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คำ�นำ�

 ชีวิตของคนที่พึ่ งพิงทรัพยากรธรรมชาติ เป ็นหลักอย ่าง 
ชาวปกาเกอะญอท่ีเคยหาอยู่หากนิในพืน้ทีบ้่านบางกลอยบน อ. แก่งกระจาน 
จ. เพชรบุรี วันหน่ึงเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศเป็นเขตอุทยาน 
แห่งชาติแก่งกระจาน พวกเขาถูกอพยพลงมาอยู่ท่ีบ้านบางกลอยล่าง 
ของแก่งกระจาน การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะภูมิประเทศแบบใหม่ 
ที่ไม่คุ ้นชิน นับเป็นความท้าทายใหญ่หลวง ทักษะเดิมที่เคยปลูก 
ข้าวไร่ ซึ่งต้องท�าในพื้นที่ลาดชัน มีปริมาณน�้าฝนอุดมสมบูรณ์เกือบจะ 
ใช้ไม่ได้เมื่อต้องมาอยู ่ข้างล่างที่ซึ่งมีข้อจ�ากัดมากมายในบริบทของ 
การเป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งต่อมาพื้นที่ป่าแก่งกระจาน 
กไ็ด้รบัการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก้   

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ เข้ามาท�างาน 
ในพื้นที่บ้านบางกลอยล่าง เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน  
ให้สามารถด�ารงอยู่ได้ภายในบริบทใหม่น้ี การจะท�าให้ประสบความ
ส�าเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมี 
การท�างานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ถูกน�ามา 
ถ่ายทอดให้ชาวบ้านผ่านโครงการต่าง  ๆ  อาท ิการท�าเกษตรแบบผสมผสาน  
การท�าระบบชลประทาน การท�าปศุสัตว์ และการสร้างอาชีพทางเลือก 
ทีมงานของมูลนิธิฯ ท�างานในพื้นที่ เป ็นเวลานานหลายปีตั้งแต ่ 
พ.ศ. 2555 พบกบัปัญหาอปุสรรคมมีากมาย แต่สดุท้าย ด้วยความตัง้มัน่ 
ที่ต้องการให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ก็เริ่มส่งผลทีละน้อย ๆ  
ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากจุดเล็ก ๆ เป็นตัวอย่างและก�าลังใจให้คนอื่น ๆ  
กล้าด�าเนนิรอยตาม 
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 หนังสือเล่มน้ี ต้ังใจน�าเสนอประสบการณ์การเรียนรู ้และ 
ความส�าเร็จดังกล่าว เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ภาพที่ทุกคนอยากเห็น 
คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านที่สามารถด�ารงอยู่ได้กับธรรมชาติ 
อย่างย่ังยนืต่อไป
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สารบัญ

ทุเรียนำ กาแฟ
และป่าละอู

กล้วย
เปลี่ยนำชีวิต

กล้วย
ช่วยสร้างฐานำะ

7 19 27

 เม่ือเป็ด
คำือทางออก

ผู้ทระนำง นำักสู้ ผู้ไม่ยอมแพ้
ต่อโชคำชะตา

34 42  54

ไก่
บ้านำ ๆ

หลากหลาย
หลอมรวม

เรื่องหมู ๆ
ที่ไม่หมู

61 70

87
ไก่ด�

ปกาเกอะญอ

78



ทุเรยีน
 

ป่ำ
ละ
อู
บน

และกำแฟ
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จินำดารัตนำ์  
คำ�เวียง

หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.แม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

พื้นที่ 8 ไร่ ปลูกทุเรียน มังคุด กาแฟ กล้วย 
มะนาว มะละกอ พริกกะเหรี่ยงฯ

ความรู้เรื่องกองทุนและการบ�ารุงพืช

มีรายได้ต่อเนื่อง แปรรูปผลผลิตขายเอง 

การปลูกทุเรียนปลอดสารพิษ และกาแฟโรบัสต้า

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

สิ่งที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น
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 จินดารัตน์ หรือท่ีทุกคนเรียกติดปากว่า “อบต.ว้า” เล่าว่า  
ตอนยังเด็ก พ่อท�าสวนกล้วย แต่เม่ือพ่อเสียก็ไม่มีใครสานต่อ เพราะแม่ก ็
อายุมาก ท�าไม่ไหว สวนกล้วยจึงถูกทิ้งร้างไว้นานแรมปี กระทั่งเมื่อเธอ 
ได ้แต ่งงานและออกเรือนไปอยู ่กับสามีซึ่งมีอาชีพเป ็นเกษตรกร 
บ้านแม่ประจัน อ. แก่งกระจาน เม่ือเห็นสวนกล้วยอันรกร้างของพ่อ  
เธอและสามีตัดสินใจกลับเข้าพลิกฟื้นมันอีกครั้งในปี 2540 พืชชนิดแรก 
ที่เลือกปลูกคือกล้วยไข่ เน่ืองจากมีพันธุ ์อยู ่แล้ว อีกท้ังกล้วยไข่ยัง 
ขนส่งได้มากกว่ากล้วยน�้าว้า 

 แต่ฝนฟ้าไม่เป็นใจในปีแรกที่ปลูก ท�าให้กล้วยไข่ตาย ไม่ได้
ผลผลิตตามที่หวัง เมื่อเข้าปีที่สอง ฝนตกต่อเนื่อง ท�าให้กล้วยได้น�้าดี
และแตกกอออกมาเป็นจ�านวนมาก ทั้งคู ่จึงขุดเพื่อขยายพันธุ ์เพิ่ม  
แถมปลูกแซมไปกับมะละกอและข้าวโพดหวาน แม้จะปลูกในระยะเวลา 
ไล่เลี่ยกัน แต่ข้าวโพดจะเก็บเกี่ยวและเอาไปขายได้ก่อน โชคไม่ดีที่
ราคาข้าวโพดตกต�่า ราคาขาย ณ ตลาดบ้านลาดในเวลานั้นคือ ตันละ  
1,500 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับทุนที่ลงไป ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย น�้า การขนส่ง 
จากสวนไปถึงตลาดที่ต้องแบกข้าวโพดจากไร่มาลงเรือ เพ่ือเอาไป 
ใส่รถแล้วส่งเข้าตลาด รวมท้ังแรงและเวลาในการดูแลข้าวโพดตั้งแต่
เริ่มปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวนั้น เรียกว่า แทบจะไม่ได้อะไรเลย  
 
 ส่วนมะละกอแขกนวลซึ่งคนนิยมเอาไปท�าส้มต�าที่ปลูกไว้ ราคา 
อยู่ที่กิโลกรัมละ 1.50 บาทก็ไม่คุ้มกับการลงทุนเช่นกัน เพราะต้องจ้าง 
แรงงานในการขนส่งจากไร่ เอาลงเรอืแล้วข้ึนรถเพือ่ส่งตลาด สดุท้ายแล้ว 
พอได้เพียงแค่จ่ายค่าน�้ามัน ดูจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า สุดท้ายว้า
ตัดสินใจโค่นมะละกอทิ้งบางส่วนและปลูกมะนาวพันธุ์แป้นแทน

ก่อนจะมาเป็นทุเรียนโป่งลึก
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 “ปลกูมะละกอมานาน กไ็ม่เหน็ว่าราคามนัจะดขีึน้เลยนะ กค็ดิว่า 
เปลีย่นดกีว่า ไปกนิผลไม้อย่างอืน่บ้าง” ว้าเล่าให้พร้อมรอยยิม้น้อย  ๆ  

 “อยากกนิทเุรยีน จ�าได้ว่าซ้ือมา 2 ลกู จ่ายไปประมาณ 400 บาท 
แพงเลยแหละ” แต่เมือ่ได้ลิม้ลองแล้วกต็ดิใจในรสชาต ิจงึอยากปลกูบ้าง 
กนิเนือ้ทเุรียนเอรด็อร่อยไปแล้ว ว้าเลอืกท่ีจะเก็บเมล็ดเอามาเพาะ จึงเลือก
เอาเมลด็ทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดมาเพยีง 3 เมลด็ เพ่ือจะปลูกเอาไว้กนิ 

 “ตอนน้ันกค็ดิแค่ว่า ปลกูเอาไว้กินเท่านัน้แหละ จะได้ไม่ต้องไปซ้ือ 
มันแพง บางทีไปเจอกิ่งพันธุ ์ทุเรียน ราคา 50-60 บาทก็ซื้อมานะ  
ยงัถกูกว่าซือ้ลูกมนั ปลกูเอา” แววตาเธอสดใสเมือ่พดูถึงทเุรยีน นับตัง้แต่ 
ปี 2544 เป็นต้นมา เธอก็เริ่มปลูกทุเรียนโดยเอาเงินสะสมจากการขาย 
มะละกอมาเป็นทนุในการซือ้ต้นกล้าทเุรยีน
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ขุดหลุมลึกประมาณ 20 ซม.  หรือพอมิด 
ถุ งด� าที่ ใ ส ่ ก่ิ งพั นธุ ์ ไ ม ่ ต ้ อ ง ใส ่ ปุ ๋ ย เคมีหรื อ 
ปุ๋ยคอกรองพื้น ฉีกถุงเบา ๆ  ไม่ให้รากทุเรียนขาด 
กลบหน้าดินให้ปากหลมุเป็นบ่อเลก็น้อย เพือ่เกบ็น�า้ 
ให้อยูโ่คนต้น เริม่ปลกูครัง้แรกห่างต้นละ 20 เมตร 

1

รดน�้าพอชุ่ม คอยสังเกตหน้าดินเมื่อแห้ง 3 วัน 
ให ้รดน�้า 1 ครั้ง เ ม่ือมีวัชพืชขึ้นรอบโคนต้น 
ให้ถอนและดายหญ้าบริเวณรอบโคนต้นให้กว้าง
เท่าทรงพุ่ม

2

ขั้นตอนการปลูก

ทุเรียน

โรคแมลงของทเุรยีนจะมหีนอนเจาะต้น ส่วนใหญ่ 
จะเกิดมากช่วงหน้าฝน ก�าจัดโดยใช้มีดถากตรง 
รูลึกจนเห็นตัวหนอนแล้วฆ่าทิ้งเพ่ือไม่ให้หนอน
ไข่ฝังเอาไว้ ศัตรูอีกชนิดคือกระรอกที่มักเจาะ 
ผลแก่จัดเพื่อกินเนื้อข้างใน แต่ยังไม่มีวิธีก�าจัด
แบบถาวรต้องหม่ันสังเกต
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ขั้นตอนการปลูก

ทุเรียน
ทุเรียนจะเริ่มติดดอกออกผลเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป 
ทุเรียนท่ีโป่งลึกเริ่มออกดอกเดือนธันวาคมถึง 
มกราคมของทุกปี ในระหว ่างที่ออกดอกให ้
ใช้ฮอร์โมนผสมแคลเซียมช่วยกระตุ ้นให้ติดผล 
โดยฉดีพ่นทางใบช่วงทีด่อกตูมเท่าน้ัน เม่ือดอกบาน 
จะปล่อยให้ผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรแทน 
ทุเรียนมี 2 เพศอยู่ในดอกเดียวกัน หากติดมาก 
ธรรมชาติจะสลัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ให้หลุดไป 

4

5

6

เพื่อช่วยบ�ารุงลูกและเพิ่มเนื้อทุเรียน เมื่อผลม ี
ขนาดเท ่าลูกหมากให ้ ใช ้ฮอร ์ โมนแคลเซียม 
ควบคู่กับสารป้องกันเชื้อรา โดยผสมเข้าด้วยกัน
ฉีดพ่นท่ีลูกเดือนละครั้ง และหยุดพ่นเม่ือลูกแก ่
ใกล้ตัดขาย ปกติจะเก็บผลผลิตในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม 

ทุเรียนเป็นพืชที่ออกดอกได้เรื่อย ๆ พอผลผลิต 
หมดชุดก็จะมีดอกชุดใหม่ออกตามต้นควรเด็ดทิ้ง 
เน่ืองจากถ้าปล่อยให้เป็นลกู เปลอืกทเุรยีนจะหนา 
และต้นจะโทรมเร็ว เนื่องจากไม่มีช ่วงพักต้น 
ดังน้ันต้องหมั่นคอยเอาใจใส่ดูแล
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 นอกจากการให้น�้า ให้ปุ ๋ย “ดิน” ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ 
ทุเรียนมีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ เชื่อว่าเป็นเพราะลักษณะเฉพาะของ 
ดนิท่ีโป่งลกึซึง่มหีน้าดนิเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชัน้ล่างเป็นดนิเหนยีว
นัน่เอง

 ด้วยความทีเ่ป็นคนชอบไฝ่หาความรูจ้ากส่ือด้านการเกษตรต่าง ๆ 
อาทิ รายการใต้ร่มพระบารมี ซึ่งออกอากาศทางช่อง 5 เธอได้จดจ�า 
เทคนิคและน�าความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับสวนของตนเอง อาทิ เช่น  
การใช้ฮอร์โมนกระตุ ้นทางใบช่วงทุเรียนออกดอกตูมเพื่อให้ติดผล 
ได้ดียิ่งขึ้น การใช้ปุ ๋ยจากขี้วัวแห้ง โดยจะน�ากระสอบขี้วัววางไว้รอบ 
โคนต้นทุเรียน ต้นละ 8 กระสอบ ในปีแรกก็วางไว้อย่างนั้น แต่เมื่อเข้า 
ปีที่ 2 จึงใช้มีดกรีดกระสอบปุ๋ย แล้วรดน�้าตามปกติ  ในหน้าแล้ง  
หากเห็นต้นไม้เล็ก ๆ ที่อยู่รายรอบทุเรียนเริ่มเหี่ยวหรือหน้าดินเริ่มแห้ง  
นั่นหมายความว ่าต ้องเพิ่มความถี่ ในการให ้น�้ า  รวมทั้งต ้องท�า 
การดายหญ้ารอบต้นทุเรียน ดายแล ้วก็ ไม ่ต ้องเอาหญ้าไปทิ้ง 
แต ่ เอามาคลุมรอบโคนต ้นทุเ รียนเพื่อเก็บความชุ ่มชื้นไว ้ ในดิน 
ให ้นาน เ มื่อมีการตัดผลผลิตไปแล ้ว จะต ้องบ�ารุงต ้นทุเรียน 
ด้วยการใส่ปุ ๋ยสูตร 18-18-18 รอบโคนต้นปีละคร้ัง ในฤดูฝนก็ตัด
หญ้าเดือนละครั้ง ที่เหลือก็ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลตัวเอง วิธีการเช่นนี้  
จะท�าให้ได้ทเุรยีนทีม่เีนือ้หนา รสชาตหิวานมันแถมยงัปลอดสารเคมอีีกด้วย 

รสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์

ปลูกต้นไม้นะไม่ยากหรอก ใครปลูกก็ได้ แต่มันยากตรง 
การดูแลน่ีแหละ เปรียบเทียบมะนาวกับทุเรียนแล้ว ปลูกทุเรียน 

ง่ายกว่า ไม่ต้องท�าอะไรกับเขามาก แค่ใส่ใจ ให้น�้า ท�าร่ม ดายหญ้า
“ “
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ปัญหา
อุปสรรค

กระรอกกัดกินทุเรียน เป็นศัตรูร้าย
ช ่วงที่ผลผลิตโต ยังไม ่มีวิธีก�าจัด
ที่ถาวร ปัจจุบันใช ้ วิธีให ้สุนัขวิ่งไล ่  
และเข้าสวนทุเรียนบ่อย ๆ  

1 2
กระรอก หนอนเจาะลูก

หนอนเจาะต้น เป็นหนอนลักษณะ
มีสีขาวเจาะเข ้าล�าต ้นเพื่อตัดท ่อ 
น�้าเลี้ยงต้นทุเรียน สังเกตจากรอยขุย 
หรือข้ีหนอน หากเจอจะใช้มีดถากตรง
จุดท่ีเห็นรูหนอนเมื่อเจอตัวจะท�าลาย
แต่ถ้าหนอนเข้าไปลึกจะใช้ลวดแหย ่
ให้ตายคารู

 เชือ้ราล�าต้นและราก มลัีกษณะเปลือก
ภายนอกมีแถบสีน�้าตาลด�ารักษา โดย
ถากเปลือกนอกต้นทุเรียนออก แล้วใช้
ปูนแดง (ปูนกินหมาก) ผสมกับน�้าส้ม
ควนัไม้ทาจดุทีถ่ากเปลือกออกป้องกนั
เชื้อราได้ ทั้งน้ีที่กล่าวมาต้องท�าแต่
เนิ่น ๆ  หากเจอ

3 4หนอนเจาะต้น เช้ือราล�ต้น
และราก

หนอนเจาะลูก เป็นศัตรูที่มองไม่เห็น 
เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน ระบาดมาก
ช่วงหน้าฝนมักจะวางไข่ที่ลูกทุเรียน
ช่วงขนาดเท่าลูกหมาก เมือ่เป็นตวัอ่อน 
หนอนจะชอนไชเข ้าไปอาศัยอยู ่ ใน 
ผลทุเรียน เมื่อผลโตก็จะหล่น เบื้องต้น 
ป้องกันด้วยการใช้น�้าส้มควันไม้ฉีด
พ ่นช ่วงทุ เรียนติดผลเล็ก และใช ้ 
การสุม ไฟรมควันช ่ วง หัวค�่ า -ดึก  
ที่หัวไร่เหนือลม ช่วยไล่ผีเส้ือกลางคืน
ได้ระดับหนึ่ง 
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  “ตลาดเป็นเรือ่งทีย่าก เราเป็นคนสวนกไ็ม่ค่อยรูเ้รือ่งนีส้กัเท่าไหร่ 
ไม่รู้ว่าปลูกมาแล้วจะไปขายที่ไหน หรือขายให้ใคร” ว้าพูดแทนใจเพื่อน
เกษตรกรอกีหลายคน 

