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“… ในการพฒันาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดบัขัน้ 

เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน  คอืความมีกินมีใชของประชาชนกอน 

ดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง  แตถูกตองตามหลักวิชา 

เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว 

จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับตอไป 

... การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ  ใหคอยเปนไปตามลําดับ 

ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น 

ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว 

และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ” 

 

 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

19 กรกฎาคม 2517 

                                                        
*   รัตนา วิสัยกุล  จวค. 8 ว   สถาบันดํารงราชานุภาพ   เรียบเรียงจาก  :- 

 (1)   วารสาร “อันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  ปที่ 3 ฉบับที่ 4 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  (2)   หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”    

  (3)   www.cabana.co.th 

       เศรษฐกิจพอเพียง : ตัวอยางที่เปนรูปธรรม 

 

2 

  

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว  นับตั้งแตป  2517 เปนตนมา จะพบวาพระองคทานไดทรง

เนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความ

พอมีพอกิน  พอมีพอใช  การรูจักความพอประมาณ  การคํานึงถึงความมี

เหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนคนไทย

ไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เปนที่รู

กันภายใตชื่อวา  “เศรษฐกิจพอเพียง”    

 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

“เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy 

... คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมีในตาํราเศรษฐกิจ 

จะมีไดอยางไร  เพราะวาเปนทฤษฎีใหม 

... Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตํารา 

เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม … 
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และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ  ก็หมายความวา 

เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง  หรือไปใชหลักการ 

เพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและโลกพัฒนาดีขึ้น” 

 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542 

 

  

 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตน

ของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึง

ระดับรัฐ  ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน   

ความพอเพียง หมายถึง  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมี

ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกดิจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู  ความ

รอบคอบ  และความระมัดระวังอยางยิ่ง  ในการนําวิชาการตางๆ มาใชใน

การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน     และขณะเดียวกันจะตอง
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เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นัก

ทฤษฎี  นักธุรกิจ ในทุกระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 

และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี

สติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  

และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

จากปรัชญา แนวคิด สูการปฏิบัติ 

 ตลอดเวลา 60 ป ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตางๆ ทั่วพระ

ราชอาณาจักร ทําใหทรงมีโอกาสไดสดับทุกขสุขของราษฎรดวยพระเนตร

พระกรรณเอง  และพระราชทานความชวยเหลือเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขแก

ประชาชนไดตรงตามปญหาและความตองการอยางแทจริง    

สิ่งหนึ่งที่ทรงมุงเนน  คือการพัฒนาเพื่อใหราษฎรที่ยากจนไดมี

ชีวิตอยูอยางพอมีพอกิน   ไมอดอยาก  สามารถชวยเหลือตัวเองไดอยาง

แทจริง   ซึ่งมิใชจํากัดอยูแตเพียงการพัฒนาดานเกษตรกรรมเทานั้น   แตยัง

รวมถึงการพัฒนาชุมชนในชนบททุกดาน  ทําใหเกิดโครงการตางๆ 

มากมาย  อันสืบเนื่องมาจากพระราชดําริ     ผลของการดําเนินงานตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ไดนําประโยชนสุขมาสูราษฎร  ทํา
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ใหมีความมั่นคงในชีวิตและการทํามาหากิน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีรายได

เพิ่มขึ้น  และสามารถพึ่งตนเองได 

ตัวอยางผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(1)   ทฤษฎีใหม : การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรตามพระราชดําริ 

 ทุกคราที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรง

เยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ     จะทรงไตถามทุกขสุขราษฏร และ

ทรงศึกษาสภาพปญหาของพื้นที่อยางถองแทลึกซึ้ง   ปญหาการขาดแคลน

น้ําเปนปญหาหนึ่งที่ทรงพบ    และเกิดมีโครงการพระราชดําริมากมาย  เพื่อ

แกไขปญหานี้   ตัวอยางดังตอไปนี้   

    ขาวเปนพืชที่หากไดน้ําเพียงพอ  จะสามารถเพิ่มปริมาณเม็ด

ขาวไดมากขึ้น  ดังนั้น  หากเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาไวได  แลวนํามาใชในการ

เพาะปลูก    ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวขาวไดมากขึ้น    สวนการสรางอางเก็บน้ํา

ขนาดใหญ  นับวันก็ยากที่จะดําเนินการได  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน 

และขอจํากัดของปริมาณที่ดิน เปนอุปสรรคสําคัญ 

   หากแตละครัวเรือนมีสระน้ําประจําไรนาทุกครัวเรือนแลว  เมื่อ

รวมปริมาณกันก็ยอมเทากับปริมาณในอางเก็บน้ําขนาดใหญ  แตสิ้น

คาใชจายนอยและเกิดประโยชนสูงสุดโดยตรงมากกวา  ในเวลาตอมาได จึง
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ไดพระราชทานพระราชดําริใหทําการทดลอง  “ทฤษฎีใหม”   เพื่อจัดการ

ที่ดินและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขึ้น  ณ วัดมงคลชัยพัฒนา  ตําบลหวยบง  

อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี    แนวทฤษฎีใหมกําหนด  ดังนี้ 

   โดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรไทยมีพื้นที่ดินประมาณ 10-15 ไรตอ

ครอบครัว   ตัวอยางถามีพื้นที่ 15 ไร  ใหแบงพื้นที่ออกเปนสัดสวน

โดยประมาณ   30 - 30 - 30 - 10     ดังนี้  

สวนแรก : รอยละ 30   หรือเนื้อที่ประมาณ   3 ไร    ใหทําการขุด

สระกักเก็บน้ําไวใชเพาะปลูก  โดยมีความลึกประมาณ  4  เมตร   ซึ่งจะ

สามารถรองรับน้ําฝน  เก็บไดจุเกือบ  19,000  ลูกบาศกเมตร   ราษฎร

สามารถนําน้ํานี้ไปใชในการเกษตรไดตลอดป   รวมทั้งยังสามารถเลี้ยงปลา

และปลูกพืชน้ํา  พืชริมสระ  เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย    

สวนที่สอง : รอยละ  60   หรือเนื้อที่ประมาณ   10  ไร  เปนพื้นที่ทํา

การเกษตร  ปลูกพืชผลตางๆ คือรอยละ 30  ( 5  ไร)   ทํานาขาว    และอีกรอย

ละ 30  (5 ไร)  ปลูกพืชไรหรือพืชสวน  ตามแตสภาพของพื้นที่และภาวะ

ตลาด 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณ  โดยใชหลักเกณฑวา

พื้นที่ทําการเกษตรตองใชน้ําในชวงฤดูแลง  ประมาณ  1,000   ลูกบาศกเมตร

ตอไร    ถาหากแบงแตละแปลงเกษตรใหมีเนื้อที่ 5 ไร ทั้ง 2 แหงแลว  ความ

ตองการน้ําที่ตองสํารองไวใชในยามฤดูแลง ประมาณ  10,000 ลูกบาศกเมตร    
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ทรงคํานึงถึงการระเหยของน้ําดวย   น้ําในสระหรืออางเก็บน้ําซึ่ง

ลึก   4   เมตรของเกษตรกร ในแตละวันที่ไมมีฝนตก   คาดวาน้ําระเหยวันละ 

1  เซนติเมตร   ดังนั้น  เมื่อคิดเฉลี่ยฝนไมตกปละ 300 วัน    ระดับน้ําในสระ

จะลดลง 3  เมตร    จึงตองมีการเติมน้ําใหเพียงพอ    ดวยวิธีการผันน้ําจาก

เขื่อน   เชน จากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ซึ่งเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ   มาเติม

