ชีวิตและจิตวิญญาณของไทย
นาขั้นบันไดเป็นนาปักด�าเหมือนการท�านาในที่ลุ่ม ต้องกักเก็บน�้าไว้จนกว่า
ข้าวจะตั้งท้องจึงค่อยไขน�้าออก ไม่เหมือนการปลูกข้าวไร่ที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชาวปกาเกอะญอทีน่ ี่ ซึง่ ข้าวไร่ใช้การหยอดหลุม กินน�า้ น้อย การท�าข้าวไร่ซา�้ ซาก
อยูท่ เี่ ดิมท�าให้ดนิ ขาดธาตุอาหาร ผลผลิตน้อยลงเรือ่ ยๆ และต้องใช้ปยุ๋ มาก ชาวบ้าน
จึงปรับพืน้ ทีม่ าท�านาขัน้ บันไดเมือ่ ประมาณ 20 ปีทแี่ ล้ว แม้จะมีการจัดการมากกว่า
ท�าข้าวไร่ รวมถึงการสร้างเหมืองฝายจากน�้าแม่ปาน การดูแลซ่อมแซมล�าเหมือง
ทุกปี แต่ได้ผลผลิตข้าวมากกว่าเดิม เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวไร่ 1 ไร่ ได้ผลผลิต
4-5 กระสอบ (กระสอบละ 30 กก.) ส่วนข้าวนา 1 ไร่ ได้ผลผลิต 20 กระสอบ และ
ระยะหลังๆ นาขั้นบันไดก็มีผลพลอยได้เรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นรายได้เสริม
ชาวบ้านไม่รวู้ า่ พันธุข์ า้ วนาทีป่ ลูกเรียกว่าพันธุอ์ ะไร เริม่ ต้นจากการไปดูการท�า
เหมืองฝายในชุมชนใกล้เคียง แล้วขอพันธุข์ า้ วมาทดลองปลูก จึงกลายเป็นประเพณี
ทีแ่ ต่ละหมูบ่ า้ นเอาพันธุข์ า้ วเปลือกไปแลกกับหมูบ่ า้ นใกล้เคียงทุกๆ 3 ปี เพือ่ ช่วยให้
พันธุ์ข้าวแข็งแรง แต่ถ้าเป็นข้าวไร่ ทุกวันนี้ยังมีการปลูกอยู่ 2-3 สายพันธุ์
“เมล็ดกลมๆ ตรงก้นมีสีด�าๆ แบบนี้เรียกว่า บือซูดี” สมบัติชัย จิดากรรัตนกุล
เชือ้ สายปกาเกอะญอรุน่ ทีส่ ามแห่งบ้านป่าปงเปียงบอก เขาชีใ้ ห้ดจู ดุ ด�าๆ ตรงเมล็ดข้าว
ส่วนเมล็ดขาวกว่าเรียกว่า บือตาเบาะ ยังมีข้าวเหนียวแดงปลูกไว้ใช้ในพิธีกรรม
เรียกว่า บืองอ เมล็ดเรียวยาวสีแดง เมื่อนึ่งแล้วน�ามาต�าใส่งา ปั้นเป็นก้อน เรียกว่า
บือตอ ค�าว่า “บือ” หมายถึง ข้าว ในภาษาปกาเกอะญอ
ข้าวเป็นธัญพืชหลักของโลก เป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าที่ใหญ่ที่สุดและ
มีความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกขึน้ ง่ายทุกสภาพภูมปิ ระเทศ ไม่วา่ จะแห้งแล้ง
พื้นที่ลุ่มน�้าท่วมถึง น�้ากร่อย บนเทือกเขาหนาวเย็น ข้าวก็ยังงอกงามได้
พืชตระกูลข้าวบนโลกนี้มีถึง 120,000 สายพันธุ์ แต่ที่รู้จักและน�ามาปลูก
แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ Oryza Savita นิยมปลูกในทวีปเอเชีย และ Oryza Glaberrina
นิยมเพาะปลูกในทวีปแอฟริกา แต่ข้าวที่นิยมซื้อขายในตลาดโลกเกือบทั้งหมด
เป็นข้าวจากทวีปเอเชีย และไทยก็ยังรั้งต�าแหน่งประเทศที่ส่งข้าวออกมากเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก
ครั้งที่การท�านายังไม่เรียกเป็น “อาชีพ” แต่เป็น “วิถีชีวิต” ของชาวบ้าน
เราไม่เคยได้ยินว่าคนท�านายากจน เพราะในยุ้งมีข้าวกินตลอดปี เมื่อเวลาผ่านไป
มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต่างๆ จนมีชื่อแปลกๆ ไทยได้ชื่อว่าส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง
ของโลกติดต่อกันนับสิบๆ ปี มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 80 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย
36.27 ล้านตันข้าวเปลือก (กรมการค้าต่างประเทศ 2558) เกิดชาวนามืออาขีพ
ที่ยิ่งท�ายิ่งเป็นหนี้ โดยเฉพาะเมื่อเกษตรกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมที่โยงใย
ด้วยระบบทุน
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นาขัน้ บันไดบ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีชอื่ เสียงเรื่องความ
สวยงาม โดยเฉพาะในฤดูเพาะปลูก ต้นข้าวเขียวขจีลดหลัน่ ไปตามแนวเขา
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มาพักผ่อน
ถึงอย่างนั้น การปลูกข้าวก็อยู่ในดีเอ็นเอของคนไทย (และชาวเอเชีย) จึงไม่แปลกที่มักได้ยินว่า
มีคนรุน่ ใหม่ การศึกษาดี พลิกชีวติ ไปเป็นชาวนา รวมทัง้ มีคนรุน่ ใหม่สบื ทอดอาชีพการท�านาของครอบครัว
ด้วยการสร้างนวัตกรรม หรือไม่ก็ฟื้นภูมิปัญญาพื้นบ้าน น�าระบบการท�านาแบบพึ่งพาตนเองกลับมา
สูช่ มุ ชน ยังมีการรวมตัวของกลุม่ คนท�าข้าวขึน้ เป็นคลัสเตอร์ ชมรม มูลนิธิ มีการสร้างแบรนด์ขา้ วสารใหม่
ท�าให้ธุรกิจกลุ่มนี้ดูตื่นเต้นขึ้น
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ จะสร้างทิศทางชาวนามืออาชีพรุ่นใหม่แบบไหน เรื่องราวต่างๆ ในเล่มนี้
อาจให้ค�าตอบกับเราได้บ้าง
และอาจช่วยให้คนที่ฝันอยากกลับบ้าน “ไปท�านา” ได้มีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ

พันธุ์ข้าวเอเชียที่นิยมในตลาดโลก

พันธุ์ข้าวจากทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดโลก แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะและพื้นที่ปลูก
• ข้าวอินดิกา (Indica) ข้าวเจ้าเมล็ดเรียวยาวรี ล�าต้นสูง ชือ่ มาจากแหล่งทีค่ น้ พบครัง้ แรกในประเทศอินเดีย
นิยมเพาะปลูกในจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา และแพร่กระจายไปทั่วเขต
อุษาอาคเนย์ ตัง้ แต่หลัง พ.ศ. 1000 ต่อมาแพร่ขยายการเพาะปลูกไปยังทวีปอเมริกา ในเมืองไทยเราปลูกข้าวอินดิกา
บริเวณที่ราบลุ่มตอนใต้ของแม่น�้าเจ้าพระยา คนไทยสมัยนั้นเรียกข้าวอินดิกา ซึ่งน�าเข้ามาจากต่างประเทศว่า
“ข้าวของเจ้า” (เพราะชาวบ้านกินข้าวเหนียว) ต่อมาเรียกสั้นๆ ว่า “ข้าวเจ้า” จากกลุ่มสายพันธุ์ก็แตกออกไป
เป็นข้าวที่เรานิยมกินกันทุกวันนี้
• ข้าวจาปอนิกา (Japonica) ข้าวเหนียวเมล็ดกลมป้อม แหล่งก�าเนิด
จากทางภาคเหนือ ผ่านมาทางลุ่มแม่น�้าโขงตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20
หลังจากนัน้ ได้แพร่หลายไปในเขตอบอุน่ ของประเทศญีป่ นุ่ เกาหลี รัสเซีย ยุโรป
และสหรัฐอเมริกา นับเป็นต้นตระกูลข้าวญี่ปุ่นที่คนไทยรุ่นใหม่ชอบกิน
• ข้าวจาวานิกา (Javanica) เมล็ดป้อมใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นข้าวพันธุผ์ สม
ระหว่างข้าวอินดิกาและจาปอนิกา นิยมเพาะปลูกในเขตเกาะชวาของ
อินโดนีเซีย ในประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน หมู่เกาะริวกิว และญี่ปุ่น
แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะให้ผลผลิตต�่า

ข้าวหอม VS ข้าวหอมมะลิ

คนที่ชอบกินข้าวราดแกง มักจะรู้จักข้าวเสาไห้ เป็นข้าว
ที่หุงขึ้นหม้อ ราดแกงแล้วอร่อย
แต่ข้าวหอมมะลิ ที่กลิ่นหอมเหมือนใบเตย ไม่ใช่ข้าว
ที่หุงขึ้นหม้อ
ข้าวเสาไห้ก็เป็นข้าวหอมระดับจังหวัดอย่างหนึ่ง (มีหลายชื่อตามจังหวัดต่างๆ) เพียงแต่ไม่ใช่หอมมะลิ
ข้าวเสาไห้นั้นเมื่อหุงสุกใหม่ๆ จะนุ่ม อร่อย แต่ถ้าเก็บในตู้เย็น เอาออกมาอุ่นอย่างไรก็ไม่หอมนุ่มเหมือน
ตอนหุงสุกใหม่ แถมยังแข็งกระด้างเสียอีก
ข้าวหอมมะลิจงึ แซงหน้าและมีราคาแพงกว่าข้าวหอมก็ตรงนี้ เพราะแม้จะเหลือเก็บไว้ในตูเ้ ย็น เอาออกมาอุน่
ก็ยังหอมน่ากิน (และห้ามหุงแฉะเด็ดขาด จะไม่อร่อยเลย)
ข้าวหอมธรรมดา ปลูกได้ทงั้ นาปีและนาปรัง ผลผลิตต่อไร่สงู กว่าข้าวหอมมะลิ (ข้าวหอมได้ผลผลิต 100 ถัง
หรือ 1ตัน/ไร่ ข้าวหอมมะลิ ได้ 30-40 ถัง/ไร่) แต่ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวนาปี ปลูกให้ได้ผลดี ท�าได้แค่ปีละครั้ง
ข้าวหอมมะลิที่นิยมปลูกในภาคกลางและอีสาน มักจะมีเลข 105 พ่วงท้ายมาด้วย ตัวเลขนี้มาจากเลขที่
แปลงนาทดลอง มีลักษณะเด่นตรงอะไมโลส (Amylose คาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบหลัก
ในโมเลกุลของสตาร์ซ (Starch) ที่เกี่ยวข้องกับน�้าตาล) ต�่า ไม่เกิน 19% ใกล้เคียงข้าวเหนียว พื้นที่ไหนปลูก
ข้าวเหนียวขึ้นดี จึงปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ได้ดีตามไปด้วย
ข้าวหอมมะลิชอบดินเค็ม ภาคอีสานโดยเฉพาะแถบทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่จึงกลายเป็น
แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ลือลั่น เพราะได้ข้าวที่หอมกว่าปลูกแถวภาคกลาง

ร่องรอย
ข้าวทีเ่ รากินกันทุกวันนี้ สืบสาวไปได้ยาวนาน
กว่า 5,000 ปี จากการค้นพบรูปพรรณ
สัณฐานแกลบที่ติดมากับงานเครื่องปั้น
ดินเผา
เมล็ดข้าวเก่าแก่ที่สุดซึ่งนักโบราณคดีค้นพบ มีลักษณะ
คล้ายข้าวปลูกของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว
3,000-3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือราว 5,400 ปีมาแล้ว
เป็นรอยแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมของดินที่ใช้ปั้นภาชนะ
ดินเผา ในแหล่งโบราณคดีโนนนกทา ต.บ้านโคก อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น
ส่วนหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าไทยเป็นแหล่งปลูกข้าว
มาแต่โบราณ ได้แก่ เมล็ดข้าวทีข่ ดุ พบทีถ่ า�้ ปุงฮุง อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ ฮ ่ อ งสอน แสดงว่ า มี ก ารปลู ก ข้ า วในบริ เวณนี้ เ มื่ อ
3,000-3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช แกลบข้าวที่ถ�้าปุงฮุง
มีทั้งข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ปลูกแบบข้าวไร่ และข้าวเจ้า
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
พบรอยแกลบข้าวผสมดินที่น�ามาปั้นภาชนะดินเผา อายุ
ใกล้เคียงกับแกลบข้าวทีถ่ า�้ ปุงฮุง คือประมาณ 2,000-3,500
ปีก่อนคริสต์ศักราช ลักษณะเป็นข้าวเอเชีย (Oryza sativa)
โบราณสถานเนินดินโคกพนมดี ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี มีหลักฐานแสดงถึงชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ปลูกข้าวบริเวณชายฝั่งทะเล
ยังพบหลักฐานคล้ายดอกข้าวป่าเมืองไทยที่ถ�้าเขาทะลุ
ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อายุประมาณ 2,800 ปีกอ่ น
คริสต์ศักราช เป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุคหินใหม่ตอนปลาย
กับยุคโลหะตอนต้น
ภาพเขี ย นบนผนั ง ถ�้ า อายุ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 2,000 ปี ที่
ผาหมอนน้อย บ้านตากุม่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เป็นภาพปลูกธัญพืชมีลกั ษณะเหมือนข้าว มีควายในแปลงพืช
ที่คล้ายข้าว นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามนุษย์ยุคนั้นรู้จัก
การเพาะปลูกข้าวแล้ว
นักวิทยาศาสตร์ชาวญีป่ นุ่ มาท�าวิจยั เรือ่ งข้าวไทยร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท�าการศึกษาแกลบจาก
แผ่นอิฐโบราณ จากโบราณสถาน 108 แห่ง ใน 39 จังหวัด
ทั่ ว ประเทศ สั น นิ ษ ฐานว่ า การปลู ก ข้ า วในประเทศไทย
น่าจะเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 เป็นข้าวเหนียวนาสวน
เมล็ดป้อม และข้าวเหนียวไร่เมล็ดใหญ่ น่าจะเข้ามาพร้อม
การค้ากับจีนในช่วง พ.ศ. 540-570 และล่องไปตามล�าน�า้ โขง
สู่อีสานตอนล่าง ซึ่งนิยมปลูกข้าวเหนียวเมล็ดป้อมอย่าง
แพร่หลาย เช่นเดียวกับภาคกลางซึง่ อยูใ่ นยุคทวารวดี (ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 5-15)

