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ตัวอย่างความสำ�เร็จ�:
เกษตรกรในโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำ�ริ



ค�าน�า
ครั้งที่�๑

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ  และพระบรมวงศ์    

ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันด�าเนินงานเพ่ือช่วย         

แก้ปัญหาและพฒันาสภาพความเป็นอยูข่องราษฎรให้มคีณุภาพชีวติท่ีด ีโดยเฉพาะ 

เกษตรกร ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ ผูส้ร้างความมัน่คงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติ

 หนังสือ ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจาก    

พระราชด�าริ เล่มนี้ เป็นการน�าเสนอเส้นทางชีวิตของเกษตรกร ๔๐ ท่าน ที่ฟันฝ่า

ปัญหาอุปสรรค ทั้งจากปัญหาส่วนตัว และความไม่สมบูรณ์ของฐานทรัพยากรใน

การท�าการเกษตร โดยได้ใช้ความเพียรพยายาม ความรอบคอบ และความรู้เป็น

หลักในการด�าเนินชีวิต ซึ่งแหล่งความรู้หลักที่พวกเขาได้รับ  คือ โครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ 



 โดยเฉพาะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจ�านวน        

๖ แห่ง ที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาค ซึ่งอยู่ใกล้บ้านของพวกเขานั่นเอง

  เกษตรกรทัง้ ๔๐ ท่าน เป็นต้นแบบของคนทีไ่ด้ใช้โอกาสของตนเองทีไ่ด้เข้าไป

ศึกษาหาความรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริดังกล่าวและน�ามาปฏิบัติ

จนประสบความส�าเรจ็ ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์

ของเกษตรกรทั้ง ๔๐ ท่าน จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่

เกษตรกรท่านอื่นๆ หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจที่จะประกอบอาชีพด้วยความรู้และความ

รอบคอบบนความพอเพียง ได้ดียิ่งขึ้น

 

ส�ำนกังำน กปร.

กนัยำยน ๒๕๕๗



ค�าน�า
ครั้งที่�๒

	 การเปลีย่นแปลงตามยคุโลกาภวิฒัน์ส่งผลให้สงัคมไทยได้รบัผลกระทบทัง้ด้าน	

เศรษฐกจิ	 การเมอืง	 วฒันธรรม	 สงัคมและสิง่แวดล้อม	 โดยเฉพาะการด�าเนนิชวิีต

และการประกอบอาชีพของประชาชนทีอ่่อนแอลงอย่างชดัเจน	ด้วยสาเหตนุีพ้ระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	 สมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	และพระบรมวงศ์					

จึงพระราชทานแนวพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมด�าเนินงานเพื่อช่วย

แก้ไขปัญหาและพฒันาความเป็นอยูข่องราษฎร	ให้มคีณุภาพชีวติท่ีดข้ึีน	โดยเฉพาะ

เกษตรกรทีม่มีากกว่าครึง่หนึง่ของประเทศไทย

	 หนงัสอื “๔๐ ตวัอย่างความส�าเรจ็ : เกษตรกรในโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร”ิ  เล่มนี	้	จัดพมิพ์เป็นครัง้ที	่๒	ด้วยมปีระชาชนสนใจเป็นจ�านวนมาก		

เนือ่งจากเป็นการน�าเสนอต้นแบบการด�าเนนิชีวติของเกษตรกรทีน้่อมน�าแนวพระ

ราชด�าริมาประยุกต์ใช้	 ด้วยความเพียรพยายาม	 ในการน�าความรู ้จากแนว																



พระราชด�าริมาประยุกต์	 จนประสบความส�าเร็จมีความสุขในการด�าเนินชีวิต										

ตามอัตภาพ	 บนพ้ืนฐานของความพอเพียง	 เพื่อให้ข้อมูลของเกษตรกรต้นแบบ										

มีความถูกต้อง	 ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ								

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	 กปร.)	 	 จึงได้ปรับข้อมูลบางส่วนให้มี								

ความทันสมยัและเป็นปัจจุบนั	โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	ผูอ่้านหนงัสอืฯ	เล่มนีน้อกจาก

ได้รับทราบและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุแล้ว	ยงัสามารถน�าไปปรบัประยกุต์ใช้

ในการด�าเนนิชวีติได้	น�าไปสูค่วามมัน่คงและยัง่ยนืสบืต่อไป

 

 

 

ส�ำนกังำน กปร.

กนัยำยน ๒๕๕๘
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นำยบุญเยีย่ม  ยะอะนันตร์  “หนุม่นำข้ำว...ขำยแตงไทย” ๗๖
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นำยด�ำ  หะยะมิน “ชวีติยงัไม่ส้ิน...ต้องดิน้กนัต่อไป” ๑๕๖

นำงบุญเรอืน  ทองจ�ำรัส  “บรูณำกำร...แห่งนำข้ำวครบวงจร” ๑๖๐

นำยประเวศ  ประพนัธุว์งศ์  “เหด็ช่วยชวีติ...พลกิวกิฤตเป็นโอกำส” ๑๖๔

นำยสมโชค  ส�ำรำญ  “เจ้ำต�ำหรบั...มะละกอต้นเอน” ๑๖๘

นำยสะแปอิง  ยดีงิ  “คร.ู..ผูย้ดึม่ันในแนวทำงพระรำชด�ำริ” ๑๗๒

นำงหนผูดั  บุญจนัทร์ “ด้วยพระบำรม.ี..มหำรำชนิแีห่งสยำม” ๑๗๖

นำงอัมพร  สวัสดิส์ขุ  “ทบัทมิสยำมปำกพนงั...มหศัจรรย์แห่งส้มโอ” ๑๘๐



 นับตั้งแต่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติมาจวบ
จนถึงปัจจุบัน  ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๔,๕๓๖ โครงการ
กระจายตัวอยู่ในทั่วทุกภูมิภาค ทุกโครงการล้วนเกิดมาจากน�้าพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งหวัง
ให้ประชาชนได้พ้นจากความทุกข์ยากในการด�ารงชีวิต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแสดง   
ให้เห็นมิติใหม่แห่งการพัฒนาที่ให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ปลายทางท่ีมุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิตของคนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริจึงเป็นเสมือนรากฐานการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คน 
และเสริมความมั่นคงให้ประเทศ
 อกีประการส�าคญัหนึง่ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงให้ความส�าคญัและผม
จ�าได้ขึ้นใจคือการผสมผสานประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีกับความรู้จากประสบการณ์จริง  
ดังพระราชด�ารัสท่ีว่า “…ชาวบ้านเป็นครู ถ้าหากว่าในด้านไหนก็ตาม เวลาไปปฏิบัติ        
ให้ถือว่าเราเป็นนักเรียน ชาวบ้านเป็นครู หรือธรรมชาติเป็นครู การที่ท่านทั้งหลาย       
จะออกไปในหลายๆ ด้าน กต็อ้งเข้าใจว่า เราอาจจะเอาความรูไ้ปให้เขา แต่ก็ต้องนบัถอื
ความรู้ของเขาด้วยจึงจะมีความส�าเร็จ”
 ด้วยเหตุดังนี้ ในการขับเคล่ือนด�าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ส�านักงาน กปร. จึงให้ความส�าคัญต่อการสร้างตัวแบบรูปธรรมผลส�าเร็จของเกษตรกร          
ในแต่ละโครงการ ในแต่ละภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อที่จะเป็นพลังอธิบายเชิงประจักษ์
ของผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้น ดังที่มีตัวอย่างต่างๆ จ�านวนมากที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ตัวอย่างความส�าเร็จเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ นี้
 ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนี ้จะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจทัว่ไปทัง้ใน
แง่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเกษตรกร          
ผู้อุทิศตน พากเพียร เอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนประสบผลส�าเร็จบนพื้นฐานของ      
ความพอเพียง

                                                                              
(นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์)

                               เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
                                                            โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

           กันยายน ๒๕๕๗

� สารเลขาธิการ�กปร.



 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทตรากตร�าพระวรกายด้วย

สองพระหัตถ์  ท่ีมีแผนที่และดินสอด�า เสด็จพระราชด�าเนินไปยังถิ่นทุรกันดารท่ี

ราษฎรประสบความทุกข์ยากแร้นแค้นในการด�าเนินชีวิต อย่างมิทรงย่อท้อมา กว่า 

๖๐ ปี ทรงตระหนกัด้วย   พระเมตตาว่า “ทกุข์ของแผ่นดิน  คอื ทกุข์ของพระองค์” 

 ดังน้ัน การด�าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ                 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นที่การพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลางโดย       

จดุหมายปลายทาง คอืความอยูด่มีสุีขของราษฎร ด้วยรปูแบบทีเ่รยีบง่ายตามสภาพ

ภูมิสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้และพออยู่ พอกิน เป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต 

โดยด�าเนินการไปตามล�าดับขั้นตอนอย่าง  ค่อยเป็น  ค่อยไป การด�าเนินชีวิตตาม

แนวพระราชด�าริ เป็นแนวทางที่ราษฎรทุกหมู่เหล่าสามารถน�ามาประยุกต์ใช้           

ในการด�าเนินชีวิตได้ 

 และหากต้องการประสบความส�าเรจ็เช่นเดยีวกันกบัเกษตรกรต้นแบบทัง้ 

๔๐ คน ในหนังสือ “๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : เกษตรกรในโครงการอันเนื่อง    

มาจากพระราชด�าริ” เล่มนี ้ จ�าเป็นต้องใช้ความพากเพยีร พยายาม ความรอบคอบ 

รอบรู ้ เป็นหลกัในการด�าเนนิชวีติ ตามแนวพระราชด�าริ ที่ได้พระราชทานไว้เป็น        

เข็มทิศในการน�าทางเพื่อความส�าเร็จใน การด�าเนินชีวิต ท�าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น         

อยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพและยั่งยืนตลอดไป

 

(หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สิงหาคม ๒๕๕๘

� สารเลขาธิการ�กปร.�(ปี�๒๕๕๘)



บทน�า

	 พ ระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง               
เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีความหมายลึกซึ้ง แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธาน          
ต้ังม่ันท่ีจะทรงอุทิศพระวรกาย บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพือ่ให้เกดิความร่มเยน็เป็นสุขทัว่แผ่นดนิ     
ด้วยพระองค์ทรงถือว่าทุกข์สุขของราษฎรประดุจดัง ทุกข์สุขของพระองค์เอง    ทรงคิดค้นโครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นจ�านวนมากเพื่อช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรให้พ้นจากสภาพ              
ความแร้นแค้นฝืดเคืองไปสู่ความพออยู่ พอกิน และมีความสุข ขนานไปกับการทรงงานพัฒนา           
ได้ทรงอนุรักษ์ พิทักษ์ รักษา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแผ่นดิน
 การเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มเยอืนราษฎรท่ัวประเทศ  เป็นการทรงงานเพือ่รบัทราบ
ทุกข์สุข และปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน ด้วยการศึกษาข้อมูลจากสภาพความ    
เป็นอยูแ่ละวถิชีวีติทีแ่ท้จรงิ ตามสภาพทางภูมศิาสตร์และภูมสัิงคมของแต่ละภูมภิาค  เพือ่แก้ปัญหา
ได้ตรงจุด  นับเป็นการทรงงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจน  นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดยุเดช  เสดจ็ขึน้ครองสริริาชย์สมบตัจิวบจนถงึปัจจบุนั   ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานแนวพระราชด�าริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ  โครงการทุกโครงการล้วนเกิดขึ้นมาจาก
น�า้พระราชหฤทยัทีท่รงมุง่หวงัให้ปวงพสกนกิรชาวไทยพ้นจากความทกุข์ยาก    ดงันัน้โครงการต่างๆ 
ที่ทรงคิดค้นจึงครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน  น�้า  ป่า  
และทรัพยากรบุคคล ได้แก่  การสาธารณสุข  การศึกษา  และการประกอบอาชีพโดยใช้หลักเน้น
ความเรยีบง่าย ไม่ยุง่ยากซับซ้อน แนวความคิดและด้านเทคนคิวชิาการจะต้องสมเหตสุมผล ท�าได้รวดเรว็  
และสามารถแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ได้จริงน�าไปสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน  ข้อความง่ายๆ            
ทีพ่ระราชทานเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานมคีวามหมายลกึซึง้ และบางครัง้บ่งบอกถงึวิธีด�าเนนิการ 
ไว้ด้วยอย่างเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
    

...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม...



 นบัตัง้แต่ปี  ๒๔๙๕  มโีครงการถนนห้วยมงคลเป็นโครงการพฒันาชนบทอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริแห่งแรก ปัจจุบันมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริด้านต่างๆ รวมจ�านวน 
๔,๕๓๖ โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และทุกจังหวัดของประเทศ ดังนี้

  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมกีารด�าเนนิการเป็นไปอย่างสอดคล้องกบัการ
แก้ไขปัญหาทีต้่นเหต ุมวีตัถปุระสงค์ทีมุ่ง่หวงัให้เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรูท้ีเ่ข้าใจง่ายสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเป็นการเรียนรู้ที่ล้วนมีรากฐานดั้งเดิมมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น    
ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง ปัจจุบันมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และมีตัวอย่างให้เห็นแล้ว     
จากผลส�าเรจ็ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินทกุภมูภิาค ตลอดจนเกษตรกรตวัอย่าง            
ท่ีประสบความส�าเร็จจากการได้รับความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยผ่าน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับ    
เกษตรกรอืน่ๆ น�าแนวทางไปปฏบิติัตามได้ จงึเป็นประจกัษ์พยานได้ดีว่า การขยายผลสูป่ระชาชน
มีต้นแบบตัวอย่างจริง และสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง สมดั่งพระปฐม            
บรมราชโองการที่ว่า “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 ประเภทโครงการ  จ�านวนโครงการ

๑)  โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า  ๓,๑๐๒  โครงการ

๒)  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร  ๑๖๖  โครงการ

๓)  โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ๑๖๘  โครงการ

๔)  โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  ๓๒๗ โครงการ

๕)  โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ๕๕  โครงการ

๖)  โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร  ๗๙  โครงการ

๗)  โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา  ๓๙๕  โครงการ

๘)  โครงการพัฒนาด้านแบบบูรณาการ/อื่นๆ  ๒๔๔  โครงการ

 รวมทั้งสิ้น  ๔,๕๓๖ โครงการ



หมำยเหตุ   โครงกำรทีไ่ม่ระบภุำค จ�ำนวน ๑๙ โครงกำร 
ทีม่ำ : ส�านกังาน กปร. กนัยายน ๒๕๕๗

ภาคเหนือ
๑,๗๑๑ โครงการ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
๑,๑๔๒ โครงการ

ภาคกลาง
๗๙๖ โครงการ

ภาคใต้
๘๖๘ โครงการ

แผนที่แสดงจ�านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั่วประเทศ
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ภ�คเหนือ
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อุ่นเรือน เกิดสุข

วีรา  จินะใจมนูญ  เทศน�า

สุจินต์  แสงแก้ว

จรูญ  ธาตุอินจันทร์

อุ่นเรือน  ไทยใจอุ่น

ฉัตรชัย  บัวแสน

อาเย  วุยยะอากุ

จรูญ  ราชบรรจง      

เรือน  แก้วมาเรือน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี  ๖๒/๓ บ้านป่าไม้แดง หมูท่ี ่๒ ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๗๑,๓๑๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราขชด�าริ
น�ยจรูญ  ธ�ตุอินจันทร์

“ ปลูกมะเขือเทศ ต้องหาจังหวะ 
ทิ้งช่วงไม่ตรงกับตลาด 

หาจังหวะราคาแพง                 
ใช้เวลาในการเพาะ ๑ เดือน 

ปลูกลงแปลง ๔๕ วัน
เก็บผลิตได้นาน ๓ เดือน 

เฉลี่ยขายได้กิโลกรัมละ ๒๐ บาท ”

“พืชผักไร้สารพิษ...ชีวิตปลอดภัย”
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 เดมิมีอาชพีรับเหมาก่อสร้างท�าเหลก็ดัด วงกบหน้าต่าง 

ประตูแบบครบวงจร เดินทางออกจากบ้านไปท�างานแต่

เช้าและกลับเข้าบ้านในช่วงค�า่มรีายได้ดสีามารถเลีย้งครอบครวั

ได้อย่างคล่องตวั ขณะนัน้ตนกบัภรรยาลงทนุปลกูกะหล�า่ปลบีนเนือ้ท่ี ๑ ไร่ โดยให้ภรรยา

ดแูล ต่อมาเมือ่ภาวะเศรษฐกิจตกต�า่จงึหนัมายดึอาชีพท�าการเกษตรเพยีงอย่างเดยีว

และประสบปัญหาต้นทนุการผลติสงู เพราะมุง่เน้นการใช้ปุย๋เคมแีละยาป้องกนัก�าจดั

ศัตรูพืชในปริมาณสูงส่งผลต่อรายได้และสุขภาพท่ีเสื่อมลงทุกวัน  จึงมีแนวคิดท่ีจะ

เปล่ียนแปลงรูปแบบท�าการเกษตร จึงไปเข้าอบรมอาชีพในศูนย์ศึกษาการพัฒนา      

ห้วยฮ่องไคร้ฯ หลกัสตูรปลกูผกัปลอดภัยสารพษิ และกจิกรรมการเกษตร ในรปูแบบอืน่ๆ 

เพ่ือน�ามาพัฒนาในพืน้ทีข่องตนเอง 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 “พืชผักหลายชนิด ดูแลยากโดยเฉพาะ มะเขือเทศมีหนอนและ
เชื้อรา ใช้สารจุลินทรีย์ผสมน�้าพ่นในช่วงเวลาเย็น เพื่อให้กรามมัน
กระด้างให้กินไม่ได้”  นายจรูญฯมีแปลงทดลองปลูกไม้ผลเปรียบ

เทยีบการใช้ปุย๋เคมร่ีวมกบัปุย๋หมกั กบัแปลงทีใ่ช้ปุย๋หมกัเพยีงอย่าง

เดยีว ผลสรปุว่าถ้าไม่ใช้เคมบ้ีางติดดอกผลน้อยแต่ใบจะดกมาก หาก

ใช้ปุ๋ยเคมีบ้างจะให้ผลผลิตดีกว่า และยังได้เรียนรู้ ถึงเทคนิคการ

เพาะกล้าผกั เน่ืองจากต้องเพาะเองก่อนน�าไปลงแปลงทุกชนดิทุกต้น             

ยกตัวอย่าง กล้าพริกต้องเตรียมประมาณอย่างต�่า ๒๓-๒๕ วัน

สามารถเอาไปปลูกได้หนึ่งถาดเพาะมีจ�านวน ๑๐๔ กล้า ซึ่งก่อนน�า

ไปปลูก ๑ อาทิตย์ต้องมีการดึงราก เคยทดลองเอาเสาปูนมาวาง    

กับพื้นดินเพื่อมารองถาดเพาะกล้าปรากฏว่าวางถาดเพาะกล้า      

กับดินได้ผลดีกว่า

คิดและพัฒนาอยู่เสมอ
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑) เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๑๕,๐๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายปุ๋ยหมัก ๘๕,๕๐๐ บาท
๓) บวบ ๘๑,๒๓๕ บาท
๔) มะเขือเทศ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
๕) พริก ๙๖,๐๐๐ บาท
๖) ข้าวโพดหวาน ๑๕,๕๗๕ บาท
๗) เลี้ยงกบนา ๘,๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อปี 
 ๒๒๐,๖๙๐ บาท
รวมรายได้สุทธิ 
 ๕๗๑,๓๑๐ บาท 

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ในระยะแรก หลังจากอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ นายจรูญฯและภรรยามีเนื้อท่ีส�าหรับ                   

การเพาะปลกู ๑ ไร่กว่าๆ เพือ่ปลกูกะหล�า่ปล ีมะเขอืยาว ขณะนัน้ปลกูผกัไม่หลากหลาย และเกบ็เกีย่วได้

เพียงครั้งเดียว ต่อมาเริ่มไปเช่าที่ดินและปลูกผักหมุนเวียนในแต่ละแปลง แปลงไหนปลูกแล้วก็ขยับไป           

ปลกูแปลงใหม่ ปัจจุบนัมพีืน้ที ่๑๒ ไร่ ๗๐  ตารางวา มกีจิกรรมทีเ่กดิขึน้มากมายสร้างรายได้ให้กบัครอบครวั

ได้ตลอดทัง้ปี ได้แก่

 ๑. ได้จดัสรรพ้ืนทีจ่�านวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา ไว้ส�าหรบัปลกูพชืผกัปลอดภยัสารพษิ ในรปูแบบ

การปลูกผักหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยมีการคัดเลือกสายพันธุ ์ชนิดพืชท่ีให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค              

เหมาะสมในแต่ละฤดูกาลสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยผลิตเป็นรุ่นๆ ให้มีความหลากหลาย      

เพื่อลดความเส่ียงของราคาผลผลิตที่ตกต�่า และหลีกเลี่ยง

ผลผลิตทีล้่นตลาด ชนดิพชืผกัทีป่ลกูหมุนเวยีนประกอบด้วย 

พริก บวบ มะเขอืเทศ กะหล�า่ปล ีกะหล�า่ดอก 

 ๒. ได้กันพ้ืนทีส่่วนหนึง่ไว้ส�าหรบัเลีย้งไก่พืน้เมอืง ทีไ่ด้รบั

การสนับสนุนพันธ์ุไก่จากศนูย์ศกึษาฯ ต้ังแต่ ปี ๒๕๔๐ และ

ขายเน้ือไก่เป็นอาชีพเสรมิ ไก่ทีเ่ลีย้งไม่มขีัน้ตอนในการดแูล

ทียุ่ง่ยาก เพราะเป็นไก่กระดูกด�าสายพนัธุ ์ทนโรค โตไว และ

ต้องเลี้ยงให้ได้น�้าหนัก ๓ กิโลกรัมขึ้นไป จึงจะสามารถ        

น�าออกจ�าหน่ายได้

 ๓. ผลติปุย๋หมกัไว้ใช้เอง ปัจจุบนัมกี�าลงัผลติได้ ๒๐ ตนั      

ต่อปี  ถ้าน�าไปขายราคากโิลกรมัละ ๕ บาท และผลติใช้   

ในสวนเอง

 ๔. ได้จดัสรรพ้ืนทีจ่�านวน ๑ งาน ขดุบ่อเลีย้งปลานลิ 

และปลาดกุ ไว้ส�าหรบัรบัประทานในครวัเรอืน 

 ๕. ใช้พ้ืนทีร่อบๆ ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัการเลีย้งกบ
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๑๓/๑ หมู ่๒ ต�าบลท่างาม อ�าเภอวัดโบสถ์ จงัหวัดพษิณโุลก 

เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้าจากเขื่อน ด้านการเกษตร

เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน (อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)

น�งจรูญ  ร�ชบรรจง

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๗๘,๐๐๐ บาท

“แควน้อยบำารุงแดน...
สายนำา้จากสวรรค์”
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 นางจรูญ ราชบรรจง อายุ ๕๔ ปี ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู ่๒ บ้านหนองปลงิ ต�าบลท่างาม อ�าเภอวดัโบสถ์ 

จังหวัดพิษณุโลก เดิมก่อนมีการจัดรูปที่ดินนั้น        

มีอาชีพหลกัจากการท�านา โดยสามารถท�านาได้ปีละ ๑ ครัง้ ผลผลติได้เพยีง  ๓๕ – ๔๕ ถัง    

ต่อไร่ เนือ่งจากต้องรอน�า้ฝนเพยีงอย่างเดยีว เมือ่ ปี ๒๕๕๑ นัน้นางจรญูฯมรีายได้จากภาค

การเกษตรเพียงปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท    บนพื้นที่ท�ากิน ๓๒ 

ไร่ ในขณะบางปีถ้าปรมิาณน�า้ฝนมมีาก กจ็ะท�าให้เกดิน�า้ท่วม

พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในการจัดหาน�้าแก่ราษฎรให้มีน�้าในการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี

และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย จึงมีพระราชด�าริให้จัดสร้าง

โครงการเข่ือนแควน้อยบ�ารุงแดน โดยได้เริ่มด�าเนินการ             

เมือ่ปี ๒๕๔๖ ซึง่เป็นการด�าเนนิการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้อเนกประสงค์ขนาดใหญ่

ในพ้ืนที่ลุ่มน�้าแควน้อย ประกอบด้วยเขื่อนและอ่างเก็บน�้าก้ันล�าน�้าแควน้อย ในช่วงพื้นท่ีหุบเขา      

เขตอ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน ตลอดจน       

เก็บกักน�้าในช่วงที่มีปริมาณมากเกินความจ�าเป็นและจากนั้นจึงระบายน�้าลงล�าน�้าเดิม เพื่อเพิ่ม

ปรมิาณน�า้ให้กบัโครงการชลประทานทีเ่กดิขึน้ใหม่ของเขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดนและโครงการสบูน�า้

ด้วยไฟฟ้าด้านท้ายเข่ือนตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีตอนล่างบริเวณท่ีราบระหว่างแม่น�้า

แควน้อยและแม่น�้าวังทอง รวมทั้งเป็นเขือ่นที่

มศีกัยภาพในการตดิตัง้เคร่ืองกังหันน�า้เพือ่ผลติ

กระแสไฟฟ้า อกีทัง้ยงัสามารถบรหิารจัดการน�า้

ร่วมกบัลุม่น�า้อืน่ๆ ในลกัษณะการบรูณาการ  

ระหว่างลุม่น�า้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กระท่ัง

แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ๒๕๕๔

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
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24 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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 ภายหลังโครงการเขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดนแล้วเสรจ็สมบูรณ์เกษตรกรในเขตพืน้ทีไ่ด้ใช้ประโยชน์

จากโครงการอย่างทั่วหน้า เมื่อน�้าในคลองชลประทานเริ่มไหลผ่านพื้นที่การเกษตร นางจรูญฯได้

วางแผนในการปรับเปลี่ยนวิธีท�าการเกษตรให้เหมาะสมและคุ้มค่าทรัพยากรน�้าท่ีมีเพิ่มเติมข้ึนมา 

ปัจจุบันท�านาข้าวได้ปีละ ๒ ครั้ง จากเดิมท�าได้เพียงนาปีครั้งเดียว และผลผลิตที่ได้   เพิ่มขึ้นอย่าง

ชัดเจน จากเดิมได้ผลผลิตเพียง ๔๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ แต่ปัจจุบันนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ – ๙๐๐ 

กิโลกรัมต่อไร่ และยังได้ผลผลิตถึงปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเท่ากับว่าบนพื้นที่เท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 

๔ เท่า ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้ของนางจรูญฯ เมื่อปี ๒๕๕๑ นั้น มีรายได้จากภาคการเกษตรเพียง 

๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปัจจุบันมีรายได้จากภาคการเกษตรสูงขึ้นถึงเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ บาท สร้างความ

สุขให้กับครอบครัวนางจรูญ และเกษตรกรในพื้นที่รายอื่นๆ เป็นอย่างมาก

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี ๒๕๕๖)

กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้    รายได้สุทธิ
             บาทต่อปี           บาทต่อปี    บาทต่อปี 

๑) ข้าว  ๓๒,๐๐๐   ๒๔๐,๐๐๐  ๒๐๘,๐๐๐
๒) ข้าวโพด  ๑๒,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐  ๒๘,๐๐๐
๓) มันสำาปะหลัง  ๑๘,๐๐๐   ๖๐,๐๐๐  ๔๒,๐๐๐ 

รวม  ๖๒,๐๐๐   ๓๔๐,๐๐๐  ๒๗๘,๐๐๐

สายน้ำาจากสวรรค์

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

๑. ท�านา จ�านวน ๑๕ ไร่ 

ได้ผลผลติจากทัง้นาปีและนาปรงั รวม 

๑,๗๒๐ กิโลกรัมต่อปี

๒. ปลูกข้าวโพด จ�านวน ๑๐ ไร่ 

ได้ผลผลิต ๑,๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

๓. ปลูกมันส�าปะหลัง จ�านวน ๗ ไร่ 

ได้ผลผลิต ๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

26 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๒๖๓ หมู่ที ่๑๒ ต�าบลขนุน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิจงัหวดัน่าน

เกษตรกรตัวอย่างบนพื้นที่สูง 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริภูพยัคฆ์

น�ยฉัตรชัย  บัวแสน

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาท

“ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

....จากเดิมที่เคยรู้สึกว่าตนเองอยู่ในความมืด  
สามารถมีหนทางเดินและมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิต

จากไม่มีรายได้อะไรเลย  อดบ้างอิ่มบ้าง 
จนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำารงชีพ... ”

“เมื่อพบหนทาง...และแสงสว่าง”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

26 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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 แต่เดิมประกอบอาชีพท�าไร่ ท�าสวน ได้ผลผลิต

เพยีงเพือ่ใช้บรโิภคภายในครวัเรอืนเท่านัน้   ไม่มรีายได้ 

จากแหล่งอื่นๆ จึงท�าให้ความเป็นอยู่ล�าบากมาก     

ต้องเดินทางเข้าไปรับจ้างท�างานในตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อแลกกับค่าจ้างเพียงวันละ 

๑๐ บาท ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐ เรื่อยมา ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความทุกข์ยาก บางครั้ง            

ก็ต้องอดมื้อกินมื้อ 

  ต่อมา ปี ๒๕๔๖  ได้เข้าไปฝึกอบรมการท�าเกษตรบนพื้นท่ีสูงภายในโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริภูพยัคฆ์ โดยเน้นไปที่การอบรม เรื่องการ            

ปลูกหม่อน ปลูกกาแฟ ปลูกผักปลอดสารพิษ หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวและการปรับพื้นที่    

นาเดิมให้เป็นนาแบบขั้นบันได จึงน�าความรู้ท่ีได้รับมาปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเองอย่าง

จริงจัง เริ่มต้นจากการปรับพื้นที่นาดั้งเดิมให้เป็นนาแบบขั้นบันได 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

28 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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 จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น  นายฉัตรชัยฯได้กล่าวทิ้งท้าย   

ไว้ว่า “ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จ

พระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ ที่มีต่อ

รำษฎรบ้ำนน�้ำรีและผืนป่ำบริเวณลุ่มน�้ำช้ำง

ตอนบนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถำนีฯ จึงสำมำรถช่วยพลิกฟื้นป่ำเสื่อมโทรมและชีวิตของ

ตนจำกเดิมที่เคยรู้สึกว่ำตนเองอยู่ในควำมมืด  สำมำรถมีหนทำงเดินและมีแสงสว่ำง

เข้ำมำในชีวิต จำกไม่มีรำยได้อะไรเลย  อดบ้ำงอิ่มบ้ำง จนมีรำยได้ที่เพียงพอต่อกำร

ด�ำรงชีพ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันสำมำรถเลี้ยงดูครอบครัวให้มีควำมสุข และที่

ส�ำคัญมีควำมภูมิใจที่สำมำรถส่งลูกให้ศึกษำเล่ำเรียนในระดับท่ีสูงตำมท่ีแต่ละ          

คนต้องกำรแล้ว  ตนเองยงัได้รบัควำมไว้วำงใจจำกรำษฎรในชุมชน ให้เข้ำมำมบีทบำท

ในกำรเป็นประธำนกลุ่มหม่อน-กลุ่มกำแฟของหมู่บ้ำนน�้ำรีพัฒนำ และรองประธำน

สหกรณ์กำรเกษตรหมูบ้่ำนป่ำไม้บ้ำนน�ำ้รพัีฒนำ จ�ำกัด ด้วยภำระหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบ 

ที่ได้รับนี้ ถึงแม้ว่ำจะยังมีปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ให้ต้องเรียนรู้และแก้ไขอีกมำก       

ตนก็จะช่วยพัฒนำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้ที่

ยัง่ยนืจำกกำรปลกูหม่อน ปลกูกำแฟ จะได้

ไม่บุกรุกแผ้วถำงป่ำไปปลูกข้ำวโพดดั่งเช่น

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

เมื่อพบหนทางและแสงสว่าง



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

28 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

29

นาขาวแบบขั้นบันได
๔ ไร

หมอนผลสด
๒ ไร

กาแฟอาราบิกา
๒.๕ ไร

ผักปลอดสารพิษ
๐.๕ งาน

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้    รายได้สุทธิ
             บาทต่อปี           บาทต่อปี    บาทต่อปี 
๑) หม่อนผลสด  ๑๐,๐๐๐   ๑๐๖,๐๐๐  ๙๖,๐๐๐
๒) กาแฟอาราบิก้า  ๒,๐๐๐   ๗,๐๐๐  ๕,๐๐๐
๓) ผักปลอดสารพิษ   ๕๐๐   ๑,๕๐๐  ๑,๐๐๐
๔) นาข้าวขั้นบันได   ๒,๐๐๐  
รวม  ๑๔,๕๐๐  ๑๑๔,๕๐๐  ๑๐๐,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ในพื้นที่เกษตรกรรมลาดชัน จ�านวน ๙ ไร่  ได้แบ่งพื้นที่ส�าหรับ

ปลูกหม่อน ปลูกกาแฟ ปลูกผักปลอดสารพิษและท�านาข้าวแบบ     

ขั้นบันได ดังนี้ 

๑.หม่อนผลสด ประมาณ  ๒  ไร่ จ�านวน 

๒๐๐ ต้น ท�ารายได้ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒. กาแฟอาราบิก้า ประมาณ   ๒.๕ ไร่  จ�านวน ๙๐๐ ต้น 

เพิ่มรายได้เสริมปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓. ผักปลอดสารพิษ ประมาณ  ๐.๕ งาน  

(ส�าหรับบริโภคและจ�าหน่ายในชุมชน)  

๔. นาข้าวแบบขั้นบันได  ๔  ไร่ (ส�าหรับบริโภค) 



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

30 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๒๓/๒ บ้านตลาดขีเ้หลก็ หมูท่ี ่๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๔๐๖,๔๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยมนูญ  เทศนำ�

“ ผมมาคิดได้ช้าไปและทำาช้าไป 
เงินไม่สามารถที่จะทำาให้
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
คำาสั่ง นโยบาย 
ไม่สามารถทำาให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
ต้องเริ่มจากภายใน 
ต้องเข้าใจแล้วเกิดศรัทธา เลื่อมใส 
เชื่อมั่นในแนวคิดนี้
ทำาได้จริงอยู่ได้จริง ”

“จากความเชื่อมั่นและศรัทธา..
จึงได้มาซึ่งความเปลี่ยน”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

30 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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 เดิมประกอบอาชีพเป็นพนักงานลูกจ้างในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ท�าหน้าที่      

เผยแพร่ผลงานซึ่งประสบผลส�าเร็จแล้วในศูนย์ฯ เพื่อน�าไปขยายผลส่งเสริมให้กับชาวบ้านและ      

ใช้เวลานอกราชการท�าการเกษตร แม้จะท�างานสองด้านรายได้ในขณะนัน้ยงัไม่เพยีงพอกับรายจ่าย      

จงึได้ลาออกจากการเป็นลกูจ้างหันมาเป็นเกษตรกรเตม็ตวั ท�านา ปลกูกระเทียม ถ่ัวลสิง  ในรปูแบบ 

เกษตรที่ต้องพึ่งพาสารเคมีเหมือนเกษตรกรทั่วไป ซ่ึงมีต้นทุนการผลิตสูงข้ึนกระทบต่อรายรับ

รายจ่ายของครอบครัว จึงมีค�าถามกับตัวเองว่าท�าไมเราไม่ท�าเสียเองได้แต่ส่งเสริมชาวบ้าน 

จึงเร่ิมเปลี่ยนรูปแบบมาท�าการเกษตรแบบผสมผสานด้วยการน�าความรู้ท่ีสัมผัสจากชาวบ้าน           

ทีเ่ราเคยเข้าไปส่งเสริมและความรูจ้ากภูมปัิญญาชาวบ้าน จงึน�าแนวคดิท่ีชาวบ้านท�าส�าเรจ็บวกกบั

สิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

32 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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 ผลตอบแทนได้แน่นอนมีรายได้มั่นคงพึ่งตัวเองได้ มีความสุขกับการท�างาน            

กับครอบครัว เป็นตัวของตัวเอง มีกิจกรรมทั้งปี หากท�าเกษตรเชิงเดี่ยวใช้ระยะเวลา               

ค่อนข้างมากในการเก็บเก่ียวผลผลิตแต่ละครั้ง เปลี่ยนมาปลูกให้หลากหลาย ส่วนหนึ่ง

ไว้ขาย ส่วนหนึ่งไว้รับประทานกันเองในครอบครัว

 “โดยส่วนตัวแล้วโครงการตามแนวพระราชด�าริเป็นแนวทางท่ีดีมาก เราได้คิดช้าไป     
ท�าช้าไป  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ตัง้ข้ึนเม่ือปี ๒๕๒๕ เราคิดได้เม่ือปี ๒๕๕๔ 
ผ่านมากว่า ๒๐ ปียังหลับๆ ตื่นๆ เราคิดแล้วว่าระบบเกษตรแบบปกติธรรมดาไปไม่ไหว 
เราน่าจะท�าตามแนวคดิของในหลวงทีม่คีวามหลากหลาย ลดความเสีย่ง สามารถพึ่งพา
ผลผลิตในสวน ท�าให้มีรายได้หมุนเวียนได้ทั้งปีมีรายได้ที่หลากหลายขึ้น”

ทฤษฏีใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลง
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ผลตอบแทนทา
งเศรษฐกิจ 

(ประจำาปี พ.ศ. 
๒๕๕๖)

๑) ทำานา 
๒๕๗,๐๐๐ บาท

๒) ไม้ผล 
๑๒,๓๐๐ บาท

๓) ปลูกพืชผักส
วนครัว ๖๓,๐๐๐ บาท

๔) สมุนไพร 
๑๒,๕๐๐ บาท

๕) เลี้ยงปลานิล 
๑๒,๐๐๐ บาท

๖) เพาะเลี้ยงกบ
 ๑๓,๔๐๐ บาท

๗) กล้วยน้ำาว้า 
๓๖,๒๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน  ๒๘๔,๐๐๐ บาท

รวมรายได้สุทธิ 
๔๐๖,๔๐๐ บาท 

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 เริ่มต้นด้วยการจัดสรรพื้นที่จ�านวน ๑๕ ไร่ ให้เป็นไปตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่     

มีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อการสร้างผลผลิตที่หลากหลาย ค�านึงถึงความ

สมดุลของระบบนิเวศและเปล่ียนให้เป็นเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ และได้กันพื้นท่ีไว้

เป็นที่อยูอ่าศยัและศาลาดูงานจ�านวน ๒ งาน

 ๑. ได้จัดแบ่งพื้นที่จ�านวน ๖ ไร่ ส�าหรับปลูกข้าวในแต่ละปีผลิตได้ ๑ ถึง ๒ รอบ 

สลบัไปมากบัผกัอนิทรีย์ช่วงเดือนกรกฎาคม ในโรงเรือนผกัท่ีปลูกน�าไปส่งห้างสรรพสนิค้า 

ได้แก่ พริก ผักกินใบชนิดต่างๆ มะเขือ ถั่วฝักยาว การปลูกพืชผักสลับกับการท�านา 

นอกจากได้ผลผลิตที่หลากหลายออกจ�าหน่ายมากขึ้นแล้ว ยังมีผลดีต่อการปรับปรุงดิน

ไม่ให้ดินเสื่อมสภาพ 

 ๒. จัดสรรพื้นที่จ�านวน ๗ ไร่ เพื่อปลูกไม้ผล สมุนไพร      

ไม้ดอก โดยแบ่งเป็นโซนปลูกกล้วย และพืชผสมผสาน 

ได้แก่ มะม่วง ล�าไย มะพร้าว กระท้อน ขนนุ ส้มโอ 

ชมพูร่วมถึงพืชผกัสวนครัวพืน้บ้าน พืชสมนุไพรซ่ึงให้ 

ผลผลิตน�าออกจ�าหน่ายได้ทุกฤดูกาล

๓. ขุดสระน�า้ไว้ส�าหรบัเก็บกักน�า้โดยค�านงึถึงแหล่งน�า้

ส�าหรับใช้ในการเกษตร ร่วมกับระบบชลประทาน 

สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าในการเลี้ยงสัตว์

น�้าได้อีกทางหนึ่ง โดยน�าปลานิล ปลาดุก และ

ปลากดหลวง มาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหาร   

ในครัวเรือนและจ�าหน่าย

๔. มีรายได้บางส่วนเพิ่มเติมจากการเลี้ยงและ

เพาะขยายพันธุ์กบ โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ไว้

ส�าหรับกิจกรรมการเลี้ยงกบจ�านวน ๒ งาน
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เกษตรกร ด้านเกษตรผสมผสาน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยเรือน  แก้วม�เรือน
ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๓๖/๑ บ้านหนองแฝก หมู่ที ่๕ ต�าบลแม่ฮ้อยเงนิ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๙๕,๐๐๐ บาท

“ ไม่เสียใจที่เกิดมาจน 
เฮาเลือกเกิดบ่ได้  แต่เฮาเลือกทำาดีได้ 

ดีใจได้เดินตามรอยพระเจ้าอยู่หัว..
เสียดายมาเรียนรู้ช้าไป  แต่เฮาไม่คิดเสียใจ... 