ใหกับอางเก็บน้ําหวยหินขาวที่ใชเปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก  สงน้ําไปเติมให

สระประจําไรนา  โดยระบบแรงดันน้ําตามแรงโนมถวงโลก  สงน้ําไปตาม

คลองสงน้ํา และผานระบบแรงดันทอสงน้ําฝงขวาครอบคลุม  พื้นที่

การเกษตร  2,500   ไร   

จากพระราชดําริเรื่องทฤษฏีใหมนี้  จะเห็นไดอยางชัดเจนในความ

ลึกซึ้ง  เปนวิทยาศาสตร ทั้งในเชิงหลักการและเชิงปฏิบัติ    

 สวนที่สาม : รอยละ 10     เปนพื้นที่ที่เหลือ  ประมาณ 2 ไร  

จัดเปนที่อยูอาศัย  ถนนหนทาง  คันคูดินหรือคูคลอง  ตลอดจนปลูกพืชสวน

ครัวและเลี้ยงสัตว 

 ตามแนวพระราชดํารินี้   หลักสําคัญในการดําเนินการ คือ 

• วิธีการนี้สามารถใชปฏิบัติไดดี แมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ดิน

นอย   แปลงเล็กๆ ประมาณ   15 ไร (ซึ่งเปนเนื้อที่การเกษตรโดยเฉลี่ยของ

เกษตรกรไทย)     
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• มุงใหเกษตรกรมีความพอเพียงในการเลี้ยงตัวเองได (Self   

Sufficiency)   ในระดับชีวิตที่ประหยัดกอน     โดยมุงเนนใหเห็น

ความสําคัญของความสามัคคีกันในทองถิ่น 

• กําหนดจุดมุงหมายใหสามารถผลิตขาวบริโภคไดเพียงพอทั้งป  

โดยยึดหลักวาการทํานา 5 ไร ของครอบครัวหนึ่ง  จะมีขาวพอกินตลอดป    

 ความสําเร็จของการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารินี้   เห็นไดจาก

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได    จากเรื่องราวคําบอกเลาของเกษตรกร

ในโครงการฯ    ตางๆ  ดังนี้  

สนั่น  สันสําโรง   

ราษฎรหมูที่ 4    ตําบลเขาดินพัฒนา    เดิมมีอาชีพทําการเกษตร   

ปลูกขาว  ขาวโพด  มะมวง  อาศัยน้ําจากน้ําฝนเทานั้น    มีรายไดไมพอใช     

เมื่อมีโครงการฯ  เขามา   ทําใหมีทางเลือกในการทําการเกษตรมากยิ่งขึ้นเพราะ

มีน้ํา     จึงหันมาปลูกมะเขือเทศ   พริก  เพิ่มเติม    ซึ่งใชเวลาไมถึง 3 - 6 เดือน 

ก็เก็บผลผลิตไดแลว     สวนขาวโพดกับมะมวงยังคงปลูกไวตามเดิม    

การใชที่ดินเกิดการใชประโยชนอยางคุมคา  โดยจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู

ประมาณ 30 ไร  แบงเปนปลูกขาวโพด 15 ไร     มะเขือเทศ 5 ไร    มะมวง 4 ไร    

ขุดสระน้ํา 1 ไร    การมีน้ําเขามาชวยในการทําการเกษตร   ทําใหผลผลิตดีขึ้น  
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มีรายไดเพิ่มขึ้น     พื้นที่ที่เหลือไดทดลองปลูกลิ้นมังกรซึ่งเปนไมประดับ  

และเปนพืชที่เปนที่นิยม  เพิ่มขึ้นดวย  คาดวาจะมีรายไดดีขึ้นในอนาคต 

  สําหรับการมีสวนรวมในการจัดการน้ํานั้น   นายสนั่นเริ่มใชน้ําเมือ่ป 

2543   ยังไมตองเสียคาใชจายในการนําน้ํามาใช  เนื่องจากในกลุมของตนจะ

ไดรับน้ําที่ปลอยจากอางเก็บน้ําหวยหินขาว    เมื่อน้ําในสระไมพอ  จึงจะ

ปลอยน้ํามาให   มีการกําหนดวันและชวงเวลาจายน้ํามาเติมใหสระเก็บน้ํา

ประจําไรนา     แตตอไปคงจะตองมีสวนชวยเสียคาใชจายบาง    เชน เปนคา

บํารุงรักษาเปนตน     มีรายไดแลว ก็คืนกําไรแกสังคมบาง     

ในการบริหารจัดการน้ําขณะนี้  มีการรวมกลุมกันประมาณ  19  คน   

ตั้งเปนกลุมบริหารการใชน้ําหวยหินขาวฝงขวา    ใหสมาชิกรวมกันบริหาร

จัดสรรการใชน้ํา  ดูแลบํารุงรักษา  ซอมแซมเครื่องหรือทอที่ชํารุด   ในอนาคต

จะพัฒนา  ตั้งกองทุนผูใชน้ําขึ้น   เพื่อใหกลุมมีการบริหารจัดการน้ําที่เขมแข็ง 

 สมบูรณ  จามากุล   

ราษฎรหมูที่ 5   ตําบลเขาดินพัฒนา   จังหวัดเพชรบูรณ   เปน

เกษตรกรอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสเขารวมโครงการฯ  ไดกลาวถึงความสําเร็จของ

การขยายผลการพัฒนาดวยใบหนาที่เปยมดวยความสุข  วา   “พระเจาอยูหัว

ทานมองการณไกล  เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมา   ทําใหเราอยูดีกินดีขึ้น  ทุกคนก็

พูดขึ้นเปนเสียงเดียวกันวาไมมีตัวนี้เราก็แย  เพราะทุกคนก็ไดน้ํานี่หละที่ชวย
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เยอะ  พวกเราดีใจและขอบพระคุณที่ไดใหโครงการ  ใหราษฎรไดอยูดีกินดี  

ถูกตองแลวที่ทานไดกรุณาทําตัวนี้”       

กอนจะเลายอนถึงอดีตของตนเองในการทําการเกษตร  ที่อาศัยเพียง

น้ําฝน  รายไดขึ้นอยูกับน้ําวาจะมีมากนอยเพียงใด  หากปไหนแลงผลผลิตก็ลด

นอยลง  รายไดประจําวันนั้นแทบไมมี  แตเมื่อมีโครงการฯ  เขามาก็ได  ปรับ

พื้นที่จํานวน  11  ไรของตน  โดยแบงเปนพื้นที่ปลูกชะอมจํานวน  1  ไรเศษ   

ขุดสระเก็บกักน้ําจํานวน 1 ไร  ที่เหลือก็ปลูกมะมวง    ทําใหรายไดขณะนี้

ดีกวาแตกอนมาก   เมื่อกอนรายไดวันตอวันไมคอยมี   ตองรอผลผลิตที่ได

จากการขายมะพราว   มะมวง   หมาก   และขาวโพด     แตตอนนี้มีรายไดจาก

การขายชะอม  โดยเก็บผลผลิตจําหนายไดอยางตอเนื่องทุกชวง  2-3  วัน    ซึ่ง

เมื่อหักคาปุย  คายาฆาแมลง   ประมาณ  2,000  บาทแลว   จะมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนประมาณ   5,000  -  6,000   บาท 

