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สรางนํ้า เพิ่มปา 
พัฒนาชีวิตที่พอเพียง



คํานํา

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งอยู่ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ แห่งหนึ่งในจ�านวน
ทั้งหมด 6 แห่งที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 ภายใต้ค�าขวัญ 
สร้างน�้า เพิ่มปา พัฒนาชีวิตที่พอเพียง  ได้ด�าเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ทั้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ปาไม้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และน�าผลส�าเร็จ
จากการศึกษาทดลองวิจัยไปขยายผลสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชด�าริที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต วางแผนและแก้ปัญหาการด�ารงชีวิต ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 ส�าหรับหนังสือ “ผลส�าเร็จจากองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ปี 2560” เล่มน้ี ได้น�าตัวอย่างเกษตรกรซึ่งเป็นผลงานการขยายผล
ของศูนย์ฯ ที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนิน
ชีวิตจนประสบความส�าเร็จเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชม
และศึกษาหาความรู ้ได้จากสภาพพื้นที่จริง คนไทยทุกระดับน�าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใช้ทาง
สายกลางตามวิถีไทย อยู่กินตามฐานะ ไม่ฟุมเฟอย ไม่ยึดติดวัตถุ และใช้สติปัญญา คุณธรรม
และความรู้น�าทางในการด�าเนินชีวิตเป็นส�าคัญ จะส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติ
ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขตลอดไป

สํานักงาน กปร.  
มีนาคม  2561 
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นางเกศนี ชุมปัญญา
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านหนองปลาดุก ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

“ตนได้น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้มาปฏิบัติในพื้นที่ของตน
โดยการแบ่งพื้นทีใ่นการเพาะปลูก
ให้เป็นระบบ รู้จักแบ่งปัน 
เก็บออม เหลือก็แบ่งขาย 
และปลดหนี้ให้ตนเองได้ส�าเร็จ
พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้ตน
เป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน”

รายได้เฉลี่ยต่อปี 381,731 บาท



8

ผลสําเร็จจากองคความรู

เดิมเป็นคนขอนแก่น ประกอบอาชีพท�านาอย่างเดียว ด้วยความแห้งแล้ง
พ่อแม่จึงได้พาย้ายถิ่นฐานมาซื้อที่ ดินท�ากินที่บ ้านหนองปลาดุก ต�าบลพังขว้าง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยน�าเงินที่ได้มาลงทุน
สร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการรีดนม พอเริ่มเลี้ยงโคนม
ไปได้ 1 ปี ก็ประสบปัญหาหลายอย่างทั้งเร่ืองโรคแท้งติดต่อ เต้านมโคอักเสบ ผสมพันธุ์
ไม ่ติด น�้านมโคไม่ผ ่านมาตรฐาน จนท�าให ้ขาดทุนและเป ็นหน้ีสินอีกคร้ัง แต่ใน
ความโชคร้ายก็มีความโชคดี รัฐบาลในสมัยน้ันได้รับทราบปัญหานี้ของเกษตรกร
จึงได้ยกเลิกหนี้สินให้ แต่ตนก็ยังคงเลี้ยงโคนมที่เหลือต่อไปเร่ือยๆ 

 เมื่อปี 2549 ได้รับการชักชวนกับเพื่อนบ้านให้เข้า
อบรมเรื่องการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์หลังอบรมตนก็น�าความรู ้
ที่ ได ้รับมาแบ ่งพื้นที่ปลูกหญ ้าเลี้ ยงวัว เพื่อขาย ในราคา
กิโลกรัมละ 2 บาท ท�าให้ขายดีมากในช่วงแรกๆ พอนานเข้า
ก็ เริ่ มขาย ไม ่ ออก เนื่ อ งจากทุ กคน เริ่ ม หันมาปลู กหญ ้ า
เล้ียงสัตว์เองประกอบกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเริ่มลดน้อยลง ตนจึง
ตัดสินใจไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อีกคร้ัง 
ในหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได ้เข ้าไป
ดูงานที่แปลงศูนย์เรียนรู ้ฯ นายละมัย พังแสงสุ จึงเกิดความ
ประทับใจเป ็นอย่างมากและเกิดความคิดน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้มาปฏิบัติในพื้นที่ของตนโดยการแบ่งพื้นท่ี
ในการเพาะปลูกให้เป็นระบบ รู ้จักแบ่งปัน เก็บออม เหลือ
ก็แบ่งขาย  

 จนเมื่อปี 2552 เนื่องด้วยที่ดินท�ากินไม่มีแหล่งน�้าไว ้ใช ้
ในการเกษตร จึงได้รับการขุดบ่อประมง ขนาด 1 ไร่ และได้รับการขุดเจาะ
บ่อบาดาล จึงท�าให้ตนมีน�้าไว้ใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ขาย
เพิ่มมากขึ้น และเมื่อปี 2553 ตนได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านพาน 
ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมือง และได้เห็นเพื่อนปลูกกล้วยหอมทอง จึงเกิด
ความสนใจอยากทดลองปลูกบ้าง เพื่อนจึงแบ่งให้ 20 ต้น และตนก็
สามารถทดลองปลูกกล้วยหอมทองจนประสบผลส�าเร็จ และปลดหนี้
ให้ตนเองได้ส�าเร็จพร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้ตนเป็นอย่างมากจนถึง
ปัจจุบัน 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน
 ช่วงแรกๆ ของการปลูกกล้วยหอมทอง ตนไม่มีความรู้
อะไรเลยคิดว่ากล้วยหอมทองปลูกได้ง่ายๆ เหมือนกล้วยทั่วไป 
จึงท�าให้ผลผลิตเสียหายไปเยอะ วันหนึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ ได้น�าคณะมาศึกษาดูงานที่สวนกล้วยหอมทอง
ของตน คณะได้ซักถามหลายค�าถาม ปลูกกล้วยกี่วันตัดปลี
ได้ หลังตัดปลีอีกกี่วันออกผล และอีกก่ีวันถึงรู้ว่ากล้วยสุกพอท่ี
จะสามารถเก็บผลผลิตได้ วันนั้นตนไม่สามารถตอบค�าถามได้
เลยจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตตน นับจากวันนั้น ตนจึง
เริ่มจดบันทึกรายละเอียดทุกขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การลง
หลุมปลูกจนถึงการเก็บผลผลิตขาย จนทุกวันนี้ตนสามารถตอบ
ค�าถามเกี่ยวกับการปลูกกล้วยหอมทองได้ทั้งหมด และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้นี้บอกต่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านและเกษตรกร
คนอื่นๆ ที่สนใจ จนสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
ได้ส�าเร็จ

พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 50 ไร่  โดยจัดสรร
พื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นท่ีอยู่อาศัย จ�านวน 1 ไร่ และท�า
เป็นโรงเรือนเลี้ยงโค ไก่ด�าภูพาน ไก่พื้นเมือง โรง
ปุยหมักชีวภาพ  

2. พื้นท่ีท�านาปลูกข้าวคัดเมล็ดพันธุ ์  
จ�านวน 30 ไร่ เพื่อส่งขายสหกรณ์การข้าวของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

3. พื้นที่บ่อประมง จ�านวน 1 ไร่ เลี้ยง
ปลากินพืช 

4. พื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง ปลูกผัก
สวนครัว เช่น มะเขือเทศ พริก กะเพรา โหระพา 
ผักบุ้ง จ�านวน 4 ไร่ 

5. พื้นที่เพาะปลูก เช่น ผักหวานปา 
ปลูกฝรั่งไร้เมล็ด  ไผ่บงหวาน จ�านวน 2 ไร่

กิจกรรมภายในพื้นที่

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ปลกูข้าวคดัเมลด็พนัธุ ์30 ไร่ 77,289 211,711

2 ปลูกกล้วยหอมทอง 3,000 49,605

3 ปลูกผักสวนครัว 1,000 19,265

4 เพาะเห็ด 1,000 19,650

5 เลี้ยงกระบือ - 79,000

6 เลี้ยงโคพันธุ์ - -

7 เลี้ยงไก่ด�าภูพาน 1,500 2,500

8 เลี้ยงปลากินพืช  - -

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 83,789 บาท

รวมรายได้สุทธิ         381,731 บาท



นางใกล้ ลุนาวัน 
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 82,300 บาท

“ตนคิดเสมอว่าความสุขของตัวเอง  
คือการได้ตอบแทนพระคุณ 

แผ่นดินของในหลวง โดยการ 
บอกเล่าประสบการณ์นี้ถ่ายทอดต่อ 

ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านและ 
ประชาชนคนทั่วไปที่เข้ามา 

เยี่ยมเยือนพื้นที่ของตนเป็นประจ�า  
และจะปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆ  

จนกว่าจะหมดลมหายใจ”
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เดิมประกอบอาชีพท�านา เมื่อเกิดภัยแล ้งจึงได ้ขุดสระเพื่อกักเก็บน�้าไว ้ ใช ้
และท�าการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน พอเหลือกินก็แบ ่งขายแต่ 
ความต้องการของชาวบ้านมีมากจึงไม่พอขาย ตนจึงเกิดความคิดปลูกผักขาย จนสามารถ 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่การปลูกผักเป็นพืชอายุส้ันก็จะมีขายได้ไม่นาน ตนจึง
เสริมด้วยการเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เพ่ือเพ่ิมรายได้อีกทาง ถือเป็นความโชคดีที่สุด 
กว่าคนอื่น ที่มีบ้านอยู่ใกล้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เมื่อว่างเว้นจากการท�างาน 
ตนก็มักจะเข้าไปเรียนรู ้ด ้านอาชีพต่างๆ อยู ่ เสมอ ถ้ามีป ัญหาไม่ว ่าจะเป็นด้านพืช ด้านสัตว์ 
หรือแม้กระทั่งปัญหาการขาดแคลนน�้าใช ้ในการเกษตร ตนก็จะเข ้าไปขอรับความ 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และได้รับการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 
ไม่ว่าจะเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปเยี่ยมชม ทุกครั้งก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ภูพาน อยู่เสมอ ทุกครั้งที่ได้รับความรู้ก็จะน�ามาปรับใช้และปรับปรุง
แก้ไขในพื้นที่ของตนทุกคร้ังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

จนกระทั่ง ปี 2549 ตนจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร
ตัวอย่าง และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�าริ อ่างเก็บน�้าตาดไฮใหญ่ หลังจากนั้นตนก็ยัง
ปฏิบัติและพัฒนางานด้านการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองอยู่เสมอ
อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อ เพราะตนคิดเสมอว่าความสุข
ของตัวเอง คือการได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินของในหลวง โดย
การบอกเล่าประสบการณ์นี้ถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน
และประชาชนคนทัว่ไปทีเ่ข้ามาเยีย่มเยอืนพืน้ทีข่องตนเป็นประจ�า 
และจะปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดลมหายใจ 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 8 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่
เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 1 งาน   และพืน้ทีว่่างบรเิวณ
รอบบ้าน ท�าโรงเรือนเพาะเห็ด ท�าโรงเรือนเลี้ยงโค 
โรงเรือนเลี้ยงไก่ 

2. พื้ นที่ท� านาปลูกข ้ าวคัด เมล็ดพันธุ ์ 
จ�านวน 4 ไร่ เพื่อส่งขายท่ีสหกรณ์การข้าวครบ
วงจรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีเคล็ดลับ
การปลูกข้าวด้วยการปลูกพืชบ�ารุงดินก่อนท�านา 
เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพุ่ม 

3. พื้นที่ปลูกผักสวนครัว จ�านวน 1 งาน 
เพื่อบริโภค เหลือก็แบ่งขาย

4. พื้นที่ปลูกไม้ผล จ�านวน 1 งาน ได้แก่ 
มะม่วงแก้ว ชมพู่ ล�าไย 

5. พื้นที่สระทฤษฎีใหม่ จ�านวน 3 ไร่ และ
มีการเลี้ยงปลา มีการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง มี
การปลูกกล้วยน�้าว้า ปลูกมะนาวในท่อปูนซีเมนต์ 
ปลูกพริก บริเวณรอบขอบสระ  

6. พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค ไก่ด�าภูพาน 
ไก่พื้นเมือง 

ตนมักจะมีแนวความคิดในการเพาะปลูก
พืชผักให้ตรงกับช่วงเทศกาลต่างๆ เพราะช่วงนั้น
จะขายดีมากและเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น
การปลูกดอกไม้ให้เจริญเติบโตทันช่วงปีใหม่
เพราะจะมีความต้องการมากในช่วงนั้น ปลูก
ผักให้เจริญเติบโตทันในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
เพราะผักจะมีราคาแพง  ท�าให้ขายได้ก�าไรมาก
เช่นกัน ถือเป็นแนวความคิดที่สามารถสร้างรายได้
ให้ตนอย่างคุ้มค่าเสมอมา 

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรมภายในพื้นที่

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1  นาปี 15,000 42,200

2  เลี้ยงปลา 500 4,000

3  เลีย้งไก่พ้ืนเมือง ไก่ด�าภพูาน 4,000 10,300

4  ปลูกพืชผักสวนครัว 400 13,500

5  เลี้ยงสุกร 4,000 6,500

6  เพาะเห็ดนางฟา 2,500 5,800

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     26,400 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         82,300 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559



นางดวงตา ดากาวงศ์ 
ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าริ “แปรรปูผลผลติทางการเกษตร”

บ้านบอน ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 324,610 บาท

“ได้รับความรู้เรื่องการแปรรูป
ผลผลิตข้าวฮางงอก ข้าวกล้องงอก 
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
เพิ่มมากขึ้น จากการบริหารงาน 

ของตนก็สามารถปลดหนี้ ธ.ก.ส. 
ได้หมด สามารถส่งลูกเรียนจนจบ

ปริญญาตรีได้ส�าเร็จ และกลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมาจนถึงทุกวันนี้” 
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เดิมประกอบอาชีพท�านาอย่างเดียวเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง
ไม ่มีน�้าไว ้ ใช ้ ในการเพาะปลูก การท�านาแต่ละป ีก็ต ้องคอยน�้าฝน
เท่านั้น ถ้าปีไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็ท�าให้นาข้าวเสียหาย
แห้งตาย จนเมื่อปี 2546 เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ�าเภอเต่างอย และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้จัดฝก
อบรมเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขุดสระ
ทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ 3 ไร่ ตนจึงตัดสินใจขอเข้าร่วมโครงการ เพียง
หวังว่าต้องการน�้าไว้ใช้เพาะปลูกพืชผักได้ หลังได้รับการขุดสระ
ทฤษฎีใหม่ ก็ได้รับปัจจัยการผลิตต่างๆ  เมื่อปี 2546 ได้มีโครงการ
พักช�าระหนี้ ทาง ธ.ก.ส. ได้ส่งสมาชิกที่พักช�าระหนี้เข้าอบรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกทุกอย่างที่กินได้ และใช้ทุกอย่าง
ที่ท�าเอง ตามรอยในหลวง ร.9 และ ธ.ก.ส. จัดให้มีวิทยากรมาสอน
การท�าน�้ายาล้างจาน แชมพูสมุนไพร สบู่เหลวไว้ใช้เองในครัวเรือน
จนสามารถจัดตั้ งก ลุ ่ มผู ้ ผลิ ตน�้ ายาอ เนกปร ะสงค ์สมุ น ไพร
ภูพานพรรณขึ้นได้ โดยมีสมาชิกกลุ ่มเริ่มแรก 25 คน และได้รับ
เงินทุนสนับสนุน 50,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนต�าบล
บึงทวาย และสามารถผลิตสินค้าจ�าหน่ายได้มากขึ้น

จนกระทั่งป ี 2548 งานศึกษาและ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมในครอบครัว ศูนย ์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้เข้ามาสนับสนุน
กลุ่ม โดยการน�าวิทยากรจากอุตสาหกรรม ภาค 5
ขอนแก่น มาอบรมเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสอนการท�าสบู ่ก ้อน
เพิ่มเติม และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย
ตรงตามความต้องการของลูกค้าและส่งจ�าหน่าย
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ OTOP ท�าให้
กลุ่มสามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ท�าน�้ายาสมุนไพรภูพานพรรณ

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

เมื่อปี 2551 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
ได้มาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตข้าวฮางงอก ข้าวกล้องงอก 
หลังจากนั้นก็ได้พัฒนาและผลิตข้าวฮางงอก ข้าวกล้องงอก
ที่มีคุณภาพ ส่งจ�าหน่ายที่สหกรณ์การข้าวของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ เรื่อยมา จนสามารถจดทะเบียนจัดต้ังเป็น
กลุ่มวิสาหกิจข้าวฮางงอกบ้านนาเลาได้ส�าเร็จ และสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น จากการบริหารงานของตน
ก็สามารถปลดหนี้ ธ.ก.ส. ได้หมด สามารถส่งลูกเรียนจนจบ
ปริญญาตรีได้ส�าเร็จ และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมาจนถึง
ทุกวันนี้       
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ช่วงปี 2547 ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง ท�าให้เกิด
ฝุนละอองฟุงกระจายเม่ือมีรถแล่นผ่าน และเป็นเส้นทางหลัก
ของหมู่บ้าน ลูกสาวต้องเดินทางไปเรียนในตัวเมือง ก็ต้องผ่าน
เส้นทางนี้ไป-กลับ เป็นประจ�าทุกครั้งที่กลับถึงบ้าน ก็ต้อง
เสียตังค์ค่าแชมพูให้ลูกสาวทุกวัน ตนจึงเกิดความคิดว่าอยาก
ผลิตแชมพูและสบู่ไว้ใช้เองในบ้านจะได้ประหยัดตังค์ในการ
ซื้อแชมพูของลูกสาว จนเมื่อปี 2548 เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ได้
เรียกประชุมผู ้กู ้ ธ.ก.ส. และเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่าใคร
สนใจอยากประกอบอาชีพไหนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ในครัว
เรือน ตนจึงเสนอความคิดอยากท�าแชมพูและสบู่ เพื่อไว้ใช้ใน
ครอบครัวเท่านั้น หลังจากตนได้รับการอบรมแล้วก็สามารถ
สร้างกลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐาน อย. และ
กลายเป็นสินค้าที่ขายดีตลอดมา 

พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 14 ไร่  โดยจัดสรร
พื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นท่ีอยู่อาศัย จ�านวน 2 งาน และท�า
เป็นโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรภูพาน
พรรณ เพื่อส่งจ�าหน่ายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ OTOP และตามห้างสรรพสินค้า   

2. พื้นที่ท� านาปลูกข ้าวคัดเมล็ดพันธุ ์  
จ�านวน 10 ไร่ เพื่อส่งขายสหกรณ์การข้าวของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

3. พื้นที่สระทฤษฎีใหม่ จ�านวน 3 ไร่ และ
มีการเลี้ยงปลา 

4. พื้นที่โรงเรือนสีข้าว จ�านวน 2 งาน เพื่อ
ผลิตข้าวฮางงอก ข้าวกล้องงอก เพื่อส่งจ�าหน่ายที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  OTOP และตาม
ห้างสรรพสินค้า   

5. พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค ไก่พื้นเมือง

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ปลกูข้าว กข.6, ข้าวมะล ิ105, 
ข้าวไรซ์เบอร่ี

40,100 264,300

2 ปลูกผักสวนครัว 350 1,150

3 เลี้ยงปลา 400 2,600

4 เลี้ยงโคพื้นเมือง 1,240 28,760

5 เลี้ยงไก่พื้นเมือง 400 2,100

6 โรงสีข้าว 1,000 23,000

7 ขายร�าอ่อน 300 2,700

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 43,790 บาท

รวมรายได้สุทธิ         324,610 บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่



นางติ๋ว ดอนปามี 
ศนูย์เรียนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านนาขาม ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 228,500 บาท

“ตนมีเวลาเข้าร่วมฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ 
เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าว 

พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ ที่ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาภูพานฯ ท�าให้ตนประทับใจและ

เข้าใจในค�าสอนของในหลวง 
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ตนจึง

เริ่มปรับแนวความคิด โดยยึดเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเป็นที่ตั้ง 

ในการประกอบอาชีพของตน”
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เดิมตนเองเป ็นคนบ ้านนาค�า ต�าบลห ้วยยาง อ�า เภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ประกอบอาชีพค้าขาย จนได้แต่งงานกับนายสมพัฒน์ และได้ย้ายมาอยู ่
บ ้านของสามี ที่บ ้านนาขาม ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ
สามีประกอบอาชีพท�านา ท�าไร่ ส่วนตนก็ยังคงท�าการค้าขายของเบ็ดเตล็ด ถือว่า
ชีวิตไม ่ ได ้ยากล�าบากอะไร พอมี พอกิน พอใช ้ เมื่อป ี 2549 เนื่องด ้วยสาม ี
เป็นคนขยันหมั่นเพียรมาโดยตลอดจึงได้รับการคัดเลือกให้เป ็นเกษตรกรตัวอย่าง
และจัดตั้งเป ็นศูนย ์ เ รียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ บ ้านนาขาม  
แต ่แล ้ว โชคชะตาก็ เล ่นตลกวิกฤตชีวิต เ ร่ิมขึ้น เมื่ อป ี  2550 สามี เกิดล ้มป ่วย 
อย่างกะทันหันและตนเองก็ต้องเฝ้าดูแลสามีตลอดเวลา จึงท�าให้ไม่สามารถค้าขาย 
ได้อีกเงินทองที่เก็บออมหามาได้ก็หมดไปกับค่ารักษาพยาบาลสามี จนสามีเสียชีวิตลง  
ตนอยู่ในสภาพขาดผู้น�าครอบครัวกับภาระลูกๆ อีก 4 คน จึงท�าให้เกิดความท้อแท ้
สิ้นหวังในชีวิต 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

จนกระทั่งมีเจ ้าหน้าที่ศูนย ์ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานฯ เข้ามาให้ก�าลังใจและได้กล่าวไว้ว่างานศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่ลุงสมพัฒน์ได้ท�าไว้น้ัน คือหลักค�าสอนของในหลวง จึง
ท�าให้ตนมีแรงใจขึ้นอีกครั้ง และหันมาสานต่องานดูแล
แปลงเกษตร โดยการท�านา ท�าไร่ เลี้ยงสัตว์ โดยได้รับค�า
แนะน�าและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ ตลอดมา จนกระทั่งปี 2555 ตนจึงได้
แต่งงานใหม่กับนายพก ศรีจันทร์ (สามีคนปัจจุบัน) ซึ่ง
นายพกเป็นคนขยันหมั่นเพียรมากและเป็นเสาหลักให้
ครอบครัวของตนได้เป็นอย่างดี เม่ือว่างจากงานจึงท�าให้
ตนมีเวลาเข้าร่วมฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ข้าว พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ ที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ท�าให้ตนประทับใจและเข้าใจ
ในค�าสอนของในหลวงเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก ตนจึงเริ่ม
ปรับแนวความคิดโดยยึดเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงเป็นที่ตั้งในการประกอบอาชีพของตน 
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หลังจากได้อบรมกลับมาตนได้บอกเล่าให้สามีได้รับฟัง จึงช่วย
กันลงมือท�าอย่างจริงจัง ขยัน อดทน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จนกระทั่งเกิดองค์ความรู ้การบริหารจัดการด้านการเกษตรแบบผสม
ผสาน ด้วยความมุ่งมั่นจนประสบผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิชวีติ ในปี 2557
จึงท�าให้ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด�าริบ้านนาขาม อกีครัง้ 

จากการด�าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย สมถะ ไม่ฟุ มเฟอย ไม่ฟุ งเฟอ
จึงท�าให้ไม่ขัดสนเงินทองและไม่มีหนี้สิน มีแหล่งอาหารที่มั่นคงจากผลผลิต
ในแปลงของตนเอง เพ่ือใช้บริโภคภายในครอบครัว และแบ่งปันญาติ
พี่น้อง เพื่อนบ้านในพื้นที่ ส่วนที่เหลือก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน 

พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 25 ไร่  โดยจัดสรรพื้นที่
เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ว่างรอบๆ ผสม
ผสานกับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค สุกร สุกรภูพาน 
ไก่ด�าภูพาน ไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์ไข่ เป็ดเทศ มูลสัตว์
ต่างๆ น�าไปเป็นปุยส�าหรับใส่ไม้ผลในสวนและ
ใส่บ�ารุงพืชไร่ พืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว จ�านวน 14 ไร่ 
3. พื้นที่ปลูกไม ้ผล ได ้แก ่  ลิ้นจี่  ล�าไย 

มะม่วง มะขามหวาน มะพร้าว ในพื้นที่ 2 งาน เพื่อ
ไว้บริโภค 

4. พื้นที่ปลูกพืชผักต่างๆ จ�านวน 5 ไร่  
ได้แก่ มะนาว มะละกอ พริก บวบ ฟักทอง ต้นหอม
ผักชี แมงลัก กะเพรา โหระพา ปลูกหมุนเวียน
สับเปล่ียนกันไป เพื่อไว้บริโภคเหลือก็แบ่งปันและ
แบ่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงบ้าน 

5. พื้นที่ปลูกหวาย ในพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อไว้
บริโภคและขายให้กับพ่อค้า 

6. พื้นที่ขุดสระเก็บน�้า จ�านวน 3 สระ เพื่อ
กักเก็บน�้าไว้ใช้ในภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรมภายในพื้นที่
ล�าดับที่ รายการ

ต้นทุน 
(บาท/ปี)

รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ข้าวนาปี 12,000 52,000

2 ปลูกผักสวนครัว 2,000 16,500

3 ปลูกมะนาว 2,000 20,000

4 ปลูกกล้วยน�้าว้า 500 6,500

5 เลี้ยงไก่ด�าภูพาน 1,000 3,000

6 เลี้ยงไก่พื้นเมือง 1,000 7,000

7 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  3,000 7,500 

8 เลี้ยงเป็ดเทศ  2,000 10,000 

9 เลี้ยงหมูด�าภูพาน  5,000  9,000

10 เลี้ยงหมูขาว 25,000 64,000 

11 เลี้ยงวัว 2,000 33,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 55,500 บาท

