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ค าน า 
 

โลกปจัจุบนัเป็นยุคสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้ (Knowledge-Based 
Society and Economy) ทีข่บัเคลื่อนหรอืแขง่ขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปจัจยั
ส าคญั  การแขง่ขนัหรอืพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อมุ่งไปสู่ความอยู่ดกีนิด ี
และมคีวามสุข "ความรู"้ ถอืเป็น "ตน้ทุนทางปญัญา" ทีต่้องสรา้ง ยกระดบั 
รวบรวม จดัระบบ จดัเกบ็  โดยใหเ้ขา้ถงึงา่ย และน าไปใชไ้ดง้า่ย หรอืม ี"การ
จดัการความรู"้ (Knowledge Management / KM) เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
บุคคล องคก์ร และเครอืขา่ย บรรลุตามเป้าหมายอยา่งมคีุณค่า มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  
            สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท าหน้าทีห่นุน
เสรมิการกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถิน่ ใหม้ขีดีความสามารถในการน า
แนวคดิ หลกัการ และเครื่องมอืการจดัการความรูไ้ปใช ้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ของตนเอง  

เอกสารเล่มเล็กชุด ตลาดนัดจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชน
ทอ้งถิน่ภาคเหนือ “พลงัเยาวชน..พลงัสูก่ารพฒันาชมุชนทอ้งถิน่” จดัท าขึน้เพือ่ 
(1) บนัทกึรอ่งรอยการเรยีนรูร้ว่มกนัของเดก็ เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก 
และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) น าเสนอบทเรยีน องค์ความรู ้ในการ
พฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
คณุคา่ มศีกัดิศ์ร ี(3) น าเสนอวธิกีารประยุกต์ใชก้ารจดัการความรูข้องเดก็และ
เยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ท่ามกลางความหลากหลายของบรบิทและเครอืข่าย  
(4) น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นนวัตกรรมสงัคมในการบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชนภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพืน้ทีเ่ครอืขา่ยอืน่ๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผู้ที่มีส่วน
สนบัสนุนและเกีย่วขอ้งในการกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัทกุทา่น 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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ก่อนเข้าเร่ืองจากบรรณาธิการ   
 

 เอกสารเล่มเล็กฉบับนี้  เป็นเอกสารที่ผู้เขยีนได้ไปพูดคุยกับกรณี
ตวัอย่างดีๆ (Best practice) ในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือจ านวนหนึ่ง จาก
หลายๆ กรณีเด่น มเีป้าหมายเพือ่ทีต่อ้งการจะสือ่สารวธิคีดิ วธิปีฏบิตั ิเรือ่งราว
ของการท างานของคน และองคก์ร การใชช้วีติอยู่ในทอ้งถิน่อย่างมคีุณค่า และ
ศกัดิศ์ร ีการมจีติอาสา เสยีสละท าประโยชน์เพื่อสงัคม เพื่อชุมชนของตนเอง 
และกระจายไปสูช่มุชนอืน่  

อกีเป้าหมายหนึ่ง ผูเ้ขยีนหวงัว่าวคีดิ วธิปีฏบิตัทิีด่ขีองกรณีเหล่านี้ จะ
เป็นตวัอย่างที่จะสร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิแก่เยาวชน และกลุ่มเยาวชนใน
ทอ้งถิน่ทีจ่ะลุกขึน้มาท าประโยชน์เพื่อทอ้งถิ่นของตนเอง ด้านแกนน าชุมชน 
องค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะเห็นความส าคญัของการพฒันาเด็ก เยาวชนใน
ชมุชนทอ้งถิน่ และใหก้ารสนบัเดก็ เยาวชนในทอ้งถิน่ของตนเองในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในเอกสารในเอกสารเล่มนี้ ยงัไม่สมบูรณ์นัก 
เนื่องจากใชร้ะยะหนึ่งในการลงพืน้ทีไ่ปพบปะพดูคยุ และคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  เพือ่ใหเ้อกสารมคีวามสมบูรณ์ในระดบัหนึ่ง ขอ้มลู และ
เนื้อหาในเอกสาร บรรณาธิการขอน้อมรบัการปรบัปรุงแก้ไขจากท่านผู้อ่าน 
เพื่อใหเ้อกสารมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ และเป็นประโยชน์เพื่อน าไปใชใ้นการ
พฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ต่อไป  

 
บรรณาธกิาร 

ปลายหนาว เขา้รอ้น  
กมุภาพนัธ ์2552 
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1  เยอืนถิน่ภซูาง 

  
ภซูางเป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัพะเยา เพิง่จะเป็นอ าเภอไดไ้ม่นานนัก 

หลังจากที่ เ ป็ นกิ่ งอ า เภอมาหลาย ปี  มีด้ วยกัน  5 ต าบล  52 
หมู่บา้น ไดแ้ก่  ต าบลภูซาง ต าบลป่าสกั ต าบลทุ่งกลว้ย ต าบลเชยีงแรง และ
ต าบลสบบง ภูซางเป็นอ าเภอติดชายแดนแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว จงึมกีารคา้ชายแดนจุดผ่อนปรนฝ ัง่ตดิชายแดน
ไทย คอื บา้นปางมอญ และ เมอืงคอบ สปป.ลาว มสีนิคา้น าเขา้ไดแ้ก่ ไมแ้ปร
รปู เปลอืกไม ้ยาง และโค–กระบอื ตามปกตจิะมรีาษฎรไทย – ลาวเดนิทาง
ขา้มแดนเพื่อตดิต่อซื้อขายสนิคา้เป็นประจ าทุกวนั และจะมขีอ้ตกลงระหว่าง
ราษฎร เป็นความตกลงระดบัอ าเภอภูซางกบัเมอืงคอบ มวีนัตลาดนัดเดอืนละ 
2 วนั วนัที ่10 และ 30 ของเดอืน สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้จ าพวก ผลติภณัฑท์าง
การเกษตร ผา้ทอ  เป็นตน้ 
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จงัหวดัพะเยา ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืกบัแขวงไชยะบุ
ล ีสปป.ลาว ในการยกระดบัจุดผ่อนปรนบา้นฮวก อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา 
ใหเ้ป็นจุดผา่นแดนถาวร และด่านทอ้งถิน่บา้นปางมอญ เมอืงคอบ แขวงไชยะ
บุล ีสปป.ลาวขึน้เป็นด่านสากล  

นอกจากนี้ภูซางยงัมีจุดที่น่าสนใจอกีแห่งหนึ่งคอื น ้าตกภูซาง เป็น
น ้าตกที่มกีระแสน ้าอุ่น อุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซียส เป็นน ้าตกชัน้
เดียวที่น ้าไหลลงจากหน้าผาสูงประมาณ 25 เมตร มนี ้าไหลตลอดทัง้ปีเป็น
เพราะว่าตน้น ้าของน ้าตกเป็นน ้าแร่ธรรมชาตนิัน่เอง เมื่อไหลลงมาผสมกบัน ้า
ล าหว้ยจึงกลายเป็นน ้าตกอุ่น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และทีพ่กัผ่อน
หยอ่นใจของคนพะเยา  
 

  
 
 ภูซางเป็นอ าเภอแรกๆ ของจงัหวดัพะเยาทีม่กีารส่งเสรมิใหช้าวบา้น
ปลกูยางพารา ในบรเิวณนัน้จงึเตม็ไปดว้ยสวนยางพาราทีเ่ขา้มาทดแทนล าไย 
ลิ้นจีท่ีม่รีาคาไม่ค่อยจะด ีแต่บางสวนกย็งัปลูกแบบผสมผสานกนัไปกบัไมผ้ล
ประเภทอื่น บางสวนกส็ามารถกรดีน ้ายางไดแ้ล้ว และท าเป็นยางแผ่น โดยมี
สหกรณ์สวนยางเป็นผูร้บัซือ้ยางแผน่  
 จากถนนสายเทงิไปเชยีงค า ผ่านตวัอ าเภอภูซาง เลี้ยวมาทางทีจ่ะไป
น ้ าตกภูซาง เข้าสู่ต าบลทุ่งกล้วย ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา ชุมชนท า
การเกษตรเป็นอาชพีหลกั หาเลี้ยงคนในครอบครวัแบบพออยู่ พอกนิมาแต่
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บรรพบุรษุจนถงึปจัจุบนัหลายหมูบ่า้นไดป้รบัเปลีย่นวถิกีารผลติแบบพึง่ตนเอง
มาสูก่ารพึง่พาตลาดมากขึน้ หลายครอบครวัทิง้ไร่นา เขา้ไปหางานท าในเมอืง 
ทีน่าหลุดมอืไปเป็นของนายทุนมากขึน้ ไม่มใีครตา้นทานกระแสโลกาภวิตัน์ที่
ถาโถมเขา้มาได้ หลายหมู่บ้านปรบัตวัเพื่อทีจ่ะไดอ้ยู่ร่วมกบัมนัอย่างมคีวาม
ทกุขน้์อยทีส่ดุ  
 หมูบ่า้นเลก็ๆ หลายแหง่ในประเทศไทย รวมทัง้หมู่บา้นปงใหม่ ต าบล
ทุง่กลว้ย อ าเภอภซูาง เป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรม รอบๆ หมู่บา้นลอ้มรอบดว้ยที่
นา สวนล าไย ลิ้นจี่และยางพาราที่ก าลังจะเป็นพืชยอดฮิตของคนพะเยา 
รวมทัง้จงัหวดัอืน่ๆ ในภาคเหนือ   
 

