
ตามรอยพระราชากับค าถามที่ต้องการค าตอบ 

 

ตัง้แตจ่ ำควำมได้ผมเกิดมำในชุมชนชนบท ครอบครัวของผมมีอำชีพท ำนำ ผมจึงมีโอกำสได้เห็น
ในหลวงแคจ่ำกในจอโทรทศัน์ ภำพคุ้นตำท่ีได้เห็น คือ ภำพท่ีพระองค์เสด็จพระรำชด ำเนินไปยงัพืน้ท่ีตำ่งๆ 
ทัว่ทุกภำคของประเทศ ตัง้แตบ่นยอดดอยสงูเสียดฟ้ำจรดดินแดนห่ำงไกลปลำยด้ำมขวำน กระทัง่ดินแดนท่ี
ห่ำงไกลทุรกันดำร บำงครัง้ในหนึ่งวันผมเห็นพระองค์เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเป็นประธำนในพิธีกำร
ส ำคัญๆ ตัง้หลำยท่ี ซึ่งในวัยเด็กผมก็ได้แต่ไม่เข้ำใจว่ำท ำไมในหลวงถึงต้องท ำอะไรมำกมำยขนำดนี ้
พระองค์เป็นถึงพระมหำกษัตริย์ จะทรงใช้ให้ใครไปท ำแทนก็ได้ แต่ท ำไมพระองค์จึงต้องทรงงำน           
ด้วยพระองค์เอง           
 เม่ือผมอำย ุ๑๐ ขวบ กำรท ำเกษตรแผนใหม่ท่ีมีควำมทนัสมยัก็เร่ิมคืบคลำนเข้ำมำ ท ำให้ครอบครัว
ของผมตดัสินใจเลิกอำชีพท ำนำ เปล่ียนไปท ำสวนยำงพำรำและสวนปำล์มน ำ้มนั ส่งผลให้ป่ำรอบบ้ำนท่ีเคย
อุดมสมบูรณ์ มีสตัว์ป่ำนำนำชนิดอำศยัอยู่  เร่ิมถูกท ำลำย โดยชำวบ้ำนใช้รถแบคโฮกวำดต้นไม้มำรวมไว้  
เป็นกองๆ เพ่ือรอเผำท ำลำย ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดด้วยเล่ือยยนต์เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ สัตว์ป่ำวิ่งหนี              
กันจ้ำละหวั่น บ้ำงก็หนีทนั บ้ำงถูกจบัไปเลีย้งหรือน ำไปเป็นอำหำร ชำวบ้ำนใช้รถไถดนัต้นไม้บริเวณป่ำ     
ริมคลองออกจนหมดเพ่ือเตรียมพืน้ท่ีปลูกปำล์มน ำ้มนั ชำวบ้ำนเร่ิมมีกำรซือ้ปุ๋ ยท่ีข้ำงถงุเขียนว่ำ “ปุ๋ ยเคมี” 
มำใช้แทน ขีค้วำยและขีค้้ำงคำว เร่ิมใช้ยำฉีดพ่นท่ีต้นหญ้ำเพ่ือฆ่ำให้หญ้ำตำย แทนกำรใช้ควำยกินหญ้ำ 
ไมน่ำนสิ่งท่ีเรำท ำ เพรำะหวงัว่ำจะท ำให้คณุภำพชีวิตดีขึน้นัน้ กลบัย้อนมำท ำลำยเรำเอง เม่ือถึงฤดนู ำ้หลำก 
น ำ้เร่ิมกัดเซำะดินริมตลิ่งพังลงมำ ท ำให้น ำ้ในล ำคลองตืน้เขิน กุ้ ง หอย ปู ปลำ ก็เร่ิมลดจ ำนวนลง         
อยำ่งรวดเร็ว           
 กำรสมัผัสได้ถึงวิถีชีวิตท่ีก ำลงัเปล่ียนแปลงไปและควำมสงสัยเก่ียวกับกำรทรงงำนของในหลวง
ด้ำนกำรเกษตร น ำมำซึง่ค ำถำมท่ีผมสงสยั ๒ ข้อ ข้อแรก ปุ๋ ยเคมี ยำฆ่ำหญ้ำ สำรเคมีทำงกำรเกษตรตำ่งๆ 