 เดือน  บุตรพา    

ราษฎรหมูที่ 5  ตําบลเขาดินพัฒนา   กลาววาทุกวันนี้ไมทํานา

แลว  แตไดจัดพื้นที่จัดสรรใหม  หลังจากขุดสระเก็บน้ําประจําไรนา  

และไดรับน้ําเติมสระตลอดเวลา  ไดแบงพื้นที่ เปนแปลงปลูกพริก   

สะระแหน  ถั่วพู  กระเจี๊ยบ  มะมวง  อยางละ  1  ไร  รวมพื้นที่แปลงปลกู

ผักและไมผลทั้งสิ้น   5  ไร  และสระเก็บน้ํา  1 ไร  รวมจํานวน  6  ไร   



เ       เศรษฐกจิพอเพียง : ตัวอยางที่เปนรูปธรรม      

  

 

11 

ทําการเกษตรแบบผสมผสาน  ทําใหมีรายไดจากการขายผลผลิต  ซึ่งเมื่อ

หักคาใชจายตนทุนการผลิตแลว  บางเดือนจะมีรายไดสุทธิถึง  20,000  

บาทตอเดือน  เปนรายไดที่พอใจและเหลือเก็บ    ผลความสําเร็จของการ

ขยายผลการพัฒนา  นายเดือนกลาววา   

“ตั้งแตเริ่มมีสระน้ํา  ปลูกผักมีรายไดดี  ดีกวาแตกอนที่ปลูกขาว

อยางเดียว  ปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อย ..  ทั้งป ”     

 (2)   โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 พื้นที่ ลุมน้ําก่ํา  จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร   ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริ  เมื่อป  2535   จะแกไข

ปญหาความเดือดรอนของราษฎรสองฝงลําน้ําที่ประสบปญหาน้ําทวมใน

ฤดูฝน  และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง    จึงเกิดโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น    มีการสรางประตูระบายน้ําในลําน้ําก่ํา    4  

แหง   และลําน้ําสาขาอีก  2  แหง  เพื่อควบคุมระดับน้ํา  ใหมีน้ําเพียงพอ

สําหรับฤดูแลง  ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น  66,190  ไร   

 ภาวิณี  มีเที่ยง   

อยูที่หมูบานสมปอย    ตําบลหนองสา  อําเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม   เปนหนึ่งในเกษตรกรที่มีที่ทํากินอยูในพื้นที่โครงการฯ  
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จํานวน  15  ไร  แตกอนเคยปลูกขาว  ตอนหลังไดหันมาปลูกมะเขือเทศ

และขาวโพด  โดยสูบน้ําจากคลองสงน้ําขึ้นมาใช   ทําใหมีรายได

ประมาณ  5  หมื่นกวาบาทตอป โดยรายไดหลักมาจากการขายมะเขือเทศ 

 สมบัติ  ไวแสง   

เกษตรกรบานสมปอยอีกคนหนึ่ง   หลังจากมีโครงการฯ  แลว  

สามารถปลูกพืชไดหลากหลายชนิด ไมวาจะเปนขาวโพดหวานสลับดวย

แตงโม  ปลูกหญาเลี้ยงสัตว  ผักหอม ฯลฯ  ทําใหมีรายไดกวาแสนบาท 

 ชวน  เชื้อบริบูรณ   

แตเดิมทํานาอยางเดียว  พอสิ้นฤดูทํานาก็ออกไปหางานทําใน

กรุงเทพฯ  ปจจุบันสามารถเพาะปลูกไดตลอดป  โดยในฤดูแลงทําไร

ขาวโพด  ตอมาภายหลังเริ่มปลูกมะเขือเทศดวย  ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นไม

ตองไปหางานที่กรุงเทพฯ  เหมือนแตกอน   “เจริญกวาแตกอนครับ ผูคน

ก็ไมคอยไปทํางานตางถิ่น” 

(3)   โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  มีที่ตั้งโครงการอยูที่บาน

นานกเคา  ตําบลหวยยาง  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสกลนคร  อยูหางจากตัว

เมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ  10  ก.ม.   มีพื้นที่ประมาณ  2,000  ไร   
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มีเขตปริมณฑลเพื่อการพัฒนาและอนุรักษปาไมเปนพื้นที่ประมาณ  

11,000  ไร  อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  “ปาภูลอมขาว”  และ  “ปาภู

เพ็ก” 

 ลักษณะการดําเนินงานโครงการ  ประกอบดวยการกอสรางอาง

เก็บน้ําพรอมระบบทอสงน้ํา   คือ  อางเก็บน้ําหวยตากใหญและอางเก็บ

น้ําภูไมรวก  เพื่อนําน้ํามาสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ  รวมทั้ง

กอสรางอางเก็บน้ําหวยเวียงไพรพรอมระบบสงน้ํา   เพื่อสนับสนุนพื้นที่

หมูบานปาไมและเสริมน้ําใหกับอางเก็บน้ําลาดกระเชอ  นอกจากนั้นยัง

ทําการกอสรางฝายตนน้ําลําธารขนาดเล็ก  จํานวน  20  แหง  ตามลําน้ํา

สายตางๆ ไวเปนชวงๆ ลดหลั่นกันลงมา  เพื่อเพิ่มความชุมชื้นใหกับปา

ไมตนน้ําลําธารดวย 

 วัตถุประสงคสําคัญของโครงการคือ  เพื่อใหเปนศูนยการศึกษา

และทดลองการพัฒนาการเกษตรตางๆ ตามความเหมาะสม   สําหรับเปน

ตัวอยางใหราษฎรนําไปใชปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง  สงเสริมใหมีการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ  นําผลผลิตมาแปรรูปเปนสินคาตางๆ    ทั้งนี้  เพื่อให

ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง  และมีรายไดพอเลี้ยงตัวได    และเพื่อสงเสริมใหมี

การบํารุงรักษาพัฒนาปาไมในเขตปริมณฑลของศูนยฯ   ดวยระบบ

ชลประทาน     นอกจากนั้น   โครงการนี้ยังเปนศูนยกลางในการศึกษา
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อบรมเผยแพร  แกขาราชการและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

อีกดวย 

เสงี่ยม  วงศสีดา   

อายุ  39  ป  เปนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ชลประทานและเปน

ประธานกลุมบริหารจัดการน้ํา    ผลจากการมีน้ําใชอยางอุดมสมบูรณ    

เสงี่ยมไดปลูกหญาเลี้ยงสัตวเพื่อขาย   ในพื้นที่  10  ไรจากทั้งหมด  12  

ไร  โดยปลูกหญา  2  ชนิด  คือ  แทงโคลา  8  ไร  และทีนีสีมวง  2  ไร   

 “การใหน้ําก็เดือนละ 2 ครั้ง  ทีนีสีมวงจะใหน้ํามากกวา  อาทิตย

ละครั้ง  การใสปุย  ตัดแตงประมาณ  3  วัน  เราก็ใสปุย   

ทําเหมือนกับเราทํานา  คือเริ่มแรกก็เตรียมแปลง  หวานพันธุ  

แลวเอาไมทุบๆ ใหมันจมดิน ไดประมาณ  45  วัน  ก็ตัดแตงปรับพื้นที่  

เศษหญาก็ใหวัว  (ของเรา)  กิน  ตัดแตง  2  ครั้งก็จําหนายได    ถาหญา

ธรรมชาติหมด  เราก็จําหนายได  

 หญาที่วานี้  กิโลกรัมหนึ่งขายไดราคา  1-3  บาท  รายไดจากการ

ตัดครั้งหนึ่งๆ ขึ้นอยูกับพื้นที่  คือตัดหญาครั้งแรกไมไดเต็มที่    ครั้งที่  3  

จึงจะไดเต็มที่   ตัดครั้งหนึ่งจะมีรายได  4  พันบาทตอไร  ปหนึ่งตัดได  6  

ครั้ง     ไรหนึ่งๆ จึงมีรายไดประมาณ  24,000 บาท   
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ถาถามวา  เทียบกับการทํานาขาวเปนอยางไร    “ถาเทียบกับขาว