ปลื้มใจเป็นอย่างมาก
ที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ นำาผักอินทรีย์ในแปลง

ไปถวายให้สมเด็จพระเทพฯ ได้เสวย 
ปัจจุบันได้เลี้ยงหลานไปด้วย ปลูกพืชผักไปด้วย..

เฮาทำาได้เท่านี้อาจจะน้อยกับคนอื่น.
แต่กับเฮามันเยอะที่สุดแล้วในชีวิตนี้ 

มีความสุขที่สุดแล้ว..เพียงพอแล้ว 
ตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตแล้ว.. ”

“ความสำาเร็จเล็กๆ...ที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิต”
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อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

     นายเรือน แก้วมาเรือน อายุ ๖๑ ปี มีภูมิล�าเนาอยู่ในอ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอง

สามีภรรยายึดอาชีพการเกษตรปลูกพืชผักเป็นรายได้หลักบนเน้ือท่ี ๑ ไร่กว่า โดยเช่ากับทาง

ราชการ และรบัท�างานก่อสร้างเป็นรายได้เสรมิในอดตีทีผ่่านมาต้องดิน้รนหารายได้ให้เพยีงพอ

กบัรายจ่าย และชดใช้หน้ีสนิในช่วงเวลาทีพ่ชืผกัราคาตกต�า่นบัว่าเป็นช่วงชีวติท่ีล�าบากเป็นอย่าง

มาก เมื่อลูกสาวแต่งงานมีครอบครัวเห็นว่าแม่ตนต้องล�าบากจึงชวนมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้าน

หนองแฝก ต�าบลแม่ฮ้อยเงินเมื่อปี ๒๕๔๙ และลูกเขยได้ยกพื้นที่รกร้างเนื้อที่ประมาณ  ๑ ไร่ 

ให้ไว้ส�าหรบัท�าการเกษตรและมีพ้ืนทีใ่ห้อีก ๗๐ ตารางวา ให้ปลกูบ้านหลงัเลก็ๆ ได้อยู่อาศัย

    เมื่อจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วด้วยสี่มือแข็งขัน สองสามีภรรยาจึงเริ่มลงมือปรับ

สภาพพื้นที่รกร้างที่มีสภาพเป็นดินเหนียวแข็งและได้ช่วยกันถางหญ้าและเตรียมดินด้วยจอบ

และเสยีมทัง้กลางวนัและกลางคืน จากความขยนั อดทน ของคนต่างถิน่จนในทีส่ดุสามารถเพาะ

ปลูกพืชผักได้ในแบบทีเ่คยท�ามาก่อน แม้ความขยนัของสองสามภีรรยาจะมีมาไม่ขาดสาย รายได้

กย็งัไม่พอ อยู่กินกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกวันจนต้องไปรับจ้างด้วย
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ได้เรียนรู้..และยึดมั่น

 ปี  ๒๕๕๐ ทางหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้า   

อบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  

ทั้งสองจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยเริ่มแรกทั้ง

คูไ่ด้สลบัสบัเปล่ียนเข้าไปฝึกอบรมในกจิกรรมการเกษตรหลายๆ เรือ่ง

จากศูนย์ฯ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ การเพาะเลี้ยงและขยาย

พันธุ์กบ การท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ เป็นต้น ทุกครั้งที่กลับจากการฝึกอบรมจึงมานั่งปรึกษา

กนัและตัง้ปณธิานว่าจะเดินตามรอยของพ่อหลวง น�าแนวทางทีไ่ด้มาปฏิบตัใินพ้ืนที ่๑ ไร่ของตนเอง

 เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้เข้าไปเยี่ยมชมในพื้นที่เกษตรของตน  ได้แนะน�าวิธีการปรับปรุงสภาพดิน 

และให้เลิกใช้สารเคมีในการปลูกพืช ให้หันมาใช้ปุ๋ยหมัก และน�้าหมักชีวภาพ จากสูตรการหมัก        

ที่ได้มาจากการเข้าฝึกอบรม ทั้งสองจึงเร่ิมปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นการใช้สารชีวภาพ 

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงดิน และได้วางแผนว่าจะท�าพื้นที่ ๑ ไร่ของตนให้มีผลผลิตหลากหลาย        

มรีายได้เพยีงพอทีจ่ะจนุเจอืครอบครวัได้ โดยใช้วชิาความรูจ้ากศนูย์ ให้เจ้าหน้าทีศ่นูย์และเกษตรกร

เพื่อนบ้านคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�า

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ป
ระจำาปี ๒๕๕๖)

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการลงทุน    
รายได้้ รายได้สุทธิ

    (บาทต่อปี)      (บาทต่อปี) (บาทต่อปี)

๑) ปลูกพืชผัก/เพาะเห็ด   
         ๔๐,๐๐๐ 

๒) เพาะเลี้ยงกบ          
   ๘๕,๐๐๐

๓) เลี้ยงไก่        ๑๒,๐๐๐ 

๔) เลี้ยงปลาดุก        ๓,๐๐๐ 

รวม   ๔๕,๐๐๐     ๑๔๐,๐๐๐  ๙๕,๐๐๐
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ผสมผสานใน ๑ ไร่

     ปัจจบุนัผลทีไ่ด้จากการเข้าฝึกอบรมและน�ามาปฏบัิตอิย่างจรงิจงั 

ก่อเกดิเป็นดอกผลสามารถเกบ็เกีย่วน�าออกไปจ�าหน่ายเป็นรายรบั

เข้าสู่ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

 ๑. ปลูกพืชผักและผักพื้นบ้าน ในฤดูร้อน-ฤดูฝน จะปลูกถั่วฝักยาว ผักกาด ผักกระจ้อน ผักขี้หูด  

ในฤดูหนาว จะลงคะน้า ผักบุ้ง กะหล�่าดอก ถั่วลันเตา ในแปลงผักทุกชนิดเก็บขายได้ทั้งหมด เช่นผักขี้หูด      

ซึง่ใช้ส�าหรับลวกจิม้น�า้พรกิ ท�าแกงส้ม เมือ่ให้ถงึเวลาเกบ็เก่ียวได้ทกุๆ สองถึงสามวนั ได้ครัง้ละหลายก�าใหญ่ 

ราคาตกก�าละ ๒๕ บาท  ตลอดสองเดือนกว่าๆ ถ้าลูกหลานจะกินก็มาเก็บเอาไปบางครั้งชาวบ้านมาซื้อที่

สวนเขาเอ็นดูเราให้มาครั้งละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท เป็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีกับผักที่ปลูกสลับหมุนเวียนกันไป 

ในช่วงกลางฤดูฝน ปลูกผักไม่ได้ก็ท�าเห็ดฟาง ท�าได้ปีละ ๒ รอบ  

 ๒. เลี้ยงไก่พันธุ์ได้จากศูนย์ฯ มา ๑๐ ตัวและขยายต่อยอดจนได้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์ ให้ลูกปีละ ๖๒ ตัว 

เฉลี่ยขายได้ตัวละ ๑๒๐ บาท 

 ๓. เลี้ยงกบ ได้ปีละ ๕,๐๐๐- ๑๐,๐๐๐ ตัว โดยหาอาหารเสริมจากธรรมชาติให้ด้วยและเลี้ยงปลาดุก

 ๔. ท�าน�้าหมักชีวภาพ ใช้เป็นปุ๋ยและไล่แมลงศัตรูพืช

 ปัจจุบันพื้นที่ ๑ ไร่ ของสองสามีภรรยา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ปลูกผักหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี           

ทัง้ลงุเรือนและภรรยาได้เข้าใจว่าเราต้องท�าอย่างนี ้ อย่าไปขีอ้ย่างช้าง อย่าไปขีม้่าแข่งตะวนั อย่าไปฟุม่เฟือย  

ตั้งแต่เปลี่ยนมาเพาะปลูกตามรอยในหลวงไม่มีหนี้สินอีกเลย มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย มีเงินเหลือเก็บ

ทกุวนั ๕๐ บาทบ้าง ๑๐๐ บาทบ้าง ถงึไม่เยอะแต่กเ็หลอืจากท่ีเราใช้ นบัว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเหลืออยูข่องชีวติ            

ที่มีความสุขเป็นอย่างมากตามประสาสองตายายกับหลานสาวท่ีน่ารัก ถึงแม้มันอาจจะเป็นความส�าเร็จ       

อันน้อยนิด..แต่ส�าหรบัสองสามภีรรยาคูน่ีแ้ล้ว มนัเป็นเรือ่งทีย่ิง่ใหญ่ในชวีติ เพราะตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา

ก่อนหน้านี้ พวกเขาไม่เคยเจอและได้รับความสุขใจอย่างเช่นทุกวันนี้มาก่อนเลย...
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“ ทำาในรูปแบบของการรวมกลุ่มสำาคัญมาก 
ต้องมีใจเอื้อต่อกัน เป็นกลุ่มขึ้นมาได้ 

ถ้าเฮา บ่ มีใจเอื้อต่อกัน กลุ่มจะแตกกันไป 
กลุ่มเฮาดีอยู่อย่าง จะเน้นคุณภาพ 

ทำาอย่างไรให้ดีที่สุด 
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค บ่ ถูกเกิน บ่ แพงเกิน 

ที่สำาคัญมีการขออนุญาตจาก
องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ”

ที่อยู่ : เลขที่ ๗๐ บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๙๔๓,๐๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�งวีร�  จินะใจ

“หลินจือ...เปลี่ยนชีวิต”
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 ก่อนท่ีจะเข้าร่วมโครงการยดึอาชีพท�านาปีละครัง้บนพืน้ท่ี ๑๔-๑๕ ไร่ เกบ็เก่ียวข้าวแล้ว

จะเปล่ียนมาปลูกถ่ัวลิสง ปลูกหอม และปลูกกระเทียม เมื่อหมดฤดูกาลท�าการเกษตร             

จึงหันไปหางานรับจ้างทั่วไป เพื่อเอาเงินมาจุนเจือครอบครัว ราวปี  ๒๕๓๗ เกิดแรง        

บันดาลใจเข้าฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเริ่มลงมือปฏิบัติทันทีจากการ         

รวมกลุ่ม ๔-๕ คน ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์               

เร่ิมต้นจากการเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม เมื่อได้ผลผลิตจึงน�าไปขายที่ตลาดใกล้ๆ

หมู่บ้าน จนกระทั่งขยับขยายเข้าไปขายที่ตัวอ�าเภอและพัฒนาสู่การน�าเห็ดมาแปรรูป          

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายผลิตภัณฑ์

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 “เมื่อก่อนล�าบากมาก กลับจากท�าสวนต้องออกไปรับจ้างหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว วันนี้ไม่ต้องไปหางานนอกบ้าน อยู่กับเห็ดมีความสุขดี แต่ก่อนยากจนมาก
นึกไม่ถงึเหมอืนกนัว่าจะมาถงึวนันี ้เม่ือตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการพระราชด�ารไิด้ศกึษา
และเรียนรู้ หลังจากนั้นท�าอะไรต้องคิดก่อนท�า ไม่เคยท้อแท้ ต้องวางแผน  ถ้าไม่มี
แผนรองรบั พอถงึเวลาไม่มก้ีอนเหด็ส�าหรบัเปิดดอก การผลติจะขาดตอน ต้องวางแผน
ว่าต้นเดอืนมกราคม-เมษายน ต้องท�าอะไรบ้าง บางวนัต้องตืน่เช้า หรอืตืน่ตีหนึง่ตีสอง 
เหด็เรามอียูต่ลอด ขายได้กส็บายใจ มรีายได้เข้ามาส่วนหนึง่เกบ็ส่วนหนึง่เอาไว้บรหิาร
กับครอบครัว ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าเมื่อก่อนมาก”

เพาะเห็ดเศรษฐกิจ...เปลี่ยนชีวิต
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ผลตอบแทนทางเศ
รษฐกิจ 

(ประจำาปี พ.ศ. ๒๕
๕๖)

๑) เห็ดนางฟ้า  
๒๔,๕๐๐ บาท

๒) เห็ดหลินจือ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓) เห็ดหัวลิง 
๔๐,๐๐๐ บาท

๔) เห็ดหอม 
๕๔,๐๐๐ บาท

๕) ก้อนเห็ดนางฟ้า 
๔๒๔,๕๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายในกา
รลงทุน  ๔๗๐,๐๐๐ บาท

รวมรายได้สุทธิ 
๙๔๓,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมภายในพื้นที่

 ในปัจจุบันใช้พื้นที่จ�านวน ๑ ไร่ ๒ งาน ส�าหรับ

สร้างโรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา และพื้นท่ีอยู่อาศัย

กิจกรรมหลักในปัจจุบันแบ่งออกเป็น การเพาะเห็ด

เศรษฐกิจและการแปรรูปเห็ด

 ๑. ปัจจุบนัเน้นการผลติเหด็หลนิจอืเนือ่งจากสามารถน�าไปแปรรปูสร้างเป็น

ผลติภณัฑ์เหด็สมนุไพรได้ผลตอบแทนสงู และสามารถเก็บรกัษาไว้ได้นาน นอกจากนี้ 

ยังมีเห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหอม สลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี 

การเพาะเห็ดที่หลากหลาย สามารถช่วยลดความ

เสีย่งในเรือ่งราคาทีผ่นัแปรตามท้องตลาด เพราะเหด็

แต่ละชนดิเกิดดอกได้ดใีนฤดกูาลท่ีแตกต่างกันออกไป 

ปัจจุบันมีรายได้หลักคือ เห็ดหลินจือ สร้างรายได้

มากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาได้แก่ การผลิตก้อน

เหด็นางฟ้าจ�าหน่าย และเห็ดชนดิอืน่ๆ เป็นรายได้

รองลงไป 

     ๒.  ร่วมกันก่อตัง้วสิาหกิจชุมชนส�าหรบัแปรรปู

เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า      

เพือ่น�าไปจ�าหน่ายเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ ทัง้ยงัได้

รับเครื่องหมายจากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (เคร่ืองหมาย อย.) กระทรวง

สาธารณสุขหลายรายการ
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๑๐๑/๒ บ้านโป่งสามคัคี หมูท่ี ่๖ ต�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์สวยงามและขยายพันธุ์กบ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
น�ยสุจินต์  แสงแก้ว

“ ด้วยใจรักและชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์
ในปัจจุบัน ปีๆ หนึ่ง

สามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกกบ
ได้ราว ๑๕๐,๐๐๐ ตัว 

ขายได้ราคาเฉลี่ยตัวละ ๒ บาท 
เพาะเลี้ยงเป็ด ไก่สวยงามได้ราว ๑๐๐ ตัว 

ราคาเฉลี่ยคู่ละ ๑,๕๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท ”

“เลี้ยงด้วยใจ...
ก้าวไกลไปต่างแดน”
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 เดิมมีอาชีพท�าไร่ข้าวโพด 

ยาสูบ ถั่วแระ ระยะหลังๆ        

มปัีญหาเร่ืองขาดแคลนแรงงาน 

ราคาผลผลิตไม่แน่นอนพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ 

ต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากการเพาะปลูกพืชทุกชนิดเน้นการใช้สารเคมี

ทั้งหมดรายได้ไม่เพียงพอส�าหรับค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่อมาจึงคิดมองหาอาชีพ

ใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้พ้ืนที่น้อย แรงงานน้อยและให้ผลตอบแทนสูง      

จนกระท่ังได้เข้าไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในหลาย

หลักสูตร เช่น การเลี้ยงนกกระทา การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม การเลี้ยงกบ 

กลับออกมาจึงท�าการทดลองเลี้ยงสัตว์หลายชนิดแต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ     

ด้วยใจรกัและชืน่ชอบการเลีย้งสตัว์ ผลสดุท้ายจงึมาลงตวัทีก่ารเลีย้งกบและ

เริ่มขยับขยายไปเพาะพันธุ์สัตว์ปีกสวยงามเพื่อจ�าหน่ายอีกทางหนึ่ง

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 “ลูกค้าที่มาสั่งซื้อลูกกบส่วน
ใหญ่มีตั้งแต่พ่อค้าจนถึงชาวบ้าน
ทั่วไป บางคนน�าไปเลีย้งไว้ส�าหรบั
รับประทานในครัวเรือน ส�าหรับ
การเลี้ยงกบ เมื่อแม่พันธุ์ออกไข่
แล้วนับไปอีก ๒๔ ชั่วโมง ไข่ก็จะฟักเป็นตัวซึ่งจะมีทั้งไข่เสีย ไข่ไม่ฟักที่เกิดขึน้จาก
กบท้องแรก  โดยทัว่ไปจะมอีตัราการรอดตาย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ข้ึน หากได้รบัการดแูล
เอาใจใส่เป็นอย่างดี ปัญหาการเลี้ยงกบในช่วงแรกจะมีปัญหาเก่ียวกับเรื่องน�้า     
ต้องเปลีย่นน�า้ทกุวัน  ใช้น�า้จากประปาภเูขาเน้นเรือ่งความสะอาดไม่ให้ไปรบกวน
ชาวบ้าน เพราะว่าหากปล่อยไว้ไม่ได้ล้างบ่อเพียงแค่วันเดียวบ่อจะมีกลิ่นเหม็น
 ส�าหรับการเพาะพันธุ์กบ ถ้าเริ่มให้ผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป    
จะได้ผลดี หากฝนตกมากเกินไปกบจะไม่ค่อยเจริญเติบโตยิ่งถ้าฝนตกท้ังวัน        
การกนิอาหารจะลดลง ต้องอากาศร้อนอบอ้าวกบถึงจะโตเร็ว เนือ่งจากร้อนๆ แดดจัด          
กบจะกินอาหารดีกว่า ในปัจจุบันมีพ่อแม่พันธุ์เกือบ ๔๐๐ คู่ สังเกตพบว่าในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม กบจะไม่กินอาหาร บางครั้งดูกบอ่อนแอ     
เพราะกบไม่ชอบอากาศหนาว”   ด้วยการสังเกตและจดจ�าพฤติกรรมต่างๆ       

ที่กบแสดงออกมาในแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาลจึงสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรม    

ของกบที่เลี้ยงได้อย่างถ่องแท้ น�าไปสู่การผลิตลูกกบได้

ทั้งปริมาณและมีคุณภาพเพื่อจ�าหน่ายให้กับลูกค้า         

อย่างต่อเนื่อง 

เรียนรู้จากพฤติกรรมสัตว์
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ผลตอบแทนทางเ
ศรษฐกิจ 

(ประจำาปี พ.ศ. ๒
๕๕๖)

๑) เพาะเลี้ยงกบ
นา ๔๒๘,๐๐๐ บาท

๒) เพาะเลี้ยงไก่ฟ
้าสวยงาม ๕๐,๐๐๐ บาท

๓) เพาะเลี้ยงเป็ด
สวยงาม ๒๒,๐๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายในก
ารลงทุนต่อปี

  
๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวมรายได้สุทธิต่อ
ปี 

 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ปัจจุบันบนเนื้อที่จ�านวน ๑ ไร่ ๒  งาน ได้

จัดสรรเป็นพื้นที่อยู ่อาศัยและพื้นที่ประกอบ

อาชีพ เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว ส�าหรับ

กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการอยู่ประกอบไปด้วย

   ๑. เลีย้งและเพาะพนัธ์ุกบจ�านวน ๑๖ บ่อ 

เน้นเพาะพันธุ์จ�าหน่ายลูกกบ เริ่มขยายพันธุ์กบ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคมได้ลูกกบประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ ตวั ราคาเฉลี่ยแล้วตกตัวละ ๒ บาท 

แต่ละบ่อมีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ ๒๐ คู่ แม่พันธุ์แต่ละ

ชุดออกไข่และให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องในระยะ

เวลา ๓ ปี

 ๒. เพาะเลีย้งไก่สวยงามสายพนัธุจ์ากต่าง

ประเทศ ปัจจุบันเลี้ยงไก่ฟ้าสายพันธุ์โกลเด้นท์ 

จ�าหน่ายให้กบัลกูค้าทีม่อียูท่ัว่ประเทศ ลูกไก่ฟ้า 

๑ ตัว ราคาประมาณ ๑,๕๐๐ บาท หากเป็น

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เคยได้ราคาสูงสุดถึงคู่ละ 

๑๔,๕๐๐ บาท  ส�าหรับไก่ฟ้าท่ีเพาะเลี้ยงมีอยู ่        

ด้วยกัน ๔ สายพันธุ์ ได้แก่ ลีฟ โกลเด้น เลดี้ และเยลโล่ 

 ๓. เมื่อเริ่มเพาะพันธุ์ไก่ฟ้าได้ไม่นาน   กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็ดได้น�าเป็ดสวยงาม

มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน จนขยายพันธุ์เป็ดได้จ�านวนมากและหลากหลายสายพันธุ์ สามารถ

น�าเป็ดออกจ�าหน่าย ประกอบไปด้วยเป็ดสายพันธุ์จากประเทศจีน สายพันธุ์จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา สายพันธุ์ไวท์เฟส สายพันธุ์บาฮาม่า 
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๘๗ หมูท่ี ่๗ ต�าบลห้วยชมพ ูอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

เกษตรกรตัวอย่างบนพื้นที่สูง 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริบ้านปางขอน

น�ยอ�เย  วุยยะอ�กุ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๖๙๓,๘๐๐ บาท

“ ปัจจุบันผมมีรายได้
ที่ต่างจากอดีตกว่า ๒๐ เท่า 

มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร
 พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก
ทั้งรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

นอกจากนี้ลูกๆทั้ง ๔ คน
ยังได้รับการศึกษาที่ดีอีกด้วย ”

“กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต”
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  แต่เดิมมีอาชีพท�าไร่บนพ้ืนที่สูง 

ปลูกข้าวและข้าวโพด พื้นที่บางส่วน

ปลูกไม้ผลเมืองหนาว มีรายได้เฉลี่ย

ต่อปี ไม่ถงึ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอ 

ส�าหรับสมาชิกในครอบครัวจ�านวน 

๘ คน ท�าให้พี่น้องต้องแยกย้ายท�างานรับจ้างเพิ่มเติม 

ภายหลงัจากมสีถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�ารบ้ิานปางขอน  นายอาเยฯ 

ได้เข้ามาเป็นลูกจ้างของทางสถานแีละหันมาปลกูกาแฟซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิทีท่าง

สถานี เล็งเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพพื้นที่บ้านปางขอนและสามารถช่วยยกระดับ

รายได้ให้กับราษฎรได้ และในปีนั้นเองนายอาเยฯ จึงได้น�ากล้ากาแฟที่ได้รับจาก

ทางสถานีไปปลูกในพื้นที่ของตนร่วมกับท้อ บ๊วย เชอรี่ และลูกไหน ซึ่งเป็นไม้ผล

เมืองหนาวเพื่อให้ร่มเงา และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลังจากได้ปรับเปล่ียนพ้ืนที่ของตัวเองหันมาปลูกกาแฟและผลไม้เมืองหนาวในรูป

แบบของระบบวนเกษตรตามประสบการณ์และความรูท้ีไ่ด้จากสถานพีฒันาการเกษตร      

ที่สูงฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมาท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่งผลให้

ปัจจุบันครอบครัวของนายอาเยฯที่มีสมาชิกรวม ๑๑ คน มีรายได้ที่ต่างจากอดีตกว่า      

๒๐ เท่า มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งรถยนต์และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ลูกทั้ง ๔ คนยังได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอีกด้วย

 “กำแฟที่งอกงำมปลูกร่วมกับไม้ผลเมืองหนำวในแบบวนเกษตร เป็นเครื่องมือ        

ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชำวเขำบนพื้นที่สูงดังจะเห็นได้จำกผลส�ำเร็จที่ประจักษ์       

แล้วว่ำสำมำรถแก้ปัญหำควำมม่ันคงด้ำนมนุษย์ได้ตำมพระรำชประสงค์ของ              

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ท่ีต้องกำรให้คนกับป่ำอยู่ร่วมกันได้        

อย่ำงยั่งยืน”

กาแฟเปลี่ยนชีวิต...
จากสามหมื่นเป็นหกแสน
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การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ในปัจจุบันบนเนื้อที่กว่า ๒๕ ไร่  ปลูกกาแฟ ๑๐,๐๐๐ ต้น 

ผสมกับไม้ผลเมืองหนาว ๓ ชนิด ได้แก่ ท้อ ๑๐๐ ต้น,             

บ๊วย  ๑๐๐ ต้น และลูกไหน ๑๐๐ ต้น  นอกจากผลผลิตเมล็ด

กาแฟ และไม้ผลแล้ว ผลผลิตกาแฟของที่นี่ มีทั้งจ�าหน่ายแบบ

เชอรี่และแปรรูปเป็นกาแฟกะลา จ�าหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับ

ซือ้และบางส่วนจ�าหน่ายให้กบัสถานเีพือ่จ�าหน่ายในนามกาแฟ

ปางขอน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวปีละเกือบ ๑ ล้านบาท 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้    รายได้สุทธิ             บาทต่อปี           บาทต่อปี    บาทต่อปี 
๑) กาแฟอาราบิก้า  ๒๕๓,๔๐๐   ๘๐๐,๐๐  ๕๔๖,๖๐๐๒) ท้อ  ๒๐,๐๐๐   ๘๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐๓) บ๊วย  ๑๑,๔๐๐   ๖๕,๐๐๐  ๕๓,๖๐๐๔) ลูกไหน  ๑๑,๔๐๐   ๔๕,๐๐๐  ๓๓,๖๐๐ 

รวม  ๒๙๖,๒๐๐  ๙๙๐,๐๐๐  ๖๙๓,๘๐๐
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี  ๙๖  บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที ่๘ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็  จังหวดัเชียงใหม่

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๓๐,๖๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านปศุสัตว์ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยอุ่นเรือน  ไทยใจอุ่น

“ วัวที่เราเลี้ยง...
เปรียบเสมือนเครื่องตัดหญ้า และเป็นธนาคาร 
เมื่อสวนเรามันรกก็เอาวัวไปผูก 
มีมูลวัว ก็เก็บเอาไปใส่พืชผักสวนครัว 
ทำาแบบนี้มันเหนื่อยหน่อย 
ถ้าใช้สารเคมีมันง่าย แต่สิ้นเปลือง...
เวลาเฮาเจ็บเฮาจะรู้สึกว่าเฮากลัว..
เมื่อปฏิบัติจริงๆ แล้วทำาบ่ได้
การได้เข้าไปอบรมกับทางศูนย์ฯ แล้วนำามาปฏิบัติ 
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี… ”

“คนเลี้ยงสัตว์...ชีวิตที่ต้องพึ่งพา”
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  เดิมทีประกอบอาชีพท�านา ปลูกกระเทียม

หอมแดง ปีหนึง่มรีายได้ ๑  ครัง้ ผลผลติไม่เป็นไป

ตามเป้า เริม่เปลีย่นมาปลกูมะม่วง แต่สภาพอากาศ

ไม่เป็นใจ  มะม่วงตดิผลบ้างไม่ตดิผลบ้าง เมือ่เป็น

เช่นนี้จึงคิดหาอาชีพเสริมที่สามารถท�าได้อย่าง     

ต่อเนื่องจนได้เข้าไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในระยะ 

แรกได้เลือกกิจกรรมเลี้ยงโคนม และได้น�าโคนม

ไปทดลองเลี้ยงจนพบว่ากิจกรรมนี้ค ่อนข้าง

ละเอียดอ่อนต้องเอาใจใส่ และสิ้นเปลืองแรงงาน ไม่เหมาะสม     

กับตนเอง ท้ายท่ีสุดได้หันไปเลี้ยงโคพื้นเมือง สุกร ไก่พ้ืนเมือง 

และเป็ดเทศ และได้กลับเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาฯอีกครั้ง 

หาความรู ้เพิ่มเติมในเรื่องราวท่ีสนใจ น�ามาปฏิบัติประกอบ       

เป็นอาชพีจนถงึทกุวนันีค้วบคูไ่ปกบัการท�านาและปลกูพชืผกั

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  “เดิมเป็นคนที่ชื่นชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว 
เลี้ยงวัวมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ภายหลังการเข้า
อบรม และได้รับการสนับสนุนเรื่องแม่พันธุ์
แรกๆ ผสมไปเรื่อยๆ พอท�าไปแล้วตลาดวัวนิยมพันธุ์แอนกัส 
และซาโลเล่ ราคาจะแพงกว่าวัวพื้นเมือง ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  
 เลี้ยงหมูแม่พันธุ์อยู่ ๓ ตัว ตกลูกอย่างน้อยๆ ๘-๙ ตัว ต่อปี ซึ่งเป็นจ�านวน             
ที่เหมาะที่สุด แข็งแรง เจ้าของไม่เหนื่อย ถ้าเยอะเกินไปจะแย่งกันกินนม ที่นี่จะไม่    
ขนุขาย ถ้ามโีอกาสจะท�าหมูหลมุขายแบบยกคอก ๘-๙ ตวั จะได้ราคาด ีหากคอกละ 
๑๐ ตัวขึ้นไปหมูจะไม่สวยขายลูกหมูยกคอกได้ราคาดีกว่าหมูขุน 

ส�าหรับเป็ดและไก่ เดิมเลี้ยงมาก่อนแล้ว หลังจากเข้าอบรม       
จึงได้พฒันาวธิกีารเลีย้งไก่ให้ได้คณุภาพ ในปัจจบุนัจะพยายาม
หาพืชสดมาเล้ียง และสังเกตได้ว่าธรรมชาติของไก่ พบว่าไก่
ต้องการอยู่ ๒ อย่าง ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับตัวไก่คือต้องกิน
กรวดและกินพืชสด ไก่ทีเ่ลีย้งอยูม่ไีว้รบัประทานเองและขาย 
มีมากก็ขายมาก ไม่คิดว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ บางครั้ง     
บางคราวก็แบ่งปันให้ญาติพี่น้อง”

ชื่นชอบในอาชีพเลี้ยงสัตว์
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑) ทำานา ๓๒,๔๐๐ บาท
๒) เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๒,๐๐๐ บาท
๓) เลี้ยงสุกร ๖๓,๐๐๐ บาท
๔) เลี้ยงโคพื้นเมือง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕) ปลูกพืชผัก ๒๕,๐๐๐ บาท
๖) ไม้ผล ๘,๒๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อปี 
 ๕๐,๐๐๐ บาท
รวมรายได้สุทธิต่อปี 
 ๓๓๐,๖๐๐ บาท 

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ในพื้นท่ี ๓๐ ไร่ ๒ งาน มีการจัดสรรออกเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมเพื่อกิจกรรมหลายรูปแบบพื้นที่ส่วนใหญ่      

ยังคงรักษาสภาพเป็นสวนผลไม้ที่ปลูกมาแต่ก่อนเก่า            

ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ท�านา ๓ ไร่ และได้แบ่งเป็นพื้นท่ี       

อยูอ่าศยั จ�านวน ๒ งาน ทีเ่หลอืประกอบไปด้วยกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้

 ๑. จัดสรรพ้ืนที่จ�านวน ๒๗ ไร่ ๒ งาน ไว้ท�าสวน        

และปลูกพืชผัก โดยชนิดไม้ผลหลักๆ คือมะม่วงและ

มะขาม ปลกูข้าวจ�านวน ๓ ไร่ไว้รบัประทานในครวัเรอืน 

ท�าสลับกับกิจกรรม ปลูกผักตามฤดูกาล ในฤดูฝนจะ

เพาะกะหล�่าปลีเพื่อเตรียมไว้ลงแปลงในฤดูหนาว ฤดู

ร้อนปลูกข้าวโพด,แตงไทย หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว จะใช้พื้นที่ส�าหรับปลูกผักกาดดอก บล็อกโครี่, ข้าวโพด, 

ผักชี, ต้นหอม, ขึ้นฉ่าย 

 ๒.  ใช้พื้นที่จ�านวน ๒ ไร่ ส�าหรับการเลี้ยงสัตว์ ภายหลังการอบรม ได้รับการสนับสนุนแม่พันธุ์วัวจาก

ทางศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ   และได้พัฒนาสายพนัธุเ์รือ่ยมาจนปัจจบัุน มีแม่พนัธุ ์จ�านวน ๕ ตวั          

แม่พันธุ์ทุกตัวให้ลูกปีละ ๑ ตัว ใช้เวลาในการเลี้ยงลูกวัว ๖-๗ เดือน ก็สามารถขายได้ราคาตัวละไม่ต�่ากว่า  

๒๐,๐๐๐ บาท

 ๓. ปัจจุบันมีแม่พันธุ์หมูอยู่ ๓ ตัว ตกลูกอย่างน้อยๆ ๘-๙ ตัวต่อปี หากเลี้ยงไว้ ๑ เดือน จะขายได้ราคา