นัน้ มำจำกท่ีไหน เม่ือก่อนตอนท่ีบ้ำนท ำนำไม่เคยใช้สิ่งเหล่ำนีเ้ลย แต่พอเปล่ียนมำปลูกยำงพำรำและ
ปำล์มน ำ้มนั ท ำไมต้องพึ่งพำสิ่งเหล่ำนี ้ข้อสอง เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร แล้วท ำอย่ำงไรจึงจะเรียกว่ำ 
“พอเพียง” ประเทศไทยนีมี้คนท ำจริงๆ หรือไม ่ ซึง่ผมบอกกบัตวัเองวำ่ “จะตอ้งหาค าตอบดว้ยตนเองใหไ้ด”้  
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ตัง้แต่วันนัน้ จำกเด็กตัวเล็ก ๆ ในชนบทได้เติบโตขึน้  มีโอกำสได้ไปเรียนต่อในมหำวิทยำลัย      
เพ่ือตำมหำควำมฝันของตัวเอง จนกระทั่ง วันท่ี ๗ ธันวำคม ๒๕๕๓ ผมมีโอกำสเข้ำฟังสัมมนำในหัวข้อ        
“ตำมรอยเท้ำพ่อ สำนต่องำนเกษตร” วิทยำกรท่ีให้ควำมรู้ในวันนัน้มี ๓ คน แต่วิทยำกรท่ำนหนึ่ง คือ        
ดร.วิวฒัน์   ศลัยก ำธร ท ำให้ผมรู้สึกแปลกใจค ำพดูของท่ำนท่ีว่ำ “หญ้าไม่ใช่วชัพืช แต่หญ้าเป็นผ้าห่มของดิน” 
เพรำะแตกต่ำงจำกค ำสอนของ ดร. ในมหำวิทยำลยั ท่ีเคยบอกว่ำ “หญ้าเป็นวชัพืช หากมีอยู่ในแปลงปลูก     
จะแย่งธาตอุาหารของพืชหลกัทีเ่ราปลูก”         

 ผมรู้สึกสนใจจึงสืบค้นข้อมูลของท่ำนโดยละเอียด จึงได้รู้ว่ำ 
ดร.วิวัฒน์  ศัลยก ำธร เป็นท่ีรู้จักของลูกศิษย์ในนำม อำจำรย์ยักษ์   
แห่ ง  “มหำลัยคอกหมู ”  อ ดีต ข้ำ รำชกำร ท่ี เ คย รับใ ช้ ใก ล้ชิ ด
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ท ำหน้ำท่ีจดบนัทึกพระรำชด ำริ จดัท ำ
แผนงำนสนองพระรำชด ำริ ติดตำมประเมินผลและประมวลผลงำน
กำรสนองพระรำชด ำริของหน่วยงำนต่ำงๆ มำถวำยรำยงำนต่อ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั แต่ด้วยค ำพูดท้ำทำยของชำวบ้ำนท่ีว่ำ   
“ คณุเป็น ผอ. พูดยงัไงก็ได้ คณุมีเงินเดือนกิน มีรถหลวง มีน ้ามนัหลวง 
มีจิปาถะ ถ้าแน่จริงออกมาสิ ออกมาท าอย่างที่พูด ท าเกษตร
ธรรมชาติ อย่าใส่ปุ๋ ย อย่าฉีดยานะ แล้วมาปลูกป่าอย่างที่ว่า ถ้าได้ผล

แลว้ค่อยมาคยุกนัใหม่” ประกอบกบัเหตผุลอ่ืนอีกหลำยประกำร จึงท ำให้อำจำรย์ยกัษ์ตดัสินใจลำออกจำก
รำชกำรมำท ำให้ด ูและท ำส ำเร็จ จนปัจจบุนัอำจำรย์มีลกูศษิย์อยูท่ัว่ประเทศ    

 หลงัจำกนัน้ผมตดิตำมผลงำนของอำจำรย์ยกัษ์มำอย่ำงตอ่เน่ือง และได้ค้นพบวีดีทศัน์ของรำยกำร 
คนหวงแผ่นดินผ่ำนส่ือออนไลน์ ท่ีแนะน ำประวัติและวิธีกำรท ำเกษตรของอำจำรย์ ซึ่ง วีดีทัศน์นี ้