ที่ผมเคยทํามา  หญาจะไดดีกวา  หากปลูกขาวปหนึ่งจะไดประมาณ  100  

ถัง   ถังละ  85  บาท   ประมาณ  8,500  บาท  แตปลูกหญา  ตัดได  6  ครั้ง

ตอป   โดยอายุของแทงโคลา  อยูไดประมาณ  5-7  ป”  

 แนวทางการบริหารจัดการน้ํา    

ในฐานะที่เปนประธานกลุมบริหารจัดการน้ําดวยเสงี่ยมวงศสีดา  

บอกวา  “การบริหารจัดการน้ํา เราตกลงกันในกลุมวา เราตองการใชน้ํา

ยังไง ถามีการปลูกผักหรือแปลงหญาเราจะใชน้ํายังไง  เราก็มาตกลงกัน

ในกลุม   ถาสมมติวาขโมยกัน  เราก็มีการปรับ ใครอยากใชน้ําก็มาขอ

ทางประธาน  ทางคณะกรรมการ  แลวผมก็ทําหนังสือถึงศูนยศึกษาฯ  ก็

บริหารกันเอง ” 

 หากมีการปรับ  จะปรับครั้งละ  500  บาทตอคน  แตทุกวันนี้ยัง

ไมเคยมีการละเมิดขอตกลงของกลุม   ขณะนี้ มีเงินกองทุนของกลุม

ประมาณ  13,000  บาท   

 ละมัย  วงศศรีสุข   

อายุ  50  ป  เดิมเปนลูกจางของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  แตดวยความขยันอดทนสูงาน  ศูนยศึกษาการ
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พัฒนาภูพานฯ จึงใหการสนับสนุนเพื่อเปนเกษตรกรตัวอยางในการนํา

เกษตรทฤษฎีใหมมาใชในพื้นที่เกษตรน้ําฝน   

“แตกอน  ผมมา  มีกระเปาคนละใบกับแฟน  มาอยูที่เขตไรนี้... 

พอผมมาอยู  2  ป ก็มีรายไดเพิ่มขึ้น   แลวก็ปลูกกระเพา  โหระพา 

แมงลัก  เปนพืชหมุนเวียน   ถึงหนานาก็ทํานา   ไดขาวพอสมควร  

ผลผลิตทุกอยางขายไดหมด    ....  ทุกวันนี้   ลิ้นจี่ผมขายก็ไดวันละ  200  

กวาบาท  บางวันก็ได  300 - 400  บาท  แตละวัน  รายไดไมขาด  วันละ  

200  กวาบาท  ความเปนอยูก็สบายดี  ผมก็ดีใจ  ..พอใจแลว  คิดวาชาตินี้  

ดีใจที่สุด  ผมก็ขอบคุณในหลวง และศูนยฯ ที่ใหที่อยูที่อาศัยผม” 

 ในการเพาะปลูก  แมจะไมไดใชน้ําชลประทาน แตก็ไดขุดสระ

เก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภคและทําการเกษตร  คาใชจายในการทํา

การเกษตรแตละเดือนแทบจะไมมีอะไรเลย 

 (4)  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ในอดีต  พื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม   มีการตัดไม

ทําลายปามาก  ทําใหเกิดสภาพแหงแลง  เกิดไฟปาขึ้นบอยครั้ง  การทํา

การเกษตรก็ไมไดผล  ราษฎรสวนใหญจึงมีฐานะยากจน    แตวันนี้ พื้นที่

แหงนี้กลับมีความชุมชื้น  ตนไมนอยใหญขึ้นอยางหนาแนน  ระบบนิเวศ

ไดฟนกลับคืนมาใหมวลมนุษยและสัตวปานอยใหญไดอาศัยหลอเลี้ยง
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ชีวิตอีกครั้ง  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากแนวพระราชดําริใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่มีพระราชประสงคใหพัฒนาพื้นที่แหงนี้

ใหฟนคืนสูสภาพเดิมอีกครั้ง  ดวยการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวย

ฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    เพื่อใหเปนสถานที่ศึกษา  ทดลอง  

วิจัย  ดานการเกษตรกรรม   ปศุสัตว  เกษตรอุตสาหกรรม  และหา

รูปแบบการพัฒนาดานตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคเหนือ  

รวมทั้ง ใหสอดคลองกับภูมิสังคม 

 หลังจากที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ  ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อป  

2525  ปจจุบันไดกลายเปนสถานที่ใหความรูกับราษฎรหลากหลายอาชีพ 

โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม  ทําใหเกษตรกรเหลานั้นสามารถดํารงชีวิต

อยูไดอยางเปนสุข  โดยไมตองไปเบียดเบียนทําลายธรรมชาติอีกตอไป 

 โกสินทร   เส็งจา   

วัยเพียง  23  ป  จบการศึกษาระดับ  ปวช.  เด็กหนุมที่เขารับการ

อบรมจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ  แหงนี้  เปนคนหนุมที่มี

ความคิดกาวไกลและตองการเรียนรูหาประสบการณมาใชในการดําเนิน

ชีวิต   

โกสินทรอาศัยอยูที่บานปาเมี่ยง  และไดหันเหชีวิตตัวเองจาก

การทํางานเปนหัวหนาดูแลเรื่องการจัดสวนของรีสอรตแหงหนึ่งใน
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จังหวัดเชียงใหม    มาประกอบอาชีพการเกษตรบนพื้นที่จํานวน 20  ไร  

พรอมกับสมาชิกในครอบครัว  โดยโกสินทรทําหนาที่เปนผูดูแลและ

จัดการ  พรอมกับแบงหนาที่ใหคนในครอบครัวทํากิจกรรมตางๆ  ซึ่งทุก

คนจะไดรับคาจางตามงานที่รับผิดชอบ  

กอนที่จะลาออกจากรีสอรต  มาทําการเกษตร  โกสินทรไดแรง

บันดาลใจจากการที่เขาไปดูกิจกรรมของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง

ไครฯ  ที่จัดงานขึ้นเมื่อป  2537    จึงไดเขารับการอบรมเรื่องการเลี้ยงวัว    

โดยทางศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ไดมอบวัวตัวผูมาให  4  ตัว  

ตีราคาเปนเงิน  20,000  บาท  จะตองผอนชําระเปนรายปๆ  ละ  5,000  

บาท   โกสินทรจึงไดรวมกลุมและชวยกันดูแล  เลี้ยงได  1  ป  ก็ขายไป  

3  ตัว   และนําเงินไปซื้อวัวตัวเมียมาเพื่อขยายพันธุ   

จากนั้นก็ไปเขารับการอบรมการเลี้ยงหมูปา  และไดหมูปามา  4  

ตัว   โดยศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จะใหแกกลุม กลุมละ  5  

คน    จึงไดรวมกลุมกัน  และชวยกันดูแลเวียนไปใหอาหาร  เมื่อหมูปา

ออกลูกมาได  1  คู  ก็แบงกัน อาหารที่ใหก็คือหยวกกลวยหมักผสมกับรํา   

พอป  2546  ก็เริ่มขายวัวที่ออกลูก  แลวนําเงินๆไปซื้อหมูปาอีก  

7  ตัว  เพื่อไวเปนแมพันธุ   ตอนนี้ก็ขยายกิจกรรม   ปลูกไมดอกไม

ประดับ  อาทิ  ชาทอง  ขอบใบทอง  หลิว    เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก  แรงงานก็

