คานา
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และมอบหมายให้สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้
ดาเนินการกิจกรรมที่ 1"ฝึกอบรมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ
“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ในการปรับเปลี่ยนว ิถีชวี ิต ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลัก
กสิกรรมธรรมชาติ มาแล้วนั้น
จากสถานการณ์ ของประเทศไทยในปัจจุ บั นต้ องเผชิญกั บผลกระทบจากว ิกฤตการ
แพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ส่ งผลกระทบไปถึ งว ิกฤตทางด้ าน
เศรษฐกิจ ด้ านการสาธารณสุขด้านการคมนาคมและอื่น ๆ ส่งผลให้ เกิดว ิกฤตทางสังคมขนาดหนักไป
ทัว่ จึงทาให้ต้องปรับเปลี่ยนว ิธีการฝึกอบรมโดยใช้ว ิธีการฝึกอบรมแบบทางไกล (online) ผ่านระบบ
Zoom หร ือระบบอื่น เพื่อลดการรวมกลุ่มตามมาตรการของรัฐบาล
เพื่ อให้ การดาเนิ นโครงการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ และเป็ นไปได้ ในทิศทางเดี ยวกั น
สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้ จด
ั ทาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ทม
ี ว ิทยากรได้ใช้เป็นแนวทางในการอบรมต่อไป

สถาบันการพัฒนาชุมชน

สารบัญ
หน้า

ความเป็นมา
๑. ตารางกิจกรรม

๑

๒. แผนการสอน

๒

๓. สังเขปว ิชา

๗

4. เนื้อหาว ิชา

๒๑

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่

๒๑

หลักกสิกรรมธรรมชาติ

๖๐

ทฤษฎีบันได ๙ ขั้นสู่ความพอเพียง

๘๓

สุขภาพพึ่งตน พัฒนา ๓ ขุมพลัง “พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา”

๘๖

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

๘๗

เร ียนรูจ้ ากการฝึกปฏิบัติ “9 ฐานการเร ียนรู ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง”

๘๙

หลักการออกแบบเชิงภูมิสังคมและการออกแบบโคก หนอง นาฯ เบื้องต้น

๑๒๙

Work shop การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

๑๓๕

ถอดรหัส “พระมหาชนก”

๑๓๗

ถอดบทเร ียนผ่านสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินว ิกฤต”

๑๔๑

ถอดบทเร ียนประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้าน “ว ิถีภูมิปญ
ั ญาไทยกับการพึ่งตนเอง” ๑๔๒
ถอดบทเร ียน “เอามื้อสามัคคี”

๑๔๓

ภาคผนวก
- กิจกรรมหน้าเสาธง บทคากล่าวปฏิญาณตนหน้าเสาธง , บทพิจารณาอาหาร, คาถาเลี้ยงดิน
- QR Code ว ิชาเร ียน และ เพลงอบรมโคกหนองนาฯ
- สื่อเร ียนรูจ้ ากภาพยนตร์

ความเป็นมา
“โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

1. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากว ิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ส่งผลกระทบไปถึงว ิกฤตทางด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการ
สาธารณสุขด้านการคมนาคมและอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดว ิกฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก จากการ
รายงานของ McKinsey & Company (March 26, 2020) จะส่งผลให้โลกมีผลผลิต(Productivity)
ลดลงถึง 30% นั่นหมายถึง โลกจะขาดอาหารและเศรษฐกิจจะมีการเติบโตลดลง -1.5% ของ World
GDP อีกทั้งว ิกฤตด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเรอื่ งภั ยแล้งและน้าท่วม ที่คาดว่าจะมี
ความรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่และขอบเขตทีก
่ ว้างมากขึ้น ซึง่ จะสร้างความเสียหายต่ อ
ชีว ิตและโครงสร้างพื้นฐานทีจ
่ าเป็นทาให้เศรษฐกิจฐานราก (Local economy) ของประเทศเกิดความ
เสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตร

ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อม
โทรมลง และมี แนวโน้ มที่ จะสู ญเสี ยความสามารถในการรองรับความต้ องการมนุ ษยชาติ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นว ิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ถูกกาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่ อยอด และพัฒนา
ประเทศ ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิ พล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสร ิมกระบวนการเร ียนรูแ
้ ละการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศู นย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้ พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและ
บร ิหารจัดการโดยชุ มชน พั ฒนาหมู่ บ้ านหร ือชุ มชนให้ มี ว ิถี ชวี ต
ิ เศรษฐกิ จพอเพี ยง และเป็นสั งคม
“อยู่เย็น เป็นสุข” ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธก
ิ สิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเคร ือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 7 ภาคี ได้น้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
เพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเร ือน และ
พั ฒ นาคนให้ มี ความรู แ
้ ละปรับตั วให้ สามารถด าเนิ นชีว ต
ิ อย่ างมี ความสุ ข มี อาชีพ สร้างรายได้
ท่ามกลางว ิกฤตโลกทีม
่ ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทาโครงการทีป
่ ระยุกต์การใช้ศาสตร์
พระราชาและน้อมนาเอาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิกว่า 40 ทฤษฎี ที่

ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิด
การพัฒนาพื้นทีแ
่ ละการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเอง และรองรับภัยพิบัติ

ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”สร้างการพัฒนาคุณภาพชีว ิตให้ เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคม
ต่าง ๆ ผ่านการทางานในรูปแบบการจ้างงานและการร่วมกันลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและ
งบประมาณและบูรณาการการทางานจากภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเร ือน
และชุ มชนที่ เข้าร่วมโครงการในระดั บพื้ นฐาน ด าเนิ นการสร้าง (1) พื้ นที่เร ียนรูช้ ุ มชนต้ นแบบการ
พั ฒ นาคุ ณภาพชีว ต
ิ (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดั บต าบล จ านวน
337 ตาบล แยกเป็น ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ จานวน 23 พื้นที่ และพื้นที่ 15 ไร่ จานวน 314 พื้นที่ รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ไร่ และให้ การสนับสนุนเพื่อพัฒนา (2) พื้นที่ครัวเร ือนต้ นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีว ิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดั บครัวเร ือน จ านวนทั้งสิ้ น
24,842 ครัวเร ือน ขนาดพื้นทีไ่ ม่เกิน 3 ไร่/ครัวเร ือน รวมพื้นทีไ่ ม่เกิน 54,676 ไร่ และ (3) บูรณาการ
ร่วมพัฒนาพื้ นที่ระดั บตาบล เพื่อการบร ิหารจัดการน้าขั้นพื้ นฐานที่เหมาะสมกั บภูมิสังคมตามแนว
พระราชดาร ิ 10 ว ิธี เชือ
่ มโยงกับพื้นที่ปฏิบัติการโครงการฯ จากนั้ นพัฒนาสู่ ระดั บก้าวหน้าโดยการ
ดาเนินการส่งเสร ิมการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทร ีย์ว ิถีไทย
และยกระดับชุมชนทั้ง 337 ตาบล ให้สามารถ (1) แก้ไขว ิกฤตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ (2) เสร ิมสร้างความสามัคคีและสร้างเสร ิมสุขภาพให้แข็งแรงผ่านการทากิจกรรมพัฒนา
พื้นที่รว่ มกัน (3) สร้างระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและผลิตสมุนไพร
ต่าง ๆ เพื่อยกระดับอาหารให้เป็นยาที่สามารถสร้างเสร ิมภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ อีกทั้งยัง (4) เพิ่มการ
จัดการให้ กักเก็บน้าฝนที่ตกในพื้นที่ได้ เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดารงชีว ิตช่วยแก้ปัญหาภัย

แล้ งและน้ าท่ วม (5) เพิ่ มพื้ น ที่ ป่ าที่ ช ่วยฟอกอากาศที่ บ ร ิสุ ท ธิ์แ ละช่วยกั ก เก็ บ คาร์บอนในชั้น
บรรยากาศ ลดปั ญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก PM 2.5 (6) เก็ บรักษาและฟื้ นฟู หน้ าดิ นด้ วยการเก็ บ

ตะกอนดินในพื้นที่ ช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศใน ดิน น้า และป่า (7) เพิ่มความหลากหลาย
ให้กับพันธุกรรมของสิ่งมีชวี ิตทัง้ พืชและสัตว์ ทีส
่ าคัญยังช่วยให้ชุมชนได้

ทั้งนี้ การดาเนิ นการพัฒนาสู่ ระดั บก้ าวหน้ า ในระยะที่ 2 มีแผนดาเนินการส่งเสร ิมในระดั บ

ชุมชนให้ รวมตั วกั นจัดตั้ งกลุ่ มเป็นกลุ่ มอาชีพเพื่ อสร้างว ิสาหกิ จชุ มชน ซึง่ จะส่งผลให้ เกิ ดการสร้าง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนกระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสร ิมและสนับสนุนให้ว ิสาหกิจ
ชุมชนสามารถพัฒนายกระดั บมุ่งไปสู่การจัดตั้ งบร ิษั ทว ิสาหกิจเพื่อสังคมในระดั บตาบล เพื่อพัฒนา
ศั กยภาพการเพิ่มผลผลิตต่ าง ๆ ที่ได้ จากในพื้นที่ดาเนิ นการ เพิ่มมูลค่าด้ วยการแปรรูป ขยายตลาด
การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ และสร้างงานว ิจัยชุมชนเพื่อยกระดั บผลิตภั ณฑ์หร ือค้นหาอัตลักษณ์ ของ
ชุ มชน การสร้างนวั ตกรรมที่ เหมาะสมกั บภู มิ สั งคมของชุ มชน สร้างการจัดการความรู ใ้ นมิ ติ การ
พึ่งตนเองด้ านครู คลั ง ช่าง หมอ ของชุ มชน ร่วมกั บสถาบันการศึ กษาในพื้ นที่ ชุมชนทั่วประเทศ ให้
ได้ ผลการด าเนิ นงานที่สามารถนาไปต่ อยอดให้ กับว ิสาหกิ จชุ มชนในด้ านการพั ฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดั บเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมทั้งสร้างการสื่อสารสังคม

ให้ เกิดกระบวนการเร ียนรูแ
้ ละการมีส่วนร่วมในระดั บชุ มชน ระดั บตาบล ระดั บอาเภอ ระดั บจังหวัด
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เรอื่ งการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency

Economy Philosophy: SEP) ในรูปแบบการทางานตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจนเป็นว ิถีชวี ิต
ของประชาชนให้ บรรลุตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) (SEP for SDGs) ในรู ปแบบและว ธิ ีการต่ าง ๆ ที่ เข้ าถึ งคนได้ ทุ กระดั บและทุ กวั ย ผ่ านการ
ด าเนิ นงานโครงการในทุ กพื้ นที่ เพื่ อสื่ อสารว ธิ ีการแก้ ไขว กิ ฤตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงด้วยการสร้างตัวอย่างความสาเร็จที่เรม
ั รูอ
้ ย่างแพร่หลาย
่ ิ ต้นจากการพัฒนาคนให้ โลกได้ รบ
ซึ่ งการขั บ เคลื่ อ นตามกระบวนการทั้ ง 2 ระยะ จะเป็ น การ (8) เตร ียมความพร้อ มให้ ชุ ม ชนมี

ความสามารถในการพึ่งตนเองในเรอื่ งของน้า อาหาร และพลังงานทดแทนสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต่ อ
สภาพปั จจุ บั นที่ โลกก าลั งเผชิญ กั บว กิ ฤต ความเปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิ อากาศและภั ยพิ บั ติ

ธรรมชาติอย่างรุนแรง ว ิกฤตทางด้านโรคระบาดว ิกฤตทางด้านความอดอยากและว ิกฤตความขัดแย้ง
ของสงครามเศรษฐกิจหร ือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสร ิมการเร ียนรูก
้ ารน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
2.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบล และระดับครัวเร ือน
2.3 เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร

แรงงานและบั ณฑิ ตจบใหม่ กลุ่ มแรงงานที่ อพยพกลั บท้ องถิ่ นและชุ มชน ที่ ได้ ร บ
ั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ในช่วงว ิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3. ผลที่คาดว่าจะได้รบ
ั
3.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชีว้ ัด
ผลผลิตของโครงการ
1) กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนาขับเคลื่อน การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่
เป้าหมายได้ จานวน 34,367 คน
2) เกิดพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต (Community Lab
Model for quality of life : CLM) จานวน 337 ตาบล ขนาดพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 4,940 ไร่
3) เกิดพื้นที่ครัวเร ือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต (Household Lab

Model for quality of life : HLM) ขนาดพื้นทีไ่ ม่เกิน 3 ไร่ จานวน 24,842 ครัวเร ือน ขนาดพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 54,676 ไร่
4) เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน
อพยพกลับท้องถิ่นทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากว ิกฤตโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่
3,246 ตาบล รวมจานวน 9,188 คน

ตัวชีว้ ัด
1) เกิ ดแกนนาการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจาฐานเร ียนรู ้
การพึ่งพาตนเอง และครูพาทา จานวน 34,367 คน
2) เกิ ดพื้ นที่เร ียนรูช้ ุ มชนต้ นแบบ ระดั บต าบล จานวน 337 ต าบล และระดั บ
ครัวเร ือน จานวน 24,842 ครัวเร ือน
3) เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จานวน 9,188 คน
4) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากเดิมภายใน 2 ปี
5) พื้นทีค
่ รัวเร ือนทีเ่ ข้าร่วม จะลดปัญหาภัยแล้งได้ 50% ของพื้นที่ ภายใน 3 ปี

3.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชีว้ ัด

1. เพิ่มรายได้ครัวเร ือนทีผ
่ ่านการพัฒนาพื้นทีค
่ รัวเร ือนต้นแบบในปีแรก เป็นการสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารให้ กับครัวเร ือน/ชุมชน โดยเฉพาะเรอื่ งการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย

เท่ากับเพิ่มรายได้ให้กับครัวเร ือนและพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว สามารถผลิตข้าวนาปีคิดเป็นผลผลิตเป็น

ข้าวสามารถเป็นแหล่งอาหาร หลักเลี้ยงดูคนในชุมชน ระยะต่ อมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหม่ตาม
แนวพระราชดาร ิ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ซึง่ ผลผลิตจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเร ือน

2. เพิ่มการจ้างงานด้ วยการสร้างงานสร้างรายได้ ให้ แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิต

จบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่ นและชุมชนที่ได้ รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์ ในช่วงว ิกฤต

การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้ วยการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อ
เร ียนรู ช
้ ุ ม ชนต้ นแบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ (Community Lab Model for quality of life :
CLM) ระดั บตาบล จานวน 337 ตาบล ๆ ละ 10 คน รวม 3,370 คน และจ้างงานในพื้นที่ครัวเร ือน
ต้ นแบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ต
ิ (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดั บ
ครัวเร ือน จานวน 2,909 ตาบล ๆ ละ 2 คน รวม 5,818 คน รวมผู้ได้รบ
ั การจ้างงาน ทั้งสิ้น 9,188 คน
จ้างงานคนละ 9,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

3. เพิม
่ ักเก็บน้าฝนในพื้นทีโ่ ครงการฯ ได้ไม่น้อยกว่า 145 ล้านลูกบาศก์เมตร
่ พื้นทีก

4. สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยเฉพาะเรอื่ งข้าว สามารถผลิตข้าวนาปี
คิดเป็นผลผลิตเป็นข้าว จานวน 10,818,780 กิโลกรัม สามารถเป็นแหล่งอาหารหลักเลี้ยงดูคนใน
ชุมชนได้ปล
ี ะไม่น้อยกว่า 108,187 คน
5. เพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหม่ตามแนวพระราชดาร ิ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ได้

ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ คิดเป็นจานวนต้นไม้ปลูกใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 10,303,600 ต้น

6. ฟื้ นฟู ทรัพ ยากรดิ น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า 25,759 ไร่ต่ อปี ลดการชะล้ า งหน้ าดิ นที่
ก่อให้เกิดตะกอนดิน คิดเป็นปร ิมาณ 2,575.9 ตันต่อปี
3.3 ผลสัมฤทธิ/์ ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

1. ครัวเร ือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีรายได้ มีอาชีพทีม
่ ั่นคง มีคุณภาพชีว ิตและมีความสุข
2. ชุ ม ชนมี ศู น ย์ เร ียนรู ต
้ ้ นแบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ ด้ วยหลั ก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1

2

วางแผนขัน
้ ตอนการฝึกอบรม “โคก หนอง นา” ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
วันที่ 1
เวลา
08.00 –

09.00 น.

หัวข้อ/ว ิชา
ลงทะเบียน/

วางแผนงาน แบ่งคน แบ่งงาน เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบ

Zoom /

- ถ่ายรูปรายบุคคล เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม

เข้าสู่ระบบ
ถ่ายภาพ

09.00 –

10.00 น.
10.00 –

12.00 น.

รายละเอียด

เปิดการ

- ลงทะเบียนผู้อบรม บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียด

อุปกรณ์ที่ใช้
- เอกสารลงทะเบียน
- เว้นระยะห่าง

- ซักซ้อมความเข้าใจการอบรมแบบ ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หร ือ

ระบบอื่น ๆ

วางแผนการทาพิธเี ปิดการฝึกอบรม

- ไมค์+ลาโพง

ฝึกอบรม

- ชีแ
้ จงวัตถุประสงค์ของการอบรมกลุ่มเป้าหมายฯ

หลักปรัชญา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และทฤษฎีใหม่

- ไมค์+ลาโพง

- ส.ค.ส. 2547 ว ิกฤตระเบิดสี่ลูก

- ฟลิตชาร์ท ปากกาเคมี

ของเศรษฐกิจ

วางแผนหาผู้บรรยาย มีว ิชาการที่บรรยาย ดังนี้

ทฤษฎีใหม่

- ปรัชญา 3 ระบบ (ทุนนิยม สังคมนิยม เศรษฐกิจพอเพียง)

พอเพียง และ

- แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม ศาสตร์พระราชา ว่าด้วยดิน น้า ป่า คน

- การนั่งเว้นระยะห่าง
การฝึกอบรม

- สื่อการบรรยาย

- การนั่งเว้นระยะห่าง
การฝึกอบรม

10.30 –

รับประทาน

- รับประทานอาหารว่าง/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

12.00 -

รับประทาน

แยกรับประทานอาหารกลางวัน เว้นระยะห่างตามมาตรการลดการแพร่

สถานที่อบรม ไม่แออัด

หลักปรัชญา

ผู้บรรยาย : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ (ต่อ)

- สื่อการบรรยาย

พอเพียง และ

- ว ิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

- การนั่งเว้นระยะห่าง

10.45 น.
13.00 น.
13.00 –

14.๓0 น.

อาหารว่าง
อาหาร

กลางวัน
ของเศรษฐกิจ
ทฤษฎีใหม่

- เว้นระยะห่างของผู้เข้าฝึกอบรม
ระบาด ของ โคว ิด -19

- ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นาโมเดล"
- ทาแบบคนจน ( เอามื้อสามัคคี)

- ฟลิตชาร์ท ปากกาเคมี
ฝึกอบรม

14.30 –

รับประทาน

- รับประทานผลไม้/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

14.๓0-

ถอดรหัส

วางแผนหาผู้บรรยาย ว ิชา ถอดรหัสพระมหาชนก

- สื่อการบรรยาย

14.45 น.
15.30 น.

อาหารว่าง

พระมหาชนก

- เว้นระยะห่างของผู้เข้าฝึกอบรม

- ฟลิตชาร์ท ปากกาเคมี
- การนั่งเว้นระยะห่าง
ฝึกอบรม

15.30 –

16.30 น.

ชมสื่อว ิดีทัศน์

วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- สื่อเรอื่ ง แผ่นดินว ิกฤติ

ว ิกฤต

- นัดหมายกิจกรรมวันถัดไป

- ฟลิตชาร์ท

เรอื่ ง แผ่นดิน

- ถอดบทเร ียนผ่านสื่อ แผ่นดินไทย “แผ่นดินว ิกฤต”

50 นาที
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วันที่ 2
เวลา

หัวข้อ/ว ิชา

08.00 -

กิจกรรมหน้า

08.30 น.

เสาธง

รายละเอียด
วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- กิจกรรมหน้าเสาธง (5ขั้นตอน) ดังนี้ 1. กล่าวคาปฏิญาณตนพร้อมกัน
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ 3. การปฏิบัติศาสนกิจ 4. ยืนสงบนิ่ง 1 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้
- รวมคน แบบเว้น
ระยะห่าง

5. สร้างอุดมการณ์ (6. ท่องบทพิจารณาอาหาร (ถ้ามี))
08.30 -

กิจกรรม

วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- รวมคน แบบเว้น

- ห้องประชุม/สถานที่

09.00 น.

พัฒนา 3

09.00 -

ฟังบรรยาย

วางแผนหาผู้บรรยาย ทฤษฎีบันได 9 ขั้น พร้อมกับการเปิดสื่อ

9 ขั้น/ชมสื่อ

- ว ิชา ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง

๑๒.00 น.

ขุมพลัง

ทฤษฎีบันได

- กิจกรรม พัฒนา 3 ขุมพลัง "กาย ใจ ปัญญา"

ว ิทยากร แนะนาตัว

ระยะห่าง

อบรมในพื้นที่

- สื่อเรอื่ ง ทฤษฎี 9 ขั้น
สู่ความพอเพียง

๑๐.๓0 -

รับประทาน

- รับประทานอาหารว่าง/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

๑๐.๓0 -

ฟังบรรยาย

วางแผนหาผู้บรรยาย ว ิชา หลักกสิกรรมธรรมชาติ (ว ิทยากรครูพาทา

- ไมค์+ลาโพง

หลักกสิกรรม

- นิยาม ๕

- ฟลิตชาร์ท ปากกาเคมี

๑๐.๔๕ น.
๑๒.๐๐ น.

อาหารว่าง

-นิยาม ๕ และ
ธรรมชาติ

- เว้นระยะห่าง

ที่จบหลักสูตร)
-

- การนั่งเว้นระยะห่าง
การฝึกอบรม

- สิ่งมีชวี ิตในดิน
12.00 -

13.00 น.
13.00 -

15.๓0 น.

รับประทาน
อาหาร

กลางวัน
บรรยาย

เรอื่ ง “หลักกสิ
กรรม

ธรรมชาติ

- สื่อการบรรยาย

แยกรับประทานอาหารกลางวัน เว้นระยะห่างตามมาตรการลดการแพร่

สถานที่อบรม ไม่แออัด

ว ิทยากรแนะนาตัวและบรรยาย (ว ิทยากรครูพาทาที่จบหลักสูตร)

- ไมค์+ลาโพง

ระบาด ของ โคว ิด -19

หลักกสิกรรมธรรมชาติ

- เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช

- อย่าปลอกเปลือกเปลือยดินให้ห่มดิน

- ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง / การปลูกไม้ 5 ระดับ
- 10 ขั้นตอนการตรวจแปลง

- สื่อการบรรยาย

- ฟลิตชาร์ท ปากกาเคมี
- การนั่งเว้นระยะห่าง
การฝึกอบรม

14.30 -

รับประทาน

- รับประทานผลไม้/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

1๕..๓0 -

ถอดบทเร ียน/

- ถอดบทเร ียนผ่านสื่อ “ว ิถีภูมิปัญญาไทย กับการพึ่งตนเอง” ปลดหนี้

ห้องประชุม

นาเสนอ

- นัดหมายกิจกรรมวันถัดไป

14.45 น.
๑๖.๓0 น.

อาหารว่าง

สรุปบทเร ียน/

- เว้นระยะห่างของผู้เข้าฝึกอบรม
ด้วยศาสตร์พระราชา | คนรักษ์ป่า “พ่อเลี่ยม บุตรจันทา”

4

วันที่ 3
เวลา

หัวข้อ/ว ิชา

08.00 -

กิจกรรมหน้า

08.30 น.

เสาธง

รายละเอียด
วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- กิจกรรมหน้าเสาธง (5ขั้นตอน) ดังนี้ 1. กล่าวคาปฏิญาณตนพร้อมกัน
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ 3. การปฏิบัติศาสนกิจ 4. ยืนสงบนิ่ง 1 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้
- รวมคน แบบเว้น
ระยะห่าง

5. สร้างอุดมการณ์ (6. ท่องบทพิจารณาอาหาร (ถ้ามี))
08.30 -

กิจกรรม

09.00 น.

พัฒนา 3

0๙.๐0 -

ฟังบรรยาย

๑๒.00 น.

