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สถานที่ บ้านพ่อค�าเดื่อง

วิทยากร

 พี่กอล์ฟ - อารักษ์ ภาษี 

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้

 1. เก่ง - นายโชคนิธิ คงชุ่ม 

 2. เน็ด - น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล 

 3. บับเบิ้ล - น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ 

 4. ฟีน - นายณัฐดนัย บุตรา 

 5. แอน - น.ส.สุภัชญา เตชะชูเชิด 

 6. ฟาง - น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน 

 7. หยิน - น.ส.ธนาลัย พูลศิริ 

 8. จิ๋ง - น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม 

 9. เต่า - นายภควัต ทวีปวรเดช 

 10. นิว - น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ 

 11. แม้ว - น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ 

 12. ป่าน - น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 

 13. กี้ - น.ส.สิรวดี ภควลีธร 

 14. แก้ว - ธนันดา เทพสิงห์ 



 เรียกพี่ก็ได้มั้ง ยังไม่ถึงพ่อหรอก 

อายุ 35 ปี ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟ แปลก

เนาะ อยู่แถวบ้านนอกชื่อเหมือนคนใน

เมือง ชื่อกอล์ฟ ชื่อแม็ค ชื่อเหมียว เรียกกัน

เล่นๆ นะฮะ แต่แรกๆ ก็เป็น “ก๊อบ” ธรรมดา พอ

คนรู้จักเยอะ กลายเป็น “กอล์ฟ” ภาษาอังกฤษแล้ว 

เปลีย่นเป็นชือ่ใหม่ เขาเรยีกไปเอง กเ็ลยไปเปลีย่นไปใหม่

ไปตามชื่อเลย แต่ก่อนก็เป็น “ก๊อบ” แบบว่า “ก๊อบ

แก๊บ” (หัวเราะ) ก็เสียงก็กลายเป็น “กอล์ฟ” ภาษาฝรั่ง

ไปแล้ว ไม่ใช่ภาษาเราแล้ว ชื่อจริงชื่ออารักษ์ ภาษี เป็น

ลูกชายของพ่อค�าเดื่อง

 วันนี้ไม่ได้ให้พวกเรามาเรียนอย่างเดียวนะ มา

แลกเปลี่ยนกันดีกว่า ถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ได้ แต่

ความรูข้องเราอาจจะต่างกนัหน่อย ต่างกนัตรงทีม่าของ 

ความรูเ้นาะ ความรูท้ีไ่ด้ตรงนีก้ค็อื ได้จากประสบการณ์

ชีวิต ใช้เวลาเรียนอยู่นานพอสมควร ก็สิบกว่าปีมาแล้ว

มารู้จัก บุตรชายคนแรกคนหัวปี

ของพ่อค�าเดื่อง ดูสิว่าหน้าตาพอ

จะเท้าความถึงพ่อค�าเดื่องได้มั้ย เมื่อคืน

พ่อค�าเดื่องได้เกริ่นไว้ว่า มีลูกชายกี่คนแล้วก็

แต่ละคนท�าอะไรอยู่ คนนี้ชื่อ กอล์ฟ จะเป็นผู้ที่

สืบสานหรือสืบทอดทั้งองค์ความรู้แล้วก็ภารกิจ แล้วก็

เป็นอีกแบบหนึ่งให้เวลาที่พ่อค�าเดื่องท�าการอบรมหรือ

การเสนอแนะให้เกษตรกรได้มวีธิคีดิอกีรปูแบบหนึง่จาก

ความที่คุ้นชินในอดีตอยู่ รูปแบบการคิดแบบละเอียด 

เรียกว่าพ่อกอล์ฟ ในฐานะของปราชญ์ชาวบ้านรุ่นใหม่ 

(หัวเราะ) ก็เดี๋ยวให้พ่อกอล์ฟแนะน�าตัวเองซะหน่อย 

แล้วกพ็ดูถงึตวัอาชพีหรอืสิง่ทีท่�าอยูน่ะครบั เดก็ๆ นีเ่ดีย๋ว

ค่อยให้แนะน�าอีกทีหนึ่งครับ

พี่ก
อล์ฟลุงอ

๋อย
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 พี่กอล์ฟ  สวัสดีครับ

 ทุกคน  สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ

 พี่กอล์ฟ  ในสิบกว่าปีมานี่ ถ้าจะเล่าเท้าความเดิม ว่าท�าไมถึงอาชีพอย่างนี้ 

แต่ก่อนผมก็เรียนเหมือนกันครับ หลังจากเรียนประถมจบเข้ามัธยมเหมือน

กัน เรียนประถมนี่เก่งที่สุดในห้องเลย ชั้น ป.1 ได้ที่ 1 ป.2 ที่ 3 แล้ว ป.3 ก็

ไปที่ 7 ป.4 ไปที่ 13 ป.5 15 ป.6 17 ในห้องมี 20 คน (หัวเราะกัน) เก่งมั้ย 

เก่งเรื่องสะสมอันดับไง ที่มันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่เพราะอะไร ตัวผมเองนี่ชอบ

เรียน ทีแรกตื่นเต้นเรื่องเรียน ตั้งใจอย่างมากเลย ท่องสูตรคูณ ท�าการบ้าน 

ชนะเพื่อนในห้องหมดเลย เขาอิจฉา เป็นคนเรียนเก่ง อนาคตจะไกล เขา

บอก แต่พอเรียนไปรู้สึกว่าไม่ชอบ คือท�าไมต้องมาท�าอย่างนี้ทุกวัน ท�าไม

ต้องมาเรียนอย่างนี้ทุกวัน ไม่มีอะไรใหม่ๆ ให้เรียนรู้เลยเหรอ ท�าไมต้องมา

เจอหน้าคร ูกค็รคูนเดมิ แต่ก่อนเรยีนประถมกจ็ะเป็นครปูระจ�าชัน้อย่างเดยีว 

ไม่มีอาจารย์เวียนชั่วโมงสอน แล้วทีนี้เพื่อนในโรงเรียนก็ เขาก็ตั้งใจเรียนกัน 

เขาก�าลังสนุกไง แรกๆ เราสนุกก่อนเพื่อน เข้าเรียน ป.1 ตอนนั้นเกณฑ์อายุ

ผมยังไม่ถึง ไปเรียนกับพวกรุ่นพี่ เรียนเล่นๆ แต่ก็สอบผ่านกับรุ่นพี่ แต่อายุ

เกณฑ์ยังไม่ถึง เขาก็เลยไม่ให้เข้าไปกับรุ่นพี่ ก็เลยมาเริ่มเรียนใหม่ เราก็เลย

เรียนเก่งกว่าเพื่อนในห้อง
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เลิกไปโรงเรียน
ทางครอบครัวคุณแม่รับราชการหมดเลย แต่ว่าตัวของคุณแม่

และพี่สาวของแม่ 2 คน ไม่ได้เรียนหนังสือ คุณลุงคนโตได้เรียนหนังสือ จบ

ปรญิญาโท กไ็ด้สอนหนงัสอื แล้วน้องสาวของคณุแม่อกี 5 คนได้เรยีนหนงัสอื

หมด รับราชการเป็นครูหมดทุกคนเลย ทั้งลุงคนโตกับน้องสาวของแม่อีก 

5 คน ก็เลยปฏิญาณว่าในลูกของ 3 คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะว่ามัวแต่

ท�านาส่งพี่ชายเรียนแล้วก็ส่งน้องสาวเรียน เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมา

ตอบแทนบุญคุณของ 3 คนนี้ ลูกของ 3 คนนี้เราต้องมาช่วยกันส่งเสียเรียน

ให้จบหมดทุกคน ให้ท�างานรับราชการหมดทุกคนเลย

ผมเป็นคนแรกเลย เรยีนจบประถมมาเข้ามธัยม หลงัจากปิดเทอม

ที่ 2 ของ ม.2 เดือนตุลาคมนี่ล่ะไม่ไปโรงเรียนอีกเลย แต่ช่วงปิดเทอมตอน

นั้น พ่อก�าลังเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ มาท�าเรื่องสวนเกษตร ปลูกต้นไม้ ท�าอะไร 

ต้นพริก ต้นมะละกอ อยู่ที่สวนไกลจากบ้านไปประมาณ 3 กิโล แล้วก็เลย

กลายเป็นตัวเองไปติดใจตรงนั้น ตกเย็นมา ลงแห ใส่เบ็ดเป็นชีวิตลูกทุ่งที่

ใฝ่ฝันมานานแล้ว ตัวเองก็ก�าลังอยู่ช่วงตัดสินใจพอดี รู้สึกว่าเออนี่แหละที่

เราอยากเจอของจรงิ ได้เจอได้อยูก่บัธรรมชาต ิได้เรยีนรูอ้ะไรจากธรรมชาติ 

ฝึกหาปลา คล้ายว่าฝึกพึ่งตนเอง ที่สวนที่นาแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้า จะกินปลา

ก็ท�ากินกับเกลือ มีเกลือกับปลาร้า จะท�าอะไรก็ท�า แล้วเป็นพวกพืชผักที่

ปลูกไว้ส�าหรับกิน

สมยัก่อนยงัไม่มทีีส่ญัจร 3 กโิล ถอืว่าไม่ใกล้นะไปถงึนาแล้วท�างาน

อีก 2 ชั่วโมง ก็ได้เวลาเดินมาบ้านแล้ว 3 กิโลเนาะ กว่าจะได้ท�างาน มันไม่

คุ้มเวลา พอเปิดเทอมไปอยู่ที่นา กลับมา

พ่อถาม “ท�าไมไม่ไปโรงเรียนต่อ”

“ไม่เอาแล้ว ไม่ชอบ ไม่อยากเรียน ชอบอยู่อย่างนี้มากกว่า”

พ่อบอกก็แล้วแต่นะ ไม่บังคับเพราะว่าถ้าเราไม่อยากเรียน พ่อก็

ไม่อยากให้เรยีนตัง้แต่ทแีรก เพราะเรือ่งการศกึษาไม่ได้เป็นเรือ่งหลกัของพ่อ

เลยอยูแ่ล้ว เพราะพ่อมอีาชพีเกษตรโดยตรง แล้วญาติๆ  ของคณุแม่เขากเ็ริม่

ต่อต้านคณุพ่อแล้ว เริม่บอกว่าท�าไมตวัเองไม่อยากเรยีน ไม่ชอบเรยีน ท�าไม

ต้องดงึลกูลงไปด้วย ท�าไมไม่ปล่อยให้ลกูเรยีน แล้วลกูจะไปท�าอะไรกนิ ญาติ

เป็นห่วงตรงนี ้แต่ตวัพ่อค�าเดือ่งก�าลงัเริม่เปลีย่นวธิคีดิ ก�าลงัเริม่ใหม่ๆ คงเล่า

ให้ฟังแล้วเนาะ พ่อค�าเดื่องมาเปลี่ยนวิธีคิดท�ายังไง ช่วงนั้นพ่อก�าลังเปลี่ยน

วธิคีดิใหม่ๆ พ่อกเ็ลยไม่ได้ตดัสนิใจเรือ่งผม แต่ตวัผมตดัสนิใจเองว่าไม่ไปแล้ว 

ไม่ไปเรยีนแล้ว ขอท�าในสิง่ทีอ่ยากท�าก่อน ท�าไม่ได้ค่อยว่ากนั กล็งมอืท�าเลย

ช่วงนั้นพ่อก�าลังเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ก�าลังท�านาแบบไม่ไถพรวนดิน 

ท�านาแบบฟูกูโอกะ ชาวนาญี่ปุ่น ท�าเกษตรธรรมชาติ ด้วยการที่พ่อค�าเดื่อง

อ่านหนังสือชื่อ ปฏิวัติด้วยฟางเส้นเดียว ตั้งแต่นั้นมา พ่อค�าเดื่องก็ได้ศึกษา

ได้อ่านข้อมลูกเ็ลยกลบัคนืมา ตัง้แต่เลกิเหล้าเลกิบหุรีม่ากร็บัข้อมลูทกุอย่าง 

ทั้งวิทยุ ทั้งหนังสือพิมพ์ ทั้งเป็นหนังสือที่เอกสารใครส่งมา พ่อค�าเดื่องจะ

อ่านหมด อ่านแล้วมาวิเคราะห์ แล้วก็ประมวล แต่ตอนนั้น เรื่องหนังสือผม

ไม่สนหรอก เพราะว่าเป็นคนท�า ช่วงวัยก�าลังหนุ่มนี่ แข็งแรง ก�าลังจะเต็ม

หนุ่ม ช่วงนั้นสัก 15-16

พ่อค�าเดือ่งมาท�าเรือ่งเกษตรธรรมชาต ิท�านาโดยไม่ไถพรวนดนิ ไม่

ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ก�าจัดวัชพืช พอมาท�าตรงนี้ งานหลักที่ต้องหาคือฟาง ตัว

ฟางทีจ่ะไปช่วยทกุอย่างเลย ช่วยกลบเมด็ข้าวให้ข้าวมคีวามชืน้ ช่วยกลบพืน้

หญ้าไม่ให้ขึน้ ให้ไส้เดอืนท�างานได้เตม็ที ่ธรรมชาตทิ�างานช่วยตวัเองได้เตม็ที่ 

เราเลยจ�าเป็นต้องหาฟาง ตอนนั้นฟางเขาจะเผาทิ้งอย่างเดียว ใครก็ไม่หวง 

ตอนนั้นใช้รถไถนาลากมา รถกระบะไถนาที่ติดเครื่องยนต์ต้องใช้มือหมุน ก็

เป็นแรงงานหลกั ตัง้แต่ขบัรถไอ้นัน่เป็น กเ็ลยท�าอยูต่รงนัน้ ไม่ไปโรงเรยีนอกี

เลย โรงเรียนก็มาถาม เป็นยังไงไปอยู่ยังไง เขาก็มาถึงแค่บ้าน ไม่ไปถึงที่นา

ซักที เราก็อยู่ที่นาเป็นเดือนเนาะ เขาก็รู้ว่าอยู่เป็นเดือน เรื่องตัดผมยังไม่มี

เวลามาดูเลย มีความสุขอยู่ตรงนั้น พอญาติๆ มาเห็นก็สงสาร เขาหาว่าพ่อ

ค�าเดื่องนี่บ้าแล้ว เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เขาก็หาว่าบ้าแล้ว แล้วนี่ไปอยู่ที่นา ไม่

เข้าหมู่บ้านไม่เข้าสังคม เขายิ่งว่าบ้า เอาลูกไปอยู่ด้วย ยิ่งว่าบ้าไปใหญ่เลย

ทนีี ้เหมอืนกบัโดยเนรเทศออกจากเมอืงอะไรประมาณนี ้เขารูส้กึสงสารว่าตวั

ผมก�าลงัจะเป็นหนุม่แต่ไม่ได้เป็นหนุม่ เวลาท�างานผมไม่ชอบใส่หมวก อดึอดั 
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เขากบ็อกว่า ผมจะไม่ได้เป็นหนุม่ เป็นเดก็รุน่ๆ แล้วจะแก่เลย ไม่รูจ้กัเรือ่งไป

จีบสาว เพราะว่าเราชอบท�าอย่างนี้อย่างเดียว ญาติๆ สงสาร เขาก็คิดว่าไอ้

คนนี้ไม่มีเมียกับเขาหรอก หาเมียไม่ได้หรอก เพราะมันจะท�างานจนแก่เลย

เกษตรยกร่อง
หลังจากนั้น พ่อค�าเดื่องก็ได้แลกเปลี่ยนวิธีคิดหลากหลายขึ้น ได้  

ไปเป็นวิทยากรที่อื่น ก็เลยดึงผมเข้าไปด้วย พอท�าส�าเร็จแล้ว ก็แลกเปลี่ยน

กบัทีอ่ืน่ ดงึตวัผมไปด้วย ไปอบรมไปดงูาน ศกึษาเรือ่งพนัธุข้์าวทีส่พุรรณบรุี

ก็ไป ตอนนั้นอายุประมาณ 15 ปี ก็ไปเป็นวิทยากรที่กุดชุม 2 วัน ยโสธร

เรื่องข้าวก็ไป ช่วงนั้นพ่อก�าลังท�าเรื่องพันธุ์ข้าวใหม่ๆ แล้วท�าเรื่องเกษตร

ผสมผสานที่โคราชก็ไป แต่เราก็ไปด้วยหน้าที่ที่พ่ออยากให้ไป เพราะพ่อ

ไม่อยากปล่อยให้อยู่คนเดียว เป็นห่วง ช่วงที่ไปหนักๆ งานที่สวนมีแม่คน

เดียวรับ ผมก�าลังไปกับพ่อ ไปเรียนรู้ด้วย ก็ไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน 

มาจัดตั้งโรงเรียนชุมชนอีสาน เป็นโรงเรียนแรกที่อบรมเกษตรกรเรื่องการ

ท�ากิน เกษตรผสมผสาน วนเกษตร อะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับการปลูกการฝัง 

ต่อมาก็เรื่องลดละสารเคมี มาเรื่อยๆ ผมได้เป็นรุ่นแรกที่ได้เข้าไปอบรมของ

โรงเรียนชุมชนอีสาน รู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนามา

กบัของกระทรวงสิง่แวดล้อมเป็นแม่งานจดัฝึกอบรม มด้ีวยกนั 3 รุน่ รุน่แรก

ปี 2537 อบรมโรงเรียนชุมชนอีสาน เขาก็ถามโรงเรียนนี้อยู่ตรงไหน เป็น

ยังไง แล้วคนที่เข้ามาเรียน เป็นนักศึกษาอายุเท่าไหร่ จริงๆ โรงเรียนชุมชน

อสีานไม่ใช่นกัศกึษามาเรยีน เป็นคนทีอ่ยากมาเรยีนรูเ้รือ่งการท�าเกษตรผสม

ผสาน มีผมคนเดียวที่อายุ 21 ปี นอกนั้นหลัก 6 ขึ้น 60-80 อายุ 82 ก็มี ถือ

ไม้เท้าไปเรียนก็มี เรียน 6 คืน 7 วัน ไปทุกที่กับใครที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน

ต่างๆ เราไปเรียนรู้ด้วย ไปนอนด้วย นอนกลางทุ่ง คล้ายๆ ว่านอนกลางดิน

กินกลางทราย ฟังเขาพูด ไม่มีเครื่องขยายเสียง ต้องตั้งใจฟัง ถ้าใครจดได้ก็

จด ผมไม่ค่อยชอบจด แต่เรือ่งจ�านีเ่ก่ง เพราะไม่ชอบจดเลยมพีรสวรรค์เรือ่ง

จ�า แต่หลายคนที่ไปเรียนรู้มาแล้วบอกว่าตัวเองอายุมากเกินไป รู้ว่าต้นไม้มี

ประโยชน์ รู้ว่าการปลูกต้นไม้นี้ได้ผลเร็วในเขตภาคเรา ถือว่าตัวเองเป็นคน

หนุ่มที่สุด ตอนนั้นอายุ 21 ปี กลับมาก็คิดว่า คนแก่ๆ พวกนี้ไม่ทันเราหรอก 

สู้เราไม่ได้ เราท�าแป๊บเดียว ให้เขาท�าไปก่อนซัก 2-3 ปี แล้วเราไปท�าเล่นๆ 

ท�าเรือ่งเกษตรยกร่องแบบภาคกลาง ท�าไมถงึว่าเล่นๆ เพราะว่าไอ้สิง่ทีเ่รยีน

รู้มาเราไม่ได้เอามาใช้เลย ที่ไปท�าเรื่องเกษตรยกร่อง

ท�าไมถึงไปท�าเรื่องเกษตรยกร่อง เพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในสมอง

แต่ไหนแต่ไร เห็นคนท�าเขาน่าจะมีความสุข ท�าสวนผลไม้ เคยเห็นมั้ยครับที่

เป็นสวนองุ่น สวนอะไรที่ท�าเป็นยกร่อง แล้วก็ปลูกไม้ผล มีชมพู่ อะไรสวยๆ 

นัน่แหละ เหมอืนภาคกลาง ไปเรยีนอกีเรือ่งหนึง่แต่ว่ามาท�าอกีเรือ่งหนึง่ ผม

จะท�าคล้ายๆ ว่า ได้ผลแน่ๆ รวยแน่ๆ ข้อมูลอ้างอิงอะไรไม่มีเลย ข้อมูลก็คือ

คนท�าในสือ่ตามทวี ีเขารวยนะ เขาบอกว่าเขามรีถ เรากค็ดิว่ามนัต้องรวย มา

ท�าปุ๊บ ช่วงนั้นก็มีงบสนับสนุนให้ขุดบ่อขุดอะไรเยอะแยะ ของฟรีมันเยอะ 

ผลไม้ก็มีกิ่งตอนให้สนับสนุน ของกระทรวงเกษตรบ้าง ของกรมประมงก็ให้

ลูกพันธุ์ปลา ให้รถมาขุดบ่อบ้าง พอเขาขุดบ่อ เราไม่ขุดบ่อ เรายกร่อง เรา

กะว่าจะรวยด้วยการขายผลไม้ พอท�ามาปีหนึ่งไม้ผลมันไม่ได้ผล เราไม่เคย

รู้มาก่อนเลยว่าไม้ผลเป็นกิ่งตอนทั้งหมด ท�าไมเขาถึงปลูกกิ่งตอน ท�าไมเขา

ไม่ปลูกเมล็ด เพราะว่ามันได้ผลเร็ว แต่ว่าเราไม่รู้ว่ากิ่งตอนมันมีอะไรบ้าง 

ประสบการณ์ของการปลูกไม้กิ่งตอน รากมันเป็นยังไง เราไม่รู้เลย ปีที่สอง

พอออกดอกมา กะว่าปีนี้จะได้ขายผลผลิต แต่โดนน�้าท่วม ไม่ท่วมเยอะนะ

ครับ ท่วมนิดเดียว แต่ว่า ไม้กิ่งตอนทั้งหมดเป็นไม้ที่ไม่มีรากแก้วเพราะไป

เอายอดเขามาปลกู โดนน�้าท่วมขงัแฉะนดิเดยีว รากเป่ือยพอเป่ือยกไ็ม่ได้ผล
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ความคิดและประสบการณ์
ตอนที่ปลูกไม้ผลยกร่อง พ่อก็แนะน�าให้ปลูกไม้ยืนต้นไปด้วย