ส่วนข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว สันนิษฐานว่าน�ามาจาก
อาณาจักรขอม ยุคนั้นถือว่าขอมเป็นชนชั้นปกครอง การหุง
ข้าวเมล็ดยาวต่างจากข้าวของคนพื้นเมือง เชื่อว่าเป็นสาเหตุ
ให้เรียกว่า “ข้าวของเจ้า” และเรียกข้าวเหนียวว่า “ข้าวไพร่”
บ้างเรียกว่า “ข้าวบ่าว” หรือ “ข้าวนึง่ ” ข้าวจึงเป็นสิง่ บ่งบอก
ชนชั้นอีกด้วย
สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1740-2040) นิยมปลูกข้าวเหนียว
เมล็ดป้อมและเมล็ดยาว แต่เริ่มปลูกข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว
มากขึ้น พระมหากษัตริย์ยุคนี้ทรงท�านุบ�ารุงการกสิกรรม
มีการถือครองที่ท�ากินและที่ดินมรดก การสร้างหลักปักฐาน
เพือ่ ประกอบอาชีพกสิกรรมท�าให้เกิดระบบการปกครอง และ
ในยุคกรุงศรีอยุธยาก็พัฒนาเป็นระบบศักดินาอย่างชัดเจน
ไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่เป็นวิธีการล�าดับ “ศักดิ์” ของ
บุคคลตั้งแต่พระมหาอุปราช ขุนนาง ข้าราชการ ไพร่ และ
ทาส โดยก�าหนดทีน่ ามากน้อยตามศักดิ์ อาทิ พระมหาอุปราช
มีศกั ดินา 100,000 ไร่ และสูงสุดของขุนนางคือ ชัน้ เจ้าพระยา
มีศักดินา 10,000 ไร่ คนธรรมดาสามัญมีศักดินา 25 ไร่
ทาสมีศักดินา 5 ไร่ เป็นต้น
ยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
มีการเก็บอากรข้าวในภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าว
ทีท่ างราชการแนะน�า หรือพันธุพ์ นื้ เมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ภาคเหนือ
ตอนบนนิยมปลูกข้าวเหนียว แต่ภาคเหนือตอนล่างและ
ภาคใต้ นิ ย มปลู ก ข้ า วเจ้ า เมื่ อ ถึ ง ยุ ค ที่ ป ระเทศตะวั น ตก
ออกล่าอาณานิคม รัชกาลที่ 5 ทรงใช้วเิ ทโศบายอันชาญฉลาด
เพื่อให้ไทยรอดพ้นการยึดครองของต่างชาติ โดยเปิดเสรี
การค้ากับต่างประเทศ ส่งผลให้ข้าวเป็นสินค้าออกส�าคัญ
รัฐบาลต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว
ในที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา เป็นจุดเปลี่ยนการบริโภคข้าว
ของคนไทยจากข้าวเหนียวมาเป็นข้าวเจ้า
ปัจจุบันการปลูกข้าวเหนียวเมล็ดป้อม ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนข้าวเจ้าเมล็ดยาว ปลูกกันมาก
ในภาคกลางและภาคใต้ ภาคอี ส านมี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว
คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ส่วนใหญ่
ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลก
ข้าวในพื้นที่แถบนี้จึงมักปลูกเพื่อขาย
ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่พื้นที่เพาะปลูกพอๆ กัน
ประมาณร้อยละ 25%
ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวออกสู่ตลาดโลกมาก
ทีส่ ดุ และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจยั พันธุข์ า้ ว สมกับ
เป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมธัญญาหารของมนุษยชาติ

ถามตอบกับเดชา ศิริภัทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ข้าวขวัญ ตัง้ แต่ปี 2532 เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หา
ชาวนาไทย แม้จะมีชาวนาไทยท�าตามวิธกี าร
ของมูลนิธิไม่ถึง 1% แต่ก็ต้องมุ่งมั่นต่อไป
ตามจุดมุง่ หมายเดิม เพิม่ เติมคือวิธกี ารใหม่
การมองไกลเพื่ออนาคต และมุ่งสู่ชาวนา
รุ่นใหม่

วงจรอุบาทว์ท�าไมชาวนาเป็นอาชีพ
ยิ่งท�ายิ่งจน

หลั ก ๆ คื อ ตั้ ง แต่ ป ี 2540 เราเริ่ ม พั ฒ นาประเทศให้ ทั น ชาติ
ที่ พั ฒ นาแล้ ว รวมถึ ง สอนวิ ช าเกษตรแผนใหม่ ที่ เ น้ น ให้ ไ ด้
ผลผลิตมากๆ โดยการใช้สารเคมี ถ้าหญ้าขึ้นก็ฉีดยาฆ่าแมลง
ถ้าข้าวไม่งามก็ใส่ปุ๋ยเคมี สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกข้าว
ของคนไทยแบบถอนรากถอนโคน จากวิธีเดิมได้ข้าวครั้งละ
300 กก. แต่แบบใหม่ครั้งเดียวได้ 800 กก. เมื่อมีความโลภ
ความอยากมีเงินมากๆ ก็ยงิ่ กระตุน้ ให้เขาเร่งท�านาจากปีละ 1 ครัง้
เป็น 2-3 ครั้ง จึงต้องเปลี่ยนจากใช้ควายไถนาเป็นรถไถ ขณะที่
ข้าวพันธุ์ใหม่ต้องการระบบชลประทานสูบน�้า ต้องการปุ๋ยเคมี
เพราะผลผลิตมากกว่าปริมาณสารอาหารในดิน พอปลูกซ�้าๆ
แมลงก็ระบาด ต้องใช้ยาฆ่าแมลงต่อ ต้นทุนเหล่านี้สูงขึ้นทุกวัน
ขณะที่ชาวนาคุมราคาข้าวไม่ได้ และราคาข้าวก็ไม่ได้ขึ้นแบบนั้น
ดินก็เสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ จ�านวนชาวนาที่ล้มละลายจึงมากขึ้น
ทุกปี จนกลายเป็นปรากฏการณ์รว่ มว่าถ้าเป็นชาวนาต้องยากจน
แค่เริ่มท�านาแบบนี้ก็ขาดทุนตั้งแต่ตอนนี้

ท�านาอย่างไรให้มั่งคั่งและยั่งยืน

ต้องลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพข้าว ท�าเรื่องแปรรูป
และเรื่องการตลาดด้วย ไม่ใช่ขายแต่ข้าวเปลือกอย่างเดียว
โดยเทคนิคการลดต้นทุนของมูลนิธิข้าวขวัญ มี 3 เทคนิคคือ
การควบคุมโรคและแมลง การปรับปรุงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
และการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ถ้าท�าสามอย่างนี้ได้ครบ
ธรรมชาติก็จะฟื้นขึ้นมาดูแลข้าวได้เองโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

อนาคตชาวนาไทยจะเป็นอย่างไร

ชาวนาในวิถเี ดิมจะค่อยๆ หมดไป เพราะต้นทุนสูง ท�าแล้วขาดทุน
ทุกฤดูกาล แต่จะมีชาวนารุ่นใหม่ที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ
การผลิต อนาคตข้าวไทยจะราคาแพงขึน้ เราจะหนีจากตลาดล่าง
สู่ตลาดบน เป็นข้าวคุณภาพสูง ทั้งหอม ทั้งนิ่ม เป็นข้าวอินทรีย์
มีคุณทางยา หรือมีเรื่องราวเบื้องหลังที่สร้างความประทับใจ
จนขายได้ มีการแปรรูปที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์ที่ดีๆ การตลาด
ที่เก่งๆ

ข้าวพันธุ์พื้นถิ่น

“หอมมะลิแดง” เป็นข้าวที่กลายพันธุ์จากหอมมะลิธรรมดา
มี ง านวิ จั ย พบว่ า น�้ า ตาลต�่ า มาก มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง
การปลูกต้องปลูกเป็นนาปี ได้ผลผลิตไม่มากประมาณ 30-40
ถังต่อไร่ แต่มีคุณภาพสูง ล่าสุดมีการน�าร�าข้าวจากมะลิแดง
มาวิจัยท�าเซรั่มทาหน้า ซึ่งนับเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของ
มูลนิธิข้าวขวัญในการต่อยอดองค์ความรู้เรื่องข้าวกับสถาบัน
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เงินทองของมายา...