ไดจากคนในครอบครัว  พอแม  พี่นอง  2  คน  ชวยกันทํา   ซึ่งทุกคนจะ
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ไดรับคาจางเปนรายวัน   รายไดสวนใหญมาจากไมดอกไมประดับเปน

หลัก  เดือนละประมาณ  30,000-40,000  บาท  (ยังไมไดหักคาใชจาย)   

นอกจากนั้นยังรับจัดสวน โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ราย แตระยะเวลา

ทํางานจะประมาณ  3  - 4  เดือนขึ้นไป  รายไดก็ประมาณ  200,000  -  

300,000  บาท  สวนรายไดจากหมูปาปละไมต่ํากวา  100,000  บาท   

 นอกจากประกอบอาชีพของตนเองแลว  โกสินทรยังมีความคดิที่

จะพัฒนาอาชีพโดยรวมกลุมกับชาวบานประมาณ  38  คน  จัดตั้งกลุม

อาชีพการเลี้ยงหมูปา  เพื่อใหมีความเขมแข็งและสามารถเลี้ยงตัวเองได

อยางยั่งยืน   จึงไดเขียนโครงการขอทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัยเกี่ยวกับหมูปา  มาทําการศึกษาเรื่องสายพันธุ  อาหาร  การตลาด  

โดยมีนักวิชาการเขามาชวยเหลือ  คืออาจารยจากมหาวิทยาลัยแมโจ   

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม   

ตอนนี้  กลุมพยายามสรางตลาดใหตัวเอง  เริ่มจากวิสาหกิจ

ชุมชน  โดยไดเชาพื้นที่จํานวน  3 ไร  เปดเปนรานอาหาร  จําหนาย

ผลิตภัณฑแปรรูปจากหมูปา เชน  หมูยอ  หมูรมควัน  ไสกรอกเยอรมัน  

และผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งสมาชิกทุกคนไดผานการอบรมจากหลาย

สาขา  อาทิ  การปลูกผักกางมุง  การเลี้ยงไก  เลี้ยงหมูปา  โดยจะให

สมาชิกหมุนเวียนกันดูแลรานคา   ขณะนี้กําลังติดตอขอใหศูนยศึกษา
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พัฒนาหวยฮองไครฯ  เปดฝกอบรมการแปรรูปอาหาร  เพื่อจะดําเนิน

กิจการใหดีขึ้น 

 โกสินทรบอกวา  สิ่งที่พวกตนกําลังทําอยูนี้    “นอกจากการนํา

ความรูที่ไดรับจากศูนยฯ  มาพัฒนาอาชีพของตนเองและเพื่อนบานแลว 

ยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน”   

 ไมเพียงเทานั้น  โกสินทรยังมีสวนรวมในการอนุรักษปาดวย   

โดยการฝกอบรมเยาวชนในหมูบานใหรูจักวิธีการดับไฟปา   และการ

สรางฝายตนน้ําลําธาร เพื่อสรางความชุมชื้นใหกับปาตอไป    

 เมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ที่ไดพระราชทานแนวพระราชดําริในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวย

ฮองไครฯ แหงนี้    โกสินทรบอกวา “รูสึกเปนบุญมากที่เกิดอยูในพื้นที่

ศูนยฯ  เพราะวาตรงนั้นมีทุกอยางและนํามาปฏิบัติไดจริง ศูนยฯ

เปรียบเสมือนโรงเรียนของผม   ที่อยูไดทุกวันนี้ก็เพราะศูนยฯ” 

มนูญ  เทศนํา   

อายุ  43  ป  ราษฎรบานแมโปง   ซึ่งเขารับการอบรมจากศูนย

ศึกษาฯ  แหงนี้เชนกัน   และไดนําความรูรวมทั้งแนวพระราชดําริ  มาพัฒนา

พื้นที่ของตนเอง   ประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน  รวมทั้งเลี้ยงหมู

ปาแบบธรรมชาติ   จนกระทั่งมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น   
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แตเดิม   มนูญมีอาชีพรับจางและทําการเกษตรบางเล็กนอย  คือ

ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว  รายไดไมพอใช  เพราะมีคาใชจายในเรื่องการศึกษาของ

ลูกทั้ง 3 คน   ตอมาเมื่อไดเขารับการอบรมจากศูนยศึกษาฯ  ก็กลับมาพัฒนา

พื้นที่ของตนเองจํานวน  8  ไร   และเชาเพิ่มอีก  4 ไร   พรอมกับจัดสรรพื้นที่

สําหรับปลูกขาวเหนียว 6 ไร ขาวโพดหวาน  3 ไร   ทําโรงเรียนเพาะเห็ด 1 

หลัง    เปนเห็ดขอนขาว   และเห็ดหอม     สวนไมผลก็มีลําไย  กระทอน  

นอยหนา  ชมพู  สมเขียวหวาน  มะมวง    รวมทั้งการเลี้ยงปลา  เลี้ยงไก  ไว

กินในครอบครัว  จากนั้นก็ไปเขารับการอบรมการเลี้ยงหมูปา  และไดพอ

พันธุแมพันธุมา 1 คู   ก็ขยายพันธุมาเรื่อย ตอนนี้มีหมูปาจํานวน 14  ตัว 

 รายไดที่ไดรับขณะนี้  หลังหักคาใชจายแลว   มนูญมีรายไดตก

เดือนละประมาณ  4,000  -  5,000  บาท  ทั้งนี้ เนื่องจากคาใชจายในการเพาะ

เห็ดคอนขางสูง   คือตองสั่งซื้อขี้ เลื่อยจากภาคใตหนึ่งคันรถประมาณ  

20,000  บาท  เมื่อปที่แลวซื้อไปประมาณ  13,000  บาท  นํามาอัดเปนกอน

ได  15,000  กอน  แตปนี้คงจะแพงกวาเดิมเพราะน้ํามันแพงขึ้น  อุปกรณก็

จะมีถุงพลาสติก  คอขวด  และสวนผสมอื่นๆ  ตนทุนตกแลวกอนละ

ประมาณ  3  บาท    กอนหนึ่งก็เก็บไดหลายรุน  ราคาเห็ดหอมตอนนี้ขายได

กิโลกรัมละ  80-140  บาท  ปจจุบันมีหนี้จากการกูจากสหกรณฯ  ประมาณ  

200,000  บาท  กูมาเพื่อปรับปรุงการทําไร  ทําสวน โดยผอนชําระหนี้ไป

เรื่อยๆ หมดแลวก็กูมาใหม  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน 
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 ผลผลิตไดรับทุกวันนี้ก็มีขาว  ไดผลผลิตไรละ  80  ถัง  รวม

ทั้งหมดไดประมาณ 480  ถัง  เก็บไวกิน  200  ถัง   ที่เหลือก็ขาย    เห็ดให

ผลผลิตดี  คือขายไดประมาณวันละ  400  บาท  โดยจะนําไปขายที่ตลาดเอง

พรอมกับผลผลิตตางๆ   ในสวน     มีผักกางมุงหรือผักที่ปลอดภัยจาก

สารพิษ  อาทิ  ผักกาด  กะหล่ํา  ไมผลก็มีลําไยและมะมวงที่ใหผลผลิตแลว    

ทั้งนี้ทางศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ  จะคอยมาชวยเหลือตลอด  

เชน  สนับสนุนเรื่องพันธุไม  พันธุปลา  ตลอดจนการปรับปรุงบอเลี้ยงปลา 

  

เมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    

มนูญกลาววา  “เมื่อมีศูนย ฯ ทําใหชาวบานลืมตาอาปากได  และไดนํา

รูปแบบการเกษตรของพระองคมาใชในการประกอบอาชีพ  เชน  โครงการ

ทฤษฎีใหม  และถาทําอยางพระองคบอก  จะทําใหเราอยูรอด  คือถาเราทํา

อยางเดียวไมมีการผสมผสานก็จะอยูไมได  แตผมก็ไดเอาแนวของพระองค

มาใช  เชน  การใหพออยูพอกิน  ที่เหลือก็ขาย  พยายามพึ่งพาตัวเองใหมาก

ที่สุด  โดยพื้นที่ทั้งหมดของผมจะพยายามไมใหเหลือพื้นที่วาง  ไดพยายาม

แซมไมตาง ๆ ไวใหมากที่สุดคละกันไปเพื่อใหเกิดความหลากหลาย”   
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กัญจนา  ตาสุรินทร   

อายุ  34  ป  ราษฎรบานแมฮอยเงิน   เปนคนหนึ่งที่เขามาทํางานที่

ศูนยศึกษาฯ แหงนี้และไดนําความรูจากการทํางานภายในศูนยฯ  มา

ประกอบอาชีพของตนเอง   ทําใหมีรายไดที่พอเพียง  สามารถเลี้ยงตนเองได

เปนอยางดี   

กัญจนา ไดนําความรูเรื่องการเพาะเห็ดมาทําเปนอาชีพเสริมที่บาน  

จนกระทั่งสามารถถายทอดความรูใหแกชาวบานบริเวณใกลเคียง   เพื่อใหมี

รายไดเสริมอีกทางหนึ่ง   

กัญจนา  เลาวา ตนเองเขาไปทํางานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง

ไคร  8  ป  เริ่มแรกก็ทําเห็ดกอน  จากที่ไมมีความรูเลย  ไดไปชวยเขาอัด

กอน   ผสมเชื้อ  การเปดดอก      รวมทั้งการทําแปลงผัก  ไดเรียนรูวาผักแต

ละชนิดชอบอากาศแบบไหน  ควรใสปุยดูแลรักษาอยางไร   

ทําเห็ดมาประมาณ   4-5  ป  ก็เรียนรูเรื่องเห็ดมาทุกชนิดที่มีมา  

พอดีไดมีโอกาสเขาไปรับการอบรมจากอาจารยที่มาจากประเทศจีน  อบรม

เห็ดหลินจือ  เห็ดนางฟา  เห็ดหัวลิง  เห็ดหอม  จากนั้นก็ไดนํากลับมาทําที่

บาน     โดยเริ่มทําเมื่อป  2543    เริ่มจากทําเฉพาะกอน    ตั้งแตขั้นตอนการ

ผสม  ใสถุง  และนําไปนึ่ง  ถามีคนสนใจก็ขายดวย  ทําแตนอยๆ  กอน  พอ

ป  2545  ก็เริ่มทําหัวเชื้อเห็ดนางฟา  เห็ดนางรม และก็ทําเห็ดหลินจือ   
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เนื่องจากมีปญหาในการไปซื้อหัวเชื้อ   เวลานํามาเพาะจะเกิด

ปญหาไมมีดอก   ทําใหขาดทุนจึงเปนจุดเริ่มตนของการทําหัวเชื้อเอง    จึง

ตองมีการคัดเลือกเชื้อ     ทําใหรูเรื่องสายพันธุ  และนําไปเผยแพรได   

ตั้งแตเริ่มทําเห็ดก็มีปญหามาตลอด   แตละปญหาก็ไมเหมือนกัน  

เชน  เห็ดหอมมีปญหามาก  เพราะเห็ดหอมตองพึ่งพาอาศัยดินฟาอากาศ    

จึงทําใหไดรับความรูจากตรงนั้น   

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ไดใหการสนับสนุนกัญจนา

ในเรื่องของการทําการเกษตรผสมผสาน  โดยสนับสนุนพันธุปลา  พันธุพืช

ตาง ๆ  ดวย   

 “นับเปนความโชคดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ   ตั้งแตโครงการเขามา

เมื่อ  พ.ศ.  2526   ตอนนั้นครอบครัวมีพี่นอง  3  คน   พอมีฐานะคอนขาง

ยากจน  ไมมีรายไดอะไร   ก็ไปเปนคนงานในศูนยศึกษาฯ  ไดคาจางวันละ  

50  บาท  พอก็สงลูกเรียนไดทั้ง  3  คน  ก็เปนที่ประทับใจตั้งแตตอนนั้นมา  

ถาไมมีโครงการเกิดขึ้นมา  พอก็ไมไดไปทํางานตรงนั้น  ก็ไมมีวันนี้ขึ้นมา  

พอเรียนจบ  ม. 6  ก็ไดไปทํางานในศูนยศึกษาฯ  และพยายามเก็บความรูที่

ไดจากการทํางานใหไดมากที่สุด  เพราะเราคิดวาเราไมไดเรียนหนังสือ  จะ

ไปทํางานที่ไหนก็คงไมได  ก็ขอเอาสวนที่ไดรับจากการไปทํางานที่ศูนย

ศึกษาฯ   มาใชใหไดประโยชนมากที่สุด  ทั้งกับตนเองและเพื่อนบานของเรา

เพื่อใหเขาไดมีโอกาสเรียนรูเหมือนเรา    ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก  จากการที่
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จะตองกัดกอนเกลือกิน  และพอแมไมมีที่ทํากิน  มีเพียงพื้นที่ปลูกบาน   

ของทุกอยางก็ตองซื้อ     ถาพอไมไดเขาไปทํางานที่โครงการพอหลวง   ก็คง

จะลืมตาอาปากไมได” 

เศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถนําไปประยุกตใชได  ทั้งกับคนเมือง  

คนชนบท คนรวย  คนจน  เกษตรหรือแมแตนักธุรกิจ  ในการดําเนินงานทาง

ธุรกิจ  หากไดนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ

บริหารจัดการ   ก็จะทําใหธุรกิจนั้นๆ  สามารถดําเนินไปไดอยางมั่นคง 

(5)   ชุมพร คาบานารีสอรต  กับเศรษฐกิจพอเพียง   

ตัวอยาง   “ชุมพร คาบานารีสอรต”   ที่ยึดหลักดําเนินการธุรกิจ

แบบพอเพียง  จนสามารถทําใหธุรกิจที่กําลังประสบกับการซวนเซในชวง

วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป  2540    สามารถพลิกฟนธุรกิจขึ้นมาใหมไดจากแนว

พระราชดําริเรื่อง  “เศรษฐกิจพอเพียง”    ทําใหทุกภาคสวนของสังคมตาง

นอมรับมาปฏิบัติกันอยางทั่วหนา  หวังใชเปนแบบอยางในการดํารงอยู

อยางมั่นคง     

  “ชุมพรคาบานา รีสอรต”    คือตัวอยางความสําเร็จในการฝาวิกฤติ

เศรษฐกิจยุคฟองสบูแตกมาไดดวยแนวคิดนี้  ใชชื่อวา   “ยิ่งทํายิ่งได    ยิ่งให

ยิ่งมี”   
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  “ชุมพร  คาบานา  รีสอรต  ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2525  ณ  หาด

ทุงวัวแลน  ตําบลสะพลี  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  โดยมีเรือนพักเพียง  7  

