
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร
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แปลศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล 

“ถา้ชาวนาจะทำ อยา่งพระเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่9) ตอ้งมาเรยีนรูท้ีช่าวบา้นเขา

ทำ สำ เรจ็แล้วนำ ไปทำ ตาม หรอืพืน้ฐานคอื ตอ้งเกบ็น้ำ ฝนใหไ้ดห้มด 100 เปอรเ์ซ็นต ์

... ถา้คนันาใหญ่น้ำ ในนากจ็ะลึก น้ำ ฝนกจ็ะเยอะ เกบ็น้ำ ฝนเยอะปลากจ็ะเยอะ ขา้ว

ก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยฉีดยา ธรรมชาติก็กลับมาใหม่ 

“ป้ันคนันาใหญ่ๆ เหมอืนคนโบราณประมาณ 2 เมตร ขดุหนองเอาไว้ ป้ันโคก

แล้วปลูกป่าบนโคก ปลูกป่าบนคันนา ป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่างบนคันนา ... 

“ต้องยอมเสียที่ 30-40 เปอร์เซ็นต์ อย่างที่นี่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์เป็น

ป่า ที่นาเหลือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หนอง คลอง บึง บ้านอยู่ในป่าหมด”

         - ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร -

อ.ยักษ์ ขอลุย! 
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คุณโจน จันได
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พอเพียง-พึ่งพาตนเองตามแนวทางพ่อ

“มนษุยห์รอืส่ิงมชีวิีตบนโลกจะตอ้งพึง่ตนเองไดอ้ยา่งนอ้ยคอืปัจจัย 4 คอื อาหาร 
บ้าน ข้าวของเครื่องใช้ และการดูแลสุขภาพ นี่คือรากฐานของชีวิตคน การทำ เกษตร
เพียงอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นการพอเพียง เพราะพืชชนิดเดียวดูแลตัวเองไม่ได้มันฝืน
ธรรมชาติ” 

“เราเป็นชาวบ้านไม่มีการจัดระบบความคิด ทำ ไปตามที่คิดเอง แต่พอในหลวง 
(รชักาลที ่9) นำ เสนอจนเหน็ภาพและทำ ตามไดง่้ายขึน้ เราจึงนำ มาแปลงเป็นภาคปฏิบตัิ
ให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่แนวคิด ปรัชญา แต่เรานำ มาใช้เป็นวิถีชีวิตทั้งหมด”

                                                         - โจน จันได - 

กับ “โจน จันได”
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คุณปัญญา ปุลิเวคินทร์
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ผอ.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ปลุกชีวิต! พอเพียง

“ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เป็นที่ดินที่ในหลวง (รัชกาลที่ 9) ได้ใช้ทรัพย์
ส่วนพระองค์ซื้อไว้ ... 

“ปกติโครงการพระราชดำ ริต่างๆ จะแยกย่อยเป็นเร่ืองๆ ไป ทั้งเร่ืองการ
จัดการดนิ น้ำ  ป่า แตย่งัไมม่ทีีไ่หนทีแ่สดงแนวคดิของพระเจ้าอยูหั่ว (รชักาลที ่9) 
แบบครบวงจร จึงออกแบบใหเ้ป็นจากภูผาสู่มหานท ีปรบัพืน้ทีใ่หเ้หน็แนวคดิของ
พระองค์ท่าน จากยอดเขาผ่านมาถึงเชิงเขา ผ่านสายน้ำ  ที่ราบลุ่ม ราบสูง ออก
สู่ทะเลมหาสมุทร”

                                              - ปัญญา ปุลิเวคินทร์ -

รวมแนวคิดพ่อของแผ่นดินแบบครบวงจร 

ปัญญา ปุลิเวคินทร์
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“ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดิน น้ำ  พืช เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน”

ไม่ทิ้งงานพ่อ ปลูก “หญ้าแฝก” ป้องกัน & พลิกฟื้นดิน 

หมอดินมนัส พุ่มมะปราง

หมอดินมนัส พุ่มมะปราง
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ค้นประวัติหมอดินเจ้าของรางวัลปลกูหญ้า
แฝก