รวมรายได้สุทธิ         228,500 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559



นางรุจิษยา ดวงปากดี 
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 134,400 บาท

“ ต น ไ ด ้ น� า ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงนี้มาปฏิบัติ
ในพื้นที่ของตนโดยการแบ่ง
พ้ืนที่ในการเพาะปลูกให้เปน
ระบบ รู ้จักแบ่งปน เก็บออม 
เหลือก็แบ่งขาย และปลดหนี้
ให ้ตนเองได้ส�าเร็จพร้อมทั้ง
สร้างชื่อเสียงให้ตนเปนอย่าง
มากจนถึงปจจุบัน”

“วันหนึ่งตนนั่งดูทีวีเกี่ยวกับสารคดี
ในหลวง ร.9 และตอนหนึ่งในหลวง
ทรงมีพระราชด�ารัสว่า ‘ทรัพย์ในดิน สินในน�้า
 เมื่อได้รับฟังก็ท�าให้ตนคิดได้ทันทีว่าถึงจะ
มีพื้นที่ท�ากินน้อยแต่เราก็สามารถท�าให้
พื้นที่ตรงนั้นได้ประโยชน์สูงสุด”

,



20

ผลสําเร็จจากองคความรู

เดิมประกอบอาชีพท�านา พอเสร็จจากท�านาตนและสามีก็ออกไปหา
รับจ้างท่ัวไป เพียงเพื่อต้องการเงินมาเลี้ยงดูบุตร 2 คน และแบ่งไว้เช่าที่นาใน
ฤดูกาลท�านาปีถัดไป ด�าเนินชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆ ไม่มีอะไรดีขึ้น นอกจากความ
ยากจนที่ต้องเผชิญ จนกระทั่งได้เลิกรากับสามีคนแรกและรับบุตรมาเลี้ยงดูเอง
ท�าให้ชีวิตช่วงนั้นยากล�าบากมาก ต้องมีชีวิตแบบหาเช้ากินค�่าบางครั้งหางาน
รับจ้างไม่ได้ก็ต้องอดมื้อกินมื้อ ยากจนถึงขั้นเคยคิดว่าจะพาลูกๆ ออกไปขอทาน
เพื่อยังชีพ แต่ก็กัดฟันสู้ทนมาเร่ือยๆ โดยมีลูกทั้ง 2 เป็นก�าลังใจ แต่งงานใหม่
กับนายประคอง แสนเพียง (สามีคนปัจจุบัน) ประกอบอาชีพลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ ส ่วนตนก็ช ่วยสามีท�างานโดยการปลูกพืชผักสวนครัวเ พ่ือขาย 
จนสามารถเก็บออมเงินได้จ�านวนหน่ึงก็น�ามาลงทุนซื้อพันธุ์กุหลาบมาปลูกขาย
เพราะกุหลาบเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาดี การปลูกกุหลาบขายสามารถ
สร้างรายได้ให ้ครอบครัวเป ็นอย่างมาก แต่ประสบปัญหากุหลาบเป ็นโรค
และเฉาตายจนหมด จึงท�าให้ขาดรายได้ ตนและสามีจึงตัดสินใจขายที่ท�ากิน
แห่งนี้ เพื่อน�าเงินจากการขายที่ท�ากินมาไว้เป็นทุนการศึกษาให้บุตร 

จึงได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในงานด้านอาชีพต่างๆ ท�าให้เกิด
ความสนใจและอยากท�าให้ได้แบบศูนย์ฯ บ้างแต่ก็ต้องเก็บความคิด
นั้นไว้ในใจเนื่องจากไม่มีเงินทุน จนกระท่ังขายท่ีดินท�ากินผืนนั้นได้
และซื้อที่ดินท�ากินผืนใหม่ขนาด 1 ไร่ อยู ่มาวันหนึ่งตนนั่งดูทีวี
เกี่ยวกับสารคดีในหลวง ร.9 และตอนหนึ่งในหลวงทรงมีพระราชด�ารัส
ว่า “มีทรัพย์ในดิน สินในน�้า” เมื่อได้รับฟังก็ท�าให้ตนคิดได้ทันทีว่าถึง
จะมีพื้นที่ท�ากินน้อยแต่เราก็สามารถท�าให้พื้นที่ตรงนั้นได้ประโยชน์
สูงสุด ตนจึงได้กลับเข้าไปขอรับการฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ ที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อีกครั้ง หลังจากนั้นก็น�าความรู้นั้นมาปรับ
ใช้ในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ ของตนได้ส�าเร็จ จนสามารถสร้างรายได้ให้ตน
มากกว่า 100,000 บาทต่อปี 

จนเมื่อปี 2555

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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ในพ้ืนที่แปลงเล็กๆ ของตนมีการปลูกพืชผักสวนครัว 
ไม้ผล และขุดบ่อไว้เลี้ยงปลาดุก แบบเต็มพ้ืนที่ด้วยแรงงาน
เพียงคนเดียวผลผลิตต่างๆ ออกพร้อมกันก็เก็บผลผลิตไม่ทัน
ขายก็เกิดการเสียหายและขายได้ก�าไรน้อย จนวันหน่ึงตน
ไปตลาดเห็นการขายผักในถุงเพาะช�า จึงท�าให้เกิดความคิด
ขึ้นมาทันทีว่าน่าจะเอามาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองดูบ้าง 
เพราะการขายพืชผักในแต่ละครั้งต้องมีปริมาณมากๆ แต่ได้
ค่าตอบแทนนิดเดียว นับจากนั้นตนจึงได้เริ่มปลูกผักสวนครัว
ในถุงเพาะช�าหลากหลายชนิด ช่วยให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ผัก 
และประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกลง ประกอบกับการดูแลก็
ง่ายเหมาะกับแรงงานเพียงคนเดียวแบบตน การปลูกผักในถุง
เพาะช�าและในกระถางได้กลายเป็นที่ต้องการของตลาดเป็น
อย่างมาก ผลิตขายแล้วได้ก�าไรสูง ท�าให้ตนมีรายได้เพ่ิมขึ้น
มากมายพร้อมทั้งท�าให้ครอบครัวอยู่กันอย่างสุขสบาย 

พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 1 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่
เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีว่างบริเวณ
รอบบ้าน ท�าโรงเรือนเลี้ยงโค ท�าโรงเรือนเลี้ยง
ไก่ด�าภูพาน ไก่พื้นเมือง

2. พื้นที่ท�ากิน ขนาด 1 ไร่ มีการปลูก
พืชผักสวนครัว ได้แก่ ต้นหอม ผักชี แมงลัก 
โหระพา พริก ผักกาดหอม กะเพรา มะนาวใน
ท่อปูนซีเมนต์ และมีการปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง 
ละมุด ลิ้นจี่ เพื่อส่งขายที่ตลาด  

3. พื้นท่ีมีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และ
มีพื้นท่ีส�าหรับเลี้ยงโค เลี้ยงไก่ภูพาน เลี้ยงไก่
พื้นเมือง 

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรมภายในพื้นที่

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ปลกูดอกขจร 3,200 41,800

2 ปลูกพริก 1,000 9,000

3 ปลูกผักสวนครัว
ในถุงเพาะช�าและในกระถาง

6,900 48,600

4 ปลูกมะม่วง 500 3,500

5 ปลูกละมุด 500 4,500

6 เลี้ยงปลานิล 1,000 4,000

7 เลี้ยงโค 1,000 23,000

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 14,100 บาท

รวมรายได้สุทธิ         134,400 บาท



นางสุภารัตน์ โพธิพันธุ์ 
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“ด้านปศุสัตว์”

บ้านดงยอ ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 370,697 บาท

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภููพานฯ ช่วยพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับตน
จากพื้นที่แห้งแล้ง ก็กลายเป็นผืนแผ่นดินที่อบอุ่นด้วยความรักของครอบครัว
ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน พร้อมทั้งมีเงินใช้หนี้ มีเงินเหลือเก็บไม่ขัดสนอีก”
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ปี 2560

 เดิมตนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนสามีก็รับจ้างขับรถ ด้วยความยาก
ล�าบากในชีวิตจึงต้องไปท�างานรับจ้างขายแรงงานในตัวเมืองเพื่อแลกกับรายได้ที่พอแค่
ส่งเสียลูกเรียนหนังสือ 
 เมื่อปี 2536 ตนและสามีจึงตัดสินใจกู้เงินจากธนาคารมาซื้อที่ดินท�ากินที่บ้าน
ดงยอ ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมือง เพราะหวังจะมีที่ดินเป็นของตนเองและหวังเพียงว่า
จะใช้ประโยชน์จากท่ีดินผืนนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ตนได้ย้ายมาอยู่บนที่ดินท�ากิน
ของตัวเอง ด้วยเพราะที่ดินที่มีอยู่แห้งแล้งไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก

จนเมื่อปี 2549 วันหน่ึงได้มีโอกาสเข้าไปฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ แล้วน�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนจัดสรรให้เป็นระบบระเบียบ แต่ก็ประสบ
ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ จึงได้รับการขุดลอกสระเก็บน�้าให้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ
ท�าการเกษตร จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ บ้านดงยอ จากนั้นเข้ารับการฝึกอบรมอีกครั้ง ได้รับปัจจัยการ
ผลิตไก่ด�าภูพาน 4 ตัว จนปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้ โดยตอนนี้มีไก่ด�าในครอบครองกว่า 500 ตัว  
ทั้ง 3 รุ ่น ถึงจะมีสีสันแตกต่างกันแต่คุณภาพเนื้อของไก่ด�ายังคงเดิม สามารถสร้างรายได้ให้
ครอบครัวทุกวันจากการขายไก่พ่อพันธุ ์แม่พันธุ ์ที่มีออเดอร์จากลูกค้าประจ�ามาตลอดจนไม่พอขาย
จนสามารถสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ด�าในหมู่บ้านได้ เพียงหวังว่าจะสร้างก�าลังผลิตในหมู่บ้านให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาด เนื้อไก่ด�าสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นและท�าให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ด�าอยู่ดีกินด ี
มีความสุขในบ้านของตนเอง  

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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ผลสําเร็จจากองคความรู

บนพื้นที่ดินจ�านวน 6 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่
เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นที่อยู่อาศัย  และมีการท�าโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ เลี้ยงสุกรภูพาน 
เลี้ยงไก่ด�าภูพาน  โรงท�าปุยหมักชีวภาพ  โรงเรือน
เพาะเห็ด 

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว เพื่อบริโภค
3. พื้นที่เพาะปลูก เช่น ปลูกมะนาวในท่อ 

มะม่วง ลิ้นจี่ กล้วยหอมทอง มะยงชิด และพืชผัก
สวนครัว 

4. พื้นที่สระเก็บน�้า จ�านวน 2 งาน และมี
การเลี้ยงปลากินพืช เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 

ช่วงปี 2551 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์โพนยางค�า
และเริ่มเลี้ยงวัวขุนเพื่อส่งขายให้สหกรณ์ โดยการซื้อวัวพันธุ์
มาขุนแต่ก็ไม่ส�าเร็จ เพราะวัวพันธุ์มีราคาแพง เมื่อขุนส่งขาย
ก็ได้ก�าไรน้อยมาก หรือบางครั้งก็แทบจะไม่ได้ทุนคืนเลย 
จึงปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โดยการซื้อวัวแม่พันธุ์มาเลี้ยง เม่ือได้
ลูกวัวก็น�ามาขุนส่งขายสหกรณ์ จึงท�าให้ได้ก�าไรเพิ่มมากขึ้น
พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ก�าหนดราคาขายวัวได้เอง

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรมภายในพื้นที่

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1  ท�านาปี 7,800 17,400

2 เลี้ยงไก่ชน (พื้นเมือง / ไก่ด�า) 22,193 179,227

3 เลี้ยงโคขุน 111,000 94,400

4 เตาเผาเศรษฐกิจ - 1,520

5 เพาะเห็ด (กลุ่มเห็ด) 3,000 17,000

6 ปลาดุก 500 1,500

7 เลี้ยงปลากินพืช 1,000 4,000

8 ปลูกพืชผักสวนครัว 300 1,200

9 ปลูกมะนาว 4,050 30,950

10 ปลกูไม้ผล (มะม่วง, ลิน้จี,่ กล้วย) 500 3,500

11 อื่น ๆ (ขายของเบ็ดเตล็ด) 10,000 20,000

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 160,343 บาท

รวมรายได้สุทธิ         370,697 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559



นางอ�านวย  ดากาวงศ์ 
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านบึงสา ต�าบลจันทร์เพ็ญ อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 149,500 บาท

“ตนก็ได้น�ามาปฏิบัติจนสามารถผลิตข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ส่งขายให้กับสหกรณ์การข้าว 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ส�าเร็จ และน�ามา
ถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านจนสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าว
คัดเมล็ดพันธุ์  ปัจจุบันตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์การข้าว
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”
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 เดิมมีอาชีพท�านา ท�าไร่ เลี้ยงสัตว์ แต่มีชีวิตที่ยากล�าบากและมีหน้ี ธ.ก.ส. 
ที่กู ้มาส่งเสียลูกเรียน จนท�าให้สามีตัดสินใจไปท�างานต่างประเทศถึง 2 ครั้ง เพื่อ
หวังว่าจะได้เงินมาใช้หนี้และเลี้ยงดูครอบครัว แต่การไปท�างานต่างประเทศก็ยาก
ล�าบากมาก จึงกลับมาบ้านพร้อมเงินเก็บจ�านวนหน่ึง ตนและสามีจึงมีแนวคิดว่าหาก
มีกิจกรรมหลายๆ ประเภทในพ้ืนที่ของตนก็จะสามารถหารายได้เข้าสู่ครัวเรือนได้ 

ในช่วงที่สามีไปท�างานต่างประเทศ 
ในช่วงนั้นยอมรับว่าชีวิตยากล�าบาก แทบ
จะอดมื้อกินมื้อและตนก็ไม่มีความรู ้อะไร
นอกจากการท�าไร่ท�านาเป็นอย่างเดียว จน
กระท่ังมีเจ ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ มาให ้ความรู ้ เร่ืองหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้เกิดความซาบซึ้ง
ใจเป็นอย่างมากและเกิดความคิดอยากจะ
ท�าให้ได้ตามค�าสอนของในหลวง เพราะครั้ง
หนึ่งในหลวงเคยเสด็จมายังหมู่บ้านดงน้อย
แห่งนี้ พระองค์อยู ่ตั้งไกลแต่ยังเดินมาถึง
พื้นที่แห้งแล้งและทุรกันดารขนาดนี้ได้เพื่อ
น�าความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นมาสู่
ราษฎรของพระองค์ ตนจึงได้บอกเล่าให้สามี
ได้รับฟัง จึงได้ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดและ
ช่วยกันท�าการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าท่ีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ คอยมาตรวจเยี่ยม
ทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�ามาตลอด
จนกระทั่งประสบผลส�าเร็จถึงทุกวันนี้  

เมื่อปี 2550 จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ตนสมัครเข้าเป็น
สมาชิกศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านดงน้อย และได้รับโอกาสให้เข้าไปฝึก
อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม ่
การเลี้ยงสัตว์ หลังอบรมจึงได้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
กับพื้นที่ของตนเองพัฒนาสู ่การท�าเกษตรแบบผสมผสาน 
จึงเริ่มลงทุนท�าโรงเรือนเพาะเห็ด จัดรูปแบบแปลงให้เป็น
ระบบ และวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล 
รวมทั้งการใช้น�้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด จนสามารถสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว ส่งเสียลูกจนเรียนจบ พร้อมทั้งใช้หนี้ ธ.ก.ส.
และซื้อที่ดินท�ากินเพิ่มได้อีก 1 แปลง   

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน
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ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2560

พื้นที่ท�ากิน จ�านวน  25 ไร่   แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
1. พื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ไว้ท�ากิจกรรมหลัก

ในครัวเรือน คือการย้อมผ้าคราม การทอผ้าคราม และ
การปลูกคราม เพื่อจ�าหน่ายให้ผู ้ที่สนใจและมาสั่งซื้อ
ถึงบ้าน 

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว จ�านวน 4 ไร่  มีการ
ปลูกมะละกอ ปลูกมะนาว ตามคันนา และเลี้ยงปลา
ในนาข้าว 

3. พื้นที่ปลูกผักสวนครัว เช่น คื่นช่าย พริก ผักชี 
แมงลัก กะเพรา โหระพา มะเขือเปราะ มะเขือพวง เพื่อ
ส่งจ�าหน่ายให้กับพ่อค้า แม่ค้า ที่มารับซื้อถึงที่สวน 

4. พื้นที่ขุดสระ จ�านวน 2 สระ เพื่อเลี้ยงปลา 
และกักเก็บน�้าไว้ใช้ในภาคการเกษตร และมีการปลูก
มะนาวในท่อปูนซีเมนต์ ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ พริก 
ตะไคร้ รอบขอบสระ 

5. พื้นที่ปลูกเสาวรส ปลูกหม่อนกินผล เพื่อ
ส่งขายโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) 

6. พื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว ์ เพ่ือเป็นแหล่ง
อาหารให้วัว  

7. มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค 7 ตัว  ไก่ด�าภูพาน 
30 ตัว  ไก่พื้นเมือง  50 ตัว   

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 บ่อเลีย้งปลากนิพชื  (2 บ่อ) 3,500 7,000

2 เลีย้งกบในกระชงั 2 กระชงั 1,200 5,000

3 ข้าวนาปี  พนัธ์ุ กข.6 ได้ผลผลติ  
3,000 กก.

9,000 15,000

4 คืน่ช่าย แมงลกั/โหระพา/กะเพรา 4,000 15,000

5 ตะไคร้รมิขอบบ่อ/รมิรัว้ 1,000 8,000

6 มะนาว 6,000 20,000

7 กะทกรก 5,000 40,000

8 หญ้าเลีย้งโค 1,000 3,500

9 เลีย้งโค  12,000 21,000

10 เลีย้งไก่พืน้เมือง 2,000 -

11 เลีย้งไก่ด�า  2,000 3,000

12 ทอผ้าย้อมคราม 5,300 12,000

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 52,000 บาท

รวมรายได้สุทธิ         149,500 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

กิจกรรมภายในพื้นที่



นายแดง โพธิบัติ 
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านบอน ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 318,627 บาท

“ชีวิตนี้ถือว่าเป็นบุญมากมาย
มหาศาลที่ได้เรียนรู้งานของ
ในหลวง ได้เรียนรู้ในสิ่งที่
ในหลวงคิดและตนเองก็จะยังคง
สานต่อวิถีชีวิตแบบพอเพียงนี้
ไปเรื่อยๆ จนตราบเท่าชีวิตนี้จะ
หมดลมหายใจ”



29

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2560

  
เดิมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบอาชีพท�านา เนื่องด้วยความยากจน และ

เกิดปัญหาภัยแล้งมานานหลายปี จึงได้น�าครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาอยู ่ที่ จังหวัด
สกลนคร ประกอบอาชีพปันสามล้อ และรับจ้างทั่วไปหาเช้ากินค�่า จนสามารถเก็บออม
เงินได้จ�านวนหน่ึง จึงได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือขายที่ดิน
ท�ากินผืนนั้นและน�าเงินมาซื้อที่ดินท�ากินผืนใหม่ ที่บ้านบอน ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร จากนั้นจึงหันมายึดอาชีพท�านา ท�าไร่ข้าวโพดมาโดยตลอด แต่ก็
ไม่ค่อยได้ผลส�าเร็จ ผลผลิตที่ได้ตกต�่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

ซึ่งในขณะเดียวกัน เมื่อปี 2540 ก็ได้รับการชักชวนจากเพ่ือนบ้านให้เข้าร่วม
โครงการฝกอบรมด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ เมื่อตนได้เข้ามาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ครั้งแรกสร้าง
ความตื่นตาตื่นใจกับตนเองเป็นอย่างมากและตนเองก็ได้เรียนรู้ในด้านอาชีพต่างๆ 
ที่สนใจ และน�ามาปรับใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

จนกระทั่ง ปี 2542 ได้รับการสนับสนุนขุดสระทฤษฎีใหม่ 3 ไร่ 
และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภูพาน เข้ามาส่งเสริมให้ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน 
ตนจึงเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการท�าการเกษตรแบบผสมผสานแทน 
หลังจากที่ผิดหวังจากการท�าการเกษตรเชิงเดี่ยวมาครั้งแล้วครั้งเล่า 
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พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 21 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่
เป็นสัดส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย  พื้นที่ท�าการเกษตร  
สระน�้า  โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

1. ปลูกข้าวไว้บริโภค มีเคล็ดลับการปลูกข้าว
ด้วยการปลูกพืชบ�ารุงดินก่อนท�านา

2. ปลูกข้าวโพดหวาน ปลูกฟักทอง หลังฤดู
เก็บเกี่ยวข้าว 

3. ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ มะละกอ กล้วย 
พริก ผักกาดหอม กะเพรา ดอกขจร โหระพา ข่า
ตะไคร้ และผักกินใบหลากหลายชนิดหมุนเวียน
สับเปลี่ยนกันไป เหลือจากกินก็แบ่งขาย

 หลังจากที่เข้าร่วมกลุ ่มฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เม่ือผ่านการอบรมจึงเกิดความเข้าใจ
ในการท�าการเกษตรมากขึ้นและน�ามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้เป็นอย่างดี  จนกระทั่งปี 2549 ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
เกษตรกรตัวอย่างและได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ บ้านบอน ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้น ก็ยังคงเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในงานด้านต่างๆ มากขึ้น
และได้รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภูพาน ด้วยดีตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงบ�ารุงดิน การท�า
ปุยชีวภาพ ปุยหมัก เป็นต้น และได้น�ามาปฏิบัติในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ลุงแดง มีความปลาบปลื้ม ซาบซึ้งใจเสมอที่ได้น้อมน�า
แนวพระราชด�าริ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตของตนจนประสบผลส�าเร็จ ท�าให้ครอบครัวอยู่ดีกินดี 
มีเงินเก็บเพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว 

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรมภายในพื้นที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ข้าวนาปี 5,000 28,000

2 ปลูกพืชผักสวนครัว 3,000 90,000

3 เลีย้งปลากนิพชื 10,000 100,000

4 ปลูกไม้ผล 1,500 6,500

5 เลี้ยงไก่ด�า 1,000 3,990

6 เลี้ยงจิ้งหรีด 1,500 5,000

7 กิ่งพันธุ์มะนาว 5,000 85,137

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     27,000 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         318,627 บาท



    นายน�าชัย ยากันจา  
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“ด้านข้าว”

บ้านบึงสา ต�าบลจันทร์เพ็ญ อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 379,300 บาท

“ได้น�ามาปฏิบัติจนสามารถผลิตข้าวคัดเมล็ดพันธุ์
ส่งขายให้กับสหกรณ์การข้าวของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และน�ามา
ถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านจนสามารถจัดตั้ง
เป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวคัดเมล็ดพันธุ์  ปัจจุบันได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์การข้าว
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”
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เดิมเป็นคนบ้านจันทร์เพ็ญ ต�าบลจันทร์เพ็ญ อ�าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ประกอบอาชีพท�านา และเลี้ยงโค กระบือ ตามวิถีชีวิตชาวชนบททั่วไป  
จนเม่ือปี 2519 ได้แต่งงานกับนางบัวสั้น (ภรรยา) หลังจากแต่งงานก็ย้ายมาอยู่
อาศัยกับภรรยา ที่บ้านบึงสา ต�าบลจันทร์เพ็ญ อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
และได้ช่วยกันท�านา เสร็จจากท�านา ก็ปลูกข้าวโพด ปลูกมันส�าปะหลัง แต่ก็ประสบ
ปัญหาภัยแล้งไม่มีแหล่งน�้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก ท�าให้ชีวิตช่วงเวลานั้นยากล�าบากนัก 

ตนจึงปรับเปลี่ยนความคิดและตัดสินใจ 
ขอเข ้ารับการฝ ึกอบรมหลักสูตรผู ้ผลิตข ้าว 
คัดเมล็ดพันธุ์ หลังจากได้รับการฝึกอบรมผู้ปลูก
ข้าวคัดเมล็ดพันธุ์แล้ว ตนก็ได้น�ามาปฏิบัติ  จน
สามารถผลิตข ้าวคัดเมล็ดพันธุ ์ส ่งขายให้กับ 
สหกรณ์การข ้าวของศูนย ์ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานฯ ได้จนส�าเร็จ และน�ามาถ่ายทอดต่อให้กับ
เกษตรกรในหมู่บ้านจนสามารถจัดต้ังเป็นกลุ่ม 
ผู ้ปลูกข้าวคัดเมล็ดพันธุ ์ ปัจจุบันตนได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์การข้าวของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และเป็นผู้ผลิตข้าว
คัดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพอีกรายหนึ่ง ให้แก่ทาง
สหกรณ์การข้าวได้ในปริมาณมากที่สุดของทุกปี 
จนท�าให้ตนมีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มมากขึ้น
และสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว

เมื่อปี 2544 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานฯ ได้เข้ามาจัดอบรมเกษตรกร เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านจึงเกิดความสนใจเป็น
อย่างมาก จึงขอเข้ารับการอบรมหลักสูตร เกษตรทฤษฎี
ใหม่ แล้วน�าความรู้ที่ได้รับนั้นมาปรับใช้ในพื้นท่ีแปลง
เกษตรของตนเอง  ร่วมโครงการขุดสระทฤษฎีใหม่ พร้อม
ทั้งได้รับปัจจัยการผลิตต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาภูพานฯ น�ามามอบให้ เช่น พันธุ์ปลา พันธุ์ไก่  
พันธุ์หมู กิ่งพันธุ์ไม้ผล และได้รับค�าแนะน�าในการจัด 
รูปแบบแปลงให้เป็นระบบตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ในปี 2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร
ตัวอย ่าง และได ้รับการจัดตั้งให ้ เป ็นศูนย ์ เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริบ้านบึงสา 
ต�าบลจันทร์เพ็ญ อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  และ
ได้มีการวางแผนการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผัก หมุนเวียน
สับเปลี่ยนถูกต้องตามฤดูกาล จนท�าให้สามารถสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว และท�าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นเป็นอย่างมาก 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน
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พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 2 แปลง รวมกันจ�านวน 
35 ไร่  โดยจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และพื้นที่ว่างบริเวณ
รอบบ้าน ท�าเป็นคอกวัว คอกควาย ท�าโรงเรือน 
ถังน�้าหมักชีวภาพ และปุยหมักชีวภาพ 

2. พ้ืนที่ท�านาปลูกข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ จ�านวน 
16 ไร่ เพื่อส่งขายสหกรณ์การข้าวของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ 

3. พ้ืนที่ท�านาปลูกข้าว จ�านวน 9 ไร่ เพื่อไว้
บริโภค มีเคล็ดลับการปลูกข้าวด้วยการปลูกพืชบ�ารุง
ดินก่อนท�านา เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพุ่ม
เสร็จจากการเ ก็บเกี่ ยวข ้าวก็จะปลูกข ้าวโพด 
ปลูกถั่วลิสง 

4. พื้นที่ปลูกมะเขือเทศ จ�านวน 4 ไร่ เพื่อส่ง
ขายโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย)

5. พ้ืนที่สระทฤษฎีใหม่ จ�านวน 3 ไร่ และ
มีการเลี้ยงปลา มีการเลี้ยงกบในกระชัง มีการปลูก
กล้วยน�้าว้า ปลูกผักสวนครัว มีคอกไก่ มีคอกเป็ดเทศ 
บริเวณรอบขอบสระ  

6. พื้นที่บ่อเลี้ยงปลา จ�านวน 1 ไร่ มีการ
เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกุ้งฝอย และปลูกพืชรอบๆ บ่อ

กิจกรรมภายในพื้นที่

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ปลกูข้าวคดัเมลด็พนัธ์ุ 16 ไร่ 51,900 142,100

2 ปลกูมะเขือเทศเชอรี ่4 ไร่ 25,000 75,000

3 เลีย้งปลา 500 3,500

4 เลีย้งไก่พืน้เมือง 500 1,700

5 เลีย้งไก่ด�าภูพาน 500 3,000

6 เลีย้งเป็ดบาบารี่ 500 2,000

7 เลีย้งโคพืน้เมือง 1,500 78,500

8 เลีย้งกระบอื 1,500 73,500

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 81,900 บาท

รวมรายได้สุทธิ         379,300 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559



นายบุญเพ็ง ลาแสดง
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านดงน้อย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 86,760 บาท

“ถึงแม้จะประสบปัญหาในด้าน
การประกอบอาชีพบ้าง  แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ 
และตั้งใจน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตจนท�าให้มีฐานะพอกิน 
พอใช้ แม้จะไม่ร�่ารวย แต่ก็ท�าให้ครอบครัว
อยู่กันอย่างมีความสุข”
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เดิมมีอาชีพท�านา ท�าไร่ ซึ่งเดิมทีจะปลูกข้าวพอเสร็จจากปลูกข้าวก็ปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อนส่งโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย) ท�าการ
เพาะปลูกสลับกันไปมาแบบน้ีมาเร่ือยๆ เพ่ือท�ามาหาเลี้ยงครอบครัว แต่ก็ยังมีชีวิต
ที่ค่อนข้างล�าบาก โรงงานคัดเลือกซื้อแค่ผลผลิตที่มีขนาดเท่ากัน ส่วนที่เหลือจาก
การคัดเลือกก็ขายไม่ได้ราคา และไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นๆ ต่อมาจึงคิดมองหา
อาชีพใหม่ๆ เพ่ือมาเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว โดยที่มุ่งเน้นไปที่การใช้พ้ืนที่น้อย
แรงงานน้อยและผลตอบแทนสูง 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

จนกระทั่งได้เข้าไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในหลายหลักสูตร 
เช่น การปลูกพืชไร่ พืชสวน การปลูกไม้ผล การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ แต่ตนก็
สนใจในหลักสูตรการเพาะเห็ดเป็นอย่างมาก หลังอบรมเสร็จกลับถึงบ้านจึงได้ริเริ่ม
ประกอบอาชีพเพาะเห็ดเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง และได้ท�าการเพาะปลูกพืชผัก
หมุนเวียนเพิ่มเติม ได้แก่ ข้าวโพด มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พริก ฟักทอง เพื่อส่งขาย
ตลาดและสามารถเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัวได้ เมื่อปี 2549 จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น
เกษตรกรตัวอย่างและได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด�าริ บ้านดงน้อย  ด้วยความสนใจใฝ่รู้ ความขยันหมั่นเพียร จึงขอเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ิมเติมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อยู่เสมอ ถึงแม้
จะประสบปัญหาในด้านการประกอบอาชีพบ้าง แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ และตั้งใจน�าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตจนท�าให้มีฐานะพอกิน 
พอใช้ แม้จะไม่ร�่ารวย แต่ก็ท�าให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข
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ผลสําเร็จจากองคความรู

ช่วงปี 2551 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์
โพนยางค�าและเริ่มเลี้ยงวัวขุนเพื่อส่งขายให้สหกรณ์
โดยการซื้อวัวพันธุ์มาขุนแต่ก็ไม่ส�าเร็จ เพราะวัวพันธุ์มี
ราคาแพง เมื่อขุนส่งขายก็ได้ก�าไรน้อยมาก หรือบางครั้ง
ก็แทบจะไม่ได้ทุนคืนเลย จึงปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โดย
การซื้อวัวแม่พันธุ์มาเลี้ยง เมื่อได้ลูกวัวก็น�ามาขุนส่งขาย
สหกรณ์ จึงท�าให้ได้ก�าไรเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถ
เป็นผู้ก�าหนดราคาขายวัวได้เอง

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ท�านาปี 14,300 45,600

2 เลี้ยงปลา 1,000 4,500

3 ปลูกพืชผักสวนครัว 4,500 13,060

4 เลี้ยงโค 38,000 -

5 เลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ด�า 1,500 3,500

6 ปลูกยางพารา 5,400 12,000

7 ปลูกไม้ผล 1,200 8,100

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     65,900 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         86,760 บาท

บนพื้นที่ดินจ�านวน 2 แปลง  โดย
จัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นที่อยู่อาศัย  
2. เป็นพื้นท่ีท�านาปลูกข้าว และปลูก

ข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เพื่อไว้จ�าหน่าย
ให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงบ้าน

3. พื้นท่ีขุดสระเก็บน�้า จ�านวน 1 สระ 
เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในภาคการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

4. พื้นที่ท�านาและปลูกกล ้วยน�้ าว ้า 
รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนสับเปลี่ยน
กันไปตามฤดูกาล เพื่อส่งขายตลาด เป็นรายได้
หลักให้ครอบครัว 

กิจกรรมภายในพื้นที่



นายประทวน ถาระสา
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านห้วยยาง  ต�าบลห้วยยาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 137,350 บาท

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภููพานฯ ช่วยพัฒนาอาชีพ
ให้เหมาะสมกับตน จากพื้นที่แห้งแล้ง ก็กลายเป็น
ผืนแผ่นดินที่อบอุ่นด้วยความรักของครอบครัว
ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน พร้อมทั้งมีเงินใช้หนี้ 
มีเงินเหลือเก็บไม่ขัดสนอีก”
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ผลส�ำเร็จจำกองค์ควำมรู้

เดิมประกอบอาชีพท�านา เลี้ยงสัตว์ เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวก็ปลูกพืชผัก
สวนครัวไว้บริโภค ด้วยความแห้งแล้งจึงต้องอาศัยน�้าจากล�าห้วยเล็กๆ ไหลผ่านพ้ืนที่
นาของตน เม่ือปี 2541 แม้พื้นที่ท�ากินของตนจะมีคลองส่งน�้าตัดผ่าน แต่เนื่องจาก
ภัยแล้งก็ท�าให้น�้าในอ่างเก็บน�้าห้วยอ่างแห้งขอด จึงงดการจ่ายน�้า สร้างความยาก
ล�าบากให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก จนมาวันหน่ึงได้เห็นการขุดสระทฤษฎีใหม่ของ
เพื่อนบ้านตนจึงเข้าไปสอบถามเพื่อต้องการอยากขุดสระเพื่อเป็นแหล่งน�้าไว้ใช้ในการ
เพาะปลูก 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

จนกระท่ังได้เข้าไปอบรมท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
ในหลายหลักสูตร ได้รับการขุดสระทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งได้รับ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เช่น 
พันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ พันธุ์ไม้ผล ตนจึงได้น�าความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง จนสามารถเพราะปลูกพืชผัก 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนได้ ปี 2549 ก็ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นเกษตรกรตัวอย่าง และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ ก็ได้มีโอกาสเข้าไปฝึก
อบรมหลักสูตรการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ สารไล่แมลงต่างๆ ที่งาน
ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบ�ารุงดิน หลังจากนั้นก็น�าความรู้ที่
ได้นี้มาปฏิบัติในพื้นที่ของตน จึงช่วยให้ตนประหยัดต้นทุนและ
มีเงินเก็บออมจึงท�าให้กับครอบครัวมีความสุขและใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงตามค�าในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้สอนไว้
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พื้นท่ีท�ากิน จ�านวน 12 แปลง โดยจัดสรรพื้นท่ีเป็น
สัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และพื้นที่ว่างบริเวณรอบบ้าน 
ท�าเป็นคอกเลี้ยงโคพันธุ์ คอกกระบือ คอกเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว จ�านวน 7 ไร่ 
3. พื้นที่ปลูกผักสวนครัว จ�านวน 1 ไร่ เช่น บรอกโคลี 

พริก ผักกาดกวางตุ้ง เพื่อส่งขายตลาด
4. พื้นที่สระทฤษฎีใหม่ จ�านวน 3 ไร่ และมีการเลี้ยง

ปลา มีการปลูกละมุด ปลูกขนุน ปลูกพริก ปลูกกระหล�่า 
มีคอกเลี้ยงหมู อยู่บริเวณรอบขอบสระ  

5. พื้นที่ปลูกไม้ผล จ�านวน 2 งาน ได้แก่ ขนุน ละมุด 
มะม่วง ล�าไย  

6. พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคพันธุ์ กระบือ ไก่พื้นเมือง  

หลังจากได้รับการขุดสระทฤษฎี
ใหม่ ก็เกิดปัญหาไม่สามารถกักเก็บน�้าไว้ใช้
ในการเกษตรได้ สระก็แห้งขอด แต่ตนก็ไม่
คิดท้อถอยกับปัญหาน้ัน จึงได้แก้ไขปัญหา
ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลใช ้เองโดย
การน�าไม้ไผ่มาเจาะลงตรงก้นสระ ในการ
เจาะทุกครั้งก็จะตักดินออกจากกระบอก
ไม้ไผ่ทุกครั้งท�าแบบนี้จนครบ 1 อาทิตย์
ก็น� าท ่อ พีวี ซี กันพั งขนาด 3 นิ้ ว  มา
ครอบใส่ จนสามารถได้น�้ามาใช้ในการ
เพาะปลูกพืชได้

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ท�านาปี 10,000 45,800

2 ปลูกผัก 3,000 29,600

3 เลี้ยงโค 10,000 45,900

4 เลี้ยงปลากินพืช 2,000 6,000

5 เลี้ยงเป็ด 1,500 5,360

6 ปลูกไม้ผล 1,000 2,690

7 ปลูกกล้วย 500 2,000

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 28,000 บาท

รวมรายได้สุทธิ         137,350 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

กิจกรรมภายในพื้นที่กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน



นายประยงค์  เภาโพธิ์  
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรทฤษฎีใหม่”

บ้านนางอย หมู ่4  ต�าบลเต่างอย  อ�าเภอเต่างอย  จงัหวดัสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 64,800 บาท

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
ที่ได้น�าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
ค�าสอนของในหลวง ร.9 มา
ถ่ายทอด มาส่งเสริมให้การ 
ช่วยเหลือตนและครอบครัว 
ได้มีอยู่ มีกิน พลิกฟื้นชีวิต 
ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้”
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จนกระทั่งปี 2549 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ ได้ให้ค�าแนะน�าในการแก้ไข
ปัญหา และสอนให้รู้จักการวางแผนการเพาะ
ปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล พร้อมทั้งได้
รับปัจจัยการผลิต กิ่งพันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกจากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ เมื่อปี 2555 จึงได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านนางอย จากนั้นก็ได้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชไร่ 
การปลูกพืชสวน การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตว์ 
การเพาะเห็ด หลังจากอบรมเสร็จก็ได้น�าความรู้
นั้นมาปรับใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง 
และได้รับการขุดสระเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ใน
การเกษตร  มีการเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงกบ
ในกระชัง มีแปลงปลูกผักสวนครัว มีการปลูก
ผักในถุงเพาะซ�า แปลงปลูกหม ่อนกินผล 
จนสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ ถึงแม้
จะไม่ได้ร�่ารวยแต่ก็มีความพอเพียงมีความสุข 

 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไปเรื่อยๆ ที่บ ้านนางอย ต�าบลเต่างอย 
อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และท�านา ท�าไร่ มาตลอด และสภาพพ้ืนที่ท�ากิน
ก็ขาดแคลนน�้าไว ้ ใช ้ ในการเพาะปลูก พร้อมทั้งขาดความรู ้ ในการวางแผน
การเพาะปลูก การปลูกพืชผักแต่ละปีก็เป็นไปตามกระแสของชาวบ้าน จึงท�าให้
เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต�่า พ่อค้าคนกลางไม่รับซื้อ 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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บนพืน้ที ่9 ไร่  ประกอบไปด้วยกจิกรรมต่างๆ 
ดงันี้ 

1. พ้ืนที่อยู่อาศัย จ�านวน 1 งาน และบริเวณ
พ้ืนท่ีว่างรอบบริเวณบ้าน มีการปลูกผักสวนครัวในถุง
เพาะช�าเพือ่จ�าหน่ายเป็นรายได้หลกัในครอบครวั

2. พืน้ทีท่�านาปลกูข้าว จ�านวน 6 ไร่  หลงัจาก
เกบ็เกีย่วแล้วปลกูข้าวโพด ปลกูถัว่ลสิง 

3. พื้นที่ปลูกผักสวนครัว จ�านวน 1 งาน เช่น 
ต้นหอม ผกัช ีกะเพรา โหระพา แมงลกั พรกิ คืน่ช่าย เพือ่
บรโิภคและแบ่งขายให้กบัพ่อค้าแม่ค้าทีม่ารบัซือ้ถงึบ้าน 

4. พ้ืนท่ีปลูกหม่อนกนิผล ปลูกตะไคร้ จ�านวน 
1 งาน เพือ่ส่งขายตลาด

5. พืน้ทีป่ลกูกล้วยน�า้ว้า ปลกูมะนาว ปลกูไม้ผล 
จ�านวน 2 งาน ได้แก่ ต้นมะม่วงแก้ว ต้นมะม่วงน�้า
ดอกไม้ ต้นมะไฟ ต้นละมดุ 

6. พื้นที่ขุดสระน�้า จ�านวน 1 สระ และมี
การเล้ียงปลาในกระชัง  เล้ียงกบในกระชัง ปลูกพริก 
ปลกูตะไคร้ รอบขอบสระ 

7. พืน้ทีค่อกสตัว์ ได้แก่ ไก่ด�าภพูาน ไก่พืน้เมอืง 
เป็ดเทศ

หลังจากได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในด้าน
ต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงได้เดินทาง
ไปบ้านห้วยยาง ต�าบลเหล่าโพนค้อ อ�าเภอโคก
ศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร หวังเพียงว ่าจะซื้อ
ต้นผักหวานมาปลูกเสริมในพื้นที่แปลงของตนเอง 
พอไปถึงกับได้เห็นการเพาะปลูกผักใส่ถุงเพาะช�า 
ของชาวบ้านและสามารถขายได้ราคาจึงปรับเปลี่ยน
แนวความคิดหันมาท�าการเพาะปลูกผักในถุงเพาะช�า
เพื่อขาย ก็ท�าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

กิจกรรมภายในพื้นที่

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ปลูกข้าวนาปี 6 ไร่ 5,000 20,000

2 ปลกูผกัสวนครวัในถุงเพาะช�า 3,500 16,900

3 ปลูกหม่อนกินผล 1,000 3,000

4 ปลูกตะไคร้ 300 1,700

5 ปลูกพริก 500 4,000

6 ปลูกกล้วยน�้าว้า 300 2,900

7 เลี้ยงปลากินพืช 500 4,000

8 เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 1,000 2,300

9 เลี้ยงกบในกระชัง 1,500 3,500

10 เลี้ยงไก่พื้นเมือง 500 3,000

11 เลี้ยงไก่ด�าภูพาน 500 3,500

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     14,600 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         64,800 บาท



นายพิษณุ เภาโพธิ์  
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรทฤษฎีใหม่”

บ้านนางอย หมู่ 4  ต�าบลเต่างอย อ�าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 185,060 บาท

“ตนได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

น�ามาปรับใช้ในพื้นที่แปลงเกษตร
ของตนจนประสบผลส�าเร็จ และตน
ก็รู้จักแบ่งเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกับ
งานราชการที่ท�าอยู่ จากที่คิดว่าการ

ท�าการเกษตรเป็นแค่อาชีพเสริม 
จนปัจจุบันนี้กลายเป็นอาชีพหลัก
ไปแล้ว ตนมีความรู้สึกซาบซึ้งใจ

เป็นอย่างมากที่ในหลวง ร.9 
สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
แห่งนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ในทุกๆ ด้าน ให้อยู่ดี กินดี มีความสุข 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้”
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มีอาชีพรับราชการต�าแหน่งนักการภารโรง เพราะเงินเดือนภารโรงที่ได้
ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ จึงเริ่มท�าสวน ท�านาเป็นอาชีพเสริม โดยเริ่มจาก
การท�านาและปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล ในพ้ืนที่ 13 ไร่ เพราะไม่มีความรู้ในการเพาะปลูก
จึงท�าให้ได้ผลผลิตน้อยและเสียหายจากโรคต่างๆ ทุกปี ท�าให้ต้องเสียรายได้และไม่คุ้ม
กับทุนที่ทุ่มเทลงไป 

จนเมื่อปี 2541 ได้เข้ารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในการท�าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม ่ 
หลังอบรมก็น�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  

 ในปี 2542 จึงได้เข้าร่วมโครงการขุดสระทฤษฎีใหม่ และได้
รับปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น กิ่งพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ปลากินพืช พันธุ์ไก่
พันธุ ์เป็ดบาบารี่ พันธุ ์สุกร จากนั้นตนจึงเริ่มท�าการเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม่ มีการจัดการแบ่งพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว พืชผัก ไม้ผล คอก
เลี้ยงสัตว์และเล้ียงปลาให้เป็นสัดส่วนตามความเหมาะสมของพื้นที่
และมีการพัฒนาด้านการเกษตรมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2549 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง และได้รับการจัดตั้งให้
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ จึงท�าให้มี
รายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว และมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในครอบครัว 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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พื้นที่ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน 13 ไร่ โดยมี
กจิกรรมทีด่�าเนนิงานภายในพืน้ทีแ่บ่งออกเป็น ดงันี้

1. พ้ืนที่อยู่อาศัย จ�านวน 2 งาน บริเวณ 
เลีย้งปลาดกุในบ่อซเีมนต์ 2 บ่อ 

2. พืน้ทีท่�านาปลกูข้าว จ�านวน  4 ไร่ 
3. พื้นที่ปลูกกล้วยน�้าว ้าสลับยางพารา 

จ�านวน 2 ไร่ ได้ผลผลติกล้วยน�า้ว้า 100 หว/ีปี 
4. พืน้ทีป่ลกูหวาย จ�านวน 2 งาน 
5. พ้ืนที่ปลูกมะนาวแปนพิจิตร ในท่อ

ปูนซเีมนต์ 
6. พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ จ�านวน 2 งาน เช่น 

ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ปลูกมะเขือเทศ ปลูกถั่วลิสง 
หมนุเวยีนสบัเปลีย่นกนัไปตามฤดกูาล 

7. พืน้ทีป่ลกูผกัสวนครวั จ�านวน 2 งาน  
8. พ้ืนทีข่ดุสระ จ�านวน 2 สระ ได้แก่ สระ

ทฤษฎใีหม่ ขนาด 3 ไร่ สระน�า้ ขนาด 1 ไร่ และมี
การเลีย้งกบในกระชงั  มกีารเลีย้งปลาหมอพนัธุย์กัษ์ 
เลี้ยงกุ ้งฝอย เลี้ยงหอยขมตามแบบวิธีธรรมชาติ 
มีการปลูกผักสวนครัวรอบขอบสระ และสามารถ
กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในภาคการเกษตร  

9. มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์และคอกสัตว์ ได้แก่ โค 
สุกร  ไก่ด�าภพูาน  ไก่พืน้เมอืง เป็ดเทศ 

ด้วยความหวังท่ีว่าจะมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว และไม่มีความรู้เร่ืองเกษตรมาก่อน ท�าให้ตนต้องลองผิด 
ลองถกูมาโดยตลอด จนกล้าตดัสนิใจขอลางาน 2 วนั เพือ่ไปอบรม
เพิ่มความรู้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และได้พบหนทางที่
จะแก้ไขปัญหาของตนได้ โดยการน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น�ามาปรับใช้ในพื้นที่แปลงเกษตร
ของตนจนประสบผลส�าเรจ็  

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ปลูกข้าวนาปี   5,700 62,300

2 ปลูกมะเขือเทศ  1,950 4,050

3 ปลูกหวาย       300 4,400

4 ปลูกข้าวโพดหวาน  1,750 3,250

5 ปลูกผักสวนครัว     650 4,550

6 ปลูกกล้วยหอมทอง 500 2,000

7 เลี้ยงปลาหมอไทย 15,660 32,340

8 เลี้ยงปลานิล 2,660 23,340

9 เลี้ยงปลาดุก 670 1,880

10 เลี้ยงกบ 6,600 27,400

11 เลี้ยงกุ้งฝอย 600 3,200

12 เลี้ยงไก่พื้นเมือง 550 3,350

13 เลี้ยงไก่ด�าภูพาน 800 9,700

14 เลี้ยงเป็ด 700 3,300

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 39,090 บาท

รวมรายได้สุทธิ          185,060 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559กิจกรรมภายในพื้นที่

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน



นายวังชัย ลืออ่อนดี  
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านหนองไผ่ หมู ่12  ต�าบลดงมะไฟ  อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 187,820 บาท

“จากหลักค�าสอนเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9  
จึงเกิดแรงบันดาลใจให้อยากกลับ

บ้านเกิดเพื่อมาท�าตามแบบ
ในหลวง จึงตัดสินใจเดินทางกลับ

ถึงบ้านเกิดและท�าตามความฝัน
ที่มีอยู่ในใจพร้อมน้อมน�าแนว
พระราชด�าริของในหลวง ร.9 

มาปรับใช้ในชีวิต”
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มีอาชีพท�านาและเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ท�ามาหากินในพื้นที่เล็กๆ 
ของตนท่ีมีขนาดแค่ 85 ตารางวา ท�าการเพาะปลูกพืชผักเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือไว้
บริโภคในครัวเรือน และออกรับจ้างซ่อมเคร่ืองยนต์เพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว 
จนเมื่อปี 2539 เกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักจึงตัดสินใจไปท�างานที่ประเทศบรูไน 
1 ปี เมื่อปี 2540 กลับถึงบ้านเกิดจึงได้เริ่มวางแผนชีวิตใหม่ โดยได้ทราบข่าว
จากเพื่อนบ้านว่ามีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ที่จังหวัดสกลนคร ตนจึงเกิดความใคร่รู้ และได้เดินทางไปเย่ียมชมศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

      จนกระทั่งเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด หลัง
จากน้ันก็เริ่มประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟาง ไปขายตาม
หมู่บ้าน พอมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นก็ขยายพ้ืนที่เพาะเห็ด 
โดยการท�าเป็นโรงเรือนเห็ดนางฟา เห็ดนางรม  และก็
เข้าไปฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ จาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อบรมเสร็จกลับมาท�าบ่อ
เลี้ยงกบ บ่อเล้ียงปลา เพิ่มอีกจนเต็มพื้นที่ เมื่อปี 2547 
จึงได้ไปขอเช่าที่ดินท�ากินของญาติ จ�านวน 9 ไร่ ที่บ้าน
หนองไผ่ หมู่ 12 ตั้งแต่นั้นมาช่วงแรกที่มาท�าการเกษตร
บนพื้นที่เช่า ก็ประสบปัญหาดินแห้งแล้งไม่มีน�้าใช้ จึงได้
เข้าไปขอรับค�าแนะน�าเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
ภูพาน จนสามารถพลิกพ้ืนดินที่แห้งแล้งน้ีได้ ปี 2549 
จึงได้รับเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง และได้รับการ
จัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด�าริ สร้างรายได้ให้ครอบครัวและซื้อพื้นที่ท�ากิน
เพิ่มได้อีก 1 แปลง พร้อมทั้งสามารถซื้อพื้นที่เช่าให้เป็น
ของตนเองได้ส�าเร็จ 
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พื้นที่ซึ่ งจัดตั้ งเป ็นศูนย ์ เรียนรู ้ เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน 9 ไร่ โดยมี
กิจกรรมที่ด�าเนินงานภายในพื้นที่แบ่งออกเป็น ดังนี้

