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 พ่อค�าเดื่อง ภาษี	 ปราชญ์ชาวบ้าน
ของจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศก้องด้วยแววตา 
มุง่มัน่มากว่า	50	ปีทีจ่ะเดินตามฝันของตัวเอง	 
พลิกฟื้นผืนดินกว่า	 200	 ไร่	 ให้อุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยพนัธุไ์ม้นบัหมืน่ต้นทีเ่ติบโตอย่างมัน่คง
ในวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ	

	 พ่อค�าเดือ่งไม่ได้เรียนจบด็อกเตอร์	ไม่ได้ 
หล่อเหลาขนาดซูเปอร์สตาร์	 แต่ความที่เป็น
คนคิดชอบ	 พูดชอบ	 ท�าชอบ	 เป็นคนช่าง
สังเกตและช่างทดลอง	 รวมถึงความเอาจริง
เอาจงัในการลงมอืท�า	ท�าให้ปราชญ์สายเลอืด 
อีสานท่านนี้กลายเป็นไอดอลของคนยุค
เดียวกันและคนรุ่นใหม่อีกมากมาย	

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนพ่อค�ำเดื่อง ภำษี

วิถีเกษตรกรรมธรรมชำติสู่ชีวิตพอเพียง

 บ้ำนผมจะเป็นอำณำจักรสีเขียวหมื่นปี ผมจะสร้ำงดำวดวงใหม่บนโลกใบเดิม  

	 ความพอเพียงที่พ่อค�าเดื่องสร้างผ่าน
วถิชีวีติของตวัเอง	ได้แพร่กระจายไปยงัคนใน
ชุมชนท้ังใกล้และไกล	 เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อ
สร้างสังคมคุณธรรมที่มีความพอเพียงอย่าง
เป็นระบบ	ในนามเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่
มทีัง้คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน	 เพื่อเป้าหมายที่ส�าคัญคือ	การน�า
พาบุรีรัมย์ไปสู่เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก	 และ
เพ่ือสร้างประเทศไทยให้กลายเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความอยูเ่ยน็เป็นสขุ	ดนิด�าน�า้ชุม่	และสามารถ
ส่งต่อทรพัยกรนีไ้ปยงัคนรุน่ลกูรุน่หลานต่อไป	
	 แผนการสร้างอาณาจักรสีเขียวหมื่นปี 
เกิดขึ้นได้อย่างไร	 และท�าให้คนในชุมชน
และคนในประเทศไทยรู ้จักความพอเพียง 
ได้เพียงใด	 สามารถเรียนรู ้ได ้ท่ีศูนย์การ 
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบ้านพ่อค�าเดือ่ง	ภาษี	
บ้านโนนเขวา	ต�าบลหวัฝาย	กิง่อ�าเภอแคนดง	
จังหวัดบุรีรัมย์	

