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บทนํา

ปจจุบันประชาชนคนไทยกําลังตกอยูทามกลางกระแสทุนนิยม และสภาวะการแขงขัน แยงชิงโอกาสใน

การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษเพื่อการเกษตร เปนปญหาสําคัญใน

การจัดการปาตนน้ํา โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เปนเหตุสําคัญในการทําลายระบบนิเวศปาตนน้ํา

พื้นที่ปาตนน้ําในจังหวัดตาก สวนใหญอยูในพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซอนและเปนที่ลาดชันสูงชัน พื้นที่ปาสงวน

แหงชาติซ่ึงเปนปาตนนํ้าหลายแหงถูกใชประโยชนในการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว เชน กะหลํ่าปลี ขาวโพด เปน

ตน

บานกุเตอรโก ตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งเปนพื้นที่

ปาตนน้ําสําคัญของหวยแมทอ ไหลลงสูแมน้ําปงและแมน้ําเจาพระยา  จนลงสูอาวไทย ประชากรสวนใหญมีเชื้อ

สายปกากญอ ปจจุบันประกอบอาชีพปลูกขาวโพดเพื่อการจําหนายและทํานา ขาวไร ไวรับประทาน โดยเฉพาะ

การปลูกขาวโพดเพื่อจําหนายเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหปาถูกใชจนไมสามารถหมุนเวียนธาตุอาหารในดินไดทัน

นอกจากนี้การทําลายปาจนหมดทําใหดินไมสามารถอุมน้ําและยึดเกาะกันไวได อาจจะกอใหเกิดภัยพิบัติดินถลม

ตามมาในที่สุด

สภาพปญหาและทางออก

นับต้ังแตอดีตชนเผาปกากญอมีวิถีชีวิตผกูพันกับปาต้ังแตเกิดตาย มีภูมิปญญาเก่ียวกับปาอยางลึกซึง้

 และมีวิถีชีวิตที่ถอมตน เรียบงาย ดํารงชีวิตดวยความพอเพียง ทามกลางกระแสวัตถุนิยมรุกเขาสูชุมชนทําใหคน

ตกอยูในวงัวนการแขงขันในระบบทุน ซ่ึงยากท่ีจะถอนตัวได กลายเปนปญหาหน้ีสนิท่ีแกไมได การเพาะปลูกได

เปลี่ยนจากการปลูกพืชหลากหลายเพื่อยังชีพกลายเปนพืชเชิงเดี่ยวเพื่อจําหนาย เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองขยาย

พื้นที่เพาะปลูก เพื่อนําเงินไปใชหนี้สินหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมือนสังคมเมือง ในขณะที่มีโอกาส

และความจําเปนในการใชประโยชนนอยมาก การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกไมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และเปน

แนวทางสมัยใหมที่ตองใชตนทุนสูงและความรูในการจัดการที่ซับซอน ทําใหไมสามารถปรับตัวใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงแขงขันกันในระบบทุน การปลูกพชืไมมีกระบวนการบํารุงรักษาคุณภาพของดิน โดยเฉพาะการปลูก

ขาวโพดและกะหล่ํา ที่ตองการแสงมาก จําเปนตองเปดหนาดินจนหมด ที่สําคัญพืชทั้งสองชนิดเปนพืชระยะสั้น

ไมสามารถบํารุงดินและชวยปองกันการการพังทลายของดินได เมื่อปลูกในที่ลาดชันและขาดการจัดการตาม

ระบบข้ันบันได รวมท้ังเปดหนาดินจนหมด เม่ือฝนตกจนดินอุมนํ้าไวไมได ก็ทําใหดินพังทลายและกอใหเกิด

แผนดินถลมไดงายในฤดูฝน ในขณะท่ีพืน้ท่ีต้ังในหมูบานอยูท่ีราบแคบในหุบเขาก็ตกอยูในสภาพท่ีเสีย่งตอการถูก

ภูเขาถลมจมไปกับดินโคลนได อีกท้ังพ้ืนท่ีบานกุเตอรโกมีหวยไหลผานและเปนตนนํ้าสําคัญของแมนํ้าปงและ

แมน้ําเจาพระยา  การที่พื้นที่ปาถูกทําลายจนหมดก็จะสงผลตอระบบนิเวศปาไมและลุมน้ําถูกทําลายสงผลตอ

* เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมหลักสูตรวนเกษตร, ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ  หนวยจัดการตนนํ้าดอยมเูซอร จ.

