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ในการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๔
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ อาคารยิมเนเซียม
ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำาบลผาสิงห์ อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน





สร้างป่า สร้างรายได้ ซึ่งพูดมาหลายครั้งแล้ว 

แต่ว่างานก็ท�าต่อเนื่อง จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีก 

บางอย่าง

งานรักษ์ป่าน่านนั้น สมัยก่อนเราจะเห็นว่าพื้นท่ี

หลาย ๆ แห่งไม่ใช่เฉพาะน่าน สมัยเด็ก ๆ เคยตามเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไปตามท้องที่

ต่าง ๆ จะเห็นว่าป่าอุดมสมบูรณ์กว่าเวลานี้ เห็นต้นไม ้

ทีปั่จจบุนัเหน็เป็นภเูขาหวัโล้น น่าจะเป็นเพราะสมยัก่อน 

นั้นประชากรไม่มาก การตัดไม้ก็ท�าได้ล�าบากต้องใช้ 

แรงกายต้องใช้มือใช้เลื่อยมือตัด สมัยนี้มีเลื่อยไฟฟ้า 

บางทีก็ไม่เล่ือยแล้วเผาไปเลยรู้แล้วรู้รอด จะได้เร็วด้วย

ไม่ต้องออกแรง 
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หรือบางทีเผาป่าสมัยก่อนก็มีเผาบ้าง ตอนเด็ก ๆ ผู้ใหญ่ช้ีให้ดู 

ว่าเขาเผาหาแมลง แล้วก็เรื่องได้ท่ีเพาะปลูก แต่ก่อนเราเคยชินกัน

เห็นว่าแถบที่เป็นบริเวณภูเขานี้มีลักษณะการเพาะปลูกที่เราเรียกว่า  

ท�าไร่เลื่อนลอย คือ เมื่อถางที่แล้วก็ท�าการเพาะปลูกตามก�าลัง 

ความสามารถ มีแรงงานเท่าไรก็ท�าไปแค่นั้น พอท�าไปท�ามาสภาพดิน 

ไม่ดีเท่าที่ควรท่ีเรียกว่าดินจืด ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปแล้วท�าอย่างนั้นต่อ 

กว่าจะหมุนเวียนกลับมาที่เดิมอีก ที่เดิมก็จะมีพืชพรรณขึ้นและดิน 

จะค่อย ๆ สร้างตัวได้ เพราะการปลูกพืชนี้เท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่า  

ถ้าเราไม่รังแกป่า ไม่รังแกต้นไม้ ต้นไม้ก็จะปรับปรุงท�าให้กลับมา 

อุดมสมบูรณ์ได้อีก แต่สมัยนี้วงรอบอะไรก็ไม่ทันแล้ว เผาทั้งหมด 

ไม่รอวงรอบ และเลิกท�าไร่เลื่อนลอยแบบที่เคยท�ามาแต่ก่อน  



6

สร้างป่า สร้างรายได้

อกีประการหนึง่ซึง่ก็แปลก สมยัก่อนมกีารสูร้บกนัสมยัทีเ่รียกว่า 

สงครามเย็น รบกันเผชิญหน้าและมีการวางกับระเบิดหรือที่เรียก 

กับระเบิดแสวงเครื่อง คือท�าขึ้นมาเองไม่ต้องไปซื้อหาจากต่างประเทศ 

กม็เียอะแยะ แม้ในปัจจบุนันีย้งัเกบ็ไม่หมด คนทีอ่อกไปหาเหด็หาของป่า 

โดนเข้าไปบ้าง ยงัไม่ปลอดภยั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หยดุยัง้การเข้าไปท�าลายป่า 

ได้บ้าง ท่ีไปเห็นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ประเทศที่มีการรบกัน

แบบนี้ สิ่งที่ยังอยู่คือโบราณสถานโบราณวัตถุ เมื่อเหตุการณ์ดีข้ึน 

โบราณสถานโบราณวตัถกุถู็กท�าลายไปด้วยอตัราเร่งท่ีรวดเรว็เหมอืนกบั 

การท�าลายป่าเช่นเดียวกัน แต่ก่อนนี้ถนนไม่ดีเข้ายากก็เข้าไปท�าลาย 

ไม่ง่ายนัก แต่ก็มีการชักลากออกมาจากป่า ถนนที่เราใช้ปีนเขาขึ้นไป 

ชมธรรมชาตกิไ็ม่ใช่เป็นถนนทางการสร้าง เป็นถนนท่ีมาจากการท�าลาย 

คือคิดจะท�าลาย เข้าไปตัดไม้ ส่วนมากไม่ใช่ชาวบ้าน เป็นคนท่ีพอ 

มีสตางค์มาท�า อีกอย่างหนึ่งที่นิทรรศการต่าง ๆ มีค�าพูดอีกอย่างคือ 

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีหลายส�านักเขาสอนให้ปลูกอย่างเดียวกันมาก ๆ 

เพราะจะได้สิ่งที่ปลูกเป็นกอบเป็นก�าเป็นรายได้ แต่มีหลายที่แม้แต ่

ในต่างประเทศ ตอนนัน้ไปเยอรมนัเขาพาไปดปู่าท่ีมกีารปลูกพชืเชงิเดีย่ว  

เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรท�า ควรจะเห็นเป็นบทเรียน เพราะ 

ถ้าปลูกพืชอย่างเดียวหรือต้นไม้อย่างเดียวกัน ถ้ามีศัตรูพืชลง ศัตรูพืช 

เลือกกินเหมือนกัน ตัวชนิดนี้ชอบกินกันคนละอย่าง อัธยาศัย 

ไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นปลูกเชิงเดี่ยวก็กินหมดไร่เลย กินอย่างเดียวไม่ใช่

ว่าเลือกแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งจะออกเวลาต่างกัน ปุ๋ยที่ใช้พืชก็เลือกกิน 

เหมอืนกนั จะดดูปุย๋ท�าให้ดนิจดื ไม่ใช่ว่าอะไรหลายอย่างทีจ่ะมาเสรมิกัน 

เป็นการท�าลายสังคมพืช และจะล�าบากเพราะพืชจะไม่มีความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ เพราะว่าเศรษฐกิจเห็นมาหลายอย่างแล้ว พืชผล 

เดี๋ยวก็ราคาขึ้นเดี๋ยวก็ราคาลง ชนิดหนึ่งปีนี้ราคาขึ้นปีนั้นราคาลง  

ถ้าปลูกอย่างเดียว ปีนั้นก็แย่ไปเลยไม่มีอะไรมาประกันความเสี่ยง 
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ยงัมอีกีประเดน็หนึง่เรือ่งการดแูลทรพัยากร ทกุท่านคงเคยได้ยนิ

ค�าท่ีเขาเรียกว่าสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health นี้ไม่ใช่เฉพาะ 

Health คือไม่ใช่สุขภาพของคน เป็นสุขภาพของสัตว์ ถ้าสัตว์สุขภาพด ี

คนก็สุขภาพดี พืชสุขภาพดีเราก็สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมก็เป็นสุขภาพ 

หนึง่เดยีว อกีความหมายหนึง่คอืสุขภาพของคนในบริเวณนัน้ เราจะว่า 

คนไทยต้องสขุภาพด ีคนพม่าไม่ต้องดีกไ็ด้เพราะเขาไม่เก่ียวกบัเราอย่างนี้ 

ก็ไม่ได้ เขตที่ติดต่อกันอย่างนี้สุขภาพหนึ่งเดียว ท�างานเรื่องสุขภาพ 

ไปด้วยกนักเ็ป็นความหมายอย่างหนึง่ของสขุภาพหนึง่เดยีว แม้แต่เรือ่ง 

ตัดป่าก็เหมือนกัน เคยเดินทางมาที่หนึ่งแล้วไปเห็นไม้ซุงกองข้างทาง 

เป็นภูเขาเลากา ก็ไปสืบดูไปถามเขาว่าให้ตัดไม้ขนาดนี้เชียวหรือ เขา

บอกว่าไม่เป็นไร เพราะว่าไม้เหล่านี้ไม่ได้ตัดในเขตประเทศไทย เขาไป 

ตัดท่ีพม่า หรือไม่ก็บอกไปตัดที่ลาว อันนี้ก็ขัดต่อหลักการสุขภาพ 

หนึง่เดยีว คอื เราไม่ใช่ว่าท�าลายประเทศไทยไม่ได้อย่างเดียว ต้องท�าลาย 

ไม่ได้ทั้งโลก ไม่ใช่ท�าลายในน่านไม่ได้ แต่ไปท�าลายท่ีอื่นได้ อันนี้ 

ก็ไม่หนึ่งเดียว เหมือนสมัยก่อนตอนเด็ก ๆ เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งว่า 

เจ้านายสมเด็จกรมพระยาด�ารงฯ เสด็จไปตรวจที่อ�าเภอแห่งหนึ่งซ่ึง 

ไม่มีโจรผู้ร้ายเลย แต่รอบ ๆ มีโจรผู้ร้ายชุกชุม ได้ความว่านายอ�าเภอ 

นั่นแหละเป็นหัวหน้าผู้ร้าย แล้วควบคุมไม่ให้ผู ้ร้ายท�าอะไรในเขต 

ที่นายอ�าเภอท่านนี้ดูแลอยู่ ให้ส่งไปปล้นที่อื่น อย่างนี้ก็ไม่หนึ่งเดียว 

ไม่ถูกต้อง อันนี้เป็นความคิดอย่างหนึ่งที่นึกออกในตอนนี้

ในบธูนทิรรศการทีแ่สดงพยายามจะให้เหน็ว่าให้ดูแลป่าด้วยกนั 

ก็ไม่ใช่ว่าจะท�าลาย เช่น จะเห็นหลายอย่าง คนมานี่นิยมมาเขาไม่ตัดไม ้

แต่เขาถากเปลอืกไม้ บางคนเขาถากมแีผน คอืถากเพือ่ให้มนัตาย ไม่ได้ 

ตัดไม้มันตายเอง อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลย แต่เปลือกไม ้

ชนิดนั้นเป็นยาและมีคุณค่าก็ถากไปถากมาจนเขาตาย ท�างานใช้ 

หลายอย่างมีปัญหาก็แก้กันไป
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ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง
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เมื่อกี้ก่อนมาที่นี่ ทหารพูดเรื่องป่าสามอย่างที่เป็นทฤษฎีของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ห้ามใช้ป่า ก็ไม่ใช่ ใช้ได้แต่

เราต้องปลูกป่า ใช้แนวปลูกสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง คือ ให้มีป่าไม้

ใช้สอย ป่าเศรษฐกิจ ป่าไม้ที่กินได้ เป็นต้น ประโยชน์ที่สี่ คือ ป่าไม้นั้น

ช่วยรักษาพืชพรรณธัญญาหาร รักษาป่ารักษาธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะ

เราพูดเรื่องป่าเป็นตัวน�า แต่ที่จริงแล้วคือดินคือน�้า ป่าจะรักษาน�้าแบบ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านบอก ป่ารักษ์น�้า เราสอนเด็ก สอนตั้งแต่เด็ก

ชั้นประถมและมัธยม ให้มาท�ากิจกรรมหลายอย่าง และหวังว่าเยาวชน 

เหล่านี้จะมีจิตส�านึกมากขึ้นกว่ารุ่นเรา และจะมาดูแลสมบัติของเขาได้  

เลยไปแนะน�าเขตการศกึษาว่า อย่าสอนแต่เดก็ประถมมธัยมเลย สอนเดก็ 

อนบุาลด้วย เพราะตอนนีอ้นุบาลเรามโีครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย  

ให้เด็กคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีตัวอย่างให้ แต่เราไม่ต้อง  

เราใช้ของทีม่ใีนท้องถิน่ มีเนือ้หา มีข้อมลู มเีอกสารเยอะแยะเต็มไปหมด  

เมื่อกี้ท่ีนิทรรศการต้องเดินผ่าน ๆ ดูไม่ทัน พวกนี้เอามาสอนได้ตั้งแต่ 

เดก็เลก็หรอืเดก็อนบุาลให้เขาชนิ ๆ  ไป ให้เดก็ได้เหน็ว่าป่าหรอืธรรมชาติ

เป็นเรื่องที่มีประโยชน์หล่อเลี้ยงชีวิตเรา ต้องให้เห็นด้านความสวยงาม 

ไม่ใช่ว่าท่ีเห็นในรปูป่าเขาหัวโล้น กวางถกูยงิตาย อาจจะสร้างความชอ็ก

และเศร้า เลยไม่ท�า ถ้าเราสอนเขา ค่อย ๆ สอนให้เห็นความสวยงาม 

ก็จะดีกว่า
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• หลักการส�าคัญ

 คือ เราปลกูให้มีสภาพตามโครงสร้างทีใ่กล้เคยีงกบัป่าธรรมชาต ิ

มากทีส่ดุ จะประกอบด้วยชัน้เรอืนยอดต่าง ๆ  ทีม่ตีวัอย่าง เดีย๋วออกไปดไูด้ 

ในนทิรรศการของกรมป่าไม้ทีเ่ขาท�า ให้มเีรือนยอดชัน้บน เรือนยอดชัน้รอง  

เรือนยอดชั้นไม้พุ่ม และเรือนยอดชั้นผิวดิน ก็จะเกิดความหลากหลาย 

และความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ ปกคลุมเรือนยอดที่กระจัดกระจาย 

แต่ละช้ัน บางทีมีพวกท่ีอาศัยอยู่บนไม้หรือยอดช้ันสูงนั่น พันธุ์ไม้จะ 

แตกต่างกันไปแล้วแต่ป่าแต่ละชนิด ซึ่งมีหินต้นก�าเนิดที่ต่างกันมีดิน 

ท่ีต่างกนั กต้็องไปส�ารวจก่อน การปลกูป่าจงึให้ปลกูไม้ป่าดัง้เดมิของพืน้ที ่

เป็นไม้ประธาน ผสมผสานกับการปลูกพืชเกษตรหรือไม้เศรษฐกิจที่

สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถ่ินได้ เรากจ็ะได้ป่าท่ีมสีภาพใกล้เคยีง 

กบัป่าธรรมชาตมิากทีส่ดุ จะเหมอืนเดมิ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ กอ็าจจะท�าไม่ได้  

แต่ว่าจะใกล้เคียงมาก 

พูดถึงเรื่องสร้างป่า สร้างรายได้
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 อย่างท่ีในนิทรรศการนั้นเขาเรียกว่าการปลูกป่าแบบมิยาวากิ  

มิยาวากิเป็นชื่อของศาสตราจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งเป็นคนเสนอวิธีการ