2   รูจ้กับา้นปงใหม่  
“แหล่ งน ้ า อุ ดมสมบู ร ณ์  

เพิม่รายไดล้ดรายจ่าย    พชืผกัสวน
ครวัปลอดสารพิษ ไม่มัว่อบายมุข    
ครอบครวัอยู่ดีมีสุข ร่วมแรงลด
พลงังาน  สานต่อเศรษฐกจิพอเพยีง    
หลกีเลีย่งยาเสพตดิ”  เป็นวสิยัทศัน์
ของบา้นปงใหมท่ีต่ดิไวห้น้าหมูบ่า้น  
 

บ้านปงใหม่ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง โอบล้อมด้วยทิวเขา สวน
ยางพารา ไร่ขา้วโพดและนาขา้ว ตัง้อยู่หมู่ที ่8 ต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง 
จงัหวดัพะเยา ในอดตีสภาพพื้นที่เป็นทีร่าบเชงิเขาอุดมไปด้วยป่าไม ้และทุ่ง
หญ้าเหมาะส าหรบัการเลี้ยงสัตว์ ต่อมาได้มีชาวบ้านปงหลวง ต าบลสบบง 
อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัเชยีงราย (เดมิ) น าววั ควาย มาเลี้ยง และมชีาวบา้นน า
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ววั ควายมาเลีย้งเพิม่ โดยมพีอ่หนานป ัน๋ บวัติบ๊ เป็นผูร้เิริม่ตัง้รกรากถิน่ฐาน มี
การปลกูสรา้งบา้นเรอืน เป็นกลุ่มกอ้น จงึตัง้ชือ่ว่าบา้นปงใหม ่ 

 
ลกัษณะภูมปิระเทศของบา้น

ปงใหม่ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ส่วน
ใหญ่ เ ป็นพื้นที่แห้งแล้ว  น ้ า ใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอราษฎรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร 

บ้านปง ใหม่มีอ าณา เขต
ตดิต่อทางทศิเหนือ ตดิกบับา้นทุ่งเขม 
ต าบลภูซาง ทศิใต้ ติดกบับ้านสา 

ต าบลทุง่กลว้ย ทศิตะวนัออกตดิกบับา้นหวันา ต าบลทุง่กลว้ย และทศิตะวนัตก
ตดิกบับา้นมว่งใหมส่มบรูณ์ ต าบลปา่สกั 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มี
อาชพีท านา ท าสวน ท าไร ่เป็นหลกั มอีตุสาหกรรมในครวัเรอืน และหตัถกรรม
เป็นอาชพีเสรมิในชว่งว่างงาน โดยจดัรวบรวมกนัเป็นกลุ่ม 

ประชาชนในหมู่บ้าน นับถอืศาสนาพุทธ มจีารตีประเพณีทีถ่อืปฏบิตัิ
สืบทอดกันมาทุกปีได้แก่ ฟงัเทศน์ธรรมมหาชาติชาดก เดือนยี่เป็ง วัน
สงกรานต ์ท าบุญขึน้บา้นใหม ่ประเพณีเลีย้งผขีนุน ้า เป็นตน้ 
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ปญัหาทีพ่บในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นปญัหาด้านการท ามาหากนิของ
ชาวบา้น อนัเนื่องมาจากราคาผลผลติเกษตรตกต ่า น ้าใชป้ระกอบการเกษตร
ไม่เพยีงพอ คนในชุมชนใชส้ารเคมใีนการเกษตร ท าให้สารเคมไีหลลงสู่แหล่ง
น ้า ส่วนปญัหาด้านสงัคม ได้แก่ ขาดการสงเคราะห์คนชรา ผู้ติดเชื้อและ
ผูด้อ้ยโอกาส  

จากการท ายทุธศาสตรใ์นการพฒันาหมู่บา้น ชาวบา้นไดว้างแนวทาง
ดงันี้ ช่วยเหลอืสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส สนับสนุนการปลูกผกัปลอดสารพษิ 
สนับสนุนกลุ่มอนุรกัษ์ดนตรพีืน้เมอืง สนับสนุนใหค้รวัเรอืนมกีารออมและลด
รายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น สนับสนุนฝึกอบรมใหค้วามรูส้รา้งจติส านึก  ลด ละ เลกิ  
อบายมขุ และสนบัสนุนการจดังานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คนดี แหล่งเรียนรู้เด่น  
ในบ้านปงใหม่แห่งนี้  มีแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่ท าลาย

ธรรมชาต ิการอยูร่ว่มกบัธรรมชาตอิย่างมคีวามสุข และการใชส้มุนไพรในการ
บ าบดัโรค ใหแ้ก่คนในชุมชน โดยเฉพาะเด็กเยาวชนได้มาเรยีนรูท้ี่ เครอืข่าย 
“ฮอมผญา” ซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกรในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ 
ช่วยเหลือกันในการท าเกษตร สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร 
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นอกจากนี้ยงัมกีารใชส้มุนไพรในการดูแลรกัษาสุขภาพ โดยมหีมอทราย หรอื 
นายพชิติ กนัทรตัน์ บณัฑติจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง เคยมปีระสบการณ์
ในการท างานกบัเยาวชน ซึ่งทุกวันนี้เขาได้ชกัชวนเด็กๆ ในชุมชนมาร่วม
เรยีนรูท้ีบ่า้นของเขา “สวนฮอมผญา”  

เพื่อนของเขา วุฐศิานติ ์จนัทรว์บิูล หรอืจิว๋ ชายหนุ่มทีผู่เ้ขยีนไดเ้คย
พบปะกนัที่เชียงของ ได้เขยีนเรื่องราวของหมอทรายลงใน  สานแสงอรุณ            
ปีที ่12 ฉบบัที ่4 กรกฎาคม-สงิหาคม 2551โดยเล่าว่าในสมยัทีเ่ป็นนักศกึษา 
เขาสนใจเรือ่งราวของการท ากจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มกบักลุ่มเยาวชน
ในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ จนไดร้บัฉายาจากเพื่อนๆ ว่าเป็น “มอืปืนรอ้ยค่าย” 
เมือ่กลบัมาอยูบ่า้น ไดน้ าองคค์วามรูม้าใชท้ ากจิกรรมกบัเดก็ๆ ในหมู่บา้น เขา
บอกว่า  

 
“มนัใหค้วามรูส้กึมากกว่า เพราะอย่างน้อยเราไดท้ าประโยชน์ เดก็ได้

ท ากจิกรรมในช่วงปิดเทอม ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งสขีองตน้ไม ้เรยีนรูถ้งึคุณค่า และยงั
ชว่ยสรา้งจนิตนาการใหก้บัเดก็อกีดว้ย”  

 
 “ช่วงนัน้ผมท างานเกีย่วกับทีด่ิน สปก. ได้ท างานกับชุมชน รู้จ ัก

ปราชญ์ชาวบา้นและผูน้ าทีเ่ป็นผูรู้ ้มทีัง้หมอยา เกษตรกร นักจดัการ มโีอกาส
ได้เดินตามพ่อคนหนึ ่งทีม่ ีความรู้เรือ่งยาสมุนไพร มันค่อยๆ ซึมเข้ามา
เหมอืนกบัเป็นธรรมะจดัสรร เหมอืนมอีะไรจดัวางเราไว ้พอนึกยอ้นไปตอนเป็น
เณร ไปชว่ยหลวงพอ่เกบ็ยาในปา่ ไปสบัยา ต ารบัยาภาษาลา้นนาผมท่องจ ามา
จนถงึทกุวนันี้ มนัไดน้ ามาใชห้มด  

