู่ร้่วิธีกำารป็ล่ักำท่ำกำ 
ข้�นตอน”	พื่�อศึักดี่�เลุ�า
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	 แปลุงมะม�วังห่มพื่านต์้ของพื่�อศัึกดี่�เป็นแปลุงมะม�วังห่มพื่านต์้แปลุงแรืก 
ที�เก่ดีขึ�นในหม้�บา้น	ต้�อมามคีนอื�น	ๆ 	ค�อย	ๆ 	เอาอย�าง	ทั�ง	ๆ 	ที�ไปศึกึษาดีง้านมาพื่รือ้มกนั	

 “เราได้ความร่อ้ะไรมากำ็ม้กำจะทำำาท้ำนทำี ไม่อิดออด ไม่ต่อต้าน ขณ์ะทำี�คนอ่�น ๆ 
กำลั้วน้�นกำลั้วนี�ไป็ซื้ะหัมด ทำ้�งทำี�ยู่้งไม่ได้ลัองทำำาเลัยู่” 

	 การืปลุ้กเป็นเจ็้าแรืก	 ทำาให้สิวันมะม�วังห่มพื่านต้์ของพื่�อสิมศึักด่ี�สิามารืถิ่ 
เก็บเกี�ยวัผู้ลุผู้ลุ่ต้ไดี้ก�อนใครื	ๆ	ในหม้�บ้าน	แลุะจ็ากควัามเอาใจ็ใสิ�อย�างทั�วัถิ่ึง	ทำาให้ 
มะม�วังห่มพื่านต้์ของพื่�อสิมศึักดี่�ให้ผู้ลุผู้ลุ่ต้ก�อนกำาหนดีอีกดี้วัย

 “ป็กำติคนอ่�นใชี้เวลัา 4 ป็ี แต่พ่่อใชี้เวลัาแค่ 3 ป็ี กำ็ใหั้ผู้ลัแลั้ว”	แม�คำาดีีบอก

 “บางปี็ผู้ลัผู้ลิัตออกำมาเยู่อะ พ่่อก็ำเกำ็บไม่ไหัว ต้องแบ่งใหั้ลั่กำชีายู่คนโตมาเก็ำบ
เอาไป็ขายู่ ขายู่เป็็นเม็ดมะม่วงดิบตากำแห้ัง ไป็ขายู่ทีำ�อำาเภอภ่เพี่ยู่ง ทำี�น้�นเป็็นแหัล่ัง 
ร้บซื้่�อเม็ดมะม่วงหัิมพ่านต์”	พื่�อศึักดี์เลุ�า

เม่ือุ่ผัล็ผัล่็ตให้ดีอุ่กอุ่อุ่กผัล็

	 ทุกวัันนี�พื่ืชีผู้ลุในแปลุงสิามารืถิ่สิรื้างรืายไดี้ให้กับพื่�อศึักด่ี�แลุะแม�คำาดีีไม�เคย 
ขาดี	แต้กต้�างกับอดีีต้ที�มีแต้�หนี�อย�างสิ่�นเชี่ง	 ในอดีีต้ทั�งสิองเคยมีรืถิ่เก�าๆ	 ไวั้ใช้ีใน 
งานเกษต้รืเพื่ยีงคนัเดียีวั	ขณ์ะที�รืายไดีอ้นัเก่ดีจ็ากพื่ชืีผู้ลุในปจั็จ็บุนั	ทำาใหพ้ื่�อศึกัดี่�แลุะ
แม�คำาดีีสิามารืถิ่ซืื้�อรืถิ่กรืะบะใหม�เอี�ยมได้ีอีกคัน	สิำาหรัืบไว้ัขนพืื่ชีผู้ลุทางการืเกษต้รื 
ไปขายที�ต้ลุาดีข้างนอก

	 พื่ืชีที�ทำารืายได้ีหลุักให้ครือบครัืวัพื่�อศึักด่ี�แลุะแม�คำาดีีมีอย้�	 3	 ชีน่ดีคือกลุ้วัย	
มะม�วังห่มพื่านต้์	 แลุะกาแฟ้	ปีที�ผู้�านมา	จ็ากมะม�วังห่มพื่านต้์	 700	 ต้้น	 ขายไดี้เง่น	
40,000	บาท	มีต้้นทุนค�าแรืงแลุะค�าขนสิ�ง	 ปรืะมาณ์	2,000	บาท	กลุ้วัยมีทั�งหมดี	 
600	ต้้น	ขายไดี้รืาวั	12,000	บาท	สิ�วันกาแฟ้	200	ต้้น	ทำาเง่นไดี้	7,000	บาท	

	 ชีีว่ัต้ปรืะจ็ำาวัันของพื่�อศึักด่ี�กับแม�คำาดีีไม�มีรืายจ็�ายอะไรืมากนัก	มีข้าวัที�ปลุ้ก
ไวั้ก่นเอง	 มีควัายที�เลุี�ยงไว้ัเป็นหลัุกปรืะกันในยามฉุกเฉ่น	 เง่นจ็ากการืขายผู้ลุผู้ลุ่ต้ 
จ็ากพื่ืชีทั�ง	3	ชีน่ดี	จ็ึงนำามาใชี้หมุนเวัียนในชีีวั่ต้ปรืะจ็ำาวัันเลุ็กน้อย	สิ�วันใหญ่�เหลุือเก็บ
เป็นเง่นออม
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วางรากฐานไว้ให้ลู็ก

	 นอกจ็ากพื่ืชีผู้ักที�มีอย้�	 พื่�อศึักด่ี�แลุะ 
แม�คำาดีีเคยมีแผู้นจ็ะปลุ้กข่งในไรื�ข้าวัโพื่ดี 
ที�ยังเหลุืออีกดี้วัย	

 “แม่อยู่ากำทำดลัองป็ลั่กำขิง แม้ม้นจะ
มีรายู่ลัะเอียู่ดเยู่อะ แต่แม่กำ็จะลัองส้กำต้�ง  
ต่อไป็ถ้้าราคาดีกำ็จะลัดข้าวโพ่ดแลั้วเอาขิง 
เพ่ิ�มเข้าไป็”	แม�คำาดีีบอก		

 “จะวางม่อจากำข้าวโพ่ดเสียู่ทีำ แลั้วขิง 
มาแทำน”	พื่�อศึักดี่�สินับสินุน

	 ทุกวัันนี�	พื่�อศึักดี่�แลุะแม�คำาดีีบอกวั�าไดี้เดี่นมาถิ่ึงจ็ุดีที�มีควัามสิุขที�สิุดี		

 “มีความส่ขมากำ ผู้ลัผู้ลัิตขายู่ได้ดี รถ้กำ็มีข้บ ข้าวป็ลัาอาหัารกำ็มีพ่ร้อม” 

	 กรืะนั�น	 ทั�งสิองก็ยังมีควัามกังวัลุเรืื�องแรืงกำาลุังของต้นอย้�บ้าง	 เพื่รืาะเมื�อ 
อายุมากก็ไม�สิามารืถิ่ทำาอะไรืไดี้มากเหมือนแต้�ก�อน	อนาคต้	ถิ่้าทำาไม�ไหวัจ็รื่ง	ๆ	อาจ็ 
ต้้องจ็้างแรืงงานให้เข้ามาชี�วัยบ้างบางครืั�ง	

 “แม่ก้ำบพ่่อไม่ได้ทำำาเพ่่�อต้วเอง ลังม่อทำำาทำ่กำอยู่่างเพ่่�อเป็็นรากำฐานไว้ใหั้ลั่กำ 
เดินตาม ลั่กำจะเดินตามหัร่อไม่กำ็แลั้วแต่เขา เราได้ทำำาส่ดกำำาลั้งแลั้ว”	แม�คำาดีีท่�งท้าย

พั�อุ่ศัิกด่ี� แปงอุ่่ดี อายุ 75  ปี็

แม�ค�าดีี   แปงอุ่่ดี  อายุ 60 ปี็

หม่ี�ท่ี่� 1  บ้้านเปี็ยงก�อ ติ.ขุนน�าน อ.เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ.น�าน
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นร่ศรา พงษ์ประเสร่ฐ  
ท�าบััญชีครัวเรือุ่นเหมือุ่นมีเพืั�อุ่นช�วยค่ดี
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เม่ือุ่หัวใจเรียกร้อุ่งให้กลั็บับ้ัาน