วิถีคนกล้ำ…เริ่มจำกผีบ้ำแล้วกลำยเป็น
แบบอย่ำง 
	 เส้นทางไปยังบ้านของพ่อค�าเดื่องค่อน
ข้างสลับซับซ้อนส�าหรับคนต่างถิ่น	 แต่โชคดี
มีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นผู้น�าทาง	สถานศึกษาแห่งนี้ท�าหน้าที่เก็บ
ข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านทั่วบุรีรัมย์	 ท�าให้
รู้จักมักคุ้นกับพื้นที่เป็นอย่างดี	
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	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น
เมืองแห่งปราชญ์	 เพราะนอกจากจะมีคน
เก่งเป็นจ�านวนมากแล้ว	 ยังยึดโยงกันเป็น 
เครือข ่ายขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไป 
ด้วยกันอีกด้วย	
	 หนึง่ในปราชญ์คนส�าคัญ	คือ	พ่อค�าเด่ือง	 
ซ่ึงมีผลงานปรากฏในสื่อมากมาย	 ก่อนจะ
กลายเป็นปราชญ์อย่างเช่นทุกวันนี้	ชาวบ้าน 
ที่ไม่เข้าใจวิธีคิด	 เรียกพ่อค�าเดื่องว่าผีบ้า	 
เพียงเพราะสิ่งที่ท�าแตกต่างและสวนกระแส
สังคม	
	 เมื่อหลายสิบปีก่อน	 พ่อค�าเดื่องเป็น
เหมือนเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
อย่างปอ	มันส�าปะหลัง	 ถั่วลิสง	อ้อย	ยาสูบ	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 แต่ยิ่งท�ามากเท่าไหร่ยิ่ง 
เป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นเท่านั้น	 เมื่อหนี้สิน
พอกพูนก็หันหน้าไปหาเหล้ายาจนชีวิตเกือบ
จะล้มไม่เป็นท่า	 โชคดีได้สติยั้งคิดว่านี่ไม่ใช่
ทางออกของปัญหา	เมือ่สมัมาทฏิฐิ	หรอืความ
คดิชอบเกดิขึน้	สิง่อืน่ๆ	ในชวีติกเ็ปลีย่นแปลง
ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ	

	 พ่อค�าเดื่องใช้แรงบันดาลใจจากชีวิต 
ตัวเองมาเป็นก�าลังใจในการผลักดัน	 โดยใช้ 
วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ	 ที่นอกจากจะเป็น 
การท�าการเกษตรแบบไม่ไถพรวนดิน	 ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี	 ไม่ก�าจัดวัชพืช	 ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้ว
ยังเน้นถึงการเข้าใจความหลากหลายของ 
พืชพรรณ	 ความหลากหลายของดิน	 น�้า	
สายลม	 แสงแดด	 และยึดหลักพุทธศาสนา 
ในการเชือ่มโยงธรรมชาตแิละชวีติเข้าด้วยกนั
	 ยิ่ ง เ มื่ อ ไ ด ้ รั บ ก า รสนั บสนุ น จ าก 
ศูนย์คุณธรรมเมื่อ	5	ปีก่อน	พ่อค�าเดื่องก็ยิ่ง
ประจักษ์ชัดว่างานที่ตนเองท�าสอดคล้องกับ
หลักคุณธรรมในเรื่องความพอเพียงอย่าง
แท้จริง	ท่านสะท้อนให้เห็นถึงที่มาของความ
ตั้งใจในการท�างานว่า	 “สิ่งแวดล้อมกับหลัก
คุณธรรมเป็นเรื่องท่ีไปด้วยกัน คนต้องมี
คณุธรรมความเอือ้อาทรต่อโลก ต้องมเีมตตา
ต่อโลกนี้ ต้องลดกิเลสความอยากได้ใคร่มีลง 
แล้วรู้จักการให้ให้มากขึ้น ไม่ได้ให้แต่เฉพาะ
กับคน แต่ต้องเป็นผู้ให้กับโลกด้วย เราจึง
จะสามารถส่งต่อสังคมท่ีร่มเย็นเป็นสุขให้ 
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ลกูหลานต่อไปได้ อาณาจกัรเขยีวหมืน่ปีไม่ใช่
อะไรเลย ก็คือการให้กับโลกน้ีที่ผลสะท้อน
กลับคือความสุขของคนนั่นเอง” 
  