เผื่ออนาคต ตอนนั้นไม่รู้หรอกอนาคตคืออะไร ไม่เข้าใจค�าว่าอนาคต ก็คือ 

อนาคตก็คงจะเหมือนกันกับที่เราท�านี่แหละ เราท�าสวนผลไม้ อนาคตเราก็

จะรวย แต่เมื่อปลูกต้นไม้ยืนต้นมันก็จะมาบังไม้ผล จะไม่ได้ผล พ่อค�าเดื่อง

บอกให้ปลูกไม้ยืนต้น 2 คันคู ไม้ผลอยู่ตรงกลาง แต่เราไม่เอา เอาไม้ยืนต้น

มาสลับกับไม้ผลตรงกลางเลย 2 คันคู จะเป็นพวกตะไคร้พวกข่าที่เป็นราย

ได้เรว็ๆ พอมาท�าแล้ว ไม้ผลยงัไม่ได้ผลในปีทีส่อง แต่ไม้ยนืต้นน�า้ท่วมไม่ตาย 

เพราะมรีากแก้วหยัง่ถงึ ท่วมปีหลงักไ็ม่ตายอกี เออ...แสดงว่าเรายงัไม่มคีวาม

พร้อมเรื่องระดับน�้าในพื้นที่  เรายังไม่รู้พื้นที่ เราคิดไปเอง

พอมาปลกูปีที ่3 ท่วมอกีครบั ท่วมอกีทนีีรู่เ้ลยว่าทีอ่ย่างนีไ้ม่เหมาะ

กบัไม้ผล แล้วดนิแถวบ้านเราไม่เหมอืนดนิแถวภาคกลางด้วย กเ็ลยปล่อยทิง้

ไว้ มาท�าอีกที่หนึ่ง ทีนี้ขุดลึกกว่าเดิมเพื่อจะได้ดินเยอะๆ เพื่อจะได้ดินสูงๆ 

น�้าท่วมไม่ถึง เริ่มรู้จักเลือกแล้ว แต่ก่อนจะเอาไม้ผลอย่างเดียว จะเอาเงิน

อย่างเดียว เลือกว่าไม้ผลอะไรที่ทนน�้า แล้วไม้ยืนต้นอะไรที่ทนน�้า แล้วก็ไม้

ผลอะไรที่มันแฉะๆ ก็พออยู่ได้ แล้วก็มาเลือกมะกอกน�า้ อาจจะเคยได้ยิน 

บางคนอาจจะได้กิน ที่ใช้ดองกันน่ะครับ มะกอกน�้านี่น�้าท่วมไม่ตาย เอา

พันธุ์มาจากแถวกลางดงมาปลูกน�้าท่วมไม่ตาย

ทนีีไ้ด้ข้อมลูมาแล้ว แล้วกม็ะกอกฝรัง่อกีอย่างหนึง่ น�้าท่วมไม่ค่อย

ตาย ก็เลยมาเลือกพันธุ์พวกนี้แทน ท�าแป๊บเดียวยังไม่ถึงปีเลย ปลูกแค่ 6 

เดือน ก็ออกดอกทันที รู้ว่ารากมันแข็งแรง แต่ดอกเราไม่เอาดอกครับ ริด

ดอกทิ้งหมด เราจะตอนกิ่ง หนึ่งต้นจะแตกกิ่งประมาณ 5-6 กิ่ง ปลูก 10 ต้น 

กจ็ะได้กิง่ประมาณ 50-60 กิง่ เราซือ้มากิง่ละ 18 บาท แต่ว่าเรามาตอนขาย 

กิ่งละ 15 บาท ต้นหนึ่งได้ซัก 5 กิ่ง ก็ได้ทุนคืนได้ทั้งก�าไรในตัว ไม่เหมือน

ตอนที่ลงทุนท�าไม้ผลอย่างอื่น ยังไม่ได้อะไรเลย ขาดทุนก่อนแล้ว แต่ตัวนี้

ทั้งได้ทุนทั้งได้ก�าไรในตัว

แสดงว่าการท�าอะไรก็ตาม เอาวิธีคิด
มาคิดหน่อยนึง แล้วก็เอาประสบการณ์มา 
บวกหน่อยนงึ กแ็สดงว่าทกุอย่างมโีอกาสท�า
ส�าเรจ็ด้วย หลงัจากนัน้มาเรือ่งประสบการณ์
ก็สะสมไว้แล้ว

พอมาปลูกไม้ยืนต้น เริ่มรู้ว่าไม้ยืนต้นทนน�้าท่วม เลยลงไม้ยืนต้น

เยอะ แล้วทีนี้ก็เริ่มเลือกแล้วว่าไม้ยืนต้นมีพันธุ์อะไรที่น�้าท่วมไม่ตาย แล้ว

ชอบน�้าท่วม ก็จะเป็นพวกยางนา ตะเคียนทอง เมื่อเช้าพ่อค�าเดื่องคงพา

เราเดินดูแล้วเนอะ ไม้ตะเคียนทองคนอีสานเรียก “ไม้แคน” ที่อ�าเภอตรง

นี้ชื่อว่า “แคนดง” แต่ก่อนบริเวณนี้เป็นดงไม้แคน ก็เลยเรียกแคนดง แต่

ไม่ใช่แคนที่เป่าเล่นกับหมอล�า คนละแคนกัน เคยมีปลัดมาจากแถวภาค

กลางมาอยูแ่คนดง เขาเข้าใจว่าสงสยัมคีนไปเป่าแคนในดง เลยตัง้ชือ่ว่าเป็น

อ�าเภอแคนดง แต่จริงๆ แล้วมันคือ ดงต้นแคน พ่อค�าเดื่องเคยเล่าให้ฟังว่า

ตั้งแต่พ่อค�าเดื่องยังเล็กๆ ต้นตะเคียนทองต้นหนึ่งล้มพาดล�าห้วยที่เราเดิน

ข้ามสะพาน มาน่ะ เกวียนเล่มหนึ่งไต่ขึ้นได้ ต้นเดียวนะครับ ล้มพาดล�าห้วย 

ควายเดินได้สองข้าง ไต่ต้นไม้ต้นเดียว รากของต้นนั้นยังอยู่ มี 4 ราก รวม

กันประมาณซัก 2 ห้องใหญ่ๆ

กลายเป็นว่าที่ท�ามา 4-5 ปีแรก เป็นเรื่องเรียนเรื่องประสบการณ์

ทั้งหมดเลย สิ่งที่ได้แทบจะไม่มี แต่พอปีที่ 5-6 มา มาแต่งงาน แต่งงานแล้ว

ก็พาแฟนมาอยู่ที่นี่ ตอนพาแฟนมาอยู่ก็ยังไม่มีบ้าน ยังไม่ท�าบ้านหลังนี้ ไม่รู้

จะท�าไง ตอนนั้นก็ไม่มีเงินด้วย มีเงินเก็บแค่ 2 หมื่นกว่าบาท จะมาท�าบ้าน

หลังหนึ่ง ไม่รู้จะท�ายังไง ก็เลยตัดไม้ตัวเองมา ไม้ที่พ่อแนะน�าให้ปลูก 2 ข้าง

คันคูคันคลอง แต่ว่าเราไปปลูกกับไม้ผล มาอายุ 6 ปี ได้ผลแล้ว ต้นใหญ่กว่า

กระติกนี้หน่อยนึง เอามา 6 ต้น มาท�าบ้านตัวเองเสร็จเลย ลงทุน 4 พัน

กว่าบาท จ้างเลื่อยแค่นั้นแหละ แต่ท�าบ้านได้หลังหนึ่ง เดี๋ยวจะพาเราไปดู
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 พี่หนิง  ถ้าไม่ได้ปลูกเมื่อ 6 ปีที่แล้วก็ไม่มีบ้าน

 พี่กอล์ฟ  เออ ถ้าไม่ได้ปลูกเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ก็ไม่มีเลย ถ้าตัดสินใจไม่ปลูก

เลย คงไม่มีบ้านจะท�าบ้าน ท�าก็ท�าไม่เสร็จ เราจะเห็นเนาะ แถวอีสานที่เรา

ผ่านมา มีเยอะมั้ย บ้านที่เขาท�าแล้วเอาสังกะสีแปะไว้น่ะ บ้านที่ท�าไม่เสร็จ 

บางคนถึงชั่วลูกชั่วหลานก็เอาสังกะสีแปะไว้อย่างนั้น ก็คือท�าบ้านไม่เสร็จ 

ท�ายังไงก็ไม่เสร็จ

 นิว  ไม้จากต้นอะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  เขาเรียกว่าไม้กระถิน ต้นกระถินอคาเซีย ไม่ใช่กระถินณรงค์นะ

ครับ กระถินอีกพันธุ์หนึ่ง แต่ไม่ใช่กระถินที่กินลูก

 พี่หนิง  ไม้เนื้ออ่อนหรือเนื้อแข็งคะ

 พี่กอล์ฟ  ไม้เนื้ออ่อนครับ เป็นไม้โตเร็ว พัฒนาพันธุ์ทีแรกจากออสเตรเลีย 

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องวนเกษตร แกท�างานกับ

กรมป่าไม้ แกทดลองเอามา เมด็กระถนิอคาเซยีแต่ก่อนน�าเข้าแพงครบั กโิล

ละ 9,000 บาท เป็นไม้ที่พัฒนาพันธุ์มาแล้ว เป็นลูกคล้ายๆ กับยูคาฯ ต้น

ตรงเหมอืนยคูาฯ โตเรว็เหมอืนยคูาฯ แต่เนือ้ไม่เหมอืนยคูาฯ คอืไส้ของยคูาฯ 

กลวง เอาไปแปรรปูอะไรไม่ค่อยทน แต่กระถนิอคาเซยีไส้ไม่กลวง ไส้เหมอืน

กระถินณรงค์บ้านเรา เป็นการพัฒนาพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบมาแล้ว พอเอามา

ปลูกในบ้านเรา เป็นประโยชน์ทั้งสองอย่าง ยูคาฯ นี่เราเคยได้ยิน ปลูกแล้ว

ใบร่วงมา ดินเสีย น�้าด�า เลี้ยงปลาไม่โต แต่ว่ากระถินอคาเซียเป็นตระกูลถั่ว

ร่วงมาเลยท�าให้ปลูกแล้วดินเป็นดินหลวม หลังจากเราปลูกกระถินอคาเซีย

แล้ว ตัดต้นกระถินอคาเซียออกแล้วปลูกไม้อื่นอย่างง่ายเลย คือรากของต้น

กระถินอคาเซียมีปมอากาศ เป็นเม็ดปมๆ เล็กๆ คล้ายกับต้นโสนน�้าจะเป็น

ปมอากาศ ช่วยให้ดินหลวม

ทีนี้พอเอาไม้ 6 ต้นมาท�าบ้าน ก็เลยนึกได้เลยว่า โอ้ ถ้าวันนั้นเรา

ปลูกเยอะก็คงจะมีไม้ใช้เยอะแล้วป่านนี้ เวลา 6 ปีเอง แต่เราปลูกไม่เยอะ

แล้วจะท�ายังไงถึงจะใช้ให้คุ้มค่า ตัดมา 6 ต้น ใช้เวลา 6 ปี ถึงจะได้ 6 ต้น 

แล้วพอตัดมา 6 ต้น แล้วจะท�าอะไรได้บ้าง เราก็เอามาท�า เหลือจากท�าบ้าน 

จะท�าอะไรต่อ พ่อค�าเดื่องบอกว่าต้องไปพัฒนาแล้วว่าใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุด 

พ่อค�าเดื่องคิดน่าจะเผาถ่านได้ เลยให้ไปเรียนรู้เรื่องถ่านกับครูบาสุทธินันท์ 

คนที่พูดเรื่องตะกี้แหละ ไปเรียนรู้เรื่องเตาถ่าน มาปั้นเตาถ่านตัวเอง พอปั้น

เสร็จก็เผาถ่าน ก็มีรายได้ จากแต่ก่อนไม่มีรายได้เลย มีแต่ลงทุน แรกๆ ภาค

การเกษตรจะมีแต่การลงทุน พอหลังๆ มาเริ่มมีรายได้

มาท�าถ่าน เตานีเ้ผาถ่านได้ 30 กระสอบป่าน ถ่านตอนนัน้กระสอบ

ป่านละ 150 บาทเอง ตอนทีท่�าใหม่ๆ กระสอบละ 150 เตาหนึง่ได้ประมาณ 

4,000-4,500 บาท เผาถ่านได้ตังค์แล้ว ทีนี้ไม้เยอะเริ่มมองแล้ว เริ่มคิด

เหมอืนตอนทีท่�าเกษตรยกร่องทแีรก โอ้ ถ้าไม้ทัง้หมดนีเ่ป็นถ่าน คงเยอะ คง

หลายตังค์ พอท�าไปท�ามา ไม่ใช่ เราน่ะท�าถูกต้องแล้วที่เอากิ่งมาเผาถ่าน ถ้า

เอาต้นมาเผาถ่านไม่คุม้ค่า เราต้องตดัต้นแล้วกเ็ลือ่ยต้นแล้วแปรรปูขาย อาจ

จะราคาถกูกว่าท้องตลาด มเีงนิส่วนหนึง่มาท�าทนุแล้วกิง่กเ็อามาเผาถ่าน มี

รายได้ ตอนนั้นท�าถ่านทุกเดือนครับ เดือนละ 1 เตา เดือนละ 4,500 เมื่อ 

7-8 ปีที่แล้ว ถือว่ารายได้ดีทีเดียว ช่วงนั้น คนแถวบ้านนอกเข้ากรุงเทพฯ 

ได้เงินยังอยู่แค่ 4,500 บาท ห้องเช่าก็ตกพันกว่าบาท เช่าอยู่ 3-4 คนก็ได้ 

เงินเดือนครูตอนนั้นก็ยัง 7,000-7,500 บาท ตอนนั้น ก็ถือว่าเป็นรายได้พอ

สมควร จุนเจือครอบครัวได้

แล้ววันหนึ่ง เราก็คิดว่าเอาไม้เข้า กว่าจะได้หนึ่งเตา กว่าจะได้เงิน 

4,500 นี่ไม่ใช่น้อยนะ รถ 6 ล้อคันหนึ่งนะ ถึงจะเผาได้ ได้เงิน 4,500 ตัว

เงินน่ะได้จริงอยู่ แต่ทรัพยากรของเราก็หมดไป ต้นไม้ที่เราปลูกก็เริ่มลดลง 

ก็เริ่มกลัวว่าขายไปเพลินๆ แล้วไม้หมดเราจะท�ายังไงวะ เราเริ่มคิดแล้ว ไม่

ใช้ทรัพยากรแบบก่อนแล้ว เพราะว่าตัวนี้เป็นทรัพยากรที่เราสร้างเอง ไม่ใช่

มีอยู่ธรรมชาติ ถ้าเราสร้างเองเรารู้ว่ามีก�าลังสร้างเท่าไหร่ ปลูกต้นไม้ปีหนึ่ง

ได้กี่ต้น แล้วจะมาขาย 3-4 ต้น แค่วันเดียวนี่มันจะคุ้มค่ามั้ย เริ่มคิดวิธี ก็

ไปถามพวกช่างไม้ ไม้ถ้าต้นขนาดเท่านี้ ถ้าไม่เผาถ่านจะท�าอะไรบ้าง ท�าได้

หลายอย่างเลย ท�าแคร่แบบที่เรานั่งอยู่นี่แหละ ท่อนหนึ่งท�าได้เยอะมั้ย  ไม้

ท่อนแค่นี้ สูงแค่ตัวเรานี้ ท�าแคร่ได้หลังหนึ่งเลย แต่พอไปค�านวณดูแล้ว 

ไม้ขนาดที่ว่าถ้าเอาไปเผาถ่าน ขนาดถุง 20 บาทยังไม่ได้ แต่มาท�าแคร่ได้

ราคา 700 บาท ไม้ท่อนหนึ่งนะ มาลงทุนอะไรนิดหน่อย แล้วก็ขายได้ 700 
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แต่ว่าเป็นถ่านมาท่อนหนึ่งไม่ถึง 20 บาท เลยเริ่มตีเริ่มเถียงความคิดตัวเอง

แล้วว่า น่าจะลองนะ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะไม้ก็ไม้ของเรา หลังจากนั้น

มา ไม้ที่สวยคัดไว้หมด ไม่เอาไปเผาถ่าน เอามาท�าแคร่ ท�าแคร่ขายก็ได้เงิน

ดี ได้ขายแคร่ ไม่ท�าถ่านแล้ว มัวแต่

มาท�าแคร่ ไม่มีเวลาท�าถ่าน พอไม่ท�า

ถ่าน ขายแคร่เสร็จ เอาเงินที่ขายแคร่

มาซือ้แก๊ส ลมืเรือ่งถ่าน แต่จรงิๆ แล้ว

มันต้องท�าด้วยกัน ท�าไปด้วย แต่ว่า

เรามัวคิดแต่ว่าเรื่องนี้มันได้เงิน ก็เลย

คิดว่าถ้าท�าอย่างนี้ไปๆ ท�าธุรกิจเรื่อง

แคร่แต่ว่าไม้ก็หมดเหมือนเดิม ต้อง

ท�าให้ครบวงจร เริ่มคิดแล้ว พวกกิ่ง

เล็กๆ แต่ก่อนไม้ที่เอาเข้าเตาถ่านนี่ 

จะเอาเฉพาะกิ่งไม้ไม่สวย ไม้สวยๆ 

เก็บไว้หมด ท�าเสา ท�าอะไร ท�าแคร่ 

ท�ากระท่อมหลังเล็กๆ ไม้ไม่สวยจะ

โยนเข้าเตาถ่าน แต่พอดูไปเห็นที่อื่น

ไม้ที่เขาท�า เขาไม่เอาที่ไม้สวยท�าโต๊ะ

พวกเฟอร์นิเจอร์แล้ว เขาเอาไม้ที่กิ่ง

งอๆ มีตามาท�า ก็เลยคิดว่า เออ...แต่

ก่อนเรามวัแต่เอาเข้าเตาถ่าน เราลอง

มาท�าอย่างเขาบ้าง แต่ว่าไม่มรีปูแบบ 

พอท�าแคร่แล้วเริม่อยากมรีปูแบบ ท�า

กี่วันๆ ก็คือ เราไม่ชอบซ�้าๆ อยู่แล้ว ก็

ท�ายงัไงกร็ปูทรงเก่าๆ ท�าเป็นแคร่ ตืน่

ขึ้นมาก็ต้องมาท�าแคร่ ตื่นขึ้นมาก็มา

ท�าแคร่ ชีวิตตัวเองจะอยู่อย่างนี้ไม่ใช่แล้ว ก็เลยเอารูปแบบใหม่มา รูปแบบ

ใหม่ก็คือ ท�าโต๊ะบ้าง ท�าโต๊ะธรรมดา ขาตรงแต่ไม่เป็นแคร่ แต่พอท�าโต๊ะ

ธรรมดา ก็ได้ขาย เขาว่าท�าไมไม่ลองท�าแบบแปลกๆ ดูบ้าง ก็เลยมาท�าแบบ

แปลกๆ ไม้ใหญ่ไม่ต้อง ไม้เล็กหมดครับ กิ่งเล็กๆ ตัวนี้เคยมาท�า 2 ชุดแล้ว 

(ชี้ไปที่โต๊ะที่วางแก้วน�้า) มาท�าตัวนี้ 2 ชุด ตัวนี้กับตัวม้านั่งยาวที่คนก�าลัง

ท�าสมาธิกัน (ชี้ไปที่อีกตัวฝั่งตรงข้าม

ที่เด็กๆ ก�าลังนอนหลับ - หัวเราะกัน) 

เราท�าขึน้มาเล่นๆ เขามาถามซือ้เราใน

ราคา 1,500 บาท มีเก้าอี้แบบตัวนั้น 

2 ตัว ได้ขาย 1,500 หูย ไม้แค่นี้กล้า

ซื้อ 1,500 ถ้าเราเอาไม้ชุดนี้โยนเข้า

เตาถ่านเราจะได้เท่าไหร่

 เสียงตอบ  20 บาท (หัวเราะกัน)

 พี่กอล์ฟ  น่าจะประมาณนั้น อย่าง

มากก็ไม่เกิน 50 บาท 1,500 กับ 50 

บาท เอายังไงดีวะ ทีแรกพอท�าอย่าง

นีอ้ยากจะทบุเตาถ่านทิง้เลย แต่ว่ายงั

ไงมนักอ็าจจะได้ใช้อนาคต ท�าอย่างนี้

ขาย ต้นทนุน้อย เครือ่งมอืกน้็อย ปอก

เปลือกมา ขัดๆ เอามาใส่กัน ตีไขว้กัน 

ให้เป็นรูปทรง ตั้งราคา 1,500 แต่ถ้า

เป็นโต๊ะธรรมดาๆ ขาขึ้นธรรมดาๆ 

ไม่เกิน 800 แต่ว่าตัวนี้ 1,500 เพราะ

มีข้อตาตุ่มพวกนี้ เขาบอกว่าอย่าตัด

ออก อย่างงามเลย เขาบอกให้เหลือ

ยาวๆ เขาชอบยาวๆ ด้วยซ�้า เราตัด

ไว้กะจะเอาเข้าเตาถ่าน แต่ไม่ได้ว่าจะ

เอามาท�าโต๊ะพวกนี้ พอท�าโต๊ะพวกนี้ 

โอ้โห แสดงว่าฉันเผาเงินทิ้งเยอะกว่า 4,500 อีกมั้ง แล้วตอนนั้นก็ไม่มีความ

รูเ้รือ่งน�า้ส้มควนัไม้ด้วย ไม่เหน็ประโยชน์เรือ่งนัน้ด้วย กเ็ลยไม่เอา พอมาท�า
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1 หมื่นก็พอแล้ว ถือว่าแพงแล้ว เพราะราคาขายจริงๆ ราคาไม่เกิน 2,000 

บาท ต้นหนึง่ แต่ว่าทีเ่หลอือาจจะเป็นก�าไรหมด เขาบอกว่ามคีนอยากได้นะ

ถ้ามันถอดได้จริง knocked down ได้ เขาซื้อไปไว้ที่สนามกอล์ฟ 

ซื้อไปจะไม่เกะกะลูกกอล์ฟเหรอ คน

ที่เขารวยแล้วเขาไม่รู้จะท�าอะไร คือ

ตีลูกกอล์ฟไปถึงไหน จะสั่งให้บ้าน

ไปตั้งตรงนั้น แล้วก็จะไปนั่งอะไรกิน

ไวน์ เล่นอะไรอยู่เป็นวันสองวัน คือ

มีเงินไม่รู้จะท�าอะไร เขาขอ 6 หลัง 

คงจะไม่ได้หรอก ท�าไมล่ะ ท�าไม่ได้

เพราะผมท�ากี่วันรู้หรือเปล่า ถามคน

ที่มาติดต่อ เปรียบเทียบให้ดูว่าหลัง

สีเขียวๆ จ้างช่างท�า 5 คน เขาท�า 3 

วันครึ่ง จ้างเขา 3,500 แล้วก็ไม่เสร็จ

สมบรูณ์เท่าไหร่ ไม่สวยไม่ถกูใจตวัเอง

ด้วย ก็เลยมาท�าตัวนี้ ให้สวยถูกใจตัว

เองเลย อยากให้สวยยังไงท�าเอง ผม

ท�าอยู่ 3 เดือน บ้านหลังนี้ จะให้ผม

คิดค่าแรงตัวเองวันละเท่าไหร่ ถึงจะ

เท่ากับค่า 6 หมื่น ค่าไม้เท่าไหร่ ค่า

อุปกรณ์เท่าไหร่ถึงจะบวกเป็นราคา 

6 หมื่นได้ แต่ท�าตัวนี้ท�าด้วยใจ ราคา

มันอยู่ด้วยใจของผม ทีแรกแฟนบอก

ว่า ถ้ามันท�าได้ขายก็ขายเนาะ 3-4 

หมื่นก็ขาย พอท�าเสร็จปุ ๊บมีคนมา

ถามซื้อ เขาบอกไม่ขายเลย ขนาด

บอกว่าถอดได้ ยังบอกไม่ขายเลย เพราะว่ามันเข้ากับต้นไม้เราแล้ว ต้นไม้

ที่เรามีมันเข้ากันดีแล้ว เลยไม่ขาย ท�าอยู่ 3 เดือน ไม่ใช่ว่าท�าทุกวันนะครับ 

อันนี้ พวกที่เหลือเศษๆ สั้นๆ เอาไปเผา 2-3 เดือนต่อครั้งก็ได้ พอมีเงินเก็บ 

ก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งมาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพัฒนา อาจจะท�าใหญ่ขึ้น 