	 นรื่ศึรืา	 พื่งษ์ปรืะเสิรื่ฐ	 หรืือแต้๋วั	 เก่ดีที�หม้�บ้านนำ�ารีื	 เรื่�มเข้าเรืียนหนังสิือที� 
โรืงเรีืยนปรืะจ็ำาหม้�บ้านเมื�อปี	 2526	 เรืียนได้ีแค�	 2	 ปี	 ก็ต้้องหยุดีเรีืยน	 เพื่รืาะต้้อง 
ออกมาชี�วัยที�บ้านทำางาน	 เมื�อแต้�งงานมีครือบครัืวั	แต้๋วัมีลุ้กหนึ�งคน	แต้�มีเหตุ้ต้้อง
เลุ่กรืากัน	 จ็ึงต้ัดีสิ่นใจ็เข้ากรืุงเทพื่ต้อนปลุายปี	 2548	 ไปทำางานเสิ่รื์ฟ้อาหารืใน
ภัต้ต้าคารื	แลุะโรืงงานเย็บรืองเท้ารืีบอกซื้์	รืะหวั�างนั�นก็ไดี้พื่บรืักกับสิามีคนปัจ็จ็ุบัน

	 วัันหนึ�ง	 แต้๋วักลุับมาทำาบุญ่ทอดีผู้้าป่าที�วััดีในหม้�บ้าน	 แลุ้วัไดี้เจ็อคุณ์ชีาย	
(หม�อมรืาชีวังศึ์ดี่ศึนัดีดีา	ดี่สิกุลุ	 กรืรืมการืแลุะเลุขาธ่การืม้ลุน่ธ่ป่ดีทองหลัุงพื่รืะฯ)	 
ที�หม้�บ้าน	คุณ์ชีายเอ�ยปากชีวันให้พีื่�แต้๋วักลุับมาทำางานที�บ้าน	คำาชีักชีวันในต้อนนั�น 
กรืะตุ้กควัามสินใจ็ของพื่ี�แต้๋วั	แต้�ยังชีั�งใจ็	ไม�ต้อบต้กลุงในทันที		เมื�อกลุับไปกรืุงเทพื่	 
พีื่�แต้๋วัยังค่ดีถิ่ึงคำาชัีกชีวันของคุณ์ชีาย	ปรืะกอบกับควัามค่ดีถิ่ึงแลุะอยากอย้�กับลุ้ก 
ที�ฝิ่ากยายเลุี�ยง	ดีังนั�นใน	ปี	2554	แต้๋วัก็ต้ัดีสิ่นใจ็กลุับมาบ้านนำ�ารืี	
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เร่ิมต้นจากเรียนรู้งานกับัปิดีทอุ่งหลั็งพัระ

		 แต้๋วั เรื่� มทำางานเป็นเจ็้ าหน้า ที�
อาสิาพื่ัฒนาหม้�บ้านของโครืงการืป่ดีทอง 
หลุังพื่รืะฯ	 เรื่�มงานดี้านการืสิำารืวัจ็ข้อม้ลุ
เศึรืษฐก่จ็สิังคมกับโครืงการืของป่ดีทองฯ	 
โดียต้้องไปปรืะจ็ำาอย้�ที�สิำานักงานบ้านเปียงซื้้อ	 แต้๋วัทำาอย้�กับโครืงการืของป่ดีทองฯ	 
ไดี้	5	ปี	5	 เดีือน	ก็โชีครื้ายปรืะสิบอุบัต้่เหตุ้	ต้กต้้นลุ่�นจ็ี�จ็นเอ็นหัวัเข�าขาดี	ต้้องผู้�าต้ัดี	
เดี่นเห่นไม�สิะดีวักอย�างเก�า	 จึ็งต้ัดีสิ่นใจ็ลุาออกจ็ากโครืงการื	 แลุะหันมามุ�งมั�น	 
เอาจ็ร่ืงเอาจ็ังกับการืทำาเกษต้รืในพืื่�นที�ของต้ัวัเอง	 เธอบอกวั�า	 จ็ร่ืง	 ๆ	 แลุ้วั	 การืทำา 
การืเกษต้รืเป็นควัามต้ั�งใจ็ที�มีมาแต้�ไหนแต้�ไรื	 ต้อนไปหางานที�กรุืงเทพื่	 ก็เพืื่�อให้ไดี้ 
ทุนสิักก้อนมาลุงทุนที�บ้านเก่ดี	 ต้อนนั�นทุก	 ๆ	 ครืั�งที�กลุับบ้าน	 เธอจ็ึงวัางรืากฐาน 
การืปลุ้กพืื่ชีต้�าง	 ๆ	 เอาไว้ับ้าง	 ย่�งไดี้เพื่าะบ�มควัามร้้ืมากมายในชี�วังที�ทำางานอย้� 
กับโครืงการืป่ดีทอง	การืทำาเกษต้รืของเธอจ็ึงไม�ไดี้เรื่�มต้้นจ็ากควัามวั�างเปลุ�า		

ล็งมือุ่พัล่็กฟ้ื้�นแผั�นด่ีน 

		 แต้๋วับอกวั�า	วัันนี�หากถิ่้กถิ่ามวั�าทำามาหาเลุี�ยงชีีพื่ดี้วัยอะไรื	 เธอสิามารืถิ่ต้อบ
ไดี้อย�างเต้็มปากวั�าเป็นเกษต้รืกรื	แต๋้วัเรื่�มต้้นงานเกษต้รืในพืื่�นที�	 10	กวั�าไรื�	 เธอเรื่�ม
ทำามาต้ั�งแต้�ยังทำางานกับป่ดีทองฯ	 ซื้ึ�งเป็นการืลุองทำาต้ามส่ิ�งที�ไดี้พื่บเห็นมา	ปลุ้ก 
ทุกอย�างที�ก่นไดี้	 ทั�งข้าวัที�ปลุ้กไวั้ก่นเอง	 ต้ลุอดีถิ่ึงหม�อนแลุะพื่ืชีหลุังนา	 ปรืะเภท
กรืะเทียม	มันหวัาน	หอมแดีง	ที�ปลุ้กไวั้ขาย
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		 แต๋้วัเรืียนรื้้วั�ากุญ่แจ็สิำาคัญ่ที�ทำาให้ผู้ลุผู้ลุ่ต้ของเธอออกมาดีีแลุะคุ้มค�าคือ	 
การืใช้ีปุ�ยหมักแทนปุ�ยเคมี	 ซื้ึ�งนอกจ็ากจ็ะสิามารืถิ่ลุดีค�าใช้ีจ็�ายได้ีมากแลุ้วั	 
ปุ�ยหมักยังมีอ่นทรืีย์วััต้ถุิ่แลุะชี�วัยปรัืบสิภาพื่ด่ีนให้เหมาะแก�การืเพื่าะปลุ้กเป็น 
ที�สิุดี	 นอกจ็ากนี�	 เธอยังใชี้วั่ธีการืไถิ่กลุบซัื้งข้าวัแลุะวััชีพืื่ชีในนา	 เพื่ื�อให้ซื้ังข้าวัแลุะ 
วััชีพื่ืชีเหลุ�านั�นกลุายเป็นปุ�ย	 สิ�วันการืคุมหญ่้าในพืื่�นที�ที�ปลุ้กหม�อน	 เธอใชี้ว่ัธีการื 
ถิ่างดี้วัยแรืงงาน	 หญ่้าที�ถิ่างก็จ็ะกลุายเป็นปุ�ยโดียธรืรืมชีาต้่	 	 แต้�อย�างไรืก็ต้าม	 
เธอยอมรัืบวั�าก็ยังมีการืใช้ีปุ�ยย้เรีืยบำารืุงพื่ืชีผู้ลุไม้อย้�บ้าง	 แต้�ใช้ีน้อยมาก	 ปีหนึ�งใช้ี 
เพื่ียง	2	กรืะสิอบ	แลุะใชี้เพื่ียงรือบเดีียวัเท�านั�น				