หลักสูตรของคนไร้ทุกข์ ที่สุขด้วย
พอเพียง 
	 เมื่ อคิดที่ จะสร ้ างอาณาจักรแห ่ ง 
ความสุขให้เกิดขึ้น	พ่อค�าเดื่องเริ่มต้นจากจุด
เล็กๆ	คือ	เริ่มที่ตัวเอง	ด้วยการทดลองสร้าง
ทีน่าให้เป็นเมืองทีป้่องกนัตนให้ปลอดภยัจาก
ศัตรู	โดยใช้แนวคิดที่ว่า	
 “ผมปลูกแนวไผ่เป็นรั้วรอบเชิงเทิน 
เวลาศัตรูบุกมาเช่น ลมพัดมาแรงๆ ก็จะเจอ
แนวไผ่ปะทะไว้ ถัดเข้ามาจะเป็นร่องน�้าซึ่งมี
หอย กุง้ ป ูปลา อยูเ่ตม็ไปหมด เปรยีบเสมอืน
อาวุธยุทโธปกรณ์ ถัดเข้ามาจะมีทหารเกณฑ์
เรยีกมารบได้เรว็ เช่น กล้วย ถดัเข้ามามนีายสบิ  
เช่น ฝรั่ง น้อยหน่า ถัดเข้ามาจะเจอนายร้อย  
เช่น มะม่วง กระท้อน ต่อมาจะเจอนายพัน 
เช่น มะพร้าว โดยมีนายพล เช่น ยางนา 
ตะเคียนทอง ต้นตาล ห้อมล้อมจอมพล คือ 
ครอบครัวเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ”
 
	 เมื่อผลดีเกิดขึ้นในผืนดินของตนเอง	
จากการใช้วถิเีกษตรธรรมชาตจินท�าให้ดนิด�า
น�้าชุ ่ม	 ปลดหนี้ให้ตัวเองได้	 จนเกิดความ
สุขทางกาย	 ทางใจ	 ทางสังคม	 และทางจิต
วิญญาณ	 ท�าให้พ่อค�าเดื่องไม่สามารถตัด
ช่องน้อยแต่พอตัวเสพสุขแต่เพียงล�าพัง
และครอบครัว	 แต่ได้ขยายเครือข่ายใน 
ก่ิงอ�าเภอแคนดงอย่างกว้างขวาง	 ทั้งในด้าน
เกษตรกรรมพึ่งพาตนเอง	 เกิดกองทุนหม	ู
กองทุนเล้ียงกบ	 เลี้ยงปลา	 กลุ่มออมทรัพย	์
กลุ่มแม่บ้าน	 กลุ่มเพาะเห็ด	 กลุ่มเยาวชน	 

มีแกนน�าส�าคัญๆ	 เกิดขึ้นมา	 เช่น	 พ่อบุญมี	 
ทองหล ่อ 	 นายพิทักษ ์ 	 แม ่สวย	 ฯลฯ	 
ความมั่นใจในการขยายเครือข่ายร่วมกับ 
พ่อผาย	 สร้อยสระกลาง	 และพ่อสุทธินันท์	
ปรัชญพฤทธิ์	 ปราชญ์สามใบเถาแห่งจังหวัด
บุรีรัมย์	 ในรูปแบบของโรงเรียนชุมชนอีสาน	
กลายเป็นก้าวย่างการต่อยอดที่ส�าคัญของ
เครือข ่ายการเรียนรู ้สู ่การพึ่งพากันเอง	 
หน่ึงล้านครอบครัวในภาคอีสาน	 พร้อมกับ
เกดิโครงการเดก็รกัถ่ิน	1	ล้านคน	กระจายเตม็
อีสาน	โดยมีหลักสูตร	วปอ.	(ภาคประชาชน)	
เป็นตัวขับเคลื่อนส่งต่อความยั่งยืนจากคน 
รุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
  