เปรียบเสมือนแสงสวำ่งทำ่มกลำงควำมมืดมิด ท่ีพอจะท ำให้ผมมองเห็นค ำตอบของค ำถำมท่ีตวัเองตำมหำ
มำตลอดระยะเวลำกว่ำ ๑๐ ปี “...ก็แผ่นดินมนัตายหมดแล้ว มันไร้ชีวิต ไร้อากาศ ไร้ไส้เดือน  ไร้จุลินทรีย์ 
เอาส่ิงมีชีวิตลงไปเพาะ มนัก็ไม่งอก มนัก็ไม่โต มนัตายหมด...” ค ำพูดตอนหนึ่งของอำจำรย์ยกัษ์ ท ำให้ผมมอง
ย้อนกลับไปท่ีแผ่นดินเกิดของตัวเองท่ีก ำลังจะเป็นเหมือนกับท่ีอำจำรย์พูด ผนวกกับกำรจัดกำรเรียน        
กำรสอนท่ีผมสัมผัสได้จำกในมหำวิทยำลัย ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตเพ่ือตอบสนองต่อระบบทุนนิยมและบริษัท   
ข้ำมชำติ กำรท ำเกษตรท่ีเอำเงินเป็นตวัตัง้ มุ่งผลผลิตสงูสดุ โดยไม่เคำรพตอ่ธรรมชำติเหมือนท่ีบรรพบรุุษ
เคยท ำมำ จงึเป็นสำเหตใุห้ผมตดัสินใจทิง้โอกำส และควำมสะดวกสบำยของตวัเองในรัว้มหำวิทยำลยั ทิง้กำร
เล่นกีฬำท่ีตวัเองรัก เขียนใบลำออกจำกมหำวิทยำลยั ยอมให้คนต ำหนิในกำรตดัสินใจ เพ่ือกลบัมำพฒันำ
แผน่ดนิบ้ำนเกิด ซึง่ก ำลงัถกูท ำลำยด้วยกำรท ำเกษตรเชิงเดี่ยว ให้กลบัมำมีควำมอดุมสมบรูณ์อีกครัง้ 
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หลังจำกลำออกจำกมหำวิทยำลัย     
ผมได้น ำควำมรู้จำกกำรศกึษำกำรท ำเกษตร
ตำมท่ีอำจำรย์ยักษ์ท ำมำทดลองปฏิบัต ิ 
เ ร่ิมจำกกำรฟื้นฟู ป่ำ  ด้วยกำรปลูกป่ำ         
๓ อย่ำง  ประโยชน์  ๔ อย่ำง  น ำ ต้นไ ม้       
ไปปลูกในสวนยำงพำรำ ต้นไม้ในท้องถ่ิน 
ผักป่ำพืน้บ้ำนท่ีขึน้เองตำมธรรมชำติก็ไม่
ตัดทิ ง้  ดูแลให้เติบโตไปด้วยกันในสวน
ยำงพำรำ เ ร่ิมท ำปุ๋ ยหมักและน ำ้หมัก
ชีวภำพ เพ่ือฟื้นฟูบ ำรุงผืนดินให้กลับมำมี
ชีวิตอีกครัง้ เร่ิมปลูกผักกินเองโดยท่ีไม่ใช้
ปุ๋ ยเคมี และสำรเคมีใดๆ เลย ทดลองท ำ

เตำเผำถ่ำนขนำดเล็ก เพ่ือน ำเศษก่ิงไม้ยำงพำรำมำเผำเป็นถ่ำนไว้ใช้ในครัวเรือน ทดลองเลีย้งหมหูลมุเพ่ือ
เป็นรำยได้เสริม ผลพลอยได้จำกกำรเลีย้งหมูหลุม คือ ปุ๋ ยหมักอย่ำงดีท่ีพร้อมจะน ำไปใส่ต้นไม้                
น ำหญ้ำแฝกมำเพำะขยำยพันธุ์  แล้วน ำไปปลูกบริเวณริมตลิ่งเพ่ือป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน              
ในเวลำนัน้ แม้กระทัง่พ่อ แม่  ก็ไม่เช่ือว่ำกำรท ำเกษตรท่ีไม่ใช้สำรเคมีจะเป็นไปได้ ญำติพ่ีน้องและชำวบ้ำน    