	 หากไม�รืวัมรืายไดีจ้็ากหม�อน		แต้ว๋ัมรีืายไดีจ้็ากพื่ชืีผู้ลุไม	้รืวัมถิ่งึพื่ชืีหลุงันาชีนด่ี 
ต้�าง	 ๆ	 ต้กอย้�ปรืะมาณ์	 20,000	 -	 30,000	 บาท	 ต้�อปี	 ขณ์ะหม�อนเป็นพืื่ชีที�สิรื้าง 
รืายไดี้อย�างงามกวั�าชีน่ดีไหน	 ๆ	 เพื่รืาะพืื่�นที�ปลุ้กแค�	 2	 ไรื�	 2	 งาน	 แต้�ปีหนึ�ง	 ๆ	 
สิรื้างรืายไดี้ให้เธอถึิ่งสิองรือบ	 รือบแรืกเป็นหม�อนต้ามฤดี้กาลุ	สิามารืถิ่เก็บได้ีรืาวั	 
10	 ต้ัน	 รือบที�สิองคือหมอนนอกฤด้ี	 หรืือเรืียกวั�าฤดี้บังคับ	 เก็บไดี้อีก	 5	 ต้ัน	 รืวัม 
ปีหนึ�ง	ๆ	เธอสิามารืถิ่เก็บผู้ลุผู้ลุ่ต้ไดี้ถิ่ึง	15	ต้ัน	แลุะขายไดี้ปรืะมาณ์	450,000	บาท	
เมื�อหักต้้นทุน	พื่ี�แต้๋วัยังเหลุือเง่นอีก	300,000	บาทต้�อปี

		 แต๋้วับอกวั�า	 แม้รืายได้ีที�ไดี้ต้อนนี�	 เมื�อเทียบกับรืายได้ีเมื�อต้อนทำางานอย้� 
ที�กรืุงเทพื่ฯ	ยังถิ่ือวั�าน้อย	เพื่รืาะที�กรืุงเทพื่เธอกับสิามีมีรืายไดี้เฉลุี�ยรืวัมกัน	60,000	-	
70,000	บาทต้�อเดีือน		แต้�กรืะนั�น	หากค่ดีวั�าการือย้�ที�บ้านต้ัวัเองไม�มีรืายจ็�ายที�สิ้งนัก 
ข้าวัปลุาอาหารืก็สิามารืถิ่ผู้ลุ่ต้เองได้ี	 มีอะไรืก็แบ�งกันในญ่าต้่พีื่�น้องแลุะเพืื่�อนบ้าน	 
การืมีรืายได้ีเท�าที�เป็นอย้�	 ก็ถิ่ือ 
วั�าน�าพื่อใจ็เป็นอย�างย่�ง	

แผันท่ีดี�าเน่นชีวิต

	 นอกจ็ากงานการืเกษต้รื
แลุ้วั	 แต้๋วับอกวั�า	 ปัจ็จ็ัยอีก
อย�างหนึ�งที�นำามาสิ้�จ็ุดีเปลุี�ยน
ในชีีว่ัต้ของเธอนั�นคือ	 การืทำา
บัญ่ชีีครืัวัเรืือน	
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 “มันัทำำ�ให้เ้ร�ร้้ว่�่ เร�จะต้อ้งมีัเงนิ 
เก็็บเท่ำ�ไห้ร่ ใช้้จ่�ยเท่ำ�ไห้ร่ จะเอ�ไป
ลงทำุนได้้แค่่ไห้น ถ้้�ทำำ�บัญช้ีค่รัว่เรือนได้้
มันัจะเจ๋งมั�ก็ พีี่�นี�ทำำ�มั�ต่้อเนื�องนะ ไม่ัได้้ 
เห้็นแค่่ร�ยได้้ ร�ยจ่�ยเร�ก็็ร้้ว่่�แต้่ละ
เด้ือนเร�จ่�ยไปเทำ่�ไห้ร่” พี่่�แต๋๋วอธิิบาย

 ด้้วยเหตุ๋การณ์์ทำำาบัญชี่ครัวเรือน
น่�เอง ทำ่�ทำำาให้ต๋ั�งแต่๋เป็็นอาสาสมััครของ 
ป็ิด้ทำองมัาแล้้วทำ่� พ่ี่�แต๋๋วเริ�มัมั่เงินเก็บ 
แมั้ชี่วงนั�นยังต๋้องผ่่อนจ่่ายหน่�สินทำ่�พ่ี่วง
พี่ันต๋ิด้ต๋ัวมัาจ่ากกรุงเทำพี่ 

 “ช้่ว่งนั�นทัำ�งผ่่อนแท็ำก็ซีี่� ผ่่อนมัอเต้อร์ไซี่ด์้ให้้ล้ก็ 
ผ่่อนรถ้ยนต์้อย่้อีก็คั่นห้น่�ง รว่มัห้นี�ห้มุันเวี่ยนในแต่้ละ
เดื้อนต้ก็อย่้ 25,000 บ�ทำ ทำั�ง ๆ ทำี�เงินเด้ือนทีำ�ได้้รับจ�ก็ 
ก็�รทำำ�ง�นต้อนนั�นไมั่ถ้่งห้มัื�น”  แต๋๋วบอก

  แต๋่เมัื�อร้้ว่ารายรับรายจ่่ายของตั๋วเองมั่เท่ำาไหร่  
ก็ทำำาให้ แต๋๋วเริ�มัหาวิธ่ิการจ่ัด้การมัันให้ได้้ เธิอบอกว่า 
ยังโชีคด้่ทำ่�แมั้ว่าจ่ะออกจ่ากงาน ก็ยังมั่รายได้้ทำ่�เข้ามัา 
จ่ากการเกษต๋รทำ่�ได้้ริเริ�มัไว้ต๋ั�งแต๋่ยังทำำางานกับโครงการ 
ป็ิด้ทำองหล้ังพี่ระฯ ด้้วย ชี่วิต๋จ่ึงไป็ต๋่อได้้

 “ได้ท้ำั�งจ�ก็ข�ยห้มัอ่น ข�ยปล� ข�ยห้มั ้ข�ยไก่็ พีี่�ทำำ�ทำกุ็อย�่งทีำ�ได้เ้งนิ เพืี่�อจะได้้
ค่่อยๆ ช้ำ�ระห้นี�ให้้ห้มัด้ ถ้้�ไมั่ทำำ�บัญช้ีค่รัว่เรือน ห้�เงินมั�ได้้ก็็ค่งใช้้จ่�ยไปเรื�อยเป่�อย 
แต้่บัญช้ีค่รัว่เรือนทำำ�ให้้เร�ต้ั�งห้ลัก็ได้้ เรียก็ได้้ว่่�มัันช้่ว่ยชุ้บช้ีว่ิต้เลยก็็ว่่�ได้้” 

 “ก็�รทำำ�บัญช้ีค่รัว่เรือน มัันทำำ�ให้้เร�ประห้ยัด้ข่�นอัต้โนมััต้ิด้้ว่ย เห้็นต้ัว่เลขทำี� 
เพิี่�มัข่�นในแต่้ละเดื้อนยิ�งทำำ�ให้เ้ร�มีัก็ำ�ลงัใจทำี�จะเร่งเค่รื�องห้�เงินและประห้ยัด้อด้ออมั 
พี่ี�ก็ับส�มัีใช้้บัญช้ีค่รัว่เรือนเป็นแผ่นทีำ�ด้ำ�เนินช้ีว่ิต้อย่้แค่่สี�ปีก็็ส�มั�รถ้ปลด้ห้นี�ก็้อน 
ให้ญ่ ๆ ได้้”  แต๋๋วเล้่าอย่างภู้มัิใจ่
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 ป็ัจ่จุ่บัน แต๋๋วกับสามั่มั่เงินเก็บป็ีล้ะ 60,000 - 70,000 หมัื�น แมั้จ่ะยังมั่หน่�อย้่
บ้างนิด้หน่อย แต่๋ก็เป็็นหน่�หมัุนเว่ยนในการค้าขาย เพี่ราะต๋อนน่�เธิอรับซื้ื�อล้้กหม่ัอน
จ่ากเกษต๋รกรในหมั้่บ้าน นำาไป็แชี่แข็ง เพี่ื�อส่งให้โรงงานแป็รร้ป็ในเมัืองอ่กด้้วย

ความภููมิใจ กุุญแจสูู่�ความสู่ำาเร็็จ และอนาคตท่ี่�คาดหวัง

 มั่ชี่วิต๋มัาถึึงวัย 45  แต๋๋วบอกว่าชี่วิต๋พี่บเจ่อสิ�งต๋่าง ๆ มัาหล้ากหล้าย ความั 
ภูาคภู้มัิใจ่ทำ่�สุด้ในชี่วิต๋ก็คือ การสามัารถึพี่าต๋ัวเองแล้ะครอบครัวหลุ้ด้พ้ี่นในภูาวะ 
ป็ากกัด้ต๋่นถ่ึบทำ่�เคยพี่บเจ่อในอด้่ต๋ แรงขับสำาคัญทำ่�ทำำาให้เธิอสามัารถึผ่่านพี่้นมััน 
มัาได้้ นอกจ่ากการอยากมั่ชี่วิต๋ทำ่�ด่้กว่าเก่าแล้้ว แมั่แล้ะล้้กก็เป็็นล้มัใต๋้ป็ีกทำ่�ทำำาให้ 
เธิอไมั่เคยคิด้ทำ้อถึอย