ข้าวปลาสิของจริง
ดวงตะวัน ที่ก�าลังโผล่พ้นสันเขาของเทือกเขาดอยยาว
ช่วยปลุกชีวิตอิสระ ให้ตื่นขึ้น
เจ้าไก่โต้งตัวโปรดของพ่อเริ่มส่งเสียงขัน สลับกับเสียงเครื่องยนต์
ของรถอี แ ต๋ น ที่ แ ล่ น ผ่ า นเถี ย งนาหลั ง น้ อ ย ท� า ให้ ฉั น ต้ อ งละสายตา
จากหนังสือและกาแฟถ้วยโปรด เพื่อหันไปสบตา พร้อมกับส่งรอยยิ้ม
ทักทาย ลุง ป้า น้า อา ที่สัญจรผ่านมาอยู่เป็นระยะ
ชีวิตที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขา และทุ่งข้าวเขียวขจี ในเช้าวันนี้
ท�าให้เผลอคิดไปถึงชีวิตยามเช้าในเมืองหลวงที่เพิ่งจากมาที่นั่นยามเช้า
คือชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งผู้คนมากมายก�าลังเบียดเสียดกันอยู่บนรถโดยสาร
สาธารณะ หรือไม่ก็รถไฟลอยฟ้า ที่ทยอยส่งคลืน่ มนุษย์ เข้าสูห่ อ้ งสี่เหลี่ยม
เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง
ทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาท�างานแลกเงิน เพื่อเอาเงินไปซื้อข้าว และ
สิ่งอ�านวยความสบายให้ชีวิต
ฉันกับน้องชาย เคยเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน
แต่ 3 ปี ก ว่ า แล้ ว ที่ ฉั น และน้ อ งชายมาใช้ ชี วิ ต ยามเช้ า ที่ เ นิ บ ช้ า
กลางท้องทุ่งกว้างของ “ไฮ่ฮักโฮ๊ะ” ซึ่งเป็นชื่อไร่ของเรา ที่บ้านห้วยเดื่อ
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
การค่อยๆ ถอยห่างจากสังคมของเมืองใหญ่ เพื่อมาตั้งหลักและ
ท�าตามความฝัน กลายเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของชีวิต
บนผืนดินเล็กๆ ของครอบครัว เราฝันอยากลงแรงท�านา...เราอยาก
“ปลูกข้าว” ไว้กินเอง มันไม่ใช่ความฝันลมๆ แล้งๆ หรือแค่ความอยาก
ท�าตามกระแส
นั่นเพราะการมีชีวิตหาเช้า กินค�่า ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุ
มาสักระยะ ท�าให้เราสองคนค้นพบความจริงอะไรบางอย่าง...
บางครั้งชีวิตก็อาจไม่ต้องท�างานอย่างหามรุ่งหามค�่าเพื่อเงิน และ
น�าเงินไปแลกเป็นกับข้าวปลาอาหารเสมอไป
เมื่อเปลี่ยนวิธีคิดเส้นทางชีวิตจึงเปลี่ยนไป
ชีวิตกลางท้องทุ่งเริ่มต้นอย่างจริงจัง โดยฉันคิดไปเองว่าประสบการณ์
ชีวิตที่เก็บเกี่ยวจากการท�างาน ในบทบาทของผู้เขียนบทสารคดีที่เคย
พูดคุยซักถาม หรือได้ทดลองท�านาเกี่ยวข้าวมาบ้างนั้น จะท�าให้ทุกอย่าง
ราบรื่น แต่สองมือที่เริ่มจับจอบ จับเคียวครั้งแรกก็ต้องผิดหวัง
การท� า นาครั้ ง แรก แม้จะมีความตั้งใจเต็ม ร้อย แต่ ว ่ า ...ล้ มเหลว
ไม่เป็นท่า ด้วยสาเหตุหลายอย่าง ทั้งการขาดประสบการณ์ การใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ แต่ที่ส�าคัญก็คือเราท�าโดยไม่ค�านึงถึง
หลักธรรมชาติ ดิน น�้า และสภาพอากาศ ในแปลงนาจึงมีทั้งข้าวและ
หญ้าขึ้นแข่งกัน แถมต้นข้าวยังแคระแกรน และเมล็ดลีบ
นั่นคือบททดสอบจากธรรมชาติที่ชาวนามือใหม่อย่างฉัน ได้เรียนรู้
แต่ไม่เคยท้อ
สายฝนโปรยปรายลงมาอีกครัง้ บนนาผืนเดิมทีเ่ คยพบกับความผิดหวัง
ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ น้องชายเริ่มต้นไถนา หว่านกล้า เพื่อเตรียม
ปลูก ในช่วงยามที่เหมาะสม การปลูกข้าวด้วยความเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจ
สภาพพืน้ ทีว่ า่ เป็นอย่างไร ดินเป็นอย่างไร น�า้ เป็นอย่างไร ฟ้าฝนเป็นอย่างไร
จึงท�าให้การปลูกข้าวในฤดูกาลนีข้ องเราได้ผลผลิตเป็นเมล็ดข้าวทีส่ วยกลม
เต่งตึง เป็นที่น่าพอใจ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
อย่าฝืนธรรมชาติ อย่ารุกราน และอย่าเบียดเบียนธรรมชาติ คือ
หลักง่ายๆ ที่ชาวนาอย่างฉันได้เรียนรู้ พร้อมกับกลายเป็นสิ่งเตือนสติ
ก่อนจะลงมือปลูกพืชผลในครั้งต่อไป รวมถึงการใช้ชีวิตอีกด้วย
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ต้องยอมรับว่าความส�าเร็จจากการปลูกข้าวท�าให้เราฮึกเหิม และ
เป็นพลังส�าคัญในการต่อสู้กับอุปสรรคทางธรรมชาติที่เลี่ยงไม่ได้
ผมจะปลู ก ข้ า วให้ แ ม่ กิ น ไปตลอดชี วิ ต น้ อ งชายคู ่ คิ ด บอกกั บ ฉั น
เมื่ อ ฤดู ก าลท� า นาหวนคื น มาอี ก ครั้ ง ในปี นี้ พร้ อ มกั บ เริ่ ม ลงแรงไถนา
จนเย็นย�า่ ขณะที่ฉันก็ตั้งใจปักด�าต้นกล้าด้วยหัวใจจนเต็มผืนนา
“ปลูกข้าวให้แม่กนิ ” ฉันเชือ่ ว่าไม่ใช่เรือ่ งยาก และใครก็ทา� ได้ นัน่ เพราะ
ผู้คนจ�านวนไม่น้อยที่มาใช้แรงกายแลกเงินอยู่ในเมืองหลวงนั้น ส่วนหนึ่ง
เดินทางมาจากต่างจังหวัดและเป็นลูกหลานเกษตรกร ที่มีต้นทุนในการ
ท�าไร่ ท�านาอยูบ่ า้ ง
ดังนั้นหากจะลองปลีกชีวิตจากเมืองหลวงในช่วงวันหยุด เพื่อกลับไป
อยู่กับธรรมชาติที่บ้านเกิด พร้อมกับลงมือลงแรงปลูกข้าวไว้กินเองสักครั้ง
หรือกลับไปจับจอบ ขุดดิน เพื่อหยอดเมล็ดพันธุ์ผักที่ชอบ และแวะเวียน
กลับไปดูแลเป็นระยะ เพียงเท่านี้ ชีวติ ทีส่ มั ผัสธรรมชาติกอ็ าจช่วยเยียวยา
หัวใจที่เคร่งเครียด และเติมพลังให้ชีวิตได้บ้างไม่มากก็น้อย แถมยังเป็น
การกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟ้นอีกทางหนึ่งด้วย
แสงแดดยามเช้าค่อยๆ คลีค่ ลุมผืนนา ขณะทีส่ ายหมอกเริม่ จางหายไป
เหมือนเช่ น เคย เพี ย งแต่ ว ่ า เช้ า วั น นี้ ฉั น ตื่ น ขึ้ น มาสบตากั บ แม่ โ พสพ
พร้อมด้วยความเข้าใจในค�ากล่าวที่ว่า เงินทองของมายา...ข้าวปลาสิ
ของจริง อย่างถ่องแท้

แหล่งเรียนรู้
วิถีชาวนาที่น่าสนใจ

• ไร่ปลูกรัก
ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โทร. 08 6332 7365
• ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร. 0 3826 3078
• ศูนย์เรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชา
ในโครงการพัฒนา
พื้นที่หนองใหญ่
ตามพระราชด�าริ จ.ชุมพร
ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร. 08 3623 2359
• มูลนิธิข้าวขวัญ
โรงเรียนของชาวนาไทย
อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
โทร. 09 5553 2427

“ความส�าเร็จที่เป็นสุขและยั่งยืน”
คุณพีระพงษ์ แซ่หยุง่ -คุณศิรพ
ิ ร อาจแย้มสรวล
ขณะทีค่ นส่วนใหญ่หนั หลังให้กบั อาชีพชาวนา แต่คนรุน่ ใหม่
อีกกลุ่มกลับเลือกหันหลังให้ความศิวิ ไลซ์ ในเมืองกรุง
มุง่ สูท่ อ้ งนาและอาชีพเกษตรกรรมด้วยใจทีม่ งุ่ มัน่ ดังเช่น
พีย่ -ู คุณพีระพงษ์ แซ่หยุง่ และภรรยา พีป่ อ้ ม-คุณศิรพ
ิ ร
อาจแย้มสรวล ตัวแทนชาวนารุน่ ใหม่ เลือกท�านาปลอด
สารเคมีที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี 2554

แม้จะเรียนจบปริญญาโท และมีต�าแหน่งระดับผู้บริหารในแวดวงคอมพิวเตอร์ พี่ป้อมกลับรู้สึกว่า
หากมองไปอีก 10 ปีข้างหน้า ภาพความสุขที่ต้องการนั้นอยู่ในท้องนากว้างๆ ที่สามารถสูดหายใจ
ได้เต็มปอด มีขา้ วปลอดสารเคมี มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีสขุ ภาพดี ซึง่ พีย่ อู ดีตกราฟิกดีไซเนอร์ฝมี อื ดี ทีว่ นั นี้
จับเคียวเกี่ยวข้าวแทนจับปากกาอยู่หน้าคอมฯ ก็เห็นพ้องกับคู่ชีวิต “เราเลือกอนาคตแบบนี้ แต่ก่อนจะท�า
อะไรต้ อ งคิ ด วิ เ คราะห์ ถึ ง ทุ น ที่ เรามี วางแผน มี แ ผนส� า รอง และลงทุ น ด้ า นความรู ้ ก ่ อ นจะออกมา
ท�าเต็มตัว”
หลังจากพี่ยูเข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ก็เริ่มลงมือท�านา
ทั้งหมด 18 ไร่ ก่อนที่พี่ป้อมเข้าร่วมโครงการและลาออกจากงานประจ�าอีก 3 ปีต่อมา
“พี่ท�ำนำอินทรีย์ คนที่นี่เขำท�ำนำทั่วไป 1 ไร่ ได้ 1 ตัน แต่พี่ท�ำ 18 ไร่ ได้ข้ำวเปลือก 2 ตัน เรำหำโรงสี
สีเป็นข้ำวกล้องได้ประมำณ 1,000 กิโลกรัม ขนำดได้แค่นี้ยังขำยไม่หมดต้องแจกญำติพี่น้องเพื่อนๆ
ให้ช่วยกินก่อนข้ำวอีกฤดูจะเกี่ยว” พี่ยูเล่าความหลังด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ ปัจจุบันนาปลอดสารเคมีนี้
ได้ข้าวเปลือก 10 ตัน จากที่นา 18 ไร่ และจ�าหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านสื่อโซเชียล
“อำชีพชำวนำเป็นอำชีพที่เหนื่อย ยิ่งท�ำนำอินทรีย์ยิ่งเหนื่อยเป็น 10 เท่ำของวิธีกำรท�ำนำสมัยนี้
แต่กไ็ ม่ได้เหนือ่ ยกว่ำสมัยปูย่ ำ่ ตำยำยหรอก” แม้จะต้องท�างานอยูก่ ลางแดดตัง้ แต่เช้าตรูจ่ นย�า่ ค�า่ แต่สงิ่ ทีไ่ ด้
จากความเหนื่อยและเหงื่อที่โทรมกายคือ เห็นผลผลิตที่เจริญเติบโต ได้อยู่ท่ามกลางอากาศดีๆ สุขภาพดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนี้สองสามีภรรยารับเป็นเจ้าบ้านให้ wwoofer จากโครงการ WWOOF (Willing Workers
on Organic Farms/World Wide Opportunities on Organic Farms) เป็นนักเดินทางจากประเทศต่างๆ
เข้ามาท�างานแลกที่พักและอาหาร พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม
จากชาวต่างชาติอย่างสม�่าเสมอ
“ในอนำคตชำวนำจะเป็นอำชีพที่ทันสมัยที่สุด” พี่ป้อมไม่ได้กล่าวเกินเลย หากมองว่าอาหาร
คือสิ่งส�าคัญที่สุดในปัจจัย 4 และมองเห็นถึงเทรนด์อาหารในอนาคตที่ก�าลังมา ค�าแนะน�าที่พี่ป้อม พี่ยู
อยากฝากไว้สา� หรับคนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการใช้ชวี ติ อย่างเป็นนายของตนเองคือ ต้องไม่ตกกระแสโลก ตามโลก
ให้รู้ว่ากระแสจะไปทางไหน แต่ต้องคิดนอกกรอบ ที่ส�าคัญคือต้องวางแผน รู้โลกแล้วก็ต้องรู้ตัวเอง
ต้องวิเคราะห์ขอ้ ได้เปรียบของคุณเอง ซึง่ ไม่จา� เป็นต้องเหมือนใคร แต่ทกุ อาชีพล้วนไม่มที างลัดหากต้องการ
ประสบความส�าเร็จ
“ไม่มีหรอกคนที่เกิดมำแล้วรวย แล้วจะรวยได้อย่ำงยั่งยืน ถ้ำไม่มีอะไรในตัว ไม่ผ่ำนควำมยำกล�ำบำก
ในชีวิต ต้องมีเรื่องให้คุณกล�้ำกลืนฝืนทน เมื่อก้ำวข้ำมไปได้จึงจะไปขั้นต่อไปได้ ต้องอดทนไปทีละขั้นตอน”
เช่นดั่งที่ทั้งคู่ได้ลิ้มรสหวานฉ�่าจากผลของความอดทนนั้นมาก่อน ด้วยตัวเลขรายได้ที่ไม่น้อยหน้าระดับ
ผู้บริหารในบริษัทใหญ่ๆ แต่รายจ่ายแทบจะเป็นศูนย์ ไม่ต้องถามถึงรายเหลือว่าเท่าไหร่ และที่แน่ๆ
คือกายและใจเป็นสุขอย่างแน่นอน
...กว่าทั้งคู่จะประสบความส�าเร็จและเป็นสุขอย่างทุกวันนี้ อุปมาเหมือนต้นข้าวที่ใช้สารเคมี
เติบโตเร็ว แต่พอได้กลิ่นโรคระบาดก็ป่วยง่าย แต่ถ้าเป็นต้นข้าวแบบอินทรีย์ ให้ปุ๋ยบ้าง ไม่ให้ปุ๋ยบ้าง
มันก็เติบโตได้อย่างมีคุณภาพเอง
นี่คือความส�าเร็จที่น�ามาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
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“ตุห๊ ล่าง”

เก็บพันธุข์ า้ ว
เพือ่ ความมัน่ คงในอนาคต
“เรื่องข้ำวก็เหมือนกัน ต้องอำศัยจินตนำกำร” เพราะจินตนาการผสมกับ
ความต้องการ ตุ๊หล่างจึงผสมพันธุ์ข้าวใหม่ได้นับร้อยตัวอย่าง แต่เขาไม่ได้
ต้องการทั้งหมด ยังมีงานคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เขาต้องการจริงๆ ให้เหลือเพียง
ไม่กี่สิบสายพันธุ์ตามที่เขาต้องการ
ตุ๊หล่าง หรือ แก่นค�าหล้า พิลาน้อยเกิดใต้เถียงนา พ่อและแม่จึงตั้งชื่อ
เขาว่า ใต้หล่าง หากออกส�าเนียงไทยคือ ใต้ล่าง ก็คือเกิดข้างล่างเถียงนา
(ภายหลังชือ่ ถูกเรียกเพีย้ นเป็น ตุห๊ ล่าง) ชีวติ ของเขาจึงผูกพันกับวิถชี าวนามา
แต่เกิด เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2544 ก็ตั้งใจจะเป็นชาวนา
เต็มตัวไม่สนการศึกษาตามระบบ แต่วิธีคิดและการท�างานในแบบเขา คือการ
สร้างระบบการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของชาวนา
การตัดสินใจเป็นชาวนาเป็นเพราะความชอบ และเห็นพ่อแม่ท�าให้เห็น
เป็นตัวอย่าง ถึงจะรู้ว่าเป็นชาวนาล�าบากแต่พ่อมักจะบอกกับเขาเสมอว่า
ไม่มีใครล�าบากหรอกลูก ส�าคัญว่าชอบหรือไม่
“ตอนช่วงแรกที่ผมท�ำก็คิดแค่ว่ำปลูกข้ำวในพื้นที่ตัวเองก่อน เก็บรักษำ
พันธุ์พื้นเมืองไว้ ค่อยๆ เก็บได้มำร้อยกว่ำสำยพันธุ์ แต่พอประมำณปี 2549
ก็เริม่ เกิดควำมคิดใหม่วำ่ แล้วถ้ำโลกมันเกิดวิกฤติละ่
เกิ ด ภั ย ธรรมชำติ เกิ ด สงครำม อำกำศเปลี่ ย น
“ผมก็ชอบดูการ์ตูนนะ...ดูแล้วผม
เรำจะท�ำยังไง” ค�าถามของตุ๊หล่างพาให้เขาไปหา คิดว่าเอ๊ะ คนสร้างเขาคิดอะไรเขาถึง
ค�าตอบด้วยการไปอบรมการคัดเลือกพันธุ์ข้าวกับ สร้างการ์ตูนออกมาเป็นแบบนี้”
มูลนิธิข้าวขวัญ แต่ผลพลอยที่ได้มาคือความรู้เรื่อง
ตุ๊หล่าง ชาวนาวัยสามสิบต้นๆ แห่ง
การผสมพันธุข์ า้ ว เขาได้ฟงั การอธิบายการผสมพันธุ์ อ.กุดชุม จ.ยโสธร เอ่ยในขณะที่ก�าลัง
ข้าวเพียง 10 นาที แล้วกลับมาบ้านต่อยอดความรู้ มองหลานๆ นัง่ ดูการ์ตนู อย่างสนุกสนาน
โดยไม่ ไ ด้ ใช้ ห ลั ก วิ ชาการน�า แต่ศึก ษาด้ว ยการ
ลองผิดลองถูก สังเกต ค้นคว้า และแลกเปลีย่ นข้อมูล
กับผู้รู้ จนจับหลักการผสมพันธุ์ข้าวได้ด้วยตนเอง
สิ่งที่ดูเหมือนยาก แต่กลับง่ายส�าหรับตุ๊หล่าง
เขาท�าได้อย่างไร
“หำกเรำตัดเรื่องที่ว่ำจะผสมพันธุ์ข้ำวที่ดีที่สุด
ออก แต่ เ ลื อ กเอำลั ก ษณะที่ เรำชอบมำกที่ สุ ด
และเหมำะกับเรำมันจะท�ำให้ง่ำยขึ้น”
ลักษณะที่ว่า เช่น ขนาดของเมล็ดยาวหรือ
สัน้ อวบหรือเรียว กลิน่ ของข้าวหอมแบบไหน สีของ
ข้าว ขาว ด�า หรือแดง จากการตั้งต้นด้วยลักษณะ
เหล่านี้ท�าให้ตุ๊หล่างก้าวพ้นจากข้อจ�ากัดเรื่องชื่อ
พันธุข์ า้ ว โดยการผสมพันธุข์ า้ วแต่ละครัง้ เขาน�าเมล็ด
ข้าวที่จะมาผสมพั น ธุ ์ ใ หม่ จ ากลั ก ษณะเด่ น หรื อ
ลักษณะทีเ่ ขาต้องการ จากแต่ละสายพันธุแ์ ล้วน�ามา
ผสม ทดลองปลูกซึ่งกว่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ที่นิ่ง
ต้องใช้เวลาถึง 8 ปี แต่เขาก็รอ
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“กำรมีข้ำวหลำกหลำยสำยพันธุ์ไว้ในมือ มันปลอดภัยกว่ำ
ได้ กิ น ข้ ำ วที่ ห ลำกหลำยดี ก ว่ ำ กิ น ข้ ำ วเพี ย งสำยพั น ธุ ์ เ ดี ย ว
เพรำะคุณค่ำทำงโภชนำกำรมันหลำกหลำย และหำก
สภำพแวดล้อมเปลีย่ น เกิดวิกฤติ กำรมีข้ำวหลำกหลำย
สำยพันธุ์ช่วยให้เรำมีทำงเลือกว่ำเรำควรปลูกข้ำวอะไร
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปีนนั้ ๆ”
อีกความหวังหนึ่งของตุ๊หล่างคือการผสมพันธุ์ข้าว
เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวต่อไร่มากกว่าที่เป็นอยู่ เขาเคย
ผสมได้พันธุ์ข้าวที่สามารถให้ผลผลิตถึง 1,600 กิโลกรัม
ต่อไร่ พันธุ์นี้ชื่อ “สีลาภรณ์” ต่อยอดจาก สีลาภรณ์
เขาผสมได้ลกั ษณะใหม่ตงั้ ชือ่ ว่า “เพชรราตรี” ซึง่ เป็นชือ่ ของ
แม่ พันธุใ์ หม่นเี้ ป็นข้าวเหนียวด�า ลักษณะเม็ดเรียว คล้ายสังข์หยด
และ “ปัสมาติ” (สายพันธุ์จากอินเดีย) มีกลิ่นหอมเหมือนสีลาภรณ์
แต่มรี สชาติเหนียวนุม่ เหมือนข้าวญีป่ นุ่ บางครัง้ การผสมพันธุข์ า้ วของเขาก็เกิด
ผลลัพธ์ทเี่ กินความคาดหมาย เช่น ผสมพันธุข์ า้ วเจ้ากับข้าวเจ้าแต่ได้ขา้ วเหนียว
ออกมา
ข้าวหลากหลายลักษณะ (ตุ๊หล่างใช้ค�าว่าลักษณะแทนค�าว่าสายพันธุ์)
เก็บไว้ในตู้เย็น บางส่วนที่เหลือเก็บโดยการแขวนเป็นรวงเรียงรายกับราวไม้ไผ่
ซึง่ ข้อดีคอื นก หนู และมอดจะช่วยกันเลือกว่าข้าวชนิดไหนอร่อย ดัชนีธรรมชาติ
ได้ทา� หน้าทีช่ ว่ ยมนุษย์ ตุห๊ ล่างเลือกความอร่อยของข้าวได้งา่ ยขึน้ อย่างไม่ตงั้ ใจ
“เราใช้การสังเกต หากตรงพื้นมีเมล็ดข้าวร่วงอยู่ใต้รวงไหน แสดงว่าหนูชอบ
หากรวงไหนแขวนไว้แล้วมีน�้าหนักน้อยลงแสดงว่ามอดชอบ นั่นแสดงว่า
ข้าวอร่อย แต่หากรวงไหนเก็บไว้เป็นปีแล้วน�้าหนักยังเท่าเดิมแสดงว่าคน
ก็ไม่น่าจะชอบ”
ตุ๊หล่างพยายามขยายแนวคิดการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ชาวนา เขาขอ
ความช่วยเหลือโดยให้ชาวนาช่วยปลูก และเขาจะรับซื้อแต่ไม่ทั้งหมด เพื่อให้
ชาวนาได้เก็บพันธุ์ข้าวไว้กินและปลูกเอง แต่ชาวนาส่วนใหญ่กลับได้เม็ดเงิน
มากกว่า โดยให้ตหุ๊ ล่างรับซือ้ ข้าวทัง้ หมด จากชาวนาทีใ่ ห้ความร่วมมือ 50 ราย
เหลืออยู่เพียงไม่กี่ราย สร้างความท้อแท้บ้าง แต่ตุ๊หล่างก็ไม่หยุดท�างาน
ของตัวเอง
“เมื่ อ ถึ ง เวลำที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยำจะแตก เทวดำก็ ช ่ ว ยไม่ ไ ด้ เป็ น ดิ น ผุ ๆ
ก็แตกง่ำยหน่อย เป็นก้อนหินถึงจะรอด ชำวนำต้องอำศัยแรงบีบคั้นเขำ
ถึงจะคิดได้ บำงคนเขำอำจเกิดมำแค่เป็นกรรมกรในโรงนำ ไม่ใช่ชำวนำ”
แล้วพืน้ ทีบ่ า้ นตุห๊ ล่างกว่า 30 ไร่ ก็ยงั มีทงั้ บ้าน สระน�า้ 6 สระ สวนผสมผสาน
และแปลงนาที่ผสมผสานต้นข้าวหลากสี หลากพันธุ์ ปลูกได้ทั้งปี ขึ้นอยู่กับ
จะเลือกพันธุ์อะไรมาปลูก ไม่ต้องรอนาว่างตามฟ้าฝน เพราะเขาเป็นผู้เลือก
ไม่ใช่ผู้ถูกเลือก

ดร. เกริก มีมุ่งกิจ

กับความสุขที่แท้จริง

“หลายคนมักโหยหาสิ่งที่ตัวเองยังขาด คิดว่าความร�่ารวยคือความสุข สุขที่มบี ้านหลังใหญ่
ขับรถหรู กินอาหารแพง แต่เคยนึกย้อนถามตัวเองบ้างไหมว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ ไหน”
น�า้ เสียงและสีหน้าจริงจังของชายวัยหกสิบ ท�าให้สายตานับสิบจับนิง่ จดจ่อ
อยู่กับไอดอลของพวกเขาในใต้ถุนของเรือนไม้ที่สร้างไว้ส�าหรับผู้ที่สนใจเข้ามา
เรียนรู้ในสวนป่า
ดร. เกริก มีมุ่งกิจ เจ้าของน�้าเสียงและเจ้าของสวนป่าวนเกษตรเขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว ก�าลังถ่ายทอดแนวคิดสู่ “คนกล้าคืนถิ่น” ซึ่งแต่ละคนล้วนมีที่มา
ต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความกล้าที่จะก้าวผ่านค่านิยมของสังคม
กลับไปสู่วิถีเกษตรแบบพึ่งตนเอง
“ขอบคุณควำมล้มเหลวในวันนั้น ที่ท�ำให้ผมค้นพบควำมสุขที่แท้จริง
ในวันนี้” ดร. เกริก เล่าต่อถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตจากครูสอนในมหาวิทยาลัย
และร�่ารวยจากธุรกิจขายที่ดิน ใช้ชีวิตหรูในเมืองกรุง มีเงินเกือบร้อยล้าน
ความไม่รู้จักพอ ท�าให้เงินทุนสูญหายไปทั้งหมด ติดหนี้ จนต้องขายบ้าน
ขายรถ เงินเดือนติดลบ เหลือเงินติดตัวสองพันกว่าบาท ตัดสินใจหนีกลับมา
เป็นเกษตรกร พลิกฟื้นผืนดินมรดก 99 ไร่ พัฒนาจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวให้เกิดความหลากหลายตามแบบวนเกษตร
ความชื่นชอบในอาชีพเกษตรเกิดจากความผูกพันในวัยเด็ก
“สมัยนัน้ เรำถูกปลูกฝังว่ำจะต้องเป็นเจ้ำคนนำยคน แต่ผมคิดว่ำ
เป็ น เกษตรกรดี ก ว่ ำ หลั ง เรี ย นจบ ป.4 พ่ อ ให้ ผ มเป็ น ลู ก มื อ
เพือ่ ท�ำให้ผมคิดผิดว่ำเป็นเกษตรกรล�ำบำกขนำดไหน หลังจบ ป.6
ผมกลับมำช่วยพ่ออีกครัง้ แต่ครัง้ นีง้ ำนหนักกว่ำเดิม แต่ผมโตและ
แข็งแรงกว่ำเดิม จึงไม่ใช่เรื่องยำก ผมตัดสินใจเรียนต่อ แม้ว่ำ
จะท�ำได้ไม่ดีมำกนัก แต่เมื่อสังคมเกิดกำรแข่งขันต้องกำรเอำชนะ
ผมค้นพบวิธอี ำ่ นหนังสือ ด้วยกำรเอำจ�ำนวนหน้ำหำรด้วยจ�ำนวนวัน หน้ำที่
ในแต่ละวันคืออ่ำนหน้ำนั้นให้เข้ำใจ ท�ำให้กำรเรียนไม่ใช่เรื่องยำก” ดร. เกริก
ท�าตามความฝันของครอบครัว เรียนจนจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
ด้านการศึกษา รับราชการครู และเลือกท�าตามความฝันของตนเอง ด้วยการ
เรียนต่อปริญญาเอกด้านวนเกษตร (Agro Forestry) จากประเทศฟิลิปปินส์
“อี ก หนึ่ ง แรงบั น ดำลใจคื อ พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว ตลอดชี วิ ต
ของพระองค์ท่ำนทรงเน้นเรื่องเกษตรและกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง”
เมื่อการท�างานทุกอย่างต้องวางแผน การท�าเกษตรเองก็เช่นกัน เขาเริ่ม
มองหาสิ่งที่มี คือผืนดินมรดก 99 ไร่ ซึ่งมีเจ้าของที่ดินคือน้องสาว เขาขอเช่า
ในราคาไร่ละ 1,000 บาท/ปี พลิกฟื้นผืนดินที่เคยปล่อยเช่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว
สภาพดินแห้งและแข็ง เพราะขาดความสมดุล
การปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ เริ่มจากปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ
อายุสั้น เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ และวางแผน ค�านวณ
รายได้ออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะสั้น ในปีแรก (ปี 2550) ปรับพื้นที่ 55 ไร่ ปลูกต้นไม้โตช้า ไม้โต
ปานกลาง และไม้โตเร็ว รวม 472 ชนิด ระยะปลูก 2x2 เมตร มีต้นไม้ประมาณ
22,000 ต้น ส่วนพื้นที่ 44 ไร่ มีรายได้จากพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นพืชอายุสั้น
และรายได้จากการน�าเศษไม้ที่ตัดแต่งกิ่งข้างถนน สวนผลไม้ มาเผาถ่านขาย
ราคากระสอบละ 200 บาท กลั่นน�้าส้มควันไม้ ลิตรละ 100 บาท และ
เพาะพันธุ์ไม้ขาย
ระยะกลาง ปีที่ 1-3 รายได้จากการขายปุ๋ยหมักใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้
ทีป่ ลูกเมือ่ ปี 2550 หมักใบไม้โดยใช้จลุ นิ ทรียห์ น่อกล้วยช่วยย่อยสลาย ในพืน้ ที่
1 ไร่ ได้ปุ๋ยหมักใบไม้ 1 ต้น ทิ้งไว้ 1 เดือน รายได้จากการขายปุ๋ยหมัก 55 ตัน
ราคา 5,000 บาท/ตัน และรายได้จากการปลูกพริกไทยใต้ต้นไม้ 10,000 ต้น
ได้ผลผลิตพริกไทยแห้ง 1 กิโลกรัม/เดือน ขาย 400 บาท/กิโลกรัม

