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เรื่อง เฉลิม พีรี

รายละเอียด

           นายเฉลิม พีรี เป็นบุคคลที่เรียนรูดานเกษตรอยูตลอดเวลาและปรับปรุงสวนสมโอใหเป็นฐานการเรียนรู

เปิดเป็นศูนยการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอยางในชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนจากบุคลากร

กศน.ในพื้นที่ มาตัง้แตแรกเริ่มซึ่งขณะนัน้คือ นายอนันต แกวทอง เป็นผูอํานวยการ กศน.อําเภอบึงสามัคคี ถือวา

รวมทุกขรวมสุขกันมาตลอดเวลา ทัง้น้ีสิ่งที่เป็นฐานการเรียนรูที่นาสนใจโดดเดนมากคือ การขยายพันธุพืชแบบ

ควบแนน ที่เปรียบเหมือนงานวิจัยที่นาทึ่งคือใชยอดของตนไมเพราะไมจําเป็นตองเป็นกิ่งแกแบบที่ใชปักชํากัน

ทัว่ไป ตามแบบนักวิจัยชาวบานหรือปราชญชาวบาน ปัจจุบันลุงเฉลิม อยูบานเลขที่ 75 หมูที่ 3 บานใหม ตําบล

บงึสามคัคี อาํเภอ   บงึสามคัคี จงัหวดักาํแพงเพชร ปัจจบุนัมีอายุ 63 ปี ปราชญชาวบานไดรบัพระราชทานปรญิญา

เศรษฐศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ประจําปี 2557 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎกําแพงเพชร เป็นประกันความมุงมัน่และความตัง้ใจ รวมทัง้รางวัลที่ไดรับตอเน่ืองมาตลอดจากหลาย

หนวยงาน แมนกระนัน้ก็ยังใฝ เรียน โดยเรียนกับ กศน.อําเภอบึงสามัคคี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งก็

ใกลจะจบการศึกษาแลวเชนกัน

           จดุเริม่ตนลงุเฉลิม เดมิประกอบอาชพีทาํไรออย และ ปลกูขาวโพดฝักออน เพื่อสงโรงงานแตตอมาไดปรบั

เปลี่ยนระบบการผลิต โดยแบงพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง มาปลูกสมโอ  หากจะพูดงายๆก็คือ ไดทํากิจกรรม

พืชเชิงเดี่ยวพบวา มีภาระหน้ีสินอยูตลอดเวลา เพราะตอง จัดซื้อปัจจัยการผลิต ไดแก ป ุยเคมี และ ยาเคมีมาใช
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ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง อีกทัง้ไมสามารถที่จะควบคุมการใชจายของครอบครัวได ตอมาปี พ

.ศ. 2550 มีหนวยงานทางภาครัฐ ไดจัดทัศนศึกษาดูงาน โครงการตามแนวพระราชดําริ ที่หวยฮองไคร จังหวัด

เชียงใหม  ไดทราบถึงแนวทางการปรับปรุงบํารุงดินในสภาพปาที่เสื่อมโทรม พรอมมีการอนุรักษดินและน้ํา จึง

เกิดจุดเปลี่ยนที่เกิดแรงจูงใจใหอยากปรับปรุงกิจกรรมของตนเอง ใหมาอนุรักษดินและน้ํา ในขณะเดียวกัน ก็ได

น อมนําเอา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน มาปรับวิธีคิด พรอมกับนําความรูที่ไดมาปรับปรุง

พื้นที่ของตนเองทันที ในขณะที่เริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน ก็คนพบวา การที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรนัน้ ตองปรับที่

วิธีคิดของตนเองกอนจากนัน้ๆ  ก็คอย พูดคุยสื่อสาร ทําความเขาใจกับคนสมาชิกครอบครัวที่อยูรอบขางตัวเราให

เขาใจกับแนวคิดของเราเสียกอน จากนัน้ก็ตองลงมือทําทันที เริ่มตนลงมือทําสิ่งที่งายๆไปกอน แลวคอยๆขยาย

ทําสิ่งที่ยากขึ้นเป็นลําดับ โดยมี กศน. เป็นผูที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือมาตลอด ปัจจุบันน้ีครอบครัวคุณลุงเฉลิม

ปรับปรุงสวนสมโอที่มีอยู ใหเป็นสมโอปลอดภัย แบบอินทรีย ปรับเปลี่ยนจากการใชป ุยเคมี ยาเคมี มาเป็นการใช

ป ุยอินทรียจากกอนเบญจคุณ ของมูลนิธิอาจารยจําเนียร สาระนาค ที่ลุงทําเองซึ่งตอยอดจากการเขาอบรมกับ

กศน. รวมทัง้เลีย้งไก เป็ด  เลีย้งหมูหลุม จากนัน้ก็มีการผลิตน้ําสมควันไมและการผลิตน้ําหมักจากพืชสมุนไพรที่

หาไดในทองถิ่น มาใชทดแทนการใชสารเคมี  นอกจากนัน้ยังไดปรับสวนสม เป็นการปลูกไมยืนตนแบบผสม

ผสาน รมเย็น ใหเป็นธรรมชาติ

           ลุงเฉลิม เป็นบุคคลที่มีความรู ดานการเกษตรอยางแทจริง พรอมเป็นคนที่ปฏิบัติจริงเป็นคนที่เรียนรูอยู

ตลอดเวลา อีกทัง้ยังไดปรับปรุงพื้นที่รอบๆที่อยูอาศัย และปรับปรุงสวนสมโอใหเป็นฐานการเรียนรูหลายฐาน