 “ตอนแรก ๆ นะ เราเก็บทุเรียนแก่แล้วเอาไปพักไว้ที่บ้านสามี  
พอหลายวันเข้า ทุเรียนมันก็เริ่มสุก ไม่รู้จะท�าอย่างไร เลยเอาไปว่ิงขาย 
ตามตลาดนัด แต่ที่นั่นพ่อแม่ค้าทุเรียนก็เยอะไง มีท้ังที่เป็นเจ้าของสวน 
เอามาขายเอง และพ่อค้าคนกลางทีไ่ปรับซือ้จากสวนอืน่แล้วเอามาขายต่อ  
ตอนเราขาย เราก็ขายแบบยกลูกชั่งกิโลเลย ผลปรากฎว่า ไม่ค่อยมีคน
สนใจเท่าไหร่ เลยลองใหม่ ทน้ีีเอาทเุรียนลกูเล็ก ๆ มาแกะให้ลกูค้าชิมฟรี 
เลย หลายคนชิมแล้วก็ติดใจในเนื้อสัมผัสและรสชาติของทุเรียนโป่งลึก- 
บางกลอย บางรายถึงกับตามไปซ้ือกับเราทุกตลาดที่เราเอาไปวางขาย 
เลยกม็”ี เธอเล่าอย่างภูมใิจ  

 หนึ่งในลูกค้าที่ติดใจในรสชาติ คือพ่อค้าขายส่งผลไม้ นี่เองคือ 
จดุเริม่ให้เกิดการพดูคยุและตดิต่อซือ้ขายกนัเรือ่ยมา  ซึง่ราคาของการซือ้ขาย
ก็จะขึน้อยู่กบัขนาดผลทเุรยีน ลกูใหญ่ราคากโิลกรมัละ 20 บาท ขนาดกลาง
กโิลกรมัละ 35 บาท สาเหตทุีล่กูใหญ่ราคาต่อกโิลกรมัถกูกว่าลกูทีข่นาดเลก็
ลงกเ็พราะแต่ละลกูมนี�า้หนกัมาก ท�าให้ราคาโดยรวมค่อนข้างสงู จงึขาย 
ค่อนข้างยาก จงึต้องลดราคาต่อกโิลกรมัลง 

 เมือ่คณุภาพมาควบคูก่บัความซือ่สตัย์ พ่อค้าจงึข้ึนราคาให้เรือ่ย ๆ  
ปัจจบุนัราคาขายอยูท่ี่ 120-150 บาท/กิโลกรมั เธอเองกพ็ยายามศกึษา 
ราคาทุเรียนที่ขายในตลาดอื่น เพื่อเอามาเป็นข้อมูลในการต่อรอง 
กบัพ่อค้าทีม่ารับซือ้ทเุรียนจากเธอด้วย 

ได้ลูกทุเรียนแล้ว เอาไปขายท่ีไหน 
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 “แต่ก็มีเหมือนกันนะที่พ่อค้าตัดราคาหรือไม่รับสินค้าของเรา 
เพราะเขาไปซื้อกับเจ้าอื่นแล้วมันถูกกว่า ไม่เป็นไร เราก็หาตลาดใหม่”  
ว้าเล่าด้วยสหีน้าจรงิจงั เธอเคยหาผูร้บัซือ้ได้ถงึ 4 ราย แต่พอส่งจรงิ ๆ 
กลับแบ่งกันไม่ลงตัวจึงเลือกที่จะส่งให้ประจ�าเพียง 2 ราย คือ ที่ตลาด
ท่ายาง (หนองบ้วย) และตลาดท่ีอ�าเภอหัวหนิ ซึง่ให้ราคาเท่ากนั ต่อรอง
ราคาได้ มีปัญหาอะไรคุยกันได้หมด จนทุเรียนที่เรามีนั้นไม่พอขายเลย 
ทเีดยีว ส�าหรบัทเุรยีนทีมี่ต�าหน ิ เธอเลอืกทีจ่ะแกะเอาแต่เนือ้แล้วแพค็มา 
วางขายเองตามตลาดนดั 

กล้วย
20,000

มะนาว
ไว้กนิ

มะละกอ
20,000

ทุเรียน
 380,000

กาแฟ
30,000

หน่วย : บาทต่อปี 17



 เมื่อเธอท�าได้ผลผลิตดี ก็ตั้งใจที่จะน�าความรู้และทักษะที่มีไป 
บอกต่อแก่ญาติมิตรในชุมชน รวมทั้งแบ่งปันกิ่งพันธุ์ให้กับคนที่ไม่มีทุน 
แต่อยากปลูก ในอนาคตคาดว่าทุเรียนจะมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้น 
จึงมีแผนไปเปิดตลาดเองที่ตลาดหนองบ้วย เป ็นแบบขายปลีก 
และส่ง หรือให้พ่อค้าที่รับซื้อมาตัดผลผลิตเองในสวน รวมทั้งยังศึกษา 
เร่ืองการรวมกลุ ่มข้ึนทะเบียน (ขอจดสิทธิบัตร) เป็นทุเรียนของ 
บ้านโป่งลึก-บางกลอย นอกจากนั้นแล้วยังมองไม้ผลที่อาจสร้างรายได้ 
ในอนาคต คอื กาแฟ ส้มโอ มะพร้าวน�า้หอม กระท้อน โกโก้ และฝร่ัง 

 ปัจจุบันนี้ กาแฟเป็นอีกหน่ึงผลผลิตที่เธอท�าขึ้นมา เมล็ดกาแฟ 
โรบัสต้าท่ีคั่วด้วยมือส่งกลิ่นหอมถูกบรรจุลงในถุงอย่างดี มีจ�าหน่าย 
ให้แก่คนทีส่นใจทัง้ทีร้่านและช่องทางโซเชียลมเีดยีอกีด้วย 
 

เมื่อรู้จึงบอกต่อ
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กล้วยเปลี่ยน



19

ชีวิต
กล้วยเปล่ียน



20 ครูภูมิปัญาต้นน�้าเพชร

มนำตาทิพย์ 
กอพันำธ์ 

หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.แม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

พื้นที่ 3 ไร่ ปลูกกล้วย มะนาว ทุเรียน มังคุด 
ชมพู่ มะละกอ ฯลฯ

พันธุ์ทุเรียน ระบบท่อส่งน�้า

มีรายได้จากกล้วยตลอดปี และรายได้เสริม
จำกกล้วยฉำบ

การแปรรูปกล้วยหักมุก

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

สิ่งที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น
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หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.แม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

พื้นที่ 3 ไร่ ปลูกกล้วย มะนาว ทุเรียน มังคุด 
ชมพู่ มะละกอ ฯลฯ

พันธุ์ทุเรียน ระบบท่อส่งน�้า

มีรายได้จากกล้วยตลอดปี และรายได้เสริม
จำกกล้วยฉำบ

การแปรรูปกล้วยหักมุก



กว่าจะมาเป็นกล้วยฉาบ

 พ่อแม่ของแอน-มนตาทพิย์เลกิกนัตัง้แต่เธอยงัเล็ก แม่จงึพาเธอ 
และน้องอพยพมาจากบางกลอยบน หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ ์พืชจัดสรรที่ท�ากินให้ ครอบครัวก็ช่วยกันบุกเบิก  
เมืื่อโตขึ้นเธอได้แต่งงานกันกับหนุ ่มบ้านโป่งลึก และช่วยกันสร้าง 
บ้านในท่ีดินของสามี จากสวนขนาด 3 ไร่ที่ไม่มีอะไรมากนักในปี 2549  
ทัง้คูค่่อย  ๆ  สร้าง ค่อย  ๆ   ท�าจนปัจจุบนัสวนเตม็ไปด้วยกล้วยและพชืพนัธุ ์
นานาชนิด

 แต่อาศัยน�้าฝนอย่างเดียวไม่พอ จึงขอยืมเงินจาก อบต. ว้า 
มาซื้อเคร่ืองสูบน�้า และท่อส่งน�้าเพื่อวางกระจายในแปลง แม้จะ 
ไม ่ได ้ครอบคลุมทั้งหมดแต่ก็ท�าให้กล้วยและมะนาวที่ปลูกไปนั้น 
กลับฟื้นเขียวขจี ยิ่งเมื่อได้เห็นตัวอย่างการปลูกพืชผสมผสานที่สวน 
ของ อบต.ว้า จึงได้ด�าเนินรอยตามโดยการน�ารายได้จากขายกล้วย 
ไปซื้อพันธุ ์ไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด มะไฟ ฯลฯ มาปลูกในแปลง
ของตน รายได้หลักช่วงนั้นยังมาจากทั้งกล้วยน�้าว้า กล้วยหักมุก 
และรับจ ้างทั่วไป แต ่รายได ้จากกล ้วยอย ่างเดียวนั้นไม ่พอกิน 
“โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งกล้วยมีราคาถูก ยิ่งกล้วยหักมุกราคาลงแล้ว 
ไม่ค่อยขึ้น ไม่เหมือนกล้วยน�้าว้ามีขึ้นมีลงบ้าง” ดังนั้นไม้ผลอย่างอื่น 
ที่ลงแรงปลูกไปอาจเป็นตัวช่วยอีกทาง

 เม่ือกล้วยออกผลผลิตไม่ขาด บวกกับเกษตรจังหวัดมีโครงการ
ให้ผู้น�าชวนชาวบ้านเข้าอบรมด้านอาชีพ เรื่องการแปรรูปกล้วย ที่จังหวัด 
ราชบุรีเมื่อปลายปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาต่อยอด  
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ในรูปแบบกลุ ่มโดยเริ่มท�าครั้งแรกเม่ือกุมภาพันธ์ 2559 มีสมาชิก
จ�านวน 12 คน ท�ากล้วยฉาบเพื่อขายให้คณะที่ไปดูงาน แต่ท�าได้  
2 ครั้งก็ล้มเลิก เนื่องจากสมาชิกบางคนต้องท�างานในศูนย์ศิลปาชีพ  
ท�าให้ไม่มีเวลา

คิดใหม่ ท�ใหม่ต่อ

 จากประสบการณ์ 2 คร้ังนั้น เธอก็ได้เก็บรายละเอียดและ
จดจ�าขั้นตอนได้ มองว่าไม่ได้ล�าบากเกินก�าลังถ้าจะท�าขายเอง ซ่ึงการน�า 
กล้วยดิบ ที่หากขายสดราคาไม่กี่บาท เมื่อน�ามาปลอกเปลือก สไลด์
บาง ๆ แล้วทอด สามารถสร้างมูลค่าขึ้นมาได้อีกเท่าตัวแม้ว่าจะม ี
การลงทุน และอาจยังไม่เห็นก�าไรในตอนแรก แต่ครั้งต่อ ๆ ไปก็เริ่ม
เห็นรายได้ ท�าให้เกิดก�าลังใจ และเม่ือท�าไปจนช�านาญ ก็สามารถ 
ค�านวณวัตถุดิบและประมาณการได้แม่นย�าขึ้น
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ขั้นตอนการท�กล้วยฉาบ
รอบแรก

เลือกกล้วยหักมุก
ที่แก่จัดเปลือกมี
สีน�้าตาลอมด�า 
แตกลายงา

น�ามา
ปอกเปลือกแล้ว
แช่ในน�้าเกลือ 
3 นาที

น�ากล้วยที่ 
ปอกเปลือก
ขึ้นจากน�้าเกลือ 
ให้สะเด็ดน�้า

น�ากล้วยมาสไลด์
ให้บางแล้วพักไว้

ตั้งกระทะ
ใส่น�้ามัน
รอให้ร้อน

น�ากล้วย
ที่สไลด์
ลงทอดใน
กระทะให้
กล้วยพอดี
กับน�้ามัน

คอยกลับ
เป็นระยะ
ไม่ให้
แผ่นกล้วย
ติดกัน

พอเหลือง
ตักขึ้น
พักไว้ให้เย็น

1 2 3

5 7

ต้มน�้าตาล
ให้เดือด 
เคี่ยวให้เหนียว 
พักไว้ให้เย็น

น�าน�้าตาลโรย 
คลกุกับกล้วยฉาบ 
ที่เย็น ค่อย ๆ  
คลุกให้ทั่ว

ตั้งกระทะ
ใส่น�้ามัน
รอให้ร้อน

น�ากล้วยท่ี
คลุกน�้าตาล
มาทอดรอบ 2 

พอกรอบ
ตักขึ้น
พักให้เย็น
แล้วบรรจุใส่ถุง

รอบสอง

6 8

4

1 2 3 4 5
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พอกรอบ
ตักขึ้น
พักให้เย็น
แล้วบรรจุใส่ถุง

 ค�าชมจากนักท่องเที่ยวและคณะที่เข ้ามาดูงานว่าสีเหลือง 
น่ากิน รสชาติกลมกล่อม เป็นเหมือนน�้าชะโลมใจให้อยากพัฒนา
ฝีมือของตัวเองย่ิงขึ้น จากการลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง ท�าให้รู้ว่า   
กล้วยที่น�ามาทอดควรใช้กล้วยหักมุกแก่จัดซึ่งจะมีผลตึง เปลือกมี 
สีน�้าตาลอมด�า แตกลายงา ใน 1 เครือควรมี 4 -5 หวี เพราะขนาด
ผลจะเท่ากัน สไลด์ออกมาแล้วจะดูสวย  การเอากล้วยแช่ในน�้าเกลือ 
ยังช่วยให้กล้วยไม่ด�า ระหว่างทอดก็ใช้ตะหลิวคนเป็นระย ๆ เพื่อไม่ให้
กล้วยติดกัน การทอดกล้วยไม่ใช่ทอดเพียงรอบเดียวแล้วจบ หลังจากท่ี 
ทอดกล้วยดิบให ้ เหลืองเสร็จแล ้วพักไว ้  เคี่ยวน�้าตาลแล้วคลุก 
กับกล้วยแล้วต้องเอามาทอดซ�้าอีกรอบเพื่อไม่ให้เป็นเกล็ดน�้าตาล 
เพ่ิมความกรอบและสีเหลืองสวย 

 กล้วยจากบ้านโป่งลึก-บางกลอยยังคงขายได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีราคา เพราะเก็บเม่ือแก่จัด ผลตึงใหญ่ ไม่เป็นเหล่ียม อนาคต 
ตลาดยังมีความสดใส กล้วยไม่ต้องการการดูแลมาก ท�าให้เกษตรกร
สามารถเอาเวลาไปท�ากิจกรรมอื่นได้อีก นอกจากนั้น ต้นกล้วยยังใช้
เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย 
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กล้วย
20,000

ผักสวนครัว
5,000

สัตว์ปีก
2,000หน่วย : บาทต่อปี

มะไฟ, มังคุด
ไว้บริโภคครัวเรือนทุเรียน

สร้างรายได้ให้ครอบครัว

10,000
กล้วยฉาบ
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สร้างรายได้ให้ครอบครัว

27

ช่วยสร้าง
ฐำนะ
กล้วย
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รุ่งนำภา
ปลาดุก

หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.แม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพรชบุรี 

พื้นที่ 15 ไร่ ปลูกกล้วย พริกกะเหรี่ยง ฟักทอง 
บวบ ฯลฯ

พันธุ์ทุเรียน ท่อส่งน�้าเข้าแปลง

มรีายได้ตลอดปี ค่อย ๆ มีเครือ่งมือท�ากนิ

การปลูกกล้วย ฟักทองและผักอายุสั้น 

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

ส่ิงที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น
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หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.แม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพรชบุรี 

พื้นที่ 15 ไร่ ปลูกกล้วย พริกกะเหรี่ยง ฟักทอง 
บวบ ฯลฯ

พันธุ์ทุเรียน ท่อส่งน�้าเข้าแปลง



 “รุ่งนภา” ใช้ชวีติอยูก่บัครอบครวัใหญ่ทีโ่ป่งลึก พีน้่องหลายคน 
ทีอ่ยูด้่วยกนัต้องช่วยกนัท�าเกษตรเพ่ือให้มีอาหารเพียงพอทีจ่ะอยูร่อด กระทัง่ 
อาย ุ15 ปี กอ็อกไปท�างานเป็นลกูจ้างในแผงขายผกัทีต่ลาดท่ายาง ท�าหน้าที่ 
บรรจุผักใส่ถุง ชั่งน�้าหนักพร้อมยกขึ้นรถให้ลูกค้า ต่อมาได้แต่งงานกับ
อรรถพล พลูลาภ หนุ่มจากภาคอีสาน หลงัจากแต่งงานได้ 1 ปี กต็ัง้ท้อง 
ท�าให้สองสามีภรรยาเริ่มพูดคุยกันเรื่องอนาคตว่า หากยังเป็นลูกจ้าง 
ในแผงผกัต่อไปคงไม่มเีงินเกบ็และไม่มทีรัพย์สนิเป็นของตวัเอง รายได้จาก 
ค่าแรงของท้ัง 2 คนไม่พอที่จะตั้งตัวได้ แม้จะมีเงินเก็บบ้าง แต่การใช ้
ชีวิตอยู่เมืองต้องซื้อกินเกือบทุกอย่าง ไม่ได้แบ่งกันกินเหมือนที่โป่งลึก 
ห้องต้องเช่า ข้าวต้องซื้อ ตามวิธีของคนเมือง หากกลับไปท�าเกษตรที่
บ้านคงมีเงนิให้เหลอืเกบ็ พอสร้างบ้านเป็นของตวัเอง เหลอืพอเลีย้งลกู
ท่ีก�าลังจะเกิดมาให้เติบโตและมีพอส่งลูกเรียน คิดได้เช่นนั้น ทั้งสองจึง
ตดัสนิใจกลบับ้าน เร่ิมท�าไร่ท�าสวนบนพืน้ที ่ 15 ไร่ทีพ่่อแม่ให้มา จากป่า 
ทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ อรรถพลใช้เวลาเดอืนกว่าในการถากถางเพือ่สร้างบ้าน 
ในขณะทีรุ่ง่นภากใ็ห้ก�าเนิดบตุรชาย  

 

 คณุสมบตัขิองกล้วย คอื ทนต่อสภาพอากาศ ปลกูง่าย ลงทนุน้อย 
การเตรียมแปลงจะถางหญ้าให้เตียน ระยะของการปลูกห่างกัน 
2X2 เมตร  เริ่มต้นใช้พื้นที่ปลูก 8 ไร่   ส่วนอีกโซนก็ปลูกข้าวไร่ไว้กิน 
ในครอบครัว เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็จะใช้พื้นที่ทั้งหมดเพื่อเตรียมลง
กล้วยน�้าว ้าและกล้วยหักมุก ปลูกแบบสลับกันไป ข ้อจ�ากัดของ 
การปลกูพชืช่วงหน้าฝน คือ โรคและแมลงเยอะ  

กล้วยน�้าว้าน�ร่อง

ปลูกอะไรจะได้เงินไว ไม่ต้องลงทุนมาก ใช้น�้าน้อย
และมีความถนัด ก็ต้องกล้วยนี่แหละ“ “
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 หลังจากผลผลิตกล้วยออกในปริมาณมาก เธอจะขนกล้วยจาก 
สวนลงเรอืเพือ่ไปขึน้รถ และน�าไปขายทีต่ลาดหนองบ้วย ในอ�าเภอท่ายาง  
บางครั้งกล้วยไม่เต็มรถก็จะรับผลผลิตของชาวบ้านคนอื่น ๆ เช่น พริก  
มะเขือ มะละกอ ใบมะกรูด ฯลฯ ไปด้วย เพ่ือให้คุม้ค่าน�า้มนั 

 ระหว่างต้นปีพ.ศ. 2561 ศูนย์เด็กเล็กบ้านโป่งลึก-บางกลอย  
เปลีย่นเจ้าหน้าทีท่�าอาหารกลางวนัให้เด็ก เธอและสามไีด้เข้ามาท�างานให้ 
เมื่อมีรายได้ประจ�า จึงเริ่มเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งคู ่จึงออก 
รถกระบะใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพ่อค้าในหมู่บ้าน
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1.  โรคตายพราย 
อาการคือ ยอดต้นกล้วย 
จะเฉา ใบออกเหลือง แล้วเร่ิม
เหี่ยว เมื่อเป็น 1 ต้น กล้วยก็
จะทยอยติดโรคตามกัน ซึ่งยัง
ไม่รู้สาเหตุ และวิธีการป้องกัน 

2.  โรคหนอนเจาะต้น
อาการคือ ใบกล้วยจะเหลือง
ทั้งต้น แต่ไม่เหี่ยว เมื่อส�ารวจ
ล�าต้นจะเจอรูแมลง ซึ่งมีปีกแข็ง 
ตัวสีด�า เจาะเข้าไปกัดกิน
หยวกกล้วย 

ของกล้วย
การป้องกนั

1. กรณีกล้วยตายพรายต้องท�าการตัดทิ้ง 
 ทั้งหมดแล้วปลูกใหม่ ซึ่งจุดที่จะปลูกใหม่
 ต้องขยับไปด้านข้างประมาณ 1-2 เมตร 

2. กรณีหนอนเจาะต้น เม่ือเจอต้องตัดต้นกล้วยทิ้งแล้วผ่าหาตัวแมลง/ ตัวหนอน
 ให้เจอ แล้วเผาท�าลายทิ้งป้องกันไม่ให้ระบาดเพิ่ม 

โรค
แมลง
ศตัรู

เทคนคิ

 จากการสังเกต กอและต้นกล้วยที่ให้ลูกเท่ากัน ขนาดที่ตลาดต้องการ ควรจ�ากัดไว้  
4 ต้น/ กอ และต้องตัดแต่งใบตาย ใบแก่ออก ต้นที่เกินสามารถน�ามาท�าอาหารหมัก
เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ได้ กล้วย 1 รุ่น ควรเลี้ยงไว้ประมาณ 3 ปี หลังจากนัน้ควรขุดท้ิง  
แล้วหาหน่อมาปลกูใหม่ จากการสงัเกตถ้าไว้เกิน 3 ปี หน่อกล้วยจะลอย เห็นแต่เหง้า  
ท�าให้ต้นไม่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตไม่ดีหรือไม่ออกหวีเลย
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1.  โรคตายพราย 

1. กรณีกล้วยตายพรายต้องท�าการตัดทิ้ง 
 ท้ังหมดแล้วปลูกใหม่ ซึ่งจุดที่จะปลูกใหม่
 ต้องขยับไปด้านข้างประมาณ 1-2 เมตร 

2. กรณีหนอนเจาะต้น เมื่อเจอต้องตัดต้นกล้วยทิ้งแล้วผ่าหาตัวแมลง/ ตัวหนอน
 ให้เจอ แล้วเผาท�าลายท้ิงป้องกันไม่ให้ระบาดเพิ่ม 

โรค
แมลง
ศตัรู

 การดูแลรักษาพืชที่ปลูกรวมในแปลงเดียวไม่ใช ่เรื่องง ่าย 
เมื่อศัตรูพืชเฉพาะแต่ละชนิดต่างกันมากัดกินต้นอ่อน หากใช้ธรรมชาติ
จัดการเองก็ไม่ทันการ ต้องมีการใช้สารเคมีร่วมด้วยถึงจะเห็นผล  
ไม่อย่างงั้นก็ไม่ได้กิน ไม่ได้ขาย แต่่จะใช้ในปริมาณน้อยเมื่อมีีแมลงลงถี่

 นอกจากกล้วยและพืชพันธุ์นานาชนิดแล้ว มูลนิธิปิดทองฯ  
ยังสนับสนุนพนัธุท์เุรยีนและท่อส่งน�า้ไปยงัสวนของเธออกีด้วย การปลกู
ทุเรียนนั้นแม้จะใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยว แต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะได ้
ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด เมื่อหลายอย่างลงตัว เธอมีรายได้
มากขึ้นท�าให้คุณภาพชีวิตเธอและครอบครัวดีขึ้นตามไปด้วย
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คอืทางออก
เมือ่เป็ด
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36 ครูภูมิปัญาต้นน�้าเพชร

โสนำ คำ�สอนำ

หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.แม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

พื้นที่ 35 ไร่ ปลูกกล้วย มะนาว ทุเรียน ไผ่ 
มะละกอ พริก ฯลฯ

ปศุสัตว์ กล้วย ระบบท่อ 

มีรายได้จากมะนาว กล้วยน�้าว้าตลอดป ี

เล้ียงเป็ด

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

สิ่งที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น



 โสน ค�าสอนมีแม่เป็นคนกะเหร่ียงบ้านวังวน พ่อเป็นคน 
บ้านแม่ประจันต์ ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน มีพี่น้องร่วมกัน 3 คน 
ครอบครัวได้ไปจับจองที่ท�ากินอยู ่ที่บ ้านวังวน ต.ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน พ่อแม่เสียชีวิตขณะที่เขาอายุได้ 12 ปี ตอนนั้นน้องยัง 
ตัวเล็ก ก็ได้ไปอาศัยอยู ่กับอา โดยช่วยท�างานทุกอย่างที่สามารถ 
ท�าได้ เช่น เล้ียงวัว เลี้ยงควาย ท�านา ท�าไร่ รับจ้าง จนอายุประมาณ 
13-14 ปี ก็แยกออกจากบ้านอา เร่ร่อนไปเรื่อย ๆ  ใครจ้างให้ท�าอะไรก็ท�า 
เมื่อคิดได้ว่า พ่อแม่มีที่ท�ากินอยู่ที่บ้านวังวน ได้ย้อนกลับไปดูที่ท�ากิน
เดิมของพ่อซึ่งเคยมีบ้านไม้เก่าปลูกอยู่ก็ถูกรื้อถอน พื้นที่ท�ากิน 70 ไร่ 
ถูกญาติเอาไปขาย เมื่อไม่เหลืออะไร จึงไปอาศัยอยู ่กับญาติอีกคน  
โดยช่วยท�าไร่มะนาวและกล้วย ต่อมา เขาได้แต่งงานกับหญิงบ้านโป่งลึก 
มีพ่อตาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ท่ีทางท�ากินสมัยนั้นยังเป็นสัมปทาน พ่อตา
จับจองได้เยอะก็แบ่งให้ลูกท�า 38 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปัจจุบัน     
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หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.แม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

พื้นที่ 35 ไร่ ปลูกกล้วย มะนาว ทุเรียน ไผ่ 
มะละกอ พริก ฯลฯ

ปศุสัตว์ กล้วย ระบบท่อ 

มีรายได้จากมะนาว กล้วยน�้าว้าตลอดป ี

เลีย้งเป็ด



 เริม่แรกทีด่นิแปลงน้ีมีเพยีงกล้วยไม่กีก่อ มีป่านุน่และมต้ีนมะม่วง 
อยู่บ้าง รายได้หลักตอนน้ันมาจากการรับจ้างและหาของป่าขายบ้าง  
ส่วนภรรยาให้ท�าไร่ข้าว ปลกูพรกิ มะเขือ งา เผือก มนั เพือ่กนิเป็นหลัก  
เหลอืกเ็อาไปแลกกบัเพือ่นบ้านหรอืแบ่งกันกิน 

โครงการแปลงตัวอย่างของอ�เภอ “เป็ดบาบารี่อาหารโปรตีน”

 หลังจากนั้นปี 2553 มีโครงการส่งเสริมอาชีพของเกษตรอ�าเ ภอ 
โครงการแปลงตัวอย่าง กรมอทุยานฯ จัดสรรพืน้ทีข่องชาวบ้านทีเ่สียสละ 
แปลงมาสร้างเล้าเป็ด เล้าไก่ คอกหมู แปลงผักและขุดสระน�้า โดยให้ 
ชาวบ้านท่ีสนใจมาร่วมกันท�าเป็นกลุ่มตามความถนัด เป็นการสร้าง 
รายได้ เสริมอาชีพ

ได้เป็นค�าอวยพรกลับมา ก็เป็นก�าลังใจ สิ่งนี้เป็นมากกว่าเงินทอง 
จากที่เอาผลผลิตไปขาย ซึ่งท�าให้ครอบครัวไม่อดอยาก เพราะจะมี

ของกินจากญาติพี่น้องแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
“ “
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 เขาได้พันธุ์เป็ดบาบารี่มา 5-6 ตัว ลักษณะของเป็ดชนิดน้ีคือ  
ตัวใหญ่ เน้ือมาก กลิ่นไม่แรงเหมือนเป็ดเทศหรือเป็ดไล่ทุ่ง เลี้ยงง่าย  
ทนต่อสภาพแวดล้อม ออกไข่ครั้งละประมาณ 20 ฟอง ปีละ 4-5 ครั้ง 
การเลี้ยงจะปล่อย ขุดสระไว้ให้เล่น และมีเล้าไว้กันฝน ช่วงแรกโครงการ
มีอาหารส�าเร็จรูปมาให้ แต่ต่อมาชาวบ้านต้องซื้อเอง หลังจากเลี้ยงไป 
8-9 เดือนเป็ดก็สามารถผสมพันธุ์กันได้ เม่ือจ�านวนเป็ดมากขึ้น เขาก็ 
เอาต้นกล้วยสับ ขนุนสุกและพืชผักต่าง ๆ  มาเป็นอาหารให้ 

การจัดการเล้า

 หลงัจากทีโ่ครงการ “โครงการแปลงตวัอย่างของอ�าเภอ” มาช่วย 
สร้างอาชีพได้ 1-2 ปี สมาชิกก็เริ่มทยอยถอนตัวออก เพราะว่าที่ตั้ง 
โครงการอยู่ใกลชุมชน บางคนไม่ไปดูแลส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบ 
ท�าให ้สัตว ์และแปลงผักแห้งตาย เขาจึงน�าเป ็ดส ่วนของตัวเอง 
กลับไปเลี้ยงที่บ้าน เลี้ยงแบบปล่อยเหมือนเดิม ให้เศษอาหารที่เหลือ 
จากครัวเรอืน ให้เป็ดหากินเองช่วงกลางวนั ท�าให้เป็ดโตช้าและออกไข่น้อย

 กระทั่งปี 2562 ได้ร ่วมเป็นสมาชิกเลี้ยงไก่พันธุ ์พื้นบ้าน 
จึงได ้ เริ่มท�าเล ้าใหม ่ ให ้ ม่ันคงยิ่งขึ้น ภายในเล ้าได ้กั้นแบ ่งด ้วย 
ตาข่ายลวด แยกไก่ และเป็ด (ลวดตาข่ายป้องกันงูเข้ามากินได้)  
ภายในเล้าจัดท่ีใส่น�้า ใส่อาหาร พร้อมกับมีรังรองไข่ให้เป็ด ขณะนั้นม ี
เป็ดประมาณ 40 ตัว ไก่ประมาณ 50-60 ตัว โดยตั้งใจว่าจะเริ่มใหม ่
เลี้ยงให้ดี และต่อเนื่องเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว นอกจากนี้  
มลูนธิปิิดทองฯ ยงัช่วยหาตลาดให้ ทีผ่่านมาแม้จะเลีย้งอยูแ่ล้ว แต่ครัง้นี้ 
เป็นการเล้ียงอย่างมีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ยา การหยอดวัคซีน  
การเสรมิอาหารส�าเรจ็รูปเพือ่ให้เป็ดโตไวและมคีณุภาพ 
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ส่วนการคัดเลือก พ่อ-แม่พันธุ์ 
ตัวผู้ ตัวใหญ่ โครงสร้างดี ลักษณะ
เป็นจ่าฝูง ตัวเมีย ดูปีกและขนที่สะอาด สวย 
เมื่อเลี้ยงไป 2-3 ปี ควรต้องเปลี่ยน 
ซึ่งโสน จะซื้อมาจากคนรู้จัก หรือเอา
พ่อ-แม่พันธุ์ ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่น 
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเป็ดที่เกิดมาเลือดชิด 
จะท�าให้เป็ดไม่แข็งแรง ไม่ทนโรค 
ถ้าเปรียบเทียบกับการเลี้ยงไก่ 
เขาบอกว่าเป็ดทนโรคมากกว่า

การคัด

ไข่
การคัดต้องเริ่มจาก
การเลือกไข่  โสนจะ 
เลือกไข่ที่ใบสมบูรณ์ 

ขนาดใหญ่  
เอาฟองเล็ก ๆ  ออก 

เพราะเชื่อว่าไข่ขนาดที่โต
จะสมบูรณ์กว่าเมื่อเป็ด
ฟักออกมาเป็นตัวแล้ว 

ระยะเวลาในการฟักไข่
คือประมาณ 1 เดือน 

เลือก

พ่อ-แม่พันธุ์
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คุ้มค่า คุ้มเวลา

 ตัง้แต่ท�าเล้าเสรจ็กไ็ม่มีอะไรทีต้่องหนกัใจ เพราะมีทีอ่ยูใ่ห้เป็ดแล้ว 
หลังจากนั้นก็ฝึกให้เป็ดเข้าเล้าโดยใช้อาหารล่อ ท�า 2-3 ครั้ง เป็ดก็จ�า 
ช่วงเวลาการเข้า-ออกเล้า ช่วงกลางวันจะปล่อยให้เป็ดลงเล่นน�้า 
หากินผักไม้ ใบหญ้า ในป่ากล้วย หรือหากมีเวลาก็หาใบกระถินให้เป็ด 
เพื่อเสริมธาตุเหล็ก ซ่ึงการใช้เวลาในการเล้ียงไม่นาน เช้าให้อาหาร  
10-20 นาท ีดเูตมิน�า้ในถงัให้เตม็ ตกเยน็กเ็รยีกเป็ดมาทีห่น้าเล้า ให้อาหาร
ไม่ต้องใช้เวลาทัง้วนั  ระหว่างวันกไ็ปท�างานอย่างอ่ืนภายในแปลง 

