


ก้าวสู่โลกเกษตรกรรมยั่งยืน

	 องค์การสหประชาชาติได ้ให ้ความหมายของ

เกษตรกรรมยั่งยืนว่า	เป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กบัการผสมผสานและเชือ่มโยงระหว่างดนิ	การเพาะปลกู 

และการเลี้ยงสัตว์	การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากร	จาก 

ภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/

หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู ้บริโภค	ตลอดจน

เน้นการใช้เทคนิคท่ีเป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ	ซึ่งมีหลักการ 

พื้นฐาน	3	ประการคือ

 1. ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	ด้วยการพัฒนาการ

จัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช ่วยเพิ่ม

ผลผลิต	ลดการพึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเ พ่ือ

การเกษตร	ท้ังปุย๋และสารป้องกันก�าจดัวชัพชืและศตัรพูชื

สิง่ทีม่ชีวีติในป่า	หลกีเลีย่งการใช้สารเคมสีงัเคราะห์ทีเ่ป็น

อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม	โครงสร้างของดิน	และความ

หลากหลายทางชีวภาพ

 3. ความยั่งยืนด้านสังคม	ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ 

ให้มากขึน้	อย่างน้อยส�าหรบัเทคนคิการเกษตรบางประเภท 

	เพือ่ให้เกดิความยตุธิรรมและความเป็นปึกแผ่นในสงัคม

		 ส�าหรับประเทศไทย	ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืน

เริ่มต้นจากการรวมตัวของภาคประชาชนครั้งแรกเมื่อ

ปลายทศวรรษ	2520	จากนั้น	รัฐเริ่มปรับตัวสู่แนวทาง

เกษตรกรรมยั่งยืนในระดับนโยบายต้ังแต่ปี	2530	โดย

บรรจใุนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่6	

(พ.ศ.2530	-	2534)	จากนัน้เริม่มีพัฒนาการอย่างต่อเนือ่ง	

จนปัจจุบัน	แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่	11	(พ.ศ.2555	-	2559)	มีการก�าหนดเป้าหมายพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร

และอาหารอย่างต่อเนื่อง	โดยเพ่ิมพื้นท่ีการท�าเกษตร

ยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ	5	ต่อปี	และครอบครัวเกษตรกร

สามารถพึ่งพาตนเองจากอาหารจากไร่นาได้เพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ	50	ในปี	2559

รูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืน
	 รูปแบบการท�าเกษตรกรรมยั่งยืนที่โดดเด่นและ 

เป็นที่รู้จักกันทั่วไป	ประกอบด้วย

 1. ระบบไร่หมนุเวยีน	ซึง่หากด�าเนนิตามภมูปัิญญา

ท้องถ่ินที่ถ่ายทอดกันมาจะเป็นระบบการฟื้นฟูดินเพื่อ

ให้ตอบสนองต่อการผลิตอาหารพร้อมกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในเวลาเดียวกัน

 2. ระบบเกษตรผสมผสาน	เป็นระบบการเกษตรทีม่ี

การปลูกพชืและเล้ียงสัตว์หลายชนิดในพืน้ท่ีเดยีวกัน	โดย

กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดเอื้อประโยชน์และเกื้อกูลกัน

และกัน	และยังมีการจัดการผลผลิตการเกษตรที่ค�านึง

ถึงการตลาดด้วย

 3. ระบบไร่นาสวนผสม	เป็นการวางแผนการใช้พืน้ที่

และเลือกพืชที่จะปลูกเพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจ

 2. ความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม	ด้วยการ

ปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาต	ิและหา

สิ่งทดแทน	ตลอดจนน�าทรัพยากรธรรมชาติ

กลับมาเวียนใช้ใหม่	เช่น	ที่ดิน	(ดิน)	น�้า	และ

นับเป็นความท้าทายของเกษตรกรรายย่อยของไทย เมื่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีพาเรามาสู่
จุดตัดของอุดมการณ์หลักปรัชญาการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง เราต่างรู้ดีว่าการท�าเกษตรกรรมในมิติเดิมๆ
ไม่ใช่ทางรอดอีกต่อไป เพราะสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปมากมายในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความท้าทาย
สู่ความมั่นคงทางอาหารและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ท�าให้เกิดวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งให้ความส�าคัญกับสมดุล
ของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค และไม่ใช่เพียงการปลูก แต่ยังรวมถึงการตลาดอีกด้วย
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 4. ระบบไร่นาป่าผสมหรือวนเกษตร	น�าหลักการ

ความยั่งยืนถาวรภาพของระบบป่าธรรมชาติมาเป็น

แนวทางในการท�าการเกษตร	มีการจัดองค์ประกอบการ

ผลิตทางการเกษตรให้รวมหลากหลายชนิดของพืชและ

สัตว์อย่างเหมาะสมและสมดุล	ผู้ที่ใช้ระบบนี้จนเป็นท่ี

รู้จักคือ	ผู้ใหญ่วิบูลย์	เข็มเฉลิม

 5. เกษตรธรรมชาติ เป็นระบบเกษตรกรรมที่เลียน

แบบธรรมชาตขิองป่าทีส่มบรูณ์	และใช้พลงัจากสิง่ต่างๆ	

ในธรรมชาติตามที่เป็น	แนวคิดการท�าเกษตรกรรม

ธรรมชาติท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย	เช่น	แนวคิดของมา

ซาโนบ	ุฟกุโูอกะ	ผูเ้ขยีนหนงัสือ	ปฏวัิตด้ิวยฟางเส้นเดยีว	

หรือแนวคิดเกษตรธรรมชาติของโมกิจิ	โอกาดะ	ผู้ให้

ก�าเนดิกลุม่เกษตรธรรมชาตเิอม็โอเอ	(MOA)	และแนวคดิ

เกษตรธรรมชาตคิวิเซ	ตลอดจนแนวคดิเกษตรธรรมชาติ

เกาหลีของฮาน	คิว	โซ	เป็นต้น

 6. เกษตรทฤษฎใีหม่ เป็นแนวทางการท�าเกษตรแบบ

พึ่งตนเองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 

เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2540	ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย 

ก�าลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ฟองสบู่แตก	เน้นการจัดการแหล่งน�้า	และการจัดสรร

พื้นที่ท�าการเกษตรอย่างเหมาะสม	ให้ความส�าคัญ 

กับการผลิตเพือ่ตอบสนองความต้องการในครวัเรอืนและ

ท�าให้ชมุชนสามารถพึง่พาตวัเองได้	ซึง่จะก่อให้เกดิความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 7. เกษตรกรรมประณีต	เป็นการใช้ประโยชน์จาก

ที่ดิน	1	ไร่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด	โดยเป็นรูปแบบ

เกษตรกรรมทางรอดท่ีเกิดจากการระดมความคิดของ

ปราชญ์ชาวบ้านภาคอสีาน	12	ท่าน	ร่วมกบันกัวจัิยระดับ

ชาวบ้านท่านอื่นๆ		เพื่อตอบค�าถามว่าต้องมีพื้นที่เท่าไร	

ต้องจดัการพืน้ท่ีอย่างไร	จงึจะท�าการเกษตรเพือ่เลีย้งชวีติ

และครอบครัว	และสามารถปลดภาระหนี้ได้

 8. เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบเกษตรที่หลีกเลี่ยงการ

ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์	สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	ฮอร์โมน

ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์	รวมทั้งส่ิงมี

ชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม	โดยให้ความส�าคัญเรื่องการ

ปรบัปรงุดนิมากทีส่ดุ	เชือ่ว่าดนิทีอุ่ดมสมบรูณ์ย่อมท�าให้

พืชและสัตว์ท่ีเจริญเติบโตจากผืนดินนั้นอุดมสมบูรณ์

ไปด้วย	ปัจจุบันระบบเกษตรอินทรีย์ได้แพร่หลายเป็นที่

รูจ้กัทัว่โลกและกลายเป็นส่วนหนึง่ของระบบผลติทางการ

เกษตรท่ีมกีารพัฒนาระบบตลาดและมาตรฐานการผลิตท่ี

มีการรับรองเป็นการเฉพาะ

 9. เกษตรกรรมท่ีเป ็นมากกว่าเกษตรอินทรีย ์ 

เป็นการท�าเกษตรอินทรีย์ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของ

ผลผลติมากกว่าเกษตรอินทรย์ีทัว่ไป	ปัจจบุนัมรีะบบวธิกีาร

เป็นเกษตรอนิทรย์ีเตม็รปูและเกษตรกรรมเข้มข้นท่ีค�านงึ

ถึงคุณภาพผลผลิตเป็นส�าคัญ	เช่น	เกษตรชีวพลวัติ	

เกษตรชีวภาพเข้มข้น	เกษตรอินทรีย์พลังชีวภาพ	เกษตร

สารอาหารเข้มข้น	เป็นต้น

	 เมื่อความมั่งคงทางอาหารขึ้นอยู ่กับการกลับสู ่

พืน้ฐาน	การท�าเกษตรและการผลติท่ีฉลาดขึน้จงึเป็นส่วน

หนึ่งของการแก้ไขปัญหา	นอกจากนี้	ประเด็นเรื่องการ

ตลาดนักเศรษฐศาสตร์อย่าง	เควิน	ทอปเลอร์	ได้กล่าว

ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า	การเปลี่ยนแปลงอ�านาจ	ว่า	

โลกปัจจุบันการผลิตและการตลาดขนาดใหญ่มีแนวโน้ม

ว่าจะหายไป	แต่ตลาดขนาดเล็กผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง

จะเข้ามาแทนที่เพื่อตอบสนองผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มน้ันๆ	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของเกษตรกรรมยั่งยืนที่น�าไป

สู่ขนาดฟาร์มที่เล็กลง	และผลผลิตหลากหลายเพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค	

	 เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนแปลงขนาดน้ี	การตลาดน้ัน

พลิกด้านมารอผู้ผลิตอยู่นานแล้ว

	 การเกษตรยั่งยืนเพื่อโลกสีเขียวนั้นเป็นไปได้จริงๆ	

ถ้าลงมือทดลอง

3

 การทดลองปลูกจอกและแหนแดงในนาข ้าวของลุงจุกวี ระพันธ  ์

จันทรนิภา อดีตข้าราชการในกรมทรัพยากรธรณี ผันตัวมาเป็นเกษตรกร 

อย่างเต็มตัวที่ อ.นัสนิคม จ.ชลบุรี เกิดจากการสังเกตเห็นว่าข้าวงาม แต่ละ 

กอต้นข้าวขึ้นหนาแน่นในบริเวณที่มีจอกและแหนแดง สันนิษฐานบวกค้นคว้า

จากต�ารับต�ารา ก็สรุปตามประสานักทดลองลูกทุ่งว่า แหนแดงคงจะมีสาหร่าย

สีเขียวแกมน�้าเงินท่ีช่วยตรึงไนโตรเจน ส่วนจอกมีจุลินทรีย์บางตัวที่เป็นปรปักษ ์

ต่อเชื้อราที่ท�าลายพืช

 ไร ่หมุนเวียนของชาวปกาเกอญอ พวกเขาจะกันพื้นที่ ไว ้ส� าหรับ 

ท�าการเกษตรโดยไม่ไปยุ่งกับป่าอนุรักษ์และถางแค่ต้นไม้ต้นเล็กๆ ส่วนต้นใหญ ่

จะตัดให้เหลือตอไว้ไม่ให้มันตาย เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวต้นไม้เหล่านั้นจะ 

เเตกกิ่งก้านสาขาใหม่ จากนั้นจะปล่อยให้พื้นที่ฟื้นตัวไม่ต�่ากว่า 5 ปี ถึงค่อยจะ

เวียนมาใช้พืน้ท่ีใหม่ ส่วนพชืผกัท่ีปลูกหลากหลายชนดิกก็ลายเป็นอาหารสตัว์ต่อไป



	 “บ้านสว่างและบ้านซ�าโอง”	ต�าบลห้วยเตย	
อ�าเภอซ�าสูง	จังหวัดขอนแก่น	อาจไม่คุ้นเคยของคน
ภายนอกเท่าไร	แต่สองชมุชนนีเ้ป็นทีรู้่จกัว่าเป็นหมูบ้่าน 
ปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
อ�าเภอเกษตรพัฒนา	ของอ�าเภอซ�าสูง	ต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรตามแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น
	 บ้านสว่าง	และบ้านซ�าโอง	เคยเป็นหมู่บ้านเดยีวกนั 
ชือ่ว่าบ้านสว่าง	ปี	2540	ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
2	หมูบ้่าน	คอืบ้านสว่าง	หมู	่4	และบ้านซ�าโอง	หมู	่	6	แต่ 
ชุมชนยังคงใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันทั้งน�้าใต้ดิน 
แหล่งน�า้หนองค�า	และพืน้ทีส่าธารณประโยชน์อย่างป่าช้า	
	 เมือ่ชมุชนขยายตัวขึน้	พ้ืนทีชุ่มชนมอียูอ่ย่างจ�ากดั	
ส่งผลให้เกดิการบุกรกุป่าสาธารณประโยชน์	ชมุชนมอง
การณ์ไกลได้เริ่มเจรจาขอคืนพื้นที่จ�านวน	42	ไร่	น�ามา
ปลูกยูคาลิปตัสในระยะแรกเพ่ือจะน�าไม้ไปจ�าหน่ายมา
เป็นทุนสร้างเมรุเผาศพประจ�าหมู่บ้าน	ไม่เพียงลดการ
ใช้ไม้จากป่า	แต่ยังป้องกันปัญหาไฟป่าได้อีกด้วย	
	 อกีปัญหาหนึง่ของชมุชนกค็อืเรือ่งการพนนัและสรุา
ที่ขยายขึ้นตามจ�านวนประชากรและเป็นโจทย์ที่ท้าทาย 
ที่ผู้น�าชุมชนพยายามผ่าทางตัน	
	 ปี	2551แสงสว่างเร่ิมปรากฏที่ปลายอุโมงค์	เมื่อ 
ทางอ�าเภอซ�าสูงมีโครงการ	“ซ�าสูงไม่ทอดทิ้งกัน” 
ช่วยแก้ปัญหาคนยากจน	ที่ไม่มีพ้ืนที่ท�ากิน	ให้มีอาชีพ 
	 “ตอนนั้นทางอ�าเภอซ�าสูงโดยนายอ�าเภอไกรสอน	
กองฉลาด	ร่วมกับ	สสส.	เข้ามาท�าโครงการ ‘ซ�าสูง
ไม่ทอดท้ิงกัน’	บ้านสว่างและบ้านซ�าโองมีน�้าใต้ดิน 
มีความพร้อมเรือ่งการปลกูผกั	จงึเลอืกท�าโครงการปลูก
ผักปลอดสารพิษ	โดยเริ่มใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์
หนองค�า”	อุดม	แสนบุตร	ก�านันต�าบลห้วยเตยเล่าถึง
ช่วงแรกก่อนการเปลี่ยนแปลง
	 โครงการซ�าสูงไม่ทอดทิ้งกัน	ท�าให้ชาวบ้าน 
กว่า	200	ครัวเรือนจากสองชุมชนได้เปิดโลกใหม่	เรียน
รู้อาชีพใหม่	มีการตัง้คณะกรรมการด�าเนนิงานพิจารณา
จัดสรรพื้นท่ีปลูกผักให้ครอบครัวละ	1	แปลง	ขนาด