อย่างนี้ เวลานี้มีอายุมากแล้ว สมัยที่ไปหาท่านเมื่อหลายสิบปีแล้ว ท่าน

เจอหน้าท่านก็ดุ ยังไม่ทันได้พูดว่าอะไร ท่านก็บอกว่าไม่ชอบคนแบบนี้ 

อ้าวท�าไม คนแบบฉนัไม่ดยีงัไง ท่านบอกว่าชอบอยูแ่ต่ในแลบ็ แล้วกก็ด

คอมพิวเตอร์ดูรีโมทเซนซิ่ง ใช้ซอฟต์แวร์บอกว่าตอนนี้เป็นการใช้พื้นที่

ดินแบบไหน เลยบอกท่านว่าเปล่า ๆ ไม่ใช่ คอมพิวเตอร์นี้เรียนทีหลัง 

ตอนแรกออกไปป่าจรงิ ๆ  ไปลยุพร ุไปปีนเขาจนหายใจไม่ออก ไปจรงิ ๆ   

ท่านบอกถ้าอย่างนั้นใช้ได้ ก็เลยดีกันมาจนทุกวันนี้ 

ทีนี้เรื่องป่าธรรมชาติมีงานวิจัยของคณะวิศวะจุฬา ท่ีเขาเคย

เอามาพูดและออกรายการวิทยุด้วย บอกว่าเขาใช้วิธีการทางวิศวกรรม

ศกึษาแรงของรากพชืแต่ละชนดิทีจ่ะยดึเกาะดินได้ พชือะไรกลื็มไปแล้ว 

ตามหลักการนี้ส่วนมากจะเป็นพืชพื้นถิ่นที่เกาะได้ มีปัญหาอยู่บางที ่

ในภาคเหนือท่ีมีดินและหินถล่มลงมาโดนบ้านเรือนผู้คนถึงแก่ชีวิต 

ไปหลายคน พอดีตอนนั้นได้รับมอบหมายให้ไปดูสร้างสะพาน โดยการ 

เอาเสาสะพานขึ้นจากล�าน�้า เพื่อให้ล�าน�้ามีพื้นที่กว้าง พอท�างานของ

ตัวเองเสร็จก็ไปยุ่มย่ามเรื่องของคนอื่น เรื่องการรักษาพื้นที่บนเขา ก็ม ี

พืชเศรษฐกิจมีส้มมีอะไรพวกนี้ ยึดหลักการยึดของรากพืชเศรษฐกิจ 

พวกนี้จะไม่ดีเท่าพืชธรรมชาติ ก็เลยให้ความคิดว่า อยากจะให้เอา 

พืชพื้นเมืองมาปลูกแซมด้วยนอกจากหญ้าแฝกตามที่เริ่มท�ากันแล้ว  

ตอนนั้นที่จังหวัดเชียงใหม่รู้สึกว่าเขาก็ฟังแล้วก็ท�าดี
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• พื้นที่ด�าเนินการ 

 สร้างป่า สร้างรายได้ ก่อนหน้านั้นก็ท�าเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ยังไม่ม ี

โครงการ เร่ิมต้นที่เป็นชิ้นเป็นอันจริง ๆ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปท�าท่ี 

อ�าเภอบ่อเกลอื จังหวดัน่าน และอ�าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย ต่อมากข็ยาย 

พื้นที่ไปหลายอ�าเภอ ตอนนี้ก็ขยายไปเรื่อย ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก  

แม่ฮ่องสอน เป็นต้น 
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จากสถิติเริ่มต้นจนถึงในปี ๒๕๖๑ ปีที่แล้ว มีชาวบ้านเข้าร่วม

โครงการ ๑๙,๘๙๐ ครัวเรือน มีพื้นที่ป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ ๗๑,๗๘๖ ไร่  

ฟังดเูหมอืนน้อย แต่ว่าไม่ค่อยชอบท�าเยอะ ๆ  ท�าอะไรกค่็อย ๆ  ท�าทลีะน้อย ๆ   

ค่อย ๆ ท�า 

ข้างใต้เรือนยอดก็ปลูกพืช เช่น กาแฟ ขมิ้นต่าง ๆ ขิง ข่า บุก  

ตอนนี้มีเรื่องหลักการของทางราชการหรือข้อกฎหมายต้องหารือ 

กับฝ่ายป่าไม ้ เพราะที่ท�านี่  ป ่าไม ้ช ่วยเหลือมาก อย่างเมื่อกี้ 

คุยกัน จากที่เคยเอากาแฟไปปลูกเองปลูกที่กรุงเทพฯ ด้วย ได้ดื่มมา 

สองรอบแล้วก็ชมตัวเองว่าอร่อย คนอื่นเขาก็ว่าดี ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า  

แม้แต่พื้นที่แคบ ๆ ตรงไหนที่ร่มมากเกินไปผลผลิตไม่ค่อยดี สู ้ที ่

โดนแดดบ้างหรือแดดร�าไรไม่ได้ หรือที่แดดแจ๋ ๆ ก็ไม่ดี หรือแดดน้อย 

ไม่มีแดดเลยก็ไม่ได้ นี่เป็นป่าที่เราปลูกขึ้นมาไว้ กิ่งไม้จะหนาแน่นมาก  

ไม่ต้องป่าไม้เมืองน่านอะไรหรอก ป่าไม้วังสระปทุมนี่ก็หนา จนกระทั่ง 

อย่างหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดาที่เคยอยู่ในนั้นเขามาร้องตายแล้วท�าไม 

เหมือนเข้ามาในป่าใหญ่อะไรอย่างนี้ ก็ยินดีน�าเสนอมาก เป็นป่า  

ยังหารือกันว่าถ้าทางป่าไม้ไปช่วยดู เรียกว่า “สางกิ่ง” ให้มีแดดลงมา

ร�าไร ๆ แต่ถ้าเราท�าเองสางไปสางมามีบางต้นโกร๋นไปเลย ผู้เชี่ยวชาญ

ก็มาช่วยดูมาช่วยแนะน�าว่าวิธีการและปริมาณการสาง การให้มีแดด 

ลงมาบ้างควรจะท�าอย่างไรเท่าไร เป็นวิชาการความรู้ทั้งนั้น
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นอกจากพชืจะมสีตัว์ต่าง ๆ  มปีระโยชน์ จะเป็นนกเป็นสตัว์ตวัเลก็ ๆ   

จะน�าเมล็ดพันธุ์กระจายออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ยังมีอีกหลายอย่าง 

ทีเ่ราเอาไปเป็นโครงการท่ีมาร่วมได้ ทีท่�ากับมลูนธิชิยัพฒันา เช่น “บ้านนี้ 

มีรัก ปลูกผักกินเอง” ก็ท�าเมล็ดพันธุ์แล้วแจกจ่ายกัน คนที่เข้าร่วม

โครงการนี้ไม่ใช่ป่าไม้อย่างเดียว ชาวบ้าน โรงเรียน รพ.สต. หรือสถานี

อนามัยเป็นคนปลูกผัก แล้วแจกคนไข้และญาติ หรือแจกเมล็ดพันธุ์ 

ให้คนไข้และญาตกิลบัไปปลกูด้วย ไม้ผลกท็�า เวลานีก้ิง่ไม้ผลแจกไปหมด 

และให้ปลกูระหว่างทาง ราษฎรในพ้ืนทีก่แ็บ่งหน้าทีก่นัว่า ๑๐๐ เมตรนี้

หมู่บ้านนี้ดูแล ๑๐๐ เมตรนี้ใครดูแล เพื่อให้มีผลและให้ทุกคนเก็บและ

บรโิภคได้ และไม้พวกนีก้พ็ยายามเสรมิด้วยไม้ทียึ่ดป่าโดยเฉพาะอย่างยิง่

เวลาท่ีเราตดัถนนเข้าไปก็ต้องด ูตัดถนนตรงนีอ้นญุาตให้ตัดกว้างแค่ไหน

ไม่มาก ต้องใช้วธิกีารทีย่ดึดนิอย่างไร บางทีก่ใ็ห้เป็นไม้เฉพาะมอเตอร์ไซค์

ที่ถนนมอเตอร์ไซค์เข้าได้อย่างเดียว แล้วใช้อิฐตัวหนอนซ่ึงให้ชาวบ้าน 

ท�าเอง ก็เป็นรายได้อีกอย่างหนึ่ง แล้วซื้อเขา ตอนน้ันลองท�าโดยที ่

ไม่จ่ายค่าแรง ถอืว่าให้เขาท�าให้ตัวเอง แต่ว่าเพ่ือเป็นก�าลังใจ กน็�าอาหาร

ไปเลี้ยงเป็นครั้งคราว เมื่อกี้มีโครงการของจุฬาพูดถึงเรื่องการปล่อยให้ 

มีเห็ดธรรมชาติและศึกษาเรื่องเห็ด เพราะว่าต้องรู้ เห็ดบางอย่างคน 

บริโภคไปก็ตายไปเลย หรือว่าเห็ดบางอย่างมีประโยชน์แก่ร่างกาย  

การทีเ่หด็มคีวามเป็นอยูร่่วมกบัพชืตระกลูยาง เป็นต้น หรอืว่ามพีวกเชือ้รา 

ที่เขาอยู่ร่วมกันได้ด้วย
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• การด�าเนินการ 

 ก็เหมือนกับเราเป็นตัวประสานงานเท่านั้น กรมป่าไม้กับ กศน. 