ตัวละ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท นอกจากนี้ยังน�าหมูมาเลี้ยงด้วยวิธีการท�าหมูหลุม ๓-๔ เดือน จะได้น�้าหนัก                 

๘๐ กิโลกรัม จึงน�าไปขายยกตัว 

 ๔. กิจกรรมเล้ียงเป็ดและไก่ หลังการเข้าร่วมอบรมได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงไก่ให้ได้คุณภาพ เลี้ยงไว้                

รับประทาน ในครัวเรือนและขาย ระยะเวลา ๑ ปีขายได้ไม่ต�่ากว่า ๑๐๐ ตัวใน ราคาตัวละ ๘๐ บาท 
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“ ผมมีพ่อสองท่าน.. 
ท่านแรกให้ที่ดิน ท่านที่สองให้ความคิด 

นำามาปรับใช้จนมีวันนี้ขึ้นมา...
ส่งลูกเรียนจบ และกำาลังต่อปริญญาโท 

อีกคนกำาลังเข้ามหาวิทยาลัย 
โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน  แค่สองคน ๔ มือ ๒ แรง 

ยึดถือเอาแนวของพระองค์ท่าน 
ทำาไปอย่างพอประมาณ และเป็นเจ้านายของตัวเอง 

เลยรู้สึกสบายใจ.... ”

ที่อยู่ : เลขที่ ๖ บ้านปางน�้าถุ หมู่ที่ ๑ ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๖๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยอุ่นเรือน  เกิดสุข 

“เกษตรผสมผสานสร้างชีวิต”
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   เดิมมีอาชีพท�าชาเมี่ยง และสวนกาแฟต่อจากบรรพบุรุษ เก็บผลผลิตน�าไป

ขายได้เพียงแค่ ๖ เดือน เวลาที่เหลือจะหมดไปกับการรับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้

ไม่แน่นอน ส่วนรายได้ประจ�ามีเพียงเฉพาะในช่วงเวลาเก็บชาเมี่ยงและกาแฟเพียงเท่านั้น

 รายรับในแต่ละปีจึงไม่พอเพียงส�าหรับการใช้จ่ายในครอบครัว   

จึงมีแนวคิดว่าหากมีกิจกรรมหลายๆ ประเภทในพื้นที่ของตน          

จะสามารถหารายได้เข้าสู่ครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นจุดเริ่มต้น

ในการศกึษาและตดิตามงานของพ่อหลวงประกอบกบัการได้เข้าไป

อบรมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ต่อมา

จึงได้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองพัฒนาสู่การ       

ท�าเกษตรแบบผสมผสาน จนประสบความส�าเร็จ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  “กำรท�ำเกษตรแบบพอเพียง ยิ่งได้ลงมือปฏิบัตินำนเข้ำยิ่งเห็นคุณค่ำ 

เรำไม่ต้องกู้เงนิแต่ต้องศกึษำข้อมูลให้มำกและจะทรำบถงึปัญหำว่ำเป็นอย่ำงไร  

และถ้ำไม่พอประมำณสุดท้ำยก็ต้องล้ม กำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำปรับใช้ถือเป็นแนวทำงท่ีดีท่ีสุด กำรท�ำ   

กำรเกษตรต้องเข้ำใจแหล่งที่มำของสำยพันธุ์ ซึ่งเป็นเคล็ดลับอย่ำงหนึ่ง         

เมื่อเรำสำมำรถจับจุดเรื่องสำยพันธุ์ให้เหมำะสมกับพื้นที่และฤดูกำลได้      

เรำก็มีโอกำสประสบควำมส�ำเร็จสูง” 

 เม่ือหนัมายดึหลกัความพอเพยีงยดึถอืค�าทีพ่ระองค์ท่านได้มพีระราชด�าริ

ไว้ว่า “ถ้ำเรำจะท�ำในสิง่ทีเ่ป็นตัวอย่ำงต่อคนทัว่ไป เรำต้องลงมอืท�ำก่อน ถ้ำ

เรำอยำกได้อะไรเรำต้องท�ำก่อนเอำประสบกำรณ์มำใช้ บำงครัง้ถ้ำมผีลไม้      หำก

น�ำไปขำยจะได้เงินไม่กี่บำท แต่ถ้ำเอำผลไม้ไปแบ่งปันเรำจะได้รับทำนน�้ำใจกลับมำแบบไม่รู ้เนื้อรู้ตัว              

ในลักษณะที่ว่ำน�้ำใจตอบแทนด้วยน�้ำใจ ไม่มีเงินตรำมำข้องเกี่ยว”

ยึดถือเกษตรพอเพียง

      จากบันทึกในสมุดเยี่ยมซึ่งมีทั้งค�าชมเชย  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะต่างๆ ของแขกท่ีเข้ามา   

เยีย่มชม ถอืเปน็สิง่มคีา่ ซึง่จะน�ามาใชพ้ฒันางานทีท่�าอยูใ่หด้ยีิง่ขึน้ เปน็ก�าลงัใจทีม่คีา่ต่อการท�าสิง่หนึง่สิง่ใด

ให้ประสบความส�าเร็จในบางครั้งเราต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม สถานที่ใดจัดอบรมสิ่งที่น่าสนใจและ

สามารถน�ามาใช้ได้ ไม่ว่าหนทางจะไกลเพียงใดและไม่รู้จักหนทางขอเพียงแผนท่ีก็ต้องดั้นด้นไปน�าความรู้

กลับมาให้ได้

     ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปีหนึ่งต้องส่งเสียลูกเรียนเป็นแสนสมัยก่อนท�าแต่เม่ียงได้ไม่ถึงแสนถ้าไม่

เปล่ียนแปลงตัวเองต้องขายที่ดินส่งลูกเรียนหนังสือเป็นแน่ หากเป็นชาวนาทั่วไปจ�าเป็นต้องเอาที่ดิน              

ไปค�า้ประกันแล้วเอาเงินออกมา  แต่เราใช้หลักปรัชญาของพระองค์ท่านมีหลายคนท�าอย่างผมแต่เขา          

บอกวา่เหนือ่ย ถา้เราขยนักไ็มต่อ้งเปน็หนี ้หลายคนทีเ่ดนิตามแนวนีแ้ลว้ไมป่ระสบความส�าเรจ็เหมอืนกบัวา่        

ไม่รักในอาชีพการเกษตร เข้าไม่ถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านจริงๆ

มุ่งมั่นพร้อมหมั่นพัฒนาตนเอง
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
 

(ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑) ไม้ผล  
๓๕,๒๐๐ บาท

๒) ปลูกพืชผัก  
๑๐,๘๐๐ บาท

๓) เพาะเห็ดหอม  
๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔) เพาะเห็ดหลินจือ  
๖๐,๐๐๐ บาท

๕) เพาะเห็ดลมป่า  
๑๐,๐๐๐ บาท

๖) เพาะเห็ดนางฟ้า  
๓๐,๐๐๐ บาท

๗) ปลูกกาแฟ  
๔,๐๐๐ บาท

๘) ปลูกชาเมี่ยง  
๑๐,๐๐๐ บาท 

รวมค่าใช้จ่ายลงทุนต่อปี  
๒๐๐,๐๐๐ บาท   

รวมรายได้สุทธิ  
๓๖๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่

   ในปัจจุบันท�าอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานบนเนื้อที่   

๑๐ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนดังนี้

  ๑. เพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจบนเนื้อที่  ๑ ไร ่ ๒ งาน                       

เพื่อจ�าหน่ายในรูปแบบเห็ดสดและผลิตก้อนเช้ือเห็ดจ�าหน่าย

ปัจจุบันมีโรงเรือนส�าหรับการเพาะเห็ด ๓ - ๔ โรง เน้นผลิต

เหด็หลนิจอื   เหด็นางฟ้า   เหด็นางรม และเหด็หอมนอกจากนีน้�าเหด็

มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เห็ดหย๋อง น�้าพริกเผาเห็ด เห็ดหลินจือ

อบแห้ง 

  ๒. พื้นที่ส�าหรับปลูกไม้ผล ๗ ไร่ มุ่งเน้นชนิดที่เหมาะส�าหรับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ    

ไม้ผลทีน่�ามาปลกูในพ้ืนทีไ่ด้แก่ ส้มโอ มะขามป้อม มะม่วง กระท้อน พลบั ทุเรยีน เงาะโรงเรยีน 

มะไฟ ส่วนใหญ่เกบ็ไว้รบัประทานในครวัเรอืนและแบ่งปันเพือ่นบ้าน นอกจากนีย้งัได้รกัษาสวน

เมี่ยงชาและกาแฟซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายเป็นรายได้ประจ�าปี 

 ๓. ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว บนเนื้อที่       

๒ งาน จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมและรายได้หลัก 

ส�าหรับพืชผักพื้นเมือง เน้นปลูก แร่ว และผักกูด 

เนื่องจากเป็นที่นิยมของท้องตลาด ส่วนปลาที่เลี้ยง

ไว้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน
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ภ�คกล�ง
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ส�าเริง  วงศ์สุรินทร์

บุญเยี่ยม  ยะอะนันตร์

ฉลวย  จันทแสง

วีระ  ศรีคงรักษ์ ส�ารอง  แตงพลับ

จรูญ  นวลพลอย

วิรัตน์  จีนลักษณ์ชั้น  โสภา

จรูญ  จวนเจริญ

ไสว  ศรียา
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๘๑/๑ หมูท่ี ่๑๐  ต�าบลท่าช้าง  อ�าเภอเมอืง จังหวดันครนายก

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง) 

กลุ่มผู้รับน�้าในพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล (อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)

น�ยจรูญ  จวนเจริญ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท

“ เศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การทำาให้ตนเองมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี

 เป็นพอเพียง คือมีเพียงพอ 
อาชีพการเกษตรกรรม

เป็นอาชีพที่ยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรม ”

“มะปรางเงินล้าน...
ด้วยขุนด่านปราการชลฯ”
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  นายจรูญ จวนเจริญ อายุ ๖๗ ปี จบ

ประถมศกึษาป่ีที ่๔  เดิมมอีาชพีท�านาเป็นหลกั 

ซึ่งประสบปัญหาทุกปีบางปีน�้าท่วม ไม่ได้

ผลผลิตท�าให้มีหนี้สิน มีรายได้ไม่เพียงพอส่งให้ลูก ๆ  เรียนหนังสือในระดับการ

ศึกษาที่สูง ๆ ได้ ต้นทุนในการท�านา ๑ ไร่ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขายข้าวได้      

ไร่ละ ๒,๔๐๐ บาท ซึง่ได้ก�าไรน้อยมาก ท�าให้บางปีขาดทนุตลอดมา ต่อมาในปี 

๒๕๓๗ มโีอกาสได้เข้าร่วมโครงการระบบการผลติการเกษตร  ส�านกังานเกษตร

จังหวัดนครนายก จึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนจากการท�านา     

เพียงอย่างเดียวเป็นการท�าไร่นาสวนผสม เพ่ือลดความเสี่ยง

และให้มีรายได้ตลอดปี 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลังจากได้เข้าร่วมอบรมกับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด 

จงึเกิดความคดิทีจ่ะปรบัเปลีย่นจากการท�านาเพยีงอย่าง

เดียวหันมาท�าสวนควบคู่ไปด้วย โดยได้กู้เงิน ธ.ก.ส. มา 

๑๘๐,๐๐๐ บาท ท�าการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน�้าตาม         

ค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ และได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการขุดบ่อกักเก็บน�้าให้จ�านวน ๑ บ่อ กระจายท่ัวบนพื้นท่ี ๕ ไร่ของตนเอง โดยท�าการปลูก

มะยงชดิ และสวนมะปางแบบยกร่องเพือ่ให้สามารถกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งและสามารถเลีย้งปลา

ควบคู่กับการท�าสวนได้ นอกจากนี้ยังปลูกกระท้อนและมังคุด เป็นไม้ผลเสริมอีกด้วย ปลูกพืชผัก

สวนครัว เช่น กระเพรา โหรพา แมงลัก และกล้วย พร้อมทั้งได้ขยายกิ่งพันธุ์มะยงชิดและกิ่งพันธุ์

มะปรางเพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม ยังคงท�านาข้าวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 จนกระทั่ง ปี ๒๕๔๘ นายจรูญฯ ได้เป็นเป็นเกษตรกรตัวอย่าง และได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้าง

เป็นศนูย์เรยีนรูใ้นพืน้ทีร่บัน�า้เขือ่นขนุด่านปราการชลอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ด้านเกษตรผสมผสาน 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ส่วนรวม ด้านการท�าการเกษตรผสมผสาน ให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกร 

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้ามารับค�าปรึกษาด้วยความเต็มใจท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์  จากการใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์เมื่อว่างเว้นจากการท�างานก็จะค้นคว้าทดลองริเริ่มท�าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อท�าให้

เกิดความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์อันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง     

มกีารประยกุต์ใช้เทคโนโลยจีากภมูปัิญญาชาวบ้าน 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม เช่น การน�า

หอยเชอรี่มาท�าเป็นน�้าหมักร่วมกับสารเร่ง พด.    

ปุ๋ยอินทรีย์น�้า หรือการท�าเครื่องห่อกระท้อนแบบ

ง่ายๆ จนได้รับรางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญา

เกษตรกรไทย   

การเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

62 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

63

สรุปผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๖
ต้นทุน                       มูลค่า          รายได้      รายได้สุทธิ
                  (บาทต่อปี)      (บาทต่อปี)      (บาทต่อปี)
๑) มะปรางหวานและมะยงชิต ๕๕,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐   ๗๔๕,๐๐๐
๒) กิ่งพันธุ์มะปรางหวาน ๓๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐   ๒๗๐,๐๐๐       
       รวม  ๘๕,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐   ๑,๐๑๕,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 บนพ้ืนที่ดินจ�านวน ๑๐ ไร่ ของนายจรูญฯ ได้ท�าการ

เกษตรตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ มีกิจกรรมในพื้นที่ดังนี้ 

 ๑. พื้นที่อยู่อาศัย

 ๒. พื้นท่ีท�าสวนมะยงชิด และมะปรางหวาน จ�านวน 

๔๐๐ ต้น มีผลผลิต ประมาณ ๔ ตันต่อปี ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว

 ๓. บ่อน�า้ กระจายอยูท่ัว่ไปบนพืน้ที ่ส�าหรบัใช้น�า้ และเลีย้งปลารอบ ๆ ขอบบ่อปลกูพชืผกัสวนครวั

 ๔. พื้นที่ส�าหรับกิ่งพันธุ์มะยงชิด และมะปรางหวาน จ�านวน ๓,๐๐๐ ต้น            

เพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม

 วันนี้นายจรูญฯ เป็นเกษตรกรท่ียึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด�าเนนิชวีติ มคีวามภาคภูมใิจในการประกอบอาชพีของตนเอง ดังค�ากล่าวของ

นายจรูญฯ ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง คือ กำรท�ำให้ตนเองมีรำยได้หมุนเวียน

ตลอดปี เป็นพอเพียง คือมีเพียงพอ อำชีพกำรเกษตรกรรมเป็นอำชีพที่ยั่งยืน

กว่ำอุตสำหกรรม”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

64 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

65

ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๗๙ หมู่ที ่๔ บ้านบ่อหลวง ต�าบลห้วยทรายเหนอื อ�าเภอชะอ�า จงัหวัดเพชรบรุี

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ  ด้านเกษตรผสมผสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยจรูญ  นวลพลอย

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๓๖,๐๐๐ บาท

“ ทุกวันนี้มีแต่รอยยิ้ม
เพราะเศรษฐกิจพอเพียงทำาให้ครอบครัว 

และคนในสังกัดอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข..
ภูมิใจที่ได้ทำาตามแนวพระราชดำาริ

แล้วประสบผลสำาเร็จ..ถ้าไม่มีในหลวง 
ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเป็นอย่างไร 

จะมีกินมีใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้..ยังคิดเสียดายเวลา
ช่วงที่ไม่ได้ทำาอีกตั้งมากมาย ”

“เกษตรผสมผสาน สร้างงาน 
สร้างที่ดิน”
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  นายจรูญ นวลพลอย เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี เริ่มต้นชีวิตหลังแต่งงาน

ด้วยเงินทุน ๗,๐๐๐ บาท ท�าอาชีพไร่อ้อยในพื้นที่ ๑๐ ไร่

ราคาไม่ดีก็จะเปลี่ยนเป็น สับปะรด ฝ้าย  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ในรูปแบบของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว พึ่งพาสารเคมีเป็นหลักจนกระทั่งเคยเห็นนก

มากินพืชผลแล้วตายมาแล้ว แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร ล้มลุกคลุกคลาน   

มาโดยตลอด ช่วงว่างเว้นจากเก็บเกี่ยวก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรับจ้างทั่วไป

ต่อมาได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบ

การผลิตทางการเกษตร และได้ปรับรูปแบบการเกษตร        

มาเป็นแบบไร่นาสวนผสมและมโีอกาสเข้ารบัการฝึกอบรม

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯน�าความรู้ที่ได้     

มาจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่          

ในรูปแบบฟาร์ม 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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      นายจรูญฯ เริ่มเรียนรู้จากการปลูกพืชโตเร็ว เช่น กล้วย ข้าวโพด 

พืชผักสวนครัว  โดยสังเกตจดจ�าให้เหมาะกับฤดูกาลเหลือกินก็ได้

ขายปลูกพืชไม้ผลผสมผสาน ปลูกข้าวไว้ส�าหรับบริโภค ระยะเวลา 

๓ ปี ผ่านไปเริม่เหน็ผล จึงขยายพืน้ทีเ่พิม่ขึน้เร่ือยๆตามก�าลงัทีท่�าได้ 

หมั่นเรียนรู้พัฒนาการท�าเกษตรแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่องจน

กระทั่งเกิดองค์ความรู้ประยุกต์การเพาะปลูกกล้วยน�้าว้าให้ได้      

๑๒ หวีใน ๑ เครือ (ปกติสูงสุดได้ ๑๐ หวี) และท�าเป็นคู่มือแนะน�า

ผู้เข้ามาเรียนรู้  ปัจจุบันนายจรูญฯมีรายได้ที่มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีมีความเป็นอยู่

ที่สมบูรณ์ สามารถเก็บเงินซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นได้อีก สร้างความสุข

และความมั่นคงให้กับครอบครัวเสมอมา 

เริ่มเปลี่ยนชีวิต...สู่เศรษฐกิจพอเพียง



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

66 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

67

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
(ประจำาปี ๒๕๕๖)

๑) พืชไร่ ๒๒๐,๐๐๐ บาท๒) พืชสวน,ไม้ผล ๓๔,๐๐๐ บาท๓) พืชผักสวนครัว ๓,๐๐๐ บาท๔) ปศุสัตว์            ๓๗,๐๐๐ บาท๕) ไม้ใช้สอย ๒๒,๐๐๐ บาท๖) นาข้าว             ๒๐,๐๐๐ บาท
รวม ๓๓๖,๐๐๐ บาท

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

                ในพื้นที่จ�านวน ๕๐ ไร่ ส�าหรับการท�าเกษตรแบบผสมผสานของนายจรูญฯนั้น   

ได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นเพื่อ

การบริโภคในครวัเรอืนเป็นหลกัและเพือ่ให้เกดิรายได้อย่างต่อเนือ่ง 

ซึ่งมีทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผักสวนครัว นาข้าว และได้น�าความรู้จาก

การฝึกอบรมมาใช้ในการลดต้นทนุการผลติ เช่น การท�าปุย๋หมกั 

ปุย๋น�า้หมกัชวีภาพ ไว้ใช้เองในแปลงเกษตรซึง่ได้จดัสรรพืน้ทีไ่ว้

ดังนี้ 

 ๑. พื้นที่จ�านวน ๒๕ ไร่ ท�าไร่อ้อยซึ่งเป็นรายได้เนื่องจาก

ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ยาวนานจึง

เปรียบเสมือนเงินโบนัสประจ�าปี

 ๒. พื้นที่จ�านวน ๓ ไร่ ท�านาปลูกข้าว ซึ่งประกอบด้วยนาข้าวขาว

ชัยนาท ๒ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน นาข้าวไรซ์เบอรี่ ส่วนพื้นที่คันนาใช้ปลูกพืช

ผักสวนครัว เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักชี ตะไคร้ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน แต่ส่วนใหญ่น�ามา    

บริโภคเหลือจากบริโภคจึงน�าไปขาย

 ๓. พืน้ทีจ่�านวน ๒๐ ไร่ ท�าเกษตรผสม

ผสานเป็นที่อยู่อาศัย สระน�้า รวมถึงการ

เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงปลาดุก 

เป็นต้น และปลูกพืชผักไม้ผล ได้แก่ 

มะม่วง กล้วย มะนาว กระท้อน ไผ่หวาน 

มะละกอ มะพร้าว ขนุน ไม้ใช้สอย       

ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจปลูกไว้เป็นมรดก

ให้ลูกหลาน

 ๔. พื้นที่ ๒ ไร่ ปลูกไม้สน เพื่อตัด

ขายและไว้ส�าหรับใช้ประโยชน์



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

68 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

69

ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๑๘/๒ หมู ่๗ ต�าบลร�าพัน อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวัดจนัทบรุี

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ  ด้านผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยฉลวย  จันทแสง

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๕๐,๐๐๐ บาท

 “ ถึงแม้วันนี้ลุงไม่ได้ร่ำารวย 
แต่ลุงก็มีความสุข

ไม่ต้องดิ้นรน..ไม่เดือดร้อน
มีกิน มีใช้ ลูกๆมีอาชีพ

ที่เลี้ยงตัวเองได้ไม่ขัดสน
แค่นี้ก็มีความสุขเพียงพอแล้ว..

สำาหรับชีวิตนี้ ”

“ราชาทุเรียนโลก”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

68 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

69

 นายฉลวย จันทแสง อายุ ๖๒ ปี ในอดีตยึดอาชีพท�านา

และท�าสวน ในการหาเลี้ยงครอบครัว แต่เนื่องจากพื้นท่ี     

ไม่เหมาะสมกบัการท�านา ผลผลติไม่คุม้ค่าต่อการลงทนุ จงึเปลีย่นจากท�านา

มาท�าสวนผลไม้และปลูกยางพาราแทน ปี ๒๕๒๕ เกิดปัญหายางราคาตก ประกอบกับ

ช่วงน้ันทเุรยีนราคาดี จึงโค่นยางพารา ๑๕ ไร่ มาปลกูทุเรียนท้ังหมด ผ่านไป  ๑๐ ปี ดนิในพืน้ท่ี 

เร่ิมเส่ือมสภาพ เกดิโรคในทุเรยีนต้องพึง่พาสารเคมมีากขึน้ ต้นทนุกส็งูตาม แต่ผลผลติลดน้อยลง 

และเริ่มประสบปัญหาพืชพรรณต้นไม้ทรุดโทรม ภาระหนี้สิน

เริม่เกดิขึน้ตามมา อกีทัง้สขุภาพยงัแย่ลงไปอกีด้วย ซึง่นัน่เอง

เป็นเหตุผลให้ลุงฉลวยจงึเริม่สนใจ แนวทางเกษตรอินทรีย์

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

70 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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 โอกาสประจวบเหมาะเมือ่ปี ๒๕๔๔ นายฉลวยฯได้เข้าร่วม

รบัฟังงานเสวนาของ ศูนย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ      

ในเรื่อง “เกษตรยั่งยืน...พลิกฟื้นวิถีไทย” ซึ่งให้ข้อคิดและ   

แง่มุมหลากหลาย จากนั้นจึงเข้าไปอบรมต่อที่ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติ ท�าให้ได้รับความรู้และเข้าใจในเกษตรทฤษฎีใหม่

และเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

 หลังจากนั้นนายฉลวยฯได้เริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

พร้อมทัง้เจ้าหน้าทีศ่นูย์ฯ ได้เข้ามาให้ค�าแนะน�าและถ่ายทอด 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างต่อเนือ่ง  ส่งผลให้สวนผลไม้ลดการใช้สารเคมลีง มกีาร

ท�าปุย๋ชีวภาพ ปุ๋ยน�า้หมกัเพือ่ใช้เอง สามารถลดค่าใช้จ่ายลง    

เป็นอย่างมาก นายฉลวยฯยังได้ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีบางส่วน      

มาปลกูผลไม้แบบผสมผสานเพือ่ลดความเสีย่ง ในกรณรีาคา

ผลไม้บางชนิดตกต�่า 

 ผลจากการท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�ารเิศรษฐกิจ

พอเพียงมากว่า ๑๐ ปี ส่งผลให้ต้นทุนลดลงกว่าร้อยละ ๕๐  

มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนคุณภาพและรสชาติของผลไม้             

น้ันรับประกันได้จากรางวัลชนะเลิศทุเรียนโลกหลายสมัย     

ได้รับการยกย่องให้เป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัด

จันทบุรี  สามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐,๐๐๐ บาท

ต่อปี  

ปรับเปลี่ยนเป็๋นเกษตรอินทรีย์...
มุ่งสู่วิถีพอเพียง



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

70 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

71

ผลตอบแทนทางเศรษฐก
ิจ

(ประจำาปี ๒๕๕๖)

๑) ทุเรียน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ผลไม้อื่นๆ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓) พริกไทย 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔) โฮมสเตย์ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวมรายได้สุทธิต่อปี 
๕๕๐,๐๐๐ บาท 

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ปัจจุบนับนพ้ืนที ่๑๕ ไร่ ได้พัฒนาเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสาน

ซึ่งปลูกไม้ผลหลายชนิด มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน�้าหมักชีวภาพ

สูตรต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทน

สารเคมีทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีผู้สนใจ

เข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมาก ในแต่ละปีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวน ประกอบด้วย

 ๑. ใช้พืน้ทีส่่วนใหญ่ส�าหรบัการปลูกไม้ผล ประกอบด้วย ทุเรยีน มงัคดุ ลองกอง และเงาะ

 ๒. มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกพริกไทย

 ๓. ผลิตน�้าหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ เช่น พด.๒  พด.๖ และ พด.๗ เพื่อ

ใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ โดยเกษตรกรในพื้นที่รอบๆ ได้รวมกลุ่มผลิตและใช้สารอินทรีย์ในชื่อ 

“กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสองห้อง” มีสมาชิกจ�านวน ๔๘ คน มีการบริหารจัดการกลุ่ม       

การรวมหุ้นของสมาชิก เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ 

 ๔. จัดสร้างบ้านพัก ในรูปแบบของโฮมสเตย์ จ�านวน ๔ หลัง ส�าหรับผู้สนใจมาศึกษา 

   ความรู ้ในศูนย์ฯ ท่ีต้องการพักค้างคืนราคา      

หลังละ ๒,๐๐๐ บาทต่อคืน พร้อมอาหารเช้า

และผลไม้สดจากสวนอีกด้วย



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

72 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

73

ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๘๕ หมูท่ี ่๗  ต�าบลพระยาทด  อ�าเภอเสาไห้  จังหวดัสระบรุี

เกษตรกรตวัอย่างด้านการท�านา 

กลุ่มผูใ้ช้น�า้เข่ือนป่าสกัชลสทิธิ ์(อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร)ิ

น�ยชั้น  โสภ�

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๐๕,๕๐๐ บาท

“ ตั้งแต่มีโครงการส่งน้ำาระบบชลประทาน
ก็มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

จากที่เคยทำานาได้ปีละครั้ง 
ก็สามารถทำาได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ ๒ ครั้ง 

และยังสามารถปลูกพืชผัก เช่น 
แตงกวา มะระ ได้ผลผลิตสมบูรณ์ทุกฤดู 

ทำาให้ชีวิตสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และดียิ่งๆขึ้นไป  

จนสามารถซื้อเครื่องจักรในการทำาการเกษตร 
รถไถนา รถยนต์ เป็นของตนเองได้ ”

“จากชาวนา...สู่การเป็นผู้นำา”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

72 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

73

เกษตรกรตวัอย่างด้านการท�านา 

กลุม่ผูใ้ช้น�า้เข่ือนป่าสกัชลสทิธิ ์(อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร)ิ

น�ยชั้น  โสภ�

  นายชั้น โสภา อายุ  ๖๐ ปี จบมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มพ้ืีนเพเดมิอยูบ้่านป่าคา ต�าบลห้วยบง อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบรุ ีเม่ือจบการศกึษาได้ออกมาช่วยบดิามารดาประกอบอาชพีเกษตรกรรม ภายหลงั

แต่งงานมีครอบครัว ได้ย้ายมาท�าการเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี โดยท�าการปลูกข้าวและ     

ปลูกพืชผักหลังนา มีพื้นที่ ๖๐ ไร่ นอกจากนั้นได้รับซื้อพืชผักจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อส่งไป

ขายยังตลาดไท กรุงเทพมหานคร ก่อนมีโครงการสูบน�้าแก่งคอย-บ้านหมอ ซ่ึงเป็นโครงการ      

ที่ช่วยน�าน�้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิมายังพื้นที่เกษตรกร ก็จะเน้นการปลูกข้าวในฤดูฝน             

ตามด้วยการปลูกพืชผัก โดยใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ ซึ่งในบางปีก็ประสบกับปัญหาความ

แห้งแล้ง ท�าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่แต่ก็ยังคงประกอบอาชีพด้วยความอดทนมาโดยตลอด 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 กระทั่งเมื่อปี ๒๕๔๘ ได้มีการสร้างระบบ

ชลประทานจากโครงการสบูน�า้แก่งคอย-บ้านหมอ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

ท�าให้มีน�้าต้นทุนเพียงพอที่สามารถท�าการเพาะปลูกข้าวได้ปีละ ๒ ครั้ง จึงได้เปลี่ยนรูปแบบจาก

การปลูกข้าวในฤดูฝนตามด้วยพืชผัก มาเป็นปลูกข้าวนาปรังปีละ ๒ ครั้งแทน นับแต่เริ่มโครงการ

เป็นต้นมา   ปรับวธิกีารท�านาโดยการน�าสารอนิทรย์ีมาใช้ควบคูก่บัสารเคมใีนนาข้าวเพือ่ลดการใช้

สารเคม ี และส่งเสรมิแนะน�าเพือ่นเกษตรกรให้หันมาใช้สารอนิทรย์ีกันมากขึน้ เพราะช่วยลดต้นทนุ

การผลิตและมีความปลอดภัยกับตัวเองมากกว่าการใช้สารเคมี

 แต่เนือ่งจากการท�าการเกษตรจงึไม่สามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งอปุสรรคใหญ่ท่ีส�าคญัได้นัน่คอื เรือ่งของ 

แมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลระบาด แต่นายช้ันก็สามารถแก้ไขได้โดยการใช้น�้าส้ม

ควนัไม้ฉดีขบัไล่แมลงและใช้เชือ้ราบวิเวอร์เรยี (Beauveria bassiasna) ใช้ฉดีพ่นเพือ่ก�าจดัปัญหา

ที่ท�าให้เกิดโรคกับแมลง จ�าพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง ท�าให้ผลผลิต

ในแปลงไม่ถูกท�าลาย 

ชีวิตที่เปลี่ยนไป...
จากสายน้ำาของในหลวง
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 ด้วยได้รับการจัดสรรน�า้จากโครงการ ซ่ึงท�าให้อาชีพเกษตรกรรมของตน ไม่ว่าข้าว หรอืพชืผัก 

สามารถด�าเนินไปได้ด้วยดี จากเดิมต้องพึ่งพาแหล่งน�้าจากธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาน�้า

ขาดแคลนพืชผลเสียหายขาดรายได้  แต่เมื่อมีระบบชลประทานจากโครงการสูบน�้าแก่งคอย-

บ้านหมอ ท�าให้มีแหล่งน�้าต้นทุนที่อุดมสมบูรณ์สามารถท�านาได้ปีละ ๒ ครั้ง และปลูกแตงกวา 

มะระ เป็นรายได้เสริม ผลผลิตสมบูรณ์ทุกฤดู ท�าให้มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว ไม่ขาดแคลน 

โดยแต่ละปีมรีายได้จากการท�านาไม่ต�า่กว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และถ้าหากปีไหนข้าวราคาดี 

หรือมีระบบการจ�าน�าข้าวก็จะมีรายได้ถึงเกือบ ๔๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี ท้ังยังเป็นศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต�าบลพระยาทด  อ�าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  เป็นวิทยากรอบรม 

ให้ความรูด้้านการใช้ปุย๋อนิทรย์ี และสารอนิทรย์ี ให้กบัเกษตรกรผูส้นใจ นอกจากนัน้ได้รบัเลอืก

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่๗ และได้เป็นผูใ้หญ่บ้านดีเด่น  ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ

จัดการชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ (JMC)       

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  (ประจำาปี ๒๕๕๖)
ต้นทุน        มูลค่า      ผลผลิต    รายได้สุทธิ
(นา ๖๐ ไร่ พันธุ์ กข.๓๑)               (บาท)      (กิโลกรัม)        บาท 

๑) ค่าเตรียมแปลง  ๓๐,๐๐๐  ๔๙,๘๐๐  ๓๙๘,๔๐๐
๒) ค่าเมล็ดพันธุ์                 ๒๒,๕๐๐   (เฉลี่ย ๘๓๐ กก.ต่อไร่)   (ราคา ๘,๐๐๐ บาทต่อตัน*)

๓) ค่าปุ๋ย ฮอร์โมน ยาคุมหญ้า ๖๐,๐๐๐
๔) ค่าน้ำามันเครื่องตัดหญ้า ๖,๐๐๐
๕) ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำานาปรัง ๒๗,๐๐๐
๖) ค่าจ้างแรงงานรวมทุกขั้นตอน ๔๗,๔๐๐
      รวม  ๑๙๒,๙๐๐    ๒๐๕,๕๐๐

หมายเหตุ * หากมีการรับจำานำา จะได้ราคาจำานำา ตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท มีรายได้สุทธิ ๔๔๗,๔๐๐ บาท

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๖๕ หมู ่๙ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ  ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยบุญเยี่ยม  ยะอะนันตร์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๗๔,๓๐๖ บาท

“ เกษตรทฤษฏีใหม่ทำาแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีกินตลอดทั้งปี

ลองคิดดูถ้าคนเราขาดอาหารก็อยู่ไม่ได้ 
ถ้าทำาให้มีกินก่อนทุกอย่างจะตามมา

 “ในหลวง”ท่านคิดถูกแล้ว 
เราก็ทำาตามเท่านั้นเอง 

ถ้าไปหลงเทคโนโลยีเราจะอยู่กันลำาบาก
เป็นหนี้เป็นสิน หาได้เยอะก็ใช้เยอะ 

หากอยู่อย่างพอเพียงมีน้อย
แต่รู้จักใช้..ไม่โลภชีวิตนี้ก็เป็นสุขแล้ว ”

“หนุ่มนาข้าว...ขายแตงไทย”
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 นายบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์ อายุ ๕๔ ปี พื้นเพ

เป็นคนต�าบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา เติบโตมา            

ในครอบครวัเกษตรกรท่ีค่อนข้างยากจน ท�าให้ได้เรยีน

หนงัสอืเพยีงแค่ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๗ ต้องออกมาช่วย

พ่อแม่ท�านาและรับจ้างทัว่ไป ปี  ๒๕๓๗  ตัดสนิใจเสีย่งโชคไปท�างานทีป่ระเทศซาอดุอิาระเบยี

มีรายได้ดีพอสมควร แค่เพียง ๒ ปี สุขภาพก็ไม่เอ้ืออ�านวยจึงเดินทางกลับมาประเทศไทย                

เพื่อพักรักษาตัว เมื่อหายดีแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีก มายึดอาชีพเดิมคือ การท�านาบนพื้นท่ี ๒๙ ไร่               

ได้ผลผลิตเพียงแค่ ๑๒  เกวียนต่อปี รายได้เฉลี่ยเพียงปีละ ๔๘,๐๐๐ บาท เพราะในระหว่างท�านา 

บ้างกป็ระสบปัญหาน�า้ท่วม น�า้หลาก ในฤดฝูน จนนาข้าวเสยีหาย 

เกือบทุกปี ส่วนในฤดูแล้งไม่มีน�้าส�าหรับท�าการเกษตร     

ต้องหาท�างานรับจ้างเพิ่มเติมอีกเช่นเคย

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 นายบญุเยีย่มฯ ย้อนคิดกลบัไปครัง้เมือ่สมยัไปท�างานทีป่ระเทศ

ซาอุดิอาระเบียว่า ขนาดบ้านเขาแห้งแล้งเพียงใดยังปลูกพืชได้..