ของโรงเรยีนเก่าทีม่ขีนาด	7	ไร่	และพืน้ทีป่่าทีเ่คยบกุรกุ 
42	ไร่	จนปัจจุบันมีเนื้อที่ในการปลูกผักทั้งหมดกว่า 
52	ไร่	ผลผลติส่วนใหญ่เป็นผกัคะน้า	กวางตุง้	ถัว่ฝักยาว	
พริก	มะเขือ	ผักบุ้ง	กะหล�่าปี	หอม	ผักชี	สะระแหน	่
ผักชีลาว	ผักสลัด	และผักพื้นบ้าน	
	 จากแนวคิดแค่ปลูกผักเกษตรอินทรีย ์กินใน 
ครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย	ก็ขยับขยายมาจ�าหน่าย 
เมื่อกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนในอ�าเภอซ�าสูงท้ัง	5	ต�าบล 
ได้รวมตัวกันโดยการสนับสนุนของทางอ�าเภอ	ใครปลูก
ผักอะไรให้แจ้งไปท่ีอ�าเภอได้ทราบ	ตอนน้ันนายอ�าเภอ
ลงทุนเปิดบ้านพักให้เป็นที่ล้างผัก	และคัดเลือกผักที่
ได้มาตรฐานเพื่อนน�าไปขาย	ในการปลูกผักของชุมชน	
ทางสาธารณสุขเข้ามาช่วยตรวจวัดสารเคมีตกค้าง
ผัก	พัฒนาท่ีดินช่วยเรื่องการปรับปรุงบ�ารุงดิน	และ
ทรัพยากรน�้าบาดาลเข้ามาตรวจวัดคุณภาพน�้า	ส่งผล
ให้ผลผลิตผักมีคุณภาพตามมาตรฐาน	จากเหลือกิน
ชมุชนกน็�าไปขายเองตลาด	และส่งให้ทางอ�าเภอเพือ่ไป
ขายตามศาลากลางจังหวดั	และหน่วยงานราชการต่างๆ	
		 ปลายปี	2552	ความโชคดี	จากความพร้อมของ
กลุ่มปลอดสารพิษบ้านสว่าง	บ้านซ�าโอง	ก็ได้เกิดขึ้น
อีกครั้ง	ที่ได้มีโอกาสขยายตลาดเพิ่มขึ้น	ทางบริษัทใน
กลุ่มเซ็นทรัล	โดยโครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน
ได้เห็นผลผลิตผักปลอดสารพิษ	ที่ชุมชนน�าไปจัดขาย 
ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ	ประเพณีผูกเสี่ยว 
จังหวดัขอนแก่น	เป็นท่ีชืน่ชอบพอใจจึงได้น�าคณะเข้ามา 
ให้ความรูใ้นการเกบ็ผลผลติเพือ่ให้ได้ตามคณุภาพท่ีต้องการ
	 ต้นปี	2553	โครงการดังกล่าวก็ได้เริ่มต้นอย่าง
จริงจัง	ภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัลซ�าสูงโมเดล”	 ได้รับ 
งบประมาณ	5	ล้านบาทในการด�าเนินงาน	มีการสร้าง 
โรงบรรจภุณัฑ์	ขยายเขตไฟฟ้า	ตดิตัง้ถงัน�า้	เจาะบ่อน�า้
บาดาลเพิ่มเติม	รวมไปถึงค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ในพ้ืนท่ีต่างๆ	เพ่ือน�ามาพัฒนาแปลงปลกูผกัให้เหมาะสม 
ตามฤดูกาล	และค่าใช้จ่ายในการน�าวิทยากรจากกรม 
ส่งเสริมการเกษตร	ศูนย์บริหารศัตรูพืช	เป็นต้น	น�ามา 
ปรับใช้ในการท�าแปลงโดยไม่พ่ึงสารเคมี	และท�าแปลง
ตามฤดูกาล		 	
 “ผักที่เราปลูกมีหลายชนิดทั้ง คะน้า กวางตุ ้ง 
ถั่วฝักยาว ฯลฯ จะจัดส่งไปยังท็อปซุปเปอร์มาเก็ต 
เซ็นทรัลในสาขากรุงเทพฯ ทุกวันพุธ	และเป็นการ
ขายขาด	ส่วนห้างเซ็นทรัล	สาขาขอนแก่น	เขาจะกัน
พื้นท่ีให้ขายโดยเราจะส่งพนักงานสหกรณ์ผลัดเปลี่ยน
กันไปขาย	และวันศุกร์จะไปขาย	กรีนมาเก็ต	ตลาดที่
ขอนแก่น	โดยพนักงานในสหกรณ์	ผลัดเปลี่ยนกันไป 
เช่นกัน”	ก�านันอุดม	อธิบายช่องทางในการจ�าหน่าย	

	 เ ม่ือช ่องทางการ 
จัดจ�าหน ่ายเริ่มขยาย 
ออกไป	 จากที่ บ ริหาร 
จัดการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน	ก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบสหกรณ์	ชื่อว่า	“สหกรณ์
การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอ�าเภอซ�าสูง 
จ�ากัด ในปี 2555” 
	 “สมาชกิจะน�าผกัมาส่งให้กบัสหกรณ์	ทางสหกรณ์
จะมีพนักงานตรวจว่าผักได้มาตรฐานหรือเปล่า	หรือ
บางที	จะมีกรรมการคอยไปตรวจสอบว่าแปลงไหน 
ท่ีสามารถเก็บเก่ียวได้	 ก็จะประกาศให้มาเก็บเก่ียว 
จากน้ันทางสหกรณ์ก็จะน�าผักไปล้างน�้าที่ผ่านเคร่ือง
กรอง	และการฆ่าเชื้อจากแสงยูวี	ล้างทั้งหมดสามน�้า	
จากนั้นน�าไปพึ่งลมให้แห้ง	แล้วน�าไปบรรจุใส่ถุงตรา	
“ซ�าสูง	ขอนแก่น	ผักปลอดภัยจากสารพิษ”	ทุกขั้นตอน
จะอยู่ในโรงบรรจุภัณฑ์”	ขบวน	อาษาสนา	ผู้จัดการ 
สหกรณ์ฯ	อธิบายถึงขั้นตอนการผลิต
	 ปัจจุบันกลุ่มปลูกผักมีสมาชิก	115	คน	แต่ละคน
เริม่มพีืน้ทีป่ลกูมากกว่าหนึง่แปลงเนือ่งจากบางคนญาติ
พี่น้องยกให้ปลูกต่อ	ซึ่งการจะเข้ามาท�าการปลูกผักได้
นัน้จะมกีารแจ้งกตกิาให้กบัสมาชกิทราบ	เพือ่จะได้เกดิ
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน	เช่น	ไม่ใช้สารเคมี 
มคีวามเป็นธรรม	และจะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ	ของชุมชน	หากมีสมาชิกฝ่าฝืนจะตักเตือน 
ในคร้ังแรกก่อน	จะให้ออกทันทีเม่ือมีการตรวจพบ
อีกครั้ง	อย่างไรก็ดีตั้งแต่ตั้งกลุ่มสหกรณ์มายังไม่เคย 
มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น	
	 	รายได้ของสมาชิกปลูกผักจะมี	2	ส่วนคือ	เงินที่
ขายผักได้โดยตรง	และเงินปันผลจากสหกรณ์ที่น�าไป
ขายให้กับเซ็นทรัล	
 “ปีทีแ่ล้ว สมาชกิทีข่ายผักได้เงนิสงูสดุ 70,000 บาท 
ผักก็ไม่ต้องซื้อกิน บางคนปลูกอ้อยเป็นหลักอยู่แล้ว 
และก็ใช้พืน้ทีน้ี่ปลกูผักเป็นรายได้เสริม แต่เขาบอกปลกูผัก 
ไม่ได้เงนิ ก็ไอ้เงนิทีเ่ขาปลูกผักน�าไปส่งหลานเรียน ส่วนเงนิ 
ท่ีได้จากขายอ้อยไม่ได้ใช้ฝากธนาคารอย่างเดยีว”	ผูจ้ดัการ 
ขบวน	บอกพร้อมหัวเราะในความใสซื่อของชาวบ้าน	
	 “บางคนไปท�างานไกลบ้านก็กลับมาปลูกผักขาย	
จนมีเงินไปซื้อที่ปลูกบ้าน	ซื้อรถไปขายผัก	คนขี้เหล้า
เมายา	คนที่เคยติดคุก	ที่ชวนเข้ามาร่วมท�ากิจกรรมใน
กลุ่มด้วย	ชีวิตเขาก็ค่อยๆ	ดีขึ้น”	ก�านันอุดม	ร่วมเสริม
	 ค�าเผย	ป้องเรือ	อายุ	68	ปี	เป็นตัวอย่างหนึ่งของ
เกษตรกรทีป่ระสบความส�าเรจ็	อดตีนกัโทษจ�าคกุตลอด
ชีวิต	ต่อมาได้รับโทษเหลือ	14	ปีเศษ	หลังจากพ้นโทษ
เขาก็กลับมาอยู่บ้านสว่าง	ท�างานรับจ้างทั่วไป	แต่ก็ยัง
ติดนิสัยดื่มเหล้าและทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว	
จนชาวบ้านรอบข้างระอา	นายอ�าเภอไกรสอน	หยิบยื่น
โอกาสให้ก่อนโดยการออกรถ	เพื่อขนผักไปขาย
“พอผมได้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกปลูกผักปลอดสารพิษ	
ก็น�าผักใส่รถจักรยานยนต์ไปขาย	เป็นพ่วงข้าง	ติดป้าย 
ข้างรถว่าเป็นผักปลอดสารพิษจากบ้านสว่างซ�าโอง 
นี่แหละ	ปรากฏว่าขายดี	ชีวิตก็ดีขึ้น”
	 ด ้วยการเลือกวิถีชีวิต	และอาชีพการเกษตร 
ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	แบ่งปันฐาน
ทรพัยากรให้แก่กัน	จากชมุชนเล็กๆ	เม่ือวนัวาน	ก็กลาย
เป็นชุมชนที่เจิดจ้าด้วยคุณค่าในวันนี้

พื้นที่	10	X	40	เมตร	มีการประชุมและอบรม
ความรู้ในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษให้
กับสมาชิก	จากที่สาธารณประโยชน์รอบ
หนองค�าประมาณ	3	ไร่	ขยายมาใช้พื้นที่

 ซำ สูง ” 
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บ้านแม่ทา
ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน

	 เสียงกรรไกรสบกันเดี๋ยวดัง	เดี๋ยวหยุด	เหมือน
ก�าลังตัดอะไรสักอย่าง	ลอยมาจากข้างบ้านต่อเนื่องอยู่
เกือบสองชั่วโมงเห็นจะได้	
	 “แม่แกเกบ็ชะอมในสวนข้างบ้าน	เกบ็แบบนีท้กุวนั”	
ลุงสมศักดิ์ สิงห์ทอง	บอกที่มา	พร้อมเดินน�าไปต้นทาง
ของเสียง	เห็นแม่นวลศรี	ภรรยาของเขา	ใช้ไม้ยาว
ประมาณสองไม้บรรทัดตรงปลายมีกิ่งโค้งเหมือนตะขอ
เกี่ยวกิ่งชะอมมาใกล้ตัวแล้วใช้กรรไกรในมืออีกข้างตัด
ยอดใส่ตะกร้าท่ีสะพายไว้ข้างล�าตัว	ต้นชะอม	จะปลูก
สลบักบัผกัหวานป่า	และมีต้นล�าไย	สับประรด	ปลูกแซม	
นอกจากนั้น	ยังมีผักสวนครัวอีกหลายชนิด	
	 	การปลกูพชืแบบผสมผสานและการเกบ็ผกัปลอด
สารพิษเพื่อน�าไปขายในตลาดตัวเมืองเชียงใหม่ในตอน
เช้าหรือตอนเย็นไม่ใช่เป็นกิจวัตรของบ้านลุงสมศักดิ์
เท่านัน้	แต่เป็นกจิวตัรประจ�าชมุชนกว่็าได้	เป็นเช่นนีม้า
ตั้งแต่ชุมชนบ้านแม่ทา	ต.แม่ทา	อ.แม่ออน	จ.เชยีงใหม่	
ร่วมกันคดิแก้ปัญหาความยากจน	และพบว่า	เกษตรกรรม
แบบยั่งยืนคือเส้นทางที่เอื้อให้พวกเขาอยู่รอด	
	 แต่กว่าจะคล�าทางเจอ	พวกเขาก็ต้องฟันฝ่า
อุปสรรคมากมาย
	 ตัง้แต่ชุมชนรวมพลังคดัค้านการท�าลายป่าจากการ
ทีรั่ฐบาลให้สัมปทานบรษิทัเอกชนเข้ามาตดัไม้ในเขตป่า
ต้นน�้า	จนสามารถรักษาป่าต้นน�้าผืนสุดท้ายของชุมชน
ไว้ได้	หลังจากนั้น	ระบบเกษตรแผนใหม่ก็น�าให้ชาว
บ้านปลูกยาสบูและพืชเชงิเดีย่วอ่ืนๆ	ซึง่ท�าให้เกดิปัญหา
ระลอกใหม่ขึ้น
	 “ตอนนั้นปลูกพืชเชิงเดี่ยว	เช่น	ยาสูบ	ข้าวโพด 
ถั่วลิสง	อ้อย	ใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น	ทั้งต�าบล	คนเริ่ม
ปลูกมากขึ้น	ที่ไม่พอ	ก็รุกพ้ืนที่ป่า	ไม่มีใครก�าหนด
ขอบเขต	ป่าเริ่มเส่ือมโทรม	น�้าเร่ิมขาดแคลน	ไม่เพียง
พอต่อการท�าเกษตร”	ลุงสมศักดิ์	ย้อนอดีตให้ฟัง	
	 จนกระทัง่ในปี	2529	โครงการพฒันาองค์กรชมุชน	
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน	ได้ขยายงานเข้าสู่พ้ืนท่ี
ชมุชนแม่ทา	โดยมเีป้าหมายจะเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ให้ชมุชนพึง่ตนเองได้	สนบัสนนุให้เกดิกลุ่มกจิกรรมเพือ่
แก้ไขปัญหาพื้นฐาน	เช่น	กลุ่มออมทรัพย์	ธนาคารข้าว	
ร้านค้า	และกองทุนยา	และค้นพบว่าชุมชนบ้านแม่ทา
ยังมีความยากจน	ข้าวไม่พอกิน
	 การแก้ปัญหาเริ่มต้นด้วยการตั้งกลุ่ม	“ยุ ้งฉาง
ข้าวชุมชน”	โดยให้ทุกคนน�าข้าวเปลือกมาฝาก	เพื่อให้

คนไม่มีข้าวกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ย	2	ถังต่อข้าว	10	ถัง 
แต่การด�าเนินงานไม่ประสบผลส�าเร็จ	เน่ืองจากคนท่ี 
ยากจนจริงๆ	ยืมข้าวไปกินแล้วไม่มีก�าลังใช้คืน	
	 เมื่อกลุ ่มใหญ่ไปไม่รอด	ปี	2532	ชาวบ้านจึง 
เริ่มทดลองใหม่ด้วยการต้ังกลุ่มเล็กๆ	กลุ่มละ	5-6	คน	
ตามความสมัครใจ	ใครอยากรวมตัวกันท�าอะไรก็ท�า	
เช่น	กลุ่มออมทรัพย์	กลุ่มธนาคารข้าว	กลุ่มปุ๋ย	กลุ่ม
เกษตรกรรมทางเลือก	กลุ่มผักปลอดสารพิษ	เป็นต้น		
มีเกือบ	20	กลุ่ม	แต่ก็ไม่ส�าเร็จเช่นกัน
	 “หลักๆ	ใช้การออมทรัพย์เป็นตัวขับเคลื่อนการ
ออมของแต่ละกลุ่ม	คนท่ีฐานะด้อยสุดเป็นคนก�าหนด
ว่าจะออมกี่บาท	การรวมกลุ่มเล็ก	ปัญหาคือ	ไปไม่รอด
ทั้งหมด	ขึ้นอยู่กับก�าลังฐานะ	และศักยภาพของแต่ละ
กลุ่ม”	ลุงสมศักดิ์บอกถึงปัญหา
	 ปี	2533	คิดแก้ปัญหากันใหม่ด้วยการตั้งกลุ ่ม 
“เครือข่ายคณะกรรมการกลางบ้านแม่ทา”	ขึ้น	โดย 
คัดเลือกตัวแทนจาก	กลุ่มเล็กๆ	กลุ่มละ	2	คน	จัดประชมุ
ทุกวันที่	15	ของเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและ 
หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในระดับเครือข่าย	ซึ่งถือว่า
ประสบความส�าเร็จพอสมควร
	 “คณะกรรมการกลางท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูล	ว่า
ใครจะซื้อข้าวเท่าไร	แล้วจัดการซื้อข้าวจ�านวนมากจาก
พ่อค้าในราคาถูก	น�ามาขายให้สมาชิกในราคาแพงขึ้น	
แต่ไม่แพงเท่าข้าวที่ซื้อปลีกจากพ่อค้า	โดยมีก�าไรเข้า
เครือข่ายฯ		โดยก�าไรจะแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	น�าเข้า
กองทนุเครอืข่าย	จดัสรรให้ฝ่ายจดัซือ้	และปันผลให้กลุม่
ย่อยที่มาซื้อข้าวจากเครือข่ายฯ”
	 แม้ชาวบ้านจะมีการรวมตัวที่เข้มแข็ง	พยายามลด
ต้นทุนปัจจัยการผลิตภาคเกษตร	สามารถสร้างอ�านาจ
ต่อรองกับพ่อค้าได้	แต่ก็ยังแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดจาก
ปุย๋และยาฆ่าแมลงไม่ได้	เมือ่ตระหนกัว่าการปลกูพชืเชงิ
พาณิชย์แล้วยังเป็นหนี้สิน	มันก็คงไม่ใช่ทางออก	พวก
เขาจึงเร่ิมปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าเกษตรมาเป็นแบบ
ผสมผสาน		สร้างความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่รกัษา
สมดุลธรรมชาติ	ปลูกผัก	ปลูกไม้ผล	ไม้ยืนต้น	ลดการ
พึ่งพิงปัจจัยภายนอก	ลด	ละ	เลิก	การใช้สารเคมี	และ
รวมกลุ่มย่อยประมาณ	10	กว่าครวัเรอืน	ต้ังกลุม่ปลกูผกั
ปลอดสารพิษแม่ทาขึ้นในปี	2536	น�าผลผลิตส่วนหนึ่ง
ออกขายในหมู่บ้าน	อีกส่วนหน่ึงส่งไปขายในเชียงใหม ่
	 ช่วงนั้น	ลุงสมศักด์ิเริ่มทดลองท�าไร่ผสมผสาน 