เป็นโต๊ะชุดใหญ่ขึ้น หลังจากนั้นมา พัฒนาตัวเองมา

จนมาท�าบ้าน ท�ากระท่อม

หลังแดงๆ แล้วก็หลังเขียวๆ ที่เรา

เดนิผ่านมา เป็นไม้ของเราทัง้หมดเลย 

เป็นไม้ทีเ่ราปลกูหลงัจากพฒันามาท�า

บ้านตัวเอง พอมาท�าอย่างนี้ ค่อยรู้

ว่าคุณค่าของไม้มันเท่าไหร่ แบบเป็น

หลัง หลังคาสีแดงที่เราเห็น ต้นทุน 

ตัวนี้จริงๆ หมื่นแปด คือหลังคาจะ

ดีหน่อยนึง หลังคาก็เกือบหมื่นแล้ว 

7,000-8,000 อีกส่วนหนึ่งคือจ้าง

เลื่อยไม้ อีก 5,000-6,000 นอกนั้น

เป็นพวกตะปู เหล็ก กับเสาบางส่วน 

บ้านหลงันี ้เขามาตมีลูค่าให้ บ้านหลงั

นี้ เรียกว่า บ้าน knocked down 

ถอดประกอบได้ เป็นชิ้น หลังแรก

หลังนี้ หลังต่อมาก็มาท�าหลังนี้ (ชี้ไป

รอบๆ) ถอดประกอบได้ มีคนมาถาม

ราคาว่าเท่าไหร่ แต่บงัเอญิอยากท�าให้

เป็นของตัวเอง เป็นตัวอย่างให้ตัวเอง 

ไม่ได้ค�านวณเรื่องราคา ต้นไม้ของเรา 

ต้นไม้ที่เราปลูก 7-8 ปีแล้ว ราคาเท่า

ไหร่ก็ไม่รู้ แต่รู้ว่าเอามา 1 ต้น กับอีก 

3 ท่อน แล้วก็เอามาแปรรูป มาท�า

ขึ้นเป็นหลังนี้ แต่เขาค�านวณว่าถ้ามีคนมาสั่ง ราคาประมาณ 6 หมื่นได้มั้ย 

ก็คิดว่าน่าจะได้ เราอาจจะตีค�านวณไม้ไปว่า ต้นกว่าๆ เราคิดแค่ต้นไม้ต้น 
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วันนี้อารมณ์ดีอยากมาท�าบ้านก็ท�า อารมณ์ดีไม่ท�าบ้านไปท�าโต๊ะ ไม่ท�าโต๊ะ

ไปปลูกผัก ก็อยู่อย่างนี้ ออกมารูปแบบนี้ แต่ถ้าเราอารมณ์ไม่ดีจะไปท�ารูป

แบบไม่ได้อย่างนีน้ะครบั ไม่รูจ้ะเป็นยงัไงเหมอืนกนั อยูท่ีอ่ารมณ์เราท�าด้วย 

กค็ดิไปด้วยออกแบบไปด้วย รปูทรง ฐานของเราทัง้หมด ประสบการณ์พวก

โต๊ะพวกอะไร ก็เอามาใส่บ้านนี้เลย ทั้งบ้านนี้เลย ท�าโต๊ะ ท�าถ่าน ท�าอะไร

ออกแบบมามาใส่บ้านหลังนี้หมดเลย ที่ส�าคัญบ้านหลังนี้มันเกิดวิธีคิดว่าใช้

วัสดุให้คุ้มค่าที่สุด ไม้ที่เขาตัดทั้งหมดจากบ้านหลังนี้ เป็นไม้ปีกของไม้อะไร

ที่เราเป็นฝากระดานปิดด้านนอก ตัดไว้หมดแล้ว พอตัดเสร็จ ที่เหลือแค่นี้ 

นี่เข็นไปเตาถ่านเลย เราก็เอ๊ะ มันไม่ต้องเป็นถ่านได้มั้ย ไปท�าอะไรต่อได้มั้ย 

ก็เลยมาท�าเป็นบ้านหลังนี้ จะเห็นตับสั้นๆ อย่างนี้ สั้นเหลือจากบ้านหลังนี้ 

ไม้เหลือจากบ้านหลังนี้ เอามาท�าอีกหลังนี้ ก็เลยไม่เปลืองไง ไม้หมดแค่ตัว

เดียว จริงๆ เป็นไม้หมดเกือบสองต้น แต่ว่าเราเอาเศษที่เหลือจากตัดจาก

บ้านหลังนี้มาต่อประติดประต่อเป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง ก็เหมือนกับการต่อ

อะไร เอาของเก่ามาใช้ต่อ

คือเกิดความมั่นใจ พิสูจน์แล้วว่าต้นไม้นี่ปลูกแล้วได้ใช้เลยจริงๆ 

ได้ใช้ในชวีติเราเลย อายขุนาดเราได้ปลกู ขนาดคนทีแ่ก่ๆ ทีไ่ปอบรมด้วยกนั 

เขาบอกว่าปลกูๆ ไปไม่ได้ใช้หรอก ปลกูไว้ให้ลกูหลาน แต่เขาได้ใช้แล้วนะ ที่

ปลกูพร้อมกนั ต้นไม้กโ็ตเหมอืนกนั แต่ว่าการใช้ของเขาไม่เหมอืนกบัของเรา

กค็อื เขาปลกูแล้วรอโต ตดัให้ลกูหลานไปท�าบ้านเป็นเรือ่งธรรมดา แต่ว่าตวั

ลกูหลานวธิคีดิเขาไม่ได้ เพราะไม่มปีระสบการณ์ว่าใช้ยงัไงถงึจะคุม้ ปีกหรอื

ต้นประดู่ที่เราตัดเขาจะท�าถ่านอย่างเดียว ผมเลยเอาถ่านไปแลก ซื้อขาย

ต้นไม้ต้นหนึ่งเขาซื้อกันประมาณ 500-600 บาท เราก็ไปถามซื้อกิ่ง เรียกว่า

ปลายไม้ ถามเขาว่าขายมัย้ เขากบ็อกว่าไม่ขาย จะเอาไปท�าอะไร จะเผาถ่าน 

เรากเ็สนอเลยเพราะว่าเรามถ่ีานอยูแ่ล้ว ถ้าไม่ขายแล้วเอาทีเ่ผาเป็นถ่านเลย 

เอามั้ย เอาเท่าไหร่ ถ้าเผาถ่านคุณจะเผาได้เท่าไหร่ เขาบอกประมาณ 2 

กระสอบป่าน เรากเ็อาไปให้เลย 2 กระสอบป่าน ได้ไม้มาส่วนหนึง่เอาไปเผา

ถ่าน อีกส่วนหนึ่งเอามาท�าพวกนี้ เราก็ได้ไม่ต�่ากว่า 1 พันบาท ได้ชุดหนึ่ง

ก็ได้พันแล้ว ส่วนเผาถ่านก็ได้เผาถ่าน คือทุนยังอยู่ การบริหารทุนยังอยู่ 

ต้นทุนยังอยู่ ที่ส�าคัญ ต้นไม้ไม่ได้เอาของเราด้วย เราก็ท�าแปรรูปตลาด เรา

ก็ยังมีเหมือนเดิม เราก็ต้องหาถ่านป้อนตลาดเหมือนเดิม แต่ว่าต้นไม้เรายัง

อยู่ เรายังไม่ได้ใช้ของตัวเอง ของตัวเองเราก็เหลือไว้ให้ลูกเรา ลูกก็ต้องฝึก

ให้คดิแบบเราอกี ฝึกให้เรยีนรูแ้บบเรา คดิแบบเรา เขากต้็องรกัษาไว้ให้หลาน

เราอีกทีหนึ่ง

มีปราชญ์ชาวบ้านหลายคนที่หยุดไปเพราะไม่มีการสืบทอด กับ

ลูกเขาน่ะ ส่วนมากหมดสิทธิ์แล้ว คนอายุ 60-70 ลูกก็รับราชการหมดแล้ว 

ตวัเองรูว่้าการเกษตรแล้วลกูไม่ได้มารบัรูว่้าพ่อท�าอะไร มบีางคนคดิว่าต่อไป

แก่จะขึ้นกินมะพร้าวไม่ได้ ก็ท�าต้นมะพร้าวให้เตี้ย ต่อไปไม่ต้องปีนมะพร้าว

กิน ก็เอาต้นมะพร้าวปลูกมา 7-8 ปี แล้วเอากระสอบทรายทับๆ ให้ต้นนอน

เหมอืนมะพร้าวภาคใต้ จะเดนิขึน้ไปกนิตอนแก่ แต่พอลกูทีไ่ปเรยีนปรญิญา

โทเกษตรกลับมาจากแม่โจ้ใหม่ๆ เลย แบบว่ามาทีไรก็เห็นต้นมะพร้าวพ่อ 

นอนไปอย่างนี้ เข้าใจว่าพ่อแก่แล้วจะเอาต้นมะพร้าวต้นนี้ลง แต่เอาลงไม่

ไหว ก็ใจดีได้ขวานมาเลย ตัดเลย จบเลยครับ พ่อไม่อยู่วันเดียว ลูกชายหวัง

ดีเลยตัดต้นมะพร้าวนั้น แต่เป็นเรื่องที่พ่อท�ามาสิบกว่าปี แต่พ่อไม่ถ่ายทอด

ให้ลูกว่าจะท�าอะไร เป้าหมายคืออะไร ท�าต้นไม้ให้เตี้ย ตัวลูกเองไม่รู้เลย ใน

ขณะเดียวกันตัวเองก็ท�าเรื่องเกษตรผสมผสาน ปลูกมะพร้าว ขายมะม่วง 

ขายกิ่งตอนมะม่วง จนส่งลูกจนเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลูกกลับมาก็เริ่ม

แล้ว ท�าสวนพ่อ ท�าอะไรเป็น ท�าสวนยางพารามั่ง เป็นฟาร์มอะไรมั่ง แบบ

ที่ทางภาคเหนือเขาท�ากันน่ะ มีแต่เรื่องรายได้อย่างเดียวเลย ตรงนี้คือจุด

ที่อันตรายสุด ตัวที่พ่อค�าเดื่องห่วงที่สุดก็คือเรื่องอนาคตลูกหลาน อย่างใช้

อย่างผมนี่ถ้าไม่มีการวิธีคิดต่อน่ะ ต้นไม้ผมกลายเป็นเงินหมดแล้ว ไม่ให้ได้

พวกเราเหน็หรอก แต่พอเรารูว่้าพวกนีม้นักเ็พิม่มลูค่าไปเรือ่ยๆ ขณะทีผ่มพดู

อยู่มันก็โต ทุกอย่างมันก็โตไป ต้นไม้ สมุนไพร ปลาก็โตไปเรื่อย มันก็เลยมี

วิธีเดียวที่ถูกต้องส�าหรับภาคการเกษตรก็คือ อาหาร หลักๆ ของเรา ปัจจัย 

4 มีอะไรบ้าง เอ้าทวนกันหน่อย เข้า ป.1 ใหม่

 ทุกคนช่วยกันตอบ  อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม

 พี่กอล์ฟ  แล้วทั้ง 4 อย่างนี้อยู่ในภาคเกษตร มีได้มั้ยครับ
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 ทุกคนช่วยกันตอบ  ได้

 พี่กอล์ฟ  อาหารก็มี เครื่องนุ่งห่ม-มี ก็มี ฝ้าย เสื่อ อะไรเหมือนกัน ที่อยู่

อาศัย บ้าน ต่อไปหินก็จะชั่งกิโลขาย หรือจะขายเป็นขีดก็ไม่รู้ ตอนนี้ยังซื้อ

ได้อยู่ โชคดีอยู่ แต่ต้นไม้ไม่มีใครปลูกแล้ว แล้วยารักษาโรคก็มีอยู่ น่าแปลก

เมื่อก่อน คนโบราณไปหาหมอรักษา เขาไม่ถามว่าแพ้ยาอะไรมั้ย ทุกวันนี้

ต้องถามว่าแพ้ยาอะไรมั้ย แสดงว่ายาที่กินต้องมีผลต่อเนื่อง เรียกว่า ผลข้าง

เคียง แต่สมุนไพรแทบจะไม่มีผลข้างเคียง มีแต่บ�ารุงก�าลัง เดี๋ยวนี้ผมหันมา

ให้ความส�าคัญเรื่องสมุนไพร มีเรื่องตลกว่า เคยมีหน่วยงานหนึ่งไปท�าเรื่อง

สมุนไพร ได้โครงการมาเป็นพื้นที่ป่าเป็นป่าต้นไม้นี่แหละ แล้วเขาก็ตัดป่า

เดมิทิ้งหมด เอาสมุนไพรเอาลงแต่มนัขึ้นไม่ได้ เพราะสมุนไพรต้องอยู่กับปา่ 

มันเกิดขึ้นหลังป่าไม่ใช่เกิดก่อนป่า เขาก็เลยพูดกันเป็นนัยๆ ว่า เข้าใจค�าว่า

สมุนไพรมั้ย เขาบอกเข้าใจ สมุนไพรคืออะไร คือเป็นไม้ที่สามารถเอามาท�า

ยารักษาโรคได้ แล้วเคยแยกค�าว่า “สมุน” กับ “ไพร” มั้ย...ไม่เคย แยกยัง

ไง สมุนคืออะไร--ลูกน้อง ไพรคืออะไร--ป่า ลูกน้องป่า ไม่มีป่ามีแต่ลูกน้อง

มันจะอยู่ได้มั้ย ก็อยู่ไม่ได้ ต้องมีป่า ต้องมีลูกพี่ก่อน ลูกน้องถึงจะอยู่ได้ แต่

ท�าเอาลูกพี่ออกหมด เอาลูกน้องใส่แทน ลูกน้องก็อยู่ไม่ได้ เพราะสมุนไพร

จริงๆ แล้วที่ไหนก็ไม่มีสมุนไพรกลางแจ้ง มันยาก มีแต่วัชพืชมากกว่า นี่ก็

คือประสบการณ์ อาจจะถ่ายทอดไม่หมด

ทนีีอ้ยากถามคนืมัง่ ทีเ่ล่ามามใีครสงสยัตรงไหนมัย้ครบั ต้นไม้ทีเ่รา

เหน็นี ่เป็นการปลกูมาทัง้หมดเลยครบั ไม่มอีะไรทีข่ึน้เอง ทีข่ึน้เองกอ็าจเป็น

ตะขบบ้าง นกกินตะขบมาจากที่อื่น มาอุจจาระใส่ ต้นก็ขึ้นมา

 พี่หนิง  พื้นที่นี้ก็เป็นผืนเดียวกันกับที่พ่อค�าเดื่องบอกว่า ที่ที่น�้าท่วมเหมือน

กันหรือเปล่าคะ

 พี่กอล์ฟ  ครับเป็นที่น�้าท่วมเหมือนกัน ที่ลุ่มเหมือนกัน 

 พี่หนิง  ดินที่ยืนอยู่นี้ก็ขุดจากสระขึ้นมากลบเหมือนกันหรือเปล่า

 นิว  ถ้ามันขึ้นเองก็ถางออกเหรอคะ ต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูก

 พี่กอล์ฟ  ไม่ครับทุกอย่างไม่ถางออกครับ

 เน็ด  ดินก็คือดินที่ขุดมาใช่เปล่าคะ

 พี่กอล์ฟ  ครับ ดินที่เราเห็นก็คือดินขุดขึ้นมาจากตรงนี้ (ชี้ไปที่สระ) เอามา

ท�าให้ตรงนีม้นัสงูขึน้ เพือ่จะได้ปลกูต้นไม้ สงูระดบันี ้เราคดิว่ามนัสงูนะ เดีย๋ว

จะให้ดูรูปตอนน�้าท่วม แถวๆ นี้ก็ท่วมประมาณ 30 ซม.

 พี่หนิง  ปีนี้ก็ท่วมเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  ปีนี้เกือบท่วมครับ ปีนี้สูงมาประมาณนี้ ถ้ามาช่วงตุลา อาจจะเข้า

ไม่ได้ (หัวเราะ) ดูไม่ได้แล้ว เพิ่งลดลงไปเมื่อสองอาทิตย์นี้เอง

 นิว  ถมเพิ่มๆ

 พี่หนิง  เมษาแห้งเยอะมั้ยคะ

 พี่กอล์ฟ  ถ้าเมษาก็ลงไปลึกเลยครับ แต่ตอนนี้น�้าอยู่ประมาณ 2 เมตรอยู่

ครับ คิดดูต้องขุด 2 ไร่ ถึงจะมาถม 1 ไร่ได้ ที่จะต�่าขนาดไหน ต้องขุดตรง

นั้นไร่นึง ตรงนี้ไร่นึง มาถมได้ 1 ไร่

 พี่หนิง  ที่มีโฉนดเหมือนกัน

 พี่กอล์ฟ  มีโฉนดครับ ที่น�้าท่วมส่วนมากจะมีโฉนดเพราะมันท�ามาก่อน แต่

ว่าเขือ่นเขามาท�าทหีลงั ฝายน่ะ กค็อืต�าบลหวัฝาย บ้านหวัฝายอยูต่รงหวัของ

ฝายพอดี อันนี้เป็นรูปตอนน�้าท่วม (หยิบรูปให้ดู) ถ้าท่วมก็ท่วมประมาณนี้ 

แต่ปีที่ท่วมหนักคือปี 2543 บริเวณนี้ หน้าอกเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะมี

ระดับนี้หมดเลย อันนี้ปี 47 ครับ 45, 47, 49 เท่ากันหมดเลย 50, 51 ก็ท่วม

 นิว  ท่วมนานมั้ยคะ

 พี่กอล์ฟ  ประมาณ 2 เดือนครับ

 พี่หนิง  ต้นไม้ไม่ตายเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  ไม่ตายครับ เพราะต้นไม้โตแล้วมันก็ไม่ตาย แต่ว่าพวกปลาอะไร

มนักอ็อกมาหากนิอาหาร แต่ด้วยธรรมชาตขิองปลาทีเ่อามาจากทีอ่ืน่ พอน�า้

ท่วมมันจะไปเลย ไปเร็วด้วย แต่ถ้าเป็นปลาที่อยู่ตรงนี้ หลังจากโดนน�้าท่วม

ปีแรก มนัจะรูเ้ลยว่ามนัจะไปไม่ไป มนัจะดวู่าอาหารตรงนีม้นัเยอะ มอีาหาร

ธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติที่ไม่มีใครรบกวน ถ้าออกไปที่อื่นก็แป๊บเดียวไม่

ค่อยรอด โดนจับกิน น�้าเสียมั่งอะไรมั่ง ไม่มีต้นไม้ ไม่มีออกซิเจนให้ มีบ่อมี

น�า้แต่เป็นบ่อกลางแจ้งอะไรประมาณนี ้นีค่อืรปูตอนน�า้ท่วม อนันีเ้ป็นบ้านที่

ผมเอามาท�าเอง และกอ็อกแบบเอง ทีเ่อามาท�าเป็นบ้านของตวัเอง แต่งงาน

แล้วท�ากระท่อมอยู่ก่อน หลังจากนั้นก็ท�าหลังนั้นเสร็จ
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 เน็ด  หลังนั้นที่ใช้ 6 ต้นเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  ฮะ บ้านที่ท�าท�าหลังสีฟ้านั่นน่ะครับ

 เน็ด  ต้นกระถินอคาเซียเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  กระถินอคาเซียครับ ที่ผมปลูกต้นยกร่อง

 พี่หนิง  แล้วเตาถ่านนี่ต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ถึงท�าได้

 พีก่อล์ฟ  ตอนนัน้ทีท่�าราคายงัถกูอยูค่รบั จ้าง มช่ีาง 4 คน ปกตกิร็าคาหมืน่

นงึ แต่พอผมไป ผมอบรมแล้วกอ็ยากท�ากบัช่าง เขาเลยลดค่าช่างให้อกี 2 พนั 

ต้นทนุซือ้อฐิประมาณหมืน่ก้อนๆ ละ 45 สตางค์ เท่ากบัตกไปหมืน่กว่าบาท 

แต่หมื่นกว่าบาท เผา 3 ครั้ง ก็ได้ทุนแล้ว เที่ยวละ 4 พัน ตอนนี้กระสอบ

ละ 200 แล้วครับ ไม่ใช่ 150 เหมือนเดิม ทีนี้เผาไปเผามาเราก็เก่ง สามารถ

เผาได้เดือนละ 2 ครั้งแล้วตอนนี้ 15 วัน 30 กระสอบ 30 กระสอบก็ 6 พัน

แล้ว ได้เดอืนละหมืน่ แต่เดอืนละหมืน่เราจะหาไม้ยงัไงแค่นัน้แหละ วตัถดุบิ

ของเราจะหายังไง แล้วเรื่องน�้าส้มควันไม้แต่ก่อนแรกๆ ยังไม่เก็บน�้าส้มควัน

ไม้ หลังจากรู้จักประโยชน์ของน�้าส้มควันไม้ เอาทดลองใช้แปลงผัก ใช้ล้าง

แผล ใช้ท�าอะไรเยอะแยะ รูว่้าประโยชน์มนัเยอะ ตวัน�า้ส้มควนัไม้กเ็ป็นราคา

เหมือนกัน เตาหนึ่งได้ 30 กระสอบ จะได้น�้าส้มควันไม้ประมาณ 20 ลิตร 

ลิตรละ 200 บาท ก็เท่ากับ 4 พันบาทต่อเตา แต่ก่อนเงิน 4 พันบาท นี่ผม

ไม่เก็บครับ ปล่อยไปตามอากาศ คือระเหยไปตามควัน

 พี่หนิง  น�้าส้มควันไม้คืออะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  น�้าส้มควันไม้คือการกลั่นตัวของควันที่ออกจากเตาถ่าน

