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ค�าน�า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ และพระบรม

วงศ์ ได้พระราชทานแนวพระราชด�ารใิห้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องร่วมกันด�าเนนิงาน

เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยเฉพาะเกษตรกร ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ ผูส้ร้างความมัน่คงทางด้านอาหารให้แก่

ประเทศชาติ

 หนงัสอื ๔๐ ตัวอย่างความส�าเรจ็ : เกษตรกรในโครงการอนัเนือ่งมาจาก    

พระราชด�ารเิล่มนี ้ เป็นการน�าเสนอเส้นทางชวีติของเกษตรกร ๔๐ ท่าน ทีฟั่นฝ่า

ปัญหาอปุสรรค ทัง้จากปัญหาส่วนตวั และความไม่สมบรูณ์ของฐานทรพัยากร

ในการท�าการเกษตร โดยได้ใช้ความเพียรพยายาม ความรอบคอบ และความรู้

เป็นหลกัในการด�าเนนิชวีติ ซึง่แหล่งความรูห้ลกัทีพ่วกเขาได้รบักคื็อ โครงการอนั



เน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ โดยเฉพาะจากศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระ

ราชด�าร ิจ�านวน ๖ แห่ง ทีต้ั่งอยูใ่นทกุภมูภิาค ซ่ึงอยูใ่กล้บ้านของพวกเขานัน่เอง

  เกษตรกรทั้ง ๔๐ ท่าน เป็นต้นแบบของคนที่ได้ใช้โอกาสของตนเองที่ได้

เข้าไปศึกษาหาความรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริดังกล่าวและน�า

มาปฏิบัติจนประสบความส�าเร็จ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ประสบการณ์ของเกษตรกรทั้ง ๔๐ ท่าน จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาล

ใจให้แก่เกษตรกรท่านอื่นๆ หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจที่จะประกอบอาชีพด้วยความรู้

และความรอบคอบบนความพอเพียง
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บทน�า
 นับตั้งแต่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติมาจวบ
จนถึงปัจจุบัน  ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๔,๔๔๗ โครงการ
กระจายตัวอยู่ในท่ัวทุกภูมิภาคทุกโครงการล้วนเกิดมาจากน�้าพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งหวัง
ให้ประชาชนได้พ้นจากความทุกข์ยากในการด�ารงชีวิตซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแสดง
ให้เห็นมิติใหม่แห่งการพัฒนาที่ให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ปลายทางท่ีมุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิตของคนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริจึงเป็นเสมือนรากฐานการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คน 
และเสริมความมั่นคงให้ประเทศ
 อีกประการส�าคัญหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความส�าคัญและ
ผมจ�าได้ขึ้นใจคือการผสมผสานประยุกต์ใช้ความรู้ จากทฤษฎีกับความรู้จากประสบการณ์
จริง  ดังพระราชด�ารัสที่ว่า “…ชาวบ้านเป็นครูถ้าหากว่าในด้านไหนก็ตาม เวลาไปปฏิบัติ
ให้ถือว่าเราเป็นนักเรียน ชาวบ้านเป็นครู หรือธรรมชาติเป็นครู การที่ท่านทั้งหลายจะออก
ไปในหลายๆ ด้าน ก็ต้องเข้าใจว่า เราอาจจะเอาความรู้ไปให้เขา แต่ก็ต้องนับถือความรู้
ของเขาด้วยจึงจะมีความส�าเร็จ”
 ด้วยเหตุดังนี้ ในการขับเคลื่อนด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ส�านักงาน กปร. จึงให้ความส�าคัญต่อการสร้างตัวแบบรูปธรรมผลส�าเร็จของเกษตรกรใน
แต่ละโครงการ ในแต่ละภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อที่จะเป็นพลังอธิบายเชิงประจักษ์
ของผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้น ดังที่มีตัวอย่างต่างๆ จ�านวนมากที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ตัวอย่างความส�าเร็จเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมากจากพระราชด�ารินี้
 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปทั้ง
ในแง่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเกษตรกรผู้
อุทิศตน พากเพียร เอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนประสบผลส�าเร็จบนพื้นฐานของความ
พอเพียง

                                                                              

(นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์)
                               เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

                                                            โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  

� สารเลขาธิการ�กปร.



บทน�า

	 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2493 มีความหมายลึกซึ้ง แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธาน
ตั้งมั่นที่จะทรงอุทิศพระวรกาย บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั่ว
แผ่นดิน ด้วยพระองค์ทรงถือว่าทุกข์สุขของราษฎรประดุจดัง ทุกข์สุขของพระองค์เอง ทรง
คิดค้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นจ�านวนมากเพื่อช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรให้พ้น
จากสภาพความแร้นแค้นฝืดเคืองไปสู่ความพออยู่ พอกิน และมีความสุข ขนานไปกับการทรง
งานพัฒนา ได้ทรงอนุรักษ์ พิทักษ์ รักษา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของแผ่นดิน
 การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วประเทศ เป็นการทรงงานเพื่อ
รับทราบทุกข์สุข และปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนด้วยการศึกษาข้อมูลจาก
สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่แท้จริง ตามสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของแต่ละ
ภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด นับเป็นการทรงงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจน นับ
ตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เสด็จขึ้นครองสิริราชย์สมบัติจวบจนถึง
ปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชด�าริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
โครงการทุกโครงการล้วนเกิดขึ้นมาจากน�้าพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งหวังให้ปวงพสกนิกรชาว
ไทยพ้นจากความทุกข์ยาก ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่ทรงคิดค้นจึงครอบคลุมการพัฒนาใน
ทุกด้านทั้งด้านทรัพย์กรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน  น�้า  ป่า  และทรัพยากรบุคคล ได้แก่  การ
สาธารณสุข  การศึกษา  และการประกอบอาชีพ โดยใช้หลักเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากซับ
ซ้อน แนวความคิดและด้านเทคนิควิชาการจะต้องสมเหตุสมผล ท�าได้รวดเร็ว และสามารถ
แก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ได้จริงน�าไปสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน  ข้อความง่ายๆ ที่ทรง
พระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมีความหมายลึกซึ้ง และบางครั้งบ่งบอกถึงวิธี
ด�าเนินการไว้ด้วยอย่างเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม



     นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ซึ่งมีโครงการถนนห้วยมงคลเป็นโครงการพัฒนาชนบท
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรก ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านต่างๆ 
รวมจ�านวน 4,447 โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และทุกจังหวัดของประเทศ

 ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีการด�าเนินการไปอย่างสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเป็นการเรียนรู้ที่ล้วนมีรากฐานดั้งเดิมมาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง ปัจจุบันมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และมีตัวอย่างให้เห็น
แล้วจากผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในทุกภูมิภาค ตลอดจนเกษตรกร
ตัวอย่างท่ีประสบความส�าเร็จจากการได้รับความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
โดยผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แห่ง จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรอื่นๆน�า
แนวทางไปปฏิบัติตามได้ จึงเป็นประจักษ์พยานได้ดีว่า การขยายผลสู่ประชาชนมีต้นแบบ
ตัวอย่างจริง และสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการ
ที่ว่า “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 ประเภทโครงการ	 	จ�านวนโครงการ

๑)  โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า  ๓,๐๓๑  โครงการ

๒)  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร  ๑๖๕  โครงการ

๓)  โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ๑๕๙  โครงการ

๔)  โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  ๓๒๕  โครงการ

๕)  โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ๕๕  โครงการ

๖)  โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร  ๗๗  โครงการ

๗)  โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา  ๓๙๕  โครงการ

๘)  โครงการพัฒนาด้านแบบบูรณาการ/อื่นๆ  ๒๔๐  โครงการ

	 รวมทั้งสิ้น	 	 ๔,๔๔๗		 โครงการ



หมายเหตุ   โครงการที่ไม่ระบุภาค จ�านวน ๑๔ โครงการ

ภาคเหนือ
๑,๖๙๑ โครงการ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
๑,๑๑๕ โครงการ

ภาคกลาง
๗๘๑ โครงการ

ภาคใต้
๘๔๖ โครงการ

แผนที่แสดงจ�านวนโครงการตามแนวพระราชด�าริทั่วประเทศ



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

12 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

13

จรูญ  นวลพลอย

อาเย  วุยยะอากุ

สุจินต์  แสงแก้ว

บุญเยี่ยม  ยะอะนันต์

ส�ารอง  แตงพลับ

ส�าเริง  วงศ์สุรินทร์

ฉัตรชัย  บัวแสน

มนูญ  เทศน�า

วีระ  ศรีคงรักษ์

วีรา  จินะใจ

จรูญ  ราชบรรจง      

อุ่นเรือน  ไทยใจอุ่น

ฉลวย  จันทร์แสง

จรูญ  ธาตุอินจันทร์

อุ่นเรือน เกิดสุข

เรือน  แก้วมาเรือน   



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

12 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

13

วิรัตน์  จีนลักษณ์

ละมัย  พังแสงสุ

ด.ต.ปัญญา  ประชาชิตเสนีย์

ทองใส  สมศิริ

บังอร  ไชยเสนา

ชั้น  โสภา

ทองปาน  พิมพ์พานิช

ทรงยศ  โสมาบุตร

จรูญ  จวนเจริญ

พิมพ์  โถตันค�า

สมคิด  ศรีลาวงศ์

วัน  หลวงสีโยธา

ไสว  ศรียา

ขวัญใจ  แก้วหาวงศ์

วิเศษ  ค�าไชโย

กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้

ห้วยยาง



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

14 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

15

สะแปอิง  ยี่ติง จันทร์  ชาญแท้สมโชค  ส�าราญ ประเวศ  ประพันธุ์วงศ์

หนูผัด  บุญจันทร์ค�า  หะยะมิน อัมพร  สวัสดิ์สุขบุญเรือน  ทองจ�ารัส



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

14 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

15



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

16 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

17

ภ�คเหนือ



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

16 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

17

อุ่นเรือน เกิดสุข วีรา  จินะใจ มนูญ  เทศน�า

สุจินต์  แสงแก้ว จรูญ  ธาตุอินจันทร์ อุ่นเรือน  ไทยใจอุ่น

ฉัตรชัย  บัวแสน อาเย  วุยยะอากุ

จรูญ  ราชบรรจง      เรือน  แก้วมาเรือน



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

18 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

19

“ 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 ๓๘๖,๗๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรผสมผสาน
น�ยอุ่นเรือน  เกิดสุข 

“เกษตรผสมผสานสร้างชีวิต”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

18 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

19

	 เดิมมีอาชีพท�าเมี่ยงชา และสวนกาแฟต่อจากบรรพบุรุษ เก็บผลผลิตน�าไป

ขายได้เพียงแค่ 6 เดือน เวลาที่เหลือจะหมดไปกับการรับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้ไม่

แน่นอน ส่วนรายได้ประจ�ามีเพียงเฉพาะในช่วงเวลาเก็บชาเมี่ยงและกาแฟเพียงเท่านั้น

 รายรับในแต่ละปีจึงไม่พอเพียงส�าหรับการใช้ จ่ายในครอบครัว

จึงมีแนวคิดว่าหากมีกิจกรรมหลายๆประเภทในพื้นที่ของตนจะ

สามารถหารายได้เข้าสู่ครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นจุดเริ่มต้นใน

การศึกษาและติดตามงานของพ่อหลวงประกอบกับการได้เข้าไป

อบรมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ต่อมา

จึงได้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองพัฒนาสู่การท�า

เกษตรแบบผสมผสาน จนประสบความส�าเร็จ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

20 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

21

	 	 “การท�าเกษตรแบบพอเพียง ยิ่งได้ลงมือปฏิบัตินานเข้ายิ่งเห็นคุณค่า 

เราไม่ต้องกู้เงินแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้มากและจะทราบถึงปัญหาว่าเป็น

อย่างไร และถ้าไม่พอประมาณ สุดท้ายก็ต้องล้ม การน้อมน�าแนวพระ

ราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ถือเป็นแนวทางท่ีดี

ที่สุด การท�าการเกษตรต้องเข้าใจแหล่งที่มาของสายพันธุ์ ซึ่งเป็นเคล็ดลับ

อย่างหนึ่ง เมื่อเราสามารถจับจุดเรื่องสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และ

ฤดูกาลได้ เราก็มีโอกาสประสบความส�าเร็จสูง” 

 เมื่อหันมายึดหลักความพอเพียงยึดถือค�าที่พระองค์ท่านได้พระราชด�าริ

ไว้ได้ว่า “ถ้าเราจะท�า ในสิ่งที่เป็นตัวอย่างต่อคนทั่วไป เราต้องลงมือท�า

ก่อน ถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องท�าก่อนเอาประสบการณ์มาใช้ บางครั้ง

ถ้ามีผลไม้หากน�าไปขายจะได้เงินไม่กี่บาท แต่ถ้าเอาผลไม้ไปแบ่งปันเราจะได้รับทานน�้าใจกลับมาแบบไม่รู้

เนื้อรู้ตัว ในลักษณะที่ว่าน�้าใจตอบแทนด้วยน�้าใจ ไม่มีเงินตรามาข้องเกี่ยว”

ยึดถือเกษตรพอเพียง

     จากบันทึกในสมุดเยี่ยมซึ่งมีทั้งค�าชมเชย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ของแขกที่เข้า มาเยี่ยมชม 

ถอืเปน็ส่ิงมคีา่ ซ่ึงจะน�ามาใชพ้ฒันางานทีท่�าอยูใ่หดี้ยิง่ขึน้ เปน็ก�าลงัใจทีม่คีา่ตอ่การท�าสิง่หนึง่สิง่ใดใหป้ระสบ

ความส�าเร็จในบางครั้งเราต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม สถานที่ใดจัดอบรมสิ่งที่น่าสนใจและสามารถน�า

มาใช้ได้ ไม่ว่าหนทางจะไกลเพียงใดและไม่รู้จักหนทางขอเพียงแผนที่ก็ต้องดั้นด้นไปน�าความรู้กลับมาให้ได้

 ตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปปีหนึ่งต้องส่งเสียลูกเรียนเป็นแสนสมัยก่อนท�าแต่เมี่ยงได้ไม่ถึงแสนถ้าไม่

เปลี่ยนแปลงตัวเองต้องขายท่ีดินส่งลูกเรียนหนังสือเป็นแน่ หากเป็นชาวนาท่ัวไปจ�าเป็นต้องเอาท่ีดินไปค้�า

ประกันแล้วเอาเงนิออกมาแต่เราใชห้ลกัปรชัญาของพระองค์ทา่นมหีลายคนท�าอยา่งผมแตเ่ขาบอกว่าเหนือ่ย 

ถ้าเราขยันก็ไม่ต้องเป็นหนี้ หลายคนที่เดินตามแนวนี้แล้วไม่ประสบความส�าเร็จเหมือนกับว่าไม่รักในอาชีพ

การเกษตร 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  
๓๘๖,๗๐๐ บาท

กิจกรรมภายในพื้นที่

   ในปัจจุบันท�าอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานบนเนื้อที่   

๑๐ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนดังนี้

  ๑. เพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจบนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งานเพื่อ

จ�าหน่ายในรูปแบบเห็ดสดและผลิตก้อนเช้ือเห็ดจ�าหน่ายปัจจุบัน

มีโรงเรือนส�าหรับการเพาะเห็ด ๓ -  ๔ โรงเน้น ผลิตเห็ดหลินจือ เห็ด

นางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหอมนอกจากนี้น�าเห็ดมาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ เห็ดหย๋อง น�้าพริกเผาเห็ด เห็ดหลินจืออบแห้ง 

  ๒. พื้นที่ส�าหรับปลูกไม้ผล ๗ ไร่มุ่งเน้นชนิดที่เหมาะ ส�าหรับ

สภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ไม้ผลที่น�ามาปลูกในพื้นที่ได้แก่ ส้มโอ มะขามป้อม มะม่วง 

กระท้อน พลับ ทุเรียน เงาะโรงเรียน มะไฟ ส่วนใหญ่เก็บไว้รับประทานในครัวเรือนและแบ่ง

ปันเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังได้รักษาสวนเมี่ยงชาและกาแฟซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายเป็นรายได้ประจ�าปี 

     ๓. ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว บน

เนื้อที่ ๒ งาน จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมและรายได้

หลัก ส�าหรับพืชผักพื้นเมือง เน้นปลูก แร่ว และผัก

กูด เนื่องจากเป็นที่นิยมของท้องตลาด ส่วนปลาที่

เลี้ยงไว้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน
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“ ทำาในรูปแบบของการรวมกลุ่มสำาคัญมาก 
ต้องมีใจเอื้อต่อกัน เป็นกลุ่มขึ้นมาได้ 

ถ้าเฮา บ่ มีใจเอื้อต่อกัน กลุ่มจะแตกกันไป 
กลุ่มเฮาดีอยู่อย่าง จะเน้นคุณภาพ 

ทำาอย่างไรให้ดีที่สุด 
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค บ่ ถูกเกิน บ่ แพงเกิน 

ที่สำาคัญมีการขออนุญาตจาก
องค์การอาหารและยา กระทรวงสารธารณสุข

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ”

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

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๙๔๓,๐๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
น�งวีร�  จินะใจ

หลินจือ...เปลี่ยนชีวิต
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 ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการยึดอาชีพท�านาปีละครั้งบนพื้นที่ ๑๔-๑๕ ไร่ เก็บเกี่ยวข้าว

แล้ว จะเปลี่ยนมาปลูกถั่วลิสง ปลูกหอม และปลูกกระเทียม เมื่อหมดฤดูกาลท�าการเกษตร 

จึงหันไป หางานรับจ้างทั่วไป เพื่อเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวราว ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เกิดแรง

บันดาลใจเข้าฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเริ่มลงมือปฏิบัติทันทีจากการรวม

กลุ่ม ๔-๕ คน ทางศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เริ่มต้นจากการเพาะเห็ดนางฟ้า และ

เห็ดนางรม เมื่อได้ผลผลิตจึงน�าไปขายที่ตลาดใกล้ๆหมู่บ้าน จนกระทั่งขยับขยายเข้าไปขาย

ที่ตัวอ�าเภอและพัฒนาสู่การน�าเห็ดมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 “เมื่อก่อนล�าบากมาก กลับจากท�าสวนต้องออกไปรับจ้างหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว วันนี้ไม่ต้องไปหางานนอกบ้าน อยู่กับเห็ดมีความสุขดี แต่ก่อนยากจน
มากนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาถึงวันนี้ เมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพระราชด�าริ
ได้ศึกษาและเรียนรู้หลังจากนั้น ท�าอะไรต้องคิดก่อนท�า ไม่เคยท้อแท้ ต้องวางแผน    
ถ้าไม่มีแผนรองรับ พอถึงเวลาไม่มีก้อนเห็ดส�าหรับเปิดดอก การผลิตจะขาดตอน 
ต้องวางแผนว่าต้นเดือนมกราคม-เมษายน ต้องท�าอะไรบ้าง บางวันต้องตื่นเช้า หรือ
ตื่นตีหนึ่งตีสอง เห็ดเรามีอยู่ตลอด ขายได้ก็สบายใจ มีรายได้เข้ามาส่วนหนึ่งเก็บส่วน
หนึ่งเอาไว้บริหารกับครอบครัว 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 

 ในปัจจุบันใช้พื้นที่จ�านวน ๑ ไร่ ๒ งาน ส�าหรับ

สร้างโรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา และพื้นที่อยู่อาศัย

กิจกรรมหลักในปัจจุบันแบ่งออกเป็น การเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ และการแปรรูปเห็ด

 ๑.ปัจจุบันเน้นการผลิตเห็ดหลินจือเนื่องจากสามารถน�าไปแปรรูปสร้าง

เป็นผลิตภัณฑ์ เห็ดสมุนไพรได้ผลตอบแทนสูง และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 

นอกจากนี้ยังมีเห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหอม สลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี 

การเพาะเห็ดที่หลากหลาย สามารถช่วยลดความ

เสี่ยงในเรื่องราคาที่ผันแปรตามท้อง ตลาดเพราะ

เห็ดแต่ละชนิดเกิดดอกได้ดีในฤดูกาลที่แตกต่าง

กันออกไป ปัจจุบันมีรายได้หลักคือ เห็ดหลินจือ 

สร้างรายได้มากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาได้แก่ 

การผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าจ�าหน่าย และเห็ดชนิด

อื่นๆ เป็นรายได้รองลงไป 

 ๒. ร่วมกันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนส�าหรับแปรรูป

เห็ดหลินจือ เห็ดหัว ลิง เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า      

เพื่อน�าไปจ�าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆท้ังยังได้

รับเครื่องหมายจากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (เครื่องหมาย อย.) กระทรวง

สารธารณสุขหลายรายการ

กิจกรรมภายในพื้นที่
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๒/๑๓ บ้านตลาดขีเ้หลก็ หมูท่ี ่๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๔๐๖,๔๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

น�ยมนูญ  เทศนำ�

“ ผมมาคิดได้ช้าไป
และทำาช้าไป
เงินไม่สามารถ
ที่จะทำาให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้
คำาสั่ง นโยบาย 
ไม่สามารถทำาให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
ต้องเริ่มจากภายใน 
ต้องเข้าใจแล้วเกิดศรัทธา เลื่อมใส 
เชื่อมั่นในแนวคิดนี้
ทำาได้จริงอยู่ได้จริง... ”

“จากความเชื่อมั่นและศรัทธา..
จึงได้มาซึ่งความเปลี่ยน”
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 เดิมประกอบอาชีพเป็นพนักงานลูกจ้างในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ท�าหน้าที่

เผยแพร่ผลงานซึ่งประสบผลส�าเร็จแล้วในศูนย์ฯ เพื่อน�าไปขยายผลส่งเสริมให้กับชาวบ้านและใช้

เวลา นอกราชการท�าการเกษตร แม้จะท�างานสองด้านรายได้ในขณะนั้น ยังไม่เพียงพอกับราย

จ่ายจึงได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างหันมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ท�านา ปลูกกระเทียม ถั่วลิสง     

ในรูปแบบเกษตรที่ต้องพึ่งพาสารเคมีเหมือนเกษตรกรทั่วไป ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นกระทบ

ต่อรายรับรายจ่ายของครอบครัว จึงมีค�าถามกับตัวเองว่าท�าไมเราไม่ท�าเสียเองได้แต่ส่งเสริมชาว

บ้าน จึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาท�าการเกษตรแบบผสมผสานด้วยการน�าความรู้ที่สัมผัสจากชาว

บ้านที่เราเคยเข้า ไปส่งเสริมและความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงน�าแนวคิดที่ชาวบ้านท�าส�าเร็จ

บวกกับสิ่งที่เรา ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ผลตอบแทนได้แน่นอน มีรายได้มั่นคงพึ่งตัวเองได้ มีความสุขกับการท�างานกับ

ครอบครัว เป็นตัวของตัวเอง มีกิจกรรมทั้งปี หากท�าเกษตรเชิงเดี่ยว ใช้ระยะเวลาค่อน

ข้างมากในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละครั้ง เปลี่ยนมาปลูกให้หลากหลายส่วนหนึ่งไว้ขาย 

ส่วนหนึ่งไว้รับประทานกันเองในครอบครัว

 “โดยส่วนตัวแล้วโครงการตามแนวพระราชด�าริเป็นแนวทางที่ดีมาก เราได้คิด
ช้าท�าช้าไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งขึ้นเมื่อ
ปี  ๒๕๒๕ เราคิดได้เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านมากว่า ๒๐ ปียังหลับๆ ตื่นๆ เราคิด
แล้วว่าระบบเกษตรแบบปกติธรรมดาไปไม่ไหว เราน่าจะท�าตามแนวคิดของในหลวง
ที่มีความหลากหลาย ลดความเสี่ยงสามารถพึ่งพาผลผลิตในสวน ท�าให้มีรายได้
หมุนเวียนได้ทั้งปี มีรายได้ที่หลากหลายขึ้น”

ทฤษฏีใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลง
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 เริ่มต้นด้วยการจัดสรรพื้นที่จ�านวน ๑๕ ไร่ ให้เป็นไปตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 

มีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อการสร้างผลผลิตที่หลากหลาย ค�านึงถึงความ

สมดุลของระบบนิเวศ และเปลี่ยนให้เป็นเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ และได้กันพื้นที่ไว้

เป็นที่อยู่อาศัยและศาลาดูงานไว้ จ�านวน ๒ งาน

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

สลับไปมากับผักอินทรีย์ช่วงเดือนกรกฎาคม ในโรงเรือนผักที่ปลูกน�าไปส่งห้างสรรพ

สินค้าได้แก่ พริก ผักกินใบชนิดต่างๆ มะเขือ ถั่วฝักยาว การปลูกพืชผักสลับกับการท�า

นา นอกจากได้ผลผลิตที่หลากหลายออกจ�าหน่ายมากขึ้นแล้ว ยังมีผลดีต่อการปรับปรุง

ดินไม่ให้ดินเสื่อมสภาพ 

 ๒. จัดสรรพื้นจ�านวน ๗ ไร่ เพื่อปลูกไม้ผล สมุนไพร             

ไม้ดอกโดยแบ่งเป็นโซนปลูกกล้วย และพืชผสมผสาน

ได้แก่มะม่วง ล�าไย มะพร้าว กระท้อน ขนุน ส้มโอ 

ชมพู่รวมถึงพืชผักสวน ครัวพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ซึ่ง

ให้ผลผลิตน�าออกจ�าหน่ายได้ทุกฤดูกาล

 ๓. ขุดสระน�้าไว้ส�าหรับเก็บกักน�้าโดยค�านึง

ถึงแหล่งน�้าส�าหรับใช้ในการเกษตร ร่วมกับระบบ 

ชลประทาน สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า

ในการเลี้ยงสัตว์น�้าได้อีกทางหนึ่ง โดยน�าปลานิล 

ปลาดุก และปลากดหลวง  มาเลี้ยงไว้เพื่อเป็น

แหล่งอาหารในครัวเรือนและจ�าหน่าย

 ๔. มีรายได้บางส่วนเพิ่มเติมจาก  การเลี้ยง

และเพาะขยายพันธุ์กบ โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่

ไว้ส�าหรับกิจกรรมการเลี้ยงกบจ�านวน ๒ งาน

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

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์สวยงามและขยายพันธุ์กบ
น�ยสุจินต์  แสงแก้ว

“ ด้วยใจรักและชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์
ในปัจจุบันปีๆ หนึ่ง

สามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกกบ
ได้ราว ๑๕๐,๐๐๐ ตัว 

ขายได้ราคาเฉลี่ยตัวละ ๒ บาท
เพาะเลี้ยงเป็ดไก่สวยงาม

ได้ราว ๑๐๐ ตัว 
ราคาเฉลี่ยคู่ละ ๑,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท ”

“เลี้ยงด้วยใจ...
ก้าวไกลไปต่างแดน”
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 เดิมมีอาชีพท�าไร่ข้าวโพด 

ยาสูบ ถั่วแระ ระยะหลังๆ มี

ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน  

ราคาผลผลิตไม่แน่นอนพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ 

ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากการเพาะปลูกพืชทุกชนิดเน้นการใช้สารเคมี

ทั้งหมด รายได้ไม่เพียงพอส�าหรับค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่อมาจึงคิดมองหาอาชีพ

ใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้พื้นที่น้อยแรงงานน้อยและให้ผลตอบแทนสูง จน

กระทั่งได้เข้าไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ในหลาย

หลักสูตร เช่นการเลี้ยงนกกระทา การเลี้ยง สัตว์ปีกสวยงาม การเลี้ยงกบ 

กลับออกมาจึงท�าการทดลองเลี้ยงสัตว์หลายชนิดแต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ 

ด้วยใจรักและชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ ผลสุดท้ายจึงมาลงตัวที่การเลี้ยงกบ 

และเริ่มขยับขยายไปเพาะพันธุ์สัตว์ปีกสวยงามเพื่อจ�าหน่ายอีกทางหนึ่ง

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  “ลูกค ้า ท่ีมาสั่ งซื้อลูกกบ
ส่วนใหญ่มีตั้งแต่พ่อค้าจนถึงชาว
บ้านทั่วไปบางคนน�าไปเลี้ยงไว้ 
ส�าหรับรับประทานในครัวเรือน 
ส�าหรับการเลี้ยงกบ เมื่อแม่พันธุ์
ออกไข่แล้วนับไปอีก ๒๔ ชั่วโมงไข่ก็จะฟักเป็นตัว ซึ่งจะมีทั้งไข่เสีย ไข่ไม่ฟักที่เกิด
ขึ้นจากกบท้องแรกโดยทั่วไปจะมีอัตราการรอดตาย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นหากได้รับ
การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ปัญหาการเลี้ยงกบ ในช่วงแรกจะมีปัญหา เกี่ยวกับ
เรื่องน�้า ต้องเปลี่ยนน�้าทุกวัน ใช้น�้าจากประปาภูเขาเน้นเรื่องความสะอาด ไม่ให้
ไปรบกวนชาวบ้าน เพราะว่าหากปล่อยไว้ไม่ได้ล้างบ่อเพียงแค่วันเดียวบ่อก็จะมี
กลิ่นเหม็น
  ส�าหรับการเพาะพันธุ์กบ ถ้าเริ่มให้ผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป
จะได้ผลดี หากฝนตกมากเกินไป กบจะไม่ค่อยเจริญเติบโตยิ่งถ้าฝนตกทั้งวัน
การกินอาหารจะลดลง ต้องอากาศร้อนอบอ้าวกบถึงจะโตเร็ว  เนื่องจากร้อนๆ 
แดดจัดกบจะกินอาหารดีกว่า ในปัจจุบันมีพ่อแม่พันธุ์เกือบ ๔๐๐ คู่ สังเกตพบ
ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม กบจะไม่กินอาหาร บางครั้งดูกบ
อ่อนแอ เพราะกบไม่ชอบอากาศหนาว” ด้วยการสังเกตและจดจ�าพฤติกรรม