กลางทะเลทรายกย็งัท�าการเกษตรได้ แล้วประเทศไทยบ้านเราแท้ๆ

อุดมสมบูรณ์กว่ามากมาย..ท�าไมกับปัญหาแค่นี้เราจะแก้ไม่ได้      

บุญเยี่ยมตัดสินใจกู้เงิน ธ.ก.ส. เพื่อขุดดินยกร่องกันน�้าท่วมและ    

เก็บน�้าไว้ใช้หน้าแล้ง แต่ด้วยปัญหาดินขาดความสมบูรณ์ผลผลิตก็

ยังไม่ได้เท่าที่ควร

 ปี ๒๕๔๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ด�าเนินงาน    

ขยายผลในพืน้ทีต่�าบลบ้านซ่อง จงึได้รบัการสนบัสนนุสระน�า้พร้อม

ทั้งได้รับการฝึกอบรมด้านการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและ

การปลูกหญ้าแฝก ท�าให้นายบุญเยี่ยมฯสามารถประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรได้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ นายบญุเยีย่มฯไม่รรีอในการ 

พัฒนาการเกษตรแบบทฤษฎใีหม่ทนัท ีด้วยความขยนัและใจทีย่ดึมัน่ 

ไม่นานผลผลิตจากความพยายามก็ค่อยๆ สัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะ

แตงไทย ซึ่งสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเล้ียงปากท้องครอบครัวให้    

สุขสบายตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ และไม่คิดจะ

จากเมืองไทยไปไหนอีกแล้ว...

ยึดมั่นในแนวทาง...เชื่อมั่นในแผ่นดินเกิด
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ผลตอบแทนทางเศรษฐ
กิจ (ประจำาปี ๒๕๕๖)

กิจกรรม    
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

    รายได้    รายได้สุทธิ

          
   บาทต่อปี       

    บาทต่อปี    บา
ทต่อปี 

๑) ข้าวนาปี 
 ๔๓,๔๐๐   ๕๖,๗๓๒  ๑๓,๓๓๒

๒) ข้าวนาปรุง 
 ๑๕,๒๐๐   ๓๓,๒๑๕  ๑๘,๐๑๕

๓) แตงไทย 
 ๒๕,๕๐๐   ๑๓๗,๐๔๙  ๑๑๑,๕๔๙

๔) ข้าวโพด  ๒,๑๕๐   ๘,๐๐๐  ๕,๘๕๐

๕) ฟักทอง  ๑,๑๐๐   ๑,๗๑๐  ๖๑๐

๖) แตงกวา 
 ๑,๕๐๐   ๒,๗๐๐  ๑,๒๐๐

๗) บวบ  ๑,๓๐๐   ๗,๔๐๐  ๖,๑๐๐

๘) ไผ่ตง  ๑,๕๐๐   ๑๙,๑๕๐  ๑๗,๖๕๐

   
รวม 

 ๙๑,๖๕๐   ๒๖๕,๙๕๖  ๑๗๔,๓๐๖

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ในปัจจุบันบนพื้นที่ ๒๙ ไร่ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 ๑. พื้นที่ปลูกข้าว ๑๕ ไร่ ซึ่งท�านาในช่วงฤดูฝน และในบางปี หากน�้ามากพอ

สามารถผันน�้า ไปท�านาปรัง เมื่อเก็บเก่ียวข้าว แล้วจะไถกลบตอซัง เพื่อเตรียม

พื้นที่ไว้ส�าหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง แตงไทย ฟักทอง และข้าวโพดหากปีใดน�้าใน

บ่อส�ารองมาก จะน�าพืชผักสวนครัวปลูกในนาเพิ่มเติมจากพืชฤดูแล้ง

 ๒. บ่อปลาและบ่อเก็บกักน�้า ใช้ในฤดูแล้งส�าหรับผันน�้าไปปลูกแตงไทย และ

ข้าวโพด เมื่อบ่อแห้งขอดจะวิดบ่อจับปลาที่เลี้ยงไว้ไปจ�าหน่ายอีกทางหนึ่ง

 ๓. ใช้พื้นที่ดอนน�้าไม่ขังในฤดูฝนปลูกพืชผักอายุสั้นเช่น พริก มะเขือเทศ 

ถั่วฝักยาว และผักสวนครัวอีกหลายชนิด โดยอาศัยน�้าฝนตามธรรมชาติ เมื่อเก็บ

เกีย่วผลผลติแล้ว และย่างเข้าสู่ฤดแูล้งทีด่อนจะถกูปล่อยให้ว่างเปล่าและได้รบัการ

พักฟื้น 

 ๔. ปลูกไม้ผล และต้นไผ่ตง

ส�าหรบัผลติหน่อไม้ไว้ตามริมสระน�า้ 

และกระจายทั่วพื้นที่
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี  ๑๓๓ หมู ่๖ ต�าบลเกาะโพธิ ์อ�าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ เกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

น�ยวิรัตน์  จีนลักษณ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๗๐๐,๐๐๐ บาท

“ เราไม่ได้คาดหวังว่าชุมชนหรือแรงงานคืนถิ่น
จะนำาองค์ความรู้หรือวิชาชีพ
ไปสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจนร่ำารวย
เราหวังเพียงให้เขาสามารถเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้พออยู่พอกิน
สามารถพึ่งพาตนเอง 
เอาตัวรอดได้ในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันเท่านั้น ”

“จากแรงบันดาลใจ...
จนได้เป็นปราชญ์”
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 นายวิรัตน์ จีนลักษณ์ เดิมเป็นพนักงานในบริษัท

เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกว่า ๒๐ ปี แต่แล้ว

กช็วีติพลกิด้วยพษิเศรษฐกจิถกูจ้างให้ออกจากงาน จงึหนัเหกลบับ้านเกิด 

มาประกอบอาชีพการเกษตร กู้เงิน  ธ.ก.ส. มาลงทุนโดยเริ่มจากการท�านาและปลูกส้มโอ

แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลส�าเร็จ ผลผลิตที่ได้ต�่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว       

ซึ่งในขณะเดียวกันครอบครัวก็ได้เข้าร่วมกับโครงการ การปรับโครงสร้างลดพ้ืนท่ีการท�านา             

ท�าไร่นาสวนผสม ในโครงการพระราชด�ารเิกษตรทฤษฏใีหม่ และเริม่ต้นบนเนือ้ท่ี ๑๕  ไร่  จากเนือ้ท่ี 

๒๙ ไร่ ซึง่เป็นทีด่นิของส�านกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม (สปก.) ท่ีได้สบืทอด มาจากบิดา 

ในครัง้นัน้ได้รบัเงินพระราชทานเงินทุนจ�านวน ๕,๐๐๐ บาท ท�าให้เกิด

แรงบนัดาลใจและปรบัเปลีย่นวธีิคดิใหม่   น�าแนวพระราชด�าร ิ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “จงปลกูในสิง่ทีเ่รากนิ และกนิใน

สิง่ทีเ่ราปลกู”  จึงมุมานะท่ีจะท�าการเกษตรให้ประสบผลส�าเร็จนับ

แต่นั้นเป็นต้นมา

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 นายวิรัตน์ฯ เริ่มต้นจากการท�านาปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงปลา

เลี้ยงกบขายในพ้ืนที่ ๑๕ ไร่ ด้วยความใฝ่รูมุ้มานะและได้รบัการ

ฝึกอบรมเพิม่ความรูจ้ากโครงการฯอยูเ่สมอกิจกรรมท่ีท�าจงึเริม่เหน็ผลชัดเจน ต่อมา ปี ๒๕๔๐  

ได้ขยายพ้ืนที่ทั้งหมดจนเต็ม ๒๙ ไร่ โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ ๘ บ่อ เช่น ปลาสลิด           

ปลาสวาย ปลานลิฯ น�าปลาทีไ่ด้มาจ�าหน่ายเป็นปลาสดและท�าการแปรรปู ปลกูพชืสวนหลากหลาย

ชนิดตั้งแต่ พืชรายวัน เช่น โหระพา กะเพรา ข่า ตะไคร้ พืชรายอาทิตย์ เช่น ชะอม พืชรายเดือน 

อย่างเช่น มะนาว มะพร้าวอ่อน และพืชรายปี เช่น มะยงชิด ข้าว สามารถท�าให้มีรายได้เข้ามา       

ทุกวันแล้วท�าบัญชีบันทึกต้นทุน-ก�าไรในแต่ละเดือน บริหารจัดการใช้เงินที่ได้มาอย่างถูกต้อง          

จึงท�าให้ นายวิรัตน์ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก

 จากแรงบันดาลใจและถูกต่อเติมด้วยความมุมานะ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ 

อดทน มจิีตใจเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ่ จงึท�าให้ทกุวนันี ้และจากความส�าเรจ็ดงักล่าว 

นายวิรัตน์ได้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท�าหน้าที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ในการ

บริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จากแรงบังดาลใจ...
               จนได้เป็นปราชญ์
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  (ประจำาปี ๒๕๕๖)
กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้                     บาทต่อปี          บาทต่อปี    ๑) ไม้ผล   -   -๒) ขยายพันธุ์ไม้ผล  -   -๓) เลี้ยงปลา  ๒๓๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐๔) เลี้ยงกบ    ๕๐,๐๐๐   ๒๐๐,๐๐๐

รวม     ๗๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : เนื่องจากกำาลังฟื้นฟูไม้ผลจากภาวะน้ำาท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔ จึงยังไม่มีรายได้

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ปัจจุบันมีกิจกรรมจ�านวนมากบนเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ได้แก่

 ๑.  ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลกูไม้ผลและพชืผกัหลายชนดิ

รอบคันบ่อปลา เช่น มะม่วง, มะดัน, กระท้อน  และพืชผักหลากหลาย

ชนิด (ปัจจุบันก�าลังฟื้นฟูภายหลังถูกน�้าท่วมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔)

 ๒. ขยายพันธุ์ไม้ผลภายในศูนย์ฯ โดยการติดตา การทาบกิ่ง การ

ตอนกิ่ง และการเสียบยอด

 ๓. ผลิตปุ๋ยน�้าชีวภาพ และท�าน�้าหมักชีวภาพไว้ใช้ในพื้นที่ท�าการเกษตรของตนเอง

 ๔. เลี้ยงปลาจ�านวนทั้งสิ้น  ๘  บ่อ เพื่อจ�าหน่ายเป็นปลาสด และแปรรูป

 ๕. น�าปลาที่เลี้ยงในบ่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจ�าหน่าย

 ๖. การถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ

 ๗. ปลูกข้าว ส�าหรับไว้บริโภค
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๑๐/๓ หมู ่๘  ต�าบลร�าพัน อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวัดจนัทบรุี

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ  ด้านผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยวีระ  ศรีคงรักษ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๔๐๐,๐๐๐ บาท

“ แต่ก่อนลำาบากมาก 
เดินผ่านบ้านหลังไหน

 เจ้าของบ้านเป็นต้องหลบหนีหน้า...
เขากลัวว่าจะไปขอเขากิน

มาทุกวันนี้..ไปที่ไหนถ้าเจอแล้วไม่ทัก.
เขาก็จะหาว่าเราหยิ่ง ”

“ด้วยใจรัก...เห็ด”
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 นายวีระ ศรีคงรักษ์ อดีตหนุ่มใหญ่ชาวสวน

ผลไม้ วยั ๕๘ ปี  ผูหั้นหลงัให้กบัอาชพีชาวสวนผลไม้ 

เน่ืองจากการท�าสวนผลไม้ประสบปัญหาพอถึง    

ช่วงฤดูกาลทุเรียนและเงาะติดดอก ปรากฏว่าน�้ามีไม่เพียงพอ ท�าให้ผลผลิตต�่า 

เงาะและทุเรียนที่ได้เมื่อน�าไปขายแล้วได้เงินน้อยไม่พอกับการใช้หนี้ที่ไปกู้มาลงทุน      

ไหนจะต้องใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวอีก พอขึ้นฤดูกาลใหม่ก็ต้องกู้เพิ่มข้ึนอีก ปีหนึ่งๆ           

ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอย่างน้ีเรือ่ยมา ด้วยความจนท่ีมพีืน้ท่ีท�ากนิเพยีง ๕ ไร่เศษ 

นายวีระฯครุน่คดิอยูเ่สมอว่า การท�าสวนเงาะ ทุเรยีน ปีหนึง่ๆ สามารถเก็บผลผลติไปขายได้

ครัง้เดยีว จะท�าอาชพีอะไรดใีห้มรีายได้ทกุเดือนบนพืน้ท่ี ๕ ไร่ ของตวัเอง  มรีายได้พอใช้หนี้ 

และเลีย้งครอบครวั วนัเวลายิง่ผ่านไปเพราะอายตุวัเองกเ็พิม่มากขึน้ทกุวนัแล้ว จะท�างาน

ในสวนอย่างที่ผ่านมาก็คงไม่ไหว

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ปี ๒๕๕๔  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง   

มาจากพระราชด�าริ ได้เปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเลี้ยงกบ 

เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เพาะเห็ด และอื่น ๆ หลากหลายอาชีพ 

นายวีระฯจึงไปสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเห็ด

นางฟ้าเป็นรุน่แรก เพราะมใีจรักใจชอบเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว     

ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดวิทยากรผู้มีความรู้ ความช�านาญการเพาะเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

ทัง้ภาคทฤษฏ ีและภาคปฏิบตั ิจนสามารถน�าไปประกอบอาชพีจรงิได้ หลงัจากได้รบัความรูจ้ากการอบรม

ได้เริม่ก่อตัง้กลุม่เพาะเหด็ข้ึนร่วมกบัเพือ่นบ้านทีไ่ปอบรม ๖ – ๗ คน โดยใช้บรเิวณหน้าบ้านของตวัเอง 

ประมาณ ๑ ไร่ เป็นที่ตั้งกลุ่ม ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนเงินทุน ๓๙,๐๐๐ บาท เป็นทุนประเดิมส�าหรับซื้อ

เครื่องไม้เครื่องมือและเป็นทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกของกลุ่ม ครั้งแรกเพาะเห็ดนางฟ้า เดือนหนึ่งขายได้

ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ขณะนั้นเห็ดนางฟ้า ราคา ๘ บาทต่อกิโลกรัม จนท�าให้สมาชิกบางคนในกลุ่มเริ่ม

ถอดใจ จนเลิกเพาะเห็ดก็มี กลับไปท�าสวน และกลับไปรับจ้างทั่วไปเหมือนเดิม 

 ด้วยความอดทน ม่ันศึกษาหาความรู้ วิริยะ อุตสาหะ นายวีระฯบอกว่า           

“ผมท�ำด้วยใจรัก ท�ำมำเกือบ ๑๐ ปี แล้ว” จนทุกวันนี้ประสบควำมส�ำเร็จจนมี

รำยได้เดือนละ ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บำทต่อเดือน มีสมำชิกจ�ำนวน ๑๐ รำย 

มีทั้งสมำชิกเก่ำที่ยังเหลืออยู่ และสมำชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ำมำ สมำชิกส่วนใหญ่มีใจ

รักในอำชีพกำรเพำะเห็ดและมีรำยได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๐,๐๐๐ บำทต่อเดือน           

กันทุกคน เห็ดที่สมำชิกเพำะ ได้แก่ เห็ดนำงฟ้ำภูฎำน เห็ดนำงฟ้ำฮังกำรี           

เห็ดขอนขำว เห็ดโคนญี่ปุ่น และเห็ดหลินจือที่เพิ่มเข้ำมำในปัจจุบัน ซึ่งมีพ่อค้ำ

มำรับซื้อที่บ้ำนนำยวีระฯเอง ที่เป็นที่ตั้งกลุ่มเพำะเห็ด  

มีวันนี้ได้..เพราะทำาด้วยใจรัก

เพราะความอดทน..จนสำาเร็จ
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

(ประจำาปี ๒๕๕๖)

๑) ก้อนเช้ือเห็ด       ๑๐๐,๐
๐๐ บาท

๒) ดอกเห็ด          ๓๐๐,๐
๐๐ บาท

รวมรายได้สุทธิต่อปี ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ปัจจุบันมีที่ดินท�ากินอยู่ด้วยกัน ๒   แปลง จ�านวน ๑๒  ไร่ 

ใช้ประโยชน์ ดังนี้

   ๑. แปลงแรก จ�านวน ๖ ไร่ ปลูกยางพาราและเลี้ยงไก่ 

   ๒. แปลงที่สอง จ�านวน ๖ ไร่ ใช้ส�าหรับเป็นที่อยู่อาศัย             

โรงเพาะเห็ดและก่อตั้งกลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร โดย

กิจกรรมตั้งแต่ผลิตก้อนเชื้อเห็ด เปิดดอกเห็ด จนกระทั่งรวบรวมผลผลิตเพื่อออก

จ�าหน่าย ซึ่งผลผลิตที่ได้มีแม่ค้ารับซื้อโดยตรง ชนิดเห็ดที่ผลิตได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดขอน      

เห็ดนางรมฮังการ่ีและเห็ดโคนญ่ีปุ่น ปัจจุบันก�าลังทดลองเพาะเห็ดหลินจือ แล้วอบแห้ง

จ�าหน่ายตามความต้องการที่ลูกค้าสั่งมา ซ่ึงจะเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับนายวีระฯ         

อีกนับแสนบาท
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๖๙/๑ หมู ่๔ ต�าบลไร่ใหม่พฒันา อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ  ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยสำ�รอง  แตงพลับ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๗๒๔,๐๐๐ บาท

“ หลักความสำาเร็จต้องอย่าก้าวกระโดด..
ลงทุนแสน จะเอาล้าน..สุดท้ายจะได้หนี้..

เดินทีละก้าว..กินข้าวทีละคำา..ทำาทีละอย่าง..
เราจะแค่อยากแต่เราจะไม่หลง..

สำาคัญว่าอย่าหลงยาเสพติด 
อย่าหลงการพนัน 

อย่าหลงกิเลสตัณหา..
หลงสามอย่างนี้..จบทันที

ต้องมีใจรักที่จะทำามัน ต้องระเบิดมาจากใจ..ถึงจะสำาเร็จ ”

“พบทางสว่าง...ตามหลักทฤษฎีใหม่”
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 นายส�ารอง แตงพลับ เกิดเมื่อปี ๒๔๘๘ 

ปัจจบุนัอาย ุ๖๙ ปี เดิมเป็นคนต�าบลดอนยาง อ�าเภอเมอืง 

จงัหวัดเพชรบรีุ ประกอบอาชพีท�านา และตาลโตนด 

ได้ย้ายตามครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองเขื่อน 

เมื่อปี  ๒๕๐๑ ยึดอาชีพท�านาและท�าไร่มัน, ข้าวโพดมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสภาพดิน          

ที่เสื่อมโทรมผลผลิตจึงได้ไม่มาก ภายหลังมีโรงงานสับปะรดมาตั้ง นายส�ารองฯจึงเปลี่ยนมาท�าไร่

สับปะรด โดยกู้เงิน ธ.ก.ส. จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท มาลงทุนในพื้นที่ของตนเอง ๓๓ ไร่ แต่ก็ไม่

ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร ด้วยความอยากรวยแบบก้าวกระโดดของนายส�ารองฯ จึงตัดสินใจครั้ง

ส�าคัญอีกครั้งโดยการกู้เงินก้อนโตเพื่อเช่าที่เพิ่มเติมจากเดิมลงทุนปลูกอ้อยร่วม ๑๐๐ ไร่ สุดท้าย

ผลผลิตไม่ดี ต้นทุนสูงแต่ราคาอ้อยตก ท�าให้ติดหนี้จากการลงทุนถึงเกือบ ๑ ล้านบาท  

 กระทั่งปี ๒๕๓๘ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมให้ท�าเกษตรแบบผสมผสาน            

นายส�ารองฯจึงเริ่มมีความคิดปรับเปลี่ยนวิธีการท�าเกษตรแบบผสมผสานแทน หลังจากที่ผิดหวัง

จากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวมาครั้งแล้วครั้งเล่า

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลงัจากทีน่ายส�ารองฯ  รวมกลุม่เข้าอบรมกบักรมวชิาการเกษตรฯ

กไ็ด้เริม่ปลกูกล้าไม้ผลทีไ่ด้รบัแจกมา ปี ๒๕๔๐ เจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์

ศึกษาการพฒันาห้วยทรายฯ เชญิชวนให้เข้าร่วมการอบรม ในเรือ่ง

การเกษตรตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง เมือ่ผ่านการอบรมจงึมคีวามเข้าใจในการท�าการเกษตรมากข้ึน และน�า

ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้เป็นอย่างดี หลังจากปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าการเกษตรได้เรียนรู ้                    

เพ่ิมเติมในงานด้านต่างๆ มากขึ้นและได้รับค�าแนะน�าจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์           

การพัฒนาและปรับปรุงดินตลอดจนการจัดหาแหล่งส�ารองน�้าเพิ่มเติม การท�าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

และได้น�ามาปฏิบัติในพ้ืนที่ของตน อีกทั้งได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

มาปรบัใช้ในชีวิตประจ�าวันเสมอมา

 ปัจจุบันจากการท�าไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่       

ท�าให้ลุงส�ารองฯมีรายได้จากผลผลิตที่หลากหลาย เฉลี่ยปีละ

กว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท มฐีานะความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ตามล�าดบัจากเดมิ

ที่เคยมีหนี้ก็ค่อยๆหมดไป ที่เหลือเก็บออมไว้ น�ามาต่อเติมบ้าน

ที่เคยเป็นกระต๊อบมุงหญ้าคาเปลี่ยนมาเป็นบ้านไม้ ๒ ช้ัน 

ประสบความส�าเร็จในอาชีพเกษตรกรรมได้รับรางวัลมากมาย

ตัง้แต่ระดบัอ�าเภอ จังหวดั จนถงึระดับประเทศ ท�าให้เป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างกว้างขวาง 

เพื่อนบ้านให้การยอมรับและเข้ามาขอค�าปรึกษาและเป็นวิทยากร

ในการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ�า

พบทางสว่าง...เดินตามหลักทฤษฏีใหม่
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

(ประจำาปี ๒๕๕๗)

๑) พืชสวน,ไม้ผล ๓๘๐,๐๐๐ บาท

๒) พืชผักสวนครัว ๓๐,๐๐๐ บาท

๓) ปศุสัตว์ ๒๙๔,๐๐๐ บาท

๔) วิทยากรฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐ บาท

รวม ๗๒๔,๐๐๐ บาท

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

   ปัจจุบันพื้นที่ท�ากินจ�านวน ๓๓ ไร่ ของนายส�ารองฯ เป็น

แหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและเกษตรกรผู ้สนใจทางด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง และการท�าเกษตรผสมผสานได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากมีการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�าการเกษตร สระน�้า โดยมี

กิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้

 ๑. พื้นที่จ�านวน ๑๘ ไร่ ปลูกกล้วยน�้าว้าแทนการท�านาที่เคยท�าอยู่เดิม เพื่อลดปริมาณ

การใช้น�้าที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

 ๒. พื้นที่จ�านวน ๕ ไร่ ใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหลากหลายชนิด เพื่อบริโภคในครัวเรือนและ

จ�าหน่าย เช่น หมู มีการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ส�าหรับขยายพันธุ์เอง เพื่อจ�าหน่ายลูกหมูให้กับ

เกษตรกร และขายลูกหมู เนื้อ นอกจากนี้ยังมี วัว ไก่ไข่ เป็ด ห่าน และไก่เขียวห้วยทราย      

ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี มูลสัตว์น�ามาท�าเป็นปุ๋ยให้กับพืชและใช้ผลิตแก๊สหุงต้ม                 

ในครัวเรือน 

 ๓. พื้นที่จ�านวน ๓ ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัวส�าหรับบริโภคและจ�าหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง 

ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี ชะอม พริก บวบ ฟักทอง ซึ่งปลูกหมุนเวียนกันไปตามอายุ

การเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด

 ๔. พื้นที่จ�านวน ๔ ไร่ ใช้ปลูกมะม่วงและส�าหรับ

พื้นท่ีว่างในส่วนต่างๆ ปลูกแซมไว้ด้วยไม้ผลและ     

ไม้ใช้สอยอื่นๆ ได้แก่ มะพร้าว ไผ่ ขนุน กระท้อน 

เป็นต้น

 ๕. พื้นที่จ�านวน ๓ ไร่ ขุดบ่อน�้า จ�านวน ๒ บ่อ 

ส�าหรับกักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เล้ียงปลากินพืช 

ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจ�าหน่าย อีกท้ังยัง

แจกให้กับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๓๖๔ หมู่ ๑๓ ต�าบลเกาะขนนุ อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านการเลี้ยงกบนา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยสำ�เริง  วงศ์สุรินทร์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๘๗๒,๖๓๐ บาท

“ เลี้ยงกบก็เหมือนเราเลี้ยงลูก 
ต้องรู้ว่าเค้าต้องการอะไร 
หิวก็ต้องให้อาหาร เจ็บป่วยก็ต้องให้ยารักษา               
ร้อนก็ต้องรู้ หนาวก็ต้องรู้ 
ทุกวันนี้ผมยังล้างบ่อเปลี่ยนน้ำาให้เองทุกวัน วันละ ๒ หน 
จะจ้างแรงงานก็เฉพาะตอนคัดลูกกบ
หรือเวลาที่จำาเป็นจริงๆ 
เมื่อก่อนก็เจอปัญหาโรคตาถั่ว ตัวบวม 
เราต้องหมั่นสังเกตให้ยารักษากันไป 
ปัจจุบันผมใช้วิธีการเลี้ยงแบบป้องกัน 
เลยรู้แล้วว่าลูกกบจะเป็นช่วงไหนก็ให้ยากันไว้ก่อน 
ทำาสปริงเกิ้ลเพิ่มออกซิเจนช่วยให้ลูกกบแข็งแรงขึ้น 
อัตราการรอดตายก็สูง ผลผลิตก็จะเยอะ ”

“จากชาวไร่...มาขายกบ”
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 นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์ อดีตหนุ่มชาวไร่ วัย ๕๕ ปี 

จากอ�าเภอราชสาส์น ด้วยความยากจนเมือ่จบการศกึษา

ระดับประถมศึกษาชั้นปี่ที่ ๔ ก็ต้องออกจากโรงเรียน   

มาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพท�าไร่ ปลูกผัก                      

จนกระทัง่มคีรอบครวัของตนเอง จึงย้ายมาตัง้รกรากอยูท่ี่ต�าบลเกาะขนนุ 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบอาชีพท�าไร่มันส�าปะหลังซึ่งเป็นอาชีพ               

ทีตั่วเองถนัดมาตลอด ซึง่ชวีติเริม่แรกของนายส�าเริงฯค่อนข้างล�าบากเนือ่งจากรายได้ไม่แน่นอน    

ราคามันส�าปะหลังขึ้นลงอยู่กับตลาดและนายทุน จึงต้องขายของช�าอาศัยขี่จักรยานเก่าๆ         

ไปซื้อของที่ตัวอ�าเภอระยะทางนับสิบกิโลเมตร เพื่อเอาของ

มาลงที่ร้านเป็นอาชีพเสริมด้วยความที่เป็นคนขยันขันแข็ง

ในการท�ามาหากิน ซ่ือสตัย์สจุรติ จงึได้รบัเลอืกให้เป็นผูช่้วย

ผู้ใหญ่บ้านดอนขี้เหล็ก ในเวลาต่อมา 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ปี ๒๕๓๙  นายส�าเริงฯในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ได้พาชาวบ้านในหมู่บ้านดอนขี้เหล็กเข้าดูงานและฝึก

อบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เร่ือยมา

และได้รับทราบว่ามหีลกัสตูรการสอนเลีย้งกบนา นบัตัง้แต่นัน้มา

คือ สิ่งที่จุดประกายความคิดในอาชีพเลี้ยงกบนาด้วยความคิด

ที่ว่า “กบนา” เป็นอาหารพื้นบ้านของท้องถิ่นและยังเป็น

อาหารที่มีรสชาติถูกปากแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินและสาร

อาหารมากมาย

 นายส�าเริงฯ เริ่มต้นการทดลองเลี้ยงกบนา ตามค�าแนะน�าของศูนย์ฯ ด้วยแม่พันธุ์เพียง ๘ ตัว เลี้ยงใน

บ่อที่ท�าขึ้นเองอย่างง่ายๆ ระยะเวลาผ่านไป ๓ เดือน ก�าไรจากการเลี้ยงกบรุ่นแรก ๕,๐๐๐ บาท ก็ปรากฏ      

ให้เห็น ท�าให้นายส�าเริงฯไม่รีรอต่อการเริ่มต้นท�าอาชีพน้ีอย่างจริงจัง โดยการศึกษาหาความรู้ท้ังจากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯและแหล่งความรู้ต่างๆ เมือ่เริม่มคีวามช�านาญในปี ๒๕๓๙  นายส�าเรงิฯเริม่

ขยายบ่อเลีย้งกบนา ครัง้ละ ๓ บ่อ ไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่ปัจจบุนั “ฟาร์มกบนานายส�าเรงิ” มบ่ีอเลีย้งถงึ ๒๖ บ่อ 

สร้างรายได้ก้อนงามให้กบันายส�าเรงิฯ ถงึเกอืบ ๒ ล้านบาท ในปีทีแ่ล้วซึง่ถ้าหกัต้นทนุออกแล้ว  นายส�าเรงิฯ

มีก�าไรจากการขายกบถึงเกือบ ๑ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๖ ซึ่งในขณะนั้น นายส�าเริงมีบ่อเลี้ยงเพียง ๒๐ บ่อ)

 หลกัการประกอบอาชพีของนายส�าเรงิฯอยูภ่ายใต้แนวคดิของเศรษฐกจิพอเพียง

มาโดยตลอดซึ่งจะเห็นได้จากการประหยัดอดออมในสิ่งฟุ่มเฟือย ท�าตามเท่าที่

ตนเองและครอบครวัมกี�าลงัท�าไหว อะไรทีท่�าเองได้กต้็องท�าด้วยความขยนั ท�าให้

ชวีติในปัจจบุนัของนายส�าเรงิประสบความส�าเรจ็อย่างแท้จรงิมเีงนิทองเหลอืเกบ็

เหลือใช้  ได้ช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นกิจวัตร ตามลักษณะอุปนิสัยที่เปี่ยมไปด้วย

ความมีน�้าใจของ นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์... 

จากชาวไร่...มาขายกบ

จากเงินพัน..เป็นเงินล้าน
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  ปัจจุบันมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเลีย้งกบ ๒๖ บ่อ ตลอดทัง้วนั เริม่ตัง้แต่

เพาะพนัธุแ์ม่กบเอง  เลีย้งลูกอ๊อดขายปีละ 

๕ รุ่น ลูกกบกระโดดปีละ ๕ รุ่น และกบเนื้อปีละ ๔ รุ่น ทั้งในฤดู

และนอกฤดูส่งขายท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพ่อค้า   

มารับเองถึงฟาร์ม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและยังท�าหน้าท่ี

เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรยีนรูก้ลุ่มการเลีย้งกบนาบ้านดอนข้ีเหลก็       

มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานทั่วประเทศ   อีกทั้งมีรายการโทรทัศน์

มาท�ารายการออกอากาศอยู่เป็นประจ�า.... 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี ๒๕๕๖)

กิจกรรม      ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     
รายได้       รายได้สุทธิ

           บาทต่อปี        บาทต่อปี      บาทต่อ
ปี 

๑) กบเนื้อ        ๙๔๐,๔๕๐     ๑,๖๑๒,๒๐๐    ๖๗๑,๗๕๐

๒) ลูกกบ   ๔๓,๓๖๐       ๑๗๓,๕๖๐    ๑๓๐,๒๐๐

๓) ลูกอ๊อด   ๒๖,๔๒๐        ๙๗,๑๐๐      ๗๐,๖๘๐

   รวม ๑,๐๑๐,๒๓๐     ๑,๘๘๒,๘๖๐    ๘๗๒,๖๓๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๔๔/๒ ถนนนครนายก-ท่าด่าน หมู่ที ่๖ ต�าบลหนิต้ัง อ�าเภอเมอืง จังหวดันครนายก

ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรผสมผสาน

เกษตรกรกลุ่มผู้รับน�า้ในพืน้ทีเ่ขือ่นขุนด่านปราการชล (อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร)ิ 

น�ยไสว  ศรยี�

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๗๓๐,๐๐๐ บาท

“ จากภารโรงธรรมดา ๆ คนหนึ่ง
วันดีคืนดี สองมือของเขากลับสามารถ
เสก “ดิน” ให้กลายเป็น “เงิน” 
เสก “ต้นไม้” ให้กลายเป็น “ทอง” 
ส่วนตัวเขาเองก็กลายมาเป็นเกษตรกรผู้รอบรู้ ”

“จากภารโรงธรรมดาๆ...
มาเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้”
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ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรผสมผสาน

เกษตรกรกลุม่ผู้รบัน�า้ในพ้ืนทีเ่ขือ่นขุนด่านปราการชล (อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร)ิ 

น�ยไสว  ศรยี�

 นายไสว ศรียา อายุ ๗๒ปี จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

มีบุตรจ�านวน ๔ คน เดิมมีอาชีพรับราชการ ต�าแหน่ง

นักการภารโรง และท�าสวนท�านาเป็นอาชีพเสริม 

สมัยก่อนเคยเป็นภารโรงที่มีนักเรียนรักมากมาย เพราะเขาเป็นคนใจดแีต่สดุท้าย

กต็ดัสนิใจลาออก  เพราะเงินเดือนภารโรงที่ได้คงไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงลูกทั้ง ๔ คน 

ซึ่งวันที่ลาออกนั้น บรรดานักเรียนที่คุ้นเคยกับนายไสวฯหลายคนถึงกับร้องไห้ไม่อยากให้

นายไสวฯจากโรงเรียนไปเลยทีเดียว

 หลังจากลาออก นายไสวฯก็มานั่งคิดอยู่ท่ีบ้านในจังหวัด

นครนายกว่าจะท�าอะไรดี เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว            

แล้ววันหนึ่งนายไสวฯก็ได้เจอกับ คุณถาวร ชูผล เจ้าหน้าที่จาก

ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก เข้ามาแนะน�าให้นายไสวฯ

ท�าสวน ซึ่งตอนนั้นนายไสวฯก็ลังเลว่าจะไปท�าสวนได้อย่างไร      

ความรู้อะไรกไ็ม่มเีลย แต่คณุถาวรกบ็อกว่าจะสอนให้นายไสวฯ

จึงตัดสินใจลองท�าดูเพราะที่บ้านก็พอมีที่ดินอยู่

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลังจากนั้น คุณถาวรฯก็น�าพันธุ์มะม่วง ๑๐๐ ต้น 

มาให้คณุลงุปลกูในพืน้ที ่๑ งาน นายไสวฯจึงลองท�าตาม 

แนะน�าดูโดยขุดหลุม กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร ลึก 

๑ เมตร จ�านวน ๑๐๐ หลมุ จากนัน้นายไสวฯก็ปลกูต้นไม้

ตามค�าแนะน�าหลายๆ อย่าง เช่น เร่ืองวิธีการใส่ดิน     

ในหลุม หรือการปลูกต้นไม้หันไปทางทิศใต้ ที่จะท�าให้ต้นไม้โตเร็วขึ้น และก็เป็นอย่างนั้น

จริง ๆ เพราะผ่านไปเพียงเดือนเดียว ต้นมะม่วงของนายไสวฯก็แตกใบอ่อนแล้ว

  เม่ือต้นมะม่วงโต คุณถาวรก็ให้ต้นตอของมะม่วงแก้วมาทาบกิ่งขยายพันธุ ์ต่อ             

เพื่อขายกิ่งพันธุ์ แต่นายไสวฯก็ไม่ได้หยุดแค่การขายก่ิงพันธุ์ เขายังหาความรู้เพิ่มเติม

ด้วยการตระเวนไปอบรมสัมมนาในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหลาย และได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กันระหว่างเกษตรกรคนอื่นๆท�าให้นายไสวฯได้ความรู้มากมาย รวมทั้งจาก

ค�าบอกเล่าปากต่อปากของเกษตรกรพื้นที่ต่าง ๆ ก็ท�าให้นายไสวฯสามารถขายกิ่งพันธุ์

มะม่วงพันธุดี์ได้อกีด้วย จึงได้ตัดสนิใจขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูข้ึน จากเดิม ๑ งาน เป็น ๓๐ ไร่ 

 ด้วยความรู้ที่ได้มาจากการไปศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริ จากสถานที่ต่างๆ 

นัน่เอง เช่น เรือ่ง “แกล้งดิน” ทีแ่ก้ปัญหาดนิเปรีย้ว ตามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมี

พระราชด�าร ินายไสวฯจงึลองปรบัมาให้ “แกล้งพรกิ” ดบู้าง ด้วยการปลกูพรกิในกระถาง 

และแขวนห้อยหัวไว้แบบไม่เหมือนชาวบ้าน คุณลุงบอกว่าท�าแบบนี้แล้วพริกจะเวียนหัว 

สุดท้ายก็ออกลูกเต็มไปหมดจริง ๆ 

การเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
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สรุปผลตอบแทนทางเศรษฐ
กิจ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๖

      กิจกรรม        
         ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน    รายได้      รายได้สุทธิ

                  (บาท
ต่อปี)      (บาทต่อปี)  

    (บาทต่อปี)

๑) ไม้ผล เช่น มะยงชิด 
มะม่วง ๑๕๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐   ๒๕๐,๐๐๐

๒) กิ่งพันธุ์ไม้ผล  ๕๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐   ๔๕๐,๐๐๐

๓) ผลิตน้ำามันไบโอดีเซล 
๒๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐

       
       รวม  ๒๒๐,๐๐๐   ๙๕๐,๐๐๐  ๗๓๐,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 บนพื้นที่ดินจ�านวน ๓๐ ไร่ คุณลุงไสว ได้ท�าการเกษตรตามแนว

เกษตรทฤษฏีใหม่ ดังนี้ 

 ๑. พื้นที่อยู่อาศัย

 ๒. พืน้ทีท่�าสวนจ�านวน ๒๘ ไร่ มีปลกูส้มโอ จ�านวน ๒๐ ไร่ ปลกูมะปรางหวาน จ�านวน ๓ ไร่ ปลกูมะยงชิด 

จ�านวน ๒ ไร่ ปลูกขนุน จ�านวน ๒ ไร่ และปลูกมะไฟ จ�านวน ๑ ไร่ ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว

 ๓. พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว

 ๔. พื้นที่ส�าหรับกิ่งพันธ์ุมะยงชิด และมะปรางหวาน เพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม

 ๕. บริเวณส�าหรับจ�าหน่ายผลไม้จากสวน

 ๖. ผลิตน�้ามันไบโอดีเซล ๒,๐๐๐ ลิตรต่อปี 

 จากการใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ การศกึษาการท�าปุย๋หมกั ปุย๋ชวีภาพแทนการใช้ปุย๋เคมใีนการบ�ารงุพชืสวน

และก�าจัดศัตรูพืช เช่น การใช้สารสะเดาฉีดพ่นแทนยาปราบศัตรูพืชที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 

และยังช่วยสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลพิษ และไม่มีสารตกค้างปนเปื้อนในดินและแหล่งน�้าตาม

ธรรมชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมจุดถ่ายทอดด้านการขยายพันธุ์ไม้ผล 

ทัง้ในและนอกสถานที ่ซึง่การถ่ายทอดความรูจ้ะเป็นรปูธรรม เหน็ผลชดัเจน เกษตรกรสามารถน�าไปปฏิบตัิ

ให้เกิดประโยชน์สามารถผลิตพืชอาหารได้เพิ่มเติม



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

100 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ทรงยศ  โสมาบุตรกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้

บ้านห้วยยาง

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ละมัย  พังแสงสุ

ขวัญใจ  แก้วหาวงศ์

ด.ต.ปัญญา  ประชาชิต พิมพ์  โถตันค�า



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

100 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

101

สมคิด  ศรีลาวงษ์วิเศษ  ค�าไชโย

ทองใส  สมศิริ

ครอบครัวหลวงสีโยทา

บังอร  ไชยเสนาทองปาน  พิมพานิชย์



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

102 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

103

ที่อยู่ : บ้านห้วยยาง ต�าบลเหล่าโพนค้อ อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

กลุ่มเพ�ะพันธุ์กล้�ไม้บ้�นห้วยย�ง 
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยโท-ห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
มีเงินหมุนเวียนในกลุ่มกว่า ๒๕ ล้านบาทต่อปี

“ ตั้งแต่ในหลวงมาสร้างอ่างห้วยยาง – ห้วยโท 
ชาวบ้านมีโอกาส มีหนทางมากขึ้น

ไม่ต้องทำาไร่ ทำานาแบบผันผวนตามฤดูกาลอยู่อย่างเดียว
มีน้ำา ชีวิตก็ดีขึ้น เราเอาน้ำามาใช้พัฒนาคุณชีวิตได้หลายอย่าง ”

(นายพายัพ โต๊ะชาลี ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่มห้วยยาง) 

“จากขอทานไปแลกข้าว...
สู่กล้าไม้ เรามีขาย”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

102 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ก่อนมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำา

 “หมู่บ้านขอทาน” เป็นชื่อเรียกขานของหมู่บ้านห้วยยาง ที่พูดกันติดปากและเคยเป็น

ข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ชื่อดังฉบับหนึ่งมาแล้วเมื่อกว่า ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ย้อนกลับไป          

เมื่อปี ๒๔๘๙  จากค�าบอกมานั้นว่า ชุมชนแห่งนี้เร่ิมมาจากชาวลาวอพยพมาจากเมืองวัง 

ประเทศลาว โดยนายยางกับนายโต๊ะ บุกเบิกสร้างบ้านเรือนเป็นครั้งแรกและตั้งชื่อหมู่บ้าน

ตามสิ่งแวดล้อมที่เห็นและขยายชุมชนมาเรื่อย กระทั่งปี ๒๕๑๘ – ปี ๒๕๒๔ เกิดภัยแล้ง            

ครัง้ใหญ่ตดิต่อกนั จนชาวบ้านต้องน�าสิง่ของทีม่ไีปแลกข้าวจากหมูบ้่านอืน่เพือ่ประทงัชวีติ หรอื

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อาชีพแลกข้าว” จนถึงขั้นชาวบ้านกว่าร้อยละ ๙๐ ในหมู่บ้านต้องหา

หนทางประทังชีวิตด้วยการอพยพไปขอทานตามจังหวัดใกล้เคียง กระท่ังปรากฏเป็นข่าวว่า 

“พบหมู่บ้านขอทานแห่งแรกของเมืองไทย” จนมีคนเรียกติดปากว่า หมู่บ้านขอทาน นับแต่

นั้นมา   



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

104 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
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จากขอทานแลกข้าว...
สู่กล้าไม้เรามีขาย

 ปี ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรพื้นท่ีบริเวณหมู่บ้าน

โพนงามและบ ้านห ้วยยาง จึ งมีพระราชด�าริ                      

ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยยางโดยเร่งด่วน      

เพื่อช่วยเหลือฟื ้นฟูพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร        

ในหมู่บ้าน กระท่ังปี ๒๕๓๒ อ่างเก็บน�้าห้วยโท –     

ห้วยยาง ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยความจุ ๙,๑๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร ส่งผลให้ชาวบ้าน 

ห้วยยางและหมู่บ้านข้างเคียงในเขตต�าบลเหล่าโพนค้อ มีน�้าท�าการเกษตรและ            

มทีางเลอืกในการประกอบอาชพีเพิม่มากขึน้ และหลงัจากนัน้ไม่นาน หมูบ้่านขอทาน

ก็กลายเป็นค�าเรียกขานในอดีต หนทางท�ากินใหม่ๆ ก็เปิดกว้าง และอาชีพเพาะพันธุ์

กล้าไม้เพื่อวิถีชีวิตที่ดีก็เริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

 ชาวบ้านห้วยยางเริ่มต้นเรียนรู้ ทดลอง เพาะพันธุ์กล้าไม้ เช่น 

มะกรูด มะนาว แล้วออกไปเร่ขายจนกระทั่งตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้       

ข้ึนในปี ๒๕๔๒ มีสมาชิกเร่ิมต้น ๒๗ คน ผลการด�าเนินงานของ      

กลุ่มมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

นายหวล ยางธิสาร ผู้ใหญ่บ้านกไ็ด้ประชมุชาวบ้านและจดัตัง้ วสิาหกจิชมุชนกลุม่เพาะพนัธุก์ล้าไม้ 

บ้านห้วยยาง ขึน้ โดยมวีสิยัทศัน์กลุม่คอื “สร้ำงงำน เพิม่รำยได้ กระจำยกำรเรยีนรู ้น�ำไปสูก่ำรพฒันำ 

น�ำพำควำมสำมัคคี มีชีวิตที่ดี พออยู่พอกิน”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

104 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
กิจกรรม       ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     พื้นที่เพาะ      รายได้สุทธิ

            (บาทต่อถุง)           (๑ ไร่/คน)      (บาทต่อปี)

๑) กล้าไม้    ๑๐๐,๐๐๐ กล้า

- เมล็ดพันธุ์พืช             ๐.๒๕  ๒๕,๐๐๐

- แกลบเผา             ๐.๑๔  ๑๔,๐๐๐

- ดินผสม             ๐.๑๑  ๑๑,๐๐๐

- ถุงดำา             ๐.๒๕  ๒๕,๐๐๐

- แรงงาน             ๐.๑๕  ๑๕,๐๐๐

    รวม             ๐.๙๐  ๙๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐

 ๑. ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ�านวน ๑๒๗ ราย (จาก ๔๖๔ ครัวเรือนในหมู่บ้าน) มี

การเพาะกล้าไม้กว่า ๖๒ ชนิด เช่น ผกัหวาน ยางนา มะนาว มะกรดู มะละกอ ไม้หอม 

เป็นต้น มีการเก็บออมจากสมาชิกเดือนละ ๔๐ บาทต่อคน

 ๒. ท�าการตลาดโดยแบ่งเป็น พ่อค้ามารับซื้อที่สวน จะขายถุงละ ๒ บาท (ยกเว้น       

ผักหวานจะมีราคา ๕, ๑๐ และ ๑๕ บาท) และสมาชิกบางรายน�าออกเร่ขายเองหรือ

ออกบูทจัดงานก็จะได้ราคาที่สูงกว่า โดยจะจ�าหน่าย      

ที่ราคา ๑๐ – ๒๐ บาท

 ๓. สมาชิกในกลุ่มจะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 

๑๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท 



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

106 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๗๒ หมู่ที ่๖ บ้านเหล่านกยงู ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยขวัญใจ  แก้วห�วงศ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๗๐,๔๕๐ บาท

“ เมื่อก่อนปลูกพืชอะไรก็ขาดทุน 
จนเมียบ่นทุกวัน หนี้สินเยอะ 

เพราะเราไม่มีความรู้ 
อย่างตอนแรกๆ ก็ทำานาอย่างเดียว 

อยากได้น้ำามันรถก็ขายข้าว 
อยากไปเที่ยวก็ขายข้าว

สุดท้ายข้าวไม่พอกิน 
ทำาให้มีหนี้สินสะสมเพิ่มมากขึ้น ”

“ปรับวิธีคิด...เปลี่ยนวิธีทำา
สู่ผู้นำาต้นแบบ”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

106 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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 นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์ วยั ๖๕ ปี บ้านเดิม

อยูท่ีบ้่านหนองบ่อ ต�าบลนาหวับ่อ อ�าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม จบประถมศึกษาปีที่  ๔          

หนคีวามวุ่นวายทางการเมืองในสมยัน้ันมาอยูท่ี่ 

จังหวัดสกลนคร ยึดอาชีพปลูกปอกระเจา             

ท�าอย่างนี้เรื่อยมาแต่ยิ่งท�ายิ่งล้มเหลว จึงตัดสินใจเลิกท�าการเกษตร 

และเข้ามาใช้ชีวิตขายแรงงานที่กรุงเทพฯ จากคนงานก่อสร้างจนเป็นคนคุมงานก่อสร้าง    

รายได้ดีพอสมควรแต่กไ็ม่พอเลีย้งลูกเมยีอกี ๔ ชีวติ และเหมอืนสวรรค์แกล้ง นายขวัญใจฯ

กลบัล้มป่วย ลงต้องได้รับการผ่าตัด และเมื่อออกจากโรงพยาบาล ก็ไม่สามารถท�างานได้

เหมือนเดิม จึงต้องออกจากงานพร้อมกับเงินประกันสังคมจ�านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งใช้

จ่ายได้เพียง ๓ เดือน ก็หมดลง นายขวัญใจฯ จึงหันกลับมาท�าการเกษตรอีกครั้ง โดยเริ่ม

จากการกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. มาลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร ด้วยต้นทุนที่

สูงแต่ผลผลิตน้อยส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ความผิดพลาดที่   

เกดิขึน้จากการท�าเกษตรของนายขวญัใจฯ

ในครั้งนี้ได้กลายเป็นบทเรยีนส�าคญัในชวีติ

เพราะต้องแบกรบัภาระหนี้สินจ�านวนมาก         

นับแสนบาท

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ในขณะทีน่ายขวญัใจฯ สิน้หวังกบัการท�าเกษตรแบบลองผดิลองถกูนัน้ 

ได้เห็นรายการโทรทัศน์น�าเสนอเรื่องการท�าเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนว

พระราชด�าร ิและท�าให้เกษตรกรประสบความส�าเรจ็ในอาชีพเกษตรจนสามารถลมืตาอ้าปากได้ ประกอบกบั 

ในขณะนั้นตนเองไม่มีทางเลือกส�าหรับอาชีพที่จะท�าให้ตนเองมีรายได้เลี้ยงครอบครัว เลยมานั่งคิดว่า         

หากตนเองปรับวิธีคิด และเปลี่ยนวิธีท�า ก็อาจจะประสบผลส�าเร็จเหมือนเกษตรกรรายอื่นๆ ได้เช่นกัน     

เริ่มหาแหล่งเรียนรู้ ถามเขาบ้างขอไปช่วยงานบ้างแบบครูพักลักจ�า แล้วมาลองปรับกับของตนเองลองผิด

ลองถูกแบบตั้งใจจริง ๒ ปีผ่านไป ก็ยังไม่ส�าเร็จในปีที่ ๓ ค่อยดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่มากมายจากวิธีการ

ท�าเกษตรแบบคิดไปเองโดยไม่มีหลักวิชาการ

 จนกระทั่งปี ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พบว่านายขวัญใจฯ มีความมุ่งมั่นและ         

มีความพยายามในการท�าการเกษตรแต่ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ จึงชักชวนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเกษตรกร

ของศนูย์ฯ จะได้มโีอกาสได้รับความรู้ทางด้านเกษตรและได้ไปศึกษาดงูานในสถานท่ีต่างๆ เพือ่จะได้น�าแนวคดิ

ทีไ่ด้มาปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัพืน้ทีข่องตนเอง ท�าให้นายขวญัใจฯมแีนวทาง

การท�างานที่ชัดเจนขึ้น พัฒนาการปลูกพืชแบบหมุนเวียน ขุดลอกบ่อเพ่ือ

กักเก็บน�้า ปรับรูปแปลงนา บ�ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดปลูกกล้วยสลับไม้ผล      

มีรายได้ตลอดทั้งปี จนประสบผลส�าเร็จและได้คัดเลือกให้เป็นหัวหน้าศูนย์

เรียนรู้ จนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับ

ประเทศ เมื่อปี ๒๕๕๕

ปัจจุบนันายขวญัใจฯ มรีายได้และความเป็นอยูท่ี่สบาย ไม่มหีนีส้นิ ได้น�าเอา

องค์ความรูท่ี้ตนเองมเีผยแพร่กับผูท้ีส่นใจและเป็นจุดศกึษาดงูานของท้ังภาครฐัและเอกชนตลอดจนเกษตรกร

ทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่างก็เข้ามาศึกษาดูงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

ปรับวิธีคิด..เปลี่ยนวิธีทำา

ใฝ่รู้คู่มุ่งมั่น...พัฒนาจนสำาเร็จ
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน    
 รายได้              

       บาทต่อปี          
บาทต่อปี    

๑) นาข้าว  ๒๗,๐๐๐  ๘๕,๐๐๐

๒) พืชไร่, ไม้ผล  ๒๑,๐๐๐  ๙๘,๐๐๐

๓) พืชผัก  ๘,๑๐๐  ๓๐,๕๕๐

๔) เลี้ยงสัตว์  ๗,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐

รวม  ๖๓,๑๐๐  ๒๓๓,๕๕๐

รวมรายได้สุทธิ    ๑๗๐,๔๕๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 บนพ้ืนที ่๒๐ ไร่ ของนายขวญัใจฯ ประกอบไปด้วยกจิกรรมต่างๆ ดงันี้

 ๑. ท�านา จ�านวน ๑๖ ไร่ หลงัจากเกบ็เกีย่วแล้วปลกูกล้วยและพชืผกั

หมุนเวียนต่อเนื่อง

 ๒. ขุดบ่อน�้า จ�านวน ๒ ไร่ เลี้ยงปลากินพืช ๕,๐๐๐ ตัว ขอบบ่อ

ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น

 ๓. ปลูกอ้อย จ�านวน ๒ ไร่ เพื่อท�าน�้าอ้อยสดและน�้าตาลอ้อยปึก

 ๔. เลี้ยงโค ไก่ด�าและไก่พื้นเมือง เป็ด และเลี้ยงกบในบ่อท่อซีเมนต์

ผลผลิตทีไ่ด้ เดิมอาศยัรถพ่วงใส่มอเตอร์ไซค์ ไปขายถงึในเมอืงสกลนคร เม่ือมเีงนิทนุพอกเ็ปลีย่นเป็นรถยนต์ 

และผลผลิตจ�านวนมากพ่อค้ามารับซื้อถึงที่รายได้เฉลี่ยวันละไม่ต�่ากว่า ๔๐๐-๕๐๐ บาท 
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ที่อยู่ : เลขที่ ๘๒ หมู่ ๑๐ ต�าบลค้อเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เกษตรกรด้านการประมง 

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

น�ยทรงยศ  โสม�บุตร

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๕๐,๐๐๐ บาท

“ เลี้ยงปลาให้ได้ดี ไม่ใช่แค่เก่งหรือไม่เก่ง 
แต่ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วย

บางคนตั้งใจเลี้ยงแทบตาย 
พอปลาใกล้จับขายได้ 

เกิดน็อกน้ำาหรือเป็นโรคตายยกกระชังก็มี
เพราะฉะนั้น..หากใจรักแล้วก็ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง 

มีการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตลอด 
ที่สำาคัญคืออย่าถอดใจ ล้มแล้วต้องพยายามลุกขึ้นสู้ 

แล้วมันก็จะสำาเร็จเอง ”

“จากลูกชาวนา...
สู่คนเลี้ยงปลาในกระชัง”
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  นายทรงยศ โสมาบุตร อายุ ๓๖ ปี อาศัยอยู่ใน

บ้านท่าเยีย่ม ซึง่เป็นหน่ึงใน ๗ หมูบ้่านของต�าบลค้อเหนอื 

อ�าเภอเมืองยโสธร ที่ประสบปัญหาน�้าท่วมที่ท�ากิน         

ในช่วงฤดฝูนเป็นประจ�าเกอืบทกุปี ส่วนหน้าแล้งกไ็ม่มนี�า้ 

เพ่ือท�านาปรังและปลูกพชือย่างอืน่ชดเชยรายได้อย่างเพียงพอ นอกจากน้ีในพ้ืนทีย่งัมปัีญหาบุกรกุป่าชมุชน

หนองอึ่ง รวมทั้งหนองน�้าสาธารณะพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า ๔๕๐ ไร่ โดยไม่มีการควบคุม ส่งผลให้ทรัพยากร 

ธรรมชาติทั้งสองแห่งเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท�าเกษตรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

 ครอบครวัของนายทรงยศฯกเ็ช่นกนั ซึง่ประกอบอาชพีท�านาและปลกูผกับนพ้ืนที ่ ๖ ไร่ เป็นรายได้หลกั 

และเป็นแหล่งอาหารของครอบครัว ซ่ึงมีกันถึง ๕ ชีวิต ในแต่ละปีจะมีรายได้จากการขายข้าวเพียง       

๓๐,๐๐๐ บาท จึงต้องท�างานรับจ้างทั่วไปในช่วงว่างเว้นจากการท�านา เพื่อหารายได้เสริมในการเลี้ยง

ครอบครัวในแต่ละปี

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 จากปัญหาดังกล่าว ปี ๒๕๔๓ โครงการพัฒนาพื้นที่

บรเิวณหนองอึง่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ  จงึได้ก่อตัง้และ

ด�าเนินงานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์   

ดังเดิม อีกท้ังยังได้จัดการสาธิตและส่งเสริมด้านอาชีพ

เกษตรกรรมให้กับประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้       

นอกเหนอืจากการท�านา นบัจากนัน้เร่ือยมา กระท่ัง ปี ๒๕๕๓ นายทรงยศ ก็ได้มโีอกาสเข้าไปเรยีนรูอ้าชีพจาก

โครงการฯ หนองอึง่ ซึง่มหีลากหลายอาชพีให้เลอืกเรยีนรู ้แต่นายทรงยศฯเองมคีวามสนใจในหลกัสตูรการ

เลี้ยงปลาในกระชัง เพราะเห็นว่าน่าจะมีรายได้ดี และบริเวณบ้านท่าเยี่ยมของตนยังติดกับแม่น�้าชี                

ซึ่งท�าให้มีน�้าเพียงพอต่อการเลี้ยงปลาได้ นี่คือจุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ให้กับนายทรงยศฯ

 นายทรงยศฯ เริม่ต้นอาชพีเลีย้งปลาในกระชงั     

แบบลองผิดลองถูกในครั้งแรกเพียง  ๒ กระชัง 

พร้อมกับการศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปด้วย         

ได้ทดลองฝึกการเพาะและผสมพนัธุป์ลา โดยมสี�านกังานประมงจงัหวดัคอยให้ค�าปรกึษาและ

สนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตเบื้องต้น  เช่น แม่พันธุ์ กระชังอวน และ เวชภัณฑ์ เป็นต้น 

ซึ่งท�าให้ทรงยศฯมีความมั่นใจและมีความช�านาญเพิ่มมากขึ้นในอาชีพใหม่นี้ด้วย    

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

เรียนรู้ควบคู่กับอดทน
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 จากความขยันหมั่นเพียรและใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองจนมีความ

ช�านาญด้านการเพาะเลีย้งปลา ท�าให้นายทรงยศฯได้รบัเลอืกจากทาง

โครงการให้เป็นผูด้แูลจดุเพาะพันธ์ุปลาและบ่อสาธติด้านประมง

ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองอึ่ง และยังได้รับอนุญาตจากทางราชการให้

เพาะเลี้ยงปลาในกระชังร่วมกับกลุ่มเพ่ือนเกษตรกรรายอื่นๆ    

อกี ๒๐ ราย ในจ�านวน ๑๐ กระชงั เพือ่เป็นจุดสาธติ เมือ่จ�าหน่าย

ปลาก็แบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้กับสมาชิกและจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนของทางกลุ่มต่อไป

 ปัจจุบันนายทรงยศฯ มีกระชังเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐ กระชัง จ�านวนกระชังละประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว

โดยแบ่งเป็นปลาทับทิมหรือปลานิลแดง กับปลานิลธรรมดาอย่างละครึ่ง ซึ่งจะเลี้ยงปลาได้ ๒ รุ่น ใช้เวลา

เลีย้ง ๔ เดอืน กจ็บัขายได้ รุ่นหน่ึงกไ็ด้น�า้หนักประมาณ ๓ - ๔ ตัน รวมท้ังปีได้ปลาเฉลีย่ประมาณ ๗ - ๘ ตนั 

โดยบริษทัจะมารับซ้ืออยูท่ี่ ๕๐ – ๗๐ บาทต่อกโิลกรัม เมือ่หกัค่าใช้จ่ายแล้วกจ็ะเหลอืรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 

๒๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมากกว่าการท�านาหลายเท่า เพียงพอกบัการเลีย้งดูครอบครัวอย่างมคีวามสขุ นอกจากน้ี 

นายทรงยศฯ ก�าลังเริ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินอีก ๑๕,๐๐๐ ตัว เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
กิจกรรม       ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้    รายได้สุทธิ

                (บาทต่อปี)      (บาทต่อปี)    (บาทต่อปี)

๑) นาข้าว                  -             บริโภค     -

๒) เลี้ยงปลาในกระซัง ๒๐๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐   

        รวม                  -               -  ๒๕๐,๐๐๐
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ที่อยู่ : เลขที่ ๖ หมู่ ๔ ต�าบลสว่าง อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยทองป�น  พิมพ�นิชย์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๔๙๑,๑๖๐ บาท

“ ความจนมีแท้ๆ เราต้องแก้ด้วยตนเอง..
ต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ไม่ต้องรอคนอื่นมาช่วย 
และเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตนเองก่อน ”

“จากความพอเพียง...จึงมีเพียงพอ
สู่เจ้าพ่อกล้วยหอมทอง”
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 นายทองปาน พิมพานิชย์ อายุ ๖๑ ปี เกษตรกร

จากบ้านค�าประมง บอกเล่าประวัติความเป็นมาใน

อดตีตนว่า เดมินัน้มอีาชพีท�านาเป็นหลกั หมดหน้านา

ก็รับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน มีรายเพียงได้ปีละ ๓,๐๐๐ บาท อีกทั้งยังติดหนี้ ธ.ก.ส.            

อีกมากมาย พยายามคิดหาหนทางอยู่เสมอว่า จะท�าอย่างไรถึงจะหายจน  ชีวิตที่ผ่านมา     

กจ็นแล้วในอนาคตข้างหน้าเรากย็งัจะจนต่อไปอกีสกัก่ีปี นายทองปานฯจึงได้เขียนคติประจ�าใจ 

ว่า “ความจนมีแท้ๆ เราต้องแก้ด้วยตนเอง” เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้คิดหาทางต่อสู้กับความ

ทุกข์ยากเรื่อยมา แล้วก็คิดหาทางว่าอะไรที่จะแก้ความจนได้ จนกระทั่ง ในราว ปี ๒๕๓๘        

ตนเองมโีอกาสได้เข้ารบัการอบรมเป็นหมอดนิอาสา แล้วจงึน�า

ความรู้จากการอบรมหมอดนิอาสามาปรบัปรงุดนิ และปี ๒๕๔๐  

นายทองปานฯก็เริ่มปรับแนวความคิดโดยยึดเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเป็นที่ตั้ง

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  จากแนวคิดคติประจ�าใจ นายทองปานฯก็ลงมือ      

แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอคนอืน่มาช่วย เริม่จาก

สิ่งที่ใกล้ตนเองก่อน ลงมือท�าการเกษตรผสมผสาน      

บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ท�านา ๑๔ ไร่ อีก ๓ ไร่ ปลูกมะม่วง 

บริเวณบ้านก็ปลูกพืชผักสวนครัวพื้นบ้านทุกอย่างที่กินได้ เช่น มะละกอ ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ 

ของกินของใช้ท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตก่อน ในบ่อน�้าก็ท�าการ

เลีย้งปลา เลีย้งกบ บนบกเลีย้งเป็ด และเลีย้งไก่ รวมท้ังเพาะเห็ด 

โดยได้น�าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือน�าทาง 

ลดรายจ่ายโดยการท�าปุ๋ยใช้เองได้

จากมูลสัตว์  เศษซากพืชต่างๆ 

เพื่อใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชผักและไม้ผล 

 จากการด�าเนินวถิชีวีติสอดคล้องกบัแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ไม่นาน      

เกินรอนายทองปานฯ สามารถเพิ่มพื้นที่ท�าการเกษตรได้ถึง ๕๐ ไร่ แบ่งพื้นที่ท�า

เกษตรผสมผสาน ท�านาปลูกข้าว จ�านวน ๒๐ ไร่ ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ จ�านวน 

๒๐ ไร่ ได้แก่ มะม่วงงามเมืองย่า แก้วมังกร มะขามเปรี้ยว  สับปะรด ฝรั่ง     

พุทรา และกล้วยหอมทอง เพื่อส่งไปขายประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้ก่อตั้งกลุ่ม

ปลูกกล้วยหอมทองจังหวัดสกลนครและเพื่อนบ้านจังหวัดใกล้เคียง 

วิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกับ..ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากความพอเพียง..ทำาให้เพียงพอ
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้              
    

   บาทต่อปี          บาทต่อปี    
๑) นาข้าว  ๙๑,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐
๒) พืชไร่, ไม้ผล  ๖๘,๘๔๐  ๖๒๕,๐๐๐
๓) พืชผัก  

-  -
๔) เลี้ยงสัตว์  ๑๔,๐๐๐  -รวม 

 ๑๗๓,๘๔๐  ๖๖๕,๐๐๐
รวมรายได้สุทธิ  

  ๔๙๑,๑๖๐

 ด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม�่าเสมอ จนผ่านพ้น

อุปสรรคมาได้ด้วยความรู้จักค�าว่าพอเพียง ท�าให้มีกิน มีใช้ มีอยู่  มีอาชีพมั่นคง 

พึ่งตนเองได้อย่างพอเพียง ที่ส�าคัญ คือ ปลดหนี้ได้ และสามารถส่งเสียลูกๆ  

ทั้ง ๖ คน เรียนจบหมดแล้ว บนผืนดิน จ�านวน ๕๐ ไร่ และยังบอกเคล็ดลับง่ายๆ 

ของการปลูกกล้วยหอมทอง หลักที่ส�าคัญคือไม่ต้องใช้สารเคมีให้ใช้เพียงปุ๋ยเคมี

บ�ารุง หรือใครจะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ก็ท�าได้ โดยเน้นใช้ปุ๋ยมูลไก่เป็นหลัก 

ด้วยความศึกษาใฝ่รู ้จึงคิดค้นหาทางออกในการปลดหนี้ให้เกษตรกรโดยมุ ่งไปท่ีเรื่อง            

ปลูกกล้วย ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวด้วยและเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่เกษตรกรจะสร้างเงินได้จริง ๆ 

ซึ่งในปัจจุบันนายทองปานฯมีรายได้เฉลี่ย ๓-๔ หมื่นบาทต่อเดือน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ผู้สนใจ           

พร้อมทัง้เป็นวิทยากรให้ชมุชน เพือ่น�าความรูใ้หม่ๆ  กลบัไปพฒันาต่อยอดอาชีพตัวเองได้และสามารถเลีย้ง

ตัวเขาเองและครอบครัวได้

กิจกรรมภายในพื้นที่

 ๑.  ท�านา จ�านวน ๒๐ ไร่ ไว้บริโภคและเหลอืขาย

 ๒. ปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน โดยเฉพาะ

มะม่วงงามเมืองย่า และกล้วยหอมซึ่งสร้าง     

รายได้หลกั

 ๓. ปลูกพืชผักแบบริมรั้ว เพื่อบริโภค

 ๔. เลี้ยงปลา ๓,๐๐๐ ตัว, เลี้ยงเป็ดและ  

ไก่ด�าภูพาน เพื่อบริโภค

 ๕. ที่อยู่อาศัยและโรงเรือนปุ๋ยอินทรีย์ 

เพื่อใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง
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ที่อยู่ : เลขที่ ๑๘ หมู่ ๙ ต�าบลห้วยตึ๊กชู อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เกษตรกรด้านการประมง 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

น�ยทองใส  สมศิริ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๘๕,๐๐๐ บาท

“ ผมทำาแบบค่อยเป็นค่อยไป
ตามศักยภาพของตัวเอง 
ไม่โลภไปกับตัวเลขรายได้ที่ยั่วยวน 
เพราะอาชีพนี้มีความเสี่ยงมากพอควร 
เคยมีบริษัทใหญ่มาติดต่อหลายครั้ง
จะลงทุนให้ทำาเยอะ...ส่งบริษัทเขาที่เดียว..
ผมไม่เอาหรอก ถ้ามันเยอะมากไป 
แล้วเขาไม่มาเอาตามเวลา..
หรือเกิดปัญหาขึ้นมา 
เราก็ขาดทุน..ติดหนี้เขาอีก ”

“ผลิตพันธุ์สัตว์นำา้ขาย...
สร้างรายได้ที่มั่นคง”
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 นายทองใส สมศิริ อายุ ๕๗ ปี เดิมประกอบอาชีพ

เหมอืนเกษตรกรทัว่ๆ  ไปในอ�าเภอภสูงิห์  จังหวดัศรสีะเกษ 

โดยมีอาชีพหลักคือการท�านา ท�าไร่ และรับจ้างทั่วไปเพื่อ

หารายได้มาจุนเจือครอบครัว จนกระทั่ง ปี ๒๕๓๘ นายทองใสฯ ได้มีโอกาสเข้าไป

ท�างานเป็นลกูจ้างงานพฒันาด้านประมง ของโครงการศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  ซึง่ได้ก่อต้ังขึน้ตามพระราชด�าริของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ในระหว่างเป็นลกูจ้างของโครงการฯ นายทองใสฯได้มี

โอกาสเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยง

สัตว์น�้าจากเจ้าหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ จนเกิดความสนใจ

อยากจะยดึมาเป็นอาชพี และ ปี ๒๕๔๒ นายทองใสฯ จงึได้ตดัสนิใจลงมอืเพาะเลีย้ง 

สัตว์น�้าเป็นอาชีพในพื้นที่ของตนเองอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการเลี้ยงปลาดุก           

ในบ่อพลาสติกเล็กๆ เพียงอย่างเดียว จากนั้นก็ทดลองเลี้ยงปลาชนิดอื่นและกบ         

มาอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่มคีวามช�านาญเข้าข้ันมืออาชีพและเริม่มกีลุม่ลูกค้าประจ�า 

จึงได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของโครงการฯ เพื่อมาขยายงานด้านเลี้ยงสัตว์น�้า

อย่างเต็มตัว จนกระทั่งเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น�้า

   “สมศิริฟาร์มปลา” เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปใน

เขตอ�าเภอภสูงิห์ ซึง่นายทองใสฯ จะเน้นการเลีย้ง

ปลาดกุ ปลานลิและกบนา ซึง่เป็นทีน่ยิมบรโิภคกนั

ในท้องถิ่น โดยจะจ�าหน่ายให้เกษตรกรรายย่อย

ในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะน�า

ลกูปลาไปเลีย้งในนาข้าวและสระน�า้   ในช่วงฤดฝูน  

ซึง่พันธุป์ลาจากสมศริฟิาร์ม ของนายทองใสฯนัน้ 

จะเป็นที่นิยมส�าหรับลูกค้าประจ�า  เนื่องจาก 

พันธุ์สัตว์น�้าของนายทองใสฯ จะถูกเพาะ ฟักและ

อนุบาลในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแหล่งน�้าที่ถูกน�าไปเลี้ยง ระยะทางขนส่ง      

ไม่ไกลมาก ท�าให้ลดปัญหาการบอบช�้าและเป็นโรค อัตราการรอดตายจึงมีสูงกว่า

พันธุ์สัตว์น�้าที่ซื้อมาจากพ่อค้ารถเร่

จากโอกาสได้เรียนรู้...จึงนำามาลงมือทำา



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

120 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

121

 ปัจจุบันนายทองใสฯ เพาะพันธุ์สัตว์น�้าเน้น ๓ ชนิด คือ 

ปลาดุก,ปลานิล,กบนา และปลาพื้นบ้านอื่นๆ  อีกส่วนหนึ่ง เช่น 

ปลายี่สก ปลาตะเพียน  ซึ่งการเพาะพันธุ์แต่ละชนิดใช้เวลาไม่เกิน 

๑ เดอืน กข็ายได้ จ�าหน่ายต้ังแต่ตัวละ ๓๐ สตางค์ – ๑ บาท ซ่ึงลกูค้า 

จะเป็นเกษตรกรรายย่อจะมาซื้อที่ฟาร์มเอง ทั้งลูกค้าประจ�าและลูกค้ารายใหม่ และด้วยความสม�่าเสมอ

ของลกูค้ารายย่อยในพ้ืนที ่และหลกัคิดทีไ่ม่ท�าอะไรเสีย่งเกนิตัวนีแ่หละ ท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีท�าให้นายทองใสฯ 

สามารถประกอบอาชีพเพาะพันธุ์สัตว์น�้าขาย สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย          

มาแล้วกว่า ๑๕ ปี 

 นอกจากการเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้เป็นอาชพีหลกัแล้ว นายทองใสฯยงัรบัหน้าทีเ่ป็นวทิยากรพเิศษ บรรยาย 

ให้กบัเกษตรกรทีม่าฝึกอบรมท่ีศูนย์พฒันาการเกษตรภูสงิห์ฯ อกีด้วย และบ่อยคร้ังท่ีบ่อเพาะเลีย้งพนัธุป์ลา 

ใน “สมศิริฟาร์ม” ของเขาได้กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ           

แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดระยะ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
กิจกรรม       ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้    รายได้สุทธิ

                (บาทต่อปี)      (บาทต่อปี)    (บาทต่อปี)

๑) พันธุ์ปลานิล  ๘,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐  ๖๒,๐๐๐

๒) พันธุ์ปลาดุก  ๑๒,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐  ๖๘,๐๐๐

๓) พันธุ์กบนา  ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐

๔) ปลาชนิดอื่นๆ  ๓๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐

๕) นา, สวน  -  -  ๑๐๐,๐๐๐
   
        รวม  -  -  ๒๘๕,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๒๘ หมู ่๔ ต�าบลฮางโฮง อ�าเภอเมอืง จังหวดัสกลนคร