 พี่หนิง  อย่างเวลาเผาไม้จะมีควันออกมาใช่มั้ย

 พี่กอล์ฟ  ตัวควันที่จับตามไม้ตามสังกะสี จะเป็นน�้าส้ม เรียกว่า น�้าส้มควัน

ถ่าน แค่ถ้าก่อฟืนธรรมดา เคยมั้ยเข้าค่ายลูกเสือ ก่อฟืนนั่นแหละ ตัวที่ออก

มาจากฟืน หางฟืนที่เป็นเดือดๆ เป็นฟองๆ นั่นล่ะ คือน�้าส้มควัน แต่ว่าที่

มันไม่มีเพราะว่าระเหยไป ถ้าเราจะเก็บเราต้องมีท่อส�าหรับเก็บน�้าส้มควัน 

เตาอิวาติขนาดถัง 200 ลิตร หรือว่าเตาที่เราเห็นเหมือนที่เราเรียกว่าเตาผี 

เล็กๆ แค่นี้ ก็จะมีเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ขนาด ขนาดเล็กก็จะได้น้อย ขนาด

ใหญ่ก็จะได้เยอะ เดี๋ยวนี้ธุรกิจเรื่องน�้าส้มควันถ่านเขาไปได้ไกลแล้ว เพราะ

ว่าประโยชน์มันเยอะกว่าถ่านอีก แต่ก่อนก็คือ เอาแต่ถ่านอย่างเดียว น�้าส้ม

ไม่เอา แต่จริงๆ ประโยชน์มันมีอยู่ แต่คนโบราณเขาจะเอาขี้เถ้าไปใส่อย่าง

พริก มะละกอที่มันกูด เขาจะเอาขี้เถ้าไปใส่

 เน็ด  กูดคืออะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  มันเป็นกุ้งแห้ง เคยเห็นมั้ย พริกเป็นกุ้งแห้งที่ยังไม่แก่แต่เหี่ยว นั่น

แหละเขาเรียกว่ามันกูด ใบจะหยิกๆ ใบขาว โดนเชื้อรา เขาจะใช้พวกขี้เถ้า 

แต่หลังจากนั้นไม่มีการใช้ขี้เถ้า เพราะว่าชาวบ้านใช้แก๊สกันแล้ว เลยลืมขี้

เถ้า ต้องพึง่สารเคม ีสารฆ่าเชือ้รา แล้วกส็ารเคมพีวกนัน้กจ็ะตกค้างกบัพรกิ 

ขนาดปลูกเองใช้เองยังได้กินสารเคมี

 นิว  น�้าส้มควันถ่านเอาไปใช้ท�าอะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  กลั่นแล้วตั้งทิ้งไว้ 3 เดือน เพื่อให้แยกตะกอน มี 3 ชั้น ชั้นล่าง

เป็นตะกอนดินที่ออกมาจากไม้เศษไม้เศษอะไรที่เราเผา ชั้นบนสุดจะเป็น

น�้ามัน เรียกว่าน�้ามันดิน ตัวน�้ามันดินนี้เอาไปเป็นประโยชน์เป็นยาฆ่าหญ้า

ได้อย่างดีเลย ไม่ท�าร้ายดินด้วย เพราะว่าตัวน�้ามันดินจะไปเคลือบใบของ

หญ้า ไม่ให้สังเคราะห์แสงได้ คล้ายๆ แก้วเรซินที่ปิดไว้ไม่ให้ผ่านไปได้ เอา

ไปเคลือบแมลง แมลงไม่เน่านั่นแหละ เหมือนเดียวกันเลย แต่ว่าเวลาเรา

ไปฉีดผัก ผักเราก็จะเหมือนกัน (หัวเราะ) สังเคราะห์แสงไม่ได้ ก็เลยจ�าเป็น

ต้องแยกว่าส่วนไหนใช้ไม่ใช้ ส่วนบนสดุกไ็ม่เอาไปใช้ ส่วนล่างสดุจะไม่เอาไป

ใช้ จะเอาส่วนกลาง เดีย๋วผมเตรยีมเอาไปไว้ทีนู่น่ ไปดทูีเ่ตาถ่านว่าเกบ็มายงั

ไง ที่เก็บแล้วจะเป็นรูปแบบยังไง

 เน็ด  แล้วชั้นกลางคืออะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  ชั้นกลางคือน�้าส้มควัน ชั้นล่างจะเป็นตะกอนดินที่เป็นผงถ่าน ที่

มันปลิวมาตามควัน ชั้นบนเป็นน�้ามันดิน ตัวน�้ามันดินจะไปเคลือบใบไม้ทุก

ชนิด ไม่ให้สังเคราะห์แสง น�้าส้มควันเอาไปใช้รดผัก ไปใส่ฝรั่งจะเพิ่มความ

หวาน เพิ่มความกรอบ เร่งการเจริญเติบโตด้วย แล้วแต่อัตราส่วน ถ้าใช้กับ

ผัก ก็ 1 ต่อ 200 น�้าส้มควัน 1 ลิตร ผสมน�้า 200 ลิตร ถ้าเตาขนาดของ

ผมนี่เขาจะใช้ส�าหรับฟาร์มใหญ่ๆ ที่ 50-100 ไร่ พอใช้เลย เตาขนาดนี้ ถ้า

ส�าหรับครัวเรือนก็จะใหญ่
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 พี่หนิง  ที่เอาไปฉีดล้างโรงล้างอะไร มันก็จะไม่มีไข่แมลงวันใช่มั้ย

 พี่กอล์ฟ  ครับ ป้องกันแมลงวันวางไข่ได้ด้วย อย่างฟาร์มสัตว์ แมลงวันจะ

ไม่วางไข่ที่ที่ฉีดน�้าส้มควันแล้ว แล้วก็กลิ่นจะไม่เหม็นด้วย ใส่ฟาร์มหมูกลิ่น

จะไม่เหม็น ดับกลิ่น คุณสมบัติคล้ายๆ กับน�้าหมักชีวภาพ พวก EM แต่

ตัวนี้จะไม่ต่อเชื้อแค่นั้นแหละ ง่ายๆ เอา ใครชอบทานผักดอง เคยท�าผัก

ดองกินมั้ย ท�าไมผักดองถึงเปรี้ยว แบคทีเรียใช่มั้ยครับ นั่นแหละ ถ้าท�าผัก

ดองซักถ้วยนึงใส่น�้าส้มควันลงไปหนึ่งหยด ผักดองจะไม่เป็นผักดองเลย ไม่

เปรี้ยวเลย อยู่อย่างนั่นแหละ แบคทีเรียไม่เดินตัวเลย นี่คือข้อแตกต่างของ

มัน น�้าส้มควันจะท�าให้แบคทีเรียวางไข่ไม่ได้ ข้อดีอย่างหนึ่ง เคยได้ยินพวก

เพลีย้กระโดดมัย้ ตวัห�้าตวัเบยีน แมลงศตัรพูชืพวกเพลีย้กระโดด เพลีย้อะไร

จะเป็นหมันไปเลย ถ้าเราไปฉีดเข้าไปในนาข้าว แต่ว่าแมลงที่เป็นประโยชน์

ต่อพืชจะไม่เป็นไร จะขยายพันธุ์ได้ แต่ว่าแมลงที่เป็นโทษต่อพืชขยายพันธุ์

ไม่ได้ จะเป็นหมันไปเลย

น�า้ส้มควนัถ่านมนัเป็นสารสกดัจากธรรมชาต ิไม่ท�าลายธรรมชาติ

ด้วยกนั แต่ว่าสิง่ทีท่�าลายธรรมชาตมินัจะท�าลาย กค็อืเป็นหมนัไปเลย เดีย๋ว

นี้เวลาเขาท�าแตงโมปลอดสารจะมีอยู่ 2 อย่างที่ใช้อยู่ ก็คือ เมล็ดสะเดากับ

น�้าส้มควันถ่าน แต่เมล็ดสะเดาหายาก ต้องใช้เวลาตาก เวลาบด ทุนเยอะ 

ตวัน�า้ส้มควนัถ่านหาง่ายกว่า แล้วกฉ็ดีพ่นลงดนิแล้วกไ็ถกลบไว้ ปลกูแตงโม 

แตงโมจะไม่เป็นพวกเสี้ยนดินคล้ายๆ ปลวก ตัวยาวๆ เล็กๆ แดงๆ พวกนี้

จะท�าลายแตงโม ท�าให้แตงโมผวิไม่สวย เขามาใช้พวกนีแ้ทนแล้ว หาง่ายกว่า 

ไม่ต้องเยอะด้วย 1 ไร่ ใช้ประมาณซักขวดเล็กๆ เท่าหัวแม่มือก็พอ เท่านี้ฉีด

ได้ 2 ครั้ง (ชูขวดประมาณนิ้วกลาง 1 ขวด)

 นิว  ขายขวดเท่าไหร่คะ

 พี่กอล์ฟ  เวลาเราขายจริงๆ ราคาต�่าสุดก็ประมาณลิตรละ 200 บาท แต่ว่า

พอผมมาท�าปุบ๊ แล้วกม็าท�าเกบ็ข้อมลู ใส่ขวดนะครบั ขวดจะเลก็กว่านีห้น่อย

นึง ผมขายขวดละ 20 บาท ค่าขวดก็ตกไป 4 บาทกว่า แต่ถ้าลองเอามาแล้ว 

ขวดครึง่ลติร ขวดน�้าทีเ่ราดืม่กนั 500 ซซี ีเอามาเทใส่ขวดเลก็  รูส้กึจะได้ 30 

ขวดล่ะมั้ง ขวดละ 20 บาท 500 ซีซี น่ะ ได้ 30 ขวด ขวดละ 20 บาท ดูสิมัน

ตกเข้าไปเท่าไหร่แล้ว ก็เกือบลิตรละพัน เพราะว่าเรามาขายขวดเล็กๆ ครับ

ท�าไมเราถึงจะขายได้ขวดเล็กๆ เรารู้แล้วว่ามันมีประโยชน์อะไร

บ้าง จริงๆ แล้วปวดฟัน ฟันผุ ใช้คัตตอนบัตจุ่มลงไปนิดนึง แตะๆ ฟัน หาย

ทันที แต่ว่าคนจะไม่ชอบก็คือกลิ่นของมันนี่แหละ กลิ่นเหม็นควัน แต่คน

โบราณเขาใช้มาแต่ก่อนแล้ว ตื่นเช้ามาปวดฟันคนโบราณไปหุงหาอาหาร 

เห็นมั้ยที่มันเดือดๆ ออกมาจากก้นฟืนน่ะ เขาก็เอามาแตะๆ มาใส่ฟัน คน

โบราณเขาก็ท�ามาตั้งนานแล้ว ไม่ต้องถึงกับกรองให้มันล�าบาก เพราะว่า

มันแค่นิดเดียวเอง

 นิว  มันเป็นกรดหรือเปล่าคะ

 พี่กอล์ฟ  ใช่ครับ เป็นกรด แล้วก็พวกผึ้งต่อย ตะขาบต่อย แมงป่องต่อย 

ปลาดุกต่อย ใส่ก็หายทันที คนเคยใช้เขาจะรู้กันเลย ไม่มีผลข้างเคียง เพราะ

ไม่ได้ใช้เยอะ ต่อยตรงนีน้ดิเดยีวกแ็ตะนดิเดยีวเท่านัน้ คนเป็นผืน่นะครบั ไป

หาหมอโรคผิวหนัง เก่งๆ นี่เขาไปหมดแล้ว ไม่หายซักที สุดท้ายมาลองอันนี้ 

มาลองน�า้ส้มควนั เพราะรูว่้าน�า้ส้มควนัท�าหายแล้วทนีี ้ซือ้ไปเป็นแพค็ใหญ่ๆ 

เลย เอาโหลนึงเขาบอก ใช้ไปแค่ 4-5 ขวด หายเป็นปลิดทิ้งเลย ที่เหลือเอา

ไปแจกเพื่อนเป็นสิบขวด เพราะไม่ต้องใช้เยอะ ใช้ทาๆ นิดเดียวเอง แล้วก็ที่

ส�าคัญเอามาไล่ยุง ใส่สเปรย์ เราต้องกรองดีๆ หน่อย ใส่สเปรย์ฉีด

 พี่หนิง  ฉีดที่ตัวเหมือน...

 พี่กอล์ฟ  ไม่ใช่ฉีดที่ตัวครับ สมมติเรามานั่งบริเวณนี้ เราก็ฉีดรอบๆ กลิ่นมัน

ไล่ยุงคล้ายๆ กับตะไคร้แต่ว่าฉุนควันหน่อยนึงแค่นั้นแหละ ข้อแตกต่าง ตัว

กลิ่นไล่แมลงเกือบทั้งหมดแหละ

 พี่หนิง  เอาไปอุดฟันได้แสดงว่ากินเข้าไปก็ไม่ตาย

 พี่กอล์ฟ  ก็ไม่เป็นไรครับ เราไม่ได้กินเยอะ (หัวเราะ) ลองคิดดู ทิงเจอร์ที่

เขาใส่แผลสด ใครมีแผลแล้วใส่ทิงเจอร์ แสบมั้ยครับ

 ทุกคน  แสบ

 พี่กอล์ฟ  เอาง่ายๆ น�้าส้มควันนี่ 3 เท่าของทิงเจอร์ครับ คิดดู จะแรงขนาด

ไหน

 ทุกคน  โอ้โห 3 เท่าเลย
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 พี่กอล์ฟ  แต่ก่อนเป็นแผล เราต้องล้างแผล แอลกอฮอล์ล้างแผล ล้างแผล

เมื่อไหร่ก็แสบเมื่อนั้นเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้แสบทีเดียว ใส่ทีเดียวแค่นั้น

แหละ แต่ว่าแสบมากหน่อยเท่านัน้เอง ใส่ทเีดยีวจบ แรง เดีย๋วพาไปดวู่า ท�า

ออกมาแล้วเป็นยังไง ลักษณะสี และขวดขนาดหนึ่งเตาได้เท่าไหร่

 พี่หนิง  ไปเดินดูเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  ไปเดินดูเลยครับ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าท�าอะไรบ้าง เดี๋ยวตอนบ่าย

พาเรียนเรื่องสมุนไพรด้วย แล้วก็ท�าน�้าสมุนไพรกินเองด้วย

 ทุกคน  เย้!

(ทุกคนลุกออกจากที่)
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พี่กอล์ฟพาชมสวน
 ป่าน  นาท่วมต้องย้ายกล้าหรือเปล่าคะ

 พีก่อล์ฟ  ไม้อย่างอืน่ต้องย้าย แต่ตะเคยีนทองกบัยางนาไม่ต้องย้าย น�้าท่วม

กไ็ม่เป็นไร มนัเคยท่วมระดบันี ้แต่ไม่ตายเพราะเป็นไม้ทีอ่ยูก่บัน�า้ได้ (เดนิไป

บ่อน�้าปลาดุก) เลี้ยงปลาดุก เป็นดินซีเมนต์ที่อัดเอง (กองดินซีเมนต์) เห็น

กองใหญ่ๆ มีเครื่องอัดอยู่ตรงนั้น

 แอน  อ๋อ อัดเองด้วยเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  อัดเอง เราเอามาใช้เอง ท�าเสาบ้านบ้าง ท�าห้องน�้ามั่ง ไม่ต้องใช้

แรงงานเยอะ 2 คนก็อัดได้

 แอน  ถูกกว่าไม้หรือเปล่าคะ สมมติอย่างนี้ท�าออกมาปริมาณเท่ากัน อย่าง

นี้ไม้ถูกกว่าหรือว่ายังไง

 พี่กอล์ฟ  ถูกกว่าครับ ตอนนี้ปูนยังไม่แพงเท่าไหร่ แล้วที่ส�าคัญ ดี คือที่ผม

เคยท�าออกไป บ่อทีแรกที่ผมท�า พอปลามันโตแล้ว ตรงนี้ลงปลาไป 500 ตัว 

พอมันโต เราย้ายไปข้างล่าง พอเราย้ายไป ไอ้ตัวนี้มันถอดได้นะครับ ทุกตัว

เลย ยกได้ ที่ๆ ทางเราเดินเข้ามา ผมจะไปท�าตรงนั้น

 พี่หนิง  นี่ปลาอะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  ปลาดุกครับ

 พี่หนิง  ท�าไมต้องปูผ้าใบ กันน�้าเหรอ

 พี่กอล์ฟ  เพื่อใส่เก็บน�้าไว้ ถ้าสมมติว่าเรามีที่น้อยๆ ตรงนี้จะเป็นฐานเรียน

รู้เกี่ยวกับเรื่อง มีที่น้อยๆ จะท�าอะไร ลงปลาดุก เวลาจะจับปลาดุกไปกิน มี

ผักอะไรบ้างที่กินกับปลาดุก สะระแหน่ ท�าลาบปลาดุก

 ป่าน  โอ้ย เจ๋ง ท�าครัวได้เลยอ่ะ

 พี่กอล์ฟ  ไม่ได้โชว์อย่างเดียว แล้วก็กินได้ด้วย

 ป่าน  จับปลามาเสร็จ ก็เก็บสะระแหน่

 พี่กอล์ฟ  ทางโน้นลงผักชี

 พี่หนิง  เค้าเรียกผักชีลาวหรือเปล่าคะ

 พี่กอล์ฟ  ไม่ใช่ครับ ผักชีฝรั่ง นั่นสะระแหน่ ต้นหอมขึ้นได้ไม่ดีเลยถอนออก 

เวลาเอาไปก็ได้กินของสดเลย จากนี่ไปครัว ท�าใกล้ๆ ครัว ก็จะสบายดี จะ

ได้สด เอาใกล้ๆ หม้อเลย

 พี่หนิง  แค่นี้ก็ใกล้จะแย่แล้ว (หัวเราะ)

 พี่กอล์ฟ  เอาให้มันสดกว่าในห้างอีก ในห้างกว่าจะมาเข้าห้าง จากห้างมา

ถึงรถ จากรถมาถึงบ้าน แต่อันนี้สดกว่า คุณภาพอาหารก็จะดีกว่า

 พี่หนิง  ตัวเท่าไหนแล้ว

 พี่จ๋า  อยากเห็นหน้าค่ะ (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ปลาดุกมันมีเงี่ยงหรือเปล่า

 พี่กอล์ฟ  ตัวนี้มัน จริงๆ แล้วไม่ใช่หัวอาหาร แต่เลี้ยงปลวก พวกปลวก 

พวกธรรมชาติ เวลาใกล้ๆ จะจับกินแล้วก็จะเปลี่ยนอาหารเลย ไม่ได้เลี้ยง

หัวอาหารแบบนี้ เป็นปลวกเป็นหอยอะไรก็แล้วแต่ ที่อยู่แถวนี้เพื่อเนื้อปลา

จะแน่น คล้ายๆ ว่าให้เป็นปลาธรรมชาติไปเลย ปลาดุกเลี้ยงไว้กิน แต่ว่า

ก่อนที่เราจะกินซัก 15 วันอย่างนี้ เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน�้าด้วย จะไม่มีกลิ่น 

ปลาจะไม่มีกลิ่นเลย แต่ส่วนมากที่เค้าขาย เค้าจะไม่ได้เปลี่ยน แล้วปลาดุก

จะไม่อร่อย เนื้อไม่แน่น

 พี่หนิง  ในนี้มีปลากี่ตัวอ่ะ

 พี่กอล์ฟ  500 ครับ

 พี่หนิง  แล้วพอโตขึ้นมันจะไม่เบียดกันแย่เหรอ

 พีก่อล์ฟ  พอมนัโตขึน้ กจ็ะรือ้ตวันีอ้อกแล้วกเ็อาไปลงบ่อข้างล่าง บ่อกระชงั 

แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงในกระชังเลย ปลาดุกไม่ชอบน�้าลึก แล้วมันชอบน�้าสีเขียว

อย่างนี้ มันจะโตเร็วในน�้าสีเขียว ชอบน�้าขุ่นๆ อย่างนี้ เราเลยต้องเลี้ยงอย่าง

นี้ เสร็จปุ๊บเราก็ย้ายอิฐตัวนี้มาท�าตรงนี้ แล้วก็ย้ายปลาไปตรงโน้น

 พี่หนิง  อันนี้พี่ก็ท�าเองเหรอ (ชี้ไปที่กองอิฐดินซีเมนต์)

 พี่กอล์ฟ  ท�าเอง เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่อง เครื่องอัด 5 กิโล ทุกก้อน 5 กิโล 

จะมีน�้าหนัก ท�าน�้าหนักก่อนขึ้นตัวอัด อัดเสร็จแล้ว แล้วก็จะไปปล่อยทิ้งไว้

ให้แห้ง ที่ส�าคัญ ที่ท�าเรื่องอิฐตรงนี้คือพึ่งตัวเองตั้งแต่ทีแรกเลย เข้ากันกับ

ภาคการเกษตร เข้ากันยังไง ก็คือ มีเครื่องอัดตัวเดียวจบ สมมติว่าที่คุณเป็น

ที่ดอนไม่เหมาะส�าหรับท�าการเกษตร นี่ก็คือแค่ทางออก แต่ว่ายังไม่ใช่เป็น
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เรื่องที่จริงได้ ไม่อยากท�าเกษตรที่ไม่เหมาะ ท�าไมล่ะ ที่มันสูง ที่สูงคุณขุด

ดินสิ ขุดบ่อสิ อุ้ย ขุดบ่อไม่มีเงิน จ้างแบ็คโฮ ขุดบ่อเอาดินตรงนั้นมาท�าอิฐ 

ขายอิฐ ดินตรงนั้นคุณก็จะได้ที่ต�่า มีบ่อเลี้ยงปลาด้วย ท�าอิฐขายอิฐด้วย ไม่

เข้าใจ ก็เลยท�าเป็นรูปแบบให้ดู ขาย

ยังไง ใครจะมาซื้อ ท�าแล้วใครจะกล้า

ซื้อ ซื้อแล้วมันท�าอะไรได้บ้าง เขาคิด

ว่าเป็นอิฐก็คือเป็นอิฐอย่างเดียว แต่

ว่ารูปแบบมันไม่มีซ�้าหรอก อย่างเขา

จัดสวนก็ท�านะ จัดสวนเนี่ย และที่

ส�าคัญอิฐเราอัดเอง คัดเลือกดินเอง 

เราได้ดินของเราเอง 

 พี่หนิง  อ๋อ อันนี้ดินของเราเหรอ

 พีก่อล์ฟ  ครบั ดนิของเรา เอาซเีมนต์

มาผสมนิดเดียว ก็คือ ดินของเราขุด

มาหนึ่งรถอันนี้ (รถแต๊ก) 1 รถจะได้ 

100 ก้อน พอได้ 100 ก้อน มาผสมปนู 

ประมาณ 4 ลูก 4 กระสอบ ก็จะอัด

อฐิได้ประมาณเกอืบ 200 ก้อน ค่าเช่า

เครื่องก็ก้อนละ 50 สตางค์ ค่าแรงอัด 

จ้างคนมาช่วยนะ ก้อนละ 2 บาท ปูน

ตกก้อนละ 2 บาท ต้นทุนจริงๆ อยู่ 4 

บาทกว่าๆ ขายก้อนละ 8 บาท ราคา

ก้อนละ 8 บาท ก�าไรเท่าตัวเลย และ

ที่ส�าคัญเราขายได้ ท�าไมเราขายได้ 8 

บาท ท�าขายได้เพราะต้นทุนต�่า และ

ที่ส�าคัญคุณเอาไปก่อสร้างเองได้ ไม่

ต้องจ้างช่าง อย่างห้องน�้าที่ผมท�าเอง ใครเคยเล่นจิ๊กซอว์ อันนี้ท�าง่ายกว่า

จิ๊กซอว์อีก แล้วไปก่อท�าบ้าน ก่อยังไง พูดเรื่องก่อมันก่อยาก เอาวางกันขึ้น

แค่นี้ก็เป็นแล้วเสาอย่างนี้ ก่อต่อไปก็อย่างนี้ (มีคนถาม แล้วจะอยู่เหรอ) ต่อ

ไปเรากใ็ส่เหลก็เส้นตรงกลาง แล้วกท็นีีผ้สมปนูกบัทราย หยอดลงให้เตม็ร ูก็

จะเชื่อมกันแล้ว ไอ้ตัวนี้ มันจะดอกตัวนี้ไว้ดึงกัน เมื่อปูนเข้ามาเต็มดอกตัวนี้ 

อยู่เลยครับ ทั้งอันเลย ต่อไปก็จะขึ้น

ตรงนี้ 3 แถวก็จะลงเหล็ก แล้วก็ผสม

ปนูเหลวๆ หยอดให้มนัเข้ามาตรงนีใ้ห้

หมด ก็จะปิดเลย

 พี่หนิง  หยอดลงไปนี่แล้วลงไปข้าง

ล่างเลยเหรอ

 พีก่อล์ฟ  ครบั เตม็หมดทกุรเูลย ถ้าไม่

เต็มหมดทุกรูมันจะไม่ล้นตรงนี้ เราก็

จะหยอดไปเรือ่ย แต่ทีต่รงนีท้�าเป็นบ่อ

ปลาก็คือ ตอนนี้เป็นวิธีเก็บอิฐ เก็บไว้

เฉยๆ แต่ว่าเอามาใช้อย่างนีม้นัยงัเป็น

ประโยชน์ พอเค้ามาซื้อไป เราค่อย

มายกไปก็ได้ ก็ให้ปลาเราโต เราไม่

ต้องทิ้งไว้ก็ได้ และที่ส�าคัญไม่เปลือง

นะครับ ห้องน�้าตรงนั้นน่ะ หมด 400 

ก้อนเอง ลองคิดดูว่า 400 ก้อน ขนาด

ต้นทนุซือ้ยงัไม่ถงึหมืน่ ห้องน�้าตรงนัน้ 

แต่ว่าถ้าเป็นอิฐทั่วไปไม่ต�่ากว่าหมื่น 

ห้องน�้าห้องหนึ่ง เพราะว่า หนึ่ง.ต้อง

ไปซื้อเสา ตัวนี้ไม่มีเสา ห้องน�้าอันนี้

ไม่มเีสา เพราะว่าอฐินีเ้ป็นเสาเลย ขึน้

อย่างนี้แหละ ก่อขึ้นอย่างนี้ก็เป็นเสา

ในตัว สอง.ถ้าอิฐบล็อกทั่วไปแน่นอน

ไม่มีใครก่อเป็นต้องจ้างช่าง ไอ้ตัวนี้เราก็วางเหมือนกัน ถ้ากลัวก่อไม่เป็นก็

วางอย่างนี้ก่อนก็ได้ ก่อขึ้นเรียบร้อยแล้ว มันจะขึ้นเป็นรูปทรงของมันเอง 
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ก็เหมือนต่อจิ๊กซอว์ วางไปต่อไปเรื่อยๆ และที่ส�าคัญถ้ามันสลับกันอย่างนี้ก็

คือ วางถูกแล้วแหละ นี่รอบละ 30 ก้อน 150 ก้อน ตัวบ่อนี้ ถ้าอยากได้บ่อ

ลกึ เลีย้งปลาบกึกท็�าสงูกว่านี ้เรือ่งพงัมนัไม่พงัเพราะว่าไอ้ตวัดอกตวันีม้นัยดึ

กันหมดแล้วนี่ ลงล็อกแล้ว เราท�าสูงถึงประมาณหน้าอกเราได้

 พี่หนิง  แล้วปลาเลี้ยงกี่เดือน

 พี่กอล์ฟ  สองเดือนครับ แต่ตัวนี้เพิ่งเดือนเดียวเอง สองเดือนจะไปอยู่นู่น

แล้ว อยู่ในบ่อข้างในแล้ว

 พี่หนิง  ก็คือก่ออิฐ เอาผ้าใบด�าๆ มาวาง เอาน�้าใส่ เอาปลาใส่ เอาผักใส่

 พี่กอล์ฟ  อันนี้เค้าเรียกว่าจอกใหญ่

 พี่หนิง  จอกนี้คืออาหารที่ใช้เลี้ยง

 พี่กอล์ฟ  บางทีมันก็อาจจะอยากกินผักเหมือนกัน เหมือนคนอ่ะ เทศกาล

กินเจก็อยากกินมั่ง ปลาดุกปกติเป็นปลากินเนื้ออยู่แล้ว กินอาหารก็จะเป็น

เนื้อนะ แต่ว่ามาดูก็เห็นมันกินเรื่อยน่ะ บางทีกินเนื้ออย่างเดียวก็ไม่ย่อย

เหมือนกันนะ กินอาหารถ้าไม่มีผักมันก็ไม่ย่อยเหมือนกัน โตช้าเหมือนกัน

 พี่หนิง  แต่ว่าก็เอาพวกปลวกพวกอะไรมาให้ด้วย

 พี่กอล์ฟ  ครับ ส่วนมากพอมาเริ่มขนาดหัวแม่มือเราก็เริ่มเลี้ยงปลวก เลี้ยง

หอย เลี้ยงอะไรก็ได้ หอยเชอรี่มันเยอะครับ แล้วก็เอาหอยมาสับๆๆๆ เนี่ย

ตรงนี้ 10 กว่าปีแล้ว ทุบไม่ออกเลยเนี่ย ถ้าก่อแล้ว

 พี่หนิง  แล้วท�าไมตรงนี้มันเป็นสีแดง

 พี่กอล์ฟ  อ่าก็แล้วแต่ดินของเราครับ ถ้าดินสีเหลืองก็จะออกสีเหลือง แต่

ของผมดินเป็นสีนี้ก็ออกสีนี้ ถ้าอยากได้สีก็ใส่เพิ่มได้

 พี่หนิง  คือใช้เอาปูนหยอดๆ เหรอ

 พี่กอล์ฟ  ตัวนี้ถ้าหยอดปูนแล้ว ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ แข็ง แน่น

 พี่หนิง  จริงๆ อันนี้ตั้งใจเอามาท�าห้องน�้าเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  แต่ก่อนเค้าท�าห้องน�้า พวกนักศึกษา กศน. มาศึกษาแล้วก็มา

ท�าตรงนี้ตั้งแต่ที่ยังไม่เปลี่ยนเจ้าของ เจ้าของคนก่อนเขาจะท�าเป็นมูลนิธิฯ 

แถวนี้ เค้าเลยมาท�าห้องน�้าก่อน พอดีมันใช้ไม่ได้ ทุบไปทุบมา เหนื่อยทุบ 

ก็เลยเอาไว้เป็นคอกปุ๋ยหมักเลย เราขนไปใส่ทีนี้ก็รดน�้าหมัก แล้วก็หน้านี้ก็

ขนออกไปท�าผกั แล้วกท็�าลงใส่ใหม่ ขีเ้ลือ่ยทีเ่ราเหน็กจ็ะขนมาหมกัไว้ตรงนี้ 

 นิว  ไปดูซิมีตัวอะไรบ้าง

 พี่หนิง  ท�ายังไงให้น�้าเขียว

 พี่กอล์ฟ  ตัวน�้าเขียวก็ท�าให้มันอยู่ในที่โล่งแค่นั้นครับ ถ้าไม่อยู่ที่โล่งน�้าก็จะ

อีกสีหนึ่ง เพราะว่าตัวแสงแดดท�าให้ตะไคร่ขึ้นเอง ถ้ามันมีปลา ตรงที่แดด

ส่องจะท�าให้เกดิแหนแดง แหนเขยีวเป็นอาหารปลากนิพชืได้ พวกแหนแดง 

แหนเขียวจะขึ้นกับตะไคร่น�้าด้วย เกิดขึ้นเองเลย

 พี่จ๋า  ปลาดุกกัดมั้ยคะ

 พี่กอล์ฟ  ไม่กัดครับ ถ้ามือเรามีอาหารติดอยู่ เอาลงไป มันก็จะมาตอดๆ 

แค่นั้น

 พี่หนิง  นี่คือบ้านอีกบ้าน

 พี่กอล์ฟ  นี่คือต้นมะพร้าวน�้าหอม ในบ้านของเรามีเอง ขยายพันธุ์เอง เรา

จะไม่ได้น�าข้างนอกมาปลูกแล้ว มะพร้าวน�้าหอมมีหลักการการคัดเลือกคือ

มันใช้เวลากว่าจะรู้ว่าหอมจริง อย่างที่เค้ามาขายที่รถเร่กว่าจะรู้ว่าหอมจริง 

5 ปีน่ะ ถึงจะเป็นลูก 5 ปี เป็นลูกแล้วคนมาขายให้เรา 5 ปี เราถึงจะรู้ไป

ด่ามัน ไม่รู้มันไปถึงไหนแล้ว เราก็เลย พอเราคัดได้ต้นของเราเอง เออต้นนี้

หอมทีส่ดุ เรากท็�าเรือ่งเพาะของเราเอง คนอืน่เค้าจะซือ้ยงัไงกช่็าง เรือ่งพนัธุ์

ก็เรื่องส�าคัญ เพราะว่ากว่าจะรู้ว่าหอมหรือไม่หอม 5 ปี ทีนี้ก็เลยคัดของตัว

เอง ถ้ารู้ว่าต้นอย่างนี้ ลูกอย่างนี้ รสชาติอย่างนี้ มันหอม หอมแน่ 50 บาท ก็

ไม่ขาย (หวัเราะ) ทนีีพ้อเราไม่ขาย 50 บาท คนทีอ่ยากปลกูของแท้ 50 บาท 

จะบีบคอเราให้ขายเลย ปกติเค้าขายกันทั่วไป 20 บาทเอง

 พี่หนิง  นั่นก็มะพร้าวน�้าหอมเหมือนกัน

 พี่กอล์ฟ  ใช่ครับ เอาตัวนี้มาติด มันขึ้นก่อน พวกนี้ร่วงมาทีหลัง วิธีเพาะ

มะพร้าวน�้าหอม ต้องแช่น�้า เอามะพร้าวลูกแก่ๆ แช่น�้า ด้านที่ออกรากมัน

จะลงน�้า ด้านที่ออกหน่อจะขึ้นบน จะเป็นลูกรูปทรงอคล้ายย่างนี้ ด้านที่แช่

น�า้นานจะด�านะ มนัจะอิม่น�า้แล้วด�า ด้านทีล่อยขึน้ คอืด้านทีอ่อกหน่อ แล้ว

ก็ต้องช่วยให้เร่งออกหน่อ ต้องถาก เวลารดน�้าจะได้เข้า ไม่งั้นเราต้องรดน�้า

บ่อย เขาก็เลยต้องตัดอย่างนี้ ชุ่มน�้า
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 พี่จ๋า  อันนี้เป็นการเรียนรู้

 พี่กอล์ฟ  นี่ๆ เวลาแช่น�้าเราจะเห็นตัวด�าๆ

 พี่หนิง  รอยคราบน�้า

 พี่กอล์ฟ  เอียงๆ อย่างนี้ ด้านที่ขึ้นบนเราจะมาตัด ตัดเพื่อการรดน�้าให้ชุ่ม

 พี่หนิง  เออ มะพร้าวต้องลอยน�้าสิเนอะ

 พี่กอล์ฟ  อือ ต้องลอยด้านหนึ่งขึ้นอยู่แล้ว ลอยเอียงๆ อย่างนี้ แต่ถ้าขึ้น

อย่างนี้หรืออยู่อย่างนี้ อย่างนี้ไม่ต้องผ่าเลย มันเน่าแล้ว จะเอาไปเผาท�า

อะไรกท็�า มนัเน่าตัง้แต่บนต้นแล้ว ทิง้ลงน�า้แล้วลอยท่านี ้มนัต้องเอยีงอย่าง

นี้ แล้วด้านที่โผล่ขึ้นเราก็ต้องมาตัด ตัดเพื่อจะให้น�า้เข้าแล้วก็ออกหน่อขึ้น 

ถ้าปล่อยไว้เอง ส่วนมากจะออกมุมนี้ ถ้าปล่อยไว้เอง แต่ถ้าตัดจะออกใกล้ๆ 

ตรงนี้ แล้วเวลาปลูกมะพร้าวน�้าหอม เวลาไปเลือกมะพร้าวน�้าหอม กว่าจะ

รู้ว่าหอมจริงไม่จริงต้องใช้เวลา 5 ปี แต่ว่ามีเทคนิคอยู่หน่อยนึง เด็ดรากมา

แล้วก็ดมเอา เราลองเด็ดดู ถ้าร้านค้าเค้าไม่ให้เด็ด เราก็มาขูดตรงโคนนี้ก็ได้ 

ตรงขาวๆ ขูดดมดูว่าหอมไม่หอม ถ้าหอมจะออกกลิ่นนิดนึง จะไม่ออกมาก 

แต่ทั่วไปจะไม่หอมไม่มีกลิ่นเลย

 พี่หนิง  แต่อันนี้หอม

 พี่กอล์ฟ  เคยปลูกมะพร้าวกี่เดือน กี่ปีได้กินต้นครับ 

 เสียงตอบ  5 ปี

 พี่กอล์ฟ  โห ปลูกมะพร้าว 5 ปี ได้กินลูก ผมปลูก 3 เดือนได้กินลูก

 น้องๆ  หา!

 พี่กอล์ฟ  ปลูกมะพร้าว 3 เดือน ได้กินลูกจริงๆ ด้วย มีเทคนิคการปลูกอยู่

หน่อยนึง ปลูกมะพร้าว สนใจมั้ยพี่หนิง ปลูกมะพร้าว 3 เดือนได้กินลูก สน

ใจมั้ย

 พี่หนิง  อ๋อ จริงเหรอ ท�าไมได้เร็วอย่างนั้น

 พี่กอล์ฟ  ขุดหลุมประมาณ 1 ฟุต ใส่ปุ๋ยคอก ครึ่งถัง

 พี่หนิง  เอาใหม่ดิ๊

 พี่กอล์ฟ  ขุดหลุม 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ยาว 1 ฟุต ใส่ปุ๋ยคอกครึ่งถัง ชั้นแรก

เอามาฝั่งด้านทิศตะวันตก ชั้นที่สอง ดินน่ะ แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นที่สองเอาไป

ฝั่งด้านทิศตะวันออก เอาไว้คนละฝั่ง แล้วเทปุ๋ยคอกลงในหลุมแล้วที่นี้ก็เอา

ฝ่ังทีต่ะวนัตก หน้าดนิน่ะลงก่อน แล้วทนีีก้อ็ย่าปลกูลงอย่างนี ้มะพร้าวปลกู

ลงอย่างนี้มันไม่ขึ้น ต้องปลูกอย่างนี้

 พี่หนิง  อ๋อ บังคับมัน

 พี่กอล์ฟ  ครับ บังคับอย่างนี้ ต้นมันต้องเอียงๆ อย่างนี้ เพื่อไอ้ตัวโค้งมันจะ

ได้ขึ้นมาใหม่ เวลาเติบโตมันจะได้รู้ว่า เวลาออกลูกมา ลูกแรกจะออกด้าน

นี้ แล้วทีนี้ ข้างๆ หลุมก็ใส่เมล็ดแตงโม เมล็ดอะไรไป เมล็ดแตงโม มะเขือ

ฝักยาวอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็ช่วยเอาใบมันพรางแสงหน่อยนึง ลงน�า้ให้ชุ่ม

แล้วทีนี้ 3 เดือนได้กินลูก

 ทุกคน  อ๋อ!

 พี่กอล์ฟ  ได้กินลูกแตงโม ลูกมะเขือเทศ ปลูกข้างๆ

 ทุกคน  (หัวเราะเสียงดัง)

 พี่หนิง  ก็ว่าแล้ว 3 เดือนได้กินลูกมะพร้าว เป็นไปไม่ได้ บ้านพี่หนิงยังต้อง 

4-5 ปี ถึงจะได้กิน

 พี่กอล์ฟ  แล้วจะนั่งรอกินแต่ลูกมะพร้าวหรือเปล่าล่ะ เราก็ต้องกินแตงโม

รอก่อน

 นิว  (หัวเราะ) เราต้องกินแตงโมรอก่อน

 พี่กอล์ฟ  เออ เราต้องกินแตงโมรอก่อน 3 เดือนได้กินเลย

(เดินต่อ)

 พี่กอล์ฟ  อันนี้เป็นไม้สั้นๆ ที่ผมว่า จริงๆ แล้วไม่ได้ตั้งใจตัดนะครับ เหลือ

จากท�าบ้านหลงันัน้ พอมนัสัน้ๆ เรากด็ดัแปลงมาท�าตรงนี ้แล้วตวับานเกลด็

ปกติมันจะเป็นกระจกเนาะ แต่ของเราเอาไม้มาใส่เลย

 ทุกคน  ว้าว เท่ห์ ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกด้วย

 พี่กอล์ฟ  ใช่ ไม่ต้องกลัวเรื่องแตก แตกก็เอาไม้มาเปลี่ยน

 นิว  รวย เรามีไม้เยอะ (หัวเราะ)

 พี่กอล์ฟ  ไม่ใช่รวย แต่ไม้เราเยอะ หลังคาที่ออกแบบมาอย่างนี้ บ้านหลัง

เล็กก็จริง แต่พื้นที่ใช้งาน ตอนนี้ปกติเราถ้ามีบ้านอย่างนี้ หน้าร้อนเราต้อง

ตั้งพัดลมเนาะ แต่หน้าร้อนเราท�าตรงนี้มาเป็นพัดลมเองก็ได้ มาดูด้านข้าง
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ด้านนี้ กระถางดอกไม้ครับ

 เก่ง  ท�าไมต้องมีรูมันด้วย

 พี่กอล์ฟ  อ๋อ ยังไม่อัดเสร็จเลย

 เก่ง  อ๋อ ท�าเรื่อยๆ

 พี่กอล์ฟ  ที่บอกว่าเอาออกได้ ด้านบนเราจะเห็นเหล็ก เจาะรูไว้ 1 รู เพื่อ

ส่วนบนจะถอดได้ ขึ้นดูได้ ข้างบนจะถอดได้ ยกเป็นชิ้นๆ ไปเลย ตัวจั่วน่ะ 

ยกเป็นชิ้นจั่ว 1 อัน ชิ้นใหญ่นี่แหละ แล้วตัวนี้ที่เราเห็นนี่จะเป็นน็อต น็อต

ที่เหลือจากกระเบื้อง คือก่อนที่ผมจะท�าบ้าน knocked down ผมไม่มีพื้น

ฐานเรื่อง knocked down อะไรเลย รู้แต่ว่าเค้าถอดได้ ก็เลยมาดัดแปลง 

น็อตที่เหลือพวกนี้ เหลือแต่กระเบื้อง ชุดนี้ยกได้หมดเลยครับนี่ ดึง 1 ชุด 

เป็นชุดใหญ่หน่อย จริงๆ แล้วบ้าน knocked down เค้าถอดได้ทุกชิ้นนะ

ครับ ของผมก็เป็นชิ้นใหญ่ๆ อย่างนี้แหละ

 ทุกคน  (หัวเราะ) เป็นกรอบๆ

 พี่กอล์ฟ  ตีตะปูติดตัวนี้ ตัวด้านในจะเป็นไม้อีกแผ่นหนึ่ง แกะไม้ด้านใน ก็

จะยกไปได้เลย ของเขาทกุชิน้ถอดได้ แต่ว่าเครือ่งไม้เครือ่งมอืเขาต้องพร้อม

ลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือเยอะ แต่เราไม่มี เราท�ารูปแบบหลังนี้เป็นหลังแรก 

ต่อไปเราอาจจะท�าถอดได้ทุกชิ้นก็ได้ 

 พี่หนิง  นี่ไง ชิ้น A ไปต่อติดกับชิ้น B ไปติดกับชิ้น C

 พี่กอล์ฟ  อันนี้ก็ชิ้นหนึ่ง อันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่ง ยกไปเลย พอท�าไปท�ามาใกล้ๆ 

จะเสร็จ ไม่ถอดแล้วไม่ขายแล้ว

 ทุกคน  (หัวเราะ)