ขุมพลัง

หลักกสิกรรม
ชมสื่อ

วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- รวมคน แบบเว้น

-วางแผนหาผู้บรรยาย โดยให้นาว ิทยากรครูพาทาที่จบหลักสูตรกสิกรรม

- ห้องประชุมหร ือ

หลักการออกแบบและการออกแบบโคก หนองนาฯ เบื้องต้ น

- ไมค์+ลาโพง

- กิจกรรม พัฒนา 3 ขุมพลัง "กาย ใจ ปัญญา"

ธรรมชาติ มาพิจารณาเป็นว ิทยากร

- ว ิทยากรกระบวนการเกรนิ่ นาเพื่อนาเข้าสู่บทเร ียน แนะนาว ิทยากร

บรรยาย หลักการออกแบบและการออกแบบโคก หนองนาฯ เบื้องต้น
- หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคม ดิน น้า ลม ไฟ พืช คน
- การสารวจพื้นที่ก่อนการออกแบบ

ระยะห่าง

สถานที่ที่เหมาะสม
- สื่อการบรรยาย

- ฟลิตชาร์ท ปากกาเคมี
- การนั่งเว้นระยะห่าง
การฝึกอบรม

๑๐.๓0 -

รับประทาน

- รับประทานอาหารว่าง/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

12.00 -

รับประทาน

แยกรับประทานอาหารกลางวัน เว้นระยะห่างตามมาตรการลดการแพร่

สถานที่อบรม ไม่แออัด

Work Shop

- รวมพล(เว้นระยะห่าง) ณ ห้องประชุมหร ือสถานที่ที่กาหนด เพื่อชีแ
้ จง

- สื่อการเร ียนรู ้

พื้นที่ ดิน น้า

- ทากิจกรรม Work Shop การออกแบบพื้นที่ตามที่กาหนด ถ้ามีการนา

- ปากกา

๑๐.๔๕ น.
13.00 น.
13.00 –

1๕.๓๐ น.

อาหารว่าง
อาหาร

กลางวัน
การจัดการ
ป่า คน

- เว้นระยะห่าง

ระบาด ของ โคว ิด -19

รายละเอียดกิจกรรม

หลักการนาดินมาปั้นเหนียวเป็นโมเดลพื้นที่ออกแบบ เห็นควรหาสถานที่
ที่เหมาสมแก่การอบรม

- สมาชิกช่วยกันออกแบบพื้นที่ตามที่โจทย์กาหนด

- กระดาษเอ 4
- ฟลิตชาร์ท

- ใบงาน Work Shop

- ออกมานาเสนอผลการออกแบบ หร ือซักถาม
14.30 -

รับประทาน

- รับประทานผลไม้/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

1๕.๓0 -

ถอดบทเร ียน/

รวมกลุ่มแบบเว้นระยะห่าง

- ใบงาน/โจทย์

นาเสนอ

- นัดหมายกิจกรรมวันถัดไป

เคมี

14.45 น.

๑๖.๓0 น.

อาหารว่าง

สรุปบทเร ียน/

- เว้นระยะห่างของผู้เข้าฝึกอบรม

สรุปบทเร ียน การออกแบบพื้นที่โคก หนอง นา เบื้องต้น

- ฟลิตชาร์ท ปากกา

5

วันที่ 4
เวลา

หัวข้อ/ว ิชา

08.00 -

กิจกรรมหน้า

08.30 น.

เสาธง

รายละเอียด
วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- กิจกรรมหน้าเสาธง (5ขั้นตอน) ดังนี้ 1. กล่าวคาปฏิญาณตนพร้อมกัน
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ 3. การปฏิบัติศาสนกิจ 4. ยืนสงบนิง่ 1 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้
- รวมคน แบบเว้น
ระยะห่าง

5. สร้างอุดมการณ์ (6. ท่องบทพิจารณาอาหาร (ถ้ามี))
08.30 -

กิจกรรม

วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- รวมคน แบบเว้น

09.00 น.

พัฒนา 3

0๙.๐0 -

ฟังบรรยาย

- รวมพล(เว้นระยะห่าง) ณ ห้องประชุมหร ือสถานที่ที่กาหนด เพื่อชีแ
้ จง

- ห้องประชุมหร ือ

สู่เศรษฐกิจ

-วางแผนหาผู้บรรยาย โดยให้นาว ิทยากรครูพาทาที่จบหลักสูตรกสิกรรม

- ไมค์+ลาโพง

๑๒.00 น.

ขุมพลัง

๙ ฐานเร ียนรู ้
พอเพียง
หร ือ

ฝึกปฏิบัติจร ิง

- กิจกรรม พัฒนา 3 ขุมพลัง "กาย ใจ ปัญญา"

รายละเอียดกิจกรรม ว่าฟังบรรยาย หร ือมีกิจกรรมแบบปฏิบัติจร ิง
ธรรมชาติ มาเป็นว ิทยากร

เร ียนรู ้ 9 ฐานเร ียนรู ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

1.คนติดดิน 2.คนเอาถ่าน ๓.คนมีไฟ ๔.คนรักษ์แม่ธรณี

๕.คนมีน้ายา ๖.รักษ์ป่า ๗.รักษ์น้า ๘.รักษ์แม่โพสพ ๙.รักษ์สุขภาพ

ระยะห่าง

สถานที่ที่เหมาะสม
- สื่อการบรรยาย

- ฟลิตชาร์ท ปากกาเคมี
- การนั่งเว้นระยะห่าง
การฝึกอบรม

๑๐.๓0 -

รับประทาน

- รับประทานอาหารว่าง/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

12.00 -

รับประทาน

แยกรับประทานอาหารกลางวัน เว้นระยะห่างตามมาตรการลดการแพร่

สถานที่อบรม ไม่แออัด

ฝึกปฏิบัติจร ิง

- รวมพล(เว้นระยะห่าง) ณ ห้องประชุมหร ือสถานที่ที่กาหนด เพื่อชีแ
้ จง

- ห้องประชุมหร ือ

เอามื้อสามัคคี

- ผู้บรรยาย โดยให้นาว ิทยากรครูพาทาที่จบหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติ

- ไมค์+ลาโพง

๑๐.๔๕ น.
13.00 น.
13.00 -

1๕.๓0 น.

อาหารว่าง
อาหาร

กลางวัน
ในกิจกรรม

- เว้นระยะห่าง

ระบาด ของ โคว ิด -19

รายละเอียดกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี มีกิจกรรมแบบปฏิบัติจร ิง
มาเป็นว ิทยากร

กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี

- กาหนดกิจกรรมการลงแปลงตามหลักกสิกรรมฯ (10 ขั้นตอน)

พร้อมกับการตรวจแปลง (ครูพาทา ดาเนินการ)

สถานที่ที่เหมาะสม
- สื่อการบรรยาย

- ฟลิตชาร์ท ปากกาเคมี
- การนั่งเว้นระยะห่าง
การฝึกอบรม

14.30 -

รับประทาน

- รับประทานผลไม้/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

1๕.๓0 -

ถอดบทเร ียน

- รวมกลุ่มแบบเว้นระยะห่าง

- ห้องประชุมหร ือ

ฐานเร ียนรูส
้ ู่

เศรษฐกิจพอเพียง

- ใบงาน/โจทย์

14.45 น.
๑๖.๓0 น.

อาหารว่าง

การเร ียนรู ้ ๙
เศรษฐกิจ

พอเพียงและ
หร ือเอามื้อฯ

- เว้นระยะห่างของผู้เข้าฝึกอบรม
- ว ิทยากรให้แต่ละกลุ่มถอดบทเร ียนจากการเร ียนรู ้ ๙ ฐานเร ียนรู ้ สู่
- ว ิทยากรให้แต่ละกลุ่มถอดบทเร ียนจากกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

สถานที่ที่เหมาะสม
- ฟลิตชาร์ท ปากกา
เคมี
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วันที่ 5
เวลา

หัวข้อ/ว ิชา

08.00 -

กิจกรรมหน้า

08.30 น.

เสาธง

รายละเอียด
วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- กิจกรรมหน้าเสาธง (5ขั้นตอน) ดังนี้ 1. กล่าวคาปฏิญาณตนพร้อมกัน
2. ยืนตรงเคารพธงชาติ 3. การปฏิบัติศาสนกิจ 4. ยืนสงบนิ่ง 1 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้
- รวมคน แบบเว้น
ระยะห่าง

5. สร้างอุดมการณ์ (6. ท่องบทพิจารณาอาหาร (ถ้ามี))
08.30 -

กิจกรรม

วางแผนทีมว ิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งคน แบ่งงานทากิจกรรม

- รวมคน แบบเว้น

09.00 น.

พัฒนา 3

๑๐.๓0 -

รับประทาน

- รับประทานอาหารว่าง/เครอื่ งดื่ม

สถานที่ไม่แออัด

09.00 –

ฟังบรรยาย

วางแผนหาผู้บรรยายเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์

ห้องประชุม หร ือ

การขับเคลื่อน

ปฏิบัติ

๑๐.๔๕ น.
12.00 น.

ขุมพลัง

อาหารว่าง

ยุทธศาสตร์
ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ

- กิจกรรม พัฒนา 3 ขุมพลัง "กาย ใจ ปัญญา"

- เว้นระยะห่าง

- ฟังบรรยายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ระยะห่าง

สถานที่เหมาะสม

- ปฏิบัติตามที่ว ิทยากรมอบหมาย
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วางแผนขับเคลื่อนสร้างสังคมอุดมสุขแบบพอเพียง
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ /พัฒนาชุมชน

12.00 -

13.00 น.
13.00 -

1๕.๓0 น.

รับประทาน
อาหาร

กลางวัน
นาเสนอ

ยุทธศาสตร์

แยกรับประทานอาหารกลางวัน เว้นระยะห่างตามมาตรการลดการแพร่

สถานที่อบรม ไม่แออัด

- แต่ละกลุ่มนาเสนอยุทธศาสตร์

- แบบประเมิน

ระบาด ของ โคว ิด -19

- นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ชุมชน(จากพื้นที่ที่ผู้อบรมเร ียนอยู่)

แบบเล็ก/แคบ/ชัด วางแผนจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในแปลง ในชุมชน
(แบ่งกลุ่มนาเสนอแบบออนไลน์)

โครงการ

- เว้นระยะห่าง

- ประเมินผลโครงการฝึกอบรม (30 นาที)

- มอบหมายภารกิจในการดาเนินการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
14.30 -

14.45 น.
๑๖.๓๐ น.

รับประทาน
อาหารว่าง

- รับประทานผลไม้/เครอื่ งดื่ม

- เว้นระยะห่างของผู้เข้าฝึกอบรม
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สถานที่ไม่แออัด
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1) “ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ”
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ทฤษฎีใหม่” เพื่อนาไปประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
ระยะเวลา

จานวน ๔ .๓๐ ชัว่ โมง

ขอบเขตเนื้อหา

๑. ส.ค.ส. 2547 ว ิกฤตระเบิดสี่ลูก
๒. ปรัชญา 3 ระบบ
๓. แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ว่าด้วยเรอื่ งดิน น้า ป่า คน
๔. ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดล
5. ว ิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
6. ทาแบบคนจน
- การเอามื้อสามัคคี

เทคนิค /ว ิธีการ

ว ิทยากร ใช้ PowerPoint หร ือ คลิปสื่อ ประกอบการบรรยาย โดยสรุป ดังนี้
๑. ปรัชญา 3 ระบบ
๒. แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ว่าด้วยเรอื่ งดิน น้า ป่า คน
๓. ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดล
๔. ตัวอย่างความสาเร็จ โคก หนอง นา โมเดล

วัสดุ/อุปกรณ์
๑. สื่อว ีดีทศ
ั น์ ประกอบการบรรยาย ผ่านระบบ Zoom
๒. สื่อ Power point
การประเมินผล
- การสังเกตของว ิทยากร
- การมีส่วนร่วมของผู้เข้าฝึกอบรม
***************
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- การถอดบทเร ียนผ่านสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินว ิกฤต”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เร ียนได้สังเคราะห์ความรูท
้ ี่ได้รบ
ั จากว ิทยากรที่ได้มาบรรยายในแต่ละว ชิ า
๒. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรูค
้ วามเข้าใจสถานการณ์โลกปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงของ
ดิน ฟ้า อากาศและตระหนักถึงว ิกฤตปัญหาด้านดิน น้า ลม ไฟ โรคติดต่อระบาดที่อาจเกิดขึ้น
ในประเทศไทยและการป้องกันภัย
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสาคัญของการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีว ิต
ระยะเวลา
จานวน ๑ ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ภาวะว ิกฤตสังคมโลก สังคมไทย
๒. ถ้าเข้าสู่ภาวะว ิกฤตจะเอาตัวรอดอย่างไร
๓. ทางออกว ิกฤต ดิน น้า ป่า คน ด้วย โคก หนอง นาโมเดล
เทคนิค/ว ิธีการ
๑. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน
๒. นาเสนอข้อมูลรายกลุ่มองค์ความรูท
้ ี่ได้รบ
ั /แนวคิดที่ได้ชมคลิปจากการบรรยาย
๓. รวบรวมองค์ความรู ้ ข้อเสนอแนะ คาแนะนาจากว ิทยากรมาสรุปรายละเอียด
๔. ชมสื่อว ีดีทศ
ั น์
๕. ถอดบทเร ียนจากสื่อในประเด็น ได้ข้อคิด/มุมมองอะไรบ้าง และจะทาอะไรต่อไป
๖. นาเสนอ/แลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
วัสดุ/ อุปกรณ์
๑. สื่อว ีดีทัศน์ “แผ่นดินว ิกฤติ”

๒. เครอื่ งคอมพิวเตอร์ เครอื่ งฉาย และจอภาพ เข้าระบบ Zoom
การประเมินผล
๑. สังเกตจากการนาเสนอ

๒. สังเกตจากการทางานเป็นทีม
๓. สังเกตจากการมีส่วนร่วม
***************
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2) “ หลักกสิกรรมธรรมชาติ ”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้รบ
ั การฝึกอบรมรูถ
้ ึงประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ ตามแนวคิด ป่า ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง โดยการปลูกไม้ 5 ระดับ
๒. จัดรูปแบบการปลูกให้เกิดคุณค่าและบูรณาการในพื้นทีท
่ ากินเดิม ให้มีสภาพ
ใกล้เคียงกับป่า
๓. สร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกทาให้เป็นทรัพย์ เพื่อออมทรัพย์และใช้แก้ปญ
ั หาความ
ยากจน
ระยะเวลา
จานวน ๔.๓๐ ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หัวใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ห่มดิน “แห้งชาม น้าชาม”
- เร ียนรู ้ หลัก เกษตรกรรม กับ กสิกรรม
- เกษตรปลอดพิษ : ตัวห้าตัวเบียน การจัดการแมลง ด้วยระบบนิเวศที่สมดุล

๒. นิยาม 5

๓. ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
๔. การปลูกไม้ 5 ระดับ
๕. 10 ขั้นตอนการตรวจ
เทคนิค / ว ิธีการ
- ว ิทยากรผู้เชีย
่ วชาญบรรยายเพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ หัวใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ
1) เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ,ห่มดิน “แห้งชาม น้าชาม” ,หลักเกษตรกรรม กับ กสิกรรม ,เกษตร
ปลอดสารพิษ : ตัวห้าตัวเบียน การจัดการแมลงด้วยระบบนิเวศที่สมดุล 2) นิยาม 5 ประการ
๓) ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ๔) การปลู กไม้ 5 ระดั บ ๕) 10 ขั้นตอนการตรวจแปลง
และเร ียนรู จ
้ ากกรณี ตั ว อย่ าง “โคกหนองนา โมเดล” โดยใช้สื่ อ สื่ อ Power point และสื่ อ
ว ิดีทศ
ั น์ประกอบการบรรยาย
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. สื่อว ิดีทศ
ั น์ ประกอบการบรรยาย ผ่านระบบ Zoom
๒. สื่อ Power point
การประเมินผล
- การสังเกตของว ิทยากร
***************
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- การถอดบทเร ียนผ่านสื่อ “ ว ิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเอง ”
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เร ียนรูจ้ ากผู้ทป
ี่ ฏิบัติจร ิงจนเป็นทีย
่ อมรับ
2) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประยุกต์ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจนเป็น
ทีย
่ อมรับ
ระยะเวลา
จานวน 1 ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ประวัติส่วนตัวของพ่อเลี่ยม บุตรจันทา หร ือปราชญ์อื่นๆ
๒. การใช้ว ิถีภูมิปญ
ั ญาไทย กับการเอาตัวรอดอย่างไร
๓. ทางออกคือการพึ่งตนเอง
เทคนิค/ว ิธีการ
๑. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน
๒. นาเสนอข้อมูลรายกลุ่มองค์ความรูท
้ ี่ได้รบ
ั /แนวคิดที่ได้ชมคลิปจากการบรรยาย
๓. รวบรวมองค์ความรู ้ ข้อเสนอแนะ คาแนะนาจากว ิทยากรมาสรุปรายละเอียด
๔. ชมสื่อว ิดีทศ
ั น์
๕. ถอดบทเร ียนจากสื่อในประเด็น ได้ข้อคิด/มุมมองอะไรบ้าง และจะทาอะไรต่อไป
๖. นาเสนอ/แลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
วัสดุ/ อุปกรณ์
๑. สื่อว ิดีทัศน์ “ป่าเป็นบานาญชีว ิตของพ่อเลี่ยม บุตรจันทา”
๒. เครอื่ งคอมพิวเตอร์ เครอื่ งฉาย และจอภาพ เข้าระบบ Zoom
การประเมินผล
๑. สังเกตจากการนาเสนอ
๒. สังเกตจากการทางานเป็นทีม
๓. สังเกตจากการมีส่วนร่วม

***************
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3) “ ทฤษฎีบน
ั ได ๙ ขัน
้ สู่ความพอเพียง ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎี ใหม่ การบร ิหารจัดการตามขั้นตอนเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาปรับใช้ในชีว ิตประจาวัน และ
สามารถนาไปปฏิบัติจนเป็นว ิถีชวี ิต
ระยะเวลา
จานวน ๑.๓๐ ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๒. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร
ชุมชน และสังคม
๓. พระราชดาร ิ “ทฤษฎีใหม่” การบร ิหารจัดการตามขั้นตอน
ทฤษฎีขั้นที่หนึ่ง : อยู่รอด แบ่งสัดส่วนพื้นที่ สร้างผลผลิต ครัวเร ือนสามารถ
พึ่งตนเองได้
ทฤษฎีขั้นที่สอง : พอเพียง ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเอง
ทฤษฎีขั้นที่สาม : ยั่งยืน การบร ิหารจัดการ สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาการตลาด

สังคม

๔. เศรษฐกิจพอเพียงความเข้มแข็งที่เป็นรูปธรรมตามว ิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และภูมิ

เทคนิค / ว ิธีการ
๑. ว ิทยากรบรรยายเนื้อหา
๒. ว ิทยากรเปิดสื่อว ิดีทศ
ั น์

๓. ว ิทยากรมอบงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มพร้อมนาเสนอในแต่ละประเด็นเนื้อหา
วัสดุ/อุปกรณ์

- สื่อว ิดีทศ
ั น์
- บทความ
- PPT
- คอมพิวเตอร์ เครอื่ งฉาย และจอภาพ เข้าระบบ Zoom

การประเมินผล
- สังเกตจากการนาเสนอ
***************
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4 ) “สุขภาพพึ่งตน พัฒนา ๓ ขุมพลัง” พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ยืดเส้นยืดสาย ออกกาลังกาย ก่อนการฝึกอบรม
๒. เพื่อพัฒนาพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา
๓. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการสร้างคุณค่าในการดาเนินชีว ิต
ระยะเวลา
จานวน 1 ชัว่ โมง ใน 1 วัน
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การพัฒนาพลังกาย การพัฒนาพลังใจ การพัฒนาพลังปัญญา
๒. แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเป้าหมายโคกหนองนาโมเดล
๓. การปรับเปลี่ยนชีว ิตตามสถานการณ์
เทคนิค / ว ิธีการ
๑. ว ิทยากรบรรยายเนื้อหา
๒. ว ิทยากรเปิดสื่อว ิดีทศ
ั น์
๓. ว ิทยากรมอบงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มพร้อมนาเสนอในแต่ละประเด็นเนื้อหา
วัสดุ/อุปกรณ์
- คอมพิวเตอร์ ,โปรเจ็คเตอร์ ผ่านระบบ Zoom
- สื่อว ิดีทศ
ั น์
- PPT
การประเมินผล
- สังเกตจากการมีส่วนร่วม
- สังเกตจากการนาเสนอ

***************
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5 ) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดแนวทาง/เป้าหมายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับบร ิบทพื้นที่ของตนเอง เล็ก แคบ ชัด ,การเอามื้อสามัคคี ,ครูพาทา
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตร ิย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ทีท
่ รงงานหนักเพื่อประชาชนและประเทศไทย
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตัวเองได้
ระยะเวลา
จานวน 3 ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา

๑. การกาหนดเป้าหมายของชีว ิตบนว ิถีชวี ิตเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ออกแบบพื้นทีช
่ วี ิตการดารงอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง เล็ก แคบ ชัด ,การ

เอามื้อสามัคคี ,การเป็นครูพาทา

3. กาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสถานทีจ
่ ร ิง
วางแผนขับเคลื่อนสร้างสังคมอุดมสุขแบบพอเพียง จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ /พัฒนาชุมชน
เทคนิคว ิธีการ
๑. ว ิทยากรใช้สื่อว ิดีทศ
ั น์ “เรอื่ งในหลวงในดวงใจ” หร ือเรอื่ ง “สืบสาน รักษา ต่อยอด
สร้างสุขปวงประชา” ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดูและสะท้อนความรูส
้ ึกที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษัตร ิย์
๒. ฝึกปฏิบัติการจัดยุทธศาสตร์อย่างง่าย
๓. นาเสนอ/แลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
วัสดุ / อุปกรณ์
- สื่อว ิดีทศ
ั น์ , PPT ,บทความ , กรณีศึกษา
- คอมพิวเตอร์ เครอื่ งฉาย และจอภาพ ผ่านระบบ Zoom
- บอร์ด,ปากกา
การประเมินผล
๑. สังเกตจากการนาเสนอ
๒. สังเกตจากการมีส่วนร่วม
**************
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6 ) เร ียนรูจ้ ากสื่อ หร ือฝึกปฏิบัติจร ิง “ 9 ฐานการเร ียนรู ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รูแ
้ ละเข้าใจ ถึงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีว ิตประจาวัน และสามารถปฏิบัติจนเป็นว ิถีชวี ิต
๒. เพื่อผู้เข้าอบรมมีทก
ั ษะ ความรูใ้ นแต่ละฐานการเร ียนรู ้ และนาไปปฏิบัติได้
๓. สามารถนาความรูแ
้ ละเทคนิคในฐานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพเสร ิมใน
ครัวเร ือน เพื่อให้เกิดรายได้และพึ่งพาตนเองได้
ระยะเวลา
จานวน ๖ ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. เร ียนรู ้ 9 ฐานเร ียนรู ้ 1) ฐานคนติดดิน : ปั้นดินเป็นบ้าน 2) ฐานคนเอาถ่าน : แปลง
กิ่งไม้เป็นถ่าน 3) ฐานคนมีไฟ : ไบโอดี เซล พลังงานทดแทน 4) ฐานคนรักษ์แม่ธรณี : เลี้ยง
ดิน ให้ดินเลี้ยงพืช 5) ฐานคนมีน้ายา : น้ายาอเนกประสงค์ 6) ฐานคนรักษ์ป่า : (ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง 7) ฐานคนรักษ์น้า : (การจัดการและอนุรก
ั ษ์น้า) 8) ฐานคนรักษ์แม่โพสพ
: นาข้าวอินทร ีย์ สู่ว ิถีชาวนาไทย 9) ฐานคนรักษ์สุขภาพ : ว ิถีสุขภาพแบบพอเพียง
2. สรุปผลกิจกรรมทีร่ ว่ มกันทา
เทคนิค / ว ิธีการ
๑. เคร ือข่ ายครูพ าท าที่ผ่ านการฝึก อบรมจิต อาสาว ท
ิ ยากร บรรยาย เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้
เกี่ยวกับฐานการเร ียนรู ้ ฝึกปฏิบัติ ตอบข้อซักถาม
2. ผู้เข้าอบรมสรุปผลกิจกรรม เป็นรายกลุ่ม
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. วัสดุ/อุปกรณ์ ประจาฐานเร ียนรู ้
๒. เอกสารองค์ความรูใ้ นแต่ละฐานเร ียนรู ้
๓. บอร์ด, ปากกา, กระดาษฟลิปชาร์ท
๔. อุปกรณ์ขยายเสียง, ไมค์โครโฟน
การประเมินผล
- การสังเกตของว ิทยากร
- การวัดความสัมฤทธิผ
์ ลของการปฏิบัติแต่ละกลุ่ม
***************
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7 ) หลักการออกแบบเชิงภูมิสังคมและการออกแบบโคก หนอง นาฯ เบื้องต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการออกแบบเชิงภูมิสังคม
และการออกแบบโคก หนอง นาฯ เบื้องต้น
2. เพื่อเร ียนรูห
้ ลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคม ดิน น้า ลม ไฟ พืช คน
3. เพื่อเร ียนรูข้ ั้นตอนออกแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ด้วยตนเอง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รูถ
้ ึงหัวใจ คือการอยู่รวมกับธรรมชาติ โดยไม่ฝน
ื ธรรมชาติ
ระยะเวลา
จานวน ๓-6 ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคม ดิน น้า ลม ไฟ พืช คน
๒. การสารวจพื้นที่ก่อนการออกแบบ
๓. ขั้นตอนการออกแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ด้วยตนเอง
เทคนิค / ว ิธีการ
๑. ว ิทยากรแนะนาตัวแก่ผู้เข้าอบรม สร้างบรรยากาศการเร ียนรู ้ ทักทาย ชวนคุย เล่า