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�งบังอร  ไชยเสน�

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๘๐๓,๐๐๐ บาท

“ จากเดิมที่รู้สึกมืดมนไม่เห็นหนทาง 
วันนี้เงินกลับวิ่งมาหาถึงบ้าน 
ไม่ต้องลำาบากเหมือนเดิม
ภูมิใจที่ว่า คนเป็นเกษตรกร
สามารถทำาให้คนที่มีความรู้สูงๆ มาดูงานได้... 
ได้เป็นวิทยากรและเป็นเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดสกลนคร 
ด้วยความสำานึกที่น้อมนำาเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
จนทำาให้สามารถมีที่ดินเป็นของตนเอง 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและลูกๆ ได้เรียนหนังสือ ”

“กบเงินล้าน...จากวันวานสุดรันทด”
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  นางบังอร ไชยเสนา อายุ ๓๘ เป็นคนไทโส้ มาจากอ�าเภอ

กุสุมาลย์ จบเพียงประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยความยากจนจึงต้องเดิน

ทางเข้าไปหางานท�าในกรงุเทพฯเพือ่ท�างานรบัจ้างด้วยค่าแรงเดอืนละ 

๓๐๐ บาท ส่งกลบับ้านหมดเหลอืใช้เพียงเดือนละ ๑๐๐ บาท กับการใช้ชีวติในเมอืงหลวงถึง ๕ ปีเตม็             

จนกระทั่งได้พบกับสามีคือนายสันต์ จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดเมืองนอน กับบทเรียนที่ว่าการใช้แรงงานนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย...การขาดโอกาสทางการศึกษาไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน จากนั้นก็ยึดอาชีพ

ท�านาท�าสวนโดยเช่าที่นาจ�านวน ๑๐ ไร่ ท�านาบ้าง ท�าไร่บ้างและรับจ้างท�างานทุกอย่างที่ได้เงิน ท�างาน

หนักกระทั่งถึงกับแท้งลูกไปถึง ๒ คน ถึงกระนั้นชีวิตอันรันทดของนางบังอรฯ ก็ไม่ประสบผลส�าเร็จเพราะ

ต้นทนุการเกษตรสงูขณะท่ีผลผลติไม่ได้ราคา ในทีส่ดุกต้็องเป็นหนี ้พืน้ท่ีท�ากนิท่ีเช่าเขาอยูก็่ก�าลงัจะถูกยกเลกิ

ไม่ให้เช่าท�าอกี  จนต้องกราบไหว้วงิวอนเจ้าของทีดิ่นเพือ่ขอให้ได้ท�ากินต่อไป หากปีนีท้�าแล้วไม่มค่ีาเช่าท่ีนา  

ก็จะยอมท�านาชดใช้ให้กับเจ้าของที่ดินฟรีๆ ติดต่อกันจนครบ ๓ ปี 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  นางบงัอรฯ ยงัคงมุง่มัน่ท�าการเกษตรหลงัจาก

ท�านาก็ปลูกผักเลี้ ยงปลา เอาไปขายท่ีตลาด             

ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาเริ่มเลี้ยงกบ ๕๐ ตัว ด้วยเงินลงทุน ๒,๐๐๐ บาท      

และได้ผลตอบแทนมาถึง ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างความหวังให้กับบังอรข้ึนมาอีกครั้ง       

แต่ด้วยความที่ไม่มีความรู้ดีพอ ท�าให้ปีต่อมาลูกกบตายเกือบยกบ่อความหวังท่ีจะ   

ลมืตาอ้าปากของบงัอรกจ็บสิน้ลง บงัอรคดิหนกัเพราะลงทนุไปมากแล้วไม่มทีีพ่ึง่     ยาม

ค�า่คนืก่อนนอนกไ็หว้พระและทีข่าดไม่ได้ คอื ในหลวงและพระราชนิ ีทีอ่ยูบ่นหวัทีน่อน

จะกราบภาวนาขอให้ได้มีโอกาสมีที่ดินเป็นของตนเอง และหากมีท่ีดินจะยึดน้อมน�า

เอาแนวพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีงนีม้าท�า และสร้างตวัเพือ่ให้คนทัว่ไปรู้ว่าการท�า

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถสร้างรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน 

   และแล้ววันของนางบังอรฯก็มาถึง เมื่อเพื่อนบ้านติดธุระจึง

ยื่นโอกาสทองให้นางบังอรไปอบรมท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา    

ภพูานฯแทน ซ่ึงตนเองกไ็ม่เคยรูเ้ลยว่า มศีนูย์ฯภพูานฯ อยูด้่วย

และไม่รู้ว่าตั้งอยู่ส่วนไหนของเมืองสกลนคร เมื่อได้รับการ

อบรมครั้งแรกก็ท�าให้บังอรเข้าใจทันทีว่า เราจะท�าแบบเดิม

ไม่ได้แล้วความตัง้ใจต้องมาด้วยกนักบัความรู ้นัน่คอืจดุเริม่ต้น

ทีถ่กูต้องของนางบังอรฯในการด�าเนนิชีวติตามแนวพระราชด�าริ

ความมุ่งมั่น..ในวันที่มืดมน
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  มาวนัน้ีนางบงัอรฯ ได้ท�าการเกษตรโดยใช้ความต้ังใจและความรูเ้ป็นตวัน�าจนประสบผลส�าเรจ็ 

สามารถซื้อที่ดินเป็นของตนเองจ�านวน ๕ ไร่ ได้อย่างใจหวัง และใช้ความรู้ที่มีในการพลิกพื้น

แผ่นดิน ๕ ไร่ ให้เป็นแผ่นดินทอง ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ  เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเลี้ยงไก่ด�า ปลูก

พชืโดยระบบการปลกูในวงบ่อเพือ่แก้ไขปัญหาดนิเปรีย้ว ปรับปรงุดนิด้วยเกษตรอนิทรย์ี ทกุวนันี้ 

ผลผลติทุกอย่างมีพ่อค้าวิง่มาซือ้ถงึที ่ไม่ว่าจะเป็นพืชผกัชนดิต่างๆ กบนา, ปลาหมอ, ดอกดาวเรอืง 

และผลผลิตอื่นๆ สร้างรายได้ต่อปีถึงเกือบ ๑ ล้านบาท..  

 จากความส�าเรจ็ในแนวทางทฤษฏใีหม่เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน 

วนันี ้นางบงัอรฯ สามารถลมืตาอ้าปากได้ มรีายได้เพยีงพอเลีย้งครอบครัวได้อย่างสขุสบาย จากเดิม

ที่เคยรู้สึกมืดมนไม่เห็นหนทาง วันนี้เงินกลับวิ่งมาหาถึงบ้าน และสิ่งที่ท�าให้ภาคภูมิใจในปัจจุบัน 

คือ การได้รับเกียรติให้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัด และยังเป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรต่างๆ 

ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

ผลตอบแทนทางเศรษ
ฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ.

 ๒๕๕๖)

กิจกรรม    
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

     รายได้    
          

    
   บาทต่อปี      

    บาทต่อปี    

๑) ทำานา 
 ๖,๔๘๐   ๑๖,๐๐๐

๒) เลี้ยงไก่ 
 ๖๐๔   ๓,๐๐๐

๓) ปลูกบัว 
 ๑,๓๐๐   ๓๖,๐๐๐

๔) ปลูกดาวเรือง  ๙,๔๐๐   ๑๔๓,๐๐๐

๕) เลี้ยงกบ  ๘๖,๕๐๐   ๖๐๐,๐๐๐

๖) ทำาขนม 
 ๑,๖๒๐   ๕,๐๐๐

   รวม 
 ๑๐๕,๙๐๔   ๘๐๓,๐๐๐

พอเพียง...อย่างเพียงพอ

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 บนพื้นที่ ๕ ไร่ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น

   ๑. บ่อน�้า จ�านวน ๓ บ่อ ๆ ละ ๒ งาน ได้น�า

ปลามาเลี้ยง ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล     

ปลานวลจันทร์และปลาหมอ บริเวณรอบๆ 

ขอบบ่อได้ปลูกมะละกอ ข่า ตะไคร้ และพืช

ผักสวนครัวเพื่อเอาไว้กินเป็นอาหาร  

       ๒. ปลกูสร้างท่ีอยูอ่าศยั และเล้าไก่ เป็ด     

ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ จ�านวน ๑ ไร่ 

 ๓. บ่อกบจ�านวน ๓,๐๐๐ คู่ บ่อเพาะลูกอ๊อดส่งออกประเทศลาว เป็นรายได้หลักปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

 ๔. ปลูกเพกาและมะละกอในระบบวงท่อ ขายทั้งผลและกิ่งพันธุ์

 ๕. พื้นที่เช่า ๑๐ ไร่ ใช้ปลูกข้าว, ท�าไร่ดาวเรืองและปลูกบัวเป็นรายได้เสริม
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ที่อยู่ : บ้านนาจาม หมู่ ๓ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และปศุสัตว์ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ด.ต.ปัญญ�  ประช�ชิต

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๘๓,๒๐๐ บาท

“ เลือกทำาการเกษตรแต่เฉพาะที่กินได้..
ขี้เกียจไปเรียกร้องราคาจากรัฐบาล
แบบนี้ราคาได้มาไม่ขาดสาย 
อย่างขิง ข่า ตะไคร้ ที่ปลูกรอบสระน้ำา
แต่ถึงไม่ได้ขาย..ผมก็ไม่ต้องไปซื้อใคร 
มีเงินไม่ใช่ว่าจะมีความสุข
การเกษตรแบบนี้ แม้จะเห็นผลช้า 
แต่ถ้าได้แล้วจะยั่งยืน ”

“จากผู้พิทักษ์ฯ...
สู่นักพัฒนาเกษตรผสมผสาน”
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  ด.ต.ปัญญาฯ อดตีผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์ เกษยีณอายุ

ราชการก่อนก�าหนดด้วยอาย ุ๕๓ ปี ลงุดาบใช้เวลาถงึ ๒ ปี        

ในการหาข้อมูลและวางแผนอาชีพหลังออกจากราชการ       

ได้มองไว้หลายอาชพี แต่กม็าจบทีก่ารท�าเกษตรเพราะรกัอสิระ       

ลุงดาบบอกว่าแม้รายได้จะช้าแต่ได้ ทบทวนเป็นอย่างดี   

แล้วว่าตนมีบ้านและลกูๆ เรยีนจบแล้ว ไม่มปัีญหาด้านหนีส้นิ และบ�านาญทีไ่ด้เพยีงพอให้ตนกับแม่บ้านใช้            

จากน้ันลุงดาบจึงได้เริ่มต้นด้วยการซื้อที่ดิน ๑๕ ไร่ โดยผ่อนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์            

และเริ่มท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี ๒๕๔๕ โดยเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ       

ก่อนหน้านี้นึกว่าศูนย์ฯภูพานฯ เป็นเขตพระราชฐาน สงสัยอยู่ว่าเข้าได้หรือไม่ แต่พอได้เข้าร่วมโครงการ

แล้วก็ได้เข้าไปรับการอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น ข้าว ไม้สวน ประมง เรียกว่าได้ทั้งความรู้และปัจจัยการผลิต

จากศูนย์ฯภูพานฯ  ลุงดาบมองว่าความรู้ทางวิชาการ      

มีผลอย่างมากต่อความส�าเร็จ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  แรกๆ ใครมาดูกบ็อกว่าไม่ได้กนิหรอก ไม่ติดลกูหรอก เพราะ

ปลกูในดนิทีข่ดุขึน้มาจากบ่อ แต่ด้วยความมุง่มัน่และได้รบัค�าแนะน�า

จากศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ การท�าเกษตรผสมผสานกเ็ตบิโต

ขึ้นอย่างมั่นคง นับตั้งแต่เรื่องการปรับปรุงดิน การท�าปุ๋ยคอกเอง   

ทีไ่ด้ประมาณ ๑.๕ ตันต่อปี การขดุสระเพ่ือเป็นแหล่งน�า้  การท่ีลงุดาบเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  โคขุนโพนยางค�า     

อยู่แล้ว โดยมีแม่พันธุ์ ๔-๕ ตัว ยิ่งท�าให้การเกษตรแบบผสมผสานมีความลงตัวและหลากหลายมากขึ้น 

ปัจจุบันเลี้ยงทั้งโคขุน สุกร และเสริมด้วยไก่ด�าภูพาน ท�าควบคู่ไปกับการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น  ขนุน 

ชะอม ล�าไย ฝรัง่ ชมพู่ ไผ่หวาน ไผ่กมิซงุ ฯลฯ ซึง่ได้ให้ผลผลติท่ีหลากหลาย ไม่ถูกผกูขาดจากพ่อค้า ต้นข้ีเหลก็

ก็ปลูกไว้เป็นรั้วป้องกันสัตว์เลี้ยงจากบ้านอื่นมากินพืชฤดูแล้งและ    

ยังสามารถเก็บไปแกงกินได้ด้วย การปลูกข้าวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะ

ขาดไม่ได้   ลุงดาบใช้พื้นที่ในการท�านา ๙ ไร่ โดยน�ามาบริโภคใน

ครวัเรอืนและแจกลกูหลาน ๕ ไร่ ส่วนอกี ๔ ไร่ ปลกูเพือ่ผลติเมลด็

พันธุ์ขาย  นับเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยใช้พื้นท่ีไม่มาก 

เพียงแต่ต้องเรียนรู้วิธีการท�าให้เหมาะสมเท่านั้น 

จากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
สู่นักพัฒนาเกษตรผสมผสาน
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 ด.ต.ปัญญาฯ เป็นตัวอย่างของเกษตรกรทฤษฎีใหม่ที่ประสบ    

ความส�าเรจ็ในการผสมผสานเกษตรกรรมรปูแบบต่างๆ ทัง้ด้านพชื

และสตัว์อย่างลงตวั แม้ว่าจะหนัมาเริม่ท�าการเกษตรหลงัจากเกษยีณ

อายุราชการ แต่ผลส�าเร็จที่ได้นั้น นอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว 

ความสขุใจทีไ่ด้รบัเป็นสิง่ทีป่ระเมนิค่ามไิด้

 ความส�าเรจ็ของลงุดาบ ส่งผลให้ได้รับการคดัเลอืกเป็นหัวหน้าศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

อ่างเก็บน�า้ห้วยเคลิม้ มผีูส้นใจมาดูงานด้านการเกษตรอยูไ่ม่ขาดสาย ท�าให้ลงุดาบเป็นท่ีรูจ้กัของ

เกษตรกรจากหลายท้องท่ีมเีกษตรกรมาขอซือ้เมลด็ข้าวพนัธุดี์อยูเ่สมอ ลุงดาบยงัหนัมาเน้นด้าน

พชืมากขึน้และได้ฝึกอบรมการท�านาเพือ่ผลติเมลด็พนัธ์ุขาย จนได้เป็นประธานกลุม่สหกรณ์ข้าว 

ซ่ึงตัง้มาได้ ๓ ปีแล้ว โดยผลติเมลด็พนัธุข้์าวเป็นหลกั มสีมาชิก ๒๔๘  คน ลงุดาบเสรมิให้ฟังว่า 

ทุกวันนี้เกษตรกรประสบปัญหาต่างๆ 

เพราะความไม่เชือ่วิชาการ ท�าให้คดัค้าน 

ไม่ทนัสมยั  ไม่สนใจ  ทกุวนันีล้งุดาบยงั

สั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ทดลองปลูกผักหวานป่าให้ได้ผลผลิตดี 

ทีห่นัมาปลกูพืชมากข้ึนเพราะการเลีย้ง

สตัว์ต้องดแูลใกล้ชิดและต้องให้กนิตาม

เวลาจงึจะได้ผลด ีอย่างไรกต็ามลงุดาบ

ได้ท้ิงท้ายโดยให้ข้อคิดในการท�าการ

เกษตรว่า “แม้จะเห็นผลช้ำ แต่ถ้ำคณุ

ได้แล้วจะยัง่ยนื”  

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ
.ศ. ๒๕๕๖)

กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้   
           

       บาทต่อปี          บาทต่อปี    

๑) เลี้ยงโคขุน ๑๐ ตัว ๒๐๐,๐๐๐  ๓๕๐,๐๐๐

๒) เลี้ยงไก่ดำา ๑๐ ตัว ๑,๐๐๐  ๕,๐๐๐

๓) ทำานาปี ๙ ไร่  ๕,๘๐๐  ๒๖,๐๐๐

๔) ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น ๑ ไร่ ๑,๐๐๐  ๗,๐๐๐

๕) พืชผักสวนครัว ๒ ไร่ ๑,๐๐๐  ๔,๐๐๐

รวม  ๒๐๘,๘๐๐  ๓๙๒,๐๐๐

รวมรายได้สุทธิ    ๑๘๓,๒๐๐

ปัจจุบัน...ก้าวต่อไป
เพื่อเผยแพร่และพัฒนา
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๙๓ หมู ่๓ บ้านนาขาม ต�าบลนาม่อง อ�าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสานและเลี้ยงปลา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�งพิมพ์  โถตันคำ�

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๖๗,๐๐๐ บาท

“ ความสำาเร็จเป็นเป้าหมาย...
แต่ความยั่งยืนเป็นฐานที่มั่น 
การทำาไร่อ้อยสามารถขายได้เงินเป็นแสนบาท...
แต่ขายได้เพียงปีละครั้งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
แต่การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเหมือนน้ำาซึมบ่อทราย
มีรายได้ตลอดทั้งปี 
เช่น รายได้รายวันๆละ ๕๐๐ บาท 
มีได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร
อันหลากหลายในพื้นที่ของตน… ”

“กล้าคิด..ชีวิตเปลี่ยน”
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  นางพิมพ์ โถตันค�า อายุ ๕๗ ปี เดิม

เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ ์ อดีตหญิงแกร่ง 

ทรหด ผู้ผ่านช่วงชีวิตท่ียากล�าบากมาตั้งแต่

วัยเด็ก จบการศึกษาเพียงชั้นประถม ๔      

เร่ิมท�างานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่อายุ ๑๐ ปี 

รับจ ้างเก่ียวข้าว ตัดอ ้อย หาเงินช ่วย

ครอบครวัเร่ือยมา กระทัง่แต่งงานกับนายบวัทอง เมือ่อาย ุ๑๖ ปี ขณะนัน้สามอีาย ุ๔๐ ปี 

ด้วยจ�าค�าสอนของแม่มาว่าถ้าแต่งงานกบัคนมทีีด่นิเยอะๆ กจ็ะหายจน นางพมิพ์ฯจงึย้าย

มาอยู่จังหวัดสกลนคร ประกอบอาชีพท�านาเป็นหลัก เพียง ๑๑ ปี หลังแต่งงานสามีก็มา

เสียชีวิตลง นางพิมพ์ฯในสภาพขาดผู้น�ากับภาระลูกๆ อีก ๓ คน จึงท�าให้เกิดความท้อแท้    

สิน้หวังในชวีติ จ�าใจท้ิงลกูเข้ากรุงเทพฯ หาเงินอยูถึ่ง ๔ ปี ด้วยความเป็นห่วงลกูๆ ก�าลงัโต    

เข้าสู่วัยรุ่น  จึงกลับมาดูแลลูกๆ ด้วยเงินเก็บก้อนเล็กๆ ก้อนหนึ่งเปิดร้านขายของช�าใน

หมู่บ้าน และด้วยความเป็นห่วงในอนาคตของลูกๆ จึงคิดลงทุนปลูกอ้อยในที่ดินของตน

ด้วยการกูเ้งนิ ธ.ก.ส. ถงึ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๓๙ 

หวงัเงินก�าไรจากผลผลติท่ีได้เป็น  การศกึษาของลกูๆ 

แต่โชคไม่เข้าข้างและขาดความรู ้จึงขาดทุนย่อยยบั

มีหนี้สินนับแสนบาท

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ด้วยความที่เคยเป็นคนล�าบากมาตั้งแต่เล็ก นางพิมพ์ฯสู้รับจ้างดายหญ้าในสวนของ

ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายอินแปง พ่อเขียน ศรีมุกดา ซึ่งก�าลังบรรยายให้ผู้มาดูงานเรื่อง

เกษตรผสมผสานตามทฤษฎใีหม่ หลังจากกลบับ้าน ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงของพ่อเขียน ยังคงดังก้องอยู่ในหูของนางพิมพ์ตลอดท้ังคืน         

แล้วคิดหาค�าตอบทบทวนตามค�าบอกเล่าของพ่อเขียนว่า นี่แหละคือโอกาสทางรอด      

ของชีวิต..

 รุง่เช้า นางพิมพ์ฯตัดสินใจคร้ังใหญ่ในชวิีต ประกาศขายบ้านและท่ีดนิในหมูบ้่านได้เงนิ

มาใช้หนี้และเหลือเป็นทุน ๓๐,๐๐๐ บาท จึงติดต่อรถไถมายกคันนาให้ใหญ่ขึ้นให้เหมาะ

กับการปลูกพืชสวนครัวและผลไม้ได้ ซึ่งเพื่อนบ้านต่างมองกันว่า นางพิมพ์ฯคงจะเป็นบ้า

ไปเสียแล้ว และนี่คือจุดเริ่มต้นบนเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงของนางพิมพ์ฯ

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
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 นางพิมพ์ฯลงมือปฏิบัติจริงจังด้วยความมุ่งมั่น

ตั้งใจแน่วแน่ โดยเริ่มจากปลูกพืชผักสวนครัว       

ทุกชนิดที่กินได้ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ           

ผกับุง้ มะละกอ เป็นต้น ผ่านไป ๑ เดอืน ผกับุ้งเริม่แตกยอดให้ได้กนิและเหลอืขายได้เงนิมา 

๑๕๐ บาท นางพิมพ์ฯรู้สกึดีใจยิม้ให้กบัตวัเองและมกี�าลงัใจสูต่้อไป ต่อมาศนูย์ศกึษาการพฒันา

ภูพานฯ ได้ให้การสนับสนุน พันธุ์พืชไร่พืชสวน เช่น ลิ้นจี่ นพ.๑, ถั่วลิสง, ข้าวโพด, พันธุ์ปลา

หลังจากนั้นนางพิมพ์ได้จัดสรรที่ดินในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ท�านาอินทรีย์ เลี้ยงปลา    

เลีย้งกบ ปลกูผกั ไม้ผลต่างๆ ด้วยหลกัท่ีว่า ปลกูทุกอย่างท่ีกินและกินทุกอย่างท่ีปลกู นอกจากนี้ 

ที่นี่ยังเน้นบ�ารุงพืชต่างๆ ด้วยปุ๋ยหมัก-น�้าหมักชีวภาพที่ท�าขึ้นเอง

 ด้วยความมุ่งมั่นมุมานะอย่างต่อเนื่อง มาวันนี้นางพิมพ์ฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบ   

อย่างการเรียนรู้ทางการเกษตรในเรื่องเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ได้รบัเชิญไปเป็นวิทยากรให้ศนูย์

ศกึษาการพฒันาภพูานฯ และเป็นสถานท่ี 

เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีส�าคัญของ

เกษตรกรและผู้ศึกษาดูงานจากท้องที่

ต่างๆ หลากหลาย นับได้ว่ามีบทบาท

ส�าคัญในการเผยแพร ่ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในด้านแนวคิด 

และการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน    
 รายได้              

       บาทต่อปี          
บาทต่อปี    

๑) ทำานา ๑๑ ไร่  ๒,๕๐๐  ๖๐,๐๐๐

๒) เลี้ยงปลา  ๖,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐

๓) เลี้ยงไก่ดำาภูพาน ๔๐ ตัว ๕๐๐  ๗,๐๐๐

๔) เลี้ยงโคพื้นเมือง ๓ ตัว 
-  ๓๐,๐๐๐

๕) เลี้ยงหมู ๒๑ ตัว  
๑๔,๗๑๕  ๑๘,๐๐๐

๖) เลี้ยงเป็ด ๑๐๐ ตัว 
๑๒,๑๐๐  ๑๐,๐๐๐

๗) ปลูกผลไม้  -  ๓๕,๐๐๐

๘) ปลูกมันสำาปะหลัง ๓ ไร่ 
๑,๒๐๐  ๒๗,๐๐๐

รวม  ๓๗,๐๑๕  ๓๖๗,๐๐๐

รูปแบบความสำาเร็จที่ยั่งยืน
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ทีอ่ยู ่: หมูท่ี่  ๔ บ้านนาค�า  ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยละมัย  พังแสงสุ

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๒๔๖,๘๙๖ บาท

“ ผมเริ่มต้นด้วยเงินติดกระเป๋าเพียง ๒๕ บาท...
ขอใช้มีความเชื่อมั่น มีความตั้งใจจริง 

ขยัน อดทน อดออม..
วันนี้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง มีกิน มีใช้

 มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
มีชื่อเสียง มีเกียรติในสังคม 

ได้ออกโทรทัศน์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่น....
เกิดมาชาตินี้สมบูรณ์แบบแล้ว ”

“จากขี้เหล้า...ขันอาสา
เป็นหมอยาสมุนไพร”
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 นายละมยั พงัแสงส ุอาย ุ๕๙ ปี อดตีลกูจ้างศนูย์ศึกษาการพฒันา

ภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ จบประถมศึกษาปีท่ี ๔ เริม่ท�างาน

ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๕ จากนิสัยที่ชอบสนุกสนานติดเหล้า จนได้สร้างหนี้

สินโดยไม่รู้ตัว ท�าให้มีเงินรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ในครอบครัว จ�าเป็นต้องหยิบยืมเพื่อนๆ จนเป็นหนี้ก้อนใหญ่ถึง ๙๐,๐๐๐ บาท และไม่สามารถใช้หนี้ได้     

จนท�าให้เกิดความท้อแท้เหน่ือยล้า เน่ืองจากมีรายได้ประจ�าไม่มากนักเพียงแค่พอมีอยู่มีกินไปเดือนๆ          

กับการท�างานประจ�าเพียงวันละ ๕๒ บาท ซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีเพียงพอใช้หนี้สินร่วมแสนบาท  ที่ตัวเองได้

กู้ยืมมาซึ่งก็สร้างความสั่นคลอนให้กับสภาพของครอบครัวติดตามมาอีกด้วย 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

      จากปัญหาหนี้สิ้นที่เรื้อรังสะสมมานาน ไม่สามารถใช้หนี้ได้    

จงึเริม่คดิหาหนทาง และทางเลอืกให้กบัชวีติตวัเองโดยคาดหวงัว่า

จะมกิีนมใีช้ ไม่เป็นหนีส้นิ ปี ๒๕๔๕ ศูนย์ศกึษาการพฒันาภูพานฯ 

ได้ประกาศรับสมัครเกษตรกรต้นแบบเพื่อท�าเกษตรผสมผสาน 

ตามแนวทางทฤษฏใีหม่เศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวพระราชด�าริ   

ของในหลวง ตนจึงได้ตัดสินใจไปสมัครเป็นเกษตรกรต้นแบบ       

ซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการถามว่า แน่ใจนะว่าจะมาเป็นเกษตรกร ซึ่งตัวเองคิดว่า อยู่อย่างพอเพียงน่าจะดีกว่า   

ทีผ่่านมา ซึง่เป็นแนวคิดพ่อของแผ่นดิน จึงเชือ่มัน่ว่าจะท�าให้ชีวติตนเองและครอบครัวมคีวามสุข จงึได้ตดัสนิ

ใจเข้ามาอยูใ่นพืน้ทีท่ีท่างโครงการจดัสรรให้ จ�านวน ๘ ไร่ ด้วยเงนิตดิกระเป๋าเพยีง ๒๕ บาท ด้วยความตัง้ใจ

อนัแน่วแน่ว่า ต้องท�าให้ประสบความส�าเรจ็ให้จงได้  ถงึแม้ว่าจะเหนือ่ยล้า ท้อแท้ จะอดทน ขยนั ไม่ยอมแพ้

อุปสรรคปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น 

กล้าคิด..ชีวิตเปลี่ยนได้
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 ด้วยความตัง้ใจเด็ดเด่ียว จริงจัง มานะ อดทน ซือ่สตัย์   ทางศนูย์ฯ 

ได้สนับสนุนเงินทนุส�าหรบัซือ้เมลด็พนัธ์ุต่าง ๆ  จ�านวน ๓,๐๐๐ บาท 

ได้เริ่มลงมือปลูกพืชผักที่กินได้ก่อน เช่น ผักบุ้ง ข่า ตะไคร้ กะเพรา แมงลัก มะเขือ 

กล้วย ฝักทอง ผักทุกอย่างที่กินได้พร้อมกับท�านาข้าวเอาไว้กินควบคู่ไปด้วย ซึ่งพืชผักที่ปลูกปีแรก

ทีเ่หลอืกนิ แล้วเกบ็ไปขายจนมเีงนิเกอืบ ๗๐,๐๐๐ บาท ท�าให้ดใีจทีสุ่ด มกี�าลงัใจและความหวงัมองเห็น

ช่องทางทีจ่ะใช้หน้ีแล้ว จึงได้พัฒนาการปลกูพืชผลแบบผสมผสาน เลีย้งปลา เล้ียงไก่และปลกูพชืสมนุไพร 

                 ป ัจจุบันนายละมัยและครอบครัว มีรายได ้ตลอดทั้ง

ปีไม่มีหนี้สิน เกิดความสุขและภาคภูมิใจในการด�าเนินชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ความรู้พิเศษในด้านพืช

สมุนไพร และได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่น           

ในปี ๒๕๕๓

ตั้งมั่นอย่างเต็มที่..ในวิถีพอเพียง
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
ต้นทุน        ต้นทุน     รายได้    รายได้สุทธิ

(นา ๖๐ ไร่ พันธุ์ กข.๓๑)            (บาทต่อปี)      (บาทต่อปี)    (บาทต่อป
ี)

๑) ปลูกข้าว กข.๖, กข.๑๐๕ ๘,๑๓๐  ๑๐๖,๓๕๐  ๙๘,๒๒๐

๒) เลี้ยงไก่ดำา, ไก่พ้ืนเมือง ๘๖๐  ๗,๒๕๕  ๖,๓๙๕

๓) เลี้ยงกบในกะชัง  ๕,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐  ๑๑,๐๐๐

๔) เลี้ยงปลา  ๑,๐๐๐  ๕,๒๘๐  ๔,๒๘๐

๕) ปลูกไม้ผล  ๑,๓๗๗  ๒๑,๕๑๖  ๒๐,๑๓๙

๖) ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อทำายา ๕,๔๐๘  ๑๑๒,๒๗๐  ๑๐๖,๘๖๒
   
        รวม  ๒๑,๗๗๕  ๒๖๘,๖๗๑  ๒๔๖,๘๙๖

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 บนพืน้ท่ี จ�านวน ๘ ไร่ ของนายละมยัฯ ประกอบไปด้วย

 ๑.  มบ่ีอน�า้จ�านวน ๑ ไร่ ได้เลีย้งปลานลิ ปลาตะเพยีน 

และปลายีส่ก เอาไว้ จ�านวน ๒๐,๐๐๐ ตวั ขอบบ่อได้ปลกู

ไม้ผล เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ล�าไย มะละกอ และพืชผักสวน

ครัวเอาไว้บริโภค 

 ๒. เลี้ยงกบจ�านวน ๖ บ่อ เลี้ยงไก่ด�าและไก่พื้นเมือง

 ๓. ท�านาข้าวจ�านวน ๖ ไร่ 

 ๔. ส่วนท่ีเหลือปลูกบ้านท่ีอยู ่อาศัยและปลูกพืช

สมุนไพร ได้แก่ หนอนใต้ใบ และหญ้าหอมแก้ว ปลูกไว้ 

เป็นรายได้หลกั ประมาณ ๓ งาน ซ่ึงปัจจบุนัมรีายได้เฉลีย่

มากกว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี
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“ ถึงไม่ได้มีมากมายเหมือนที่เคยเป็นมา 
แต่ก็มีความสุขในการดำาเนินชีวิต
ที่ปราศจากความวุ่นวาย
และชีวิตที่ต้องเสี่ยงตายเหมือนเมื่อคราว
ที่ใช้ชีวิตกับ แสง สี เสียง อีกต่อไป.. ”

ที่อยู่ : เลขที่ ๑๙๑ หมู่ ๙ ต�าบลคุ้มเก่า อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เกษตรกรขยายผลตามแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่

โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

น�ยวิเศษ  คำ�ไชโย

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๐๐,๐๐๐ บาท

“สูงสุดสู่สามัญ...จากแสง สี เสียง 
สู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน”
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 นายวเิศษ  ค�าไชโย อาย ุ๕๐ เดมิเคยท�างานเป็นหวัหน้าสายตรวจ 

รปภ. แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ภายหลังเจอปัญหาความยุ่งยาก    

ในชวีติ จงึกลบัภมูลิ�าเนาทีจั่งหวดักาฬสนิธุ ์ด้วยความท่ีเป็นผูท่ี้มีดนตรี

ในหัวใจ จึงก่อตั้งวงดนตรีหมอล�าเรื่องต่อกลอน คณะซุปเปอร์ดวงวิเศษ โดยมีตนเองเป็นหัวหน้าวง    

มีสมาชิกในวงถึงกว่า ๑๐๐ ชีวิต ชีวิตแสงสีเสียงของนายวิเศษฯเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด เมื่อ ปี ๒๕๔๓ 

ด้วยการน�าวงดนตรีหมอล�าเข้าประกวดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์

ประเทศไทยในปีน้ันเอง ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี บนเส้นทางบันเทิงของนายวเิศษฯ กลบัไม่ได้ท�าให้ชีวติ 

ความเป็นอยูด่ขีึน้เลย มีแต่ความวุน่วาย ยุง่ยากล�าบากใจ และชวีติต้องเสีย่งตายอยูห่ลายครัง้ สดุท้าย

ต้องพกัวงดนตรลีง พร้อมกบัหนีส้นิจ�านวนมากทีกู่ ้ธ.ก.ส. มาใช้จ่าย

ระหว่างดแูลวงดนตรีนบัล้านบาท นายวเิศษฯใช้ความอดทนตรากตร�า

ท�างานใช้หน้ี พร้อมกบัร�า่เรยีนต่อจนจบปรญิญาตร ีจนกระท่ังส�าเรจ็

การศึกษา มาท�างานท่ีโรงพยาบาลเขาวงได้เพยีง ๓ ปี กต้็องลาออก 

เนื่องจากรายได้ไม่พอต่อหนี้สินและการเลี้ยงชีพ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 จุดเริ่มต ้นของการเข ้าสู ่ เส ้นทางเศรษฐกิจพอเพียง                    

ของนายวิ เศษฯ เ ม่ือป ี  ๒๕๔๙ เกษตรอ�า เภอเขาวง                                 

ได้รับงบประมาณโครงการขุดสระน�้าประจ�าไร่นาตามแนว

เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งนายวิเศษเองได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

และในปี  ๒๕๕๐ จึงเข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมกับได้รับการ 

สนับสนุนทั้งความรู้และปัจจัยการผลิต และนั่นคือจุดเริ่มต้นให้นายวิเศษ ได้เริ่มต้นมุ่งมั่นอย่างจริงจัง

 นายวิเศษฯ ได้มุ่งมั่นพร้อมกับเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ จนกระทั่งปี ๒๕๕๒ ได้เดินทางไป     

อบรมย์ที่ศูนย์ปราชญ์พ่อค�าเดื่อง ภาษี จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เกิดช่องทางในการเดินตามรอยในหลวง โดยใช้

ความสามารถด้านการเป็นผู้น�าของตนเอง  และความท่ีเป็นผู้มีจิตอาสา คิดรวมตัวก่อตั้ง “กลุม่ฮกัแพง-          

แบ่งปัน อ�าเภอเขาวง” โดยมีตนเองเป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มถึง ๖๐๐ ราย         

โดยสมาชิกกลุม่ทกุคนจะต้องเข้ารบัการอบรมทีศ่นูย์พฒันาคณุธรรม จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยพระมหาสุภาพ      

พทุธวริโิย เพือ่ปรบัเปลีย่นแนวคิดของเกษตรกร โดยมยีทุธศาสตร์ท่ีส�าคญัคอื พึง่ตนเอง, พึง่พากันเอง, สร้างภาคี

เครอืข่าย, เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยนายวิเศษเป็นคนท่ีใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา จึงได้เข้ารับ             

การอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งได้รับรางวัลหลายแห่ง เช่น เกียรติบัตรรางวัลเกษตรกรที่มีการเชื่อมโยง

ผลผลิตสินค้าเกษตรฯ งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ลุ่มแม่น�้าโขงปี ๒๕๕๔ , การท�างานเชิง      

บรูณาการระดบัดเียีย่มแห่งประเทศไทยร่วมกับจงัหวัดกาฬสินธุ์     

และหลักสูตรชาวนาชั้นน�า (SMART FARMER) เป็นต้น

หันหลังให้โลกมายา...
ยึดหลักธรรมะเข้าหาความพอเพียง
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗)

กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้                     บาทต่อปี          บาทต่อปี    ๑) นาข้าว GI  ๒๕,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐๒) พืชผัก  -  บริโภค๓) เลี้ยงสัตว์  ๑๘,๐๐๐  ๓๒,๐๐๐๔) เลี้ยงปลา  ๔,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐
รวม  ๔๗,๐๐๐  ๒๔๗,๐๐๐