 “อย�ก็ให้้แมั่ก็ับล้ก็สุขสบ�ย พี่ี�ก็็เลยต้้องขยัน อด้ทำน ไมั่ทำ้อถ้อยก็ับอะไร 
ง่�ย ๆ  พีี่�เชื้�อว่่�ค่ว่�มัขยัน อด้ทำน ร้้จัก็แก้็ปัญห้� ค่ิด้ดี้และซี่ื�อสัต้ย์ เป็นกุ็ญแจ 
สำ�ค่ัญทำี�จะทำำ�ให้้เร�ประสบค่ว่�มัสำ�เร็จ”  แต๋๋วยืนยัน 

 “พี่ี�ยังจำ�ค่ำ�พี่้ด้ของคุ่ณช้�ยได้้ ทำ่�นบอก็ว่่� เธอเป็นแมั่ค่้� ก็็ต้้องเป็นแมั่ค่้�ทำี�มัี
ค่ณุภ�พี่ ค่นเร�อ�ยุไมัถ่่้งร้อย ต้�่งค่นก็็ร้อยพ่ี่อพัี่นแม่ั ใจค่นคิ่ด้ไม่ัเห้มืัอนกั็น แต่้ถ้้�ใจ
เร�ค่ิด้ด้ี ก็็ไมั่ต้้องไปก็ลัว่”

 ในอนาคต๋ แต๋๋วอยากสานต่๋อการส่งออกล้้กหม่ัอนอบแห้งไป็ต๋่างป็ระเทำศ  
เชี่น จ่่นแล้ะมัาเล้เซื้่ย ซื้ึ�งก่อนหน้าน่�เคยทำำามัา แต๋่ต๋้องมัาชีะงักไป็เพี่ราะผ่ล้กระทำบ 
จ่ากการระบาด้ของโรคโควิด้ 19  

 “ห้�ก็ก็ลับมั�ส�นต่้อได้้ พี่ี�เช้ื�อว่่�จะช้่ว่ยช้�ว่บ้�นให้้มีัร�ยได้้ทำี�มัั�นค่งข่�น 
เมัื�อร�ยได้้มัั�นค่งข่�นคุ่ณภ�พี่ช้ีว่ิต้ด้้�นต่้�ง ๆ ก็็จะสร้�งได้้ง่�ย” แต๋๋วแสด้งความั 
เชีื�อมัั�นทำิ�งทำ้าย 

นริ็ศร็า พงษ์์ปร็ะเสู่ริ็ฐ  อายุุ 45  ปีี 

หมู่่�ท่ี่� 12  บ้้านนำ�ารีี ต.ขุุนน�าน อ.เฉลิิมู่พรีะเก่ียุรีติ จ.น�าน
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ชอุ่น ใจิหล็้า
ผัู้เฒ�า น�าการเปล็ี่ยนแปล็งที่ดีีแห�งบั้านน��ารี 

68



ข้ายข้อุ่งเจ้าแรกท่ีบ้ัานน��ารี

	 หม้�บ้านนำ�ารืีต้ั�งอย้�ต้่ดีแนวัชีายแดีน	 ในอดีีต้จึ็งถิ่ือได้ีวั�าอย้�พืื่�นที�สีิแดีงมีควัาม 
ลุ�อแหลุมจ็ากภัยคุกคามในหลุากหลุายดี้าน	 	 ไม�มีถิ่นน	มีแต้�ค�ายทหารื	การืเดี่นทาง 
เข้าออกหม้�บ้านต้้องอาศัึยเฮลุ่คอปเต้อร์ืเสิบียงของทหารื	 ชีาวับ้านบางคนสัิญ่จ็รื 
ไปมาดี้วัยการืเดี่นเท้าหากต้้องการืต้่ดีต้�อกับหม้�บ้านใกลุ้เคียง	 บ้านเรืือนสิ�วันใหญ่� 
เป็นกรืะต้๊อบไม้ไผู้�	มุงหลุังคาดี้วัยวััสิดีุธรืรืมชีาต้่ที�หาไดี้ในพื่ื�นที�

	 พื่�อชีอน	 เรื่�มต้้นปรืะกอบอาชีีพื่ค้าขายมาต้ั�งแต้�ยังอย้�ในวััยหนุ�ม	 อายุย�าง 
เข้า	 30	 ก็เป่ดีบ้านเป็นรื้านขายของชีำาเป็นเจ็้าแรืกๆ	 ในหม้�บ้านนำ�ารีื	 โดียสิั�งซื้ื�อของ 
ที�จ็ะนำามาขายผู้�านเฮลุ่คอปเต้อร์ืเสิบียงของทหารื	 สิ่นค้าที�ขายทุกอย�างเป็นสิ่�งที� 
จ็ำาเป็น	ผู้ลุ่ต้แลุะหาไม�ไดี้ในหม้�บ้าน	 เชี�น	 ยารืักษาโรืค	 เครืื�องมือการืเกษต้รื	 เสิื�อผู้้า	
ของก่นของใช้ี	ต้ลุอดีจ็นขนมแลุะของขบเคี�ยวั	 เป็นต้้น	ของที�สัิ�งมาจึ็งขายดีีทุกอย�าง	
เพื่รืาะชีาวับ้านก็มีทางเลุือกไม�มากนักแลุะเข้าออกหม้�บ้านไดี้ยากลุำาบาก

	 ควับค้�ไปกับการืขายของ	พื่�อชีอนยังเลุี�ยงวััวัเลีุ�ยงควัาย	ทำาบ�อเลีุ�ยงปลุาแลุะ 
ปลุ้กผู้ักไวั้ก่นเองเลุี�ยงดี้ครือบครืัวัมาต้ลุอดี	แลุะปลุ้กข้าวัไรื�ไวั้ก่นเอง	 เชี�นเดีียวักับ 
ชีาวับ้านสิ�วันใหญ่�ของบ้านนำ�ารืี	

 “สม้ยู่ก่ำอนป็ลั่กำข้าวไร่อยู่่างเดียู่ว ผู้้กำอะไรก็ำป็ลั่กำเอาเอง พ่่ชีผู้ลัไม้ยู้่งไม่ได้
ป็ลั่กำเพ่ราะขายู่ไม่ได้ ไม่มีถ้นน จนถ้นนเริ�มเข้ามาในช่ีวงป็ระมาณ์ ป็ี 2529 กำ็เริ�ม 
มีถ้นนลั่กำร้ง มีรถ้เข้า”		พื่�อชีอนบอก
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	 บ้านนำ�ารืีในยุคของพื่�อชีอนต้อนหนุ�มมีปรืะชีากรือย้�รื้อยกวั�าหลุังคาเรืือน	 
แลุะในชี�วังที�ย�างเข้าสิ้�	 ปี	 2540	ปรืะชีากรืก็เพ่ื่�มขึ�น	 ทุกวัันนี�พื่�อชีอนไดี้วัางมือจ็าก 
การืขายของชีำาแลุ้วัให้ลุ้กของต้นทำาต้�อ

การพััฒนามาพัร้อุ่มกับัข้้าวโพัดีบ่ักดีอุ่ย

	 เมื�อถิ่นนถ้ิ่กพื่ัฒนาให้ดีีขึ�น	 ในปี	 2535	 สิถิ่านีพื่ัฒนาเกษต้รืที�สิ้งก็เข้ามา 
ต้ั�งสิำานักงานในหม้�บ้าน	แลุะสิ�งเสิรื่มให้ปลุ้กพื่ืชีผู้ลุแลุะไม้ใชี้สิอย	มีต้้นกลุ้าไม้	 แจ็ก 
ให้ฟ้รืี	 มีทั�งลุ่�นจ็ี�	 ลุำาใย	 กาแฟ้	แต้�เมื�อผู้ลุผู้ลุ่ต้ออกมาก็เก่นกำาลัุงที�จ็ะบรื่โภคกันเอง	 
แลุะขายไม�ไดี้	 ไม�มีคนมารืับซื้ื�อ	 ผู้ลุผู้ลุ่ต้ถ้ิ่กปลุ�อยท่�งเน�าเสิียหาย	พื่�อชีอนบอกวั�า 
ชีาวับ้านก็เข็ดีหลุาบกับปรืะสิบการืณ์์ที�เก่ดีขึ�นอย้�หลุายปี		