 พีก่อล์ฟ  เอาไว้ยงัไงกไ็ว้เลย ใส่เข้าไปเลย ตวัพืน้กระดานจะเป็นแผ่นเดยีวกนั 

เค้าจะเรียกว่าใส่ตัว ต๊อเม๊าะ นี่แหละ ตัวนี้เป็นตัวดันไว้ ตัวนี้จะไม่ตีตะปูนะ

ครับ ตัวนี้เป็นตัวดันเฉยๆ แล้วพวกนี้ยกไปเลย ตัวนี้จะดันไว้เฉยๆ ไม่ให้ล้ม 

นี่ก็ยกชุดใหญ่ไปเลย

 พี่หนิง  แล้วชิ้นเล็กๆ ตัวดันมันไว้อยู่ยังไง

 พี่กอล์ฟ  ตัวดันติดอยู่ตัวนี้ ถอดตัวนี้ไปเลย ติดไปเลย

 พี่หนิง  อ๋อ ตัวนี้เหมือนฟันเลื่อยไปเลย แล้วก็เอาตัวนั้นสวมๆแล้วก็ดัน

พับเลย

 พี่กอล์ฟ  จริงๆ บ้านขนาดนี้ถ้าท�าแบบ knocked down จริงๆ เอาใส่รถ

กระบะได้หมดเลย แต่ของผมต้องหกล้อถึงจะหมด (หัวเราะ) ท�า knocked 

down ชิ้นใหญ่ไปหน่อยนึง เป็นรูปแบบให้ตัวเอง แต่ก็เป็นหลังแรกที่

ท�า ออกแบบให้ตัวเอง พื้นที่ที่อยู่ข้างใน เราท�าที่ตรงนั้นให้ยื่นออกไปเพื่อ

ไม่เกะกะขาเรา เวลาตั้งพัดลม ตั้งทีวี ตั้งอะไร แล้วตัวนั้นรู้สึกจะเป็นโต๊ะ

คอมพิวเตอร์เก่าเขาแกะทิ้ง เราก็เลยเอามาท�ารูปแบบเลื่อน จริงๆ คอมฯ 

เพิ่งมีนะครับ แต่ว่าท�าเผื่อตั้งแต่ออกแบบบ้านนี้ (หัวเราะ) ทีแรกเลย เผื่อ

วันหนึ่งอาจจะมีคอมฯ มีอะไรไว้เรียนหนังสือ ไว้ให้ลูกเรียน ก็เลย พอมา

ปุ๊บก็ได้ที่วางเลย คือ เราท�าเหมือนกับท�าที่จอดรถก่อนนั่นแหละ ได้รถมา

ค่อยมาจอด (หัวเราะ) ก่อนที่จะได้จอดรถเราอาจจะจอดอย่างอื่นก่อนก็ได้ 

เก็บของเก็บอะไรก็ได้ 

 พี่หนิง  อันนี้ใช่ไม้ที่พี่บอก ไม้มะฮอกกานี

 พีก่อล์ฟ  ครบั ต้นตรงๆ ทัง้หมดเป็นไม้มะฮอกกานแีดง ต้นนีอ้าย ุ10 ปี ครบั 

 พี่หนิง  ที่พี่เค้าปลูกตั้งแต่แต่งงาน ตอนแต่งงาน

 พี่กอล์ฟ  ของทางเมืองหนาว ต่างประเทศนี่ 100 ปี เค้าไม่แตะกันน่ะ 100 

ปีใหญ่กว่านี้หน่อยนึง บ้านเรามันเมืองร้อน ร้อนชื้นด้วย แสงแดดดี นี่ 10 ปี

ครบั เดีย๋วพาไปดทูางนี ้...รถทัง้สองคนันีท้�าจากไม้ของตวัเองทีป่ลกูทัง้หมด 

ไม้กระถินอคาเซีย คันนั้นจอดตากแดดตากฝนมา 5 ปีแล้ว คันนี้ท�าใหม่ ท�า

เปลี่ยนเฉพาะด้านบนใหม่ นี่เป็นไม้กระถินอคาเซียทั้งหมดที่ปลูกเอง

 ครูป่าน  เนื้อคล้ายๆ ไม้สน

 พีก่อล์ฟ  คล้ายไม้สกัมากกว่าครบั ไอ้แขง็กไ็ม่แขง็เท่าไหร่หรอก แต่ว่าเหนยีว

ทน ตัวนั้นไม้สัก ไม่ใช่ไม้กระถินอคาเซีย

 พี่หนิง  ไม้เนื้อแข็งเหมือนกัน

 พี่กอล์ฟ  ครับ แต่ว่าไม่หนัก ส่วนอันนี้เป็นบ้านที่บอกว่าเอาไม้ตัวเองมาท�า 

ไม้ที่เป็นอยู่ข้างบนใช่หมดเลยครับ แล้วก็เป็นฝาด้านนู้นก็ใช่อีก อยู่ด้านบน 

เค้าเรียกว่าไม้จั่ว ไม้ขื่อ ไม้แปร ใช่หมดเลย ผมเอาอิฐมาท�าบ้านตัวเอง แล้ว

ออกแบบเป็นหลังแรกเลยในหมู่บ้าน ที่เอามาท�าเสาอย่างนี้ ช่างเค้าก็คิด
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เหมอืนพวกเราแหละ กลวัว่าไม่ทนเพราะว่าเราตัง้ขึน้มาเฉยๆ ใส่เหลก็เข้าไป 

เขาบอกว่ากลัวมันจะไม่ทน ผมเลยมาท�าบ้านหลังนี้ หลังแรก

 กี้  ไม่ได้ใส่คอนกรีตลงไปเลยเหรอ

 พีก่อล์ฟ  ไม่มคีรบั ใส่แต่เหลก็เฉยๆ ใส่แต่เหลก็แล้วกผ็สมปนูเหลวๆ หยอด

เป็นกาวเฉยๆ พอท�าขึน้มาปุบ๊ เค้ากบ็อกเอ๊ะจะท�ายงัไงให้มนัใส่ไม้ได้ เพราะ

ว่าบ้านพวกนี้ต้องท�ากับไม้ อิฐพวกนี้ท�ากับไม้จะสวย ผมก็เลยบอก ลองผ่า

อิฐดิ บอกให้ช่างลองผ่าอิฐ ผ่าอิฐแล้วก็ฝังน็อต น็อตตัวที่เราเห็นมันไม่ทะลุ

นะครบั ฝังแค่จากตรงนีม้าเอง แล้วกย็ดึตวันีล้ง แล้วเหลก็ทีผ่มว่าเค้าใส่ตรง

กลางใส่ไปท�าไม พอไปถงึข้างบนแล้วตวัเหลก็ตวันีจ้ะเป็นตวัยดึไม้แทน เหลก็

เส้นเดยีวเองยดึไม้ตวันี ้จบัตวันีไ้ปหาตวันีแ้ล้วกย็ดึไม้อกีตวัหนึง่กเ็ลยแขง็ไป

ข้างบน ตัวนี้ก็ใส่น็อตตัวเดียวเอง แล้วสองเสานี้ หมดแค่ 100 กว่าก้อนเอง 

130 ก้อน เสาละ 76 ก้อน ต้นทุนต�่าแล้วก็แข็งแรงด้วย ท�ามา 10 ปีแล้วครับ 

บ้านหลงันี ้พอหลงัจากนัน้ คนกส็นใจเรือ่งท�าอฐิพวกนีท้�าเป็นหลงัเลยกม็แีต่

ว่าท�าเป็นเฉพาะเสาโชว์ก็มี นี่ก็ขึ้นรูปแบบไว้

 พี่จ๋า  เคยเอาไปเช็คมั้ยคะว่ามันรับน�้าหนักได้เท่าไหร่

 พี่กอล์ฟ  ยังๆ ไม่ได้เช็คแต่ว่าเรื่องน�้าหนักต่อก้อนนี่รู้อยู่

 พี่จ๋า  ข้างในใช้เหล็กกี่เส้นคะ เห็นใช้เหล็ก 9 เอง

 พี่กอล์ฟ  ครับ เค้าเรียกว่าเหล็ก 2 หุนครึ่ง ไม่ใช้เส้นเดียวยาวนะครับ ถ้า

เส้นเดยีวยาวเราจะเหน็เนาะอฐิมนัมรี ูเราจะต้องขึน้ไปร้อยลงมา บางทร้ีอย

ผิดมุมก็เอาขึ้นใหม่ เหล็กจะตัดแค่นี้เอง มีทั้งหมด 4 รู เราใช้สองรู ขึ้นไปอีก 

3-4 ก้อน จะสลับรูทีนี้ สลับรูเสียบเหล็ก ขึ้นไปอีก 4 ก้อน สลับรู

 พี่จ๋า  ไม่ได้ยาวขึ้นไป

 พี่กอล์ฟ  ไม่ได้ยาวขึ้นไป สลับเฉยๆ แค่นั้นแหละ ช่องสุดท้ายแล้วให้เหลือ

ด้านข้างสองข้าง เพื่อจะเกี่ยวกับไม้ตัวนี้ ทีนี้ก็ถือว่า 10 กว่าปีแล้ว ตอนนี้ก็

ยังกระโดดชนสองขายังได้อยู่

 ครูป่าน  กระโดดถีบได้เลย

 พี่จ๋า  เพราะปกติเหล็ก 9 จะไม่ได้อยู่ในโครงสร้างเหล็ก มันจะอยู่แค่เป็น

เหล็กตะแกรงเป็นเหล็กพื้น

 พี่กอล์ฟ  อ่อๆ ตัวรับ แต่ตัวนี้ที่มันแข็งก็คือ ก็เหมือนกับคอนกรีตที่เราเท

แหละ ถ้ามเีหลก็เส้นแล้ว ตวัคอนกรตีกจ็ะไปจบัเหลก็ ตวันีก้เ็หมอืนกนั ในรู

มเีหลก็แล้ว ตวัคอนกรตีจบัระหว่างเหลก็กบัระหว่างอฐิเหมอืนกนั เลยท�าให้

ไม่โยกทั้งตัว ไม่มีตัวไหนโยกได้

 พี่หนิง  อิฐมันล็อกกันเอง

 ป่าน  เหมือนเลโก้

 พี่กอล์ฟ  ครับ เหมือนตัวเลโก้ ถ้าใครเคยต่อเลโก้นี่จะออกแบบได้ อาจ

ไม่ท�าอย่างนี้ อาจท�ารูปทรงอื่นก็ท�าได้เหมือนกัน เหลือช่องลม เหลือช่อง

หน้าต่าง รูปแบบหลาย ที่ผมเอาไปท�าครัวก็ท�าอีกรูปแบบหนึ่ง ท�าครัว ท�า

ห้องน�้าก็อีกรูปแบบหนึ่ง

 พี่หนิง  แล้วเครื่องอัดอิฐราคาสูงไหม

 พี่กอล์ฟ  ราคาแค่สองหมื่นกว่าบาทของใหม่ ของที่ผมซื้อมาของมือสาม

หรือสี่ก็ไม่รู้ ก่อนนั้นเค้าซื้อมามือสองในราคา หมื่นหก เค้าก็อัดท�าบ้านเค้า 

หลังหนึ่งเจ็ดพันกว่าก้อน แล้วทีนี้ ลูกชายเค้าก็มาอัดท�าบ้านทั้งหลังเลย ท�า

อิฐพวกนี้แหละ ทั้งเสา ทั้งหลังเลย แต่ตัวของเขาท�าเฉพาะแต่ด้านครัวกับ

ห้องน�้าคือตัวเจ้าของบ้านเอง ลูกชายเค้าท�าบ้านสองหมื่นก้อน แล้วก็ให้คน

เช่าอกีสีห่มืน่ก้อน สีห่มืน่ก้อนกก้็อนละสลงึ แต่ก่อนเค้าเอาก้อนละสลงึ เดีย๋ว

นี้เอาก้อนละห้าสิบสตางค์

 ครูป่าน  เมื่อกี้เห็นมีเนื้อเป็นอีกแบบหนึ่งน่ะฮะ ที่มันแดงๆ

 พี่กอล์ฟ  อ๋อ ถ้าดินแดง ข้อเสียก็คือจะมีกรวด ไม่ละเอียดเหมือนดิน

 ครูป่าน  แต่ใช้ตัวอัดนี้เหมือนกัน

 พี่กอล์ฟ  ตัวอัดเดียวกันครับ ตัวอัดเดียวกัน แต่ว่าตัวนี้มันเป็นดินที่ของ

ผมอีกแบบหนึ่ง จะเป็นดินทราย ตรงนู้นจะเป็นดินคล้ายๆ มีลูกรังนิดนึง

 ครูป่าน  วัสดุมันคืออะไรนะครับ ดินกับปูนเหรอ

 พี่กอล์ฟ  ดินกับปูน สองอย่างครับ ดินกับปูนกับน�้า ผสมผงแล้วก็อัดเครื่อง 

เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องอัดมัน แล้วก็จะพาลองอัดดู แล้วก็จะแนะน�าวิธีคัด

เลือกดินนิดนึง ไม่ใช้เทคนิคเยอะ วิธีคัดเลือกดิน

 ครูป่าน  แล้วไม้ชุดนั้น ไม้อะไรครับ
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 พี่กอล์ฟ  ไม้ขี้เหล็กครับ ไม้ขี้เหล็ก

 ครูป่าน  สวยดี สวยมาก

 พี่หนิง  ต้นขี้เหล็กที่เรากินแกงขี้เหล็กน่ะเหรอ

 พี่กอล์ฟ  ครับนี่ที่ผมปลูกเยอะ

 ทุกคน  สวยอ่ะ สีสวย

 พี่กอล์ฟ  นี่มันยังไม่ค่อยสวยนะครับ ถ้าได้ทาสีตั้งแต่ทีแรกมันไม่เป็นอย่าง

นี้หรอก ก็คือ ไม้ขี้เหล็กนี่ ที่เราเห็นขาวๆ มันจะเหลือง แต่ที่เราเห็นน�้าตาล

มันจะด�า เมื่อลงแล็กเกอร์แล้วจะเป็นสีเหลืองสีด�าสลับกัน มันขึ้นไป ลาย

สวย แต่คนน่ะมองข้ามว่าไม้ขี้เหล็ก ก็เหมือนกับว่า อุ้ย ปลูกแต่ไม้ยืนต้น 

ผักไม่ปลูก ผักก็ขี้เหล็กนี่แหละ กินแกงผักแกงขี้เหล็กนี่แหละ ไม้ประดับไม่

ปลูก ดอกขี้เหล็กนี่สวยนะ ดอกเหลือง กินได้มั้ยดอกขี้เหล็ก โอ้ย ซุปอย่าง

อร่อยเลย แกงก็อร่อย

 ทุกคน  ดอกก็กินได้เหรอ

 พี่กอล์ฟ  ดอกกินได้ท�าซุปเหมือนซุปหน่อไม้

 พี่หนิง  ใส่ย่านางด้วยหรือเปล่าคะ

 พี่กอล์ฟ  ไม่ต้องใส่ครับ

 เก่ง  อยากกินจัง

 นิว  ต้นนี้เท่าไหร่คะ

 พี่กอล์ฟ  ต้นนี้ 10 ปี คือมะฮอกกานีมารู้ข้อมูลทีหลัง มีต้นหนึ่งที่โคราช มี

เครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านพวกเราด้วยกนันีแ่หละ ไปเหน็ รูว่้าต้นนัน้น่ะราคา 

2 หมื่น ถามว่าอายุกี่ปี 18 ปี จ�าได้ตั้งแต่วันปลูก เพราะเค้าปลูกเอง ยาย

คนนั้นเค้าปลูกเอง 18 ปี เขามาให้ราคา 2 หมื่น เจ้าของต้นไม่ขาย บังเอิญ

มีอยู่ต้นเดียว เค้าจะไปท�าพวกฝ้า ระแนง สีจะสวยมาก สีจะออกแดงชมพู 

อายุ 18 ปี 2 หมื่น เค้าไม่ขาย ต้นนี้อายุ 10 ปี เราลองคิดดูว่าเราจะลอง

เปรียบเทียบราคาเท่าไหร่ สิ่งที่เค้าเอาไปท�าเราอาจจะได้เห็นเนาะ ใครเคย

เห็นไม้คิวแทงสนุ๊กบ้าง

 หลายคน  เคย

 พี่กอล์ฟ  นั่นแหละครับไม้มะฮอกกานี ไม้ตีเบสบอลที่เป็นกระบอง นั่นก็

คือไม้มะฮอกกานี้

 นิว  ต้องเอาไปแปรรูปก่อนขาย

 พี่กอล์ฟ  แล้วก็กีตาร์ ตัวกีตาร์ เคยเห็นมั้ยครับ กีตาร์ นั่นแหละ ตัวคอ

ของกีตาร์นั่นแหละ ไม้คอกีตาร์ก็มะฮอกกานี แล้วก็ไม้ท้ายปืนต�ารวจที่เป็น

ลูกซองสมัยเก่า ซองยาวๆ ปืนต�ารวจเมืองนอก

 พี่หนิง  ไรเฟิลเหรอ

 พี่กอล์ฟ  ปืนไรเฟิลนั่นแหละ อีกอย่างหนึ่ง ใครเคยเข้าร้านท�าผมบ่อยๆ 

อาจจะเคยได้ยินเนาะ สีมะฮอกกานี สกัดจากฝักของมะฮอกกานี ฝักของ

มะฮอกกานีจะเอาไปท�าเป็นสีคล้ายๆ เปลือกมังคุด เอามาท�าสีผม ก็คือสี

ย้อมผมที่แพงๆ ก็สีมะฮอกกานี คือกว่าจะได้ฝักของมัน แล้วทุกวันนี้เมือง

นอกจะหมดแล้ว กว่าจะโต แล้วที่ส�าคัญใช้ไปแล้วไม่มีใครปลูกด้วย โตช้า 

ทกุวนันีพ่้อค�าเดือ่งไปรูข้้อมลูมาใหม่ ใบร่วงลงมา ก้านของใบมนัพวกนี ้แย่ง

กันเก็บเลยนะครับ เพื่อไปท�าสี สกัดเอาสีได้ พวกนี้

 พี่หนิง  อ๋อ ก้านนี้ก็ท�าสีได้

 พี่กอล์ฟ  อ่า ท�าสีได้ สีย้อมผม ย้อมทาบ้าน เคยเห็นมั้ยสีมะฮอกกานีทา

บ้าน สีสวยๆ สีแดงๆ ออกชมพูหน่อยนึง

 เน็ด  แล้วท�าเองได้มั้ยคะ

 พี่กอล์ฟ  สกัดสีเหรอ ยังๆ ยังไม่เคยลองท�า

 บับเบิ้ล  นี่ต้นอะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  เรียกว่าต้นส้มกบ

 บับเบิ้ล  มันนิ่ม

 พี่กอล์ฟ  มันนิ่มเปลือกด้านนอกมันเฉยๆ อีสานเรียกส้มกบ แต่ว่าภาษา

กลางเค้าเรียกอะไร

 บับเบิ้ล  เอาไว้ท�าอะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  คนโบราณเค้าจะเอายอดมันสับใส่เวลาเอากบมาหมก

 บับเบิ้ล  เวลาหมกกบ

 พี่กอล์ฟ  อ่า เค้าเรียกส้มกบ เข้ากันกับกบที่สุดเลย สับใส่เนื้อกบ ยอดอ่อน 

สับใส่เนื้อกบ

 บับเบิ้ล  แหนมกบอะไรอย่างนี้เหรอคะ
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 พี่กอล์ฟ  ประมาณนั้นแหละ (หัวเราะ) แต่ท�าเป็นห่อหมกกบ เอ่อ 

มะฮอกกานีต้นนี้ปลูกไว้เมื่อไหร่รู้มั้ย ถ้าพวกเราถ้ามีโอกาสนะ แนะน�าไว้

เลย ต้นนี้อายุ 10 ปีนะ ปลูกตอนที่หมั้นกันกับพี่อ้อยแฟนพี่นี่แหละ หมั้น

กันแล้วพ่อค�าเดื่องเป็นคนวางแผนให้เขามาปลูก คือ จ้างเขามาปลูกว่างั้น

เหอะ จ้างเขามาปลูกตอนหมั้นกัน แต่ว่าจ้างมา 2 คน เพื่อนเขามาด้วยคน

หนึ่ง เพื่อนพี่อ้อยมาด้วยคนหนึ่ง แต่ว่าให้เฉพาะค่าจ้างของเพื่อนพี่อ้อย 1 

วัน 100 บาท แต่ว่าตัวพี่อ้อยเองไม่ได้รับค่าจ้าง ก็คือ ปลูกไว้อนาคต ปลูก

ตอนหมั้นกันอยู่ ปลูกประมาณเดือนสิงหา

 บับเบิ้ล  ท�าไมต้องจ้างคนปลูก ปลูกเองไม่ได้เหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  อยากให้เขามาปลูกด้วย แต่พี่อ้อยไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องต้นไม้ เขา

ไม่มีพื้นฐาน เขายังไม่ได้รักต้นไม้ ยังไม่ได้รู้จักต้นไม้เท่าไหร่ พ่อค�าเดื่องกับ

แม่กเ็ลยวางแผนว่าให้เขามาปลกูเพือ่อนาคต พอปลกูปุบ๊ ปลกูหมัน้กนั ตอน

นัน้แต่งงานปลกูมาได้ปีนงึ ปลกูช่วงเดอืนพฤษภา พีไ่ปหมัน้พีอ้่อยตอนเมษา 

ปลูกช่วงเดือนพฤษภา แล้วก็มาแต่งงานกันเดือนพฤศจิกา หลังจากนั้นก็มา 

10 ปีแล้ว น้องฟางลูกสาวคนโต 9 ปี เค้ายังไม่เกิด ต้นไม้นี้เกิดก่อนเขาปีนึง 

แล้วอนาคต ตอนนี้พี่ก็ 35 เอง อีกซัก 10 ปี น้องฟางจะได้ท�าบ้านมั้ย ได้ 5 

ต้นนี่พอแล้ว ได้แล้วบ้านน้องฟาง

 พี่หนิง  บ้านหลังเบ่อเร้อเลย

 พี่กอล์ฟ  เออ บ้านหลังเบ่อเร้อเลย อีก 10 ปีเนาะ 19 ปีเอง ยังไม่ดีหรอก 

เอาซัก 25 ปี เอาเบญจเพสก่อนเนาะ (หัวเราะกัน) บวกเข้าไปอีกเลย เป็น

เท่าไหร่ ตอนนี้น้องฟางอายุ 9 ปี แล้วก็บวกเข้าไป

 ค�าถาม  คนมาสู่ขอล่ะ

 พี่กอล์ฟ  เงื่อนไขก็คือ มีต้นไม้ ถ้ามาก็คือ ต้องมีต้นไม้สองหมื่นต้นล่ะครับ

 ทุกคน  โอ้โห

 พี่กอล์ฟ  ค่าดองไม่เอา มีต้นยางนาก็ได้ มีต้นมะฮอกกานีซักสองหมื่นต้น

 พี่หนิง  ไม่ต้องแห่ขันหมาก บอกว่ามีต้นไม้แล้วสองหมื่นต้น ต้องเตรียม

ปลูกตั้งแต่ตอนนี้นะ

 พี่กอล์ฟ  ใช่ครับ (หัวเราะกัน) ถ้าปลูกตอนนี้ราคาอาจจะไม่ถึงสองหมื่น

ต้นเนาะ แต่ถ้ามาปลูกตอนนั้นอาจจะสองหมื่นต้น เพราะว่าตอนนี้บวก

เวลาไปด้วยไง

 แอน  ปลูกถั่วได้ป่าว

 พี่หนิง  เขาเอาไม้ต้น เอาไม้ยืนต้น

 แอน  ก็ต้นไม้อ่ะ (หัวเราะ)