เป็นแกนผลกัดนัโครงการนี ้กศน. หรือชือ่เป็นทางการว่า ส�านกังานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขาตั้งมานานแล้ว  

ยังท่องชื่อไม่ได้เลย เรื่องการศึกษาก็อาศัย กศน. ยังมีฝ่ายมหาดไทย  

กรมการปกครองท่ีเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มตัว อธิบดีก็ให้นายอ�าเภอมาดู 

ภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาสนับสนุนในด้านการรับผลิตผลไปแปรรูป 

เพิม่มลูค่าต่อ มหาวทิยาลัยและโรงเรยีนให้ความรูท้างด้านวิชาการ คนในพืน้ท่ี 

กม็เีดก็ ๆ  ทีเ่ป็นอย่างศษิย์เก่า ตชด. ก็ให้ญาตพิีน้่องและเพือ่น ๆ  เข้ามาร่วมท�า  

สมัยนี้ติดต่อกันทางโซเชียลมีเดีย เขาให้ทุกคนเก็บพันธุ์ไม้สะสมไว้ แล้ว

เขยีนจดหมายติดต่อกนัว่าเขาอยากได้ เพ่ือนทีอ่ยูอ่กีทีอ่ยากได้พันธุก์ส่็งไป

ทางไปรษณีย์ ส่งแลกเปลี่ยนพันธุ์กัน แล้วทดลองปลูกกัน ทางราชการก็ม ี

เป็นคลงัพนัธุไ์ม้ (Seed Bank) นีใ่นระดับประชาชนท�าเอง แล้วแลกเปล่ียนกนั  

ส่งไปรษณย์ี จนเด็กเขามาเล่าให้ฟังว่า ไปรษณย์ีมาถามว่าท�าอะไรกนั ส่งท�าไม 

เมล็ดพันธุ์ เขาก็อธิบายโครงการให้ฟัง ไปรษณีย์คนนั้นเขาเลยเล่นด้วย

กลายเป็นสมาชิกไป
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เร่ิมต้นท่ีว่ากรมป่าไม้ กศน. และภาคเอกชนหรือหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ท่ีน�าไปแปรรูปต่อ อย่างเช่นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเข้ามารับ 

มาแปรรูป มีตลาด เรื่องตลาดนี้ส�าคัญมาก ขายในพ้ืนที่แล้วก็ขาย 

ร้านภฟู้า ของพวกนีข้ายดีมาก ใคร ๆ  กไ็ปทีร้่านภฟู้า และทางร้านภฟู้า 

ก็มีหลายสาขา บางอย่างส่งไปต่างประเทศ ขณะนี้ทีมงานของเราอยู่

ที่ญี่ปุ่น ขายของของโครงการพวกนี้ สร้างป่าสร้างรายได้ โครงการอื่น

ของภูฟ้า และของมูลนิธิชัยพัฒนามีร้านแปรรูปของเขาเรียกภัทรพัฒน์ 

(พัด-ทะ-ระ-พัด) แต่เราจะเรียกสั้น ๆ ว่าภัทรพัฒน์ (พัด-พัด)

• ขั้นตอนด�าเนินการ 

เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยการประชุม 

ร่วมกบัชมุชน มคีรปู่าไม้ คร ูกศน. ร่วมกนักบัชาวบ้านอธบิายว่าเราก�าลงั 

จะท�าอะไร คนพื้นที่จะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการ เพราะบางที

เขาก็พูดให้ฟังว่า กลัวว่าท�าแล้วที่ท�ากินของตัวจะถูกยึดไป ท�าอย่างไร 

จะท�ามาหากนิได้โดยไม่ถกูจบั และอกีอย่างคอืมตีลาดรองรบั ข้อนีต้้อง

ท�าให้มั่นใจ และคนที่ช่วยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือศิษย์เก่าของจุฬาที่เป็นคน

พื้นที่แถวนี้ เมื่อเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร เมื่อคืนนี ้

ได้คุยกัน เขาบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรหลังจากจบจุฬามาได้ ๖ ปี ชีวิต

เกษตรกรนีม้คีวามทุกข์หลายอย่าง เขาบอกว่ามเีพือ่นท�าไร่และต้ังชือ่ไร่

ว่าไร่แสนสขุ ส่วนของเขาท�าไร่แล้วตัง้ชือ่ว่าไร่หมืน่ทกุข์ สมยัทีเ่ป็นนสิติ

เขาได้ไปคุยกับราษฎรมีความทุกข์หลายอย่าง เขามาท�าก็มีความทุกข์  

เขาพยายามใช้วิชาการที่ศึกษามาและการที่ได้ไปดูงานในที่ต่าง ๆ  

จะแก้ปัญหาทกุข์เหล่านีใ้ห้ได้ คิดว่าเท่าท่ีดูเด็กพวกนีแ้ล้ว ส่ิงท่ีท�าให้เขา

ประสบความส�าเร็จทั้งในด้านการรักษาธรรมชาติ การประกอบอาชีพ  

คือความขยันขันแข็งและความสนใจใฝ่รู้ สองอย่างนี้เป็นเรื่องส�าคัญ 

ขี้เกียจไม่ได้

สร้างป่า สร้างรายได้ ที่จังหวัดน่าน
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เรารบัสมคัรชาวบ้านทีส่มคัรใจทีจ่ะน�าพ้ืนทีข่องตนมาเข้าร่วม  

ไม่มีการบังคับและไม่จ�ากัดขนาดพื้นที่ มกีารรวมกลุ่มกัน เรื่องกลุ่มน้ี 

ในงานอืน่ ๆ  เหมอืนกนัเป็นอย่างนีเ้สมอไป กบ็อกเขาอย่างเช่นการผลติ

เมลด็พนัธุข้์าว บอกกบัสมาชกิว่า ถ้าใครผลติเมลด็พนัธุข้์าวได้โดยทีไ่ม่มี 

เมล็ดพันธุ์ปนเลยครบทั้งกลุ่ม คือไม่ใช่ว่าคนเดียวสองคน ท้ังกลุ่มด ี

จะมีรางวัล และให้รางวัลไปแล้ว คนอื่นประท้วงบอกว่ากลุ่มน้ีเขา 

เล็กนิดเดียวก็ท�าได้สิ ก็บอกเขาว่าไม่เคยยุ่งเลยว่าจะมีสมาชิกกี่คน 

สมาชิกกลุ่มคิดเองหมดทุกอย่างว่าจะรับใครท�าอะไร และคนไหนท่ีมี

ปัญหาไม่สามารถท�าได้ดี คนอื่นในกลุ่มต้องเข้าช่วยกัน ไม่เช่นนั้นจะมี

กลุ่มไปท�าไม กลุ่มมีไว้เพื่อช่วยกัน ทุกอย่างก็จะดีขึ้น

เมื่อรวมกลุ่มกันแล้ว นอกจากกลุ่มวางแผนปลูกพืชตาม

โครงสร้างป่า ๔ ชั้นเรือนยอดแล้ว สมาชิกกลุ่มต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับของกลุ่ม ท�ากิจกรรมร่วมกัน มีการออมทรัพย์ ยังมีเร่ืองที่ 