	 นอกจ็ากนั�นแลุ้วัพื่�อชีอนยังเลุ�าวั�า	 หม้�บ้านนำ�ารีืในอดีีต้เคยมีการืเลุี�ยงวััวั	 
เลุี�ยงควัายกันเยอะ	อย�างต้ำ�าครือบครืัวัลุะ	20-30	ต้ัวั	จ็นชี�วังหนึ�งเก่ดีโรืคห�า	สิัต้วั์เลุี�ยง
ต้ายกันเป็นเบือ	โดียพื่�อชีอนค่ดีวั�าน�านมาจ็ากเลุี�ยงกันจ็ำานวันเยอะเก่นไป

	 จ็ากนั�นอีกไม�นานการืปลุ้กข้าวัโพื่ดีเลุี�ยงสิัต้วั์ก็เข้ามา	 ชีาวับ้านก็หันมาปลุ้ก
ข้าวัโพื่ดีกัน	พื่�อชีอนบอกวั�าเป็นชี�วังที�ปลุ้กกันจ็รื่งจั็ง	ปรืะกอบกับถิ่นนเรื่�มดีี	 มีพื่�อค้า
มาต้่ดีต้�อลุ�วังหน้าแลุะรัืบปากที�จ็ะเข้ามารัืบซืื้�อ	 จึ็งเป็นยุคที�มีการืเป่ดีพืื่�นที�ในการื 
ปลุ้กข้าวัโพื่ดีเลุี�ยงสิัต้วั์กันอย�างแพื่รื�หลุาย	ชีาวับ้านหันไปสินใจ็การืปลุ้กพื่ืชีเชี่งเดีี�ยวั 
กนัมาก		จึ็งเปน็ยคุทองของการืได้ีเงน่จ็ากการืขายข้าวัโพื่ดี	แต้�ก็เพีื่ยงไม�กี�ป	ีรืาคาผู้ลุผู้ลุ่ต้ 
ก็เก่ดีต้กต้ำ�า	ชีาวับ้านทำาไดี้ไม�คุ้มทุน
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	 ผู้ลุกรืะทบอีกอย�างหนึ�งของการืเป่ดี
พืื่�นที�ปลุ้กข้าวัโพื่ดีกันอย�างเป็นลุำ�าเป็นสิัน 
ของชีาวับ้าน	ทำาให้พืื่�นที�โดียรือบกลุายเป็น 
ภ้เขาหัวัโลุ้นเต้็มไปหมดี	 ยังผู้ลุให้หน�วัยงาน
ดี้านป่าไม้ก็เข้ามาฟ้้�นฟ้้	 โดียใช้ีสิำานักงาน 
รื�วัมกันกับสิถิ่านีพื่ัฒนาเกษต้รืที�สิ้ง	 ชีาวั
บ้านหลุายคนก็มีรืายได้ีจ็ากการืรืับจ้็าง 
ปลุ้กป่ า 	 แลุะบางสิ� วันก็ชี� วัยงานอย้�ที�
สิำานักงานของสิถิ่านีฯ	ที�สิ้งที�ต้ั�งอย้�ในหม้�บ้าน

เร่ิมพััฒนาระบับัน��า สุร้างงาน สุร้างอุ่าชีพั

	 ปี	 2552	 โครืงการืป่ดีทองหลัุงพื่รืะฯ	 แลุะม้ลุน่ธ่แม�ฟ้้าหลุวังในพื่รืะบรืม-
รืาชี้ปถิ่ัมภ์	 เข้ามาในบ้านนำ�ารืีแลุะรื�วัมกับชีาวับ้านในการืสิำารืวัจ็ข้อม้ลุ	 ทำาให้ร้้ืถิ่ึง 
ปัญ่หา	ควัามต้้องการืพืื่�นฐานของหม้�บ้าน	 แลุะพื่บวั�าส่ิ�งที�ต้้องแก้ไขอย�างเรื�งดี�วัน 
คือการืปรัืบปรืุงรืะบบนำ�าการืเกษต้รื	 ชีาวับ้านทุกคนจึ็งไดี้รื�วัมชี�วัยกันทำาฝิ่ายเก็บกัก
แลุะฝิ่ายชีะลุอนำ�า	

	 พื่�อชีอนก็เป็นหนึ�งในแรืงงานชีาวับ้านที�ทำาหน้าที�ทุกอย�างในการืทำาฝิ่าย	 
“มาชี่วยู่ก้ำนทำำาท้ำ�งหัม่่บ้าน ชีาวบ้านกำ็มีงานทำำา หัม่นเวียู่นก้ำนไป็ทำำาฝายู่ ต่อท่ำอ เทำป่็น 
บ้าง มีหัลัายู่จ่ดตามหั้วยู่ต่างๆ มีฝายู่โครงกำาร 30 ฝายู่น่าจะได”้	พื่�อชีอนบอก

	 จ็ากนั�นทางโครืงการืฯ	 ไดี้สินับสินุนให้ปลุ้กผัู้กสิวันครัืวั	 เลุี�ยงสัิต้วั์	 เพื่ื�อลุดีค�า 
ใชี้จ็�ายในครัืวัเรืือน	 พื่ร้ือมกับปลุ้กพืื่ชีผู้สิมผู้สิาน	พื่�อชีอนเคยทำาอย้�ก�อนแลุะเป็น 
สิ่�งที�ชีอบอย้�แลุ้วัจ็ึงไม�รืีรือที�จ็ะเข้ารื�วัมเต้็มกำาลุัง

 “โครงกำารยู้่งส่งเสริมใหั้ป็ลั่กำมะม่วงหัิมพ่านต์ คนลัะ 40-50 ต้น มีลั่กำชีายู่ 
กำ็ร่วมป็ลั่กำด้วยู่ แต่กำ็ไม่ติดผู้ลั มีดอกำเยู่อะแต่ไม่ติดผู้ลั พ่่อคิดว่าน่าจะเป็็น 
เพ่ราะความส่งนี�แหัลัะ ทำี� นี�ส่ง 800 เมตรแลัะชี่�นเยู่อะอาจไม่เหัมาะสำาหัร้บ 
มะม่วงหัิมพ่านต์”		พื่�อชีอนกลุ�าวั

	 พื่�อชีอนเป็นคนขยัน	 พืื่ชีผู้ักในสิวันจ็ากที�ทำาอย้�แลุ้วั	พื่อมีโครืงการืมาสิ�งเสิร่ืม
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ก็ทำามากกวั�าเด่ีม	 “ไม่มีอะไรกำ็หัามาป็ลั่กำ 
หัร่อขอต้นกำลั้าจากำเขาได้ อยู่่างผู้้กำสวนคร้ว  
ผู้้กำกำาด พ่ริกำ มะเข่อ บ้านพ่่อไม่ได้ซื้่�อ”

	 นอกจ็ากการืปลุ้กพืื่ชีผู้ักไว้ัก่นเอง 
แลุ้วั	 โครืงการืยังสิ�งเสิรื่มให้เลุี�ยงสัิต้วั์ใน 
ครืัวัเรืือน	เชี�น	เป็ดี	ไก�	แลุะหม้	พื่�อชีอนก็รื�วัม 
ก่จ็กรืรืมการืเลุี�ยงสิัต้วั์ดี้วัยเชี�นกัน	 แลุะเคย
เจ็อปัญ่หาในเรืื�องโรืคภัยบ้างในบางปี	แต้�ก็
จ็ะมีเจ็้าหน้าที�ปศึุสิัต้วั์มาฉีดียา	ควับคุมแลุะ
แก้ไขการืรืะบาดีไดี้ทุกครืั�งไป			

	 ปัจ็จ็ุบันพื่�อชีอนก็ทำาในทุกอณ้์พืื่�นที�
รือบบ้านให้เก่ดีปรืะโยชีน์สิ้งสิุดี	 ดี้วัยการื	 
ปลุ้กผู้ัก	เลุี�ยงปลุา	เลุี�ยงไก�	เพื่าะเห็ดี	ที�ดี่นทำาข้าวัไรื�เดี่มก็แบ�งให้ลุ้ก	ๆ 	ไดี้ทำาก่นต้�อ	ยัง 
มีการืปลุ้กข้าวัอย้�บ้างแต้�ไม�มาก	นอกจ็ากนี�ยังปลุ้กหม�อน	กาแฟ้	แลุะกลุ้วัย	รื�วัมดี้วัย