ต่างๆ ที่กบแสดงออกมาในแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาล 

จึงสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของกบท่ีเลี้ยงได้อย่าง

ถ่องแท้ น�าไปสู่การผลิตลูกกบได้ทั้งปริมาณ และ      

มีคุณภาพเพื่อจ�าหน่ายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้จากพฤติกรรมสัตว์
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 ปัจจุบันบนเนื้อที่จ�านวน ๑ ไร่ ๒ งาน ได้

จัดสรรเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ประกอบ

อาชีพ เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว ส�าหรับ

กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการอยู่ประกอบไปด้วย

   ๑. เลี้ยงและเพาะพันธุ์กบจ�านวน ๑๖ 

บ่อ เน้นเพาะพันธุ์ลูกกบจ�าหน่ายไม่ขายเนื้อกบเริ่ม

ขยายพันธุ์กบตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคมได้ลูก

กบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัว ก�าหนดราคาขายเริ่ม

ต้น ที่ตัวละ ๑-๔ บาท ขึ้นอยู่กับขนาดเฉลี่ยแล้ว

ตกตัวละ ๒ บาท แต่ละบ่อมีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ ๒๐ 

คู่ แม่พันธุ์แต่ละชุดออกไข่และให้ผลผลิตอย่าง

ต่อเนื่องในระยะเวลา ๓ ปี

 ๒.เพาะเลี้ยงไก่สวยงามสายพันธุ ์จาก

ต่างประเทศปัจจุบันเลี้ยงไก่ฟ้าสายพันธุ์โกล 

เด้นท์จ�าหน่ายให้กับลูกค้าท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ

และบางรายก็มาจากต่างประเทศ ลูกไก่ฟ้า 

๑ ตัวราคาประมาณ ๑,๕๐๐ บาท หากเป็น

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เคยได้ราคาสูงสุดถึงคู่ละ ๑๔,๕๐๐ 

บาท  ส�าหรับไก่ฟ้าที่เพาะเลี้ยงมีอยู่ด้วยกัน ๔ สายพันธุ์ ได้แก่ ลีฟ โกลเด้น เลดี้ และ

เยลโล่ 

 ๓. เมื่อเริ่มเพาะพันธุ์ไก่ฟ้าได้ไม่นาน กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็ด ได้น�าเป็ดสวยงามมา

แลก เปลี่ยนซื้อขายกัน จนขยายพันธุ์เป็ดได้จ�านวนมากและหลากหลายสายพันธุ์ สามารถ

น�าเป็ดออกจ�าหน่าย ประกอบไปด้วยเป็ดสายพันธุ์จากประเทศจีน สายพันธุ์จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา สายพันธุ์ไวท์เฟส สายพันธุ์บาฮาม่า

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

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๗๐,๘๑๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ
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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  เดมิมอีาชพีรบัเหมาก่อสร้างท�าเหลก็ดัด วงกบหน้า 

ต่างประตแูบบครบวงจร เดินทางออกจากบ้านไปท�างาน

แต่เช้าและกลบัเข้าบ้านในช่วงค�า่ มรีายได้ดีสามารถเลีย้ง

ครอบครัวได้อย่างคล่องตัว ขณะนัน้ตนกบัภรรยาลงทุนปลกูกะหล�า่ปลบีนเนือ้ที ่๑ ไร่ 

โดยให้ภรรยาดู  แต่ต่อมาเมือ่ภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ จึงหนัมายดึอาชพีท�าการเกษตร

เพียงอย่างเดียวและประสบปัญหาต้นทนุการผลติสงู เพราะมุง่เน้นการใช้ปุย๋เคมแีละ

ยาป้องกันก�าจดัศตัรพูชืในปรมิาณสงูส่งผลต่อรายได้ และสขุภาพทีเ่สือ่มลงทกุวนั 

จงึมแีนวคดิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรปูแบบท�าการเกษตร และได้ไปเข้าร่วมอบรมอาชพีใน

ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ในหลกัสตูรปลกูผกัปลอดภัยสารพษิ และกจิกรรมการเกษตร 

ในรูปแบบอืน่ๆ น�ามาพฒันาในพืน้ทีข่องตน

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 “พืชผักหลายชนิดดูแลยาก โดยเฉพาะมะเขื่อเทศ มีหนอน 
และเชื้อรา ใช้สารจุลินทรีย์ผสมน�้าพ่นในช่วงเวลาเย็น เพื่อให้
กรามมันกะด้าง ให้กินไม่ได้” คุณจรูญมีแปลงทดลองปลูกไม้ผล

เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักกับแปลงท่ีใช้ปุ๋ยหมัก

เพียงอย่างเดียว ผลสรุปว่าถ้าไม่ใช้เคมีบ้าง ติดดอกผลน้อย แต่

ใบจะดกมาก หากใช้ปุ๋ยเคมีบ้างจะให้ผลผลิตดีกว่า และยังได้

เรียนรู้ ถึงเทคนิคการเพาะกล้าผัก เนื่องจากต้องเพาะเอาเอง

ก่อนน�าไปลงแปลงทุกชนิดทุกต้น ยกตัวอย่างกล้าพริกต้องเตรียม

ประมาณอย่างต�่า ๒๓ - ๒๕ สามารถเอาไปปลูกได้หนึ่งถาด เพาะ

มีจ�านวน ๑๐๔ กล้า ซึ่งก่อนน�าไปปลูก ๑ อาทิตย์ต้องมีการดึงราก

เคยทดลองเอาเสาปูนมาวางกับพื้นดิน เพื่อมารองถาดเพาะกล้า

ปรากฏว่าวางถาดเพาะกล้ากับดินได้ผลดีกว่า

คิดและพัฒนาอยู่เสมอ
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 ในระยะแรกหลงัจากอบรมจากศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ มเีนือ้ทีส่�าหรบัการเพาะปลกู ๑ ไร่กว่าๆ          

เพ่ือปลกูกะหล�า่ปล ี มะเขอืยาว ขณะนัน้ปลกูผกัไม่หลากหลาย และเกบ็เกีย่วได้เพยีงครัง้เดยีว ต่อมาเริม่   

ไปเช่าทีด่นิและปลกูผกัหมนุเวยีนในแต่ละแปลง แปลงไหนปลกูแล้วกข็ยบัไปปลกูแปลงใหม่ ปัจจบุนับน

พ้ืนทีม่ากกว่า ๑๒ ไร่  มกีจิกรรมทีเ่กดิขึน้มากมายสร้างรายได้ให้กบัครอบครวัได้ตลอดทัง้ปีกจิกรรมทีน่บัได้

ว่าโดดเด่นและสร้างรายได้หลกัให้กบัครอบครวั ได้แก่

  ๑.  ได้จดัสรรพืน้ทีจ่�านวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา ไว้ส�าหรบัปลกูพชืผกัปลอดภยัสารพษิ ใน

รูปแบบการปลกูผกัหมนุเวยีนตลอดทัง้ปี โดยมกีารคดัเลอืกสายพนัธุ ์ ชนดิพชืทีใ่ห้ผลผลติสงู ต้านทานโรค  

เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยผลติเป็นรุน่ๆ ให้มคีวามหลากหลาย 

เพื่อลดความเส่ียงของราคาผลผลิตที่ตกต�่าและหลีกเลี่ยง

ผลผลติทีล้่นตลาด ชนดิพชืผกัทีป่ลกูหมุนเวยีนประกอบด้วย 

พริก บวบ มะเขอืเทศ กะหล�า่ปล ีกะหล�า่ดอก 

 ๒. ได้กันพ้ืนทีส่่วนหนึง่ไว้ส�าหรบัเลีย้งไก่พืน้เมอืง ทีไ่ด้

รับการสนับสนุนพนัธุไ์ก่จากศนูย์ศกึษาการพฒันา ฯ ตัง้แต่

ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ และขายเนือ้ไก่เป็นอาชพีเสรมิ ไก่ทีเ่ลีย้งไม่มี

ขัน้ตอน ในการดูแลทียุ่ง่ยาก เพราะเป็นไก่กระดูกด�าสาย

พันธ์ุ ทนโรค โตไว และต้องเลีย้งให้ได้น�า้หนกั ๓ กโิลกรมั

ขึน้ไป จงึจะสามารถน�าออกจ�าหน่ายได้

 ๓. ผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ปัจจุบันมีก�าลังผลิตได้ ๒๐ 

ตันต่อปีถ้า น�าไปขายราคา กิโลกรัมละ ๕ บาท  

   ๔. ได้จัดสรรพื้นที่จ�านวน ๑ งาน ขุดบ่อเลี้ยงปลานิล 

และปลาดุก ไว้ส�าหรับรับประทานในครัวเรือน 

 ๕. ใช้พื้นที่รอบๆ ที่อยู่อาศัยส�าหรับการเลี้ยงกบ

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 
 ๕๗๐,๘๑๐ บาท 

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี  ๙๖  บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที ่๘ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็  จังหวดัเชียงใหม่

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๓๐,๖๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	เกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์

น�ยอุ่นเรือน  ไทยใจอุ่น

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

“คนเลี้ยงสัตว์...ชีวิตที่ต้องพึ่งพา”
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   เดมิทปีระกอบอาชพีท�านา ปลกูกระเทยีม

หอมแดง ปีหนึง่มรีายได้ ๑ ครัง้ ผลผลติไม่เป็น

ไป   ตามเป้า เริม่เปลีย่นมาปลกูมะม่วง แต่สภาพ

อากาศไม่เป็นใจ มะม่วงตดิผลบ้างไม่ตดิผลบ้าง

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงคิดหาอาชีพเสริมท่ีสามารถท�าได้

อย่างต่อเนือ่ง  จนได้เข้าไปฝึกอบรมและศกึษาดู

งานภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ในระยะแรก

ได้เลอืกกจิกรรมเลีย้งโคนม และได้น�าโคนมไป

ทดลองเลีย้งจนพบว่ากจิกรรมน้ีค่อนข้างละเอยีด

อ่อนต้องเอาใจใส่ และสิน้เปลอืงแรงงาน ไม่เหมาะสมกบัตนเอง 

ท้ายทีส่ดุได้หนัเหไปเลีย้งโคพืน้เมอืง สกุร ไก่พืน้เมอืง และเป็ด

เทศ และได้กลบัเข้าไปเรยีนรูใ้นศนูย์ศกึษาฯ หาความรูเ้พิม่เตมิ

ในเรือ่งราวทีส่นใจ น�ามาปฏบิตัปิระกอบเป็นอาชพีจนถงึทกุวนันี้

ควบคูไ่ปกบัการท�านาและปลกูพชืผกั

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  “เดิมเป็นคนที่ชื่นชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว 
เลี้ยงวัวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ภายหลังการ
เข้าอบรมและได้รับการสนับสนุนเรื่องแม่
พันธุ์แรกๆ ผสมไปเรื่อยๆ พอท�าไปแล้วตลาดวัวนิยมพันธุ์
แอนกัส และซาโลเล่ ราคาจะแพงกว่าวัวพื้นเมือง ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท  
  เลี้ยงหมูแม่พันธุ์อยู่ ๓ ตัว ตกลูกอย่างน้อยๆ ๘-๙ ตัว ต่อปี ซึ่งเป็นจ�านวนที่
เหมาะที่สุด แข็งแรงเจ้าของไม่เหนื่อย ถ้าเยอะเกินไปจะแย่งกันกินนม ที่นี่จะไม่ขุน
ขาย ถ้ามีโอกาสจะท�าหมูหลุมขายแบบยกคอก ๘-๙ ตัวจะได้ราคาดี หากคอกละ 
๑๐ ตัวขึ้น ไปหมูจะไม่สวยขายลูกหมูยกคอกได้ราคาดีกว่าหมูขุน 

 ส�าหรับเป็ดและไก่ เดิมเลี้ยงมาก่อนแล้ว หลังจากเข้า
อบรม จึงได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงไก่ให้ได้คุณภาพ ในปัจจุบันจะ
พยายามหาพืชสดมาเลี้ยง และสังเกตได้ว่าธรรมชาติของไก่ 
พบว่าไก่ต้องการอยู่ ๒ อย่าง ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับตัวไก่
คือต้องกินกรวดและกินพืชสด ไก่ที่เลี้ยงอยู่มีไว้รับประทาน
เองและขาย มีมากก็ขายมาก ไม่คิดว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ 
บางครั้งบางคราวก็แบ่งปันให้ญาติพี่น้อง”

ชื่นชอบในอาชีพเลี้ยงสัตว์
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 ในพื้นที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน มีการจัดสรรออกเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมเพื่อกิจกรรมหลายรูปแบบ  พื้นที่ส่วนใหญ่ยัง

คงรักษาสภาพเป็นสวนผลไม้ที่ปลูกมาแต่ก่อนเก่า ได้เปลี่ยน

เป็นพื้นที่ท�านา ๓ ไร่ และได้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จ�านวน 

๒ งานที่เหลือ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 ๑.  จัดสรรพื้นที่จ�านวน ๒๗ ไร่ ๒ งาน ไว้ท�าสวน และ

ปลูกพืชผัก โดยชนิดไม้ผลหลักๆ คือมะม่วงและมะขาม 

ปลูกข้าวจ�านวน ๓ ไร่ ไว้รับประทานในครัวเรือน ท�าสลับ

กับกิจกรรม ปลูกผักตามฤดูกาล ในฤดูฝนจะเพาะกะหล�่า

ปลีเพื่อเตรียมไว้ลงแปลงในฤดูหนาว ฤดูร้อนปลูกข้าวโพด 

แตงไทย หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว จะใช้พื้นที่ส�าหรับปลูกผัก

กาดดอก บล็อกโครี่, ข้าวโพด, ผักชี, ต้นหอม, คื่นช่าย 

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

การศึกษาการพัฒนา และได้พัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน มีแม่พันธุ์ จ�านวน ๕ ตัว แม่พันธุ์ทุกตัวให้ลูกปีละ 

๑ ตัว ใช้เวลาในการเลี้ยงลูกวัว ๖ - ๗ เดือน ก็สามารถขายได้ราคาตัวละไม่ต�่ากว่า  ๒๐,๐๐๐ บาท

 ๓. ปัจจุบันมีแม่พันธุ์หมูอยู่ ๓ ตัว ตกลูกอย่างน้อยๆ ๘-๙ ตัวต่อปี หากเลี้ยงไว้ ๑ เดือนจะขายได้ราคาตัวละ 

๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท นอกจากนี้ยังน�าหมูมาเลี้ยงด้วยวิธีการท�าหมูหลุม ๓-๔ เดือนจะได้น�้าหนัก ๘๐ กิโลกรัม จึง

น�าไปขายยกตัว 

 ๔. กิจกรรมเลี้ยงเป็ดและไก่หลังการเข้าร่วมอบรมได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงไก่ให้ได้คุณภาพเลี้ยงไว้รับประทานใน

ครัวเรือนและขายในระยะเวลา ๑ ปีขายได้ไม่ต�่ากว่า ๑๐๐ ตัวใน ราคาตัวละ ๘๐ บาท

 “ยึดมั่นในเกษตรพอเพียง...มีกิน..ดีกว่าบ่มีกิน  ได้น้อย..ดีกว่าบ่ได้เลย ท�านาท�าสวน ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ 

ปกติจะดูแลเองเราจะมีงานท�าตลอดทั้งปี ถ้าเหลือบ่ากว่าแรง จะใช้การจ้างเพื่อนบ้านรับเหมาไป ประหยัดเวลา

เพื่อให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปอาจจะสูญเสียรายได้บ้าง หากจะเดินทางแนวนี้ต้องตัดความร�่ารวยออกจาก

ชีวิต ท�าจากน้อยไปหามากและท�าด้วยตัวเองก่อน การด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกวันนี้ อาศัยการด�าเนิน

ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ตีกรอบให้ตัวเอง ท�าตามก�าลังความสามารถ ด้วยใจรัก และค่อยเป็นค่อยไป...”

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
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๒๖๓ หมู่ที ่๑๒ ต�าบลขนุน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิจงัหวดัน่าน

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ	ภูพยัคฒ์	เกษตรตัวอย่างบนพื้นที่สูง

น�ยฉัตรชัย  บัวแสน

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาท

“ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ

....จากเดิมที่เคยรู้สึกว่าตนเองอยู่ในความมืด  
สามารถมีหนทางเดินและมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิต

จากไม่มีรายได้อะไรเลย  อดบ้างอิ่มบ้าง 
จนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำารงชีพ... ”

“เมื่อพบหนทาง...และแสงสว่าง”
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 แต่เดิมประกอบอาชีพท�าไร่ ท�าสวน ได้ผลผลิต

เพียงเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่มี 

รายได้จากแหล่งอื่นๆ จึงท�าให้ความเป็นอยู่ล�าบาก

มาก ต้องเดินทางเข้าไปรบัจ้างท�างานในตัวเมอืงจังหวดัน่านเพื่อแลกกับค่าจ้างเพียงวันละ 

๑๐ บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เรื่อยมา ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความทุกยาก บางครั้งก็

ต้องอดมื้อกินมื้อ 

 ต่อมาพ.ศ.๒๕๔๖ ได้เข้าไปฝึกอบรมการท�าเกษตรบนพื้นที่สูงภายในโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริภูพยัคฆ์ โดยเน้นไปที่การอบรมเรื่อง 

การปลูกหม่อน ปลูกกาแฟ ปลูกผักปลอดสารพิษ หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวและการปรบั

พืน้ทีน่าเดมิให้เป็นนาแบบขัน้บนัได จงึน�าความรูท่ี้ได้รบัมาปฏบัิตใินพืน้ท่ีของตนเองอย่าง

จรงิจงั เริม่ต้นจากการปรบัพืน้ทีน่าดัง้เดมิให้เป็นนาแบบข้ันบันได

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น นายฉัตรชัยได้กล่าวทิ้งท้าย

ไว้ว่า “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มี

ต่อราษฎรบ้านน�้ารีและผืนป่าบริเวณลุ่มน�้า

ช้างตอนบนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีฯ จึงสามารถช่วยพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมและชีวิต

ของตนจากเดิมที่เคยรู้สึกว่าตนเองอยู่ในความมืด  สามารถมีหนทางเดินและมีแสง

สว่างเข้ามาในชีวิต จากไม่มีรายได้อะไรเลย  อดบ้างอิ่มบ้าง จนมีรายได้ที่เพียงพอ

ต่อการด�ารงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปัจจุบัน และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้มี

ความสุข และที่ส�าคัญมีความภูมิใจที่สามารถส่งลูกให้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง

ตามที่แต่ละคนต้องการแล้ว  ตนเองยังได้รับความไว้วางใจจากราษฎรในชุมชน ให้

เข้ามามีบทบาทในการเป็นประธานกลุ่มหม่อน-กลุ่มกาแฟของหมู่บ้านน�้ารีพัฒนา 

และรองประธานสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป่าไม้บ้านน�้ารีพัฒนา จ�ากัด ด้วยภาระ

หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับนี้ ถึงแม้ว่าจะยังมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ต้อง

เรียนรู้และแก้ไขอีกมาก ตนก็จะช่วย

พัฒนาให้ชาวบ้านมีรายได้ท่ีย่ังยืนจากการ

ปลูกหม่อน ปลูกกาแฟ จะได้ไม่บุกรุกแผ้ว

ถางป่าไปปลูกข้าวโพดดั่งเช่นที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน”

เมื่อพบหนทางและแสงสว่าง
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 ในพื้นที่เกษตรกรรมลาดชัน จ�านวน ๘ ไร่  ได้แบ่งพื้นที่ส�าหรับ

ปลูกหม่อน ปลูกกาแฟ ปลูกผักปลอดสารพิษและท�านาข้าวแบบ

ขั้นบันได ดังนี้

 

หม่อนผลสด ประมาณ   ๒   ไร่ จ�านวน ๒๐๐ ต้น

ท�ารายได้นับ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

กาแฟอาราบิก้า ประมาณ   ๒.๕ ไร่  จ�านวน ๙๐๐ ต้น 

เพิ่มรายได้เสริมปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ผักปลอดสารพิษ ประมาณ  ๐.๕ งาน  

(ส�าหรับบริโภคและจ�าหน่ายในชุมชน)  

นาข้าวแบบขั้นบันได  ๔   ไร่ (ส�าหรับบริโภค) 

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  ๙๖,๐๐๐๒) กาแฟอาราบิก้า  ๒,๐๐๐   ๗,๐๐๐  ๕,๐๐๐๓) ผักปลอดสารพิษ   ๕๐๐   ๑,๕๐๐  ๑,๐๐๐๔) นาข้าวขั้นบันได   ๒,๐๐๐  
รวม  ๑๔,๕๐๐  ๑๑๔,๕๐๐  ๑๐๐,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๘๗ หมูท่ี ่๗ ต�าบลห้วยชมพ ูอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

สถานีพัฒนาเกษตรกรที่สูง	บ้านปางขอน	เกษตรกรตัวอย่างบนพื้นที่สูง

น�ยอ�เย  วุยยะอ�กุ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๖๐๐,๐๐๐ บาท

“ ปัจจุบันผมมีรายได้
ที่ต่างจากอดีตกว่า ๒๐ เท่า 

มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร
 พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก
ทั้งรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

นอกจากนี้ลูกๆทั้ง ๔ คน
ยังได้รับการศึกษาที่ดีอีกด้วย ”

“กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต”
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  แต่เดิมมีอาชีพท�าไร่บนพื้นที่

สูงปลูกข้าวและข้าวโพด พื้นที่บาง

ส่วนปลูกไม้ผลเมืองหนาว มีรายได้

เฉลี่ยต่อปี ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท 

ซึ่ งไม ่ เพียงพอส�าหรับสมาชิกใน

ครอบครัวจ�านวน ๘ คน ท�าให้พี่น้องต้องแยกย้ายท�างานรับจ้างเพิ่มเติม...    

ภายหลังจากมีสถานีพัฒนาการเกษตรฯ ปางขอน นายอาเย ได้เข้ามาเป็นลูกจ้าง

ของทางสถานีและหันมาปลูกกาแฟ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทางสถานีเล็งเห็นว่า

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บ้านปางขอนและสามารถช่วยยกระดับรายได้ให้กับ

ราษฎรได้ และในปีนั้นเองนายอาเย จึงได้น�ากล้ากาแฟที่ได้รับจากทางสถานีไป

ปลูกในพื้นที่ของตนร่วมกับ ท้อ บ๊วย เชอรี่ และลูกไหน ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองหนาว

เพื่อให้ร่มเงา 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลังจากได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ของตัวเองหันมาปลูกกาแฟและผลไม้เมืองหนาวใน

รูปแบบของระบบวนเกษตรตามประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการสถานีพัฒนา

เกษตรที่สูงฯ นับแต่นั้นเป็นต้นมาท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน       

ส่งผลให้ปัจจุบันครอบครัวของนายอาเย ที่มีสมาชิกรวม ๑๑ คน มีรายได้ที่ต่างจาก

อดีตกว่า ๒๐ เท่า มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งรถยนต์

และเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ลูกทั้ง ๔ คนยังได้รับการศึกษาที่ดีอีกด้วย

 “กาแฟที่งอกงามปลูกร่วมกับไม้ผลเมืองหนาวในแบบวนเกษตรเป็นเครื่องมือใน

การพฒันาคณุภาพชวีติชาวเขาบนพืน้ทีส่งู ดังจะเห็นได้จากผลส�าเร็จที่ประจักษ์แล้วว่า

สามารถแก้ปัญหาความมั่นคงด้านมนุษย์ได้ตามพระราชประสงค์ ของสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”

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  นอกจากผลผลิตเมล็ดกาแฟ 

และไม้ผลแล้ว ผลผลิตกาแฟของที่นี่ มีทั้งจ�าหน่ายแบบเชอรี่

และแปรรูปเป็นกาแฟกะลา จ�าหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อ

และบางส่วนจ�าหน่ายให้กับสถานีเพื่อจ�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  ๘๐,๐๐๐๓) บ๊วย  ๑๑,๔๐๐   ๖๕,๐๐๐  ๖๕,๐๐๐๔) ลูกไหน  ๑๑,๔๐๐   ๖๕,๐๐๐  ๖๕,๐๐๐ 

รวม  ๒๙๖,๒๐๐  ๙๙๐,๐๐๐  ๖๙๓,๘๐๐
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๑๓/๑ หมู ่๒ ต�าบลท่างาม อ�าเภอวัดโบสถ์ จงัหวัดพษิณโุลก 

โครงการเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผู้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนด้านการเกษตร

น�งจรูญ  ร�ชบรรจง

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๗๘,๐๐๐ บาท

“แควน้อยบำารุงแดน...
สายน้ำาจากสวรรค์”
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  นางจรูญ ราชบรรจง อายุ ๕๔ ปี ผู้ใหญ่

บ้าน หมู่ ๒ บ้านหนองปลิง ต�าบลท่างาม อ�าเภอ

วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เดิมก่อนมีการจัดรูป

ที่ดินน้ัน มีอาชีพหลักจากการท�านา โดยสามารถท�านาได้ปีละ ๑ ครั้ง ผลผลิตได้เพียง 

๓๕ – ๔๕ ถังต่อไร่ เนื่องจากต้องรอน�้าฝนเพียงอย่างเดียว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้นนาง

จรูญมีรายได้จากภาคการเกษตรเพียงปีละ ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท บนพื้นที่ท�ากิน ๓๒ ไร่ ในขณะบางปีถ้าปริมาณน�้า

ฝนมีมาก ก็จะท�าให้เกิดน�้าท่วมพืชผลทางการเกษตรก็เกิด

ความเสียหายอีกด้วย

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในการจัดหาน�้าแก่ราษฎรให้มีน�้าในการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี

และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย จึงมีพระราชด�าริโครงการเขื่อน

แควน้อยบ�ารงุแดนขึน้มา และได้เริม่ด�าเนนิการเมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

ซ่ึงเป็นการด�าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่ม

น�้าแควน้อย ประกอบด้วยเขื่อนและอ่างเก็บน�้ากั้นล�าน�้าแควน้อย ในช่วงพื้นที่หุบเขาเขต อ�าเภอ

วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน ตลอดจนเก็บกักน�้าใน

ช่วงที่มีปริมาณมากเกินความจ�าเป็นและจากนั้นจึงระบายน�้าลงล�าน�้าเดิม เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าให้

กับโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ของเขื่อนแควน้อยฯและโครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้าด้านท้าย

เขื่อนตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างบริเวณท่ีราบระหว่างแม่น�้าแควน้อยและแม่น�้า

วังทอง รวมทั้งเป็นเขื่อนที่มีศักยภาพในการ

ติดตั้งเครื่องกังหันน�้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการน�้าร่วมกับลุ่ม

น�้าอื่นๆในลักษณะการบูรณาการระหว่างลุ่ม

น�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทั่งแล้วเสร็จ

สมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
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  ภายหลังโครงการเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เกษตรกรในเขตพื้นที่ก็ได้ใช้

ประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วหน้า เมื่อน�้าในคลองชลประทานเริ่มไหลผ่านที่ท�าการเกษตร 

นางจรูญ ได้วางแผนในการปรับเปลี่ยนวิธีท�าการเกษตรให้เหมาะสมและคุ้มค่าทรัพยากรน�้าที่มี

เพิ่มเติมขึ้นมา ปัจจุบัน ท�านาข้าวได้ปีละ ๒ ครั้ง จากเดิมท�าได้เพียงนาปีครั้งเดียว และผลผลิตที่

ได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากเดิมได้ผลผลิตเพียง ๔๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ แต่ปัจจุบันนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

เป็น ๘๐๐ – ๙๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ และยังได้ผลผลิตถึงปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเท่ากับว่าบนพื้นที่เท่าเดิม

แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง ๔ เท่า ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้ของนางจรูญ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้นมีราย

ได้จากภาคการเกษตรเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปัจจุบันมีรายได้จากภาคการเกษตรสูงขึ้นถึงเกือบ 

๔๐๐,๐๐๐ บาท สร้างความสุขให้กับครอบครัวนางจรูญ และเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ท�านา จ�านวน ๑๕ ไร่ 

ได้ผลผลิตจากท้ังนาปีและนาปรัง 

รวม ๑,๗๒๐ กิโลกรัมต่อปี

ปลูกข้าวโพด จ�านวน ๑๐ ไร่ 

ได้ผลผลิต ๑,๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

ปลูกมันส�าปะหลัง จ�านวน ๗ ไร่ 

ได้ผลผลิต ๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี ๒๕๕๖)

กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้    รายได้สุทธิ
             บาทต่อปี           บาทต่อปี    บาทต่อปี 

๑) ข้าว  ๓๒,๐๐๐   ๒๔,๐๐๐  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
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ด้านเกษตรผสมผสาน

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

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาท

“ ไม่เสียใจที่เกิดมาจน 
เฮาเลือกเกิดบ่ได้  แต่เฮาเลือกทำาดีได้ 

ดีใจได้เดินตามรอยพระเจ้าอยู่หัว..
เสียดายมาเรียนรู้ช้าไป  

แต่เฮาไม่คิดเสียใจ... ปลื้มใจเป็นอย่างมาก
ที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ นำาผักอินทรีย์ในแปลง

ไปถวายให้สมเด็จพระเทพฯ ได้เสวย 
ปัจจุบันได้เลี้ยงหลานไปด้วย ปลูกพืชผักไปด้วย..