รายได้สุทธิ      ๒๐๐,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ปัจจุบนั นายวเิศษฯ เป็นหวัหน้ากลุม่ฮักแพง-แบ่งปัน 

อ�าเภอเขาวง ได้น�าความรู้ความสามารถมาปรับใช้ใน

พื้นที่ของตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสมาชิก 

ท�าให้มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ถึงไม่ได้

มมีากมายเหมอืนทีเ่คยเป็นมา แต่นายวเิศษฯกม็คีวามสขุในการด�าเนนิชวีติทีป่ราศจากความ

วุ่นวาย และชีวิตที่ต้องเสี่ยงตายเหมือนเมื่อคราวที่ใช้ชีวิตกับ แสง สี เสียง อีกต่อไป

 ๑. ปลูกข้าว GI จ�านวน ๔ ไร่ เพื่อบริโภค

 ๒. พื้นที่ปลูกพืชผักและโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว เป็ด ไก่ กบ เพื่อบริโภคและจ�าหน่าย

 ๓. บ่อเลี้ยงปลา ขอบบ่อปลูกพืชผัก
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ที่อยู่ : เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑๘ บ้านโนนนาค�า ต�าบลค�าบ่อ อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยสมคิด  ศรีล�วงษ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๓๖,๙๐๐ บาท

“ การดำาเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระบาทของในหลวง 
ทำาให้มีความสุขที่แท้จริง 
ครอบครัวพ่อแม่ลูกได้อยู่กันพร้อมหน้า
มีแหล่งอาหารในบ้านไม่ต้องไปซื้อ
และยังเป็นแรงกระตุ้นให้เพื่อนบ้านได้ทำาตามอีก
อาชีพเกษตรนั้น สามารถทำามาหาเลี้ยงตัวเองได้ 
ลดค่าใช้จ่าย มีกินมีใช้ตลอด และยังแบ่งปันคนอื่นๆ ได้อีก 
ถ้าหากไม่ฟุ่มเฟือยซื้อสิ่งของที่ไม่จำาเป็น ”

“ทิ้งภาพลวงตา...
เดินเข้าหาความพอเพียง”
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    นายสมคิด ศรีลาวงษ์ อายุ ๕๐ ปี หนุ่มใหญ่อารมณ์ดี 

จบการศึกษาระดับ ม.ศ. ๕ รุ่นสุดท้าย เดิมประกอบอาชีพ

การเกษตรแบบดั้งเดิมตามรุ่นพ่อแม่ โดยแบ่งพื้นที่ท�านา 

๑๒ ไร่ และอีก ๒๐ ไร่ ได้ปลูกมันส�าปะหลังและปลูกอ้อย ด้วยความเป็นคนอารมณ์ดี เพื่อนฝูงเยอะ 

ปี  ๒๕๔๐ จงึได้รบัเลอืกเป็นนกัการเมอืงท้องถิน่ต้องพบปะผูค้นอยูต่ลอดเวลา ออกงานสงัคมอยูเ่สมอ 

จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่ไร่นาเท่าไหร่นัก ผลผลิตที่ได้จึงไม่ค่อยดี    

รายได้ไม่เพยีงพอกับค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นต้องใช้ในครอบครวั ค่าใช้จ่ายทีล่กูๆ 

ต้องไปโรงเรียน ค่าอาหาร ต้องซ้ือเกือบทุกอย่าง  ค่าตอบแทนท่ีได้จากการ 

เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ไม่พอใช้ เพราะออกงานสังคมตลอด ตอนนั้น

รู้สกึว่าเป็นความสขุ มเีกียรต ิแต่มันกเ็ป็นเพียงภาพลวงตา เป็นความสขุ 

ชั่วครู่ยามไม่ยั่งยืน ไม่ใช่ความสุขท่ีแท้จริง จนได้สร้างหนี้สินแบบดิน

พอกหางหมูโดยไม่รู้ตัวจ�านวนมาก 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ด้วยหน้ีสินเพิม่มากขึน้ และค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในครอบครวัก็ต้องใช้จ่าย

ทุกวัน จึงได้ปรึกษากับภรรยาคู่ชีวิต ว่าหลังจากครบวาระแล้ว จะเลิกเล่น

การเมือง ไม่ศรัทธาในการเมืองอีกแล้ว หลังจากได้ดูทีวีรายการเศรษฐกิจพอเพียง เกิดแรงบันดาลใจว่า       

จะท�าเกษตรตามทฤษฏใีหม่ เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบนพ้ืนท่ีของตัวเอง ซึง่น่าจะปรบัเปลีย่น

ให้มีบ่อน�้า เพื่อใช้ในการเกษตรให้มีน�้าใช้ตลอดปี จากที่เคยไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน    

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อครั้งที่หน่วยงานได้พาไปศึกษาดูงาน

 ปี ๒๕๔๓ หลังจากหมดวาระจากการเมือง นายสมคิดฯ ซึ่งได้

วางแผนไว้ก่อนแล้วว่า ถ้าจะลงมือท�าตามการเกษตรผสมผสาน ต้องเริ่ม

จากสารตั้งต้นก่อนที่จะท�าในขั้นตอนต่อไป จึงได้ตัดสินใจซื้อโรงสีข้าว 

เพือ่ทีจ่ะได้ร�า และปลายข้าว เพือ่ใช้เลีย้งสตัว์ไม่ว่าจะเป็น การเลีย้งปลา 

การเลีย้งเป็ด การเลีย้งหม ูและเลีย้งไก่ จากการทีไ่ด้ไปเหน็มา เลยมหีลกั

คิดว่าการวางแผนก่อนลงมือท�าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 

   นายสมคดิฯแบ่งพืน้ท่ีปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีใหม่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

ส่วนที่ ๑ ส�าหรับที่อยู่อาศัย จากนั้นก็โรงสีข้าวขนาดย่อม โรงเลี้ยงหมู 

บ่อเลี้ยงกบ เล้าไก่,เป็ด และคอกวัว  ส่วนที่ ๒ ขุดบ่อเลี้ยงปลา จ�านวน 

๔ บ่อ ตามขอบบ่อปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดไว้ส�าหรับบริโภค และ

สุดท้ายบริเวณปลายที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ต�่าสุด นายสมคิดฯท�าเป็นนาข้าว ซึ่งจะได้รับน�้า

จากบ่อเลี้ยงปลา สามารถท�านาได้ถึง ๒ รอบ ซึ่งนับว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เป็นอย่างยิ่ง ทุกกิจกรรมจากต้นน�้าของนายสมคิดฯ สามารถน�าไปหล่อเลี้ยงและลดต้นทุนให้กับกิจกรรม

ล�าดับรองลงไปได้อย่างดี และเป็นการช่วยลดต้นทุนได้ไม่ใช่น้อย   

ทิ้งภาพลวงตา...เดินเข้าหาความพอเพียง

วางแผนกิจกรรม...จากต้นน้ำาสู่ปลายน้ำา
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 ปัจจุบันบ้านสวนอันอบอุ่นของนายสมคิดฯ จึงมีผู้คน

เข้ามาศึกษาเรียนรู ้อย่างสม�่าเสมอ วันนี้เป็นเกษตรกร

ตัวอย่างของชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสม

ผสาน เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้คนที่ได้พบเจอ ด้วยรอยยิ้ม

จริงใจตลอดเวลาของแก ด้วยความตั้งใจจริง ขยัน อดทน    

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ  ถึงแม้จะถูกตราหน้าว่า “เป็นบ้า” จากการปรับเปลี่ยนแปลงนา           

ที่มีอยู ่ทั้งหมดให้เป็นไร่สวนและบ่อน�้า ซึ่งคนรุ่นพ่อแม่         

ไม่เคยท�ามาก่อน ด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตของ        

นายสมคิดฯ จึงเปลี่ยนอย่างเช่นทุกวันนี้.. 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้                     บาทต่อปี          บาทต่อปี    ๑) นาข้าว ๔ ไร่  ๓,๐๐๐  บริโภค๒) ไม้ผล  ๑,๕๐๐  ๓,๓๐๐๓) พืชผัก  -  บริโภค๔) เลี้ยงสัตว์  ๖๓,๒๙๐  ๒๑๓,๖๐๐๕) เลี้ยงปลา  ๓๔,๖๐๐  ๓๒๐,๐๐๐
รวม  ๑๐๒,๓๙๐  ๕๓๖,๙๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ๑. ที่อยู่อาศัยและโรงสีข้าว

 ๒. พื้นที่ปลูกพชืผักและโรงเลีย้งสัตว์ เช่น หมู 

วัว เป็ด ไก่ กบ เพื่อบริโภคและจ�าหน่าย

 ๓. บ่อเลี้ยงปลา จ�านวน ๔ บ่อ เลี้ยงปลานิล

และปลาหมอ เป็นรายได้หลกั ขอบบ่อปลกูพืชผัก

 ๔. ปลูกข้าว จ�านวน ๔ ไร่ เพื่อบริโภค

 ๕. พื้นที่ปลูกพืชไร่ จ�านวน ๒๐ ไร่ ปลูก

ยางพาราและอ้อย ไว้เป็นเงินเก็บ
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ทีอ่ยู ่: บ้านน�า้เก้ียง  เมอืงนาซายทอง  นครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว 

(หลัก ๒๒) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ครอบครัวหลวงสีโยท�

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กีบ (๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี)

“ด้วยพระบารมี
จากเมืองไทย...ไปเวียงจันทน์”

“ ถ้าพวกเรากลับบ้านไปนี้..
พวกเราจะขอปลูกพืชแบบผสมผสาน
และใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อให้ลดต้นทุน..
และมันมีผลดีต่อสุขภาพและไม่มีสารตกค้าง
เข้ามาสู่ร่างกายของคนเรา
พืชที่จะปลูกเช่น กล้วย ข่า ตะไคร้ 
หวายและอื่นๆ ”
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อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

 นายวัน หลวงสีโยทา ดั้งเดิมมีอาชีพ  ท�านา  หาปลา  

และเข้าป่าหาของป่า เพื่อท�ามาหาเลี้ยงครอบครัว          

มีฐานะยากจน ความเป ็นอยู ่แร ้นแค ้นมีหนี้สิน                       

ป ี ๒๕๔๖ โครงการศูนย ์พัฒนาและบริการด ้านการเกษตรห้วยซอน - ห ้วยซั้ว                                     

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  ได้เข้ามาสนับสนุนทางวิชาการและจัดฝึกอบรมโดยได้ถอด     

บทเรียนที่ประเทศไทยเคยท�ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเพาะช�า การขยายพันธุ์ไม้ผล การท�า

น�้าหมักชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงปลาพันธุ์ต่างๆ โดยได้มีนักวิชาการเข้ามาให้ค�าแนะน�า     

และวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู ้ได้มาให้ความรู ้และ   

แนวคิดในการด�ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     

จากศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ   

เครือข่ายอินแปงและเครือข่ายวนเกษตรภูพาน  

จังหวัดสกลนคร
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เรียนรู้...ลงมือทำา

 หลังได ้อบรมกลับมานายวันฯ ได ้ลงมือท�า           

อย่างจริงจัง ขยัน อดทน ขยายพันธุ์ไม้ผล ท�าดินปลูก  

แกลบเผาเพื่อขายให้กับเรือนเพาะช�า ในนครหลวง

เวยีงจันทน์  ด้วยความขยันอดทน เพยีงไม่นาน นายวนัฯ

มีรายได้จากการเพาะกล้าไม้ได้ถึงปีละ ๑๐๐ ล้านกีบ  ไม่มีหนี้สิน สามารถพึ่งพาตนเองได้          

ซ่ึงได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

สกลนคร  จากการเข้าอบรมเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั ทัง้ในเรือ่งความรูท้างวชิาการและแนวทางการ

ด�าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 นายวนัฯ หลงัจากทีอ่บรมเสรจ็นัน้ ก่อนทีจ่ะจากกลบัไปยงับ้าน

เกิดเมืองนอนที่ นครหลวงเวียงจันทน์ นั้น ได้มีค�ามั่นสัญญาใจที่

ให้ไว้ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ ซึ่งได้จดไว้ในกระดาษแผ่นหนึ่งด้วย        

ภาษาลาว ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทย ก็จะได้ความว่าดังนี้..

“ วันเสำร์ ๒๙ มีนำคม ๒๕๔๖ ท้ำววัน  หลวงสีโยทำ อยู่บ้ำนน�้ำเกลี้ยง

เหนือ หน่วย ๑๐ บ้ำนเลขที่ ๐๙๕ ถ้ำพวกเรำกลับบ้ำนไปนี้ พวกเรำจะขอ

ปลูกพืชแบบผสมผสำนและใช้ปุ๋ยชีวภำพ เพื่อให้ลดต้นทุน มันจะมีผลดี

ต่อสุขภำพและไม่มีสำรตกค้ำงเข้ำมำสู่ร่ำงกำยของคนเรำ พืชที่ปลูก เช่น 

กล้วย ตะไคร้ ข่ำ หวำยและอื่นๆ ”

สัญญาใจ...จากนายวัน
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กิจกรรมภายในพื้นที่

 ทุกวันนี้แม ้นายวันฯจะเสียชีวิตไปแล้ว แต ่ครอบครัว          

หลวงสีโยทายังมีความมุ่งมั่นและต้ังใจลงมือท�าจริง จนมีฐานะ

ความเป็นอยู่ดีข้ึนอย่างชัดเจน กล้าไม้จากแปลงเพาะและขยาย

พันธุ์ไม้ผลของครอบครัวหลวงสีโยทา รวมทั้งวัสดุดินปลูกกระทั่งแกลบเผา ได้ถูกส่งไปจ�าหน่ายให้กับเรือน

เพาะช�ากล้าไม้ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์  อย่างมากมายจ�านวนกว่า  ๒๐  ร้าน  ได้แก่   ร้านขายกล้าไม้

ตลาดโพนต้อง, ตลาดเมอืงจันทบรีุ,  ตลาดหลกั ๕,  ตลาดโพนพะเนา, ตลาดซ�าเกด และอืน่ ๆ อีกหลายร้าน 

ซึ่งมีการจ�าหน่ายพันธุ์ไม้หลายชนิด  เช่น  ผกัติว้  กระโดน  แค  มะม่วง  ลิน้จี ่ ล�าไย  มะกรดู  มะขาม  ผกัเมก็  

และพรกิ จนวนันีค้รอบครวัหลวงสีโยทามรีายได้ เฉลี่ยปีละ ๑๐๐ ล้านกีบ หรือประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท    

มีรถยนต์  ๒ คัน  มีโทรศัพท์และสิ่งอ�านวยความสะดวกใช้  สามารถเก็บเงินส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่ดีได้ 

พออยูพ่อกิน ไม่มีหนีส้นิ พ่ึงพาตนเองได้จากองค์ความรูแ้ละปัญญา มาถงึวนันีด้้วยความขยนัท�า ขยนัหาความรู้ 

ท�าให้ผืนดินไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กลายเป็นแหล่งรายได้และความสุข ไม่เฉพาะแก่ครอบครัวหลวงสีโยทา

เท่านั้น แต่ยังเผยแพร่ความรู้ความคิดไปสู่คนอื่นๆ อีกด้วย

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
กิจกรรม       

            

๑) เพาะต้นไม้ขาย               

๒) ทำาดินปลูก                 ทำารายได้รวม ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กีบ ต่อปี 
              

๓) แกลบเผา               

  
หมายเหตุ : รายได้คิดเป็นเงินบาทประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

}
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ภ�คใต้
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สะแปอิง  ยีดิง

จันทร์  ชาญแท้

หนูผัด  บุญจันทร์

สมโชค  ส�าราญ

ด�า  หะยะมิน

อัมพร  สวัสดิ์สุข

ประเวศ  ประพันธุ์วงศ์

บุญเรือน  ทองจ�ารัส



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

152 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

153

ทีอ่ยู ่: หมูท่ี่ ๓ บ้านโคกกระท่อม ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยจันทร์  ช�ญแท้

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๑๖,๗๐๐ บาท

“ ผมกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจ 
เมื่อรู้ว่าศูนย์ฯจะมาขุดยกร่องดินให้
นั่งเฝ้าดูรถแบ็คโฮว์ทำางานอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน 
พอขุดเสร็จผมก็เอาแกลบลงตามทันที..
เอาต้นไม้ที่ได้รับแจกมาปลูกทันที 
บางคนรอให้ดินหายเปรี้ยว..
ถ้ารอก็มีแต่เสมอตัวกับขาดทุน..
ผมปลูกเลยไม่รอ..รอดก็กำาไร 
ตายก็เสมอตัว..นั่นไงยังได้เก็บลูกอยู่ถึงทุกวันนี้... ”

“เนื่องมาจาก...พระมหากรุณาธิคุณ”
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 นายจันทร์ ชาญแท้ อายุ ๖๒ ปี อดีตหนุ่มชาวนา    

ผู้เคยถวายงานในหลวงโดยบังเอิญมาแล้วถึง ๒ คร้ัง 

ภมูลิ�าเนาเดิมเป็นคนนราธวิาส การศึกษาจบชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๔ อาชีพท�านาและรับจ้างทั่วไป มีรายได้พอเลี้ยงชีพไปตามสภาพ 

บนทีด่นิ ๑๑ ไร่ ซึง่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มพืน้ท่ีเนือ่งจากปัญหาสภาพของดนิเปรีย้วจัด 

บางปีข้าวไม่พอกนิถงึกบัต้องกนิมนั  กนิกลอยรองท้องก่อนกินข้าว บ่อยครัง้คดิจะจ้าง

รถไถปรับแต่งที่ดิน แต่ก็มีเงินไม่พอกับค่าจ้าง ซึ่งตนเองใฝ่ฝันเสมอว่าอยากปลูกพืช

และไม้ผลบนพื้นท่ีของตน ให้เหมือนกับท่ีดูจาก

โทรทัศน์ทุกวันเป็นประจ�า 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  เมื่อปี ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชด�าเนนิเป็นการส่วนพระองค์เพือ่ทอดพระเนตรความ

เป็นอยู่ของราษฎร กระทั่งถึงทุ่งนาของนายจันทร์ฯ 

และทรงสอบถามสภาพพื้นที่โดยรอบกับนายจันทร์ ซึ่งนายจันทร์ยังมีโอกาสได้ถวายงานอีกครั้ง

ในอีก ๑ สัปดาห์ถัดมา หลังจากนั้น พ.ศ.๒๕๒๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จึงได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้ามาขุดยกร่องพื้นที่ปรับปรุงดินให้กับนายจันทร์ฯ  จนกระทั่ง

สามารถแก้ปัญหาดินเปร้ียวได้  และให้ค�าแนะน�าการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน จากความประทับใจและ

ซาบซึง้ในพระมหากรุณาธคุิณ ท�าให้นายจันทร์ฯ มุ่งมัน่ท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าร ิ จนสามารถท�าการ

ปลูกพืชผักและไม้ผลแบบผสมผสานได้หลากหลายชนิด ได้แก่ มะพร้าว เงาะ มังคุด และมะนาว รวมทั้ง 

ปลูกพืชผักทีม่อีายสุัน้  เช่น แตงกว่า คะน้า กวางตุง้ แตงโม ท�าให้มรีายได้เพิม่ให้กับครอบครัวมากข้ึนและ           

มีความเป็นอยู่ที่ดีจนทุกวันนี้  

ด้วยความมุ ่งม่ัน ขยัน อดทนและความพยายามโดยไม่ท้อถอยต่อ    

อปุสรรคต่างๆ  จนท�าให้ในวนันีน้ายจนัทร์ฯได้รบัรางวลัต่างๆ  จ�านวนมาก อาทิ      

รางวัลชนะเลิศ ด้านการท�านาของจังหวัดนราธิวาส เกษตรกรดีเด่น      

ด้านการเกษตรผสมผสานของศนูย์ศกึษาการพัฒนาพกุิลทองฯ ประจ�าปี 

๒๕๕๔ และรางวัลชนะเลิศ ด้านไร่นาสวนผสมของจังหวัดนราธิวาส 

ประจ�าปี ๒๕๕๔

ใต้เบื้องพระบารมี

ยึดหลักพ่อหลวง...
แน่วแน่ในเกษตรแบบผสมผสาน
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ
.ศ. ๒๕๕๖)

กิจกรรม     ต้นทุน        รายได้สุทธิ

              บาทต่อปี      บาทต่อปี    

๑) ไม้ผลแบบผสม  ๓,๓๐๐  ๓๘๖,๗๐๐

๒) พืชผัก         -   ๑๐๐,๐๐๐

๓) ปศุสัตว์         -   ๓๐,๐๐๐

๔) ปลูกข้าว         -      -

รวมค่าใช้จ่ายการลงทุน ๓,๓๐๐   บาท  

รวมรายได้สุทธิ  ๕๑๖,๗๐๐   บาท 

กิจกรรมภายในพื้นที่

  นายจนัทร์ฯ  มพีืน้ทีถื่อครองท้ังหมด ๒๓ ไร่ ได้แบ่งพืน้ทีเ่พือ่จัดตัง้ศนูย์

เรยีนรู้ ปี ๒๕๕๓ จ�านวน ๑๑  ไร่ เพือ่เป็นแหล่งศกึษาและแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ดังนี้

 ๑. ปลกูไม้แบบผสมผสาน เช่น มงัคดุ เงาะ มะพร้าว กระท้อน สร้างรายได้

ประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท/ปี

 ๒. ปลูกพืชผัก เช่น แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง แตงโม อ้อย และมะนาว 

สร้างรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

 ๓. เลี้ยงปลาทับทิม ปลานิลและปลาแรด สร้างรายได้ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี

 ๔. เลี้ยงหมู ๒ ตัวและ วัว ๓ ตัว

 ๕. ท�านา โดยปลูกข้าวนาด�า

พันธุ์ข้าวหอมกระดังงาและข้าว

พันธุ์คูหา เพื่อบริโภคในครัวเรือน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๕๒/๖ ต�าบลกะลวุอเหนือ อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

น�ยดำ�  หะยะมิน

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๖๐๓,๐๒๐ บาท

 “ ภูมิใจและดีใจที่มีโครงการของในหลวง
เหมือนเราหลับอยู่..แล้วพระองค์ท่านมาปลุกให้ตื่น

ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงวันนี้…
หนี้ ๒ ล้านกว่าบาท ตอนนี้ใช้หมดแล้ว.. ”

“ชีวิตยังไม่สิ้น...ต้องดิ้นกันต่อไป”
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  นายด�า  หะยะมิน เดิมเป็นคนตากใบ และ

ย้ายมาอยู่ที่ต�าบลกะลุวอเหนือภายหลัง พื้นที่อดีต

ท�านาได้ดี ต่อมาเกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยพื้นที่ให้รกร้าง 

ซึง่เกดิจากปัญหาทีม่นี�า้ท่วมซ�า้ซาก และประสบปัญหาได้ผลผลติบ้าง ไม่ได้บ้างตลอดมาจนต้อง

ปรับเปลี่ยนอาชีพ ท�าให้ชาวบ้านที่เหลืออยู่คงมีการท�านาแค่พอกินพอใช้  ไม่ได้มุ่งเน้นท�าเป็น

อาชพีหลกั ปี ๒๕๔๗ นายด�าฯจึงตดัสนิใจกูเ้งินก้อนใหญ่ถงึกว่า ๑ ล้านบาท เพือ่ลงทนุเลีย้งกุง้กลุาด�า 

แต่ด้วยความที่โชคไม่เข้าข้าง กิจการบ่อกุ้งขาดทุนยับเยิน เกิดหนี้สินล้นพ้น ทั้งต้นทั้งดอกเบี้ย

กว่า ๒ ล้านบาท ต้องคอยหลบหน้าแทบทุกครั้งที่เจ้าหนี้มาทวง  ท�าให้ชีวิตด�าเนินอยู่ต่อไป     

แบบไร้ความหวัง

ภายหลงัศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ได้เข้ามาช่วยขดุบ่อ

ตอนท�านาข้าว แต่ท�าไปสักพัก ไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงกลับมา

เรยีนรูแ้ละปรบัการประกอบอาชพี โดยมุง่เน้นการท�านาผกับุง้        

ซึ่งได้ผลดีพอสมควรแต่ประสบปัญหาเรื่องน�้าแล้งในพื้นท่ี        

ซ�้าอีก ผลผลิตที่ได้มาไม่เพียงพอต่อการส่งเสียหนี้สินที่มี           

อยู่มากมาย

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ต่อมานายด�าฯ จึงได้หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยไปปรึกษากับชลประทานในพื้นท่ี     

เพื่อหาแนวทางน�าน�้ามาเติมใส่แปลงนาผักบุ้งของตนเองและแปลงเกษตร

ของเพ่ือนบ้าน โดยขอความอนุเคราะห์ในการดึงน�้าจากโครงการส่งน�้าและ        

บ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เข้าสู ่คลองธรรมชาติ          

เมื่อนายด�าและชาวบ้านในพื้นท่ีได้รับการแก้ไขเร่ืองน�้าแล้ว การประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรโดยเฉพาะการท�านาบุ้งก็กลับกลายมีชีวิตชีวา หนทางอันมืดมน

กลับสว่างขึ้นมาอีกครั้ง

 นายด�าฯ จึงมุมานะในการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึด     

การท�านาผักบุ้งเป็นหลัก จากนั้นก็ปลูกไม้ผล พืชผักหมุนเวียน และ

เลีย้งปลาลอฮัน่ ควบคูก่นัไป ด้วยความไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาและ

ความขยันหมั่นเพียรโดยยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ที่ตั้ง ผลผลิตจากน�้าพักน�้าแรงก็ค่อยๆ สร้างรายได้ให้แก่นายด�า   

อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี มเีงนิเหลอืได้ผ่อนใช้หน้ีมาเรือ่ย เพยีง ๘ ปี 

จากความขยนัหมัน่เพยีร  หนีส้นิกว่า ๒ ล้าน ก็หมดสิน้ลง ชวีติเหมอืน

ได้ขึ้นสวรรค์ ความสุขอันแท้จริงเกิดจากพระองค์ท่าน    

มาปลุกให้ตื่นแท้ๆ

ชีวิตไม่สิ้น...ต้องดิ้นกันต่อไป
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ผลตอบแทนทางเศรษ
ฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ.

 ๒๕๕๖)

กิจกรรม    
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

     รายได้    
รายได้สุทธิ

          
   บาทต่อปี      

     บาทต่อปี    
บาทต่อปี 

๑) ปลูกผักบุ้ง 
 ๘,๙๘๐   ๓๖๐,๐๐๐  ๓๕๑,๐๒๐

๒) ผักสวนครัวอื่นๆ 
 -   ๑๓๒,๐๐๐  ๑๓๒,๐๐๐

๓) สวนไม้ผล 
 -   ๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐

    รวม 
      ๖๐๓,๐๒๐

กิจกรรมภายในพื้นที่

 ๑. นาผักบุ้งทั้งหมด ๔ บ่อ แต่ละบ่อจะมีขนาด

ประมาณ ๓ ไร่ และเก็บผลผลิตได้นาน ๔๕ วัน       

ท�าสลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี  สร้างรายได้ไม่น้อย

กว่า ๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

 ๒. ปลูกพืชผัก เช่น มะนาว แตงกวา กระเจี๊ยบ มันปู กุ๋ยช่าย สร้างรายได้เฉลี่ย 

๑๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

 ๓. ปลกูไม้ผล เช่น มะพร้าวน�า้หอม เงาะ มงัคดุ สร้างรายได้เฉลีย่ ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี

 ๔. เลี้ยงปลา ส�าหรับบริโภค แจกจ่ายญาติและเหลือขาย
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๑๘๕ หมู ่๕ ต�าบลดอนตรอ อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครศรธีรรมราช

เกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�งบุญเรือง  ทองจำ�รัส

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๒๘,๔๐๐ บาท

“ ในฐานะที่เป็นชาวนาในลุ่มน้ำาปากพนัง
ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ได้พระราชทาน
เป็นพระมหากรุณาธิคุณเหลือคณานับ 
นอกจากจะปฏิบัติในอาชีพตนให้ดีที่สุด
จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
ในการช่วยพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังให้บรรลุผล 
เพื่อตอบแทนพระองค์ท่าน ”

“บูรณาการ...แห่งนาข้าวครบวงจร”
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 นางบญุเรอืน  ทองจ�ารสั อาย ุ๕๖ ปี มอีาชพีท�านา 

มาตัง้แต่สมยัพ่อแม่ ในพืน้ที ่๓๔ ไร่ ซึง่เดมิปลกูข้าวได้

เพียงปีละคร้ัง เพราะอยู่ไกลจากแหล่งน�้าต้องอาศัย

เพียงน�้าฝนตามฤดูกาล ผลผลิตที่ได้จึงน้อยแทบไม่มี

รายได้เหลือจากการท�านา บางปีประสบปัญหานาล่มท�าให้ขาดทุนมีหนี้สิน อีกทั้งต้นทุนที่ใช้                  

ท�านากส็งู เพราะจากค่าปุย๋เคม ี ยาฆ่าแมลงแล้ว ยงัต้องมค่ีาจ้างขนส่งข้าวออกมาจากทุ่งนาอกี 

เน่ืองจากไม่มีถนนเข้าไปถึงพื้นที่ท�านาของตน นางบุญเรือนฯจึงต้องเช่าพื้นท่ีเพิ่มอีก ๓๐ ไร่      

เพือ่ให้มรีายได้เพยีงพอในการเลีย้งดคูรอบครวั จนกระทัง่มโีครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงั

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ท�าให้นางบุญเรือนฯเริ่มมี      

ความหวงัที่จะมีน�้าเพิ่มขึ้นในการท�านาปรังได้

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ปี ๒๕๔๘ เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ 

เริ่มด�าเนินการมาถึงพื้นที่นาของนางบุญเรือน การท�านาปีละ          

๒ ครั้งเป็นจริง พร้อมกับถนนหนทางที่สะดวกสบายขึ้นมาก 

อีกทั้งความรู้ การช่วยเหลือ และค�าแนะน�าจากหน่วยงานก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใฝ่รู้      

สู้กับความยากจนและการปลดเปลื้องหนี้สิน ประกอบกับความขยัน มุ่งมั่นและมีจิตอาสา จึงมักเป็น

ผู้ริเริม่ ร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่ข้ามาส่งเสรมิให้การช่วยเหลอือยูต่ลอด โดยยดึม่ันในแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นประจักษ์แก่คนในชุมชนว่า การท�านาสามารถสร้างเป็น

อาชีพที่มั่นคงได้

 จึงได้มกีารศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์แล้วน�ามาปฏบัิตจิรงิ        

ท�าบญัชีรายรบัรายจ่าย เพือ่จะได้รูต้้นทนุการท�างานและประเมนิ

สถานภาพของตัวเอง การคดิทบทวนแก้ไขส่วนท่ีผดิพลาด พัฒนา

อย่างเป็นระบบแบบค่อยเป็นค่อยไป ที่ส�าคัญคือการด�าเนิน

กิจการผลิตข้าวแบบครบวงจร เป็นมิตรกับธรรมชาติและ             

สิ่งแวดล้อม  

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
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ผลตอบแทนเศรษฐกิจ (ประจำาปี ๒๕๕๖)
กิจกรรม            ค่าใช้จ่ายในการลงทุน          รายได้            รายได้สุทธิ                 ปีละ ๒ ครั้ง (บาทต่อปี)    แปรรูป (บาทต่อปี)     บาทต่อปี 
๑) ข้าว กข.๔๗ ๖๕,๘๐๐ ๑๐๙,๒๐๐ ๔๓,๔๐๐๒) ข้าวหอมนิล ๙๒,๕๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๕๗,๕๐๐๓) ข้าวสังข์หยด ๔๖,๒๕๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๓,๗๕๐๔) ข้าวหอมปทุม ๔๖,๒๕๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๘๓,๗๕๐๕) แปรรูปน้ำาจมูกข้าว           -                  -      ๔๐,๐๐๐   รวม   ๕๒๘,๔๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจอย่างแท้จรงิของนางบญุเรือนฯ การท�านา

ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์จึงพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว  ในพื้นที่

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังฯ ซึ่งปัจจุบันผลิตข้าวอินทรีย์   

แบบครบวงจร ต้ังแต่ การปลกูข้าวโดยวธิโียนกล้า การผลติปุ๋ยชีวภาพใช้เอง 

ก�าจดัหอยเชอร่ีด้วยการเลีย้งเป็ดไล่ทุง่ ท�าฮอร์โมนจากไข่หอยเชอรี ่ จนกระท่ังเกบ็เกีย่วและแปรรปู

ผลผลิตเองในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ได้สูงที่สุด อันจะท�าให้สร้าง   

ความมั่นคง พออยูพ่อกนิในอาชีพชาวนาได้ อกีทัง้ยงัได้จดัตัง้ศนูย์เรยีนรู้ระบบการผลติและระบบธรุกิจ

ของกลุม่ด้วย

 ปัจจุบันนางบุญเรือน ลดพื้นที่การท�านาลงโดยท�าในเฉพาะท่ีนาตัวเอง ๓๔ ไร่ เพ่ือลดต้นทุน            

และท�าตามก�าลังตนเอง ปัจจุบันใช้ต้นทุน ๒,๓๕๐ บาท/ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๖๕๐ กิโลกรัม/ไร่ 

และปลูกข้าวหลายชนิดเพ่ือแปรรูปขายเอง ดังน้ี

 ๑. ข้าวหอมนิล จ�านวน ๑๐ ไร่ แปรรูปเป็นข้าวกล้อง

 ๒. ข้าวสงัข์หยด จ�านวน ๕ ไร่ แปรรูปเป็นข้าวกล้อง

 ๓. ข้าวหอมปทมุ จ�านวน ๕ ไร่ 

แปรรปูเป็นข้าวสาร

 ๔. การปลกูผกัเลีย้งเป็ด 

เพือ่บรโิภคในครวัเรอืน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๗๗/๒ หมู ่๘ ต�าบลกะลวุอเหนือ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านการเพาะเห็ด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยประเวศ  ประพันธุ์วงศ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๔๔๐,๐๐๐ บาท

“ อย่าใช้สารเคมีในการกำาจัดแมลงนะ..
 โรคเชื้อรามันเยอะ...เราก็เอาก้อนเห็ดเก่าไปเผา 

แล้วเอาน้ำาส้มควันไม้มารดฆ่าแมลง 
เหลือขี้เถ้าก็เอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ย

ถ้าเราไม่กำาจัดแบบนี้ เชื้อราก็จะระบาดไปทั่ว 
ขยะจากถุงพลาสติกก็เต็มไปหมด

เราต้องช่วยกันดูแล..อย่าให้เป็นภาระต่อสังคม.. ”

“เห็ดช่วยชีวิต..พลิกวิกฤตเป็นโอกาส”
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 นายประเวศ  ประพนัธุว์งศ์  ภรรยาชือ่ 

นางจริะปรยีา ประพันธ์ุวงศ์ มีบุตร ๑ คน 

แต่เดมิครอบครวัมอีาชพีก่อสร้าง มรีายได้พอเลีย้งครอบครวั 

แต่ก็ไม่แน่นอน ต่อมาเมื่อปี ๒๕๓๓ ภรรยาได้เข้ามาเป็นลูกจ้างรายวันของ              

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงมีโอกาสได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ          

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด พร้อมท้ังได้ค�าแนะน�าวิธีการทุกข้ันตอนของ    

การเพาะเห็ด เมื่อปี ๒๕๓๔ ภรรยาได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจ�าท่ีศูนย์ฯ              

เพื่อกลับมาปลูกพืชผักหมนุเวยีนทีบ้่านของตนเอง ได้แก่ ถัว่ฝักยาว แตงกวา ผักบุง้              

และชนดิอืน่ๆ  ในขณะเดยีวกนั ก็เริ่มท�าการเพาะเห็ดฟาง โดยใช้ผักตบชวาตามร่องผัก

มุงด้วยพลาสติก จนกระทั่งเริ่มสร้างโรงเรือน      

เพาะเห็ด  ข้ึนมาเป็นรายได้เสรมิให้กบังานก่อสร้าง

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลังจากวิกฤตฟองสบู ่แตกเมื่อป ี ๒๕๔๐ ท�าให ้                 

งานก่อสร้างของนายประเวศฯ ต้องจบสิ้นลงอย่างถาวร         

แต่ด้วยความรอบคอบของภรรยาคู่ชีวิตที่วางแผนการเพาะเห็ด

ไว้รองรับแล้ว ทั้งคู่จึงมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดอย่างจริงจัง ด้วยความขยัน อดทน จึงสามารถ

สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพิ่มขึ้นอีกถึง ๒๑ โรง พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกชายตนเอง

ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนลูกชายมีความช�านาญและได้ต่อยอดองค์ความรู้  ในขั้นตอนคัดแยก

เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ ขยายเชื้อและเพาะเห็ดจนถึงขั้นการเก็บผลผลิตท�าให้กิจการดีข้ึนตามล�าดับ     