1	ไร่ในพืน้ทีข่องตวัเอง	โดยยงัคงปลกูพชืเชงิเดีย่วไปด้วย	
ทดลองอยู่ประมาณ	3	ปี	ปรากฏว่า	ก�าไรจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู้การท�าเกษตรแบบผสมผสานไม่ได ้
จึงหันมาท�าเกษตรแบบผสมผสานเต็มตัว	โดยในที่ดิน	4	
แปลงของลงุจะปลกูผักหวานป่า	สลบักับชะอมและผลไม้ 
เป็นหลัก	ระหว่างร่องก็ปลูกผักตามฤดูกาล	ลุงสมศักดิ์
เก็บชะอมได้ทุกวันจากการเก็บสลับกันสี่แปลง	
	 ไม่นานชุมชนก็เริ่มแข็งแรงขึ้น	การท�าการตลาด
กับภายนอกเริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
เข้ามาสนบัสนนุการสร้างเครอืข่ายกบักลุม่เกษตรกรจาก
ภายนอก	ต้ังเป็น	“ชมรมผู้ผลิตพืชผักเพ่ือสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่”	โดยมีสมาชิกจากแม่ทา	
สะเมิง	(นาฟาน)	พร้าว	(ป่างิ้ว	ของ	YMCA)	เพื่อสร้าง
เครือข่ายผู้ผลิตระดับจังหวัด	ร่วมกันเปิดตลาดนัดขาย
ผักปลอดสารพิษ	จัดพื้นที่ให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยไม่มี
พ่อค้าคนกลาง	ตกลงราคากันตามความพอใจของทั้ง
สองฝ่าย	และก�าหนดราคาทุกสองเดือน	นอกจากนี้	ยัง
จัดกจิกรรมพาผูบ้รโิภคเยีย่มแปลงผูผ้ลติ	ท�าให้ผูบ้รโิภค
เกดิความอุน่ใจและเข้าใจความประณตีของการปลกูผกั
ปลอดสารพิษมากขึ้น	
	 ผลจากการทีช่าวบ้านลกุขึน้ช่วยกันแก้ปัญหา	ท�าให้	
”เครอืข่ายคณะกรรมการกลางบ้านแม่ทา”		ยกระดบัขึน้
เป็นนิติบุคคล	“สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา	จ�ากัด	
เมื่อปี	2544	เพื่อให้ด�าเนินงานได้สะดวกและสอดคล้อง
กับสถานการณ์มากขึ้น	จากนั้นก็ได้ตั้งสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาขึ้นเป็นสถาบัน
การเรยีนรูข้องชาวบ้าน	ก่อนจะยกระดบัรวมเป็นสถาบนั
ชุมชนในเวลาต่อมา	เป้าหมายคือการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืน	พัฒนาคน
ท้ังในและนอกชุมชนให้เข้าใจเร่ืองงานทรัพยากรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน	เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเรียนรู้
จากสิง่ท่ีท�า	และพฒันาวทิยากรชาวบ้านในการถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อื่น	
		 การปรับเปลี่ยนวิถีของคนในชุมชนบ้านแม่ทามา
เป็นเกษตรแบบผสมผสาน	ไม่พึง่พาสารเคม	ีคอืค�าตอบ
ทีพ่วกเขาค้นเจอ	และคดิว่าเดนิมาถกูทาง	เพราะท�าแล้ว
มีกนิ	เหลอืกินก็น�าไปขาย	เกิดเป็นรายได้	สามารถปลดหน้ี	
เป็นการเกษตรที่ยั่งยืน	ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	สามารถเป็นมรดกตกทอด
ให้ลูกหลานได้ท�าต่อไป
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	 พิษเศรษฐกิจผันผวนในช่วงทศวรรษ	2540	ท�าให้
หลายชีวติผนัแปร	นัน่รวมถึงหนุม่โรงงานนาม	“สุรชัย แซ่จวิ” 
ทีถ่กูลอยแพ	จนต้องจ�าใจหวนคนืรงัท�าการเกษตร	พร้อม
แบกหนี้สินของครอบครัวกว่าห้าแสนบาท	
	 แต่ด้วยการ “ถอดรหสั” หลกัการเกษตรทฤษฎใีหม่	
พร้อมการครองชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	เพียงไม่กี่ปี
อดตีหนุม่โรงงานสามารถปลดหนีไ้ด้หมด	และยงัสามารถ
ครองตัวบนพ้ืนที่สีเขียวท่ามกลางเขตอุตสาหกรรม
ในย่านสมุทรปราการ	จังหวัดที่ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรมท�าให้ที่ดินราคาสูงขึ้น	มีปัญหามลพิษ 
ทางน�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน	ส่งผล
ท�าให้เกิดดินเค็มและกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร	
เกษตรกรดั้งเดิมขายที่ดินแล้วย้ายออก	พื้นที่สีเขียวจึงมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	
	 ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้	 ก็ยังมีคนต้นแบบ 
ที่ไม่ยอมแพ้และยังรักษาผืนดินมรดกไว้ได้ด้วยการ 
น้อมน�าแนวพระราชด�าริด้านการเกษตรมาใช้ในการ 
ครองตน	และท�าให้	สุรชัย	แซ่จิว	เกษตรกรวัย	54	ปี
“รางวัลลูกโลกสีเขียว”	 ประเภทบุคคลในปี	2556 
	 สุรชัยย ้อนอดีตให้ฟ ังว ่า	 หลังเผชิญกับภาวะ 
ฟองสบู ่แตกที่ท�าให้เขาต้องระเห็ดออกจากโรงงาน 
ทอกระสอบ	เขาก็มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดที่บ้านคลองตาปู	 
ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่	 อ.บางเสาธง	 จ.สมุทรปราการ 
เป็นช่วงเวลาท่ีพ่อแม่มีอาการป่วยเพราะการใช้สารเคมี 
ในนาต่อเนือ่งมานาน	เน่ืองจากการเร่งผลผลติ	เพ่ือใช้หน้ี 
แต่ดูเหมือนย่ิงเร ่งกลับยิ่งไม่รอด	ทั้งคนทั้งผืนดิน 
กลายเป็นหนีเ้พิม่เกอืบครึง่ล้าน	และจวนเจยีนจะโดนยดึ 
	 	ท่ีท�ากิน	ทว่าโชคดีที่ได้ร่วมโครงการพักช�าระหนี	้ 
	 	 ช่วยยืดลมหายใจออกไปได้อีกพัก
	 	 	 ท่ามกลางอุโมงค์ที่มืดมิด	พลันกลับ 
													พบแสงสว่างทีป่ลายทาง	เมือ่สรุชยัฟังข่าวสาร 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่านรายการโทรทัศน์บ่อยครั้ง 
จึงเข้าไปขอค�าแนะน�ากับเกษตรต�าบล	ได้มีโอกาสไป 
“จุดไฟ”	 ด ้วยการอบรมที่ศูนย ์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.ฉะเชิงเทรา	
และเพิ่มพูนความรู้ในเวลาต่อมาด้วยการไปร่วมอบรม
กับหน่วยงานต่างๆ	
	 การ “เรียน”	ท่ีดีท่ีสุด	คือการลงมือท�า	สุรชัยเริ่ม
ถอดรหัสสิ่งที่ไปเรียนรู้มาผสมกับประสบการณ์และนิสัย
ช่างสังเกตของตน	เขาปรับเปลี่ยนระบบเกษตรจากเดิม
ที่อาศัยสารเคมี	หันมาดูแลดิน	จัดการน�้า	ที่คล้อยตาม
ธรรมชาติ
	 ในพื้นที่	28	ไร่	สุรชัยแบ่งเป็นท่ีอยู่อาศัย	1	ไร่ 
สวนผสมผสาน	4	ไร่	บ่อปลา	20	ไร่	และเช่าท่ีนา 
เพิม่อีก	30	ไร่	
	 ช่วงต้นปี	 เขาจะเริ่มปล่อยน�้าออกจากบ่อปลาท่ีมี
จ�านวน	20	ไร่	ตรงกลางบ่อ	สภาพพื้นที่ซึ่งมีลักษณะ 
หลังเต่า	เมื่อน�้าแห้งจะเกิดพ้ืนท่ีสามารถท�านาได้	7	ไร่	
สรุชยัจะหว่านข้าวท้ิงไว้	จนต้นข้าวสงูราว	30	ซม.	เขาจะ
ปล่อยน�า้เข้าบ่อให้สูงประมาณครึง่ต้นข้าว	จากน้ันปล่อย
กุ้ง	เมื่อกุ้งโตพอประมาณ	ก็ปล่อยลูกปลา
	 อาหารกุ้งและปลาก็มาจากการหมักขี้ไก่แห้งกับ
จุลินทรีย์และกากน�้าตาล	หมักในถัง	200	ลิตร	ทิ้งไว ้
3	วัน	ทยอยแบ่งใส่บ่อเพ่ือให้เกิดเป็นไรแดง	ซึ่งเป็น
อาหารปลาและกุง้	เศษเหลอืกเ็ป็นอาหารของแพลงตอน	
ทั้งยังไม่ท�าให้น�้าเสียเหมือนหัวอาหารที่ซื้อส�าเร็จ
	 สุรชัยใช้ประโยชน์จากแมลงควบคุมโรคต้นข้าว 
เขาหมั่นตรวจดูแปลงนาเพ่ือสังเกตแมลง	เช่น	ตัวห�้า 
ตัวเบียน	ตัวอ่อน	จิงโจ้น�้า	 เพื่อให้ต้นข้าวสร้างหนาม
ป้องกันตัวเองจากพวกตัวอ่อนเพลี้ยกระโดด	ท�าให้การ
ท�านาสามารถลดต้นทุนการผลิตเรื่องสารปราบศัตรูพืช	
และยังลดอันตรายจากสารเคมีด้วย

6

	 เมื่อเก่ียวข้าวอินทรีย์ในบ่อเสร็จ	 เขาจะปล่อยน�้า
เข้าบ่อให้เต็ม	ปล่อยปลาที่มีนิสัยขุดดินกินหญ้า	 เช่น	
ปลานวลจันทร์	ปลายี่สก	ปลาไน	เพื่อขุดต้นข้าวให้ลอย	
ขณะเดียวกันก็เกิดแพลงตอนท่ีเป็นอาหารของสัตว์น�้า
เล็กๆ	ตอซังข้าวนั้นเป็นอาหารของปลานิล	ปลาหัวโต	
ปลาช่อน	ปลาฉลาด	ปลาแบน	ปลาหลิน	ปลาตะเพียน	
และปลาเฉลย	ที่มาตอนน�้าหลาก	ปลากลุ่มน้ีใช้เวลา
เลี้ยง	8-9	เดือน	ให้ผลผลิตถึง	19	ตันโดยเฉลี่ยแทบทุกปี	
เป็นรปูแบบการเลีย้ง	“ปลาเบญจพรรณ”	ทีส่รุชยับญัญตัิ
ศัพท์เอง	(หมายถึงปลาหลากหลายชนิด)	ตลอดจนการ
เคร่งครัดในการท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน	
รายจ่ายและรายรับ
 นีค่อืการถอดรหสัปลดหนี ้5 แสนบาทภายในเวลา 3 ปี 
	 ตลอด	3	ปีแห่งการต่อสู้มีผู้เสนอราคาขอซ้ือที่ดิน
ไร่ละ	4-10	ล้านบาท	หากขายที่ดินปลดหนี้ก็น่าจะง่าย
กว่า	แต่สรุชยักลบัใช้ความรูแ้ละความอตุสาหะในการแก้
ปัญหาเพื่อรักษามรดกที่พ่อแม่มอบให้
	 ปัจจุบัน	ผู้กล้าท่านนี้เป็นผู้น�าทัพเพื่อนเกษตรกร
ในจงัหวดัสมทุรปราการ	สร้างเครอืข่ายแนวคดิทีเ่ชือ่มัน่
ในวิถีพอเพียง	มีสมาชิกกว่า	30	คน	ผลิตข้าวอินทรีย ์
ที่สามารถต้ังกองทุนสวัสดิการดูแลสมาชิกในชุมชนได้ 
บ้านของสุรชัยเป็นศูนย์การเรียนรู ้ตามรอยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ท่ีมีผู ้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
โดยท่ีเจ้าของบ้านต้อนรับอย่างเต็มใจและมีความสุข 
ในฐานะผู้ให้
	 “ถึงจะมองไม่เห็นฝั ่ง	 เราก็ต้องพยายามว่าย 

อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร	โภคะทั้งหลาย	มิได้ส�าเร็จด้วย

เพียงคิดเท่านั้น”

	 ข้อความจากบทพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก	
ซึ่งเป็นค�าตอบที่พระมหาชนกทรงตอบนางมณีเมขลา	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานเตือนสติ 
คนไทยใน	ส.ค.ส.พระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่	
2555	ว่าให้มีความเพียรเช่นเดียวกับพระมหาชนก 
ที่ทรงอดทนว่ายน�้าในมหาสมุทรด้วยความเพียรจนรอด
ชวีติ	ประโยชน์ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ล้วนเกดิจากการกระท�า 
ไม่ได้เกิดจากแค่เพียงคิด
	 สุรชัย	แซ่จิว	สร้างเรือธงน�าชีวิตโดยอาศัยศรัทธา
และการลงมือท�าจริง	 ไม่เพียงสามารถรักษาผืนดินที่
บรรพบุรุษมอบให้	แต่ยังพิสูจน์ถึงแรงใจที่ไม่เคยหมด	
ซึง่นบัวนัเหลอืน้อยลงทกุท	ีท่ามกลางโลกทีเ่ปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว

สุรชัย แซ่จิว
ถอดรหัสชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

กลางเมืองอุตสาหกรรม
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	 เกอืบ	30	ปีแล้วที	่กล	โฉมคุม้	เกษตรกร	วยั	65	ปี	
แห่งบ้านกร้าว	ต.บ้านพุ	อ.คีรีมาศ	จ.สุโขทัย	ปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างในการท�าเกษตรปลอดสารพิษ	ที่เอื้อต่อ 
ดิน	น�้า	สิ่งแวดล้อมรอบข้าง	และยังน�าความรู้ต่างๆ	จาก 
ภายนอกมาบอกเล่าให้คนในชุมชนได้ฟังอย่างต่อเนื่อง				
	 กลเช่ือว่าปัญหาการท�าเกษตรที่ยังเน้นการเผาป่า	
เผาซากไร่	ซากตอซังข้าว	การพ่ึงพาสารเคมี	ท�าให้
ดินเส่ือมสภาพ	มีผลต่อแหล่งน�้า	และการเป็นหนี้สิน 
เป็นวงจรชีวิตของเกษตรกรที่ยากจะหาหนทางในการ
แก้ไขปัญหาได้	นอกเสยีจากการกลบัมาพึง่ตนเอง	ท�าเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ	ไม่ใช้สารเคมีท�าลายดิน	น�้า	
	 “สมัยก่อนยังใช้ควายท�านา	ไถดะ	ตีเทือก	ไถแปร
ให้หญ้าตาย	และคอยดูน�้า	ท�านาด�า	ไม่ได้ใช้ยาฆ่า
หญ้า	อยู่มาจนมีควายเหล็กเข้ามาท�าให้มีก�าลังการผลิต
เร็วขึ้น	พอฝนเริ่มไม่ตกตามฤดูกาล	หญ้าขึ้น	ข้าวไม่
งาม	จึงต้องพึ่งปุ๋ยเคมี	ท�าไปเรื่อยๆ	ยังไม่มีปัญหา	พอ
สิบปีให้หลัง	ดินมันเริ่มแน่น	รถไถก็ไม่ค่อยเข้า	ใส่ปุ๋ย
เท่าไรข้าวก็ไม่งาม	เนื่องจากดินเริ่มเป็นกรด	จึงต้องใช้
ใช้ยาเคมี	ทั้งยาคุม	และฆ่าหญ้า	ใส่ปุ๋ยที่มากขึ้น	เพื่อ 
เร่งให้งาม	พอฝนท้ิงช่วง	แมลงเริ่มระบาด	ก็ต้องใช ้
ยาฆ่าแมลงอกี	จนปลา	ป	ูในนาไม่มี”	กล	เล่าความหลัง
และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชาวนาไทย
	 ปี	2518	กลได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่
บ้านกร้าว	หลังจากรับหน้าที่ประมาณ	10	ปี	ได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการเกษตร	อาสาเป็นหมอดิน	และ 
กลับมาคิดวิตกว่า	ถ้ายังท�าเกษตรแบบใช้สารเคมี 
ไปเร่ือยๆ	จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น	ทั้งหนี้สิน	และ
สขุภาพ	จนมาวนัหนึง่เหตกุารณ์ทีต่อกย�า้ให้กลต้องเปลีย่น
แนวคิด	และพลิกชีวิต	หยุดท�าเกษตรแบบใช้สารเคมี 
 “ตอนนัน้ท�าไร่มะเขอื ฉดียาเคมมีาก หมาทีเ่ลีย้งไว้
ตามไปด้วย วิ่งเล่นในไร่มะเขือ พอวิ่งเสร็จมันมาเลีย
ท�าความสะอาดตัว ไม่นานมันก็ชักน�้าลายฟูมปากตาย 
อยู่ตรงนั้น” 