ปัจจุบันไดเปิดเป็นศูนยการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอยางในชุมชน และมีผูสนใจมาขอศึกษา และ

มาศึกษาดูงานอยางตอเน่ืองในปีหน่ึงไมน อยกวาพันคน นอกจากนัน้ยังมีหนวยงาน องคกรทัง้ภาครัฐและเอกชน

ไดมาประสานงานแหงความรวมมือ เพื่อพัฒนากิจกรรมของลุงเฉลิม เป็นศูนยการเรียนรูตามแนวพระราชดําริอีก

ดวย  ซึ่งลุงเฉลิม ไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภาคี พรอมไดรับเป็นวิทยากรอยางตอเน่ืองทัง้ในพื้นที่และ

ตางจังหวัด รวมทัง้ยังเผยแพรใน facebook ชื่อ “สวนลุงเฉลิมเกษตรพอเพียง”เป็นตน พรอมยังไดนําความรู

กลับมาพัฒนาตนเอง จนเป็นที่สนใจของคนที่อยูในชุมชนและนอกชุมชน ไดมาศึกษาดูงานและขอรับความรูอยาง

ตอเน่ือง ซึ่งสงผลใหไดรับรางวัลศูนยการเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ระดับอําเภอดีเดน ระดับจัง

หวัด ประจําปี 2556 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   

           สิง่ที่เป็นฐานการเรยีนรูที่โดดเดน คอื การขยายพนัธุพชืแบบควบแนน ที่เปรยีบเหมอืนงานวจิยั ที่นาทึ่งคอื

ใชยอดของตนไม  เพราะไมจําเป็นตองเป็นกิ่งแก แบบที่ใชปักชํากันทัว่ไป ตัดดวยกรรไกรหรือ มีดคมๆ  ใหรอย

ตัดเป็นแนวเฉียงนํามาปักชําในดินที่เตรียมไว คือดินที่ขุดลึกลงไปจากหน าดิน ไมใชหน าดินหรือดินผสมป ุยใดๆ

นําดินที่ไดมาพรมน้ําใหพอชุม นําดินมาใสภาชนะที่เราจะใชชํายอดไม ใหสามารถมองเห็นไดวารากจากยอดตนไม

 อากาศที่ปิดและไอน้ําจะทําใหกิ่งชํามีน้ําตลอด และไอน้ําจะเรงตาใหออกใบใหมขึ้นมา เรงใหใบเปิด  เพื่อรับแสง
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จะสงผลใหเกิดการสังเคราะหเป็นอาหาร เรงใหกิ่งเกิดราก ทิง้ไวประมาณ 15 วัน จะเกิดรากงอกออกมาใหเห็น

 ตามแบบนักวิจัยชาวบานหรือปราชญชาวบาน พืชที่ใชวิธีน้ีมีหลายอยางดวยกันที่ลุงเฉลิมไดทดลองทําแลว ไดแก

มะนาว มะกรูด ชมพู สะเดา มะเดื่อ หมอนบราชิล ทับทิม แคนา แคปา มะกอก มะไฟ  ตะขบปา แมงลักผักแพว

ผักขม เป็นตน สามารถขยายพันธุไดครัง้ละมากๆตามที่ตองการ พืชไมกลายพันธุ และมีความแข็งแรงกวาการ

ตอนกิ่งหรือปักชําแบบธรรมดา

           น่ีคอืสิง่ที่ลงุเฉลิม ที่เริม่ตนจากพื้นที่ที่มีอยูเลก็ผนืหน่ึงกลายเป็นแหลงเรยีนรูศนูยการเรยีนรูดานเศรษฐกจิ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ซึ่งพิสูจนใหเห็นวาทําไดจริงและมีความยัง่ยืนในการใชชีวิต และในขณะเดียวกัน

ก็ไดรับเชิญเป็นวิทยากร หลายตอหลายครัง้ ซึ่งถือวาเป็นการนําองคความรูที่ไดลองผิดลองถูกมาเผยแพรโดยไม

คิดมูลคา ทัง้เด็ก เยาวชน ประชาชนทัว่ไป อยางตอเน่ืองยาวนาน จนเป็นที่ประจักษแกผูพบเห็น ภาครัฐ ภาคเอก

ชน สื่อมวลชน ใหการยอมรับ เป็นแบบอยางที่ดีกับสังคม แมวันน้ีลุงเฉลิม จะเป็นที่รูจักแพรหลายในวงกวางมา

ขึ้น ไดรับรางวัลมากมาย แตสิ่งที่คุณลุงภาคภูมิใจมากที่สุดคือการเดินมาแนวพระราชดําริ พรอมทัง้นําแนวทาง

พระราชดําริเผยแพรใหเยาวชน ประชาชน เพื่อการพัฒนา อยางยัง่ยืนถือเป็นการแทนคุณแผนดินเกิดไดอยาง

ภาคภูมิ และลุงเฉลิมทิง้ทายวารางวัลน้ีถือเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว ที่จะยึดมัน่ถือมัน่

ทําความดีเดินตามแนวทางพระราชดําริ ตอไป พรอมอุทิศตนเองถายทอดความรูประสบการณ ใหนักเรียน นัก

ศึกษา ประชาชนที่สนใจอยางเต็มกําลังของตนเองจนกวาชีวิตจะหาไม

ภาพโดย : https://www.youtube.com/watch?v=syGcLJazGJI

คําสําคัญ : เฉลิม พีรี

ที่มา : https://www.kppnews.net/2016/11/19/48483

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-03-02
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