ทุกคนทุกอาชีพสามารถใช้ชีวิตที่พอเพียงได้ ไม่

เฉพาะเจาะจงแตอ่าชพีเกษตรกร หรือตอ้งเดินออกจากงาน

ประจำาทีท่ำาอยูแ่ลว้มาทำาการเกษตร แตก็่มคีนอกีจำานวนไม่

น้อยทีใ่นเบือ้งลกึมีความชืน่ชอบและสนใจดา้นการปลกูผัก 

ปลกูตน้ไม ้ทำาไร่ทำานา อกีทัง้มคีวามรู้ความเขา้ใจและมุง่มัน่

อย่างแท้จริง หันมาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำาเกษตร

แบบพออยู่พอกินจนประสบความสำาเร็จ สุขกายสุขใจจนปัจจุบัน 

คุณมนัส พุ่มมะปราง หมอดินคนเก่ง เขาคือคนหน่ึงที่อดีตรับ

ราชการครูและผันตัวเองมาทำาเกษตรผสมผสานแนวอินทรีย์กับภรรยา (คุณพะยอม พุ่ม

“เราเองไดย้นิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว (รชักาลที ่9) ไดแ้นะนำ ให้ปลูกหญ้า
แฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ  แต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าอนุรักษ์ดิน-น้ำ ยังไง จนทางเจ้า
หน้าที่อธิบายให้ฟัง เริ่มเข้าใจและลงมือทำ ตั้งแต่ตอนนั้นประมาณปี’50 ตรงไหนมีคู 
คันสระก็นำ หญ้าแฝกไปปลูกไว้หมดเพื่อกันคันสระและคันคูพังทลาย”

“ผมเคยคยุกบัชาวนาว่า ทำ ไมไมท่ำ ตามแนวพระราชดำ ร ิเขาบอกว่าแล้วจะเอา
ที่ไหนใช้หนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วแนวพระราชดำ ริไม่ใช่ให้คุณทำ แค่พอกินเท่านั้น แนวทางนี้
บอกให้คุณทำ ทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือจึงขาย ถ้าทำ นา 30-40 ไร่ 
แบง่แค ่2-3 ไรม่าปลูกของกนิ เชน่ พรกิ มะเขอื บวบ ฟกัทอง ตะไคร ้หอม กระเทยีม 
อะไรก็ได้ที่เรากิน พื้นที่ที่เหลือก็ทำ นาได้เหมือนเดิม”

                                                     - มนัส พุ่มมะปราง -
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โดย “อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว”

สร้างเยาวชนเกษตรกรด้วยศาสตร์พระราชา

อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว
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“ในหลวง (รัชกาลที่ 9) สอนให้สร้างคน ที่นี่ก็จะสร้างคนดี นิยามของคนดี
ต่างกัน สำ หรับที่นี่คนดีคือมีความรับผิดชอบ มีความละอายใจ ยิ่งละอายใจมาก
ก็ทำ ผิดน้อย แต่ถ้าละอายใจน้อยก็จะทำ ผิดมาก แค่นี้ก็เป็นคนดีแล้ว และจะเน้น
สำ หรับเด็กที่ด้อยโอกาสเพื่อสร้างคนตามแนวทางในหลวง (รัชกาลที่9) ... สร้าง
เยาวชนให้เป็นคนดีตามศาสตร์ของพระราชา”

“เราจะสอนเด็กให้จนก่อนที่จะรวย จากนั้นจะคัดเด็กที่มีปัญหาเรื่องด้อย
โอกาสมาอยู่กับเรา ปลูกฝังเรื่องเกษตรพอเพียงให้อย่างแท้จริง เมื่อจบการศึกษา
แล้ว หากไม่ได้เรียนต่อก็สามารถยึดเป็นอาชีพได้”

                                             - อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว -

โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
“ผมเดินตามทางในหลวง (รัชกาลที่ 9) มาตั้งแต่ผมเป็นครูเกษตร” 

ประโยคเปิดบทสนทนาสั้นๆ ของ อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว (ครูชาตรี) อาจารย์สอนเกษตรโรงเรียน

สถาพรวิทยา แต่ทว่าความหมายนั้นดังก้องในโสตประสาทอย่างชัดเจน และนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำาให้ 

อ.ชาตรีนำาแนวทางพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่

9 มาปลูกฝังให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 กระทั่งใช้พื้นที่