เฮาทำาได้เท่านี้อาจจะน้อยกับคนอื่น.
แต่กับเฮามันเยอะที่สุดแล้วในชีวิตนี้ 

มีความสุขที่สุดแล้ว..เพียงพอแล้ว 
ตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตแล้ว.. ”

“ความสำาเร็จเล็กๆ...ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต”
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อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

     นายเรือน แก้วมาเรือน อายุ ๖๑ ปี ตนและครอบครัวมีภูมิล�าเนาอยู่ในอ�าเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่ สองสามีภรรยายึดอาชีพการเกษตรปลูกพืชผักเป็นรายได้หลักบนเนื้อที่ ๑ ไร่กว่า 

โดยเช่ากับทางราชการ และรับท�างานก่อสร้างเป็นรายได้เสริมในอดีตที่ผ่านมาต้องดิ้นรนหา

รายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย และชดใช้หนี้สินในช่วงเวลาที่พืชผักราคาตกต�่านับว่าเป็นช่วง

ชีวิตที่ล�าบากเป็นอย่างมาก เมื่อลูกสาวแต่งงานมีครอบครัวเห็นว่าแม่ตนต้องล�าบากจึงชวนมา

อาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านหนองแฝก ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ และลูกเขยได้ยกพื้นที่

รกร้างเนื้อที่ประมาณ  ๑ ไร่ ให้ไว้ส�าหรับท�าการเกษตรและมีพื้นที่ให้อีก ๗๐ ตารางวาให้ปลูก

บ้านหลังเล็กๆ ได้อยู่อาศัย

    เมื่อจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วด้วยสี่มือแข็งขัน สองสามีภรรยาจึงเริ่มลงมือปรับ

สภาพพื้นที่รกร้างและมีดินเหนียวแข็งช่วยกันถางหญ้ามือและเตรียมดินด้วยจอบและเสียมท้ัง

กลางวันและกลางคืน จากความขยัน อดทน ของคนต่างถิ่นจนในที่สุดสามารถเพาะปลูกพืช

ผักได้ในแบบที่เคยท�ามาก่อน แม้ความขยันของสองมามีภรรยาจะมีมาไม่ขาดสาย รายได้ก็ยัง

ไม่พออยู่กินกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกวันจนต้องไปรับจ้างด้วย

 



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

56 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

57

ได้เรียนรู้..และยึดมั่น

     ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ทางหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้า

อบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  

ทั้งสองจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยเริ่มแรก

ทั้งคู่ได้สลับสับเปลี่ยนเข้าไปฝึกอบรมในกิจกรรมการเกษตรหลายๆ 

เรื่องจากศูนย์ฯ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ การเพาะเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์กบ การท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ เป็นต้น ทุกครั้งที่กลับจากการฝึกอบรมจึงมานั่ง

ปรึกษากันและตั้งปณิธานว่าจะเดินตามรอยของพ่อหลวง น�าแนวทางที่ได้มาปฏิบัติในพื้นที่ ๑ ไร่

ของตนเอง

    เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้เข้าไปเยี่ยมชมในพื้นที่เกษตรของตน  ได้แนะน�าวิธีการปรับปรุงสภาพ ดิน 

และให้เลิกใช้สารเคมีในการปลูกพืช ให้หันมาใช้ปุ๋ยหมัก และน�้าหมักชีวภาพ จากสูตรการหมัก ที่

ได้มาจากการเข้าฝึกอบรม ทั้งสองจึงเริ่มปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นการใช้สารชีวภาพ 

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงดิน และได้วางแผนว่าจะท�าพื้นที่ ๑ ไร่ของตนให้มีผลผลิต

หลากหลาย มีรายได้เพียงพอที่จะจุนเจือครอบครัวได้ โดยใช้วิชาความรู้จากศูนย์ ให้ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์และเกษตรกรเพื่อนบ้านคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�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

     ปัจจุบันผลที่ได้จากการเข้าฝึกอบรมและน�ามาปฏิบัติอย่าง

จริงจัง ก็เกิดเป็นดอกผลสามารถเก็บเกี่ยวน�าออกไปจ�าหน่ายก่อ

เกิดเป็นรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

 ๑.ปลูกพืชผักและผักพื้นบ้าน ในฤดูร้อน-ฤดูฝน จะปลูกถั่วฝักยาว ผักกาด ผักกระจ้อน ผักขี้หูด  ใน

ฤดูหนาว จะลงคะน้าผักบุ้ง กะหล�่าดอก ถั่วลันเตา ในแปลงผักทุกชนิดเก็บขายได้ทั้งหมด เช่นผักขี้หูด ซึ่ง

ใช้ส�าหรับลวกจิ้มน�้าพริก ท�าแกงส้ม เมื่อให้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้ทุกๆ สองถึงสามวัน ได้ครั้งละหลายก�าใหญ่ 

ราคาตกก�าละ ๒๕ บาท  ตลอดสองเดือนกว่าๆ ถ้าลูกหลานจะกินก็มาเก็บเอาไปบางครั้งชาวบ้านมาซื้อที่

สวนเขาเอ็นดูเราให้มาครั้งละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท เป็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีกับผักที่ปลูกสลับหมุนเวียนกันไป 

ในช่วงกลางฤดูฝน ปลูกผักไม่ได้ก็ท�าเห็ดฟาง ท�าได้ปีละ ๒ รอบ  

 ๒.เลี้ยงไก่พันธุ์ได้จากศูนย์ฯ มา ๑๐ ตัวและขยายต่อยอดจนได้แม่พันธุ์

พ่อพันธุ์ 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 

 ปลูกผักหมุน เวียนได้ตลอดทั้งปีทั้งลุงเรือนและภรรยาได้เข้าใจว่าเราต้อง

ท�าอย่างนี้  อย่าไปขี้อย่างช้าง อย่าไปขี่ม้าแข่งตะวัน อย่าไปฟุ่มเฟือย  ตั้งแต่เปลี่ยนมาเพาะปลูกตามรอย

ในหลวงไม่มีหนี้สินอีกเลย มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย มีเงินเหลือเก็บทุกวัน ๕๐ บ้าง ๑๐๐ บ้าง ถึงมัน

ไม่เยอะแต่ก็เหลือจากที่เราใช้ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตที่มีความสุขเป็นอย่างมากตามประสา

สองตายายกับหลานสาวที่น่ารัก ถึงแม้มันอาจจะเป็นความส�าเร็จอันน้อยนิด..แต่ส�าหรับสองสามีภรรยาคู่

นี้แล้ว มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ พวกเขาไม่เคยเจอและได้

รับความสุขใจอย่างเช่นทุกวันนี้มาก่อนเลย...
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ภ�คกล�ง
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ส�าเริง  วงศ์สุรินทร์ บุญเยี่ยม  ยะอะนันต์ ฉลวย  จันทร์แสง

วีระ  ศรีคงรักษ์ ส�ารอง  แตงพลับ จรูญ  นวลพลอย

วิรัตน์  จีนลักษณ์ ชั้น  โสภา

จรูญ  จวนเจริญ ไสว  ศรียา
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๓๖๔ หมู่ ๑๓ ต. เกาะขนนุ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ		ด้านการเลี้ยงกบนา

น�ยสำ�เริง  วงศ์สุรินทร์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๘๗๒,๖๓๐ บาท

“ เลี้ยงกบก็เหมือนเราเลี้ยงลูก
ต้องรู้ว่าเค้าต้องการอะไร 
หิวก็ต้องให้อาหาร เจ็บป่วยก็ต้องให้ยารักษา
ร้อนก็ต้องรู้หนาวก็ต้องรู้ 
ทุกวันนี้ผมยังล้างบ่อเปลี่ยนน้ำาให้เองทุกวัน วันละ ๒ หน 
จะจ้างแรงงานก็เฉพาะต้อนคัดลูกกบ
หรือเวลาที่จำาเป็นจริงๆ
เมื่อก่อนก็เจอปัญหาโรคตาถั่ว ตัวบวม
เราต้องหมั่นสังเกตให้ยารักษากันไป 
ปัจจุบันผมใช้วิธีการเลี้ยงแบบป้องกัน 
เลยรู้ว่าลูกกบจะเป็นช่วงไหนก็ให้ยากันไว้ก่อน
ทำาสปริงเกิ้ลเพิ่มออกซิเจนช่วยให้ลูกกบแข็งแรงขึ้น 
อัตราการรอดตายก็สูงผลผลิตก็จะเยอะ ”

“จากชาวไร่...มาขายกบ”
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 ส�าเริง วงศ์สุรินทร์ อดีตหนุ่มชาวไร่ วัย ๕๔ ปี 

จากอ�าเภอราชสาส์น ด้วยความยากจนเมื่อจบการ

ศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ก็ต้องออกจาก

โรงเรียนมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพท�าไร่ 

ปลูกผัก จนกระทั้งมีครอบครัวของตนเอง จึงย้ายมาตั้งรกราก

อยู่ที่ต�าบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบอาชีพท�าไร่มันส�าปะหลัง

ซึ่งเป็นอาชีพที่ตัวเองถนัดมาตลอด ซึ่งชีวิตเริ่มแรกของส�าเริงค่อนข้างล�าบากเนื่องจากรายได้

ไม่แน่นอน ราคามันส�าปะหลังขึ้นลงอยู่กับตลาดและนายทุน จึงต้องขายของช�า อาศัยขี่จักร

ยานเก่าๆ  ไปซื้อของที่ตัวอ�าเภอระยะทางนับสิบกิโลเมตร

เพื่อเอาของมาลงที่ร้านเป็นอาชีพเสริม ด้วยความที่เป็น

คนขยันขันแข็งในการท�ามาหากิน ซื่อสัตย์สุจริต จึงได้รับ

เลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนขี้เหล็ก ในเวลาต่อมา

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 พ.ศ. ๒๕๓๙ นายส�าเริงในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

ได้พาชาวบ้านในหมู่บ้านดอนขี้เหล็กเข้าดูงานและฝึก

อบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯเร่ือยมา 

และได้รับทราบว่ามีหลักสูตรการสอนเลี้ยงกบนานับ

แต่นั้นมาคือสิ่งที่จุดประกายความคิดในอาชีพเล้ียงกบนาด้วย

ความคิดที่ว่า “กบนา” เป็นอาหารพื้นบ้านของท้องถิ่นและ

ยังเป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปากแถมยังอุดมไปด้วยวิตามิน

และสารอาหารมากมาย 

 ส�าเริง เริ่มต้นการทดลองเลี้ยงกบนา ตามค�าแนะน�าของศูนย์ฯ ด้วยแม่พันธุ์เพียง ๘ ตัว เลี้ยงในบ่อที่ท�า

ขึ้นเองอย่างง่ายๆ ระยะเวลาผ่านไป ๓ เดือน ก�าไรจากการเลี้ยงกบรุ่นแรก ๕,๐๐๐ บาท ก็ปรากฏให้เห็น 

ท�าให้ส�าเริงไม่รีรอต่อการเริ่มต้นท�าอาชีพนี้อย่างจริงจัง โดยการศึกษาหาความรู้ทั้งจากศูนย์ศึกษาฯเขาหิน

ซ้อนและแหล่งความรู้ต่างๆ เมื่อเริ่มมีความช�านาญในปี ๒๕๔๓ ส�าเริงก็เริ่มขยายบ่อเลี้ยงกบนา ครั้งละ     

๓ บ่อ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบัน “ฟาร์มกบนาคุณส�าเริง” มีบ่อเลี้ยงกบถึง ๒๖ บ่อ สร้างรายได้ก้อนงาม

ให้กับคุณส�าเริง ถึงเกือบ ๒ ล้านบาท ในปีที่แล้วซึ่งถ้าหักต้นทุนออกแล้ว คุณส�าเริงมีก�าไรจากการขายกบ

ถึงเกือบ ๑ ล้านบาท ( พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในขณะนั้น คุณส�าเริงมีบ่อเลี้ยงเพียง ๒๐ บ่อ)

   หลักการประกอบอาชีพขอคุณส�าเริงนั้นอยู่ภายใต้แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

มาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นได้จากการประหยัดอดออมในสิ่งฟุ่มเฟือย ท�าตามเท่าที่

ตนเองและครอบครัวมีก�าลังท�าไหวอะไรที่ท�าเองได้ก็ต้องท�าขยัน ท�าให้ชีวิตใน

ปัจจุบันของคุณส�าเริง ประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริงมีเงินทองเหลือเก็บเหลือ

ใช้ ได้ช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นกิจวัตร ตามลักษณะอุปนิสัยที่เปี่ยมไปด้วยความมี

น�้าใจของ ส�าเริง วงศ์สุรินทร์... 

จากชาวไร่...มาขายกบ

จากเงินพัน..เป็นเงินล้าน
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  ปัจจุบันมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเลี้ยงกบ ๒๖ บ่อ ตลอดทั้งวัน เริ่ม

ตั้งแต่เพาะพันธุ ์แม่กบเองเลี้ยงลูกอ็อด

ขายปีละ ๕ รุ่น ลูกกบกระโดดปีละ ๕ รุ่น และกบเนื้อปีละ ๔ รุ่น

ทั้งในฤดูและนอกฤดูส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย

มีพ่อค้ามารับเองถึงฟาร์มสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและยัง

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้กลุ่มการเลี้ยงกบนาบ้าน

ดอนขี้เหล็ก มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานทั่วประเทศอีกทั้งมีรายการ

โทรทัศน์มาท�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 ๖๕ หมู ่๙ ต. บ้านซ่อง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชงิเทรา

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ		เกษตรทฤษฎีใหม่

น�ยบุญเยี่ยม  ยะอะนันตร์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๗๔,๓๐๖ บาท

 “ เกษตรทฤษฏีใหม่ทำาแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีกินตลอดทั้งปี

ลองคิดดูถ้าคนเราขาดอาหารก็อยู่ไม่ได้ 
ถ้าทำาให้มีกินก่อนทุกอย่างจะตามมา

 “ในหลวง” ท่านคิดถูกแล้ว 
เราก็ทำาตามเท่านั้นเอง 

ถ้าไปหลงเทคโนโลยีเราจะอยู่กันลำาบาก
เป็นหนี้เป็นสินหาได้เยอะก็ใช้เยอะ 

หากอยู่อย่างพอเพียงมีน้อย
แต่รู้จักใช้..ไม่โลภ  ชีวิตนี้ก็เป็นสุขแล้ว ”

“หนุ่มนาข้าว...ขายแตงไทย”
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 นายบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์ อายุ ๕๓ ปี พื้นเพเป็น

คนต�าบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา เติบโตมาใน

ครอบครัวเกษตรกรที่ค่อนข้างยากจน ท�าให้ได้เรียน

หนังสือเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ต้องออกมา

ช่วยพ่อแม่ท�านาและรับจ้างทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตัดสินใจเสี่ยงโชคไปท�างานที่ประเทศ

ซาอุดิอาระเบียมีรายได้ดีพอสมควร แค่เพียง ๒ ปี สุขภาพก็ไม่เอื้ออ�านวยจึงเดินทางกลับมา

ประเทศไทยเพื่อพักรักษาตัว เมื่อหายดีแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีก มายึดอาชีพเดิมคือการท�านาบน

พื้นที่ ๒๙ ไร่ แต่ได้ผลผลิตเพียงแค่ ๑๒ เกวียนต่อปี มีรายได้เฉลี่ยเพียงปีละ ๔๘,๐๐๐ บาท เพราะ

ในระหว่างท�านาบ้างก็ประสบปัญหาน�้าท่วม น�้าหลาก ใน

ฤดูฝน จนนาข้าวเสียหายเกือบทุกปี ส่วนในฤดูแล้งไม่มีน�้า

ส�าหรบัท�าการเกษตร ต้องหาท�างานรบัจ้างเพิม่เตมิอกีเช่นเคย

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 นายบุญเยี่ยม ย้อนคิดกลับไปครั้งเมื่อสมัยไปท�างานที่ประเทศ

ซาอุดิอาระเบียว่า ขนาดบ้านเขาแห้งแล้งเพียงใดยังปลูกพืชได้..

กลางทะเลทรายก็ยังท�าการเกษตรได้ แล้วประเทศไทยบ้านเรา

แท้ๆอุดมสมบูรณ์กว่ามากมาย..ท�าไมกับปัญหาแค่นี้เราจะแก้ไม่ได้ 

บุญเยี่ยมตัดสินใจกู้เงิน ธ.ก.ส. เพื่อขุดดินยกร่องกันน�้าท่วมและ

เก็บน�้าไว้ใช้หน้าแล้ง แต่ด้วยปัญหาดินขาดความสมบูรณ์ผลผลิตก็

ยังไม่ได้เท่าที่ควร

 ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ด�าเนิน

งานขยายผลในพื้นที่ต�าบลบ้านซ่องจึงได้รับการสนับสนุนสระน�้า

พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมด้านการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยพืช

สดและการปลูกหญ้าแฝก ท�าให้นายบุญเยี่ยมสามารถประกอบ

อาชีพทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บุญเยี่ยมไม่รีรอใน

การพัฒนาการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ทันที ด้วยความขยันและใจ

ที่ยึดมั่น ไม่นานผลผลิตจากความพยายามก็ค่อยๆสัมฤทธิ์ผล โดย

เฉพาะแตงไทย ซ่ึงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเลี้ยงปากท้อง

ครอบครัวให้สุขสบายตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ 

และไม่คิดจะจากเมืองไทยไปไหนอีกแล้ว...

ยึดมั่นในแนวทาง...เชื่อมั่นในแผ่นดินเกิด
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 ในปัจจุบันบนพื้นที่ ๒๙ ไร่ ประกอบไปด้วยกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้

 ๑. พื้นที่ปลูกข้าว ๑๕ ไร่ ซึ่งท�านาในช่วงฤดูฝน และในบางปีหาก น�้ามากพอ

สามารถผันน�้า ไปท�านาปรัง เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะไถกลบตอซัง 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

เกี่ยวผลผลิตแล้วและย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ที่ดอนจะถูกปล่อยให้ว่างเปล่าและได้รับ

การพักฟื้น

   ๔. ปลูกไม้ผล และต้นไผ่ตง

ส�าหรบัผลติหน่อไม้ไว้ตามรมิสระน�า้ 

และกระจายทั่วพื้นที่ผลตอบแทนทางเศรษฐ
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   ๒๕๕,๙๕๖  ๑๗๔,๓๐๖

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๒/๑๘ หมู ่๗ ต. ร�าพัน อ. ท่าใหม่ จ. จนัทบุรี

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ		เกษตรกรผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษ

น�ยฉลวย  จันทร์แสง

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๕๐,๐๐๐ บาท

 “ ถึงแม้วันนี้ลุงไม่ได้ร่ำารวย 
แต่ลุงก็มีความสุข

ไม่ต้องดิ้นรน..ไม่เดือดร้อน
มีกิน มีใช้ ลูกๆมีอาชีพ

ที่เลี้ยงตัวเองได้ ไม่ขัดสน
แค่นี้ก็มีความสุขเพียงพอแล้ว..

สำาหรับชีวิตนี้ ”

“ราชาทุเรียนโลก”
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 นายฉลวย จันทร์แสง อายุ ๖๑ ปี ในอดีตยึดอาชีพ

ท�านาและท�าสวนในการหาเลี้ยงครอบครัว แต่เนื่องจาก

พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการท�านา ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงเปลี่ยน

จากท�านามาท�าสวนผลไม้และปลูกยางพาราแทน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เกิดปัญหายางราคาตก 

ประกอบกับช่วงนั้นทุเรียนราคาดี จึงโค่นยางพารา ๑๕ ไร่ มาปลูกทุเรียนทั้งหมด ผ่านไป                 

๑๐ ปี ดินในพื้นที่เริ่มเสื่อมสภาพ เกิดโรคในทุเรียน ต้องพึ่งพาสารเคมีมากขึ้น ต้นทุนก็สูงตาม 

แต่ผลผลิตลดน้อยลงและเริ่มประสบปัญหาพืชพรรณต้นไม้

ทรุดโทรม ภาระหนี้สินเริ่มเกิดขึ้นตามมา อีกทั้งสุขภาพยัง

แย่ลงไปอีกด้วย ซึ่งนั่นเองเป็นเหตุผลให้ ลุงฉลวย จึงเริ่ม

สนใจแนวทางเกษตรอินทรีย์

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 โอกาสประจวบเหมาะเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ลุงฉลวย ได้

เข้าร่วมรับฟังงานเสวนาของ ศูนย์ศึกษาฯอ่าวคุ้งกระเบน 

ในเรื่อง “เกษตรยั่งยืน...พลิกฟื้นวิถีไทย” ซึ่งให้ข้อคิดและ

แง่มุมหลากหลาย จากนั้นจึงเข้าไปอบรมต่อที่ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติ ท�าให้ได้รับความรู้และเข้าใจในเกษตรทฤษฎีใหม่

และเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

 หลังจากนั้นลุงฉลวยได้เริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ได้เข้ามาให้ค�าแนะน�า

และถ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้านการเกษตรตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สวนผลไม้ลดการ

ใช้สารเคมีลง มีการท�าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน�้าหมักเพื่อใช้เอง 

ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก ลุงฉลวยยัง

ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีบางส่วนมาปลูกผลไม้แบบผสมผสานเพื่อ

ลดความเสี่ยง ในกรณีราคาผลไม้บางชนิดตกต�่า 

 ผลจากการท�าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอ

เพียงมากว่า ๑๐ ปี ส่งผลให้ต้นทุนลดลงกว่าร้อยละ ๕๐ 

สุขภาพยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย ส่วนคุณภาพและรสชาติของ

ผลไม้นั้น รับประกันได้จากรางวัลชนะเลิศทุเรียนโลก ๓ ปี

ซ้อน (๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) ได้รับการยกย่องให้เป็นสวนที่มีชื่อ

เสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี สามารถสร้างรายได้ไม่น้อย

กว่า ๕๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี  

ปรับเปลี่ยนเป็๋นเกษตรอินทรีย์...
มุ่งสู่วิถีพอเพียง
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 ปัจจุบันบนพื้นที่ ๑๕ ไร่ ได้พัฒนาเป็นสวนผลไม้แบบ

ผสมผสานซึ่งปลูกไม้ผลหลายชนิด มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

น�้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ

ผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีผู้สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวนประกอบด้วย

 ๑.ใช้พืน้ทีส่่วนใหญ่ส�าหรบัการปลกูไม้ผลประกอบด้วย ทเุรยีน มงัคดุ ลองกอง และเงาะ

 ๒. มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพริกไทย

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

ใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ โดยเกษตรกรในพื้นที่รอบๆ ได้รวมกลุ่มผลิตและใช้สารอินทรีย์ในชื่อ 

“กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสองห้อง” มีสมาชิกจ�านวน ๔๘ คน มีการ บริหารจัดการกลุ่ม 

การรวมหุ้นของสมาชิก เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ 

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

ความรู้ในศูนย์ฯที่ต้องการพักค้างคืนราคาหลังละ ๒,๐๐๐ บาทต่อคืนพร้อมอาหารเช้าและ

ผลไม้สดจากสวน

 นอกจากนี้ได้ท�าหน้าที่เป็นประธาน

กลุ ่ม“กลุ ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสองห้อง” 

ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและใช้สารอินทรีย์

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปัจจุบัน

มีสมาชิก จ�านวน ๔๘ คน สามารถผลิตน�้า

หมักและสารสกัดชีวภาพจ�าหน่ายให้แก่

สมาชิกและผู้สนใจอีกด้วย

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
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๓/๑๐ หมู ่๘  ต�าบลร�าพัน อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวัดจนัทบรุี

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ		ผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร

น�ยวีระ  ศรีคงรักษ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๔๐๐,๐๐๐ บาท

“ แต่ก่อนลำาบากมาก 
เดินผ่านบ้านหลังไหน

 เจ้าของบ้านเป็นต้องหลบหนีหน้า...
เขากลัวว่าจะไปขอเขากิน

มาทุกวันนี้..ไปที่ไหนถ้าเจอแล้วไม่ทัก.
เขาก็จะหาว่าเราหยิ่ง ”

“ด้วยใจรัก...เห็ด”
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 นายวีระ ศรีคงรักษ์ อดีตหนุ่มใหญ่ชาวสวน

ผลไม้ วัย ๕๘ ผู้หันหลังให้กับอาชีพชาวสวน

ผลไม้ เนื่องจากการท�าสวนผลไม้ประสบปัญหา

พอถึงช่วงฤดูกาลทุเรียนและเงาะติดดอก ปรากฏว่าน�้ามีไม่เพียงพอ ท�าให้

ผลผลิตต�่า เงาะและทุเรียนที่ได้เมื่อน�าไปขายแล้วได้เงินน้อยไม่พอกับการใช้หนี้ที่ไป

กู้มาลงทุน ไหนจะต้องใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวอีก พอขึ้นฤดูกาลใหม่ก็ต้องกู้ เพิ่มขึ้นอีก

ปีหนึ่ง ๆ ก็ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอย่างนี้เรื่อยมา ด้วยความจนที่มีพื้นที่ท�ากิน

เพียง ๕ ไร่เศษ นายวีระ ครุ่นคิดอยู่เสมอว่า การท�าสวนเงาะ ทุเรียน ปีหนึ่ง ๆ สามารถ

เก็บผลผลิตไปขายได้ครั้งเดียว จะท�าอาชีพอะไรดีให้มีรายได้ทุกเดือนบนพื้นที่ ๕ ไร่ 

ของตัวเอง มีรายได้พอใช้หนี้และเลี้ยงครอบครัว วันเวลายิ่งผ่านไปเพราะอายุตัวเองก็

เพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้ว  จะท�างานในสวนอย่างที่ผ่านมาก็คงไม่ไหว

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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    ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ “ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ได้เปิดอบรมหลักสูตรอาชีพ

เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เพาะเห็ด และอื่น ๆ หลาก

หลายอาชีพ นายวีระจึงไปสมัครเข้ารับฝึกอบรมการเพาะ

เห็ดนางฟ้าเป็นรุ่นแรก เพราะมีใจรักใจชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดวิทยากรผู้มีความรู้ ความช�านาญการเพาะเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ จนสามารถน�าไปประกอบชีพจริงได้ หลังจากได้รับความรู้จากการอบรม

มา ก็ได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มเพาะเห็ดขึ้นร่วมกับเพื่อนบ้านที่ไปอบรมกันมา ๖ - ๗ คน โดยใช้บริเวณหน้าบ้าน

ของตัวเอง ประมาณ ๑ ไร่ เป็นที่ตั้งกลุ่ม ทางศูนย์ ฯ ได้สนับสนุนเงินทุน ๓๙,๐๐๐ บาท เป็นทุนประเดิม

ส�ารับซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ และเป็นทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกของกลุ่ม ครั้งแรกเพาะเห็ดนางฟ้า เดือน

หนึ่งขายได้ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ขณะนั้นเห็ดนางฟ้า ราคา ๘ บาทต่อกิโลกรัม จนท�าให้สมาชิกบาง

คนในกลุ่มเริ่มถอดใจ จนเลิกเพาะเห็ดก็มี กลับไปท�าสวนเหมือนเคย และรับจ้างทั่วไปก็มี

 ด้วยความอดทน หมั่นศึกษาหาความรู้ วิริยะ อุตสาหะ นายวีระบอกว่า      

“ผมท�าด้วยใจรัก ท�ามาเกือบ ๑๐ ปี แล้ว จนทุกวันนี้ประสพความส�าเร็จจนมี

รายได้เดือนละ ๓๐,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีสมาชิกจ�านวน ๑๐ ราย 

มีทั้งสมาชิกเก่าที่ยังเหลืออยู่ และสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามา สมาชิกส่วนใหญ่มีใจ

รักในอาชีพการเพาะเห็ดและมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน กัน

ทุกคน โดยผลผลิตที่ได้จะมีพ่อค้ามารับซื้อที่บ้านนายวีระเอง ซึ่งเป็นที่ตั้งกลุ่ม

เพาะเห็ด”

มีวันนี้ได้..เพราะทำาด้วยใจรัก

เพราะความอดทน..จนสำาเร็จ
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 ปัจจุบันมีที่ดินท�ากินอยู่ด้วยกัน ๒ แปลง จ�านวน ๑๒  ไร่ 

ใช้ประโยชน์ ดังนี้

 แปลงแรก จ�านวน ๖ ไร่ ปลูกยางพาราและเลี้ยงไก่ 

 แปลงที่สอง จ�านวน ๖ ไร่ ใช้ส�าหรับเป็นที่อยู่อาศัย        

โรงเพาะเห็ดและก่อตั้งกลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร โดย

กิจกรรมตั้งแต่ผลิตก้อนเชื้อเห็ด เปิดดอกเห็ด จนกระทั่งรวบรวมผลผลิตเพื่อออก

จ�าหน่าย  ซึ่งผลผลิตที่ได้มีแม่ค้ารับซื้อโดยตรง ชนิดเห็ดที่ผลิตได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดขอน 

เห็ดนางรมฮังการี่และเห็ดโคนญี่ปุ่น ปัจจุบันก�าลังทดลองเพาะเห็ดหลินจือ แล้วอบแห้ง

จ�าหน่ายตามความต้องการที่ลูกค้าสั่งมา ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับนายวีระ อีก

นับแสนบาท

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

(ประจำาปี ๒๕๕๖)

๑) ก้อนเช้ือเห็ด      ๑๐๐,๐๐
๐  บาท

๒) ดอกเห็ด          ๓๐๐,๐
๐๐ บาท

รวมรายได้สุทธิต่อปี ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

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

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ		เกษตรทฤษฏีใหม่

น�ยสำ�รอง  แตงพลับ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๗๓๓,๒๐๐ บาท

“ หลักความสำาเร็จต้องอย่าก้าวกระโดด..
ลงทุนแสน จะเอาล้าน..สุดท้ายจะได้หนี้..