	 กลเริ่มเปล่ียนแนวคิด	ไปดูคนท่ีเขาท�าปุ๋ยใช้เอง	
การลดต้นทุน	แล้วน�ากลับมาใช้ในที่นา	เริ่มจากไม่
เผาตอซังข้าว	เพื่อใช้คลุมดิน	และไถกลบเป็นปุ๋ยเพิ่ม
จุลินทรีย์ในดิน	ท�าปุ๋ยพืชสด	ปลูกถั่วพุ่มบ�ารุงดิน	ที่ได้
จากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน	ช่วงแรกใส่ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยท�า
เอง	จากนั้นค่อยๆ	ลดปุ๋ยเคมี	ท�าได้	3	ปี	ไร่	นาของกล
ก็ปราศจากปุ๋ยเคมี	ไส้เดือน	สัตว์ต่างๆ	ก็เริ่มกลับมา	
	 “จะผลิตน�้าหมักชีวภาพไว ้ฉีดทางใบ	 ปุ ๋ยผง
บ�ารุงดินกินตามราก	หมดหน้าท�านา	จะหว่านถั่วพุ่ม 
จนถั่วพุ่มออกดอก	ใกล้ออกลูกก็ไถกลบ	ช่วงนั้นถั่ว
พุ่มจะให้แร่ธาตุในดินมาก	ปล่อยทิ้งไว้สักสองอาทิตย ์
ก ่อนด�าก็ใส ่ปุ ๋ยผงรองพื้น	และตี เทือก	ขังน�้ าไว  ้
ปุ๋ยอินทรย์ีเป็นปุ๋ยหนกัจะใช้เวลานานในการท�าปฏิกริยิา”	
		 นาก็ต้องท�า	แต่หน้าที่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ยิ่งหย่อน	กล
ต้องออกไปประชุมข้างนอก	ประชุมบ่อยครั้งเข้าจึงไม่
ค่อยมีเวลาท�านา	ต้องจ้างให้คนแถวบ้านไปไถนาแทน	
คนไถเห็นว่าดินน่ิม	ร่วนซุย	ไถง่าย	เลยชอบก็น�าแบบ
อย่างกลับไปท�าตาม	เหมือนกับหลายคนในชุมชนที่เห็น
กลท�าการเกษตรแบบไม่พึ่งสารเคมีแล้วได้ผล	ก็น�ากลับ
ไปท�าตามในไร่	นา	ของตัวเอง		
		 กลบอกว่า	 เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหา 
ข้าวไม่กินปุ๋ย	ใส่ปุ๋ยเท่าไรก็ไม่งาม	จะให้งามต้องใส่
มากๆ	พอใส่ไปมากดินเหนียว	แข็ง	แมลงมาก	เพราะ
ว่าดนิมนัป่วย	โรคกค็อืแมลงมาเบยีดเบยีน	ยิง่ไปกว่านัน้	
เกษตรกรบางคน	กลัวหญ้ารก	แก้ปัญหาโดยการเอายา
มาฉีดฆ่าหญ้า	แล้วไถกลบ	
 “ปลาร้าไม่มหีนอน เกษตรกรกลวัหญ้า	ฉลาดหรือ
มันโง่	ลองคิดดู	
	 ขนาดหญ้ายังไม่ขึ้น	ปลูกอะไรมันจะขึ้น	เปรียบ
เหมือนปลาร้าหนอนมันยังไม่กิน	คนกินก็ตายคือกัน	
ของดีต้องมีหนอน	ดินดีต้องมีหญ้า	แต่เกษตรกรกลัว
หญ้าลองพินิจพิจารณาดูว่าโง่หรือฉลาด	พอหญ้าขึ้น
เขาก็กลัว	ต้องหายาฆ่าหญ้ามาฉีด	ไม่ฉีดก็เผา	ที่แล้งๆ	
ไม่มีน�้า	พอกลางคืนน�้าค้างมาเกาะใบหญ้าและย้อยลง
ดิน	ก็ช่วยให้ดินชุ่มชื้น	พอไถ่กลบ	ใส่ปุ๋ยหมักซะหน่อย	
หญ้าจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยเกิดจุลลินทรีย์ในดิน	ไม่ต้อง
ซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เหมือนกับพวกที่เผาหรือใช้ยาฆ่าหญ้า
	 ดินก็เหมือนหม้อ	ธาตุอาหารในดินก็เหมือนข้าว 
ตักเข้าไปเรื่อยๆ	ไม่เติมธาตุอาหารให้เลย	เดี๋ยวข้าว
มันก็หมด	ต่างกันแค่	หม้อใครเล็ก	หม้อใครใหญ่ 
แต่สุดท้ายก็หมด	ธาตุอาหารในดินก็เช่นกัน	ปุ๋ยเคมี

หว่านไป	ลอยไปตามลม	ไปตามน�้า	ฝังดินอีก	ถ้าเรา 
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ	พืชอาจไม่งามทันใจ	เพราะตัว	N	P	K 
(ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม)	มีน้อย	แต ่
อินทรียวัตถุมีมาก	ช่วยปรับโครงสร้างได้ดีมาก”
	 ส่วนการไม่เผาตอซังข้าว	กลใช้เวลาทดลอง	3	ปี	
จึงรณรงค์ให้กับชาวบ้าน	โดยการขอให้ชาวบ้านเหลือ
ตอซังข้าวไว้คร่ึงหน่ึง	แล้วจุดคร่ึงหน่ึงแล้วน�ามาเปรียบ
เทียบกัน	ปรากฏว่าส่วนที่ไม่เผาใช้ปุ ๋ยเคมีน้อยลง 
ชาวบ้านเห็นว่ามันดีจริงก็ท�าตาม	เริ่มรวมตัวกันไป
เก็บซังข้าวโพด	มาท�าปุ ๋ย	โดยหาวันว่างพร้อมกัน 
ใครท�าได้เท่าไรกแ็บ่งปุย๋กนัไปใช้ตามแรงงานของตวัเอง 
เพื่อเป็นการลดต้นทุน	ลดการพึ่งสารเคมี
	 ตลอดระยะเวลาทีท่�านาปลอดสารพษิ	กลได้กนิข้าว
ที่ตัวเองท�าอย่างสบายใจ	เหลือกินแปรรูปเป็นข้าวกล้อง
ขาย	ส�าหรับลูกค้าขาประจ�าคือโรงพยาบาลคีรีมาศ 
ที่สั่งข้าวกล้องไปหุงให้กับคนไข้กินมาเป็นระยะเวลา 
กว่า	5	ปีแล้ว			
	 การลดความยากจนของกล	โฉมคุ้ม	คือการพึ่ง
ตนเองให้ได้ก่อน	เขาจึงลงมือด้วยตัวเองในการทดลอง	
พยายามหาช่องทางในการลดรายจ่าย	และสร้างรายได	้
เป็นท่ีมาของการผลิตน�้าสกัดชีวภาพ	และปุ๋ยอินทรีย์
ขึ้นมาใช้เอง	ท�าไปเรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่อง	จนได้สูตร
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง	แล้วน�าไปขยายผล	ส่งเสริมให้
สมาชิกในชุมชนผลิตน�้าสกัดชีวภาพไว้ใช้เอง	ลดการใช้
สารเคมี	และต้นทุนการผลิต	ชุมชนเร่ิมเรียนรู้ว่า	หาก 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ	ย ่อมเป็น 
แนวทางที่ช่วยแก้ไขความยากจน
	 แค่เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตก็เปล่ียน	ไม่ถึงกับรวย... 
แต่ก็ไม่จน

กล โฉมคุ้ม
รางวัลลูกโลกสีเขียว 
ประเภทบุคคล ครั้งที่ 9 
ประจ�าปี 2550

เกษตรที่เป็นมิตร
ต่อธรรมชาติ

กล โฉมคุ้ม



	 ใครที่ชอบเล่นอินเตอร์เน็ต	ลองพิมพ์ชื่อ	“ค�านึง		
นวลมณีย์”	ลงในกูเกิล	จะพบกับวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการท�าเกษตรต่างๆ	ของค�านึงปรากฏอยู ่
มากมาย	ไม่ว่าจะเป็น	การท�านาชีวภาพในบ่อซีเมนต์และ
ล้อรถยนต์แทนการปลูกในแปลงนา	การปลูกผักคอนโด 
เป็นต้น	แต่ใครทีไ่ม่สะดวกเข้าใช้อนิเตอร์เนต็	บทความนี้
มีเรื่องราวการท�าสวนยางพาราแบบวนเกษตรของค�านึง
มาเล่าให้ฟัง	เป็นทางเลือกรับมือสถานการณ์ของราคา
ยางพาราทีต่กต�า่	เปลีย่นสวนของตนเองสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจครวัเรอืน	ส่ิงแวดล้อม	และความม่ันคงทาง
อาหาร
 ค�านึง นวลมณีย์ เกษตรกรวัย	51	ปี	แห่งบ้านเขา
จันทร์	ต.จะโหนง	อ.จะนะ	จ.สงขลา	ผูกพันกับการ 
ท�าเกษตรมาตั้งแต่เด็ก	สั่งสมประสบการณ์การท�างาน
หลากหลายอาชีพ	ตั้งแต่อาชีพเผาถ่าน	รับจ้างกรีดยาง	
ท�ายางแผ่น	ท�านาและรับจ้างทั่วไปในหลายหมู่บ้าน 
ได้เรียนรู้วิถีการท�าเกษตรแต่ละภูมิปัญญาที่แตกต่างกัน	
และมีโอกาสไปเรียนรู้การท�าเกษตรที่ส�านักสันติอโศก	
จ.นครปฐม	ก็ยิ่งท�าให้รู้วิธีการและเทคนิคการท�าเกษตร
ในรปูแบบต่างๆ	อย่างลึกซึง้	
 ค�านงึใฝ่ฝันมานานแล้วว่า อยากมสีวนทีป่ลูกผลไม้
ทกุชนิดทีต่วัเองชอบ ท่ีตอนเดก็ไม่เคยมโีอกาสได้กนิ 

	 เ ม่ือมี ท่ี ดินเป ็นของตนเองเขาจึงปลูกผลไม ้ 
หลากหลายชนดิ	เช่น	ทุเรยีน	ลองกอง	จ�าปาดะ	เป็นต้น	
นอกจากนี้	เขายังเพียรศึกษา	หาความรู้	ปรับเปลี่ยน
วิธีการต่างๆ	ท่ีได้เรียนรู้จากสถานท่ีต่างๆ	มาประยุกต์
การท�าเกษตรในแบบฉบับของตนเอง	พอเข้าที่เข้าทาง 
สิ่งท่ีเขาเพียรท�าได้ผล	ก็เริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ 
ให้กบัคนท่ีสนใจเข้ามาศกึษาดูงาน	
	 แนวคิดการท�าสวนยางพาราแบบวนเกษตรของ
ค�านึง	เร่ิมข้ึนเมื่อปี	พ.ศ.2550	หลังจากไปดูสวนของ	
เคยีง	คงแก้ว	ในกิง่อ�าเภอศรนีครนิทร์	จ.พัทลงุ	ปลูกไม้
ผลยนืต้นหลากหลายชนดิ	เช่น	ทเุรยีน	มงัคดุ	ลองกอง	
กระท้อน	ระก�า	หยี	จึงกลับมาทดลองปลูกในสวน
ยางพารา	เพราะต้องการใช้พ้ืนท่ีว่างในสวนยางพารา 
ให้เกดิประโยชนส์งูสดุ	โดยเริ่มจากการหาพันธุไ์ม้ที่ชอบ	
เหมาะกับการปลูกเป็นพืชร่วมยาง	และให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกจิท่ีคุม้ค่า	
	 สวนยางพาราของค�านงึมพีืน้ที	่4	ไร่	3	งาน	ระยะห่าง	
7x3	เมตร	พอยางอายุประมาณ	3	ปี	ค�านึงปลูกสละ 
อินโดตรงกลางแถวต้นยางพารา	สละอินโดห่างกัน
ประมาณ	2.5	เมตร	ส่วนผกัเหลียงปลูกระหว่างยางพารา
และสละอนิโดท่ีระยะ	1.7	เมตร	ระหว่างผักเหลยีงห่างกนั
ประมาณ	3	เมตร	โดยผกัเหลยีงจะอยู่สลบักบัยางพารา	

ส่วนพื้นที่ด้านที่เป็นสละอินโดกับยางพาราจะเว้นไว้ 
เ พ่ือน�าทางใบของสละอินโดที่ ได ้จากการตัดแต ่ง 
สละอินโดในแต่ละคร้ังมาวางไว้ในพื้นที่ดังกล่าว	เมื่อ
ทางใบย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ในสวนต่อไป	
ค�านงึให้ชือ่สวนยางพาราแบบวนเกษตรแปลงนีว่้า	“สวน 
คณูสาม”	เน่ืองจากเปรียบเสมอืนการปลกูยางพารา	1	แปลง 
สละอินโด	1	แปลง	และผักเหลยีง	1	แปลง	แต่เขาน�าพชื
ทัง้	3	ชนดิมาปลกูรวมกันไว้ในแปลงเดยีวกัน	นอกจากน้ี 
ยังปลูกตะเคียนทอง	จ�าปาป่า	พะยอม	และพันธุ์ไม้ 
อกีหลายชนิดบรเิวณหลงัสวน	เพือ่สร้างความหลากหลาย
และความร่มรืน่ให้กับสวน
	 การบริหารและการจัดการสวนยางพาราแบบ 
วนเกษตร	ค�านงึไม่มกีารจดัการสวนท่ีชดัเจน	แต่กิจกรรม
ที่ท�าเป็นประจ�า	คือ	การทาหน้ายางด้วยขี้ปลาผสม
ดนิแดง	เพือ่ให้หน้ายางมคีวามอดุมสมบรูณ์	เปลอืกนิม่	
หน้ายางไม่แห้ง	ส่งผลให้น�า้ยางออกด	ี
	 จากการจดบันทึกและการรวบรวมผลผลิตต่างๆ 
ที่ได้จากการท�าสวนยางพาราแบบวนเกษตรค�านึง 
พบว่า	ยางพาราได้ปริมาณน�้ายางมากขึ้น มีพืชอาหาร
ส�าหรบับรโิภคในครวัเรอืน แจกและจ�าหน่ายท�าให้มรีายได้
ยั่งยืนจากผลผลิตในสวนยางพาราแบบวนเกษตร	เช่น 
กิง่ผกัเหลยีง	ผกัเหลียง	ผลสละอนิโด	เป็นต้น	นอกจาก
นี้ความหลากหลายของต้นไม้ในสวนยังช่วยลดการ 
ชะล้างพงัทลายของหน้าดนิ	ท�าให้ต้นยางพาราไม่โค่นล้ม	
ทั้งยังช่วยท�าให้บรรยากาศในสวนมีความสดชื่น	รู้สึก
สบายใจเมื่อเข้าสวน
	 ค�านึงยังได้ทดลองปลูกข้าวในล้อรถยนต์	จากที ่
ทดลองปลูกข้าวจัดแสดงหน้าบริเวณเข้าชมงานเกษตร 
ได้พัฒนาต่อยอดทดลองจนกลายมาเป็นการปลูกข้าว 
ท่ีไม่จ�าเป็นต้องใช้นา	แต่สามารถปลูกข้าวได้ตลอดป ี
ด้วยวัสดุเหลือใช้อย่างล้อรถบรรทุก	บ่อน�้า	หรือหากมี
พืน้ทีส่ร้างเป็นบ่อความสงูไม่มากนกัก็สามารถปลูกข้าวได้
เช่นกัน	เทคนคิคอืเรือ่งการบรหิารจัดการน�า้ วสัดท่ีุใช้ปลกู
ข้าวน้ันเป็นถุงด�าใส่ดนิทัว่ไป น�าไปแช่ในน�า้ทีมี่แร่ธาตุอยู่ 
วธิกีารปลกูแบบนีม้ข้ีอดคีอื	เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลติ	ตวัถงุ 
ยังคงหมุนวนกลับมาใช้ปลูกในครั้งต่อไปได้โดยแทบ 
ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่ม	ในหนึ่งปีสามารถปลูกได้ถึง 
3-4	รอบการผลิต	ขึน้อยู่กับสายพนัธุข้์าว
	 ค�านึงเหมือนนักวิจัย	ทดลองอะไรหลายๆ	อย่าง 
จนประสบความส�าเร็จ	เป็นความรู้ให้ใครหลายคนที่
เข้าไปดูงานในสวน	ไม่ว่าจะเป็น	การปลูกผักไฮโดร 
โปนิกส์แบบใช้ดนิ	การตอนก่ิงมะละกอ	ฟักทอง	หรอืการ
เจาะน�า้ไผ่น�ามาเป็นเคร่ืองดืม่	ฯลฯ		
	 การท�าสวนยางพาราแบบวนเกษตร	ปลูกพืช 
หลากหลาย	น่าจะเป็นทางออกที่ส�าคัญ	ที่เกษตรกร 
รายย่อยหันมาพึ่งพาตนเองมากกว่าระบบเศรษฐกิจโลก 
ท่ีไม่มคีวามมัน่คงและแน่นอน	เพราะสวนยางพาราแบบ
วนเกษตรนอกจากจะท�าให้
เกษตรกรมรีายได้ทีเ่พิม่ขึน้แล้ว
ยังเป็นการช่วยฟ้ืนฟแูละ
รกัษาระบบนิเวศ
ให้ดีขึน้ด้วย