ตาก  ** ศูนยธรรมชาติศึกษาไทย *** ศูนยศึกษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชน กรมปาไม



ประชาชนสวนใหญในท่ีลุมได  ชนเผาท่ีเคยพ่ึงพากันกลายเปนชุมชนท่ีตางคนตางแขงขันและแยงชิงทรัพยากรกัน

ท้ังภายในชุมชนและตางชุมชน หรือตางเผา ผลสุดทายจึงไมเหลือแมแตพ้ืนท่ีท่ีเปนประโยชนสวนรวมกับชุมชน

ที่สุดชนเผาที่ไดชื่อวาดูแลปาและอยูกับปาไดก็จะถูกประณามไดวาเปนชุมชนที่ทําลายปาและระบบนิเวศตนน้ํา

จนอาจนาํไปสูความลมสลายของชนเผาในท่ีสุด

ปจจัยพืน้ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ

ปจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของพืชไดแก น้ํา แสงอาทิตย ดินและธาตุอาหารในดิน เมื่อตนไมไดรับ

ปจจัยสําคัญเหลานี้แลวก็จะเปนการเพิ่มพูนหรือรักษาธาตุอาหารในดิน รวทั้งน้ําใหหมุนเวียนในระบบนิเวศและ

นํามาใหจนกอใหเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ นอกจากนี้น้ํายังเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของมนุษยในการ

ดํารงชีวิตอีกดวย การจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพใหสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางยั่งยืนจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่ง โดยเฉพาะการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชตาง ๆ ที่จะนํามาใชประโยชนในหลาย ๆ ดาน พื้นที่บานกุเตอร

โกในอดีตแวดลอมดวยปาไมสมบูรณ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษดินใหมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ

และยังชวยอุมน้ําใตดินใหคอย ๆ ไหลลงสูลําหวย ความอุดมสมบูรณของปายังสงผลตอความเปนอยูและวิถีชีวิต

ของชนเผาปกากญออีกดวย เชน เปนทั้งแหลงอาหาร ยารักษาโรค แหลงไมกอสรางบานเรือน รวมทั้งเครื่องนุงหม

เปนตน ซึ่งปจจัยพื้นฐานเหลานี้ลวนหาไดในปาโดยไมตองซื้อหาและมีเพียงพอแตความตองการของคนในชมชน

ในอดีต ปจจุบันสภาพพ้ืนท่ีเปล่ียนไป ไมมีตนไมบนเขา ภูเขาจงึเหลือแตดิน ซ่ึงทําใหการหมุนเวียนของนํ้าและ

ธาตุอาหารในดินผิดสมดุลตามธรรมชาติ ดังนั้นการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและน้ําใหกลับคืนมาจึงเปนสิ่ง

สําคัญในอันดับแรก วิธีการฟนฟูปาใหกลับมาพรอม ๆ กับการแกไขบรรเทาปญหาความยากจนที่ไดผลระยะยาว

นั่นคอื วนเกษตรผสมผสาน (Integrated Agro-forestry)

เทคนิคในการจัดระบบวนเกษตรในพื้นที่บานกุเตอรโก

วิเคราะหพืน้ท่ี (Area-based Analysis)
พื้นที่บานกุเตอรโกตั้งอยูในหุบเขา ใกลลําหวยและถูกลอมรอบดวยพื้นที่ลาดชันสูง ซึ่งในอดีตมีปาปก

คลุม แตปจจุบันกลายเปนเขาหัวโลน สภาพดินขาดธาตุอาหารอยางรุนแรง ทั้งนี้เกิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและ

อายุสั้น รวมทั้งไมมีการบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ การเพาะปลูกตองอาศัยน้ําในฤดูฝน หนาแลงไมสามารถ

จัดการน้ําลําหวยมาใชไดอยางเพียงพอ การเผาปาในหนาแลงสงผลตอการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน ทําให

สิ่งมีชีวิตที่ชวยยอยนอยลง เศษซากพืชแมจะกลายเปนเถาแตก็ไมสามารถทําหนาที่ซับความชื้นและกลายเปนปุย

ธรรมชาติดวยกระบวนยอยสลายของจุลินทรีย  ดังนั้นในฤดูแลงพื้นที่เพาะปลูกจึงถูกทิ้งรางโดยมิไดใชประโยชน

อยางเต็มท่ี อยางไรก็ตามขอไดเปรียบของหมูบานท่ีเลือกตําแหนงท่ีต้ังหมูบานตามภูมิปญญาของชนเผาสามารถท่ี

จะนํามาเปนจุดเดนในการพื้นฟูปาและแกไขปญหาความยากจน โดยใชองคความรูดั้งเดิมชุมชนในดานที่เกี่ยวกับ

ภูมินิเวศน เชน การจัดการน้ํา การเลือกพื้นที่สงวนธรรมชาติ การใชความเชื่อและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