ถึงประวัติตัวเอง

๒. ว ิทยากรตั้งคาถาม “ทาไมต้องออกแบบพื้นที่ จาเป็นไหม”
๓. ว ิทยากรเล่าถึงสถานการณ์และว ิกฤตของประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างเพื่อนาเข้าสู่
เนื้อหาการออกแบบภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อการพึ่งตนเอง
และรองรับภัยพิบัติ “โคก หนอง นา โมเดล”
๔. ว ิทยากรบรรยายถึงการออกแบบเชิงภูมสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคม
อย่างยั่งยืน (การออกแบบพื้นทีช
่ วี ิต)
๕. ว ิทยากรยกตัวอย่างแบบจาลองการจัดการพื้นทีก
่ สิกรรมประกอบเพื่อให้เห็นชัดเจน
ยิ่งขึ้น พร้อมสรุปเติมเต็มและให้คาแนะนากับผู้เข้าร่วมอบรม
๖. ว ิทยากรบรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อ ดังนี้

๖.๑. สถานการณ์และภาวะว ิกฤตของโลก ประเทศ ชุมชน (น้า อาหาร พลังงาน)
๖.๒. แนวทางการแก้ไขรองรับภัยพิบัติด้วยการบร ิหารจัดการพื้นที่ “โคก หนอง นา”
๖.๓. กรณีศึกษาความสาเร็จ “โคก หนอง นา”
๗. บรรยายประกอบสื่อว ีดีทศ
ั น์ และชมสื่อว ีดีทศ
ั น์
8. นาเสนอ/แลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
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หลักการออกแบบเชิงภูมิสังคมและการออกแบบโคก หนอง นาฯ เบื้องต้น (ต่อ)
วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อว ิดีทศ
ั น์
- กรณีศึกษา
- PPT

- คอมพิวเตอร์ เครอื่ งฉาย และจอภาพ ผ่านระบบ Zoom
- บอร์ด,ปากกา
การประเมินผล

- สังเกตจากการมีส่วนร่วม
- สังเกตจากการนาเสนอ

***************
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7.1 การจัดการพื้นทีต
่ ามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเรอื่ งศาสตร์พระราชากับการบร ิหาร
จัดการ ดิน น้า ป่า อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดการพื้นทีเ่ ชิงภูมิสังคมไทยตาม
หลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ “โคก หนองนา
โมเดล”
ระยะเวลา
จานวน 3 ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ศาสตร์พระราชาด้านการบร ิหารจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่า
๒. คน กลไกสาคัญในการบร ิหารจัดการพื้นที่อย่ายั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
๓. สถานการณ์และภาวะว ิกฤติของโลก ประเทศ ชุมชน
๔. กรณีศึกษาความสาเร็จ “โคก หนองนา” ในการแก้ไขและรองรับภัยพิบัติด้วยการ
บร ิหารจัดการพื้นที“่ โคก หนอง นา”
๕. หลักคิดพื้นฐานการออกแบบตามหลักภูมิสังคม (Geosocial)
๖. การคานวณการจัดการน้าฝนในพื้นที่
๗. แนวคิดการออกแบบและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบตามหลัก “โคก หนอง นา”
เทคนิค / ว ิธีการ
๑. ว ิทยากรบรรยายเนื้อหา
๒. ว ิทยากรเปิดสื่อว ิดีทศ
ั น์

๓. ว ิทยากรมอบงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มพร้อมนาเสนอในแต่ละประเด็นเนื้อหา
วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อว ิดีทศ
ั น์
- บทความ

- กรณีศึกษา
- PPT
- คอมพิวเตอร์ เครอื่ งฉาย และจอภาพ ผ่านระบบ Zoom
- บอร์ด,ปากกา
การประเมินผล
- สังเกตการนาเสนอ
***************
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8 ) กิจกรรม ถอดบทเร ียนจากฐานเร ียนรู ้ ๙ ฐานเร ียนรูส
้ ู่เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นาเสนอและถอดความรูท
้ ี่ได้จากการฝึกอบรมในฐานเร ียนรู ้
2) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและตระหนักในการทาหลักกสิกรรมธรรมชาติ
ระยะเวลา
จานวน 1 ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
จากการเร ียนรู ้ 9 ฐานเร ียนรู ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
1. ฐานคนติดดิน

2. ฐานคนเอาถ่าน

3. ฐานคนมีไฟ

4. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี

5. ฐานคนมีน้ายา

6. ฐานคนรักษ์ป่า

7. ฐานคนรักษ์น้า

8. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ

9. ฐานเร ียนรูค
้ นรักษ์สุขภาพ
เทคนิค / ว ิธีการ
แบ่งกลุ่มระดมความคิดและนาเสนอผลงาน โดยใช้ประเด็นดังนี้
1. สิง่ ที่ได้เร ียนรู ้

- ขั้นตอน อุปกรณ์ และว ิธีทา

2. การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
- ได้เร ียนรูข้ ั้นตอน หลักการ ขบวนการ
- ได้เร ียนรูว้ ัตถุดิบต่าง ๆ และประโยชน์
วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อว ีดีทศ
ั น์
- คอมพิวเตอร์ เครอื่ งฉาย และจอภาพ ผ่านระบบ Zoom
- บอร์ด,ปากกา
การประเมินผล
- สังเกตการนาเสนอ

***************
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9 ) “ จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี พัฒนาพืน
้ ทีต
่ ามหลักทฤษฎีใหม่ ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยประชาชนส่วนใหญ่มักรูจ้ ก
ั ในชือ
่ กิจกรรมการ
“ลงแขก” หร ือ “เอาแรง” ซึ่งเป็ น วั ฒ นธรรมชุ ม ชนที่อ ยู่ คู่ กั บ สั งคมไทยมาอย่ างช้านาน โดย
ในช่วงหลังมานี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนในด้านแรงงาน แล้วยังได้เน้นให้เกิดการสร้าง
ความรูท
้ เี่ หมาะสมกับสภาพพื้นที่
ระยะเวลา
จานวน 3 - ๖ ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
การทากิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลังกันในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพื้นทีต
่ ามหลักทฤษฎีใหม่ว ิทยากร
เทคนิค / ว ิธีการ
๑. การสารวจพื้นที่
๒. วางแผนการดาเนินงาน
๓. ลงมือปฏิบัติโดยมีกิจกรรมที่ดาเนินตามบร ิบทของพื้นที่ เช่น ขุดคลองไส้ไก่ ห่มดิน
ปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง
วัสดุ/อุปกรณ์
- อุปกรณ์และเครอื่ งการเกษตร จอบ เสียม บัวรดน้า
- พันธ์กล้าไม้
- ฟางคลุมดิน,ปุย
๋ หมัก ฯลฯ
การประเมินผล
- สังเกตจากการมีส่วนร่วม

***************
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9.1 กิจกรรม ถอดบทเร ียนจากการเอามื้อสามัคคี
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นาเสนอและถอดความรูท
้ ี่ได้จากการเอามื้อสามัคคี
2) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและตระหนักในการทาหลักกสิกรรมธรรมชาติ
ระยะเวลา
จานวน 1 ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
1. จากการได้เร ียนรู ้ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่”
2. หลักการตรวจแปลง 10 ข้อการตรวจแปลง
เทคนิค / ว ิธีการ
แบ่งกลุ่มระดมความคิดและนาเสนอผลงาน โดยใช้ประเด็นดังนี้
1. สิ่งที่ได้เร ียนรู ้

2. การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อว ิดีทศ
ั น์
- คอมพิวเตอร์ เครอื่ งฉาย และจอภาพ ผ่านระบบ Zoom
- บอร์ด,ปากกา
การประเมินผล
- สังเกตการนาเสนอ

***************
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เนื้อหาว ิชาการ
บทที่ 1 ว ิชา การบรรยาย“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่”
ว ิทยากรผู้สอน
วัตถุประสงค์
เวลาสอน

: ว ิทยากรจากภายใน /ภายนอก

: เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมถึงความสาคัญของ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่” ตามลาดับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

: จานวน 3-6 ชัว่ โมง

รูปแบบการสอน : การบรรยายให้ความรู ้ และใช้สื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :

1.1 ส.ค.ส. 2547 ว ิกฤตระเบิดสี่ลูก

บร ิบทการเปลี่ยนแปลงของโลกทีค
่ นไทยได้เผชิญมาแล้ว และจะรุนแรงขึ้นในทศวรรษหน้า
ด้วยระเบิด ๔ ลูกทีจ
่ ุดชนวนทัว่ โลก
ลู ก ที่ ๑ ว ก
ิ ฤตเศรษฐกิ จ

(Economic Crisis) ว ก
ิ ฤต
เศ รษ ฐกิ จ พ ลั งงา น น้ ามั น
การเง น
ิ ขาด แ ค ลน ปั จ จั ย สี่
และน้าดื่มน้าใช้

ลูกที่ ๒ ว ิกฤตสิ่ งแวดล้อม

( Environmental Crisis)
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภู มิ อ ากาศโลก เช่น โลกร้อ น
น้ า แข็ ง ละลาย แ ผ่ น ดิ น ไห ว

อุ ท กภั ย วาตภั ย และภั ย แล้ ง
การสูญพันธุข์ องสิ่งมีชวี ิต

ลู ก ที่ ๓ ว ิ ก ฤ ต สั ง ค ม

(Social Crisis) ว ก
ิ ฤตการณ์
สังคม และ โรคระบาดใหม่ ๆ

ลู ก ที่ ๔ ว ก
ิ ฤตการเมื อ ง

( Political Crisis) ค ว า ม
ขั ด แ ย้ งใน ลั ท ธิ ค ว า ม เชื่ อ

ศ า ส น า วั ฒ น ธ ร ร ม สี ผิ ว
ก า ร เ มื อ ง ต่ อ สู้ แ ย่ ง ชิ ง
ทรัพยากร นาสู่สงคราม
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ฉะนั้นแล้ว ถึงจะเกิดว ิกฤตอะไร เกิดขึ้นอย่างไร “ความสามัคคีจงึ เป็นพลังค้าจุนแผ่นดินไทย” ได้เป็น
อย่างดี ด้วยการใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
1. เข้าใจ

: เข้าใจศาสตร์พระราชา (สิ่งทีพ
่ ่อคิด)
: เข้าใจชีว ิต (เข้าใจตนเอง)
: เข้าใจโลก (ปัญหา)

: บร ิบทของชุมชน (รากเหง้า)
2. เข้าถึง

: ภูมิปญ
ั ญาของบรรพบุรุษ (ความรู)้
: หลักการทรงงาน
: กิจทีพ
่ ่อทา

3. พัฒนา

: ปัญหา

: มนุษย์ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง
: ลงมือทา (ทาเป็นขั้น เป็นตอน) ทาแบบคนจน
: ปรับใช้ : ต่อยอด

พระมหาชนก “นับแต่ อุปราช จนถึงคนรักษาช้าง รักษาม้า ล้วนจาร ึกในโมหภูมิ พวกนี้ ขาดทั้ง
ความรูว้ ิชาการ ทัง้ ความรูท
้ วั่ ไป คือ ความสานึกธรรมดา”
ขอบคุณ : ถอดรหัสลับ คาทานาย ในหลวง ร.9 ทรงเตือน คนไทยผ่าน ส.ค.ส. ภัยธรรมชาติ
โ-ร-ค-ระ-บ-า-ด : 15.50 นาที ช่อง เผามันส์ เผาเผือก
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1.2 ปรัชญา ๓ ระบบ

เป็ น ปรัช ญาเบื้ อ งหลั ง ของการก่ อ เกิ ด และเป็ น แรงผลั ก ดั น ของการสถาปนาปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นมรรคว ิธี และว ิถีในการดาเนินชีว ิตใหม่ของมวลมนุษยชาติ เพื่อการพ้นทุกข์

เพื่ อ ให้ เห็ น ความหมายของทฤษฎี ห ลัก ของโลก 2 ทฤษฎี ที่ต่ อ สู้ กัน มาตลอด และเศรษฐกิ จ

พอเพียง เป็นทฤษฎีใหม่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึง่ อาจจะมีผู้สอบถามว่า ทาไมจึงไม่นา

พอเพียงไว้ด้านบน อธิบายได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐานก่อนทาการค้า หร ือกระจายรายได้เท่าเทียม
เราต้ องทาให้ พอเพียงก่อนเป็นขึ้นพื้นฐาน หากจะทาการค้าในขั้นก้าวหน้า ก็ต้องแบ่งปันสังคม ทาบุญ
ทาทานก่อน จึงจะมั่นคงได้

สาหรับระบบเศรษฐกิจหลักของโลก 2 ระบบ 1) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม (Capitalism)

2) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism)

1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) ลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เร ียกอีก

อย่ า งหนึ่งว่ า ระบบเศรษฐกิ จ แบบเสร ีนิ ย ม มี เสร ีภาพในการตั ดสิ น ใจว่ า จะผลิต อะไร (What) ผลิ ต
อย่างไร (How) ผลิตเพื่อใคร (Who) เอกชนสามารถเลือกใช้ทรัพย์สินทาการผลิตในสิ่ งที่ตนถนัดที่สุด
และเห็นว่าจะนาผลกาไรมาให้มากทีส
่ ุด รัฐบาลไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหร ือถ้ามีก็น้อยมาก โดยอยู่ในรูป
ของการบร ิการให้ความสะดวกแก่ผู้ผลิตการดาเนินการผลิต ขึ้นอยู่กับ กลไกราคา

2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) รัฐจะเข้าควบคุมและโอนกิจการธนาคารทัง้ หมด มา

เป็นของรัฐ การดาเนินกิ จกรรมขนาดใหญ่ จะถูกควบคุมโดยรัฐ เช่น กิจการสาธารณู ปโภค อาทิ ไฟฟ้ า
ประปา รถไฟโทรศั พ ท์ และโทรคมนาคม รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมหนั ก ต่ า ง ๆ เช่น อุ ต สาหกรรมป่ า ไม้

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมน้ามันและพลังงาน แต่ยังเปิดโอกาสให้เอกชนมีทรัพย์สินส่วนตั ว
สาหรับดาเนินธุรกิจขนาดย่อม มีอิสระในการประกอบอาชีพ และมีเสร ีภาพในการเลือกซือ
้ สิ นค้าและ

บร ิการ และมีกรรมสิทธิใ์ นที่อยู่อาศั ย รัฐจะเข้าไปจัดสวัสดิ การให้ กับประชาชน เช่นกั น การประกั นการ
ว่างงาน การกาหนดค่าแรงขั้นต่า การเลี้ยงดูคนชรา
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ระบบเศรษฐกิจ : ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมตัวกันเป็นกลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจ ซึง่ ประกอบด้ วย
บุคคล หร ือสถาบันที่ทาหน้าที่เฉพาะอย่างในทางเศรษฐกิจ ใช้หลักการแบ่งงานกันทาตามความถนัด มีการ
ปฏิ บั ติ ภายใต้ ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ นโยบาย และ แนวทางการปฏิ บั ติ ที่คล้ ายคลึ งกั น หน่ วยเศรษฐกิ จ คื อ

หน่ วยงานที่มี อยู่ในระบบเศรษฐกิจ จะทาหน้ าที่เกี่ ยวกับกิ จกรรมที่ส าคัญทางด้ านเศรษฐกิ จอั นได้ แก่ การ
ผลิต การบร ิโภค และ การแจกจ่ายสินค้า และบร ิการ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) เป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเลือกตัดสินใจ

ดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จตามความสามารถและโอกาสของตนโดยอาศั ยตลาดและราคาในการเลือก
โดยรัฐหร ือเจ้าหน้าทีจ
่ ากส่วนกลางมีบทบาทเกี่ยวข้องน้อยมาก
ข้ อดี ของระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยม : ทรัพย์ สิ นและปัจจัยการผลิตเป็นของเอกชน เอกชนเป็น

ผู้ดาเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยผ่านกลไกราคา และ มีกาไรเป็นแรงจู งใจ มีการแข่งขันเป็นรากฐาน
ของระบบเศรษฐกิจ รัฐไม่ เข้ าแทรกแซงทางเศรษฐกิ จ มีบทบาทเพียงการรักษาความสงบเร ียบร้อย ความ

ยุติธรรม ประชาชนสามารถใช้ความรูค
้ วามสามารถ โอกาส ความคิดร ิเรมิ่ ของตนในการผลิตและบร ิโภคเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนได้อย่างเต็มที่

ข้ อ เสี ย ของระบบเศรษฐกิ จ แบบทุนนิ ย ม : เนื่ อ งจากความสามารถ และ โอกาสของบุ ค คลที่

แตกต่างกัน ทาให้มีระดั บรายได้แตกต่างกัน นาไปสู่ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน

การผลิ ต ในระบบทุ น นิ ย มเป็ น ที่ ม าของการแข่ ง ขั น กั น ผลิ ต น าไปสู่ ก ารท าลายทรัพ ยากร และ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจนกลายเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) เป็นระบบเศรษฐกิจทีร่ ฐั เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

วางแผนและควบคุมการผลิตบางประเภท โดยเฉพาะการผลิตทีเ่ ป็นผลประโยชน์รว่ มกันของประชาชน
เช่น การสาธารณูปโภค ต่าง ๆ สถาบันการเง ิน ป่าไม้ เอกชนถูกจากัดเสร ีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม ดาเนินการได้เพียงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขนาด
ย่อม ทัง้ นี้เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่ างด้านฐานะระหว่างคนรวยและคนจน

ข้อดี ของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม : รัฐควบคุมการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการ

วางแผนจากส่วนกลาง ความเสมอภาคด้านฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคม ประชาชนได้รบ
ั

สวัสดิการจากรัฐบาลกลางโดยเท่าเทียมกันและสามารถกาหนดนโยบายเป้าหมายตามที่รฐั บาลกลาง
ต้องการได้

ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม : ประชาชนขาดแรงจูงใจในการทางาน เศรษฐกิจของ

ประเทศอาจเผชิญว ิกฤติหากรัฐกาหนดความต้องการผิดพลาด การไม่มีระบบแข่งขันแบบทุนนิยมทาให้
ไม่มีการพัฒนาสินค้า และ บร ิการใหม่ๆ

ระบบเศรษฐกิ จ ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็นระบบเศรษฐกิ จ ที่มุ่ งต่ อ ศั กยภาพของ
ประเทศที่มี ความสมดุ ลเป็นพื้นฐาน โดยให้ ความสาคัญ กับการผลิตเพื่อ อุ ปโภค บร ิโภค ส ารอง และ

แบ่งปัน หลังจากนั้นจึงผลิตเพื่อการค้า ซึง่ ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะที่เป็นห่ วงสอดร้อยประสานกัน

เพื่อนาไปสู่ การปฏิบัติ ได้ แ ก่ ความพอประมาณ (ความพอดี ไม่น้อ ยเกินไปและไม่ม ากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบร ิโภคทีอ
่ ยู่ในระดับพอประมาณ) ความมีเหตุผล
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(การตั ดสินใจเกี่ยวกับระดั บของความพอเพียงนั้น จะต้ องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อ ง ตลอดจนคานึงถึ งผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากการกระทานั้ น ๆ อย่ างรอบคอบ) การมี
ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ในตั ว (การเตร ียมตั ว ให้ พ ร้อ มรับ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงด้ า นการต่ า ง ๆ ที่ จ ะ

เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล)
นอกจากคุณ ลักษณะ 3 ห่ วงดั งกล่าวแล้ว สิ่ งสาคั ญอี กอย่างหนึ่งคื อ การกาหนดเงอื่ นไขไว้ 2 ประการ
เพื่อการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรูแ
้ ละคุณธรรม

เป็นพื้นฐาน นั่นคือ เงอื่ นไขความรู ้ ซึง่ ประกอบด้วยความรอบรูเ้ กี่ยวกับว ิชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้ านความรอบคอบที่จ ะนาความรูเ้ หล่านั้ นมาพิจารณาให้ เชือ
่ มโยงกันเพื่อ ประกอบ การวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ และเงอื่ นไขคุณธรรม ที่จะต้องเสร ิมสร้าง ประกอบ ด้วยมีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซือ
่ สั ตย์สุจร ิตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการดาเนิน
ชีว ิต

ดูคลิปเพิ่มเติ มระบบเศรษฐกิจ

ขอบคุณ

# คาพ่อสอน "Our loss is our gain" ขาดทุน คือ กาไร
หลักการ "ขาดทุน" คือ "กาไร" (Our loss is our gain) คือ การดาเนินงานทีย
่ ึดผลสาเร็จแห่ง

ความ "คุ้มค่า" มากกว่า "คุ้มทุน" คานึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนรวมมากกว่าผลสาเร็จทีเ่ ป็นตัวเลขอั น
เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มคนส่วนน้อย เล็งเห็นผลทีไ่ ด้จากการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ อัน
ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึง่ ตีค่าเป็นตัวเง ินไม่ได้ ซึง่ ถ้าหากพิจารณาตามหลักเศรษฐศาสตร์
แล้ว อาจจะถือว่าเป็นการลงทุนทีข
่ าดทุนหร ือไม่ค้ม
ุ ทุน

***********************
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1.3 แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม ศาสตร์พระราชาว่าด้วย ดิน น้า ป่า คน
ศาสตร์พระราชา หมายถึง พระราชดาร ิ (King Initiate) พระราชดารัส พระบรมราโชวาท

ที่ได้ มีการนาไปปฏิบัติ โดย มีการประยุกต์ รว่ มกับว ิชาการด้ านต่ าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นองค์รวมนามาใช้
รวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ( บรรพบุรุษท่านทาไว้ดีแล้ว) และ ได้ นาไปสู่ การทดลองปฏิ บัติหลายครัง้ จน
ได้ รบ
ั ความผลส าเร็จตามพระราชประสงค์ สามารถนาไปใช้แ ก้ ไขปัญ หาด้ า นต่ าง ๆ ได้ เช่น โครงการ
พระราชดาร ิ และสรุปขึ้นเป็นหลักการกรอบในการปฏิบัติงาน ( หลักการทรงงาน ) และ ทฤษฎีใหม่ด้าน
ต่ า ง ๆ ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นาที่ เ กิ ด เป็ น รูป ธรรมจนเป็ น ที่ ป ระจัก ษ์ แ ก่ ส าธารณะ ทั้ ง นี้ จาก

การศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ศาสตร์พระราชามีอยู่ด้วยกัน ๓ ด้าน ด้านการพัฒนามนุษย์ ด้านการพัฒนา
และบร ิหาร ด้านการอนุรก
ั ษ์และฟื้ นฟู (ที่มา ;จากภาพหน้าสุดท้ายในหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนก)

๑) ศาสตร์ด้านการพัฒ นามนุษย์ เป็นด้านที่มีความสาคัญเป็นอันดั บแรก โดยเรมิ่ ด้ วยการ

พัฒ นาคนให้ มี คุณธรรม แล้วให้ มี ทาหน้ าที่ในการสร้าง ให้ เกิดความสมดุ ล ระหว่างการ อนุรก
ั ษ์ ฟื้นฟู
และการพัฒนาบร ิหาร โดยมีคุณธรรมความเพียรเป็นพื้นฐาน

๒) ศาสตร์ด้านการพัฒ นาบร ิหาร เป็นทฤษฎีใหม่ด้านต่ าง ๆ ได้แก่ ทฤษฎีด้านการพัฒนา

เศรษฐกิ จใหม่ เศรษฐกิ จพอเพีย ง “Sufficiency Economy” ทฤษฎี ใหม่ ด้านการเกษตร และทฤษฎี
ใหม่ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภูมิสังคม การออกแบบภูมิ สังคมโคก หนอง นา โมเดล กสิ กรรมธรรมชาติ

การพั ฒ นาชุ ม ชนแนวใหม่ การบร ิหารจัด การแนวใหม่ การจัด การลุ่ ม น้ า แบบมี ส่ ว นร่ว ม มาตรฐาน
อุตสาหกรรมพอเพียง ฯลฯ

๓)ศาสตร์ด้านการอนุรก
ั ษ์และฟื้ นฟู มีทฤษฎีใหม่ด้านการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน

น้า ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงความหลากหลายทางชาติพันธ์ วัฒนธรรม ความเชือ
่ ศาสนา

ภูมิ ปัญญา ที่แ ตกต่ างกั นไปตาม ภู มิ -สังคม เช่น การแก้ ปัญหาเรอื่ งดิ น ใช้การห่ ม ดิ น แกล้งดิ น ปลูก
แฝก อนุรก
ั ษ์ดินและน้า ป่า เก็บน้าไว้ในดิน แก้ลิง ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก บ้านเล็กในป่าใหญ่ คนอยู่ป่า
ยัง อนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช ช่างสิบหมู่ ฯลฯ

เศรษฐกิจพอเพียง “Sufficiency Economy” เป็นทฤษฎีใหม่ด้านการพัฒนาและบร ิหาร

ที่มี คุณ ธรรมเป็นพื้นฐาน มี ส ถานะเป็นลัทธิเศรษฐกิ จ ใหม่ ของโลก “มี ปรัชญา (พอ) แนวคิ ด เป็นการ
พัฒนาทีพ
่ ึ่งตนเอง พึ่งกันเองและแบ่งปัน เป็นลัทธิเศรษฐกิจใหม่ ทีอ
่ ยู่ระหว่างท่ามกลางลัทธิและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์แ บบเก่าทั้งสามลัทธิ ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จแบบหลังเขา ลัทธิสังคมนิ ยมคอมมิ วนิส ต์ และ
ลัทธิเศรษฐกิจเสร ี (ทุนนิยม) ซึง่ เศรษฐกิจพอเพียงมี สองขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน และ ขั้นก้าวหน้า

เกษตรทฤษฎี ใหม่ หร ือ ทฤษฎี ใหม่ ในการพั ฒ นาการเกษตร เป็นการนาเสนอทั้งแนวคิ ด

ใหม่ การพัฒนาทีม
่ ีระดับการพัฒนาทีเ่ ป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบการผลิตเกษตรแบบผสมผสานรูปแบบ

หนึง่ มีลักษณะเป็นเกษตรกรรมทางเลือกทีม
่ ีความยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
แต่มีลักษณะพิเศษทีแ
่ ตกต่างกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอื่น ๆ และจัดอยู่ใน ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑

สาหรับเครอื่ งมื อที่ใช้ในการเกษตรทฤษฎีใหม่ นั้น มีทฤษฎีใหม่ ที่เกี่ ยวข้ องเป็นจานวนมาก

เช่น ทฤษฎีด้านอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิ น น้า ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ (ที่รวมถึงความ
หลากหลาย ทางวัฒนธรรม ชาติพันธ์ ลัทธิความเชือ
่ ศาสนา) องค์ความรูภ
้ ูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เป็นต้น
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ทฤษฎีใหม่ด้านการอนุรก
ั ษ์และการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีการอนุรก
ั ษ์ ดิ น น้า
ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งทฤษฎีการบร ิหารจัดการแนวใหม่ด้านต่างๆ ซึง่ เป็นศาสตร์ของ
พระราชาภูมิปญ
ั ญาของแผ่นดิน

ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับอนุรกั ษ์ดิน

ว ิชชาที่ว่าด้ วยการ“คืนชีว ิตให้ แ ผ่นดิ น ” เช่น หลักกสิ กรรมธรรมชาติ (หยุ ดฆ่า ไม่ปอกเปลือ ก

เปลือยดิน ให้ห่มดิน ใช้จุลินทร ีย์ คืนชีว ิตให้แผ่นดิน จัดการแมลงด้วยระบบนิเวศน์ ใช้สมุนไพรในการ
จัดการแมลงและเป็นฮอร์โมน ใช้ปุ๋ยอิ นทร ีย์ ชวี ภาพ ฯลฯ ความอุ ดมสมบูรณ์ ของดิ นวัดกันที่ ฮิวมั ส

(ซากพื ช ซากสั ต ว์ ) และอิ น ทร ียวั ต ถุ ที่ ถู ก ย่ อ ยสลายโดยจุ ลิ น ทร ีย์ แทนการใช้ปั จ จัย การผลิ ต จาก

ภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดิ น เช่น การแกล้งดิ น
และ การห่มดิน เป็นต้น

พระราชดาร ิเรอื่ ง "ดิน"

"มีความเดื อ ดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชนในเมื องไทยจะไร้ที่ดิน และถ้ าไร้ที่ดินแล้ วก็ จะทางาน

เป็นทาสเขา ซึง่ เราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็นทาสคนอื่น แต่ถ้าเราสามารถที่จะขจัดปัญหานี้ โดย
เอาที่ดินจาแนกจัดสรรอย่างยุติธรรม อย่างมีการจัดตั้งจะเร ียกว่านิคม หร ือจะเร ียกว่าหมู่หร ือกลุ่ม หร ือ

สหกรณ์ ก็ตาม ก็จ ะทาให้ คนที่มีชีว ิตแร้นแค้นสามารถที่จะพัฒ นาตั วเองขึ้นมาได้ " พระราชดารัส ไว้ ณ
สานักงาน กปร. ในปี พ.ศ. 2531

จากจุ ดเรมิ่ ต้ นของพระเมตตา ที่จะเห็ นประชาชนมี ที่ดินทากิ น มี ผลผลิตเป็นอาหารเพีย งพอต่ อ

การดารงชีพ ก่อให้เกิดโครงการพระราชดาร ิต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในมิติ "ดิน" ดังนี้

1. การแก้ปัญหาขาดแคลนที่ดินทากินของเกษตรกร

ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินของเกษตรกร เป็นปัญหาสาคั ญยิ่งในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่าน

มา งานจัดและพัฒ นาที่ดินเป็นงานแรกๆ ที่พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั วทรงให้ ความสาคั ญ ทรงเรมิ่
โครงการพัฒนาที่ดินหุบกะพง ตามพระราชประสงค์ เมื่อปี พ.ศ 2511 โดยมุ่งแก้ไขปัญหาการไม่มีทด
ี่ ิน
ทากินของเกษตรกรเป็นสาคัญ

พระราชดาร ิแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรอื่ งดิน คือ ทรงนาเอาว ิธีการปฏิรูปที่ดินมาใช้ใน

การจัดและพัฒ นาที่ดินที่เป็นป่าเสื่ อมโทรม รกร้าง ว่างเปล่า นามาจัดสรรให้ เกษตรกรที่ไร้ที่ทากินได้

ประกอบอาชีพในรูปของหมู่บ้านสหกรณ์ และโครงการจัดและพัฒนาที่ ดินในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้โดยให้

สิ ทธิทากินชัว่ ลูกชัว่ หลาน แต่ ไม่ ให้ กรรมสิ ทธิใ์ นการถื อครอง พร้อมกั บจัดบร ิการพื้ นฐานให้ ตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ ยั งมี ก ารจัดพื้ น ที่ท ากิ นให้ ราษฎรชาวไทยภู เขา สามารถดารงชีพ อยู่ได้ เป็นหลั ก
แหล่ง โดยไม่ต้องทาลายป่าอีกต่อไป

2. การอนุรก
ั ษ์และฟื้ นฟูดิน

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงสนพระทั ย และให้ ค วามส าคั ญ มากขึ้น ในงานอนุรก
ั ษ์ แ ละ

ฟื้ นฟู ดิ น ที่ มี ส ภาพธรรมชาติ แ ละปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะภู มิ ภ าค โดยเขี ย นไว้ ใ นเอกสาร

พระราชทานว่า “ดินที่เหมาะสมสาหรับการเกษตรกรรม ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ มีแร่ธาตุที่เร ียกว่า
ปุย
๋ ส่วนประกอบสาคัญ คือ 1) N(nitrogen) ในรูป nitrate 2) P(phosphorus) ในรูป phosphate
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3) K (potassium) และแร่ธาตุ อื่นๆ O H Mg Fe มีระดับ เปรยี้ ว ด่ าง ใกล้เป็นกลาง (pH 7) มีความ
เค็ ม ต่ า มี จุ ลิ น ทร ีย์ มี ค วามชื้น พอเหมาะ (ไม่ แ ห้ ง ไม่ แ ฉะ) มี ค วามโปร่ง พอเหมาะ (ไม่ แ ข็ ง)” จึง มี
พระราชดาร ิในการแก้ ไขปัญหาที่ดินที่เน้นเฉพาะเรอื่ งมากขึ้น เช่น การศึ กษาว ิจัย เพื่อ แก้ไขปัญหาดิ น
เค็ม ดิ นเปรยี้ ว ดินทราย ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินพรุในภาคใต้ และที่ดิน

ชายฝั่ งทะเล รวมถึ ง การแก้ ไขปรับ ปรุ ง และฟื้ นฟู ดิ น ที่ เ สื่ อ มโทรมพั ง ทลายจากการชะล้ า งหน้ า ดิ น
ตลอดจนการท าแปลงสาธิต การพั ฒ นาที่ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมในพื้ น ที่ ที่มี ปัญ หาดิ น เสื่ อ มโทรม
เพื่อให้พื้นทีท
่ ม
ี่ ีปญ
ั หาเรอื่ งดินจากหลายๆ สาเหตุ กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก

ดั งนั้ น โครงการต่ างๆ ในระยะหลัง จึงเป็นการรวบรวมความรูท
้ ั้งทางทฤษฎี แ ละปฏิ บัติจ าก

หลากหลายสาขา มาใช้รว่ มกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และที่ปรากฏให้ เห็นได้อย่างชัดเจนก็

คือ แนวคิดและตัวอย่างการจัดการทรัพยากรดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ 6
แห่ ง ที่ ท รงมี พ ระราชด าร ิให้ จัด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ การอนุ ร ก
ั ษ์ ดิ น และน้ า เป็ น
ตัวอย่างในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การขยายพันธุพ
์ ืชเพื่ออนุรก
ั ษ์ดินและบารุงดิ น และ

สนับสนุนให้เกษตรกรเร ียนรูเ้ ข้าใจว ิธีการอนุรก
ั ษ์ดินและน้า การปรับปรุงบารุงดิน สามารถนาไปปฏิบัติ

ได้เอง ทรงมีพระราชดาร ิว่า “การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรก
ั ษ์ผิวดิน ซึง่ มีความสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ไถ หร ือ
ลอกหน้าดินทิง้ ไป สงวนไม้ยืนต้น ทีย
่ ังเหลืออยู่ เพื่อทีจ
่ ะรักษาความชุม
่ ชืน
่ ของผืนดิน”

แนวพ ระราชด าร ิในด้ านการอนุ ร ัก ษ์ แ ละฟื้ นฟู ดิ น ที่ ส าคั ญ แ บ่ ง เป็ น 4 ส่ วน คื อ 1)

แบบจาลองการพัฒนาพื้นทีท
่ ม
ี่ ีสภาพขาดความสมบูรณ์ ดินปนทราย และปัญหาการชะล้างพังทลาย 2)
การแก้ปญ
ั หาดินเปรยี้ ว โดยทฤษฎีแกล้งดิน 3) การอนุรก
ั ษ์ดินโดยหญ้าแฝก 4) การห่มดิน

2.1 แบบจาลองการฟื้ นฟูบารุงดินที่มีสภาพขาดความสมบูรณ์ ดิ นปนทราย และ

ปัญหาการชะล้างพังทลาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ 6 แห่งทัว่ ประเทศ รวมทัง้ พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ
เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาว จิ ัย การแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพปั ญ หาต่ า ง กั น ตามภู มิ สั ง คม
ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและนาความรูไ้ ปปรับใช้ตามสภาพปัญหาพื้นที่

2.2 การแก้ปัญหาดินเปรยี้ วด้วย “ทฤษฎีแกล้งดิน”

ดินเปรยี้ วหร ือดินพรุ เป็นสภาพธรรมชาติของดินที่เกิดจากอินทร ียวัตถุสะสมจานวนมาก

เป็นเวลานานจนแปรสภาพเป็นดินอินทร ีย์ที่มีความเป็นกรดกามะถันสูง เมื่อดินแห้งกรดกามะถันจะทา
ปฏิกิร ิยากับอากาศ ทาให้แปรสภาพเป็นดินเปรยี้ วจัด ทาการเกษตรได้ผลน้อยไม่ค้ม
ุ ทุน พบมากในภาค

ตะวันออกและภาคใต้ และบร ิเวณทีร่ าบลุ่มชายฝั่งทะเล ในการแก้ปญ
ั หาดินเปรยี้ ว พระบาทสมเด็จพระ

เจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระราชทานแนวพระราชด าร ิ “แกล้ ง ดิ น ” โดยศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ

ดาเนินการสนองพระราชดาร ิโครงการแกล้งดิ น เพื่อศึ กษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิ น เรมิ่
จากว ิธีการแกล้งดิ นให้ เปรยี้ ว ด้ วยการทาให้ ดินแห้ งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิร ิยาทางเคมีของ

ดิ น ซึ่ง จะไปกระตุ้ น ให้ ส ารไพไรต์ (Pyrite หร ือ FeS2) ท าปฏิ กิ ร ิยากั บ ออกซิเจน (O2) ในอากาศ
ปลดปล่อยกรดกามะถัน (sulphuric Acid) ออกมา ทาให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น “แกล้งดินให้เปรยี้ ว
สุ ดขีด” จนกระทั่งถึ งจุ ดที่พืชไม่ สามารถเจร ิญงอกงามได้ จากนั้ นจึงหาว ิธีการปรับปรุง ดิ นดั งกล่าวให้
สามารถปลูกพืชได้
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ว ิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรยี้ วจัดตามแนวพระราชดาร ิ
1. ควบคุมระดับน้าใต้ดิน เพื่อป้องกันการเกิดกรดกามะถัน จึงต้องควบคุมน้าใต้ดินให้อยู่เหนือชั้น

ดินเลนทีม
่ ีสารไพไรต์อยู่ เพื่อไม่ให้สารไพไรต์ทาปฏิกิร ิยากับออกซิเจนหร ือถูกออกซิไดซ์ (Oxidization)
2. การปรับปรุงดินมี 3 ว ิธีการ ตามสภาพของดินและความเหมาะสม ได้แก่

- ใช้น้าชะล้างความเป็นกรด ดิ นจะเปรยี้ วจัดในช่วงดิ นแห้ งหร ือในฤดูแห้ ง ดั งนั้นการชะล้างควร

เรมิ่ ในฤดูฝนเพื่อลดปร ิมาณการใช้น้าชลประทาน การใช้น้าชะล้างความเป็นกรดต้องกระทาต่อเนื่องและ
ต้องหวังผลในระยะยาว มิใช่กระทาเพียง 1 หร ือ 2 ครัง้ เท่านั้น ว ิธีนี้เป็นว ิธีที่ง่ายที่สุด แต่จาเป็นต้ องมี
น้ามากพอทีจ
่ ะใช้ชะล้างดินควบคู่ไปกับการควบคุมระดับน้าใต้ดิน ให้อยู่เหนือชัน
้ ดินเลนทีม
่ ีสารประกอบ

ไพไรต์ มาก เมื่อดินคลายความเปรยี้ วลงแล้วจะมีค่า pH เพิ่มขึ้น อีกทั้งสารละลายเหล็กและอลูมินัมที่
เป็นพิษก็เจือจางลงจนทาให้พืชสามารถ เจร ิญเติบโตได้ดี ถ้าหากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตช่วย ก็
สามารถเจร ิญเติบโตได้ดี ถ้าหากใช้ปุย
๋ ในโตรเจนและฟอสเฟตช่วยก็สามารถทาการเกษตรได้

- ใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากั บหน้ าดิ น ปู นที่หาได้ ง่ายในท้อ งที่ เช่น ใช้ปูนมาร์ล (mar) ส าหรับภาค

กลาง หร ือปูนฝุ่น ( lime dust ) สาหรับภาคใต้ หว่านให้ทวั่ 1-4 ตันต่อไร่แล้วไถแปรหร ือพลิกกลบคืน
ข้อควรจาคือ ไม่มีสูตรตายตัว โดยปร ิมาณของปูนทีใ่ ช้ขึ้นอยู่กับ

- การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้า ชะล้างและควบคุมระดับน้าใต้ดิน เป็นว ิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและ

ใช้ได้ผลมา ในพื้นที่ซงึ่ ดิ นเป็นกรดจัดรุนแรงและถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลานาน โดยเรมิ่ จากหว่านปูนให้ทั่ว
พื้นที่ ใช้ปูน 1-2 ตันต่อไร่ แล้วไถกลบ จากนั้นใช้น้าชะล้างความเป็นกรดออกจากหน้าดิน และควบคุม

น้าใต้ ดินให้ อยู่เหนื อ ชัน
้ ดิ นเลนที่มีส ารประกอบไพไรต์ ม ากเพื่อป้อ งกั นไม่ ให้ ทาปฏิกิร ิยากับออกซิเจน
เพราะจะทาดินกลายเป็นกรด

3. การปรับสภาพพื้นทีม
่ ีอยู่ 2 ว ิธี ได้แก่

- การปรับผิวหน้าดิน โดยการทาให้ผิวหน้าดินลาดเอียงเพื่อให้น้าไหลออกไปสู่ คลองระบายน้าได้
หร ือ ถ้าเป็นการทานาก็จด
ั ตกแต่งแปลงนาและคันนา ให้สามารถเก็บกักน้าและสามารถระบายน้าออก
ได้ถ้าต้องการ

- การยกร่องปลูกพืช ว ิธีนี้ใช้สาหรับพื้นที่ทจ
ี่ ะทาการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผลหร ือไม้ยืนต้น แต่ว ิธีนี้

จาเป็นจะต้องมีแหล่งน้าชลประทาน เพราะจะต้องขังน้าไว้ในร่องเพื่อใช้ถ่ายเทเปลี่ยน เมื่อน้าในร่องเป็น
กรดจัด ในการขุดร่องนี้ เกษตรกรจะต้ องทราบว่าในพื้นที่นั้นมีดินชัน
้ เลนซึง่ เป็นดิ นที่มีสารประกอบไพ
ไรต์มากอยู่ลึกในระดั บใด เพราะเมื่อขุดร่องจะให้ลึกเพียงระดั บดินเลนนั้น โดยทั่วไปจะลึกไม่เกิน 100
เซนติเมตร

3 การอนุรก
ั ษ์ดินด้วยหญ้าแฝก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดาร ิเกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้

หญ้าแฝก ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 ทรงตรัสว่าหญ้าแฝกเป็นหญ้าของไทยสามารถใช้

อนุรก
ั ษ์ดินและน้าได้ ดี ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในขณะนั้นยังไม่มีใครรูจ้ ักหญ้าแฝก สมเด็ จ
พระศร ีนคร ินทราบรมราชชนนี เป็นพระองค์แรกที่ทาการทดลองเลี้ยงและปลูกหญ้าแฝกเป็นจานวน 1

ล้านถุงแรกที่ดอยตุง หลายหน่วยงานพยายามค้นหาหญ้าแฝกตามสถานที่ต่างๆ แต่ก็ล้มเหลว จนต้อง
เชิญ ดร.เต็ม สมิตินันท์ ปรมาจารย์ทางด้านพฤกษศาสตร์ ท่านก็ไปช่วยหาหญ้าแฝกทัว่ ประเทศ
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ในที่สุดก็เจอหญ้ าแฝกที่เพชรบุ ร ี เป็นหญ้ าแฝกที่มีกอใหญ่ ม าก จากนั้ นก็ เรมิ่ รวบรวมหญ้ าแฝก กรม
พั ฒ นาที่ดิ นเป็นหน่ ว ยงานแรกที่ท าการรวบรวมหญ้ า แฝก โดยรวบรวมมาจากหลายจังหวั ด ขณะนี้

สามารถรวบรวมสายพันธุข
์ องหญ้าแฝกได้ กว่า 100 สายพันธุ์ ถ้าพบที่สงขลาเร ียกว่าสายพันธุ์ สงขลา
พบทีก
่ าแพงเพชรเร ียกว่าสายพันธุก
์ าแพงเพชร พบทีอ
่ ุดรก็เร ียดว่าสายพันธุอ
์ ุดร จากการสารวจพบว่ามี
กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ กรมพัฒนาทีด
่ ินได้นาเอาหญ้าแฝกมาป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดินตามลา
คลอง อ่างเก็บน้า หญ้าแฝกช่วยกรองทาให้น้าใส

ทีม
่ า :จากการบรรยาย ดร.ว ีระชัย ณ นคร 27 สิงหาคม 2553 ในการเสวนา “เกษตรยั่งยืน ฟื้ นฟู

ภูมิปญ
ั ญา พัฒนาสู่สากล” ในงาน ทักษิณว ิชาการ-เกษตรแฟร์ ครัง้ ที่ 6 และงานนิทรรศการปิดทองหลัง
พระฯ)

4. การห่มดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแนวพระราชดาร ิในการดูแลและรักษาดิน

อีกทางหนึ่ง นั่นคือ “การห่มดิน” เพื่อให้ดินมีความชุม
่ ชืน
้ จุลินทร ีย์ทางานได้ดี อันจะส่งผลให้ดินบร ิเวณ
นั้นทาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพัฒนาทรัพยากรดินให้

เกิดแร่ธาตุ ทั้งนี้ การห่ มดิ นมี อยู่ด้วยกั นหลายว ิธีการ เช่น ใช้ฟางและเศษใบไม้ มาห่ มดิ นหร ือวัส ดุอื่ น
ตามทีห
่ าได้ตามสภาพทัว่ ไปของพื้นที่, การใช้พรมใยปาล์ม (wee drop) ซึง่ ทามาจากปาล์มทีผ
่ ่านการร ีด

น้ามันแล้ว เรมิ่ จากการนาทะลายปาล์มมาตะกุยให้เป็นเส้น ๆ ก่อนจะเอาไปอัดให้เป็นแผ่นเป็นผ้าห่มดิ น
นอกจากประโยชน์ที่กล่าวไปแล้ว การห่มดินยังจะช่วยคลุมหน้าดินไม่ให้วัชพืชขึ้นรบกวนต้นไม้/พืชหลัก
อีกด้วย

ขอบคุณ https://www.youtube.com/watch?v=ntjhcCZywEs
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ทฤษฎีการอนุรก
ั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรน้า
๑) ศาสตร์ด้ า น

การจัดการความแห้ งแล้ง ด้ วย
การทาฝนเทีย ม ซึ่งไม่ เคยมี ม า
ก่อน ในโลก

๒) เก็บรักษาน้า

ตามภูมิปญ
ั ญาของแผ่นดิน

๒ .๑ ) ด้ ว ย

การสร้า งฝาย เพื่ อ สร้า งความ
ชุ ่ม ชื้น เพื่ อ อนุ รก
ั ษ์ ดิ น น้ า ป่ า

เป็นลักษณะฝายขนาดเล็ก กัก
น้ า และความชื้น ให้ ก ระจายตั ว
ในผื น ดิ น สร้า งความชุ ่ม ชื้น แก่

ป่า มี ความแตกต่ างจากทฤษฎี

การจัดการน้าในอดี ตซึ่งใช้การ
กั้ น เขื่ อ น ข น าด ให ญ่ อ่ างน้ า
แหล่งน้าชุมชน เป็นหลัก

๒ .๒ ) ด้ ว ย

การท าแก้ ม ลิ ง เพื่ อ กั ก เก็ บ น้ า

ในขณ ะที่ มี น้ า มากป้ อ งกั น น้ า
ท่วมและเก็บน้าในฤดูแล้ง

๒ .๓ ) ก า ร

ป ลู ก แ ฝ ก เก็ บ น้ า ไว้ ใ น ดิ น
อนุ ร ก
ั ษ์ ดิ น น้ า และ ป่ า และ

ความหลากหลายทางชีวภาพไป
พ ร้ อ ม กั น ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า

การเกษ ตร เพื่ อป้ อ งกั น การ
พังทลายของดิน ฯลฯ

๒.๔) เก็ บน้า

ไว้ในดิน ระบบนิเวศป่าไม้เมื่อมี
ป่ า ที่ ส ม บู รณ์ รา ก ต้ น ไม้ ท า

หน้ า ที่ ค ล้ า ยฟองน้ า จะกั ก เก็ บ
น้ าที่ ซึ ม ผ่ าน ไว้ ใ น ดิ น แ ละจ ะ

ค่อยๆ ไหลออกมาใช้ได้ตลอดปี หร ือซึมลงไปเก็บไว้ในแหล่งน้าใต้ดิน
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ขอบคุณ https://www.youtube.com/watch?v=FJMfFaTvrUs การจัดการน้า 8 ว ิธี แก้ปัญหาภัยแล้ง

ขอบคุณ

การบร ิหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

ฝนหลวง
เกิดขึ้นเมื่อคราวทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราช

ดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นทีภ
่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงสังเกตว่ามี

เมฆปร ิมาณมากแต่ไม่สามารถรวมตัวก่อเป็นฝนได้เป็นสาเหตุของฝนทิง้ ช่วง
จนเกิดความแห้งแล้ง จึงได้พระราชทานแนวคิดในการทาฝนหลวง และทรง
ทุม
่ เทใช้ เวลาถึง 14 ปี ในการค้นคว้า ว ิจัย และทดลอง จนเกิดความสาเร็จ
ในปี 2512 ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้น ว ิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน
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• แนวพระราชดาร ิด้านป่าไม้
- ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

ปล่อยพื้นที่ปา่ นั้นไว้ตรงนั้น
ไม่ต้องไปทาอะไร ป่าจะ

เจร ิญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์
โดยไม่ต้องปลูก

- ปลูกป่าในทีส
่ ูง ใช้ไม้

จาพวกทีม
่ ีเมล็ดขึ้นไปปลูก

บนยอดสูง เมื่อโตแล้วออก
ฝักออกเมล็ดก็จะลอยตกลง
มาแล้วงอกเองในทีต
่ ่าต่อไป
เป็นการขยายพันธุโ์ ดย
ธรรมชาติ

- การปลูกป่าทดแทน จะต้องทาอย่างมีแผนโดยการดาเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา โดย

เจ้าหน้าทีป
่ า่ ไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตร ต้องร่วมมือกันวางแผนปรับปรุงต้นน้าและพัฒนาอาชีพได้
อย่างถูกต้อง

- ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 3 อย่าง คือ ป่าไม้ใช้สอย ได้แก่ ไม้โตเร็วสาหรับใช้ใน

ครัวเร ือน ป่าไม้กินได้ คือไม้ผล และป่าไม้เศรษฐกิจ คือไม้ทป
ี่ ลูกไว้ขาย และได้ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ
ช่วยอนุรก
ั ษ์ดินและน้า

- ป่าเปียก ทฤษฎีการฟื้ นฟูปา่ ไม้โดยสร้างแนวส่งน้าหร ือแนวพืชอุ้มน้าเพื่อให้ดินเกิดความชุม
่ ชืน
้ ให้

ป่าเขียวสดจึงช่วยลดปัญหาไฟป่า

- ภูเขาป่า ทฤษฎีการฟื้ นฟูปา่ โดยการส่งน้าขึ้นไปยังจุดทีส
่ ูงทีส
่ ุดและกระจายน้าให้หล่อเลี้ยงกล้าไม้

อ่อนทีป
่ ลูกทดแทนไว้ให้เติบโตเป็นภูเขาป่าที่สมบูรณ์

• ฝาย

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน

พระราชดาร ิในปี พ.ศ.2521 โดยสร้างฝาย
จากวัสดุทห
ี่ าง่ายในท้องถิ่น เช่น หิน กรวด
ไม้ไผ่ ขวางกั้นลาธารหร ือทางเดินของน้าที่
เป็นต้นน้าหร ือมีความลาดชันสูง จะช่วย

ชะลอการไหลของน้าให้ชา้ ลง เป็นหนทาง
แห่งการฟื้ นฟูปา่ หยุดไฟป่า สร้างความ
สมดุลให้ระบบนิเวศ และเป็นแหล่งน้า
สาหรับการอุปโภค บร ิโภค รวมถึง
การเกษตร ถือเป็นว ิธีทด
ี่ ี ง่าย และเหมาะสม ในการดูแลและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
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• เขือ
่ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการชลประทาน

หร ือการพัฒนาแหล่งน้าเป็นอย่างมาก เพราะทรง
ตระหนักดีว่า “น้าคือชีว ิต”

การสร้างเขื่อนในพื้นทีท
่ ี่ เหมาะสม ไม่เพียงแต่

จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า

ซึง่ อานวยประโยชน์ต่อพื้นทีเ่ พาะปลูก ยังสามารถ
บรรเทาอุทกภัยหร ือปัญหาน้าท่วมได้อีกด้วย

• อ่างเก็บน้า
อ่างเก็บน้า เป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทหนึ่งที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัว รัชกาลที่ 9

พระราชทานพระราชดาร ิเพื่อแก้ปญ
ั หาการขาด
แคลนน้าในท้องถิ่นทุรกันดารและแห้งแล้ง ให้
ราษฎรได้มีน้าสาหรับอุปโภค บร ิโภค และเพื่อ
ใช้ในการเกษตร ซึง่ อ่างเก็บน้าสามารถเก็บ
รักษาน้าทีม
่ ีตามธรรมชาติในฤดูฝนไว้
ให้เพียงพอใช้ได้ตลอดทัง้ ปี

• แฝก
ในปี 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดาร ิเป็นครัง้ แรกให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทาการศึกษา ทดลอง และดาเนินการปลูกหญ้าแฝก ซึง่ เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่การอนุรก
ั ษ์ดินและน้า เพราะมีรากทีห
่ ยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรง ๆ ทาให้

อุ้มน้าและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง ลดการพังทลายของ ดิน อีกทั้งมีลาต้นชิดติดกันแน่น
หนาจึงช่วยดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้เป็นอย่างดี
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• แก้มลิง
แนวพระราชดาร ิของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของน้าท่วมที่เกิดขึ้นใน

กรุงเทพมหานคร เมื่ อปี พ.ศ.2538 โดยให้ จัดหาสถานที่เก็ บกั กน้าตามจุ ดต่ างๆ เพื่อรองรับน้าฝนไว้
ชัว่ คราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้าได้จึงค่อยระบายน้าจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถ

ช่วยลดปัญหาน้าท่วม โดยทรงได้ แนวคิดจากการที่ลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มคราวละมาก ๆ จากนั้น
จะค่อย ๆ นาออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง

• กังหันน้าชัยพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อบาบัดน้าเสียด้วยการเติมออกซิเจนลงไปในน้า สามารถแก้ไข

ความเสื่อมโทรมของสภาพน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รบ
ั การจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของ
พระมหากษัตร ิย์พระองค์แรกของไทยและครัง้ แรกของโลก ปัจจุบันกังหันน้าชัยพัฒนาได้มีการติดตั้ง
ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ได้มีการขอนาไปใช้งานในประเทศเบลเยียม อินเดีย และอั งกฤษ
ด้วย
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• น้าดีไล่น้าเสีย
ต าม แ น ว พ ระราช ด า ร ิข อ ง
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว

รั ช ก า ล ที่ 9 ใ น ก า ร ใ ช้ น้ า
คุ ณ ภาพดี ม าช่ว ยบรรเทาน้ า

เน่ า เสี ย โดยให้ น้ า ดี ผ ลั ก ดั น
น้า เน่ าเสี ยออกไปและช่วยให้

น้า เน่ า เสี ย มี ส ภาพเจือ จางลง
โดยใช้หลักการตาม ธรรมชาติ

แ ห่ ง แ ร ง โ น้ ม ถ่ ว ง โ ล ก

(Gravity Flow) ค ว บ คู่ กั บ
การบร ิหารจัดการ ทั้งนี้โดยรับ
น้า จากแม่ น้า เจ้าพระยาหร ือ

จากแหล่งน้าภายนอกส่งไปตามคลองต่ างๆ ซึง่ กระแสน้าจะไหลแผ่กระจายขยายไป ตามคลองซอยที่
เชือ
่ มกับแม่น้าเจ้าพระยาอีกด้ านหนึ่ง เมื่อน้าสามารถไหลเว ียนไปตามลาคลองได้ตลอด ย่อมสามารถ

เจือจางน้าเน่าเสียและชักพาสิ่งโสโครกออกไป เป็นว ิธีการช่วยบรรเทาน้าเน่าเสียในคลอง ต่ างๆ ในช่วง
ฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี

• แกล้งดิน

แ น ว พ ร ะรา ช ด า ร ิ

ของในหลวง รัชกาลที่ 9
ที่ ไ ด้ พ ระราชท าน ใน ปี
2527 ณ ศู น ย์ ศึ ก ษ า

การพัฒ นาพิกุลทอง อัน

เนื่องมาจากพระราชดาร ิ
จั ง หวั ด นราธิ ว าส เพื่ อ
แก้ ไ ขปั ญ หาดิ น เปร ยี้ ว

หร ือดินเป็นกรด อันเกิด
จากการ ตกตะกอนของ
น้ า ทะเลหร ือตะกอนน้ า

กร่อ ย ที่ มี ส ารประกอบ

ของกามะถันซึง่ จะถูกเปลี่ยนเป็นกรด กามะถันตามกระบวนการธรรมชาติและสะสมในชัน
้ หน้าดิน โดย
ดินที่มีความเป็นกรดสูง ความอุดม สมบูรณ์ จะต่า ขาดธาตุอาหารที่จาเป็นต่ อการเจร ิญเติ บโตของพืช
อย่างรุนแรง โดยว ิธีการแก้ ไขคื อ ให้ ขั งน้ า ไว้ ในพื้ นที่ที่มี ปัญ หา จนกระทั่งเกิ ดปฏิ กิร ิยาเคมี ทาให้ ดิ น
เปรยี้ วจัด จนถึ ง ที่ สุ ด จึงระบายน้ า ออกและปรับ สภาพฟื้ นฟู ดิ น ด้ ว ยปู น ขาว จนกระทั่ งดิ น มี ส ภาพดี
พอทีจ
่ ะใช้ในการเพาะปลูกได้
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• ทฤษฎีใหม่
การทาการเกษตรในพื้นทีข
่ นาดเล็ก ประมาณ 15 ไร่ ด้วยการแบ่งพื้นทีอ
่ อกเป็น 4 ส่วน

ประกอบด้วย นา ข้าว 30% สระน้า 30% พืชไร่พืชสวน 30% อีก 10% สาหรับสร้างบ้าน-เลี้ยงสัตว์ ซึง่

หากดาเนินการ ดังนี้ เกษตรกรจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีน้าใช้เพื่อการเพาะปลูกตลอดทัง้ ปี โดย
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาและทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ ณ โครงการ

พัฒนาพื้นที่บร ิเวณวัดมงคล ชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ จังหวัดสระบุร ี ซึง่ ถือเป็นสถานที่
เร ียนรูด
้ ้าน “ทฤษฎีใหม่” แห่งแรก ของประเทศไทย

• แหลมผักเบี้ย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดาร ิในการแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียของ
ชุมชนเมือง โดยทรงให้ศึกษาทดลองด้วยว ิธีธรรมชาติ ณ โครงการศึกษาว ิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ จังหวัดเพชรบุร ี โดยดาเนินการทั้งการแก้ปญ
ั หาน้า เน่าเสีย

และการกาจัดขยะ ด้วย 4 ระบบ คือ ระบบบ่อบาบัดน้าเสีย ระบบพืชและหญ้ากรองน้าเสีย ระบบพื้นที่
ชุม
่ น้าเทียม และระบบแปลงพืชป่าชายเลน ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยว ิธีธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ สร้าง
สมดุลให้เกิดแก่ระบบนิเวศ มีการเพิ่มขึ้นของพื้นทีป
่ า่ ชายเลน สัตว์น้า และนกนานาชนิด
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• ป่าชายเลน

ทีผ
่ ่านมาป่าชายเลนได้ถูกทาลายไปเป็นจานวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้

พระราชทานพระราชดาร ิให้หาว ิธีอนุรก
ั ษ์และขยายพันธุโ์ ดยเฉพาะต้นโกงกางเพื่อเพิ่มปร ิมาณพื้นทีป
่ า่
ชายเลนให้มากขึ้น เนื่องจากป่าชายเลนมีความสาคัญต่อระบบนิเวศบร ิเวณชายฝั่ง ถือเป็นถิ่นกาเนิด
และเป็นทีเ่ จร ิญเติบโตของพันธุพ
์ ืชและสัตว์น้านานาชนิด ปัจจุบันหลายหน่วยงานได้รว่ มมือกันเพื่อ
สร้างพื้นทีป
่ า่ ชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดาร ิเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

เมื่อต้องสรุปพระราชกรณียกิจของ ในหลวง ร.9 ให้ได้ในหนึง่ หน้ากระดาษ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธชิ ย
ั พัฒนา เลือกใช้ประโยคข้างต้นนี้ แทนใจความทัง้ มวล ชายข้าราชบร ิพารผู้รบ
ั ใช้เบื้อง
พระยุคลบาทอย่างใกล้ชด
ิ มานาน 35 ปี กล่าวในงานปฐกถางานหนึง่ ว่า

“งานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรมิ่ ต้นบนท้องฟ้า ผ่านภูเขาลงทีร่ าบ ออกสู่

ทะเลขณะทีเ่ ราทุกคนเห็นเป็นก้อนเมฆ พระองค์ทา่ นเห็นเป็นน้า จะทาอย่างไรให้ก้อนเมฆทีเ่ ป็นน้าอยู่ใ น
ลักษณะไอลงมาเป็นหยดน้า เกิดเป็นฝนหลวง ต่อด้วยการปลูกป่าอนุรก
ั ษ์เสร็จแล้วมาพักอยู่กลางภู เขา
พระองค์ทา่ นรับสั่งทาฝายชะลอน้า สร้างอ่างเก็บน้า น้าถูกส่งไปยังพื้นสวน ไร่ นา ถ่ายเป็นของเสีย

พระองค์ทา่ นใช้พืชชนิดฟองน้า ส่งผ่านป่าโกงกาง สู่วงจรทีค
่ รบครัน …ผมสรุปงานพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
กระดาษแผ่นเดียวใช้หัวข้อชือ
่ ว่า จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

ข้อความจากชายผู้เคยได้เห็นแม้นหยาดเสโทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช อย่างใกล้ชด
ิ ผู้นี้ย่อมเป็นสิ่งยืนยันแก่พสกนิกรชาวไทยได้อย่างดี ว่าสิ่งทีพ
่ ระองค์ทรงให้

ความสาคัญยิ่งบนผืนแผ่นดินนี้ คือ น้า ดังพระราชดารัสทีเ่ คยตรัสไว้ เมื่อ 17 มีนาคม 2529 ความว่า

“… หลักสาคัญว่าต้องมีน้าบร ิโภค น้าใช้ น้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีว ิตอยู่ทน
ี่ ั่น ถ้ามีน้าคนอยู่ได้ ถ้า
ไม่มีน้าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้าคนอยู่ไม่ได้ …”

และไม่เพียงแต่พระราชดารัสของพระองค์ หร ือภาพประกอบ จาก ดร.สุเมธ ในงานปฐกถาใด
แต่สิ่งทีอ
่ ธิบายได้ดีทส
ี่ ุดคือ “ภาพในหัวใจคนไทย” ทีพ
่ ระองค์ทรงฝากไว้ ตลอด 70 ปี

ช่อง Chaipattana Foundation
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ทฤษฎี การปลูกป่าแนวใหม่

โดยเรมิ่ ที่จะปลู กป่าในใจคน ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านให้ รก
ั ป่า

และปล่อยให้ปา่ เขาขึ้นเอง อย่างไปรบกวนคือ “การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ในเวลาเดียวกันต้อง “รู ้ รัก
สามัคคี” คนสามารถอยู่กับป่าได้ถ้ามีจต
ิ สานึกและรูค
้ ุณค่าของป่า “คนอยู่ป่ายัง” และอยู่แบบไม่กระทบ
ป่าโดยใช้หลักการ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” เป็นต้น
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ทฤษฎีการทางานใหม่ เช่น การบูรณาการ อะลุ่มอล่วย ปร ึกษาหาร ือ การมีส่วนร่วม “เบญจภาคี”
(ภาครัฐ ภาคว ิชาการ ภาคประชาชน ( บวร บ้านชุมชน วัด โรงเร ียน) ฯลฯ ซึง่ เป็น “ประชารัฐ” ที่แท้จร ิง
ไม่ใช่สมรูร้ ว่ มคิด อย่างทีร่ ฐั บาลทาอยู่

ตัวอย่างทฤษฎีใหม่ด้านการพัฒนาและบร ิหารด้าน อื่น ๆ เช่น

๑) ต้ นแบบการบร ิหารธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (“พอ” ไม่โลภไม่เบียดเบียน แบ่งปัน ที่

นาไปใช้กับการขั ดการธุรกิจโรงแรม เช่น ชุม พรคาบาน่าร ีสอร์ท อนัตตาร ีสอร์ทเชียงใหม่ ที่ได้ นาการ
พึ่งพาตนเอง และศาสตร์ของพระราชาทีเ่ กี่ยวข้อง ไปใช้จนประสบผลสาเร็จสามารถลดหนี้สินทีเ่ กิดจาก
ระบบเศรษฐกิจตาโตในอดีตได้อย่างมีนัยสาคัญ ( มีประสิทธิภาพ)

๒) นาไปใช้กับองค์กรภาคอุตสาหกรรม การจัดการองค์กรขนาดใหญ่จาเป็นต้องอบรมพนักงาน

ให้เข้าใจพื้นฐาน การมีคุณธรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคนให้ สานึกในคุณธรรมในทุกระดั บขององค์กร

ด้ านอุ ตสาหกรรมก็ ต้อ งเรมิ่ ต้ นที่การพั ฒ นาพนั กงานโดยใช้กระบวนการสร้างมาตรฐานพอเพี ย งด้ า น
อุตสาหกรรม เป็นกุศโลบายในการดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมผลักดันขบวนการเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมพอเพียง มอก.๙๙๙๙ ขึ้นใช้เป็นเครอื่ งมือในการสร้างทุนใหญ่ที่มี
หัวใจพอเพียง รูจ้ ก
ั พอ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน รูจ้ ก
ั แบ่งปัน ให้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชนในทฤษฎี
ใหม่ขั้นทีส
่ าม

๓) ทฤษฎีการศึ กษาใหม่ โดยสถาปนา “สถานอบรมสั่งสอนให้ เบ็ดเสร็จ หร ือ ปูทะเลย์มหาว ิชา

ลัย หร ือ โพธิยาลัยมหาว ิชชาลัย ที่จาเป็นต้องมีการปรับระบบการศึกษากันใหม่ให้เป็นระบบการศึกษาที่

มี “ศี ล เด่ น ( ว น
ิ ั ย ) เป็ นงาน ชาญว ชิ ชา” การจัด ท าหลั ก สู ต รที่เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ น าองค์ ค วามรูภ
้ ู มิ

ปัญญาทีม
่ ีอยู่กลับนามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และหลักสู ตรการศึกษาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนา
ศาสตร์พระราชาด้ านต่าง ๆ อนุรก
ั ษ์ พัฒนามนุษย์ พัฒนาและบร ิหาร ที่ควรจัดทาเป็นหลักสูตรใช้สอน

กันในทุกระดั บการศึ กษา เช่น เศรษฐกิจ พอเพี ยง ที่เป็นทฤษฎี การพั ฒ นาเศรษฐกิ จแนวใหม่ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ เทคนิคการเกษตรทีเ่ หมาะสม คือ“กสิกรรมธรรมชาติ”ทีใ่ ช้ในการการส่งเสร ิมเกษตรกร
ให้พึ่งตนเอง ( ธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ ภูมิ-สถาปัตย์ เป็นต้น

๔) การว ิจัยแนวใหม่ ทีช
่ ุมชนหร ือผู้ที่เป็นเจ้าของปัญหา เป็นคนกาหนดหัวข้อว ิจัยเพื่อตอบปัญหา

ของชุมชน โดยใช้ศาสตร์พระราชาที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องผ่านระบบงานว ิจัยแบบเก่า

ทีน
่ ักว ิจัยทาไปเพื่อตอบสนองว ิชาการทีร่ ่าเร ียนมา เมื่องานว ิจัยเสร็จ นักส่งเสร ิมเป็นผู้นาไปเผยแพร่ซงึ่
ไปไม่ ค่อ ยถึ งชาวบ้าน เพราะอธิบายเป็นว ิชาการชาวบ้านไม่ เข้ าใจ หากชาวบ้านทางานว ิจัย โดยมีภ าค
ราชการและนั ก ว ชิ าการเป็นพี่ เลี้ ย ง หร ือ การน าผลการว จิ ัย ของชาวบ้ า นน ามาสนั บ สนุ น เชิงว ชิ าการ
กาหนดเป็นนโยบาย น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
E-book ศาสตร์พระราชา “ด้าน ดิน น้า ป่าไม้”
ขอบคุณ PPT อาจารย์ ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://online.anyflip.com/rqntj/ilxk/mobile/index.html
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดาร ิและ
ทรงท าเป็น ตั ว อย่ า งให้ เห็ น ถึ งความผู ก พั น เกื้ อ กู ล ของดิ น น้ า ป่ า และคน มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็น ที่
ประจักษ์แ ละเป็นแนวทางให้ พสกนิกรดาเนินรอยตาม เมื่อทั้งวงจรได้ รบ
ั การดู แลรักษา ย่อมเกิดการ
พัฒนาทีย
่ ั่งยืนอีกนานเท่านาน
ขอบคุณ

ขอบคุณ

1.4 ทฤษฎีใหม่

“ทฤษฎี ใ หม่ ” คื อ แนวพระราชด าร ิในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว รัช กาลที่ ๙ ที่ ท รง

พระราชทานให้กับพสกนิกรของพระองค์ทา่ นเพื่อให้ใช้เป็นกรอบแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติในการ
ดารงชีว ิตอยู่อย่างพอเพียง แนวทางดาเนินการดังกล่าวนาไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดั บ

ต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน บนพื้นฐานของความพอเพียง ปรัชญาของคาว่า “พอ” มีพื้นฐานจากธรรมะ
ทีเ่ ร ียกว่า

”สันโดษ”)
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ทฤษฎีใหม่ แบ่งการพัฒนาออกเป็น ๓ ระดับ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ พึ่งตนเองอย่างน้อยหนึง่ ในสี่ของการปฏิบัติ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ รวมกลุ่มกันพึ่งกันเอง

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ ทุนทีม
่ ีคุณธรรม สนับสนุนชุมชนและเคร ือข่าย ค้าขายกันโดยตรงไม่ผ่าน

คนกลางแบบเก่า

“ทฤษฎีใหม่ ”เป็นระบบความคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒ นาที่ไม่เคยมีผู้ใดคิดมาก่อนและ

แตกต่ างจากแนวคิดทฤษฎี แ ละว ิธีการที่เคยมี มาก่ อนทั้งสิ้ น จึงได้ เร ียกว่าเป็นทฤษฎี ใหม่ ซึง่ ได้ มีการ
พัฒนาขึ้นใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ มากกว่า ๕๐ ทฤษฎี

๑) เศรษฐกิจพอเพียง เองก็เป็นหนึง่ ใน ทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีการพัฒนาประเทศทีม
่ ี ความ

ยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนา ที่ให้ ความสาคัญกับความสมดุล ทั้ง เศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม โดยเน้นไปที่การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง ตัดคนกลางแบบเก่าออก ไม่ได้มุ่งเป้าการผลิต

เพื่ อ การค้ า ขาย (ซึ่ง ไม่ ใช่ ไม่ ส ามารถค้ า ขายได้ แต่ ค้ า ขายในที่ไ ม่ ไ กลก่ อ น ค้ า ขายกั น ในกลุ่ ม ชุ ม ชน
เคร ือข่ายให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยค้าขายในโลกเสร ี เมื่อมีความพร้อมแล้วเท่านั้น ซึง่ ควรจะค้าขายใน
ระบบตลาดทีม
่ ีคุณธรรม (Fair Trade) )

๒) มีนวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นจากแนวทฤษฎี ใหม่นี้เช่น ทฤษฎีใหม่ในการพัฒ นา

ชุมชนเข้มแข็ง ที่เร ียกว่า “บวร” (บ้าน ชุมชน วัด โรงเร ียน ราชการ) เพื่อการจัดการตนเอง หร ือ “ชุมชน
จัดการตนเอง ”(One Stop Service)“สถานอบรมสั่งสอนให้เบ็ดเสร็จ” (จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก)

๓) กระบวนการจัดทาแผนพัฒ นาชุ มชน ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพีย ง ที่มี การนาหลักการ

ทรงงาน ไปประยุกต์ ใช้ เช่น “ระเบิดจากข้างใน” สู่ กระบวนการ พัฒ นาชนบทโดย “การบูรณาการเชิง
พื้นที”่ ของมูลนิธป
ิ ด
ิ ทองหลังพระ เป็นต้น

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นรูปธรรม หร ือ ภาคปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน เพื่อให้

เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน จากความเสี่ยงที่ต้องเผชิญจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระบวนการผลิต การตลาด นโยบายทางการเกษตร อาทิ เช่น ความผันแปรของ ธรรมชาติ สภาพ
ภูมิอากาศ ความเสี่ยงด้านราคาปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง ฤดูกาลผลิต และ ราคาผลผลิต

ทีม
่ ีความผันผวนลดลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง นโยบายการเมือง โดยพระองค์ท่านได้ทรงพระ
ราชทา นพระราชดาร ิและสร้างต้ นแบบ และตั วอย่ าง ของ การทาเกษตรแนวใหม่ ที่ให้ ความส าคั ญ
และ เคารพต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพื่อให้เอื้อต่อการทาเกษตรกรรมให้ยั่งยืน ทีไ่ ม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์ ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินไม่มากได้ ใช้เป็นแนวทางใหม่ที่

กลับมาพึ่งพาตนเองและระบบนิ เวศที่ส มดุล ให้ ส ามารถมี ว ิถี ชวี ิตที่เร ียบง่ายเพื่อเป้าหมายของทฤษฎี
ใหม่ คือ ความพออยู่ พอกิน พอใช้ พอ ร่มเย็น ให้ได้เสียก่อน เพื่อทีจ
่ ะได้พัฒนาในระดับทีส
่ ูงขึ้นต่อไป

เกษตรทฤษฎีใหม่ ในความหมายที่นาเสนอต่ อไปนี้ หมายถึงทฤษฎีใหม่ด้านการเกษตรที่

เน้ นการบร ิหารจัดการ น้า ที่ดินและแรงงานจานวนไม่ ม ากนั ก(น้ อ ย) ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดาร ิของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อการอยู่อาศัยและการดาเนินชีว ิต
อย่างมั่นคง ยั่งยืน ซึง่ เป็นการคิดบนหลักการใหม่ ทีแ
่ ตกต่างจาก แนวทางการทาการเกษตรเพื่อการค้า
และอุตสาหกรรม ทีม
่ ุ่งผลิตผลผลิตในปร ิมาณมากเพื่อการค้าขายเป็นหลัก
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ทรงให้ ความส าคั ญ กั บการพั ฒ นาการเกษตรเป็นอย่ างยิ่ ง

ในช่วงแรกของการพัฒนาทฤษฎีใหม่นั้น พระองค์ทรงใช้พื้นทีบ
่ ร ิเวณวังสวนจิตรลดารโหฐานเป็นสถานที่

ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จากนั้นได้ขยายไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิตามจังหวัดต่าง
ๆ ปัจ จุ บันมี โครงการพระราชด าร ิและโครงการตามแนวพระราชดาร ิมากกว่า ๔,๕๐๐ โครงการ โดย
โครงการพระราชดาร ิสาคัญโครงการหนึ่งตั้ งอยู่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตาบลห้วยบง อาเภอเฉลิมพระ

เกียรติในจังหวัดสระบุร ี ซึง่ ถือเป็นพื้นทีแ
่ รกที่ได้นา “ทฤษฎีใหม่” ด้านการเกษตรสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมจนประสบความสาเร็จเป็นต้นแบบของการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ทวั่ ประเทศ

หัวใจสาคัญของทฤษฎีใหม่ “ทฤษฎีใหม่นั้นยืดหยุ่นได้ และต้องยืดหยุ่น เหมือนชีว ิตของเรา

ทุกคนต้องมียืดหยุ่น…”

พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนสมเด็ จพระศร ีนคร ินทราบรมราชชนนี
จังหวัดเพชรบุร ี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑

แนวพระราชด าร ิเมื่ อ วั น ที่ ๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ทรง
ชีใ้ ห้ เห็ นว่า อาชีพของคนส่ วนใหญ่ของประเทศ คือ การเกษตรกรรมโดยส่ วนใหญ่ แล้วเป็นเกษตรกร

รายย่อย มีสมาชิกครอบครัวเฉลี่ยประมาณครอบครัวละ ๔-๖ คน ส่ วนใหญ่ มี ฐานะค่อนข้างยากจน มี
ทีด
่ ินทากินน้อย หร ือบางรายไม่มีทด
ี่ ินทากินเลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา

โดย ประยุกต์ ใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รูจ้ ก
ั พอ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน พึ่งตนเอง พึ่งกันเอง
เข้ากับการทาการเกษตรแนวใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเรมิ่ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ลจนพบว่า เกษตรกรไทยส่ ว นใหญ่ มี พื้ น ที่ เฉลี่ ย อยู่ ป ระมาณ

ครอบครัวละ ๑๐-๑๕ ไร่ ( ค่าเฉลี่ยของการถือครองที่ดินในขณะนั้น) จึงทรงคิดคานวณ จาแนกการใช้

พื้นทีดินเพื่อการดาเนินชีว ิต โดย มี เป้าหมายหลัก คือ ทาอย่างไรให้ มีข้าว ปลา อาหาร เพียงพอและ
ปลอดภัยตลอดปี จากผืนดินจานวนน้อยที่มีอยู่ เพื่อทีจ
่ ะได้ประหยัดค่าใช้จา่ ยที่ต้องจ่ายไปกับค่าอาหาร

และ ของกิ น ของใช้ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ มี รายได้ เหลื อ พอ ส าหรับ จับ จ่า ยใช้ส อยในสิ่ งที่ จ าเป็ น ส าหรับ ชีว ต
ิ
นอกจากนั้นยัง มีความมั่นคงในที่อยู่อาศั ย เมื่อมีความมั่นคงในชีว ิต ก็ดาเนินชีว ิตด้ วยความรัก ความ
สามัคคี และเอื้ออาทรกันในระดับทีส
่ ูงขึ้นไปคือระดับชุมชน

สรุปแนวคิด ขั้นตอนการดาเนินงาน

พระองค์ท่านทรงพระราชทานดาร ิให้ทดลอง “ทฤษฎีใหม่” ขึ้นครัง้ แรกที่วัดมงคลชัยพัฒนา
เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๒ โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ( เพื่อซือ
้ ทีด
่ ินจานวน ๑๕ ไร่ ใกล้วัดมงคลชัย

พัฒนาทดลองทาทฤษฎีใหม่จากนั้นขยายโครงการไปยังทีอ
่ ื่น ๆ อีก เช่น ทีอ
่ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
และภายหลังได้ทรงสรุปแนวคิดเป็นว ิธีการ ดาเนินงาน “ทฤษฎีใหม่” ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่๑ การผลิตเพื่อพออยู่ พอกิน และพึ่งตนเองได้ (Self Sufficiency of Economy)
คาถาม ทาอย่างไรให้ พออยู่ พอกิน พึ่งตนเองได้ ? (ทาไมต้อง พึ่งตนเอง?

คาตอบ คือ ทาให้ ผืนดิ นที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่ เพื่อการพออยู่ (ที่ อยู่อาศัย)

พอกิน (อาหาร) พึ่งตนเองได้ (อาชีพทีม
่ ั่นคง) จึงต้องมีการแบ่งพื้นทีอ
่ อกเป็นส่วนๆ (การวางแผน) และ
ใช้พื้นทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นทีอ
่ อกเป็นส่วนๆ อย่างคร่าว ๆ (Tentative) ดังนี้
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ส่วนที่ ๑ พื้นทีร่ อ
้ ยละ ๓๐ ขุดบ่อน้า ปลูกพืชน้า เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ทา เล้าสัตว์บน ขอบสระน้า
ส่วนที่ ๒ พื้นทีร่ อ
้ ยละ ๓๐ ทานา

ส่วนที่ ๓ พื้นทีร่ อ
้ ยละ ๓๐ ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย(ป่า 3อย่าง ประโยชน์4อย่าง)

ส่วนที่ ๔ พื้นที่รอ
้ ยละ ๑๐ ปลูกบ้านพัก โรงเร ือน โรงเพาะเห็ ด ผักสวนครัว ไม้ประดั บ กอง
ฟาง กองปุ๋ย หมั ก ถนนหนทาง ที่จ อดรถ ที่ต้อ งพึ่ งตนเอง เพราะทฤษฎี เก่ าส่ งเสร ิมให้ เกษตรกรพึ่ ง
ภายนอก จึงทาให้เกษตรกรยากจน

ขั้นตอนที่ ๒ การรวมพลัง หร ือร่วมแรงกันในรูปกลุ่ม หร ือสหกรณ์

คาถาม ทาอย่างไรให้กลุ่มและสหกรณ์ รวมทัง้ ชุมชนเข้มแข็งและมีความยั่งยืน

คาตอบ คือ การรวมกลุ่มกัน (พึ่งพากันเอง) เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งโดยแปรพลัง

เกษตรกร สู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑.การผลิต : การวางแผนการผลิต (แผนผั งฟารม์ ) การเตร ียมดิ น (เทคนิ ค กสิ ก รรม

ธรรมชาติ ) การจัดการแหล่งน้า เตร ียมปัจจัยการผลิต พันธุพ
์ ืช ตั วอ่ อนสั ตว์ และประมง ปุ๋ย (ฮิวมัส )
สมุนไพร ยาพืชสัตว์ คน และ ปัจจัยการผลิตอื่น ๆ

๒.การตลาด : การเตร ียมลานตากข้าว การจัดหายุ้งฉางเอาไว้เก็บผลผลิต เครอื่ งสีข้าว

แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่ าเพิ่ม การรวมกลุ่มกันขายให้ ขายในที่ไม่ไกลก่อน เพื่อลดค่าใช้จา่ ยในการ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร และเพื่อความมั่นคงของจานวนผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมีผลผลิตที่
ปลอดภัยและมีปร ิมาณไม่มากนัก ทาให้มีอานาจต่อรองจนถึงกาหนดราคา ในห่วงโซ่อุปทาน

๓.การเป็ น อยู่ : การดู แ ลชี ว ต
ิ ความเป็ น อยู่ ข องคนในชุ ม ชนร่ว มกั น เช่ น อาหาร

เครอื่ งนุ่งห่ ม ยารักษาโรค ด้ วยการเผื่ อ แผ่ แบ่งปัน ระหว่างคนในชุม ชนหร ือ การตั้ งร้า นค้ าสหกรณ์
ชุมชน เพื่อลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และลดต้นทุนจากการซือ
้ เป็นจานวนมาก ๆ

๔.ธนาคารเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ สวั ส ดิ การ : การจัด การด้ า นสาธารณสุ ข ของชุ ม ชน

(ปลอดภั ย ) ด้ วยการร่วมมื อกั น จัดหาบร ิการสวัส ดิ การสั งคมพื้ น ฐานส าหรับชุ ม ชน เช่น สถานบร ิการ

สาธารณสุขชุมชน บร ิการด้านสุขอนามัย หร ือการตั้ งกองทุน กู้ยืมเพื่อการทากิจกรรมต่ าง ๆ ของชุมชน
เช่น สัจจะออมทรัพย์ ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ ธนาคารต้นไม้ ฯลฯ

๕.การศึ กษา : การให้ ค วามรูข้ องชุ ม ชน รวมตั ว กั น สร้า งความเข้ ม แข็ งด้ านการศึ ก ษา

โดยมี บทบาทด้ านการส่ งเสร ิมการศึ กษาชุ มชน การสิ บทอดภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น ศู นย์ฝึกอบรมสั่ งสอน
แบบเบ็ดเสร็จ

๖.สั งคมและศาสนา : มี การสื บทอดทางวัฒนธรรม การส่ งต่ อประเพณี และการสื บทอด

ศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมจร ิยธรรมให้กับคนในชุมชน (กาหนดเป็นตัวชีว้ ัดชุมชนเข้มแข็ง ด้านคุณธรรม)

ขั้นตอนที่ ๓ การติดต่อประสานเพื่อหาแหล่งทุนหร ือแหล่งเง ิน

คาถาม ทาอย่างไรให้กลุ่ม / ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

คาตอบ คือ การประสานความร่วมมือไปยังบร ิษัทเอกชน แหล่งทุน และบร ิษัทด้ านพลังงาน

เพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นที่ ๓ ของการพึ่งตนเอง พึ่งกันเองโดยการขอรับการสนับสนุนด้านเง ินทุนจาก ธนาคาร

บร ิษัท ห้างร้าน หร ือหน่วยงานเอกชน ให้ความสาคัญกับการได้ประโยชน์รว่ มกันทัง้ สองฝ่าย เช่น บร ิษัท
ห้ างร้าน ได้ ซ ื้อข้ าว และผลผลิตทางการเกษตรราคาถูกจากเกษตรกรโดยตรง แลกเปลี่ย นกั บการให้
พื้นทีใ่ นการจาหน่ายสินค้า บร ิษัทได้ทากิจกรรมทีร่ บ
ั ผิดชอบต่อสังคม (CSR)
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โดยรายละเอี ย ดของแต่ ละขั้นตอน เมื่อ นาไปปฏิ บัติจ ร ิงจะทาได้ อย่ างไรจะได้ กล่าวถึงต่ อ ไป
เหตุผลทีเ่ ร ียกว่าทฤษฎีใหม่ :

คาถาม ทาไมถึงเร ียกว่าใหม่
คาตอบ เพราะว่า

มีการบร ิหารและจัดแบ่งที่ดินเล็กออกเป็นสั ดส่ ว นที่ชัดเจน เพื่อ ประโยชน์สูงสุ ดของ

เกษตรกรซึ่งไม่เคยมีใครคิ ดมาก่ อน ตั วอย่ าง การประยุ กต์ ของปราชญ์ ชาวบ้านอีส าน
“เกษตรประณีต ๑ ไร่ “ แบ่งพื้นที๑
่ ไร่เท่ากับ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร เป็นต้น

มีการคานวณโดยหลักว ิชาการ เกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่กักเก็บน้าตามปร ิมาณน้าฝน
ที่ จ ะกั ก เก็ บ ให้ เพี ย งพอ ต่ อ การเพาะปลู ก ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตลอดปี อ ย่ า งคร่า วๆ

(Tentative) ที่ได้คานวณปร ิมาณการระเหยของน้าไว้ด้วย) ต้อ งมีแหล่งน้าของตนเองที่
สามาถนามาใช้ในการทาการเกษตรตลอดปี

มีการวางแผนทีส
่ มบูรณ์แบบ สาหรับเกษตรกรรายย่อยโดยมีถึง 3 ขั้นตอน

ระบบการผลิตที่ตอบสนองความต้ องการด้ านอาหาร ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การ

รวมกลุ่ม จัดการวางแผนด้ านการตลาดผลผลิต รวมตั วกันเป็นเคร ือข่ายความร่วมมื อ
และทาธุรกิจกับทุนใหญ่ ตัดคนกลาง

มีการกาหนดมาตรฐานระบบการตรวจสอบรับรอง ขายสินค้าที่ต้องแปรรูปก่อนไม่ขาย
เป็นวั ต ถุ ดิ บ ก าหนดราคา เป็น ราคาที่ยุ ติ ธ รรม และขายในที่ไม่ ไกลก่ อ น เพื่ อ พร้อ ม
สามารถค้าขายแข่งขันได้

ความแตกต่างของทฤษฎีเก่า กับทฤษฎีใหม่
ทฤษฎี ใหม่ ในพระราชดาร ิของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หั ว นอกจากจะเป็นการบร ิหาร

จัดการพื้นที่จานวนน้อยแล้ว ความสาคั ญที่ยิ่งกว่านั้ นคือ“เป็นแนวทางในการดาเนินชีว ิต ” เพื่อนาไปสู่
การพึ่งตนเองได้ ซึง่ เป็นความแตกต่ างที่สาคัญของทฤษฎีใหม่ นอกจากนั้นยังมีความแตกต่ างในการ
จัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้

ทฤษฎีเก่า

ทฤษฎีใหม่

การจัดการพื้นที่ เกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกพืชชนิดเดียว

แบ่งพื้นที่ 30 : 30 : 30 : 10 เป็นระบบเกษตร

ผสมผสาน

เต็มพื้นที่

การเตร ียมดิน ปอกเปลือก ใช้ปุย
๋ เคมี ปูนขาว
ปุย
๋ คอก ปุย
๋ พืชสด

การจัดการน้า ระบบเขือ
่ นกักเก็บน้า และปล่อยน้า
ตามระบบชลประทาน มีข้อจากัด

ทาได้เพียง ๓๐% ของพื้นทีเ่ กษตร
อาหาร

ขายผลผลิตเพียงไม่กี่ชนิดเพื่อนาเง ิน

ไปซือ
้ อาหารและค่าใช้จา่ ยในครัวเร ือน
ตลอดทัง้ ปี

ทานาแบบขั้นบันได ลดการชะล้างหน้าดิน

ปลูกแฝกยึดหน้าดิน ลดการพังทลายของดิน
ปลูกแฝกรอบโคนต้นไม้ชว่ ยกักเก็บน้าในดิน

ขุดสระโดยการคานวณปร ิมาณน้า

ให้เพียงพอต่อการทานา ทาสวน จัดหา

แหล่งน้าเสร ิมโดยการใช้ทฤษฎีอ่างใหญ่

เติมอ่างสารอง และบ่อเกษตรกร

ปลูกทุกอย่างทีต
่ ้องกิน ปลูกข้าว พอกิน

ในครัวเร ือน ปลูกผักสวนครัว พืชน้า ปลูกผลไม้

เลี้ยงปลา เลีย
้ งไก่พึ่งตนเองได้ด้านอาหาร
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ทีอ
่ ยู่อาศัย ขายผลผลิตเพื่อนาเง ินไปสร้างบ้าน
เวลาทัง้ ชีว ิต ทัง้ ชีว ิตในการหาเง ิน

เสื้อผ้า/

ขายผลผลิตเพือ
่ นาเง ินไปซือ
้ เสื้อผ้า

ข้าวของ

ขัดสน เมื่อราคาผลผลิตตก หร ือ

เครอื่ งนุง่ ห่ม

สุขภาพ

ได้รบ
ั ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

เจ็บป่วยจากเกษตรเชิงเดี่ยว

จากการใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมี
ต้องหาเง ินมารักษา
พึ่งพาราคาตลาด

พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง
แลกผลิตผลเป็นเง ิน

ทาบ้านดิน ปลูกไม้เพื่อสร้างบ้าน
ทาเฟอร์นิเจอร์ และเครอื่ งเร ือน

ลดค่าใช้จา่ ยด้านอาหาร พอมีเหลือ

เพื่อจับจ่ายใช้สอยในสิ่งทีจ
่ าเป็น
พึ่งตนเองได้แม้มีภัยธรรมชาติ

พึ่งตนเอง ด้วยปุย
๋ ชีวภาพ ลดการใช้เคมี

ใช้ธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ สมุนไพรบาบัด

ภูมิปญ
ั ญาชาวบ้านใช้สมุนไพรต้านโรค
ขั้นที่ 1 พอกิน พออยู่
ปลูกของทีก
่ ิน กินของทีป
่ ลูก
พึ่งตนเองได้

เพื่อซือ
้ สินค้า/อาหาร

ขายทีด
่ ินทากิน

ทิง้ แผ่นดินเกิด เดิ น

ทางเข้าทางานในเมือง

ปัญหาครอบครัว ปัญหาคุณภาพชีว ิต ความยากจน
ปัญหาสังคม ว ิกฤตการณ์ความขัดแย้ง

ชุมชนแออัด ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

ขั้นที่ 2 รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์
ร่วมมือกันด้านการผลิต การตลาด
ดูแลชความเป็นอยู่ การศึกษา
สาธารณสุข สังคม ศาสนา

ขั้นที่ 3 ประสานแหล่งทุน
ก้าวสู่ขั้นพัฒนา ร่วมกลุ่ม
การค้า พัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีว ิต

ครอบครัวอยู่รว่ มกัน สร้างงาน สร้างรายได้ มีอาชีพเสร ิม
แก้ปญ
ั หาความยากจน อยู่อย่างพอเพียง
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ป่า

สืบทอดภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน
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จากทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติ
ทฤษฎี ใหม่ มีเป้าหมายขั้นต้ น เพื่อการพึ่งตนเองให้ ได้ และพร้อมที่จะก้าวสู่ ความเข้มแข็งด้ วย

การรวมกลุ่มชุมชน สร้างความร่วมมือในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อดูแลกันและกันในชุมชน สืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น โดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลาง ก่อนขยายสู่ขั้นที่สาม คือ การต่อยอดความยั่งยืนในรูปของ
การเชือ
่ มโยงแหล่งทุนภายนอกและบร ิษัทพลังงานเพื่อขยายรูปแบบการผลิตสู่ว ิสาหกิจชุมชนด้วยการ

สนับสนุนของธนาคาร และบร ิษัทห้ างร้าน หน่วยงานต่ าง ๆ ในพื้นที่ เป็นการสร้างความยั่งยืนในระยะ
ยาวได้

จากทฤษฎี ดั งที่ ได้ กล่าวไว้ข้างต้ น ดูเหมือ นว่าสามารถดาเนิ นการได้ เป็นขั้นเป็นตอนและน่ าจะ

สาเร็จได้โดยง่าย แต่การจะนา ๓ ขั้นตอนของทฤษฎีใหม่ ไปปฏิบัติให้สาเร็จนั้นมีส่ิงทีต
่ ้องคานึงถึงหลาย

ประการและที่สาคัญต้องไม่ลืมเรอื่ งของ “ความยืดหยุ่น” ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวไว้
บ่ อ ยครัง้ ว่ า “ อย่ า ติ ด ต ารา ”เหตุ เพราะว่ า ต าราที่ เราใช้กั น อยู่ ยั ง ไม่ มี ต าราเล่ ม ใดที่ จ ะมี แ นวทางการ

แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ จึงได้ทรงพระราชดาร ินั้นเป็น “ทฤษฎีใหม่”ย่อมยังไม่มีในตาราใด ๆ และได้ทดลอง
ปฏิบัติจนได้ ผลจร ิงแล้วจึงเขียนเป็นทฤษฎีใหม่นี้ขึ้น สิ่งต่ าง ๆ ที่ทรงกาหนดขึ้นก็เ ป็นเพียงการคานวณ

อย่างคร่าวๆ หร ือสูตรคร่าวๆ (Tentative Formula) เมื่อนาไปปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องคานึงถึ ง
ความเหมาะสมของสภาพพื้นทีแ
่ ละปัจจัยอื่น ๆ ทีแ
่ ตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัวซึง่ มีความแตกต่าง
กันไป ตาม “ภูมิสังคม”

ขั้นตอนที่ ๑ การผลิตเพื่อพออยู่ พอกินและพึ่งตนเองได้

ขั้นที่ ๑ ของทฤษฎีใหม่มีหลักสาคัญ คือ การผลิตเพื่อพออยู่ พอกินและ
พึ่งตนเองได้ ด้วยการจัดการ ๓ อย่าง คือ

พออยู่ พอกิน
พึ่งตนเองได้

๑. การจัดการทีด
่ ินขนาดเล็กเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามทฤษฎีใหม่
๒. การจัดการบร ิหารแหล่งน้า ให้มีน้าใช้ได้ตลอดปี

๓. การจัดการด้านการเกษตร เพื่อการ พออยู่ พอกิน พึ่งตนเองได้

การจัดการทีด
่ ินขนาดเล็กเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามทฤษฎีใหม่

ส่วนที่ ๑ พื้นทีร่ อ
้ ยละ ๓๐ ขุดบ่อน้า ปลูกพืชน้า เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ทาเล้าสัตว์บนสระน้า
ส่วนที่ ๒ พื้นทีร่ อ
้ ยละ ๓๐ ทานา

ส่วนที่ ๓ พื้นทีร่ อ
้ ยละ ๓๐ ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย
ส่วนที่ ๔ พื้นทีร่ อ
้ ยละ ๑๐ บ้านพัก โรงเร ือน โรงเพาะเห็ด ผักสวนครัว ไม้ประดับ กองฟาง
กองปุย
๋ หมัก

จากหลักการนี้ลองแบ่งที่ดินตามสัดส่วนดังทีก
่ าหนดไว้ซงึ่ ต้องไม่ลืมว่าหลักการนี้ เป็นแต่เพียง

“สูตรคร่าวๆ”เท่านั้น ดังนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ โดยมีสิ่งทีต
่ ้องคานึงถึงทีส
่ าคัญ คือ

๑.ผืนที่นา ต้องผลิตข้าวได้เพียงพอเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว ( เหลือแล้วจึงขาย ) แต่ต้องผ่าน

ขั้นตอนการทาบุญ ทาทาน แบ่งปัน แปรรูป เก็บรักษา แล้วจึงให้ขายได้ ขายในทีไ่ ม่ไกล

๒.บ่อ น้า ต้ องสามารถกักเก็บน้าไว้ได้ เพียงพอใช้ตลอดทั้งปี ทั้งสาหรับที่นา ที่ไร่ สวน ผักสวน

ครัว และน้ากิน น้าใช้ในครัวเร ือน (หากขุดสระได้ปร ิมาณน้าไม่พอใช้ทั้งปี ต้องร่วมมือ กันบร ิหารจัดการ
แหล่งน้า โดยใช้ระบบอ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้า)
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๓.การจัด การด้ า นการเกษตร ( การวางผั งฟาร์ม ) เพื่อ การพออยู่ พอกิ น มี เป้าหมายเพื่ อ ให้
พึ่งตนเองได้โดยเลือกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปร ิมาณน้า ความชานาญ และ รูปแบบของการใช้ชวี ิต

๔.ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการดาเนินชีว ิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(เศรษฐกิจการเกษตร

แบบพอเพียง) มีเป้าหมายเพื่อให้ เกษตรกรสามารถเลี้ยงตั วเองได้ ในระดั บที่ประหยัดก่อน โดยอาศั ย

ความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามั คคี ของคนในชุ มชน ช่วยเหลือกั นและกั น เพื่อ “ลดรายจ่าย” ให้ ได้
มากทีส
่ ุด ซึง่ จะนาไปสู่การพึ่งตนเองได้แบบ พออยู่ พอกิน พอใช้ (พอร่มเย็น)
ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่ สาหรับที่ดินจานวน ๑๕ ไร่

บ้าน นายแสนยา พื้นที่ ๑๕ ไร่ จ.น่าน มีฝนตกปานกลาง ห่างไกลระบบชลประทาน
ทานา พื้นที่เฉลี่ย ประมาณ ๕ ไร่

ขุดสระน้า พื้นที่เฉลี่ยประมาณ ๔ ไร่

ผลิตข้าวให้เพียงพอทัง้ ครอบครัวทั้งปี

ขุดสระลึก ๔ เมตร หร ือพิจารณาตาม

เหลือจึงขายโดยการรวมกลุ่มสหกรณ์

ลักษณะพื้นที่ เพื่อให้มีน้าในปรมาณ
ิ
เพียงพอต่อการใช้ทงั้ ปี จากนั้นเลี้ยง

พื้นที่สวน ๔ ไร่ ปลูกผลไม้ ปลูกไม้ยืนต้น
ไม้ใช้สอย สมุนไพร ปลูกป่า ๓ อย่าง

ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อทาฟืน สร้างบ้าน
บนพื้นที่ตามคันนา พื้นที่ที่เหลือ และ
บร ิเวณโดยรอบที่ดิน

ปลา ปลูกผักบุง้ ผักกระเฉด เพื่อใช้
เป็นอาหาร
พื้นที่ ๒ ไร่ สร้างบ้าน

โรงเร ือน โรงเห็ด ผักสวนครัว
ไม้ดอก ไม้ประดับ สร้าง
รายได้เสร ิม

ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่ สาหรับทีด
่ ินจานวน 15 ไร่ (พื้นทีม
่ ีฝนตกบ่อย)
บ้าน นายเหมือง พื้นที่ 15 ไร่ จ.ชุมพร มีฝนตกตลอดปี
ทานา พื้นที่ ๕ ไร่
ผลิตข้าวพอกินทั้งครอบครัว ทั้งปี

ขุดสระน้า พื้นที่ ๓ ไร่
ขุดสระลึก ๔ เมตร

มีน้าในปร ิมาณเพียงพอต่อการใช้
ตลอดทั้งปี

พื้นที่สวน ๕ ไร่ ปลูกผลไม้ ปลูกไม้ยืนต้น
ไม้ใช้สอย สมุนไพร ปลูกป่า ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อทาฟืน สร้างบ้าน
บนพื้นที่ตามคันนา พื้นที่ที่เหลือ และ
บร ิเวณโดยรอบที่ดิน

พื้นที่ ๒ ไร่ สร้างบ้าน

โรงเร ือน โรงเห็ด ผัก
สวนครัว ไม้ดอก ไม้

ประดับ สร้างรายได้เสร ิม
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เกษตรทฤษฎีใหม่: ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล
เทคนิ ค การสร้า งหลุ ม ขนมครกในไร่ คื อ การน า

ศาสตร์พ ระราชา ร่ว มกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น น ามาสู่ ก าร
ออกแบบพื้ น ที่ 1 พื้ น ที่ จ านวนกี่ ไร่ก็ ไ ด้ ให้ ส ามารถเก็ บ
น้ า ฝนในพื้ นที่ นั้ น ๆ ไว้ ใ ห้ ได้ ทั้ ง 100 % โดยต้ องมี ก าร

คานวณปร ิมาณน้าฝนที่ตกลงมา น้าสาหรับการบร ิโภค และ
ปลู ก ข้ า วซึ่ ง เป็ น หลั ก การส าคั ญ ของเกษตรทฤษฎี ใ หม่
นอกจากนั้ น ยั งนาศาสตร์พระราชาด้ า นการจัดการ ดิ น น้ า

ป่ า มาใช้เพื่ อ ฟื้ นฟู ระบบนิ เวศในภาพรวม ทั้ งการกั้ น ฝาย
ชะลอน้า ฝายชุม
่ ชืน
้ การบาบัดน้าเสีย การปลูกแฝก และป่า

3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ส่ วนภู มิปัญญาท้องถิ่นนั้ นได้ แก่
การน าดิ น ที่ขุ ด จากหนอง มาท าโคก การขุ ด หนองคดโค้ ง

เพื่อเพิ่มพื้นที่รอบหนอง และเพื่อให้ เป็นที่อยู่อาศั ยของปลา

การขุด คลองไส้ ไก่ เพื่ อ เพิ่ม ความชุ ่ม ชื้น ในพื้ นที่ การยกหั ว

คันนาสูงเพื่อกักเก็บน้าฝน การทานาน้าลึกโดยใช้ระดับน้าในท้องนาควบคุมวัชพืช และศัตรูพืช

หลุมขนมครก เมื่อนามาปฏิบัติ จะแตกต่างตามพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่สูง แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือใน

พื้นทีล
่ ุ่มใช้รูปแบบ“โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นทีส
่ ูง ใช้การ“เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก” เช่น

1. พื้นที่ลุ่ม : โคกหนองนา โมเดล คือ รูปธรรมของหลุมขนมครก ซึง่ เร ียกให้ง่ายต่อการจดจา

– โคก การนาดินทีไ่ ด้จากการขุดหนอง นามาถมเป็นโคกเพื่อสร้างทีอ
่ ยู่อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

รวมทั้งปลู กต้ นไม้ ตามแนวทางศาสตร์พ ระราชา คื อ “ป่า 3 อย่ า ง ประโยชน์ 4 อย่ าง” ได้ แ ก่ ไม้ เพื่ อ
บร ิโภค (พอกิน) เพื่อใช้สอยในครัวเร ือน (พอใช้) และเพื่อสร้างที่อยู่อาศั ย (พออยู่) ป่าทั้ง 3 อย่าง ให้
ประโยชน์อย่างที่ 4 คือช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ (พอร่มเย็น) ปลูกเป็น ป่า 5 ระดั บคือ สูง กลาง เตี้ ย

เรยี่ ดิน และพืชหั ว ใบไม้ที่รว่ งหล่นช่วยปกคลุมหน้าดิ นเพิ่มความชุม
่ ชืน
้ * น้าใต้ดินที่สะสมไว้ใต้โคก เมื่อ
ฝนตกลงมาบนโคกที่มีต้นไม้จานวนมาก น้า จะค่อยๆ ไหลซึมลงมาเก็บไว้ใต้โคก รากต้นไม้ซงึ่ ต่างระดั บ

กันจะช่วยรักษาหน้าดิ น และกักเก็บน้า ไว้ใต้ ดินกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้า ใต้ ดิน ช่วยสร้างความชุม
่ ชืน
้
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดิน

– หนอง ขุ ดหนองให้ ข อบมี ความคดโค้ ง เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บการอยู่อ าศั ย ของปลา ปรับพื้ น

หนองให้ มี ความลึกหลายระดั บ ส่ วนที่แ สงแดดส่ อ งถึ ง ปลาจะสามารถวางไข่ได้ ดี * คลองไส้ ไก่ ช่ ว ย

กระจายน้ารอบพื้นที่ ขุดให้ มีลักษณะคดเคี้ยว เพื่อให้น้าไหลผ่านทั่วพื้นที่ เพิ่มความชุม
่ ชืน
้ ให้ กับผืนดิ น
ส่งผลดี ต่อ การทาเกษตรและการปลูกพืชผล * ฝายชะลอน้า รับและชะลอน้าที่ไหลมาจากแม่ น้า หร ือ

พื้นที่ข้างเคียง ช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง และเขื่อน นอกจากนั้นยังเป็น
การเพิ่มแหล่งกักเก็บน้าในพื้นที่

– นา ยกหั วคั นนา เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็ บน้าไว้ในนา โดยให้มีความสูงประมาณ 1 เมตร และปั้น

หั ว คั น นาให้ มี ค วามกว้ า งเพื่ อ ปลู ก “ป่า 3 อย่ า ง ประโยชน์ 4 อย่ า ง” และปลูก แฝก เพื่ อ ป้อ งกั น การ
พังทลายของคั นนา คั นนาจะใช้เป็นเครอื่ งมื อ ในการปรับระดั บน้า เข้านาตามความสูงของต้ นข้าว เกิ ด
เป็นนาน้าลึก ใช้น้าในการควบคุมวัชพืชและแมลงตามภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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2. พื้นทีส
่ ูง : เปลี่ยน “เขาหัวโล้น” เป็น “เขาหัวจุก”
เมื่อประยุกต์ใช้ โคกหนองนา โมเดล ให้เข้ากับภูมิสังคม พื้นที่ภู เขา คือโคกตามธรรมชาติ จึงไม่

จ าเป็ น ต้ อ งสร้า งโคกอี ก ส่ ว นหนองนั้ น เปลี่ ย นเป็ น การกั้ น ฝายในพื้ น ที่ รอ
่ งเขาเพื่ อ เก็ บ น้ า ไว้ ท านา
ขั้นบันได โดยยกหัวคันนาสูงและกว้าง เพื่อเก็บน้าฝนที่ตกลงมาบนภูเขาให้ได้มากที่สุด สร้างบ่อเก็บน้า

จากวัส ดุในพื้นที่ไว้ด้านบน เพื่อปล่อยน้าผ่ านคลองไส้ ไก่ หร ือที่เร ียกว่า ลาเหมือง กระจายให้ ทั่วพื้นที่
และปลูกแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิ น ปลูกป่า 3 อย่ างประโยชน์ 4 อย่ าง เพื่อ พอกิ น พออยู่

พอใช้ และคืนความร่มเย็นให้ระบบนิเวศ รูปแบบนี้จะใช้พื้นที่เพียง 10 ไร่ สามารถให้ผลผลิต มากกว่า
การปลูกข้าวโพดทัง้ ภูเขา
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– โคก พื้นทีส
่ ูงในลักษณะภูเขาเป็นโคกโดยธรรมชาติ จึงเน้นการปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4

อย่าง” เพื่ อช่วยสร้างสมดุ ลระบบนิ เวศ แต่ เนื่ อ งจากพื้ นที่ขาดความชุ ่มชื้น จึงต้ อ งเพิ่ ม ความชุ ่ม ชืน
้ ให้
กลับคืนมาด้วยการสูบน้าจากร่องเขามาทีบ
่ ่อเก็บน้า และกระจายผ่านลาเหมืองให้ทวั่ พื้นที่ “เขาหัวจุก”

– หนอง เกิดจากการกักน้า ไว้ในร่องเขาให้ เพิ่มระดั บสู งขึ้นด้ วยการทาฝายชะลอน้า บ่อเก็บน้า

สร้างบ่อเก็บน้าไว้บนที่สูง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่ ทาบ่อโครงไม้ไผ่ฉาบปูน สูบน้า จาก
ฝายขึ้นบ่อด้วยพลังงานทดแทน เมื่อน้าเกินปร ิมาณกักเก็บของบ่อ ปล่อยน้าไหลลงคลองไส้ไก่ หร ือ “ลา
เหมือง” ซึง่ ขุดไล่ตามระดับชัน
้ ความสูงของพื้นที่ เพื่อกระจายความชุม
่ ชืน
้

– นา ทานาขั้ นบันได ยกหั วคั นนาสู งและกว้าง เพื่อ กั กเก็ บน้า ฝนที่ตกลงมาไว้ ในท้อ งนา และ

ปลูกแฝกชะลอการพังทลายของดิน ทานาน้าลึกเป็นนาอินทร ีย์โดยการใช้น้าควบคุมวัชพืช และเร่งระดับ
ความสูงของต้นข้าว เพิ่มผลผลิต

๑. เกษตรทฤษฎีใหม่(1/8): ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล

๒. เกษตรทฤษฎีใหม่(4/8): โคก หนอง นา พลิกฟื้ นพื้นที่แล้ง ตอนที่ 1
๓. เกษตรทฤษฎีใหม่(5/8): โคก หนอง นา พลิกฟื้ นพื้นที่แล้ง ตอนที่ 2
๔. เกษตรทฤษฎีใหม่(6/8): โคก หนอง นา ดาราโมเดล ตอนที่ 1
๕. เกษตรทฤษฎีใหม่(7/8): โคก หนอง นา ดาราโมเดล ตอนที่ 2

๖. เกษตรทฤษฎีใหม่(8/8): โคก หนอง นา โมเดลเพื่อการจัดการน้าอย่างยั่งยืน
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1.5 ว ิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เป็นขัน
้ เป็นตอน

มนุษย์ในระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง : ต้องลงมือทา หร ือ ททท. ทัน-ทัน-ที (ทาตามลาดับ เป็นขั้น เป็นตอน)

ทาตามลาดับขัน
้
ในการทรงงาน พระองค์จะทรงเรมิ่ ต้นจาก

สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ของ ประชาชนที่ สุ ด ก่ อ น ได้ แ ก่
สาธารณสุ ข เมื่ อ มี รา่ งกายสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง

แล้ว ก็จะสามารถทาประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป
ได้ จากนั้ น จะเป็ น เร อื่ ง สาธารณู ปโภคขั้ น

พื้น ฐาน และสิ่ งจ าเป็น ในการประกอบอาชีพ
อาทิ ถน น แห ล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษ ต ร การ

อุ ปโภคบร ิโภค ที่เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน
โดยไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ให้ ความรูท
้ างว ิชาการและ เทคโนโลยีที่เร ียบ

ง่ า ย เน้ น การปรับ ใช้ ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ที่
ราษ ฎ รส าม ารถ น าไป ป ฏิ บั ติ ได้ แ ละเกิ ด

ประโยชน์สูงสุด ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า “…...การพัฒนา

ประเทศจ าเป็นต้ องทาตามลาดั บ ขั้ น
ต้ อ ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น คื อ มี ค ว า ม
พอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่ วน

ใหญ่เป็นเบื้องต้น ก่อน ใช้ว ิธีการและ
อุ ป กรณ์ ที่ ป ระหยั ด แต่ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักว ิชาการ

เ มื่ อ ไ ด้ พื้ น ฐ า น ที่ มั่ น ค ง พ ร้ อ ม
พอสมควรและปฏิบัติได้ แล้ว จึงค่อย

สร้า งค่ อย เสร ิมความเจร ิญ และ

ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่ อไป หากมุ่ง แต่ จะทุ่มเทสร้างความเจร ิญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็ว

แต่ ป ระการเดี ย ว โดยไม่ ให้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารสั ม พั น ธ์กั บ สภาวะของประเทศและของ ประชาชน โดย

สอดคล้องด้ วย ก็ จะเกิดความไม่ส มดุ ลในเรอื่ งต่ างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้ ม เหลวได้ ใน
ที่สุด ดั งเห็ นได้ ที่ อารยประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้ การช่วยเหลือ

สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้ง ตัวให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็น

สิ่งส าคั ญ อย่างยิ่ง ยวด เพราะผู้ ที่มี อ าชีพ และฐานะเพี ยงพอที่จ ะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถ สร้างความ
เจร ิญก้าวหน้าระดั บที่สูงได้ ต่อไปโดยแน่นอน ส่ วนการถือ หลักที่จะส่งเสร ิมความเจร ิญให้ ค่อยเป็นไป
ตามลาดับ ด้วยความ รอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และ
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จได้แน่นอนบร ิบูรณ์............”
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ในการทรงงานพระองค์ จะทรงเรมิ่ ต้ น
จากสิ่ งที่ จ าเป็ น ขอ งป ระชาชนที่ สุ ดก่ อ น
ได้ แ ก่ สาธารณสุ ข เมื่ อ มี ร า่ งกายสมบู ร ณ์

แข็ งแรงแล้ว ก็ จ ะสามารถทาประโยชน์ ด้า น
อื่ น ๆ ต่ อ ไ ป ไ ด้ จ า ก นั้ น จ ะ เ ป็ น เ ร อ
ื่ ง

สาธารณู ป โภค ขั้นพื้ นฐานและสิ่ งจ าเป็ นใน
การ ประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้า เพื่อ
ก า รเก ษ ต ร ก า ร อุ ป โภ ค บ ร โิ ภ ค ที่ เอื้ อ

ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ป ร ะ ช า ช น โด ย ไม่ ท า ล า ย
ทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมถึ ง การให้ ค วามรู ้
ทางว ิชาการและเทคโนโลยีที่เร ียบง่า ย เน้ น

ก ารป รั บ ใช้ ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ที่ ราษ ฎ ร

สามารถนาไปปฏิบัติได้และเกิด ประโยชน์สูงสุด
ดั ง พระบรมราโชวาท เมื่ อ

วั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗

ความตอนหนึ่ ง ว่ า "………..การ

พัฒนาประเทศจาเป็น ต้ องทา

ต า ม ล า ดั บ ขั้ น ต้ อ ง ส ร้ า ง

พื้ น ฐานคื อ ความพอมี พ อกิ น
พอใช้ข องประชาชนส่ ว นใหญ่
เป็ น เบื้ อ งต้ น ก่ อ น ใช้ ว ธิ ี ก าร
แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ป ระห ยั ดแ ต่

ถูกต้ องตามหลัก ว ิชาการ เมื่ อ

ไ ด้ พื้ น ฐ า น ที่ มั่ น ค ง พ ร้ อ ม

พอสมควรและปฏิ บั ติ ไ ด้ แ ล้ ว

จึงค่อยสร้างค่อยเสร ิมความเจร ิญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มสร้าง
ความเจร ิญยกเศรษฐกิ จให้ รวดเร็วแต่ ประการเดี ยว โดยไม่ ให้ แ ผนปฏิ บัติการสั ม พันธ์กับ สภาวะของ

ประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรอื่ งต่างๆขึ้น ซึง่ อาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

ในเวลานี้ การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพและตั้งต้วให้มีความพอกิน พอใช้ก่อน

อื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสาคัญ อย่างยิ่งยวด เพราะผู้ ที่มีอ าชีพแลฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อม
สามารถสร้างความเจร ิญก้ าวหน้ าระดั บที่สูงได้ ต่อไปโดยแน่ นอน ส่ วนการถื อหลักที่จะส่ งเสร ิมความ

เจร ิญให้ ค่ อ ยเป็น ไปตามลาดั บ ด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวังและประหยั ด นั้ น ก็ เพื่ อ ป้อ งกั น ความ
ผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จได้แน่ นอนบร ิบูรณ์............."
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ขัน
้ ตอนการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัว
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว

ทรงศึ ก ษาข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เป็ น ขั้ น เป็ น
ตอนอย่างละเอีย ดก่อ นทุกครัง้ ในการ

จัด วางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง

ก่อนจะมีพระราชดาร ินั้น ขั้นตอนต่างๆ
พอจะกล่าวได้ดังต่อไปนี้
๑. การศึกษาข้อมูล

๒. การหาข้อมูลในพื้นที่

๓. การศึกษาข้อมูลและการจัดทา

โครงการ
๔. การดาเนินงานตามโครงการ
๕. การติดตามผลงาน

๑. การศึกษาข้อมูล

ก่อนจะเสด็จพระราชดาเนินยังพื้นทีใ่ ดๆนั้น จะทรง

ศึ กษาข้ อ มู ล จากเอกสารและแผนที่ ต่ างๆ ที่ มี อ ยู่

เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งสภาพในท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ อย่ า งละเอี ย ด
ก่อนเสมอ

๒. การหาข้อมูลในพืน
้ ที่

เมื่อเสด็จฯ ถึงพื้นทีน
่ ั้นๆ จะทรงหาข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครัง้ หนึง่ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจร ิง
และข้อมูลล่าสุด อาทิเช่น

๑. ทรงสารวจพื้นที่ เสด็จพระราชดาเนิน

ทอดพระเนตรพื้นทีจ
่ ร ิงทีค
่ าดว่าควรจะดาเนินการ
พัฒนาได้

๒. ทรงสอบถามเจ้ า หน้ า ที่ เมื่ อ ทรงศึ ก ษาจาก

ข้อมูลเอกสาร และทรงได้ ข้อมูลจากพื้นที่จร ิงแล้วจะ

ทรงปร ึกษากับเจ้าหน้าทีฝ
่ ่าย ต่างๆถึงความ เหมาะสม
ความเป็นไปได้อีกครัง้ หนึง่ พร้อมทัง้ คานวณว ิเคราะห์

ทั น ที ด้ วยว่ า เมื่ อด าเนิ นการแล้ ว จะได้ ประโยชน์
อย่ า งไรแ ละคุ้ มค่ ากั บการลงทุ น หร ือ ไม่ เพี ย งใด

อย่างไรแล้ว จึงพระราชทานพระราชดาร ิให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้ องไปพิจ ารณาในขั้น รายละเอี ยดตามขั้นตอน
ต่อไป
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๓. การศึกษาข้อมูลและการจัดทาโครงการ
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รบ
ั พระราชทานพระราชดาร ิแล้ว จะไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อีก

ครัง้ หนึง่ เพื่อประกอบการจัดทาโครงการให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดาร ิทีไ่ ด้พระราชทานไว้ อย่างไร
ก็ ตามพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั วได้ มี พ ระราชด าร ิอยู่เสมอว่ า พระราชดาร ิของพระองค์ เป็น เพี ย ง

ข้อเสนอแนะเท่านั้น เมื่อรัฐบาลได้ทราบแล้ว ควรไปพิจารณาว ิเคราะห์ กลั่นกรองตามหลักว ิชาการก่อน

เมื่ อ มี ความเป็นไปได้ แ ละมี ประโยชน์ คุ้ม ค่ า และเห็ นควรทา เป็นเรอื่ งที่จะต้ องพิ จารณาตั ดสิ นใจเอง
และในกรณีทวี่ ิเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมสามารถล้มเลิกได้

๔. การดาเนินงานตามโครงการ

เมื่อจัดทาโครงการเสร็จเร ียบร้อย และผ่านการพิจารณาจากหน่วยเหนือตามลาดั บขั้นตอน จนถึ ง

การอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมี
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ (สานักงาน กปร.)
เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการประสานงานและประสานแผนต่ า งๆ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ ด าเนิ น การ

สนั บสนุนสอดคล้องกั น และ/หร ืออาจจัดตั้ งองค์ กรกลางที่ประกอบด้ วยแต่ ละฝ่ายที่เกี่ย วข้อ ง เป็นผู้
ควบคุมดูแลให้การดาเนินการต่างเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย มีประสิทธิภาพ

๕. การติดตามผลงาน

ในการติดตามผลงานการดาเนินงานนั้น แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ จะได้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ แต่ที่สาคัญ
คื อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว จะเสด็ จ ฯกลั บ ไปยั ง โครงการนั้ น ด้ ว ยทุ ก ครัง้ เมื่ อ มี โ อกาส เพื่ อ
ทอดพระเนตรความก้ าวหน้ าและติ ดตามผลงานต่ างๆ ให้ เป็นไปด้ วยความเร ียบร้อ ย ในกรณี ที่เกิด มี
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะทรงชีแ
้ นะแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ให้สาเร็จลุล่วงไป

ความประทับใจ

หลักการทรงงานนี้เป็นหลักการทรงงานที่ดีและยังสาคัญกับการทางานเนื่องจากเราควรทีจ
่ ะวางแผน

อย่างเป็นระบบ เพื่อทีจ
่ ะให้งานออกมาดีเป็นระบบระเบียบ
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1.6 ทาแบบคนจน (เอามื้อสามัคคี)
ผมสงสัยมานานว่า ทาไม อ.ยักษ์ (ดร.ว ิวัฒน์ ศัลยกาธร) ต้องเรมิ่ สอนทฤษฎีตอนตี ๕ ออกเร ียน

ภาคปฏิบัติตอนมองเห็นลายฝ่ามือ... แต่คลิปทีฟ
่ ังมาทั้งหมดท่านไม่ได้บอกไว้ วันนี้เจอคลิปทีท
่ า่ นพู ด
เรอื่ งนี้ไว้ชด
ั เจนยิ่งนัก ... ท่านใดใคร่ดูเองเชิญเถิดครับ ... แต่หากชอบอ่านเลื่อนผ่านไปเลยครับ (ผม
เขียนบันทึกนี้โดยเอาความรูเ้ ดิมทีเ่ คยฟังท่านมาหลายคลิปมาเติมด้วย)
เกรนิ่ ก่อน (สิ่งทีผ
่ มเพิ่งจะเข้าใจเป็นครัง้ แรก)

เพิ่งเข้าใจว่า ทาไมการศึกษาไทยสมัยใหม่จงึ ล้มเหลว ล้มเหลวในทีน
่ ี้ หมายถึง การศึกษาสมัยนี้
ทาให้คนทิง้ ถิ่น ทิง้ บ้านทิง้ เร ือน

เพิ่งเข้าใจว่า "คนจนเขาทางานแบบไหน" ทัง้ ๆ ทีผ
่ มเองก็ผ่านความยากจนแบบนั้นมาด้วย

ตนเอง แค่ฟังท่านพูด ภาพในอดีตทั้งหลายมันรวมลงในใจผมว่า ใช่ ใช่เลย ตอนเด็กๆ พ่อแม่ก็
สอนแบบนี้... ผมลืมคาสอนของท่านไปนานกี่ปเี นี่ย

เพิง่ จะเข้าใจว่า หนังสือพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" ตีความว่า "ต้นมะม่วง" ก็คือ "ประเทศ
ไทย" ... ในใจมีเสียงกังวาลว่า ...อ้อ...เข้าใจแล้ว

การศึกษาแบบคนจน-คนรวย

คนจนตั้งตนอยู่ในความลาบาก (ฝืนกิเลส) กุศลจึงเจร ิญ ผู้คนจึงใจดี มีเมตตา เอื้อเฟื้ อ แบ่งปัน
... แต่การศึกษาในปัจจุบัน สอนให้นิสิตนักศึกษา ตั้งตนอยู่ในความสบาย (ตามใจกิเลส) สังคม
จึงเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชด
ั

คนจนตื่นตี ๔ เรมิ่ เร ียนรูแ
้ ละทางานตอนตี ๕ นอนเร็ว ตื่นเช้า เข้าวัดวันโกณวันพระ แต่
การศึกษาสมัยใหม่ ทาให้คน ตื่นสาย นอนดึก เทีย
่ วกลางคืน ไม่เข้าวัด หยุดเสาอาทิตย์

การศึกษาแบบคนรวย(แบบทุนนิยม) ทาให้คนทิ้งถิ่น ยิ่งเก่งยิ่งทิง้ ชุมชนเร็ว ใครเก่งทีส
่ ุดจะถูก

ส่งเสร ิมให้ทงิ้ บ้านเข้าเมือง เมื่อสาเร็จการศึกษาได้ทางานทีต
่ ั้งตนอยู่ในความสบาย หาเง ินเพื่อ
ซือ
้ ความสบาย นาเง ินซือ
้ ความสบายให้พ่อแม่ทอ
ี่ ยู่ทบ
ี่ ้าน .... จึงกระตุ้นให้คืนอื่นๆ เกิดกิ เลส

อยากสบายและมีหน้าตาเป็นเจ้าเป็นนายบ้าง จึงแห่กันทิง้ บ้านทิง้ เร ือนเข้ากรุงมุ่งหาเง ินซือ
้ ข้าว
กิน (ทัง้ ที่ตนเองปลูกกินเองได้) ... จนเป็นทีม
่ าของหนี้สินและความจน(จร ิง)

คนทีเ่ คยสบายแล้ว เป็นเรอื่ งยากทีจ
่ ะกลับไปลาบาก(กาย) ยิ่งเด็กรุน
่ หลังทีไ่ ม่ได้รบ
ั การปลูกฝัง
ให้ผ่านการตั้งตนอยู่ในความยากลาบากกับชีว ิต "แบบคนจน" เลย จึงไม่มีทางทีก
่ ารศึกษาแบบ
คนรวย จะทาให้คนกลับไปอยู่บ้านเกิดภูมิลาเนาของตนเอง