เป็นแบับัอุ่ย�างในการดี�าเน่นชีวิต

	 ดี้วัยควัามที�พื่�อชีอนเป็นผู้้้อาวัุโสิที�คนในชีุมชีนเคารืพื่แลุะนับถิ่ือ	 จ็ึงเป็นแบบ
อย�างในการืดีำาเน่นชีีว่ัต้แบบพื่อเพีื่ยงให้แก�คนในชุีมชีน	นอกจ็ากนี�	 พื่�อชีอนยังเป็น 
ผู้้้ที�เปี�ยมไปดี้วัยควัามรื้้ดี้านสิมุนไพื่รื	ต้ัวัพื่�อชีอนเองนั�นมีสิุขภาพื่ดีี	แข็งแรืงเทียบเท�า 
กับคนวััยหนุ�ม	 ไม�มีโรืคควัามดีันแลุะเบาหวัาน	 ชีาวับ้านหลุายคนไดี้เดี่นต้าม 
แนวัทางแลุะยึดีเอาพื่�อชีอนเป็นแบบอย�าง	 แลุะมักจ็ะมาขอสิ้ต้รืสิมุนไพื่รืของ 
พื่�อชีอนอย้�ไม�ขาดีสิาย	

	 พื่�อชีอนบอกวั�า	จ็ะทำาอะไรืก็แลุ้วัแต้�ต้้องมีควัามรื้้ก�อน	แลุะก�อนที�จ็ะมีควัามรื้้ 
ก็ต้้องเป่ดีรืับควัามรื้้ให้เข้ามาอย้�ในต้ัวั	พื่�อยกต้ัวัอย�างถิ่ึงการืเพื่าะเห็ดี	ที�มีการือบรืม
โดียคณ์ะครื้การืศึึกษานอกโรืงเรืียน	 (กศึน.)	 แม้วั�าพื่�อจ็ะเป็นผู้้้อวัุโสิแลุ้วั	 พื่�อก็ไป 
เรืียนร้้ื	 กลุับมาก็นำามาทำาทันที	 พื่�อชีอนทำาการืเพื่าะเห็ดีนางฟ้้า	 เห็ดีหอม	 เห็ดีลุม 
ต้ามที�เรืียนมา	พื่อทำาแลุ้วัก็เอาไปแจ็กจ็�ายให้คนอื�นไดี้ก่นดี้วัย		
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 “ทำ่กำอยู่่างขยู้่นหัม้�นเพ่ียู่ร มีอยู่่่มีกิำ�น มีหั้วคิดปั็ญ่ญ่า แม้ว่าจะทำำางานหัน้กำแค่
ไหัน ถ้้าไม่ใชี้ป็ัญ่ญ่านำา กำ็จะเหัน่�อยู่เป็ลั่า”	พื่�อชีอนกลุ�าวั

	 ย่�งในภาวัะที�มโีรืคภยัไข้เจ็บ็ที�รืะบาดีอย�างโคว่ัดีเชี�นทุกวัันนี�	แมจ้็ะเก่ดีขึ�นรืนุแรืง
ในพื่ื�นที�ภายนอก	พื่�อชีอนก็หวัังวั�าจ็ะทำาให้คนบ้านนำ�ารืีรื้้จ็ักปลุ้กอะไรืไวั้ก่นเอง	อะไรืที�
ขายไม�ไดี้ก็แปรืรื้ป	หรืืออย�างน้อยก็ขายให้กับคนที�ไม�ทำาอะไรืในหม้�บ้านนี�	

 “ตอนนี�รถ้ขายู่ก้ำบข้าว ไม่ค่อยู่เข้ามาแลั้ว มีแต่เอาผู้้กำบ้านนำ�ารีออกำไป็ขายู่  
เชี่น ผู้้กำกำ่ด หัม่อน กำลั้วยู่ ขิงส่งโรงงาน ไกำ่ มีคนมาร้บซื้่�ออยู่่่เป็็นป็ระจำา”	พื่�อชีอนบอก

ความฝัันข้อุ่งผู้ัเฒ�า

	 ก�อนจ็ากไปพื่�อชีอนอยากเห็นหม้�บ้านนำ�ารืี	 มีการืพัื่ฒนาไปในทางทีดีี	 ควัาม 
ชี�วัยเหลืุอจ็ากภายนอกก็มีมาเยอะแลุ้วั	แต้�ก็ขึ�นอย้�กับคนในหม้�บ้านที�ต้้องทำาขึ�นมา
เองอย�างจ็รื่งจ็ังดี้วัย	

	 พื่�อชีอนอยากให้มีการืลุดีใชี้สิารืเคมี	 พื่�อชีอนบอกวั�าย้อนไปในยุคสิมัยที�พื่�อ
ยังเยาวั์วััย	 การืกำาจ็ัดีวััชีพื่ืชีใชี้วั่ธีการืถิ่อน	มาต้อนนี�ทำาเยอะจ็นเก่นกำาลัุงต้ัวัเองก็ใชี้ 
วั่ธีฉีดีพื่�นยา	ทำาให้นำ�าในห้วัย	ในหนองมีสิารืเคมีใชี้ไม�ไดี้อีกต้�อไป	

 “หัากำป็ลั่อยู่ไว้ใหั้เป็็นเชี่นนี� ไม่เกำินสิบป็ี เราอาจจะไม่มีนำ�าเหัล่ัอในลัำาหั้วยู่”   
พื่�อชีอนกลุ�าวัอย�างกังวัลุใจ็		แลุะอยากฝิ่ากไว้ักบัคนรืุ�นหลัุงวั�า	ต้อ้งชี�วัยกันปลุก้ต้น้ไม้
เพื่่�มขึ�น	ต้อนนี�ก็เรื่�มปลุ้กแลุ้วัแต้�ยังไม�โต้	แลุะในรืะหวั�างนี�ก็คงต้้องชี�วัยกันป้องกันไฟ้
ป่าไปก�อน	

 “เราจะอยู่่่ดีกำินดีกำ้นได้ เราต้องลั่กำขึ�นมาทำำาเอง”	พื่�อชีอนสิรืุปในต้อนท้าย

นายชอุ่น ใจหล้็า อายุ 82 ปี็

หม่ี�ท่ี่� 12 บ้้านนำ�ารีั ติ.ขุนน�าน อ.เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ.น�าน
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แม�เวท อุ่่�นถิ่่่น
ชาอุู่�หล็งปล็อุ่ดีสุารเคมีในต�าบัล็ข้่นน�าน
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ชอุ่บัค้าข้าย

	 แม�เวัท	เดี่มเป็นคนหม้�บ้านเปียงซื้้อ	เต้่บโต้มากับครือบครืัวัที�ค้าขาย	บ้านเป็น
รื้านขายของชีำา	พื่�อมีอาชีีพื่ค้าขายวััวัควัาย	แม�เวัทจ็ึงซื้ึมซื้ับ	เอาการืเอางานแลุะชีอบ
การืค้าขายมาต้ั�งแต้�เดี็ก	แม�เวัทเลุ�าวั�า	ในอดีีต้การืหาของมาขายนั�นลุำาบากมาก	ต้้อง
ซื้ื�อมาจ็ากอำาเภอปัวัที�อย้�พืื่�นรืาบ	ห�างออกไปเป็นรืะยะทางรื�วัมร้ือยก่โลุเมต้รื	 จ้็างคน
แบกผู้�านภ้เขามาหลุายลุ้กแลุ้วัขึ�นไปสิ�งให้หม้�บ้านสิุดีปลุายเขาที�บ้านเปียงซื้้อ

	 ปี		2531	แม�เวัทย้ายมาหม้�บ้านนาคุ	เป่ดีรื้านขายของชีำาของต้ัวัเอง	“แม่ชีอบ
ค้าขายู่ ซื้่�อมาขายู่ไป็ เดินทำางไป็ใหัน เหั็นสินค้าใดทำี�สนใจ น่าจะนำามาขายู่ได้ แม่กำ็ 
จะซื้่�อมา เชี่นไป็เยู่ี�ยู่มลั่กำทำี�กำร่งเทำพ่ หัร่อ ต่างจ้งหัว้ด”	แม�บอก