ระยะยาว ปีที่ 7 รายได้จากการขายไม้
โตเร็ว และไม้โตปานกลาง อายุ 10-20 ปี
ระยะถาวร ปีที่ 15 ขึน้ ไป รายได้จากการ
ขายไม้ที่มีโตช้า อายุ 40-50 ปี
ปัจจุบนั ดร. เกริก เป็นเกษตรกรทีม่ รี ายได้
วันละ 20,000 บาท เป็นต้นแบบหรือไอดอลของ
เกษตรยุคใหม่ มีผสู้ นใจเข้ามาเรียนรูเ้ ป็นจ�านวนมาก พืน้ ที่
วนเกษตรเขาฉกรรจ์ จึงกลายเป็นสนามฝึกและบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ดร. จะถ่ายทอดความรู้ 1 เดือน 1 วิชา ซึ่งมีทั้งหมด 5 วิชา คือ
1) เผาถ่านท�าน�้าส้มควันไม้
2) ท�าดินจากใบไม้และหญ้า
3) ท�าปุ๋ย
4) ปลูกต้นกล้า
5) ท�านา
ถ้าสนใจวิชาไหนโดยเฉพาะ สามารถเจาะจงได้ ผู้เรียนจะได้รับ
ค่าแรงวันละ 200 บาท พร้อมทีพ่ กั แต่จะต้องหุงหาอาหารเอง หรือ
ปลูกเองก็ได้ รายได้จากการขายผลผลิตจะถูกหารครึง่ โดยไม่หกั
ต้นทุน ล้มเลิกกลางคันก็ได้ ถ้ายังไม่ได้ผลผลิตก็จะได้เฉพาะ
ค่าแรง เคยมีคนเก็บเงิน 1 ปีได้มากกว่า 400,000 บาท
“เกษตรกรก็ เ หมื อ นอำชี พ อื่ น อำจมี ล ้ ม เหลว ในช่ ว ง
10 วันแรกเหนือ่ ยจนสำยตัวแทบขำด เพรำะร่ำงกำยยังไม่ชนิ
หลำยคนท้อตั้งแต่เริ่มเพรำะใจและกำยไม่แกร่งพอ
หำกเมื่อคุณเริ่มต้นจะมีคนดูถูกดูแคลนคุณ บอกว่ำคุณ
ไม่มีวันท�ำได้ แต่เสียงเหล่ำนั้นจะหำยไปเมื่อคุณประสบ
ควำมส�ำเร็จ”
เป็นเสียงของ ดร. เกริก ทิ้งท้ายให้กับเกษตรกร
รุ ่ น ใหม่ ที่ จ บหลั ก สู ต รการอบรม “คนกล้ า คื น ถิ่ น ”
ก�าลังจะออกไปใช้ชวี ติ บนเส้นทางทีพ่ วกเขาคิดว่าเป็น
ความสุขที่แท้จริง

นาขั้นบันได

ภูมิปัญญาที่ช่วยป้องกันดินถล่ม

ริชาร์ด แมคฮี (Richard S. Macheish)
นักโบราณคดีชาวอเมริกันได้ศึกษาสถานที่
ทางประวัติศาสตร์ของจีนและพบหลักฐาน
ที่ เ ป็ น แหล่ ง ก� า เนิ ด การปลู ก ข้ า ว เขาพบ
ร่องรอยข้าวป่าที่มีอายุถึง 16,000 ปี และ
พบวั ฒ นธรรมการเพาะปลู ก ข้ า วไร่ ที่ มี
อายุประมาณ 10,000 ปี จากหลักฐานใน
วัฒนธรรมลุงซาน-ประเทศจีน และวัฒนธรรม
ฮัวบิเนียน-ประเทศเวียดนาม อีกหลายพันปี
ต่อมา มนุษย์คน้ พบการท�านาหว่าน ซึง่ ปรากฏ
หลั ก ฐานในวั ฒ นธรรมยางเชาบริ เ วณ
ลุ ่ ม แม่ น�้ า เหลื อ ง วั ฒ นธรรมลุ ง ซาน และ
วัฒนธรรมฮัวบิเนียน ภูมิปัญญาการปลูกข้าว
พั ฒ นามาสู ่ ก ารปั ก ด� า ซึ่ ง พบหลั ก ฐานใน
วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี เมือ่ ไม่ตา�่ กว่า
5,000 ปีมาแล้ว
นาหว่ า นงอกงามให้ ผ ลผลิ ต ดี ใ นพื้ น ที่
ราบลุ ่ ม เพราะต้ อ งมี ก ารกั ก เก็ บ น�้ า แต่
ภู มิ ป ระเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ไม่ได้เป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด ยังมีดินแดนทาง
ตอนเหนื อ ของภู มิ ภ าคและประเทศที่ เ ป็ น
หมู่เกาะที่มีลักษณะภูเขา มีความสูงชัน เช่น
เวียดนามตอนเหนือ เมียนมา เกาะต่างๆ ใน
ฟิลิปปินส์ รวมถึงภาคเหนือของไทย เป็นต้น
ภูมปิ ระเทศดังกล่าวไม่มพี นื้ ทีร่ าบลุม่ เพียงพอ
ต่อการท�านา ผู้คนที่อาศัยบนพื้นที่สูงจึงมัก
ท�าไร่เป็นหลัก แม้แต่การปลูกข้าวก็จะท�า
ในลักษณะของไร่ข้าว ซึ่งไม่ต้องใช้น�้ามาก
และได้ผลผลิตน้อย ทัง้ ยังเป็นต้นเหตุของการ
ท�าไร่เลือ่ นลอย เพราะการท�าไร่ซา�้ ซากในพืน้ ที่
เดิ ม ท� า ให้ ดิ น ขาดธาตุ อ าหารส� า หรั บ พื ช
จึ ง ต้ อ งย้ า ยแหล่ ง เพาะปลู ก เพื่ อ หาพื้ น ที่
อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปเรื่ อ ยๆ ต่ า งจากการท� า ไร่
หมุนเวียน ซึ่งมีพื้นที่หมุนเวียนที่ปล่อยให้ดิน
ได้ฟื้นตัวหลายปี
บรรพชนในยุคโบราณคิดค้นการท�านา
ขั้นบันไดบนพื้นที่สูง โดยการปรับแต่งพื้นที่
ที่เคยปลูกพืชไร่ให้เป็นพื้นที่นา สร้างคันดิน
กั้ น น�้า และปล่ อ ยให้ น�้ าบางส่ว นไหลล้น ไป

หล่อเลีย้ งนาทีเ่ ป็นบันไดขัน้ ต�า่ เหมือนการท�า
ฝายน�้าล้น การท�านาขั้นบันไดช่วยเพิ่มเนื้อที่
เพาะปลูก เพิ่มผลผลิตเมื่อเทียบกับการปลูก
จากข้าวไร่ ลดปัญหาการท�าไร่เลื่อนลอยและ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ผู้คน
ทีอ่ าศัยบนทีส่ งู ยิง่ ในช่วงทีม่ ขี า่ วเรือ่ งดินถล่ม
ภูมิปัญญาการท�านาขั้นบันไดก็พิสูจน์แล้วว่า
ช่ ว ยป้ อ งกั น เรื่ อ งดิ น ถล่ ม ได้ ด ้ ว ยระบบ
การปล่อยน�้าจากที่สูงลงที่ต�่าและตัวคันนา
ต่างจากการท�าพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ขิง ที่ไถ
ราบเรียบ

จากองค์ ก ารยู เ นสโกในปี 2538 เป็ น นา
ขั้นบันไดที่แต่ละแห่งมีเนื้อที่กว่า 10,000
ตารางเมตร มีความสูงจากระดับน�า้ ทะเลกว่า
5,000 ฟุต มีอายุราว 1,000-800 ปีที่ผ่านมา
ชาวอิ ฟู เ กาซึ่ ง เป็ น ชาวพื้ น เมื อ งของเกาะ
ไต้ ห วั น ที่ อ พยพมาตั้ ง รกรากในฟิ ลิ ป ปิ น ส์
และน�าภูมิปัญญาการท�านาขั้นบันไดมาใช้
ทุกวันนี้นาขั้นบันไดบานาเวกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส�าคัญ และเป็น “หมายเมือง”
แห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์

ข้าวเป็นอาหารหลักทีเ่ ลีย้ งประชากรโลกโดยเฉพาะผูค้ นในเอเชียทีก่ นิ ข้าว
หุงสุก ไม่ได้แปรรูปเป็นแป้ง การท�านาปลูกข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของชนชาติ
ในเอเชียมาแต่ครั้งโบราณกาล และแพร่กระจายในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
พืชตระกูลหญ้าชนิดนี้
การท� า นาขั้ น บั น ไดจึ ง มี เรื่ อ งของการ
จัดการมากกว่าการท�าพืชไร่ เรื่องหลักเลย
คือน�้า ชุมชนที่ท�านาขั้นบันไดจึงต้องร่วมแรง
ร่ ว มใจกั น สร้ า งล� า เหมื อ งจากแหล่ ง น�้ า
ธรรมชาติซึ่งอยู่สูงกว่าพื้นที่นา และมีการ
ดู แ ลรั ก ษาทุ ก ปี เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ล� า เหมื อ งตื้ น
จากเศษวัสดุที่ไหลมากับน�้า
ในยุคที่การท่องเที่ยวซอกแซกไปทุกที่
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆ แสวงหาภูมิประเทศ
“อะเมซิ่ง” เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ
นาขั้นบันไดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับ
มีแหล่งนาขั้นบันไดหลายแหล่งในอาเซียน
ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ โลก ทัง้ ในด้านความสวยงาม
ความเก่าแก่ และคุณค่าทางวัฒนธรรม อาทิ
นาขั้นบันไดบานาเวแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์”
(Banaue Rice Terraces of the Philippines
Cordilleras) ในจังหวัดอิฟเู กา ทางตอนเหนือ
ของเกาะลูซอน หย่อมนาขั้นบันไดบริเวณนี้
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
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ที่เริ่มขึ้นในปี 2552 เพื่อฟื้นฟูภูเขาหัวโล้น
ให้กลับมาเป็นพื้นที่นาที่เขียวชอุ่ม ลดการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และลดปัญหาการบุกรุก
พื้ น ที่ ป ่ า ทั้ ง ยั ง เป็ น โครงการที่ ส อนให้ ค น
บนพืน้ สูงรูจ้ กั ท�าคันดิน สร้างฝายไว้เก็บกักน�า้
เป็นการรักษาป่าต้นน�้าและเก็บอินทรียวัตถุ
ไว้ในดินอย่างคุ้มค่า ทุกวันนี้ยังมีสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) เป็น
ผู้ดูแลให้ค�าแนะน�า ท�าให้พี่น้องบนพื้นที่สูง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เคย
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ม้ง ลาหู่ ลีซอ มีชีวิต
ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น รวมถึ ง มี ค วามมั่ น คง
ทางด้านอาหาร
นาขั้นบันไดในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในพื้นที่สูงทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ที่ ทุ ก วั น นี้ ไ ด้ ยั ง ประโยชน์
ในด้านความมั่นคงทางอาหาร รักษาพื้นที่
ป่ า ดิ น และน�้ า แล้ ว ยั ง กลายเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไป
เยี่ ย มชมแนวผื น นาที่ ท อดยาวลดหลั่ น กั น
ตามไหล่เขาสีเขียวชอุม่ ในหน้าฝน แล้วเปลีย่ น
เป็ น สี ท องเหลื อ งอร่ า มในช่ ว งปลายปี
แหล่งที่ขึ้นชื่อในความสวยงาม ได้แก่ นาขั้น
บั น ไดแม่ แจ่ ม นาขั้ น บั น ไดแม่ ก ลางหลวง
นาขั้นบันไดอินทนนท์ นาขัน้ บันไดผาหมอน
จังหวัดเชียงใหม่ และนาขั้นบันไดโครงการ
หลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน นอกจาก
ผู ้ มี โ อกาสได้ ไ ปเยี่ ย มชมจะประทั บ ใจใน
ความสวยงามแล้วยังรู้สึกปลาบปลื้มซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สุดมิได้ของ
พระองค์ท่าน
วัฒนธรรมข้าว นอกจากจะเป็นอัตลักษณ์
ร่ ว มของคนเอเชี ย ที่ ไ ม่ เ คยแปรเปลี่ ย น
ตั้งแต่ยุคโบร�่าโบราณ จนแม้โลกหมุนเข้าสู่
ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