 ท่ีผ่านมาเลี้ยงเป็ดบาบารี่เพื่อบริโภคและแจกจ่ายญาติพี่น้อง 
เป็นหลกั ไม่ค่อยได้ขาย แม้ขายกไ็ด้เงนิไม่มาก โสนบอกว่า  ไม่ได้หวงัจะ 
ได้เงินจากเป็ดเพื่อเลี้ยงครอบครัว แต่หวังให้เป็ดเป็นอาหารของทุกคน  
ท่ีมีกินไม่ขาด ไม่ต้องไปซื้อ อยากกินเม่ือไหร่ก็ได้ จึงเล้ียงมาจนกระทั่ง 
ทกุวนันี ้ เม่ือคนในหมู่บ้านหรือญาตมิาเยีย่ม หรือช่วยงานกนั ธรรมเนยีม 
ก็คือต้องเลี้ยงอาหาร ก็ได้เป็ดนี่แหละส�าหรับท�ากับข้าวเลี้ยงกัน  
เป็นการสร้างความสมัพันธ์ในหมูเ่ครอืญาต ิแบ่งเขา แบ่งเรา ไม่มอีด 

ทิศทางการเลี้ยงเป็ดในอนาคต

 เป็ดบาบารี่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีโรค รสชาติดี แต่ไม่ค่อยมีคนเลี้ยง 
เขาจึงใช้แปลงของตัวเองเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เป็ดชนิดนี้ โดยมูลนิธิ 
ปิดทองฯ ช่วยเรื่องการหาตลาด และประสานปศุสัตว์อ�าเภอ เพื่อขอ 
สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ นี่ จึงเป็นก�าลังใจในการเลี้ยง ปัจจุบัน 
ในหมู ่บ ้ านเ ริ่มนิยมกินเป ็ดบ ้างแล ้ว  ในฤดูท ่องเที่ ยว  หากมี 
การประชาสัมพันธ์ที่ดีก็จะสามารถขายได้เพิ่มขึ้น ช่วยให้ชาวบ้าน 
มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย 
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ผู้ทระนง
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ทองดี ชายา 

หมู่ 1 บ้านบางกรอย ต. ห้วยแม่เพรียง 
อ. แก่งกระจาน  

พื้นที่ 7 ไร่ แบ่งเป็นนาด�า 3 ไร่ นาข้าว กล้วย 
ทุเรียน หมาก มะม่วง ลองกอง มะไฟ มะเขือ 

ไก่พื้นบ้าน 

ระบบน�้าและท่อ องค์ความรู้การปลูกข้าว และ
การท�าสารฉีดพ่นไล่แมลง  ทุเรียน 30 ต้น 
และไก่พื้นบ้าน 10 กว่าตัว

เปลี่ยนจากการท�าข้าวไร่แบบนาขั้นบันได มาเป็น
กำรท�ำนำด�ำ

กำรท�ำนำด�ำ

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

สิ่งที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น

เลี้ยงสัตว์
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 “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิเป็นของจริง” ค�าโบราณค�านี้  
ยังสามารถใช้ได้ดีโดยเห็นภาพที่ชัดเจน จากการบอกเล่าของลุงทองดี 
ชายา ชายชราวยั 73 ปี แต่ยงัมสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงมาก ยงัสามารถ 
ท�านาในเน้ือที่ 3 ไร่ได้อย่างสบาย “เร่ืองเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่”  ส�าหรับ 
ชาวปกาเกอะญอ  “สมัยก่อนถ้ามีเงินติดบ้านแค่ 500 บาท สามารถ 
อยู ่ได้ถึง 3 ปี” คนปกาเกอะญอจะพึ่งพิงฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการหาอยูห่ากนิ จะใช้เงนิเพยีงแค่ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ซ้ือมดีและเกลือ ซ่ึงเป็น
ของส�าคญัทีต้่องมตีดิบ้านตดิครวัไว้เสมอ

บ้านบางกลอยบน...ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์

 เม่ือถูกทหารพม่าไล่ยิงครั้งไปท�านาในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่าง 
ไทยและพม่า ลุงทองดีจึงย้ายลงมาบางกลอยล่างเมื่อปีพ.ศ. 2539  
แต่อยู่ได้ประมาณครึ่งปี่เพราะเกิดโรคท้องร่วงระบาด เขาจึงกลับไปอยู ่
บ้านบางกลอยบนอีก 2 ปี แต่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่รอยต่อ 
เกิดขึ้นอีกครั้ง ทหารพม่ายิงมาทางฝั่งไทย เสียงระเบิดดังตลอดเวลา  
มีกองก�าลังขนาดใหญ่ของพม่าเดินลาดตระเวน หากบ้านใครมีข้าว 
กจ็ะปล้น ลงุทองดีตดัสนิใจพอภรรยา 3 คน ลูกู 12 คน อพยพอกีครัง้ 
เพราะทีน่ัน่ไม่มคีวามปลอดในชวิีตและทรัพย์สนิอกีต่อไป

เริ่มต้นใหม่ที่บางกลอยล่าง

 เมื่อประมาณปี 2542 ที่ย้ายลงมายังไม่มีที่ท�ากิน จึงขอยืม 
ที่ดินจากผู้ใหญ่บ้านประมาณ 4-5 ไร่มาท�านา แต่ก็ประสบปัญหา
เพราะดินบางกลอยล่างไม่เหมาะกับการปลูกข้าวไร่ ชาวปกาเกอะญอ 
ที่ย ้ายลงมาบางคนยังไม่มีพื้นที่ท�ากินก็ไปรับจ้างท�างานข้างนอก  
หลายคนถอดใจกับการท�านา เลิกปลูกข้าวกินและไปซื้อข้าวที่ตลาดแทน 

45



 เมื่อปลูกข้าวไม่ได้ จึงไปท�างานรับจ้างขุดหลุมมะนาว ขุดหลุมละ 
1 บาท แถวบ ้านโป ่งแดง ต ่อมาเม่ือภรรยาได ้ เข ้ามาท�างานที ่
ศูนย์ศิลปาชีพ โดยมีหน้าที่ปักผ้า ทอผ้า มีรายได้รายวัน ๆ  ละ 120 บาท  
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนส�าหรับคนท่ีผ่านการทดลองงานแล้ว แต่ส�าหรับ 
คนใหม่ได้ 100 บาท แต่ช ่วงแรกที่เข ้าท�างานได้วันละ 40 บาท 
เท่านั้นเอง โดยลุงทองดีก็ได ้เข ้ามาท�างานในศูนย์ศิลปาชีพด้วย 
ในช่วงนั้น แต่ตนเองอยากจะปลูกข้าวเพ่ือเล้ียงคนในครอบครัว ซึ่งม ี
หลายชีวิตมากกว่า เพราะหากไม่มีข้าวกินตลอดปีจะล�าบาก ทั้งไม่ม ี
เงินพอที่จะซื้อข้าวเพื่อเลี้ยงสมาชิกจ�านวนมากในครอบครัว เขาตัดสินใจ 
ขอใช้ที่ดินของพ่ีชายที่เสียชีวิตและลูก ๆ หลาน ๆ ไม่ได้กลับมาท�ากิน 
เพื่อปลูกข้าว

วิธีการปลูกข้าวไร่ 

 เป็นการปลูกข้าวแบบหยอดเม็ด โดยใช้เสียมขุดดินให้เป็น 
หลมุขนาดเลก็ และหยอดเมลด็ข้าวประมาณ 10 เมล็ดต่อหลุม พืน้ทีน่า  
3 ไร่ จะได้ข้าวประมาณ 2 ตนั ซึง่ถอืว่าน้อยมาก

ท�ข้าวไร่ในนาขั้นบันได

 เมือ่น�าความรูจ้ากการปลูกข้าวไร่ มาใช้ในพ้ืนท่ีบางกลอยล่างกบั 
มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ  และผลผลิตที่ออก 
น้อยกว่า ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 มูลนิธิปิดทองฯ จึงเข้ามา
เสนอให้ทดลองท�าข้าวไร่ในลักษณะของนาขั้นบันได และปลูกพริกแซม
บริเวณแปลงนา แต่เม่ือการท�าข้าวไร่ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร ลุงทองด ี
จึงปลูกมะเขือเพิ่มเติมส�าหรับกินในครัวเรือน กระน้ันก็มีป ัญหา 
เรือ่งระบบน�า้ทีไ่ม่เหมาะสมกบัการท�านาแบบขัน้บันได
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 ต่อมาทางมูลนิธิปิดทองฯ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกกล้วย 
ในแปลงนา และมีการท�างานร ่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กระทรวงเกษตร และกรมพฒันาทีด่นิ โดยได้เชิญ อ. เดชา ศริภัิทร จาก 
มลูนธิขิวญัข้าว มาช่วยสอนเรือ่งการท�านาแบบปักด�า และปลูกข้าวพนัธุ์  
ก.ข.6 โดยเพาะเป็นต้นกล้า ส�าหรบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยได้สนบัสนนุ 
ในเรื่องการท�าปุ๋ยและบ�ารุงดิน กระทรวงเกษตรสนับสนุนเรื่องพันธุ์กล้า 
ตอนน้ันปลูกเป็นขั้นบันได ข้าวที่ปลูกขึ้นแต่ได้ผลผลิตไม่ดี  การท�านา 
จงึเปลีย่นมาใช้เครือ่งไถพรวนดินท�านาเหมอืนข้างล่าง โดยมกีารไปศกึษา 
ดูงานที่ราชบุรี ข้าวเริ่มให้ผลผลิตดีขึ้น เพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 20 ถัง  
พอบ�ารงุดนิด้วยการไถพรวนดนิ ท�าให้ได้ผลผลิตเพิม่ขึน้ได้ข้าว 2 ตนั 

 ปี พ.ศ. 2557 เริ่มปลูกกล้วยเสริมบนพื้นที่บริเวณคันนา  
ร ่วมกับเปลี่ยนรูปแบบจากการท�านาแบบขั้นบันไดเป็นการท�านา 
ในทีลุ่่มแบบปักด�ากล้า 
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ขั้นตอน การท�นาด�
เริ่มต้นด้วยการไถพรวนดิน โดยใช้เครื่องพรวนดิน ในหนแรกท่ีเร่ิมท�านา จะเติมสารอาหาร
ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ก่อน โดยใช้ปุ๋ยขี้วัวและแกลบ น�าไปใส่ในแปลงแล้วไถพรวน 
รวมกันกับดิน การเริ่มต้นท�านาด�านั้น ตอนแรกลุงทองดียังไม่มีความมั่นใจ เนื่องจาก
ความรู้ที่มีในการท�านาตลอดชีวิตเป็นการท�าข้าวไร่ ที่ไม่ต้องมีการดูแลอะไร
เป็นกรณีพิเศษ อาศัยน�้าฝนและดินที่อุดมสมบูรณ์ ก็ท�าให้ข้าวได้ผลผลิตดี 
แต่เมื่อการย้ายอพยพลงมาข้างล่าง ช่วงแรกหลายคนยังคงวิถี
การท�าข้าวไร่อยู่ แต่สภาพแวดล้อมของพื้นที่ไม่เอื้อต่อการท�าข้าวไร่ 
อากาศค่อนข้างร้อน ท�าให้การท�าข้าวไร่ไม่ได้ผล หลายคนเร่ิม
ถอดใจหันไปท�าสวนเกษตรแบบผสมผสานทดแทนการท�า
ข้าวไร่  ที่ลุงทองดียังคงไม่ยอมแพ้เพราะมีความเชื่อของ
คนโบราณที่กล่าวว่า 

ข้าวส�าคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์“
“

ดังนั้น ลุงทองดีจึงยังคงด�ารงวิถีการท�านาเป็นหลัก 
แต่จะท�าอย่างไรให้พอกิน ให้พอเลี้ยงคนในครอบครัว
ที่มีมากถึง 16 คน ดังนั้นจ�าเป็นต้องแสวงหาความรู้ใหม่ 
ที่จะสามารถมาช่วยเหลือให้การท�านาได้ผลผลิตที่เหมาะสม 
โดยทดลองการท�านาแบบปักด�า ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมีปิดทองฯ มาให้ความรู้ 
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หลังจากไถดะเรียบร้อยแล้ว จึงหว่านปุ๋ย พร้อมกับใช้เคร่ืองพรวนดิน 
มาช่วยตีดินให้ดินให้ละเอียด  และใส่ปุ๋ยจากมูลสัตว์ต่าง ๆ  ท่ีมีหรือ
หาได้ในพื้นที่ เช่น ขี้วัว แกลบด�า ร�า หรือข้ีไก่ โดยหมักท้ิงไว้ประมาณ 
2-3 วัน หลังจากนั้นน�าพันธุ์ข้าวเม็ดไปแช่น�้าท้ิงไว้ 2 คืน และน�าไป 
ใส่ถุงปุ๋ย เพื่อบ่มราก โดยทิ้งไว้ให้รากออกประมาณ 3 คืน จากนั้น 
น�าไปหว่านตอนนี้ใช้พันธุ์กล้าประมาณชนิดละ 15 กิโลกรัม  
จ�านวน 3 สายพันธุ์ รวม 45 กิโลกรัม ต้องยอมรับว่าการท�านาด�า 
ใช้เมล็ดพันธุ์มากขึ้นกว่าการท�านาขั้นบันได ซึ่งปกติการท�านา 
ขั้นบันไดใช้ข้าวเพียง 15 กิโลกรัมเท่านั้น ต่างกันประมาณ  
30 กิโลกรัม

เริ่มต้นท�านาด�าด้วยการตัดหญ้า
และไถดะ ซึ่งการท�านาจะ

เริ่มต้นท�าในช่วงเดือน 6-7 
เพราะเป็นช่วงที่ฝนตก ไถนา

ในเดือน 6 และหว่านข้าวในเดือน 7 
และจะสามารถเกี่ยวข้าวได้ในเดือน 12 

(เป็นการท�านาปี หรือนาน�้าฝน) 
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ปัญหาที่พบในการท�นาด�

 ปัญหานก หนู และหอยเชอรี่มากินข้าวใหม่ที่ก�าลังปลูก ท�าให้ 
ต้องเพ่ิมการหว่านให้หนาขึ้น เป็นเหตุให้ต้องใช้พันธุ์ข้าวมากขึ้นถึง 
3 เท่า หรือประมาณ 45 กิโลกรัม เมื่อหว่านแล้วจะได้ต ้นกล้า 
ตามสายพันธุ ์ต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ หลังจากน้ันเมื่อต้นกล้าแข็งแรง
หรืออายุประมาณ 1 เดือน จึงจะน�าไปปักด�าในกระทงนาท่ีเตรียมไว้  
อีกปัญหาหนึ่งคือ ลักษณะพื้นที่ไม่ราบเรียบเสมอกันทั้งแปลงนา ส่งผล 
ให้ระดับน�้าที่หล่อเลี้ยงต้นกล้าไม่สม�่าเสมอ ซึ่งหากหน้าดินราบเรียบ
เสมอกัน ประมาณครึ่งเดือนก็จะได้ต้นกล้าที่สามารถน�าไปปักด�าได้  
โดยต้องมีการตัดใบหรือยอดทิ้งก่อน เพื่อจะไม่ให้ใบลู่ลม เพราะจะท�าให้ 
ต้นข้าวล้มได้ง่าย อีกอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ โครงรถไถนาเสื่อมสภาพ 
บางครั้งก็ใช้ไม่ได้ ปัจจุบันใช้โครงรถไนนามือสองซึ่งสภาพไม่ดี บางครั้ง
ก็ใช้ไม่ได้
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การเก็บและคัดเมล็ดพันธุ์

 มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในปีถัดไป รวมทั้งมีวิธีการคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าวแบบด้ังเดิม โดยน�าเมล็ดพันธุ์ที่คัดไว้ไปตาก และน�าไปเก็บเป็น 
พันธุ์ข้าว วิถีการท�านาส่วนหนึ่งต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมให้คงอยู่ 
กับคนในพื้นที่ 

สายพันธุ์ข้าวที่ปลูก

 ข้าวพนัธุพ์ืน้เมอืงทีใ่ช้ท�าเมล็ดพนัธุแ์ละปลูกไว้กนิ ได้แก่ พนัธุบ์อืก ิ
พันธุบื์อกิซู และพนัธุว้์าจือ รวมถงึข้าวเหนยีวพนัธุป์ะอว้ีา (ข้าวเหนยีวขาว) 
โดยลักษณะและความแตกต่างของทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ

   พันธุ ์บือกิซู และพันธุ ์ว ้าจือ เป็นข้าวพันธุ ์พื้นเมืองของ 
  ชาวปกาเกอะญอ รสชาติดี มีความนุ่ม

   พันธุ์บือกิซู  เมล็ดข้าวจะเป็นสีด�าลาย ๆ  พันธุ์บือกิซูเป็นข้าว 
  ของสุพรรณบุรี โดยลุงทองดีสนใจที่จะทดลองปลูกในดิน 
  บริเวณนี้ พบว่า พันธุ์บือกิซูสามารถปลูกได้ดีในสภาพดิน 
  ตรงบริเวณนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย 

การลงทุนในการท�นาด�

 ลงทนุในการท�านาด�า มค่ีาใช้จ่ายทัง้หมด ได้แก่ ค่าไถพรวน ค่าจ้าง 
ถอนหญ้า ค่าไฟจากการสบูน�า้ รวม ประมาณ 2,000 บาท (ไม่รวมแรงงาน 
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก ท�าให้ต้นทุนต�่า)
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จุดเด่นและจุดด้อยของการท�นาด�

 จุดเด่นคือใช้พื้นที่น ้อย เนื่องจากหากเป็นการปลูกข้าวไร ่
ในปริมาณที่ให้ได้ผลผลิตที่เท่ากัน ข้าวไร่จะใช้พื้นที่ในการท�านามากกว่า
นาด�า โดยท�านาด�าจะได้ข้าวมากกว่า 2 เท่า ส่วนจุดด้อย คือ กระบวนการ
และขั้นตอนในการท�านาด�าจะมีขั้นตอนมากกว่า ดังนั้นจะมีบางแปลง 
ที่มีการลงแขกร่วมกันท�าในที่ดินผืนเดียวกัน เช่น ท�านาร่วมกัน 5 ไร่ แต่
ท�า 4 คน แต่มกีารจดัแบ่งเป็นลอ็ก  ๆ  ท�าเป็นกระทงนาแยกปลูกแต่ละคน  

พิธีเรียกขวัญข้าวกับความเชื่อของชาวปกาเกอะญอ

 ชาวปกาเกอะญอยังคงท�าพิธีเรียกขวัญข้าวเป็นประจ�าทุกปี 
ซึ่งจะท�าในช่วงก่อนปีใหม่หรือในช่วงที่ข ้าวออกรวงตั้งท้อง โดยม ี
ความเชื่อว่าเมื่อเราปลูกข้าวจะมีข้าวร่วงหล่น หรือบางส่วนโดนนกหน ู
เอาข้าวกินไป เป็นการเรียกขวัญเพื่อให้แม่โพสพกลับมาดูแลข้าว  
เครื่องเซ่นไหว้แม่โพสพประกอบด้วยต้นอ้อย หมากกับพลูม้วนเป็นค�า  
หวัเผือก หวัมัน  ข้าวห่อใส่กระทง ไข่ต้ม เทยีน และเหล้า 5 ขวด 
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ความเชื่อเรื่องการขายข้าว/ขายเมล็ดพันธุ์

 ชาวปกาเกอะญอ มีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณว่า ห้ามขาย 
ข้าวเปลอืกหรอืขายข้าวสารให้กนั โดยจะไม่มีการท�าการซ้ือขายเป็นเงิน ไม่มี
การขายข้าวแต่จะให้ฟรี ซึ่งสามารถให้ได้ทั้งข้าวสารหรือข้าวเปลือก โดย
มีความเช่ือว่า หากวันข้างหน้าขายข้าวหรือขายพันธุ์ข้าว จะท�ามาหากิน 
ไม่ขึน้ จะไม่มีข้าวเหลอืไว้กิน โดยวถีิของพีน้่องชาวปกาเกอะญอเป็นระบบ 
พี่น้องที่พ่ึงพาอาศัยกัน ใครมีมากจะเผื่อแผ่ให้คนมีน้อย แต่จะไม่ท�า 
การซ้ือขายกนั

เพิ่มเติมเรียนรู้ั

 ลุงทองดีนับเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวไร่ 
เป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้เพิ่มเติมคือ การท�ายาก�าจัดแมลง
จากสารสกัดจากธรรมชาติ เพราะไม่ต้องการใช้เคมีในการปลูกข้าว 
เพื่อให้คนในครอบครัวอันเป็นที่รักกินนั่นเอง 

ปลูกข้าวไปเรื่อย ๆ ถ้าเราไม่ท�าทุกปี พันธุ์ข้าวจะสูญพันธุ์ไป  
พ่อแม่เคยบอกไว้ว่า ถ้าไม่ตังค์..ยังมีข้าว..อยู่ได้  วิถีชีวิต 

ชาวปกาเกอะญอใช้ตังค์ปีละครั้งเพื่อซื้อเกลือซื้อมีด 
ถ้ามีคนน�าช้าง 1 เชือก กับ ข้าว 1 ถ้วยมาแลก พ่อแม่สอนว่า

ให้เลือกเอาข้าวไว้ เพราะช้างได้มาก็ท�าอะไรไม่ได้ 

““
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ผูไ้ม่ยอมแพ้
ต่อโชคชะตา

นักสู้
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นำายแพะ

หมู่ 1 บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกะจาน จ.เพชรบุรี  

พื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วย มะนาว กล้วย ละมุด 
พริกพราน ฯลฯ

ระบบน�้ำ

เปลีย่นจากการปลูกข้าวไร่ไม่ได้ผลผลิต มาเป็น
การปลูกมะนาว

การปลูกมะนาว (พันธุแ์ป้นร�าไพ และแป้นพวง)

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

ส่ิงที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น
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หมู่ 1 บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกะจาน จ.เพชรบุรี  

พื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วย มะนาว กล้วย ละมุด 
พริกพราน ฯลฯ

ระบบน�้ำ

เปลีย่นจากการปลูกข้าวไร่ไม่ได้ผลผลิต มาเป็น
การปลูกมะนาว

การปลูกมะนาว (พันธุแ์ป้นร�าไพ และแป้นพวง)

 ลงุแพะเดมิอาศยัอยูบ้่านบางกลอยบนซึง่มสีภาพเป็นป่า และได้
ย้ายลงมาในช่วงเวลาเดยีวกบัคนอืน่ ๆ  คอืราวช่วงปีพ.ศ. 2539 การปลกู
ข้าวไร่แบบเดมิทีเ่คยท�าท่ีบ้านบางกลอยบนเป็นความท้าทายเมือ่ย้าย 
มาท�าทีบ่างกลอยล่าง เน่ืองลกัษณะพืน้ทีไ่ม่อ�านวยและขาดแคลนน�า้  
จากพืน้ที ่5 ไร่ เขาได้ข้าวเพยีง 2-3 ถัง 

 “เมื่อข้าวท�าไม่ได้ ก็ต้องไปรับจ้าง” เขาเลิกปลูกข้าวไร่มาตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2543 และไปรับจ้างท�าทุกอย่างตามแต่จะมีคนจ้าง ทั้งหาปลา 
ไถหญ้า ในปีพ.ศ. 2558 เมื่อมูลนิธิปิดทองฯ เข้ามาจัดสรรระบบ
น�้าส�าหรับการเกษตรให้กับชาวบ้าน เขาจึงกลับมาท�าการเพาะปลูก 
ในไร่ของตนอีกครัง้ โดยเริม่จากการท�าสวนกล้วย  หลังจากเกบ็กล้วยขาย 
ได ้ประมาณ 2 ป ีจึงปลูกมะนาวต ่อเพราะไปเห็นพื้นที่ต ้นแบบ 
ที่บ ้านโป ่งแดง ต.ห ้วยแม่เพรียง โดยได ้กิ่งพันธุ ์มะนาวมาจาก 
บ้านแม่ประโดน เม่ือน�าไปปลูกพบว่า มะนาวมีอัตราการรอดสูง  
นอกจากมะนาวเขายังปลูกพืชอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น ละมุด พริกพราน  
ส่วนมะละกอที่ทดลองปลูกประมาณ 50 ต้นนั้นไม่รอดเพราะกวางลงมา 
กินยอดตายหมด
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วิธีการปลูกมะนาวและการดูแลรักษา

 เมื่ออ่านหนังสือไม่ออก เขาจะใช้เทคนิคครูพักลักจ�า แล้วลอง 
เอามาท�าเอง นอกจากการออกแบบระบบน�้าแบบกาลักน�้าซึ่งลุงแพะ 
คิดขึ้นมาเองแล้ว การปลูกมะนาวต้องให้แต่ละต้นห่างกันประมาณ  
3 วา เมื่อเริ่มปลูกใหม่ ๆ จะให้น�้านิดหน่อยเพ่ือให้รากเดนิ หลงัจากนัน้ 
คอยสังเกตที่อาการของต้นมะนาว ในช่วงแรกไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือดูแลอะไร 
เป็นพิเศษ จนเข้าปีที่ 2 จึงเริ่มใส่ปุ๋ยยูเรียโดยการหว่านรอบต้น  ใส่ไป
ทั้งหมด 10 รอบใน 1 ปี เมื่อมะนาวอายุประมาณ 2-3 ปี จะสามารถ 
เกบ็เกีย่วได้ 

 มีคนต้องการให้ลุงแพะเก็บกิ่งพันธุ์มะนาวไว้เพื่อใช้เป็นกิ่งตอน
เพราะมีก่ิงก้านที่ใหญ่ก�าลังดีเหมาะส�าหรับการตอน และให้ค่ากิ่งพันธุ์ 
ในราคากิง่ละ 10 บาท โดยคนซือ้จะเข้ามาตอนเองในสวน

เทคนิคการตอนกิ่งมะนาว 

 เม่ือเลอืกกิง่พนัธุไ์ด้แล้ว ให้ใช้มีดปาดรอบ ๆ บรเิวณทีจ่ะตอนกิง่  
และเอาเปลือกของกิ่งพันธุ์ออก หลังจากนั้นต้องเอามีดขูดเนื้อเยื่อออก
นดิหน่อย เอากาบมะพร้าวมาผ่าเป็นแนวยาว และน�ามาห่อและมดัทิง้ไว้ 
ประมาณ 1 เดือนหรือ 1.5 เดือน แต่ถ้าฝนไม่ตกเลยแค่ 20 กว่าวัน 
รากก็จะเดิน แต่หากฝนตกและมีน�้าแช่ในถุงขุยมะพร้าวก็จะรอนาน 
กว่ารากจะเดนิ

รายได้
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ค่าใช้จ่าย ปลูกมะนาว
ค่ายูเรีย จ�านวน 

5 กระสอบ ๆ  ละ 750 บาท 
ใส่รอบละ 1 กระสอบ 

มีการฉีดยากันแมลง หนอน 
ที่ท�าให้ใบมะนาวเสียหาย 

โดยฉีดอาทิตย์ละครั้ง
หรือปีละครั้ง 

โรคและแมลง

พบว่า โรคท่ีเกิดข้ึนกับมะนาว เช่น 
หนอน เพล้ีย โรคใบมีจุดสีน�้าตาล วิธีแก้ 
คือ ใช้ยาฆ่าแมลงกระปุกละ 450 บาท 

หากไม่ใช้ยาเคมีจะท�าให้ผลผลิตเสียหาย 
หรือหากเก็บไม่ทันจะเน่าเสียหายดังนั้น

จ�าเป็นต้องใช้สารเคมีร่วมด้วย  กระปุกหนึ่ง
สามารถใช้ได้ 2 คร้ัง ลุงแพะเคยรับจ้าง
ปลูกมะนาว ท�าให้ทราบว่าโรคท่ีท�าลาย

มะนาว ท�าให้มะนาวไม่ได้ผลผลิต 
คือ โรคและแมลงต่าง ๆ   

รายได้
ที่เกิดขึ้น

ตอนนี้ลุงแพะขายมะนาวได้ 4 รอบ 
โดยช่วงมะนาวแพงขายได้ราคาดี 
สามารถเก็บไปขายได้ 2 รอบ ๆ  ละ 

1,000 ลูก ๆ  ละ 4 บาท แต่เก็บได้เพียง 
2 รอบ หลังจากนั้นราคาเริ่มตก ตอนนี้

จากลูกละ 4 บาท เหลือเพียงลูกละ 
0.80 สตางค์เท่านั้นเอง การขายมะนาว 

ลุงแพะจะน�ามะนาวไปขายข้างนอก 
ที่ตลาดห้วยเสือ เพราะจะได้ราคาที่สูงกว่า

ขายในพื้นที่ ซึ่งมะนาวจะสามารถ
เริ่มเก็บขายได้ประมาณ

ช่วงเดือนมิถุนายน
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แนวทางในอนาคต

  อยากจะปลูกมะนาวเพิ่ม และอยากจะลงขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ 
เนือ่งจากการปลกูขนุน มีคนบอกว่าได้ราคาด ี ขนนุให้ผลผลิตเรว็ ลุงแพะ 
เล่าว่าขนุนก่ิงเท่าแขนก็ออกให้ลูกแล้ว โดยต้นกล้าขนุนต้นละ 50 บาท 
และเรื่องตลาด ลุงแพะมองว่าในอนาคตถ้าอยากให้ได้ผลผลิตราคาสูง   
จ�าเป็นต้องขนไปขายเองที่ตลาด แต่ต้องมีปริมาณมากพอสมควร  
เพราะจะได้ราคาที่ดีกว่าขายผ่านนายหน้า 

ปัญหาอุปสรรคในการปลูกมะนาว
 
 การปลูกมะนาวนั้นจริง ๆ ใช้ต้นทุนสูง เขาจึงให้น�้าเฉพาะ
ในช่วงหน้าแล้งเท่านั้น โดยใช้ระบบน�้าผ่านสายยางรดที่ต้นมะนาว 
สภาพพื้นที่ดินที่นี่ ดินไม่มีธาตุอาหารเลย ท�าให้ดินไม่อุดมสมบูรณ์
ดังน้ันหาก จ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยช่วยบ้างก็จะดี และขณะนี้ผลผลิตมะนาว 
ก็ยังมีไม่ดกมากนัก 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ปลูกมะนาว

 พบว่า กลุ่มผู ้ปลูกมะนาวได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ปลูกมะนาวร่วมกับกล้วย บางคนลงปลูก 
ในปีเดียวกัน แต่เมื่อเกิดโรคหรือแมลงระบาด และคนสมัยก่อนจะ 
อ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออก จึงไม่สามารถอ่านฉลากยาได้  บางคนไม่มี
เงินทุนในการซื้อ  
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ไก่บ้าน ๆ 
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หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกะจาน  

พื้นที่ 30  ไร่ ประกอบด้วย ทุเรียน 40 ต้น 
กล้วย มะนาว กาแฟ เงาะ มังคุด ไผ่ ฯลฯ

ไก่พื้นบ้าน 

ไก่พ้ืนบ้าน 200 กว่าตัว ได้รบัการสนบัสนนุ
อาหารไก่ การอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งการเลีย้งไก่ 
และอุปกรณ์ในการท�ากรงไก่ เช่น ตาข่าย สงักะส ีตะปู

เลี้ยงไก่พื้นบ้านและขยายพันธุ์ไก่พื้นบ้านเพื่อจ�าหน่าย

การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

ส่ิงที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น

เลี้ยงสัตว์
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สนำอง 
คำ�สอนำ  



 การท�าการเกษตรแบบผสมผสาน บางครัง้มคีวามเส่ียง เนือ่งจาก
เกษตรกรไม่สามารถก�าหนดได้ว่าในแต่ละปีผลผลติทางการเกษตรจะออก
มากหรือน้อยเพียงใด ความส�าเร็จในอาชีพเกษตร มีปัจจัยหลายประการ 
เช่น สภาพภูมิอากาศ โรคและแมลง กลไกการตลาด รวมถึงตัวเกษตรกร
เอง เช่นเดียวกับลุงสนองและป้าอี้  สองสามีภรรยา ที่มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ 
และตั้งใจจะปลูกทุเรียน โดยคาดหวังว่าทุเรียนจะช่วยสร้างรายได้หลัก 
ให้กับครอบครัว เมื่อทุเรียนที่น�ามาปลูกกว่า 40 ต้นเริ่มให้ผลผลิต  
แต่ลุงสนองบอกว่าจริง ๆ แล้วการท�าทุเรียนไม่ง่ายเลย ต้องใช้ทุนสูง  
และต้องดูแลจัดการอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดโรคและแมลง 

 สวนทุเรียนก�าลังจะไปได้ดีแต่โชคร้ายลุงสนองพลาดตกจาก 
ต้นทุเรียน ท�าให้ต้องรักษาตัวอยู่นานแรมปี ไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ 
สวนทุเรยีนจงึไม่มคีนดแูลต่อ ต้นทเุรยีนในสวนกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจ 
ถึงความไม่แน่นอนในชีวิตของมนุษย์ ที่ไม่รู้ว่าวันนี้โชคดีแต่พรุ่งนี้อาจจะ 
โชคร้ายก็ได้แต่ก็ยังดีท่ีในสวนยังมีกล้วยที่ช ่วยพยุงครอบครัวและ 
สร้างรายได้ให้ดกีว่า กล้วยช่วยให้ลงุสนองมรีายได้สม�า่เสมอ คอื สามารถ
มีเงินเข้าบ้านทุก ๆ  15 วัน จะตัดกล้วยครั้งหนึ่ง “ได้น้อย..แต่ได้เรื่อย ๆ ”   
มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 บาท  

 จุดอ่อนของกล้วยคือเรื่องราคา บางครั้งราคาถูก บางครั้ง 
กล้วยล้นตลาดโดยเฉพาะกล้วยหักมุก บางครั้งกล้วยเป็นโรคตายพราย 
(เป็นเฉพาะกบักล้วยน�า้ว้า) หรอืมีหนอนกนิไส้  หนอนเจาะในไส้  แต่จดุเด่น 
ของกล้วยน�้าว้าคือ จะมีตลาดที่สามารถส่งขายได้ตลอดและ ในช่วงที่
ได้ราคาสูง จะราคากิโลกรัมละ 25-30 บาท ช่วงราคาถูกสุดคือ 8 บาท  
และภายหลังจากต้นกล้วยออกเครือแล้ว ต้นกล้วยส่วนที่เหลือจะน�ามา 
ตัดให้หมูและไก่กินได้  แต่บางคนว่า กล้วยหักมุกมีรสชาติฝาดมากกว่า
กล้วยน�้าว้า ดังนั้นเวลาน�าหยวกกล้วยมาให้ไก่พ้ืนบ้านกินจะให้กิน 
เฉพาะหยวกกล้วยน�า้ว้าเท่านัน้ เพราะกล้วยหักมกุ จะมรีสชาตฝิาด ไก่ไม่กนิ
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 ไก่พื้นบ้านทนต่อสภาพอากาศและนิเวศในพื้นที่