พ้ืนท่ีท่ีจะนํารองในการฟนฟูควรประกอบดวยพ้ืนท่ีปาของชุมชน ฟนท่ีใกลลําหวย พ้ืนท่ีเกษตรของผูสนใจเปน

อาสาสมัครเขารวมโครงการ และพ้ืนท่ีวัด  นอกจากนีก้ารปรบัพ้ืนท่ีใหเปนลักษณะข้ันบันได กวางบางแคบบาง

ตามที่ลาดชัน จะทําใหชลอการไหลบาของน้ําได

ระบบการจัดการวนเกษตรแบบผสมผสาน (Integrated Agro-forestry Management System)
การจัดการระบบวนเกษตรผสมผสานเปนการจัดการที่คํานึงถึงความสุขโดยรวมของชุมชน เนนความ

สมดุลระหวางธรรมชาติภายในระบบวนเกษตรและความสมดุลระวางคนในชุมชนกับธรรมชาต ิ เชน การ



หมุนเวียนธาตุอาหาร การตอบสนองการยังชีพของคนในชุมชนการฟนฟูสภาพแวดลอม  ลดความเหลื่อมล้ําของ

คนในชุมชน เปนตน ดังนั้นจึงไมสามารถนําระบบใดระบบหนึง่มาใชเปนสูตรสําเร็จแนนอนมาจัดการ  ระบบการ

จัดการท้ังหมดตองอาศยัหลักการสําคัญคือ

๑. อาศยัภูมิปญญาด้ังเดิมของชุมชนหรือชนเผา

๒. เนนความสุขและการทํางานรวมกันของคนในชุมชน

๓. เลือกรับองคความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม

๔. ปฏิเสธเกษตรเชิงเดี่ยวและสารเคมีทางการเกษตร

๕. ใชตลาดทางเลือกและสรางเครือขาย

๖. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ

การจัดการระบบนิเวศเกษตรผสมผสานมีวิธีการในการดําเนินการการดังนี้

เลือกชนิดพันธุ( Species Selection) มีความสําคัญตอความยากงายในการจัดการ ไมวาจะเปนชนิด

พันธุพืชที่จะนํามาปลูกหรือชนิดพันธุสัตวที่จะนํามาเลี้ยงในพื้นที่ ชนิดพันธุแบงเปนสองกลุมหลัก  กลุมแรก คือ

ชนิดพันธุทางการเกษตร ซึ่งอาจจะเปนชนิดพันธุดั้งเดิมในทองถิ่นที่มีศักยภาพในการตอบสนองไดดีในระบบ

เกษตร หรือเปนชนิดพันธุตางถิ่นที่สามารถปรับตัวหรือมีศักยภาพในระบบธรรมชาติของทองถิ่นนั้นได ทั้งนี้ตอง

ไมคุกคามชนิดพันธุทองถิ่นนั้น ๆ เชน พืชตระกูลถั่วที่มีศักยภาพบํารุงดิน วัว ไกพื้นเมือง กาแฟ เปนตน  กลุมที่

สอง คือ ชนิดพันธุจากปา ซึ่งขึ้นอยูกับทองถิ่นและสภาพทางนิเวศนั้น ๆ เปนชนิดที่มีความสามารถในการ

เจริญเติบโตตามธรรมชาติไดดี และทนตอโรคในพื้นที่นั้น มีศักยภาพในการฟนฟูระบบนิเวศปาไมใหอุดม

สมบูรณไดอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้การเลือกชนิดพันธุยังคํานึงถึงความตองการพื้นฐานของคนในชุมชนเปน

สําคัญ ไดแก การเลือกชนิดพันธุเพื่อเปนอาหาร การใชสอยในครัวเรือน การกอสราง เชื้อเพลิงหรือพลังงาน ปุย

สมุนไพรและยารักษาโรค เปนตน ชนิดพันธุเหลานี้หากเกินความตองการสามารถจําหนายไดโดยผานกลไกตลาด

และการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ

ระบบน้ําและชลประทาน (Water supply and Irrigation System) เนื่องจากน้ําเปน

องคประกอบสําคัญในสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกจําเปนตองอาศัยในน้ําในการดํารงชีวิต น้ําเปนปจจัย

ที่สําคัญที่สุดในการเพาะปลูกพืช ดังนั้นการจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพยอมสงผลดีตอการจัดการทรัพยากรอื่น ๆ

ในชุมชน เชน การบริโภค การเลี้ยงสัตว การปลูกพืช รวมทั้งในงานพิธีกรรมตาง ๆ เปนตน พื้นที่หมูบานกุเตอรโก