1. พื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่โรงเรือนไว้รับจ้าง
ซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ถือเป็นรายได้เสริม
อีกทางหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัว 

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว  เพื่อไว้บริโภคเท่านั้น 
และมีการปลูกไม้ผลตามคันนา 

3. พื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารให้วัว 

4. พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง ปลูกอ้อย เพื่อ
ส่งขายให้กับโรงงานในหมู่บ้านใกล้เคียง และปลูก
มะเขือเทศ เพื่อส่งโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูป
แห่งที่ 3 (เต่างอย) 

5. พื้นที่ขุดสระ จ�านวน 1 สระ เพื่อเลี้ยงปลา 
และกักเก็บน�้าไว้ใช้ในภาคการเกษตร 

6. พื้นที่สร้างเตาเผาถ่าน 3 เตา เพื่อเผาถ่าน
ขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงบ้าน 

7. มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค สุกร ไก่ด�า
ภูพาน ไก่พื้นเมือง  ไก่ตอก    

ระหว่างที่อยู ่ต่างประเทศ ว่างจากงานก็ได้อ่านข่าวสาร
ต่างๆ ที่มาจากประเทศไทย โดยเฉพาะหลักค�าสอนเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 จึงเกิดแรงบันดาลใจให้อยาก
กลับบ้านเพื่อมาท�าตามแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงตัดสินใจ
กลับบ้านและท�าตามความฝัน พร้อมน้อมน�าแนวพระราชด�าริ
ของในหลวง ร.9 มาปรับใช้ในชีวิต และได้รับโอกาสดีๆ และการ
ช่วยเหลือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จนสามารถท�าให้ชีวิต
ของตนและครอบครัวอยู่ดี กินดี มีความสุข 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ท�านาปี 21,000 16,420

2 ปลูกมะเขือเทศ 2,400 2,600

3 ปลูกกล้วย 1,000 1,000

4 ปลูกมันส�าปะหลัง 1,100 2,400

5 เลี้ยงไก่พื้นเมือง 700 500

6 เลี้ยงปลากินพืช 1,500 (ไว้บริโภค) 

7 เลี้ยงไก่ด�า 500 2,000

8 เลี้ยงไก่ตอก 500  1,000

9 เลี้ยงสุกร 8,000 24,000

10 ปลูกไม้ผล 1,000 1,500

11 ปลูกอ้อย 4,300 15,400

12 ช่างซ่อม 45,000 45,000

13 เผาถ่านขาย  20,000 76,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     107,000 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         187,820 บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน



นายวิชัย สร้อยปลิว  
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านตากแดด ต�าบลบึงทวาย อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 135,350 บาท

“ด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทนและน้อมน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาปรับใช้และเป็น

แรงบันดาลใจ จึงท�าให้เกิดความพยายามโดยไม่ท้อถอย
ต่ออุปสรรคต่างๆ จนท�าให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวมากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีจนทุกวันนี้”
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      จนเมื่อปี 2545 ตนจึงเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ทฤษฎีใหม่ และได้เข้าร่วมโครงการขุดสระทฤษฎีใหม ่
พร้อมทั้งได้รับปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์หมู พันธุ์ไก่ 
พันธุ์เป็ด พันธุ์ปลา กิ่งพันธุ์ไม้ผล จากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ หลังจากนั้นตนจึงได้น�าความรู้ที่
ได้รับมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการแบ่งพื้นที่ให้เป็น
ระบบ มกีารปลกูข้าว   หลงัเกบ็เกีย่วข้าวปลกูมะเขอืเทศ
ส่งโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่  3 (เต ่างอย) 
มีการเลี้ยงปลาในสระ และปลูกพืชผักสวนครัวและ
ปลูกไม้ผลรอบขอบสระ และเลี้ยงสัตว์ จนกระทั่ง
ปี 2549 จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร
ตัวอย่าง และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริบ้านตากแดด
ด ้ วยความมุ ่ งมั่ น  ขยั น  อดทนและน ้ อมน� า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 
มาปรับใช้และเป็นแรงบันดาลใจ จึงท�าให้เกิดความ
พยายามโดยไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆ จนท�าให้
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นและมี
ความเป็นอยู่ที่ดีจนทุกวันนี้      

 ประกอบอาชีพท�านา พอหลังจากแต่งงานก็ได้ย้ายมาอยู่อาศัยบ้านภรรยา 
ที่บ้านนาเลา ต�าบลบึงทวาย อ�าเภอเต่างอย แต่มีที่นาอยู่บ้านตากแดด ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ใกล้กัน ตนและภรรยาจึงได้ตัดสินใจย้ายมาท�ากินบนที่นาของภรรยา และช่วยกันท�านา
หาเลี้ยงครอบครัวเร่ือยมา จนเกิดวิกฤตภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท�าให้ไม่มีน�้า
ไว้ใช้ท�านาส่งผลให้ครอบครัวยากล�าบากมากจนต้องออกไปหางานรับจ้างเพื่อหาเงิน
มาเลี้ยงดูครอบครัว  

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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กิจกรรมภายในพื้นที่
พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 18 ไร่ จัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  
1. พ้ืนที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และพ้ืนที่ว่างบริเวณรอบบ้าน 

ท�าโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนอัดก้อนเชื้อเห็ด  
2. พ้ืนท่ีท�านาปลูกข้าวคัดเมล็ดพันธุ ์ จ�านวน 10 ไร่ 

เพื่อไว้บริโภค มีเคล็ดลับการปลูกข้าวด้วยการปลูกพืชบ�ารุงดิน
ก่อนท�านา เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพุ่ม เสร็จจากการ
เก็บเกี่ยวข้าวจึงปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูป
แห่งที ่3 (เต่างอย) 

3. พื้นที่ปลูกยางพารา จ�านวน 4 ไร่ 
4. พื้นที่สระทฤษฎีใหม่ จ�านวน 3 ไร่ และมีการเลี้ยงปลา 

มีการปลูกไม้ผล ปลูกผักสวนครัว บริเวณรอบขอบสระ  

นายวิชัยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การเพาะเห็ดอีกครั้ง หลังจากอบรมก็ตัดสินใจ
ลงทุนสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โดยช่วงแรกนั้น
ได้รับการสนับสนุนก้อนเช้ือเห็ดจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ จ�านวน 2,000 ก้อน เมื่อ
ผลผลิตออกก็น�าไปขาย และรายได้จากการ
ขายเห็ด ก็แบ่งไว้เป็นเงินทุนเพื่อการลงทุน
เพิ่ ม  เพราะคิ ดว ่ าการซื้ อก ้ อน เช้ื อ เ ห็ด
ทุกครั้งท�าให ้ต ้องสิ้นเปลืองค่าใช ้จ ่ายมาก 
จึงปรบัเปลีย่นน�าเงนิเกบ็มาลงทนุเพิม่ พร้อมทัง้
ขยายโรงเรือนและซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอัด
ก้อนเชื้อเห็ด จนกระทั่งสามารถอัดก้อนเชื้อเห็ด
ส่งขายและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวได้ส�าเร็จ
จนถึงทุกวันนี้   

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ท�านาปี 10,000 45,800

2 ปลูกผัก 3,000 29,600

3 เลี้ยงโค 10,000 45,900

4 เลี้ยงปลากินพืช 2,000 6,000

5 เลี้ยงเป็ด 1,500 5,360

6 ปลูกไม้ผล 1,000 2,690

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 27,500 บาท

รวมรายได้สุทธิ         135,350 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559



นายเศรษฐี ลีทนทา  
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านนากบัแก้ ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 93,600 บาท

“คนบ้านนอกธรรมดาอย่างตน ไม่มีแม้แต่ความรู้อะไรติดตัว 
แต่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ เป็น
เพราะตนได้เข้าไปเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ จนท�าให้ตนรู้จักปรับเปลี่ยนแนวความคิด
รู้จักคิด  รู้จักวางแผน  รู้จักแบ่งปัน  รู้จักเก็บออมและ
น้อมน�าแนวพระราชด�าริมาปรับใช้ในชีวิตตลอดมา จนท�าให้
ชีวิตตนพบกับความส�าเร็จได้จนถึงทุกวันนี้”   
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เดิมประกอบอาชีพท�านา ท�าไร่ เลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ ตามวิถีชีวิตของคน
ชนบท เมื่อเสร็จจากไร่นาก็ปลูกมันส�าปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้ จนสามารถเก็บเงิน
ได้จ�านวนหนึ่งแล้วน�าไปซื้อที่ดินบ้านดงน้อย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร จ�านวน 21 ไร่ ในราคา 8,000 บาท ในสมัยน้ัน ตนจึงได้ชวนภรรยา
มาบุกเบิกที่ดินท�ากิน โดยเริ่มแรกมีการปลูกหวาย ปลูกมะขามหวาน เพราะได้รับ
ค�าแนะน�าจากเกษตรอ�าเภอ 

 เมื่อปี 2538  ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังอบรมเสร็จไม่นานก็ได้รับ
การสนับสนุนขุดสระทฤษฎีใหม่ 3 ไร่ พร้อมทั้งได้รับปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น พันธุ์หมู พันธุ์ไก่ พันธุ์
เป็ด พันธุ์ปลา กิ่งพันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก พอได้รับปัจจัยเหล่านี้มาก็ท�าการเลี้ยง และเพาะปลูก โดยการ
แบ่งพ้ืนที่ตามสูตรทฤษฎีใหม่ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยไม่ต้องเดือดร้อนและเป็นหนี้สิน 
จนได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าห้วยเรือ ด้วยความขยันหม่ันเพียรของตนก็สามารถ
พัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรของตนให้เจริญงอกงาม และเป็นแบบอย่างของเกษตรกรในหมู่บ้าน 
 จนกระทั่งปี 2549 จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง และจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ อ่างเก็บน�้าห้วยเรือ จากนั้นก็มีโอกาสเข้าไปศึกษา ดูงานและฝึก
อบรมในเรื่องต่างๆ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เร่ือยๆ ท้ังเร่ืองการเลี้ยงสัตว์ การปลูกไม้ผล การปลูก
พืชไร่พืชสวน การเลี้ยงปลา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตนจึงได้น�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่
แปลงเกษตรของตนมาโดยตลอด จนประสบผลส�าเร็จมาถึงทุกวันนี้ 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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ผลสําเร็จจากองคความรู

ด ้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 9 ที่ได้จัดสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งน้ี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านอาชีพที่มากมายหลายอย่าง  ท�าให้จากคนชาวบ้านนอก
ธรรมดาอย่างตน ไม่มีแม้แต่ความรู้อะไรติดตัว แต่สามารถ
เป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ เป็นเพราะตนได้
เข้าไปเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ จนท�าให้ตนรู้จักปรับเปลี่ยนแนวความคิด รู้จักคิด
รู ้จักวางแผน รู ้จักแบ่งปัน รู ้จักเก็บออมและน้อมน�าแนว
พระราชด�าริมาปรับใช้ในชีวิตตลอดมาจนท�าให้ชีวิตตนพบกับ
ความส�าเร็จได้จนถึงทุกวันนี้   

พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 21 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่เป็น
สัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ รอบบริเวณมีโรงเรือน
เลี้ยงกระบือ โรงเรือนเลี้ยงโคพันธุ์ โรงเก็บฟางเลี้ยงสัตว์ 
โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ด�าภูพาน

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ จ�านวน 
8 ไร ่ เพื่อส ่งขายสหกรณ์การข้าวของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ 

3. พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผล จ�านวน 
7 ไร่ ได้แก่ หวาย พริก แมงลัก ต้นหอม ผักชี และไม้ผล 
ได้แก่ ขนุน มะม่วง ล�าไย มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว 
เพื่อไว้บริโภค เหลือก็แบ่งปันและแบ่งขาย  

4. พื้นที่สระทฤษฎีใหม่ จ�านวน 3 ไร่ และมี
การเลี้ยงปลากินพืช มีการปลูกกล้วยน�้าว้า ปลูกไม้ผล
รอบขอบสระ  

5. พื้นที่บ ่อเล้ียงปลา จ�านวน 2 บ่อ เพื่อ
กักเก็บน�้าและมีการเลี้ยงปลากินพืช  

กิจกรรมภายในพื้นที่

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ท�านาปี 12,000 47,000

2 เลี้ยงโค 15,000 20,000

3 เลี้ยงกระบือ 30,000 (ยงัไม่จ�าหน่าย)

4 ปลูกหวาย 1,000 2,600

5  เลี้ยงสุกร 8,300 11,700

6  เลี้ยงปลากินพืช 1,000 3,900

7  ปลูกพืชผักสวนครัว 500 4,000

8  เลี้ยงไก่พื้นเมือง 1,000 1,500

9  ปลูกไม้ผล 500 1,500

10  ปลูกกล้วยน�้าว้า 300 1,400

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     69,000 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         93,600 บาท



นายสมคิด สาลีนนท์  
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านโนนสมบูรณ์ ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 381,731 บาท

“108 มงคล พระบรมราโชวาท
เพื่อความรู้และความส�าเร็จของ
ชีวิตแบบยั่งยืน หนังสือที่ตน 
ได้น้อมน�าพระบรมราโชวาท  
มาใช้ในชีวิตจนสามารถประสบ
ผลส�าเร็จในอาชีพการเกษตร
แบบผสมผสานของตนได้ และ
นับจากนั้นตนจึงตั้งใจ ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรแบบ
พอเพียงตามรอยในหลวง  
มาจนถึงทุกวันนี้”
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ผลส�ำเร็จจำกองค์ควำมรู้

ปี 2552 กลับบ้านท�าการเกษตรแบบไม่มีเงินทุน
ติดตัวสักบาท ชีวิตยากล�าบากมากประกอบกับที่ดินมรดก
ของภรรยาก็เป็นป่ารก แห้งแล้ง ไม่มีแหล่งน�้าไว้ในการเพาะ
ปลูก ตนจึงเริ่มจากการขายลูกช้ินปิ้งมาเรื่อยๆ จนสามารถ 
เก็บออมเงินได้จ�านวนหนึ่ง ในช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้เห็นการเล้ียงจ้ิงหรีด 
การเกษตรผสมผสาน การเพาะเห็ด ตนและภรรยาจึงเข้ารับ
การฝึกอบรมในโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” ตนมีความสนใจ
เรื่องการเพาะเห็ดเป็นอย่างมากจึงกลับมาอบรมเรื่องการ
เพาะเห็ดอีกครั้ง แล้วน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ เริ่มแรกซ้ือ
ก้อนเชื้อเห็ดมาเพาะขาย รอบแรก 1,000 ก้อน ซึ่งมีรายได ้
ดีมาก จึงลงทุนซื้อก้อนเชื้อเห็ดเพิ่มอีก 1,000 ก้อน แต่ครั้งน้ี 
ประสบปัญหาก้อนเช้ือเห็ดเป็นราด�า สร้างความเสียหาย 
จึงน�าปัญหานั้นมาปรับแก้ไขจนท�าให้ประสบความส�าเร็จ 
แต่ในฤดูเห็ดจะขายเห็ดได้น้อย จึงคิดว่าต้องมีรายได้จาก
การเกษตรอย่างอื่นด้วย จนทุกวันนี้ได้ท�าการเกษตรผสม
ผสาน พร้อมทั้งตนก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้บอกเล่าต่อให้
กับเกษตรกรผู้มาเย่ียมเยือนในพ้ืนที่ของตนเสมอ ณ ปัจจุบัน
ตนมีเงินเหลือเก็บ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เดือดร้อน ไม่มีหนี้สิน 
อยู่ดี กินดี ครอบครัวอบอุ่นเป็นอย่างมาก

เดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษเมื่อเรียนจบชั้น ปวส. ก็ไปท�างานโรงงานที่กรุงเทพฯ 
ชีวิตในเมืองกรุงต้องด้ินรนอย่างยากล�าบาก ตนและภรรยาช่วยกันท�าธุรกิจขายตรง
จนสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้ขึ้นต�าแหน่งผู้บริหารการขายแต่ก็ท�าควบคู่
กับงานประจ�าแบบนี้มาได้ 2 ปี ก็ถึงจุดอิ่มตัว จึงมีแนวคิดอยากจะกลับไปพัฒนา 
บ้านเกิด

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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ตนเป็นคนที่ถ้าจะท�าอะไรก็ต้องท�าให้เต็มที่
และต้องผ่านการศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้วย
ตัวเองก่อน ถึงจะเกิดความเชื่อในสิ่งนั้น หลังจากประสบ
ปัญหาเกิดวิกฤตในการประกอบอาชีพเพาะเห็ดขาย
แค่อย่างเดียวของตน ก็ท�าให้ตนมองว่าต้องมีการ
เพาะปลูกพืชอย่างอื่นร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมกันใน
พื้นที่ของตัวเอง ไม่ใช่รอแค่ขายเห็ดอย่างเดียว จนวัน
หนึ่งตนจึงขอเข้าไปรับการฝึกอบรมการเกษตรผสม
ผสานอีกครั้งที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกที่ที่ประสบผลส�าเร็จ แต่ก็ยังไม่พบ
ค�าตอบที่แท้จริงให้กับตนเองได้ ตนจึงเริ่มค้นหาความ
ถูกต้องในด้านการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ว่าท�าได้จริงไหม และต้องท�าอย่างไรถึงเรียกว่าประสบ
ผลส�าเร็จ จนกระทั่งมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่สามารถ
ตอบโจทย์ในใจตนได้ทุกข้อ หนังสือเล่มนี้คือ “108 
มงคล พระบรมราโชวาทเพื่อความรู้และความส�าเร็จ
ของชีวิตแบบยั่งยืน” ตนจึงน้อมน�าพระบรมราโชวาท
ในหนังสือเล่มนี้มาใช้ในชีวิตจนสามารถประสบผล
ส�าเร็จในอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานของตนได้
โดยตนได้ข้อสรุปให้กับตัวเองได้ว่าทั้งหมดที่ในหลวง
ทรงมีพระราชด�าริไว้น้ันสามารถน�ามาปฏิบัติได้จริง
นับจากนั้นตนจึงตั้งใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
แบบพอเพียงตามรอยในหลวง มาจนถึงทุกวันนี้

พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 4 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน 
ดงันี้  

1. พ้ืนที่อยู ่อาศัย และพ้ืนที่ว ่างบริเวณรอบบ้าน 
ท�าเป ็นโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนเลี้ยงหมูพ ่อแม่พันธุ ์ 
เลี้ยงจิ้งหรีดใส่ท่อปูนซีเมนต์  

2. พื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง จ�านวน 1 งาน เพื่อส่งขายตลาด
3. พื้นที่ปลูกผักสวนครัว จ�านวน 1 งาน เพื่อบริโภค 

เหลือก็แบ่งขาย 
4. พื้นที่บ่อเลี้ยงกบพ่อแม่พันธุ์ จ�านวน 1 งาน เพื่อ

จ�าหน่ายลูกออด 
5. พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงนกกระทา เพื่อ

ส่งขายตลาด

กิจกรรมภายในพื้นที่

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 เพาะเหด็นางฟา 2 โรง 10,000 20,000

2 เพาะเห็ดฟาง 3,000 7,000

3 เพาะพันธุ์กบพ่อแม่พันธุ์ 
(จ�าหน่ายลูกออด)

35,000 105,000

4 ขายน�้าเชื้อสุกร 1,000 9,000

5 เลี้ยงสุกร (จ�าหน่ายลูกสุกร) 40,000 66,800

6 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ (จ�าหน่ายไข่ไก่) 22,000 50,000

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 85,789 บาท

รวมรายได้สุทธิ         381,731 บาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559



นายอ�านวย สมยาภักดี 
ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ“เกษตรผสมผสาน”

บ้านเหล่า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 106,000 บาท

      “ผมยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด�าเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง และจะยึดหลัก  
ค�าสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปจน
ตลอดชีวิต” 
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เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเด็กจนโตก็ท�านา ปลูกปอ ปลูกมันส�าปะหลัง มาโดย
ตลอด ตามวิถีชีวิตชาวบ้านชนบท ไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นๆ จึงท�าให ้ชีวิต
ความเป็นอยู ่ยากล�าบาก ประมาณปี 2540 ได้เข้ารับการฝกอบรมหลักสูตร 
“เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
หลังการเข้ารับการฝกอบรมก็ได้น�าเอาความรู้ที่ ได้รับมาปรับปรุงพ้ืนที่นาเดิม 
ให้เป็นสัดส่วนตามแบบทฤษฎีใหม่ และได้รับการขุดสระทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแหล่ง 
กักเก็บน�้าไว้ใช้ในภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง พร้อมทั้งได้รับปัจจัยการผลิต
ต่างๆ เช่น กิ่งพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ปลากินพืช พันธุ์ไก่ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  
อีกด้วย ตนจึงได้น�าความรู้และปัจจัยการผลิตเหล่าน้ีมาปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
อย่างจริงจังและช่วงที่ตนว่างจากการท�านา ก็มักจะขอเข้ารับการฝกอบรม 
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นประจ�า

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

ลุงอ�านวยจึงได้ตั้งใจท�าการเกษตรตามแนว
พระราชด�าริให้ดีที่สุดเท่าที่มีลมหายใจ และได้เปลี่ยน
ความคิดในการท�านา ท�าไร่ แบบเดิม หันมาท�าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จนกระทั่ง 
ปี 2549  ลุงอ�านวยได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างและได้รับ
การคัดเลือกให้จัดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู ้ เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด�าริ บ้านเหล่า ต�าบลห้วยยาง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านเกษตรผสมผสาน 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ในแปลงด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง จนได้รับ “เกียรติบัตร
เกษตรกรดีเด่น”

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน
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บนพ้ืนที่ดินจ�านวน 30 ไร่ ของลุง
อ�านวย ได้ท�าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
โดยมีพื้นที่อยู่อาศัย และโรงสีข้าว  จ�านวน 
1 ไร่  พื้นที่ท�านาปลูกข้าว  จ�านวน  15  ไร่  
พื้นที่ปลูกไม้ผล จ�านวน 8 ไร่ เช่น มะนาวในท่อ 
กระท้อน มะม่วง ล�าไย ขนุน และพื้นที่ขุด
สระทฤษฎีใหม่ จ�านวน  3 ไร่ มีการปลูก 
มะม่วง ล�าไย ขนุน ปลูกดอกขจร ผักสวนครัว
รอบขอบสระ  

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ข้าวนาปี 5,000 38,400

2 เลี้ยงโค 10,000 30,000

3 เลี้ยงปลากินพืช 2,000 23,600

4 ปลูกไม้ผล 1,000 7,000

5 ปลูกพืชผักสวนครัว 1,000 7,000

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     19,000 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         106,000 บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่



ตนแบบ
เกษตรกร

ตนแบบ
เกษตรกร

ตนแบบ
เกษตรกร

ตนแบบตนแบบ



นางจันทร์สุดา แสนพงษ์  
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ

บ้านหนองบัว ต�าบลบึงทวาย อ�าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 139,120 บาท

“หลังจากได้รับการฝึกอบรมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ จึงท�าให้มีรายได้ 
เพิ่มขึ้นในครอบครัว และท�าให้
ครอบครัวมีอาชีพที่ดีจนถึงทุกวันนี้” 
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จนเมื่อปี 2538 ได้รับค�าชักชวนจากญาติพี่น้อง ให้ไปฝกอบรมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ด้วยความหวังที่อยากจะช่วย
ครอบครัวให้มีรายได้เพ่ิมอีกช่องทางหนึ่ง จึงได้ตัดสินใจเดินทางไปฝกอบรมเป็น
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในการไปอบรมครั้งน้ันท�าให้ตนได้เรียนรู้มากมาย และได้
เข้าดูงานในกิจกรรมประมง กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมพืชไร่ กิจกรรมพืชสวน 
ความประทับใจเป็นอย่างมาก พอกลับถึงบ้านจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ไป
เรียนรู ้มาให้สามีและลูกๆ ฟัง ทุกคนในครอบครัวจึงร่วมกันคิดที่จะน้อมน�าแนว
พระราชด�าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในพื้นที่ของตน 
จึงเริ่มลงมือปฏิบัติโดยแบ่งพื้นท่ีเพาะปลูก ขุดสระเพื่อกักเก็บน�้า และเลี้ยงกบใน
ท่อปูนซีเมนต์ ท�าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจนสามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี เน่ืองด้วย
เป็นคนขยันหมั่นเพียรและนอบน้อมถ่อมตน จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร
ตัวอย่างในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอเต่างอย พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ด้วยดีตลอดมา

ก่อนเข้าร่วมโครงการ เดิมประกอบอาชีพท�านา เสร็จจากการท�านา ก็ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวง
อาหารส�าเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย) ปลูกสลับกันแบบน้ีทุกๆ ปี 
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หลังจากได้รับการฝกอบรมการปลูก
หม่อนเล้ียงไหม เพราะราคาเส้นไหม กิโลกรัมละ 
2,000 บาท ตนจึงคิดว ่าจะเลี้ยงไหมเพื่อ
เพิ่มรายได้ แต่ลูกชายก็เสนอความคิดว่า ให้
เลี้ยงเพาะพันธุ์กบแล้วขายลูกกบอายุ 1 เดือน
จะได้ราคาตัวละ 1 บาท และวันหนึ่งก็สามารถ
ขายได้มากถึงวันละ 1,000-2,000 ตัว ก็จะได้
เงินตกวันละ 1,000-2,000 บาทต่อวัน ซึ่ง
รายได ้แตกต่างกันมากกับการปลูกหม่อน
เล้ียงไหม กว่าจะผลิตเส้นไหมได้ 1 กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ 2,000 บาทต่อปี เพราะมีลูกชายเป็น
แรงบันดาลใจและเป ็นก�าลังใจจึงท�าให ้ตน
ปรับเปลี่ยนความคิดมาเป็นการเพาะพันธุ ์กบ
เพื่อขายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 
ปัจจุบันมีพื้นที่ท�ากิน จ�านวน 16 ไร่  โดยจัดสรรพื้นที่เป็น