นาขั้ น บั น ไดอี ก แห่ ง ที่ เ ป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ
ในภูมภิ าคอาเซียน คือ นาขัน้ บันไดแห่งซาปา
อยู ่ ท างตอนเหนื อ ของเวี ย ดนาม เป็ น นา
ขั้นบันไดที่คดเคี้ยวลดหลั่นตามไหล่เขาใน
ระดับสูงจากระดับน�้าทะเลกว่า 5,000 ฟุต
และปั จ จุ บั น เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ก� า ลั ง
โด่งดังของประเทศเวียดนาม
ส่วนนาขั้นบันไดในประเทศไทยนั้นเกิด
ขึ้ น จากพระราชด� า ริ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว หลายวาระที่พระองค์เสด็จ
เยีย่ มเยียนพสกนิกรบนพืน้ ทีส่ งู ทรงรับทราบ
ถึงความยากล�าบาก ขาดแคลนที่เพาะปลูก
และขาดแคลนอาหารของชาวไทยบนพืน้ ทีส่ งู
จึงมีพระราชด�าริให้จัดท�าโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น โครงการ
ปิดทองหลังพระ การท�านาแบบขั้นบันได
ที่ อ� า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด น่ า น ข้อมูลเรื่องนาขั้นบันไดจากคอลัมน์ท่องโลกอาเซียน,
หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ วารสารสานสุข, ฉบับที่ 21, พ.ย.-ธ.ค. 2558

: สมชาย นิลอาธิ

ข้าวหอมทุ่งกุลา
ท�าไมถึงอร่อย

เป็นทีย่ อมรับกันมานานแล้วว่า ข้าวหอมมะลิหรือข้าวหอมทุง่ กุลาเป็นข้าวเจ้าคุณภาพดี
หอมไกลถึงระดับโลกจนกล่าวกันว่า แม้ขา้ วหอมมะลิจะมีปลูกกันทัว่ ไป แต่ขา้ วหอมมะลิ
ชั้นเลิศต้องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาที่รู้จักกันในชื่อ “ข้าวหอมทุ่งกุลา”
แล้วข้าวหอมทุง่ กุลามีความเป็นมาจากไหน? ท�าไมต้องข้าวหอมทุง่ กุลา?
ในระดับชาวบ้านแต่กอ่ นจะมีการคัดเลือกพันธุข์ า้ วทีเ่ ห็นว่าดีมคี ณ
ุ ภาพ
ตามประสบการณ์กันมานานนักแล้ว โดยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เตรียมไว้
ปลูกในปีตอ่ ไป ให้เหมาะกับสภาพพืน้ ทีข่ องตนแต่ละท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกัน
ส่ ว นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ข ้ า วของไทยในระดั บ รั ฐ มาเริ่ ม เมื่ อ หลั ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยองค์การสหประชาชาติได้รเิ ริม่ โครงการปฏิวตั เิ ขียว
ในปี พ.ศ. 2493 โดยรัฐบาลสหรัฐส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกับข้าราชการ
กองข้าว กรมกสิกรรม ใน 2 เรือ่ งหลัก คือ การปรับปรุงพัฒนาการใช้ทดี่ นิ
และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดี มีผลผลิตสูง เหมาะสมกับ
สภาพพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ทัง้ ด้านคุณภาพและผลผลิตต่อไร่
นี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบ “ข้าวขาวดอกมะลิ” ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์
พื้ น เมื อ งชั้ น ดี ข องบางคล้ า จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และมี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง
มานานแล้ว (คูก่ บั ข้าวพันธุป์ น่ิ แก้ว ของจังหวัดฉะเชิงเทราเช่นกัน) ซึง่ รูจ้ กั
กันดีในย่านท้องถิน่ ภาคตะวันออกและในกรุงเทพฯ ถึงในวัง
เพียงแต่วา่ ลักษณะสภาพพืน้ ทีป่ ลูกข้าวหอมมะลิในย่านบางคล้าเป็นที่
ลุ่มๆ ดอนๆ ซึ่งชาวบ้านรู้ธรรมชาติของข้าวพันธุ์หอมมะลิว่าต้องปลูกบน
ที่ดอน น�้าท่วมไม่ถึง จึงต้องกระจายกันปลูกเฉพาะในบริเวณที่ดอน
ซึ่งส่วนมากจะมีขนาดพื้นที่ไม่กว้างนัก โดยจะปลูกกันแบบนาสวน คือ
ท�านาปี-ข้าวหนัก ใช้วธิ ปี กั ด�ากันเรือ่ ยมาแต่อดีต
ในปี พ.ศ. 2498 กรมการข้าวได้ส่งข้าวหอมมะลิไปปลูกคัดพันธุ์
ให้บริสุทธิ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี และต่อมาในปี
พ.ศ. 2500 จึงได้นา� ข้าวหอมมะลิไปปลูกทดลองในภูมภิ าคต่างๆ ผลการ
ทดลองพบว่า ข้าวหอมมะลิไม่เหมาะที่จะปลูกในที่ราบลุ่มน�้าท่วมสูง
และนานในภาคกลาง ส่วนทางภาคเหนือนัน้ แม้จะปลูกได้และให้ผลผลิตดี
แต่มปี ญ
ั หาคนปลูกกันน้อย เพราะชาวบ้านไม่นยิ มกินข้าวเจ้า
ส่วนในภาคอีสานชาวบ้านได้นา� ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ 105 (รวงที่ 105
จาก 199 รวง ; ก�าหนดรวบรวมได้ 200 รวง แต่หายไป 1 รวง) ปรากฏว่า
ปลูกแล้วให้ผลดีมาก รวงดีที่สุด เมล็ดยาวเรียว และสมบูรณ์ดี เมื่อผ่าน
การสีแล้วมีสเี ลือ่ มมัน จมูกข้าวเล็ก และเมือ่ หุงมีกลิน่ หอมและเนือ้ นุม่
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์จึงประกาศให้ใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์
105 ขยายพันธุ์ได้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 โดยให้ชื่อว่า
“ขาวดอกมะลิ 4-2-105” (4 เป็นรหัสอ�าเภอที่ 4 คืออ�าเภอบางคล้า,
2 คือรหัสพันธุ์ข้าวที่ 2 และ 105 คือรหัสรวงข้าวที่ 105 ที่เลือกพันธุ์
ข้าวออกไปปลูก) แต่ทวั่ ไปในช่วงนัน้ มักเรียกกันว่า “ข้าวขาวดอกมะลิ 105”

ท�าไมข้าวขาวดอกมะลิของบางคล้า
จึงหอมอยู่ที่ทุ่งกุลา?
ต้องมีปจั จัยหลายด้านทีเ่ ป็นเหตุให้คงความหอม!
จากเอกสารของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า
ข้าวขาวดอกมะลิบางคล้าทีม่ ชี อื่ เสียงเรือ่ งหอมอร่อยนัน้ เป็นข้าวทีม่ าจาก
ท้องทีแ่ หลมประดู่ อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยนายจรูญ ตัณฑวุฒ
น�ามาปลูกที่บางคล้า เมื่อปี พ.ศ. 2488 จนแพร่หลายกลายเป็นข้าวขาว
ดอกมะลิของบางคล้ามาจนทุกวันนี้

จุดเริ่มต้นของการค้นพบ
“ข้าวขาวดอกมะลิ” ซึ่งเป็น
ข้าวพันธุพ
์ นื้ เมืองชัน้ ดีของ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
และมีชอื่ เสียงโด่งดังมานาน
แล้ ว ซึ่ ง รู ้ จั ก กั น ดี ใ นย่ า น
ท้องถิ่นภาคตะวันออกและ
ในกรุงเทพฯ ถึงในวัง

ถ้าพิจารณาสภาพเปรียบเทียบ
พืน้ ทีท่ างฝัง่ ตะวันออกในอดีต เมือ่ กว่า
พันปีมาแล้วเคยเป็นพื้นที่ชายทะเล
มาก่อน มีลกั ษณะเป็นทีล่ มุ่ ๆ ดอนๆ
โดยเฉพาะบนทีด่ อนเป็นดินปนทราย
และดิ น เค็ ม จากการขุ ด ค้ น ทาง
โบราณคดีพบหลักฐานทีแ่ สดงถึงว่า
เคยเป็ น แหล่ ง ที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานชุ ม ชน
บ้ า นและเมื อ งในสมั ย ทวารวดี
(ราวพุทธศตวรรษที่ 11-16) กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่หลายอ�าเภอของ
จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ฯลฯ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ
พืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้อนั กว้างใหญ่ไพศาล ทีม่ หี ลักฐานทางโบราณคดีทงั้ สมัย
ก่อนประวัตศิ าสตร์ตอนปลาย (ยุคเหล็กและประเพณีการเผาศพ ครัง้ ที่ 2
อายุราว 2,500 ปี) และพบหลักฐานความเป็นเมืองสมัยทวารวดีกระจาย
อยูท่ วั่ ไปทัง้ ตามโคกดอนต่างๆ ทัว่ กลางทุง่ และพบหนาแน่นมากตามขอบ
ริมทุง่ มากกว่า 200 แห่ง และทัง้ ยังมีแหล่งเกลือทีท่ า� ให้ดนิ เค็มกระจายอยู่
ทั่วไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเกลือใหญ่ที่โด่งดังรู้จักกันทั่วไปคือ
บ่อพันขัน (เขตพืน้ ทีอ่ า� เภอสุวรรณภูมแิ ละอ�าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด)
จากสภาพพื้นที่รวมๆ การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอดีตที่คล้ายคลึงกัน
ของบางคล้าซึง่ เป็นดินแดนชายทะเล กับทุง่ กุลาร้องไห้ดงั กล่าวนี้ จึงจัดว่า
เป็ น เหตุ ป ั จ จั ย ที่ ท� า ให้ ทุ ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การปลู ก
ข้าวขาวดอกมะลิของบางคล้า ที่มีธรรมชาติชอบ ดินปนทราย ดินเค็ม
ดินกร่อย (ต้องไม่เค็มจัด) ส่วนปัจจัยเกีย่ วกับน�า้ นัน้ แม้ทบี่ างคล้าจะนิยม
ปลูกบนที่ดอนเป็นหย่อมๆ เพราะข้าวขาวดอกมะลิไม่ชอบน�้ามาก และ
น�้าท่วม แต่ในพื้นที่ทงุ่ กุลาร้องไห้ มีสภาพเป็นทีร่ าบกว้างใหญ่บนทีร่ าบสูง
โคราช ซึง่ จะมีนา�้ ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเพียงประมาณ 2 เดือน (กันยายนตุลาคม) เท่านั้น หลังจากนั้นน�้าก็จะลดแห้งเร็ว ในอีก 2 เดือนต่อมา
(พฤศจิกายน-ธันวาคม) ก็จะเป็นช่วงทีเ่ ก็บเกีย่ วข้าวได้ จึงท�าให้สามารถปลูก
ข้าวขาวดอกมะลิได้ดเี ช่นกัน
ประกอบกับพืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้กว้างโล่งไกล ท�าให้ปจั จัยเรือ่ งอากาศที่
ส่งผลดีกบั การปลูกข้าวขาวดอกมะลิดว้ ยคือ ช่วงเวลาทีน่ า�้ ลดนัน้ เป็นช่วงหนาว
อากาศแห้งในทุ่งโล่ง ช่วยท�าให้เมล็ดข้าวสมบูรณ์และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว
ตากแดดเพียงไม่กวี่ นั ก็จะช่วยลดความชืน้ ในเมล็ดข้าวได้เร็ว
ท้ายนีจ้ งึ พอสรุปได้วา่ เหตุปจั จัยส�าคัญทางธรรมชาติในการปลูกข้าวขาว
ดอกมะลิ คือ ดินปนทราย ดินเค็ม-ดินกร่อย น�า้ ไม่มาก อากาศแห้ง ฯลฯ
โดยรวมก็คอื ความแห้งแล้ง (Dry Area) ซึง่ เป็นระบบนิเวศทีเ่ หมาะสม
กับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ซึ่งความเป็นทุ่งกุลาร้องไห้มีพร้อมทุกอย่าง
เช่นเดียวกันกับบางคล้า-ชายทะเลฝัง่ ตะวันออก และทัง้ ยังมีพนื้ ทีก่ ว้างใหญ่
เหมาะที่จะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ เพื่อธุรกิจการค้าในระดับชาติ จนถึง
ระดับโลกเรือ่ ยมาจนรูจ้ กั กันในชือ่ ข้าวหอมทุง่ กุลา
ถ้ารักจะส่งเสริมข้าวหอมทุ่งกุลากัน ด้วยความปรารถนาดีจริงๆ
แล้ว ก็นา่ จะทบทวนการพัฒนาทีจ่ ะท�าร้ายและท�าลาย ความแห้งแล้ง
ของทุง่ กุลา
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ปลูกขาวในลอยาง
คำนึง นวลมณีย
บานเขาจันทร ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

หลักคิด

จากปญหาเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกขาวนอย หรือไมมีพื้นที่ปลูกขาวเลย ใชวิธีปลูกขาวในบอซีเมนต และลอยาง ฉีกกฎเดิมๆ ทีต่ อ งปลูกขาวในนาเทานัน้ ซึง่ การปลูกขาว
ในบอซีเมนตหรือลอยางชวยทำใหการจัดการงายขึน้ ทั้งเรื่องการควบคุมปริมาณน้ำโดยไมตองรอฟาฝน ชวยควบคุมโรคและแมลงไดงาย ทำใหใครๆ ก็ปลูกขาวได
โดยไมตองมีนา

พันธุขาว : ดอกพะยอม
รูปแบบการปลูก มี 3 รูปแบบ

1

แบบที่
ปลูกในบอซีเมนต

โดยการนำอิฐบล็อกมากอเปนแปลงนา
ความกวาง 4 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 40 เซนติเมตร
แลวเทลาดพื้นดวยซีเมนตตามความเหมาะสม
ของขนาดพื้นที่