 มูลนิธิปิดทองฯ  ให้การสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ และมีความต้องการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน นอกจากการอบรม 
ให้ความรู้แล้ว มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนอาหารไก่ มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยฉีด
วัคซีนให้ไก่  ในตอนนั้นลุงสนองได้รับไก่พื้นบ้าน 200 กว่าตัว และได้รับ
อุปกรณ์ในการท�ากรงเลี้ยงไก่ เช่น ตาข่าย สังกะสี และตะปู

 ลุงสนองและป้าอี้ช่วยกันเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่ โดย มีไก่รวม
ประมาณ 200-300 ตัว ลูกไก่ท่ีขายจะมีอายุตั้งแต่ ุ2 อาทิตย์ขึ้นไป 
ราคาตัวละ 15 บาท โดยไก่ของลุงสนองเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ 
โดยคนในชุมชนจะซ้ือตอนที่ไก่ยังเล็กเพื่อน�าไปเลี้ยงต่อจนโตและใช้เป็น
อาหารในครัวเรือน หลายคนให้ความเห็นว่า ไก่ลุงสนองแข็งแรงกว่า 
ไก่ที่ลงไปซื้อจากตลาดข้างล่าง  การเลี้ยงไก่พื้นบ้านในแบบของลุงสนอง
เป็นการเลี้ยงแบบพึ่งพิงธรรมชาติและใช้อาหารท่ีมีในพื้นที่ ท�าให้ไก่ 
ปรับตัวได้ดี
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วิธีการเลี้ยง ไก่บ้าน
ต้องให้อาหารและน�้าอย่างสม�่าเสมอและเพียงพอทุกวัน
อาหารไก่ เช่น ข้าวโพดบด ข้าวสุก หยวกผสมใส่ร�า กล้วยสุก 
กระถินและหญ้า รวมทั้งข้าวโพดบด โดยฝึกให้ไก่ หัดกินไปเรื่อย ๆ  
ข้าวโพดบดจะซื้อบ่อย 

การให้อาหาร คลุกอาหารผสมกับวิตามิน หากมีการให้
ยาถ่ายพยาธิใส่ผสมในอาหาร จะไม่ค่อยพบเจอโรคไก่เหงา 
ไก่ข้ีขาว หากให้ไก่กินใบไม้ใบหญ้า จะช่วยเรื่อง
ระบบย่อยอาหาร ท�าให้ไก่แข็งแรงและประหยัดเงินทุน 

ช่วงเวลาในการให้อาหารเย็น คือ ประมาณ 5 โมงเย็น 
ไก่จะมากินอาหารและเข้าคอกนอน การเลี้ยงไก่ในเล้าจะดีกว่า
การเล้ียงแบบปล่อยตามธรรมชาติ เพราะจะช่วยในเวลา
ท่ีต้องคัดไก่ขายและรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้น  ส่วนตัวไหน
ท่ีเร่ิมมีอาการผิดปกติ ก็คัดแยกออกมาดูแลต่างหาก

การเล้ียงในเล้าช่วยป้องกันสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาท�าอันตราย
รวมถึงป้องกันไม่ให้ไก่หลุดไปที่อื่น การเลี้ยงในเล้าร่วมกับ
การให้ไก่ได้เดินเล่นในสวน จะช่วยให้ไก่แข็งแรง 
มีภูมิต้านทาน และง่ายในการจัดการดูแล

อาหารไก่
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เมื่อไก่มีอายุน้อยกว่า 2 เดือน ต้องต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น 
เวลาฝนตกมาก ๆ  ลูกเจี๊ยบจะหนาวตายได้ ดังนั้นต้องมีการสุมไฟ

เพื่อให้ความอบอุ่น ทั้งกันยุงและริ้น รวมถึงดูแลเมื่อเจ็บป่วย
 

ลกูเจีย๊บ

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ควรมีไม่เกิน 4-5 คอก และต้องเปลี่ยนแม่พันธุ์ใหม่ 
วิธีการคัดเลือกไก่ที่น�าไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ คือดูจาก

หลังต้องไม่ค่อม แม่พันธุ์ควรตัวสูงใหญ่ แม่ไก่ต้องเลี้ยงลูกได้ดี 
หากเลี้ยงลูกไม่รอดก็ไม่เอา เช่น แม่ไก่บางตัวเหยียบลูกตาย 

แม่พันธุ์อาจจะคัดจากในฟาร์มได้ แต่พ่อพันธุ์ซื้อมาจากข้างนอก 
ได้มาจากก�านันแหล่ม แก่งกะจาน ดังนั้นวิธีการดูไก่พันธุ์ที่ดี 
คือ “หางดก อกตั้ง หลังไม่ค่อม” แม่พันธุ์จะดูตั้งแต่เป็นสาว 

แม่พันธุ์ที่ดีต้องเลี้ยงดี ไม่เหยียบลูกตาย ไม่ปล่อยลูกหาย 

สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อไก่ คือ งู ตะขาบ และในพื้นที่รอบ ๆ  บริเวณ
ยังมีเหยี่ยวพังพอน รวมถึงมีหมาป่าด้วย ดังนั้นวิธีการป้องกัน

อันตรายจากสัตว์ต่าง ๆ  เหล่านี้ คือ การท�าตาข่ายตาถี่
เพื่อป้องกันไม่ให้งูเข้าไปได้  ลูกเจี๊ยบเมื่อโดน

แมงป่องหรือตะขาบกัดอาจตายได้ ดังนั้นในช่วงกลางวันควร
ปล่อยให้ไก่ออกเดินเล่นเข้าไปในสวนเพื่อกินอาหาร

จากธรรมชาติ การให้แม่ไก่ฟักลูกเจี๊ยบเองโดยวิธีกกไข่ 
ลูกไก่จะแข็งแรง  

พ่อแม่พันธ์ุ

สตัว์ท่ีเป็นอนัตราย
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ปัจจัยความส�เร็จ

 ปัจจัยความส�าเร็จคือ การอนุบาลลูกเจ๊ียบให้แข็งแรง โดยใน 
ช่วงเวลาที่ส�าคัญคือ ตั้งแต่วันที่ 1-15 โดยจะน�าไข่ไปให้แม่มันฟัก  
และปล่อยให้หากนิเองตามธรรมชาตใินไร่ในส่วน ร่วมกบัผสมหยวกกล้วย
สับให้เสริมกับอาหารส�าเร็จรูปเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารไก่ และยัง
ช่วยให้ไก่แข็งแรง อารมณ์ดี ไก่ได้ออกก�าลังกายเพราะเดินเล่นในสวน 
ทุกวัน  อีกจุดหน่ึงที่ส�าคัญคือ ต้องมีการก่อควันไฟให้ไก่ตอนฟักไข่ 
เพราะลูกไก่ต้องการความอบอุ่น กางมุ้งเพื่อป้องกันตัวริ้น อาหารและ
น�้าต้องมีตลอด  ให้อาหารวันละ 2 ม้ือ โดยจะน�าอาหารมาใส่กระปุก 
ให้ไก่กิน ให้พืชเสริมเพื่อบ�ารุงร่างกายจะท�าให้ไก่แข็งแรงมีภูมิต้านทาง
โรคที่ดี คือ การให้ไก่ได้กินผักหรือสมุนไพรที่มีประโยชน์บางชนิด เช่น  
ใบมะระขีน้กและต�าลงึ ช่วยให้ไก่ไม่ค่อยเจบ็ป่วยหรอืเป็นโรคหวดั ร่างกาย
แข็งแรง  หรือกระถินช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเหมือนยาระบาย 
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การดูแลไก่เวลาเจ็บป่วย

 ผู้เลี้ยงจ�าเป็นต้องใส่ใจเมื่อไก่เจ็บป่วย ตัวอย่างเช่น 

  ไก่ขาเจ็บ ไก่ตีกัน ต้องแยกไก่ที่เจ็บเพื่ออนุบาล  
  ถ้าไก่เดินไม่ได้จะใช้ตะไคร้พันขา ทายาหม่อง ช่วยให้กระดูก 
  ต่อกันได้ไว หรือน�าขมิ้นหรือไพลมาประคบเพื่อแก้ปัญหา 
  เรื่องกระดูกของไก่

  โรคตาฟาง ตาเจ็บ หรือไก่มีอาการตาติดกัน ลืมตาไม่ขึ้น 
  ให้ตัดเอาเถ้าต�าลึง (เถ้าต�าลึงจะมีรูตรงกลาง) ซึ่งมีน�้าค้าง 
  ในนั้น น�ามาเป่าใส่ตาไก่ น�าเอาน�้าในเถ้าต�าลึงเป่าใส่ตาไก่  
  พบว่า เป็นความรู้ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวกับ 
  โรคตาของไก่โดยท�าติดต่อกัน 3 วันหาย 

 รายได้จากการเลี้ยงไก่เป็นรายได้ที่น่าพอใจ แถมไม่ต้องออก 
แรงมากเหมอืนการท�าสวน หากคิดจะเริม่ต้นเล้ียงไก่เป็นอาชพีนัน้ จ�านวน
ที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่รวมกับลูกเจ๊ียบด้วย ไม่ควรเกิน 200 ตัว  
เพราะมากกว่านี้จะดูแลไม่ทัน 

 ปัจจบุนั มนีกัท่องเทีย่วเข้ามาหมูบ้่านโป่งลกึมากขึน้ ดงันัน้ต้องมี 
การพัฒนาเรื่องอาหารการกินให้กับนักท่องเที่ยว ซ่ึงในอนาคตลุงสนอง
และป้าอ้ีอาจจะเลี้ยงไก่เป็นอาชีพหลักก็เป็นไปได้ แต่ท้ังน้ีต้องดูตลาด
ในพ้ืนที่และปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคตก่อน ตอนนี้อยู ่ระหว่าง 
การศึกษาวิธีการเลี้ยงและกลุ่มลูกค้าในอนาคต 
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หลอมรวม
หลำกหลำย
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หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกะจาน จ.เพชรบุรี  

พื้นที่ 10 ไร่ ประกอบด้วย เกษตรผสมผสาน กล้วย 
มะนาว ผักสวนครัว พริก มะเขือ ยอดฟักทอง ถั่ว  ฯลฯ

ไก่พื้นบ้าน 

ไก่พื้นบ้าน 100 ตัว

สวนเกษตรผสมผสาน (เกษตรอินทรีย์) 

เกษตรผสมผสาน การปลกูถั่วและฟักทอง
และการเก็บเมล็ดพันธุ์ 

ยุ้ง นำาวะ   

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

ส่ิงที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น

เลี้ยงสัตว์



 สวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่ 10 ไร่ของลุงยุ้ง มีทั้งผัก ผลไม้ 
และสมุนไพรพื้นบ้านมากมาย  บางอย่างเอาไปขาย บางอย่างเอาไว้กิน 
บางอย่างเอาไว้ดู บางอย่างลุงยุ้งอยากทดลองปลูกดูว่าจะสามารถขึ้น
ได้หรือไม่ โดยรวมแล้วน่าจะมีพืชผัก สมุนไพร และผลไม้ที่กินได้ไม่น้อย
กว่า 50 ชนิด อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ กาแฟ สัปปะรด มะนาว กล้วย บอน 
กลอย พริกไทย  ใบชะพลู กระเจ๊ียบ (มี 3 สายพันธุ์) ยังไม่รวมกับข่า 
ตะไคร้ ใบมะกรูด  ฯลฯ และผักพื้นบ้านที่คนในท้องถิ่นกินเป็นอาหารอีก
มากมาย พืชผักหลายอย่างไม่ได้น�าไปขายแต่เก็บไว้กินเอง ลุงยุ้งขายผัก 
ไม่กี่ชนิด เช่น ถั่วฝักยาว ฟักทอง พริก มะเขือ ลุงยุ้งจะเน้นการปลูก 
ให้มาก ท่ีส�าคัญคือปลูกไว้ให้คนในครอบครัวได้มีไว้กิน ส่วนไม้ดอกก็ 
ปลูกไว้เพื่อความสบายตาสบายใจ เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถ 
ใช้พื้นที่ดินได้อย่างคุ้มค่าและสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ สวนของ 
ลงุยุง้เป็นตวัอย่างทีดี่ของคนทีข่ยันจะไม่อดตาย พชืผกันานาชนิดสามารถ
น�าไปขายให้กับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ผ่านกลุ่มแม่บ้านที่จะ 
น�าไปท�าอาหารให้กับนักท่องเที่ยวและตลาดผู้บริโภค
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พื้นที่ 10 ไร่ ประกอบด้วย เกษตรผสมผสาน กล้วย 
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จุดหักเหในชีวิตเปลี่ยน

 ก่อนมาท�าเกษตร ลุงยุ้งก็ท�างานรับจ้างทั่วไป ได้ค่าแรงราย
วันเพราะคิดว่าน่าจะสามารถสรา้งตัวได้ แม้ลึก ๆ ในใจอยากท�าสวนท�า
ไร่มากกว่า แต่ก็ท�าไม่ได้ เพราะตอนน้ันลูก ๆ ต้องใช้เงินเรียนหนังสือ 
และซื้อนม ลุงยุ้งมีลูกทั้งหมด 9 คน เสียชีวิตไปแล้ว 2 คน ตอนลูกตาย 
ลุงยุ้งเสียใจมากไม่อยากท�างาน หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต ไม่อยาก 
ออกไปท�างานรับจ้างอีก ต้องการทีจ่ะอยู่ใกล้  ๆ  ครอบครวัมากกว่า ภรรยา 
ลุงยุ้งได้มาท�าอาชีพทอผ้าที่ศูนย์ศิลปาชีพ ได้รับค่าแรงวันละ 100 บาท 
ส่วนลูกบางคนก็โตท�างานได้  ลูกชาย 2 คนสมัครเป็นทหารพราน 
ไปท�างานที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะส่งเงินกลับมาให้ลุงยุ้งประมาณ 
1,000-2,000 บาททุกเดือน 

การท�การเกษตร...งานที่เราเป็นนายตัวเอง

 การท�าเกษตรน�าความสุขมาให้ลุงยุ้งมากกว่า แม้จะได้เงินน้อย 
แต่เราได้เป็นนายตัวเอง “อยากจะพักตอนไหนก็ท�าได้ จะท�า 1-2 ชั่วโมง 
ก็ได้ ไม่มีใครมาบังคับเรา เราต้องบังคับใจเราเอง แต่ต้องเตือนสติ 
ตวัเองเสมอว่าอย่าขีเ้กยีจ ดงันัน้การท�าเกษตรแบบผสมผสานในทีด่นิของ
ตนเอง ลุงยุ้งมองว่าสบายใจมากกว่าการไปรับจ้างที่ต้องไปเป็นลูกจ้าง
เขา” ลุงยุ้งว่า

 เม่ือสมัครเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิปิดทองฯ ลุงยุ ้งได้รับ 
ไก่พื้นเมือง 100 ตัว ทางมูลนิธิฯ ต้องการให้เกษตรกรเล้ียงไก่ไว้กินเอง 
ส่วนที่เหลือสามารถน�าไปขายให้กับนัท่องเที่ยวหรือเพื่อนบ้านได้  
ที่ผ่านมาเคยน�าไปขายนักท่องเที่ยวได้ 6 คน ได้เงินมา 2,000 บาท 
โดยขายกิโลกรัมละ 80 บาท 
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การท�เกษตรผสมผสานใช้หลกัการง่าย ๆ “อยากปลูกอะไรกป็ลูก”

 ท�าเกษตรผสมผสานมา 5 ปี แล้ว เริ่มแรกปลูกพริกนก มะเขือ  
และข้าวไร่ แม้ไม่ได้มีหลักการหรือออกแบบวางแผนอะไรในที่ดินมากนัก 
แต่ก็ให้ความส�าคัญกับระบบน�้า ต้องดูว่า พืชชนิดไหนต้องการน�้ามาก 
หรือชนิดไหนต้องการน�้าน้อย เพราะถ้าพืชท่ีต้องการน�้ามากก็เอาไป 
ปลูกไว้ใกล้กับแหล่งน�้าเลย เช่น ยอดฟักทอง พริก มะเขือ จะปลูกใกล้ 
ริมตลิ่ง เมื่อท�าเกษตร แรกเริ่มเลยได้ปลูกกล้วย ตามด้วยมะนาว 
พันธุ์ยักษ์เพราะทนโรค และยังทดลองเอาพันธุ์อื่น ๆ มาปลูกด้วย เช่น 
แป้นร�าไพ แป้นพวง เป็นต้

 ดินบริเวณสวนของลุงยุ้งค่อนข้างดี เป็นดินปนทราย ปลูกอะไร 
ก็งาม ดังน้ันเป็นการช่วยส่งเสริมในการท�าเกษตรผสมผสานที่เป็น
เกษตรอินทรีย์ของลุงยุ้ง เพราะไม่ต้องใส่ปุ๋ยและดูแลมาก โดยสวนของ 
ลุงยุ้งมีจุดเด่นดังนี้ 

 1. “ไม่ได้ใช้สารเคมี” เลย ส่วนหนึ่งมองว่าการใช้ปุ๋ย ใช้ยาเป็น 
  การสิ้นเปลืองสูง และไม่ปลอดภัย  
 2. มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง เช่น ถั่ว ฟักทอง พริก 