	 พ่อค�าเดือ่งเล่าว่า	วปอ.(ภาคประชาชน)	
ย่อมาจาก	 “วิทยากรกระบวนการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเอง และพึ่งพา
กันเองภาคประชาชน”	 เป็นหลักสูตรอบรม
ส�าหรับเกษตรผู้ที่มีรายรับไม่สมดุลกับราย
จ่าย	 ผู้ท่ีต้องการปลดหนี้	 ผู้ท่ีประสบปัญหา
จากการปลกูพชืเชงิเดีย่ว	ผูท้ีข่าดทนุความสขุ	 
ผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองจากท่ี	
"อยู่ร้อนนอนทุกข์"	 มาเป็น	 "อยู่เย็นเป็นสุข"	
ด้วยหลักการง่ายๆ	นั่นคือ	"ความพอเพียง"
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	 หลักสูตรนี้จะมีเกษตรต้นแบบ	 หรือ
เกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จจากการท�า
เกษตรประณีต	 1	 ไร่	 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
และประสบการณ์ต่างๆในการท�าเกษตร
ประณตี	รวมทัง้ช่วยปรบัเปลีย่นความคดิของ
เกษตรกรเป้าหมาย	 (ผู้เข้าอบรม)	 ให้มุ่งไปสู่
วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง	 และให้เข้าใจว่าทุน
ชีวิตไม่ได้มาจากเงิน	แต่มาจากทุนทางสังคม	
ทุนทางความคิด	 ที่ส�าคัญมาจากทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังเช่นสุภาษิตโบราณที่
กล่าวว่า	"ทรัพย์ในดิน	สินในน�้า"
 
	 ในการท�างานนี้มีการแต ่งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้ค�าแนะน�า	และคณะ
กรรมการขับเคลื่อนเพื่อท�าโครงการต่างๆ	
และท�าหน้าที่ให ้ก�าลังใจเกษตรกรที่ เพิ่ง 
เริม่ต้นปรบัเปลีย่นตัวเอง	และเพ่ือให้เกดิความ
ยัง่ยนืทกุปีจะมกีารจัดงาน	“เยอืนถิน่	แผ่นดิน
ปราชญ์”	 มีการตั้งหัวข้อเสวนาในปีนั้นๆ	 ให้ 
น่าสนใจ	เช่น	ยางนามค่ีากว่าทองค�า	ไผ่กูโ้ลก	ฯลฯ	 
มีการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมว่า
เมื่อคนในบุรีรัมย์ร่วมใจกันปลูกต้นไม้นับ
ล้านๆ	ต้น	พื้นที่สีเขียวจะเพิ่มมากขึ้นเพียงใด	 
นอกจากนั้นยังพูดคุยถึงวิธีการปลดหน้ีจาก

การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย	 กล่าวได้
ว่าความส�าเร็จของการขยายผลเรื่องความ 
พอเพียงในจังหวัดบุรีรัมย์เกิดขึ้นได้เพราะ
ความขยันขันแข็งของปราชญ์ชาวบ้านท่ี 
ยดึโยงกนัท�างาน	รวมทัง้แบบอย่างทีด่ทีีก่่อให้
เกิดกระแสแห่งการคิดดี	คิดถูกที่เพิ่มมากขึ้น	
ซึ่งสะท้อนให้คนรุ่นใหม่อีกหลายคนท่ีสนใจ
กลับมาพลิกฟื้นแผ่นดินถิ่นเกิดอีกด้วย	
	 ส่วนอุปสรรคส�าคัญในการท�างานเพื่อ
ขบัเคลือ่นชวีติพอเพยีง	พ่อค�าเดือ่งเล่าว่า	คอื
นโยบายของรัฐท่ีบางครั้งเป็นการสนับสนุน 
ให้คน	“ไม่รู้จักพึ่งตนเอง”	
 “โครงการที่เราท�า ต้องการให้คนเรียน
รู้ความอดทน แต่สักพักโครงการของรัฐก็มา
แจกเงิน มาบอกว่าให้ใช้ปุ๋ยเคมี มาบอกว่าให้
พึ่งรัฐแทนที่จะคิดพึ่งตัวเอง เราต้องพยายาม
แก้ไขปรับความคิดความเช่ือชาวบ้านกันใหม่
ให้เห็นไปในทางที่ถูก”
 
	 ทุกวันนี้บุรีรัมย์	 ได้รับการจดจ�าว่าเป็น
เมืองแห่งปราชญ์	 เมืองที่ไม่ยอมจ�านนต่อ
ปัญหา	 เมืองของคนมีปัญญาท่ีจะน�าพาชีวิต
ไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป




