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 พระศรีวสุนธรำ หรือที่เรียกขำนกันในนำม “พระแม่ธรณี” เป็นที่เคำรพนับถือว่ำเป็น
เทพแห่งพื้นแผ่นดิน มีปรำกฏในต�ำนำนทั้งศำสนำพรำหมณ์ ฮินดู และพุทธ โดยเชื่อว่ำ 
แผ่นดินเป็นจุดก่อเกิดสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก จึงเปรียบเสมือน “มำรดำ” ผู้หล่อเลี้ยงโลก 
และยกย่องเป็นเทพีผู้ค�้ำจุนโลก เป็นสัญลักษณ์แห่งควำมอุดมสมบูรณ์

บ้ำนนำอีสำน
หัวใจรักษ์ธรรมชำติ น�ำสู่ควำมพอเพียง

 พ ่อเ ล่ียม บุตรจันทา 	 เกษตรกร
ต้นแบบของความพอเพียง	 แห่งบ้านนา
อีสาน	ต�าบลท่ากระดาน	อ�าเภอสนามชัยเขต	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ได้ยึดเอาความศรัทธา
ที่มีต่อธรรมชาติ	 โดยเฉพาะพระแม่ธรณีมา 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองด้วยจิตใจ 
ที่ดีงาม	 ไม่อยากใช้ชีวิตท�าร้ายแม่พระธรณี	
ท�าให้ชาวไร่ผู้เคยท�าไร่ใช้สารเคมี	 เปลี่ยนมา 
เป็นการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์	 ปลูกต้นไม้นับร้อย 
นับหมื่นต้นลงบนที่ดินของตัวเอง	 เท่านั้น 
ยังไม่พอ	 ยังเผื่อแผ่ความรู ้ของตัวเองให  ้
เพื่อนบ้าน	รวมถึงผู้ที่สนใจไปในวงกว้าง	
 
	 พ ่อเลี่ยมบอกว ่าคุณธรรมความดี	
ความพอเพียง	 เกิดขึ้นเมื่อจิตเราคิดจะให	้ 

โดยเฉพาะการให้กับแผ่นดิน	 “ไม่เคยคิด 
มาก่อนว่าการท�าความดีกับพระแม่ธรณี  
จะท�าให้ชีวิตดีข้ึน แรกๆ ท่ีท�าเกษตรแบบ 
พอเพียง แบบไม่ท�าร้ายธรรมชาติ ก็คิด 
ไม่ออกว่าจะน�าเงินที่ไหนมาใช้หนี้ แต่พอท�า
จรงิๆ แล้ว เงนิกม็าเอง หนีท้ีเ่คยเป็นกป็ลดได้ 
แถมยังท�าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข สังคม
ที่เราอยู่มีความสุขไปด้วย” 

อดีต…บทเรียนแห่งควำมผิดพลำด
	 	 พ่อเลี่ยมและภรรยาเป็นชาวบุรีรัมย์	 
ที่จ�าเป ็นต ้องขายท่ีดินมรดกของพ่อแม่	 
เพ่ือมาตั้งหลักใหม่ท่ีฉะเชิงเทราในปี	 2530	
เพราะพ่อเลี่ยมใช้ชีวิตผิดพลาดท้ังกินเหล้า	
เล่นหวย	เล่นโป	
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	 หลังขายที่ ได ้แล ้วก็มี เงินติดตัวมา	 
1	แสนบาท	จงึซ้ือทีดิ่นทีบ้่านนาอสีานจ�านวน	
50	ไร่	ราว	8	หมื่นบาท	ส่วนเงินที่เหลือก็ใช้
ตั้งตัวท�าไร่ข้าวโพด	ไร่ถั่วเหลือง	แต่ท�าได้ราว	
8-9	ปี	ปัญหาเดมิกเ็กดิอกี	เป็นหนีเ้ป็นสนิจาก
การท�าไร่	 ทั้งจ้างคนงาน	 จ้างรถแทรกเตอร์	
รายได้ไม ่พอรายจ่าย	 ด้วยความเครียด	 
พ่อเลี่ยมก็หันไปหาเหล้ายาเหมือนเดิม	ท�าให้
ทะเลาะกับภรรยาทุกวัน	 ที่สุดภรรยาทน 
ไม่ไหว	 เลยยื่นข้อเสนอว่ามี	 2	 ทางให้เลือก	
คือเลือกภรรยาและลูก	 หรือจะเลือกเหล้า	 
พ่อเลี่ยมเห็นว่าถ้าเลือกเหล้า	 ชีวิตตัวเอง 
พังสลายแน่ๆ	 จึงตัดสินใจเลิกเหล้าอย่าง
เด็ดขาด	 และหันสู ่ ชี วิ ตวิถี ใหม ่ 	 ด ้ วย 
พ่อเลี่ยมเป็นคนรักการเรียนรู ้	 แม้จะจบ 
ป.4	 แต่ความคิดความอ่านนั้นก้าวหน้ากว่า
คนอื่นๆ	 ประกอบกับได้มีโอกาสไปอบรมหา 
ความรู ้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับผู ้ใหญ่
วิบูลย ์  เข็มเฉลิม 	 ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน	 ผู ้บุกเบิกการท�าสวนวนเกษตรที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 จากการไปอบรมครั้งนั้น 
ค�าพูดหนึ่งของผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ว่า	 “เกษตรกร
ไม่รู้จักตัวเอง”	ท้าทายความคิดของพ่อเลี่ยม
เป็นอย่างมาก
	 พ่อเล่ียมกลับมาขบคิด	 พร้อมกับน�า
การท�าบญัชคีรวัเรอืนมาใช้กบัครอบครวัอย่าง
จริงจัง	 ท�าให้เห็นว่าเงินส่วนใหญ่ในแต่ละปี