 อย่างไรก็ตาม ก็พบอุปสรรคในการท�าเกษตรผสมผสานคือ  
เครือ่งสบูน�า้ยงัไม่มปีระสทิธภิาพมากพอ เพราะเป็นเครือ่งสบูน�า้ทีใ่ช้น�า้มนั
เบนซินท�าให้ต้นทุนสูง หากมีเครื่องสูบท่ีใช้น�้ามันดีเซลจะดีและประหยัด
เงินมากกว่า นอกจากนี้เรื่องหญ้าขึ้นเร็ว (เพราะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า) ดังนั้น
ดังนั้น ต้องหมั่นตัดหญ้าบ่อย ๆ  
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 พื้นที่ 10 ไร่ ของลุงยุ้งมีผลไม้ ผัก และสมุนไพร
มากมาย หากนับด้วยตาเร็ว ๆ  ไม่น่าจะน้อยกว่า 

50-100 ชนิด แต่ลุงยุ้งบอกไม่เคยนับเหมือนกันว่ามีก่ีอย่าง 
อยากปลูกอะไรก็ปลูก อยากกินอะไรก็เอามาปลูก แต่ผักท่ี
สามารถสร้างรายได้ให้กับลุงยุ้ง ซึ่งเป็นผักท่ีนิยมทานกัน
ในพื้นที่ คือ ยอดฟักทอง ลุงยุ้งจึงใช้พื้นที่เพื่อปลูกฟักทอง

ประมาณ 2 ไร่ และปลูกถั่วฝักยาว ประมาณ 8 แถว 
นอกจากนี้ยังมีมะเขือ พริก กาแฟพันธุ์โรบัสต้า 

(จ�านวน 100 ต้น) โดยต้นพันธุ์กาแฟได้รับมาจาก
อเมซอนในปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาคมแต่ข้อจ�ากัด

ของกาแฟคือ พอแล้ง น�้าไม่พอ กาแฟจะตาย 
 ดังนั้นหากจะคิดปลูกกาแฟ

น�้าต้องเพียงพอ

ปลูกอะไรบ้าง

ในพ้ืนที่เกษตร
ผสมผสาน

การท�สารไล่แมลง

 เนื่องจาก 2-3 ปีหลังเริ่มจะมีเพลี้ยลง ดังนั้นลุงยุ ้งจึงท�า 
สารไล่แมลงโดยใช้สูตรง่าย ๆ คือ ใช้หัวกลอย ยาสูบและสะเดา วิธีการ
คือ เอากลอยปลอกเปลือกและสับเป็นชิ้น ส�าหรับสะเดานั้นรูดเอา 
แต่ใบ ใส่ยาสูบ เหล้า และสารเร่งหรือ พ.ด. นี่เป็นสูตรไล่แมลงสูตรหนึ่ง 
ที่หาได้จากพืชที่มีในสวน 
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ตลาดในชุมชนสร้างรายได้

 ภรรยามักจะน�าผักที่ปลูก อาทิ ถั่ว และมะเขือ ไปวางขาย 
ที่ศูนย์ศิลปาชีพเป็นหลัก นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านก็จะมาสั่งผักลุงยุ้ง 
เป็นประจ�าก่อนวนัเสาร์และอาทติย์ เพือ่ใช้ผักน�าไปปรงุเล้ียงนักท่องเทีย่ว 
โดยเมนูที่กลุ ่มแม่บ ้านจะนิยมท�าคือ ยอดฟักทองผัดน�้ามันหอย
และถั่วฝักยาวผักพริกแกง ลุงยุ ้งบอกว่า แม้จะมีรายได้ไม่มากนัก 
แต่การท�าเกษตรผสมผสานจะช่วยให้เรามีรายได้ตลอด มีรายได ้
ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน 
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ปกำเกอะญอ
ไก่ด�า
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หมู่ 1 บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกะจาน จ.เพชรบุรี    

ไก่ด�า ไก่พื้นบ้าน เป็ด

หมู เป็ด ไก่ กบ และอาหารกบ 10 กระสอบ  
ผ้ายาง และคู่มือเลี้ยงกบ

สามารถเลี้ยงไก่ด�าเพื่อขายเนื้อไก่และจ�าหน่าย
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ด�า (ไก่ด�าพันธุ์แท้)  

การเลี้ยงไก่ด�า

ดอยหมุย่อ 
พุกาด   

ที่อยู่

ส่ิงที่ได้รับจาก
โครงการฯ

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น

เลี้ยงสัตว์



 ลงุหมยุ่อ เริม่ต้นด้วยการเลีย้งไก่พนัธุพ์ืน้บ้านตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2539 
และได้พัฒนาความรู้จนสามารถเลี้ยงไก่ด�าได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562  
จากประสบการณ์พบว่า หากให้อาหารส�าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว 
นอกจากจะราคาแพงแล้ว ยังท�าให้ไก่ผอมไม่ได้น�้าหนัก จากที่มีความสนใจ 
และความรู้ในการเลีย้งไก่พนัธุพ์ืน้บ้านอยูแ่ล้ว เมือ่มลูนธิปิิดทองฯ  เข้ามา 
สนับสนุนเรื่องไก่ด�า ลุงมุย่อจึงเข้าร่วมโครงการ 

 ช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 มีการเลีย้งสัตว์ปีกรวมกนัหลายชนดิ พบ
ปัญหาว่า ไก่ด�าจะผสมพนัธุก์บัไก่พืน้บ้าน ท�าให้ไม่ได้พนัธุไ์ก่ด�าแท้ จึงกลับ
มาคิดว่าจะท�าอย่างไรไม่ให้ไก่ด�าผสมพันธุ์กับไก่พื้นบ้าน เพราะธรรมชาติ
ของการเล้ียงไก่และเป็ดของชาวกระเหร่ียงเช้ือสายปกาเกอะญอน้ัน 
ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อย

 ไก่ด�าเป็นทีน่ยิมในชมุชนเพราะราคาไม่ต่างจากไก่พ้ืนบ้านมากนกั 
ราคาขายไก่พื้นบ้านกิโลกรัมละ 90 บาท แต่ถ้าเป็นไก่ด�าจะกิโลกรัมละ  
100 บาท ซึ่งการขายไก่ด�าได้ราคาดีกว่า เมื่อน�าไก่ด�าไปปรุงอาหาร 
จะพบว่า เน้ือไก่ด�าจะนุ่มกว่าไก่พื้นบ้าน และมีกล่ินหอมเหมือนกล่ิน 
เห็ดฟาง  โดยเฉพาะถ้าน�าไปนึ่ง
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หมู่ 1 บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกะจาน จ.เพชรบุรี    

ไก่ด�า ไก่พื้นบ้าน เป็ด

หมู เป็ด ไก่ กบ และอาหารกบ 10 กระสอบ  
ผ้ายาง และคู่มือเลี้ยงกบ

สามารถเลี้ยงไก่ด�าเพื่อขายเนื้อไก่และจ�าหน่าย
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ด�า (ไก่ด�าพันธุ์แท้)  

การเลี้ยงไก่ด�า



การขายไก่ด�ให้ได้ราคาดี

 การขายไก่ด�า จะมีการขายใน 2 รูปแบบ คือ 1) ขายพ่อพันธุ ์
แม่พันธุ์ โดยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะต้องมีขนาดตั้งแต่ 1 -1.5 กิโลกรัม  
โดยราคาขายคู่ละ 500 บาท ส�าหรับการคัดเพื่อเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์ จะคัดเป็นรอบ ๆ รอบละ 10 คู่ หรือ 20 คู่ ที่สามารถขายพันธุ ์
ให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน เช่น ขายท่ีตลาดป่าเด็ง และขายให้ 
รร.ราษฎร์ประชานเุคราะห์ อ.หวัหนิ จ.เพชรบุร ี 2) ขายไก่สด โดยคดิราคา
ตามน�้าหนักตัวเป็นกิโลกรัม ๆ  ละ 100 บาท 

วิธีการขยายพันธุ์ไก่ด�
 
 ลุงหมุย่อ มีวิธีการช่วยแม่ไก่ด�าฟักไข่ บางครั้งแม่ไก่ด�าไม่ยอม 
ฟักไข่หรือมีไข่มากเกินไป ลุงหมุย่อจะน�าไข่ของไก่ด�าไปให้แม่ไก่พื้นบ้าน 
ช่วยกกไข่ เพราะถ้าหากแม่ไก่ด�าต้องฟักไข่จ�านวนมากเกินไป แม่ไก่ด�า 
จะฟักไม่ไหวและจิกกินไข่ตัวเอง ดังนั้นโดยปกติจะให้ไก่ด�าฟักไข่ไม่เกิน  
11-12 ฟอง โดยใช้ระยะเวลาในการฟักไข่ประมาณ 3 อาทิตย์ และฟัก 
จนเป็นลูกเจี๊ยบแล้วจะแยกเล้า เอาลูกเจี๊ยบไก่ด�าออกมาอนุบาล

จุดเด่นไก่ด�...บ้านบางกลอย 

 ไก่ด�าบ้านบางกลอยจะแข็งแรงเพราะได้กนิผกัร่วมด้วย ซึง่ส่วนใหญ่ 
ผักท่ีนี่จะเป็นผักปลอดสารพิษ ส่วนการฉีดยาไก่จะท�าเม่ือจ�าเป็นเท่าน้ัน 
เพ่ือการป้องกันโรค แต่จะไม่มีการฉีดสารกระตุ ้นเร ่งให้ไก ่โตเร็ว 
เหมอืนไก่จากฟาร์มขนาดใหญ่ ดงันัน้ หากคนในชมุชนมรีะบบการจดัการ 
ท่ีดี มีการท�าเล้า มีการดูแลอย่างเป็นระบบก็จะลดเร่ืองโรคต่าง ๆ 
ที่เกิดกับไก่ได้ เพราะไก่ที่เลี้ยงแบบนี้จะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง 
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เลี้ยงได้ราคาดี

ไก่ด�พันธุ์แท้

เป็นอาหารส�าเร็จรูป 
ราคากระสอบละ 430 บาท 
(30 กิโลกรัม) 
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แต่สิ่งส�าคัญในการเลี้ยงไก่ด�า 
คือ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ใส่ใจ
ในการเลี้ยงเพื่อให้ได้พันธุ์ไก่ด�าแท้ 
ป้องกันไม่ให้ไก่ด�าไปผสมข้ามพันธุ์ 
เพราะมีความเชื่อว่าสายพันธุ์
ไก่ด�าแท้นั้นเนื้อไก่จะเป็นสีด�า
ทั้งตัว และกระดูกต้องด�า ไก่ 20 ตัว

ขายได้ 30,920 บาท
ต้นทุน 13,500 บาท

อาหารส�หรับไก่ใหญ่

อาหารไก่ด�า ตอนนี้ที่บ้านลุงหมุย่อ  
มีพ่อพันธุ์ไก่ด�าจ�านวน 2 ตัว และแม่พันธุ ์
อีก 7 ตัว หากปล่อยให้ผสมพันธุ์ แม่หนึ่ง

จะได้ไข่ไก่ 10-20 ฟอง ถ้าเราให้
อาหารส�าเร็จรูปส�าหรับเลี้ยงไก่ 
โดยจะแยกอาหารเป็น 2 รุ่น คือ 

อาหารส�าหรับไก่ใหญ่ และอาหาร
ส�าหรับไก่เล็กหรือลูกเจี๊ยบ



ไก่เล็กจะกินปลายข้าว ซ่ึงจะให้อาหารไก่เล็กตั้งแต่ฟักเป็นตัวจนมีอายุประมาณ  
2 สัปดาห์ แล้วค่อยให้กินอาหารไก่ปกติ อาหารไก่เล็กจะเป็นอาหารเหมือนกับ 
อาหารที่ให้ลูกหมูกิน เพราะจะท�าให้ลูกไก่ตัวใหญ่ไว

อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ด�า จะเป็นอาหารชนิดเดียวกับที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วไป  นาน ๆ  คร้ัง 
จะให้ไก่กินข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดเมล็ดจะช่วยเพิ่มน�้าหนักให้ไก่ตัวอ้วนขึ้น แต่
จะกินแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น จนไก่เร่ิมมีเนื้อ โดยน�ามาผสมกับอาหารใช้ใน 
การเพิ่มน�้าหนัก  ในแต่ละวัน จะให้อาหารไก่วันละ 3 ครั้ง และตอนกลางคืน 
ถ้าเปิดไฟทิ้งเพื่อให้ไก่ได้กินแมลง เล้ียงจนประมาณ 4 เดือนน�้าหนักก�าลังดี 
ในการขาย แต่ต้องดูขนาดตัวร่วมด้วย โดยน�้าหนักไก่ที่สามารถขายได้น�้าหนัก 
น้อยสุดอยูร่ะหว่าง 1.5-2 กโิลกรมั น�า้หนกัมากสดุคอื  2.5 กโิลกรมั ซึง่แต่ละเดอืนใช้ 
อาหารส�าเร็จรูปประมาณเดือนละ 2-4 กระสอบ ท้ังน้ีหากต้องการเล้ียงแบบ 
ลดต้นทุนและท�าให้ไก่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จะต้องมีการเอาผักผลไม้ ใบหญ้า
มาให้ไก่กินร่วมด้วย
 

ส�าหรับการฉีดวัคซีนไก่ จะเริ่มฉีดเม่ือไก่มีอายุประมาณ  1 สัปดาห์ เป็นวัคซีน 
ชนิดหยอดมีชื่อว่านิวคาสเซิล ซี่งเป็นวัคซีนป้องกันหวัดโดยฉีดให้กับลูกไก่ที่
เกิดใหม่ หลังจากนั้นพอไก่เริ่มมีน�้าหนักได้ประมาณ 1 กิโลกรัม จะเริ่มให้วัคซีน 
อหิวาตกโรค บางครั้งหากมีการให้ยาหรืออาหารเสริมที่เป็นผง ก็น�าไปละลายกับน�้า 
และผสมร ่วมกับอาหารได ้ เลย เช ่น วิตามิน หรือบางช ่วงสังเกตเห็นว ่า 
ไก่มีอาการเครียด จะให้ยาถ่ายพยาธิผสมน�้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของปิดทองฯ  
น�ายามาให้ฟรี 
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ไก่เล็กอาหารส�หรับไก่เลก็

วัคซีนไก่ด�



ปัจจัยความส�เร็จ

  การจัดการดูแลไม่ให้ไก่ปะปนกัน เป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับ 
  การเลี้ยงไก่ด�า เพราะจะได้ไก่ด�าพันธุ์แท้ตลอด ถ้าไก่ด�าปะปน 
  กับไก่พื้นบ้านจะทับกันจนกลายพันธุ์ ลักษณะของไก่ผสม 
  ข้ามพันธุ์กันจะกลายพันธุ์ คือ ตัวมี 2 สี สีขาวและด�าปนกัน 
  กระดูกด�าบ้างไม่ด�าบ้างจนกลายพันธุ์ ดังน้ัน ต้องมีการจัด 
  ระบบการดูแลไก่ด�าให้ได้พันธุ์แท้ และรายได้ที่ดีจะตามมา

   ต้องใส่ใจ การเลี้ยงไก่ด�าต้องใส่ใจและมีการดูแลเป็นพิเศษ 
  กรณีที่จะเพาะท�าพันธุ์  ต้องมีการแยกพ่อแม่ ไม่ให้ผสม 
  ในตระกูลเดียวกัน หรือไก่ไปผสมพันธุ ์กันเองจากพ่อแม่ 
  เดียวกัน ดังนั้นวิธีการแก้ไข คือ ต้องมีการแยกรุ่นโดยท�า 
  เป็นเล้าแยกแต่ละรุ่น ไม่ให้ผสมกันเองในตระกูลเดียวกัน  
  เพราะจะท�าให้ไก่ไม่แข็งแรง ไม่เจริญเติบโต ดังนั้นต้องม ี
  การจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดเป็นส่วน ต้องท�า 
  หลังคาให้ไก่ด้วย เพราะถ้าไม่มีหลังคาไก่จะโดนฝนและป่วย

  เรื่องอาหารของไก่  ต้องมีการดูแลเรื่องอาหาร โดยอาหาร 
  ต้องมีสม�่าเสมอ ๆ เรียกว่าไก่ต้องไม่ขาดอาหาร ไม่ขาดน�้า  
  และหม่ันสังเกตดูพฤติกรรมของไก ่เสมอ โดยหากท�า 
  เป็นเล้า เล้าไก่ต้องมีขนาดที่พอเหมาะ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป  

  พ่อพันธุ์แม่พันธุ ์ ต้องเปลี่ยนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ทุก ๆ 2 ปี  
  เพราะเม่ือไก่ออกไข่ไปแล้วประมาณ 2 ปีกจ็ะไม่ค่อยออกไข่อกี  
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การดูแลไก่อย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องส�าคัญ การวางอาหารไว้ให้ 
ตลอดเวลาดีกว่าการให้เป็นมื้อๆ  เพราะไก่จะหิวและกินมากเมื่อให้ 
เป็นม้ือและต้องปล่อยมาเดินเล่นอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง  
ดังนั้นต้องมีคนอยู่บ้านดูแลตลอด