 พี่กอล์ฟ  พวกนี้มันรีบร้อน เค้าว่ามีไม้อะไรที่ปลูกแล้วกินได้เร็วบ้าง เค้า

บอกว่ามี เค้าก็ตอบก่อนเลยว่า ถั่วงอก เค้าไม่เชื่อ เค้าเถียงว่ามีได้กินเร็ว

กว่าถั่วงอก ถั่วงอกกี่วันครับ

 ทุกคน  อาทิตย์หนึ่ง

 พี่กอล์ฟ  สู้แมงลักไม่ได้ แมงลักเราเอามาปลูกปุ๊บ เด็ดปุ๊บ เอายอดกินได้

เลย ได้กินก่อนถั่วงอกอีก ถ้าเราไม่ได้เด็ดยอด มันจะเหี่ยวไง ปลูกปุ๊บยอด

ออกเด็ดเลย ต้องเด็ดยอดได้กินเลย เร็วกว่าถั่วงอกอีก

 ทุกคน  อ๋อ

 พีก่อล์ฟ  ถ้าเค้าถามว่าต้นอะไรปลกูแล้วได้กนิเรว็ทีส่ดุ อย่าไปตอบว่าถัว่งอก 

แมงลักเร็วกว่า บางทียังไม่ปลูกเลย เด็ดกินก่อนแล้ว

 ค�าถาม  ต้นนี้ต้นอะไร

 พี่กอล์ฟ  อันนี้ผักเม็กครับ คนอีสานจะกินกับลาบ กลิ่นมันคล้ายๆ ชมพู่

 พี่หนิง  ช่องเม็กกับผักเม็กอันเดียวกันเหรอ

 พี่กอล์ฟ  เอ่อ...ต้นนี้เค้าเรียกว่าต้นเม็กน่ะครับ

 พี่หนิง  ที่เราไปกินแหนมเนืองไง

 พี่กอล์ฟ  ทีนี้ มาดูที่ผมมาท�าดัดแปลงใช้กับครัว ข้อดีของมะฮอกกานีก็คือ 

แตกกิ่งมา กิ่งก็จะตรง ชะลูดไปเหมือนกัน

 พี่หนิง  ตรงนี้แตกกิ่งแล้วเหมือนได้สองต้นเลยเนอะ

 พีก่อล์ฟ  ครบั ตรงนีท้ีเ่รามาท�าเป็นครวั กค็อื ตวันีอ้อกรปูแบบทรงก่อนเค้า

อีก พอมาท�าปุ๊บ เอ๊ะจะมาท�าครัว จะท�ายังไง ก็คือ ตัวนี้จะเป็นเสานะครับ 

ข้างในจะเป็นเสาเหมือนกันแต่ว่าให้เสาตัวนี้มาต่อกับตัวนี้อีกทีนึง ที่จริงตัว

นี้เป็นเสาต่างหากแต่ว่ายึดตัวนี้ได้ด้วย คือสลับกันเข้าดอกเข้าไปเข้ามาตัวนี้

เป็นเสา แล้วทีส่�าคญัตวันีค้อืเหลก็เส้นทีผ่มว่า ยดึไว้ตรงนีแ้ล้วกต็ดัเหลก็เส้น
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ไว้ตรงนี้ ทีนี้ก็เอาไม้ตัวนี้ เคาะๆๆ ให้เป็นรูปสว่านแทง คว�่าไม้ตัวนี้ลง แน่น

ไปเลย ทีนี้ไม้ตัวนี้ก็เอามาเป็นส�าหรับตีครัว ครัวต้องโล่ง ท�าเหมือนห้องน�้า

ไม่ได้ ข้อแตกต่าง แล้วพอเราขึ้นมาตรงนี้ ก็ขึ้นไปธรรมดาสลับเหมือนเสา

หน้าบ้านไปเลย แต่ที่ส�าคัญเหล็กเส้น ก่อนกับตัวนี้ก็จะมีเหล็กเส้นเส้นเดียว

ก่อนกบัตวันี ้ต่อไปถ้าเราไม่มตีงัค์เราท�าครวัแบบนีก่้อน ต่อเสาขึน้ไปอกี เอา

อิฐขึ้นไปอีก ต่อไปก็อาจท�าเป็นบ้านข้างบนนี้ก็ได้ คือ ท�าแล้วไม่ต้องทุบ ก็

อฐิพวกนีแ้หละ ต่อขึน้ไปเรือ่ย ต่อไปอาจเป็นบ้านตรงนีก้ไ็ด้ เอาหลงัคาออก

ปุ๊บ ท�าไม้ขื่อเหมือนบ้าน ท�าขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลย

 พี่หนิง  พี่เรียนวิศวะที่ไหนเหรอคะ สร้างบ้านได้ (หัวเราะ)

 พี่กอล์ฟ  ก็ท�าไปด้วยออกแบบไปด้วย วางธรรมดาก่อนไงครับ ยังไม่หยอด

ปูนนะ รูปแบบธรรมดา วางธรรมดาเหมือนบ่อปลานี่แหละ บ่อปลาก็

ออกแบบเอง เรากอ็อกแบบเอง กจ็ะลงตวั ส่วนถงึเรือ่งความคงทนนะ เดีย๋ว

จะให้เราดูหน่อย อิฐบล็อกซีเมนต์ทั่วไป ถ้าโดนฝนมากๆ จะผุ แต่ตัวนี้ 10 

ปีแล้วครับ ยังไม่มีแผลไม่อะไรนี่

 ค�าถาม  ท�าจากอะไรนะครับ

 พี่กอล์ฟ  ปูนกับดินครับ ขัดเมื่อไหร่ก็ยังเหมือนเดิมเลย 10 ปีแล้ว

 ฟาง  อัตราส่วนเท่าไหร่

 พี่กอล์ฟ  อัตราส่วน เคยเห็นถังหิ้วปูนมั้ยครับ ถังกระแป๋งเล็กๆ หิ้วปูน ดิน 

25 ถังต่อปูน 1 ลูก

 ครูป่าน  ดินอะไรครับ

 พี่กอล์ฟ  ดินที่เราร่อนแล้ว เป็นดินที่อย่าให้มีราก พวกเศษวัชพืช ต้องไป

เอาดินที่โล่งๆ ต่อปูน 1 ลูก จะได้ประมาณ 50-55 ก้อน

 ฟาง  แล้วทรายล่ะคะ

 พี่กอล์ฟ  ไม่มี ไม่มีทราย ดินอย่างเดียว

 ฟาง  ปูน 1 ลูก หนักเท่าไหร่อ่ะ

 พี่จ๋า  50 กิโลกรัม

 พี่กอล์ฟ  ถุงละประมาณ 105 บาท หรือ ร้อยนิดๆ นี่แหละ ก็เท่ากับตก

ก้อนละ 2 บาท

 พี่หนิง  ไม่ต้องใช้น�้าอะไรเลยเหรอ

 พีก่อล์ฟ  น�า้ใช้ทเีดยีวกค็อื ใช้นดิเดยีวรดให้มนัชุม่ๆ ก�าไม่ให้เหนยีว ถ้าเปียก

อิฐจะร้าว ถ้าแห้งอิฐจะร้าว พอดีๆ ถ้าก�าปุ๊บเห็นรอยนิ้วมือเราปุ๊บ อ่า แสดง

ว่าใช้ได้ คลายบ้าง แสดงว่าใช้ได้ เดี๋ยวจะพาไปดูตอนท�าตรงนั้น

 พี่หนิง  เดี๋ยวจะให้น้องๆ ได้ร่วมท�า

 พี่กอล์ฟ  ได้ท�าครับ ได้ท�า

 เสียง  เย้!

 พี่หนิง  เดี๋ยวสร้างบ้านตรงนี้เลย (หัวเราะ)

 ค�าถาม  ตรงนี้อะไรคะ

 พี่กอล์ฟ  ตรงนี้ เลี้ยงจิ้งหรีดไว้บริโภค

 พี่หนิง  ตัวเล็กนิดเดียว

 พี่กอล์ฟ  เวลามันออกไข่มา เอามาใส่ตรงนี้ ที่เราเห็นเป็นไข่ทั้งหมด

 ลุงอ๋อย  นี่ตัวเล็กมันเหรอ

 พี่กอล์ฟ  ใช่ครับนี่ตัวเล็กมัน

 พี่ซัง  เหรอ คิดว่ามดด�า

 พี่กอล์ฟ  พอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเอาใบมัน ใบไม้ทุกอย่างกินได้หมดเลย 

อาหารก็มีอาหารไก่นิดเดียว เลี้ยงหนึ่งเดือน ก็จะได้ตัวเท่านี้แหละ (ไปอีก

บ่อหนึ่ง)

 พี่หนิง  ตัวเท่ากิ๊บเลย เอ้ย ไม้หนีบเลย

 พี่กอล์ฟ  ข้อดีของจิ้งหรีดคือ เราเอาอย่างนี้ไปฝากคนอื่นได้ (ตัวเล็กๆ เท่า

มดด�าใส่ขัน) ให้คนอื่นได้ ได้อย่างนี้ ก็เหมือนผมได้มานี่แหละ ไม่รู้กี่ตัวแล้ว 

เดี๋ยวพอมันโตขึ้นจะด�าเลยมองไม่เห็นตรงนี้หรอก (ก้นถังสีฟ้าๆ)

 ทุกคน  หูย...

 พี่กอล์ฟ  คนอีสานไม่ได้กินจิ้งหรีดทอดอย่างเดียวนะ แกงใส่หน่อไม้ดอง 

เค้าก็ท�า ท�าน�้าพริกจิ้งหรีดเค้าก็ท�า พริกป่นจิ้งหรีด นี่ไข่ของจิ้งหรีดครับ (ชี้

ไปทีใ่นขนัใบหนึง่) จิง้หรดีมนัไข่ออกมา หลงัจากไข่เสรจ็ เราต้องไม่ให้อาหาร 

หลงัจากไข่เสรจ็มนัจะกนิกนั กนิเพือ่นด้วยกนั จะกดักนักนิกนัเลย หลงัจาก

ไข่เสร็จเราต้องเอาไปท�าอาหารกิน หรือไม่ก็ต้องเอาไปจ�าหน่ายท�าอะไร
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 ค�าถาม  แล้วเอาตัวแม่มาจากไหน

 พี่กอล์ฟ  ก็เอามาจากแถวนี้แหละครับ แล้วต่อไปพอตัวโตเท่านี้ แล้วก็เอา

ถาดพวกนีไ้ปไว้แค่นัน้แหละ มนักจ็ะหลบัปุย๋ๆ วางไข่ พอหลงัจากนัน้เรากจ็ะ

เก็บตัวทั้งหมดไปกินหรือว่าจ�าหน่าย 

แล้วไข่ก็จะแตกออก

 พี่กอล์ฟ  นี่ลูกมันตัวเล็กๆ ขาวๆ นี่

ไข่ อย่างนี้ถือว่าแห้งแล้ว ต้องพรมน�้า

นิดนึง เพราะว่าจิ้งหรีดชอบความชื้น

นิดหน่อย (หยิบฟ็อกกี้มาฉีดให้)

 พี่หนิง  แล้วเวลาเลี้ยงก็คือ

 พีก่อล์ฟ  ครบั กฉ็ดีให้ความชืน้หน่อย

นึง

 พี่หนิง  เหมือนต้นไม้เลยต้องพรมน�้า  

บับเบิ้ล  เดี๋ยวแตกรากมั้ย (หัวเราะ)

 พี่กอล์ฟ  พอวางปุ๊บ เดี๋ยวก็ออกเป็น

ตัวเล็กอย่างนี้

 ค�าถาม  แล้วอย่างนี้ใช้เวลากี่วัน

 พี่กอล์ฟ  ประมาณอาทิตย์เดียว

ครับ แล้วอาทิตย์หนึ่งก็จะตัวโตเท่า

นี้เลย (มดด�า)

 พี่หนิง  เริ่มต้นคือมีตัวพ่อตัวแม่ก่อน

 พี่กอล์ฟ  ครับๆ รวมๆ แล้วเดือน

นึง คอกแค่นี้ อาหารไม่ถึงครึ่งของ

ครึ่งกิโลเลย อาหารพวกนี้ มัน ชอบ

กินพวกใบมันส�าปะหลังหรือพวกผัก

เศษๆ อะไรที่เราปลูก เรากินไม่หมด 

ถั่วอะไรก็วางลงไป แต่เราต้องเก็บออกเพื่อความสะอาด เพราะว่าจิ้งหรีด

ชอบชื้นก็จริงแต่ไม่ชอบเหม็นอับ

 บับเบิ้ล  อันนี้ท�าไว้ขายเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  ทั้งกิน ทั้งขายครับ

 พี่หนิง  เอ้า แล้วเวลาเปิดมา เราจะให้อาหารมันไม่บินหนีเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  อ๋อ ไม่หนี ไม่บินครับ มีตัวนี้ไต่ขึ้นมามันจะลื่นเลย ขอบตรงนี้จะ

ลื่นครับ แต่ก่อนที่เค้าเลี้ยง เราเคย

ได้ยินเนาะ การเลี้ยงจิ้งหรีด ที่เลี้ยง

ขาดทุนก็คือ จิ้งหรีดพวกนั้นเป็น

จิ้งหรีดพันธุ์ไม่มีปีก แต่พวกนี้เราเอา

พันธุ์พื้นบ้านมาผสมก็เหมือนไก่สาม

สายเลือดแหละ กับไก่พันธุ์ ไก่พันธุ์

ไม่รอด แต่ว่าไก่สามสายเลือดมารอด 

ตัวนี้ขยายพันธุ์เอง แล้วก็ตัวโต ไม่ตัว

เล็กเหมือนจิ้งหรีดแดง จิ้งหรีดด�าก็

เลยเลีย้งผสม ประสบความส�าเรจ็ ทกุ

บ้านเลี้ยงแทบทุกบ้าน

 พี่หนิง  ไปทอด ไปท�าอะไร

 พีก่อล์ฟ  ทอด แล้วกท็�าอะไรได้เยอะ 

หลายอย่างครับ วันหนึ่งอาจไม่ได้มี

เวลาให้อาหาร ผักใส่ 1 ก�า อีก 2 วัน

ค่อยมาดู

 พี่หนิง  แล้วมะพร้าวนี่ มันอยู่แล้ว

เหรอ

 พี่กอล์ฟ  ส่วนหนึ่งของมะพร้าวก็

คือ บางทีเค้าก็กัดกินนะครับ ไอ้ตัว

ขุยของมะพร้าว ใช่ครับ ไอ้ตัวแผง

ไข่นี่บางทีเค้าก็กัดกินนะครับ กิน

กระดาษ กินหนังสือพิมพ์ ที่มันแห้ง 

กินใบยออย่างงี้

 พี่หนิง  แล้วร้องมั้ย
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 พี่กอล์ฟ  ตัวโตก็ร้องครับ

 พี่หนิง  แล้วน้อยๆ อย่างนี้ร้องหรือเปล่า

 พี่กอล์ฟ  อ๋อ ไม่ครับ ไม่ร้อง

 บับเบิ้ล  แล้วก็เลี้ยงไว้อยู่นี้ พอโตก็เต็มเลย

 พี่กอล์ฟ  ครับ ถ้าโตกว่านี้จะมองไม่เห็นถังเลย

 นิว  ถ้าโตกว่านี้ก็ร้องดังด้วย (หัวเราะ)

 พี่กอล์ฟ  ครับ ไปต่อครับ ยังเหลืออีกหลายอย่างให้เราเรียนอยู่

(เดินกันต่อ ไปถึงใต้ต้นไม้กลุ่มหนึ่ง)

 พี่กอล์ฟ  มีใครชอบทานเห็ดมั้ย เห็ดธรรมชาติ รู้จักเห็ดระโงกมั้ยครับ

 แอน  เห็ดโคน

 พีก่อล์ฟ  อึย้ เหด็โคน กเ็หด็โคนส ิเหด็ระโงกมนัจะออกสเีหลอืง กโิลละ 200 

กว่าบาท ทุกวันนี้เค้าพัฒนาเป็นเอาเห็ดธรรมชาติเห็ดป่ากัน เพาะเห็ดป่า ที่

ส�าคญัทีเ่หด็ระโงกกค็อืตวันี ้ถ้ามต้ีนยางนา จะปลกูเหด็ระโงกได้ เราจะมาขดุ

หลุมสองหลุมข้างต้นยางนา เพื่อให้รากยางนาขาด แล้วทีนี้ก็จะน�าเชื้อเห็ด 

ก็คือ ดอกแก่ของเห็ดที่เป็นดอกมา เราจะเอามือไปขุด แล้วก็เอามาทั้งดินที่

ติดมากับเห็ด แล้วทีนี้ก็เอามาผสมกับปุ๋ยคอก 1 ถัง แล้วก็ดินปลวก 1 ถัง 

 พี่หนิง  ดินปลวกเป็นยังไงคะ เอามาจากรังปลวกเหรอ

 พี่กอล์ฟ  ใช่ครับ ใช่ ดินจอมปลวกตรงไหนก็ได้ ไม่ต้องตรงกลางรังมัน เอา

มาผสมกัน แล้วก็เทลงหลุมที่เราขุด ก็ใส่เชื้อเห็ด ผสมเชื้อเห็ดลงไปด้วย เท

ลงหลุม รดน�้า เอาใบไม้มาใส่เยอะๆ ถ้าใส่ใบไม้เยอะๆ เห็ดจะดอกใหญ่ เห็ด

ระโงกเราท�าไว้ปีนี้ ปีหน้ามันจะออก เนื่องจากรากของยางนาจะเป็นตัวดูด

สปอร์ของเห็ดไปเก็บไว้ที่ต้นของมัน หลังจากมันดูด ที่เราใส่ปุ๋ยคอกก็คือล่อ

ให้มันดูดปุ๋ยคอกที่อยู่กับเชื้อเห็ดของเรา มันจะดูดไปเก็บไว้ที่ต้นมัน ปีหน้า

รากออกใหม่ รากออกถึงไหน เห็ดระโงกจะออกไปถึงนั่นเลย ที่ท�าตรงนี้ก็

เพราะแถวนี้ต้นยางนาเยอะ

 ทุกคน  อืม

 ค�าถาม  แล้วต้นยางนาไม่เป็นไรเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  ไม่เป็นไร เราไม่เอาจนรากขาดนี่ครับ

 พี่หนิง  ไม่ติดเชื้อราเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  เห็ดก็เชื้อราเหมือนกัน สปอร์ของเห็ดมันเก็บไว้ ฝนตกปีหน้ามัน

ก็ออกมาได้ ด้านบริเวณนี้จะออก

 พี่หนิง  แต่ก็ไม่มีผลต่อตัวต้นยางนา

 พี่กอล์ฟ  ไม่มีผลครับ 

 พี่หนิง  รากไม่เน่าไม่เสียเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  ครับ มีต้นไม้ถึงจะท�าเห็ดพวกนี้ได้ ต้นยางนาพวกนี้

 พี่หนิง  แล้วเชื้อเห็ดเอามาจากไหนคะ

 พี่กอล์ฟ  เดี๋ยวนี้พอเอามาท�าอย่างนี้ เค้ารู้ว่าท�าได้แล้ว เชื้อเห็ด มีราคานะ

ครับ ดอกละ 100 บาทแต่ก่อน เดี๋ยวนี้ ดอกละ 150 บาท ดอกนึงก็ท�าได้

ต่อต้นหนึ่งแล้ว

 พี่หนิง  เห็ดระโงกมันเป็นยังไงคะ ใหญ่ๆ

 พี่กอล์ฟ  ใช่ครับ ดอกใหญ่ๆ เหลืองๆ เหมือนกับเห็ดโคนนี่แหละ 

(เดินต่อ)

 พี่หนิง  แล้วตรงนี้ท�าอะไรคะ ไม้ที่เลื่อยๆ ไว้

 พี่กอล์ฟ  ตอนแรกตรงนี้จะท�าเป็นบ้านหลังเล็กๆ แบบนั้น จะท�าเป็นกุฏิ

ถวายวัด เหมือนไม้สักเลย คนไม่รู้ก็บอกว่าไม้สักเหมือนกัน เพราะว่าเคย

ท�าประตูหน้าต่างที่มีแกะลายเรียบร้อย ไปเป็นเหมือนไม้สักเลย ขายราคา

เดียวกับไม้สัก เค้าก็บอกว่าไม้สัก เพราะว่าคนจริงๆ คนที่ใช้ไม่ได้รู้เลยนะ 

คนที่พอรู้ก็มีพวกช่าง

 พี่หนิง  กระถินอคาเซีย

 พี่กอล์ฟ  ครับ กระถินอคาเซีย มันจะเหมือนไม้สักมากเลย

 พี่หนิง  บ้านพี่เค้าก็ใช้ไม้นี้เหมือนกัน

 พี่กอล์ฟ  หลังนี้ทั้งหลังเลยครับ ปีกไม้ของไม้พวกนี้แหละ ปีกไม้อย่างนี้ผม

ก็จะเก็บไว้แหละ ปีกมันเก็บไว้

 ค�าถาม  ไม้อย่างนี้ปลวกขึ้นได้หรือเปล่าคะ

 พีก่อล์ฟ  ทัง้หลงั มไีม้นีท้ีป่ลวกไม่กนิ ให้น้องสาวทีเ่ป็นแม่ครวัเอาไปท�าบ้าน 

ตวันีท้�าเป็นวงกบ ไม้อย่างอืน่มนักนิหมดเลย เหลอืแต่วงกบไว้ (หวัเราะ) ทนีี้
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ก็เลย น้องสาวมาเอาไม้นี้ไปท�าที่เป็นไม้ขื่อไม้แปรทั้งหมดเลย มาเอาไม้นี้ไป

แทนแล้ว คดิดเูหลอืแต่วงกบ ทัง้บ้าน ไม้กระดานอะไร ไม้ยางนากนิหมดเลย 

 พี่หนิง  ไม้ยางนาก็กินเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  โอ้ย มันชอบเลยแหละ ยางนาของชอบเลยแหละ

 พี่หนิง  แต่อันนี้ไม่กิน

 พี่กอล์ฟ  อันนี้ส�าหรับท�าฝา ว่าจะท�าเป็นฝาแบบที่คล้ายๆ บานเกล็ดน่ะ 

 กี้  ต้นกระถินอคาเซีย

 พี่หนิง  เป็นพืชพื้นถิ่นหรือเอามาจากไหน

 พี่กอล์ฟ  ออสเตรเลียครับ น�าเข้าโดยกรมป่าไม้ น�ามาพัฒนาพันธุ์ตั้งแต่

ปี 2537

 พี่หนิง  เป็นไม้โตเร็วเหมือนกัน

 พี่กอล์ฟ  ครับ โตเร็ว

 พี่หนิง  ต้นไหน ที่เป็นเขียวๆ นี่

 พี่กอล์ฟ  อือ ทั้งหมดเลยนี่ครับ เปลือกเล็กนะครับ ไม่ใช่เปลือกหยาบๆ

 พี่หนิง  ที่ย้อยๆ ไปนั่นหรือเปล่าคะ

 พี่กอล์ฟ  ใช่ครับ นั่นก็ต้นหนึ่ง นี่เป็นกระถินเทพาของบ้านเรานี่แหละ ใบ

ใหญ่ๆ คือกระถินเทพา

 เน็ด  ที่โค้งๆ นี่หรือเปล่าคะ

 พี่กอล์ฟ  นี่ (เดินเข้าไปชี้ที่ล�าต้นเลย) นั่นเทพาบ้านเรา

 เต่า  คล้ายๆ กับกระถินณรงค์

 พี่กอล์ฟ  ครับ คล้ายแต่ว่าใบใหญ่กว่ากระถินณรงค์ ที่ส�าคัญต้นจะต่างกัน

เลยแหละ กระถินณรงค์ปลูกมายังไงก็จะงอ

 พี่หนิง  กระถินเทพาใบจะใหญ่

 พี่กอล์ฟ  แต่กระถินเทพา เป็นกระถินบ้านเราอยู่แล้ว พัฒนาเหมือนกัน 

พัฒนาพันธุ์มาเหมือนกัน

 พี่หนิง  ใบเล็กๆ นี่คือ...