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

สำาคัญว่าอย่าหลงยาเสพติด อย่าหลงการพนัน 
อย่าหลงกิเลสตัณหา..

หลงสามอย่างนี้..จบทันที
ต้องมีใจรักที่จะทำา มันต้องระเบิดมาจากใจ..ถึงจะสำาเร็จ ” 

“พบทางสว่าง...ตามหลักทฤษฎีใหม่”
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 นายส�ารอง แตงพลับ อายุ ๖๘ ปี เดิมเป็น

คนต�าบลดอนยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ประกอบอาชีพ ท�านา และตาลโตนด ได้ย้ายตาม

ครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองเขื่อน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ยึดอาชีพท�านาและ

ท�าไร่มัน, ข้าวโพดมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสภาพดินที่เสื่อมโทรมผลผลิตจึงได้ไม่มาก ภายหลังมี

โรงงานสับปะรดมาตั้ง นายส�ารองจึงเปลี่ยนมาท�าไร่สับปะรด โดยกู้เงิน ธ.ก.ส. จ�านวน ๕๐,๐๐๐ 

บาท มาลงทุนในพื้นที่ของตนเอง ๓๓ ไร่ แต่ก็ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร ด้วยความอยากรวย

แบบก้าวกระโดดของนายส�ารอง จึงตัดสินใจครั้งส�าคัญอีกครั้งโดยการกู้เงินก้อนโตเพื่อเช่าที่เพิ่ม

เติมจากเดิมลงทุนปลูกอ้อย ร่วม ๑๐๐ ไร่ สุดท้ายผลผลิตไม่ดี ต้นทุนสูงแต่ราคาอ้อยตก ท�าให้ติด

หนี้จากการลงทุนถึงเกือบ ๑ ล้านบาท  

 กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เขามาส่งเสริมให้ท�าเกษตรแบบผสมผสาน 

นายส�ารองจึงเริ่มมีความคิดปรับเปลี่ยนวิธีการท�าเกษตรแบบผสมผสานแทน หลังจากที่ผิดหวัง

จากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวมาครั้งแล้วครั้งเล่า

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  หลังจากที่ลุงส�ารองรวมกลุ่มเข้าอบรมกับกรมวิชาการเกษตร 

ก็ได้เริ่มปลูกกล้าไม้ผลที่ได้รับแจกมา ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เจ้าหน้าที่

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เชิญชวนให้เข้าร่วมการ

อบรม ในเรื่องการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อผ่านการอบรมจึงมีความเข้าใจในการท�าการ

เกษตรมากขึ้นและน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้เป็นอย่างดี หลังจากปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าการ

เกษตรได้เรียนรู้เพิ่มเติมในงานด้านต่างๆ มากขึ้นและได้รับค�าแนะน�าจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการ

เลี้ยงสัตว์ การพัฒนาและปรับปรุงดิน ตลอดจนการจัดหาแหล่งส�ารองน�้าเพิ่มเติม การท�าปุ๋ย ชีวภาพ ปุ๋ย

หมัก เป็นต้น และได้น�ามาปฏิบัติในพื้นที่ของตน ทั้งได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันเสมอมา

   ปัจจุบันจาการท�าไร่นาสวนผสมและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ท�าให้ลุงส�ารองมีรายได้จากผลผลิตที่หลากหลาย 

เฉลี่ยปีละกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตามล�าดับจากเดิมที่เคยมีหนี้ก็ค่อยๆหมดไป ที่เหลือเก็บออม

ไว้ น�ามาต่อเติมบ้านที่เคยเป็นกระต๊อบมุงหญ้าคาเปลี่ยนมา

เป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น ประสบความส�าเร็จในอาชีพเกษตรกรรมได้

รับรางวัลมากมายต้ังแต่ระดับอ�าเภอ จังหวัดจนถึงระดับประเทศ ท�าให้เป็นที่

รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพื่อนบ้านให้การยอมรับและเข้ามาขอค�า

ปรึกษาและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ�า

พบทางสว่าง...เดินตามหลักทฤษฏีใหม่
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 ปัจจุบันมีพื้นที่ท�ากินจ�านวน ๓๓ ไร่ โดยได้จัดสรรพื้นที่

เป็นสัดส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�าการเกษตร สระน�้า 

โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 ๑.ปลูกข้าวไว้บริโภค มีเคล็ดลับการปลูกข้าวด้วยการปลูกพืชบ�ารุงดินก่อนท�านา

 ๒.ปลูกไม้ผลแบบผสมผสานสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกฤดูกาล ประกอบไปด้วย กล้วย 

มะม่วง มะพร้าว ขนุน มะละกอ ฝรั่ง ส้มโอ 

 ๓.ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ พริก มะเขือ มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ผัก

หวาน สะเดา แตงร้าน ข่า ตะไคร้ ชะอม และผักกินใบหลากหลายชนิด

หมุนเวียนกันไป เสมือนมีตู้เย็นไว้หลังบ้าน อยากกินอะไรก็มีและสดเสมอ

 ๔.เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหลากหลายชนิดไว้ส�าหรับรับประทานในครัว

เรือนและจ�าหน่าย ประกอบไปด้วย วัว หมูหลุม เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ ไก่ไข่ 

ไก่พื้นบ้าน ไก่งวง และห่าน

 ๖. ขุดบ่อเลี้ยงปลาจ�านวน ๓ บ่อ ปลูกไผ่ไว้รอบ

บ่อน�้าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

(ประจำาปี ๒๕๕๖)

๑) ไม้ผล ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๒) พืชผักสวนครัว ๕๖,๐๐๐ บาท

๓) ปศุสัตว์ ๓๑๐,๐๐๐ บาท

๔) เพาะเห็ด ๖๗,๒๐๐ บาท

๕) วิทยากรฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐ บาท

รวม ๗๓๓,๒๐๐ บาท

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

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ		เกษตรผสมผสาน

น�ยจรูญ  นวลพลอย

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๔๑๒,๐๐๐ บาท

“ ทุกวันนี้มีแต่รอยยิ้ม
เพราะเศรษฐกิจพอเพียงทำาให้ครอบครัว 

และคนในสังกัดอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข..
ภูมิใจที่ได้ทำาตามแนวพระราชดำาริ

แล้วประสบผลสำาเร็จ..ถ้าไม่มีในหลวง 
ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเป็นอย่างไร 

จะมีกินมีใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้..ยังคิดเสียดายเวลา
ช่วงที่ไม่ได้ทำาอีกตั้งมากมาย ”

“เกษตรผสมผสาน สร้างงาน 
สร้างที่ดิน”
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  นายจรูญ นวลพลอย เริ่มต้นชีวิตหลัง

แต่งงานด้วยเงินทุน ๗,๐๐๐ บาท ท�าอาชีพ

ไร่อ้อยในพื้นที่ ๑๐ ไร่ ราคาไม่ดีกจ็ะเปลีย่นเป็นสบัปะรด ฝ้าย  ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ในรูปแบบของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว พึ่งพาสารเคมีเป็นหลักจนกระทั่ง

เคยเห็นนกมากินพืชผลแล้วตายมาแล้ว แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร ล้มลุก

คลุกคลานมาโดยตลอด ช่วงว่างเว้นจากเก็บเกี่ยวก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ

รับจ้างทั่วไป ต่อมาได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต

ทางการเกษตร (คปร.) และได้ปรับรูปแบบการเกษตรมา

เป็นแบบไร่นาสวนผสมและมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ น�าความรู้ที่ได้

มาจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีใน

รูปแบบฟาร์ม

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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       นายจรูญ เริ่มเรียนรู้จากการปลูกพืชโตเร็ว เช่น กล้วย ข้าวโพด 

พืชผักสวนครัว โดยสังเกตจดจ�าให้เหมาะกับฤดูกาลเหลือกินก็ได้

ขายปลูกพืชไม้ผลผสมผสาน ปลูกข้าวไว้ส�าหรับบริโภค ระยะเวลา 

๓ ปี ผ่านไปเริ่มเห็นผล จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามก�าลังที่

ท�าได้ หมั่นเรียนรู้พัฒนาการท�าเกษตรแบบผสมผสานอย่างต่อ

เน่ือง จนกระท่ังเกิดองค์ความรูป้ระยกุต์การเพาะปลกูกล้วยน�้าว้า

ให้ได้ ๑๒ หวีใน ๑ เครือ (ปกติสูงสุดได้ ๑๐ หวี) และท�าเป็นคู่มือ

แนะน�าผู้เข้ามาเรียนรู้  ปัจจุบันนายจรูญมีรายได้ที่มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีมี

ความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ สามารถเก็บเงินซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นได้

อีก สร้างความสุขและความมั่นคงให้กับครอบครัวเสมอมา

เริ่มเปลี่ยนชีวิต...สู่เศรษฐกิจพอเพียง
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  ได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เช่น ส�าหรับปลูกพืช พื้นที่เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เหมาะสม 

เน้นการบ�ารุงดิน มีการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดใช้น�้าหมักชีวภาพ ลดการ

ใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบันมีการด�าเนินกิจกรรม

ในพื้นที่จ�านวน ๕๐ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่จ�านวน ๑๑ ไร่ ส�าหรับ 

เกษตรกรรมในรูปแบบผสมผสาน 

 ๑. ท�าไร่อ้อยในพื้นที่จ�านวน ๒๕ ไร่ รายได้เอาไว้เป็นเงิน

เก็บประจ�าปี

 ๒. จัดสรรเป็นพื้นที่ประมาณ ๖ - ๗ ไร่ เพื่อปลูกไม้ผล 

โดยมุ่งเน้นปลูกกล้วยน�้าว้า กล้วยไข่ มะพร้าว มะม่วง และได้

น�้าผลไม้หลากหลายชนิดปลูกแซมในพื้นที่ เช่น ขนุน กล้วยหักมุก 

กล้วยหอม กระท้อน ส้มโอ

 ๓. ไร่นาส่วนผสมจ�านวน ๑๑ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ส�าหรับปลูกข้าวจ�านวน ๓ ไร่ และ

ปลูก พืชผักสวนครัวสลับกับการปลูกข้าว เช่น ชะอม ข่า ตะไคร้ มะกรูด ผักชี ผักกาด ผักบุ้ง 

กะเพรา พริก บวบ ถั่วฝักยาว ที่เหลือเป็น พื้นที่ส�าหรับเลี้ยงสัตว์ ขุดบ่อน�้าและที่อยู่อาศัย

 ๔. ปลูกไม้ใช้สอยบนเนื้อที่จ�านวน ๔ 

ไร่ ไม้ใช้สอยที่น�ามาปลูกได้แก่ สน สัก 

ยางนา แดง พยูง  เก็บไว้ให้ลูกหลานใน

อนาคต

 ๕. กันพื้นที่บางส่วนไว้ส�าหรับปลูก

หญ้าแฝก ผลิตปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และ

ท�าน�้าหมักชีวภาพ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
(ประจำาปี ๒๕๕๖)

๑) พืชไร่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท๒) พืชสวน,ไม้ผล ๑๐๐,๐๐๐ บาท๓) เลี้ยงสัตว์ ๘๒,๐๐๐ บาท๔) การฝึกอบรม ๓๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔๑๒,๐๐๐ บาท

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

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

น�ยวิรัตน์  จีนลักษณ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๗๐๐,๐๐๐ บาท

“เราไม่ได้คาดหวังว่าชุมชนหรือแรงงานคืนถิ่น
จะนำาองค์ความรู้หรือวิชาชีพ 
ไปสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจนร่ำารวย
 เราหวังเพียงให้เขาสามารถเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้พออยู่พอกิน
 สามารถพึ่งพาตนเอง  เอาตัวรอดได้ในยุคเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเท่านั้น ”

“จากแรงบันดาลใจ...
จนได้เป็นปราชญ์”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

84 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

85

 นายวิรัตน์ จีนลักษณ์ เดิมเป็นพนักงานบริษัท

เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกว่า ๒๐ ปี แต่แล้ว

ก็ชีวิตพลิกด้วยพิษเศรษฐกิจถูกจ้างให้ออกจากงาน จึงหันเหกลับบ้าน

เกิดมาประกอบอาชีพการเกษตร กู้เงิน  ธ.ก.ส. มาลงทุนโดยเริ่มจากการท�านาและปลูกส้มโอ

แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลส�าเร็จ ผลผลิตที่ได้ต�่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว  

ซึ่งในขณะเดียวกันครอบครัวก็ได้เข้าร่วมกับโครงการ การปรับโครงสร้างลดพื้นที่การท�านา 

ท�าไร่นาสวนผสม (คปร.) ในโครงการพระราชด�าริเกษตรทฤษฏีใหม่ และเริ่มต้นบนเนื้อที่ ๑๕  

ไร่ จากเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สกป.) ที่ได้

สืบทอดมาจากบิดา ในครั้งนั้นได้รับเงินพระราชทานเงินทุนจ�านวน  

๕,๐๐๐ บาท ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจและปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ น�า

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ เคยมีพระ

ราชด�าริว ่า “จงปลูกในสิ่งที่ เรากิน และกินในสิ่งที่ เราปลูก” 

จึงมุมานะทีจ่ะท�าการเกษตรให้ประสบผลส�าเรจ็นบัแต่น้ันเป็นต้นมา

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 นายวิรัตน์ เริ่มต้นจากการท�านาปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงปลา

เลี้ยงกบขายในพื้นที่ ๑๕ ไร่ ด้วยความใฝ่รู้มุมานะและได้รับ

การฝึกอบรมเพิ่มความรู้จากโครงการฯอยู่เสมอ กิจกรรมที่ท�าจึงเริ่มเห็นผลชัดเจน ต่อมาปี พ.ศ. 

๒๕๔๐ ได้ขยายพื้นที่ทั้งหมดจนเต็ม ๒๙ ไร่ โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ ๘ บ่อ เช่นปลา

สลิด ปลาสวาย ปลานิลฯ น�าปลาที่ได้มาจ�าหน่ายเป็นปลาสดและท�าการแปรรูป ปลูกพืชสวน

หลากหลายชนิดตั้งแต่ พืชรายวัน เช่น โหระพา กระเพรา ข่า ตะไคร้ พืชรายอาทิตย์ เช่น ชะอม 

พืชรายเดือน อย่างเช่น มะนาว มะพร้าวอ่อน และพืชรายปี เช่น มะยงชิด นาข้าวสามารถท�าให้

มีรายได้เข้ามาทุกวันแล้วท�าบัญชีบันทึกต้นทุน-ก�าไรในแต่ละเดือน บริหารจัดการใช้เงินที่ได้มา

อย่างถูกต้อง จึงท�าให้ นายวิรัตน์ ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก

 จากแรงบันดาลใจและถูกต่อเติมด้วยความมุมานะ ขยนั ประหยดั ซื่อสัตย์ 

อดทน มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ จึงท�าให้ทุกวันนี้ และจากความส�าเร็จดัง

กล่าว นายวิรัตน์ได้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท�าหน้าที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 

ในการบริหารศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากแรงบังดาลใจ...
               จนได้เป็นปราชญ์
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 ปัจจุบันมีกิจกรรมจ�านวนมากบน เนื้อที่ ๒๙ ไร่ อันได้แก่

 ๑.ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกไม้ผลและพืชผักหลาย

ชนิดรอบคันบ่อปลา เช่น มะม่วง, มะดัน, กระท้อนและพืชผักหลาก

หลายชนิด (ปัจจุบันก�าลังฟื้นฟูภายหลังถูกน�้าท่วมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

 ๒. ขยายพันธุ์ไม้ผลภายในศูนย์ โดยการติดตา การทาบกิ่ง การตอนกิ่ง 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

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
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๘๕ หมูท่ี ่๗  ต�าบลพระยาทด  อ�าเภอเสาไห้  จงัหวดัสระบรุี

เกษตรกรผู้ใช้น�้า	โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยชั้น  โสภ�

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๐๕,๕๐๐ บาท

“ ตั้งแต่มีโครงการส่งน้ำาระบบชลประทาน
ก็มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

จากที่เคยทำานาได้ปีละครั้ง 
ก็สามารถทำาได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ ๒ ครั้ง 

และยังสามารถปลูกพืชผัก เช่น 
แตงกวา มะระ ได้ผลผลิตสมบูรณ์ทุกฤดู 

ทำาให้ชีวิต สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง
และดียิ่งๆขึ้นไป  จนสามารถซื้อ
เครื่องจักรในการทำาการเกษตร

 รถไถนา รถยนต์ เป็นของตนเองได้ ”

“จากชาวนา...สู่การเป็นผู้นำา”
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 นายชั้น โสภา อายุ  ๖๐ ปี การศึกษาจบมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  มีพื้นเพเดิมอยู่บ้านป่าคา ต�าบลห้วยบง 

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อจบการศึกษาได้ออกมาช่วยบิดามารดาประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ภายหลังแต่งงานมีครอบครัว ได้ย้ายมาท�าการเกษตรในพื้นที่จังหวัด

สระบุรี โดยท�าการปลูกข้าวและปลูกพืชผักหลังนา มีพื้นที่ ๖๐ ไร่ นอกจากนั้นได้รับซื้อพืช

ผักจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อส่งไปขายยังตลาดไท กรุงเทพมหานคร ก่อนมีโครงการสูบน�้า

แก่งคอย-บ้านหมอ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยน�าน�้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังพื้นที่เกษตรกร ก็

จะเน้นการปลูกข้าวในฤดูฝน ตามด้วยการปลูกพืชผัก โดยใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ ซึ่งใน

บางปีก็ประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง ท�าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่แต่ก็ยังคงประกอบอาชีพด้วย

ความอดทนมาโดยตลอด

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการสร้าง

ระบบชลประทานจากโครงการสูบน�้าแก่งคอย-

บ้านหมอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนป่า

สักชลสิทธิ์ ท�าให้มีน�้าต้นทุนเพียงพอที่สามารถท�าการเพาะปลูกข้าวได้ปีละ ๒ ครั้ง จึงได้เปลี่ยน

รูปแบบจากการปลูกข้าวในฤดูฝนตามด้วยพืชผัก มาเป็นปลูกข้าวนาปรังปีละ ๒ ครั้งแทน นับ

แต่เริ่มโครงการเป็นต้นมา   ปรับวิธีการท�านาโดยการน�าสารอินทรีย์มาใช้ควบคู่กับสารเคมีในนา

ข้าวเพื่อลดการใช้สารเคมี  และส่งเสริมแนะน�าเพื่อนเกษตรกรให้หันมาใช้สารอินทรีย์กันมากขึ้น 

เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีความปลอดภัยกับตัวเองมากกว่าการใช้สารเคมี

 แต่เนื่องจากการท�าการเกษตรจึงไม่สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงอุปสรรคใหญ่ท่ีส�าคัญได้นั่นคือ 

เรื่องของแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลระบาด แต่นายชั้นก็สามารถแก้ไขได้โดยการ

ใช้น�้าส้มควันไม้ฉีดขับไล่แมลงและใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiasna) ใช้ฉีดพ่นเพื่อ

ก�าจัดปัญหาที่ท�าให้เกิดโรคกับแมลง จ�าพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง 

ท�าให้ผลผลิตในแปลงไม่ถูกท�าลาย

ชีวิตที่เปลี่ยนไป...
จากสายน้ำาของในหลวง
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 ด้วยได้รับการจัดสรรน�้าจากโครงการ ซึ่งท�าให้อาชีพเกษตรกรรมของตน ไม่ว่าข้าว หรือ

พืชผัก สามารถด�าเนินไปได้ด้วยดี จากเดิมต้องพึ่งพาแหล่งน�้าจากธรรมชาติ บางปีประสบ

ปัญหาน�้าขาดแคลนพืชผลเสียหาย ขาดรายได้  แต่เมื่อมีระบบชลประทานจากโครงการสูบ

น�้าแก่งคอย-บ้านหมอ ท�าให้มีแหล่งน�้าต้นทุนที่อุดมสมบูรณ์สามารถท�านาได้ปีละ ๒ ครั้ง และ

ปลูกแตงกวา มะระ เป็นรายได้เสริม ผลผลิตสมบูรณ์ทุกฤดู ท�าให้มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว 

ไม่ขาดแคลน โดยแต่ละปีมีรายได้จากการท�านาไม่ต�่ากว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และถ้าหาก

ปีไหนข้าวราคาดี หรือมีระบบการจ�าน�าข้าวก็จะมีรายได้ถึงเกือบ ๔๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี ทั้งยัง

เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต�าบลพระยาทด  อ�าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  เป็น

วิทยากรอบรม ให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารอินทรีย์  ความรู้ ให้กับเกษตรกรผู้

สนใจ นอกจากนั้นได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ และได้เป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่น และปัจจุบัน

ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานแก่งคอย-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

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
หมายเหตุ * หากมีการรับจำานำา จะได้ราคาจำานำา ตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท มีรายได้สุทธิ ๔๔๗,๔๐๐ บาท

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๘๑/๑ หมูท่ี ่๑๐ ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมือง  จงัหวดันครนายก

ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่รับน�้า	เขื่อนขุนด่านปราการชลฯ	ด้านเกษตรผสมผสาน

น�ยจรูญ  จวนเจริญ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑,๑๐๕,๐๐๐ บาท

“เศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การทำาให้ตนเองมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี

 เป็นพอเพียง คือมีเพียงพอ 
อาชีพการเกษตรกรรม

เป็นอาชีพที่ยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรม ”

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

ประถมศึกษาปี่ที่ ๔  เดิมมีอาชีพท�านาเป็น

หลัก ซึ่งประสบปัญหาทุกปีบางปีน�้าท่วม ไม่

ได้ผลผลิตท�าให้มีหนี้สิน มีรายได้ไม่เพียงพอส่งให้ลูก ๆ เรียนหนังสือในระดับ

การศึกษาที่สูง ๆ ได้ ต้นทุนในการท�านา ๑ ไร่เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขายข้าว

ได้ ไร่ละ ๒,๔๐๐ บาท ซึ่งได้ก�าไรน้อยมาก ท�าให้บางปีขาดทุนตลอดมา ต่อมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการ

ผลิตการเกษตร(คปร.) ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จึง

ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนจากการท�านาเพียงอย่างเดียวเป็นการ

ท�าไร่นาสวนผสม เพื่อลดความเสี่ยงและให้มีรายได้ตลอดปี

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลังจากได้เข้าร่วมอบรมกับเจ้าหน้าท่ีมาโดยตลอด 

จึงเกิดความคิดที่จะปรับเปลี่ยนจากการท�านาเพียง

อย่างเดียวหันมาท�าสวนควบคู่ไปด้วย โดยได้กู้เงิน ธกส. 

มา ๑๘๐,๐๐๐ บาท ท�าการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน�้าตาม

ค�าแนะน�าจากเจ้าหน้า และได้รับการสนับสนุนจาก

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

มะยงชิด และสวนมะปรางแบบยกร่อง เพื่อให้สามารถกักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและสามารถเลี้ยง

ปลาควบคูกับการท�าสวนได้ นอกจากนี้ยังปลูกกระท้อนและมังคุด เป็นไม้ผลเสริมอีกด้วย ปลูกพืช

ผักสวนครัว เช่น กระเพรา โหรพา แมงลัก และกล้วย พร้อมทั้งได้ขยายกิ่งพันธุ์มะยงชิดและกิ่ง

พันธุ์มะปรางเพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม แค่ยังยังคงท�านาข้าวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลุงจรูญ ได้เป็นเป็นเกษตรกรตัวอย่าง และได้รับการคัดเลือกให้

จัดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่รับน�้าเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  ด้าน

เกษตรผสมผสานเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ส่วนรวม ด้านการท�าการเกษตรผสมผสาน ให้ค�า

ปรึกษาแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับค�าปรึกษาด้วยความเต็มใจท่ีจะถ่ายทอด

ประสบการณ์  จากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อว่างเว้นจากการท�างานก็จะค้นคว้าทดลอง

ริเริ่มท�าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อท�าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์อันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษาเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม เช่นการน�า

หอยเชอรี่มาท�าเป็นน�้าหมักร่วมกับสารเร่ง พด. 

ปุ๋ยอินทรีย์น�้า หรือการท�าเครื่องห่อกระท้อนแบบ

ง่าย ๆ จนได้รับรางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญา

เกษตรกรไทย   

การเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
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 บนพื้นที่ดินจ�านวน ๑๐ ไร่ของลุงจรูญ ได้ท�าการเกษตร

ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ มีกิจกรรมในพื้นที่ดังนี้ 

 ๑. พื้นที่อยู่อาศัย

 ๒. พื้นที่ท�าสวนมะยงชิด และมะปรางหวาน จ�านวน 

๔๐๐ ต้น มีผลผลิต ประมาณ ๔ ตันต่อปี ซึ่งเป็นรายได้หลักของ

ครอบครัว

 ๓. บ่อน�้า กระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นที่ ส�าหรับใช้น�้า และเลี้ยงปลา รอบ ๆ 

ขอบบ่อปลูกพืชผักสวนครัว

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

เพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม

 วันนี้ลุงจรูญ เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด�าเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพของตนเอง ดังค�ากล่าว

ของนายจรูญว่า “เศรษฐกิจพอเพียง คือ การท�าให้ตนเองมีรายได้หมุนเวียน

ตลอดปี เป็นพอเพียง คือมีเพียงพอ อาชีพการเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

กว่าอุตสาหกรรม”

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   ๑,๑๐๕,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๔๔/๒ ถนนนครนายก-ท่าด่าน หมู่ที ่๖ ต�าบลหนิต้ัง อ.เมือง จ.นครนายก

ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่รับน�้า	เขื่อนขุนด่านปราการชลฯ	ด้านเกษตรผสมผสาน

น�ยไสว  ศรีย�

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๗๓๐,๐๐๐ บาท

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

“จากภารโรงธรรมดาๆ...
มาเป็นปราญช์ผู้รอบรู้”
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 นายไสว ศรียา อายุ ๗๒ปี การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายมีบุตรจ�านวน ๔ คน เดิมมีอาชีรับราชการ ต�าแหน่ง

นักการภารโรง และท�าสวนและท�านาเป็นอาชีพเสริม สมัย

ก่อนเคยเป็นภารโรงที่มีนักเรียนรักมากมาย เพราะเขาเป็นคนใจดี แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลา

ออก เพราะเงินเดือนภารโรงที่ได้คงไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงลูกทั้ง ๔ คน ซึ่งวันที่ลาออกนั้น บรรดา

นักเรียนที่คุ้นเคยกับคุณลุงหลายคนถึงกับร้องไห้ไม่อยากให้คุณลุงจากโรงเรียนไปเลยทีเดียว 

        หลังจากลาออก คุณลุงไสวก็มานั่งคิดอยู่ที่บ้านในจังหวัด

นครนายกว่าจะท�าอะไรดี เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว แล้ววัน

หนึ่ง คุณลุงก็ได้เจอกับ คุณถาวร ชูผล เจ้าหน้าที่จากส�านักงาน

เกษตรจังหวัดนครนายก เข้ามาแนะน�าให้คุณลุงท�าสวน ซึ่ง

ตอนนั้นคุณลุงก็ลังเลว่าจะไปท�าสวนได้อย่างไรความรู้อะไร

เลยก็ไม่มี แต่คุณถาวรก็บอกว่าจะสอนให้คุณลุงจึงตัดสินใจ

ลองท�าดูเพราะที่บ้านก็พอมีที่ดินอยู่

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 หลังจากนั้น คุณถาวรก็น�าพันธุ์มะม่วง ๑๐๐ ต้น 

มาให้คุณลุงปลูกในพื้นที่ ๑ งาน คุณลุงจึงลองท�าตาม

แนะน�าดูโดยขุดหลุม กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร ลึก 

๑ เมตร จ�านวน ๑๐๐ หลุม จากนั้น คุณลุงก็ปลูก

ต้นไม้ตามค�าแนะน�าหลาย ๆ อย่าง เช่น เรื่องวิธีการ

ใส่ดินในหลุม หรือการปลูกต้นไม้หันไปทางทิศใต้ ที่จะท�าให้ต้นไม้โตเร็วขึ้น และก็เป็น

อย่างนั้นจริง ๆ เพราะผ่านไปเพียงเดือนเดียว ต้นมะม่วงของคุณลุงก็แตกใบอ่อนแล้ว 

  เมื่อต้นมะม่วงโต คุณถาวรก็ให้ต้นตอของมะม่วงแก้วมาทาบกิ่งขยายพันธุ์ต่อ

เพื่อขายกิ่งพันธุ์ แต่คุณลุงก็ไม่ได้หยุดแค่การขายกิ่งพันธุ์ เขายังหาความรู้เพิ่มเติมด้วย

การตระเวนไปอบรมสัมมนาในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหลาย และได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กันระหว่างเกษตรกรคนอื่นๆท�าให้คุณลุงได้ความรู้มากมาย รวมทั้งจากค�า

บอกเล่าปากต่อปากในเกษตรกรพื้นที่ต่าง ๆ ก็ท�าให้คุณลุงสามารถขายกิ่งพันธุ์มะม่วง

พันธุ์ดีได้อีกด้วย จึงได้ตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกขึ้น จากเดิม ๑ งาน เป็น ๓๐ ไร่  

       ด้วยความรู้ที่ได้มาจากการไปศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริ จากสถานที่ต่าง ๆ 

นั่นเอง เช่น เรื่อง “แกล้งดิน” ที่แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีพระราชด�าริ คุณลุงจึงลองปรับมาให้ “แกล้งพริก” ดูบ้าง ด้วยการปลูกพริกในกระถาง 

และแขวนห้อยหัวไว้แบบไม่เหมือนชาวบ้าน คุณลุงบอกว่าท�าแบบนี้แล้วพริกจะเวียนหัว 

สุดท้ายก็ออกลูกเต็มไปหมดจริง ๆ

การเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
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 บนพื้นที่ดินจ�านวน ๓๐ ไร่ คุณลุงไสว ได้ท�าการเกษตรตามแนว

เกษตรทฤษฏีใหม่ ดังนี้ 

 ๑. พื้นที่อยู่อาศัย

 ๒. พื้นที่ท�าสวนจ�านวน ๒๘ ไร่ มีปลูกส้มโอ จ�านวน ๒๐ ไร่ ปลูกมะปรางหวาน จ�านวน ๓ ไร่ ปลูกมะยง

ชิด จ�านวน ๒ ไร่ ปลูกขนุน จ�านวน ๒ ไร่และปลูกมะไฟ จ�านวน ๑ ไร่ ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว

 ๓. พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว

 ๔. พื้นที่ส�าหรับกิ่งพันธ์มะยงชิด และมะปรางหวาน เพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม

 ๕. บริเวณส�าหรับจ�าหน่ายผลไม้จากสวน

 ๖. ผลิตน�้ามันไบโอดีเซล ๒,๐๐๐ ลิตรต่อปี 

 จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาการท�าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการบ�ารุงพืช

สวนและก�าจัดศัตรูพืช เช่น การใช้สารสะเดาฉีด พ่นแทนยาปราบศัตรูพืชที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นอันตราย

ต่อผู้ใช้ และยังช่วยสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลพิษ และไม่มีสารตกค้างปนเปื้อนในดินและแหล่งน�้า

ตามธรรมชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมจุดถ่ายทอดด้านการขยายพันธุ์ไม้

ผล ทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้จะเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจน เกษตรกรสามารถน�าไป

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สามารถผลิตพืชอาหารได้เพิ่มเติม

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   ๙๗๕,๐๐๐  ๗๓๐,๐๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ละมัย  พังแสงสุ

ขวัญใจ  แก้วหาวงศ์

บังอร  ไชยเสนา

ด.ต.ปัญญา  ประชาชิตเสนีย์

พิมพ์  โถตันค�า

ทองปาน  พิมพ์พานิช
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สมคิด  ศรีลาวงศ์ วิเศษ  ค�าไชโย ทองใส  สมศิริ

ทรงยศ  โสมาบุตร วัน  หลวงสีโยธา กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้

ห้วยยาง
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ทีอ่ยู ่: หมูท่ี่  ๔ บ้านนาค�า  ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง  จงัหวัดสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรผสมผสาน

น�ยละมัย  พังแสงสุ

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๒๔๖,๐๐๐ บาท

“ ผมเริ่มต้นด้วยเงินติดกระเป๋าเพียง ๒๕ บาท...
ขอใช้มีความเชื่อมั่น มีความตั้งใจจริง 

ขยัน อดทน อดออม..
วันนี้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง มีกิน มีใช้

 มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
มีชื่อเสียง มีเกียรติในสังคม 

ได้ออกโทรทัศน์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่น....
เกิดมาชาตินี้สมบูรณ์แบบแล้ว ”

“จากขี้เหล้า...ขันอาสา
เป็นหมอยาสมุนไพร”
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 นายละมัย พังแสงสุ อายุ ๕๙ ปี อดีตลูกจ้างศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 

๔ เริ่มท�างานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จากนิสัยที่ชอบสนุกสนาน ติด

เหล้า จนได้สร้างหนี้สินโดยไม่รู้ตัว ท�าให้มีเงินรายได้ไม่เพียงพอกับ

ค่าใช้จ่ายในครอบครัวจ�าเป็นต้องหยิบยืมเพื่อน ๆ จนเป็นหนี้ก้อนใหญ่ถึง ๙๐,๐๐๐ บาท และไม่สามารถ

ใช้หนี้ได้จนท�าให้เกิดความท้อแท้ เหนื่อยล้า เนื่องจากรายได้ประจ�าไม่มากนักเพียงแค่พอมีอยู่มีกินไป

เดือนๆ กับการท�างานประจ�าเพียงวันละ ๕๒ บาท ซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีเพียงพอใช้หนี้สินร่วมแสนบาท ที่

ตัวเองได้กู้ยืมมาซึ่งก็สร้างความสั่นคลอนให้กับสภาพของครอบครัวติดตามมาอีกด้วย 

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

 จากปัญหาหนี้สิ้นที่เรื้อรังสะสมมานาน ไม่สามารถใช้หนี้ได้ จึ่ง

เริ่มคิดหาหนทาง และทางเลือกให้ให้กับชีวิตตัวเองโดยคาดหวัง

ว่าจะมีกินมีใช้ ไม่เป็นหนี้สิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ศูนย์ศึกษาฯภูพาน 

ได้ประกาศรับสมัครเกษตรกรต้นแบบเพื่อท�าเกษตรผสมผสาน 

ตามแนวทางทฤษฏีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระ

ราชด�าริของในหลวง ตนจึงได้ตัดสินใจไปสมัครเป็นเกษตรกร

ต้นแบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการถามว่า แน่ใจนะว่าจะมาเป็นเกษตรกร ซึ่งตัวเองคิดว่า อยู่อย่างพอเพียง    

น่าจะดีกว่าที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวคิดพ่อของแผ่นดิน จึ่งเชื่อมั่นว่าจะท�าให้ชีวิตตนเองและครอบครัวมีความ

สุข จึงได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ทางโครงการจัดสรรให้ จ�านวน ๘ ไร่ ด้วยเงินติดกระเป๋าเพียง ๒๕ 

บาท กับความตั้งใจอันแน่วแน่ว่า ต้องท�าให้ประสบความส�าเร็จให้จงได้ ถึงแม้ว่า จะเหนื่อยล้า ท้อแท้    จะ

อดทน ขยัน ไม่ยอมแพ้อุปสรรคปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น

กล้าคิด..ชีวิตเปลี่ยนได้
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  ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว จริงจัง มานะ อดทน ซื่อสัตย์ 

ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนเงินทุนส�าหรับซื้อเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ จ�านวน 

๓,๐๐๐ บาท เริ่มได้ลงมือปลูกพืชผักที่กินได้ก่อน เช่น ผักบุ้ง ข่า ตะไคร้ กระเพา 

แมงลัก มะเขือ กล้วย ฝักทอง ผักทุกอย่างที่กินได้ พร้อมกับท�านาข้าวเอาไว้กินควบคู่ไปด้วย ซึ่งพืช

ผักที่ปลูกปีแรกที่เหลือกิน แล้วเก็บไปขายจนมีเงินเกือบ ๗๐,๐๐๐ บาท ท�าให้ดีใจที่สุด มีก�าลังใจและ

ความหวังมองเห็นช่องทางที่จะใช้หนี้แล้ว จึงได้พัฒนาการปลูกพืชผลแบบผสมผสาน เลี้ยงปลา เลี้ยง

ไก่และปลูกพืชสมุนไพร 

    ปัจจุบัน นายละมัยและครอบครัว มีรายได้ตลอดทั้งปี

ไม่มีหนี้สิน เกิดความสุขและภาคภูมิใจในการด�าเนินชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ความรู้พิเศษในด้านพืช

สมุนไพร กลายมาเป็นหมอยารักษาโรคมะเร็ง และได้รับการ

ยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ตั้งมั่นอย่างเต็มที่..ในวิถีพอเพียง
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  บนพื้นที่ จ�านวน ๘ ไร่ ของนายละมัย พังแสงสุ 

ประกอบไปด้วย มีบ่อน�้า จ�านวน ๑ ไร่ ได้เลี้ยงปลานิล 

ปลาตะเพียน และปลายี่สก เอาไว้ จ�านวน ๒๐,๐๐๐ ตัว 

ขอบบ่อได้ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ล�าไย มะละกอ 

และพืชผักสวนครัวเอาไว้บริโภค 

  เลี้ยงกบ จ�านวน ๖ บ่อ เลี้ยงไก่ด�าและไก่พื้น

เมือง  ท�านาข้าว จ�านวน ๖ ไร่ 

  ส่วนท่ีเหลือปลูกบ้านท่ีอยู ่อาศัยและปลูกพืช

สมุนไพร ได้แก่ หนอนใต้ใบ และหญ้าหอมแก้ว ปลูกไว้ 

เป็นรายได้หลัก ประมาณ ๓ งาน ซึ่งปัจจุบันมีรายได้

เฉลี่ยมากกว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี

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 ๘๐๖  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  ๒๐,๑๘๓

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

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

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรผสมผสาน

น�งบังอร  ไชยเสน�

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๘๐๐,๐๐๐ บาท

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

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

กุสุมาลย์ จบเพียงประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยความยากจนจึงต้องเดิน

ทางเข้าไปหางานท�าในกรุงเทพฯเพื่อท�างานรับจ้างด้วยค่าแรงวัน

ละ ๓๐๐ บาท ส่งกลับบ้านหมดเหลือใช้เพียงวันละ ๑๐๐ บาท กับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงถึง ๕ ปีเต็ม 

จนกระทั่งได้พบกับสามีคือนายสันต์ จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดเมืองนอน กับบทเรียนที่ว่าการใช้แรงงานนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย...การขาดโอกาสทางการศึกษาไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน จากนั้นก็ยึดอาชีพ

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

หนักกระทั่งถึงกับแท้งลูกไปถึง ๒ คน ถึงกระนั้นชีวิตอันรันทดของบังอร ก็ไม่ประสบผลส�าเร็จเพราะต้นทุน

การเกษตรสูงขณะที่ผลผลิตไม่ได้ราคา ในที่สุดก็ต้องเป็นหนี้ พื้นที่ท�ากินที่เช่าเขาอยู่ก็ก�าลังจะถูกยกเลิกไม่

ให้เช่าท�าอีก  จนต้องกราบไหว้วิงวอนเจ้าของที่ดินเพื่อขอให้ได้ท�ากินต่อไป หากปีนี้ท�าแล้วไม่มีค่าเช่าที่นา

ก็จะยอมท�านาชดใช้ให้กับเจ้าของที่ดินฟรีๆ ติดต่อกันจนครบ ๓ ปี

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  นางบังอร ยังคงมุ่งมั่นท�าการเกษตรหลังจาก

ท�านาก็ปลูกผักเลี้ยงปลา เอาไปขายที่ตลาดลองผิด

ลองถูกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาเริ่มเลี้ยงกบ ๕๐ ตัว ด้วยเงินลงทุน ๒,๐๐๐ บาท และ

ได้ผลตอบแทนมาถึง ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างความหวังให้กับบังอรขึ้นมาอีกครั้ง แต่

ด้วยความที่ไม่มีความรู้ดีพอ ท�าให้ปีต่อมาลูกกบตายเกือบยกบ่อความหวังที่จะลืมตา

อ้าปากได้ของบังอรก็จบสิ้นลง บังอรคิดหนักเพราะลงทุนไปมากแล้วไม่มีที่พึ่ง ยาม

ค�่าคืนก่อนนอนก็ไหว้พระและที่ขาดไม่ได้ คือ ในหลวงและพระราชินี ที่อยู่บนหัว

ที่นอนจะกราบภาวนาขอให้ได้มีโอกาสมีที่ดินเป็นของตนเอง และหากมีที่ดินจะยึด

น้อมน�าเอาแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาท�าและสร้างตัวเพื่อให้คนทั่วไปรู้

ว่า การท�าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถสร้างรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน 

  และแล้ววันของบังอรก็มาถึง เมื่อเพื่อนบ้านติดธุระจึงยื่น

โอกาสทองให้บังอรไปอบรมท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

แทน ซึ่งตนเองก็ไม่เคยรู้เลยว่า มีศูนย์ฯภูพานอยู่ด้วยและ

ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ส่วนไหนของเมืองสกลนคร เมื่อได้รับการอบรม

ครั้งแรกก็ท�าให้บังอรเข้าใจทันทีว่า เราจะท�าแบบเดิมไม่ได้

แล้วความตั้งใจต้องมาด้วยกันกับความรู้ นั่นคือจุดเริ่มต้นที่

ถูกต้องของบังอรในการด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริ

ความมุ่งมั่น..ในวันที่มืดมน
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   มาวันนี้นางบังอร ได้ท�าการเกษตรโดยใช้ความตั้งใจและความรู้เป็นตัวน�าจนประสบผล

ส�าเร็จ สามารถซื้อที่ดินเป็นของตนเองจ�านวน ๕ ไร่ ได้อย่างใจหวัง และใช้ความรู้ที่มีในการพลิก

พื้นแผ่นดิน ๕ ไร่ ให้เป็นแผ่นดินทอง ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเลี้ยงไก่ด�า 

ปลูกพืชโดยระบบการปลูกในวงบ่อเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ปรับปรุงดินด้วยเกษตรอินทรีย์ 

ทุกวันนี้ผลผลิตทุกอย่างมีพ่อค้าวิ่งมาซื้อถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดต่างๆ กบนา, ปลาหมอ, 

ดอกดาวเรืองและผลผลิตอื่นๆ สร้างรายได้ต่อปีถึงเกือบ ๑ ล้านบาท..  

 จากความส�าเร็จในแนวทางทฤษฏีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงกับการท�าการเกษตรแบบผสม

ผสาน วันนี้ นางบังอร ไชยเสนา สามารถลืมตาอ้าปากได้ มีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัวได้

อย่างสุขสบาย จากเดิมที่เคยรู้สึกมืดมนไม่เห็นหนทาง วันนี้เงินกลับวิ่งมาหาถึงบ้าน และสิ่งที่

ท�าให้ภาคภูมิใจในปัจจุบัน คือ การได้รับเกียรติให้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัด และยังเป็น

วิทยากรให้กับเกษตรกรต่างๆ และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

 บนพื้นที่ ๕ ไร่ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น

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

น�าปลามาเลี้ยง ได้แก่ ปลา ตะเพียน ปลานิล 

ปลานวลจันทร์และปลาหมอ บริเวณรอบ ๆ 

ขอบบ่อได้ปลูกมะละกอ ข่า ตะไคร้ และพืช

ผักสวนครัวเพื่อเอาไว้กินเป็นอาหาร  

 ๒. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และ เล้าไก่ 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

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 
 ๑๐๕,๙๐๕   ๘๐๓,๐๐๐

พอเพียง...อย่างเพียงพอ

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๙๓ หมู ่๓ บ้านนาขาม ต�าบลนาม่อง อ�าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรผสมผสานและเลี้ยงปลา

น�งพิมพ์  โถตันคำ�

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๖๗,๐๐๐ บาท

“ ความสำาเร็จเป็นเป้าหมาย...
แต่ความยั่งยืนเป็นฐานที่มั่น 
การทำาไร่อ้อยสามารถขายได้เงินเป็นแสนบาท...
แต่ขายได้เพียงปีละครั้ง...
เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
แต่การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเหมือนน้ำาซึมบ่อทราย
มีรายได้ตลอดทั้งปี 
เช่น รายได้รายวันๆละ ๕๐๐ บาท 
มีได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร
อันหลากหลายในพื้นที่ของตน... ”

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

เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ อดีตหญิงแกร่ง 

ทรหด ผู้ผ่านช่วงชีวิตที่ยากล�าบากมาตั้งแต่

วัยเด็ก จบการศึกษาเพียงชั้นประถม ๔ เริ่ม

ท�างานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่อายุ ๑๐ ปี รับจ้าง

เกี่ยวข้าว ตัดอ้อย หาเงินช่วยครอบครัว

เรื่อยมา กระทั่งแต่งงานกับนายบัวทอง เมื่ออายุ ๑๖ ปี ขณะนั้นสามีอายุ ๔๐ ปี ด้วย

จ�าค�าสอนของแม่มาว่าถ้าแต่งงานกับคนมีที่ดินเยอะๆก็จะหายจน นางพิมพ์จึงย้ายมา

อยู่จังหวัดสกลนคร ประกอบอาชีพท�านาเป็นหลัก เพียง ๑๑ ปี หลังแต่งงานสามีก็มา

เสียชีวิตลง นางพิมพ์ในสภาพขาดผู้น�ากับภาระลูกๆอีก ๓ คนจึงท�าให้เกิดความท้อแท้

สิ้นหวังในชีวิต จ�าใจทิ้งลูกเข้ากรุงเทพฯหาเงินอยู่ถึง ๔ ปี ด้วยความเป็นห่วงลูกๆก�าลัง

โตเข้าสู่วัยรุ่น จึงกลับมาดูแลลูกๆด้วยเงินเก็บก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งเปิดร้านขายของช�าใน

หมู่บ้าน และด้วยความเป็นห่วงในอนาคตของลูกๆ จึงคิดลงทุนปลูกอ้อยในที่ดินของตน

ด้วยการกู้เงิน ธ.ก.ส. ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในปี 

๒๕๓๙ หวังเงินก�าไรจากผลผลิตที่ได้เป็นการ

ศึกษาของลูกๆ แต่โชคไม่เข้าข้างและขาดความ

รู้ ขาดทุนย่อยยับมีหนี้สินนับแสนบาท

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ด้วยความที่เคยเป็นคนล�าบากมาตั้งแต่เล็ก แม่พิมพ์สู้รับจ้างดายหญ้าในสวนของ

ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายอินแปง พ่อเขียน ศรีมุกดา ซึ่งก�าลังบรรยายให้ผู้มาดูงานเรื่อง

เกษตรผสมผสานตามทฤษฎีใหม่ หลังจากกลับบ้าน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ในหลวงที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงของพ่อเขียน ยังคงดังก้องอยู่ในหูของแม่พิมพ์ตลอดทั้ง

คืน แล้วคิดหาค�าตอบทบทวนตามค�าบอกเล่าของพ่อเขียนว่า นี่แหละคือโอกาสทางรอด

ของชีวิต..

  รุ่งเช้า นางพิมพ์ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต ประกาศขายบ้านและที่ดินในหมู่บ้าน

ได้เงินมาใช้หนี้และเหลือเป็นทุน ๓๐,๐๐๐ บาท จึงติดต่อรถไถมายกคันนาให้ใหญ่ขึ้นให้

เหมาะกับการปลูกพืชสวนครัวและผลไม้ได้ ซึ่งเพื่อบ้านต่างมองกันว่า แม่พิมพ์คงจะเป็น

บ้าไปเสียแล้ว และนี่คือจุดเริ่มต้นบนเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงของแม่พิมพ์

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
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  แม่พิมพ์ลงมือปฏิบัติจริงจังด้วยความมุ่ง

มั่นตั้งใจแน่วแน่ โดยเริ่มจากปลูกพืชผักสวนครัว

ทุกชนิดที่กินได้ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ 

ผักบุ้ง มะละกอ เป็นต้น ผ่านไป ๑ เดือนผักบุ้งเริ่มแตกยอดให้ได้กินและเหลือขายได้เงิน

มา ๑๕๐ บาท แม่พิมพ์ รู้สึกดีใจยิ้มให้กับตัวเองและมีก�าลังใจสู้ต่อไป ต่อมาศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานฯ ได้ให้การสนับสนุน พันธุ์พืชไร่พืชสวน เช่น ลิ้นจี่ นพ.๑, ถั่วลิสง, ข้าวโพด, 

พันธุ์ปลาหลังจากนั้น แม่พิมพ์ ได้จัดสรรที่ดินในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ท�านาอินทรีย์ 

เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกผัก ไม้ผลต่างๆ ด้วยหลักที่ว่า ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่

ปลูก นอกจากนี้ที่นี่ยังเน้นบ�ารุงพืชต่างๆ ด้วยท�าปุ๋ยหมัก-น�้าหมักชีวภาพ ที่ท�าขึ้นเอง

  ด้วยความมุ่งมั่นมุมานะอย่างต่อเนื่อง มาวันนี้แม่พิมพ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบ

อย่างการเรียนรู้ทางการเกษตรในเรื่องเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และเป็น

สถานที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่

ส�าคัญของเกษตรกรและผู้ศึกษาดูงาน

จากท้องที่ต่างๆ หลากหลาย นับได้ว่า

มีบทบาทส�าคัญในการเผยแพร่ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในด้าน

แนวคิด 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  ๓๗,๒๑๕  ๓๖๗,๐๐๐

รูปแบบความสำาเร็จที่ยั่งยืน
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๗๒ หมู่ที ่๖ บ้านเหล่านกยงู ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	อ่างเก็บน�้าห้วยปุ๊	ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

น�ยขวัญใจ  แก้วห�วงศ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๘๐,๐๐๐ บาท

“ เมื่อก่อนปลูกพืชอะไรก็ขาดทุน 
จนเมียบ่นทุกวัน 

หนี้สินเยอะ เพราะเราไม่มีความรู้ 
อย่างตอนแรกๆ ก็ทำานาอย่างเดียว 

อยากได้น้ำามันรถก็ขายข้าว 
อยากไปเที่ยวก็ขายข้าว 

สุดท้ายข้าวไม่พอกิน 
ทำาให้มีหนี้สินสะสมเพิ่มมากขึ้น ”

“ปรับวิธีคิด...เปลี่ยนวิธีทำา
สู่ผู้นำาต้นแบบ”
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 นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์ ชายวัย          

๖๕ ปี บ้านเดิมอยู่ที่บ้านหนองบ่อ ต�าบลนา

หัวบ่อ อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จบ

การประถมศึกษาปีที่ ๔  หนีความวุ่นวาย

ทางการเมืองในสมัยน้ันมาอยู ่ที่ จังหวัด

สกลนคร ยึดอาชีพปลูกปอกระเจา ท�าอย่างนี้เรื่อยมาแต่ยิ่งท�ายิ่งล้มเหลว จึงตัดสิน

ใจเลิกท�าการเกษตร และเข้ามาใช้ชีวิตขายแรงงานที่กรุงเทพฯ จากคนงานก่อสร้าง

จนเป็นคนคุมงานก่อสร้าง รายได้ดีพอสมควรแต่ก็ไม่พอเลี้ยงลูกเมียอีก ๔ ชีวิต และ

เหมือนสวรรค์แกล้ง นายขวัญใจกลับล้มป่วยลงต้องได้รับการผ่าตัด และเมื่อออกจาก

โรงพยาบาล ก็ไม่สามารถท�างานได้เหมือนเดิม จึงต้องออกจากงานพร้อมกับเงินประกัน

สังคมจ�านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งใช้จ่ายได้เพียง ๓ เดือน ก็หมดลง นายขวัญใจ จึงหัน

กลับมาท�าการเกษตรอีกครั้ง โดยเริ่มจากการกู้ยืมเงินจาก ธกส. มาลงทุนซื้อเครื่องมือ

อุปกรณ์ทางการเกษตร ด้วยต้นทุนที่สูงแต่ผลผลิตน้อยส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่า

ใช้จ่ายในครัวเรือน ความผิดพลาดที่เกิด

ข้ึนจากการท�าเกษตรของลุงขวัญใจใน

ครั้งนี้ได้กลายเป็นบทเรียนส�าคัญในชีวิต

เพราะต้องแบบภาระหนี้สินจ�านวนมาก

นับแสนบาท

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ในขณะที่ลุงขวัญใจ สิ้นหวังกับการท�าเกษตรแบบลองผิดลอง

ถูกนั้น ได้เห็นรายการโทรทัศน์น�าเสนอเรื่องการท�าเกษตรทฤษฏีใหม่

ตามแนวพระราชด�าริ และท�าให้เกษตรกรประสบความส�าเร็จในอาชีพเกษตรจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ 

ประกอบกับในขณะนั้นตนเองไม่มีทางเลือกส�าหรับอาชีพที่จะท�าให้ตนเองมีรายได้เลี้ยงครอบครัว เลยมา

นั่งคิดว่าหากตนเองปรับวิธีคิด และเปลี่ยนวิธีท�า ก็อาจจะประสบผลส�าเร็จเหมือนเกษตรกรรายอื่น ๆ ได้

เช่นกัน เริ่มหาแหล่งเรียนรู้ ถามเขาบ้างขอไปช่วยงานบ้างแบบครูพักลักจ�า แล้วมาลองปรับกับของตนเอง

ลองผิดลองถูกแบบตั้งใจจริง ๒ ปีผ่านไป ก็ยังไม่ส�าเร็จในปีที่ ๓ ค่อยดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่มากมาย 

จากวิธีการท�าเกษตรแบบคิดไปเองโดยไม่มีหลักวิชาการ

 จนกระทั่งปี ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พบว่านายขวัญใจ มีความมุ่งมั่นและมี

ความพยายามในการท�าการเกษตรแต่ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ จึงชักชวนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเกษตรกร

ของศูนย์ฯ เพื่อจะได้มีโอกาสได้รับความรู้ทางด้านเกษตรและได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เพื่อจะได้

น�าแนวคิดที่ได้มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง ท�าให้ลุงขวัญใจ

มีแนวทางการท�างานที่ชัดเจนขึ้น พัฒนาการปลูกพืชแบบหมุนเวียน ขุด

ลอกบ่อเพื่อกักเก็บน�้า ปรับรูปแปลงนา บ�ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดปลูกกล้วย

สลับไม้ผล มีรายได้ตลอดทั้งปี จนประสบผลส�าเร็จและได้คัดเลือกให้เป็น

หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ จนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ในระดับประเทศ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ปัจจุบันลุงขวัญใจ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่สบาย ไม่มีหนี้สิน ได้น�า

เอาองค์ความรู้ที่ตนเองมีเผยแพร่กับผู้ที่สนใจและเป็นจุดศึกษาดูงานของทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจน

เกษตรกรทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่างก็เข้ามาศึกษาดูงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

ปรับวิธีคิด..เปลี่ยนวิธีทำา

ใฝ่รู้คู่มุ่งมั่น...พัฒนาจนสำาเร็จ
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  บนพื้นที่ ๒๐ ไร่ ของลุงขวัญใจ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ

ดังนี้

  ๑) ท�านา จ�านวน ๑๖ ไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วปลูกกล้วยและ

พืชผักหมุนเวียนต่อเนื่อง

  ๒) ขุดบ่อน�้า จ�านวน ๒ ไร่ เลี้ยงปลากินพืช ๕,๐๐๐ ตัว ขอบ

บ่อปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น

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

  ๔) เลี้ยงโค ไก่ด�าและไก่พื้นเมือง เป็น และเลี้ยงกบในบ่อท่อซีเมนต์

  ผลผลิตที่ได้ เดิมอาศัยรถพ่วงใส่มอเตอร์ไซค์ ไปขายถึงในเมืองสกลนคร เมื่อมีเงินทุนพอก็เปลี่ยน

เป็นรถยนต์ และผลผลิตจ�านวนมากพ่อค้ามารับซื้อถึงที่รายได้เฉลี่ยวันละไม่ต�่ากว่า ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท

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
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ที่อยู่ : บ้านนาจาม หมู่ ๓ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	และปศุสัตว์

ดต.ปัญญ�  ประช�ชิด

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๘๓,๒๐๐ บาท

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

“จากผู้พิทักษฯ...
สู่นักพัฒนาเกษตรผสมผสาน”
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  ดต.ปัญญา อดีตผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เกษียณอายุ

ราชการก่อนก�าหนดด้วยอายุ ๕๓ ปี ลุงดาบใช้เวลาถึง ๒ 

ปี ในการหาข้อมูลและวางแผนอาชีพหลังราชการ ได้มอง

ไว้หลายอาชีพ แต่ก็มาจบที่การท�าเกษตรเพราะรักอิสระ  

ลุงดาบบอกว่าแม้รายได้จะช้าแต่ได้ ทบทวนเป็นอย่าง

ดีแล้วว่าตนมีบ้าน และลูกๆ เรียนจบแล้ว ไม่มีปัญหาด้านหนี้สิน และบ�านาญที่ได้เพียงพอให้ตนกับแม่บ้าน

ใช้   จากนั้นลุงดาบจึงได้เริ่มต้นด้วยการซื้อที่ดิน ๑๕ ไร่ โดยผ่อนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  

และเริ่มท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี ๒๕๔๕ โดยเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

ก่อนหน้านี้นึกว่าศูนย์ภูพานฯ เป็นเขตพระราชฐาน สงสัยอยู่ว่าเข้าได้หรือไม่ แต่พอได้เข้าร่วมโครงการ

แล้วก็ได้เข้าไปรับการอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น ข้าว ไม้สวน ประมง เรียกว่าได้ทั้งความรู้และปัจจัยการผลิต

จากศูนย์ภูพานฯ ลุงดาบมองว่าความรู้ทางวิชาการมีผลอ

ย่างมากต่อความส�าเร็จ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  แรกๆ ใครมาดูก็บอกว่าไม่ได้กินหรอก ไม่ติดลูกหรอก 

เพราะปลูกในดินที่ขุดขึ้นมาจากบ่อ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและ          

ได้รับค�าแนะน�าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ การท�าเกษตร

ผสมผสานก็เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง นับตั้งแต่เรื่องการปรับปรุงดิน 

การท�าปุ๋ยคอกเองที่ได้ประมาณ ๑.๕ ตันต่อปี การขุดสระเพื่อเป็นแหล่งน�้า  การที่ลุงดาบเป็นสมาชิกโคขุน

โพนยางค�าอยู่แล้ว โดยมีแม่พันธุ์ ๔-๕ ตัว ยิ่งท�าให้การเกษตรแบบผสมผสานมีความลงตัวและหลากหลาย

มากขึ้น ปัจจุบันเลี้ยงทั้งโคขุน สุกร และเสริมด้วยไก่ด�าภูพาน ท�าควบคู่ไปกับการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น  

ขนุน ชะอม ล�าไย ฝรั่ง ชมพู่ ไผ่หวาน ไผ่กิมซุง ฯลฯ ซึ่งได้ให้ผลผลิตที่หลากหลาย ไม่ถูกผูกขาดจากพ่อค้า 

ต้นขี้เหล็กก็ปลูกไว้เป็นรั้วป้องกันสัตว์เลี้ยงจากบ้านอื่นมากินพืชฤดู

แล้งและยังสามารถเก็บไปแกงกินได้ด้วย การปลูกข้าวก็เป็นอีกสิ่ง

หนึ่งที่จะขาดไม่ได้ ลุงดาบใช้พื้นที่ในการท�านา ๙ ไร่ โดยน�ามา 

บริโภคในครัวเรือนและแจกลูกหลาน ๕ ไร่ ส่วนอีก ๔ ไร่ ปลูก

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขาย นับเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยใช้

พื้นที่ไม่มาก เพียงแต่ต้องเรียนรู้วิธีการท�าให้เหมาะสมเท่านั้น

จากผู้พิทักษ์สันติราช...
สู่นักพัฒนาเกษตรผสมผสาน
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 ดต.ปัญญา ประชาชดิ เป็นตัวอย่างของเกษตรกรทฤษฎใีหม่ที่

ประสบความส�าเรจ็ในการผสมผสานเกษตรกรรมรปูแบบต่างๆ ทัง้

ด้านพชืและสตัว์อย่างลงตัว แม้ว่าจะหนัมาเริม่ท�าการเกษตรหลงั

จากเกษียณอายรุาชการ แต่ผลส�าเรจ็ท่ีได้นัน้ นอกจากจะมรีายได้

เพ่ิมขึน้แล้ว ความสขุใจทีไ่ด้รบัเป็นสิง่ทีป่ระเมนิค่ามไิด้

ความส�าเรจ็ของลงุดาบ ส่งผลให้ได้รบัการคดัเลอืกเป็นหวัหน้าศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

อ่างเกบ็น�า้ห้วยเคลิม้ มผีูส้นใจมาดูงานด้านการเกษตรอยูไ่ม่ขาดสาย ท�าให้ลงุดาบเป็นทีรู่จ้กั

ของเกษตรกรจากหลายท้องที ่ มเีกษตรกรมาขอซ้ือเมลด็ข้าวพนัธุด์อียูเ่สมอ ลงุดาบยงัหนั

มาเน้นด้านพชืมากขึน้และได้ฝึกอบรมการท�านาเพือ่ผลติเมลด็พนัธุข์าย จนได้เป็นประธาน          

กลุม่สหกรณ์ข้าว ซึง่ตัง้มาได้ ๓ ปีแล้ว โดยผลติเมลด็พนัธุข้์าวเป็นหลกั มสีมาชกิ ๒๔๘  คน 

ลงุดาบเสรมิให้ฟังว่า ทกุวันนีเ้กษตรกร

ประสบปัญหาต่างๆ เพราะความไม่

เชือ่วชิาการ ท�าให้คดัค้าน ไม่ทนั

สมยั  ไม่สนใจ  ทกุวนันีล้งุดาบยงั

สัง่สมประสบการณ์อย่างต่อเนือ่ง เช่น 

ทดลองปลูกผักหวานป่าให้ได้ผลผลิต

ด ี ทีหั่นมาปลกูพชืมากขึน้เพราะการ

เลี้ยงสัตว์ต้องดูแลใกล้ชิดและต้อง

ให้กนิตามเวลาจงึจะได้ผลด ี อย่างไร

ก็ตามลุงดาบได้ท้ิงท้ายโดยให้ข้อคิด

ในการท�าการเกษตรว่า “แม้จะเหน็

ผลช้า แต่ถ้าคณุได้แล้วจะยัง่ยนื”  

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 ไร ่  ๕,๘๐๐  ๒๖,๐๐๐

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

๕) พืชผักสวนครัว ๒ ไร่ ๑,๐๐๐  ๔,๐๐๐

รวม  ๒๐๘,๘๐๐  ๓๙๒,๒๐๐

รวมรายได้สุทธิ    ๑๘๓,๒๐๐

ปัจจุบัน...ก้าวต่อไป
เพื่อเผยแพร่และพัฒนา
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ที่อยู่ : บ้านนาจาม หมู่ ๓ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมสร้างเกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ

ด้านเกษตรผสมผสาน

น�ยทองป�น  พิมพ์พ�นิชย์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๖๖๕,๐๐๐ บาท

“ ความจนมีแท้ๆ เราต้องแก้ด้วยตนเอง..
ต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ไม่ต้องรอคนอื่นมาช่วย 
และเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตนเองก่อน ”

“จากความพอเพียง...จึงมีเพียงพอ
สู่เจ้าพ่อกล้วยหอมทอง”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

122 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

123

  นายทองปาน พิมพ์พานิช อายุ ๖๑ ปี 

เกษตรกรจากบ้านค�าประมง บอกเล่าประวัติความ

เป็นมาในอดีตตนว่า เดิมนั้นมีอาชีพท�านาเป็นหลัก 

หมดหน้านาก็รับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน มีรายเพียงได้ปีละ ๓,๐๐๐ บาท อีกทั้งยังติดหนี้ 

ธ.ก.ส. อีกมากมาย พยายามคิดหาหนทางอยู่เสมอว่า จะท�าอย่างไรถึงจะหายจน..ชีวิตที่

ผ่านมาก็จน แล้วในอนาคตข้างหน้าเราก็ยังจะจนต่อไปอีกสักกี่ปี ลุงทองปานจึงได้เขียน

คติประจ�าใจว่า “ความจนมีแท้ ๆ เราต้องแก้ด้วยตนเอง” เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้คิดหาทาง

ต่อสู้กับความทุกข์ยากเรื่อยมา แล้วก็คิดหาทางว่าอะไรที่จะแก้ความจนได้ จนกระทั่ง ใน

ราวปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ตนเองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเป็น

หมอดินอาสา แล้วจึงน�าความรู้จากการอบรมหมอดินอาสา

มาปรับปรุงดิน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ลุงทองปานก็เริ่มปรับ

แนวความคิดโดยยึดเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พ่อหลวงเป็นที่ตั้ง

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  จากแนวคิดคติประจ�าใจ ลุงทองปานก็ลงมือแก้

ปัญหาด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอคนอื่นมาช่วย เริ่มจาก

สิ่งที่ใกล้ตนเองก่อน ลงมือท�าการเกษตรผสมผสานบน

พื้นที่ ๑๗ ไร่ ๑๔ ไร่ท�านา อีก ๓ ไร่ปลูกมะม่วง บริเวณ

บ้านก็ปลูกพืชผักสวนครัวพื้นบ้านทุกอย่างที่กินได้ เช่น มะละกอ ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ ของกิน

ของใช้ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตก่อน ในบ่อน�้าก็ท�าการเลี้ยง

ปลา เลี้ยงกบ บนบกเลี้ยงเป็ด และเลี้ยงไก่ รวมทั้งเพาะเห็ด 

โดยได้น�าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือน�าทาง 

ลดรายจ่ายโดยการท�าปุ๋ยใช้เองได้จากมูล

สัตว์ เศษซากพืชต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นปุ๋ย

ใส่พืชผักและไม้ผล

  จากการด�าเนินวิถีชีวิตสอดคล้องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่นานเกินรอลุงทองปาน สามารถเพิ่มพื้นที่ท�าการเกษตรได้ถึง ๕๐ ไร่ แบ่ง

พื้นที่ท�าเกษตรผสมผสาน ท�านาปลูกข้าว จ�านวน ๒๐ ไร่ ปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ  

จ�านวน ๒๐ ไร่ ได้แก่ มะม่วงงามเมืองย่า แก้วมังกร มะขามเปรี้ยว  สับปะรด 

ฝรั่ง พุดทรา และกล้วยหอมทองเพื่อส่งไปขายประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้    

ก่อตั้งกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองจังหวัดสกลนครและเพื่อนบ้านจังหวัดใกล้เคียง 

วิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกับ..ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากความพอเพียง..ทำาให้เพียงพอ
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 ท�านา จ�านวน ๒๐ ไร่ ไว้บริโภคและเหลือ

ขาย ปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน โดยเฉพาะ 

มะม่วงงามเมืองย่าและกล้วยหอม ซึ่งสร้าง

รายได้หลัก ปลูกพืชผักแบบริมรั้ว เพื่อ

บริโภค เลี้ยงปลา ๓,๐๐๐ ตัว, เลี้ยงเป็ดและ

ไก่ด�าภูพาน เพื่อบริโภค ที่อยู่อาศัยและโรง

เรือนปุ ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในแปลงเกษตร

ของตนเอง

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 จนผ่าน

พ้นอุปสรรคมาได้ด้วยความรู้จักค�าว่าพอเพียง ท�าให้มีกิน มีใช้มีอยู่  มีอาชีพ

มั่นคง พึ่งตนเองได้อย่างพอเพียง ที่ส�าคัญ คือ ปลดหนี้ได้ และ สามารถส่งเสีย

ลูกๆ ทั้ง ๖ คน เรียนจบหมดแล้ว บนผืนดิน จ�านวน ๕๐ ไร่ และยังบอกเคล็ดลับ

ง่ายๆ ของการปลูกกล้วยหอมทอง หลักที่ส�าคัญคือไม่ต้องใช้สารเคมีให้ใช้เพียงปุ๋ย

เคมีบ�ารุง หรือใครจะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ก็ท�าได้ โดยเน้นใช้ปุ๋ยมูลไก่เป็น

หลัก ด้วยความศึกษาใฝ่รู้จึงคิดค้นหาทางออกในการปลดหนี้ให้เกษตรกรโดยมุ่งไปที่เรื่อง

ปลูกกล้วย ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวด้วยและเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่เกษตรกรจะสร้างเงินได้จริง ๆ ซึ่งใน

ปัจจุบันลุงทองปานมีรายได้เฉลี่ย ๓-๔ หมื่นบาทต่อเดือน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ผู้สนใจพร้อมทั้ง

เป็นวิทยากรให้ชุมชน เพื่อน�าความรู้ใหม่ๆกลับไปพัฒนาต่อยอดอาชีพตัวเองได้และสามารถเลี้ยงตัวเขา

เองและครอบครัวได้

กิจกรรมภายในพื้นที่
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ที่อยู่ : ๓๐ หมู่ ๑๘ บ้านโนนนาค�า ต�าบลค�าบ่อ อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมสร้างเกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ

ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

น�ยสมคิด  ศรีล�วงษ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๑๖,๙๐๐ บาท

“ การดำาเนินชีวิตตามเบื้องรอยพระบาทของในหลวง 
ทำาให้มีความสุขที่แท้จริง 
ครอบครัวพ่อแม่ลูกได้อยู่กันพร้อมหน้า
มีแหล่งอาหารในบ้านไม่ต้องไปซื้อ
และยังเป็นแรงกระตุ้นให้เพื่อนบ้านได้ทำาตามอีก
อาชีพเกษตรนั้น สามารถทำามาหาเลี้ยงตัวเองได้ 
ลดค่าใช้จ่าย มีกินมีใช้ตลอด และยังแบ่งปันคนอื่น ๆ ได้อีก 
ถ้าหากไม่ฟุ่มเฟือยซื้อสิ่งของที่ไม่จำาเป็น ”

“ทิ้งภาพลวงตา...
เดินเข้าหาความพอเพียง”
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    นายสมคิด ศรีลาวงษ์ อายุ ๕๐ ปี หนุ่มใหญ่อารมดี จบการ

ศึกษาระดับ ม.ศ. ๕ รุ่นสุดท้าย เดิมประกอบอาชีพการเกษตร

แบบดั้งเดิมตามรุ่นพ่อแม่ โดยแบ่งพื้นที่ท�านา ๑๒ ไร่ และ

อีก ๒๐ ไร่ ได้ปลูกมันส�าปะหลังและปลูกอ้อย ด้วยความเป็นคนอารมณ์ดี เพื่อนฝูงเยอะ ในปี พ.ศ. 

๒๕๔๐ จึงได้รับเลือกเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้องพบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลา ออกงานสังคมอยู่เสมอ 

จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่ไร่นาเท่าไหร่นัก ผลผลิตที่ได้จึงไม่ค่อยดี 

รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นต้องใช้ในครอบครัว ค่าใช้จ่ายที่

ลูกๆ ต้องไปโรงเรียน ค่าอาหาร ต้องซื้อเกือบทุกอย่าง ค่าตอบแทนที่ได้

จากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ไม่พอใช้ เพราะออกงานสังคมตลอด 

ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นความสุข มีเกียรติ แต่มันก็เป็นเพียงภาพลวงตา 

เป็นความสุขชั่วคู่ยามไม่ยั่งยืน ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง จนได้สร้างหนี้

สินแบบดินพอกหางหมูโดยไม่รู้ตัวจ�านวนมาก

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ด้วยหนี้สินเพิ่มมากขึ้นและค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในครอบครัวก็ต้องใช้

จ่ายทุกวัน จึงได้ปรึกษากับภรรยาคู่ชีวิต ว่าหลังจากครบวาระแล้ว จะเลิก

เล่นการเมือง ไม่ศรัทธาในการเมืองอีกแล้ว หลังจากได้ดูทีวีรายการเศรษฐกิจพอเพียง เกิดแรงบันดาลใจ

ว่าจะท�าเกษตรตามทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ บนพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งน่าจะปรับ

เปลี่ยนให้มีบ่อน�้า เพื่อใช้ในการเกษตรให้มีน�้าใช้ตลอดปี จากที่เคยไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การพัฒนาภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อครั้งที่หน่วยงานได้พาไปศึกษาดูงาน

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หลังจากหมดวาระจากการเมือง พ่อสมคิด ซึ่ง

ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วว่า ถ้าจะลงมือท�าตามการเกษตรผสมผสาน ต้อง

เริ่มจากสารตั้งต้นก่อนที่จะท�าในขั้นตอนต่อไป จึงได้ตัดสินใจซื้อโรงสี

ข้าว เพื่อที่จะได้ร�า และปลายข้าว เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็น การ

เลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่ จากการที่ได้ไปเห็น

มา เลยมีหลักคิดว่าการวางแผนก่อนลงมือท�าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

  พ่อสมคิดแบ่งพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ออกเป็น 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 พ่อสมคิดท�าเป็นนาข้าว ซึ่งจะได้รับน�้า

จากบ่อเลี้ยงปลา สามารถท�านาได้ถึง ๒ รอบ ซึ่งนับว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เป็นอย่างยิ่ง ทุกกิจกรรมจากต้นน�้าของพ่อสมคิด สามารถน�าไปหล่อเลี้ยงและลดต้นทุนให้กับกิจกรรม

ล�าดับรองลงไปได้อย่างดี และเป็นการช่วยลดต้นทุนได้ไม่ใช่น้อย  

ทิ้งภาพลวงตา...เดินเข้าหาความพอเพียง

วางแผนกิจกรรม...จากต้นน้ำาสู่ปลายน้ำา
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  ปัจจุบันบ้านสวนอันอบอุ่นของพ่อสมคิด จึงมีผู้คน

เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ วันนี้เป็นเกษตรกร

ตัวอย่างของชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสม

ผสาน เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้คนที่ได้พบเจอ ด้วยรอย

ยิ้มจริงใจแบบฟ้าขาดตลอดเวลาของแก ด้วยความตั้งใจ

จริง ขยัน อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ถึงแม้จะถูกตราหน้าว่า “เป็นบ้า” จากการท�าปรับ

เปลี่ยนแปลงนาที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นไร่สวนและบ่อน�้า ซึ่ง

คนรุ่นพ่อแม่ไม่เคยท�ามาก่อน ด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยน 

ชีวิตของ สมคิด ศรีลาวงษ์ 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  ๕๓๖,๙๐๐รวมรายได้สุทธิ    ๔๓๔,๕๑๐

  ที่อยู่อาศัยและโรงสีข้าว พื้นที่ปลูกพืชผัก

และโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว เป็ด ไก่ กบ เพื่อ

บริโภคและจ�าหน่าย บ่อเลี้ยงปลา จ�านวน ๔ 

บ่อ เลี้ยงปลานิลและปลาหมอ เป็นรายได้หลัก 

ขอบบ่อปลูกพืชผัก ปลูกข้าว จ�านวน ๔ ไร เพื่อ

บริโภค พื้นที่ปลูกพืชไร่ จ�านวน ๒๐ ไร่ ปลูก

ยางพาราและอ้อย ไว้เป็นเงินเก็บ

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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“ ถึงไม่ได้มีมากมายเหมือนที่เคยเป็นมา 
แต่ก็มีความสุขในการดำาเนินชีวิต
ที่ปราศจากความวุ่นวาย
และชีวิตที่ต้องเสี่ยงตายเหมือนเมื่อคราว
ที่ใช้ชีวิตกับ แสง สี เสียง อีกต่อไป.. ”

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

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์	

ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

น�ยวิเศษ  คำ�ไชโย

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๐๖,๘๐๐ บาท

“สูงสุดสู่สามัญ...จากแสง สี เสียง 
สู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน”
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 นายวิเศษ  ค�าไชโย อายุ ๕๐ เดิมเคยท�างานเป็นหัวหน้าสาย

ตรวจ รปภ. แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ภายหลังเจอปัญหาความ

ยุ่งยากในชีวิต จึงกลับภูมิล�าเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยความที่เป็น

ผู้ที่มีดนตรีในหัวใจ จึงก่อตั้งวงดนตรีหมอล�าเรื่องต่อกลอน คณะซุปเปอร์ดวงวิเศษ โดยมีตนเองเป็น

หัวหน้าวงมีสมาชิกในวงถึงกว่า ๑๐๐ ชีวิต ชีวิตแสงสีเสียงของ นายวิเศษเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด เมื่อ ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยการน�าวงดนตรีหมอล�าเข้าประกวดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เป็นแชมป์ประเทศไทยในปีนั้นเอง ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี บนเส้นทางบันเทิงของนายวิเศษ กลับ

ไม่ได้ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเลย มีแต่ความวุ่นวาย ยุ่งยากล�าบากใจ และชีวิตต้องเสี่ยงตายอยู่

หลายครั้ง สุดท้ายต้องพักวงดนตรีลง พร้อมกับหนี้สินจ�านวนมาก

ที่กู้ ธ.ก.ส. มาใช้จ่ายระหว่างดูแลวงดนตรีนับล้านบาท นายวิเศษ

ใช้ความอดทนตรากตร�าท�างานใช้หนี้ พร้อมกับร�่าเรียนต่อจนจบ

ปริญญาตรี จนกระทั่งส�าเร็จการศึกษา มาท�างานที่โรงพยาบาล

เขาวง ได้เพียง ๓ ปี ก็ต้องลาออก เนื่องจากรายได้ไม่พอต่อหนี้สิน

และการเลี้ยงชีพ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงของ

นายวิเศษ เม่ือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เกษตรอ�าเภอเขาวง ได้รับ

งบประมาณโครงการขุดสระน�้าประจ�าไร่นาตามแนวเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ซึ่งนายวิเศษเองได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯภูพาน พร้อมกับได้รับ

การสนับสนุนทั้งความรู้และปัจจัยการผลิต และนั่นคือจุดเริ่มต้นให้วิเศษ ได้เริ่มต้นมุ่งมั่นอย่างจริงจัง

  นายวิเศษ ได้มุ่งมั่นพร้อมกับเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ จนกระท่ัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้     

เดินทางไปอบรมย์ที่ศูนย์ปราชญ์พ่อค�าเดื่อง ภาษี จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เกิดช่องทางในการเดินตามรอย

ในหลวง โดยใช้ความสามารถด้านการเป็นผู้น�าของตนเองและความท่ีเป็นผู้มีจิตอาสา คิดรวมตัวก่อตั้ง 

“กลุ่มฮักแพง-แบ่งปันอ�าเภอเขาวง” โดยมีตนเองเป็นหัวหน้ากลุ่ม ซ่ึงปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่ม

ถึง ๗๒๐ ราย โดยสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมท่ีศูนย์พัฒนาคุณคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์     

โดยพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกร โดยมียทุธศาสตร์ท่ีส�าคญัคอื              

พึง่ตนเอง, พ่ึงพากนัเอง, สร้างภาคเีครอืข่าย, เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ ด้วยนายวเิศษเป็นคนทีใ่ฝ่หาความ

รูอ้ยูต่ลอดเวลา จึงได้เข้ารบัการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ รวมทัง้ได้รบัรางวลัหลายแห่ง เช่น เกียรติบัตร

รางวัลเกษตรกรที่มีการเชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรฯ งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยลุ่มแม่น�้าโขง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔, การท�างานเชิงบูรณาการระดับดีเยี่ยมแห่ง

ประเทศไทยร่วมกบัจงัหวดักาฬสนิธุแ์ละหลกัสตูรชาวนาชัน้น�า 

(SMART FARMER) เป็นต้น

หันหลังให้โลกมายา...
ยึดหลักธรรมะเข้าหาความพอเพียง
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  ปัจจุบัน นายวิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มฮักแพง-

แบ่งปันอ�าเภอเขาวง ได้น�าความรู้ความสามารถมา

ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสมาชิก ท�าให้มีรายได้เพียงพอที่

จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ถึงไม่ได้มีมากมายเหมือนที่เคย

เป็นมา แต่นายวิเศษก็มีความสุขในการด�าเนินชีวิตที่ปราศจากความวุ่นวาย และชีวิตที่ต้อง

เสี่ยงตายเหมือนเมื่อคราวที่ใช้ชีวิตกับ แสง สี เสียง อีกต่อไป...

  ปลูกข้าว GI จ�านวน ๔ ไร่ เพื่อบริโภค พื้นที่ปลูกพืชผักและโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว 

เป็ด ไก่ กบ เพื่อบริโภคและจ�าหน่าย บ่อเลี้ยงปลา ขอบบ่อปลูกพืชผัก

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

กิจกรรม    ค่าใช้จ่ายในการลงทุน     รายได้                     บาทต่อปี          บาทต่อปี    ๑) นาข้าว GI  ๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐๒) พืชผัก  -  บริโภค๓) เลี้ยงสัตว์  ๒๑,๐๐๐  ๔๑,๘๐๐๔) เลี้ยงปลา  ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐
รวม  ๗๖,๐๐๐  ๒๐๘,๘๐๐

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ที่อยู่ : ๑๘ หมู่ ๙ ต�าบลห้วยตึ๊กชู อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

น�ยทองใส  สมศิริ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๘๕,๐๐๐ บาท

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

“ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำาขาย...
สร้างรายได้ที่มั่นคง”
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 นายทองใส สมศิริ อายุ ๕๗ ปี เดิมก็ประกอบ

อาชีพเหมือนเกษตรกรทั่วๆไปในอ�าเภอภูสิงห์ จังหวัด

ศรีสะเกษ โดยมีอาชีพหลักคือการท�านาท�าไร่ และรับจ้าง

ทั่วไปเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นายทองใส 

ได้มีโอกาสได้เข้าไปท�างานเป็นลูกจ้างงานพัฒนาด้านประมงของศูนย์พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชด�าริของ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 ในระหว่างเป็นลูกจ้างของศูนย์ฯ นายทองใสได้มี

โอกาสเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยง

สัตว์น�้าจากเจ้าหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ จนเกิดความสนใจ

อยากจะยึดมาเป็นอาชีพ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทองใส จึงได้ตัดสินใจลงมือ

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเป็นอาชีพในพื้นที่ของตนเองอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการเลี้ยง

ปลาดุกในบ่อพลาสติกเล็ก ๆ เพียงอย่างเดียว จากนั้นก็ทดลองเลี้ยงปลาชนิดอื่น

และกบมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีความช�านาญเข้าขั้นมืออาชีพและเริ่มมีกลุ่ม

ลูกค้าประจ�า จึงได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของศูนย์ เพื่อมาขยายงานด้านเลี้ยง

สัตว์น�้าอย่างเต็มตัว จนกระทั่งเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น�้า

  “สมศิริฟาร์มปลา” เป็นที่รู้จักของคน

ทั่วไปในเขตอ�าเภอภูสิงห์ ซึ่งนายทองใสจะเน้น

การเลี้ยงปลาดุก ปลานิลและกบนา ซึ่งเป็นนิยม

บริโภคกันในท้องถิ่น ซึ่งจะจ�าหน่ายเกษตรกร

รายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นท่ีใกล้เคียง 

ซึ่งจะน�าลูกปลาไปเล้ียงในนาข้าวและสระน�า้ใน

ช่วงฤดูฝน  ซึ่งพันธุ์ปลาจากสมศิริฟาร์ม ของ

นายทองใสนั้น จะเป็นที่นิยมส�าหรับลูกค้า

ประจ�าเนื่องจาก พันธุ์สัตว์น�้าของนายทองใส จะ

ถูกเพาะ ฟัก และอนุบาลในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแหล่งน�้าที่ถูกน�าไปเลี้ยง 

ระยะทางขนส่งไม่ไกลมาก ท�าให้ลดปัญหาการบอบช�้าและเป็นโรค อัตราการรอด

ตายจึงมีสูงกว่าพันธุ์สัตว์น�้าที่ซื้อมาจากพ่อค้ารถเร่

จากโอกาสได้เรียนรู้...จึงนำามาลงมือทำา
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  ปัจจุบัน นายทองใส เพาะพันธุ์สัตว์น�้าเน้น ๓ ชนิด คือ ปลา

ดุก,ปลานิล,กบนา และปลาพื้นบ้านอื่นๆอีกส่วนหนึ่ง เช่น ปลายี่สก 

ปลาตะเพียนซึ่งการเพาะพันธุ์แต่ละชนิดใช้เวลาไม่เกิน ๑ เดือน

ก็ขายได้ จ�าหน่ายตั้งแต่ตัวละ ๓๐ สตางค์ – ๑ บาท ซึ่งลูกค้าจะ

เป็นเกษตรรายย่อจะมาซื้อที่ฟาร์มเอง ทั้งลูกค้าประจ�าและลูกค้ารายใหม่ และด้วยความสม�่าเสมอของ

ลูกค้ารายย่อยในพื้นที่ และหลักคิดที่ไม่ท�าอะไรเสี่ยงเกินตัวนี่แหละ ที่เป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้นายทองใส 

สามารถประกอบอาชีพเพาะพันธุ์สัตว์น�้าขาย สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายมา

แล้วกว่า ๑๕ ปี 

  นอกจากการเพาะพันธุ์สัตว์น�้าเป็นอาชีพหลักแล้วนายทองใสยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษ 

บรรยาย ให้กับเกษตรกรที่มาฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อีกด้วย และบ่อยครั้งที่บ่อเพาะ

เลี้ยงพันธุ์ปลาใน “สมศิริฟาร์มปลา” ของเขาได้กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรและหน่วยงาน

ต่างๆ ที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดระยะ

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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ที่อยู่ : ๘๒ หมู่ ๑๐ ต�าบลค้อเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

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 อาศัยอยู่ในบ้านท่า

เยี่ยม ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๗ หมู่บ้านของต�าบลค้อเหนือ อ�าเภอ

เมืองยโสธร ที่ประสบปัญหาน�้าท่วมที่ท�ากินในช่วงฤดูฝน

เป็นประจ�าเกือบทุกปี ส่วนหน้าแล้งก็ไม่มีน�้าเพื่อท�านาปรัง

และปลูกพืชอย่างอื่นชดเชยรายได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีปัญหาบุกรุกป่าชุมชนหนองอึ่ง 

รวมทั้งหนองน�้าสาธารณะพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า ๔๕๐ ไร่ โดยไม่มีการควบคุม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งสองแห่งเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท�าเกษตรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

  ครอบครัวของทรงยศเองก็เช่นกัน ประกอบอาชีพท�านาและปลูกผักบนพื้นที่ ๖ ไร่ เป็นรายได้

หลัก   และเป็นแหล่งอาหารของครอบครัว ซึ่งมีกันถึง ๕ ชีวิต ในแต่ละปีจะมีรายได้จากการขายข้าวเพียง 

๓๐,๐๐๐ บาท จึงต้องท�างานรับจ้างทั่วไปในช่วงว่างเว้นจากการท�านาเพื่อหารายได้เสริมในการเลี้ยง

ครอบครัวในแต่ละปี

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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 จากปัญหาดงักล่าว ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โครงการพัฒนา

พื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากมาจากพระราชด�าริ       

จึงได้ก่อตั้งและด�าเนินงานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับ

มาอดุมสมบรูณ์ดงัเดมิ อกีท้ังยงัได้จดัการสาธติและส่งเสรมิ

ด้านอาชพีเกษตรกรรมให้กบัประชาชน เพือ่เป็นแนวทางหนึง่ในการเสรมิสร้างอาชีพ สร้าง       

รายได้ นอกเหนือจากการท�านา นบัจากนัน้เรือ่ยมากระทัง่ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทรงยศก็ไดมโีอกาสเข้าไป

เรียนรู้อาชพีจากโครงการฯหนองอึง่ ซึง่มหีลากหลายอาชีพให้เลอืกเรยีนรู ้ แต่ทรงยศเองมคีวามสนใจใน

หลักสตูรการเลีย้งปลาในกระชงั เพราะเหน็ว่าน่าจะมรีายได้ด ี และบรเิวณบ้านท่าเยีย่มของตนยงัตดิกบั

แม่น�า้ช ีซ่ึงท�าให้มนี�า้เพยีงพอต่อการเลีย้งปลาได้ นีค่อืจดุเริม่ต้นของอาชพีใหม่ให้กบัทรงยศ

 ทรงยศ เริ่มต้นทดอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง

แบบลองผิดลองถูกในครั้งแรกเพียง ๒ กระชัง 

พร้อมกับการศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปด้วย ได้

ทดลองฝึกการเพาะและผสมพันธุปลา โดยมีส�านักงานประมงจังหวัดคอยให้ค�าปรึกษาและ

สนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตเบื้องต้น  เช่น แม่พันธุ์ กระชังอวน และ เวชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่ง

ท�าให้ ทรงยศมีความมั่นใจและมีความช�านาญเพิ่มมากขึ้นในอาชีพใหม่นี้ด้วย 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

เรียนรู้ควบคู่กับอดทน
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  จากความขยันหมั่นเพียรและใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองจนมี

ความช�านาญด้านการเพาะเลี้ยงปลา ท�าให้ทรงยศได้รับเลือก

จากทางโครงการหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ให้เป็น

ผู้ดูแลจุดเพาะพันธุ์ปลาและบ่อสาธิตด้านประมง ซึ่งตั้งอยู่ริม

หนองอึ่ง และยังได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เพาะเลี้ยง

ปลาในกระชังร่วมกับกลุ่มเพื่อนเกษตรกรรายอื่นๆอีก ๒๐ ราย 

ในจ�านวน ๑๐ กระชัง เพื่อเป็นจุดสาธิต เมื่อจ�าหน่ายปลาก็แบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้กับสมาชิกและจัดสรร

เงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนของทางกลุ่มต่อไป

  ปัจจุบัน ทรงยศ มีกระชังเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐ กระชัง จ�านวนกระชังละประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว

โดยแบ่งเป็นเลี้ยงปลาทับทิมหรือปลานิลแดง กับปลานิลธรรมดาอย่างละครึ่ง ซึ่งจะเลี้ยงปลาได้ ๒ รุ่น ใช้

เวลาเลี้ยง ๔ เดือน ก็จับขายได้ รุ่นหนึ่งก็ได้น�้าหนักประมาณ ๓ - ๔ ตัน รวมทั้งปีได้ปลาเฉลี่ยประมาณ 

๗ - ๘ ตัน โดยบริษัทจะมารับซื้ออยู่ที่ ๕๐ – ๗๐ บาทต่อกิโลกรัม เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือรายได้ปี

ละไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมากกว่าการท�านาหลายเท่า ซึ่งเพียงพอกับการเลี้ยงดูครอบครัวอย่างมี

ความสุข นอกจากนี้ทรงยศ 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 : บ้านน�้าเกี้ยง  เมืองนาซายทอง  นครหลวงเวียงจันทน์ 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	

(หลัก	๒๒)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

น�ยวัน  หลวงสีโยท�

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

“ด้วยพระบารมี
จากเมืองไทย...ไปเวียงจันทน์”

“ ถ้าพวกเรากลับบ้านไปนี้..
พวกเราจะขอปลูกพืชแบบผสมผสาน
และใช้ปุ๋ยชีวภาพ
เพื่อให้ลดต้นทุน..และมันมีผลดีต่อสุขภาพและ
ไม่มีสารตกค้างเข้ามาสู่ร่างกายของคนเรา
พืชที่จะปลูกเช่น กล้วย ข่า ตะไคร้ 
หวายและอื่นๆ ”
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อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

 นายวัน  หลวงสีโยทา อายุ  ๕๒  ปี  ดั้ง เดิมมีอาชีพ

ท�านา  หาปลา  และเข้าป่าหาของป่า  เพื่อท�ามาหา

เลี้ยงครอบครัว มีฐานะยากจน ความเป็นอยู่แร้นแค้น 

มีหนี้สิน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วย

ซั้วอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้เข้ามาสนับสนุนทางวิชาการและจัดฝึกฝึกอบรมโดยได้

ถอดบทเรียนที่ประเทศไทยเคยท�ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่การเพาะช�า การขยายพันธุ์ไม้ผล 

การท�าน�้าหมักชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงปลาชนิดพันธุ์ต่างๆ โดยได้มีนักวิชาการเข้ามาให้

ค�าแนะน�าและวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ได้มาให้ความ

รู้และแนวคิดในการด�ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอ

เพียง จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ  เครือข่ายอินแปง  และเครือข่ายวนเกษตร

ภูพาน  จังหวัดสกลนคร
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เรียนรู้...ลงมือทำา

 นายวัน  หลวงสีโยทา หลังได้อบรมกลับมาได้

ลงมือท�าอย่างจริงจัง ขยัน อดทน ขยายพันธุ์ไม้ผล ท�า

ดินปลูก  แกลบเผาเพื่อขายให้กับเรือนเพาะช�า ใน

นครหลวงเวียงจันทน์  ด้วยความขยันอดทน เพียงไม่

นาน นายวันมีรายจากการเพาะกล้าไม้ถึงได้ปีละ ๑๐๐ ล้านกีบ   ไม่มีหนี้สิน สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ ซึ่งได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดสกลนครจากการเข้าอบรมเรียนรู้อย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องความรู้ทางวิชาการและ

แนวทางการด�าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 นายวัน หลังจากที่อบรมเสร็จนั้น ก่อนที่จะจากกลับไปยัง

บ้านเกิดเมืองนอนที่ นครหลวงเวียงจันทน์ นั้น ได้มีค�ามั่นสัญญา

ใจที่ให้ไว้ต่อเจ้าหน้าศูนย์ ซึ่งได้จดไว้ในกระดาษแผ่นหนึ่งด้วย

ภาษาลาว ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทย ก็จะได้ความว่าดังนี้..

 “ วันเสาร์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๖ ท้าววัน  หลวงสีโยทา อยู่บ้านน�้าเกลี้ยง

เหนือ หน่วย ๑๐ บ้านเลขที่ ๐๙๕ ถ้าพวกเรากลับบ้านไปนี้ พวกเราจะ

ขอปลูกพืชแบบผสมผสานและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ลดต้นทุน มันจะมี

ผลดีต่อสุขภาพและไม่มีสารตกค้างเข้ามาสู่ร่างกายของคนเรา พืชที่ปลูก 

เช่น กล้วย ตะไคร้ ขา หวายและอื่นๆ”

สัญญาใจ...จากนายวัน
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กิจกรรมภายในพื้นที่

 ทุกวันนี้ จากความมุ่งมั่นและตั้งใจลงมือท�าจริง  จนมีฐานะ

ความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างชัดเจน กล้าไม้จากแปลงเพาะและขยาย

พันธุ์ไม้ผลของนายวัน รวมทั้งวัสดุดินปลูกกระทั่งแกลบเผา ได้

ถูกส่งไปจ�าหน่ายให้กับเรือนเพาะช�ากล้าไม้ในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์  อย่างมากมายจ�านวนกว่า  ๒๐  ร้าน  ได้แก่   ร้านขายกล้าไม้ตลาดโพนต้อง, ตลาดเมือง

จันทบุรี,  ตลาดหลัก ๕,  ตลาดโพนพะเนา, ตลาดซ�าเกด และอื่น ๆ อีกหลายร้าน ซึ่งมีการจ�าหน่ายพันธุ์ไม้

หลายชนิด  เช่น  ผักติ้ว  กระโดน  แค  มะม่วง  ลิ้นจี่  ล�าไย  มะกรูด  มะขาม  ผักเม็ก  และพริก จนวันนี้

นายวันมีรายได้เฉลี่ยปีละ ๑๐๐ ล้านกีบ หรือประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท มีรถยนต์  ๒ คัน  มีโทรศัพท์และ

สิ่งอ�านวยความสะดวกใช้  สามารถเก็บเงินส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่ดีได้ พออยู่พอกิน  ไม่มีหนี้สิน   พึ่งพา

ตนเองได้จากองค์ความรู้และปัญญา มาถึงวันนี้ด้วยความขยันท�า ขยันหาความรู้ ท�าให้ผืนดินไม่เหมือน

เดิมอีกต่อไป กลายเป็นแหล่งรายได้และความสุข ไม่เฉพาะแก่นายวันเท่านั้น แต่ยังเผยแพร่ความรู้ความ

คิดไปสู่คนอื่นๆ อีกด้วย

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

            (กีบต่อปี)           (กีบต่อปี)      (กีบต่อปี)

๑) เพาะต้นไม้ขาย               -  -  -

๒) ทำาดินปลูก               -  -  -

๓) แกลบเผา               -  -  -  

        รวม               -  -      ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : รายได้คิดเป็นเงินบาทประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
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ที่อยู่ : บ้านห้วยยาง ต�าบลเหล่าโพนค้อ อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยโท-ห้วยยาง	อันเนื่องมาจากมาจากพระราชด�าริ	

กลุ่มเพ�ะพันธุ์กล้�ไม้บ้�นห้วยย�ง 

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

“ ตั้งแต่ในหลวงมาสร้างอ่างห้วยยาง – ห้วยโท 
ชาวบ้านมีโอกาส มีหนทางมากขึ้น

ไม่ต้องทำาไร่ ทำานาแบบผันผวนตามฤดูกาลอยู่อย่างเดียว
มีน้ำา ชีวิตก็ดีขึ้น เราเอาน้ำามาใช้พัฒนาคุณชีวิตได้หลายอย่าง ”

(นายพายัพ โต๊ะชาลี ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่มห้วยยาง) 

“จากขอทานไปแลกข้าว
สู่กล้าไม้...เรามีขาย”
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ก่อนมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำา

 “หมู่บ้านขอทาน” เป็นชื่อเรียกขานของหมู่บ้านห้วยยาง ที่พูดกันติดปากและเคยเป็นข่าว

บนหน้าหนังสือพิมพ์ชื่อดังฉบับหนึ่งมาแล้วเมื่อกว่า ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ. 

๒๔๘๙  จากค�าบอกมานั้นว่า ชุมชนแห่งนี้เริ่มมาจากชาวลาวอพยพมาจากเมืองวัง ประเทศ

ลาว โดยนายยางกับนายโต๊ะ บุกเบิกสร้างบ้านเรือนเป็นครั้งแรกและตั้งชื่อหมู่บ้านตามสิ่ง

แวดล้อมที่เห็นและขยายชุมชนมาเรื่อย กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๘ – พ.ศ. ๒๕๒๔ เกิดภัยแล้ง

ครั้งใหญ่ติดต่อกัน จนชาวบ้านต้องน�าสิ่งของที่มีไปแลกข้าวจากหมู่บ้านอื่นเพื่อประทังชีวิต 

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อาชีพแลกข้าว” จนถึงขั้น ชาวบ้านกว่าร้อยละ ๙๐ ในหมู่บ้าน

ต้องหาหนทางประทังชีวิตด้วยการอพยพไปขอทานตามจังหวัดใกล้เคียง กระทั่งปรากฏเป็น

ข่าวว่า “พบหมู่บ้านขอทานแห่งแรกของเมืองไทย” จนมีคนเรียกติดปากว่า หมู่บ้านขอทาน 

นับแต่นั้นมา   
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จากขอทานแลกข้าว...
สู่กล้าไม้เรามีขาย

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณ

หมู่บ้านโพนงามและบ้านห้วยยาง จึงมีพระราชด�าริ

ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยยางโดยเร่งด่วน 

เพ่ือช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรใน

หมู่บ้าน กระทั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๒ อ่างเก็บน�้าห้วยโท 

– ห้วยยาง ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยความจุ ๙,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้

ชาวบ้านห้วยยางและหมู่บ้านข้างเคียงในเขตต�าบลเหล่าโพนค้อ มีน�้าท�าการเกษตร

และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น และหลังจากนั้นไม่นาน หมู่บ้าน

ขอทานก็กลายเป็นค�าเรียกขานของอดีต หนทางท�ากินใหม่ๆก็เปิดกว้าง และอาชีพ

เพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อวิถีชีวิตที่ดีก็เริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

 ชาวบ้านห้วยยางเริ่มต้นเรียนรู้ ทดลอง เพาะพันธุ์กล้าไม้ เช่น 

มะกรูด มะนาว แล้วออกไปเร่ขายจนกระทั่งตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์กล้า

ไม้ขึ้นในปี ๒๕๔๒ มีสมาชิกเริ่มต้น ๒๗ คน ผลการด�าเนินงาน

ของกลุ่มมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายหวล          

ยางธิสาร ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นก็ได้ประชุมชาวบ้านและจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะพันธุ์กล้า

ไม้บ้านห้วยยาง ขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์กลุ่มคือ “สร้างงาน เพิ่มรายได้ กระจายการเรียนรู้ น�าไปสู่การ

พัฒนา น�าพาความสามัคคี มีชีวิตที่ดี พออยู่พอกิน”
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การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จ�านวน ๑๒๗ ราย (จาก ๔๖๔ ครัวเรือนในหมู่บ้าน) มีการ

เพาะกล้าไม้กว่า ๖๒ ชนิด เช่นผักหวาน ยางนา มะนาว มะกรูด มะละกอ ไม้หอม 

เป็นต้น มีการเก็บออมจากสมาชิกเดือนละ ๔๐ บาทต่อคน

 ท�าการตลาดโดยแบ่งเป็น พ่อค้ามารับซื้อที่สวน จะขายถุงละ ๒ บาท (ยกเว้นผัก

หวานจะมีราคา ๕, ๑๐ และ ๑๕ บาท) และสมาชิกบางรายน�าออกเร่ขายเองหรือ

ออกบูทจัดงานก็จะได้ราคาที่สูงกว่า โดยจะจ�าหน่ายที่ 

๑๐ – ๒๐ บาท

 สมาชิกในกลุ่มจะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 

๑๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท

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
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ภ�คใต้
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สะแปอิง  ยี่ติง

จันทร์  ชาญแท้

หนูผัด  บุญจันทร์

สมโชค  ส�าราญ

ค�า  หะยะมิน

อัมพร  สวัสดิ์สุข

ประเวศ  ประพันธุ์วงศ์

บุญเรือน  ทองจ�ารัส



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

152 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

153

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

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรผสมผสาน

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�าการเกษตรแบบผสมผสมผสาน ปัจจุบันมีอายุ ๖๐ ปี เข้ารับราชการ

ครูตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ซึ่งระหว่างที่รับราชการแม้จะมีรายได้จากอาชีพครู จ�านวน 

๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาทต่อปี แต่ด้วยใจรักในการท�าการเกษตร จึงประกอบ

อาชีพเสริมด้วยการท�าสวนแบบผสมผสานในพื้นที่ของตนเอง โดยได้เข้ามา

เรียนรู้และศึกษาแนวทางการท�าการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทองฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้ หลังจากเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดใน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็หันมาลุยงานในแปลงเกษตร

ของตนเองอย่างเต็มตัว

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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กิจกรรมภายในพื้นที่

  หลังจากมีเวลาในการศึกษาและลงมือท�าอย่างเต็มท่ี

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งเกิดองค์ความรู้     

การบริหารจัดการด้านการเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการ

ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมส�าหรับการปลูกสละและการใช้แมลงเป็นตัวช่วยในการผสม

เกสรสละ ด้วยมุ่งมั่นจนประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต จึงท�าให้ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้

ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาฯ พิกุลทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นวิทยากร

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  เพื่อถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่บุคคลท่ี

สนใจทั่วไป

  จากการด�าเนนิชวีติทีเ่รยีบง่าย สมถะ ไม่ฟุม่เฟือย ไม่ฟุง้เฟ้อจงึท�าให้ไม่ขดัสนเงนิทองและไม่มหีนีส้นิ 

มีแหล่งอาหารที่ม่ันคงจากผลผลิตในสวนของตนเองเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและแบ่งปันญาติพ่ีน้อง  

ในพ้ืนที ่ ส่วนทีเ่หลอืกจ็ะมพ่ีอค้าแม่ค้ามารบัซือ้ถงึบ้าน ซึง่สร้างรายได้ให้กบัครอบครวัได้อย่างมัน่คง ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ มรีายได้จากภาคเกษตรและเงนิบ�านาญ รวมรายได้สทุธเิป็นเงนิ จ�านวน ๕๗๐,๒๕๐ บาท

 ในพื้นที่ซึ่งจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน ๑๖ ไร่ โดยมี

กิจกรรมที่ด�าเนินงานภายในพื้นที่แบ่งออกเป็น ดังนี้

 ๑. บ้านที่อยู่อาศัย และพื้นที่ว่างรอบ ๆ บริเวณบ้านเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลผสม

ผสานกับการเลี้ยงสัตว์ และเพาะเห็ด จ�านวน ๒ ไร่ ซึ่งไม้ผลผสมผสานที่ปลูก

ได้แก่ ลองกอง จ�าปาดะไร้เม็ด ขนุน เงาะโรงเรียน สละ และระก�าหวาน โดยได้

ปลูกสละเป็นพืชหลักและมีระก�าหวานเป็นพืชแซม  เพาะเห็ด ๑ โรง เพื่อเก็บ

ผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้าน ส่วนก้อนเชื้อเห็ดที่หลังจาก

เก็บผลผลิตแล้วก็น�าไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ต่อไป ส่วนการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ ไก่ แพะ 

ด้วยความเป็นครู...
จึงหมั่นเรียนรู้และถ่ายทอด
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แกะ โค ส�าหรับเป็นอาหาร และมูลสัตว์ต่าง ๆ น�าไปเป็นปุ๋ย

ส�าหรับใส่ไม้ผลในสวน ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัว

เรือนได้เป็นอย่างดี 

 ๒. การเลี้ยงปลา จ�านวน ๒ ไร่ ซึ่งมีทั้งการเลี้ยงใน

บ่อดินและในกระชัง ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา ปลาตะเพียน 

ปลาบ้า และปลาหมอ นอกจากนี้ได้มีการท�าปุ๋ยหมักโดยใช้

เศษพืชต่างๆ กองไว้ในบ่อเพื่อให้เกิดแพลงตอน เพื่อเป็นอาหาร

ธรรมชาติให้กับปลาในบ่อด้วย

 ๓. การปลูกป่าและไม้ผลผสมผสาน จ�านวน ๒.๕ ไร่ นายสะแปอิง มีความ

สนใจในการปลูกป่า และมีแนวคิดที่จะท�าเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นๆ จึงเริ่มทดลองปลูกป่า 

เช่น สยาแดง กันเกรา ตะเคียนทราย กฤษณา ฯลฯ ในพื้นที่เดียวกันกับไม้ผล ซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้มีการเจริญ

เติบโตที่สมบูรณ์ท�าให้เกิดสภาพสวนเกษตรแบบผสมผสานสนับสนุนเกื้อกูลกัน กลายเป็นระบบนิเวศน์ที่มี

ความหลากหลายของพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาศัยอยู่ร่วมกัน

 ๔. การปลูกปาล์มน�้ามัน ปลูก

ยางพารา ปลูกอ้อยแซมปาล์ม 

จ�านวน  ๙.๕ ไร่ ซึ่งศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ให้การ

สนับสนุนการขุดยกร่อง พร้อม

ทั้งให้ความรู้ด้านการปรับปรุง

บ�ารุงดิน การท�าปุ๋ยหมัก การ

ปลูกพืชปุ ๋ ยสดเพื่ อปรับปรุ ง

บ�ารุงดินก ่อนการเพาะปลูก

พืชและปลูกอ้อยแซมระหว่าง

ต้นปาล์ม เพื่อเพิ่มรายได้

และเป ็นการใช ้ พ้ืนที่ ให ้ เกิด

ประโยชน์สูงสุด

ปลูกปาลมน้ำมัน
ปลูกยางพารา

ปลูกออย 
๙.๕ ไร

การเลี้ยงปลา
๒ ไร

บานที่อยูอาศัย 
พื้นที่ปลูกไมผลผสมผสาน

เลี้ยงสัตว และเพาะเห็ด  ๒ ไร

บานที่อยูอาศัย 
พื้นที่ปลูกไมผลผสมผสาน

เลี้ยงสัตว และเพาะเห็ด  ๒ ไร

การปลูกปา 
และไมผลผสมผสาน

๒.๕ ไร

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
๑) เครื่องตัดหญ้า  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
รวมรายได้กิจกรรมอื่นๆ ๑๐๐,๐๐๐
รวมรายได้สุทธิ  ๕๗๐,๒๔๐
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ทีอ่ยู ่: หมูท่ี่ ๒ บ้านโคกอฐิ-โคกใน ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

น�ยสมโชค  สำ�ร�ญ

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๖๘,๐๐๐ บาท

“ ปลูกพืชผักต้องรู้จักช่วงฤดูกาลหนึ่ง...
สองรู้หลีกเลี่ยงแมลงศัตรูพืช 

เช่นช่วงหลังมรสุม แมลงบางส่วนจะถูกทำาลายตามธรรมชาติ...
ผมปลูกแตงโมไม่ได้ใช้สารเคมีเลย 

แต่เวลาทำาต้องทำาพอประมาณ เหลือกินเท่าไรก็ค่อยขาย 
ถ้านำามาแปรรูปได้ ก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีก 

ส่วนที่กินไม่ได้หรือเสียหายก็เอาไปเลี้ยงปลาในบ่อ ”

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

ต่อมาได้เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด จึงเปลี่ยนมา

ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีต้นทุนดั้งเดิม คือ 

มีองค์ความรู้ เรื่องการเพาะพันธุ์ปลาแรดโดยไม่ต้อง

ใช้ไรแดง แต่ใช้วิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติแทน เป็นผลท�าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต

ได้  แต่ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีนัก  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวจัด  นาย

สมโชคจึงได้เข้ามาขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ หลังจากรับค�าแนะน�าและได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้

และปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงสภาพดินและท�าการเกษตร จึงได้น�าความรู้และ

ค�าแนะน�าต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ท�าการเกษตรของตนเอง

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  หลังจากได้รับการสนับสนุนองค์ความรู ้และ

ปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงดินและท�าการเกษตร

เพิ่มเติม นายสมโชคจึงได้น�าความรู้และค�าแนะน�า

ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ท�าการเกษตรของตนเอง 

จนกระทั่งปัจจุบันประสบความส�าเร็จในการท�าการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งจาก

องค์ความรู้ที่มีจะเห็นได้ชัดเจน ซึ่งนอกเหนือจากการเพราะพันธุ์ปลาแรดแบบธรรมชาติ

ที่มีต้นทุนต�่าแล้ว นายสมโชคยังประยุคการปลูกไม้ผลแบบต้นเอนบนคันดิน ซึ่งจะช่วยให้

ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากขึ้นและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายขึ้นเพราะต้นจะไม่สูงมาก อีกทั้งยัง

ให้ผลผลิตมากและรากไม้ยังช่วยรักษาหน้าดินได้อีกด้วย จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วส�าหรับต้น

ต�าหรับ มะละกอต้นเอน และมะพร้าวต้นเอน ของสวนนายสมโชค

 ด้วยความอุตสาหะและความเพียรพยายามของนายสมโชคในการแสวงหาองค์ความรู้

ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา จนท�าให้นายสมโชคสามารถน�าความรู้ในด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ใน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันให้ราบรื่น และมีชีวิตที่พอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ จนสามารถลดราย

จ่ายของครัวเรือนได้ด้วยผลผลิตที่ตนเองปลูกขึ้นมา  พร้อมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้

กับครอบครัว ถึงแม้ว่าจะไม่มากมายจนร�่ารวย แต่ก็

เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่าย  ทั้งตนเองและครอบครัว

ได้อย่างสุขสบาย และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระ

ราชด�าริที่ส�าคัญอีกจุดหนึ่งด้วย

จากต้นทุนเดิม...เรียนรู้เพิ่มเติมจนสำาเร็จ
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  จากพื้นที่ถือครองทั้งหมดจ�านวน ๒๖ ไร่ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และพื้นที่

ท�าการเกษตร จ�านวน ๑๒ ไร่ โดยในพื้นที่ท�าการเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้

แบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

  ๑. ด้านการปลูกพืช ด�าเนินการทั้งในส่วนพืชหมุนเวียน เช่น แตงโม,ข้าวโพด

หวาน,พริก,มะเขือ,ถั่วฝักยาว และถั่วพู รวมทั้งไม้ผลชนิดต่าง ๆ  เช่น มะพร้าวน�้าหอม 

มะม่วงเบา มะละกอ มะนาว ฝรั่งส้มกระท้อน และมะกรูด

  ๒. ด้านประมงมีการเลี้ยงปลาในร่องสวน  เช่น ปลาแรด ปลาบ้า ปลาจาระเม็ด

น�้าจืด และเพาะพันธุ์ปลาแรดเพื่อจ�าหน่าย

  ๓. ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ เพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน

  ๔. ด้านพัฒนาที่ดิน มีการท�าปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง พด.๑ เพื่อปรับปรุง

สภาพดินและบ�ารุงดิน การผลิตน�้าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง พด.๒ เพื่อเร่งการเจริญ

เติบโตของพืช การผลิตเชื้อจุลินทรีย์

เพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้

สารเร่ง พด.๓ และการผลิตสารป้องกัน

แมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่ง พด.๗  อีก

ทั้ง การปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของหน้าดิน

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   ๑๖๘,๐๐๐  

กิจกรรมภายในพื้นที่
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ทีอ่ยู ่: ๒/๗๗ หมู ่๘ ต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืง จังหวดันราธวิาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านการเพาะเห็ด

น�ยประเวศ  ประพันธุ์วงศ์

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๔๔๐,๐๐๐ บาท

“ อย่าใช้สารเคมีในการกำาจัดแมลงนะ..
 โรคเชื้อรามันเยอะ...เราก็เอาก้อนเห็ดเก่าไปเผา 

แล้วเอาน้ำาส้มควันไม้มารดฆ่าแมลง 
เหลือขี้เถ้าก็เอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ย

ถ้าเราไม่กำาจัดแบบนี้ เชื้อราก็จะระบาดไปทั่ว 
ขยะจากถุงพลาสติกก็เต็มไปหมด

เราต้องช่วยกันดูแล..อย่าให้เป็นภาระต่อสังคม.. ”

“เห็ดช่วยชีวิต..พลิกวิกฤตเป็นโอกาส”
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  นายประเวศ  ประพันธุ์วงศ์ มีภรรยาชื่อนางจิ

ระปรียา ประพันธ์วงศ์ มีบุตร ๑ คน ชื่อนายประวีร์ 

ประพันธ์วงศ์ แต่เดิมครอบครัวมีอาชีพก่อสร้าง มีราย

ได้พอเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่แน่นอน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ภรรยาได้เข้ามาเป็น

ลูกจ้างรายวันของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จึงมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่

ของศูนย์ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด พร้อมทั้งได้ค�าแนะน�าวิธีการทุกขั้น

ตอนของการเพาะเห็ด ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ภรรยาได้ตัดสินใจลาออกงานประจ�าที่ศูนย์ฯ 

เพื่อกลับมาปลูกพืชผักหมุนเวียนที่บ้านของตนเอง ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา ผัก

บุ้ง และชนิดอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็เริ่มท�าการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ผักตบชวาตาม

ร่องผักมุงด้วยพลาสติก จนกระทั่งเริ่มสร้างโรง

เรือนเพาะเห็ดขึ้นมาเป็นรายได้เสริมให้กับงาน

ก่อสร้างของนายประเวศ

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  หลังจากวิกฤตฟองสบู่แตกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท�าให้

งานก่อสร้างของนายประเวศ ต้องจบสิ้นลงอย่างถาวร     

แต่ด้วยความรอบคอบของภรรยาคู ่ชีวิตที่วางแผนการ

เพาะเห็ดไว้รองรับแล้ว ทั้งคู่จึงมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดอย่างจริงจัง ด้วยความขยัน อดทน 

จึงสามารถสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพิ่มขึ้นอีกถึง  ๒๑ โรง พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับ

ลูกชายตนเองได้เรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง จนลูกชายมีความช�านาญและได้ต่อยอดองค์ความรู้ ใน

ขั้นตอนคัดแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ ขยายเชื้อและเพาะเห็ดจนถึงขั้นการเก็บผลผลิตท�าให้กิจการดี

ขึ้นตามล�าดับ สร้างรายได้และความสุขให้กับครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย

  พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 

ท�าให้ครอบครัวนายประเวศ ต้องเจอกับปัญหาใหญ่อีก

ครั้งเนื่องจากของขายไม่หมด แต่ก็ผ่านวิกฤติไปได้ด้วย

การน�าเห็ดที่เหลือมาท�าการแปรรูป เช่น เห็ดทอด น�้า

พริกเห็ด แหนมเห็ด เห็ดคลุกงา และเห็ดสวรรค์ สร้าง

รายได้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

 จากความสนใจใฝ่รู้ ขยัน และอดทนและร่วมมือ

ร่วมใจกันในครอบครัว อันจะเห็นได้จากยามที่ว่างเว้น

จากการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกของลูกชาย ทั้ง ๓ ชีวิต พ่อ แม่ ลูก จะมานั่งช่วยกัน

กรอกถุงก้อนเห็ดอยู่เป็นกิจวัตร ซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงความส�าเร็จของการด�าเนินชีวิตตามแนว

พระราชด�าริ อย่างแท้จริง

สามแรงรวมชีวิต...พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
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  พื้นที่ถือครองทั้งหมด ๑๐ ไร่ แบ่ง

เป็นพื้นที่สวนยาง  จ�านวน ๗ ไร่ และพื้นที่

ท�าการเกษตร จ�านวน  ๓ ไร่ โดยมีกิจกรรม

ต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ ดังนี้

  ๑. ด้านการปลูกพืช ได้แก่ 

ยางพารา จ�านวน ๘๐ ต้น และการเพาะ

เห็ด ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ด

นางรมฮังการี และเห็ดเปาฮื้อ รวมถึงการ

เพาะเชื้อและท�าก้อนเพาะเห็ดขาย โดยมี

ต้นทุนก้อนละ ๗  บาท ซึ่งสามารถน�าไปจ�าหน่ายได้ใน

ราคา ๑๐ บาท ปัจจุบันสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

  ๒. ด้านประมง มีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จ�านวน ๒๑ บ่อละ ๑๐๐ ตัว เป็น        

การเลี้ยงเพื่อมุ่งเน้นบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักที่เหลือจึงจ�าหน่าย เพื่อสร้างรายได้ตกเดือนละ 

๑,๐๐๐ บาท

  ๓. ด้านพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดหมดอายุด้วยสารเร่งซุปเปอร์ 

พด.๑ เพื่อหว่านในแปลงยางพารา และพืชผักสวนครัว การผลิตน�้าหมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.๒ 

จากวัสดุชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ฉีดพ่นดอกเห็ด พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และต้นยางพารา อีกทั้ง

ใช้ผสมคลุกกับขี้เลื่อยก้อนเห็ด  และการผสมน�้าหมักชีวภาพ พด.๖   จากเศษอาหารเพื่อบ�าบัด

น�้าเสียและลดกลิ่นเหม็นของน�้าในบ่อเลี้ยงปลาดุก

  ๔. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ได้แก่ เห็ดทอด น�้าพริกเห็ด แหนมเห็ด เห็ดคลุกงา และเห็ดสวรรค์ เพื่อจ�าหน่ายในงานชมศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ท�าให้มีรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี

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) น้ำาส้มควันไม ้  ๑,๐๐๐   ไว้ใช้ในครัวเรือนรวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย   ๔๔๐,๐๐๐ 

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

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรผสมผสาน

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 ครั้ง 

ภูมิล�าเนาเดิมเป ็นคนนราธิวาสการศึกษาจบช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๔ อาชีพท�านาและรับจ้างทั่วไป มีรายได้พอเลี้ยงชีพไปตาม

สภาพ บนที่ดิน ๑๑ ไร่ ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่เนื่องจากปัญหาสภาพของ

ดินเปรี้ยวจัด บางปีข้าวไม่พอกินถึงกับต้องกินมันกินกลอยรองท้องก่อนกินข้าว        

บ่อยครั้งคิดจะจ้างรถไถปรับแต่งที่ดิน แต่ก็มีเงินไม่พอกับค่าจ้าง ซึ่งตนเองใฝ่ฝัน

เสมอว่าอยากปลูกพืชและไม้ผลบนพื้นท่ีของตน

ให้เหมือนกับที่ดูจากโทรทัศน์ทุกวันเป็นประจ�า

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตร

ความเป็นอยู่ของราษฎร กระทั่งถึงทุ่งนาของนายจันทร์ และ

ทรงสอบถามสภาพพื้นที่โดยรอบกับนายจันทร์ ซึ่งนายจันทร์ยังมีโอกาสได้ถวายงานอีกครั้งใน

อีก ๑ สัปดาห์ถัดมา หลังจากนั้นในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาตามพระราชด�าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  หลังจากศูนย์การศึกษาฯ พิกุลทอง ได้เข้ามาขุดยกร่องพื้นที่ปรับปรุงดินให้กับนายจันทร์ จนกระทั่ง

สามารถแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้  และให้ค�าแนะน�าการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน.. ซึ่งจากความประทับ

ใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ นายจันทร์จึงมุ่งมั่นในการท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ จน

สามารถท�าการปลูกพืชผักและไม้ผลแบบผสมผสานได้หลากหลายชนิด ได้แก่ มะพร้าว เงาะ มังคุด และ

มะนาว รวมทั้งปลูกพืชผักที่มีอายุสั้น  เช่น แตงกว่า คะน้า กวางตุ้ง แตงโม สามารถท�าให้มีหลายได้หลาย

ทางเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีจนทุกวันนี้  

  ด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทนและความพยายามโดยไม่ท้อถอย

ต่ออุปสรรคต่าง ๆ จนท�าให้ในวันนี้นายจันทร์ได้รับรางวัลต่าง ๆ จ�านวน

มาก อาทิ เช่น รางวัลชนะเลิศ ด้านการท�านาของจังหวัดนราธิวาส 

เกษตรกรดีเด่น ด้านการเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และรางวัลชนะเลิศด้านไร่นาสวน

ผสมของจังหวัดนราธิวาส ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ใต้เบื้องพระบารมี

ยึดหลักพ่อหลวง...
แน่วแน่ในเกษตรแบบผสมผสาน
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  นายจันทร์ ชาญแท้  มีพื้นที่ถือครองทั้งหมด ๒๓ ไร่ ได้แบ่งพื้นที่เพื่อ

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จ�านวน ๑๑  ไร่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ดังนี้

  ปลูกไม้แบบผสมผสาน เช่น มังคุด เงาะ มะพร้าว กระท้อน สร้างราย

กว่า ๓๘๐,๐๐๐ บาท/ปี

  ปลูกพืชผัก เช่น แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง แตงโม อ้อย และมะนาว 

สร้างรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

  เลี้ยงปลาทับทิม ปลานิลและปลาแรด สร้างรายได้ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี

  เลี้ยงหมู ๒ ตัวและ วัว ๓ ตัว

 ท�านาโดยปลูกข้าวนาด�าพันธุ์ข้าว

หอมกระดังงาและข้าวพันธุ์คูหา เพื่อ

บริโภคในครัวเรือนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (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
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ทีอ่ยู ่: เลขท่ี ๖/๕๒ ต�าบลกะลวุอเหนือ อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	ด้านเกษตรผสมผสาน

น�ยดำ�  หะยะมิน

รายได้เฉลี่ยต่อป ี๖๐๓,๓๒๐ บาท

 “ ภูมิใจและดีใจที่มีโครงการของในหลวง
เหมือนเราหลับอยู่..แล้วพระองค์ท่านมาปลุกให้ตื่น

ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงวันนี้…
หนี้ ๒ ล้านกว่าบาท ตอนนี้ใช้หมดแล้ว.. ”

“ชีวิตยังไม่สิ้น...ต้องดิ้นกันต่อไป”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

168 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

169

  นายด�า  หะยะมิน เดิมเป็นคนตากใบ และ

ย้ายมาอยู่ที่ต�าบลกะลุวอเหนือภายหลัง พื้นที่อดีต

ท�านาได้ดี ต่อมาเกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยพื้นที่ให้

รกร้าง ซึ่งเกิดจากปัญหาที่มีน�้าท่วมซ�้าซาก และประสบปัญหาได้ผลผลิตบ้างไม่ได้บ้างตลอด

มาจนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพกันไป ท�าให้ชาวบ้านท่ีเหลืออยู่คงมีการท�านาแค่พอกินพอใช้       

ไม่ได้มุ่งเน้นท�าเป็นอาชีพหลัก ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นายด�าจึงตัดสินใจกู้เงินก้อนใหญ่ถึงกว่า ๑ 

ล้านบาท เพื่อลงทุนเลี้ยงกุ้งกุลาด�า แต่ด้วยความที่โชคไม่เข้าข้างกิจการบ่อกุ้งขาดทุนยับเยิน       

เกิดหนี้สินล้นพ้นทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยกว่า ๒ ล้านบาท ต้องคอยหลบหน้าแทบทุกครั้งที่เจ้าหนี้มา 

ทวง...ท�าให้ชีวิตด�าเนินอยู่ต่อไปแบบไร้ความหวัง

  ภายหลังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้า

มาช่วยขุดบ่อตอนท�านาข้าว แต่ท�าไปสักพัก ไม่ได้ผลเท่าที่

ควรก็หันมาเรียนรู้และปรับการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้น

การท�านาผักบุ้ง ซึ่งก็ได้ผลดีพอสมควรแต่ก็ประสบปัญหา

เรื่องน�้าแล้งในพื้นที่ซ�้าอีก ผลผลิตที่ได้มาก็ไม่เพียงพอต่อการ

ส่งเสียหนี้สินที่มีอยู่มากมาย

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ต่อมานายด�าจึงได้หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยไปปรึกษากับชลประทานในพื้นท่ี 

เพื่อหาแนวทางน�าน�้ามาเติมใส่แปลงนาผักบุ้งของตนเองและแปลงเกษตรของ

เพ่ือนบ้าน โดยขอความอนุเคราะห์ในการดึงน�้าจากโครงการส่งน�้าและบ�ารุง

รักษาลุ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เข้าสู่คลองธรรมชาติ ซึ่งเมื่อ

นายด�าและชาวบ้านในพื้นที่ได้รับการแก้ไขเรื่องน�้าแล้ว การประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรโดยเฉพาะการท�านาบุ้งก็กลับกลายมีชีวิตชีวา หนทางอันมืดมนก็

กลับสว่างขึ้นมาอีกครั้ง

  นายด�าจึงมุมานะในการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึด

การท�านาผักบุ้งเป็นหลัก จากนั้นก็ปลูกไม้ผล พืชผักหมุนเวียน และ

เลี้ยงปลาลอฮั่น ควบคู่กันไป ด้วยความไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา

และความขยันหมั่นเพียรโดยยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นที่ตั้ง ผลผลิตจากน�้าพักน�้าแรงก็ค่อยๆสร้างรายได้ให้แก่นาย

ด�า อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีเงินเหลือได้ผ่อนใช้หนี้มาเรื่อย 

เพียง ๘ ปี จากความขยันหมั่นเพียร  หนี้สินกว่า ๒ ล้าน ก็หมดสิ้นลง 

ชีวิตเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ ความสุขอันแท้จริงเกิดจาก

พระองค์ท่านมาปลุกให้ตื่นแท้ๆ...

ชีวิตไม่สิ้น...ต้องดิ้นกันต่อไป
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 นาผักบุ้งทั้งหมด ๔ บ่อ แต่ละบ่อจะมีขนาด

ประมาณ ๓ ไร่ และเก็บผลผลิตได้นาน ๔๕ วัน ท�า

สลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี  สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 

๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

 ปลูกพืชผัก เช่น มะนาว แตงกวา กระเจี๊ยบ มันปู กุ๋ยช่าย สร้างรายได้เฉลี่ย 

๑๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

 ปลูกไม้ผล เช่น มะพร้าวน�้าหอม เงาะ มังคุด สร้างรายได้เฉลี่ย ๑๒๐,๐๐ บาทต่อปี

 เลี้ยงปลา ส�าหรับบริโภค แจกจ่ายญาติๆและเหลือขาย

ผลตอบแทนทางเศรษ
ฐกิจ (ประจำาปี พ.ศ.

 ๒๕๕๖)

กิจกรรม    
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

     รายได้    
รายได้สุทธิ

          
   บาทต่อปี      

     บาทต่อปี    
บาทต่อปี 

๑) ปลูกผักบุ้ง 
 ๘,๙๘๐   ๓๖๐,๐๐๐  ๓๕๑,๓๒๐

๒) ผักสวนครัวอื่นๆ 
 -   ๑๓๒,๐๐๐  ๑๓๒,๐๐๐

๓) สวนไม้ผล 
 -   ๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐

    รวม 
      ๖๐๓,๓๒๐

กิจกรรมภายในพื้นที่
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ทีอ่ยู ่: ๑๘๕ หมู ่๕ ต�าบลดอนตรอ อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครศรธีรรมราช

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ด้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

น�งบุญเรือง  ทองจำ�รัส

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕๒๐,๐๐๐ บาท

“ ในฐานะที่เป็นชาวนาในลุ่มน้ำาปากพนัง
ได้รับประโยชน์จากโครงการที่พระองค์ท่านได้พระราชทาน
เป็นพระมหากรุณาธิคุณเหลือคณานับ 
นอกจากจะปฏิบัติในอาชีพตนให้ดีที่สุด
จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการช่วยพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนัง
ให้บรรลุผล เพื่อตอบแทนพระองค์ท่าน ”

“บูรณาการ...แห่งนาข้าวครบวงจร”



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

172 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

173

  นางบุญเรือน  ทองจรัส อายุ ๕๖ ปี มีอาชีพท�า

นามาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ในพื้นที่ ๓๔ ไร่ ซึ่งเดิมที่จะปลูก

ข้าวได้เพียงปีละครั้ง เพราะอยู่ไกลจากแหล่งน�้าต้อง

อาศัยเพียงน�้าฝนตามฤดูกาล ผลผลิตที่ได้จึงน้อยแทบ

ไม่มีรายได้เหลือจากการท�านา บางปีประสบปัญหานาล่มท�าให้ขาดทุนมีหนี้สิน อีกทั้งต้นทุน

ที่ใช้ท�านาก็สูง เพราะจากค่าปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงแล้ว ยังต้องมีค่าจ้างขนส่งข้าวออกมาจากทุ่ง

นาอีก เนื่องจากไม่มีถนนเข้าไปถึงพื้นที่ท�านาของตน แต่ป้าบุญเรือนต้องใช้วิธีท�านาในพื้นที่ให้

มากขึ้นด้วยการเช่าพื้นที่เพิ่มอีกเกือบ ๓๐ ไร่ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว 

จนกระท่ังเร่ิมเกิดโครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ท�าให้ป้าบุญเรือนเริ่มมีความหวัง

มากขึ้นที่จะมีน�้าเพิ่มเพียงพอในการท�านาปรังได้

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โอกาสของป้าบุญเรือนก็มาถึง เมื่อ

โครงการลุ่มน�้าปากพนังฯ เริ่มด�าเนินการมาถึงพื้นที่นาของป้า

บุญเรือน การท�านาปีละ ๒ ครั้งเป็นจริง พร้อมกับถนนหนทาง

ที่สะดวกสบายขึ้นมาก อีกทั้งความรู้การช่วยเหลือ และค�าแนะน�าจากหน่วยงานก็ติดตามมาอย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยความใฝ่รู้สู้กับความยากจนและการปลดเปลืองหนี้สิน ประกอบกับความขยัน มุ่งมั่น

และมีจิตอาสา จึงมักเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้การช่วยเหลืออยู่

ตลอด โดยยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นประจักษ์

แก่คนในชุมชนว่า การท�านาสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้

 จึงได้มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์แล้วน�ามาปฏิบัติ

จริง  ท�าบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้รู้ต้นทุนการท�างาน       และ

ประเมินสถานภาพของตัวเอง การคิดทบทวนแก้ไขส่วนท่ีผิด

พลาด พัฒนาอย่างเป็นระบบแบบค่อยเป็นค่อยไป ท่ีส�าคัญคือ

การด�าเนินกิจการผลิตข้าวแบบครบวงจร เป็นมิตรกับธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
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  ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจอย่างแท้จริงของป้าบุญเรือน 

การท�านาด้วยระบบเกษตรอนิทรย์ีจึงพฒันาได้อย่างรวดเรว็

ในพืน้ทีโ่ครงการลุม่น�า้ปากพนังฯ ซึง่ปัจจุบนัจะผลิตข้าว

อนิทรีย์แบบครบวงจร ต้ังแต่ การปลกูข้าวโดยวธีิโยนกล้า การผลติปุ๋ยชีวภาพใช้เอง ก�าจัด

หอยเชอรีด้่วยการเลีย้งเป็ดไร่ทุง่ ท�าฮอร์โมนจากข่ีหอยเชอร่ี จนกระท่ังเกบ็เกีย่วและแปรรปูผลผลติ

เองในกลุม่ เพ่ือประหยัดต้นทนุในการผลติและเพิม่มลูค่าสนิค้าให้ได้สงูท่ีสดุ อนัจะท�าให้สร้างความ

มัน่คงพออยูพ่อกินในอาชพีชาวนาได้ อกีทัง้ยงัได้จดัตัง้ศนูย์เรียนรูร้ะบบการผลติและระบบธรุกจิของ

กลุม่ด้วย

 ปัจจุบันป้าบุญเรือน ลดพื้นที่การท�านาลงโดยท�าในเฉพาะที่นาตัวเอง  ๓๔ ไร่ เพื่อลดต้นทุน

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

ไร่ และปลูกข้าวหลายชนิดเพื่อแปรรูปขายเอง ดังนี้

 ข้าว กข. ๔๗ จ�านวน ๑๔ ไร่ ขายแบบข้าวเปลอืกเพือ่เป็นเงนิไว้ลงทุนในการแปรรปูข้าวชนดิอืน่

 ข้าวหอมเณร จ�านวน ๑๐ ไร่ แปรรูปเป็นข้าวกล้อง

 ข้าวสังหยด จ�านวน ๕ ไร่ 

แปรรูปเป็นข้าวกล้อง

 ข้าวหอมปทุม จ�านวน ๕ 

ไร่ แปรรูปเป็นข้าวสาร

 การปลูกผักเลี้ยงเป็ด เพื่อ

บริโภคในครัวเรือน

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

การดำาเนินกิจกรรมในปัจจุบัน
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ทีอ่ยู ่: ๑๕๔ หมู ่๔ ต�าบลนาปะขอ อ�าเภอบางแก้ว จงัหวัดพทัลงุ

โครงการฟาร์มตัวอย่าง	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ด้านเกษตรผสมผสาน

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 เมื่อ

ก่อนประอาชีพรับจ้าง โดยท�างานอยู่ที่โรงงานผลิตถุงมือ 

ประมาณ ๗-๘ ปี โดยได้รับค่าจ้างประมาณ ๘,๐๐๐-

๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจ�านวนดังกล่าวสามารถน�ามาให้จ่ายในครอบครัวได้

บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับท�าให้มีเงินเก็บ อีกทั้ง การท�างานโรงงานดังกล่าว ท�าให้นางหนูผัดฯ ไม่ค่อยได้

มีเวลาให้กับครอบครัว เพราะบางวันก็ท�างานแต่เช้า บางวันก็อยู่ท�างานรอบดึก จึงท�าให้ไม่ค่อย

ได้พบหน้าลูก ถึงแม้รายได้จากการท�าโรงงานค่อนข้างดี

แต่ครอบครัวจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน

อยู่บ่อยครั้งนัก ทั้งนี้ นางหนูผัดฯ มีพื้นที่ในครอบครอง 

จ�านวน ๑๐ ไร่ ซึ่งช่วงที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ก็มีการ

ท�านาและเลี้ยงวัวควบคู่ไปด้วย แต่ผลผลิตที่ได้ก็เพียง

พอแค่การบริโภคภายในครัวเรือน

อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
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  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยม

ราษฎร์บ้านหัวป่าเขียว ต�าบลทะเลน้อย อ�าเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง ทรงทราบถึงความยากจนของราษฎร์ จึงได้

มีพระราชด�าริให้หาพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อจัดท�าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 

เพื่อให้ราษฎร์เข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติจริง แล้วน�ากลับไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งในการ

นี้ ประชาชนจ�านวน ๙๓ ราย ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินรวม ๒๕๔ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา ให้เป็นพื้นที่ส�าหรับ

ด�าเนินงาน ซึ่ง ๑ ใน ๙๓ รายที่บริจาคที่ดิน คือ นางหนูผัด ซึ่งเมื่อโครงการฯ ได้จัดตั้งขึ้น นางหนูผัดฯ จึง

ได้ลาออกจากโรงงาน และเช้ามารับการฝึกอบรมและเรียนรู้งานด้านอาชีพกับฟาร์มตัวอย่างฯ และยังได้

รับค่าตอบแทน วันละ ๑๓๐ บาท/วัน ซึ่งแม้ว่ารายได้จะหายไปและเงินที่ได้จะน้อยกว่าที่ได้รับจากโรงงาน

แต่การท�าฟาร์มตัวอย่างฯ ก็ช่วยให้นางหนูผัด ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น ท�าให้ครอบครัวมีความ

สุขและมีความอบอุ่นมากขึ้น การด�าเนินชีวิตไม่ต้องรีบร้อนออกไปท�างานนอกพื้นที่ และไม่ต้องเสี่ยงกับ

การเดินทางไปท�างาน

  ช่วงเวลาที่ท�างานที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ได้เรียนรู้การท�าเกษตรกรรมในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การ

ปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด ประมง และปศุสัตว์ แต่สิ่งที่รู้สึกสนใจและคิดว่าน่าจะสามารถสร้างราย

ได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดีคือ การเพาะเห็ด นางหนูผัดฯ ได้ท�างานและเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ภายใน

ฟาร์มตัวอย่างฯ และได้น�าองค์ความรู้ที่ได้เหล่านั้นโดยเฉพาะการเพาะเห็ดกลับมาปฏิบัติเองที่บ้าน โดยได้

ปรับพื้นที่แบ่งเหลือจากที่พักอาศัยมาสร้างโรงเพาะเห็ด จ�านวน ๒ โรง รวมทั้ง มีการเลี้ยงกบ วัว ไก่ พื้น

เมือง ปลูกกล้วย และยางพารา (แทนพื้นที่นา) สร้างรายได้ให้นางหนูผัด มากกว่าท�างานโรงงานกว่า ๓ 

เท่าและยังมีเวลาอยู่กับครอบครัว ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบและเสี่ยงภัยอีกต่อไป

ด้วยพระบารมี..มหาราชินีสยาม

เรียนรู้..และพัฒนาต่อยอด



๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

178 ๔๐ ตัวอย่างความส�าเร็จ : 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

179

 ๑. เพาะเห็ด จ�านวน ๒ โรง โดยแต่ละรอบการผลิตทั้ง ๒ โรง 

ใช้ต้นทุน จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพราะผลิตก้อนเชื้อเอง เมื่อ

ออกดอกก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ ๓ – ๔ เดือน เก็บผลผลิต

ได้วันละ ๑๕ กิโลกรัมต่อโรง  ขายกิโลกรัมละ ๔๐ บาท สร้าง

รายได้อย่างน้อย ๔๐๐ บาท ต่อวัน

 ๒. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดจ�าหน่ายให้กับชาวบ้านที่สนใจ โดยจะจ�าหน่ายก้อนละ ๑๐ บาท ซึ่งโดยเฉลี่ยจะ

สามารถจ�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�าให้นาง

หนูผัดฯ ได้ขยายองค์ความรู้โดยเฉพาะเรื่องการเพาะเห็ดของตัวเองจะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่เพื่อน

บ้านได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

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
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ทีอ่ยู ่: ๓๙ หมู ่๑๕ ต�าบลคลอน้อย อ�าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ด้านสวนส้มโอทับทิมสยาม

น�งอัมพร สวัสดิ์สุข 

รายได้เฉลี่ยต่อปี ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

“ส้มโอทับทิมสยาม...
รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ 

สีของเนื้อแดงทับทิม 
ผิวผลนิ่มดั่งกำามะหยี่ 

จุดเด่นและข้อได้เปรียบของชาวสวน
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 

ก็คือเกษตรกรเป็นผู้กำาหนดราคาเอง
ตามความต้องการของตลาด 

หากตลาดมีความต้องการมาก
เราก็ปรับราคาขึ้นได้เราทำาเช่นนี้ได้ก็เพราะ 

บารมีของพระองค์ท่าน..
หากไม่มีประตูน้ำาจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาปากพนัง

เราก็ไม่สามารถปลูกส้มโอรสชาดดี
และเก็บผลได้ทั้งปี..อย่างทุกวันนี้ ”

“ทับทิมสยามปากพนัง
มหัศจรรย์แห่งส้มโอ”
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อาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

 นางอัมพร สวัสดิ์สุข อายุ ๕๙ ปี มีอาชีพ

เกษตรกร ภายหลังจากแต่งงานมีครอบครัว

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็เก็บเงินซื้อที่ดินเพื่อ

ท�าการเกษตร ที่หมู่ ๑๕ ต�าบลคลองน้อย 

อ�าเภอปากพนัง และเล็งเห็นว่าพื้นที่ของหมู่บ้านแสงวิมาน ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้

เคียงกับของตนสามารถปลูกส้มโอได้ผลดี นางอัมพร จึงตัดสินใจปรับสภาพพื้นที่ประมาณ 

๔๐ ไร่ของตนเองให้เป็นร่องสวนเพื่อเหมาะแก่การปลูกส้มโอ โดยครั้งแรกท�าการปลูกส้ม

โอพันธุ์ทองดี เมื่อส้มโอให้ผลผลิตก็ปรากฏว่าได้ผลดี

อย่างที่คาดหวังเช่นกัน จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกและท�าการ

ริเริ่มปลูกส้มโอพันธุ์ “ทับทิมสยาม” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นส้มโอเงินล้าน ของป้าอัมพร
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ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

 ส้มโอทับทิมสยามนั้น ไม่ใช่ส้มโอดั้งเดิมในพื้นที่

ปากพนัง แต่เป็นส้มโอพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน

แสงวิมาน โดยนายสมหวัง มัสแหละ ได้น�ากิ่งพันธุ์

ส้มโอสีชมพู ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองอ�าเภอยะรัง จังหวัด

ปัตตานี มาทดลองปลูกและมีการปรับปรุงพันธุ์ ดูแลรักษาจนได้คุณภาพ สร้างชื่อจนมีค�ากล่าวว่า 

“รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ สีของเนื้อแดงทับทิม ผิวผลนิ่มดั่งก�ามะหยี่” 

 การที่ส้มโอทับทิมสยามสามารถปลูกได้ผลดี โดยเฉพาะในพื้นที่ของ ป้าอัมพรซึ่งไม่ใช่ในหมู่บ้าน

แสงวิมานนั้น นักวิชาการให้ความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้ เพราะดินที่ปลูกได้รับผลดีจากประตูระบาย

น�้าอุทกวิภาชประสิทธิ ในโครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สามารถ

ควบคุมน�้าเค็มไม่ให้รุกตัวเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูก มีน�้า

ท�าการเกษตรได้อย่างพียงพอ และบรรเทาการเกิดอุทกภัย 

น�้าท่วมขังประกอบกับคุณสมบัติของดินในพื้นที่ และความ

เอาใจใส่ มุ่งมั่นสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้และพัฒนาสร้าง

องค์ความรู้ด้านการผลิตส้มโอ และการประยุกต์ใช้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมาของป้าอัมพร จึงท�าให้

เกิดประสบผลส�าเร็จจนถึงทุกวันนี้
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กิจกรรมภายในพื้นที่

 นอกจากมุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้ว ป้า

อัมพรยังสร้างโอกาสการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

สินค้า จนได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช 

(GAP) ตามโครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ด้านพืช 

ได้ใช้สัญลักษณ์ Q การเข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ไทย ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว (OTOP5ดาว) และขอขึ้น

ทะเบียนจนสามารถจดลิขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, GI (Geographical 

Indication) นาม “ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง” ได้ส่งผลผลิตเข้าประกวด

ระดับประเทศและได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตจึงเป็นที่รู้จักแพร่

หลายในการตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ

 บนพืน้ที ่๕๒ ไร่ ของป้าอมัพร นัน้มส้ีมโอทบัทมิสยาม จ�านวน ๒๖ ไร่และ

ส้มโอพนัธุท์องดี ซึง่ปลกูไว้ก่อนแล้ว จ�านวน ๒๖ ไร่ ผลจากการท�าการตลาด

ทีมุ่ง่เน้นผลผลติทีม่คีณุภาพและซือ่สตัย์ต่อผูบ้รโิภค ท�าให้ผลผลติในสวนของ 

ป้าอมัพรเป็นทีต้่องการของผูซ้ือ้และสามารถก�าหนดราคาเองได้ รายได้จาก

การจ�าหน่ายเพิม่มากขึน้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลติ

ในสวนมลูค่ากว่า ๑ ล้าน

บาท    แต่ส�าหรบัในปัจจบุนั

ผลผลิตในสวนของป้าอัมพร 

สร้าง  รายได้ให้ป้าอมัพรอย่าง

มหาศาลไปแล้วกว่า ๑๐ ล้าน

บาท

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
	 นายสุวัฒน์		เทพอารักษ์		 										 เลขาธิการ	กปร.	
	 นายโกวิทย์		เพ่งวาณิชย์		 	 	 รองเลขาธิการ	กปร.	
	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์		ทวีวงศ์							 รองเลขาธิการ	กปร.	
	 นายชัชชัย		ภูวิชยสัมฤทธิ์		 	 ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการฯ	

คณะผู้จัดท�า
	 นายประสาท		พาศิริ	 									 นางสาวนงพงา		เลก็ภู่
	 นายตรีวิทย์		วินิชส�าเภาทิพย์	 	 นายดนัยณัฐ		สืบสาย
	 นางศศิพร		ปาณิกบุตร	 	 													 นางสาวพิมพ์นภัส		โฉมสันเทียะ
	 นางสาวศีต์กร		ตันก�าแหง	 								 นายอิทธิพล		วรนุช	

										 นายปริญญวัฒน์		วัชรอาภากร		 นายธวัชชัย		ไพรบูรณ์	 	
		นายศุภรัชต์		อินทราวุธ		 	 	 นางสาวสุภาพร		หมั่นหาทรัพย์	
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										 นางสาวสุดารัตน์		คุสินธุ์	 									 นางสาวฝนทอง		แซ่เล้า

จัดพิมพ์โดย
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)																																																																																																																				
เลขท่ี	๒๐๑๒	ซอยอรณุอมรนิทร์	๓๖	ถนนอรณุอมรนิทร์	แขวงบางยีข่นั	เขตบางพลดั	กรุงเทพมหานคร	
๑๐๗๐๐	โทรศัพท์		๐	๒๔๔๗	๘๕๐๐,	๐	๒๔๔๗	๘๕๕๙
โทรสาร		๐	๒๔๔๗	๘๕๖๒,	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๓
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