 ในอนาคตหากมีตลาดรองรับที่ชัดเจนก็จะเป็นประโยชน์
กับผู้เลี้ยงไก่ด�ามากขึ้นไปอีก โดยทั่วไปแล้ว ไก่ด�าจะมีราคาสูงกว่า
ไก่พื้นบ้านอยู่มาก
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เรื่องหมูๆ 
ทีไ่ม่หม ู
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หมู่ 2 บ้านโป่งลกึ ต.ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกะจาน   

พื้นที่ 9 ไร่ ประกอบด้วย ทุเรียน กาแฟ เงาะ 
พริกพราน มะพร้าว หมาก มะขาม มะม่วง 
ขนุน ฯลฯ

หมูขาว ไก่พื้นบ้าน และไก่ด�า

กากน�้าตาล ร�า แม่พันธุ์จากฟาร์มของโครงการ
ชั่งหัวมัน (จ�านวน 2 ตัว ตัวละ 5,000 บาท) 
และได้ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงแม่พันธุ์ 
ณ เรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง   

สิคำิ พุกาด 

ที่อยู่

พื้นที่เกษตร

สิ่งที่ได้รับจาก
โครงการฯ

เลี้ยงสัตว์

สามารถเลี้ยงหมูขาว และช�าแหละเพื่อจ�าหน่าย
ให้กับคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้

การเลี้ยงหมูขาว

ผลการ
เปลีย่นแปลง

ความรู้เด่น
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 สคิ ิพุกาด หรือทีช่าวบ้านเรยีกว่า “ลงุเมด็” ได้ให้มมุมองถงึความ
ตั้งใจในการท�าฟาร์มส่วนตัวขนาดเล็กในการเล้ียงหมูขาว โดยมองว่า 
หากยังใช้วิธีการเดิม ๆ แต่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีหรือแตกต่างจากเดิมนั้น 
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้เลย ดังนั้นต้องใส่ใจในรายละเอียด 
เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นเดียวกัน หากเรายังคงยึดติดกับความรู้และเทคนิค 
วิธีการแบบเดิมท่ีเคยท�ามาในอดีต เราจะไม่สามารถสร้างความรู้ใหม่ 
ได้เช่นกัน 

เมื่อผู้บริโภคเป็นคนก�หนดผู้ผลิต

 หมูด�า เป็นหมูสายพันธุ์พื้นบ้านที่พี่น้องชาวกระเหรี่ยง เชื้อสาย 
ปกาเกอะญอนิยมเลี้ยงส�าหรับไว้ส�าหรับบริโภคเนื้อตั้งแต่ในอดีตจนถึง 
ปัจจุบัน ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ผู ้บริโภคเป็นคนก�าหนดให้
เกษตรกรต้องมีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู ้บริโภคมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให ้
ลุงเม็ดต้องคิดทบทวนกระบวนการผลิตหมูด�าเพื่อจ�าหน่ายในหมู่บ้าน
โป่งลึกจึงเปลี่ยนไป  ปัจจุบัน บ้านโป่งลึกเริ่มมีถนนหนทางสะดวกขึ้น 
ชาวบ้านเองก็เริ่มมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทาง 
ไปติดต่อค้าขายกับผู้คนข้างล่างมากขึ้น ความเจริญเริ่มเข้ามาในพื้นท่ี 
โป่งลึก-บางกลอย ท�าให้มีโอกาสลองลิ้มชิมรสชาติหมูขาวจากตลาดสด
แก่งกระจาน และเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพกับหมูด�าที่กินมาต้ัง
อดีต บ้างว่าหมูด�ามีไขมันมากกว่าหมูขาว บ้างว่าหมูด�าแลดูไม่สะอาด

“ “ประสบการณ์เดิม ๆ ที่เคยใช้ในอดีต...ไม่สามารถ 
น�ามาใช้ได้ท้ังหมด ดังนั้น มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ... 

เพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
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เหมอืนหมขูาว เมือ่เหน็ว่าตลาดของหมดู�าเริม่ไม่ใช่ทางเลอืกของผู้บรโิภค 
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อีกต่อไป ในขณะเดียวกัน เริ่มมีการรวมกลุ่ม 
ในหมู่บ้านโป่งลึกเพื่อท�าเร่ืองการท่องเที่ยว ท�าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ใช้บริการในพื้นที่ รวมถึงสั่งอาหารจากกลุ่มแม่บ้าน นักท่องเที่ยวเป็น 
อีกปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนความต้องการท่ีจะกินหมูขาวมากกว่าหมูด�า  
และขณะเดียวกันกลุ ่มแม่บ้านเองก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของลุงเม็ด  
เพราะกลุ่มแม่บ้านจะมียอดสั่งซื้อหมูเป็นจ�านวนมาก เพื่อใช้ท�าอาหาร
เล้ียงนักท่องเที่ยว ดังนั้นจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และกระแสของผู้บริโภค จึงท�าให้ลุงเม็ดหันมาเลี้ยงหมูขาว 
แต่บางครั้ง “เร่ืองหมู ๆ ก็ไม่หมูเสมอไป” การเล้ียงหมูขาวน้ันต้องใส่ใจ
และดูแลหมูอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด
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 หาอาชีพส�รอง...เมื่อแรงกายไม่ไหวในวัย 50 กว่า ๆ

 การท�าสวนเพียงอย่างเดียวในเนื้อที่ 9 ไร่กับชายวัย 50 กว่า  ๆ  
เมื่ออายุมากขึ้น เรี่ยวแรงและพละก�าลังก็เริ่มถดถอย นอกจากนั้นแล้ว 
การพ่ึงพิงแต่พืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีการ 
ที่ถูกต้อง เพราะการท�าการเกษตรนั้นขึ้นอยู่สภาพดิน ฟ้า อากาศ และน�้า 
ที่จะส่งผลต่อผลผลิต ยังไม่รวมถึงปัญหาเรื่องโรคแมลงต่าง ๆ ปริมาณ
ผลผลติ ราคา  ฯลฯ เมือ่คิดทบทวนและมองถึงอนาคตของลกู ๆ  ซึง่ดแูล้วว่า 
คงจะไม่สานต่อการท�าสวนกษตรของพ่อ จึงอยากจะมองหาโอกาสหรือ
ทางเลือกอื่น  ๆ โดยคิดที่จะมีอาชีพอื่นควบคู่ไปดู อีกทั้งองค์ความรู้ 
พื้นบ้านในการเลี้ยงหมูด�าก็ไม่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการเล้ียง 
หมูขาวได้ทั้งหมด 

 เริ่มต้นจากการไปศึกษาดูงานจนม่ันใจว่า หมูขาวมีตลาด
ท่ีสดใสกว่า ลุงเม็ดจึงได้ทดลองท�าคอกหมู โดยใช้เนื้อที่ประมาณ 
1 งาน ท�าเป็นล็อก ๆ กั้นระหว่างพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแยกลูก  ๆ 
ในแต่ละรุ่นที่คลอดออกมา ตอนนี้ลุงเม็ดมีลูกหมูประมาณ 20 กว่าตัว 
ช่วงอายนุัน้มหีลายรุน่ เริม่ตัง้แต่ 3 อาทติย์ ไปจนถงึเดอืนกว่า  เมือ่ขายกไ็ด้ 
ราคาก็ได้ดีกว่า ซ่ึงหากขายหมูขาวแบบช�าแหละแล้ว ตกอยู่ท่ีประมาณ 
ตัวละ 5,000 – 6,000 บาท ส�าหรับหมูด�าราคาขายเมื่อช�าแหละแล้ว 
ตกอยู่ที่ประมาณตัวละ 3,000-4,000 บาท รายได้นั้นพอที่จะน�ามา 
เป็นทุนเปิดร้านและส่งลกูเรยีน 
  

“

“

การเลี้ยงหมูขาวเป็นอาชีพในอนาคต
ที่ท�าไว้ให้ลูกสานต่อได้ ถ้าท�าสวน อายุ 50-60 ก็ท�าไม่ไหว
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การดูแล
เร่ืองอาหารและยา

หมูขาว
อาหารหมู

การให้อาหารส�าหรับหมูใหญ่ อาหารหมูใหญ่ราคาถุงละ 380 บาท  
(30 กิโลกรัม) จะเริ่มให้เมื่อหมูมีน�้าหนักประมาณ 30 กิโลกรัม กินต่อเนื่อง
ไปจนหมูได้น�้าหนักประมาณ 60 กิโลกรัม หลังจากท่ีได้น�้าหนักท่ี 60 กิโลกรัม
แล้วจะให้กินต่อไปอีกประมาณ 2 กระสอบ จนน�้าหนักเพิ่มจาก 60 กิโลกรัม
ไปจนถึง 90 กิโลกรัม แล้วจะท�าการช�าแหละ (การเล้ียงหมูขาว สามารถเร่ิม
ช�าแหละได้เมื่อน�้าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม จนถึง 60 กิโลกรัม แต่ถ้าใหญ่สุด
ไม่ควรเกิน 90 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นเลี้ยงด้วยด้วยอาหารเม็ดอย่างเดียวจะให้
น�้าหนักดี คือ ประมาณ 100-120 กิโลกรัม แต่ต้นทุนจะสูงมาก) 
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อาหารของหมูขาว ลุงเม็ดใช้
ผสมระหว่างอาหารเม็ดร่วมกับ
ใช้หยวกกล้วย และร�าคลุกเคล้า 
ให้เข้ากันใช้เป็นอาหารเสริมช่วยให้หมูแข็งแรง และเป็นการลดต้นทุนในการซื้อ
อาหารเม็ด ทั้งนี้อาหารเม็ดหรืออาหารส�าเร็จรูปส�าหรับเล้ียงหมูนั้น จะแยกเป็น 
2 รุ่น โดยแยกตามช่วงวัยของหมู คือ ช่วงหมูเล็ก กับหมูรุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

คือ จะให้หลังจากหย่านมแม่แล้ว (ปกติหมูจะกินนมแม่ประมาณคร่ึงเดือน) 
หลังจากนั้นจะเริ่มให้อาหารลูกหมู ส�าหรับอาหารส�าหรับหมูเล็ก ราคาประมาณ
ถุงละ 620 บาท (30 กิโลกรัม) หากลูกหมูมี 20 ตัว จะใช้ประมาณ 4 ถุงต่อเดือน 
และเมื่อลูกหมูกินอาหารจนได้น�้าหนักประมาณ 25-30 กิโลกรัม จึงจะเปล่ียน
อาหารมาให้อาหารส�าหรับหมูรุ่นแทน 

1)  หมเูล็กหรือลูกหมู

2) หมรุู่นหรือหมใูหญ่



เป็นอาหารส�าเร็จรูป ส�าหรับให้แม่หมูคลอด
ใหม่ โดยให้กินประมาณ 1 เดือน ราคาประมาณ
กระสอบละ 700 บาท 

ยารักษาโรคและยาบ�รุง

       ยารักษาโรคและยาบ�ารุง ยารักษาโรคและยาบ�ารุงมีหลายชนิด เช่น

  การหยอดยา/การฉีดวัคซีน  จะมีเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลรับผิดชอบ
เรื่องปศุสัตว์ โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในชุมชน มาให้ยาบ�ารุงหรือวิตามินต่าง ๆ   
กับหมู และมีการหยอดธาตุเหล็กให้กับลูกหมูที่คลอดใหม่

  วิตามินส�าหรับบ�ารุงน�้านมแม่ (เป็นชนิดผง)  เป็นอาหารเสริม
กระปุกละ 50 บาท โดยน�าไปผสมกับหยวกและร�า ให้กินเป็นอาหารเสริม 
ไม่ถึง 1 กิโลกรัมต่อครั้ง โดยกะให้พอและประหยัด 

  การฉีดวัคซีนแก้ข้อบวม โดยจะฉีดตอนลูกหมูอายุได้ประมาณ  
2 เดือน (ฉีดให้ฟรี โดย อสพ.) 
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3) อาหารส�หรับแมูห่มชู่วงให้นม



กลุ่มผู้เลี้ยงหมูขาว

 การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี คือปัจจัยของความส�าเร็จ ผู้เลี้ยง 
หลายคนยังใช้วิธีการเลี้ยงแบบหมูด�า คือ ไม่อาบน�้าไม่ล้างตัว ไม่ได้สนใจ 
ดูแลเรื่องอาหารและน�้าให้เพียงพอ ทั้งน้ี ส่วนหนึ่งเกิดจากท่ีชาวบ้าน 
ไม่มีทุนสูงในการซื้ออาหารส�าเร็จรูป บางคนเลี้ยงด้วยหยวกกล้วย 
เพยีงอย่างเดยีวท�าให้หมูผอมมาก ดังน้ันหลายคนจงึไม่ประสบความส�าเรจ็
ในการเลีย้งหมู เพราะเรือ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส�าคญัทีส่่งผลให้หมูไม่ออกลูก 
หมูผอมเน่ืองจากขาดอาหาร หมูสกปรกและมีสภาพจิตใจที่ ไม ่ดี  
เพราะอยู่ในระบบคอกที่ไม่สะอาด
 
 ส�าหรับกลุ ่มผู ้เลี้ยงหมู มีสมาชิก 15 คน โดยเงื่อนไขของ 
สมาชิกในกลุ่ม คือ 1) ถ้าช�าแหละแล้วขาย ให้ขายในราคาเดียวกัน 
คือ 150 บาท ต่อกิโลกรัม โดยตอนนี้คนที่มีความรู้ในการช�าแหละหม ู
คนเดียวในชุมชนคือ ลุงเม็ด และปัจจุบันผู้เล้ียงหมูขาว มี 2 คน คือ  
ลุงเม็ดกับป้ามีนา โดยพบว่า ตอนนี้ตลาดหมูขาวไปได้ดีมาก ปริมาณหม ู
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ น่าจะประมาณอีก  
2-3 เท่าจึงจะพอ เนื่องจากตอนน้ีมีเพียงฟาร์มเดียว หมูโตไม่ทัน  
ปัจจุบันลุงเม็ดจะช�าแหละหมูประมาณอาทิตย์ละ 1 ตัว 

 วิธีการคืนทุนให้กับกลุ่มนั้น ภายหลังจากลุงเม็ดเลี้ยงหมูขาว 
ประมาณ 2 ปี แม่พันธุ์ตัวแรกสามารถออกลูกให้ลุงเม็ดแล้ว 3 คอก 
หลังจากน้ันได้มีการส่งต่อแม่พันธุ ์ตัวดังกล่าวให้กับสมาชิกในกลุ ่ม 
ผู้เลี้ยงหมู เพื่อใช้ในการท�าแม่พันธุ์หมุนเวียนกันต่อไป 
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ความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงหมู

 หมูท้องห้ามกินกล้วยสุก เพราะจะท�าให้หมูแท้ง โดยจะแท้ง
หลังจากกินกล้วยไปแล้วประมาณ 1 เดือน ในกรณีนี้เป็นความเชื่อ 
ที่คนโบราณสอนกันมาและลุงเม็ดก็สังเกตว่าเคยเกิดขึ้นจริง และเป็น
ทั้งหมูด�าและหมูขาว และอีกความความเชื่อหนึ่งคือ กรณีลูกหมูคลอด
ออกมาแล้วตายไปในระหว่างที่ได้กินนมแม่แล้ว เช่น ตอนคลอดออกมา 
12 ตัว แต่ตายไป 2 ตัว ปกติหมูมีเต้านม 12 เต้า  ถ้าลูกมันตายไป 2 ตัว 
เต้านมมนัจะเสยีไป 2 เต้า ค�าว่าเต้านมเสยี หมายถึงจะไม่มกีารผลิตน�า้นม
ออกมา ซ่ึงลุงเม็ดลองสังเกต ในกรณีที่แม่ออกลูกมาแล้วรอดทั้งหมด  
เต้าน�้านมจะใช้ได้ทั้งหมดทุกเต้าเช่นกัน

หนุนเสริมเพื่อพัฒนา 

 แนวทางในการหนุนเสริม ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงหมูขาวนั้น เพื่อให ้
กลุ่มสามารถช่วยเหลือกันได้จริง กลุ่มมองว่าควรมีกองทุนอาหารหมู 
ซึ่งในอนาคตอาจมีการประสานความร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้าน เพ่ือน�าเงิน
ก�าไรของกลุ่มแม่บ้านมาช่วยเหลือจุนเจือให้กับกลุ่มผู้เล้ียงหมู โดยเป็น 
กองทุนเพื่อซื้ออาหารหมู ซึ่งเป็นการน�าเงินของกลุ่มแม่บ้านไปลงทุน
เพื่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นมาอีก เป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันในหมู่บ้าน  
ดังนั้น ทุกกลุ่มอาจจะต้องมาทบทวน และหารือพูดคุยกันในเร่ืองนี้   
โดยหากลงทุนด ้วยเงินส ่วนตัวในระยะแรก ผู ้ เ ล้ียงหมูควรจะม ี
เงินลงทุนสัก 20,000-30,000 บาท (ทุนส�ารองในการซื้ออาหาร 
จนกว่าหมูจะมีอายุครบ 6 เดือน) และควรเลี้ยงด้วยหยวกกล้วย  
และร�าเสริม เพื่อเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากร (ต้นกล้วย) ในพื้นที่ 
ให้เกิดประโยชน์
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ฝ่ายจัดการความรู้
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ
อาคาร RCP ชั้น 2 เลขที่ 101 ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า  
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