ก็คดิวำ่ “ผมบา้ไปแลว้” แตก่ำรไมเ่ช่ือของผู้คนรอบข้ำง ยิ่งเป็นแรงผลกัดนัให้ผมมีก ำลงัใจท่ีจะพิสจูน์ให้เขำ
เหล่ำนัน้เห็นให้ได้ โดยมีค ำพูดของอำจำรย์ยกัษ์เป็นแรงบนัดำลใจ “...พระองค์ท่านบอกว่าให้เร่ิมเดี๋ยวนี้
แหละ และก็ให้เดินไปทีละก้าว ช้าๆ ไปเร่ือย ไม่ต้องรีบร้อน ใครจะไม่ยอมรับ เขาจะไม่เข้าใจ ช่างเขา     
ใหท้ าไปทีละนิด ทีละนิดๆ... ”  
 ๒  ปีผ่ำนไป จำกสวนยำงพำรำท่ีเคยมี
ต้นยำงพำรำเพียงชนิดเดียว ได้กลำยเป็น 
“ ป่ำยำงพำรำ ”  ท่ี มี ต้นไ ม้ถึ ง  ๕  ระดับ         
มีพรรณไม้กว่ำ ๖๐ ชนิด ทัง้ไม้ชัน้สงู ไม้ชัน้
ก ล ำ ง  ผั ก ป่ ำ อ ำ ยุ ยื น ท่ี มี ล ำ ต้ น เ ตี ้ย            
พืชสมุนไพร และเถำวัลย์ท่ีมีล ำต้นเร่ียดิน 
และชัน้สุดท้ำยพืชผักพืน้บ้ำน สมุนไพรท่ีมี
หวัอยูใ่ต้ดนิ เม่ือฝนตกลงมำน ำ้ฝนส่วนหนึ่ง
ก็ได้ถูกดูดซับไว้ด้วยรำกของต้นไม้ ส่วนท่ี
เหลือจึงไหลลงสู่ล ำคลอง เม่ือถึงหน้ำแล้ง 
ใบยำงพำรำ ร่ วงหล่นลงมำทับถมกัน



กลำยเป็นปุ๋ ย มีต้นไม้ชว่ยป้องกนัแสงแดดท่ีสอ่งลงมำ ท ำให้หน้ำดนิไม่แห้ง ระบบนิเวศน์แบบพึ่งพิงกลบัคืน
มำอีกครัง้ จำกผืนดินท่ีก ำลงัจะตำยด้วยกำรใช้ปุ๋ ยเคมี ก็กลบัมำมีชีวิต ในดินมีไส้เดือน มีสิ่งมีชีวิตตวัเล็กๆ 
มำกมำยมำย่อยสลำยเศษซำกพืชท่ีน ำไปห่มดินไว้  พืชผักท่ีไม่มีใครเช่ือว่ำจะโตได้โดยไม่ใช้สำรเคมี            
ก็ตดิดอกออกผล ไว้เก็บกินในครอบครัว แล้วมีเหลือแบง่ปันให้กบัเพ่ือนบ้ำนอีกด้วย   
 ถึงตอนนี ้ผมสำมำรถหำค ำตอบได้ให้กับตวัเองได้แล้ว แม้จะใช้เวลำกว่ำ ๑๐ ปี ก็ตำม แต่เม่ือได้พบ
ค ำตอบ ทกุสิ่งทกุอยำ่งท่ีเคยอดัอัน้ได้ระเบดิออกมำจำกหวัใจ ปมถกูคลำยอย่ำงเหลือเช่ือ ท ำให้มีก ำลงัใจในกำร
พิสูจน์ตนเอง พิสูจน์แนวคิดของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว แม้ควำมส ำเร็จจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ วัดเป็นมูลค่ำ
หรือเป็นตวัเงินไมไ่ด้ แตส่ิ่งท่ีผมได้กลบัคืนมำ คือ ควำมอดุมสมบรูณ์ของผืนแผ่นดิน ควำมสขุท่ีได้ใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่ำยอยู่กับครอบครัว ได้เห็นต้นไม้ท่ีปลูกกับมือผลิดอก ออกผล เติบโตขึน้ทุกวนั และควำมตืน้ตนัใจท่ีได้