ขนาด 6x8 เซนติเมตร

ปลูกในทอซีเมนต

โดยนำทอมาลาดพื้นดวยซีเมนต

วิธีการ

1 เตรียมดินใสในถุงพลาสติกดำ

2

แบบที่

3

แบบที่
ปลูกในลอรถยนต

โดยนำลอรถยนตทั้งเสนมาลาดพื้นดวยซีเมนต

ขอดี

เปนการทำนาแบบชีวภาพ
รอยเปอรเซ็นต เนื่องจาก
ใชเพ�ยงปุย น�ำหมักชีวภาพ
ที่ทำขึ้นเอง และแหนแดง
ซึ่งเปนปุยพ�ชสดไม ใช
สารเคมีหรือยาฆาแมลง

2 ปกตนกลาลงใน
ถุงพลาสติกดำ

ตนทุนต�ำ ใชน�ำนอย ใน 1 ป สามารถ
3 เทน้ำใสลงไปในภาชนะที่

เตรียมไวพรอมกับใสแหนแดง
เพื่อเปนปุยพืชสด แทนปุยเคมี
ไนโตรเจน

4 นำถุงตนกลาแชลงไปในน้ำ

ที่เต็มไปดวยแหนแดง
ใหพอมิดถุง โดยทิ้งระยะหาง
ของตนกลาเหมือนกับ
การดำนาทั่วๆ ไป

6 ระยะเวลาในการปลูกก็เหมือน
5 เมื่อขาวแตกกอ ใหเอาน้ำออก

กับการทำนาปกติ ซึ่งใชเวลา
ประมาณ 120 วัน หรือ
3 เดือน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิต
ไดทันที

เหลือน้ำพอใหความชื้น
ขาวจะงาม
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ดูแลงาย แตไดขาวที่มีคุณภาพ

ทำนาไดถงึ 4 รอบ

ทำไดทั�ง
นาลุม
นาดอน

หลังเก็บเกีย่ วเสร็จ สามารถดำนารอบใหมไดทนั ที
หรือทีเ่ รียกวา เกีย่ วเชาดำเย็น เพ�ยงแคนำ
ตนกลาใหมที่ชำไวมาปกในถุงดินเดิม ปกได
ทัง� บนถุง ขางถุง ทายถุง หมุนเวียนสลับกันไปได
เรื่อยๆ โดยไมตองเปลี่ยนถุงดิน

ขาวนาน�ำนอย
ดร. เกริก มีมุงกิจ
ต.เขาฉรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว

หลักคิด

ที่ผานมาชาวนามักเขาใจวาขาวเปนพืชน้ำ แตจากงานวิจัยทั่วโลกสรุปไดวา“ขาว” เปนพืชบก ตระกูลเดียวกับหญา แตทนน้ำได มีความตองการ
อินทรียวัตถุสูง หากลองสังเกตตนขาวบริเวณริมคันนา น้ำไมทวม จะพบวา กอขาวสมบูรณ แตกกอดี รวงดี ซึ่งตางจากบริเวณที่มีน้ำขังเนื่องจาก
ดินขาดออกซิเจน รากขาวไมสามารถหาอาหารได
น�ำสมควันไม จุลินทรียหนอกลวย ยูเรียน�ำชีวภาพ

พันธุขาวที่ปลูก :
พันธุ ‘เวสสันตะระ’
เปนพันธุผสมระหวางขาวเหนียวพันธุเลาแตก
กับขาวหอมมะลิ 105 ซึ่งเจริญเติบโตไดดี

30 ซีซี 30 ซีซี
100
80
70
60
50
40
30
20
10

4

100
80
70
60
50
40
30
20
10

30 ซีซี

20
ลิตร

100
80
70
60
50
40
30
20
10

ผสมน�ำ

เดือนแรก ใชน้ำสมควันไม 30 ซีซี จุลินทรียหนอกลวย 30 ซีซี ยูเรียน้ำชีวภาพ 30 ซีซี
ทั้ง 3 ชนิดรวมกันใสน้ำ 20 ลิตร ฉีดพนสัปดาหละครั้ง หลังขาวงอกเพื่อบำรุงใบใหแข็งแรง
สังเคราะหแสงและปรุงอาหารไดดี
น�ำสมควันไม จุลินทรียหนอกลวย น�ำมูลคางคาว

30 ซีซี 30 ซีซี 30 ซีซี

วิธีการ

100
80
70
60
50
40
30
20
10

5

100
80
70
60
50
40
30
20
10

20
ลิตร

100
80
70
60
50
40
30
20
10

ผสมน�ำ

เดือนที่ 2 ใชน้ำสมควันไม 30 ซีซี จุลินทรียหนอกลวย 30 ซีซี และน้ำมูลคางคาว 30 ซีซี
ทั้ง 3 ชนิดรวมกันใสน้ำ 20 ลิตร ฉีดพนสัปดาหละครั้ง
ฮอร โมนไข
น�ำสมควันไม จุลินทรียหนอกลวย น�ำมูลคางคาว และปุยนมสด

30 ซีซี 30 ซีซี 30 ซีซี 30 ซีซี
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80
70
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50
40
30
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1

หัวใจสำคัญของการทำนาน้ำนอย คือ การเตรียมดินใหสมบูรณ หลังจาก
การเก็บเกีย่ วใหปลูกพืชตระกูลถัว่ หรือปุย พืชสด นำฟางขาวใบไมใบหญา
ปูทับใหทั่วแปลง หวานปุยอินทรียใหสม่ำเสมอทั่วแปลง และจุลินทรีย
หนอกลวย 5-10 ลิตร/ไร ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพน หรือราดรดใหทั่ว
จากนั้นไถกลบหญา ตอซัง ฟางขาว และอินทรียวัตถุ หมักดินทิ้งไว
20-30 วัน รดน้ำใหดินมีความชื้นอยูเสมอวันละ 1 ครั้ง จะชวยให
ปุยอินทรียเปนอนินทรีย จุลินทรียหนอกลวยมีสารแทนนินสูง ชวย
ยอยสลายหญา เมล็ดหญา ตอซัง ฟางขาวไดเร็วขึน้ เพิม่ จุลนิ ทรทรียใ นดิน
ทำลายเชื้อราที่เปนโทษ สลายไขหนอน ไขเพลี้ย และแมลงที่อยูในดิน

2

3

การปลูกขาวดวยวิธีหยอดเมล็ด
โดยนำเมล็ดพันธุแชน้ำ 1 คืน
แลวบมไวอีก 1 คืน ใหเมล็ดขาว
อิ่มตัวพรอมงอก ผึ่งลมไว 1-2
ชั ่ ว โมง ไม ใ ห เ มล็ ด ข า วติ ด กั น
โดยหยอดครั้งละ 4 หลุม ระยะ
40x40 เซนติ เ มตร ลงจุ ด ละ
2-3 เมล็ด พันธุขาว 1 กิโลกรัม
สามารถปลูกได 1 ไร

กรณีนอกเขตชลประทาน ควรใชระบบเทปน้ำพุง รดน้ำใหชุมเหมือน
ปลูกผัก ไมใหนำ้ ทวมขัง อาจใชแหลงน้ำจากสระ คลอง หรือน้ำบาดาลก็ได
ซึ่งใชน้ำไมมากเทาการทำนาทั่วไป
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20
ลิตร

ผสมน�ำ

6

เดือนที่ 3-4 ใชน้ำสมควันไม 30 ซีซี จุลินทรียหนอกลวย 30 ซีซี และน้ำมูลคางคาว 30 ซีซี
ฮอรโมนไขและปุยนมสด 30 ซีซี ทั้ง 4 ชนิดรวมกันใสน้ำ 20 ลิตร ฉีดพนสัปดาหละครั้ง

7

ในชวงเดือนแรกหากมีหญาขึ้นใหกำจัดหญา การเก็บเกี่ยวใชเครื่องตัดหญาแบบสาย สวมอุปกรณ
เสริมเปนโครงเหล็กเพื่อประคองตนขาวที่เกี่ยวแลวใหไปในทิศทางเดียวกัน และวางตากแดด
ไวเปนแถวอยางมีระเบียบ เกี่ยวไดหนากวาง 1.5 เมตร เมล็ดขาวไมหลนรวงในแปลงนามาก
เหมือนใชรถเกี่ยว

ขอดี

1

2

สามารถนำพื้นที่ไปปลูกพืชชนิดอื่นได

ลดพื้นที่ทำนาใหนอยลง ปลูก 1 ไร
ผลผลิตเกือบไดเทาปลูกแบบธรรมดา 10 ไร

3

ปลูกในพื้นที่ไมมาก สามารถดูแลไดทั่วถึง

4

เหมาะสมกับการทำนาในหนาแลง
หรือทำนอกพื้นที่ชลประทาน
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ปลูกขาวตนเดียว หรือ ‘ปกเดี่ยว’
พอง แจมใส
บานโดนเลงใต ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร

หลักคิด

ปลูกขาวตนเดียว/การทำนาประณีต/ขาว SRI เปลี่ยนแปลงวิธีคิดเดิมๆ ที่เคยคิดวาขาว 1 กอ ตองใชกลา 3-5 ตน ขาวถึงจะแตกกอดี แตความจริงแลว เปนการ
สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ ทำใหตนทุนสูง ในขณะที่การดำนาโดยใชตนกลาเพียงตนเดียว ทำใหตนขาวแสดงศักยภาพไดเต็มที่ ขาว 1 ตน สามารถแตกกอได 40-50 ตน
ชวยเพิ่มผลในการออกรวงไดเต็มที่ และไดน้ำหนักขาวที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเทาตัว

พันธุขาวที่ปลูก : หอมมะลิ 105 พ�้นที่ปลูก :
วิธีการ

ขอดี

1
เตรียมดินดวยการใสปุยคอก ปุยหมัก
เชนเดียวกับการปลูกขาวอินทรีย

3

2
สูบน้ำเขานาพอใหดินเปนโคลน
จากนั้นก็ไถแปรแลวคราดใหเรียบเสมอกัน
ทั้งแปลง ทิ้งดินไว 1 คืน

4

ขึงเชือกหรือตีเสนเพื่อวางแนวปลูกขาว
ใหไดระยะ 30X30 เซนติเมตร

5

ประหยัดคาเมล็ดพันธุและ
ตนกลาไดมากกวาเทาตัว
(จากปกดำกอละ 3-5 ตน
เหลือเพียงกอละ 1 ตน)

= 50

8

บำรุงดินดวยขี้ไก หรือขี้จิ้งหรีด

ดูแลปกติเหมือนทำนาอินทรียทั่วไป

10

9

ตน

ตนกลา 1 ตนแตกกอไดถึง
40-50 ตน ซึ่งไดจำนวนเทากับ
การใชกลา 3-5 ตน

3

ขาว 1 รวงใหเมล็ดไดถึง
250-300 เมล็ด

800-1,000
400

7

2

250-300

นำตนกลาอายุ 8 วัน (พอพองใชตนกลา 15 วัน)
ที่เตรียมเอาไว มาปกดำทีละตน โดยรากตองอยูลึก
ไมเกิน 1 เซนติเมตร และจัดเรียงราก
ใหแผไปตามแนวนอนในทิศทางเดียวกัน

หลังการปกดำชวงแรกๆ คอยกำจัดหญา
ดวยการถอน หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน
หรือขาวเริ่มสูงไมตองกังวลเรื่องหญาแลว

4

ผลผลิตขาวไดเพิ่มขึ้น 1 เทาตัว
(800-1,000 กิโลกรัมตอไร
จากเดิมไดเพียง 400
กิโลกรัมตอไร)

5

กำจัดวัชพืชไดงาย
เพราะตนขาวขึ้นเปนแถวตรง

6

การเก็บเกี่ยวใชคนเกี่ยวเพื่อคัดพันธุ
จากในแปลง ไดคุณภาพพันธุที่ดี

หลังการเก็บเกี่ยว ปลูกถั่วลิสงเพื่อบำรุงดินตอไป
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ไร

1

6

การปกตนกลาทีละตนเปนหัวใจ
ของ SRI แถมยังเปนที่มาของชื่อ ขาวตนเดียว
หรือ ‘ปกเดี่ยว’

2

พันธุขาวที่เก็บเกี่ยว
จากในแปลงไมมีการปะปน
กับพันธุอื่น

แม่ โพสพ

แฟชัน่ การโพสต์ภาพลงบนโซเชียลมีเดีย ท�าให้หลายคนติดนิสยั
ต้องถ่ายภาพอาหารก่อนกิน โดยเฉพาะอาหารทีจ่ ดั จานมาสวยงาม
ใครมือไวไปคว้าชิมก่อนถ่ายรูป เป็นโดนเพือ่ นดีดมะกอกนิว้ บวม
กล้องคุณภาพจากสมาร์ทโฟนยิง่ ท�าให้อาหารดูหน้าตาดีเกินจริง
การโพสต์ภาพก็เป็นท�านองว่าให้เพือ่ นได้อมิ่ ตา ถึงจะไม่มีโอกาส
มาอิม่ ท้องด้วยกัน
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า
โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะ ลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตั้ง โหตุ
ค�ำบูชำพระแม่โพสพ เทพธิดำประจ�ำต้นข้ำว
พืชพรรณธัญญำหำรชนิดเดียวในโลกที่มีเทพสิงสถิตย์