พอมาลงชมุชน มาท างานกบัหมอพื้นบา้น ไอต้ ารบัต ายาทีเ่รยีกว่า ป ับ๊
สา มนัยอ้นกลบัมาใหเ้ราไดเ้รยีนรู้ใหม่ ไดร้ื้อฟ้ืน ตรงนี้ถอืว่าเราไดม้ากๆ ตอน
แรกคดิว่าบวชแล้วไม่ไดอ้ะไรเลย แต่มนัมคีุณค่ามาก สิง่ทีต่ดิตวัมาตลอด กบั
ไมเ้รยีวทีห่ลวงพอ่เฆีย่น เพือ่ขดัเกลาเรามนัมคีณุคา่” 
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พชิติ กนัทรตัน์ ไดร้บัการยกย่องเป็นปราชญ์เกษตรเขตปฏริปูทีด่นิปี 
2550 ส่วนเรื่องการนวดแผนโบราณ เขาเริม่จากการคดิถงึคนทีอ่ยู่ใกลต้วัมาก
ทีส่ดุ  

“ตอนนัน้อยากท าเพราะนึกถงึพีช่ายทีป่่วย เลยไปเรยีนเพือ่กลบัมา
นวดพีช่าย อาจารยบ์อกว่ารูเ้รือ่งนวดอย่างเดียวไม่พอ ตอ้งรูเ้รือ่งยา เรือ่งการ
รกัษาดว้ย เลยท าใหผ้มตดัสนิใจเรยีน” 

 
การได้มาเรยีนการนวดและสมุนไพร บวกกบัต้นทุนทีเ่คยเรยีนรูจ้าก

ปราชญช์าวบา้นและไมเ้รยีวของหลวงพ่อ รวมถงึจติใจทีพ่รอ้มจะใหค้นอื่น ท า
ใหเ้ขาคอ่ยๆ สัง่สมเป็นประสบการณ์ชวีติ หากเขามองว่า  

 
“มนัเป็นการคน้หาตวัเองมากกว่า อยา่งทีบ่อกว่าปรญิญาทีส่ าคญัทีสุ่ด

คอืการคน้หาตวัเองใหพ้บ ผมว่าจบแลว้”  
 
ณ วนันี้ เขาไดพ้บตวัตนทีแ่ทจ้รงินัน้แลว้ แต่นัน่ไมส่ าคญัเทา่กบั  
 
“การได้อยู่ใกล้พ่อแม่ การได้กลับบ้าน ได้ท าชุดความรู้ทีต่วัเองมอียู่

สองสามชุดเพือ่มาจัดการกับตัวเอง ได้แบ่งปนัคนรอบข้าง และได้ดูแล
ครอบครวั ทีส่ าคญัคอืไดเ้อาน้องกลบับา้น คอืมนัพรอ้มหน้าพรอ้มตา ดูพ่อแม่ก็
มคีวามสขุ”   

 
หมอทราย เจ้าของสวนฮอมผญา เป็นหน่วยในเครอืข่ายดูแล

สุขภาพวถิไีทยทีม่หีลกัสูตรการดูแลสุขภาพเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ได้จรงิใน
ชวีิตประจ าวนั ใหก้บัผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ป่วย หมอพื้นบ้าน หมอ
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ทางเลือก หมอแผนไทย หมอแผนปจัจุบัน ฯลฯ  ให้หันมาหลอมรวม
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัดว้ยความเทา่เทยีมและเคารพซึง่กนัและกนั  

 

     
 
ที่สวนฮอมผญา ได้พฒันาให้เป็นแบบแผนการดูแลสุขภาพตนเอง 

เรยีนรูเ้พือ่น าไปปรบัใชก้บัตนเองและครอบครวั พฒันาเป็นนกัสง่เสรมิการดแูล
สุขภาพชุมชนและท าฟาร์มสุขภาพวิถีไท (Health Farm) บนพื้นฐานปญัหา
สุขภาพและทรพัยากรบนพื้นที ่ๆ เกีย่วขอ้ง ด้วยการผสมผสานแบบแผนให้
เหมาะสมเฉพาะถิ่น บนหลักการ ปลอดภัย ง่าย สะดวก ไม่สิ้นเปลือง มี
ประสทิธผิล สง่ผลใหแ้ปรเป็นหน่วยจดัการเรยีนรูโ้รงเรยีนดูแลสุขภาพวถิไีทที่
ตัง้อยู่ทัว่ทุกภาคในประเทศไทย หมอทรายมไิดม้องเพยีงเรื่องการรกัษาอย่าง
เดยีว เขามองว่าทกุบรบิทของชวีติคอืเรื่องของการดูแลรกัษา ทัง้ภายนอกและ
ภายใน  

 
“ผมมองเรือ่งการรกัษาแบบองคร์วม มนัส าคญัมาก คอืไม่ใช่แค่จดัยา

ให ้แต่มนัต้องดูทัง้หมด ดูทัง้พฤติกรรมการกนิ การนอน หรอืชวีติครอบครวั
เป็นยงัไง ตอ้งมานัง่คุยกนั นีค่อืเสน่ห์ของหมอพื้นบา้น มนัมเีรือ่งของใจ เรือ่ง
ความเอื้ออาทร เรือ่งการแบ่งปนั ผมว่าคณุคา่ของหมอพื้นบา้นอยูต่รงนี้”  
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เมือ่ถามถงึอนาคตของหมอพืน้บา้น เขาบอกว่า  
“หมอพื้นบ้านต้องเปิดใจตัวเอง รับสิง่ใหม่ๆ รับความรู้ใหม่ๆ รับ

ศาสตร์ใหม่ๆ ทีจ่ะมาช่วยจดัการโรคทีม่นัเปลีย่นมนัพฒันาไป เราตอ้งพฒันา
ความรูข้องตวัเอง ส าคญัมาก เพราะถา้หมอพื้นบา้นยงัคงย า่อยู่ทีเ่ดมิกต็าย ถูก
กดจากแพทยแ์ผนตะวนัตกตลอด ความจรงิแพทยต์ะวนัออกมนัมเีสน่หอ์ยู่แลว้ 
ไมว่่าจะเป็นทางอนิเดยี ญีปุ่น่ หรอืจนี”   

 
 จนถงึวนันี้เขายงัคงกา้วต่อไปอย่างมุ่งมัน่ เช่นเดยีวกบัเพื่อนคนอื่นๆ 
ทีต่่างมุ่งมัน่ตามแนวทางของตน แมจ้ะเป็นเพยีงกา้วแรกๆ แต่มนักเ็ป็นกา้วที่
พรอ้มจะฝา่ฟนักบัอปุสรรคทีผ่า่นเขา้มา  
 

“ความจรงิคาดหวงัตวัเองไว้เยอะ ท าในมติดิ้านสุขภาพ และมติเิรือ่ง
ของชมุชนดว้ย คอืท ายงัไงใหม้นัเชือ่มโยงกบัเยาวชนไดด้ว้ย เพิง่มาอยู่บา้นได้
ปีเศษ ก็ก าลงัจะกา้ว ก าลงัจะเดินทาง ส าคญัทีสุ่ดคอืการเดินทางภายใน ถ้า
ภายในไมช่ดัเจน ภายในไมม่ัน่คงกเ็ป๋เหมอืนกนั”  

 
ถอ้ยค าสดุทา้ยยิง่เหมอืนเป็นการตอกย า้ และทา้ทายภาวะภายในของ

เราว่ามัน่คงชดัเจนเพยีงใด  
 
 สวนฮอมผญาของคุณพิชิต กนัทะรตัน์ ที่ชาวบ้าน และเด็กๆ ใน

หมูบ่า้นเรยีกว่า”หมอทราย” เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่นใจเป็นอยา่งยิง่ คนทีส่นใจมา
เรยีนรู้ทีน่ี่ จะได้รู้เกี่ยวกบัการเขา้ใจภาวะภายในของตน การเรยีนรู้มติดิ้าน
สุขภาพทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัมติขิองชุมชน และเยาวชนทีจ่ะตอ้งมกีารกล่อม
เกลาจติใจใหเ้ป็นคนทีเ่ขา้ใจธรรมชาต ิและอยูก่บัธรรมชาตอิยา่งมคีวามสมดุล  
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3  ชีวติเกษตรกรบา้นปงใหม่  

 
ฤดฝูน เดอืนกนัยายน ทุ่งขา้วก าลงัแตกช่อ ออกรวง หอมกลิน่ขา้วมา

แต่ไกล เราได้มาเยอืนครอบครวัของพฒันศกัดิ ์ใจกว้าง ชื่อเล่นว่าน้องเมท 
นกัศกึษาวทิยาลยัเกษตรพะเยา กลุ่มยวุชนเกษตรพะเยา น้องเมทกลบัมาบา้น
พอด ีเพราะเป็นชว่งปิดภาคเรยีน บา้นของเมทเป็นรา้นคา้ขนาดไม่เลก็ และไม่
ใหญ่มาก ขายของหลายประเภทตัง้แต่ของสด ของแหง้ ขา้วของทีจ่ าเป็นใน
ชวีติประจ าวนั  

มาถงึรา้นคา้กเ็จอแม่อุย้ก าลงั
ขายของ แม่อุย้กเ็ป็นย่าของเมท ชื่อว่า
ยายขนั อายุได้ 70 ปี แต่ว่าดูแขง็แรง 
กระฉับกระ เฉงก็จ ะ เ ป็นภาพของ
ผู้สูงอายุที่ท างานในชนบททัว่ไป ที่มี
สภาพอากาศดี สิ่งแวดล้อมที่สดชื่น 
ร่างกายกจ็ะแขง็แรง เพื่อใหแ้น่ใจเราก็
ถามหาว่าใช่บ้านน้องเมทหรอืป่าว แม่อุ้ยก็ตะโกนว่าแม่นแล้ว เมท และแม่
ออกมาต้อนรบัเราดว้ยน ้าเยน็ๆ สดชื่น ทกัทายกนัไปเรื่อย รอพบกบัพ่ออุดม 
ใจกวา้ง ทีเ่พิง่ออกไปใหอ้าหารหมใูนสวนทีอ่ยูห่า่ง ออกไปจากบา้นไม่ไกลมาก
นกั   
  น้องเมท หรอืนายพฒันศกัดิ ์ ใจกว้าง เกดิวนัที่ 3  ธนัวาคม 2535 
ศกึษาจบระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จากโรงเรยีนบา้นปงใหม่ ปจัจุบนัอายุ 15 ปี 
ก าลงัศกึษาชัน้ปวช. ปีที ่1 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา บดิาชื่อนาย
อุดม ใจกวา้ง อายุ 39 ปี ชาวบ้านมกัเรยีกว่าจนัทร์ มารดาชื่อนางสุภาพร ใจ
กวา้ง อายุ 36 ปี อาชพีท านา ท าสวน และเลี้ยงสตัว์ เมทมน้ีองชาย 1 คน ชื่อ
ด.ช.พฒันกร ใจกวา้ง ชือ่เล่นว่าเมน่ ตอนนี้อาย ุ10 ปี  
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ที่วิทยาลัยเกษตร เมทได้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู ้
ภายใต้โครงการจดัการความรู้เยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ มเีป้าหมายเพื่อเป็น
เกษตรกรพนัธุ์ใหม่ อนาคตจะมาเป็นบณัฑตินักปฏบิตั ิใชค้วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา
จากวิทยาลยัมาผสมผสานกบัการปฏิบตัิจรงิในฟาร์มของตนเองที่บ้าน ที่ใช้
หลักการจัดการความรู้ในชัน้เรียน จากการที่มีทุนเดิมของครอบครวัที่ท า
เกษตร และความสนใจ ความรกัในงานอาชพีเกษตร น้องเมทก็ได้สมคัรเขา้
มารว่มกบัน้องๆ ยวุชนเกษตรพะเยาอกี 19 คน  

 

 
 
จากขอ้มลูทีเ่มทได้เขยีนมาในใบสมคัรทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการ ฯ ท าให้

เหน็ถงึทุนเดมิในครอบครวัเมททีท่ าอาชพีด้านการเกษตร และความสนใจใน
การท าเกษตรของเมททีไ่ดร้บัการบ่มเพาะจากพ่อและแม่ ใหม้คีวามรบัผดิชอบ 
ช่วยเหลอืกจิการของครอบครวัที่เปิดร้านค้าเล็กๆ ในหมู่บ้าน พร้อมกบัการ
ชว่ยงานในสวน เลีย้งไกช่น ชว่ยเลีย้งหมหูลุมอกีหลายตวับรเิวณหลงับา้น และ
เล้าในสวนที่อยู่ห่างจากบ้านไปไม่ไกลนัก เป็นจงัหวะดีที่ครอบครวัของเมท 
เป็นครอบครวัทีท่ าการเกษตรเป็นอาชพีหลกั  
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ครอบครวัของเมทจงึเป็นตวัอย่างของครอบครวัยุวชนเกษตร ซึ่งทัง้
พอ่ แม ่เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหล้กู เพือ่ใหล้กูมคีวามฝนัเดยีวกนั คอืการท าเกษตร
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัในเรือ่งราวทีจ่ะเล่าต่อไปนี้  

พ่อของเมทกลบัมาแล้วจากการใหอ้าหารหมใูนสวน เรานัง่คุยพรอ้ม
หน้าพรอ้มตา พอ่แมล่กูใตซุ้ม้ขายของหน้าบา้นเกีย่วกบัวถิเีกษตรพอเพยีงของ
ครอบครวันี้  คุณพ่อ และคุณแม่ของเมท อายุไม่มากนัก ยงัไม่ถงึ 40 ปี แต่ก็
ผา่นชวีติการท างานทีโ่ชคโชน ภรรยาเป็นคนบา้นเดยีวกนั หลงัจากแต่งงานก็
พากนัออกจากหมู่บา้นทัง้ผวั ทัง้เมยีไปเป็นแรงงานก่อสรา้งต่างจงัหวดั ไปถงึ
สระบุร ีขอนแกน่ และเชยีงราย  

  ในขณะนัน้ยงัไมม่ลีกูจงึพากนั
ไปหาเงนิ พอมลีกูกน็ ามาใหย้ายเลีย้ง 
แลว้กไ็ปอกีทัง้ 2 คน ในชว่งประมาณปี 
2535-2539 ชว่งนัน้แลง้มากท านาของ
พอ่ตาประมาณ 10 ไร ่ไดข้า้วเพยีง 3-4 
กระสอบ แต่งงานไดป้ระมาณ 2  ปี  เกบ็
เงนิไดม้ากป็ลกูบา้นหลงัแรก  พอพอ่เสยี
กย็า้ยไปอยูก่บัแม ่ตอนพอ่เสยีกไ็ปท างาน

กอ่สรา้งบา้ง  
ปี 2536 พอกลับมาบ้าน มาปลูกขิง 

พชืล้มลุก เช่น ถัว่ฝกัยาว ข้าวโพด หลงัจาก
นั ้นก็ไปท างานก่อสร้างอีกประมาณ 3  ปี  
ประมาณปี 2538 หลงัจากเกบ็เงนิ เกบ็ทองได้
พอสมควร จงึกลบัมาตัง้รกรากทีบ่้าน เริม่แรก
เลยปลูกข้าวโพด ช่วงแรกๆที่ปลูกข้าวโพด 
ชว่งนัน้เป็นชว่งฤดแูลง้  ขา้วโพดทีป่ลูกไม่มหีวั
ก็ขาดทุน  ปีถัดมาก็เปลี่ยนมาปลูกถัว่ลิสง 



 16 

ปรากฏว่าฝกังามแต่ไมม่เีมลด็  กเ็ลยหยุดเพราะไม่ไดใ้ส่ปุ๋ ยตอนแรกคดิว่าเป็น
แต่พนัธุ ์ หรอืว่าเป็นเพราะทีด่นิทีไ่มม่คีวามสมบรูณ์    

วางแผนเกษตรแบบครบวงจร  
หลังจากนั ้นก็หันมาปลูกขิง และพืชที่ปลูกกินได้ เช่น ผักกาด  

ถัว่ฝกัยาว  แล้วเอาไปจ าหน่ายทีต่ลาด แลว้กซ็ื้อผกัทีต่ลาดมาขายทีบ่า้นบา้ง 
ก็พออยู่ได้  ปลูกผกัไม่ค่อยมเีวลา  ก็เลยหนัมาเลี้ยงหมู แต่ว่าอาหาร และ
แกลบกห็าซื้อยาก จงึเกดิความคดิว่าญาตพิีน้่อง กส็ขีา้วกนิทุกวนั จงึซื้อโรงสี
ขนาดเล็กมาสีขา้วของญาติพีน้่อง ได้ประมาณ 10 กระสอบต่อวนั สขีา้วเรา
ไม่ไดเ้กบ็เงนิชาวบา้น เพราะเรากไ็ด้ร ามาโดยเราไม่ตอ้งไปซื้อ เกบ็เงนิได้อกี
ไม่นานก็ไปดาวน์โรงสีขนาดกลางมา ท าให้ได้ร ามากขึน้ จึงเลี้ยงแม่หมูเพิม่ 
โดยพยายามท าใหค้รบวงจร  ลูกชายวนัไหนว่างจะพาไปสวนแลว้กพ็ยายาม
สอนใหล้กูฟงัเรือ่งการปลกูผกั การปลกูตน้ไม ้ 

คุณอุดมเล่าถงึการเลี้ยงหมวู่า ช่วงแรกทีน่ าหมมูาเลี้ยงๆ เพยีง 1 ตวั
เป็นหมูสาวตัง้ทอ้งราคาประมาณ 5,000  บาท หลงัจากหมูออกลูกกเ็ลี้ยงมา
เรือ่ยๆ จนมเีลา้เพิม่มากขึน้ ประกอบกบัตวัเองเป็นคนทีส่นใจใฝรู่ ้มกัจะเขา้ไป
ถามไถ่ปศุสตัว์อ าเภออยู่เสมอเกีย่วกบัการเลี้ยงหมู ช่วงไหนทีห่มูออกลูกมาก
เรากน็ าลูกไปขาย ทีเ่หลอืเรากเ็อามาเลี้ยงขนุไว้ไดแ้ม่พนัธุ์ตวัใหญ่เกอืบ  200 
กโิลกรมั ทางปศสุตัวเ์หน็ความตัง้ใจกเ็อาพอ่พนัธุม์าทบัให ้  
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พอขยายโรงสขีนาดใหญ่มากขึน้ มรี าเพิม่มากขึน้ ได้ขยายแม่หมจูาก 

5  ตวั เป็น 8 ตวั  พ่อพนัธุ์ 1  ตวั  แม่พนัธุ์  8  ตวั ตอนแรกไม่มพี่อพนัธุ์ตอ้ง
จา้งทบัประมาณตวัละ  500  บาท  บางทกีต็ดิ บางทกีไ็ม่ตดิ กต็อ้งเสยีเงนิอกี  
แล้วยังต้องเสียค่าน ้ามนัให้เจ้าหน้าที่ จึงไปสอบถามเรื่องการผสมเทียมที่
รา้นอาหารสตัวท์ีเ่ชยีงค ามาแนะน าเป็นสมาชกิ และสอนการผสมเทยีมทีฟ่ารม์
เชยีงค า  ฝึกท าวธิรีดีน ้าเชือ้ไว ้ตดิคดิราคาประมาณ  300  บาท  (น ้าเชือ้)  

ตอนนี้กเ็ลีย้งหม ูซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ  20  ไร ่ แต่แยกเป็น  3  ที ่ ห่าง
กนัประมาณ  500  เมตร  , 200  เมตร ,300  เมตร  โดยท าเป็นหมหูลุม ส่วน
แม่พนัธุ์เลี้ยงไวท้ีห่ลงับา้น  อาหารหมกูม็ผีกักระถนิกเ็อาไปใหก้นิ ส่วนใหญ่ก็
เกบ็ขา้งทาง กนิวนัละประมาณ 3  ก.ก. มคีณุภาพเทา่อาหารหม ู1  ก.ก.  ส่วน
ใหญ่กใ็หก้นิสด   สว่นขีห้มกูเ็อาไปใสผ่กัไรส่วนผสมไมต่อ้งไปซือ้ปุ๋ ย 

 
เรียนรู้เอง ขายเอง ท าตลาดเอง  

หมูที่เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ก็เอา
ไปขายเป็นตัว กก.ละ  50  บาท 
ขายให้เจ้าประจ า จะได้ราคาพเิศษ 
คนอื่นไดก้ก.ละ 48 บาท  ตอนเชา้ก็
เอาหมูไปขายที่ตลาดก็ได้ประมาณ
วนัละ 700-800  บาท ตวัหนึ่งขายได้
ประมาณตัวละ  500  บาท  หัก

ค่าแรง  ค่าอาหาร  ทีเ่หลอืกค็อืก าไรสุทธิ แล้วกซ็ื้ออาหาร กบัขา้วมาขายที่
รา้นคา้ ปฏทินิชวีติของครอบครวันี้จงึเริม่ตัง้แต่ต ี3  ครึง่ทุกวนั ไปซื้อกบัขา้วที่
ตลาดแลว้น ามาขายทีบ่า้น 6  โมงครึง่  ไปเอาขา้วของชาวบา้นมาสี 8-9 โมง
ไปเอาขา้วใหห้ม ู แล้วกลบัมาสขีา้ว ส่วนภรรยากอ็ยู่หน้ารา้น  พอสายกเ็ขา้
สวน สขีา้วเสรจ็กเ็อาขา้วไปส่งใหช้าวบ้านทีเ่อาขา้วมาสี  เอาขา้วให้หมู
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ประมาณ ชัว่โมงกว่าๆ  แต่ถ้ามงีานของชาวบ้าน เช่น งานศพ  งานแต่งงาน  
ขึน้บ้านใหม่  งานบวช กส็ขีา้วแค่ครึง่วนั ภรรยากบัยายก็เปลี่ยนกนัอยู่หน้า
รา้น ภรรยากท็ ากบัขา้ว 

ทุกอย่างท าเองทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นใหย้า ท าคลอด ตดัเล็บ ท าหมนั
ตวัผู ้เรากท็ าเองหมดไมไ่ดจ้า้งใคร เมือ่กอ่นพอหมเูกดิลูกเรากไ็ปจา้งเขามาท า
ให ้ตวัละ  50  บาท แลว้เรากด็ูเขาท ามนักเ็รยีนรูด้ว้ยตวัเอง กเ็ลยไปทดลอง
ท าด ูกท็ าได ้คอกหนึ่งจะมปีระมาณ 15 – 18  ตวั สว่นใหญ่ถา้คลอดมากขนาด
นี้ มักจะไม่ค่อยรอดเป็นบางตัว อาจจะเหลือประมาณ 12 ตัว ถ้าตัวที่ไม่
สมบรูณ์ ตวัเลก็กจ็ะตายไป คอกหนึ่งกจ็ะตายประมาณ 1-2  ตวั  บางคอกกไ็ม่
ตาย ถา้เกดิลกูประมาณ  8-12  ตวั  มสีทิธิท์ีจ่ะรอดมาก  ถา้เกนิกว่านี้กม็กัจะ
ตาย  บางทบีางคอกเกดิมากไ็ม่ไดเ้ลี้ยงซกัตวักย็งัมี  แต่ละคอกจะมตีวัผูจ้ะมี
ประมาณ 7-8 ตวั  อยา่งน้อยไมต่ ่ากว่า  3  ตวั 

การเลีย้งหมมูปีญัหาส่วนใหญ่กค็อื ไขห้วดั  เมื่อก่อนไม่มคีวามรูเ้ราก็
ไปหาแพทยส์ตัว ์ เขากจ็ะแนะน าเอายาใหเ้รามา  (ปศสุตัวอ์ าเภอ)  ถา้ผดิปกติ
อะไรกไ็ปปรกึษาเขา ปญัหาทีพ่บอกีคอื การโยกยา้ยหม ู แม่หมกูจ็ะตกใจและ
ทับลูกตาย  บางทีก็ตายในท้อง  ปญัหาทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆ แก ้ 
เพราะว่าหมูเราไม่ได้ซื้อ   หมู 5  ตวั จะดเีหลอืซกัประมาณ  4  ตวั  ถ้าเรา
เลีย้งซกั 2  แมก่จ็ะดทีัง้ 2  แม ่ ถา้แม่เดยีวกจ็ะมปีญัหา 

แมพ่นัธุก์จ็ะเกดิลกูประมาณปีละ  3  ครัง้  ตอนนี้กข็ายไปแลว้ เพราะ
เป็นแม่หมูแก่แล้ว เราเรยีกว่า หมูแม่คาบ ถ้าขายก็ประมาณกโิลกรมัละ 30  
บาท  แต่ถ้าเป็นแม่หมูที่คลอดลูกหลายท้อง  ราคากจ็ะลดลงเหลอืประมาณ  
20  บาท  คุณภาพก็จะไม่ม ี มนัเหมอืนกบัไก่พนัธุ์ทีป่ลดระวางแล้วก็น าไป
ขาย 
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หมหูลุม : ลงทุนต า่ โตไว ได้ขายข้ี  
 ชว่งแรกเริม่เลีย้งหม ูเวลาขายจะถูกมาก ตวัหนึ่งประมาณ 500  บาท 
ไหนจะแกลบ อาหาร ถ้าขายไปกข็าดทุนหมด กเ็ลยไม่ขายส่วนใหญ่จะเลี้ยง
หมดเลย ใชเ้วลาเลีย้งประมาณ 3-4 เดอืน  เลีย้งตามมตีามเกดิ  อาศยัทีว่่าเป็น
หมูของเราเป็นหมูขุน  ตอนแรกๆ  ก็เลี้ยงหมูในคอกซีเมนต์  เวลาท าความ
สะอาดมนัจะงา่ยแคเ่อาน ้าราดขีม้นักอ็อกงา่ย  แต่ขีม้นัจะเหมน็ดว้ย  กเ็ลยหนั
มาเลี้ยงหมูหลุม หรอืเรยีกอีกอย่างว่าหมูหลุมบังเกอร์  ที่เรามาท าหมูหลุม
เพราะว่าไปเหน็หนังสอืพมิพเ์ขาลงการเลี้ยงหมหูลุมกเ็ลยน ามาดดัแปลง โดย
เอากระสอบใส่ดินแล้ววางซบัไปรอบๆ  เลยลองมาท าหลุมเดยีวก่อน  หลุม
หนึ่งประมาณ  6-10  ตวั  ถา้คอกใหญ่กใ็ส ่ 10  ตวั  ถา้คอกเลก็กป็ระมาณ  6  
ตวั  เวลาเอาขา้วไปใหม้นัยาก ตอ้งคนขา้วผสมแกลบและอาหารใหเ้รยีบรอ้ย
ไปกอ่นพอไปถงึกเ็อาใสใ่หม้นักนิไดเ้ลย 
 คอกทีเ่ราท ากก็ว้างประมาณ  4 x 6  เมตร  ส่วนปญัหาเรื่องน ้าไหล
เขา้คอกถ้าเขา้มากดินมนัก็จะหล่มก็เลยต้องย้ายมาไว้ที่ดอย ก็เลยมปีญัหา
เรื่องน ้า  ส่วนใหญ่มกัจะเป็นในช่วงฤดูฝน  เวลาน ้าท่วมทกีต็อ้งช่วยกนัเอาน ้า
ออกแลว้กเ็อาแกลบใสก่พ็อประทงัได ้

 
เล้ียงหมหูลุมด้วยน ้าโจ้ ...ภมิูปัญญาพื้นบา้นล้านนา  

อาหารหมูที่เลี้ยงหลักๆ ใช้น ้ าโจ้ 1 เป็นภูมิ
ปญัญาเก่าแก่มา  เอาผสมแกลบกับอาหาร
อตัราส่วนก็แล้วแต่น ้ าโจ้ ถ้าน ้าโจ้มากก็เติม
แกลบและอาหารน้อยลง แต่ถา้น ้าโจน้้อยกเ็ตมิ
แกลบและอาหารมากหน่อย  ถ้าผสมแล้วกจ็ะ

                                         
1 น ้าขา้วทีเ่กดิจากกระบวนการหมกัสรุาพืน้บา้น จะมลีกัษณะเป็นขา้วและๆ มกีลิน่แอลกอฮอลน์ิด
หน่อย  
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ไดป้ระมาณ 2  ถงั หมทูีเ่ลีย้งกจ็ะกนิอาหารประมาณ  2  ถงัทกุวนั 
ถ้าใหส้กัอาทติย์ ถ้าหมูเริม่กนิมากกจ็ะเพิม่ปรมิาณขึ้นไปอกีหมูกโ็ต

ทุกวันปริมาณอาหารก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าไม่มีน ้ าโจ้ หมูก็จะไม่ยอมกิน  
บางครัง้น ้าโจไ้มม่กีต็อ้งไปขอชาวบา้นมาใหห้มกูนิแลว้เอาไปผสมสกันิดหนึ่งก็
ยงัด ี เวลาใสน่ ้าโจห้มจูะกนิดมีาก  ชาวบา้นบางคนมาเหน็กถ็ามว่าไม่ทอ้งเสยี
หรอื คณุอดุมกบ็อกว่าหมเูป็นปกตดิ ีไมม่ปีญัหาอะไร ไมร่อ้งเสยีงดงั พอกนิอิม่
กน็อนหลบั คณุอดุมเพิง่มาใชน้ ้าโจต้อนทีเ่ลีย้งหมหูลุม พอเลี้ยงหมหูลุมแลว้ให้
กนิน ้าโจ้หมูก็เริม่โตวนัโตคนืพอเลี้ยงได้ 3-4 เดอืน  ก็น าไปขายได้ประมาณ  
40,000 – 50,000 บาท  

การเลีย้งหมหูลุมมขีอ้ดคีอื ลงทุนต ่า โตไว และเรากไ็ดข้ีม้นัดว้ย ส่วน
ขีห้มูทีห่มกัๆ  เกบ็ไว้เรากส็ามารถน าไปขายไดป้ระมาณ 80 – 90 กระสอบๆ 
ละ 10 บาท ส่วนใหญ่ก็เอาไปใส่พชืผกัสวนครวั หรอืในไร่นาสวนผสม เช่น 
ยางพารา เงาะ ล าไย ผลดัเปลีย่นกนัไปและเป็นการปรบัปรงุดนิดว้ย หมหูลุมที่
เราเลีย้งขีก้จ็ะอยูใ่นหลุม แต่ถา้ฝนตกมนัเปียกมาก เรากจ็ะเอาแกลบมาใส่เพื่อ
ไมใ่หห้มนูอนอยูใ่นทีแ่ฉะมากเกนิไป     

ในอนาคตมโีครงการที่จะขยายคอกอกีแต่ต้องรอใหลู้กชายเรยีนจบ
กอ่นแลว้ใหม้าช่วยกนั ไม่ว่าจะเป็นยางพารา  โรงส ี และเลี้ยงหม ู โรงสกี็เพิง่
ซือ้มาไดป้ระมาณ  3-4 ปี 

 
เล้ียงทุกอย่างท่ีกินได้  
ตอนนี้กเ็ลี้ยงปลาดุก โดยท าบ่อ

ดนิ  ซึง่มเีนื้อทีป่ระมาณ 1 งาน โดยท า
เป็นบ่อซเีมนต์ เลี้ยงกบดว้ย ตอนนี้กเ็ริม่
ขายแล้วจะเริ่มขายในช่วงฤดูหนาว 
เพราะว่าปลาจะไม่กนิอาหารในช่วงหน้า
หนาว ท าให้น ้าหนักเบาเวลาขายจะไม่
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ค่อยมรีาคา ส่วนไก่ทีเ่ลี้ยงเป็นไก่พืน้บา้นจะใชข้า้วเป๋ียน (ขา้วหกั) ไม่ไดเ้ลี้ยง
อาหาร ราคาขายกิโลกรมัละ 100 บาท ถ้าถอนขนกิโลกรมัละ 120  บาท 
นบัเป็นรายไดท้ีด่พีอสมควร 

 
ตามไปดขูองจริงในสวน  

 นัง่คุยกนัมาตัง้นาน ได้เวลาออกไปดูของจรงิหลงับ้าน ไปเจอบ่อกบ 
บ่อปลาดุกอยู่ตดิกนั 2 บ่อ มกีบและปลาดุกอยู่เตม็ไปหมด พีอุ่ดมกเ็อาอาหาร
มาให้ปลา ช่วงหน้าหนาวนี้ปลาดุกก็จะขายได้แล้ว ส่วนกบก็จะจ าศลีในฤดู
หนาว พอหน้ารอ้นกอ็อกขายได ้เลยไปอกีหน่อยเป็นโรงสขีนาดกลาง พีอุ่ดมชี้
ใหดู้ถงัน ้าโจท้ีต่ ัง้อยู่ขา้งๆ โรงส ีมกีลิน่สาบแอลกอฮอล์นิดหน่อย ลกัษณะของ
น ้าโจ้เป็นขา้วและๆ ทีล่ะลายอยู่ในน ้า เวลาจะเอาใหห้มูกนิกจ็ะผสมร าคนให้
เขา้กนั ใสห่วัอาหารนิดหน่อย เพือ่เพิม่โปรตนีใหห้มแูขง็แรงเป็นอนัใชไ้ด ้น ้าโจ้
หาซื้อไดไ้ม่ยาก พีอุ่ดมจะสัง่คนทีเ่ขาตม้เหลา้ไว ้ไดม้าคราวละ 3-4 ถงักร็าคา
ถงัละ 100 บาท  

จากโรงสเีป็นบรเิวณทีเ่ลี้ยงไก่ เป็นการเลี้ยงแบบปล่อย มไีก่รุ่นเล็ก 
ถึงรุ่นใหญ่คุ้ยเขี่ยหาอาหารตามที่ต่างๆ  
ส่วนไก่ชนของเมทกอ็ยู่เลี้ยงไว้ในสุ่มอย่างด ี
ได้ยินเสียงหมูร้องอู๊ดๆ เมื่อเห็นคนเดินมา 
มนักค็ดิว่าคงได้เวลาใหอ้าหารอกีแล้วมัง๊ !!! 
ขา้งหลงัเป็นคอกหมแูม่พนัธุ์ มหีมสูาวทีผ่สม
แลว้อยู่ในคอก 4-5 ตวั มหีมลููกอ่อนทีเ่กดิได้
ไม่นาน 1 ตวั และพ่อพนัธุ์ทีเ่พิง่จะซื้อมาไม่

นาน นอนเป็นพระเอกอยูต่วัเดยีว หมพูวกนี้ไมไ่ดเ้ลีย้งแบบหมหูลุม แต่เลีย้งใน
คอกคอนกรตี เพราะหลงัจากผสมพนัธุ์แล้ว ต้องดูแลรกัษาเรื่องความสะอาด 
และดแูลอยา่งใกลช้ดิเพือ่ไมใ่หแ้ทง้ รอจนคลอดลุก แลว้ถงึน าลูกไปขนุต่อ หรอื
จะขายเป็นหมนู้อยธรรมดากไ็ด ้ 
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เสรจ็แล้วพากนัออกไปในสวน ครอบครวัใจกว้างได้พากนันัง่รถพ่วง
ขา้งกนัไป ท าใหน้ึกถงึบรรยากาศตอน
ลงไปเก็บข้อมูลครูเกษตรที่ท่าเรือ 
นครศรธีรรมราชเมื่อปีก่อน ส่วนเราก็
ได้มอเตอร์ไซด์พากนัไป ผ่านบ้านคน 
ตดัเขา้ทุ่งนา และสวนของชาวบ้าน ที่
สว่นใหญ่จะเป็นยางพารา ประมาณ 10 
นาทกีถ็งึ สวนทีพ่ีอุ่ดมพาไปเป็นทีร่าบ

เนินเขามเีนื้อทีป่ระมาณ 15 ไร่ เป็นสวนเก่าทีป่ลูกตน้ล าไยลิ้นจีม่าก่อน ช่วง
หลงัน าตน้ไมผ้ลมาปลูกมากขึน้ เช่น เงาะ มงัคุด ยางพารา มตีูบเลก็ๆ ทีส่รา้ง
เพือ่เตรยีมเป็นทีพ่กั ชว่งทีม่ากรดียางและมาดแูลหม ู 

โรงทีเ่ลี้ยงหมหูลุมจะมุงหลงัคากระเบื้องอย่างด ีกนัฝนกนัลม เหน็หมู
รุ่นๆ เป็นสบินัง่ๆ นอนๆ คลุกขีด้นิกนัอยู่ ส่งเสยีงรอ้งเบาๆ หลงัจากที่เพิง่กนิ
ขา้วมาไดม้านาน พีอ่ดุมเล่าว่าหมรูุน่นี้ขนุอกีประมาณ 1 เดอืนกน็ าออกขายได้
แล้ว ถดัจากเล้าหมู เป็นบ่อปลา และนาขา้ว ท าใหเ้หน็ถงึความอุดมสมบูรณ์
ของอาหารทีจ่ะน าไปเลีย้งสมาชกิครอบครวัและขายเป็นรายไดใ้นอนาคต 
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เราอยู่ชื่นชมความขยนัขนัแขง็ของครอบครัวนี้สกัพกั กลบัออกมาใน
หมูบ่า้นกเ็กอืบบ่ายโมง แมเ่มทท าอาหารกลางวนัเลี้ยง ดว้ยความเกรงใจว่าจะ
ไมท่าน แต่ทอ้งกเ็รยีกรอ้งกเ็ลยจดัการอาหารแบบเอรด็อร่อย เมนูนี้เป็นอาหาร
พืน้บ้าน คอืหนอนรถด่วน ทีช่าวบา้นเรยีกว่า แหน้ ซึ่งเรากไ็ม่มปีญัหาในการ
รบัประทาน พีส่ภุาพร ภรรยาคณุอดุมไดต้ าน ้าพรกิรถด่วน มผีกัลวก พรอ้มกบั
คัว่รถด่วนกรอบๆ เป็นอาหารกลางวนั พีสุ่ภาพรนัง่ทานกบัเราด้วยเล่าด้วย
ความภาคภมูใิจว่า เมทกบัลุงไปหาหนอนรถด่วนมาจากป่าเมื่อวานนี้เอง กถ็อื
ว่าเดก็วยัขนาดนี้ มคีวามรบัผดิชอบ ชว่ยเหลอืพ่อแม่ท างานบา้น งานสวน คน
เป็นพอ่แมก่ม็คีวามภาคภมูใิจ  
 

4  บทเรยีนชีวติจากพอ่สูลู่ก   
 
 “เกษตรกร คอืกระดูกสนัหลงัของชาติ” เป็นค ากล่าวที่มมีานานแล้ว 
หลายปีทีผ่า่นมานี้ ผูเ้ขยีนไดเ้รยีนรูท้ ัง้จากต ารา และประสบการณ์ของตนเองที่
พบว่าเกษตรกรไทยทีเ่ป็นกระดุกสนัหลงัของชาตกิ าลงัอยู่ในสภาพทีผุ่กร่อนลง
เรื่อยๆ ตัง้แต่มกีารปฏิวตัเิขยีวเป็นต้นมา ซึ่งได้พลิกโฉมหน้าการท าเกษตร
ของไทยจากการผลติเพือ่ยงัชพี มาเป็นการผลติเพือ่สง่ออก ทีม่กีารกระหน ่าใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อเพิม่ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทุนทัง้หลายแหล่จึงถูก
น ามาใชเ้พือ่เป็นปจัจยัในการผลติ  
 ปลาใหญ่กนิปลาเลก็ เกษตรกรรายยอ่ยถกูนายทุน หรอืเกษตรกรราย
ใหญ่ ท าให้ตกอยู่ในสภาพที่จ ายอม เพราะภาระหนี้สินที่กู้ยืมมาลงทุนใน
การเกษตร อีกทัง้ระบบการศึกษาที่ไม่ได้สอนว่าการเกษตรเป็นอาชีพที่มี
เกยีรต ิมศีกัดิศ์ร ีพอ่แมท่ีเ่ป็นเกษตรกรจงึไม่ไดต้อ้งการใหลู้กหลานของตนเอง
มาล าบาก หลงัสูฟ้้า หน้าสูด้นิเหมอืนตน จงึส่งลูกหลานออกไปศกึษาภายนอก
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ชุมชน เงนิทองจงึถูกจบัจ่ายใชส้อยใหแ้ก่การศกึษาของบุตรหลาน ก่อใหเ้กดิ
ภาระหนี้สนิ และความเครยีดตามมา 
 อย่างไรกต็ามยงัมหีลายทีห่ลายแห่งในประเทศนี้ ทีผู่ค้นจ านวนหนึ่ง
ไมไ่ดย้อมจ านนต่อสถานการณ์ดา้นการเกษตรทีเ่กษตรกรรายย่อยถูกย ่ายจีาก
เกษตรกรรายใหญ่ แต่ได้ลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณของ
เกษตรกร โดยหนัหลงัใหก้ลบัการผลติเพือ่ขาย กลบัล ามาท าการเกษตรเพื่อยงั
ชพี กนิอยู่แบบพอเพยีง ไม่หวงัร ่ารวยเงนิทอง แต่ผลติใหค้นอยู่ได ้ธรรมชาติ
ยัง่ยนื อยูแ่บบเอือ้เฟ้ือเผือ่แผก่นั ซึง่บุคคลเหล่านี้นบัไดว้่าเป็นปราชญ์ชาวบา้น
ทีม่คีวามส าคญัแก่ประเทศชาตเิป็นอย่างยิง่ ไม่ว่าจะเป็น พ่อผาย พ่อค าเดื่อง 
อยู่ในภาคอสีาน ส่วนภาคเหนือกม็พี่อหลวงจอนิ อาจารย์เพิม่ศกัดิ ์พ่อพฒัน์ 
และอกีหลายต่อหลายคนทีเ่ดนิตามเสน้ทางการเกษตรแบบพอเพยีง  
 
 ครอบครวัยวุชนเกษตร 

ย้อนกลับมาในบ้านปงใหม่ ครอบครัวคุณอุดมมีที่ดินท ากิน รวม
ทัง้หมด 25 ไร่ เริ่มแรกจากท าไร่นาสวนผสม มีไม้ผลหลายประเภท เช่น 
มะม่วง ล าไย เงาะ ท าใหม้ตี้นไมข้ึ้นเป็นร่มเงา เมื่อรฐัมนีโยบายส่งเสรมิการ
ปลกูยางพาราโดยใหต้น้กลา้ฟรแีกช่าวบา้น จงึน ายางพารามาปลูก ม ี2 รุ่น ใน
เนื้อทีป่ระมาณ 10 ไร ่รุน่แรกท าตัง้แต่ปี 2545 และรุ่นทีส่องเริม่ตัง้แต่ปี  2547 
ตอนนี้ยางพารากย็งัตน้เลก็ กรดีไมไ่ด ้ 

 
คุณอุดมเน้นย ้าว่าอาชพีการเกษตรเป็น
อาชพีทีอ่สิระ ไดม้เีวลาอยู่บา้น เมื่อมงีาน
พธิ ีงานบุญต่างๆ กส็ามารถไปช่วยเหลอื
งานส่วนรวมต่างๆ  ได้ แต่ถ้าไปท างาน
นอกบ้านเวลามีงานอะไรเราก็ไม่ได้
ช่วยงานส่วนรวม มนัอยู่ที่ตวัเรา พูดถึง
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เรื่องราคางานพชืไร่ต่างๆ  ที่เราท า ถ้าราคามนัถูกเราก็ไม่ต้องปลูก  ถ้าเรา
ปลูกราคามนัดเีรากท็ า อย่างปลูกผกักะหล ่าปล ี ขงิ ผกักาด เรากป็ลูกไว้กนิ  
เลีย้งกบ เลีย้งปลากเ็หมอืนกนั 