เดิมมีระบบนิเวศเปนปาเขตรอน พันธุพืชปามีความตองการน้ําสูง ในขณะเดียวกันก็สามารถอุมน้ําไวในดินและใน

เซลลไดปริมาณมากเชนกัน การคายน้ําของพืชทําใหความชุมชื้นกลับสูระบบนิเวศ และมีระยะเวลานานจนผาน

ฤดูแลงไปได  แตเมื่อไมนานมานี้ความชุมชื้นหายไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่ถูกตัดตนไมจนหมดเพื่อการ

เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงทําใหไมมีน้ําในดินและในอากาศ สงผลใหเกิดความแหงแลงรุนแรงมากขึ้น น้ําที่สามารถ

นํามาใชประโยชนไดในปจจุบันมีเพียงน้ําฝนตามฤดูกาลและน้ําในลําหวยเพียงเล็กนอย ซึ่งมีนาวทางในการ

จัดการน้ําดังนี้

๑. การทดน้ําน้ําจากหุบบนเขาสูงโดยการทําแองไวหลายแอง และชลอการระเหยของน้ําดวย

การปลูกพืชที่อุมน้ําไวรอบแองน้ํา เชน กลวยชนิดตาง ๆ รวมทั้งพืชที่อุมน้ําไดดี

๒. ขุดบอเก็บกักน้าํแบบพิเศษบริเวณท่ีราบลุมแคบ ๆ ในหุบเขาเปนทุงนาและมีบางแหงมี

ลักษณะเปนคลําน้ําซับ เหมาะสมในการทําเปนบอน้ําเพื่อการเพาะปลูก อยางไรก็ตามตอง

ปลูกพืชลอมรอบในใหเปนเขตสีเขียว ชวยชลอการระเหยของน้ําในฤดูแลง



๓. การทําระบบดักน้ําคางในฤดูหนาวและตนฤดูแลง เพื่อใหดินมีความชื้นยาวนานมากที่สุด

ในขณะเดียวกันปลูกพืชที่ใชน้ํานอยแตมีศักยภาพดูดซับความชื้นไดดี

ปุยและการบํารุงดิน (Soil management and fertilization) การบํารุงดินในระบบวนเกษตรเนน

เปนมิตรกับดิน และสิ่งแวดลอม แนวทางการบํารุงดินที่เหมาะสมที่สุดคือการพัฒนาจุลินทรียจากดินในปา ดวย

กระบวนการหมักตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถนําเศษอาหาร พืชสีเขียวนํามาหมักเชื้อจุลินทรีย เพื่อชวยใน

การยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน ในชวงระยะแรกควรมุงเนนการบํารุงดินมากกวาการใชดินเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพื่อจําหนายเพียงอยางเดียว

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) ลดการใชสารเคมีแตใชกล

ไกลตามธรรมชาติและเลือกการจัดการใหสอดคลองกับแมลงศัตรูพืชและฤดูกาล เนนการปองกันมากกวาการ

รักษา อยางไรก็ตามในระยะแรกจําเปนตองผสมผสานภูมิปญญาชนเผากับวิทยาการดานการจัดการศัตรูพืชแบบ

ชีวภาพ (biological control) จากน้ันจึงพัฒนาเทคนิคแบบทําไปและเรียนรูไปรวมกับผูเช่ียวชาญและปราชญ

ชุมชน

ระบบการเก็บเกี่ยวอยางยั่งยืน ( Sustainable Harvest) การเก็บเกี่ยวในระบบวนเกษตรเนนความ

สมดุลในระบบธรรมชาติเอง การเก็บเกี่ยวควรเหลือไวเพื่อการกระจายพันธุตามธรรมชาติและสามารถหมุนเวียน

ธาตุอาหารใหกับระบบ จนกวาระบบนิเวศมีความสมดุลจึงจะสามารถเพิ่มปริมาณได ในระยะแรกอาจจะไมเห็น

ผลถึงระดับการสรางรายไดที่เปนกอบเปนกํา แตเมื่อดินมีความสมบูรณมากขึ้นก็จะสามารถเก็บเกี่ยวไดมากขึ้น

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแบบหลากหลายจะทําใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตลอดป

วนเกษตรเปนศาสตรแหงการเรียนรูระหวางระบบนิเวศธรรมชาติใหกลมกลืนกับระบบนิเวศเกษตร

นอกจากผลผลิตที่เกิดขึ้นแลวยังมีความรูที่เพิ่มขึ้นแตกตางกันตามประสบการณแตละคน แตละพื้นที่  วนเกษตรจึง

เปนศาสตรที่กาวหนาอยางไมหยุดนิ่ง และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตรทุกศาสตร ความรูทุกองคความรู