คริสต์ศาสนิกชนจะสวดขอบคุณพระเจา้ กอ่ นรับประทานอาหาร สว่ นคนไทย...
ไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดที่ต้องถ่ายรูปเอาจริงเอาจังก่อนอนุญาตเพื่อนร่วมโต๊ะกิน
ได้ยังไง (แถมยังต้องจัดองค์ประกอบศิลป์อีกต่างหาก ยังขาดก็แค่บอกให้
จานอาหาร...ยิ้มหรือยกนิ้วโป้งกดไลค์)
ชาวอุษาคเนย์มีความเชื่อต่างจากคริสต์ศาสนิกชน เราไม่ได้กล่าวขอบคุณ
“พระเจ้า” ที่ทรงประทานอาหารมื้อนี้มาให้ แต่ผู้ใหญ่สมัยก่อนๆ ก็มักสอน
ลูกหลานให้ยกมือไหว้ขอบคุณ “ข้าว” หลังจากกินอิ่ม และยังได้รับการสั่งสอน
ว่าให้กินข้าวให้หมด ไม่อย่างนั้น “แม่โพสพ” จะเสียใจ
ว่าที่จริงก็ไม่ต่างกัน ฝรั่งนั่งส�ารวมระลึกถึงพระคุณของธรรมชาติที่ท�าให้
มีกิน (พระเจ้า=ธรรมชาติ)
คนไทยและชาวเอเชียทั้งหลายล้วนมีความเชื่อว่า ต้นข้าวมีจิตวิญญาณ
มีเทพธิดาที่ชื่อ “โพสพ” ประจ�าอยู่ คอยดูแลให้ข้าวเจริญงอกงาม แม่โพสพ
สามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ วันใดไม่ได้บริโภคข้าว อันเปรียบเสมือน
เนื้อหนังของแม่โพสพ วันนั้นก็ไม่มีแรงชีวิต
เราจึงขอบคุณแม่โพสพ “เทพธิดาแห่งข้าว” ที่ท�าให้อยู่รอดในแต่ละวัน
พิธีกรรมบูชาแม่โพสพ คือเป็นการดูแลไม่ให้แม่โพสพหนีไปจากท้องนา
ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในโลก ล้วนเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่ๆ มีเทพยดาประจ�า
ส่วนต้นข้าวนั้นก็มีเทพธิดาสถิตย์ ชาวยุโรปในแถบทะเลอีเจียนมีบทพรรณนา
ถึงพิธีบูชาเทวนารีแห่งข้าวบาร์เลย์ อินเดียน�าคติพราหมณ์เรื่องการท�าขวัญนา
เข ้ า มาเผยแพร ่ หลั ก ฐานจากหนั ง สื อ นพมาศ (ต� า รั บ ท้ า วศรี จุ ฬ าลั ก ษณ์ )
กล่าวถึงพิธีแรกนาขวัญในสมัยกรุงสุโขทัยเนื่องจากกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วง
ทรงเป็นผู้น�าเรื่องการเกษตรกรรม คติพราหมณ์สอดประสานกับความเชื่อ
ของชนท้องถิ่น ในระดับราชส�านักเรามีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ในระดับชุมชนก็มีพิธีแฮกนา (แรกนา) เป็นพิธีกรรมที่ท�าก่อนจะ
เริ่มไถนา ท�ากันในแต่ละครอบครัว เพื่อบวงสรวงเทพยดาที่คุ้มครองเกี่ยวกับ
การท�านา คือท้าวจตุโลกบาล และแม่โคสก (แม่โพสพ) แม่ธรณี เพื่อให้เกิด
สิริมงคล ให้การไถนาเป็นไปด้วยดี

ความเชื่อในเรื่องธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่ในสายเลือดของเรา
มือที่เคยด�านา เกี่ยวข้าว จะรู้รสความเหนื่อยยาก เวลากินข้าวจึงต้องกินแบบ
“รู้คุณ” คือตระหนักรู้ในพระคุณของธรรมชาติที่มอบความสมดุลให้พืชพรรณ
ธัญญาหารเติบโต คนสมัยก่อนจึงคดข้าวแค่พออิ่ม กินแบบหมดจด และ
กล่าวขอบคุณธรรมชาติในนามของ “แม่โพสพ” ขณะยกมือพนม
โลกสมัยใหม่หันหลังให้ความเชื่อพิสุทธิ์แบบโบราณ เราอาจท�าใจไม่ได้
ในการกราบไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ในคืนมืดมิด หากแหงนมองท้องฟ้ากว้างใหญ่ท่ีพราวด้วยดาวนับล้านๆ
ดวง เราอาจจะตระหนักว่า จักรวาลอันไพศาลเกินขอบสายตา ยัง “มี” สิ่งที่
“มองไม่เห็น” อีกเป็นอนันต์
นั่นอาจจะแทนค่าความหมายของพระเจ้า เทพเจ้า หรือเทวะต่างๆ
ที่มนุษย์เคารพบูชา...ก็เป็นได้

แม่โพสพ-พอ่ โพสี

โพสพ ซึ่งเป็นชื่อเทพธิดาหรือเทวนารีแห่งข้าว เสฐียรโกเศศให้ข้อวิเคราะห์ว่า
การทีผ่ หี รือเทวดาประจ�าพืชพรรณธัญญาหารของชาติตา่ งๆ ในโลกมักเป็นเทวดาผูห้ ญิง
คงเป็นเพราะข้าวเป็นสิง่ ทีเ่ ลีย้ งชีวติ ให้เจริญ เปรียบเหมือนมารดาทีเ่ ลีย้ งบุตร ประเทศไทย
เรียกว่าแม่โพสพ หรือเพีย้ นเป็น พสพ หรือ ประสพ ก็มี เข้าใจว่าโพสพเป็นค�าเพีย้ น
ไปจาก ไพสพ ซึง่ เป็นเทพพิทกั ษ์ขมุ ทรัพย์ ในดิน หรือมาจากค�าว่า ไพสพราช ซึง่ เป็น
ชือ่ ตราต�าแหน่งดวงหนึง่ ของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการของโบราณ
บางแห่งก็เรียกว่า โพสี ภาคอีสานเรียกว่า โคสก ชาวไทลือ้ เรียกว่า ย่าขวัญข้าว
กะเหรีย่ งเรียกว่า ภีบ่ อื โหย่ หรือ ผีบอื โย (บือแปลว่าข้าว) ภาษามลายูเรียกว่าว่า มะฮียงั
(Mak Hiang) ชือ่ เหล่านีล้ ว้ นหมายถึง “เทพเจ้าแห่งข้าว” แม่โพสพตามความเชือ่ ของ
ไทยเป็นเทวนารี ภายหลังมีปรากฏเป็นบุรษุ เพศคู่กัน มีปลาเป็นพาหนะ เรียกคู่กันว่า
แม่โพสพ-พ่อโพสี
นิทานต�านานท้องถิ่นเรื่องแม่โพสพ ตลอดจนการเพิ่มคติความเชื่อเรื่องพ่อโพสี
มีเล่าต่อๆ กันมาในทุกภาคตัง้ แต่เหนือจรดใต้ เป็นความเชือ่ ดัง้ เดิมก่อนทีพ
่ ทุ ธศาสนา
จะเข้ามาเป็นหลักใจ แสดงให้ถึงการประนีประนอมระหว่างความเชื่อทั้งสองเพื่อความ
เป็นสิริมงคลและความเจริญของชุมชน นิทานแต่ละเรื่องสนุกจนน่าชื่นชมภูมิปัญญา
นต์แสดงภาพพ่อโพสี ขี่ปลา
การผูกเรื่องของบรรพชน ผู้สนใจควรคลิกอ่านหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอยู่ รูเป็ปนยัพาหนะ
มากมาย
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ห้องเรียนบ้านนา
บ้านครูธานี

“เอ้ำ ใครมีค�ำถำมเกี่ยวกับควำยอีกบ้ำง ถำมมำ” เสียงครูธานี
เปิดโอกาสให้เด็กๆ ถามหลังจากได้ให้ความรู้เรื่องควายไปพอสมควร
“ผมอยำกรู้ว่ำใส่เสื้อแดงแล้วควำยจะขวิดไหมครับ” เด็กคนหนึ่ง
ยกมือถาม
ครูธานีเรียกให้ออกมายืนด้านหน้า เด็กชายมาพร้อมในชุดสีแดงทัง้ ตัว
ยืนอยู่ข้างเจ้าพาสุข ควายตัวฉลาดที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนของครูธานี
สีหน้าของเด็กชายคนนั้นลุ้นในใจเล็กน้อยว่าควายจะเข้ามาขวิดหรือไม่
ส่วนเพื่อนๆ พากันหัวเราะคิกคัก
“ควำยเป็นสัตว์ที่มีหูดีมำก แต่ว่ำมันก็เป็นสัตว์ที่มีปัญหำเรื่องสำยตำ
ควำยไม่สำมำรถแยกสีได้ มันจะคอยมองแต่สงิ่ ทีส่ นั่ ไหว เพรำะฉะนัน้ เด็กๆ
ไม่ตอ้ งกลัวหรอกว่ำใส่เสือ้ สีแดงแล้วควำยจะขวิด” จบค�าตอบของครูธานี
ก็มีเด็กอีกคนรีบยกมือถาม

ในบ้านครูธานียงั มีกจิ กรรมให้เด็กๆ หรือผูม้ าเยือนได้ทา�
กิจกรรมอีกสิบกว่าฐาน ดูเหมือนสวนสนุกกลางท้องนา
แต่กอ่ นจะเริม่ กิจกรรมใดๆ ก็ตาม ครูธานีจะให้ทกุ คนทีเ่ ข้า
มาเรียนรูข้ นึ้ ไปเคารพสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละบรรพบุรษุ บนเรือนไทย
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“ท�ำไมคนชอบบอกว่ำโง่เหมือนควำยครับ” เสียงเด็กๆ ปรบมือชอบใจ
ในค�าถามของเพื่อน
“เป็นค�ำถำมที่ดีมำก ควำมจริงควำยไม่ได้โง่ แต่ที่คนไปเปรียบเทียบ
ว่ำโง่เหมือนควำยเป็นเพรำะ ควำยต้องถูกสนตะพำย คนใช้เหล็กแหลมๆ
แทงเข้ำไปตรงจมูกควำย คนเลยบอกว่ำควำยเอ้ย เอ็งช่ำงโง่ซะจริง
ปล่อยให้คนมำแทงจมูก แล้วจูงไปท�ำงำน แต่ควำมจริงแล้วควำยมันโง่มยั้ ”
เสียงเด็กตอบค�าถามของครูธานีพร้อมกัน “ไม่โง่ครับ/ค่ะ”
เพราะก่อนหน้านี้ ครูธานี หอมชื่น ได้อธิบายเรื่องควายให้กับเด็กๆ
กว่าร้อยคนได้เรียนรูถ้ งึ การเลือกลักษณะควายทีฉ่ ลาด เป็นมงคล รวมถึง
การฝึกควายไถนา พร้อมให้เจ้าพาสุขสาธิตการรับค�าสัง่ จากคน เด็กๆ จึงเห็น
ด้วยสายตาว่าควายนั้นไม่ได้โง่อย่างที่พวกเขาเคยได้ยิน ยิ่งไปกว่านั้น
ควายยังมีมารยาท รู้จักนอบน้อม ซึ่งควายเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
ถึงการให้ความเคารพต่อผู้อื่น พูดง่ายๆ ว่า ครูธานีใช้ควายสอนคนนั่นเอง
นอกจากเรือ่ งควาย ในบ้านครูธานียงั มีกจิ กรรมให้เด็กๆ หรือผูม้ าเยือน
ได้ท�ากิจกรรมอีกสิบกว่าฐาน ดูเหมือนสวนสนุกกลางท้องนา แต่ก่อนจะ
เริ่มกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ครูธานีจะให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ขึ้นไปเคารพ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษบนเรือนไทย ซึ่งครูธานีบอกว่าเป็นเรื่องส�าคัญ
เพราะถือเป็นการเคารพสถานที่ เคารพเจ้าบ้าน ให้เด็กๆ ที่เข้ามาเรียนรู้
เป็นเหมือนลูกหลาน ไม่ใช่แค่คนมาเทีย่ วเอาแต่ความสนุกกลับไป จากนัน้
ก็จะแบ่งเด็กออกเป็นกลุม่ ๆ เพือ่ กระจายให้พอดีกบั ฐานกิจกรรม กิจกรรม
เกี่ยวกับข้าวมีตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บ เช่น การนวดข้าว ซ้อมข้าว ต�าข้าว
ฝัดข้าว แต่ละกิจกรรมครูธานีจะอธิบายถึงทีม่ าทีไ่ ป รับรองว่าเด็กได้เข้าใจ
ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการก่อนที่จะได้ข้าวมากิน ซึ่งครูธานีบอกว่า
เมื่อเด็กเข้าใจก็จะรู้คุณค่าของข้าว ของชาวนา เด็กบางคนหลังกลับ
จากท�ากิจกรรมทีบ่ า้ นครูแล้ว ได้สง่ ข้อความมาหาครูธานี บอกว่ากินข้าวหมด
เกลีย้ งจาน แม้วา่ จะอิม่ ก็ตาม สิง่ นีเ่ องคือก�าลังใจส�าคัญทีท่ า� ให้ครูยงั มุง่ มัน่
ให้บา้ นนาแห่งนีเ้ ป็นห้องเรียนธรรมชาติสา� หรับเด็ก แม้จะต้องผ่านปัญหา
มากมายก็ตาม

ห้องเรียนธรรมชาติกลางทุ่งนาของครูธานี
อยู่ที่ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บ้านหอมชื่น ครูธานี
โทร. 0 2976 2064, 08 5930 4216
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