สัดส่วน ดังนี้  
 1. พื้นที่อยู ่อาศัย 1 ไร่ และพื้นที่ว่างบริเวณรอบบ้าน 
ท�าเป็นโรงเรือนเลี้ยงวัว  
 2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว  จ�านวน 10 ไร่ 
 3. พื้นท่ีปลูกมะเขือเทศ จ�านวน 2 ไร่ เพื่อส่งขายโรงงาน
หลวงอาหารส�าเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย)
 4. พื้นที่ปลูกผักสวนครัว ได้แก่ ชะอม พริก มะนาว 
ผักกาดหอม กะเพรา เพื่อขายให้พ่อค้าแม่ค้ามารับถึงที่สวน
 5. พื้นที่สระเก็บน�้า จ�านวน 2 สระ และมีการเลี้ยงปลา 
มีการปลูกมะม่วง ปลูกข่า ปลูกตะไคร้ เพกา บริเวณรอบขอบสระ  
 6. พื้นที่บ่อดินขนาดเล็กเล้ียงปลาดุกและปลาหมอยักษ์ 
เพือ่ส่งขายตลาด 

กิจกรรมภายในพื้นที่กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ท�านา 10,500 24,500 

2 ปลูกมะเขือเทศ 12,000 38,000 

3 ปลูกผักสวนครัว 2,000 6,000 

4 ปลูกข่า ตะไคร้ 300 2,500 

5 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 3,100 12,020 

6 เลี้ยงไก่ด�าภูพาน 600 2,900 

7 เลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ 2,800 7,200 

8 เลี้ยงกบพ่อแม่พันธุ์ 25,000 40,000 

9 เลี้ยงหมูด�าภูพาน 2,000 6,000 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 58,300 บาท

รวมรายได้สุทธิ         139,120 บาท

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ
บ้านกุสุมาลย์ ต�าบลกุสุมาลย์ อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 



นางหทัยทิพย์ จารุสาร 
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ

บ้านกุสุมาลย์ ต�าบลกุสุมาลย์ อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 1,383,500 บาท

“หลังจากที่ได้รับการอบรมเรื่อง
เพาะเห็ดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ จึงมีการปรับเปลี่ยน
ความคิดของตนเองและน�าความรู้
ที่ได้ลงมือปฏิบัติ จนท�าให้เกิด
รายได้กับตนเองและครอบครัว” 
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 จนกระทั่งปี 2540 ได้รับหมายศาลแจ้งให้ไปช�าระหนี้
ตามกฎหมาย มิฉะนั้นที่ดินท�ากินของพ่อแม่สามีจะโดนยึดเข้า
ธนาคาร ท�าให้ตนและสามีเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมาก สามี
จึงได้ขอโยกย้ายสับเปลี่ยนกับเพื่อนรุ่นน้อง มาที่ อ�าเภอกุสุมาลย์ 
เพ่ือกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่ผ่อนช�าระหนี้ ในช่วงนั้นชีวิตยาก
ล�าบากยิ่งนัก ไม่มีแม้แต่เงินจะใช้จ่ายในครอบครัว  ตนจึงกลับมา
ประกอบอาชีพเพาะเห็ดอีกครั้ง ช่วงแรกที่ท�าก็ต้องประสบปัญหา
มีเงินทุนไม่มากพอ สามีจึงได้ตัดสินใจขอกู้เงินกับสหกรณ์ทหาร
พัฒนา เพื่อมาสร้างที่อยู ่อาศัยและโรงเรือนเพาะเห็ด ตนและ
ลูกชายต้องน�าเห็ดไปวางขายที่ตลาดตั้งแต่ตี 3 ของทุกวัน จนเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัวและมีเงินเหลือเก็บ แล้วน�าเงินเก็บมาลงทุน
เพ่ิมอีกโดยการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ จากมีหมู 1 ตัว ก็เพิ่มปริมาณ
ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีหมูพ่อพันธุ์ หมูแม่พันธุ์มากถึง 85 ตัว 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เดิมเป็นคนอ�าเภอเมืองสกลนคร ประกอบอาชีพท�านาและเพาะเห็ดขาย 

และได้แต่งงานกับนายประหยัด (สามี) หลังจากแต่งงานก็ต้องโยกย้ายตาม
สามีไปแต่ละจังหวัด 

ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีหมูพ่อพันธุ์ หมูแม่พันธุ์มากถึง 85 ตัว 
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“การด�ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การ
ปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเรา
ไม่หม่ันเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจ
ไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ” 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเป็นอีกหนึ่งหลักค�าสอนที่ตนยึดถือมาโดยตลอดในการ
ประกอบอาชีพไม่ว่าชีวิตจะยากล�าบากแค่ไหนตนก็จะมุ ่งมั่นไม่
ย่อท้อเสมอ เมื่อคร้ังเจอวิกฤตปัญหาอย่างหนักกับชีวิตในช่วงแรก
ของการลงทุนเพาะเห็ดก็ท�าให้ตนคิดว่าการซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเปด
ดอกขายท�าให้มีต้นทุนเพ่ิมและได้ก�าไรน้อยลงตนจึงปรับเปลี่ยน
ความคิดด้วยการอัดก้อนเช้ือเห็ดเองจึงตัดสินใจลงทุนเพ่ิมในการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการอัดก้อนเชื้อจึงท�าให้ผลิตก้อนเชื้อเห็ด
ได้มากข้ึนและสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดขายได้เป็นจ�านวนมาก
จึงท�าให้ตนน�าความรู ้นี้ถ ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน
เพื่อช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือนได้ส�าเร็จ ปัจจุบันพื้นที่
ของตนกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้ของเกษตรกรในหมู ่บ ้าน
และต่างหมู่บ้าน

ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีท�ากิน จ�านวน 50 ไร่  โดย
จัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นที่อยู่อาศัย และบริเวณที่ว่างรอบบริเวณ
บ้านท�าเป็นโรงเรือนเพาะเห็ด 8 โรง โรงเรือนอัดก้อน
เชื้อเห็ด 1 โรง ศาลาเรียนรู้ 1 หลัง โรงปุยหมัก เพื่อไว้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงาน 

2. พ้ืนท่ีท�านาปลูกข้าว  จ�านวน 12 ไร่ เพ่ือ
บริโภค เหลือก็แบ่งขาย 

3. พ้ืนที่สระเก็บน�้า จ�านวน 5 บ่อ และมีการ
เลี้ยงปลากินพืช เลี้ยงปลาหมอยักษ์  

4. พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่บ้าน
พื้นเมือง ไก่ด�าภูพาน เป็ดไข่พันธุ์กากี

5. พื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จ�านวน 1 ไร่ 
6. พื้นที่ปลูกอินทผลัม จ�านวน 3 ไร่ 
7. พ้ืนที่ปลูกปาธรรมชาติ จ�านวน 5 ไร่ เพ่ือ

เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
8. พื้นที่ปลูกไม้ผล จ�านวน 5 ไร่  มะม่วงแก้ว 

ส้มโอ เพกา มะนาว กาแฟ 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ท�านา 4,900 60,000

2 ปลูกมันส�าปะหลัง 7,900 4,000

3 เพาะเห็ดนางฟา เห็ดบด 
เห็ดขอนขาว 

200,000 400,000

4 ปลูกมะนาวในท่อ 200 2,000

5 เลี้ยงปลาเข่งยักษ์ 20,000 15,000

6 ปลูกเพกา 500 2,500

7 เลี้ยงสุกร - 900,000

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     233,500 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         1,383,500 บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน



นายศราวุธ อุตลุด  
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ

บ้านถ�้าติ้ว ต�าบลปทุมวาปี อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 453,700 บาท

“หลังอบรมเสร็จจึงได้ปรับเปลี่ยนความคิดตนเองทันที 
พอกลับถึงบ้านจึงเริ่มลงมือท�าการเกษตรแบบผสมผสาน 
มีรายได้จากการท�าการเกษตรในพื้นที่ของตนเป็นรายได้หลัก
เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายไม่ขัดสน”
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พอปลดประจ�าการทหาร เมื่อปี 2547 จึงขอเข้าร่วมเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนม
วาริชภูมิ โดยน�าเงินเก็บจากการรับราชการทหารรวมกับเงินกู้ ธ.ก.ส. ซื้อโคนมมาเลี้ยง 8 ตัว 
ท�าแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงโคนมและสร้างโรงเรือนเลี้ยงโค พอเลี้ยงโคนมมาเรื่อยๆ ก็เกิดปัญหาเพราะ
ระยะทางท�าให้คุณภาพนมลดต�่าลงและขายไม่ได้ราคาบวกกับต้นทุนค่าอาหารเพิ่มมากขึ้น 
ท�าให้ขาดทุนเป็นอย่างมาก จึงลดพ้ืนท่ีปลูกหญ้าและมาปลูกยางจนกระทั่งสามารถกรีดยางได้
และในช่วงนั้นราคายางพาราดีมาก จนสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ จึงเลิกเลี้ยงโคนม และหันมา
ท�าการเกษตรแบบผสมผสานมีการขุดสระเก็บน�้าไว้เลี้ยงปลา ปลูกผักหวานป่า ปลูกไม้ผล ปลูก
พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ปฏิบัติมาเร่ือยๆ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง
ในเขตพื้นที่อ�าเภอส่องดาว และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน จนได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านถ�้าต้ิว และช่วยพัฒนา
หมู่บ้านสร้างกลุ่มอาชีพต่างๆ จนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และ
รางวัลหมู่บ้าน 3 ธรรม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
 เดิมประกอบอาชีพท�านาตามพ่อแม่ ช่วงที่ ไปรับราชการทหารเกณฑ์

ได ้มี โอกาสไปศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนมที่อ�า เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เกิดความสนใจเป็นอย่างมาก
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เมื่อปี 2551 ได้น�าชาวบ้านในหมู่บ้าน 
จ�านวน 20 คน เข ้ารับการฝ กอบรมเรื่อง
การเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมทั้งได้รับปัจจัย
การผลิต เช่น ฝรั่ง มะนาว เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ หลังอบรมเสร็จ
จึงได ้ปรับเปลี่ยนความคิดตนเองทันที พอ
กลับถึงบ้านจึงเริ่มลงมือท�าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยการแบ่งพื้นที่ให้เป็นระบบ มีการ
วางแผนการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามฤดูกาล และการเลี้ยงสัตว์ เช่น 
เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงไก่เน้ือ 
เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลา ท�าผสมผสานกันใน
พื้นที่ ถึงแม้จะเจอปัญหาราคายางพาราตกต�่า 
ก็ยังมีรายได้จากการท�าการเกษตรในพื้นท่ีของ
ตนเป็นรายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่าง
สุขสบายไม่ขัดสน

ปัจจุบันมีพื้นที่ท�ากิน จ�านวน 90 ไร่  โดยจัดสรรพื้นที่เป็น
สัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นท่ีอยู่อาศัย 1 ไร่ และพื้นท่ีว่างบริเวณรอบบ้าน 
ปลูกกล้วยน�้าว้า 1 งาน ปลูกผักหวานปาริมรั้ว

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว จ�านวน 20 ไร่ เพื่อบริโภค เหลือ
ก็แบ่งขาย

3. พื้นที่ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน จ�านวน 10 ไร่ มี
การสร้างโรงเรือนเลี้ยงวัว โรงเรือนเลี้ยงไก่ด�าภูพาน โรงเรือนเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ 

4. พื้นท่ีปลูกผักสวนครัว  ได้แก่ ข้าวโพดหวาน บวบ 
ฟักทอง แตงไทย 

5. พื้นที่ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน ชมพู่  ล�าไย 
6. พื้นที่สระเก็บน�้า จ�านวน 3 สระ 
7. พื้นที่ปลูกยางพารา จ�านวน 60 ไร่

กิจกรรมภายในพื้นที่กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ท�านาปลูกข้าว 20,500 30,000 

2 ปลูกผักสวนครัว 3,500 6,700 

3 ปลูกผักหวานปา 500 19,500 

4 ปลูกยางพารา 150,000 250,000 

5 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 5,000 16,000 

6 เลี้ยงไก่เนื้อ 2,000 3,500 

7 เลี้ยงหมู 5,000 10,000 

8 เลี้ยงวัว 12,000 118,000 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 198,500 บาท

รวมรายได้สุทธิ         453,700 บาท

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ
บ้านหลุบเลา ต�าบลหลุบเลา อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร



“เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในการน้อมน�าแนว 
พระราชด�าริในหลวงมาปรับใช้ในชีวิตจนสามารถ
พลิกฟื้นและประสบผลส�าเร็จจนได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นเกษตรกรตัวอย่างในเขตพื้นที่อ�าเภอภูพาน 
และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั่วไป 
ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม”

นายสมชาย ทองดีนอก 
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ

บ้านหลุบเลา ต�าบลหลุบเลา อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

รายได้เฉลี่ยต่อปี 421,700 บาท
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 เมื่อปี 2522 จึงได้รับการจัดสรรที่ดินท�ากิน จ�านวน 
2 งาน ในหมู่บ้านจัดระเบียบจึงได้แต่งงานกับนางดอกไม้
(ภรรยา) และช่วยกันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปในการหา
เล้ียงครอบครัวเพื่อหาเงินเช่าที่ดินท�ากิน ไร่ละ 100 บาท 
จ�านวน 6 ไร่ เพื่อปลูกมันส�าปะหลังขายพอได้เงินก็น�ามา
ลงทุนเช่าที่ดินท�ากินเพิ่มอีก 6 ไร่ แต่ก็ยึดอาชีพปลูกมัน
ส�าปะหลังเหมือนเดิมมาหลายปี ก็สามารถซื้อที่ดินเป็นของ
ตัวเองได้อีก 6 ไร่ เพราะคิดว่าการปลูกมันได้ราคาดีมาก
ท�าให้มีอยู่มีกิน จึงเช่าที่ดินเพิ่มอีก 10 ไร่ รวมกับที่ของตัว
เองเป็น 30 ไร่ เพื่อปลูกมันส�าปะหลังอย่างเดียว 

จนเมื่อปี 2528 มันส�าปะหลังราคาตกต�่าเหลือแค่
กิโลกรัมละ 20 สตางค์ ท�าให้ขาดทุนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว 
จึงหยุดอาชีพชาวไร่ และไม่มีเงินทุนจึงปล่อยให้พื้นที่รกร้าง
ว่างเปล่า จากนั้นตนจึงหันกลับไปประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปเพื่อเก็บเงินมาประกอบอาชีพการเกษตรอีกครั้ง 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

เดิมเป็นคนมหาสารคาม ด้วยความยากจนพ่อแม่จึงได้
พาย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่บ้านค�าเพิ่ม ต�าบลโคกภู อ�าเภอภูพาน 
จังหวัดสกลนคร แต่มีที่ดินท�ากินอยู่ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าน�้าพุง
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ช่วงปี 2536 เมื่อสิ้นเนื้อประดาตัวและความ
สิ้นหวังในชีวิตวันหนึ่งตนก็นั่งมองดูต้นเงาะที่เหลือ
เพียง 2 ต้นและคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับ
ชีวิตตนจนสามารถหาค�าตอบให้กับตัวเองได้ว่า ที่เรา
ผิดพลาดจนขาดทุนย่อยยับในครั้งนี้เป็นเพราะตนมี
ความเชื่อมั่นในตัวเองมากไปว่าเก่งแล้วมีบทเรียนจาก
การปลูกมันมาแล้วและหวังเพียงผลก�าไรอย่างเดียว
โดยไม่ลงมือปฏิบัติเองมีแต่จ้างแรงงานและท�าเกินตัว
เกินก�าลังของตน จึงมองเห็นแสงสว่างโดยการเริ่มต้น
ใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ท�าแค่พอประมาณแค่พอกินพอใช้
เหลือก็แบ่งปันแบ่งขายเพื่อพอเป็นรายได้เลี้ยงปาก
เลี้ยงท้อง จึงเริ่มวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่4ไร่และ
ปลูกพืชอายุสั้นไปหาพืชอายุยาวโดยเริ่มจากปลูกพืช
ผักสวนครัวและตามด้วยการปลูกกล้วยปลูกไม้ผลและ
เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และท�าการศึกษาค้นคว้าทดลองด้วย
ตัวเองทุกอย่างพร้อมทั้งมีการจดบันทึกทุกครั้งจนได้
รู้สาเหตุและปัญหาของพืชผักชนิดนั้นๆ และหาทาง
แก้ไขได้จนส�าเร็จจากประสบการณ์ชีวิตสอนให้ตนรู้
และเข้าใจว่านี้ละคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามที่ในหลวงทรงพระราชด�าริไว้ทุกวันนี้ชีวิตไม่ได้
ล�าบากมีเงินเหลือเก็บส่งเสียลูกเรียนจบปริญญาตรี
ทุกคนมีที่ดินท�ากินเพิ่มก็ เพราะตนน ้อมน�าแนว
พระราชด�าริในหลวงมาปฏิบัตินี้เอง 

ปัจจุบันมีพื้นที่ท�ากิน จ�านวน 50 ไร่  
1. พื้นที่อยู่อาศัย 16 ไร่ และมีการปลูกไม้ผล ได้แก่ 

ขนุน มะไฟ มะปราง มะยงชิด ลิ้นจี่ เงาะ มะม่วง ล�าไย เม่า  และ
แบ่งพื้นที่ปลูกไม้ปา ได้แก่ ยางนา ประดู่ สัก ตะเคียน แดง  

2. พื้นที่ปลูกน้อยหน่า จ�านวน 15 ไร่ เพื่อขายให้พ่อค้า
แม่ค้ามารับซื้อถึงสวน

3. พื้นที่ท�าปลูกผักสวนครัว จ�านวน 2 ไร่  ได้แก่ 
มะละกอฮอลแลนด์ กล้วยน�้าว้า กล้วยหอมทอง กล้วยเนื้อเยื่อ
พระเทพ  และปลูกหวาย จ�านวน 2 ไร่ 

4. พื้นที่ปลูกชมพู่ จ�านวน 1 ไร่   
5. พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง จ�านวน 14 ไร่  
6. พื้นที่สระเก็บน�้า จ�านวน 5 สระ และมีการเลี้ยงปลา 

ปลูกหม่อนกินผล ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด
โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง โรงเรือนเลี้ยงห่าน บริเวณรอบขอบสระ 

กิจกรรมภายในพื้นที่กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ปลูกผักสวนครัว 1,000 4,700

2 ปลูกมันส�าปะหลัง 30,000 90,000

3 ปลูกน้อยหน่า 70,000 230,000

4 ปลูกชมพู่ 1,000 9,000

5 ปลูกไม้ผล 15,000 35,000

6 ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ 1,000 11,000

7 ขายกิ่งพันธุ์ไม้ผล 13,500 36,500

8 ขายต้นกล้ามะละกอ
ฮอลแลนด์

500 5,500

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     132,000 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         421,700 บาท



นายแท่ง ปังอุทา   
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ

บ้านนาซอ ต�าบลนาซอ อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 211,800 บาท

“เกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ 
ในการด�าเนินชีวิตจนประสบความส�าเร็จ 

จึงท�าให้ลุงแท่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดเกษตรกรดีเด่น  

สาขาอาชีพท�าไร่นาสวนผสม”



75

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ปี 2560

หลังจากนั้นในปี 2544 เป็นต้นมา ในพื้นที่กว่า 60 ไร่  
ลุงแท่งได้พลิกฟื้นที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดท�าแบบเกษตรผสม
ผสานเช่น ท�านาปลูกข้าว ปลูกพืชสวนผสม ไผ่เลี้ยง ผักหวาน
ป่า มะม่วง และผลไม้อื่นๆ รวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลานานาชนิด 
ขณะน้ีมีจ�านวน 9 บ่อ พร้อมกับเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย วัว 
ควาย หมู หมูป่า เป็ด ไก่ ไก่ด�าภูพาน จนกระทั่งได้รับการจัด
ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน จนเป็นที่รู้จัก
กันอย่างกว้างขวางในการน้อมน�าแนวพระราชด�าริ เกษตร
ทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการด�าเนินชีวิต
จนประสบความส�าเร็จ จึงท�าให้ลุงแท่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท�าไร่นาสวนผสม  
ปี 2552 และ 2553 ถึง 2 ปีซ้อน ท�าให้มีชื่อเสียงมาจนถึง 
ทุกวันนี้ 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

เดิมประกอบอาชีพท�านาอย่างเดียว และกู้หนี้ ธกส.มาเป็นทุนในการเพาะปลูก
ข้าวทุกปี จนหน้ีสินพอกพูนขึ้นเร่ือยๆ จึงได้เข้าร่วมโครงการพักช�าระหน้ีของ ธ.ก.ส.  
ในช่วงที่พักช�าระหนี้ ลุงแท่งได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากเพื่อนซึ่งปลูกไผ่เลี้ยง จ�านวน 
60 ต้น ท่ีจังหวัดหนองคาย หลังจากไปดูงานมาแล้วจึงคิดอยากปลูกไผ่เลี้ยงดูบ้าง 
เพราะไผ่เลี้ยงชนิดน้ีปลูกง่าย ได้ผลผลิตดี ดูแลง่าย ไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกัน
โรคและแมลง จึงตัดสินใจซื้อมาปลูก 100 ต้น จนกระทั่งสามารถขยายพันธุ์เพิ่มได้อีก
และสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้ลุงแท่งเป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายในการปลูกไผ่เลี้ยง
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ลุงแท่งได้น�าภูมิป ัญญาท้องถิ่นที่แปลกกว่า
ที่อื่น เพื่อมาทดลองเลี้ยงหมูปาแบบผสมผสานโดยการ
ปล่อยเลี้ยงกับหนูพุกตามธรรมชาติ ซึ่งมีขนาดล�าตัวใหญ่
และมีน�้าหนักตัวโตเต็มที่ประมาณ 2 กิโลกรัม และได้
เลี้ยงผสมกับหมูปามานานกว่า 3 ปี เริ่มแรกได้น�า
พ่อแม่พันธุ์หนูพุกท่ีไปซื้อมาจากที่อื่นน�ามาปล่อยในเนื้อที่
กว่า 4 ไร่ จ�านวน 200 ตัว โดยได้ล้อมรอบด้วยการ
ก่ออิฐบล็อกสูงประมาณ 60 เซนติเมตร และสังกะสี
อีกชั้นเพื่อกันวัว ควาย หรือสุนัขที่เลี้ยงไว้เข้าไปท�าร้าย
กัดกินหรือเหยียบย�่าที่อยู่อาศัยของพวกหนู ส่วนศัตรู
ที่ส�าคัญ คือ งู และแมว เข้าไปฆ่ากัดกิน ที่เป็นสาเหตุ
ท�าให้จ�านวนหนูมีปริมาณลดน้อยลง ความต้องการ
ของประชาชนผู ้บริโภคหนูขณะนี้มีเป ็นจ�านวนมาก
และมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  แต่พอหลังจาก
ปล่อยหนูมานานกว่า 3 ปี แล้วก็ยังสามารถดักจับได้
ตามจ�านวนที่ลูกค้าต้องการ ตัวหน่ึงราคาขั้นต�่า 70-130 
บาท นับว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี ลงทุนครั้งเดียวแต่
สามารถขายได้ตลอด ประกอบกับได้เลี้ยงผสมผสาน
กับหมูปา โดยมีรายได้จากการขายหมู ลูกหมู และ
หนูพุก เรื่อยมา    

พืน้ทีท่�ากนิ จ�านวน 60 ไร่ โดยจดัสรรพืน้ทีเ่ป็นสดัส่วน ดงันี้  
1. พื้นท่ีอยู่อาศัยและสร้างโรงเรือนผลิตปุยหมักชีวภาพ 

โรงเรือนเล้ียงโค โรงเรือนเล้ียงกระบือ โรงเรือนเล้ียงไก่ด�าภูพาน 
ไก่พื้นเมือง  โรงเรือนเลี้ยงเป็ด โรงเรือนเลี้ยงหมูปา  

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว  จ�านวน 30 ไร่ เพื่อบริโภค เหลือ
ก็แบ่งขาย

3.  พื้นท่ีปลูกผักสวนครัว ได้แก่ ชะอม พริก มะนาว 
แมงลัก เพื่อบริโภค เหลือก็แบ่งขาย

4. พื้นที่ปลูกผักหวานปา ไผ่เลี้ยง และปลูกไม้ผล ได้แก่ 
มะม่วง ล�าไย ขนุน

5. พื้นที่สระเก็บน�้า จ�านวน 9 สระ และมีการเลี้ยงปลา
กินพืช ปลาหมอยักษ์  ปลาดุก  

กิจกรรมภายในพื้นที่กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ท�านา 10,200 57,700

2 ปลูกพืชผักสวนครัว 1,000 4,500

3 เลี้ยงกระบือ 1,500 33,500

4 เลี้ยงโคพันธุ์ 1,500 ยังไม่จ�าหน่าย

5 เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3,500 6,900

6 เลี้ยงไก่ด�าภูพาน 1,000 3,000

7 เลี้ยงสุกรปา 5,300 44,700

8 เลี้ยงเป็ดบาบารี่ 3,000 9,000

9 เลี้ยงปลาธรรมชาติ 2,000 7,500

10 ไผ่เลี้ยง, เพกา, ผักหวาน 16,000 45,000

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน  45,000 บาท

รวมรายได้สุทธิ       211,800 บาท

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ
บ้านหนองไผ่ ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 