 
“มาเริม่ตัง้หลกัจรงิๆ  เริม่ปลูกยางพารา เลี้ยงหมู  เพราะท าใหเ้รามี

รายได ้ สว่นทีเ่ป็นหลกัจรงิๆ  กป็ลกูยางพารา  อกีหน่อยถา้มนัโตเตม็ทีถ่งึเวลา
กรดียางไดเ้รากส็บาย  ยางพารา  500  ตน้  กรดีไดว้นัละ  15-18  แผ่น  ถา้เรา
น าไปขายกต็กแผ่นละ  60  บาท  ถา้ 10  แผ่น กต็กประมาณวนัละ  600  บาท  
ถ้าวนัละ  30  แผ่น  ก็ขายได้ประมาณ  900  บาท ปลูกยางพารา  500  ต้น  
กรดี 500  ตน้  แต่เรากต็อ้งกรดีสลบักนัไป  ตอนนี้ของเรายงัไม่รบีรอ้น  เพราะ
ตน้ยงัเลก็อยู ่ ตอ้งรออกีประมาณ  2  ปี  ถงึจะกรดีได้ ผลกระทบทีท่ าใหด้นิเสยี  
(สว่นใหญ่จะมาจากฝนถา้ถงึฤดูฝนเมือ่ไหร่กจ็ะท าใหด้นิเสยี)  แต่ถา้พน้ฤดูฝน 
เดอืนม.ีค. – พ.ค. จะหยดุกรดี ส่วนใหญ่จะกรดีในช่วงหน้าหนาว เวน้ 4 วนั ถงึ
กรดี”  

 
 

เมื่อส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) น ากล้า
ยางพารามาส่งเสรมิใหช้าวบา้นในอ าเภอ ตนเองได้น ามาปลูกในเนื้อที่ 10 ไร ่
ประมาณ  670 ต้น เป็นพนัธุ์อาร์ 600  ยางตาเขยีว เปลอืกจะหนา  ไม่แตก  
ถา้ปลูกทีด่อยเวลาลมมาแรงพอเจอลมต้นกจ็ะหกังา่ย  ถ้าปลูกพื้นทีร่าบจะโต
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เรว็  ไมก่รอบ  ตอนนัน้ราคายางกไ็มค่อ่ยด ี น ้ายางเฉลีย่ถา้ยางปลูกหลายปีได ้ 
2  แผน่ต่อวนั แลว้น าไปขายทีต่ลาดโดยพอ่คา้คนกลาง   

ตอนนี้ชาวบา้นก าลงัตัง้กลุ่มยางพารา โดยการน าของแกนน าในชมุชน 
และก าลงัรวบรวมสมาชกิเพื่อระดมความคดิแล้วมาแลกเปลี่ยนกนั เรยีกว่า
กลุ่มฮอมปญัญา สมาชกิมทีัง้หมด 30  กว่าคน  ธนาคารหมู่บา้นจะมเีงนิทุนให ้
แต่กลุ่มฮอมปญัญาจะรบัผดิชอบก่อนโดยจะใชเ้งนิเราก่อนแลว้ค่อยกูเ้งนิจาก
กองทุนหมู่บ้าน โดยนัดประชุมกนั แลว้ใหส้มาชกิเขา้ร่วม เวลามากม็าด้วยใจ 
ดว้ยความสมคัรใจ 

 
ยวุชนเกษตรกบัการเป็นบณัฑิตนักปฏิบติั  
ความสนใจในการเลีย้งสตัวข์องเมท เริม่มาจากการเลี้ยงไก่ เป็นไก่รุ่น

พนัธุ์พื้นเมอืง ซื้อไก่ชาวบ้านมาเลี้ยงตวัละ  10-15  บาทไดป้ระมาณ 2 เดอืน 
กข็ายไดป้ระมาณตวัละ 100 – 200 บาท กไ็ดก้ าไรแลว้ ส่วนใหญ่กไ็ปหาซื้อมา
จากชาวบา้นซือ้มาทเียอะๆ พอเลีย้งโตขึน้กน็ าไปขาย แลว้กไ็ปหาซือ้ไก่เลก็มา
เลีย้งต่อ เมือ่กอ่นเขาเอาไกช่นใหม้าเลี้ยง พอโตขึน้กเ็อาไก่ไปชน พอไดเ้งนิมา
เขากแ็บ่งเงนิให ้ปจัจุบนัเขากม็เีงนิเกบ็สว่นตวั 

ตอนเรยีนทีโ่รงเรยีนบา้นปงใหม ่ครคูนหนึ่งเลีย้งหมแูม่พนัธุ์ พอหมูจะ
คลอด ก็ท าคลอดไม่เป็น เมทกบัพ่อ ไปช่วยท าคลอด ครูก็ใหลู้กหมูมาเลี้ยง 
เมทเริม่ฝึกท ามาตัง้แต่ชัน้ ป.6 ตอนนี้กท็ าเป็นทัง้หมด สามารถชว่ยเหลอืพ่อได้
ทุกอย่างในเรื่องของการท าเกษตร และช่วยเหลอืงานบา้น คุณอุดมเล่าว่าเมท
เป็นคนเงยีบ ไม่ค่อยพูด ช่วยงานพ่อแม่ทุกอย่าง ด้วยความที่ครอบครวัท า
เกษตรมาตัง้แต่เมทลมืตาดโูลก การบ่มเพาะของพอ่แม่ ท าใหห้นุ่มน้อยมคีวาม
ฝนัทีจ่ะเจรญิรอยตามอาชพีเกษตรเหมอืนกบัพ่อ เพราะว่าเป็นอาชพีทีอ่สิระ 
เป็นนายตนเอง แต่ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ และมวีนิยัในการท างาน  
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ดงันัน้เมือ่จบจากมธัยมศกึษาตอนตน้ในหมู่บา้น เมทจงึมไิดล้งัเลทีจ่ะ
ไปศกึษาต่อในวทิยาลยัเกษตรฯ พะเยา เพื่อมาเพิม่เตมิความรู้ด้านวิชาการ
จากวิทยาลัย น ามาผสมผสานกับความรู้ท้องถิ่นที่เขามีประสบการณ์จาก
ครอบครวั  การไปศกึษาเล่าเรยีนทีว่ทิยาลยัเกษตร ฯ จงึเป็นการวางเป้าหมาย
ชวีติ  อนาคตของเมท และอนาคตของครอบครวัร่วมกนัจากฐานทุนเดมิทีม่อียู่
ในครอบครวั ความสนใจใฝ่รูข้องพ่อแม่ ปลูกฝงัลูกชายใหม้คีวามรบัผดิชอบ 
จนท าให้เกิดความชอบในการท าเกษตร ความสนใจ และช่วยเหลืองาน
ครอบครวัทกุอยา่ง เมทเขยีนในใบสมคัรของเขาว่า  

 

 
 

 “สุดทา้ยความใฝฝ่นัใน อนาคตของผมคอื อยากเป็นปราชญ์เกษตร 
เพราะทางบ้านของผมนัน้ส่วนมากจะเลี้ยงสตัว์และปลูกผกั ท าไร่ ท านา ท า
สวนกันเป็นส่วนใหญ่ เพือ่ทีจ่ะน าความรู้มาพัฒนาชุมชนของผมให้อยู่ใน
รปูแบบของแนวเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหช้มุชนนัน้มคีวามเจรญิกา้วหน้า และ
รูจ้กัวธิกีารเกบ็ออมเงนิ”  
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บทเรยีนทีน้่องเมท ยวุชนเกษตร ไดเ้รยีนรูจ้ากพ่อ และครอบครวัของ
เขา หลายๆ ผูรู้ท้ ีอ่ยู่รอบๆ ตวัเขา เป็นตวัอย่างหนึ่งของเกษตรกรตวัน้อยๆ ที่
ก าลงัไขวค้วา้หาความรูท้ ัง้จากต าราในวทิยาลยัเกษตรพะเยาทีเ่ขาร ่าเรยีนอยู ่
จากการได้ท า ได้ปฏบิตัติามค าสอนของพ่อ จากแหล่งเรยีนรู ้ “สวนฮอมผญา” 
ของหมอทราย ทีอ่ยูข่า้งๆ บา้น ไดส้ะสมเป็นประสบการณ์ชวีติใหเ้ดก็น้อยคนนี้ 
คอ่ยๆ เตบิใหญ่มาเป็นเกษตรกร เป็นบณัฑตินักปฏบิตั ิทีจ่ะเดนิทางกลบัมาใช้
ชวีติ สรา้งตนเอง และครอบครวัอยู่ในชุมชนทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมคีุณค่า มศีกัดิศ์ร ี 
และท าประโยชน์แกส่งัคมได ้

 
 