สร้างรายได้และความสุขให้กับครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย

 ปี ๒๕๔๗ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ท�าให้

ครอบครวัต้องเจอกบัปัญหาใหญ่อกีครัง้เนือ่งจากของขาย

ไม่หมด แต่ก็ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยการน�าเห็ดที่เหลือมา

ท�าการแปรรูป เช่น เห็ดทอด น�้าพริกเห็ด แหนมเห็ด     

เหด็คลกุงา และเหด็สวรรค์  สร้างรายได้ต่อเนือ่งมาจนถงึ    

ทุกวันนี้

     จากความสนใจใฝ่รู้ ขยัน และอดทนและร่วมมือ      

ร่วมใจกนั ในครอบครวั อนัจะเหน็ได้จากยามท่ีว่างเว้นจาก          

การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกของลูกชาย ทั้ง ๓ ชีวิต พ่อ แม่ ลูก จะมานั่งช่วยกันกรอก     

ถุงก ้อนเห็ดอยู ่ เป ็นกิจวัตร ซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงความส�าเร็จของการด�าเนินชีวิตตาม                    

แนวพระราชด�าริอย่างแท้จริง

สามแรงรวมชีวิต...พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

กิจกรรม     ต้นทุน        รายได้สุทธิ              บาทต่อปี      บาทต่อปี    ๑) เพาะเห็ดเศรษฐกิจ  ๑๕๐,๐๐๐   ๓๕๐,๐๐๐๒) เห็ดแปรรูป  ๑๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐๓) เลี้ยงปลาดุก  ๕,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐๔) ปลูกผักสวนครัว  ๕,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐๕) สวนยาง  -   ๓๐,๐๐๐๖) น้ำาส้มควันไม้  ๑,๐๐๐   ไว้ใช้ในครัวเรือนรวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน                ๑๗๑,๐๐๐รวมรายได้สุทธิ         ๔๔๐,๐๐๐ 

กิจกรรมภายในพื้นที่

  พ้ืนทีถ่อืครองทัง้หมด ๑๐ ไร่ แบ่งเป็น

พื้นที่สวนยางจ�านวน ๗ ไร ่ และพื้นที่      

ท�าการเกษตรจ�านวน  ๓ ไร่ โดยมีกิจกรรม

ต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ ดังนี้

 ๑. ด้านการปลูกพืช ได้แก่ ยางพารา 

จ�านวน ๘๐ ต้น และการเพาะเหด็ ชนดิต่าง ๆ  

ได้แก่ เห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรมฮังการี  และ

เห็ดเปาฮื้อ รวมถึงการเพาะเชื้อและ

ท�าก้อนเพาะเหด็ขาย โดยมต้ีนทุนก้อนละ 

๗  บาท  ซึ่งสามารถน�าไปจ�าหน่ายได้ในราคา ๑๐ บาท 

ปัจจุบันสร้างรายได้ไม่ต�่ากว่า ๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

 ๒. ด้านประมง มีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จ�านวน ๒๑ บ่อ บ่อละ ๑๐๐ ตัว เป็นการเลี้ยง

เพือ่มุง่เน้นบรโิภคในครัวเรือนเป็นหลกัทีเ่หลอืจึงจ�าหน่าย เพือ่สร้างรายได้ตกเดอืนละ ๑,๐๐๐ บาท

 ๓. ด้านพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดหมดอายุด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ 

เพ่ือหว่านในแปลงยางพารา และพชืผกัสวนครวั การผลติน�า้หมกัชวีภาพซปุเปอร์ พด.๒ จากวสัดุ

ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ฉีดพ่นดอกเห็ด พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และต้นยางพารา อีกทั้งใช้ผสม

คลกุกบัขีเ้ลือ่ยก้อนเหด็  และการผสมน�า้หมักชีวภาพ พด.๖ จากเศษอาหารเพือ่บ�าบัดน�า้เสยีและ

ลดกลิ่นเหม็นของน�้าในบ่อเลี้ยงปลาดุก

 ๔. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด  ปี ๒๕๔๖ ได้เริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่                                

เห็ดทอด น�้าพริกเห็ด แหนมเห็ด เห็ดคลุกงา และเห็ดสวรรค์ เพื่อจ�าหน่ายในงานชมศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ ท�าให้มีรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี
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ทีอ่ยู ่: หมูท่ี่ ๒ บ้านโคกอฐิ-โคกใน ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยสมโชค  สำ�ร�ญ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๕๘,๐๐๐ บาท

“ ปลูกพืชผักต้องรู้จักช่วงฤดูกาลหนึ่ง...
สองรู้หลีกเลี่ยงแมลงศัตรูพืช 

เช่นช่วงหลังมรสุม แมลงบางส่วนจะถูกทำาลายตามธรรมชาติ...
ผมปลูกแตงโมไม่ได้ใช้สารเคมีเลย 

แต่เวลาทำาต้องทำาพอประมาณ เหลือกินเท่าไรก็ค่อยขาย 
ถ้านำามาแปรรูปได้ ก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีก 

ส่วนที่กินไม่ได้หรือเสียหายก็เอาไปเลี้ยงปลาในบ่อ ”

“เจ้าตำาหรับ...มะละกอต้นเอน”
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 นายสมโชค  ส�าราญ เดิมมีอาชีพรับราชการครู 

เกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด จงึเปลีย่นมาประกอบ

อาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีต้นทุนด้ังเดิม คือ    

มีองค์ความรู้ เรื่องการเพาะพันธุ์ปลาแรดโดยไม่ต้องใช้ไรแดง แต่ใช้วิธีเลี้ยงแบบ

ธรรมชาติแทน เป็นผลท�าให้สามารถลดต้นทุนการผลติได้  แต่ผลผลติทางการเกษตร

ไม่ด ี เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นดินเปร้ียวจัด นายสมโชค  จงึได้เข้ามาขอค�าแนะน�าจาก

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลังจากได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัย    

การผลิตในการปรับปรุงดินและท�าการเกษตรเพิ่มเติม        

นายสมโชคฯจึงได ้น�าความรู ้และค�าแนะน�าต่างๆ                 

มาประยุกต ์ ใช ้ ในพื้นที่ท�าการเกษตรของตนเอง                

จนกระทั่งปัจจุบันประสบความส�าเร็จในการท�าการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งจาก

องค์ความรู้ที่มีจะเห็นได้ชัดเจน ซึ่งนอกเหนือจากการเพาะพันธุ์ปลาแรดแบบธรรมชาติ        

ทีม่ต้ีนทนุต�า่แล้ว ได้ปลกูไม้ผลแบบต้นเอนบนคนัดนิ ซึง่ช่วยให้ใช้ประโยชน์พืน้ทีไ่ด้มากขึน้

และเก็บเก่ียวผลผลติได้ง่ายขึน้เพราะต้นไม่สูงมาก อีกท้ังยงัให้ผลผลติมากและรากไม้ยงัช่วย

รกัษาหน้าดนิได้อีกด้วย จนเป็นทีรู่จ้กักนัไปทัว่ส�าหรบั  ต้นต�าหรบั การปลกูมะละกอต้นเอน และ

มะพร้าวต้นเอน ของสวนนายสมโชค

  ด้วยความอตุสาหะและความเพยีรพยายามในการแสวงหาองค์ความรูใ้หม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 

จนท�าให้นายสมโชคฯสามารถน�าความรูใ้นด้านต่างๆ มาปรบัใช้ในการด�าเนนิชวิีตประจ�าวนั

ให้ราบรืน่และมชีวีติทีพ่อเพยีง ไม่ฟุง้เฟ้อ จนสามารถลดรายจ่ายของครวัเรอืนได้ด้วยผลผลติ

ทีต่นเองปลกูขึน้มา  พร้อมทัง้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครวั ถึงแม้ว่าจะไม่มากมาย

จนร�า่รวย แต่ก็เพียงพอส�าหรบัค่าใช้จ่าย  ทัง้ตนเองและ

ครอบครัวได้อย่างสุขสบาย และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตาม

แนวพระราชด�าริที่ส�าคัญอีกจุดหนึ่ง

จากต้นทุนเดิม...เรียนรู้เพิ่มเติมจนสำาเร็จ
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
กิจกรรม     ต้นทุน        รายได้สุทธิ              บาทต่อปี      บาทต่อปี    
๑) มะพร้าวน้ำาหอม  ๒,๒๐๐   ๒๘,๐๐๐๒) มะนาว  ๒,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐๓) มะละกอ  ๑,๒๐๐   ๒๐,๐๐๐๔) ข้าวโพดหวาน  ๑,๒๐๐   ๒๐,๐๐๐๕) ปลา  ๘,๕๐๐   ๔๐,๐๐๐รวม  ๑๕,๑๐๐   ๑๕๘,๐๐๐  

กิจกรรมภายในพื้นที่

 จากพื้นที่ถือครองทั้งหมดจ�านวน ๒๖ ไร่ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และพื้นที่ท�า    

การเกษตร จ�านวน ๑๒ ไร่ โดยในพื้นที่ท�าการเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้แบ่ง

ออกเป็นกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

 ๑. ด้านการปลูกพืช ด�าเนินการทั้งในส่วนพืชหมุนเวียน เช่น แตงโม,ข้าวโพดหวาน, 

พรกิ,มะเขอื,ถัว่ฝักยาว และถัว่พู รวมท้ังไม้ผลชนิดต่าง ๆ   เช่น มะพร้าวน�า้หอม มะม่วงเบา 

มะละกอ มะนาว ฝรั่งส้มกระท้อน และมะกรูด

 ๒. ด้านประมงมีการเลี้ยงปลาในร่องสวน  เช่น ปลาแรด ปลาบ้า ปลาจาระเม็ดน�้าจืด 

และเพาะพันธุ์ปลาแรดเพื่อจ�าหน่าย

 ๓. ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ เพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน

 ๔. ด้านพัฒนาที่ดิน มีการท�าปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง พด.๑  เพื่อปรับปรุง

สภาพดินและบ�ารุงดิน การผลิตน�้าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง พด.๒ เพื่อเร่งการเจริญ

เติบโตของพืช การผลิตเชื้อจุลินทรีย์

เพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้

สารเร ่ง พด.๓ และการผลิตสาร

ป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่ง

พด.๗  อีกทั้งการปลูกหญ้าแฝก       

เพื่อป ้องกันการชะล้างพังทลาย     

ของหน้าดิน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๑๑๘/๒ หมู ่๑๐ บ้านคีร ีต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยสะแปอิง  ยีดิง

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๕๗๐,๒๕๐ บาท

“ ด้วยมีใจรักและความสนใจในอาชีพการเกษตร  
จึงพยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ
มาปรับใช้ในพื้นที่ทำาการเกษตร
ของตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยหยุดนิ่ง 
ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นครูนั้น
มีความยินดีและพร้อมเสมอ 
สำาหรับการถ่ายทอดความรู้ที่ตนเอง
มีให้แก่ผู้สนใจ... ”

“ครู...ผู้ยึดมั่นในแนวทางพระราชดำาริ”
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  นายสะแปอิง ยีดิง อดีตครูผู้มุ่งมั่นที่จะสืบสาน

แนวทางตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียงด้วย 

การท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ปัจจุบันมีอายุ ๖๐ ปี เข้ารับราชการครู        

ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๓ ซึ่งระหว่างที่รับราชการแม้จะมีรายได้จากอาชีพครู จ�านวน 

๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาทต่อปี แต่ด้วยใจรกัในการท�าการเกษตร จึงประกอบอาชีพเสรมิ 

ด้วยการท�าสวนแบบผสมผสานในพื้นที่ของตนเอง โดยได้เข้ามาเรียนรู้และ

ศึกษาแนวทางการท�าการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตัง้แต่   

ปี ๒๕๓๗ ท้ังน้ี หลังจากเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด ปี ๒๕๕๕ กห็ันมาลุย

งานในแปลงเกษตรของตนเองอย่างเต็มตัว

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

174 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

175

กิจกรรมภายในพื้นที่

 หลังจากมีเวลาในการศึกษาและลงมือท�าอย่างเต็มที่         

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จนกระทัง่เกดิองค์ความรู้ 

การบริหารจัดการด้านการเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการ     

ดินเปรี้ยวจัด เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมส�าหรับการปลูกสละ และการใช้แมลงเป็นตัวช่วยในการผสม         

เกสรสละ ด้วยมุง่มัน่จนประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิชีวติ จึงท�าให้ได้รบัการคดัเลือกเป็นศูนย์เรียนรูต้าม

แนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ปี ๒๕๕๒ และเป็นวิทยากร

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคล                

ที่สนใจทั่วไป

 จากการด�าเนินชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ จึงท�าให้ไม่ขัดสนเงินทองและไม่มีหนี้สิน 

มีแหล่งอาหารที่ม่ันคงจากผลผลิตในสวนของตนเองเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและแบ่งปันญาติพ่ีน้อง

ในพ้ืนที่ ส่วนที่เหลือก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซ้ือถึงบ้าน ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคง           

ปี ๒๕๕๖ มีรายได้จากภาคเกษตรและเงินบ�านาญ รวมรายได้สุทธิเป็นเงิน จ�านวน ๕๗๐,๒๕๐ บาท

ด้วยความเป็นครู...
จึงหมั่นเรียนรู้และถ่ายทอด

 ในพื้นที่ซึ่งจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน ๑๖ ไร่ มีกิจกรรม

ที่ด�าเนินงานภายในพื้นที่แบ่งออกเป็น ดังนี้

 ๑. บ้านที่อยู่อาศัย และพื้นท่ีว่างรอบๆ บริเวณบ้าน เป็นพื้นท่ีปลูกไม้ผล         

ผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ และเพาะเห็ด จ�านวน ๒ ไร่ ซึ่งไม้ผลผสมผสานที่ปลูก

ได้แก่ ลองกอง จ�าปาดะไร้เม็ด ขนนุ เงาะโรงเรยีน สละ และระก�าหวาน ซ่ึงปลูกสละ

เป็นพชืหลกัและมรีะก�าหวานเป็นพืชแซม  เพาะเหด็ ๑ โรง เพือ่เก็บผลผลติมาบรโิภค 

ในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้าน ส่วนก้อนเชื้อเห็ดที่หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว  

น�าไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ต่อไป ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่, แพะ, แกะ, โค 
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ปลูกปาลมน้ำมัน
ปลูกยางพารา

ปลูกออย 
๙.๕ ไรการเลี้ยงปลา

๒ ไร

บานที่อยูอาศัย 
พื้นที่ปลูกไมผลผสมผสาน

เลี้ยงสัตว และเพาะเห็ด  ๒ ไร

บานที่อยูอาศัย 
พื้นที่ปลูกไมผลผสมผสาน

เลี้ยงสัตว และเพาะเห็ด  ๒ ไร

การปลูกปา 
และไมผลผสมผสาน

๒.๕ ไร ส�าหรับเป็นอาหาร และมูลสัตว์ต่าง ๆ น�าไปเป็นปุ๋ยส�าหรับ          

ใส่ไม้ผลในสวน ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้    

เป็นอย่างดี 

  ๒. การเลี้ยงปลา จ�านวน  ๒ ไร่ มีท้ังการเลี้ยง                   

ในบ่อดินและในกระชัง ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา ปลาตะเพียน 

ปลาบ้า และปลาหมอ นอกจากนี้ ได้มีการท�าปุ๋ยหมักโดย            

ใช้เศษพชืต่างๆ กองไว้ในบ่อเพือ่ให้เกดิแพลงตอน เพือ่เป็นอาหาร

ธรรมชาติให้กับปลาในบ่อด้วย

  ๓.  การปลกูป่าและไม้ผลผสมผสาน จ�านวน ๒.๕ ไร่ นายสะแปองิ มคีวามสนใจ 

ในการปลูกป่า และมีแนวคิดที่จะท�าเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นๆ จึงเริ่มทดลองปลูกป่า เช่น     

สยาแดง กนัเกรา ตะเคยีนทราย กฤษณา ฯลฯ ในพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัไม้ผล ซึง่พนัธุไ์ม้เหล่านีม้กีารเจรญิเตบิโต

ที่สมบูรณ์ท�าให้เกิดสภาพสวนเกษตรแบบผสมผสานสนับสนุนเก้ือกูลกัน กลายเป็นระบบนิเวศน์ท่ีมีความ

หลากหลายของพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาศัยอยู่ร่วมกัน

 ๔.  การปลูกปาล์มน�้ามัน ปลูก

ยางพารา ปลูกอ้อยแซมปาล์ม 

จ�านวน ๙.๕ ไร่ ซ่ึงศูนย์ศึกษา     

การพัฒนาพิกุลทองฯ ได ้ ให ้       

การสนับสนุนการขุดยกร ่อง 

พร ้อมทั้ งให ้ความรู ้ด ้านการ

ปรับปรงุบ�ารงุดนิ การท�าปุย๋หมกั 

การปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุง

บ�ารุงดินก่อนการเพาะปลูกพืช

และปลูกอ ้อยแซมระหว ่าง        

ต้นปาล์ม เพ่ือเพ่ิมรายได้และ

เป็นการใช้พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์

สูงสุด

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
๑) เครื่องตัดหญ้า/อุปกรณ์ ๖๐๐
๒) ค่าปุ๋ย  ๗,๓๕๐
๓) ค่าน้ำามัน  ๔,๒๐๐
๔) ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย  ๓,๐๐๐
๕) ค่าแรงงานตนเอง  ๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย  ๔๕,๑๕๐

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)กิจกรรมค่าใช้จ่าย       กิจกรรมรายได้          
รายได้จากการเกษตร
๑) ปาล์มน้ำามัน  ๒๘,๐๐๐
๒) สละ  ๑๐,๐๐๐
๓) มะพร้าว  ๒,๔๐๐
๔) หมาก  ๕,๐๐๐
๕) เศษยาง (ยางก้อน) ๑๐๐,๐๐๐
รวมรายได้ภาคเกษตร  ๑๔๕,๔๐๐

รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ         
๑) เงินเดือน           ๔๐๐,๐๐๐
๒) รับจ้างไถที่            ๗๐,๐๐๐
รวมรายได้สุทธิจากภาคเกษตร   ๕๗๐,๒๕๐  
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๑๕๔ หมู ่๔ ต�าบลนาปะขอ อ�าเภอบางแก้ว จงัหวดัพทัลงุ

เกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรผสมผสาน 

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ บ้านครองชีพ

น�งหนูผัด  บุญจันทร์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๔๘,๐๐๐ บาท

“ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ตนเองและคนในชุมชนมาก 
จากการน้อมนำาแนวพระราชดำาริมาปรับใช้ 
พบว่าสิ่งเหล่านี้มีการลงทุนที่น้อย 
แต่ได้กำาไรดี อีกทั้งก่อเกิดรายได้ที่มั่นคง
และมีรายได้ทุกวัน ที่สำาคัญคือ 
ทำาให้ได้มีเวลาอยู่ครอบครัว
ไม่ต้องไปทุกข์ยากลำาบาก
กับการทำางานนอกบ้าน ” 

“ด้วยพระบารมี...มหาราชินีแห่งสยาม”
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  นางหนูผัด บุญจันทร์ ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี เมื่อก่อน

ประกอบอาชีพรับจ้าง โดยท�างานอยู่ที่โรงงานผลิตถุงมือ 

ประมาณ ๗-๘ ปี โดยได้รับค่าจ้างประมาณ ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท  

ต่อเดือน ซึ่งเงินจ�านวนดังกล่าวสามารถน�ามาใช้จ่ายในครอบครัวได้บ้าง 

แต่กไ็ม่ถงึกบัท�าให้มเีงนิเกบ็ อกีทัง้การท�างานโรงงานดังกล่าว ท�าให้นางหนผัูดฯ ไม่ค่อยได้มเีวลา    

ให้กับครอบครัว เพราะบางวันก็ท�างานแต่เช้า บางวันก็อยู่ท�างานรอบดึก จึงท�าให้ไม่ค่อย             

ได้พบหน้าลูก ถึงแม้รายได้จากการท�าโรงงานค่อนข้างดี    

แต่ครอบครัวจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน

อยู่บ่อยครั้งนัก ท้ังนี้นางหนูผัด มีพื้นท่ีในครอบครอง 

จ�านวน ๑๐ ไร่ ซึ่งช่วงที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ก็มีการ

ท�านาและเลีย้งววัควบคู่ไปด้วย แต่ผลผลติท่ีได้กเ็พยีงพอ

แค่การบริโภคภายในครัวเรือน

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ต่อมา เมือ่วนัที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

บ้านหวัป่าเขยีว ต�าบลทะเลน้อย อ�าเภอควนขนนุ จังหวดัพทัลงุ 

ทรงทราบถึงความยากจนของราษฎรจึงได้มีพระราชด�าริ    

ให้หาพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่จดัท�าโครงการฟาร์มตวัอย่างฯ เพือ่ให้ราษฎร

เข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติจริง แล้วน�ากลับไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง 

ซึ่งในการนี้ ประชาชนจ�านวน ๙๓ ราย ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินรวม ๒๕๔ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา ให้เป็น

พื้นที่ส�าหรับด�าเนินงาน ซึ่ง ๑ ใน ๙๓ ราย ที่บริจาคที่ดิน คือ นางหนูผัดฯ ซึ่งเมื่อโครงการฯ ได้จัดตั้งขึ้น      

นางหนูผัดฯจึงลาออกจากโรงงาน และเข้ามารับการฝึกอบรมและเรียนรู้งานด้านอาชีพกับฟาร์มตัวอย่างฯ 

และยังได้รับค่าตอบแทน วันละ ๑๓๐ บาท/วัน ซึ่งแม้ว่ารายได้จะหายไปและเงินที่ได้จะน้อยกว่าที่ได้รับ

จากโรงงานแต่การท�าฟาร์มตวัอย่างฯ ก็ช่วยให้นางหนผูดัมเีวลาอยูก่บัครอบครวัมากยิง่ขึน้ ท�าให้ครอบครวั

มคีวามสขุและมคีวามอบอุน่มากขึน้ การด�าเนินชวิีตไม่ต้องรบีร้อนออกไปท�างานนอกพืน้ท่ี และไม่ต้องเสี่ยง

กับการเดินทางไปท�างาน

  ช่วงเวลาท่ีท�างานที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ได้เรียนรู้การท�าเกษตรกรรมในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น         

การปลกูพืชผกัสวนครวั การเพาะเหด็ ประมง และปศสุตัว์ แต่สิง่ท่ีรูส้กึสนใจและคดิว่าน่าจะสามารถสร้าง              

รายได้ ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดีคือ การเพาะเห็ด นางหนูผัดฯ  ได้ท�างานและเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ 

ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ และได้น�าองค์ความรู้ที่ได้เหล่านั้นโดยเฉพาะการเพาะเห็ดกลับมาปฏิบัติเองที่บ้าน 

โดยได้ปรับพื้นที่แบ่งเหลือจากที่พักอาศัยมาสร้างโรงเพาะเห็ด จ�านวน ๒ โรง รวมทั้ง มีการเลี้ยงกบ วัว ไก่

พื้นเมือง ปลูกกล้วย และยางพารา (แทนพื้นที่นา) สร้างรายได้ให้นางหนูผัดฯ มากกว่าท�างานโรงงานกว่า     

๓ เท่า และยังมีเวลาอยู่กับครอบครัว ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบและเสี่ยงภัยอีกต่อไป

ด้วยพระบารมี..มหาราชินีสยาม

เรียนรู้..และพัฒนาต่อยอด
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ผลตอบแทนเศรษฐกิจ (ประจำาปี ๒๕๕๖)
กิจกรรม            ค่าใช้จ่ายในการลงทุน          รายได้            รายได้สุทธิ                   (บาทต่อปี)              (บาทต่อปี)      (บาทต่อปี) 
๑) เพาะเห็ด            ๒๐,๐๐๐              ๑๖๘,๐๐๐       ๑๔๗,๐๐๐๒) ก้อนเช้ือเห็ด          ๖๐,๐๐๐              ๑๘๐,๐๐๐       ๑๐๘,๐๐๐๓) เลี้ยงกบ             ๖๐,๐๐๐              ๑๔๐,๐๐๐       ๘๐,๐๐๐   
    รวม             ๑๔๐,๐๐๐              ๔๘๘,๐๐๐      ๓๔๘,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ๑. เพาะเห็ด จ�านวน ๒ โรง โดยแต่ละรอบการผลิตทั้ง        

๒ โรง ใช้ต้นทนุ จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพราะผลติก้อนเช้ือเอง          

เม่ือออกดอกก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ ๓ – ๔ เดือน              

เก็บผลผลิตได้วันละ ๑๕ กิโลกรัมต่อโรง  ขายกิโลกรัมละ           

๔๐ บาท สร้างรายได้อย่างน้อย ๔๐๐ บาท ต่อวัน

 ๒. ผลติก้อนเชือ้เหด็จ�าหน่ายให้กบัชาวบ้านทีส่นใจ โดย

จะจ�าหน่ายก้อนละ ๑๐ บาท ซึ่งโดยเฉลี่ยจะสามารถจ�าหน่ายได้ประมาณ ๑,๕๐๐ ก้อน ต่อเดือน

 ๓. การเลี้ยงกบ ซึ่งจะเลี้ยงประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว และน�าไปขายได้ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท

 ๔. การเลี้ยงวัว และไก่พื้นเมือง ซึ่งจะเลี้ยงไว้บริโภคภายในครัวเรือน

 ๕. การปลูกยางพารา ทดแทนพื้นที่การปลูกข้าว

 จากความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด ประกอบกับความมีน�้าใจของนางหนูผัดฯ        

ท�าให้นางหนูผัดฯได้ขยายองค์ความรู้โดยเฉพาะเรื่องการเพาะเห็ดของตัวเองจะสามารถช่วยสร้างรายได้

ให้แก่เพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืน

และมั่นคง
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๓๙ หมู ่๑๕ ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

เกษตรกรตัวอย่าง ด้านการท�าสวนส้มโอทับทิมสยาม

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

น�งอัมพร สวัสดิ์สุข 

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

“ ส้มโอทับทิมสยาม...
รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ 

สีของเนื้อแดงทับทิม 
ผิวผลนิ่มดั่งกำามะหยี่ 

จุดเด่นและข้อได้เปรียบ
ของชาวสวนส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 

ก็คือเกษตรกรเป็นผู้กำาหนดราคาเอง
ตามความต้องการของตลาด 

หากตลาดมีความต้องการมาก
เราก็ปรับราคาขึ้นได้เราทำาเช่นนี้ได้ก็เพราะ 

บารมีของพระองค์ท่าน..
หากไม่มีประตูน้ำาจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาปากพนัง

เราก็ไม่สามารถปลูกส้มโอรสชาดดี
และเก็บผลได้ทั้งปี..อย่างทุกวันนี้ ”

“ทับทิมสยามปากพนัง
มหัศจรรย์แห่งส้มโอ”
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อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

 นางอัมพร สวัสดิ์สุข อายุ ๕๙ ปี มีอาชีพ

เกษตรกร ภายหลังจากแต่งงานมีครอบครัว

เมื่ อป ี  ๒๕๓๙ เก็บ เ งินซื้ อ ท่ี ดิน เพื่ อ           

ท�าการเกษตร ที่หมู่ ๑๕ ต�าบลคลองน้อย 

อ�าเภอปากพนงั และเล็งเหน็ว่าพืน้ทีข่องหมูบ้่านแสงวมิาน ซ่ึงเป็นพืน้ท่ี

ใกล้เคยีงสามารถปลูกส้มโอได้ผลดี จึงตัดสินใจปรับสภาพพื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่ ของตนเอง

ให้เป็นร่องสวนเพื่อปลูกส้มโอ โดยครั้งแรกปลูกส้มโอพันธุ ์ทองดี เมื่อให้ผลผลิต                

ปรากฏว่าได้ผลดี จึงได้ขยายพื้นท่ีและริเริ่มปลูกส้มโอ

พันธุ์ “ทับทิมสยาม” เมื่อปี ๒๕๔๔ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้น

ส้มโอเงินล้าน ของนางอัมพรฯ
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ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

 ส้มโอทบัทมิสยาม ไม่ใช่ส้มโอด้ังเดิมในพ้ืนท่ีปากพนงั 

แต่เป็นพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแสงวิมาน 

โดยนายสมหวัง มัสแหละ ได้น�ากิ่งพันธุ์ส้มโอสีชมพู 

ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองอ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

มาทดลองปลูกและมีการปรับปรุงพันธุ์ ดูแลรักษาจนได้คุณภาพ สร้างชื่อจนมีค�ากล่าวว่า 

“รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ สีของเนื้อแดงทับทิม ผิวผลนิ่มดั่งก�ามะหยี่” 

 การทีส้่มโอทบัทมิสยามสามารถปลกูได้ผลด ีโดยเฉพาะในพืน้ท่ีของนางอมัพรฯซึง่ไม่ใช่ในหมูบ้่าน

แสงวมิานนัน้ นักวชิาการให้ความเหน็ว่า ทีเ่ป็นเช่นนี ้เพราะดนิทีป่ลกูได้รบัผลดจีากประตรูะบายน�า้

อุทกวิภาชประสิทธิ ในโครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สามารถควบคุม

น�า้เคม็ไม่ให้รกุตวัเข้ามาในพ้ืนทีเ่พาะปลกู มนี�า้ท�าการเกษตร

ได้อย่างพียงพอ และบรรเทาการเกิดอุทกภัย น�้าท่วมขัง

ประกอบกับคุณสมบัติของดินในพื้นที่ และความเอาใจใส่       

มุ่งมั่นสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้และพัฒนาสร้างองค์ความรู้

ด้านการผลิตส้มโอ และการประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมาของนางอัมพรฯ จึงท�าให้ประสบผล

ส�าเร็จจนถึงทุกวันนี้ 
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กิจกรรมภายในพื้นที่

 นอกจากมุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้ว        

นางอัมพรฯยังสร้างโอกาสการเข้าสู ่ระบบ

มาตรฐานสินค้า จนได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) 

ตามโครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ด้านพืช 

ได้ใช้สญัลกัษณ์ Q การเข้าร่วมโครงการคดัสรรสดุยอดต�าบล  หนึง่ผลติภณัฑ์ไทย 

ได้รบัการคดัสรรเป็นผลติภณัฑ์ ระดบัห้าดาว (OTOP ๕ ดาว) และขอข้ึนทะเบียน 

จนสามารถจดลิขสทิธิ ์สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์, GI (Geographical Indication) 

นาม “ส้มโอทบัทมิสยามปากพนงั” ส่งผลผลติเข้าประกวดระดบัประเทศและ

ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในการตลาดท้ังภายใน

และต่างประเทศ

 พื้นที่ ๕๒ ไร่ ของนางอัมพรฯ มีส้มโอทับทิมสยาม ๒๖ ไร่ และส้มโอ       

พนัธุท์องดี ซึง่ปลกูไว้ก่อนแล้ว ๒๖ ไร่ ผลจากการท�าการตลาดทีมุ่ง่เน้นผลผลติ

ทีม่คุีณภาพและซือ่สตัย์ต่อผูบ้รโิภค ท�าให้ผลผลิตในสวนเป็นท่ีต้องการของผูซ้ื้อ

และสามารถก�าหนดราคาเองได้ รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ 

ปัจจุบันผลผลิตในสวนของ     

นางอัมพรฯสร้างรายได้อย่าง

มหาศาลปีละประมาณ

๑๑  ล้านบาท

ผลตอบแทนเศรษฐกิจ (ประจำาปี ๒๕
๕๖)

กิจกรรม            ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน          รายได้           

 รายได้สุทธิ

                   (บาทต่อปี) 
             (บาทต่อปี)      (บาทต่อปี) 

๑) ส้มโอทับทิมสยาม ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐

๒) ส้มโอทองดี ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐

    รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : เป็นเพียงตัวเลขประมาณการจากคำาบอกเล่าของป้าอัมพร

สำาหรับตัวเลขจริงนั้น ตนเองขอสงวนเป
็นความลับ



คณะที่ปรึกษา

	 	 	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์		ทวีวงศ์	 	 เลขาธิการ	กปร.

	 	 	 นางสุวรรณา		พาศิริ	 	 	 	 รองเลขาธิการ	กปร.

	 	 	 นายดนุชา		สินธวานนท์	 	 	 	 รองเลขาธิการ	กปร.

	 	 	 นายลลิต		ถนอมสิงห์	 	 	 	 รองเลขาธิการ	กปร.

	 	 	 นายชัชชัย		ภูวิชยสัมฤทธิ์		 	 	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 	 นายประสาท		พาศิริ	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 	 นายสมบูรณ์		วงค์กาด	 	 	 	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

คณะอ�านวยการ

 	 	 นายปวัตร์		นวะมะรัตน	 			 	 ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๑

	 	 	 นางสุพร		ตรีนรินทร์	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๒

	 	 	 นายหทัย		วสุนันท์	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๓

	 	 	 นางสาวอุศนีย์		ธูปทอง	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๔

	 	 	 นางศศิพร		ปาณิกบุตร	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

คณะผู้จัดท�า

	 	 	 นายตรีวิทย์		วินิชส�าเภาทิพย์						นางสาวนงพงา		เล็กภู่													

	 	 	 นางสาวศีต์กร		ตันก�าแหง			 	นางสาววนิดา		สราธิคุณ	 	

	 	 	 นายศุภรัชต์		อินทราวุธ	 	 	 	นายดนัยณัฐ		สืบสาย	 	 	 																						

		 	 	 นายปริญญวัฒน์		วัชรอาภากร				นางเบญจรัตน์		อัครพลวงศ์		 																							

	 	 	 นายสุทัศน์		ตั้งพิพัฒน์พงศ์			 	นางสาวรุ่งรัตน์		วงษ์จู														 																													 	 	

	 	 	 นายอภิศักดิ์		สรวิสูตร														นายอิทธิพล		วรนุช																										

	 	 	 นางสาวสุดารัตน์	คุสินธุ์	                                  

พมิพ์ครัง้ที	่๑	เดอืนกนัยายน	๒๕๕๗	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม	

พมิพ์ครัง้ที	่๒	เดอืนกรกฎาคม	๒๕๕๘	จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม

พมิพ์ท่ี	

บรษัิท	ลักกี	้สตาร์	มเีดยี	จ�ากดั		โทรศพัท์	๐	๒๘๘๖	๕๖๕๖		โทรสาร		๐	๒๘๘๑	๙๒๖๒

คณะผู้จัดท�าหนังสือ�(ครั้งที่�๒)
“๔๐�ตัวอย่างความส�าเร็จ��:��เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”

http://www.rdpb.go.th

นางสาวฝนทอง		แซ่เล้า

นายธวัชชัย		ไพรบูรณ์				

นางพิมพ์นภัส		บุรมย์ชัย

นางสาวประทีป		ศรีค�า			 																		

นางสาวพัฒน์ธชา		ทองสกุล					

นางสาวสุภาพร		หมั่นหาทรัพย์
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	 	 	 นางศศิพร		ปาณิกบุตร	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

คณะผู้จัดท�า

	 	 	 นายตรีวิทย์		วินิชส�าเภาทิพย์						นางสาวนงพงา		เล็กภู่													

	 	 	 นางสาวศีต์กร		ตันก�าแหง			 	นางสาววนิดา		สราธิคุณ	 	

	 	 	 นายศุภรัชต์		อินทราวุธ	 	 	 	นายดนัยณัฐ		สืบสาย	 	 	 																						

		 	 	 นายปริญญวัฒน์		วัชรอาภากร				นางเบญจรัตน์		อัครพลวงศ์		 																							

	 	 	 นายสุทัศน์		ตั้งพิพัฒน์พงศ์			 	นางสาวรุ่งรัตน์		วงษ์จู														 																													 	 	

	 	 	 นายอภิศักดิ์		สรวิสูตร														นายอิทธิพล		วรนุช																										

	 	 	 นางสาวสุดารัตน์	คุสินธุ์	                                  

พมิพ์ครัง้ที	่๑	เดอืนกนัยายน	๒๕๕๗	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม	

พมิพ์ครัง้ที	่๒	เดอืนกรกฎาคม	๒๕๕๘	จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม

พมิพ์ท่ี	

บรษัิท	ลกักี	้สตาร์	มเีดยี	จ�ากดั		โทรศพัท์	๐	๒๘๘๖	๕๖๕๖		โทรสาร		๐	๒๘๘๑	๙๒๖๒



ตวัอย่างความส�าเรจ็ :
เกษตรกรในโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 ๔๐ ตวัอย่างความส�าเรจ็ : เกษตรกรในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

จัดพิมพ์โดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)                                                                                                                    

เลขท่ี ๒๐๑๒ ซอยอรณุอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรณุอมรนิทร์ แขวงบำงยีขั่น เขตบำงพลดั กรงุเทพมหำนคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศพัท์  ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสำร  ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

http://www.rdpb.go.th

 จัดพมิพ์คร้ังที ่๒