หลัง  พรอมกับศาลาหลังคาจาก  เลียนแบบเรือนชางหลวง  และรูปปนที่มี

หนาตาผิดแผกแตกตางไปจากลักษณะไทย ๆ ที่คุนเคย  ยืนตระหงานอยูหนา

หาด  เพียงเพื่อไวใชถายภาพเปนที่ระลึกเทานั้น  ทามกลางชายหาดที่มีทราย

ละเอียดขาว  กับรมเงาของตนมะพราวที่สะบัดใบลอลมทะเล  ปลอดผูคน

และบานเรือน” 

 จังหวัดชุมพร  เปนเมืองตนแรกของภาคใต   ตอจากจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ   มีระยะหางจากกรุงเทพมหานครเพียง  450  กิโลเมตร  มี

พื้นที่ที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย    สิ่งที่สมบูรณอีกอยางหนึ่ง

ของชุมพรก็คือ  ทะเลสีคราม  อาวชุมพร  ซึ่งเปนทะเลที่อุดมสมบูรณที่สุด

ของอาวไทย  มีเกาะมากมายถึง 40  เกาะ  มีใตทะเลที่มหัศจรรย  น้ําทะเลใส  

ฝูงปลามากมาย  ปะการังที่สมบูรณ  และชายหาดที่ดีที่สุดของภาคใตในอาว

ไทย    คือหาดทุงวัวแลน    ซึ่งเปนชายหาดที่มีความลาดชันนอยมาก  ทราย

ละเอียด  ขาวสะอาด  มีความปลอดภัยสูง  เหมาะสําหรับการเลนน้ํา      

บรรยากาศและสภาพพื้นที่ดังกลาว  ทําใหคุณครูอัจฉรา  รักษพันธุ  

ไดลาออกจากราชการ  และตัดสินใจลงหลักปกฐานสราง  “ชุมพร  คาบานา 

รีสอรต”   ขึ้นดวยความรู สึกวาผืนดินนี้ เปน “แผนดินของเรา”  ดวย

เจตนารมณที่จะรักษาธรรมชาติ   ทุกอยางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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 ระยะเวลาผานไป  ผูคนไดรูจัก  “ชุมพร  คาบานา รีสอรต”  มากขึ้น 

จากบานพักเพียง  7  หลัง  เพิ่มขึ้นเปน  40  หลัง    และถึงแมวาการเดินทาง

จะตองผานถนนลูกรังที่เต็มไปดวยหลุมบอมากมาย  จากถนนเพชรเกษม  

อําเภอทาแซะ   เขามาชายหาดเปนระยะทาง  18  กิโลเมตร  และจากอําเภอ

เมืองฯ  เขามา  15  กิโลเมตร  ไฟฟายังปนเอง  เพียงครึ่งคืน  หลังจากนั้นจะ

ใชแสงเทียนและไฟฉาย   แตถึงกระนั้นชายหาดก็ยังสดสวย  สะอาด  ขาว

ปราศจากการกอกองไฟ  เพราะทุกคนพรอมใจกันทําตามคําแนะนํา  ที่จะ

รวมกันรักษาธรรมชาติใหคงเดิม  

นอกจากนี้   มีการจัดกิจกรรมทางทะเลหลากหลาย    นอกเหนือจาก

การเลนน้ําที่ชายหาดอยางปลอดภัย เชน   มีเรือนําเที่ยวทางทะเล   และดําน้ํา

ดูปะการัง    มีโรงเรียนสอนดําน้ํา ที่เนนการรักษา  ไมทําลายสภาพแวดลอม   

มีการพาไปชมสวนผลไมในหลายๆ สวน หลายๆ อําเภอ   ซึ่งทุกแหงได

พรอมใจกันรักษาธรรมชาติไว เพื่อความยั่งยืน ใหคนรุนหลังไดมีโอกาสชื่น

ชมธรรมชาติอันงดงาม    มีการลองแพที่ตนแมน้ําหลังสวน   อําเภอพะโตะ  

ชมหิ่งหอยที่แมน้ําทาตะเภา  ไปตกหมึกในอาวชุมพร   และการดําน้ําแบบ

ผิวน้ําหรือใชถังอากาศตามเกาะตาง ๆ    

 มีกิจกรรมในทะเล  ไมวาจะเปนการดําน้ําเก็บสิ่งที่ไมพึงประสงค  

เชนเก็บอวนที่ติดตามกองหิน ชายเกาะ  รวมกันนําหอยมือเสือมาปลอย  จน

เปนอุทยานหอยมือเสือประเทศไทย    ซึ่งเปนการรวมมือกันในระหวางนัก
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ดําน้ํา  เจาหนาที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร  นักวิชาการ   ชุมพรคาบานา

รีสอรต  และศูนยกีฬาดําน้ํา  จังหวัดชุมพร  เปนตน 

 หรือแมกระทั่ง   กิจกรรมการทองเที่ยวแบบผจญภัยเล็กๆ นอยๆ  

เชน การไปชมธรรมชาติแทจริงของปาเขา  น้ําตก  ถ้ํา  สวนสมรม  (สวนซึ่ง

มีตนไมหลายชนิดปลูกรวมกัน)  อายุเปน  100  ป  ขึ้นไป  ซึ่งมีใหชมหลาย

แหง  รวมทั้งการชมคางแวน  ซึ่งพากันอาศัยวัดเปนที่พักพิงอยางปลอดภัย

และรมเย็น  ขณะเดียวกันยังมีงานสํารวจแหลงทองเที่ยวธรรมชาติใหมๆ 

ของชุมพร   แลวรวมกันปรับปรุงโดยยึดหลักการคงอยูของธรรมชาติเปน

สําคัญ  อันเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของรีสอรต   ที่จะเขารวมกับชุมชน  

เพื่อดูแลรักษาสิ่งที่มีคารวมกัน  โดยอาศัยพึ่งพิงกัน จะทําใหกิจการของ

ชุมพรคาบานารีสอรตดําเนินเปนไปไดดวยดี 

 แตในป  2540    เมืองไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  ฟองสบูแตก  ทําให

ชุมพรคาบานารีสอรตตองประสบปญหาอยางหนัก   เพราะภาระหนี้สินที่

เพิ่มขึ้นจากพิษของคาเงินบาทที่ลดลง คุณวริสร  รักษพันธุ  ผูสืบสาน

เจตนารมณจากคุณแม    ถึงกับมีความคิดที่จะขายกิจการนี้  แตบังเอิญไดพบ

อาจารยวิวัฒน   ศัลยกําธร   ซึ่งมาพักที่โรงแรม และไดใหคําแนะนําแก 

คุณวริสร  วาถาจะใหธุรกิจดําเนินตอไปได ตองหันมาใชแนวทางตาม

พระราชดําริทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  
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คุณวริสรฯ   จึงไดนอมนําแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    มาปรับใชอยางจริงจัง

ภายใน ชุมพร คาบานา รีสอรต     เปนความพยายามที่จะรักษากิจการนี้ใหคง

อยูและรุงเรืองตอไป  โดยเริ่มจากการปรับปรุงสิ่งปลูกสรางใหมทั้งหมด    

ไดขอกูเงินจาก ธ.ก.ส. มากอนหนึ่ง เพื่อสรางสถานีฐานความรูตางๆ บริเวณ

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลิน    ซึ่งตั้งอยูภายในโรงแรม เชน แปลงสาธิต

ปลูกขาวเหลืองปะทิว    การผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ด  โรงงานผลิตไบโอดีเซล 