 พีก่อล์ฟ  กระถนิอคาเซยีครบั แต่ว่าทัง้หมดทีเ่ราเหน็อยูด้่านขวา เป็นรางวลั

จากทั้งหมดจากฝั่งนี้ ปลูกฝั่งซ้ายนี่ แล้วร่วงมาฝั่งขวานี่แล้วมันก็เกิดเอง ก็

เกิดเอง แล้วเราก็เลือกไว้ อันไหนที่ตรงๆ เราก็เก็บไว้ เลือกไว้ๆ ไม่ได้ปลูก

ครบัด้านนี ้(ด้านขวามอื) นีค่อืผลพลอยได้ของมนั อ่ะ ไปดเูตาถ่านก่อนเนาะ

(เดินต่อไปที่เตาเผาถ่าน)

 แอน  อะไรอ่ะ

 พี่จ๋า  บ้านเอสกิโม (หัวเราะ)

 บับเบิ้ล  เข้าไปอยู่มั้ย

 พี่กอล์ฟ  จริงๆ การท�าบ้านดิน ท�าเป็นรูปทรงอย่างนี้ก็ได้ครับ แต่ยังไงก็

ต้องใส่หลังคาอยู่ดี

 ฟาง  นี่ท�าจากดินทั้งหมดเลยเหรอคะ

 พี่กอล์ฟ  จะมีอิฐมอญด้วย

 บับเบิ้ล  ตรงนี้ไว้ท�าอะไร

 พี่กอล์ฟ  เป็นที่ก่อไฟครับ ด้านนั้นจะเป็นที่เอาถ่านออกแล้วก็เอาฟืนเข้า 

เราก่อไฟด้านนี้ ด้านนี้ลึกกว่า ตอนนี้โดนน�้าท่วม ก็เลยเผาไม่ได้

 พี่หนิง  เข้าไปเรายืนได้เลย มันจะลึกเข้าไป คราวที่แล้วพี่มา พี่เข้าไปยืนใน

เตามาแล้ว วนันัน้พีเ่ค้าเปิดไฟให้ มนัเข้าไปได้ ตอนนีเ้ข้าไปได้หรอืเปล่าคะพี่

 พี่กอล์ฟ  ไม่มีน�้าครับ ไม่มีน�้า แต่ว่าน�้าอยู่ระดับนั้นเอง

 พี่หนิง  เข้าไปได้ เข้าไปได้ (มีบางคนเข้าไป)

 พี่กอล์ฟ  เตาอบเค้าก็เรียก เอาดินแบบนี้ธรรมดา ดินที่เรากลบด้านนอก 

เวลาเราเผาควันออกไป

 ฟาง  อย่างนี้ก็เอาดินกลบทุกครั้งที่เผาถ่านเสร็จ

 พี่กอล์ฟ  ปิดครับปิด เวลาปิดให้มันเย็นเร็ว ก็ต้องใช้ดิน แต่นิดหน่อยเอง 

บางๆ ดินผสมน�้าเป็นโคลนน่ะ เหลวๆ ขุ่นๆ เปื้อนๆ

 พี่หนิง  วิธีเผาถ่านท�ายังไงบ้าง

 พี่กอล์ฟ  อันดับแรก หลังจากเอาเศษถ่านออกหมดเราต้องวางหมอน ไม้

หมอนให้มนัยาวเลย วางไม้หมอนขวางก่อน แล้วกว็างท่อนไม้ถอยมาๆๆ แต่

ก่อนเคยท�าแบบนั้น เค้าบอกว่าท�าไมไม่ท�าแบบตั้ง ท�าแบบตั้งจะมีปัญหา

อย่างนี้ครับ มันจะเหลืออย่างนี้ทุกที ทุกท่อนเลย เหลือล่างประมาณ 1 ฟุต

ทุกท่อนเลย ที่ไม่เป็นถ่าน เป็นคล้ายๆ กึ่งถ่านน่ะ มันยังไม่สุก ถ่านไม่สุก แต่
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ว่าพอมาท�านอน มนัจะเหลอืเฉพาะหมอน เราเอาหมอนกีต่วั 6-7 ตวักเ็หลอื

แค่หมอน เพราะว่าถ้าเรานอนปุบ๊ ตรงทีไ่ฟมนัลอดไปข้างล่าง มนัจะไหม้ข้าง

บนหมดเลย ไฟที่มันไหม้เข้าไปก็คือ 

ไฟทีไ่หม้ในเตานีไ่ม่ใช่ไหม้จากข้างล่าง

นะครับ ไหม้จากข้างบนมา ไหม้จาก

ข้างบนลงมาหาข้างล่าง แต่ว่าตวัลอด

ไป ลอดไปข้างล่างแต่ว่าไปขึ้นไหม้

จากข้างบน เพราะว่าเวลาเราเผาเสรจ็

ปุ ๊บ ถ ่านข้างบนจะเป็นถ ่านเถ ้า

มากกว่าข้างล่าง ถ่านที่มีคุณภาพจะ

เป็นถ่านด้านล่างๆ เวลาเผาเค้าต้อง

จ�าเป็นต้องเอาไม้ที่ใหญ่ไว้ข้างบน ไม้

เล็กไว้ข้างล่าง แล้วปกติ ถ้าคนเผา

เข้าใจ ว่าต้องเอาไม้ใหญ่ไว้ข้างล่างเอา

ไม้เล็กไว้ข้างบน ถ้าเอาไม้เล็กไว้ข้าง

บนเป็นเถ้าหมดเลย แต่ถ้าเอาไม้ใหญ่

ไว้ข้างบน ไม้ใหญ่จะเป็นถ่านพอดี 

หลังจากเวลาเผาไป 2-3 วัน ควันมัน

จะออกเยอะ พอควันออกเยอะๆ เรา

ก็จะมาเก็บน�้าส้มควันตามท่อตรงนี้ 

เค้าเรียกปล่องเก็บน�้าส้มควัน มีด้วย

กัน 3 ปล่อง เป็นท่อ พอดีท่ออยู่ด้าน

ล่าง (เดินไปหยิบท่อ)

 ฟาง  น�้าส้มควันคืออะไรคะ

 เก่ง  น�้าส้มควันที่เค้าบอกว่าเอาไป

รดน�้ารดผัก

 พี่กอล์ฟ  ตรงนี้เป็นปล่องควันออกมา พอเราจะเอาน�้าส้มควัน เราก็จะเอา

ท่อตรงนี้ไว้กับตรงนี้ ตรงนี้ปาด 45 องศา ตรงนี้ก็เอาดินเอาโคลนโอบหมด

เลย ควนักจ็ะมาตามท่อตรงนี ้ไปออกด้านบน แล้วเรากจ็ะเลือ่ยปล้องนี ้เหน็

มั้ย ที่เป็นปล้องๆ เลื่อยปล้องนี้เพื่อให้น�้าส้มควันไหลมารวมกันตรงนี้ แล้ว

ค่อยมาเอาเชือกรัด ให้น�้าส้มหยดลง

ตรงนี้ แล้วก็ไปเทรวมกันไว้ น�้าส้ม

ควนัทีจ่บัอยูด้่านใน ควนัทีจ่บัอยูด้่าน

ในจะเป็นตัวดึงกัน เก็บไปไหลรวมที่

เดียวกัน ตรงนี้ก็ไหลเหมือนกันนะ

ครบั นีไ่หลมาทีเ่ดยีวกนั เพราะว่าตรง

ท่อนีต้ดิข้อข้างใน เราจ�าเป็นต้องบาก

ทุกตัว เพื่อจะไหลลงตรงนี้ รวมกัน

ตรงนี ้ชัว่โมงหนึง่กไ็ด้ประมาณซกัครึง่

ลิตรแล้วมั้ง ต่อท่อเนี่ย ชั่วโมงหนึ่ง

ประมาณครึง่ลติร เอากระป๋องมารอง

ไว้ เอาถังมารองรวมกันตรงนี้ แล้วก็

เอามาเทกันตรงนี้ ตั้งทิ้งไว้ 3 เดือน 

แล้วค่อยกรอง แล้วก็ท�าทุกด้าน ด้าน

ละครึ่งลิตรต่อชั่วโมง มีเวลาเอา

ประมาณซัก 6-7 ชั่วโมง

 พี่ซัง  1 เตาให้ปริมาณน�้าส้มควัน

เท่าไหร่

 พี่กอล์ฟ  เออ 20 ลิตรครับ ประมาณ 

24 ลิตร แต่ว่าเราคัดออกไปเป็น

น�้ามันดินบ้าง เป็นผงฝุ่น ผงดินที่ติด

มากับควัน

 พี่จ๋า  ใช้ได้ทุกไม้ทุกอย่าง

 พี่กอล์ฟ  ไม้ใช้ได้ทุกอย่างครับ แต่

ญีปุ่น่เค้าบอกว่าทีด่ทีีส่ดุกค็อืไม้ไผ่ ท�าไมถงึบอกว่าดทีีส่ดุ ตวัไม้ไผ่มนัมปีล้อง 

แล้วตัวความร้อนที่เข้าไปอยู่ในปล้อง ภาษาเค้าเรียกว่าควบแน่นเยอะที่สุด 

เลยได้น�้าส้มควันดีที่สุด ก็คือ ไม้ไผ่
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 พี่ซัง  เตานี้นี่ใช้ได้นานแค่ไหน

 พี่กอล์ฟ  อันนี้ 10 ปีแล้วครับ

 พี่ซัง  แล้วต้องคอยซ่อมแซม ดูแลมัน

 พี่กอล์ฟ  ก็เอาดินโปะ นี่เคยโดนฝนตอนหลังคามันรื้อไป ตัวน�า้ส้มควัน

จะกัดสังกะสีนะครับ ผุหมดเลย กัดทะลุหมดเลย ก็เลยต้องรื้อมาเปลี่ยน

กระเบื้องใหม่

 พี่หนิง  มันกัดแต่ไม่ท�าอะไรไม้

 พี่กอล์ฟ  ไม้ไม่เป็นไร ถ้าไม้รมควันอย่างนี้ ปลวกตายหมดเลย ไม้ที่มีปลวก

เอามาท�าเตาถ่านได้เลย ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องไปท�าอะไรมัน ตายเองเลย

 พี่หนิง  รักษาเนื้อไม้ไปด้วยในตัว

 พี่กอล์ฟ  ไม้ที่คุณภาพที่สุด เค้าบอกว่าคือไม้ไผ่ ที่ญี่ปุ่นวิจัยมาแล้วคือไม้ไผ่ 

แต่บ้านเรามขีองดกีว่าไม้ไผ่อกี ล่าสดุญีปุ่น่เอาสะเดาไปท�าข้อมลู น�า้ส้มควนั

จากสะเดานี่แพงที่สุด แพงกว่าน�้าส้มควันของไม้ไผ่ของญี่ปุ่นอีก

 พี่หนิง  ไม้ไผ่นี่ก็เอามาเผาได้ด้วยเหรอ

 พี่กอล์ฟ  ได้เผาได้

 พี่หนิง  ที่เค้าเอาถ่านไม้ไผ่มาใส่หมอนนอน

 พี่กอล์ฟ  เอ้า ถ่านไม้ไผ่นี่เค้าเอามาท�าเครื่องส�าอางครับ มันถึงได้ราคา

น�้าส้มควันก็ดี ขายดี ไม่มีใครได้ใช้หรอก ถ่านไม้ไผ่น่ะท�าเครื่องส�าอางหมด

เลย แต่เอาไปบดเป็นผง แต่ท�าเมอืงนอกแหละ ไม่ได้เอามาท�าทีไ่ทยเราหรอก 

 พี่ซัง  แล้วเค้าเอาไปท�าเป็นอะไร

 พีก่อล์ฟ  เครือ่งส�าอาง กห็วัเชือ้เครือ่งส�าอางทีท่�าให้ผวิเราด ีทแีรกผมกไ็ม่รู้

ว่ามันเป็นยังไงนะ ไอ้ตัวเตาอบตัว ผงถ่านที่มันอยู่ข้างใน ให้คนงานเข้าก็ไม่

อยากเข้า ผมก็เลยต้องเข้าเอง พอเข้าเอง เข้าไป ชั่วโมงสองชั่วโมง ทีเนี่ย ผง

ถ่านทีม่นัจบัอยูน่ัน่น่ะ มนัปลวิมาจบัตามเหงือ่เรา ทนีีพ้อมาอาบน�า้ ตามรขูมุ

ขนเราจะสะอาดเลย ไม่รู้เป็นไงนะ

 พี่หนิง  เหมือนขัดผิว

 พี่กอล์ฟ  ไอ้ตัวผงด�าๆ นี่แหละ เคยเห็นเขาตัดอ้อยไฟมั้ย เวลาผงอ้อยไฟ

จับ ไปล้างมือ มือจะขาว รูขุมขนจะสะอาดเกลี้ยงไปหมดเลย ทีนี้ก็เลยรู้ว่า

มันท�าให้สะอาด ที่ส�าคัญเหงื่อของเราน่ะ คนเข้าไป 6 กิโลอยากลดน�้าหนัก 

ลงไปเป็นกิโลเลยนะครับ พวกขับเหงื่อออกมา

 พี่จ๋า  พี่กอล์ฟ เปิดสปา ควบคู่ไปด้วยเลย (หัวเราะ)

 พี่กอล์ฟ  ลดความอ้วน แฟนอ้วนๆ ให้แฟนเข้าข้างใน เราอยู่ข้างนอก เรา

หุ่นดีแล้ว

 พี่หนิง  แอม!

 เก่ง  ไม่มีแฟน

 พี่กอล์ฟ  แล้วลองคิดดูสิว่าเค้าอบซาวน์น่าเค้าคิดกันแพงมั้ย พันกว่าบาท 

นี่ไม่ต้องเลย เข้าไปโกยถ่านอย่างเดียว ออกมาเบาแหวงเลย มีคนอ้วนๆ มั้ย 

คนอ้วนๆ เค้าบอกว่ากลวัหายใจไม่ทนั เค้าไม่กล้าเข้า พอเข้าได้เข้าปุบ๊ รูแ้ล้ว

ออกมามันเบา ตัวเบาเหมือนเข้าห้องอบเลย

 ฟาง  แล้ววันนี้พี่จะเผาถ่านหรือเปล่าคะ จะได้เข้าไปช่วย (หัวเราะ)

 พี่กอล์ฟ  ก�าลังพอดีแล้วนี่ เตาต่อไปกะว่าจะแยกเผาเฉพาะ ทดลองเฉพาะ

สะเดาเลย ต่อไปจะเก็บเฉพาะน�้าส้มควนัของสะเดาต่างหากเลย แล้วก็ถ่าน

ของสะเดาต่างหาก แต่ว่าจะแยกไม้

 ฟาง  รูนี้ไว้ท�าอะไร

 พี่กอล์ฟ  หน้าต่าง เค้าเรียกว่าหน้าต่างครับ เวลาเราเก็บถ่าน เราต้องเปิดรู

นี้ ให้อากาศมันถ่ายเท แต่เวลาเผาปิดหมดครับ ปิดตรงนี้ก็ปิด

 ฟาง  ใช้ดินมาปิด

 พี่กอล์ฟ  ใช้อิฐธรรมดาปิดตรงนี้แล้วก็ใช้ดินโปะด้านนอก

 ฟาง  แต่เวลาเก็บก็ต้องเปิดออก

 พี่กอล์ฟ  เปิดออก

 ครูป่าน  อิฐตัวนี้เคยเข้าไปอยู่ในเตามั้ยครับ

 พี่กอล์ฟ  เคยครับ ไม่แตกครับ ไม่แตก

 ครูป่าน  ไม่เปลี่ยนเลยใช่มั้ย

 พี่หนิง  อันนี้เห็ดหูหนูเหรอคะ (น้องฟางลูกสาวพี่กอล์ฟเอามาให้ดู เก็บมา

จากกองไม้สะเดาที่เตรียมจะเอาเข้าเตาถ่าน)

 พี่กอล์ฟ  อ๋อ ครับ ใช่ครับ เก็บไปกินทุกวันเลย เมื่อเช้าก็เก็บไปย�า
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 พี่หนิง  มันมาเองเหรอครับ

 พี่กอล์ฟ  ไม้ทุกชนิด ถ้าเปลือกหนาจะขึ้นเอง ขึ้นกับไม้กระถินผมก็ยังเก็บ

กินเลย อันนี้แก่แล้ว

 ฟาง  ไม้กองนี้รอเผาเหรอคะ (ชี้ไปที่

กองไม้ทีน้่องฟางเข้าไปหยบิเหด็หหูน)ู

 พี่กอล์ฟ  จะคัดก่อนครับ ตอนนี้ไม้

ทัง้หมดนี ่เค้าบอกว่าจะเอาออกจากที่

นาของเขาน่ะ ผมก็เลยซื้อเขามา 500

 นิว  หมดนี่เลยเหรอคะ (กองไม้สูง

ท่วมหัว)

 พี่กอล์ฟ  2 รถหกล้อ กะว่าจะได้ 2 

เตาอยู่มั้ง

 พี่จ๋า  บางอันเอาไปท�าเฟอร์นิเจอร์

ก็ได้

 พี่กอล์ฟ  ท�าได้ครับ แต่ถ้ามีไม้ยาว ก็

กะว่าจะท�าบ้านอีกหลัง แต่ว่าเป็นไม้

สะเดาล้วนๆ เลย แต่ไม้ขาวๆ เรียก

ว่าไม้นนทรี

 บับเบิ้ล  เดี๋ยวปลวกกินนะ

 พี่กอล์ฟ  ไม้สะเดา ปลวกกินเฉพาะ

ด้านนอกครบั กนิเฉพาะเปลอืก ไม่กนิ

ไส้ มันจะจับมาผ่าเฉยๆ แต่ไม้สะเดา

เวลาเราเลื่อยมันจะขมคอเรา ผงที่มัน

ออกมาจะขมคอ

 พี่หนิง  แล้วเป็นไรมั้ยคะ

 พี่กอล์ฟ  ไม่เป็นไร ขมเฉยๆ เป็นยา

 พี่หนิง  ยังไม่ต้องท�าอะไร เก็บเห็ด

 พี่กอล์ฟ  ตอนนี้ก็เก็บไปเรื่อยครับ เยอะอยู่ อันนี้มันแก่แล้ว ถ้าอย่างนี้ เค้า

จะเอาไปตากให้มันแห้ง เวลาจะกินจะเอาไปแช่น�้า เคยเห็นเห็ดหูหนูแห้ง 

มั้ย ที่ลาบกิน

 พีห่นงิ  อ๋อ นัน่คอืน�้าส้มควนัไม้ทีพ่ีว่่าหรอืเปล่า (ชีไ้ปทีถ่งัน�้าสนี�้าตาลๆ ขุน่)

 แอน  ใช่

 พี่กอล์ฟ  ถังนี้ประมาณ 6 ลิตรแล้ว 

ตวัทีเ่ป็นน�า้มนัดนิจะอยูอ่ย่างนี ้จะจบั

ตามขวด เปิดแล้วเห็นน�า้มันเลย จะ

มองเห็นเป็นคราบน�้ามัน ตัวนี้จะไป

จับใบไม้ไว้ ไม่ให้ใบไม้สังเคราะห์แสง

ได้ ตัวน�้ามันด้านบนนี่

 พี่หนิง  แล้วที่เราใช้คือตรงกลาง

 พี่กอล์ฟ  ครับ สมมตินะ จากนี่มาถึง

นีเ่ราเอาแค่นี ้ด้านบนจะเป็นน�า้มนัดนิ 

ด้านล่างเป็นผงถ่าน

 ค�าถาม  แล้วเอามาใส่ขวดเล็ก อย่าง

นี้ (พี่กอล์ฟมีหยิบขวดเล็กมา)

 พี่กอล์ฟ  อย่างนี้ขวดละ 20 บาท

 พี่หนิง  พี่เค้าบอกว่าไปรักษาแผล

ก็ได้ ใส่ฟันเวลาผุก็ได้ เอาไปรดน�้า

ต้นไม้ก็ได้

 พี่กอล์ฟ  แต่ละอย่างอัตราส่วนจะไม่

เหมือนกัน

 นิว  ประโยชน์เยอะ

 พี่หนิง  สมมติเอาไปรดน�้าต้นไม้

 พี่กอล์ฟ  รดน�้าต้นไม้ 1 ต่อ 200 แต่

ถ้ารากเน่าโคนเน่า 1 ต่อ 100 ดบักลิน่

แมลงวัน 1 ต่อ 200 เหมือนกัน ฉีดผลไม้ ฉีดอะไร เพิ่มความกรอบ เพิ่ม

ความหวานก็ 1 ต่อ 200
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 พี่หนิง  ฉีดได้เป็นหลายไร่เลย

 พีก่อล์ฟ  โอ้ย นีก่ห็ลายไร่แล้ว แต่ส่วนมากเค้าไม่กล้าฉดีกนัเหรอก ชาวบ้าน

เค้าเอาไปใช้ แทนยาหม่อง แทนยาอะไรได้เยอะแยะ คุ้มกว่า

 พี่หนิง  เวลาเป็นผื่นคันก็ทาได้

 พี่กอล์ฟ  แต่ข้อเสียคือกลิ่นมันนี่แหละ คนไม่ชอบกลิ่นมัน พวกกลิ่นควันไม้ 

 พี่หนิง  แต่มันก็หอมแบบควันไม้

 พี่กอล์ฟ  อือ ก็กลิ่นควันไม้ (หัวเราะ) ก็อีกแบบหนึ่ง

 พี่หนิง  ถ้าเผาถ่านก็กลิ่นเหมือนเผาถ่าน

 นิว  กลิ่นเหมือนอยู่ในร้านสเต็กแล้วได้กลิ่นน่ะ

 พี่กอล์ฟ  อ่า ใช่ๆ ย่างๆ ไหม้ๆ น่ะ

 พี่หนิง  แบบของไหม้ ของเผา

 พี่กอล์ฟ  ไปครับ ไปกินข้าวกัน
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