พยายามงดละเลิกการใช้สารเคมี เพราะว่าบางอย่างถ้าใช้ในปริมาณ 

พอสมควรกพ็อจะไปได้ แต่สงัเกตดูปีไหนทีน่�า้น้อยหรอืว่าแห้งแล้งอย่าง

สองปีน้ีถ้าใส่สารเคมมีาก สารเคมกีดัพืชพรรณจนกระทัง่เสยีหมด อย่าง

อาชีพเสริมพวกทอผ้าต้องย้อมสีธรรมชาติ เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าสีเคมีฝร่ัง 

ไม่ซือ้แล้ว มนัราคาถกูกว่า ถ้าเป็นสีธรรมชาติซ่ึงเด๋ียวนีสี้สวย ติดทน คอื 

สไีม่ตกกท็�าได้แล้ว เช่นคร่ังเป็นสีแดงเล้ียงบนต้นไม้ ปรากฏว่าใส่สารเคมี 

ครั่งตาย คนก็เกือบตาย แต่ครั่งตายร่วงกันกราว ๆ เห็นชัดมากับตา
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ข้ันต่อไปต้องส�ารวจพ้ืนที ่ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ทีท่ิง้ว่างเปล่าไว้  

บางที ๑ ปีถึง ๕ ปีโดยไม่ได้ท�าอะไรหลังจากเผาเก็บพืชผลแล้ว เรียกว่า

พื้นที่เปิดโล่ง ป่าเหล่านี้ปีที่ ๑ ถึง ๔ ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ไปจนถึง ๒๐๐ ไร่  

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ช่วยส�ารวจตั้งแต่ลักษณะดิน ความสูงจากระดับ 

น�้าทะเล ความลาดชันของพื้นที่ พวกนี้เป็นตัวแปรที่จะท�าให้เรารู้ว่า

ควรจะปลูกอะไร วิเคราะห์ถึงโครงสร้างป่าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม และ

น�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมทั้งชนิดและพันธุ์พืช 

หลังจากนั้นก็มีการประชุมเพ่ือรับรองสมาชิกที่จะร่วม

โครงการ ให้สมาชิกเสนอความต้องการว่าต้องการจะปลูกอะไร ฝ่าย

เจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้กแ็นะน�าพนัธุท์ีป่ลกูเพือ่จะเลยีนแบบตามโครงสร้าง

ของป่าธรรมชาติให้มากท่ีสุด เมื่อได้ชนิดและพันธุ์พืชแล้ว ส่วนมาก 

หน่วยราชการอย่างเช่นกรมป่าไม้จะสนบัสนนุกล้าไม้ให้ชาวบ้านได้ปลูก  

แต่มีปัญหาคือต้องขนส่งกล้าไม้จากข้างนอก ท�าให้เกิดความเสียหาย

ระหว่างการขนส่งบ้าง รถกระแทกมาก ๆ  ก็พังบ้าง จึงพยายามส่งเสริม

ให้ชาวบ้านเพาะช�ากล้าไม้ในพื้นที่ของตนเอง หรือแบบที่เด็กคนนั้นท�า 

คอืแลกเปลีย่นเมลด็พนัธุไ์ม้ป่ากนั ซ่ึงเด๋ียวนีเ้ป็นทีน่ยิม ไปทีอ่งักฤษเขา

มคีลงัไม้ป่าทีไ่ม่ใช่พชืเศรษฐกจิ เขามาบอกว่าต้ังโครงการมาต้ังนานแล้ว

ไทยไม่ร่วมเลย ก็กลับมาบอกทางด้านกรมอุทยานกรมป่าไม้ว่าเขาว่า

มาอย่างนี้ ขณะนี้เราได้ส่งไม้ป่าไปเก็บไว้ที่เขาแล้ว เพื่อที่จะให้เขาเก็บ  

ถ้าเผื่อของเราหมด หายไป ก็ไปเอาที่เขาได้ อันนี้ใช้แบบรวมกลุ่ม 

ท�าเรือนเพาะช�าของชุมชน หน่วยราชการก็ซื้อกล้าไม้จากชาวบ้าน  

พื้นที่เปิดโล่ง  ป่าเหล่า



21

“รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๔

ส�ารวจและวางแผนการปลูก

 พัฒนาระบบน�้า จัดแปลงตามความลาดชัน

พันธุ์ไม้ กล้าไม้ โรงเพาะช�า

กรมพัฒนาท่ีดินก็รับซื้อเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วมะแฮะใช้เป็น 

พชืเบิกน�า ช่วยให้คนพืน้ท่ีมรีายได้มส่ีวนร่วม ถัว่มะแฮะท�าทางภาคเหนอื  

ประกอบอาหารอะไรเขามเีมน ูแต่ว่าเอาไปท�าท่ีภาคอืน่ ๆ  ไม่ถูกปากคน 

พื้นท่ีอื่น ๆ ต้องพยายามหาวิธีการท�าและพยายามหาพืชตระกูลถั่ว 

ของท้องถ่ิน ก็ประสบความส�าเร็จดีพอสมควร ถั่วมะแฮะข้อดีคือ 

ปลูกขึ้นง่าย
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ขั้นตอนต่อมาขั้นตอน ปลูก บ�ารุง ดูแลรักษา ขั้นตอนนี้ต้องใช ้
เวลาพัฒนารูปแบบการผสมผสานระหว่างชนิดของไม ้ป ่าและ 
พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นท่ี พืชชนิดและพันธุ์ไหนที่ปลูกได้ดี  
พนัธ์ุไหนใช้ไม่ได้ จากประสบการณ์ของทมีงานทีท่�ามานานปี ท�าให้เกดิ
องค์ความรู้และพอสรุปได้ว่าแต่ละปีควรวางแผนการปลูก เช่น 

  ปีที ่๑ ปลกูไม้เบกิน�า เช่น กล้วย ถัว่มะแฮะ เพราะเป็นพชื 
เจรญิเติบโตได้เรว็และให้ความชุม่ชืน้ ปลกูพชืไม้เรอืนยอดชัน้บนเพือ่ให้
เป็นหลักระยะยาว เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น ก่อ ยาง นางพญา มะแขว่น  
คนพื้นที่ท�าไก่มะแขว่นอร่อยมาก เมื่อกี้เขาก็ลองท�าคุกกี้มะแขว่น  
แต่ว่าลองไปท�าไก่มะแขว่นเอง กลับไปท�าที่บ้านมันไม่อร่อย ไม่เหมือน
กนิทีน่่าน เราท�าไม่เป็น ส่วนชัน้ผิวดินปลูกพืชสวนครัว เช่น ขมิน้ชนั ไพล 
ขิง ข่า มันเทศ ที่จะให้รายได้ระยะสั้น ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจะปลกูบกุเป็นส่วนเรือนยอดชัน้ผิวดินด้วย มโีรงงานรับซ้ือ
มากมาย ตอนนี้ราคาดี ที่มีรายได้ตั้งแต่ต้นคือ ถั่วมะแฮะ พืชสวนครัว 
มันเทศ เป็นต้น

แปลงอายุ ๑ ปี ปลูก กล้วย ถั่วมะแฮะ เป็นไม้เบิกน�า ผสมกับปลูกไม้ยืนต้น เป็นไม้เรือนยอดชั้นบน