“ตนได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานและ 
รับการฝึกอบรมหลักสูตรการประมง  
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ท�าให้ตน
มีความรู้สึกประทับใจและดีใจมากที่ได้
มาเรียนรู้งานตามแนวพระราชด�าริของ
ในหลวง ณ ที่แห่งนี้ พร้อมทั้งตนยัง 
ยึดมั่นหลักค�าสอนของในหลวง 
มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันจนประสบ 
ผลส�าเร็จถึงทุกวันนี้”

นายพิพัฒ สีตาล  
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ

บ้านหนองไผ่ ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 190,600 บาท
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จนกระทั่งวันหนึ่งได้ดูทีวีเห็นรายการสารคดีเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชด�าริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ตนจึงเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับตนได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมและ
เป็นคนชอบศึกษาทดลองค้นคว้า จึงได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริของในหลวง มา
ปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง โดยเริ่มต้นจากการ
ซื้อต้นไม้ผลหลากหลายชนิด อย่างละ 1 ต้น เพื่อมาทดลองปลูกและขยายพันธุ์ 
จนสามารถขยายพันธุ์ได้ส�าเร็จ และเพิ่มปริมาณต้นไม้ผลในแปลงได้อย่างมากมาย 
พร้อมทั้งตนได้มีการวางแผนการเพาะปลูกพืชอายุสั้นเพื่อเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน
และได้มีการเรียนรู ้จากธรรมชาติโดยการจับกบนามาเพาะเลี้ยง 50 ตัว 
จนสามารถขยายพันธุ์กบได้เพิ่มจ�านวนขึ้นเป็น 100 คู่ รวมทั้งกุ้งฝอย หอยขม ปูนา 
ปลาหมอยักษ์ ปลาดุก ท่ีตนได้ท�าการทดลองและศึกษาพฤติกรรมสัตว์เหล่านี้
จนรู้ซึ้งถึงวิธีการด�าเนินชีวิตของมันและสามารถน�ามาเพาะเลี้ยง จนสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวและได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดสกลนคร 

ในปี 2554 ตนได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับการฝกอบรมหลักสูตร
การประมง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ท�าให้ตนมีความรู้สึกประทับใจและ
ดีใจมากที่ได ้มาเรียนรู ้งานตามแนวพระราชด�าริของในหลวง ณ ที่แห่งนี้ 
พร้อมทั้งตนยังยึดมั่นหลักค�าสอนของในหลวงมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันจน
ประสบผลส�าเร็จถึงทุกวันนี้    

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เดิมประกอบอาชีพท�านา ท�าไร่ พอหลังจากแต่งงานก็มาท�ากินบนพื้นที่ดิน

มรดก จ�านวน 3 ไร่ โดยการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ปลูกพริก ปลูกถั่วฝกยาว 
ปลูกแตงกวา เพื่อจ�าหน่ายแบบน้ีมาเร่ือยๆ แบบเลื่อนลอยไม่มีการวางแผน 

ดีใจมากที่ได ้มาเรียนรู ้งานตามแนวพระราชด�าริของในหลวง ณ ที่แห่งนี้ 
พร้อมทั้งตนยังยึดมั่นหลักค�าสอนของในหลวงมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันจน
ดีใจมากที่ได ้มาเรียนรู ้งานตามแนวพระราชด�าริของในหลวง ณ ที่แห่งนี้ 
พร้อมทั้งตนยังยึดมั่นหลักค�าสอนของในหลวงมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันจน
ดีใจมากที่ได ้มาเรียนรู ้งานตามแนวพระราชด�าริของในหลวง ณ ที่แห่งนี้ 

ประสบผลส�าเร็จถึงทุกวันนี้    
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ปัจจุบันมีพื้นที่ท�ากิน จ�านวน 10 ไร่  โดยจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน 
ดังนี้  

1.  พื้นที่อยู่อาศัยและสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ด�าภูพาน ไก่แจ้  
2.  พื้นที่ท�านาปลูกข้าว  จ�านวน 1 ไร่ เพื่อบริโภค 
3.  พื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ได้แก่ ชะอม พริก มะนาว 

แมงลัก หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือม่วง มะเขือเปราะ มะเขือเทศเชอรี่ ผักกาดหอม 
ผักกวางตุ้ง มะละกอ เพื่อบริโภคและแบ่งขาย

4. พ้ืนที่ปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ล�าไย ขนุน พุทรา แก้วมังกร 
หม่อนกินผล น้อยหน่า มะไฟ มะขามหวาน กล้วยน�้าว้า กล้วยหอมทอง 
สตรอว์เบอรี่ สับปะรดปัตตาเวีย 

5. พื้นที่บ ่อน�้ า  จ�านวน 7 บ ่อ เพื่อท�าการเ ล้ียงปลากินพืช 
ปลาหมอไทย ปลาดุก กบนา กุ้งฝอย หอยขม ปูนา 

6. พื้นที่ปลูกไม้ปา เพื่อเพาะเลี้ยงมดแดง แมงแคง ตามธรรมชาติ

เมื่อป ี 2558 เน่ืองด ้วยตน
เป ็นคนชอบสังเกตพฤติกรรมของ
สัตว์เล็กๆ น้อยๆ ตามธรรมชาติ ตน
จึงได้ลองสังเกตพฤติกรรมและการ
เจริญเติบโตของปูนา หอยขม กุ้งฝอย
และมดแดงจนเข้าใจและท�าการเพาะ
เลี้ยงเลียนแบบธรรมชาติ โดยเริ่มจาก
การน�ามดแดงในพื้นที่มาเลี้ยงเพื่อ
ขยายพันธุ ์ และให ้อาหารจ� าพวก
หอยเชอรี่มาทุบๆ แล้วน�าไปวางไว้ตาม
โคนต้นไม้ที่เลี้ยงมดแดง และหาพันธุ์ไม้ปา
มาปลูกเสริมในพื้นที่ของตน ต้นไม้ปา
ที่ มดแดงชอบก็มีพวกต ้นลูกหว ้ า 
ต้นตะค้อ ต้นแดง เมื่อถึงช่วงท่ีมดแดง
ออกไข่ก็สามารถเก็บไข่มดแดงไปจ�าหน่าย
ที่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว
ได้เป็นอย่างดี 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 ท�านา 3,000 19,000

2 ปลูกไม้ผล 5,500 79,500

3 ปลูกผักสวนครัว 2,800 29,200

4 ดอกชวนชม 500 4,500

5 ไก่ด�าภูพาน 1,000 14,000

6 กบนา 2,000 13,000

7 ไข่มดแดง 500 9,600

8 แมงแคง 500 4,000

9 เลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม 1,200 5,800

10 เลี้ยงปลาหมอไทย 1,000 12,000

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     18,000 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         190,600 บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน



นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ

บ้านสุขเกษม ต�าบลไฮหย่อง อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 469,065 บาท

“ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระองค์ท่าน 
มาใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีน�้าใจ เอื้อเฟื้อ 
แบ่งปัน และมีภูมิคุ้มกัน เป็นค�าสอนของพระองค์ท่านที่

ท�าให้ตนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น” 
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ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นายโพธิ์ทอง โพธิราช อายุ 62 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต เดิมประกอบอาชีพรับราชการกรมส่งเสริม
การเกษตร ในช่วงที่ยังรับราชการตนก็น�าความรู้ที่ได้ร�่าเรียนมาน้ี มาปรับใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน โดยเริ่มจากการจัดรูปแบบแปลงเกษตรและวางแผนการเพาะปลูกพืชผัก 
ไม้ผลต่างๆ เพียงเพื่ออยากจะท�าเป ็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรได้มาศึกษาดูงาน
และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่าน้ีได้อย่างเข้าใจและน�าไปปฏิบัติได้จริง 

ในปี 2550 เมื่องานราชการถึงจุดอิ่มตัว ตนจึง
ได้ขอลาออกจากราชการมาท�าการเกษตรแบบเต็มตัว 
จนเป็นแหล่งเรียนรู ้และแก้ไขปัญหาในด้านการเกษตร
ต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องพืช เรื่องสัตว์ หรือเรื่องโรค
กับแมลง ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้เป็น
อย่างดี และได้รับการส่งเสริมจากกรมวิชาการเกษตร
เข้ามาช่วยเหลือร่วมด้วยอีกทาง 

จนเมื่อปี 2553 ตนก็ได ้มีโอกาสเข้าไปศึกษา
ดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เกิดความรู ้สึก
ประทับใจเป็นอย่างมาก ณ ที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู ้
ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 9  ที่มีชีวิตสามารถจับและแตะต้องเรียนรู้ได้อย่าง
มากมาย และตนได้มองเห็นว่ากิจกรรมด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่
ประสบผลส�าเร็จแล้วสมควรที่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
ควรไปศึกษาและน�าความรู้น้ันมาปรับใช้ในแปลงเกษตร
ให้ประสบผลส�าเร็จเหมือนตน ที่ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ
ของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตร
ทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีน�้าใจ 
เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และมีภูมิคุ้มกัน เป็นค�าสอนของพระองค์ท่าน
ที่ท�าให้ตนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นอย่างมากมาย
หลายสาขา พร้อมทั้งได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบของจังหวัดสกลนครและเป็นสถานที่ฝกอบรม
ของเกษตรกรในอ�าเภอและทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน
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พืน้ทีท่�ากนิ จ�านวน 12 ไร่  โดยจดัสรรพืน้ทีเ่ป็นสดัส่วน ดงันี้  
1. พื้นที่อยู่อาศัยและบริเวณพื้นที่ว่างรอบบ้าน จ�านวน 1 ไร่ 

สร้างเป็นโรงเรือนผลิตปุยหมักชีวภาพและปุยอินทรีย์ โรงสีข้าวชุมชน 
ยุง้ฉางข้าว 

2. พืน้ทีท่�านาปลกูข้าว จ�านวน 3 ไร่ เพือ่บรโิภค เหลอืกแ็บ่งขาย
3. พืน้ทีป่ลกูไม้ผล ไม้ยนืต้น พชืผกั พชืไร่ ไม้ดอก จ�านวน 7 ไร่  

ไม้ผล ได้แก่ กล้วย กระท้อน มะพร้าว มะละกอ มะขามเปรีย้ว ล�าไย ลิน้จี่ 
มะไฟ มะปราง ขนนุ น้อยหน่า แก้วมงักร มะยม พทุรา มะเฟือง ไม้ยนืต้น 
ได้แก่ ไผ่เลีย้ง ไผ่รวก ไผ่สร้างไพ หมาก พล ูนุน่ ยคูาลปิตสั พชืผกั ได้แก่ 
หวาย พรกิ มะเขอืเปราะ มะเขอืพวง มะรมุ หอมแบ่ง ผกัช ีชฝีรัง่ แมงลกั 
โหระพา กะเพรา ผกัแพว สะระแหน่ กยุช่าย ขงิ ข่า กระชาย ตะไคร้ 
มะกรดู มะนาว ผกักาด ผกัโขม ปลกูสลบัหมนุเวยีนตลอดทัง้ปี  

4. พื้นที่สระเก็บน�้า จ�านวน 1 ไร่ เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในช่วง
ฤดแูล้งและมกีารเลีย้งปลากนิพชืตามธรรมชาติ 

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ท�านา 12,360 18,165

2 ปลูกไม้ผล 96,400 403,600

3 ปลูกพืชผัก 1,000 4,300

4 ปลูกไม้ยืนต้น - 3,000

5 เพาะช�ากล้าไม้ผล 10,000 40,000

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 119,760 บาท

รวมรายได้สุทธิ         469,065 บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ
บ้านเซือม ต�าบลโพนแพง อ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร 

ในช ่วงเร่ิมแรกที่ออกมาท�าการ
เกษตรแบบเต็มตัว ก็พบปัญหาสภาพพื้นที่
ของตนขาดแหล่งน�้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก 
และบ่อน�้าที่ท�าการขุดไว้ก็ไม่สามารถกัก
เก็บน�้าไว้ใช้ได้ในช่วงหน้าแล้งได้เพียงพอ 
ประกอบกับใต้ดินมีสภาพเป็นดินเค็ม จึง
ไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้ ท�าให้ตน
คิดว่าพืชผัก ต้นไม้ต่างๆ เป็นสิ่งมีชีวิตที่
ต้องการน�้าในการเจริญเติบโต ฉะนั้นเรา
ต้องหันมาพึ่งตนเองดีกว่ารอคอยรับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ จึงท�าให้
ตนหันมาใช้น�้าประปาหมู ่บ้านทดแทนใน
การรดน�้าบ�ารุงพืชผัก ไม้ผล และการผลิต
ทั้งหมด เป ็นการผลิตแบบรักษาสภาพ
แวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยการใช้ปุยคอก
ปุ  ยหมักชีวภาพและปุ  ยอินทรีย ์ต ่ างๆ 
ป องกันก�าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
เช่น การใช้สารสมุนไพรไล่แมลง ใช้กับดัก
กาวเหลือง กับดักแมลงวันทอง ปลูกพืช
หมุนเวียน และการก�าจัดวัชพืช ท�าให้สภาพ
แวดล้อมดีขึ้น จนได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา      
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“ในช่วงชีวิตที่ประสบปัญหาความยากล�าบาก
อย่างถึงที่สุด หาหนทางออกไม่เจอ แต่ก็มา
พบกับแสงสว่างเมื่อตนได้น้อมน�าแนว 
พระราชด�าริเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

นายวงศ์สถิต โมราราษฎร์  
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ 18 อ�าเภอ

บ้านเซือม ต�าบลโพนแพง อ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 1,422,019 บาท
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ตนได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการด�าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้มีแรงก�าลังใจ
อยากกลับมาฟื ้นฟูสวนอีกครั้งโดยท�าไร ่นาสวนผสม
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 43 ไร่ 

ปัจจุบันแปลงนี้ได้จัดเป็นศูนย์เรียนรู ้ของชุมชน 
ซึ่งมีคนทั้งในชุมชนและที่อ่ืนๆ มาศึกษาดูงาน การด�าเนิน
กิจกรรมมีความต่อเนื่อง กิจกรรมมีหลากหลายหมุนเวียน
กันไป สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ความรู้
ประสบการณ์ที่เกิดจากการท�ากิจกรรม การลองผิดลองถูก
ถือเป็นภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานและ
เป็นวิทยาทาน ให้แก่คนในชุมชนและบุคคลทั่วไป 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นายวงศ์สถิต โมราราษฎร์  อายุ 57 ปี เดิมประกอบอาชีพรับราชการครู

ลาออกจากข้าราชการครูไปประกอบธุรกิจแต่พบความล้มเหลวถึงข้ันหมดตัว ได้เร่ิม
ท�ากิจกรรมการเกษตร เมื่อปี 2536 โดยเร่ิมต้นจากการท�าสวนผลไม้ มีไม้ผลที่ปลูก
ในขณะนั้น ได้แก่ มะม่วง ส้มโอ ลิ้นจ่ี กระท้อน มะนาว ล�าไย มะขามหวาน พุทรา 
ซึ่งปลูกในพื้นที่ 43 ไร่ โดยใช้เวลาปลูกและดูแลอยู่ประมาณ 2 ปี จากน้ันได้เปลี่ยน
อาชีพไปท�าธุรกิจค้าขาย ท�าให้ดูแลสวนได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
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ปัจจุบันมีพื้นที่ท�ากิน จ�านวน 43 ไร่ โดย
จัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั และพืน้ทีว่่างบรเิวณรอบบ้าน 
2. พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และท�าเป็นโรงเรือนเลี้ยง

สกุร โรงเรือนเลีย้งไก่ด�าภพูาน โรงเรือนเล้ียงไก่เนือ้พนัธุ์ 
3 สายเลือด โรงเรือนเล้ียงเป็ดพันธุ์ไข่ คอกเล้ียงแพะ 
โรงเรอืนปุยชวีภาพ  

3. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว  จ�านวน 4 ไร่ เพื่อ
บรโิภค เหลอืกแ็บ่งขาย

4. พื้นที่ปลูกผักสวนครัว ได้แก่ ชะอม พริก 
มะนาว มะละกอฮอลแลนด์ มะละกอพนัธุก์ลางดง พชื
สมนุไพร เพือ่ขายให้พ่อค้าแม่ค้ามารบัซือ้ถงึสวน

5. พืน้ทีป่ลกูไม้ผล จ�านวน 30 ไร่ ได้แก่ มะม่วง 
ส้มโอ ลิน้จี ่กระท้อน มะนาว ล�าไย มะขามหวาน พทุรา 
มะนาวโห่ สละ ฝรัง่ ละมดุ ทเุรยีนน�า้ อนิทผลมั ส้มจนี 

6. พื้นที่สระเก็บน�้า จ�านวน 2 สระ และมี
การเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาโมง 
เลีย้งกบ   

ในช่วงชีวิตที่ประสบปัญหาความยากล�าบาก
อย่างถึงที่สุด หาหนทางออกไม่เจอ แต่ก็มาพบกับ
แสงสว่างเมื่อตนได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริเรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทรงมีพระราชด�ารัส
ว่า พอมีพอกิน ตนจึงได้ยึดค�าว่า พอมีพอกิน น�ามาใช้
จนปัจจุบันนี้ ตนเดินมาจากคนไม่มีกินก็เดินตามค�าที่
พระองค์ท่านมีพระราชด�ารัสไว้ พอมีพอกิน ก็คือ ท�าให้
ได้กินก่อน เมื่อได้กินเหลือก็แบ่งขาย ก็แบ่งปันให้
เพื่อนบ้าน ค่อยปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น เงินส่วน
หนึ่งที่เก็บมาได้ ที่หาได้ ที่ขายได้ ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
1 ส่วน ใช้ในขณะที่ปวยไข้ 1 ส่วน และอีกหนึ่งส่วน
ค่อยขยายงานต่อไป ตามที่พระองค์ท่านทรงบอกว่า
เราต้องเจริญเติบโตต่อไป เราไม่หยุดอยู่กับที่   

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

1 เลี้ยงสุกร 345,460 258,540

2 ผสมเทียมสุกร 20,381 44,419

3 ขายน�้าเชื้อสุกร 12,000 1,016,710

4 มะละกอและผักสวนครัว 5,500 15,700

5 ไม้ผลตามฤดูกาล 45,000 86,650

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     428,341 บาท      

รวมรายได้สุทธิ         1,422,019 บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน
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ศูนยสาขา
เกษตรกร
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นายโชคชัย เชื้อบริบูรณ์ 
เกษตรกรโครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

บ้านส้มปอย ต�าบลหนองสังข์ อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

รายได้เฉลี่ยต่อปี 519,500 บาท

“เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 แล้วน�ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ�าวัน จนกระทั่ง
ประสบผลส�าเร็จเช่นทุกวันนี้” 
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เดิมประกอบอาชีพลูกจ ้างชั่ วคราวโครงการพัฒนาลุ ่ มน�้ าก�่ า  ตาม 
แนวพระราชด�าริ ได้รับมอบหมายให้ไปท�างานก่อสร้างประตูระบายน�้านาขามและ 
ประตูระบายน�้าหนองบึง พอเสร็จสิ้นโครงการได้ส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้  
สามารถท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งปีจึงท�าให้ตนตัดสินใจลาออกจากงานประจ�า  
หลังจากลาออกจากงานประจ�ามาประกอบอาชีพการเกษตรโดยเร่ิมจากการท�านาปี  
ท�านาปรัง เสร็จจากนาก็ปลูกพืชผัก ได้แก่ มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพด 
อาหารสัตว์ และหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปทุกปี และตนได้ลงทุนซื้อรถเกี่ยวข้าว  
รถไถนานั่งขับ เข ้ามาช ่วยในการท�าการเกษตรเพื่อลดแรงงานคน และสามารถน�า 
เครื่องจักรเหล่านี้ออกไปรับจ้างไถนา เกี่ยวข้าว เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีก  

ก่อนเข้าร่วมโครงการ

 จนในปี 2546 เกิดจากการเคยไปท�างาน
รับจ ้างเป ็นชาวประมง สามารถเย็บและซ่อมอวน 
ลากปลาได้ จึงได้น�าความรู้นั้นกลับมาเร่ิมต้นท�าธุรกิจ
ผลิตอวนลากปลาน�้าจืดส่งบริษัท โดยเริ่มจากการลงทุน
เพียงเล็กน้อยเพียงพอกับก�าลังของตนเอง จนสามารถ
ขยับขยายธุรกิจนี้ให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น และถ่ายทอด 
ต่อให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านจนท�าให้ในปัจจุบันอาชีพนี้ 
ช่วยให้ชาวบ้านในหมู ่บ้านรวมทั้งเด็กๆ ในหมู ่บ้าน  
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยท�าเป็นอาชีพเสริม
และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกทาง 

ปี 2547 เนื่องด้วยตนเป็นคนขยันหมั่นเพียร 
รู้จักเสียสละ และชอบช่วยเหลือคนอื่น จึงท�าให้ตน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น�้าในเขต
ลุ่มน�้าก�่า โดยตนจะมีหลักการบริหารจัดการน�้าอย่าง
เท่าเทียมกัน จนสร้างความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้น�้า
และให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกลุ่มผู้ใช้น�้ามาจนถึง
ปัจจุบันนี้ 
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 ด้วยสภาพพื้นที่ของตนเป็นที่ลุ่มสลับที่ดอน จึงท�าให้
ไม่สามารถปลูกพืชผักได้มาก ตนจึงมีแนวคิดและรู้จักสังเกตการ
ไหลของน�้า เพราะน�้าจะไหลจากที่สูงลงมาหาที่ต�่าเสมอ ตนจึงน�า
หลักการนี้มาใช้ในการเพาะปลูกพืชผักในพื้นที่ของตน โดยการ
ปลูกพืชผักในพื้นที่ดอน และปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่ม เมื่อพืชผักได้รับ
น�้าเพียงพอแล้วน�้าก็จะไหลลงไปสู่แปลงนาข้าวก็จะท�าให้ต้นข้าว
ได้รับน�้าอย่างเพียงพอ จึงเป็นการใช้น�้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดและ
ยังช่วยให้พืชผัก ข้าว เจริญงอกงามเติบโตได้  

พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 31 ไร่ โดยจัดสรร
พื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นที่อยู่อาศัยและบริเวณพื้นที่ว่าง
รอบบ้าน จ�านวน 1 ไร่ สร้างเป็นโรงเรือนผลิต
อวนลากปลาน�้าจืด โรงเก็บเครื่องจักร ได้แก่ 
รถไถนานั่งขับ รถเกี่ยวข้าว   

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าวนาปี นาปรัง
จ�านวน 30 ไร่ เสร็จจากเก็บเกี่ยวข้าวก็ปลูก
มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอาหารสัตว์ 
หมุนเวียนสลับกันไปตลอดทั้งปี เพื่อจ�าหน่าย

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ท�านาปี นาปรงั 50,000 110,000

2 ปลูกมะเขือเทศ 5,500 29,500

3 ผลิตอวนลากปลา 120,000 280,000

4 รับจ้างไถนา เกี่ยวข้าว 50,000 100,000

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรมภายในพื้นที่

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     225,500 บาท

รวมรายได้สุทธิ 519,500 บาท



นายณัฐธันยา เครือสวัสดิ์  
เกษตรกรโครงการพัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

บ้านกุดปลาค้าว ต�าบลกุดปลาค้าว อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 268,700 บาท

“เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
แล้วน�ามาปรับใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน
จนกระทั่ง

ประสบผลส�าเร็จ
เช่นทุกวันนี้ ” 
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หลังจากที่พ่อเสียชีวิต ตนก็ลาออกจากงานประจ�าเพื่อ
กลับมาดูแลแม่ และได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกลุ่มฮักแพงแบ่งปัน
อ�าเภอเขาวง ของนายวิเศษ ค�าไชโย แทนแม่ เมื่อได้เข้ารับฟัง
และเรียนรู้ในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของกลุ่ม คือ พึ่งตนเอง 
พึ่งพากันเอง สร้างภาคีเครือข่าย เป็นองค์กรแห่งการ 
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ซึ่งนายวิเศษ ได้บอกเล่าว่า 
จุดเริ่มต้นของผลส�าเร็จที่ เกิดขึ้นเพราะนายวิเศษได้
มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานที่  ศูนย ์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร 
พร้อมกับได้รับการสนับสนุนทั้งความรู ้และปัจจัยการ
ผลิต และนั่นคือจุดเริ่มต ้นมุ ่งมั่นในการน ้อมน�าแนว
พระราชด�าริมาใช ้ในชีวิตอย ่างจริงจังเมื่อตนได ้รับฟัง
จึงเกิดเป ็นแรงบันดาลใจปรับเปลี่ยนแนว ความคิดของ
ตนในทันที หลังจากนั้นตนก็ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้กับตนเอง โดยเริ่มจากการท�าการเกษตร
แบบผสมผสาน แบ่งพื้นที่ เพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว ์  และ 
ทอผ้าพื้นเมือง จนสามารถเป็นตัวแทนเกษตรกรของกลุ ่มฯ  
ที่ประสบผลส�าเร็จ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่เกษตรกร 
รายอื่นๆ ต่อไป 

เดิมประกอบอาชีพพนักงานบริษัทผลิตกระดาษ จังหวัดฉะเชิงเทรา การ
เป็นแค่พนักงานบริษัทต�าแหน่งเล็กๆ เป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู ้แต่ก็ไม่รู ้คุณค่าของ 
เงินทองที่หามาได้ พอได้รับเงินมาก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ กินด่ืมสังสรรค์สนุกสนาน 
ไปวันๆ 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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พื้นที่ท�ากิน จ�านวน 12 ไร่  โดยจัดสรร
พื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้  

1. พื้นท่ีอยู่อาศัยและบริเวณพื้นท่ีว่าง
รอบบ้าน จ�านวน 1 ไร่ มีกี่ทอผ้า 2 ตัว ในบ้าน
ไว้ทอผ้าพื้นเมืองเพื่อจ�าหน่าย และมีการสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงสุกร มีการปลูกผักสวนครัว ปลูก
มะม่วง มะนาว มะละกอ กล้วยน�้าว้าริมรั้ว   