	 แม�เวัทมีลุ้กทั�งหมดี	 3	 คน	ทุกคนเป็นฝิ่ั�งเป็นฝิ่าหมดีแลุ้วั	 ลุ้กชีายคนแรืกมี
ครือบครืวััแลุะต้ั�งรืกรืากอย้�จ็งัหวััดีปรืาจ็นีบรุื	ีลุก้สิาวัคนที�สิองเปน็ผู้้ใ้หญ่�บา้น	ปจั็จ็บุนั
อาศึยัอย้�กบัแม�เวัทที�บา้นนาคุ	สิ�วันคนสุิดีทอ้งเป็นครืส้ิอนอย้�ที�จ็งัหวัดัีเชียีงรืาย	แม�เวัท
เลุก่กนักบัสิาม	ีเธออดีทนต้�อสิ้ท้ำางานหนกัเลุี�ยงลุก้ดีว้ัยต้วััเธอเองเพื่ยีงลุำาพัื่งต้ลุอดีมา

 “แม่เลัี�ยู่งลั่กำเองมายีู่�สิบกำว่าป็ี คนเดียู่ว ทำำาบ้านนี� ล่ัมตาอ้าป็ากำได้เพ่ราะเรา 
คนเดียู่ว”	แม�เวัทเผู้ย
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ปลู็กชาอูุ่�หล็งครั�งแรก

	 วัันหนึ�งเมื�อไดี้ไปเที�ยวัที�จ็ังหวััดีเชีียงรืายของแม�เวัท	 แลุ้วัมีคนชีงชีามาให้ 
ดืี�ม	 แม�เวัทนึกชีอบแลุะต้่ดีใจ็เป็นอย�างมาก	แถิ่มได้ีย่นมาอีกวั�าการืดีื�มชีาอุ�นๆ	 จ็ะ 
ทำาให้มีสิุขภาพื่แข็งแรืง	 แม�เวัทจ็ึงต้ัดีสิ่นใจ็ถิ่ามไถิ่�กับเพืื่�อนที�อย้�ที�นั�น	 เพืื่�อหาซื้ื�อ 
กลุ้าชีาอ้�หลุงมาปลุ้ก	 ต้ัวัเธอเองเป็นคนที�มีควัามสินใจ็ในเรืื�องสิมุนไพื่รืแลุะใสิ�ใจ็ 
ในเรืื�องสุิขภาพื่อย้�แลุ้วัเป็นทุนเดี่ม	 เมื�อไปเจ็ออะไรืที�ดีีจึ็งอยากที�จ็ะลุงมือทำาการื 
ปลุ้กดี้วัยต้นเอง	

 “แล้ัวแม่กำ็คิดว่า ทีำ�เชีียู่งรายู่ก้ำบทำางบ้านเราม้นอากำาศคล้ัายู่ๆก้ำน แล้ัวแม่กำ็ 
ไม่อยู่ากำใหั้ทำี�ดินม้นถ่้กำป็ลั่อยู่ว่าง กำ็คิดหัาอะไรมาป็ลั่กำ แต่แม่ไม่ใชี้สารเคมีนะ” 
	แม�เวัทบอกแนวัค่ดีของเธอ

	 แม�เวัทเร่ื�มต้้นปลุ้กชีาอ้�หลุงมาต้ั�งแต้�ปี	 2538	 ในพืื่�นที�กวั�า	 1	 ไรื�	 เธอบอกวั�า 
บรื่เวัณ์ที�ปลุ้กเป็นที�ลุาดีชีันพื่อสิมควัรื	 ไม�ไดี้ใสิ�ปุ�ยมาก	แลุะชีาเป็นพื่ืชีที�ชีอบอย้�ต้าม 
รื�มไม้	 ไม�ชีื�นจ็นเก่นไป	 พืื่�นที�ชีันจ็ึงเหมาะ	ปรืะกอบกับต้้องมีอากาศึโปรื�งแลุะถิ่�ายเท	 
ชีาจ็ึงไม�ชีอบที�รืาบเพื่รืาะจ็ะทำาให้รืากเน�าไดี้ง�าย	

	 จ็ากปรืะสิบการืณ์์ของแม�เวัทพื่บวั�า	 ชีาเป็นพื่ืชีที�ย่�งเก็บก็จ็ะย่�งแต้กใบอ�อน 
ได้ีดีี	 ตั้วัเองเก็บใบชีาในชี�วังแรืก	 ไดี้เกือบ	 10	 ก่โลุกรัืม	ปร่ืมาณ์เก่นกวั�าที�จ็ะเก็บไวั้ 
ก่นเอง	 จึ็งลุงทุนซืื้�อเต้าอบไมโครืเวัฟ้เพืื่�ออบใบชีาไว้ัขาย	 ชีาอ้�หลุงของแม�เวัทมี 
จ็ุดีเดี�นต้รืงที�ปลุ้กขึ�นโดียไม�ใชี้สิารืเคมีใดี	 ๆ	 ไม�เคยฉีดียาฆ่�าหญ่้าแต้�ใช้ีว่ัธีจ้็างคน 
มาชี�วัยถิ่างหญ่้าแทน	 	 แลุะยืนยันวั�าคนสิ�วันใหญ่�ที�ร้้ืจั็กต้นนั�น	 จ็ะเชืี�อมั�นในควัาม 
ไม�ชีอบสิารืเคมีของต้นอย้�แลุ้วั	 จ็ึงทำาให้ชีาอ้�หลุงของแม�เวัทขายดี่บขายดีีจ็นมีไม� 
พื่อขาย	แม�เวัทมีรืายไดี้จ็ากการืขายชีาเกือบทุกเดีือน	ๆ	ลุะปรืะมาณ์	2,000	บาท	

	 สิ�วันแรืงงานที�จ็้างมาเก็บใบชีานั�น	 แม�เวัทก็จ็�ายค�าแรืงอย�างเต้็มเม็ดี 
เต้็มหน�วัย	ไม�วั�าเขาจ็ะเก็บครืึ�งวัันหรืือเต้็มวัันก็ต้าม		

 “แม่จ่ายู่ค่าแรงเขาเต็มว้น แม่เคยู่ลัำาบากำ ข่ดหัล่ัมทำำาเอง ทำ้�งยู่าง ทำ้�งชีา แม่
ทำำาเองหัมด เราไม่ทำำาไม่ได้ ลั่กำๆ ยู้่งเรียู่นอยู่่่ ทำำาก้ำบข้าวใหั้ลั่กำไป็เรียู่นกำ่อน แต่กำ่อน 
ของกำ็มีขายู่เยู่อะเทำ่านี� สวนกำ็ต้องไป็ทำำา”	เธอเลุ�า
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ได้ีเงินน้อุ่ยแต�มีก่นตล็อุ่ดี

	 เมื�อมองย้อนกลุับไปในอดีีต้	แม�เวัทมองเห็น 
ควัามลุำาบากมากมายที�ได้ีต้�อสิ้้แลุะผู้�านมาได้ี	 
“ถ้้าเทำียู่บก้ำบแต่กำ่อน จะขยู้่นแค่ไหัน ทำำาอะไรป็ลั่กำ 
อะไรกำ็ไม่ค่อยู่ได้ขายู่ สม้ยู่นี�มีน้กำทำ่องเทำี�ยู่วมา  
เขามาชีิมชีาของแม่ กำ็ติดใจ”	แม�เวัทบอก

	 ในต้ำาบลุขุนน�าน	 มีแม�เวัทเพื่ียงเจ็้าเดีียวัที�
ปลุ้กชีาอ้�หลุงแลุ้วัอบไว้ัขาย	 เง่นที�เก็บหอมรือมรื่บ
ไดี	้มไีว้ัจ็นุเจื็อครือบครัืวั	ทำาเชี�นนี�มาจ็นสิ�งลุก้ให้เรีืยน
หนังสิือจ็บไดี้

 “อบเอง แพ่คเอง คนซื้่�อกำ็เป็็นคนแถ้วนี� มีข้าราชีกำารแถ้วนี� มาจากำอำาเภอบ่อ
เกำลั่อบ้าง ต่างจ้งหัว้ดกำ็มี เชี่น จากำนครพ่นม เขาส้�งมากำ็ส่งไป็ ทำีลัะ 20 หั่อ กำ็มี”	แม�
เลุ�าดี้วัยควัามภ้ม่ใจ็
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	 แม�เวัทอยากให้คนอื�นหันมาปลุ้กชีาอ้�หลุง 
แบบต้นบ้าง	 แต้�ไม�มีใครืสินใจ็เนื�องจ็ากเห็นวั�าได้ี 
เง่นน้อย	 “เขาสนใจข้าวโพ่ด ทำำาแลั้วขายู่ได้เงิน 
ทำีลัะเยู่อะๆ แม่คิดว่าม้นเป็็นงานหัน้กำสำาหัร้บแม่ 
อยู่่างชีานี� แต่กำ่อนไม่มีใครเหั็นด้วยู่ เพ่ราะไม่ได้ 
เงินหัม่�นเงินแสน ม้นได้เงินน้อยู่ แต่ม้นได้กำ็ได้ตลัอด  
ตอนนี� คนชีมว่า เจ๊ ทำำาถ้่กำต้องลัะ”		แม�เวัทบอก	จ็าก 
ที�เคยขับรืถิ่ไปไหนมาไหนคนเดีียวั	 ตั้�งแต้�ปี	 2557 
เป็นต้้นมาแม�เวัทไม�ต้้องขับรืถิ่	 แลุะทำางานหนัก
อีกต้�อไปแลุ้วั	 งานเก็บใบชีาจ็ึงเหมาะกับแม�เวัท 
ในยามนี�	ที�ไม�อยากต้รืากต้รืำาทำางานหนักอีกแลุ้วั	