  ปีที่ ๒ ไม้เบิกน�าที่ปลูกในปีแรกเริ่มขึ้นเต็มพื้นที่ ก็ปลูก 
ไม้เรือนยอดชั้นรอง เช่น มะขามป้อม ต๋าว ไผ่ มะขม เพกา พร้อม ๆ  กับ
ปลูกพืชเรือนยอดชั้นไม้พุ่ม เช่น กาแฟ เมี่ยง หวาย ซึ่งเป็นรายได้หลัก
ในระยะยาว ปลูกเรือนยอดชั้นบนเสริม ร่วมกับปลูกไม้ผลเศรษฐกิจไว้ 
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บรโิภคในครวัเรอืน เช่น เงาะ ล�าไย ขนนุ มะม่วง ในพืน้ทีอ่�าเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลยก็จะปลูกแมคคาเดเมีย เพราะจะเหมาะสมกับพื้นที่ และ 
ปลูกผักสวนครัวซึ่งเป็นเรือนยอดชั้นผิวดินเสริมไป แต่การปลูกและท�า
เรื่องมะขามป้อม บางคนมีความยากล�าบากในเรื่องการเก็บเพราะว่า 
ต้องปีนขึน้ไป บางคนปีนต้นไม้ไม่เก่ง เขากเ็ลยใช้โค่นลงมาและน่ังเกบ็เลย  
อนันีต้้องท�าความเข้าใจกนัมากว่าอย่าท�าแบบนัน้ เขาบอกว่าต้นไม้พวกนี้ 
เขาไม่ได้ปลูกมันขึ้นเอง เพราะฉะนั้นตัดลงมาก็ไม่น่าเสียดายเพราะ 
มันขึ้นของมันเองได้ง่าย ของที่ปลูกที่ใช้ยังอีกเยอะ อย่างเช่น งิ้ว  
ท�าขนมจีนน�้าเงี้ยวอร่อยมาก แต่บางทีคนปีนขึ้นไปตกลงมาบาดเจ็บ  
นี่ก็เป็นเรื่องท่ีต้องระวังอีกด้วย ผลิตผลที่ให้รายได้ในระยะที่ ๒ เช่น  
ถัว่มะแฮะ กล้วย พืชผกัสวนครวั เช่น ข่า ขมิน้ชนั ไพล มนัเทศ พวกทีท่�า 
เรื่อง ข่า ขิง ขมิ้น มีขมิ้นชัน ขมิ้นขาว ขมิ้นหลาย ๆ อย่าง ปรากฏว่า 
ปลูกในไร่พืชเศรษฐกิจเช่นสวนยางได้ดี เพราะธรรมดาอย่างเมื่อกี ้
ในนทิรรศการมีเรือ่งท่ีว่าล�าน�า้น่านเสยีเพราะใช้ยาฆ่าหญ้า เพือ่ให้พืน้โล่ง  
จะได้เข้าไปเก็บผลได้ง่าย เช่น ไปกรีดยาง เขามีเชื้อราชนิดหนึ่ง 
ที่จะสามารถช่วยท�าลายได้ แต่ท่ีลองท�าท่ีอีสานเขาใช้พวกนี้ปลูกเป็น 
พืชคลุมดิน แล้วขายได้เงินด้วย

แปลงอายุ ๒ ปี ปลูกไม้ผล เช่น เงาะ ล�าไย โดยอาศัยความชุ่มชื้นและร่มเงาจากต้นกล้วย
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ปีที่ ๓ ไม้เบิกน�าเต็มพื้นที่ จะเห็นการเติบโตของไม้เรือน 
ยอดช้ันบน ในปีนี้จะปลูกเสริมทุก ๆ ชั้น เสริมไม้ชั้นรอง ไม้พุ ่ม  
ไม้เศรษฐกจิเสรมิ ผลผลติกไ็ด้ถัว่มะแฮะ กล้วย พชืผกัสวนครวั ข่า ขมิน้ 
ไพล มนัเทศ พวกไพลเหน็ลกูประคบซึง่นยิมท�ากันทัง้ประเทศ ยาหม่อง
ก็ใส่ไพล ติดกระเป๋าใช้ทั้งวันทั้งคืน จนทุกคนเดินมาได้กลิ่นยาหม่อง

ปีท่ี ๔ ไม้เบิกน�าเริ่มหมดไป ก็จะเห็นการเติบโตของ 
ไม้เรือนยอดชั้นบน ชั้นรอง ไม้พุ่ม ปีนี้เป็นการบ�ารุงและดูแลรักษา 
ปลูกเสริมบ้าง ผลผลิตที่ได้รายได้ในปีที่ ๔ คือ กล้วย พืชผักสวนครัว 
สมุนไพร เริ่มมีรายได้จากกาแฟ เมี่ยง หวายด้วย หวายนี่ก็ได้ทั้งหวาย
ที่กินและหวายที่ใช้ท�าเครื่องเรือนหวาย คนแถวนี้ท�าเก่งมากและท�าได้
สวยงาม ถ้าเรามีทางจ�าหน่ายให้ก็จะช่วยได้มาก ผลผลิตบุกออกมา  
บุกที่อายุมากกว่า ๓ ปี สามารถจ�าหน่ายได้

แปลงอายุประมาณ ๓ ปี มีกล้วยเป็น 

ไม้เบิกน�า ปลูกข่าเป็นพืชให้ผลระยะสั้น

กาแฟเป็นไม้พุ่ม ไม้ยาง ไม้สัก  

เป็นไม้ชั้นบน

ปลูกปีที่ ๑ ปลูกปีที่ ๓ ปลูกปีที่ ๔ต้นยางนา
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ปีที ่๕ ถงึ ปีที ่๙ พชืเรือนยอดชัน้บน พืชเรือนยอดชัน้รอง  
และพชืเรอืนยอดชัน้ไม้พุม่ ปลกูขึน้เตม็พืน้ที ่เป็นระยะท่ีบ�ารุงดูแลรักษา 
และปลูกเสริม คือป่านี้ไม่ใช่ว่าปล่อยพระเจ้าเลี้ยงอย่างเดียว ต้องช่วย 
พระเจ้าด้วย โดยเราต้องบ�ารุงดูแลรักษาพอสมควร ไม่ใช่ปล่อยไป 
อย่างนั้น ในช่วงปีที่ ๕ ถึง ๙ จะได้รายได้จากกาแฟ เมี่ยง หวาย บุก 
ต๋าว มะขามป้อม มะขม และไม้ผลเศรษฐกิจ 

พวกกาแฟท่ีจรงิแล้วถ้าท�าดี ๆ  ในตลาดโลกยงัไม่เต็ม ยงัสามารถ
ที่จะใช้เป็นรายได้ได้อีก ต๋าวนี่ตอนที่เข้ามาท�าปีแรก ๆ ก่อนสร้างป่า
สร้างรายได้ เขามีปัญหาเรื่องต๋าว คือ หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นไม่รับ 
ต๋าวจากไทยเพราะเราใส่สารฟอก ลาวเขากข็ายต๋าว ต้องมาเร่ิมกนัใหม่
เลย ท�าใหม่หดัใหม่ ทีว่่าไม่ใส่สารทีเ่ป็นพิษท่ีอยูใ่นรายการท่ีต่างชาติเขา
รงัเกยีจ แต่ตอนนีข้ายได้แล้ว เอามาใส่เค้กกไ็ด้ ท�าอาหารลอยแก้วต่าง ๆ   
ได้ แปรรูปได้อีกเยอะ 

มะขามป้อม แมคคาเดเมีย อายุ ๕-๖ ปี
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เมือ่จัดการไประยะหนึง่ก็รวมกลุม่เกษตรกรสร้างป่าสร้างรายได้ 

คอื รวมกลุม่แล้วเรามกีารจดทะเบยีนกลุ่มกบัทางราชการมสีถานะเป็น

วสิาหกิจชมุชน เพ่ือให้หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องทราบและสนบัสนนุ