ของโรงเรียนทำาเป็นศูนย์เรียนรู้วิถี

ชวีติเศรษฐกจิพอเพยีงสำาหรับนักเรียน

และคนทั่วไปเม่ือ 10 ปีที่แล้ว โดย

ให้ความรู้ฟรีมาโดยตลอด ซึ่งมีอยู่  

2 หลักสูตร คือ 
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ทำ�เกษตรพอเพียงตามอย่างพ่อสอน�&�เลี้ยงกุ้งก้ามแดงชีววิถี

สัตว์น้ำ�พระราชทานสร้างอาชีพ�ณ�“บ้านมายิ้ม”

ประทีป�มายิ้ม
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เปิดกรุความพอเพียงที่�“บ้านมายิ้ม”
อาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มากตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ “กุ้ง

ก้ามแดง” ซึง่เปน็สตัวน้์ำาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช เล็งเห็นความต้องการของตลาด ทดลอง

เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร และได้มอบหมายให้โครงการหลวง

ดอยอินทนนท์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำาจืด

เชียงใหม่ กรมประมง หน่วยวิจัยประมงน้ำาจืดบนพื้นที่สูง

อินทนนท์ ทำาการศึกษาทดลองเลี้ยง 

เมื่อเป็นที่พึงพอใจจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาว

“เราปลูกเองถึงไม่มีรายได้�แต่เราก็มีกิน�เราอิ่มคนในบ้านก็อิ่ม�ทำ�ไว้กิน�เหลือ
กินก็แจก�...��และเหลือแจกก็ขายเพื่อเป็นรายได้ต่อไป�ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง�คือ�3�ห่วง�2�เง่ือนไข�5�ประการ�และต้องรู้จักประยุกต์�พัฒนาต่อยอด�
เช่น� ปลูกมันเทศกินหัวก็ขาดทุน� ปลูกแล้วขายหัวก็ขาดทุน� ดังนั้น� ต้องปลูกเพื่อ
ขายใบ�ให้ตรงตามความต้องการของตลาดใกล้ตัวที่สุด”

“เราเล้ียงกุง้กา้มแดงแบบชวีวิถดีว้ย�ซ่ึงเป็นสัตว์ทีใ่นหลวงนำ�เขา้มาให้โครงการ
หลวงดอยอินทนนท์ศึกษาทดลองเล้ียง� แล้วให้ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอเล้ียงในนา
ข้าว�...�การเลี้ยงแบบชีววิถี�จะไม่มุ่งเน้นที่กุ้งก้ามแดงเพียงอย่างเดียว�แต่ต้องการให้
ได้ผลผลิตหลากหลายมากกว่าที่จะได้พียงแค่กุ้งก้ามแดง�เช่น�คุณภาพชีวิต�สังคม�
สิ่งแวดล้อม�ธรรมชาติบริสุทธิ์�เกื้อกูลกันเอง”

                                                  - ประทีป มายิ้ม -
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เกษตรทฤษฎีใหม่แบบอินทรีย์วิถีไทยสู่การเพิ่มมูลค่า 
อภิวรรษ สุขพ่วง เผยแนวทางพ่อ!

คุณอภิวรรษ สุขพ่วง
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จากบุคคลตกงานสู่เส้นทางเศรษฐีพอเพียง
สว่นใหญเ่รามกัเหน็รุ่นปูย่า่ตายายทำาอาชพีเกษตรกรรม 

ยากจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ทนเดินตากแดดลุยสวนทำาเกษตร 

เน่ืองจากพวกเขามองว่าเป็นอาชีพที่ลำาบากและเหน่ือย 

ไม่มีทางร่ำารวยได้ จึงต่างออกไปหางานบริษัทน่ังตาก

แอร์เย็นฉ่ำา รอสิ้นเดือนรับเงินก้อนโต และสุดท้ายทุก

คนกต็ดิอยูใ่นบว่งแหง่ความทะเยอทะยาน ไร้ความสขุ

ที่แท้จริงในชีวิต ทำาแต่งานเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ 