เป็นส่วนเล็กๆ ในกำรตอบแทนสิ่งท่ีพ่อของแผ่นดินได้ตรำกตร ำพระวรกำย ทรงงำนหนกัเพ่ือคนไทยมำตลอด
ระยะเวลำ ๖๐ ปี แหง่กำรครองรำชย์       
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ผมจะลำออกจำกมหำวิทยำลยั เพ่ือกลบัมำพิสจูน์สมมติฐำนของค ำถำมท่ีเกิดขึน้กับ
ตวัเอง แต่ก็ไม่ได้ละทิง้กำรเรียน โดยผมไปสมคัรเรียนประกำศนียบตัรวิชำชีพในวิทยำลยัเกษตร ซึ่งเป็นกำร
เรียนแบบขยำยโอกำส และวำงแผนชีวิตไว้ว่ำ เม่ือผ่ำน ๒ ปี ไปแล้ว ต้นไม้ท่ีผมปลูกจะโตสูงกว่ำต้นหญ้ำ
และวัชพืช พอท่ีจะเจริญเติบโตต่อไปได้โดยท่ีไม่ต้องดูแลมำกนัก ผมก็จะกลับไปเรียนต่อให้จบปริญญำ
เหมือนเพ่ือน ๆ คนอ่ืน          

 จำกนีเ้หลือเพียง ๑ ปี ผมก็จะเรียนจบปริญญำตรี เม่ือเรียนจบ ผมตัง้ใจไว้ว่ำจะกลบัไปเขียนต ำรำ
ท่ีมีชีวิตลงบนแผ่นดินเกิดของตวัเอง สำนต่อจำกท่ีได้เร่ิมต้นท ำไว้แล้ว โดยกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำเป็นหลักในกำรด ำเนินชีวิต น ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียนตลอดชีวิตท่ีผ่ำนมำ น ำมำปรับใช้ให้
เหมำะสมกบัภูมิสงัคม และสภำพภูมิประเทศ สร้ำงพืน้ฐำนให้เกิดเป็นตวัอย่ำงของควำมส ำเร็จ เพ่ือให้คน
ในท้องถ่ินได้มำเรียนรู้ แล้วน ำกลบัไปปรับเปล่ียนวิธีกำรท ำกำรเกษตร ให้กลำยเป็นวิถีเกษตรแบบพึ่งตนเอง 
ซึ่งจะท ำให้ชำวบ้ำนมีควำมพออยู่ พอกิน มีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ ไม่มีหนีส้ิน ชมุชน สงัคม  จะกลบัมำมีควำมสุข
อีกครัง้             
 ดังพระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ในพิ ธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๑๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ควำมวำ่   
 “...การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้     
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยดั แต่ถูกต้องตามหลักวิชา     
เมื่อไดพื้น้ฐานมัน่คงพร้อมพอควรและปฏิบติัได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขัน้ที่
สูงข้ึนโดยล าดบัต่อไป…”         
 ประกำรส ำคัญผมจะไม่ย่อท้อท่ีจะท ำตำมปณิธำน ซึ่งได้ให้ไว้กับตัวเองว่ำ “ลูกจะเดินตาม    
รอยเท้าพ่อ คืนชีวิตให้แผ่นดนิ ผืนป่า และสายน า้ จนกว่าจะสิน้ลมหายใจ”  