ตามความเหมาะสม ให้เกษตรกรเก็บผลผลิตจากป่าไปบริโภคหรือ

จ�าหน่ายได้ และมีการการันตีว่าอันนี้ไม่ใช่ของป่าที่หวงห้าม เป็นของ

ท่ีเขาปลูกข้ึนเอง ตอนนี้เข้าใจกันดีมาก เด๋ียวนี้ก็ได้ร่วมกันออมทรัพย์ 

ปลกูพชืร่วมกันในแปลงรวมของกลุม่ รวมกนัเพาะกล้าไม้ เป็นการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม

• การสนับสนุนของหน่วยงาน

หน่วยงานนอกจากแนะน�าชาวบ้านปลูกป่าผสมผสาน เป็น

พืชเกษตรให้มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติ ดูแลรักษาป่า ยังช่วยเหลืออีก

หลายอย่าง เช่น กรมป่าไม้ก็ขึ้นทะเบียนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการรองรับทางกฎหมาย พร้อมท้ังก�ากับดูแล

สมาชิกให้ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับหลักวิชาการและระเบียบของทาง

ราชการ ผลผลติของสมาชกิกน็�ามาจดัจ�าหน่ายเป็นรายได้ การสนบัสนนุ

ปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ เช่น พันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่ใช้ในโครงการ เนื่องจากบางส่วน 

ชาวบ้านยงัไม่ม ีบางส่วนชาวบ้านกส็ามารถรวบรวมพันธุไ์ม้พชืธรรมชาติ

ได้ โดยพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้แก่ ไก่ เป็ด ปลา กบ เมื่อกี้เห็นมีแพะด้วย 

มีโค สุกร หลาย ๆ อย่างเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน แทนที่จะไปล่า

หรอืหาตามธรรมชาต ิเรากร็วบรวมพันธุไ์ม้ ตอนนีห้น่วยงานอย่างมลูนธิิ 

ชยัพฒันากป็ลกูพชืหลายอย่าง ท�ากิง่พนัธ์ุ เริม่มคีนเขยีนจดหมายมาขอ  

แจกทั้งพืชผัก พันธุ์ข้าว พันธุ์กล้าไม้ผล ไม้ป่าบางอย่างด้วย กรมป่าไม ้

และกรมพฒันาทีด่นิช่วยกนัซ้ือผลผลิตในระยะแรกและกล้าไม้ท่ีชาวบ้าน 

ผลิตได้ เช่น ถั่วมะแฮะ กล้วย หรือไม่ชาวบ้านก็มาแปรรูปท�าอะไร

หลายอย่าง เช่น กล้วยเป็นพืชที่ท�าได้สารพัด กล้วยตาก กล้วยทับ 
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กล้วยแขก กล้วยอะไรอีกหลายอย่าง ช่วงแรก ๆ พืชอื่น ๆ ยังไม่ออก 

กล้วยออกก่อน การพัฒนาระบบน�้า เมื่อก้ีชลประทานก็มาออกป้าย

แนะน�า น�้านี่ส�าคัญกับต้นไม้มาก แหล่งน�้าที่ชาวบ้านใช้ เช่น ประปา 

ภเูขา จากฝาย จากสระน�า้ น�า้บาดาล ถงัเกบ็น�า้ฝนกม็กีารช่วยกนั อย่างน�า้ 

บางทีต้องสูบข้ึนมา ก็พยายามลดการใช้น�้ามันในการสูบ สมัยใหม่นี้ 

โซลาร์เซลล์ท�าได้ดี ทางทหารก็ช่วยผลิตเคร่ืองโซลาร์เซลล์แล้วใส่ล้อ  

ใช้ตรงนี้แล้วก็เข็นไปใช้ท่ีอื่นได้ อีกประการคือการปรับปรุงบ�ารุงดิน 

โดยการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดเข้ามาในแปลงป่า คือเริ่มต้นเรายัง

ไม่ค่อยใส่ใจในเรือ่งนีม้าก ทีไ่ปเหน็ก่อนคอืญีปุ่น่ อย่างศาสตราจารย์มไูร 

ที่ท่านใช้ กับศาสตราจารย์ฟูจิมาร่าท่านก็มาท�าในเมืองไทยหลายสิบป ี

แล้ว ใช้วิธีการของมยิาวาก ิมาปลกูให้ในพืน้ท่ีต่าง ๆ  ท่านมากันเกอืบทกุปี  

แล้วก็ชวนแม่บ้าน มเีจ้าหน้าที ่มนีกัการเมอืงของญีปุ่น่เข้ามาช่วยกนัท�า  

และเรื่องส�าคัญคือการแปรรูปและถนอมอาหาร ถือเป็นการเพิ่มมูลค่า 

ราคาผลผลิตที่ได้หรือน�ามาท�าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สะอาด

ปลอดภัย ท�าให้ชาวบ้านขายผลผลิตได้มากขึ้น ตอนแรกไปออกบูธ 

ที่เยอรมันมีงานชื่อว่า กรีนวีค (Green Week) หรือสัปดาห์สีเขียว  

จดัในเดอืนมกราคมซึง่ไม่เขียวเลย แต่เขาชือ่ว่าสปัดาห์เขยีว เขยีวกเ็ขยีว 

แล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นช่วงนี้ แรก ๆ สินค้าเราไม่ผ่านอยู่หลายอย่าง 

สิง่ทีท่�าให้ไม่ผ่านคอืแบคทเีรยีกบัแร่ธาตุหรือสารเคม ีกง็งว่าสารเหล่านี้

มาจากไหน สารเคมีบางอย่างมาจากดินบ้าง มาจากพวกสารเคมีที่เรา 

ใส่บ�ารุงดินใส่ป้องกันศัตรูพืชบ้าง คนที่ช่วยมากคือสถาบันอาหาร  

ช่วยตรวจและมาแนะน�า ตอนนี้เราท�าไปหลายปีแล้วค่อนข้างจะอยู่ตัว 

เป็นที่ต้องการของตลาด และยังสนับสนุนเรื่องการตลาดการขนส่ง
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ตลาดภายนอก

ตลาดในชุมชน  

ผลผลิตสด ๆ – พืชผักสวนครัว
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ตลาดส่วนราชการ รับซื้อพันธุ์ไม้ กล้าไม้

หม่อนสด
กา

แฟ

โรงอบกาแฟ

กล้วย
แมคคาเดเมีย

มะขามป้อมต๋าว

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
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พดูถงึเรือ่งความก้าวหน้าทีท่�าทีอ่�าเภอบ่อเกลือมา ๖ ปี จะเหน็ว่า 

มีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีแรกมี ๓๐ กว่าคน พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นทุกปี 

รวมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบันมีชาวบ้านมาเข้าร่วมมากมาย 

๔,๐๐๐ กว่าคน ป่าที่เสื่อมโทรมก็ฟื้นฟูมาเกือบ ๒๐,๐๐๐ ไร่ รายได้

มากขึ้น 

นีเ่ป็นพืน้ทีโ่ครงการ มคีนมาขึน้ทะเบยีนกบักรมป่าไม้ รายได้จาก 

ขายผลผลิตและจากการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ ๗๑.๔  

มาจากการเพาะช�ากล้าไม้ พชืผลจากพืน้ทีป่่าเป็นรายได้กลุม่ด้วย ข้อมลู

จากโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและกรมป่าไม้ได้ให้ข้อมูลไว้ ท�าให้คน 

มกี�าลงัใจในการพฒันา ตอนนีท่ี้ศนูย์ภฟู้าพัฒนากข็ยายพันธุก์ล้วยน�า้ว้า

มะลิอ่องซึ่งเดิมมีแต่ที่พิษณุโลก ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท�าเอาไว้

เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรที่ต้องการต่อไป
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พื้นที่ป่าก่อนปี ๒๕๕๖