หมดไปกับเหล้าถึงหลักหมื่น	 ส่วนภรรยาก็
หมดเงินไปกับพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูก
เองได้	พ่อเลีย่มจงึตระหนกัได้ว่า	ความไม่รูจ้กั 
ตัวเองท่ีผู้ใหญ่วิบูลย์พูดคืออะไร	 ประกอบ
กับได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู ้น�าของ 
พลตรีจ�าลอง	 ศรีเมือง	 จึงท�าให้เกิดก�าลังใจ
ในการมุ่งสู่เส้นทางแห่งกสิกรรมธรรมชาต	ิ 
ดงันัน้ราวปี	2540	พ่อเลีย่มจงึเริม่เปลีย่นแปลง
วิถีชีวิตครั้งใหญ่	
	 จากพื้นที่	50	ไร่	พ่อเลี่ยมก็แบ่งที่ดินให้
น้องๆ	จนเหลือที่ดินท�ากินของตัวเอง	13	ไร่	
ตั้งใจจะไม่ปลูกพืชเพื่อขายอีกต่อไป	 แต่จะ
ปลกูเพือ่กนิแบบวนเกษตร	คอื	ท�าการเกษตร
เพือ่ชวีติและสิง่แวดล้อม	โดยแบ่งการใช้พืน้ที่
ตามภมูทัิศน์	คอืท่ีดอนปลกูผกั	ท่ีลุม่ท�านาข้าว	 
พร้อมขุดบ่อเลี้ยงปลา	 ท่ีเหลือก็ปลูกเป็น 
สวนป่า	 ปลูกต้นไม้หลายพันธุ ์ผสมกันไป
ให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ	 รวมถึงเลิกใช้ 
ปุ๋ยเคมี	เลิกใช้ยาฆ่าแมลงที่ท�าลายดิน	
	 ราคาผลผลิตจะขึ้นหรือจะลง	พ่อเลี่ยม
ก็ไม่ต้องทุกข์ใจอีกต่อไป	 เพราะถึงอย่างไร 
ตัวเองและครอบครัวไม ่มีวันอดตาย	 มี 
อาหารกิน	 3	 มื้ออย่างแน่นอน	 พ่อเลี่ยม 
พบว่าเกษตรแบบผสมผสานท�าให้ครอบครัว 
มีความสุขอีกครั้ง	 พ่อแม่ลูกได้มาถอนหญ้า	
พรวนดิน	 รดน�้าต้นไม้ด้วยกัน	 ความสุขท่ี 
เกดิข้ึนท�าให้พ่อเลีย่มตัง้ชือ่สวนของตนเองว่า	
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“ออนซอน”	ใครไปใครมากช็ืน่ชม	ประทบัใจ	 
สมชื่อ
	 ที่จริง		 ตอนท�าเกษตรแบบวนเกษตร
แรกๆ	 หนี้ของพ่อเลี่ยมยังไม่ได้หมดไป	 ต้อง
เข้าโครงการพักช�าระหนี้ของ	 ธกส.พร้อมกับ
เป็นเกษตรกรต้นแบบที่คอยให้ความรู ้กับ
เกษตรกรคนอื่นๆ	แต่เพียง	3	ปีหลังจากนั้น	
หนี้สินที่มีนับแสนก็ค่อยๆ	 หมดไป	 ทั้งนี้จาก
การไม่สร้างหนี้เพิ่ม	 การลดรายจ่าย	 รวมถึง
รายได้ที่มาจากการท�าการเกษตร	
 “คนคิดว่าท�าเกษตรพอเพียง แสดงว่า
ต้องจน ต้องไม่มีเงินใช้หนี้ แต่ถ้าลองท�าจริง
จะรูว่้า เราไม่ต้องหมดเงนิกบัสารเคม ีกบัการ
จ้างคน ผมปลูกข้าว ขายข้าว 5 ไร่ ได้เงินปีละ
แสนกว่าบาท เพราะท�าเป็นข้าวกล้องงอกขาย 
ข้าวเปลือก 10 กิโล ท�าเป็นข้าวกล้องงอกได้ 
8 กิโล กิโลละ 60 บาท โรงสีผมก็ท�าเอง เป็น
โรงสีมือหมุนที่ประกอบเอง” 
	 สิ่งส�าคัญของการท�าเกษตรพอเพียง
ของพ่อเลี่ยมคือการพึ่งตนเองใน	 5	 อย่าง	
คือ	1.ไม่ต้องซื้อข้าวกิน	2.มีกับข้าวพร้อมทั้ง 
ผักปลา	 3.ของใช ้ในบ้านทั้งแชมพู	 สบู ่	
น�้ายาล้างจานท�าใช้เองได้	 4.มียาใช้จากพืช
สมุนไพรที่ปลูกไว้	หนักหนาจริงๆจึงจะพึ่งยา 
โรงพยาบาล	5.ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมี	ยาฆ่าแมลง

เพราะท�าปุย๋อนิทรย์ีใช้เอง	ทัง้หมดนีพ่้อเลีย่ม
บอกว่า	 ท�าให้เรารู้สึกอิสระ	 ไม่เป็นทาสของ
เงินอีกต่อไป

ควำมรู้ปันกันได้ ด้วย “กำรท�ำให้ดู 
ชวนให้ท�ำ” 
	 เมื่อสิ่งที่ท�าสามารถเป็นต้นแบบให้ 
คนอื่นได้	 พ่อเลี่ยมจึงกระจายความรู ้ด้วย
การเป็นวิทยากร	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
ต่างๆ	 น�าความรู้จากการได้ไปศึกษาดูงาน
ที่เกาหลีใต้	 และที่ภูฏานมาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทย	 มีการใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือ 
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ในรปูแบบของกลุม่
ออมทรพัย์	ธนาคารข้าว	เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	 
ป่าชุมชน	 โดยท่ีนี่ประสบความส�าเร็จในการ
ท�าป่าชุมชนจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว	 
เมื่อมีการรวมกลุ ่มพ ่อเลี่ยมก็ได ้อธิบาย	
แนะน�าความรู ้ด ้านเกษตรพอเพียงกับ 
ชาวบ้านไปด้วย	
	 รวมถึงช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
รอบข้าง	 โดยพื้นที่	 13	 ไร ่ของพ่อเลี่ยม 
เป็นเหมือนโชว์รูมให้ผู ้มาเยือนได้เห็นว่า
เศรษฐกจิพอเพยีง	ต้องท�าอย่างไรแล้ว	บางคน 
ก็อยากได้พืชพันธุ ์ไปปลูกท่ีบ้าน	 ท�าให้มี
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง	 
เพาะต้นไม ้ไว ้ขายผู ้มาเยือนในลักษณะ	 
“ร ่วมกันคิด	 แยกกันท�า	 รวมกันขาย”	 
ใครมาศกึษาดงูานท่ีบ้านพ่อเลีย่มแล้ว	อยากได้ 
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ต้นไม้พันธุ์อะไร	ถ้าที่บ้านไม่มีหรือมีไม่พอ	ก็
จะแนะน�าให้ไปซื้อกับสมาชิกในกลุ่ม	
	 อย่างไรก็ตาม	 ในการท�างานเผยแพร่
ความรู้	 แม้พ่อเลี่ยมอยากให้คนน�าไปท�าตาม	
แต่มแีค่เพยีง	10	เปอร์เซน็ต์เท่าน้ันทีไ่ด้ท�าจรงิ	 
อุปสรรคส�าคัญประการหน่ึงพ่อเลี่ยมคิดว่า
มาจากการทีช่าวบ้านยงัไม่ได้เปลีย่นความคดิ	 
โดยเฉพาะวิธีคิดในการพึ่งตนเอง	 ท�าให้เกิด
ความแตกสลายของการรวมกลุ ่มได้ง ่าย	 
ดังนั้นการให้ความรู้อย่างเดียวไม่พอ	ต้องน�า
ปฏิบัติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย	
	 ส�าหรับพ่อเลี่ยมความส�าเร็จที่ได้รับ	
นอกจากความสุขของครอบครัวที่มาจาก 
ลูกคนโตเรียนจบด้านเกษตร	คนเล็กเรียนจบ
แพทย์แล้ว	ยังมีความสุขจากการท�าให้สังคม
รอบข้าง	 ทั้งชุมชนและสังคมโดยรวมมีความ
อยู่เย็นเป็นสุข	 ท�าให้ธรรมชาติได้ฟื้นกลับมา
อีกครั้ง	 ในสวนป่าของพ่อเลี่ยมมีต้นไม้กว่า	
500	สายพนัธุ	์เมือ่เข้าสูฤ่ดฝูน	มทีัง้หน่อไม้	เหด็
สารพัดชนิดที่พ่อเลี่ยมไม่เคยหวง	 ชาวบ้าน 
ทุกคนสามารถมาเก็บหาไปกินได้	
	 ตอนน้ีลูกๆ	 ทั้งสองได้มาช่วยพ่อเลี่ยม
ท�าสวน	 ครอบครัวได ้อยู ่กันพร ้อมหน้า	 
อีกทั้งยังได้ร ่วมกันท�าดีเผยแพร่แบ่งปัน 
ความรู้ให้แก่ผู้อื่น	พ่อเลี่ยมบอกว่า	สิ่งเหล่านี้
จะเป็นประจกัษ์พยานทีก่่อให้เกดิความยัง่ยนื	
คนจะรู้จะเห็นว่าการท�าเกษตรแบบน้ีสร้าง
ความสุขได้อย่างไร	
	 พ่อเลี่ยมบอกว่าทุกวันนี้	 มีคนหลาย
กลุ ่มที่เริ่มสนใจวิถีทางนี้	 แต่การจะท�าให้
ส�าเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	 ส�าเร็จของเรา	
อาจง่ายกว่าส�าเร็จของชุมชน	 สังคม	 ดังนั้น	
ส�าหรับพ่อเลี่ยมความส�าเร็จจึงมาจากการที่
คนในครอบครวัเหน็ร่วมกนัในการใช้ชวีติแบบ 

พอเพียง	ส่วนความส�าเร็จของชุมชนก็มาจาก
การที่คนในชุมชนน�าไปปฏิบัติ	 เกิดเป็นการ
รวมกลุ่ม	และเห็นผลดีร่วมกันนั่นเอง	
	 ปัจจุบันมีกิจกรรมตามฤดูกาลภายใน
สวนออนซอน	 จากการเปิดให้บุคคลทั่วไป 
เข้ามาร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้สอนตัง้แต่	1	คน 
เป็นต้นไป	 เป็นกิจกรรมตามฤดูกาล	 เช่น	 
ฤดูฝนสอนท�านา	 ปลูกต้นไม้	 ขยายพันธุ์พืช	
ฤดูแล้ง	 สอนตัดแต่งกิ่งไม้ในสวน	 เผาถ่าน	 
ท�าน�้าตาลอ้อย
	 อีกประมาณ	 4-5	 ปีข้างหน้า	 ท่ีนี่จะ
ท�าบ้านพักแนวธรรมชาติจากไม้ท่ีปลูกไว้ใน
สวนออนซอนเอง	ขนาดพักได้	1-2	คน/หลัง	
รองรับแขกกลุ่มละ	 10	 คนต่อเดือน	 เพื่อให ้
เหน็ภาพการพึง่ตนเองภายในพืน้ที	่ในเรือ่งของ 
ที่อยู่อาศัย	สอนปลูกผัก	และอื่นๆ	ตามความ
สนใจ	
 นี่คือภาพของความสุขภายในสวน
แห่งนี้ ที่รอผู้สนใจไปเรียนรู้ร่วมกัน