ทวา่แนวคดิน้ีใชไ้มไ่ดก้บัเดก็หนุ่มวยั 25 ป ีอยา่ง 

คณุอภวิรรษ สขุพว่ง หรือคุณพอต (เจ้าของไร่สขุพว่ง) หนุ่ม

วัยทำางานดีกรีปริญญาตรีด้านการจัดการอุตสาหกรรม เจ้าตัว

“ผมไมไ่ดเ้ชือ่เพราะทกุคนเทดิทนูพระองค ์แตเ่ชือ่เพราะเราเอามาปฏิบตัเิอง
แล้วศรัทธา จากที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก็เกิดความศรัทธาเพิ่มขึ้น ... 
พระองค์ท่านพระราชทานคำ ว่า ‘ปรัชญา’ ภาษาเราเรียกว่า ‘จุดยืนในชีวิต’ ... 
ทำ ให้ผมรู้ว่าจุดยืนของตนเองคือการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

“ผมจึงเริ่มจากการแบ่งพื้นที่ 30 ไร่ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แหล่ง
น้ำ  นาขา้ว ป่า ทีอ่ยูอ่าศัย เล้ียงสัตว์ และเมือ่เราสามารถพึง่ตวัเองได ้พออยู ่พอกนิ 
พอใช ้ส่ิงทีเ่ราเหลือจากการกนิในครัวเรอืน ผมกเ็อามาสรา้งอาชพีสำ หรบัตนเอง
ได ้โดยเนน้เรือ่งการแปรรปูผลผลิตเป็นหลัก เพราะเราปลูกขา้ว ผกั ออ้ย กล้วย
จำ นวนไม่มาก จึงคิดสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เรามีไม่มากด้วยการแปรรูปเพิ่มมูลค่า”

                                             - อภิวรรษ สุขพ่วง -
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ตามรอยพระยุคลบาท สร้างโรงเรียนต้นไม้
ที่ “ศูนย์ศึกษายางนาแก้หนี้แก้จน”

คุณณรงค์ สังขะโห

ณรงค์ สังขะโห
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“ยางนา” พลิกชีวิต
บันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล 9 

ครั้งสมัยพระองค์เสด็จที่วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ขณะน้ันตามถนนเพชรเกษมหลัก

กิโลเมตรที่ 176 ขณะที่พระองค์เสด็จได้ให้รถ

ขบวนหยุดแล้วพระองค์ก็ลงไปเก็บลูกยางนาริม

ถนน และมีพระราชปรารภว่า

“ยางนามีแต่คนตัดไปใช้สอย นำาไปใช้ใน

การค้ากันมาก ปล่อยไว้ก็จะหมดไป สมควรที่จะ

ศึกษาวิจัยเพื่อเอามาเป็นความรู้ในการส่งเสริมการ

ปลูกยางนา”  

และจากบันทึกนี้จึงทำาให้ คุณณรงค์ สังขะโห ได้เกิดแรง

บนัดาลใจเร่ิมศกึษาเร่ืองยางนา กอปรกบัเมือ่ป ีพ.ศ.2546 ขณะน้ันเจ้าตวัทำางาน

“ไมท้ีเ่ป็นราชาแหง่ไม ้สูงใหญ่ยาวและใหเ้นือ้มาก นัน่คอื ‘ยางนา’ ตน้ไมท้ีพ่ระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว (รชักาลที ่9) ทรงโปรดมาก พระองคถ์อืเป็นพระบดิาแหง่ไมย้าง
นาไทย ทรงห่วงใยไม้ยางนาขนาดที่ไม้ยางนาเต็มแผ่นดิน เมื่อพระองค์ตรัสไว้เมื่อ 40 
กว่าปี ได้เป็นจริงเหมือนที่พระองค์ได้ทรงพระราชปรารภ”

“คันนาเป็นคันกั้นหนี้ คันนาตอบโจทย์ของคนไทยและประเทศไทย ทั้งหมด 3 
แสน 5 หมืน่กโิลเมตร ปลูกยางนาหา่งแค ่2 เมตร จะไดย้างนามากถงึ 3 รอ้ยล้านตน้ จะ
เกดิจำ นวนป่าไมม้ากทีสุ่ดในโลก และเป็นประเทศทีด่ทีีสุ่ด เยน็ทีสุ่ด ส่ิงแวดล้อมดทีีสุ่ด”

                                                   - ณรงค์ สังขะโห -
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