2. พื้นที่ท�านาปลูกข้าว  จ�านวน 7 ไร่ 
เพื่อบริโภค เหลือก็แบ่งขาย

3. พื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลอดสาร
พิษ จ�านวน 1 ไร่ ได้แก่ พริก มะเขือเปราะ 
มะเขือพวง มะรุม หอมแบ่ง ผักชี ชีฝรั่ง แมงลัก 
โหระพา กะเพรา ผักแพว สะระแหน่ คื่นช่าย 
แครอท ขิง ข่า กระชาย ตะไคร้ มะกรูด มะนาว 
ผักกาด ผักโขม ปลูกสลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี  

4. พื้นท่ีสระเก็บน�้า จ�านวน 3 ไร่ เพื่อ
กักเก็บน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและมีการเลี้ยง
ปลากินพืช เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 

เมื่อปี 2557 ได้รับแจ้งข่าวว่าพ่อเสียชีวิต ใน
การกลับบ้านครั้งนี้ท�าให้ตนได้มองเห็นถึงความทุกข์
ยาก ล�าบากของพ่อแม่ที่ท�านา ท�าไร่ หาเงินส่งเสียตน
จนเรียนจบปริญญาตรี แต่ตนกลับหนีไปใช้ชีวิตอยู ่
ห่างไกลอย่างสนุกสนาน โดยที่ไม่เคยมองเห็นชีวิต
ความเป็นอยู่จริงๆ ของพ่อแม่เลย จนกระทั่งพ่อเสียชีวิต 
จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้ตนคิดไตร่ตรอง ย้อนกลับ
ไปมองว่าพ่อแม่ต้องทนล�าบากท�านา ท�าไร่ ต้ังแต่ตน
ยังเป็นเด็กจนกระทั่งโตก็ยังไม่มีฐานะความเป็นอยู ่
ที่ร�่ารวยได้ จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจ�าเพื่อ
กลับมาดูแลแม่ พร้อมทั้งกลับมาประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร โดยเริ่มจากการศึกษาดูงานจากแหล่ง
พื้นที่ต่างๆ และเรียนรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วน�ามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันจนกระทั่งประสบผลส�าเร็จ
เช่นทุกวันนี้ 

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ท�านา 10,000 15,000

2 ปลูกผักสวนครัว 17,000 223,000

3 เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 16,000 17,000

4 เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 1,000 3,200

5 ทอผ้าพื้นเมือง 4,000 10,500

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     48,000 บาท

รวมรายได้สุทธิ 268,700 บาท

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน กิจกรรมภายในพื้นที่



นายยุติธรรม สกุลโพน
เกษตรกรโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ห้วยบางทรายตอนบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

บ้านสานแว้ ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 154,600 บาท

“ได้รับค�าแนะน�าเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภูพาน  
ทั้งเรื่องพืช เรื่องสัตว์ เรื่องไม้ผล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของในหลวงให้ตนได้รับรู้และเข้าใจ ตนจึงน�า 
ความรู้นั้นกลับมาปฏิบัติในพื้นที่ของตน” 
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ผลส�ำเร็จจำกองค์ควำมรู้

ในปี 2540 จึงเริ่มจากการปรับปรุงพื้นที่ 
โดยน�าวัวมาเลี้ยงและแบ่งพื้นที่ปลูกไม้ผล ปลูกแก้วมังกร 

และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลจากโครงการ
พัฒนาพื้นที่ ลุ ่ มแม ่น�้ าห ้วยทรายตอนบน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร แล้วได้น�ามาปลูกตาม
ความคิดของตนเองแบบไม่มีการวางแผน

เนื่องด้วยตนเป็นคนขยันหมั่นเพียร 
ประกอบกับเป็นคนชอบศึกษาทดลองการ

เพาะปลูกด ้วยตนเองแบบลองผิดลองถูก 
มาโดยตลอด จนกระท่ังมีเจ้าหน้าท่ีศูนย์ประสาน

งานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เข้ามาให้ค�าแนะน�าและ
ให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน�้า พืชสวน 
การเลี้ยงสัตว์ โดยได้น�าปัญหาเหล่านี้ไปประสานต่อกับ 
เกษตรอ�าเภอเขาวงในสมัยนั้น ให้เข้ามาช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง จนสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน 
ท่ีแห้งแล้งขาดน�้า ให้กลายเป็นดินท่ีชุ ่มชื่นได้ ถึงแม ้
ว ่าจะไม ่ได ้ร�่ ารวยอะไร เพราะตนได ้น ้อมน�าแนว 
พระราชด�าริ เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตจนประสบ 
ผลส�าเร็จ แต่ตนก็ยังด�ารงชีวิตอยู่แบบพอเพียง รู้จักการ 
แบ่งปัน เอื้อเฟื ้อ เก็บออมและมีความสุขตามวิถีชีวิต 
ท่ีพึ่งพาธรรมชาติ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร
ตัวอย่างของโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าห้วยบางทราย
ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นต้นมา       

นายยุติธรรม สกุลโพน อายุ 60 ปี เดิมเป็นคนอ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ไม่มีที่ท�ากิน ด้วยความยากจนจึงต้องด้ินรนออกหางานรับจ้างทั่วไป และเก็บออมเงิน 
จนกระทั่งซื้อที่ดินท�ากินเป็นพ้ืนที่ราบสูงได้ในราคา 20,000 บาท จ�านวน 20 ไร่  
ท่ีบ้านสานแว้ ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เดิมสภาพพื้นที่เป็นไร่ 
มันส�าปะหลังเก่า ดินก็มีสภาพเส่ือมโทรมขาดการบ�ารุงรักษา

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2560

เมื่อปี 2542 ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานท่ี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และได้เห็นการเพาะ
ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์มากมาย จึงเกิดค�าถามในใจว่า
ท�าไมศูนย์ฯ ภูพาน อยู่บนที่ภูเขาเหมือนกันถึงเพาะ
ปลูกต้นไม้และพืชผักได้งอกงาม จึงได้เข้าไปสอบถาม
และได้รับค�าแนะน�าเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
ภูพาน ทั้งเร่ืองพืช เรื่องสัตว์ เรื่องไม้ผล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงให้ตนได้รับรู้
และเข้าใจ ตนจึงน�าความรู้น้ันกลับมาปฏิบัติในพื้นท่ี
ของตน จึงเร่ิมต้นจากการน�าต้นไม้ผลมาปลูก แต่
เนื่องด้วยพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงแห้งแล้งไม่มีแหล่งน�้า ตน
จึงคิดหาวิธีการรดน�้าต้นไม้ผลโดยการน�าน�้าใส่ขวด
และเจาะรูแล้วน�าไปปักไว้ใต้ต้นไม้อย่างสม�่าเสมอ 
พร้อมทั้งการดูแลใส่ปุ ย ท�าให้ต้นไม้ได้รับน�้าและ
เจริญเติบโตงอกงามออกผลผลิตได้จนถึงปัจจุบัน    

พ้ืนทีท่�ากิน จ�านวน 20 ไร่ โดยจัดสรรพ้ืนทีเ่ป็นสัดส่วน ดงัน้ี  
1. พื้นที่อยู่อาศัยและบริเวณพื้นที่ว่างรอบบ้าน สร้างเป็น

โรงเรือนเลี้ยงไก่ด�าภูพาน ไก่งวง ไก่พันธุ์เนื้อ 3 สายเลือด โรงเรือน
เลี้ยงเป็ด โรงเรือนเลี้ยงสุกร และปลูกผักสวนครัว ได้แก่ มะนาว 
พริก มะละกอ 

2. พื้นที่ปลูกไม้ผล จ�านวน 10 ไร่  ได้แก่ มะม่วง ขนุน 
กล้วยน�้าว้า หม่อนกินผล ลิ้นจี่ มะปราง มะยงชิด แก้วมังกร 

3. พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นและพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ไผ่เล้ียง 
ไผ่รวก ไผ่ไร่ ไผ่บงหวาน ผักหวานปา กาแฟอาราบิก้า 

4. พื้นที่ปลูกยางพารา จ�านวน 6 ไร่ 
5. พื้นที่สระเก็บน�้า จ�านวน 1 ไร่ เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ใน

ช่วงฤดูแล้งและมีการเลี้ยงปลากินพืชตามธรรมชาติ 

กล้าคิดชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรมภายในพื้นที่

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจําปี 2559

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน     19,100 บาท

รวมรายได้สุทธิ 154,600 บาท

ล�าดับที่ รายการ
ต้นทุน 

(บาท/ปี)
รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี)

1 ปลกูไม้ผล 4,500 55,500

2 ปลูกยางพารา 4,000 44,000

3 เลี้ยงไก่ด�าภูพาน 1,000 7,700

4 เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ 1,000 14,000

5 เลี้ยงเป็ด 3,000 9,000

6 เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ 5,600 24,400



ตระเวนชายแดน
โรงเรียนตํารวจ



บ้ำนท่ำสะอำด – โนนขำม หมู่ที่ 6 ต�ำบลนำใน อ�ำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเค็ล
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ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล มีชื่อ
เดิมวา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาสะอาด-โนนขาม 
ตั้งอยูที่หมู 6 บานโนนขาม ตําบลนาใน อําเภอโพนสวรรค จังหวัด
นครพนม โดย กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดอนุมัติ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2531

 

จัดตั้งครั้งแรกโดยราษฎรบา้นท่าสะอาดและบ้านโนนขามช่วยกันสละทรัพย์สินส่วนตัว รวมเนื้อที่
ทัง้หมด 37 ไร่ 2 งาน  60  ตารางวา จดัสร้างอาคารเรยีนช่ัวคราว เมือ่วนัที ่ 30  เมษายน 2531 และได้เปดท�าการเรยีน
การสอนอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2531 บริษัท
เฮงเคล็ไทย จ�ากดั  ได้สนบัสนนุงบประมาณสร้างอาคารเรยีน อาคารอเนกประสงค์ และห้องน�า้ จงึเปลีย่น
ชือ่โรงเรยีนเป็น “โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคล็” ปัจจบัุน มีนกัเรยีน 62 คน เป็นนกัเรยีน
ชาย 26 คน  นกัเรยีนหญงิ  36  คน ครตู�ารวจตระเวนชายแดน 7 นาย ผูด้แูลเดก็ก่อนวัยเรียน 1 คน สงักดั
กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่23 กลุม่เครอืข่ายโรงเรยีนนาขมิน้ โพนบก นาใน ส�านกังานเขตพืน้ท่ี
ประถมศกึษานครพนมเขต 2 โดยมร้ีอยต�ารวจโทหญงิ  มาลา  ยาสาไชย  ท�าหน้าท่ีครูใหญ่

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  
เสด็จพระรำชด�ำเนินติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเค็ล  
จ�ำนวน  6  ครั้ง

 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2533

 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2537

 ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2546

 ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2551

 ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2556

 ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่    2  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2559
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอื่นแก่
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล คือ การจัดท�า 
ซุ้มไม้เลื้อย ความยาว 30 เมตร กว้าง 3 เมตร จ�านวน 1 ซุ้ม ทาง
โรงเรียนได้รับประโยชน์โดยการปลูกพืชผักประเภทพืชเถาเครือ 
ที่สามารถเก็บใบ ยอด ดอก ผล มาประกอบอาหารได้ เช่น บวบ 
ถั่วฝักยาว ฟักทอง ผักปลัง และยังปลูกผักบุ้ง ไว้ด้านล่าง เป็นการ
ใช้พื้นที่อย่างคุ ้มค่า นอกจากนั้น ซุ ้มไม้เลื้อยยังเป็นแหล่งเรียนรู ้ 
วิชาเกษตร ที่ส�าคัญกว ่านั้น ยังเป ็นร ่มเงาในเส ้นทางเสด็จฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเสด็จฯ มาติดตาม
ผลการด�าเนินงานในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนปลาหมอ จ�านวน 200 ตัว 
ปลากด จ�านวน 1,000 ตัว และปลาดุก จ�านวน 500 ตัว ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ประโยชน์จากการน�ามาประกอบอาหารกลางวันและบางส่วน
จ�าหน่ายเพื่อน�าเงินมาเข้ากองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน

โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกมุารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในเนื้อที่ 1 ไร่  
ด�าเนินการปลูกสมุนไพรและพืชหายาก จ�านวน  30 ชนิด รวม  
300 ต้น และกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล ้อม โดยการให ้ความรู ้ 
ด้านส่ิงแวดล้อม ดนิ น�า้ ป่าไม้ และการจดัการขยะ ให้แก่นกัเรยีน
ในโรงเรียน  ประกอบกับการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ  
ซ่ึงท�าให้นักเรียนได้รับความรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ 
ทิ้งขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 



หมู่ที่  8  ต�ำบลหนองเทำ  อ�ำเภอท่ำอุเทน  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนชูทิศวิทยำ 
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ในป 2556  ได้รับบริจาคอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราธิราช
และบรมราชินีนาถ จากคณะสภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 1 หลัง สร้างเสร็จ
เมื่อเดือนมีนาคม 2557  ปัจจุบันเปดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั ้นก่อน
ประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 มีนักเรียนทั้งหมด  
140 คน 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
เสด็จพระรำชด�ำเนินติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมพระรำชด�ำร ิ 

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนชูทิศวิทยำ  5  ครั้ง  
ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกำยน พ.ศ.2535
ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกำยน   พ.ศ.2537
ครั้งที่  3  เมื่อวันที่  12  กุมภำพันธ์   พ.ศ.2546
ครั้งที่  4  เมื่อวันที่  23  กุมภำพันธ์   พ.ศ.2550
ครั้งที่  5  เมื่อวันที่  18  มิถุนำยน   พ.ศ.2555

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา จัดตั ้ง

ขึ้นเมื ่อวันที ่ 3 ธันวาคม 2516 เนือ่งจากหมู บ านนอยลวง
มองไมมีโรงเรียน บุตรหลานในหมู บ านตองเดินทางไปเรียน
หนังสือทีห่มูบานอืน่ซึง่อยูหางไกลและการคมนาคมมีความยาก
ลําบาก ตัวแทนชาวบาน เดินทางไปรองขอกับ ร.ต.ท.บุญชู รุงแก  
ผบ.รอย ตชด.เขต 4 บานนาเข อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บานนอยลวงมอง เพื่อใหบุตรหลานได
มีสถานที่ศึกษาเลาเรียน ร.ต.ท.บุญชู รุงแก จึงไดนําเรื่องเสนอ
ใหกับ พ.ต.ท.สมควร หริกุล ผกก.ตชด.เขต 4 (ยศ, ตําแหนง
ในขณะนัน้) พิจารณาดําเนินการในสวนทีเ่กี ่ยวของและไดรับ
การอนุมัติให จัดตั ้งโรงเรียนขึ ้น เมื ่อป  2516 ในระยะแรก
ใชอาคารเรียนชั ่วคราวซึ ่งชาวบานไดรวมกันสราง กก.ตชด.
เขต 4 ไดสงครู ตชด. เขาทําการสอน จํานวน  2 นาย แรกเริ่ม 
มีนักเรียน จํานวน 36 คน 

ขนาดพื้นที่ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา  
มีพื้นที่  28  ไร  3  งาน  27  ตารางวา
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอื่นแก่ทาง 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา  คือ  การจัดท�าซุ้มไม้เลื้อย  
ความยาว  30  เมตร  กว้าง  3  เมตร  จ�านวน  1  ซุ้ม  ทางโรงเรียน
ได้รับประโยชน์โดยการปลูกพืชผักประเภทพืชเถาเครือที่สามารถ 
เก็บใบ  ยอด  ดอก  ผล  มาประกอบอาหารได้  เช่น  บวบ  ถั่วฝักยาว 
ฟักทอง  น�้าเต้า และยังปลูกผักบุ้ง  ไว้ด้านล่าง  เป็นการใช้พื้นที่อย่าง
คุ้มค่า  นอกจากนั้น  ซุ้มไม้เลื้อยยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาเกษตร 

ด้านพันธุ์สัตว์สนับสนุนไก่ด�า จ�านวน 20 ตัว และ ปลานิล จ�านวน 1,000 ตัว ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้ขยายพันธุ์ไก่ด�าให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยง โดยการจ�าหน่ายน�ารายได้
มาหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวัน บางส่วนน�ามาประกอบอาหารกลางวัน 
เพื่อเพิ่มโภชนาการให้แก่นักเรียน  และเป็นฐานเรียนให้แก่นักเรียน  ส่วนปลาน�า
มาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  และจ�าหน่ายในชุมชน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สนับสนุน...

โครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  อยู่
ในระหว่างด�าเนินการปลูกสมุนไพรและพืชหายาก จ�านวน 30 ชนิด 
รวม 300  ต้น พร้อมจัดท�าป้ายสื่อความหมายและป้ายชื่อพรรณไม้ 
หากด�าเนินการเสร็จทางโรงเรียนจะได้ประโยชน์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  
แก่นักเรียน โดยการจัดท�าเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
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ต�ำบลดอนเตย  อ�ำเภอนำทม  จังหวัดนครพนม 

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนช่ำงกลปทุมวนัอนสุรณ์ 8
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ในเดือนตุลาคม 2530 ชมรมอาสาพัฒนาของวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ได้จัดหางบประมาณเพื่อท�าการ
ก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมถังเก็บน�้าฝน ห้องน�้า ห้องส้วม สนามเด็กเล่นโดยย้ายมาก่อสร้างที่สถานที่ใหม่ 
ซึง่นายเกิน้ ขนัธ์วงศ์ ผูใ้หญ่บ้านโนนอดุมด ีบรจิาคทีด่นิ จ�านวน 15 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา และทางวทิยาลยัช่างกลฯ  ได้มอบ
วัสดุ ครุภัณฑ์ประจ�าโรงเรียนให้กับทางโรงเรียน โดยทางกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 เป็นผู้สนับสนุน
รถยนต์บรรทุกและน�้ามันเชื้อเพลิง ตลอดระยะเวลาท�าการก่อสร้าง ได้มีการท�าพิธีรับมอบและเปดป้ายอาคารเรียน
หลังใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2530 โดยอาคารเรียนหลังใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีพระราชทานนามว่าโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จพระรำชด�ำเนินติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมพระรำชด�ำริฯ  

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนช่ำงกลปทุมวันอนุสรณ์ 8  
จ�ำนวน  5  ครั้ง  ดังนี้

ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกำยน 2534
ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  24 กันยำยน   2544
ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์  2549
ครั้งที่  4  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2554
ครั้งที่  5  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน  2559 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชางกลปทุมวันอนุสรณ 8 
เดิมชื่อ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโนนอุดมดี ไดรับอนุมัติ
ใหจัดตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ.2519 ซ่ึงหมูบานโนนอุดมดี ขึ้นการปกครองกับ
อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม เปนหมูบานที่อยูในถิ่นทุรกันดาร การ
คมนาคมเขาไปไมถึง ไมมีโรงเรียนสําหรับเด็กนักเรียนในหมูบาน ทาง
อําเภอบานแพงจึงไดสง อ.ส.คําพันธ ชาคํา มาทําการสอนเด็กนักเรียน 
โดยราษฎรบานโนนอุดมดีไดสรางอาคารเรียนชั่วคราว ในบริเวณวัด
ของหมูบานเปนสถานที่เรียน ตอมาเมื่อ ป 2520 ราษฎรบานโนนอุดมดี  
ไดพากันทําหนังสือรองขอไปยังกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
เขต 4 (ปจจุบันคือกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 24 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) อนุมัติใหจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมีเนื้อที่ 15 ไร
1 งาน 3 ตารางวา
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ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลาง
วัน และโครงการอื่นแก่ทางโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 คือ การจัดท�าซุ้มไม้เลื้อย  ความยาว 
30 เมตร กว้าง 3 เมตร จ�านวน 1 ซุ้ม ทางโรงเรียนได้รับ
ประโยชน์โดยการปลูกบวบ ซึ่งน�ามาประกอบอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียน อีกท้ังจ�าหน่ายในชุมชนเพื่อน�าเงินมาหมุนเวียน
ในโครงการอาหารกลางวัน 

โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
ด�าเนินการปลูกสมุนไพรและพืชหายาก จ�านวน 30 ชนิด รวม  
300  ต้น และมีกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู ้ด้าน 
สิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ป่าไม้ และการจัดการขยะ ให้แก่นักเรียน 
ในโรงเรียน 
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หมู่ที่ 9  บำ้นพรหมศรีธำตุ ต�ำบลแมดนำท่ม  อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนค็อกนิสไทย
 เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
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หมู่ที่ 9  บ้ำนพรหมศรีธำตุ ต�ำบลแมดนำท่ม  อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

 ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2543 บริษัท ค็อกนิสไทย จ�ากัด ได้บริจาคเงินจ�านวนหนึ่ง  เพื่อสร้างอาคารเรียน
ถาวรและอาคารอเนกประสงค์  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ป วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 
ในโครงการ “โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ สังกัด 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 กองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดตั้งเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2543 
และเปดทําการสอนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2543 
โดยใชชื่อวา  “โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานพรหมศรีธาตุ
โนนนํ้าคํา” 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  
เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรงำน

โครงกำรตำมพระรำชด�ำริ จ�ำนวน 2 ครั้ง  ดังนี้
 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2544
 ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2549
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ศูนย ์ศึกษ าการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ  ได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
และโครงการอื่นแก่ทางโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ค็อกนิสไทยฯ คือ การจัดท�าซุ้มไม้เลื้อย ความยาว 30 เมตร 
กว้าง 3 เมตร จ�านวน 1 ซุ้ม ทางโรงเรียนได้รับประโยชน์
โดยการปลูกพืชผักประเภทพืชเถาเครือที่สามารถเก็บใบ ยอด  
ดอก ผล มาประกอบอาหารได้  เช่น  บวบ  ถั่วฝักยาว 
ฟักทอง น�้าเต้า และยังปลูกผักบุ้ง ไว้ด้านล่าง เป็นการใช้
พื้นที่อย่างคุ้มค่า นอกจากนั้น ซุ้มไม้เลื้อยยังเป็นแหล่งเรียน
รู้วิชาเกษตร 

โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 ในเนื้อที่ 1 ไร่ ด�าเนินการปลูกสมุนไพรและพืชหายาก 
จ�านวน 30 ชนิด รวม 300 ต้น พร้อมจัดท�าป้ายสื่อความหมาย
และป้ายชื่อพรรณไม้ ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ประโยชน์ ใช้
เป็นแหล่งเรียนรู ้แก่นักเรียน โดยการจัดท�าเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สนับสนุน... 
สนับสนุนไก่ด�า  จ�านวน  20  ตัว ปลาดุก จ�านวน 1,000 ตัว หมูด�า 2 คู่ 
และกบ จ�านวน 100 ตัว ซึ่งทางโรงเรียนได้ขยายพันธุ์ไก่ด�าให้กับผู้ที่
สนใจเลี้ยง โดยการจ�าหน่ายเพื่อน�ารายได้มาหมุนเวียนในโครงการ
อาหารกลางวัน บางส่วนน�ามาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อเพิ่ม
โภชนาการให้แก่นักเรียน หมูด�าอยู่ในระหว่างการเลี้ยง และเป็น
ฐานเรียนให้แก่นักเรียน ส่วนปลาและกบน�ามาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน และจ�าหน่ายในชุมชน  



บ้ำนนำกระเสริม  หมู่ที่  10  ต�ำบลพนอม  อ�ำเภอท่ำอุเทน  จังหวัดนครพนม 

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำกระเสริม
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ที่ตั้ง
ตั้ งอยู ่ ใน เขตพื้ นที่ รั บผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลพนอม บ้านนากระ-
เสริม หมู่ท่ี 10 ต�าบลพนอม อ�าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม ห่างจากอ�าเภอท่าอุเทน 31 
กิโลเมตร  และจังหวัดนครพนม 58 กิโลเมตร 
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,127  ไร่  ใช้ในการเกษตร  
จ�านวน  2,497  ไร่ 

ประวัติโรงเรียน

ในราวป 2473 ได มีราษฎร 7 ครอบครัว ได แก  
นายหํา สุวรรณบุผา, นายพรม ฝายพนอม, นายลิ่ง สุวรรณโจ,
นายอร อนุวรรณ, นายทองดี สุวรรณบุผา, นายทิศบาง 
ศรีโสภา และ นายแพง – นางจอม อพยพมาจากบานพนอมหมู 1 
พนอมเหนือ หมู 5 และบานเหลาหนาด ไดมาตั้งรกรากอยูตาม
พื้นที่ ที่ทํากินของตนเองตามริมแมนํ้าโขง ตอมาเมื่อป 2476 
ไดมีราษฎรยายเขามาอยู เพิ่มมากขึ้น จึงไดจัดต้ังหมูบานขึ้น 
ชื่อวา “บานแอกชาง” และตอมาเมื่อป 2480 ไดเปลี่ยนชื่อหมูบาน
แอกชางมาเปน “บานนากระเสริม” และไดเลือกตั้งผูใหญบาน
คนแรกในป  2502 ผู  ใหญบ านคนแรกคือ นายประสงค    
สุวรรณบุผา คนที่สอง นายเรียน อนุวรรณ ถึงป 2544  
คนที่สาม นายสมปอง  ศรีโสภา  ถึงป 2549 คนที่สี่ นางลัดดา 
ไชยหาญ ถึงปจจุบัน



111

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ปี 2560

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราช 
ด�าริ ได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และ
โครงการอื่นแก่ทางศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนากระเสริม คือ การจัดท�าซุ ้มไม้เลื้อย ความยาว 
30 เมตร กว้าง 3 เมตร จ�านวน 1 ซุ ้ม ทางโรงเรียน 
ได้รับประโยชน์โดยการปลูกพืชผักประเภทพืชเถาเครือ 
ที่สามารถเก็บใบ ยอด ดอก ผล มาประกอบอาหารได้ 
เช่น  บวบ ถั่วฝักยาว ฟักทอง น�้าเต้า และยังปลูกผักบุ้ง  
ไว้ด้านล่าง เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ ้มค่า นอกจากนั้น  
ซุ้มไม้เลื้อยยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาเกษตร 

โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558 อยู่ในระหว่างด�าเนินการปลูก
สมุนไพรและพืชหายาก จ�านวน 30 ชนิด รวม 300 ต้น 
พร้อมจัดท�าป้ายสื่อความหมายและป้ายชื่อพรรณไม ้
หากด�าเนินการเสร็จทางโรงเรียนจะได้ประโยชน์  
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้แก่นักเรียน โดยการจัดท�าเป็น
ห้องเรียนธรรมชาติ 

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ป่าไม้ และการจัดการขยะ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ประกอบกับการ
เล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ซ่ึงท�าให้นักเรียนได้รับความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท้ิงขยะ และดูแล 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
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หมู่ที่ 12  ต�ำบลกกตูม อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร 

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย 

 เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
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หมู่ที่ 12  ต�ำบลกกตูม อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร 

ต่อมาบริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ เข้ามาส�ารวจพื้นที่โรงเรียนและให้การสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ พร้อมระบบน�้าอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น 
ได้สนับสนุนงบประมาณ สร้างอาคารเรียน โรงอาหาร โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
โรงสีข้าว สร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 และได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนศรีถาวรพนาเป็น โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรตำมพระรำชด�ำริ และทรงเยี่ยมรำษฎร จ�ำนวน 4 ครั้ง
 ครั้งที่   1   เมื่อวันที่   26  กันยำยน  2544  
 ครั้งที่  2   เมื่อวันที่ 1  กุมภำพันธ์  2549
 ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกำยน 2554 
 ครั้งที่  4   เมื่อวันที่ 2  พฤศจิกำยน 2560

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป วันคลายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดิมชื่อโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานศรีถาวรพนา ตั้งอยูหมู ที่ 12 ตําบลกกตูม อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร หางจากอําเภอดงหลวง ประมาณ 
96 กิโลเมตร หางจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 
ประมาณ 70 กิโลเมตร อนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2543 
โดยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 รวมกับราษฎร
บานศรีถาวรพนาสรางอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จํานวน 1 หลัง 
อาคารอเนกประสงค 1 หลัง เปดทําการสอนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2543 ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียน
ทั้งหมด 78 คน โดยมี จาสิบตํารวจ สิโรฒน สุวรรณพันธ ทําหนาที่
ครูใหญ

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  24  ไร่  - งาน - ตารางวา
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราช
ด�าริ ได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และ
โครงการอื่นแก่ทาง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ คือ การจัดท�าซุ ้มไม้
เลื้อย ความยาว 30  เมตร กว้าง  3 เมตร จ�านวน 1 ซุ้ม 
ทางโรงเรียนได้รับประโยชน์โดยการปลูกพืชผักประเภท
พืชเถาเครือที่สามารถ เก็บใบ ยอด ดอก ผล มาประกอบ
อาหารได้  เช่น บวบ ถั่วฝักยาว ฟักทอง น�้าเต้า และ
ยังปลูกผักบุ ้ง ไว้ด้านล่าง เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ ้มค่า 
นอกจากนั้น ซุ้มไม้เลื้อยยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาเกษตร 

โครงการจดัตัง้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในเนือ้ที ่1 ไร่ ด�าเนนิการปลกูสมนุไพรและพชืหายาก 
จ�านวน 30 ชนดิ รวม 300 ต้น พร้อมจดัท�าป้ายสือ่ความหมายและป้ายชือ่พรรณไม้ ปัจจบุนัทางโรงเรยีนได้ประโยชน์ 
ใช้เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน โดยการจดัท�าเป็นห้องเรยีนธรรมชาต ิและมกีจิกรรมฝึกอบรมเพือ่สร้างจติส�านกึในการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยการให้ความรูด้้านสิง่แวดล้อม ดนิ น�า้ ป่าไม้ และการจดัการขยะให้แก่
นกัเรยีนในโรงเรยีน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สนับสนุน...

 สุกรภูพาน  และ ไก่ด�าภูพาน 

 หอถังเก็บน�้า จ�านวน 1 ชุด

 สวนพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้ม่วง
 เฉลิมพระเกียรติฯ
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หมู่ 12  ต�ำบลนำทม  อ�ำเภอนำทม  จังหวัดนครพนม 

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำสำมัคคี
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ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาสามัคคี ตั้งอยูหมูที่ 

12 ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม สังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดอนุมัติจัดตั้งและเปดทําการเรียนการสอน 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของ
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 สาเหตุที่จัดตั้งโรงเรียน

แหงนี้เนื่องจากหมูบานนาสามัคคีเปนหมูบานที่ยังไมไดรับการจัดตั้งใหถูกตองตามกฎหมาย และอยูในถิ่นทุรกันดารหางไกลคมนาคม 
ไมมีโรงเรียนในหมูบาน เด็กที่ถึงเกณฑเขาเรียนตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา ตองเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบานนาโด 
ซึ่งอยูจากบานนาสามัคคี 5 กิโลเมตร หลังจากน้ันกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต 4 ทําหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน
ไปยังกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ตอมา
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนอนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนและใหชื่อวา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาสามัคคี 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 

ป ัจจุบันโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ ้านนาสามัคคี 
เปดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันก่อนวัยเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ครูต�ารวจตระเวนชายแดน 6 นาย ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน สังกัดกองก�ากับการ
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 กลุ่มเครือข่ายนาทม ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  มีดาบต�ารวจหญิง สุภาวดี ภู่ทอง  
ท�าหน้าที่ครูใหญ่
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สนับสนุน...
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและโครงการอ่ืนแก่ทางโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี คือ การจัดท�าซุ้มไม้เลื้อย 
ความยาว 30 เมตร กว้าง 3 เมตร จ�านวน  1 ซุ้ม และความยาว  
8 เมตรกว้าง 3 เมตร จ�านวน 2 ซุ้ม ซึ่งอยู่ในระหว่างด�าเนินการ 
หากด�าเนินการเสร็จแล้วทางโรงเรียนจะได้รับประโยชน์จากการ
ปลกูพชืเถาเครือ เพือ่น�ามาประกอบอาหารกลางวันใหแ้ก่นักเรยีน 
เป็นแหล่งเรียนรู้และจ�าหน่ายในชุมชนเพื่อน�าเงินมาหมุนเวียน 
ในโครงการอาหารกลางวัน

โครงการจัดตัง้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลอง 
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อยู่ในระหว่างด�าเนินการปลูก
สมุนไพรและพืชหายาก จ�านวน 30 ชนิด  รวม 300 ต้น  พร้อมจัดท�า
ป้ายสื่อความหมายและป้ายชื่อพรรณไม้  เมื่อด�าเนินการเสร็จทางโรงเรียน 
จะได้ประโยชน์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน  สมุนไพรที่ปลูกสามารถ 
น�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง สมุนไพรอื่นๆ  ก็น�ามาใช้หากนักเรียนเกิดบาดแผล
สามารถน�ามาใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 



118

ผลส�ำเร็จจำกองค์ควำมรู้

หมู่ที่  5  ต�ำบลหนองเทำ  อ�ำเภอท่ำอุเทน  จังหวัดนครพนม 

โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหำดทรำยเพ  
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ประวัติโรงเรียน
เมื่อป 2516 คณะกรรมการหมูบาน ไดทําหนังสือรองขอ

ไปยัง กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต 4 (ปจจุบัน
คือ กก.ตชด.24 อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) เพื่อขอใหสง
ครูตํารวจตระเวนชายแดนมาทําการสอนในหมูบาน จนกระทั่งเมื่อป 
2518 จึงไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานหาดทรายเพ โดยเร่ิมกอตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2520 เร่ิมเปดการเรียนการสอนอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2520 
โดยใชอาคารช่ัวคราวที่ราษฎรรวมกันสรางขึ้น ตอมาเมื่อ 2528 ราษฎรไดจัดหาที่ดินจํานวน 13 ไร 2 งาน และรวมกันจัดหา
วัสดุอุปกรณกอสรางอาคารเรียนชั่วคราวใหกับโรงเรียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2528 ชมรมผูบังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
ไดจัดสรางอาคารเรียนถาวรเปนแบบไมชั้นเดียว หลังคาสังกะสี พื้นคอนกรีต จํานวน 6 หองเรียน สรางเสร็จเมื่อเดือน กรกฎาคม  
2529 โดยทําพิธีมอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2529 อยูในความรับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 
ตอมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไดมากอสรางอาคารเรียนถาวร เนื่องในวันครบรอบ 60 ป 
กรมอาชีวศึกษา ใชงบประมาณในการกอสรางเปนอาคารเรียนเสริมคอนกรีตชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง พื้นคอนกรีตมุงกระเบื้อง 
จํานวน 6 หองเรียน 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  
เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรงำน

โครงกำรตำมพระรำชด�ำริ จ�ำนวน 5 ครั้ง  ดังนี้
 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2535
 ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2542
 ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2546
 ครั้งที่  4  เมื่อวันที่  27 มิถุนำยน 2551
 ครั้งที่  5  เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2557
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอื่นแก่
ทางโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ คือ การจัดท�า
ซุ ้มไม้เล้ือย ความยาว 30 เมตร กว้าง 3 เมตร จ�านวน 1 ซุ ้ม 
ทางโรงเรียนได้รับประโยชน์โดยการปลูกพืชผักประเภทพืชเถาเครือ
ที่สามารถเก็บใบ ยอด ดอก ผล มาประกอบอาหารได้ เช่น บวบ 
เพื่อน�ามาประกอบอาหารกลางวัน และจ�าหน่ายในชุมชน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สนับสนุน...
กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม ดิน  น�้า  ป่าไม้  และการจัดการขยะ 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ประกอบกับการเล่นเกม
และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งท�าให้นักเรียนได้รับความรู้
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ และดูแล
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
อยู่ในระหว่างด�าเนินการปลูกสมุนไพรและพืชหายาก จ�านวน 
30  ชนิด รวม 300 ต้น พร้อมจัดท�าป้ายสื่อความหมายและป้าย
ชื่อพรรณไม้ หากด�าเนินการเสร็จทางโรงเรียนจะได้ประโยชน์ 
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้แก่นักเรียน โดยการจัดท�าเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติ 
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พิทักษปา
ราษฎรอาสาสมัคร
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รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ  โซนบ้ำนนำนกเค้ำ  บ้ำนลำดกะเฌอ 

บ้ำนลำดสมบูรณ์  บ้ำนลำดสมบูรณ์ใหม่ 

ผู้ผ่ำนกำรอบรม รสทป.  ปี 2546 

นำยสัมพันธ์ ตงบุญไชย 
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บทสัมภาษณ์ รสทป.

เป็นเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จัดที่ท�ากินให้ โดยให้คนละ 10 ไร่ ให้ท�านา
ท�าบ่อให้ บ่อปลาทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นคนเอาพันธุ ์ปลามาสนับสนุน แม้แต่พวกไม้ผล
ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ก็เป็นผู ้สนับสนุน เหตุที่ได ้เข ้ามาอยู ่ในกิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
ครั้งแรกเป็นโครงการของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ น�าชาวบ้านบริเวณรอบศูนย์ 8 หมู่บ้าน เข้ามา
ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้มีโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เรื่องราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ผมท�ามาเป็นเวลา 13 ปแล้ว ตั้งแต่ป 2546 จากอดีต
ไฟไหม้เกือบ 100% เพราะไม่มีใครไปดับไฟ จนมาถึงปัจจุบันดีขึ้น
มากถึง 70 - 80 % ของทรัพยากรที่เกิดขึ้นมา ตั้งแต่มีราษฎรอาสา
สมัครพิทักษ์ป่าชาวบ้านก็เข้าใจว่า ที่เราท�าเพ่ืออะไร ก็เพื่อตัวเขาเอง
เราก็เลยแนะน�าว่า คนไหนท่ีเข้าป่าก็อย่าไปเผาป่า การเผาป่าไม่มี
ผลดีกับเรา ถ้าป่าถูกเผาไปก็จะไม่มีอะไรให้เราได้กิน การที่เราได้
เข้าไปช่วยเหลือดูแลกับทางหน่วยงานราชการ ถือว่าเราได้ท�าตาม
ตอบสนองท้องถิ่นของเรา เป็นหูเป็นตา เป็นปากกระบอกเสียง
ช่วยทางราชการ เพื่อให้ทรัพยากรตกทอดถึงลูกถึงหลาน ให้เป็น
แหล่งเรียนรู ้  เป็นแหล่งอาหาร  เป็นแหล่งฟอกอากาศก็ว่าได้ 
(จากส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าท่ีงานศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้)

 

รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ  โซนบ้ำนนำนกเค้ำ  บ้ำนลำดกะเฌอ 

บ้ำนลำดสมบูรณ์  บ้ำนลำดสมบูรณ์ใหม่ 

ผู้ผ่ำนกำรอบรม รสทป.  ปี 2546 
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รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ  โซนบ้ำนนำนกเค้ำ  บ้ำนลำดกะเฌอ 

บ้ำนลำดสมบูรณ์  บ้ำนลำดสมบูรณ์ใหม่ 

ผู้ผ่ำนกำรอบรม รสทป.  ปี 2546 

นำยค�ำมุ่ง โปตินัง 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ปี 2560

ก่อนเข้าฝึกอบรม เป็นเกษตรกรธรรมดา เป็นชาวไร่ชาวนา แต่ก่อนมีคนมาชักชวนเป็นราษฎรอาสา
พัฒนาพิทักษ์ป่า ของโครงการของพระราชินี อยู่อุทยานแห่งชาติภูพาน ตอนนั้นก็ได้รับใบประกาศ รับธง  
ธงของพระราชินี  ไปรับจากมือของท่านเอง หลังจากนั้นก็มีกลุ่มอาสากลุ่มเดิมท่ีรักษาป่า และก็ดูแลไฟป่า
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ของพื้นที่บริเวณรอบศูนย์ มีคนชักชวนผมก็สนใจอยู่แล้วในการดูแลรักษา
พื้นที่ป่าก็เลยมาท�างาน ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือราชการ  ซึ่งค่าตอบแทนผมไม่ได้ยึดติด  
ก็คือยึดถือเอาว่า พื้นป่าที่เราอยู่เป็นคลังอาหารให้กับชุมชน 

ลุงบอกว่า “ผมเกิดที่ป่า ผมก็จะตายอยู่ที่ป่า” เพราะป่าเป็นพื้นที่ที่ให้คุณอย่างมาก ป่าให้ชีวิตตั้งแต่
แรกเกิด ผมจึงมีความรัก ความผูกพันในพื้นที่ป่า มีโครงการดีๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้มีโครงการ
รับสมัครราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในเขตบริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์  รับผิดชอบเป็นโซนพื้นที่ของตนเอง  เวลา
กลางคืนช่วงเดือนมกราคม - เมษายน จะอยู่ในช่วงวิกฤต จะต้องมีการเข้าเวร มีหอคอยไฟขึ้นไปข้างบนต้นไม ้
เวลาไฟไหม้จะมองเห็นชัดเจน พอเห็นก็จะใช้วิทยุสื่อสารที่ทางราชการสนับสนุน มีไฟไหม้ก็จะบอกกัน  
มันก็เลยลดปัญหาได้มากถึง 80% ถ้าเวลาเมื่อเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวอาจจะดับได้ไม่ทัน แต่ถ้า
มีราษฎรอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ท�ากินของเขา เป็นคลังอาหารของเขาเอง เขาก็ยิ่งยินดีที่จะ 
ให้ความร่วมมือ เพราะป่าเป็นต้นน�้าล�าธารและเป็นสิ่งท่ีให้ชีวิตเรา (จากส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์จาก 
เจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้)

บทสัมภาษณ์ รสทป.

รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ  โซนบ้ำนนำนกเค้ำ  บ้ำนลำดกะเฌอ 

บ้ำนลำดสมบูรณ์  บ้ำนลำดสมบูรณ์ใหม่ 

ผู้ผ่ำนกำรอบรม รสทป.  ปี 2546 
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ผลส�ำเร็จจำกองค์ควำมรู้

รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ โซนบ้ำนห้วยยำง 

บ้ำนบอน บ้ำนเหล่ำ บ้ำนม่วง  

ผู้ผ่ำนกำรอบรม รสทป.  ปี 2546 

 นำยอวยชัย สมยำภักดี 
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ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2560

รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ โซนบ้ำนห้วยยำง 

บ้ำนบอน บ้ำนเหล่ำ บ้ำนม่วง  

ผู้ผ่ำนกำรอบรม รสทป.  ปี 2546 

 

ลุงสิมเป็นผู้น�าทางธรรมชาติ จะคอยแนะน�าชาวบ้านให้ปลูกป่า รักษาและอนุรักษ์ป่า ลุงสิมจะคอย
บอกชาวบ้านว่า พี่น้องทั้งหลาย ก็คือลูกหลาน ให้รักษาป่าไว้เป็นบ้านของลูกหลานเราหลายๆ คนนี่แหละ 
ให้จ�าไว้เวลาเข้าป่า เข้าดง อย่าจุดไฟเผาป่า ให้รักษาไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานของเราในภายภาคหน้า ใหญ่ขึ้นมา
ก็จะมีป่าดงพงไพรอุดมสมบูรณ์ ลูกหลานเราก็จะได้เข้าไปเก็บของป่า เก็บผักหวานมาขายสู่กันกิน ให้มัน
เป็นแหล่งอาหาร ไม่ให้ไปเผาไปจุดไฟป่า ให้เรารักษาร่วมมือกันไป เพื่อภายภาคหน้าให้ได้อยู่ได้มีกิน รักษา
ต่อกันไว้ไม่เข้าไปตัด สัตว์ก็ห้ามจับ ให้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเราได้ดูในภายหน้า ให้อนุรักษ์กันไว้ เรื่องฟนไฟ 
ใครเห็นไฟขึ้นเขาเข้าป่าช่วยกันดับช่วยกันรักษาไว้ พี่น้องในชุมชนก็เห็นพ้องและเข้าใจ จนมีการรวมตัวกัน
เป็นอาสา ยามตกหน้าแล้งไฟมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน เกิดไฟไหม้ป่าก็จะมาร่วมกิจกรรมกัน
ขึ้นเขาไปดับไฟป่า จนทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เห็นความส�าคัญ จึงให้ชาวบ้านเข้าไปช่วยเพราะ
เจ้าหน้าทีอ่าจเข้าดูแลได้ไม่ทั่วถึง ถ้ามีชาวบ้านไปร่วมมือกันแล้วก็จะมีพลังในการท�างานร่วมกัน ถึงลุงจะมีอายุ
มากแล้ว แต่ลุงก็ยังท�าต่อเน่ือง เป็นประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ บอกลูกบอกหลานเข้าป่า 
ขึ้นเขา ก็อย่าไปตัดไม้ท�าลายป่า อย่าไปจุดไฟ ให้มีจิตส�านึก เพื่อท่ีจะดูแลรักษาผืนป่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง 
เพราะป่าผืนนี้ก็ไม่ใช่ของใคร เป็นป่าของทุกคน ถ้าเราทุกคนได้เข้าไปดูแลและรักษาจัดการด้วยกันแล้ว
ทรัพยากรก็จะยั่งยืนนาน
เพื่อลูก เพื่อหลาน เพื่อ
ประเทศชาติต่อไป (จาก
ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์
จากเจ้าหน้าที่งานศึกษา
และพัฒนาป่าไม้)

บทสัมภาษณ์ รสทป.



ภาคผนวก



ที่ รำยชื่อ ที่อยู่

เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน 18 ราย

1 นางเกศนี ชุมปัญญา บ้านหนองปลาดุก ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
2 นางใกล้ ลุนาวัน บ้านนานกเค้า  ต�าบลห้วยยาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
3 นางดวงตา ดากาวงศ์ บ้านนาเลา ต�าบลบึงทวาย อ�าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
4 นางติ๋ว ดอนปามี บ้านนาขาม ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
5 นางรุจิษยา ดวงปากดี บ้านนานกเค้า  ต�าบลห้วยยาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
6 นางสุภารัตน์ โพธิพันธุ์ บ้านดงยอ ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
7 นางอ�านวย ดากาวงศ์ บ้านดงน้อย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
8 นายแดง โพธิบัติ บ้านบอน ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
9 นายน�าชัย ยาจันจา บ้านบึงสา ต�าบลจันทร์เพ็ญ อ�าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
10 นายบุญเพ็ง ลาแสดง บ้านดงน้อย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
11 นายประทวน ถาระสา บ้านห้วยยาง  ต�าบลห้วยยาง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
12 นายประยงค์ เภาโพธิ์ บ้านนางอย หมู่ 4  ต�าบลเต่างอย  อ�าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
13 นายพิษณุ เภาโพธิ์ บ้านนางอย หมู่ 4  ต�าบลเต่างอย  อ�าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
14 นายวังชัย ลืออ่อนดี บ้านหนองไผ่ หมู่ 12  ต�าบลดงมะไฟ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
15 นายวิชัย สร้อยปลิว บ้านตากแดด ต�าบลบึงทวาย อ�าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
16 นายเศรษฐี ลีทนทา บ้านนากับแก้  ต�าบลดงมะไฟ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
17 นายสมคิด สาลีนนท์ บ้านโนนสมบูรณ์ ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
18 นายอ�านวย สมยาภักดี บ้านเหล่า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เกษตรกรต้นแบบ จ�านวน 8 ราย
1 นางจันทร์สุดา  แสนพงษ์ บ้านหนองบัว ต�าบลบึงทวาย อ�าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
2 นางหทัยทิพย์ จารุสาร บ้านกุสุมาลย์ ต�าบลกุสุมาลย์ อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
3 นายแท่ง ปังอุทา บ้านนาซอ ต�าบลนาซอ อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
4 นายพิพัฒ สีตาล บ้านหนองไผ่ ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
5 นายโพธิ์ทอง โพธิราช บ้านสุขเกษม ต�าบลไฮหย่อง อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
6 นายวงศ์สถิตย์ โมราราษฎร์ บ้านเซือม  ต�าบลโพนแพง  อ�าเภออากาศอ�านวย  จังหวัดสกลนคร
7 นายศราวุธ อุตลุด บ้านถ�้าติ้ว ต�าบลปทุมวาป อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
8 นายสมชาย ทองดีนอก บ้านหลุบเลา ต�าบลหลุบเลา อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เกษตรกรศูนย์สาขา จ�านวน 3 ราย
1 นายโชคชัย เชื้อบริบูรณ์ บ้านส้มป่อย ต�าบลหนองสังข์ อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
2 นายณัฐธันยา เครือสวัสดิ์ บ้านกุดปลาค้าว ต�าบลกุดปลาค้าว อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
3 นายยุติธรรม สกุลโพน บ้านสานแว้ ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายชื่อเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ (ภายในเลม)



รายชื่อเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ (ภายในเลม)

ที่ รำยชื่อ ท่ีอยู่

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน 8 โรงเรยีน

1 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย

ต�าบลกกตมู  อ�าเภอดงหลวง  จงัหวดัมกุดาหาร

2 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคล็ บ้านท่าสะอาด – โนนขาม ต�าบลนาใน อ�าเภอโพนสวรรค์ 
จงัหวดันครพนม

3 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทมุวนัอนสุรณ์ 8 ต�าบลดอนเตย  อ�าเภอนาทม  จงัหวดันครพนม

4 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนชทูศิวทิยา ต�าบลหนองเทา  อ�าเภอท่าอุเทน  จงัหวดันครพนม

5 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสรมิ ต�าบลพนอม  อ�าเภอท่าอุเทน  จงัหวดันครพนม

6 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ต�าบลหนองเทา  อ�าเภอท่าอุเทน  จงัหวดันครพนม

7 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามคัคี ต�าบลนาทม   อ�าเภอนาทม  จงัหวดันครพนม

8 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนคอ็กนสิไทย บ้านพรหมศรธีาต ุต�าบลแมดนาท่ม  อ�าเภอโคกศรสีพุรรณ 
จงัหวดัสกลนคร

ราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษ์ป่า จ�านวน 3 ราย

1 นายค�ามุง่ โปตนิงั บ้านลาดสมบรูณ์ใหม่  ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง  จงัหวดั
สกลนคร  

2 นายสมัพนัธ์ ตงบญุไชย บ้านลาดกะเฌอ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดัสกลนคร  

3 นายอวยชยั สมยาภกัดี บ้านห้วยยาง ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัสกลนคร  



คณะผูจัดทําหนังสือ

คณะที่ปรึกษำ
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.
นายปวัตร์  นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร.
นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  (ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 12)
นายหทัย วสุนันต์ ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 ส�านักงาน กปร.
นางพิชญดา หัศภาค ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน กปร.
นายประสิทธิ์ สระกลาง ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
นายไพโรจน์ สุรัสวดี นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายขยายผล 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นายธีรภัทร สามไพบูลย์ นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  
คณะท�ำงำน
นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 22 ส�านักงาน กปร.
นายเอกชัย เพ็งสว่าง ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร ส�านักงาน กปร.
นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ ส�านักงาน กปร.
นายธวัชชัย ไพรบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ ส�านักงาน กปร.
นายกวีพล เผือกข�า นักวิชาการเกษตร ช�านาญการ ปฏิบัติงานฝ่ายขยายผล 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นางสาวปยะธิดา กุลสุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานสารสนเทศ 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
นางสาวประทีป ศรีค�า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส�านักงาน กปร.
นางสาวกาญจนา ค�าปาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานฝ่ายขยายผล 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
และทีมงานฝ่ายขยายผล  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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