ปิดีทอุ่งฯ ช�วยชาวบ้ัาน 

	 ชีาวับ้านหลุายคนไดี้ปรืะโยชีน์จ็ากโครืงการืป่ดีทองหลุังพื่รืะฯ	ต้ัวัแม�เวัทเอง 
ก็เชี�นกัน	 ไดี้ควัามร้้ืเรืื�องการืทำาปุ�ยนำ�าหมัก	 แม้จ็ะไม�ใชี�ควัามร้้ืใหม�แลุะไม�แต้กต้�าง 
จ็ากนำ�าหมักที�เคยทำาไว้ัใช้ีปรืะจ็ำาในครัืวัเรืือน	 แต้�แม�เวัทก็นำาเอาควัามร้้ืมาต้�อยอดี 
ในการืผู้สิมขี�วััวั	 ใสิ�ในแปลุงปลุ้กชีาของตั้วัเอง	 ซื้ึ�งไม�ควัรืใสิ�เยอะเก่นไป	 เพื่รืาะอาจ็
ทำาให้ชีาต้ายไดี้

 “แม่ชีอบตรงทีำ�เขาติดตามถ้ามไถ่้ดี ตอนเขามาแรกำ ๆ แม่นี�แหัลัะเป็็นคน 
ให้ัข้อม่ลัเขา แม่ไม่หัวง เขามาชี่วยู่ เขาให้ัป็ลั่กำผู้ลัไม้ ลัองกำอง ลัิ�นจี� ท่ำเรียู่น  
มะยู่งชีิด แม่กำ็ป็ลั่กำหัมด อยู่่างลัะ 10-20 ต้น”		แม�เวัทบอก

	 ต้ั�งแต้�โครืงการืป่ดีทองหลุังพื่รืะฯ	เข้ามา	แม�เวัทเห็นการืเปลุี�ยนแปลุงที�เดี�นชีัดี
คือควัามอุดีมสิมบ้รืณ์์เรืื�องอาหารืการืก่นของคนในหม้�บ้านที�มีมากขึ�น	ทำาให้คนมีอย้� 
มีก่นจ็ากการืปลุ้กพืื่ชีผู้สิมผู้สิาน	 ที�มีทั�งการืปลุ้กพืื่ชีผัู้กผู้ลุไม้	 กาแฟ้	 การืเลีุ�ยงกบ	
ปลุาดีุก	เลุี�ยงไก�ไวั้ก่นเอง		แม�เวัทไม�ไดี้ทำาทุกอย�างที�โครืงการืสิ�งเสิรื่ม	แต้�ก็สินับสินุน
แนวัทางแลุะอุดีหนุนชี�วัยซืื้�อจ็ากชีาวับ้านคนอื�นๆ	 แลุะยังไดี้สัิงเกต้เห็นชีีว่ัต้ควัาม 
เป็นอย้�ของชีาวับ้านเปลุี�ยนแปลุงไปในทางที�ดีีขึ�น
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	 “มีอะไรืเขาก็เอามาขาย	 เอามาให้	 เพื่รืาะแต้�ก�อนเรืาก็ให้	 ก็แจ็กเขาไปเยอะ 
เดีี�ยวันี�เรืาไม�ต้้องทำาเองแลุ้วั	 คนบนดีอย	 เดีี�ยวันี�	 เขามีรืถิ่ขับ	 ก็เพื่รืาะป่ดีทองมา 
เดีี�ยวันี�เขาก็ปลุ้กกาแฟ้	ทำาพื่ืชีผู้สิมผู้สิานกัน”	แม�เวัทกลุ�าวั

	 แม�ยืนยันวั�าหากคนในหม้�บ้านคนไหนสินใจ็	 จ็ร่ืงจ็ังที�อยากจ็ะเปลุี�ยนจ็ะ 
ปลุ้กพืื่ชีสิำาหรืับเก็บก่นในรืะยะยาวัตั้วัเองก็ย่นดีีสินับสินุน	 	แลุะอยากเห็นครือบครืัวั 
ของชีาวับ้านทุกคนนั�นดีีขึ�น	 ทุกวัันนี�แม�เวัทเป็นหญ่่งแกรื�งที�คนเคารืพื่นับถิ่ือ	 แลุะ 
ยอมรืับในการืต้�อสิ้้ชีีวั่ต้ของเธอ	 ทั�งผู้้้นำาแลุะหน�วัยงานภายนอกที�มาปรืึกษาแลุะ 
รืับฟ้ังคำาแนะนำาจ็ากแม�เวัทในยามจ็ำาเป็นอย้�เสิมอ	แม�เวัทบอกวั�า	

 “คนทำี�เป็น็ผู้่้นำาบนดอยู่ทีำ�ไหันๆ เคา้ก็ำยู่อมรบ้นบ้ถ้อ่เรา เวลัามาหัาเสยีู่งอะไรเขา
กำ็มาป็รึกำษาเรา  ผู้่้หัญ่ิงทำ่กำคนเราไม่เหัม่อนกำ้น ถ้้าเราถ้อยู่ เรากำ็ไม่มาถ้ึงจ่ดนี�ได้”	แม�
เวัทกลุ�าวัในที�สิุดี

อุ่นาคตท่ีแม�อุ่ยากเห็น

	 แม�เวัทวัาดีหวัังวั�า	 ชีาวับ้านในพืื่�นที�จ็ะไม�หันไปปลุ้กข้าวัโพื่ดีอีก	แต้�อยากให้ 
หันมาปลุ้กพื่ืชีเศึรืษฐก่จ็แทน	 เชี�น	 ยางพื่ารืา	 แลุะผู้ลุไม้	 ซื้ึ�งลุงแรืงแค�ครัื�งเดีียวัแต้� 
ในรืะยะยาวัแลุ้วัมันจ็ะคุ้มมากกวั�า	

 “แม่สงสารต้นไม้นะ ป็ลั่กำ ๆ แล้ัวต้ด ๆ โค่น ๆ ถ้างอยู่่่เร่�อยู่ ๆ อีกำอยู่่างพ่่ชี 
เศรษฐกำิจเหัลั่านี� ม้นอยู่่่ได้นาน ไม่ต้องทำำาใหัม่ทำ่กำป็ี คนเขาแกำ่ต้วไป็ เขาจะทำำาไม่ไหัว 
พ่ออายู่่ 60 มา เขาจะทำำาไหัวไหัม” 

	 แม�เวัทยังยึดีมั�นในแนวัทางการืดีำาเน่นชีีวั่ต้ปรืะจ็ำาวัันแบบไร้ืสิารืเคมีอย้�	 
โดียให้เห็นผู้ลุวั�า	แม้วั�าจ็ะไดี้ผู้ลุผู้ลุ่ต้ที�ดีี	แต้�ผู้ลุกรืะทบอาจ็ย้อนกลุับมาในภายหลุัง	

แม�เวท อุ่่�นถ่ึ�น  อายุ 59 ปี็

หม่ี�ท่ี่� 5 บ้้านนาคุ ติ.ขุนน�าน อ.เฉลิมีพัรัะเก่ยรัติิ จำ.น�าน
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การเปล่ี่�ยนแปลี่งสำำาคััญท่ี่�จะนำาไปส่ำ�คัวามยั�งยืนคืัอ 

การเปล่ี่�ยนทัี่ศนคัติิ วิธ่ีคิัด แลี่ะพฤติิกรรมของคันในชุุมชุน 

ให้้หั้นมาพ่�งพาตินเอง ซ่ึ่�งดอกผลี่ของการที่ำางานติามแนวที่าง 

“เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” 
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