สวนคูณสาม สวนยางพาราวนเกษตร
คำ นึง นวลมณีย์

ยางพารา ยางพารา ยางพารา

ยางพารา ยางพารา ยางพารา

ยางพารา ยางพารา ยางพารา

3 เมตร
สละอินโด สละอินโด

สละอินโด สละอินโด

สละอินโด สละอินโด

สละอินโด สละอินโด

ผกัเหลียง ผกัเหลยีง

ผกัเหลียง ผกัเหลยีง

3 เมตร

2.5  เมตร

7 เมตร 1.7 เมตร 1.7 เมตร
พืน้ท่ีส�าหรบัวางทางใบสละอินโด
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ขาดน้ำ  ไม่ขาดใจ
ผู้เข้าร่วมออกแบบการจัดการน�้าเอง	ผมก็เลยร่วม” 
แต่ด ้วยงบประมาณที่มีจ�ากัด	ถึงแม้ทางโครงการ 
จะเข้ามาสนับสนุนเงินทุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการครึ่งหนึ่ง	
แต่มนูญก็ต้องคิดวิธีที่หาน�้าโดยใช้เงินให้น้อย และใช้
พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด 
	 มนูญท�าในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึง เขาขุดบ่อบาดาล	
แต่แทนที่เขาจะใช้เครื่องสูบน�้าดึงน�้าขึ้นมาใช้ให้เต็มที	่
เขากลับไม่ท�า	
	 “ถ้าใช้เครื่องสูบน�้าน�้ามันก็จะหมดเร็ว	สิ้นเปลือง
น�้ามันด้วย	เราก็ต้องคิดว่าถ้าจะท�าเกษตรแบบยั่งยืน	
เราก็ต้องรู้จักใช้ธรรมชาติให้คุ้มค่า	ต้องรักษาเค้าไว้ด้วย	
เค้าจะได้ช่วยเราไปนานๆ” ความเข้าใจธรรมชาติของ 
มนญูท�าให้เขาใช้เศษผ้าเก่ามาขงึเป็นเป็นใบพดั ใช้ไม้เก่า 
เท่าที่มีอยู่ในบ้านประกอบขึ้นเป็นกังหันลม และสร้าง
แท้งค์เก็บน�้าส�ารองไว้ยามขาดแคลน	หากใครผ่านไป 
ผ่านมากค็งจะหวัเราะเยาะว่าเจ้ากงัหนัลมตวันีจ้ะสบูน�า้ 
ขึ้นมาได้สักกี่น�้ากันเชียว
	 กังหันตัวแรกทดลองใช้ในปี	2552 ปีที่นับได้ว่า 
แล้งจัดปีหนึ่ง หากวันไหนลมแรงเจ้ากังหันก็
จะสูบน�้าขึน้มาได้มากหน่อย แต่ถ้าลมน้อย
น�า้กน้็อยอย่างไม่ต้องหวงั	นี่คือกลไกของ
ธรรมชาติ และมนูญก็เข้าใจดีและยอมรับ 
ไม่ใช่แค่ขุดสระ ท�ากังหันลม ตอนนี้เขา 
ติดต้ังแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไว้เป็นตัวเสริมหากลมอ่อนนิ่งเกินไป 
	 มนญูยังลดพืน้ท่ีปลกูข้าวจาก 10 ไร่ 
เหลือเพียง	5 ไร่ครึ่ง แล้วอีก 4 ไร่ครึ่ง 
ที่เหลือล่ะเขาเอาไปท�าอะไร	
	 “ผมก็ขุดร่องน�้าให้น�้ากระจายได้ 
ทั่วถึง เพราะเราเอาพื้นที่นามาปรับ 
เปลี่ยนเป็นท่ีปลูกผักสวนครัวด้วย”	มนูญ 
ท�าอย่างไม่เสียดายว่าข้าวจะได้น้อยลง เพราะ 
สิ่งที่เขาคิดคือการท�าตามก�าลังคน ก�าลังน�้าไม่ได้ห่วงว่า 
วิธีท�าอย่างนี้จะท�าให้เขาได้ข้าวลดลง เรือ่งราวมนักลบั 
พลิกผันเพราะข ้าวท่ีปลูกในพ้ืนท่ี	5 ไร ่ครึ่ง 

	 ฟิ้ววววว…

	 เสยีงบัง้ไฟแสนพุ่งทะยานสูท้่องฟ้า ชาวบ้านหนองเลงิ	
อ.ค�าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ต่างพากันลุ้นว่าบั้งไฟของใคร
ใช้เวลาอยู่บนฟ้ามากที่สุด ไม่ต่างอะไรกับการลุ้นว่าปีนี้
ฝนจะแล้งยาวนานเท่าไหร่ และต้นข้าวของพวกเขาจะ
อยู่รอดหรือไม่	
	 “สมัยก ่อน พอหลังสงกรานต์ฝนก็จะเริ่มตก 

ชาวบ้านเริ่มเตรียมดินปลูกข้าวกันแล้ว พอกลางพฤษภา 
กเ็ริม่ปักด�า	แต่เดีย๋วนีฝ้นมันมาช้ามาก บางทีตกวันสองวัน 
แล้วก็หายไปเป็นเดือน” มนูญ	พูดพลางมองดูเมฆ
เคลื่อนลอยผ่านไป	
 มนูญ ภูผา ท�านาได้แค่ปีละครั้ง ที่นาของเขาไม่ได้
อยู่ในเขตชลประทาน ต้องอาศัยน�้าฝนเพียงอย่างเดียว 
ผืนนาก็เป็นดินปนทรายไม่อุ ้มน�้า เม่ือก่อนเขาท�านา
แบบใช้สารเคมีเหมือนชาวนาทั่วๆ ไป แต่ยิ่งท�าก็ยิ่งต้อง
ซื้อปุ๋ย ซื้อยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นทุกปี ต้นทุนเพิ่ม แต่กลับ
ได้ข้าวน้อยลง	
	 “ตอนนั้นฝ่ายส่งเสริมของกรีนเนทเขาเข้ามา 
ส่งเสริมให้ชาวบ้านท�าเกษตรอินทรีย์ ก็เลยลองท�าดู 
ที่นามีอยู่	10 ไร่	ปี	2544	ก็เร่ิมปลูกข้าวอินทรีย์หมด” 
มนูญบอกว่าผลผลิตข้าวได้เพิ่มข้ึน และต้องการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัว แต่ก็เหมือน
กับความฝันลมๆ แล้งๆ เพราะล�าพังจะอาศัยน�้าฝน
ปลูกข้าวเพียงปีละครั้งก็ยังต้องลุ้นทุกปีว่าฝนจะทิ้งช่วง 
ปล่อยให้ต้นข้าวรอน�้าจนจะขาดใจตายเสียก่อนหรือไม่ 
	 เมื่อป ัญหาหลักคือเ ร่ืองน�้า มนูญจึงยอมเสีย 
พื้นท่ีนาส ่วนหนึ่งเพื่อขุดสระน�้า แต่บางป ีแล ้งจัด
น�้าในบ่อยังแห้งสนิท	ไม่พอเลี้ยงต้นกล้าข้าว	ข้าวยัง 
ยืนต้นตาย	บางปีเมื่อถึงฤดูปักด�า	ฝนก็ยังไม่มาเยือน  

ชาวบ้านหลายคนรวมถึงมนูญก็จ�าเป็นต้องด�านาผง 
คือการด�านาทั้งๆ	ที่ผืนดินแห้ง	ไม่มีน�้าหล่อเล้ียง 
แม้สักหยด	หากต้องรอลุ้นอย่างนีทุ้กปี จะหาความม่ันคง
ทางอาหารได้อย่างไร	และนี่คือโจทย์ใหญ่ของมนูญ
	 “พอดทีางมลูนธิสิายใยแผ่นดนิเขาเข้ามาหาสมาชกิ 
เพื่อเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดการน�้า	โดยให ้

ได้มากกว่าตอนปลูกทั้ง 10 ไร่เสียอีก ข้าวท่ีได้เขาแบ่ง
เป็น 3 ส่วน	คือเก็บไว้กิน เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์	และขาย	
	 ข้าวของมนูญได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์หลายฉบับ ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพว่าข้าว
ของเขาปลอดภัยสามารถส่งไปขายได้ทั่วโลก มีตลาด
รองรับแถมยังมีคนอยากผูกปิ ่นโตซ้ือข้าวจากเขา
โดยตรง	ท�าให้ข้าวไม่พอขาย	
	 ปัจจัยที่ท�าให้ข้าวของมนูญมีคุณภาพขนาดนี้ไม่ใช่
แค่เร่ืองการบริหารจัดการน�้าที่เขาให้ความส�าคัญ แต่
ความจริงใจต่อผู้บริโภค ลงมือท�าด้วยตัวเองทุกขั้นตอน
เพ่ือให้ได้ข้าวอนิทรย์ีท่ีปลอดภยัส�าหรบัคนกนิข้าวทกุคน 
 “เราไม่ท�าเกนิก�าลัง เพราะจะท�าให้เราจดัการได้ไม่ดี 
ของที่ได้ก็ไม่มีคุณภาพ คนซื้อก็จะคิดว่าเราหลอกลวง 
สุดท้ายผลเสียก็ตกมาที่ตัวเราเอง มันท�าให้ไม่ย่ังยืน” 
มนูญกล่าวทิ้งท้าย	
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	 เจ็ดโมงเช้าของวันที่	18	เมษายน	2558	ชุมชนบ้าน

ทุง่ยาว	ต.ศรบีวับาน	อ.เมอืง	จ.ล�าพูน	ได้สญูเสยี	คนดี 

ผู้รู้	นักพัฒนา	ถึงแม้จะรู้ว่าการ	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	เป็น

เรื่องธรรมชาติของคนก็ตาม	แต่การสูญเสียในครั้งนี ้

กท็�าให้ครอบครวัและชมุชน	ยากทีจ่ะท�าใจ	และรูส้กึเศร้า

เสียใจ	ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘แม่ภาคี วรรณสัก’ 

แม่แห่งบ้านทุ่งยาว	ไม่น่าจากพวกเราไปเร็วอย่างนี้	

	 แม่ภาคี	จากไปในวัย	67	ปี	ด้วยโรคมะเร็ง	ช่วงที่

แม่ป่วยได้ไปเย่ียมแม่	แม่มกัจะพดูแต่เรือ่งงานของชมุชน

และเครือข่ายตลอด	เพราะแม่เป็นห่วง	และยังฝากให้

ดูแลต่อ	แม่ภาคีเป็นผู้หญิงคนแรกของชุมชนที่ลุกขึ้นมา

เป็นแกนน�าในการต่อสู้เรือ่งการจดัการป่าโดยชุมชนของ

ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว	ให้รอดพ้นจากการประกาศเป็น

วนอุทยานของกรมป่าไม้ในปี	2532	

	 จากนั้นแม่กับชาวบ้านก็ร่วมกันตั้งกฎระเบียบป่า	

และการใช้ประโยชน์จากป่าเพิ่มเติม	พัฒนาอาชีพเสริม

ของชาวบ้าน	มีกลุ่มแม่บ้านเกิดขึน้กว่าสบิกลุ่ม	ทีม่ผู้ีหญงิ

บริหารจัดการอยู่	และน�าประสบการณ์ของตัวเองขยาย

ออกไปตามเครือข่ายต�าบล	อ�าเภอ	และระดับจังหวัด

ล�าพูน	ไปจนถึงเครือข่ายภาคเหนือ

คนในชุมชนและเยาวชนให้รักษาประเพณี	วัฒนธรรม	

ความเชื่อของชุมชนไว้ต่อไป	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	แม่ภาคีใช้การอู้จ๋ากั๋น

เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการปลูกจิตส�านึกไปสู่คนในชุมชน	

และลูกหลานในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของ

หมู่บ้าน	และรักษาประเพณี	วัฒนธรรม	ความเชื่อไว้

อย่างเข้มแข้ง	ท�าหน้าที่เสมือนเป็น	“แม่”	ของชุมชน 

บ้านทุ่งยาว	

	 ความดีของ	‘แม่ภาคี	วรรณสัก’	พวกเราคน 

ในชุมชนบ้านทุ่งยาว	และชาวลูกโลกสีเขียว	จะระลึกถึง

และเป็นแนวปฏิบัติของพวกเราตลอดไป

ต่อต้านการขายท่ีดินให้กบัคนข้างนอก เพราะว่าท่ีดินเรา 

มีไม ่มาก	แม่ภาคีคิดว ่าลูกหลานเราไปเรียนแล้ว 

อาจไม่ได้เป็นเจ้า	เป็นนายทุกคน	จึงคิดท�าโรงเรียน

ชาวนา	ให้ครูและนักเรียนมาเรียนท�านากับชาวบ้าน 

โตมาจะได้ช่วยตัวเองได้	เพราะคนทุ่งยาวออกไปท�างาน

ที่ไหน	ก็กลับมากินข้าวบ้านอยู่ดี	

	 แม่ภาคีกับแม่หญิงทุ่งยาวก็เลยมาร่วมกันท�าความ

มั่นคงทางอาหารของชุมชน	จากท้องนา	ในพื้นท่ีชุมชน 

และป่า	มีการเก็บข้อมูลอาหารจากป่าในรอบ	1	ปี	

เมื่อปี	2541	และน�าข้อมูลเข้าไปประกอบขอ	พ.ร.บ. 

ป่าชุมชนในปี	2543	แม่ภาคีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้อง 

เป็นคนน�าเสนอข้อมูลจากป่าที่ประกอบขอ	พ.ร.บ. 

ป่าชุมชนฉบับประชาชนท่ีรัฐสภาให้กับกรรมาธิการฯ	

เขาบอกว่าไม่เคยเห็นป่าว่าเป็นอย่างไร	แม่ก็เลยท้าให้

กรรมาธกิารลงพืน้ท่ีท่ีป่าทุ่งยาวเมือ่ปี	2549	กรรมาธกิารฯ	

ก็ลงจริงๆ	

	 ถึงแม้	พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับประชาชนที่แม่ภาคี

พยายามอยากให้มีต้องตกไป	แม่ก็ยังมุ่งมั่นท�างานกับ

เครอืข่ายป่าภาคเหนอื	กลบัมาท�าป่าของตวัเองให้ดทีีส่ดุ	

แม่จึงผลักดันเรื่องการจัดการป่าชุมชนให้เป็นหลักสูตร

ท้องถิ่นของโรงเรียนวัดทุ่งยาวในปี	2554		

	 แม่บอกว่า	“ถ้าเป็นหลกัสตูรแล้วไม่ใช่ว่าจะสอนแต่

เด็กบ้านเรา	แต่ยังได้สอนเด็กบ้านอื่นด้วย”	ตอนนี้ก็เป็น

หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว	นอกจากนี้	แม่ภาคียังพร�่าสอน

 ผู้น�าอาชีพก้าวหน้า
จากกระทรวงมหาดไทย ปี 2545
 รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล

ครั้งที่ 10 ป ี2551
 รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน

ปี  2554
 ในเรือ่งการใช้ชวีติ แม่ภาคกีจ็ะย�า้ให้ฟัง 

อยู่เสมอว่า ไม่ให้ประมาทให้รักษาศีล 5 

และยังรณรงค์ให้ชาวบ้านกนิอาหารพ้ืนบ้าน 

ตามฤดูกาล ให้รักษาที่ดินไว้ให้ลูกหลาน 

รางวัลแห่งการต่อสู้และท�าความดี
ที่แม่ภาคี วรรณสัก ได้รับ
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ผืนป่าห้วยขาแข้ง
	 ผ่านมาเกอืบสามเดอืนแล้ว	กบัการจากไปของต้อม นจุนาถ จันทร์สม	ผูเ้ป็นท่ีรกั 

ของลุง	ป้า	น้า	อา	พี่น้องเครือข่ายนักอนุรักษ์รอบฝืนป่าห้วยขาแข้ง	และเครือข่าย

รางวัลลูกโลกสีเขียวภาคกลาง-ตะวันตก

	 หนู	จันทร์สม	และค�าพอง	จันทร์สม	พ่อจ๋าแม่จ๋าของต้อม	ย้ายภูมิล�าเนาจาก

อีสานมาตั้งรกรากที่อ�าเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี	ใกล้ผืนป่าห้วยขาแข้งตั้งแต่ 