โรงสีขาวชุมชนฯ โดยนําผลผลิตที่ไดมาใชประโยชนในกิจการของโรงแรม    

นอกจากนี้ ยังจําหนายผลิตภัณฑราคาถูกใหชาวบานละแวกใกลเคียงอีกดวย 

 เศษวัสดุอุปกรณขาวของเหลือใชภายในโรงแรม   ทุกอยาง จะไม

ทิ้ง   แตจะนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   เชน น้ํามันพืชที่ใชแลว   นํามา

ทําไบโอดีเซล     รถของโรงแรมทุกคันจะไมใชดีเซลหรือเบนซิน แตจะใช

น้ํามันไบโอดีเซลที่เราผลิตขึ้นเอง   ใชมาไมต่ํากวา 5 ปแลว    เศษอาหารที่

เหลือในแตละวัน หรืออุจจาระก็จะนํามาทําปุยชีวภาพอัดเม็ด 

 นอกจากนี้โรงแรมยังไดสรางเครือขายชาวบานในละแวกใกลเคียง

ใหหันมาทําการเกษตรในระบบเกษตรอินทรียปลอดสารพิษอยางเต็ม

รูปแบบ    โดยโรงแรมจะดูแลเรื่องการตลาด  สวนหนึ่งโรงแรมจะรับซื้อไว

ใหบริการแขกที่มาพัก   และประสานไปยังพันธมิตร ทั้งในกรุงเทพฯ และ

จังหวัดใกลเคียง   เพื่อรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่อยูในเครือขาย 
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โรงแรมไดเชื่อมโยงไปสูชุมชนรายรอบรีสอรต   จนเกิดเครือขาย

ชุมชน   เผยแพรผลการดําเนินงานตามแนวปรัชญาดังกลาว   และกลายเปน

ศูนยกลางเรียนรูที่ทรงคุณคาในปจจุบัน  

ชุมพรคาบานารีสอรต    ไดดําเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    โดยมีแนวคิดที่เปน

ปจจัยหลัก   ที่นําไปสูความสําเร็จ คือ 

  ศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    จึงเชื่อและศรัทธาใน

แนวทางของพระองคทานวาเปนไปไดจริง 

  ความตองการที่อยากจะทํา   หรือสิ่งที่เรียกวา เปนระเบิดออกมา

จากขางใน  เพราะเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นแลว   ก็ทําใหเกิดความอยากที่จะทํา

ตามสิ่งที่ศรัทธา 

  พรอมที่จะทําดวยตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง   อันจะทําให

เกิดความรูความชํานาญ  และสามารถขยายเครือขายการเรียนรูไปสูภายนอก

รีสอรตได 

แนวทางดําเนินงานของคุณวริสรดังกลาว  มีจุดเดนที่ เปนทั้ง

นามธรรมและรูปธรรม  โดยเชื่อวาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงจะทําให

มั่งคั่งได     นอกจากนั้น  ยังมีปจจัยสนับสนุนใหสามารถนําแนวคิดนี้ไป

ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ    คือ 
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*   บิดา  ซึ่งเปนที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา 

*   มารดา  ซึ่งเปนอดีตนายกสมาคมการทองเที่ยวชุมพร  5  สมัย  

10  ป 

*   การศึกษาของผูนําที่มีเปนพื้นฐาน 

*  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

*  อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร  ที่ปรึกษา 

ธีรพงษ  ตั้งธีระสุนันท   

ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.)     

มองวาชุมพรคาบานารีสอรต  คือ  ตัวอยางความสําเร็จที่เห็นเปนรูปธรรม   

ในการนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับธุรกิจบริการขนาด

ใหญ     ซึ่งสอดรับกับ  ธ.ก.ส.  ที่ตองการใหชุมพรเปนจังหวัดนํารอง   ใช

เปนตนแบบในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ     เนื่องจากเปนจังหวดัทีม่ี

ความพรอมมากที่สุด  ทั้งในเรื่องของสภาพพื้นที่  และการมีสวนรวมของ

คนในสังคม    ซึ่งในอนาคต   จะใชเปนแหลงดูงานดานเศรษฐกิจพอเพยีงแก

เครือขายเกษตรกรที่เปนลูกคาของ  ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 

  

ผูจัดการ  ธ.ก.ส.  ระบุอีกวา ลูกคาของ  ธ.ก.ส.   ปจจุบันมีหลาย

ระดบั   ตั้งแตเกษตรกรจนถึงนักธุรกิจ  โดย  ธ.ก.ส.  แตละสาขาจะทําหนาที่
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เปนตัวประสานเชื่อมโยงลูกคาในแตละภาคสวนของสังคม  เพื่อสราง

เครือขายที่เขมแข็งในการชวยเหลือซึ่งกันละกัน    เห็นไดจากความสําเร็จ

ของภาคธุรกิจบริการที่เปนลูกคาของ  ธ.ก.ส.  อยางชุมพรคาบานารีสอรต 

 “อยางที่ชุมพร  คาบานา  ไมวาจะเปนขาวเหลืองปะทิว  ผลไมสด ๆ  

จากสวน  ธัญพืชปลอดสารพิษ  ตลอดจนขาวของเครื่องใชตางๆ   ทุกอยาง

ลวนเปนผลผลิตของชาวบานในพื้นที่ที่เปนเครือขายทั้งสิ้น  สวนพื้นที่

ภายในโรงแรมก็มีการจําลองแนวทางพระราชดําริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   

ใหผูมาใชบริการไดเยี่ยมชมดวย ”   ธีรพงษกลาว 

 “ชุมพร  คาบานา  รีสอรต ”  นับเปนตัวอยางความสําเร็จในการ

บริหารจัดการตามแนวคิด  เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะการเชื่อมโยงเปน

เครือขายระหวางภาคธุรกิจกับเกษตรกร  ดวยการแบงปนผลประโยชนกัน

อยางลงตัว  ไมมีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  ภายใตชื่อวา  “ยิ่งทํายิ่งได  ยิ่ง

ใหยิ่งมี” 

สรุป 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา    ที่ชี้แนวการดํารงอยูและการปฏิบัติ

ตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึง

ระดับรัฐ   ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ใหดําเนินไปในทางสาย

กลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อใหกาวทันกับยุคโลกาภิวัตน     
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ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึง

ความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี

ผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน    ทั้งนี้

จะตองอาศัยความรอบรู   ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอยางยิ่ง  ใน

การนําวิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 

  

เมื่อคราวเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป  2540    อันเนื่องจากวิกฤติของ

สังคมไทยที่สะสมตอเนื่องหลายป  ความฟุงเฟอจากภาวะเศรษฐกิจตั้งแตป  

2530  เปนตนมา  ทําใหสังคมไทยขาดจิตสํานึกของความพอดี และพอเพียง  

มีการจับจายใชสอยอยางฟุมเฟอย  ทั้งในภาครัฐ เอกชน  และประชาชน   

การดําเนินงานดานตาง ๆ ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไมระมัดระวัง  ขาด

ความประหยัด  และขาดสติ  ที่จะปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง    เพื่อเปนแนวทางการแกไขใหรอดพน  และสามารถดํารงอยูได

อยางมั่นคงและยั่งยืน    ภายใตกระแสโลกาภิวัตน    และความ 

เปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง    ทรงเห็นความสําคัญของความ  

“พออยูพอกิน”    ซึ่งมีผลตอราษฎรและประเทศชาติ  ที่สําคัญคือเปน

แบบอยางที่ดีใหคนไทยดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง  มีความขยันหมั่นเพียร

ในการประกอบสัมมาชีพ   รูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

รูจักประมาณตน  และดํารงชีวิตอยางรูจัก    “คิด  อยู  ใช  กิน   อยาง

พอเพียง” 

 

 *****  

 

 

 

 

 

 

 

  