พื้นที่ป่าปัจจุบัน

เรามีแปลงเกษตรกรตัวอย่าง ความจริงเยอะ แต่ยกตัวอย่างมา

จากอ�าเภอบ่อเกลือ 

รายแรก นายธนวัฒน์ จรรมรัตน์ อยู่ที่บ้านห้วยขาบ ต�าบล 

บ่อเกลือเหนือ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีแรก ๆ  พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการน�า

ป่าเสือ่มโทรมเข้าร่วมโครงการทัง้หมด ๑๐ ไร่ แล้วปลกูแบบผสมผสาน

ระหว่างไม้ป่าและไม้เกษตร เช่น กาแฟ สัก หวาย ต๋าว ไผ่ต่าง ๆ และ

พืชเกษตร เช่น สะเดา มะนาว มะม่วง เงาะ ส้มโอ มะขาม ชมพู่ ละมุด 

ใช้ระบบน�า้ธรรมชาติและน�า้ฝน ในปี ๒๕๖๑ มรีายได้จากการขายกาแฟ

เฉลี่ย ๒๓,๙๖๐ บาทต่อปี

เกษตรกรตัวอย่าง
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พื้นที่ป่าก่อนปี ๒๕๕๖

พื้นที่ป่าปัจจุบัน

รายที่สอง นายพิพัฒน์ ศิริวัฒการุณ อยู่บ้านห่างทางหลวง  

ต�าบลภฟู้า เข้าร่วมโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๙ มพีืน้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ๑๕ ไร่  

ในปี ๒๕๖๑ มรีายได้จากการขายกาแฟโรบสัต้า  กล้วย  ขมิน้  และไพล  

รวมท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท รูปแบบการปลูก เรือนยอดชั้นบน 

ปลูกกระถินเทพา เรือนยอดชั้นรองมีต๋าว ไผ่เปราะ ไผ่ซางหม่น ไผ่รวก  

มะม่วงหิมพานต์ อะโวคาโด มะม่วง ส้มโอ ขนุน ลองกอง มะนาว 

กระท้อน มังคุด เงาะ ทุเรียน ละมุด กล้วยน�้าว้า เกาลัด เรือนยอดชั้น

ไม้พุม่มกีาแฟโรบสัต้า กาแฟอะราบกิา หวาย เมีย่ง มะขม เรอืนยอดชัน้

ผวิดนิมีขมิน้ ไพล นายพพิฒัน์เล่าถงึประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 

คอื ไม่ต้องไปท�าไร่เลือ่นลอย หน่วยงานทีร่บัรองผลผลติทีป่ลกู คอื ศนูย์

ภูฟ้าพัฒนา โครงการศูนย์ภูฟ้ากรมป่าไม้ ซึ่งท�าให้จ�าหน่ายผลผลิตได้
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รายท่ีสาม คอื นางสุภาพร ดวงพันธ์ อยูท่ีบ้่านนากอก ต�าบลภฟู้า  

เข้าร่วมโครงการเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๙ มพ้ืีนท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑๑ ไร่ เดิมเป็น 

พื้นที่เปิดโล่ง ก็ปลูกท�าเป็นเรือนยอดชั้นบนมีสัก พญาเสือโคร่ง กระถิน

เทพา เรือนยอดชั้นรองมีต๋าว ไผ่เปราะ ไผ่รวก ไผ่ซัง อะโวคาโด มะม่วง 

ส้มโอ ขนนุ มงัคดุ เงาะ ทเุรยีน ลองกอง กล้วยน�า้ว้า เรอืนยอดชัน้ไม้พุม่ 

มกีาแฟ หวาย เมีย่ง ถัว่มะแฮะ มะขม เรือนยอดชัน้ผิวดินม ีขมิน้ ไพล หอม 

ตะไคร้ ก็ได้รายได้จากหลายอย่าง กาแฟ กล้วย ขมิ้น ไพล ตะไคร้หอม 

ได้เกือบ ๖,๐๐๐ บาท เล่าว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้จากการ

จ�าหน่ายผลผลิต มีเวลาอยู่กับลูก ไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นในการ

ท�ามาหากิน ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา อันนี้เป็นเรื่องผล 

ทางด้านอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินที่เรามักจะลืมกันไป

พื้นที่ป่าปัจจุบัน

พื้นที่ป่าก่อนปี ๒๕๕๙
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ที่น่านมีโครงการกันอยู่แล้วอย่างที่เขารายงานที่บูธนิทรรศการ 

ตอนนี้จึงพยายามเร่งอีกเรื่องคือเรื่องการเข้าในค่ายทหารต่าง ๆ ที่น่าน 

ที ่มทบ. ๓๘ หรอืทหารพราน และค่ายสุริยพงษ์ มโีรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ 

ช่วยดูแลด้วย หน่วยทหารต่าง ๆ ร่วมมือกันทุกหน่วยที่จะผลิตพืชและ

สตัว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ไก่ อย่างไก่ไข่ ได้ทราบจากนสิิตเก่าว่า น่านต้องส่ัง 

น�าเข้าไข่ไก่เป็นล้าน ๆ บาท ล้าน ๆ ฟองเข้ามาเพราะเราผลิตไม่พอ  

จงึพยายามเพิม่ผลผลติเพือ่ทดแทนการน�าเข้า หรอืใช้บรโิภคเอง เพราะ

ไข่ไก่มปีระโยชน์ต่อร่างกายมาก จะได้ไม่ต้องไปซือ้หรอืจะได้ซ้ือน้อยลง  

แต่เราท�าระดบัเหมอืนเกษตรกร ไม่ได้ท�าในแง่อตุสาหกรรม ทางด้านค่าย 

กจ็ะเป็นประโยชน์ เพราะค่ายมพีืน้ทีก่ว้างขวาง มทีหาร ทีเ่ป็นนายทหาร 
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“รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๔

ต้องเรียนรู ้ เพื่อที่เวลาออกพื้นที่จะได้แนะน�าประชาชนได้ และมี 

ทหารเกณฑ์ทีไ่ด้ฝึกฝน กไ็ม่ได้ท�าเองเลยไปอบรมทีเ่ชยีงรายมาด้วย พอมี 

ความรูแ้ล้วได้ปฏิบัตทิ�าด้วยตวัเอง ต่อไปเม่ือพ้นเกณฑ์กลบัไปบ้าน กอ็าจ 

จะเป็นท่ีเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน ท�าของตัวเองแล้วยังแนะน�า 

เพื่อนบ้านได้อีกด้วย คิดว่าโครงการจะไปได้ แม้แต่ศิษย์เก่าของจุฬา 

ทีพ่บกนัเมือ่คนื เขาก็เน้นเรือ่งเกีย่วกบัการเลีย้งไก่ แต่คนทีท่�าอยูป่ระจ�า 

อยู่แล้วเป็นเรื่องการปลูกหญ้าเนเปียร์และท�าหญ้าหมัก ซ่ึงเขาเป็น 

เจ้าเดียวที่อยู่ในบริเวณแถบนี้ที่ท�า และพยายามส่งเสริมอาชีพการ 

เลี้ยงโคด้วย เรื่องไก่นี่เขาท�าคนเดียวก็ยังไม่ดีพอ ได้รวบรวมเกษตรกร

บรเิวณใกล้เคยีงกนั แล้วแบ่งงานกนัท�า ทีเ่รียนวิชานีเ้ขาเรียนวชิาบริหาร

จัดการด้วย ในส่วนตัวเขาเองในระยะนี้ได้เงินน้อยลง แต่ว่าท�าให้เงิน 

กระจายไปอยู่ในเกษตรกรคนอื่น คือท�างานกันตามถนัด เวลามา 

เขาจะมารายงานความก้าวหน้าของงาน ก็รู้สึกว่าเรามีหลาย ๆ กลุ่ม 

ที่ท�าร่วมกัน

คิดว่าน่าจะสิ้นสุดการบรรยายเพียงเท่านี้
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