ต้อมยงัไม่เกดิ	แม้ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋ามอีาชพีค้าขาย	ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ามากนกั	

แต่ค�าสอนของพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ลูกๆ	ทั้ง	11	คนจ�าได้ไม่ลืมก็คือ	ห้ามเอาเปรียบ	หรือ

เบียดเบียนใคร	ไม่ว่าคนหรือธรรมชาติ	จึงไม่แปลกใจที่ต้อม	ลูกสาวคนเล็กของบ้าน	

จะมีจิตใจรักษ์ธรรมชาติและผูกพันกับป่าห้วยขาแข้งผืนนี้

	 ต้อมเรียนจบปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สรุนาร	ีจังหวัดนครราชสีมา	เธอใช้เวลา	3	ปี	ค้นหาตัวเอง	และประสบการณ์ชีวิต 

ในเชียงใหม่	แต่เมื่อพ่อจ๋าอยากให้อยู ่ใกล้	ต้อมจึงกลับบ้านและเริ่มงานเป็น 

เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าห้วยแข้งเมื่อปี	2546	ตอนนั้นต้อม 

อายุ	30	ปีเป็นคนรุ่นใหม่หนึ่งในไม่กี่คนที่หวนคืนบ้านเกิด

	 หากปล่อยให้การปกป้องและอนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้งอันกว้างใหญ่ให้เป็น

หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว	มรดกโลกทางธรรมชาติผืนนี้ก็คงรักษา 

ความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ยาก	การปลูกฝังจิตส�านึกและกระตุ้นให้ชาวบ้านและ 

กลุ่มเยาวชนในชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งมีส่วนร่วมในการปกป้องป่าล�้าค่าผืนนี ้

คือปฏิบัติการเชิงรุกอันเป็นเป้าหมายหลักของต้อม	ในฐานะเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ	

	 ต้อมตั้งใจและเรียนรู้การท�างานร่วมกับชุมชน	เริ่มจากการเข้าไปประสานงาน

กับชุมชน	กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือดูแลรักษาป่า	จัดค่ายเยาวชนเพ่ือปลูกฝัง

จติส�านึกให้กับคนรุน่ใหม่	ด้วยแนวคดิทีว่่าการเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชนซึง่เป็น 

จดุเล็กๆ	ทีก่ระจายรอบผนืป่า	ด้วยเชือ่ว่าหากจดุเลก็ๆ	เหล่านี	้รวมตวักนั	กจ็ะกลาย

เป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง	นั่นก็คือแนวคิดท่ีต้อมได้ซึมซับ 

จากฉลอง	นุ้ยฉิม	ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	ในขณะนั้น

	 “ต้อมเป็นคนช่างเจรจา	คุยด้วยแล้วมีความสุข	เข้ากับคนง่าย	ท�างานด้วยมุ่ง

มั่นจริงใจ	ท�าให้การประสานระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานภายนอกไม่ใช่เรื่องยาก”	

ฉลองกล่าวถึงอดีตลูกน้องซึ่งรักและผูกพันเสมือนพี่น้อง

	 วิเชียร	บัวอุไร	ประธานป่าชุมชนเขาหิน	เหล็ก	ไฟ	และประธานป่าชุมชนจังหวัด

อทัุยธาน	ีเล่าว่า	“รูจ้กักบัต้อมมา	7-8	ปี	แรกๆ	รู้จกักันในฐานะจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน	

เป็น	‘คนนอก’	ท่ีเข้ามาท�างานร่วมกบัชาวบ้าน	เป็นคนกลาง	คอยประสานงานระหว่าง

หน่วยงานกับชาวบ้าน	ความจริงใจและความตั้งใจของต้อมท�าให้ชุมชนยอมรับ	และ

รู้สึกว่าต้อมเป็น	‘คนใน’	ชุมชนไปแล้ว”

	 นอกจากเป็นผูป้ระสานงานกบัคนในพืน้ทีแ่ล้ว	ต้อมยงัเป็นตวัเชือ่มระหว่างคนใน

พื้นที่กับคนนอกพื้นที่ด้วย	ในปี	2553	พ่อถนอม		ช่วยงาน	คณะกรรมการ	“รางวัล

ลูกโลกสีเขียว”	ภาคกลาง	-	ตะวันตก	เห็นความทุ่มเท	ความจริงใจ	ความกว้างขวาง 

ในหมู่ชาวบ้าน	และความเสียสละเพื่อส่วนรวมของต้อม	จึงเสนอให้สถาบันลูกโลก

สีเขียวเชิญต้อมมาร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อช่วยขับเคล่ือนงานด้านการอนุรักษ ์

ในพืน้ทีจ่งัหวดัอทัุยธาน	ีต้อมจงึกลายเป็นส่วนหนึง่ของพวกเรา	ช่วยสรรหาบคุคลและ 

กลุ่มบุคคลในพื้นท่ีจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง	ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ 

ให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน	นับตั้งแต่นั้น

	 นอกจากสถาบันลูกโลกสีเขียว	คนท่ีมีประสบการณ์ท�างานร่วมกับชุมชนมา 

ยาวนานอย่างต้อมยงัได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานอ่ืนๆ	อกีมาก	ทัง้ภาครัฐ	เอกชน	

และภาคประชาสังคม	เช่น	มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	และส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 

จากฐานชีวภาพ	(BEDO)	และต้อมก็ท�างานอย่างเต็มความสามารถเสมอ

	 เวลาผ่านไป	หญิงร่างเล็กช่างพูดช่างเจรจาคนนั้น	กลายเป็นที่รู้จักและจดจ�า 

ของเหล่าคณะกรรมการป่าชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งทั้ง	30	ชุมชน	ซึ่งเอ็นดูต้อม

เหมอืน	‘ลูกหลาน’	แม้ว่าต้อมจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	แล้วก็ตามต้อมก็ยังได้รับ 

ความไว้วางใจให้เป็นประธานเครือข่ายเพื่อนห้วยขาแข้ง	ซึ่งคอยช่วยเหลือและ 

ให้ค�าปรึกษาพี่น้องในเครือข่ายด้วย	

	 “เมื่อมีโอกาส	พี่ต้อมจะพาผม	พาพี่น้องในเครือข่ายเพื่อนห้วยขาแข้ง	หรือ 

แม้กระทั่งคนในครอบครัว	หลานๆ	ของพี่ต้อม	เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยเสมอ”	เต่า	เทพชัย		

เทียนทอง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลระบ�า	วัย	30	ปี	ที่เล่าถึงความพยายาม 

ในการส่งไม้ต่อให้ถงึคนรุน่ใหม่อย่างเขา	เต่าเรยีนรูง้านจากต้อมและน�าไปใช้ในชมุชนบ้าน

	 ต้อมร่วมกับแกนน�าชุมชนจัดตั้งเครือข่ายป่าครอบครัวจังหวัดอุทัยธาน ี

ขึน้ในปี	2550	เพ่ือน�าพันธุไ์ม้จากป่ามาปลกูในรัว้บ้านของตนเอง	นอกจากชาวบ้านจะมี

รายได้แล้ว	ยงัลดการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าโดยตรง	ปัจจุบันมีสมาชกิ	79	ครอบครัว	

ครอบคลุม	8	ต�าบล	3	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอบ้านไร่	อ�าเภอห้วยคต	และอ�าเภอลานสัก	

	 ไม่เพยีงแต่การปลกูจติส�านกึ	ต้อมได้สร้างรปูธรรมของเครอืข่ายให้อยูคู่ก่บัผนืป่า 

ห้วยแข้ง	ด้วยการบรจิาคพืน้ทีส่่วนตัวจ�านวน		5	ไร่	เพือ่สร้างศนูย์เรยีนรู้การใช้ประโยชน์ 

และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	อ�าเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี	กลายเป็นแหล่งเรียนรู ้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อาทิ	รางจืด	สมุนไพรท่ีได้จากป่า	และการจัดการป่าชุมชน	ป่าครอบครัว	ศูนย์เรียน

รู้ฯ	แห่งนี้เปิดเมื่อวันท่ี	26	กันยายน	2557	โดยในช่วงไม่ก่ีเดือนน้ี	มีผู้สนใจเข้าศึกษา 

เรียนรู้เกี่ยวกับป่าครอบครัวและป่าชุมชนที่นี่แล้วเกือบสี่ร้อยคน

	 ต้อมจากพวกเราไปด้วยอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ ่านมา 

ด้วยวยัเพียง	40	ปี	ไม่มีใครรูว่้า	หากยงัอยู	่ต้อมจะท�าอะไรได้อกีมากแค่ไหน	แต่ทีแ่น่ๆ	

พลังในการท�างานอนุรักษ์ของต้อมจะยังคงส่งคลื่นกระเพื่อมในคนรุ่นต่อไปอีกหลาย 

ต่อหลายคน	และอีกหลายต่อหลายรุ่น

	 เรื่องราวดีๆ	ท่ีมีต้อมเป็นส่วนประกอบในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาคงจะยังเล่าขาน

ในชุมชนต่างๆ	รอบผืนป่าห้วยขาแข้ง	และประทับอยู่ในความทรงจ�า

ของพวกเรา...ไม่ว่าจะผ่านไปอีกนานแค่ไหน

ผู้ร้อยใจ
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	 ต้นปีได้มโีอกาสไปเยีย่มเยอืนแม่น�า้โขงอย่างใกล้ชดิ 

อีกครั้ง	คราวนี้มีโอกาสเดินลงไปในแม่น�้าโขงในช่วง

น�้าลด	ลักษณะภูมินิเวศของแม่น�้าโขงต่างจากแม่น�้า

เจ้าพระยา	ตรงตลิ่งของล�าน�้าโขงสูงมาก	ระดับน�้าใน

ล�าน�้าโขงช่วงฤดูน�้าหลากและฤดูแล้งแตกต่างกันหลาย

สิบเมตร	จนต้องแหงนคอตั้งบ่าหากลงไปถึงก้นแม่น�้า

แล้วมองขึ้นไปยังริมตลิ่งที่เดินลงมา	ต่างจากลุ ่มน�้า

เจ้าพระยาทีร่ะดบัน�า้ในล�าน�า้กบัตลิง่ไม่แตกต่างกนัมาก	

จุดที่ไปเย่ียมชมเป็นพ้ืนที่ที่แม่น�้าโขงมีเกาะแก่งมาก 

บางแห่งยืนห่างจากพี่น้องสปป.ลาวจนตะโกนพูดกันได้		

ล�าน�้าโขงตรงนี้	ต่างจากล�าน�้าโขงบริเวณนครพนม 

ที่ล�าน�้าโขงกว้างจนมองไม่เห็นตัวกัน		

	 ร่ายมาเสียยาว	ยังไม่ได้บอกว่าไปไหนมา	สถาน

ที่นี้เรียกว่า	ดอนส้มโฮง	อยู่ในเขตต�าบลส�าโรง	อ�าเภอ 

โพธิ์ไทร	จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ทางใต้ของสามพันโบก	

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธาน ี

ราว	5	กิโลเมตร	ปกติการไหลของแม่น�้าโขง	สายน�้า 

จะไหลจากเหนือสู่ใต้	แต่บริเวณดอนส้มโฮง	ล�าน�้าโขง

จะไหลไปทิศตะวันออก	ยืน่เข้าไปในแผ่นดนิของประเทศ

ลาว	จึงอ้อมลงใต้	ถ้าไม่สังเกตอาจจะหลงทิศ	ปกติ

ถ้าเราหันหน้าเข้าหาล�าน�้าโขง	ทิศด้านหน้าจะเป็นทิศ

ตะวนัออก	แต่บรเิวณนี	้ด้านหน้าของเราจะเป็นทิศเหนอื	

เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีแม่น�้าโขงไหลตัดเทือกเขาภูพาน	

ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว	เป็นช่อง	เพื่อระบาย

น�า้ไหลลงสู่พืน้ท่ีด้านล่าง	สภาพของพืน้ที	่มลีกัษณะเป็น

สายน�า้ผ่านช่องเขาแคบแต่ลกึ	บางแห่งลกึกว่า	100	เมตร	

จากสภาพเดิมที่เป็นทิวเขาถูกแม่น�้าโขงกัดเซาะมา

เป็นเวลายาวนาน	ท�าให้ภูมิประเทศล�าน�้าโขงบริเวณน้ี 

มีเกาะแก่งขวางล�าน�้าอยู ่เป็นจ�านวนมาก	ในฤดูน�้า

หลากจะไหลท่วมจนไม่เห็นตัวเกาะ	แต่พอถึงฤดูแล้ง 

น�า้ในแม่น�า้โขงลดลง	จะเหน็แก่งหินทอดตวัไปตามล�าน�า้	

ยื่นลงไปในพื้นที่ที่เป็นล�าน�้ายาวเป็นกิโลเมตร	เลยพูด

กันเล่นๆ	ว่า	ฤดูน�้าหลากเกาะแห่งนี้เป็นของสปป.ลาว 

ฤดูแล้งเป็นของไทย	

	 	 	 	 ความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ดอนส้มโฮง 

	 	 	 คงจะสู้สามพนัโบกไม่ได้	แต่ความงดงาม 

	 	 	 ท่ีแปลกตาของแก่งหินที่ถูกกัดเซาะโดย 

	 	 	 สายน�้าตามธรรมชาติ	น่าชมอย่างยิ่ง 

	 	 	 คล้ายกับแก่งตะนะ	อ�าเภอโขงเจียม	

ริมฝั่งโขง
แห่งดอนส้มโฮง

 เขียนเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรและผู้คนที่ตั้งอยู่บนผืนดินของภาคอีสานมาหลายตอนแล้ว ยังไม่ได้เขียน
เร่ืองเกี่ยวกับแม่น�้าโขงและคนท่ีอยู่ริมฝั่งแม่น�้าโขงเลย ถึงแม้ว่า จะแวะเวียนอยู่ระหว่างแผ่นดินอีสานกับ 
ล�าน�้าโขงเป็นประจ�า สัมผัสแค่เพียงเดินไปริมโขง มองไปยังฝั่งประเทศสปป.ลาว แล้วก็ขึ้นรถกลับ

จังหวัดอุบลราชธานี	แก่งหินธรรมชาติท่ีขวางบริเวณ

ล�าน�้ามูล	ก่อนไหลลงแม่น�้าโขง	ราวปีพ.ศ.	2525-2526	

ที่ยังไม่มีการสร้างเขื่อนปากมูล	แก่งตะนะถูกระเบิดท้ิง	

เพื่อท�าทางระบายน�้า	รู้สึกเสียดายว่า	จะไม่มีโอกาสเห็น

แก่งหินเล็กๆ	แต่สวยงามอีก	พอมาพบกับดอนส้มโฮง	

ท�าให้ความรู้สึกประทับใจในแก่งตะนะตั้งแต่อดีตย้อน

กลับมาอีก		

	 ดอนส้มโฮงอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากพื้นที่อื่น	ต้อง

ตั้งใจจึงจะเข้าไปถึง	สภาพพื้นที่สมบูรณ์ยังไม่ถูกพัฒนา

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวจนไม่เห็นเค้าสภาพด้ังเดิม 

นกันยิมธรรมชาติควรจะเข้าไปเย่ียมชมก่อนท่ีดอนส้มโฮง

จะมชีือ่เสยีง	คนไปชมกนัมากจนท�าลายสภาพธรรมชาติ

ดั้งเดิมไปจนหมดสิ้น

	 ความหมายของ		ดอนส้มโฮง		“ดอน”	ในภาษาพืน้

ถิ่นหมายถึง	พื้นที่โนนสูงกลางล�าน�้า	ในฤดูน�้าหลากอาจ

จะมนี�า้ท่วมถงึกไ็ด้	ไม่ถงึกไ็ด้	แต่ในฤดแูล้ง	น�า้ลดลงแล้ว	

ลักษณะภูมิประเทศ	ที่เรียกว่า	ดอน	จะสูงกว่าบริเวณ

อื่นในล�าน�้า	พื้นท่ีส่วนท่ีเป็นดอน	มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ 

ไม่ว่าน�้าจะท่วมถึงหรือไม่ก็ตาม	ส้มโฮง	คือ	ต้นไม้ 

ขนาดใหญ่ที่มีพูพอนเพื่อค�้ายันล�าต้น	ในภาษากลาง

คือ	ต้นสมพง	(Tetrameles	nudiflora	R.Br.)	บริเวณ 

ดอนส้มโฮง	ตลิง่	กบั	ดอน	อยูห่่างกนัประมาณ	500	เมตร	

พ้ืนท่ีส่วนนี้	เมื่อน�้าในแม่น�้าโขงลดลง	มีลักษณะเป็น

พื้นที่ลาดเอียง	เข้าหาตลิ่งและดอนทั้งสองข้าง	บริเวณ

ช่วงกลางเป็นร่องน�า้เล็กๆ	ช่วงน�า้ลดกระแสน�า้ไม่รนุแรง 

จะมีตะกอนของดินที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนของ 

แม่น�า้โขง	สะสมเป็นผนืใหญ่	เดอืนพฤศจกิายน	ธนัวาคม	

น�้าลดลง	ชาวบ้านจะใช้พ้ืนท่ีบริเวณนี้	ปลูกพืชผล

การเกษตร	โดยจะปลูกบริเวณด้านบนท่ีน�้าลดลงก่อน	

และจะปลูกพืชผลลดต�่าลงมาเรื่อยๆ	จนติดกับล�าน�้า	

ช่วงของน�้าลดลงต�่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์	-	มีนาคม	

ถ้ามองจากพื้นที่สูงริมตลิ่งแล้ว	จะเห็นพ้ืนที่การเกษตร 

มีสีเขียวอ่อนหรือเข้มของพืชผลที่ลดหล่ันกันไปตาม

ความสูงของพื้นที่	งดงามเป็นอย่างยิ่ง	

	 พืชที่พี่น้องริมโขงปลูก	มีตั้งแต่	ถั่วลิสง	ข้าวโพด	

มันเทศ	(ภาษาถิ่นเรียก	มันแกว)	พืชสวนครัว	เช่น 

ผักกาดขาว		ผักกาดหอม	โหระพา	ผักกาดหิ่น	ต้นหอม	

ผกัช	ีบางพืน้ทีป่ลกูคราม	เพือ่น�าไปใช้ย้อมผ้า	ครามทีไ่ด้

จากพ้ืนที่ริมแม่น�้าโขงจะให้สีสด	พื้นที่บริเวณน้ีท�าการ

เกษตรได้ประมาณ	6	เดือน	ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน	-	

เมษายน	เม่ือฝนตกปริมาณน�า้ในล�าน�า้โขงสูงขึน้	จนท่วม

พ้ืนทีเ่หล่านี	้	ชาวบ้านกเ็ลิกปลกู	และเริม่ปลกูพชืผลใหม่

หลงัน�า้ลด	วนเวยีนเป็นวฏัจกัรในรอบปี	มาตัง้แต่โบราณ	

เนือ่งจากสภาพดินเป็นดินตะกอน	มคีวามอดุมสมบรูณ์สงู	

การปลูกพืชจึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใด

	 พื้นที่ส่วนนี้	ไม่มีเอกสารสิทธิ์	แต่สิทธิในการปลูก

พืชของชุมชนเป็นมรดกตกทอดกันมาแต่	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	

ทกุคนจะรู้ว่าสิทธขิองตนเองอยู่บริเวณไหน	เม่ือเรายืนอยู่

ริมตลิ่งจะเห็นการปลูกพืชเป็นแถวเป็นแนว	ตามสิทธิใน

พื้นที่ของแต่ละคน	ที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ	จากการ

ชอบเลาะ	(เที่ยวดู)	ท�าให้เข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ประเทศไทยมีอยู่อย่างหลากหลาย	

	 แม ่น�้าโขงหลายคนคงจะมองเห็นแต ่สายน�้า 

ท่ีไหลหลากอย่างมหาศาลในฤดูฝน	ฤดูแล้งปริมาณ

น�้าในล�าน�้าโขงแห้งขอดจนติดก้นแม่น�้า	แต่ถ้าเข้าไป

ศึกษาเรียนรู้แม่น�้าโขงอย่างละเอียดแล้ว	ยังมีทรัพยากร

ที่หลากหลาย	ที่ผู ้คนทั้งสองฝั่งได้น�ามาใช้ประโยชน	์

ทั้ง	น�้า	ผืนดิน	ปลาในล�าน�้าโขงมีความหลากหลาย

เป็นล�าดับสองของโลกรองจากแม่น�้าอเมซอน	แก่งหิน 

อนัสวยงาม	พชืพรรณทีเ่ป็นไม้เฉพาะถิน่	เส้นทางส�าหรบั

การคมนาคม	ไปจนถึงเป็นแหล่งของพิธีกรรม	ดังเช่น 

ชมบั้งไฟพญานาคในวันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	11	ของจังหวัด

หนองคาย	และไหลเรือไฟในเทศกาลออกพรรษาของ

จังหวัดนครพนม

	 เมื่อเห็นอย่างน้ี	เราคงจะรักแม่น�้าโขงมากขึ้นอีก	

ช่วยกันรักษาทรัพยากรในแม่น�้าโขงนี้ไว้เพื่อลูกหลาน 

ของเรา

ค�าว่า	แม่น�า้โขง	เป็นภาษาท่ีคนภาคกลางหรอืคนอีสานยุคใหม่เรียก	แต่คนอยูต่ดิกับแม่น�า้โขงทีเ่ป็นคนพืน้ถ่ิน 

และคนในสปป.ลาว		เรียกว่า	แม่น�้าของ	อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	เป็นหลักฐานประการหนึ่ง

ที่คนไทยริมโขงเรียกแม่น�้านี้ว่า	แม่น�้าของ	มาต้ังแต่โบราณ	แขวงบ่อแก้ว	ทางตอนเหนือของสปป.ลาว 

ถ้าศึกษาจากข้อมูลเก่า	มีชือ่เดิมว่า		แขวงหัวของ	(ต้นแม่น�า้โขง)	แต่มาเปลีย่นเป็น	แขวงบ่อแก้ว	ในภายหลงั

 โบก	เป็นภาษาอีสาน		ภาษากลางคือ	หลุม
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 ต่อย	ปวด	หวาน	ความงาม	บ�าบัดโรค	เทียน	การเกษตร	ป่า	เมื่อเอาคุณสมบัติ

เหล่านี้มารวมกัน	เราจะคิดถึงอะไร

	 ใช่แล้ว	คุณสมบัติที่ว่ามานี้รวมอยู่ในตัว	“ผึ้ง”	แมลงท่ีใครๆ	ไม่กล้าเข้าใกล้ 

แต่เรากลับใช้ประโยชน์จากความเป็นผึ้งมากมายในชีวิตประจ�าวัน	ถึงกับมีค�า 

เปรยีบเปรยว่า	“โลกท่ีปราศจากผ้ึงเหมือนกับโลกที่ไร้ดอกไม้ไร้ไม้ผล	และไร้พืชผัก”	

คนเราพึ่งพาผึ้งมานานหลายศตวรรษ	ทั้งอุปโภค	บริโภค	ไม่ว่าจะเป็นน�้าผึ้ง	รังผึ้ง	

นมผึ้ง	เกสรผึ้ง	ไขผึ้งหรือที่ใครๆ	เรียกว่าขี้ผึ้ง	พิษผึ้ง	ไม่เว้นแม้แต่การออกหาอาหาร

ของผึง้กยั็งมีประโยชน์ต่อการเกษตรและระบบนเิวศ	ประโยชน์มากขนาดนีจ้งึท�าให้รงั

ผึ้งในป่าสูญหายไปอย่างรวดเร็ว

	 เมื่อสองป ี ท่ีแล ้ว	เรื่องผึ้งยังเป ็นประเด็นส�าคัญที่ท�าให ้ประเทศรัสเซีย 

ไม่พอใจนโยบายของสหรัฐอเมริกา	รัสเซียหาว่า	สหรัฐฯ	ยังคงให้การสนับสนุน

และคุ ้มครองบริษัทผู ้ผลิตเมล็ดพันธุ ์และพืชผลการเกษตรที่รวมถึงการเกษตรท่ี

เป็นการตกแต่งพันธุกรรมของพืชรายใหญ่ของโลกคือ	Syngenta	และ	Monsanto 

ในขณะที่ปัจจุบันโลกก�าลังเกิดสถานการณ์ที่รัสเซียเรียกว่า วันสิ้นสลายของผึ้ง 

“bee	apocalypse”	และรัสเซียได้เตือนสหรัฐฯ	ว่าปัญหาเรื่องนี้สามารถน�า

ไปสู ่การเกิดสงครามโลกได้	วิกฤตการณ์เร่ืองผึ้งที่ก�าลังเกิดขึ้นท่ัวโลกคือ	การ 

ลดจ�านวนลงอย่างรวดเรว็ของประชากรผึง้ทีม่กีารศกึษาวิจัยกนัว่ามีสาเหตุมาจากสาร

เคมีในยาปราบศัตรูพืชท่ีมีส่วนผสมของ	neonicotinoids	ซึ่งก�าลังท�าลายพืชและผึ้ง	

และถ้าไม่มีการด�าเนินการใดๆ	ในเรื่องนี้อย่างจริงจังอาจจะส่งผลกระทบที่เป็นการ

ท�าลายความสามารถของธรรมชาติในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลก	รัสเซีย

ถอืว่าเรือ่งนีเ้ป็นปัญหาใหญ่มาก	กระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดล้อมของสหภาพรสัเซยี

ได้รายงาน	เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม	2556	ว่า	European	Commission	ท้ังหมดได้

ประกาศมาตรการป้องกนัล่วงหน้าห้ามการใช้ยาปราบศตัรพูชืเหล่านีท้ี	่“ฆ่าผึง้”	นานสองปี		

	 เหน็ไหมว่าผ้ึงส�าคญัมากขนาดไหน	ฉะนัน้เรามาท�าความรูจั้กกบัผึง้ให้มากขึน้ดีกว่า 

 ผึ้ง	แมลงตัวน้อยต่อยหนัก	มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว ่า	Apis	mellifera	L. 

เป็นแมลงสังคมแท้ชั้นสูง	อาศัยอยู ่รวมกันเป็นรัง	ระบบสังคมผึ้งมีวิวัฒนาการ 

มาเป็นเวลานาน	ผึ้งไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว	โดยขาดความสัมพันธ ์

กับผึ้งวรรณะอื่นภายในสังคมเดียวกัน	รังของผึ้งเปรียบเสมือนครอบครัวมีไว้อยู่อาศัย 

เก็บน�า้หวานและฟักตวัอ่อน	ถ้าใครเคยเห็นรงัผึง้จะเหน็ได้ว่าภายในรงัผึง้ประกอบด้วย

ช่องหกเหล่ียมเล็กๆ	เรียงซ้อนกันเต็มไปหมด	ท�าไมผึ้งต้องสร้างช่องหกเหลี่ยม 

พวกมันสร้างรังมหัศจรรย์นี้ได้อย่างไร												

	 เมือ่จ�านวนประชากรผึง้เพ่ิมมากขึน้ไม่มทีีจ่ะสร้างรวงใหม่เพิม่ขึน้ได้	ผึง้ภายในรงั

อยู่กันอย่างแออัด	และพีโรโมนของผึ้งนางพญากระจายไปไม่ท่ัวถึง	ท�าให้ผึ้งงานรู้สึก

ว่าขาดผึ้งนางพญา	จะท�าให้ผึ้งเกิดการแยกรัง	โดยก่อนแยกรังผึ้งงานหลายร้อยตัวจะ

ออกส�ารวจ	เพื่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่	เมื่อพบท�าเลดีพอจะอยู่อาศัยได้	ก็จะบินกลับมา

เต้นร�าบอกข่าวแก่กลุ่ม	

	 ผึง้ส�ารวจแต่ละตัวจะกลับมาส่งข่าวแตกต่างกนั	ผึง้ส�ารวจตวัใดพบทีอ่ยูใ่หม่ทีน่่า

อยู่	จะเต้นร�าอย่างตื่นเต้นและกระฉับกระเฉงจนผึ้งส�ารวจตัวอื่นๆ	ให้ความสนใจและ

พากนัไปดู	ถ้าผึง้ส�ารวจส่วนมากยอมรบัสถานทีอ่ยูใ่หม่	ผึง้กลุม่นัน้กจ็ะพากนับนิเข้าไป

อยูใ่นสถานทีอ่ยูใ่หม่นัน้	คดิดสูว่ิาแม้แต่สงัคมผึง้ยงัมคีวามเป็นประชาธปิไตยเลย	การ

ทิง้รงัยงัเหมอืนเป็นการทิง้มรดกให้กบันางพญาผ้ึงทีม่อีายนุ้อยกว่า	เพราะผึง้นางพญา

ตัวเดิมพร้อมผึง้ท้ังหมดจะไปท่ีอยูใ่หม่	ผึง้จะไม่มกีารท้ิงรงัถ้าผึง้นางพญาไม่ติดตามไป

ด้วยหรือยังมีตัวอ่อนหลงเหลืออยู่ในรัง

	 ในสงัคมและวงจรชวีติของผ้ึงมีความส�าคัญต่อระบบนเิวศน์เป็นอย่างมาก	ผึง้ช่วย

ผสมเกสรท�าให้พืชพรรณต่างๆ	ในระหว่างการหาอาหาร	ท�าให้เกิดการผสมเกสรช่วย

ในการขยายพันธุ์พืช	และช่วยให้พืชออกผลเป็นอาหารให้กับหลายชีวิตในป่า	ส่วนใน

ภาคการเกษตร	ผึง้กม็ส่ีวนช่วยเพิม่ผลผลติให้กบัเกษตรกร	อย่างท่ีกล่าวไปในช่วงแรก	

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากผึ้งมากมาย	แต่การตัดไม้เผาป่า	ตัดรังผึ้งป่ามาขาย	และการ

ใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดแมลงในภาคเกษตรกรรมล้วนเป็นสาเหตุให้ประชากรผึ้ง

ลดลงอย่างน่าใจหาย	ลองคดิดูว่าหากผึง้หายไปจากโลกน้ีคนเราจะมชีวีติต่อไปได้อีกก่ีปี	

นีค่งไม่ใช่ค�าถามท่ีดูเกนิจรงิ	แต่หากเราพจิารณาดใูห้ด	ีวฏัจกัรชวีติราวร้อยละ	35	ของ

อาหารท้ังพืชและสัตว์ท่ีเราบรโิภคทกุวนัน้ีอาศยัวธิกีารผสมเกสรของผึง้	หากปราศจาก

การผสมเกสรจากผึง้แน่นอนว่าความมัน่คงทางอาหารของคนกจ็ะสัน่คลอนลงไปไม่น้อย 

ระบบนิเวศน์จะสูญเสียไป	และระบบเศรษฐกิจก็จะพลอยสูญเสียไปด้วย

	 ผึ้งเป็นแมลงนักคณิตศาสตร์	 และวิศวกร	

เวลาที่มันสร้างรังจะมีการค�านวณขนาดของช่อง

	 ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าภายในรังผึ้งมีผึ้งอาศัยอยู่	3	วรรณะ	

คือ	 ผึ้งนางพญา	ผึ้งงาน	และผึ้งตัวผู้	

 ผึง้นางพญา เป็นผึง้ตวัใหญ่ทีส่ดุ	มหีน้าทีอ่อกไข่	หากไข่ได้รบั 

	 ผสมโดยผึ้งตัวผู้	มันก็จะฟักเป็นตัวหนอน	แล้วเติบโตขึ้นเป็น	

 ผึ้งงาน	ผึ้งงานเป็นผึ้งตัวเมีย	แต่ไม่สามารถออกไข่ได้เหมือน 

	 ผึ้งนางพญา	ผึ้งงานต้องท�างานหนักท้ังสร้างรัง	เก็บไข่	 

	 เก็บน�้าหวานจากเกสรดอกไม้	เพื่อเป็นอาหารของตัวอ่อน	 

 ผึ้งตัวผู้ ซึ่งเกิดมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสม

หกเหล่ียมได้เท่ากนัเป๊ะ	ซ่ึงเป็นเรือ่งน่าทึง่	โดยเมือ่ผึง้งานรวบรวมน�า้หวาน

จากดอกไม้มาได้	กจ็ะสร้างขีผ้ึ้งแล้วประกอบเป็นรงัผึง้	จากต่อมผลติไขผึง้

ท่ีอยู่ส่วนท้องของล�าตัว	โดยใช้ส่วนปากท�าไขเป็นแผ่นบางๆ	ก่อตวัเป็นรวง

รูป	6	เหลี่ยม	รังผึ้งหรือรวงผึ้ง	ถูกสร้างอย่างมีระเบียบแบบแผนเรื่องนี้ได้

รับการพิสูจน์จากนักคณิตศาสตร์มาแล้วว่ารังผึ้งจะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้าน

เท่าเสมอ	และจากการค�านวณอย่างละเอียดถีถ้่วนจะพบว่า	ผึง้ทกุชนดิ	ทกุ

ประเภทสายพนัธุ	์ไม่ว่าจะสร้างรงัขนาดแค่ไหน	รปูหกเหลีย่มในช่องของรงั

ผึ้งจะท�ามุมป้าน	109	องศา	28	ลิปดา	ท�ามุมแหลม	70	องศา	32	ลิปดาทุก

รงั	ซึง่การสร้างรปูทรงหกเหล่ียมท�าให้รังผึง้มีความจุมากทีสุ่ด	และสามารถ

เก็บน�้าผึ้งได้มากที่สุดนั่นเอง	นับเป็นแมลงที่ฉลาดไม่น้อยเลยทีเดียว
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 ตอนแรกที่คุณยายลงมือปลูกต้นพริก ไม่มีใครรู ้ว่าต้นพริกท้ังสามต้น 

จะเจริญงอกงามได้ถึงเพียงนี้	 เพราะต้นพริกที่เราต่างคุ ้นเคยกันนั้นสูงแค ่

	หัวเข่าเท่านั้นเองหรือมากสุดก็แค่สะเอว	ไม่มีสูงไปกว่านี้	ทุกครั้งที่แม่สั่งให้ไป

เก็บพริกมาประกอบอาหารมื้อเย็น	แม้จะเป็นเด็กประถมตัวเล็ก	แต่ก็ก้มๆ	เงยๆ 

อยู่หลายครั้งเลือกเด็ดเม็ดพริกสีแดงให้ได้ครบจ�านวนตามค�าสั่ง

	 แต่ต้นพริกที่คุณยายปลูกหนนี้	 คร้ังแรกสุดท่ีผมเห็นมัน	 มันยังเป็น 

ต้นเลก็ๆ	งอกใบเขยีวสองสามใบอยูใ่นกระแป๋งน�า้เก่าๆ	ทีย่ายใส่ดนิด�าเข้าไปแทน 

ในขณะครั้งถัดมาคือหลังจากผมไม่ได้กลับบ้านตายายไปประมาณสองเดือน 

เห็นมันอีกทีแทบจ�าไม่ได้เหมือนเจอเพื่อนสมัยประถมอีกครั้งตอนเรียนอยู ่

มหาวิทยาลัย	 ยอดของมันพุ่งพรวดสูงเลยต้นพริกท่ีเคยคุ้นขึ้นมาถึงระดับอก 

แตกกิ่งแตกใบเป็นพุ่มสลอนอยู่ที่แปลงปลูกข้างบ้าน

 “ท�าไมต้นพริกมันสูงอย่างนี้ล่ะตา”	 ต้นพริกดูจะสะดุดตาที่สุดเทียบกับ 

ผักสวนครัวชนิดอื่นๆ	โดยรอบ

	 “มันคงเป็นสายพันธุ์ที่เขาปรับปรุงพันธุ์แล้วน่ะ”	 คุณตาตอบด้วยความรู้ 

ทนัสมัยพร้อมกบัเอือ้มไปหยบิซองเมล็ดพนัธุจ์ากชัน้บนของตูก้บัข้าวออกมาให้ดู 

ซึ่งไม่มีข้อความใดอธิบายความอัศจรรย์ของต้นพริกนี้

	 “นี่ขนาดไม่ค่อยได้รดน�้านะ”	คุณยายอวดเพิ่มเติม	“ปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่”

	 ต้นพริกไม่ได้หยุดโตเพียงแค่นั้น	 แต่มันยังสูงเร่ือยขึ้นไปอีกจนสูงพอๆ 

กับผม	 ซึ่งขาดอีกเกือบหนึ่งฟุตเหล็กก็จะถึง	2	 เมตรพอดี	 และเมื่อผมกลับมา 

อีกที	 (ผมกลับมาเยี่ยมตายายได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์)	 มันทั้งออกดอกสีขาว	

ติดเม็ดสีเขียวๆ	 บ้างก็เริ่มแก่เห็นเป็นสีแดงอยู่เต็มต้น	 พรึ่บพรั่บไปหมดราวกับ 

ต้นคริสต์มาสหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังช่วงปลายปี

	 นับจากวันที่มันเริ่มติดเม็ด	 ไม่ว่าใครจะมาเยี่ยมเยือนคุณตาคุณยาย 

ทั้งครอบครัวน้องของตา	 น้าๆ	 และเพื่อนบ้านที่รู้จักมักคุ้น	 ยายก็จะพาไป 

เย่ียมชมยังต้นพริกมหัศจรรย์น้ีด้วยความภาคภูมิใจ	 โดยที่ไม่ลืมเด็ดพริกให ้

กลับบ้านไปเป็นน�้าใจเล็กๆ	น้อยๆ	อีกด้วย	(ความสูงของต้นพริกช่วยให้คุณยาย 

ยืนเก็บได้อย่างสบายๆ)

	 ต้นพริกออกดอก	 ออกผลเยอะมาก	 ผ่านไปหลายสัปดาห์ถึงยายจะเด็ด 

ไปท�ากับข้าวก็แล้ว	 ไม่ว่าจะต�าน�้าพริก	 ท�าพริกน�้าปลา	 ย�าใหญ่ใส่สารพัด 

ผัดกะเพราปลาหมึก	 เด็ดฝากคนโน้นคนน้ีก็แล้ว	 แจกจ่ายให้คนท่ีมารับจ้าง 

ถางหญ้า	 คนสอยมะพร้าวก็แล้ว	 เม็ดพริกก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป	 แถมยัง

ออกดอกงอกใหม่มาเรื่อยๆ

 แต่ถึงอย่างไรผมก็คงไม่ถึงกับเรียกมันว่าเป็นพันธุ์พืชต่างดาวที่เติบโต 

อย่างน่าอัศจรรย์พันลึกขนาดนั้น เพราะลึกๆ แล้วทั้งคุณตาคุณยาย แม่และ 

น้าสาวอีกคนหนึ่งต่างก็เชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากน�้าท่วม

 “น�้าคงจะพัดเอาหน้าดินมาตกตะกอนไว้เยอะ	 ต้นพริกเลยสูงได้ขนาดน้ี”	

ถึงคราวแม่ให้ความเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังแม่มาพบกับต้นพริกเข้าในช่วง 

ปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม

	 แม้แม่จะไม่ได้อาศัยอยู่กับตายายตลอด	 เพราะแม่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ

ครูและมีครอบครัว	(มีผมด้วย)	 ที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือ	 แต่แม่ก็โทรศัพท์ 

ถามถึงสถานการณ์น�้าท่วมจากตาและให้ก�าลังใจยายแทบทุกวัน	 ซึ่งนับถึง 

ตอนนี้ก็ครบรอบน�้าลดหนึ่งปีพอดี	 แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน	 คนแก่

อาจหลงๆ	ลืมๆ	ไปบ้าง	ทว่ารอยคราบน�้าสีน�้าตาลตามฝาผนังยังคอยย�้าเตือน

อยู่ทุกวี่วันไม่ให้เราใช้ชีวิตในความประมาท

	 กระแสน�้าเริ่มไหลเอื่อยๆ	จากที่สูงลงสู่ที่ต�่าเข้ามาในพื้นที่บ้านตั้งแต่ปลาย

เดอืนตลุาคม	เตมิเตม็สระน�า้ในสวนซึง่เป็นพืน้ทีแ่ก้มลงิของบ้านจนล้นเอ่อสงูข้ึน

มาถงึชัน้ล่างของตวับ้านถงึครึง่หน้าแข้งในเวลาชัว่ข้ามคนื	และค่อยๆ	เพิม่ระดบัขึน้

จนถึงหัวเข่าในสัปดาห์ต่อมา	 หลังจากน้ันระดับน�้าก็ทรงไปจนค่อยแห้งลงตอน

กลางเดือนธันวาคม

	 หลังน�้าลด	 เมื่อมองไปรอบบ้านแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดหลงเหลืออยู่เลย	

ต้นไม้ที่เคยให้ร่มเงาและผลผลิตรอบบ้าน	 อย่างขนุน	 มะม่วง	 ล�าไย	 และลิ้นจี่

จากทางเหนอืทีล่งปลูกมานบัสบิปีต่างล้มหายตายจากไปในเวลาไม่นานนกั	การ

เติบโตของต้นพรกิอย่างน่าอัศจรรย์ในครัง้นีจ้งึถอืเป็นของขวญัชิน้ใหญ่ทีมี่คณุค่า

ทางจิตใจอย่างมากต่อคนในบ้าน	เพราะอย่างน้อยน�้าท่วมก็ไม่ได้หมายถึงความ

เสียหายเพียงอย่างเดียว	 หากแต่หมายถึงการพัดพาเอาแร่ธาตุสารอาหารจาก 

ที่ต่างๆ	ลงมาตกตะกอนทับถมจนกลายเป็นดินปลูกชั้นยอดอีกด้วย

พริกของยาย

	 “โอ้โห!	 น่ีถ้ารดน�้าพรวนดิน	 มันจะไม่โตเหมือนต้นมะยมหน้าบ้าน 

เลยรึไง”	 ผมพลอยตื่นเต้นไปกับคุณยายด้วยไม่ได้	 ส่วนประโยคหลังผม 

แค่คิดในใจ	ไม่ได้กล่าวออกไปเป็นค�าพูด
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  ***รางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 16 ประจ�าปี 2557 รางวัลดีเด่น 

ประเภทความเรียงเยาวชน อายุ 16-25 ปี   

	 นานวันเข้าเม็ดพริกสีเขียวสีแดงก็ยังหนาแน่นอยู่เต็มต้นจนยายปล่อยพริก

เมด็แกแ่ห้งคาตน้	นา้สาว	นอ้งของแมซ่ึง่มาเยีย่มคุณตาคุณยายในวนัเสารอ์าทิตย์	

(เช่นเดียวกับผม	 แต่บ่อยคร้ังกว่า)	 จึงถือโอกาสเข้ามาบริหารจัดการแทน 

เย็นวันนั้นน้าสาวและแฟนน้าสาวต่างช่วยกันเด็ดเม็ดพริกกันอย่างขมีขมัน 

โดยมีกรรไกรเป็นเครื่องทุ่นแรง	 เก็บกันอยู่พักใหญ่ก็ได้พริกสดใหม่ไร้สารพิษ	

(เพราะคุณยายปลูกแบบไม่เติมแต่งอะไรเพิ่มเติมเลย)	 เต็มฝาชี	 ซึ่งเอามา

ประยุกต์ใช้แทนกระบุง

 “น่าจะได้เป็นกิโลฯ เลยแฮะ”	น้าสาวดีใจ	เพราะจะได้เอาไปขายทำากำาไร

กับแม่ค้าส้มตำาซ่ึงรู้จักมักจี่กันที่หน้าปากซอยในกรุงเทพฯ	 “พริกเม็ดเป้งๆ 

อย่างนี้ยิ่งหายากอยู่ด้วย”

	 น้าสาวไม่ได้เข้ามาบริหารจัดการแค่อาทิตย์นั้นเพียงอาทิตย์เดียว	 แต่ยัง 

เก็บพริกเต็มฝาชีได้เป็นประจำาทุกคร้ังที่กลับมาบ้านตายาย	 ในขณะที่คุณยาย 

ก็ไม่ยอมให้น้าเซ้งกิจการไปโดยง่าย	 โดยทุกครั้งที่น้าเดินไปเก็บพริก	คุณยายก็

 ถึงตอนนี้ต้นพริกที่เจริญงอกงามมาหลายเดือนก็โรยแรงลงไปตามอายุขัย 

ทีม่ากขึน้	แมม้นัจะยงัออกผลใหเ้ดด็ไปขายอยู	่แตน้่าสาวกเ็กบ็ผลผลติไดไ้มเ่ยอะ

เท่าเดิมแล้ว	ความถ่ีในการเก็บแต่ละคร้ังก็เร่ิมห่างสัปดาห์ข้ึน	ผมจึงถามคุณยายว่า

 “ทำาไมยายไม่เตรียมเพาะเมล็ดพริกเตรียมไว้ล่ะครับ”

	 ผมได้ยินคุณยายพูดเปรยๆ	 ไว้ว่าจะเพาะเมล็ดพริกรุ่นใหม่ตั้งแต่สองสาม

อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว	แต่ก็ยังไม่เห็นว่าคุณยายจะลงมือเพาะเสียที	ผมจึงถามยำ้า

เผื่อคุณยายหลงลืมไป	และกว่าต้นพริกต้นใหม่จะโตขึ้นจนพร้อมให้ดอกออกผล

ยังต้องใช้เวลาอีกนาน	 เมื่อถึงตอนนั้นก็คงจะไล่เล่ียกับการตายของต้นพริก

มหัศจรรย์รุ่นนี้พอดี

	 แต่ทว่าคำาตอบที่ได้จากคุณยายกลับกลายเป็นคำาถามที่ย้อนเข้ามาถามใจ

ของผมเอง

 “ยายเร่ิมไม่อยากปลูกมันแล้วล่ะ ปลูกไปพริกที่ได้ก็เอาไปขายหมด 

ยายอยากปลูกแค่เอาไว้ทำากับข้าว เหลือนิดหน่อยไว้แบ่งคนอื่นๆ เท่านั้นเอง”

	 “พริกของยาย”	มีความหมายต่างจากที่หลายคนเข้าใจจริงๆ	ครับจะเดนิตามไปคอยกำากบัห่างๆ	ไม่ให้นา้สาว

เก็บไปจนเกลี้ยงต้น ผมเข้าใจว่าคุณยาย 

ไม่ได้หวงหรอก แต่เป็นเพราะคุณยาย

ต้องการสำารองพริกไว้จ่ายแจกญาติสนิท 

มติรสหายทีม่าเยีย่มเยอืนในวนัถดัๆ	ไปด้วย

ต่างหาก
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	 ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศ	ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม	เหมาะสำาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	เป็นอู่ข้าวอูน่ำา้ ทว่าการทำาเกษตรกรรมในปัจจบุนัไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย เพราะเกษตรกรต้องเผชญิกบัปัญหาหลายอย่าง	ทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน	บางปีฝนแล้ง	บางปีนำ้าท่วม	เมื่อต้องการผลผลิตที่มากขึ้น	ต้นทุนก็สูงขึ้นตามไปด้วย	มีเพียงเกษตรกรส่วนน้อยที่สามารถกำาหนดราคาได้เอง	ผลสุดท้ายยิ่งทำาก็ยิ่งเป็นหนี้เพิ่ม	 เกษตรกรที่เคยใช้สารเคมี เล่าว่า ปีแรกต้นทุน	80 บาท และมีรายได้จากการขายผลผลิต 100 บาท ในปีท่ี	2 ต้นทุน 80 บาท เท่าเดิม แต่รายได้จากการขายผลผลิตลดลงเหลือ 90 บาท ถึงแม้ว่าต้นทุนจะคงที	่แต่ผลผลิตค่อยๆ ลดลง เนื่องจากดินเสื่อมคุณภาพ ขาดธาตุอาหาร ไม่มีการบำารุงดิน ระยะเวลาพักฟื้น ดนิน้อย กลายเป็นวฏัจกัรปัญหาทีบ่างคนอาจยงัไม่รูตั้ว ส่งผลให้เกษตรกรต้องยอมเป็นหนี	้บางรายหมดหนทาง จำาใจยอมขายที่ทำากินก็มี
 เกษตรกรตัวอย่าง ในหนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวฉบับนี ้ล้วนเจอปัญหา ทั้งขาดแคลนนำ้า ยิ่งทำาก็ยิ่งเป็นหน้ีเพิ่ม	 เมื่อต้องการเร่งผลผลิต จึงต้องหันไปพึ่งสารเคมี หลายปีผ่านไป ดินเริ่มเสื่อมคุณภาพ ปลูกอะไร ก็ไม่ขึ้น	ทำาให้เริ่มฉุกคิด และเริ่มหาทางออก ด้วยการเปลี่ยนแนวคิด หาความรู ้ลด ละ เลิกใช้สารเคม ีหรือลดพื้นที่ในการทำา แต่ผลผลิตที่ได้กลับเพิ่มมากขึ้น เพราะดูแลทั่วถึง เอาใจใส่ คำานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและผู้คนที่อยู่โดยรอบ	ควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล	ถึงแม้จะไม่ได้รำ่ารวย	มีเงินทองมากมาย แต่ก็เป็นหนทางที่สามารถอยู่รอดได้	ในภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าเช่นนี้		 เราหวังว่าประสบการณ์จากกรณีตัวอย่างนี้ คงจะเป็นแสงเทียนส่องนำาทางสำาหรับผู้ที่กำาลังเผชิญปัญหา	และผู้ที่กำาลังจะเริ่มหันมาลงมือปฏิบัติตามแนวทางเกษตรยั่งยืน	ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีตัวเอง	และสังคม	แล้ว	ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

	 ในโอกาสนี	้ขอแจ้งข่าวถงึพีน้่องเครอืข่ายรางวลัลกูโลกสเีขยีว	การขยายระยะเวลาการจดัประกวดรางวลัลูกโลกสีเขียว โดยเริ่มต้น ในปี	2558 ซึ่งจะประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัล ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559	ซ่ึงการปรับเวลาใหม่น้ี จะทำาให้สถาบันลูกโลกสีเขียวและคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว มีเวลาลงพื้นที่เยี่ยมเยียน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานได้มากขึ้น	และขยายงานพัฒนาเครือข่าย	งานวิจัย และถอดองค์ความรู้	จากแบบอย่างของผู้ที่ได้รับรางวัล	เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป	 แม้ว่าปี	2558	นี้	เราจะไม่เจอกันที่กรุงเทพฯ
	 แต่อาจจะเจอกันบ่อยขึ้นมากขึ้น	ในชุมชนเครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว	
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