การศึกษาแบบคนจน

คือการศึกษาบนฐานชีว ิตจร ิงๆ ของชาวบ้าน มีลาดับขั้นการศึกษาพัฒนา ๓ ขั้นตอน คือ
o

การศึกษาเพื่อให้เป็นผู้มีว ินัย มีคุณธรรม ... เป็นคนดี มีสัมมาสามัญสานึก

o

การศึกษาเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ทามาหากินได้ (สัมมาอาชีวะ) ... พึ่งตนเอง

o

การศึกษาให้เกิดความเชีย
่ วชาญ เป็นปราชญ์ เป็นครู พัฒนาต่อยอดหร ือสร้างภูมิ
ปัญญา และสอนลูกหลานต่อไป ...แบ่งปัน ช่วยเหลือคนอื่นได้
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ว ิธีการศึกษาแบบคนจน ควรจะ
o

ฝึกให้ชน
ิ กับการฝืนกิเลส รูจ้ ก
ั กิเลส เอาชนะกิเลส โดยการสร้างปัญญาในตนเอง เช่น
สอนให้รจ
ู้ ก
ั ศีล เบญจศีล เบญจธรรม

ตื่นเช้า (กิเลสชอบนอนตื่นสาย) เพียรทางานหนัก (กิเลสชอบสบาย) ขยัน
(กิเลสชอบขี้เกียจ)

ฝึกว ินัยในทุกกิจกรรม ทุกกิจวัตร ทุกอร ิยาบท (ปูพื้นไปสู่การปฏิบัติธรรม เจร ิญ
สติ เจร ิญปัญญาภายใน) ตั้งแต่เท้าถึงเส้นผม ตั้งแต่รองเท้าถึงหมวก ตั้งแต่เช้า
ถึงค่า ตั้งแต่ตื่นจนหลับ

เข้าวัด ฟังธรรมะ เสียสละ ทาเพื่อสวนรวม ผ่านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
พร้อมๆ กับการรักษาและทานุวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ (บวร
บ้าน วัด โรงเร ียน)
o

ฝึกให้รส
ู ้ ึกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินชีว ิตและพัฒนาชีว ิตตามลาดับขั้นด้วย

ความรูแ
้ ละความดี
พอกิน
พอใช้

พออยู่
พอร่มเย็น

สั่งสมบุญ เรมิ่ จากการดูแลตอบแทนบุญคุณ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า
อา ญาติ มิตร สหาย และผู้มีพระคุณทั้งหลาย
ทาทาน อามิสทาน อภัยทาน ธรรมทาน ฯลฯ

ขาย ค้าขายแลกเปลี่ยน ขยายความความสุขความสาเร็จให้เจร ิญขึ้น
ร่วมตัวกันสร้างเคร ือข่าย สู่ความสามัคคี พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อ.ยักษ์ทา่ นบอกว่า ... พูดแบบนี้มาก็นานแล้ว แต่ไม่มีมหาว ิทยาลัยใดทาเลย....ผมเอาเรอื่ งนี้ มา

คุยกับน้อง ๆ ที่ทางาน น้องอาจารย์บอกว่า ยากมากนะครับ

ผมยอมรับว่า เพิ่งจะเข้าใจก็คราวนี้เองว่า ทีใ่ นหลวง ร.๙ ทรงตรัสว่า "ให้ทาแบบคนจน" นั้น

สาหรับด้านการศึกษาเป็นแบบนี้เอง

เอามื้อสามัคคี คือ อะไร

การเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบร ิโภคภาคครัวเร ือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการ

พัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเร ือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับครัวเร ือน ในโครงการพัฒนา

พื้นที่ต้นแบบการพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่แสดงให้

เห็ นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตามวัฒ นธรรมและว ิถี ชวี ิตเดิ มที่พบในทุกพื้นที่
เป็นกระบวนการทางาน

“ทาแบบคนจน” เพื่อขับเคลื่อ นศาสตร์พระราชาสู่ การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีม า

ขับเคลื่อนการพัฒ นาพื้นที่ต้นแบบในแต่ ละแปลง จึงเป็นการรอื้ ฟื้ นเอาว ิถี ชวี ิตดั้ งเดิ มวัฒ นธรรมอันดี

ของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้ง สร้างความเป็นจิต
อาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเคร ือข่ายทีม
่ ีพลังและความสามัคคี
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การเอามื้อสามัคคี เป็นการเร ียนรูจ้ ากการฝึกปฏิบัติจร ิง โดยมีการแบ่งหน้าทีว่ างแผนการเอา
มื้อสามัคคี เรมิ่ จากการสร้างความรู ้ เตร ียมความพร้อมกิจกรรม จากนั้นแบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน

ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครนื้ เครง” และการลงมือปฏิบัติจร ิง ซึง่ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็น
การเร ียนรู ้ 10 ขั้นตอนตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่น การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับ การขุดคลองไส้ไก่ การทาหลุมขนมครก การ

ปั้นคันนา การทาแซนด์ว ิชปลา ทาปุย
๋ ชีวภาพ ปลูกดอกไม้ล่อแมลง รวมทัง้ การปลูกพืชผักสวนครัวและ
พืชเศรษฐกิจ เช่น ข่า กล้วย ฝรัง่ มะม่วง พะยูง ยางนา เป็นต้น

เมื่อเสร็จจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติก็มีทานอาหารร่วมกัน โดยแต่ละคนนาอาหารจากบ้านตนเอง

ซึง่ เป็นผลผลิตจากการทาเกษตรมาแบ่งปันกัน และในระหว่างการทานอาหารก็จะมีการแบ่งปัน
ความรูส
้ ึกดีๆ การล้อมวงสนทนา

เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทไี่ ด้ทาจร ิง ซึง่ นอกจากจะพัฒนาพื้นทีข
่ องครัวเร ือนต้นแบบ
ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติแล้ว ยังก่อให้เกิดการเร ียนรูท
้ แ
ี่ ท้จร ิงจากการฝึกปฏิบัติของ

ผู้เข้าร่วมเอามื้อสามัคคีทก
ุ คน เกิดเคร ือข่ายเอามื้อสามัคคีของครัวเร ือนต้นแบบ ทีจ
่ ะคอยช่วยเหลือ
กันเอามื้อสามัคคีในแปลงอื่นๆ ในพื้นทีเ่ คร ือข่าย ซึง่ จะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึง่ กันและกัน สามารถเป็นพลังของชุมชนทีเ่ ข้มแข็งได้ สามเรอื่ งนี้จะทาให้ครัวเร ือนมีความมั่นคง
พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่างๆ ได้ และทีส
่ าคัญคือ มีการปรับ
ทัศนคติให้ประชาชนได้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษา การได้รบ
ั การเร ียนรูต
้ ลอดเวลาตลอดชีว ิต
เพื่อนาความรูแ
้ ละคุณธรรมมาเป็นพื้นฐานในการดารงชีว ิตนั่นเอง
ขอบคุณ

chaba2550
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สรุป

การแปลงปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ที่เป็น นามธรรม สู่ ก ารปฏิ บัติ

แบบเป็นขั้น เป็นตอน ด้วยศาสตร์พระราชการ 5 ระดับ คือ

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวคิดทฤษฎี ว่าด้วยเรอื่ ง ดิน น้า ป่า คน และทฤษฎีใหม่
3. ว ิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
4. เทคนิค นวัตกรรม เคล็ดว ิชา บทเร ียนจานวนมาก
5. การบร ิหารแบบคนจน
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บทที่ 2
2.1 หลักกสิกรรมธรรมชาติ

ว ิทยากรผู้สอน : ว ิทยากรจากภายนอก /ภายใน
วัตถุประสงค์
เวลาสอน

: เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมถึง“หลักกสิกรรมธรรมชาติ”
: จานวน 3-6 ชัว่ โมง

รูปแบบการสอน : การบรรยายให้ความรู ้ และใช้สื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
หัวใจของหลักกสิ กรรมธรรมชาติ
คื อ “เลี้ ย งดิ น ให้ ดิ น เลี้ ย งพื ช ” เราไม่
เผา ไม่ ท าลายหน้ า ดิ น ไม่ ป อกเปลื อ ก
เปลือ ยดิ น แต่ นาเศษไม้ ใบหญ้ า เศษ

ฟาง มาห่มดินไว้และรดด้วยปุ๋ยน้าหมัก

แห้งชาม น้าชาม แล้วปล่อยให้จุลินทร ีย์
ท าหน้ า ที่ ข องมั น นั่ น คื อ หลั ก การคื น

ชีว ิตให้ แ ผ่ นดิ น เพราะดิ นมั นตายแล้ ว

ดิ นตายหมายถึ ง ในดิ นไม่ มี สิ่ ง มี ชี ว ต
ิ
หลงเหลื อ ไม่ มี จุ ลิ น ทร ีย์ ไม่ มี ไส้ เดื อ น
ไม่ มี แ มลงเล็ ก ๆ เพราะการใช้ส ารเคมี

ใช้ย าฆ่ า แมลง ยาฆ่ า หญ้ า จนดิ น ตาย

ห ม ด สิ้ น เร า จึ ง ต้ อ ง “ คื น ชี ว ิต ใ ห้
แผ่นดิน” ……....

เมื่ อ เราห่ ม ดิ น ด้ ว ยฟางไอน้ า ที่

ระเหยจากดิ นในเวลากลางคืนจะขึ้นมา
ติดอยู่กับเศษซากใบไม้และฟางที่ห่มไว้
กลายเป็ น น้ า เป็ น ความชื้น ที่ เพี ย งพอ

สาหรับพืชได้ อยู่รอด แต่ ต้องเป็นพืชที่
เ ลี้ ย ง แ บ บ ธ ร ร ม ช า ติ ป ลู ก แ บ บ

ธรรมชาติ ไม่ปรนเปรอด้วยน้า ด้ วยปุ๋ยจนอ่อนแอ หากินเองไม่เป็น รากพืชที่เพาะปลูกแบบธรรมชาติ
จะยาวและแข็งแรง เพราะต้องหาอาหารกินเอง อย่าลืมว่าต้นไม้นั้นมี “ชีว ิต”

เมื่ อมี ชวี ิตก็เข้าตามกฎพื้นฐานคื อต้ องการเอาชีว ิตตั วเองให้ รอด พืชจึงแกร่งพอที่จะรอดจาก

อากาศทีแ
่ ห้งแล้ง แปรปรวน แต่เราต้องช่วย คือช่วยปรับสภาพแวดล้อมทีเ่ ราทาลายลงไปให้หมดความ
สมดุลนี่แหละให้ กลับสู่ความสมดุล โดยคืน จุ ลิ นทร ีย์ดีให้ กลับสู่ พื้นดิ น ซึง่ จุ ลินทร ีย์นั้นก็อยู่ในน้า หมัก
ปุย
๋ หมักที่เราหมักจากเศษใบไม้ และเติมหัวเชือ
้ จุลินทร ีย์ลงไป หร ือเก็บจุลินทร ีย์ตามธรรมชาติมาเลี้ยง

ให้ เพิ่มจานวน แล้วจุ ลินทร ีย์ ก็จะไปทาหน้ าที่ย่อ ยฟาง ย่อยใบไม้ ซึง่ เป็นปุ๋ยชัน
้ ดี ของพืช ปุ๋ยจึงมาจาก
เศษซากพืช ซากสัตว์ ขี้วัว ขี้ควาย ต่างๆ ทีเ่ ราใส่เข้าไป
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จากนั้นจุลินทร ีย์ปลายรากของต้นไม้แต่ละชนิดจะได้มาย่อยเอาไปเป็นอาหารตามความชอบของ
พืชแต่ ละต้ นในแต่ ละช่วงเวลา จะเติมฮอร์โมนให้เขาในเวลาที่พืชตั้ งท้องก็ได้ ก็เหมือนเราบารุงครรภ์ก็

ต้องเพิ่มอาหารดีๆ .... นั้ นคื อหลักการทากสิ กรรมธรรมชาติ ง่ายๆ แต่ ต้องรูจ้ ก
ั ธรรมชาติ และให้ อาหาร
พืชทีเ่ ป็นธรรมชาติ จึงปฏิเสธปุย
๋ เคมี และยาฆ่าแมลงทุกชนิด เพราะจะไปฆ่าแมลงดีๆ ทีม
่ ากินแมลงตัว

ร้ายตายไปด้วย และปฏิเสธเคมีทม
ี่ าในรูปของกากขยะน้ามัน N P K ทุกชนิด เพราะเราไม่จาเป็นต้องซือ
้
เราสร้างอาหารพืชได้ด้วยตัวเอง ประหยัด พึ่งตนเองได้

“ถ้าเราเรมิ่ ปลูกจากการเผา ทาลาย เราก็จะสลายอาหารพืชทีด
่ ีทส
ี่ ุดไปด้วยไฟ”
“ถ้าเราเรมิ่ ปลูกจากการฆ่า เราก็เรมิ่ ต้นวงจร “ระบบนิเวศอาหาร” ด้วยการทาลาย”
“ถ้าเราเรมิ่ ปลูกจากการ “ให้” ให้จากใจเราเอง ให้กับธรรมชาติ ให้กับโลก เราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ ”
“ถ้าทุกคนเรมิ่ จากตนเอง เราก็จะมีกัลยาณมิตร เป็นเคร ือข่ายที่มีคุณธรรม เป็นเพื่อน เป็นมิตร

กัน ดูแลกันไปตลอดชีว ิต”

วงจรแห่ งความเจร ิญจึงเรมิ่ ต้ นได้ จากจุ ดเล็กๆ ในใจของแต่ ละคนที่มองเห็นความเชือ
่ มโยงของ

ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ และเมตตาต่อกัน ต่อๆ กันไป

จากหลักกสิกรรมธรรมชาติเล็กๆ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” จึงสามารถสร้างแหล่งอาหารเลี้ยงดู

ผู้ ค น และสร้า งแหล่ งพั ก พิ ง ด้ ว ยใจของคนที่เ ต็ ม ไปด้ ว ยเมตตาและการให้ อั น เป็ น แก่ น ของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่เชือ
่ ว่า Our Loss is Our Gain ยิ่งให้ ไปยิ่งได้ มา เป็นแหล่งพักใจท่ามกลางความ
แล้ง ร้อน โลภ ของสังคมทีม
่ ุ่งแข่งขันอย่างทุกวันนี้

“การห่มดิน”
ศาสตร์การเลี้ยงดินด้วยการห่มดินของพระราชา เร ียนรูศ
้ าสตร์พระราชา “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยง

พืช” ดินทีด
่ ีนั้น จะมีส่วนประกอบของดินทีด
่ ีตามธรรมชาติ
1 อินทร ีย์วัตถุ 3-5% /หร ือสิ่งมีชวี ิตเล็กๆ 1-2%
2 น้าหร ือความชืน
้ 25%
3 อากาศ 25%

องค์ประกอบของดินดี

4 แร่ธาตุหร ือสารอาหาร 45%

- อินทร ีย์วัตถุ ก็คือเศษซากพืช, ซากสัตว์, มูลสัตว์ทย
ี่ ่อยสลายแล้ว และสิ่งมีชวี ิตเล็กๆ อย่างเช่น

จุลินทร ีย์, เชือ
้ รา, ไส้เดือน, แมงมุม และมด สิ่งมีชวี ิตเหล่านี้จะคอยเกื้อกูลผลประโยชน์ให้กับพืช

- ความชื้น ก็ คือ น้า ซึ่งน้า เป็นหั ว ใจส าคั ญ ของทุกชีว ต
ิ แน่ นอนว่า ถ้ า พื้น ที่ใดไม่ มี น้ าหร ือไม่ มี

ความชืน
้ อยู่เลย ก็จะไม่มีสิ่งมีชวี ิตใดเติบโตอยู่ได้เช่นกัน

- อากาศ บางท่านอาจจะสงสัยว่า.. ดิ นต้องมีอ ากาศด้วยหรอ? ถ้าเล่าย้อนกลับไปในช่วงที่เร ียน

อยู่ประถม ในการทดลองว ิทยาศาสตร์ คุณครูให้นาดินมาโรยลงในน้าและสังเกตการเปลี่ยนแปลง จาได้

แม่นเลยว่าพยายามสั งเกตหลายอย่างมาก แต่ ก็ตอบไม่ถูกสั กที สุ ดท้ายคุณครูก็เฉลยว่า “เราจะเห็ น
ฟองอากาศลอยขึ้นมา” เป็นอะไรทีเ่ ห็นได้ชด
ั เจนมาก นี่จงึ เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งทีบ
่ ่งบอกว่าในดินก็มีอากาศ
อยู่ด้วย

- สารอาหารต้องบอกก่อนว่า..ดินเป็นเพียงโครงสร้างที่เอาไว้ยึดเกาะ แต่ไม่ได้ทาให้ ต้นไม้โต สิ่ง

ที่จะทาให้ ต้นไม้โตได้ นั้น ก็คือ สารอาหาร ซึง่ มันก็มาจาก อินทร ีย์วัตถุ , ปุ๋ย และจุลินทร ีย์ ตัวอย่างเช่น
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การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ต้นผักจะลอยอยู่ในน้าโดยใช้โครงสร้างพลาสติกในการยึดเกาะและเติบโต
ด้วยสารอาหารจากปุย
๋ ทีล
่ ะลายอยู่ในน้า โดยทีไ่ ม่ต้องใช้ดินแม้แต่น้อย

“การเลี้ยงดินด้วยการห่มดิน เป็นการสร้างระบบนิเวศให้ฟื้นกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์อีกครัง้ ”

ว ิธีการเลี้ยงดิน ด้วยศาสตร์ “การห่มดิน”

ขั้นตอนแรก การปรุงอาหารเลี้ยงดิ น นามูลสั ตว์หร ือปุ๋ยหมัก มาโรยรอบตรงพุ่มใต้ ต้นไม้ เพื่ อ

เป็นประโยชน์ ดังต่อไปนี้

กระตุ้นให้ จุ ลินทร ีย์สร้างอาหารสาหรับพืช ปรับปรุงโครงสร้างดิ นให้ ดี ร่วนทรุยขึ้น ช่วยดูดซับ

ธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช **อธิบายเสร ิม ปกติแล้วเวลาทีเ่ ราใส่ปุย
๋ ต้นพืชจะไม่ได้นาปุ๋ยนั้นไปใช้ได้ทงั้ หมด
ปุย
๋ บางอย่างพืชดูดไปได้ชา้ อาจถูกการชะล้างจากน้าฝนหร ือน้าทีเ่ รารดไปก่อนได้ ช่วยปรับค่า กรด-ด่าง
ของดิ นให้ เหมาะสมกับการเติ บโตของพืช ช่วยกาจัดและต่ อต้ านเชื้อโรคในดิ น ทาให้ พืชต้ านทานโรค
และแมลงได้ดี

ขั้นตอนที่ 2 การห่มดิน ในขั้นตอนนี้เราจะนาศาสตร์การห่มดินของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9

มาปรับใช้ โดยการนาฟางข้าวหร ือเศษพืชที่หาได้ ง่าย เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าแห้ง วัชพืชต่ างๆ มาคลุมให้

ทัว่ บร ิเวณทรงพุ่มทีเ่ ราได้โรยมูลสัตว์ไว้แล้ว ความหนา1 ฝ่ามือและห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ เพื่อ
รักษาความชืน
้ และความร้อนหน้าดิน ทาให้สิ่งมีชวี ิตเล็กๆในดินเกิดการขยายตัวมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 ให้ คอยรักษาความชืน
้ ภายใต้ ฟางเอาไว้ โดยการรดน้าตามปกติ เพื่ อเพิ่มจานวนสิ่ งมี ชวี ิต
เล็กๆในบร ิเวณนั้นให้มีมากๆ และเสร ิมด้วยน้าหมักจุลินทร ีย์ ไม่ต้องเยอะ ซึง่ ที่เราเร ียกว่า แห้งชาม น้า

ชาม เช่น จุลินทร ีย์สังเคราะห์แสง ทีท
่ าได้งา่ ยในเวลา 1 เดือน เพื่อให้จุลินทร ีย์ทาการย่อยอาหารบร ิเวณ
นั้นออกมาให้กับพืช

การเช็คความสมบูรณ์จากรากพืช

การห่ มดิน จะทาให้รากพืชบางส่วนงอกขึ้นมาหาอาหารบนดิน ซึง่ รากพืชนั้นสามารถบ่งบอกถึง

ความสมบูรณ์ของต้นพืชได้ โดยการเปิดหน้าดินเล็กน้อยแล้วสังเกตที่ปลายราก ถ้าปลายรากยาวอวบ
สดใสมีจานวนมากแสดงว่าต้นสมบูรณ์ดี แต่ถ้าปลายรากเร ียวเล็กก็แสดงว่าความสมบูรณ์ยังน้อย

ประโยชน์ของฟางข้าว
เป็นอาณาจักรของสัตว์ ทีเ่ ป็นมิตรกับต้นพืช ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เกิดความสมดุล ช่วย

ลดการระบาดของแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มปร ิมาณอินทร ีย์วัตถุในดิน และช่วยรักษาความชืน
้ หน้าดิน
มีคากล่าวหนึง่ ว่า “ฟางข้าวเปร ียบเสมือนรถมือหนึง่ ส่วนมูลวัวมูลควายเปร ียบเสมือนรถมือสอง”

วัว-ควาย พวกมันกิ นหญ้ ากินฟางไปบารุงร่างกาย ส่ วนที่เหลือก็ ขับถ่ายออกมา ประโยชน์จึงเหลืออยู่
น้อยเมื่อเทียบกับฟางทีย
่ ังไม่ได้ถูกนาไปใช้งานเลย

ดังคากล่าวอีกคาหนึง่ ว่า

“ต้องใช้มูลวัวมูล/ควาย 10 ส่วน จึงจะเทียบเท่าฟาง 1 ส่วน”

ถ้าหากเรานาฟางข้าวมาใช้ 130 กิโลกรัม เมื่อมันย่อยสลายแล้ว เราจะได้สารอาหารโดยประมาณดังนี้
N ไนโตรเจน 8 ขีด

P ฟอสฟอรัส 1 ขีด
K โพแทสเซียม 2 กิโลกรัม
SiO2 ซิลิกา 13 กิโลกรัม
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“ฟางข้าว” ธาตุสิลิกาอยู่มาก ซึง่ จะช่วยสร้างความแข็งแรงและความทนทานต่อโรคแมลงให้กับ
ต้นพืชได้อย่างดี อย่าปลอกเปลือก เปลือยดิน.....ให้...ห่มดิน…เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

การห่มดิน คืออะไร การห่มดิน คือ เป็นการป้องกันการระเหยของความชืน
้ ที่อยู่ในดิน และเป็น

ที่อาศั ยของจุ ลินทร ีย์ที่มีประโยชน์ จุ ลินทร ีย์ชอบอยู่ในที่มืดที่มีความชุม
่ ชืน
้ ซึง่ จะทาให้จุลินทร ีย์ ทางาน
และขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทาให้ดินมีความสมบูรณ์

การห่มดิน เป็นว ิธีปอ
้ งกันไม่ให้หญ้าขึ้นในพื้นทีเ่ ราได้ด้วย เพราะหญ้าโดนคลุมไว้

การห่มดิน เป็นว ิธีการเพิ่มอินทร ียวัตถุให้กับดินหร ือเป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก ดิน

ทีด
่ ีสังเกตจะมีเชือ
้ ราเกิดขึ้นและต้องใช้รว่ มกับน้าหมักชีวภาพจะทาให้ดินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นปลูกหญ้า
แฝกด้วย ใบแฝกก็ตัดมาห่มดินได้ก็เป็นการดี

การห่ ม ดิ น เพื่ อให้ จุ ลิ น ทร ีย์ใ นดิ นมี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ ถ้ า เปลือ ยดิ น ไว้จ ะท าให้ จุ ลิน ทร ีย์ ต าย

ต้นไม้จะไม่สามารถเจร ิญเติบ

ปัญญาธรรมชาติรก
ั ดินต้องปรับปรุง

เร อื่ งการห่ ม ดิ น สรุ ป ว่ า เป็ น “ปั ญ ญ าธรรมชาติ ” “รัก ดิ น ต้ อ งปรับ ปรุ ง รัก ท้ อ งทุ่ ง ต้ อ งใช้

อินทร ียวัตถุไปปรับปรุงดิน” ช่วงก่อนปี 2553-2554 มีการศึกษาและให้ความสาคัญในเรอื่ งนี้ อ.ว ิวัฒน์

ศัลยกาธร กล่าวไว้ว่าพืชพันธุห
์ ร ือต้นไม้ไม่ว่าพืชชัน
้ สูงพืชชัน
้ ต่า ไม้ใหญ่ไม้เล็กก็ต้องการความสมดุล ทาง
ธรรมชาติเช่นเดียวกันทั้งสิ้นบางครัง้ สิ่งที่เขาขาดไปเราก็สามารถแต่งเติมธรรมชาติให้เขาได้เช่นกันโดย
ไม่ทงิ้ ความจร ิงของธรรมชาติเช่น การห่มดิน

นักว ิชาการเสร ิมอีกว่า การรักษาดิ นโดย (1) ไม่ซ้ าเติ ม ดิ นคืนจุ ลินทร ีย์ให้ ดินช่ว ยปลุกพระแม่

ธรณีคืนชีพ (2) ต้องมีความเข้าใจในพื้นทีแ
่ ต่ละแห่งแล้วลงมือทาอย่างมีความหวังใบไม้แห้ งกิ่งไม้แห้งที่
ล่วงหล่นยามแล้งอย่ากวาดออกไปปล่อยให้ล่วงหล่นมาห่ มดินให้ ค่อยๆเร ียกความชืน
้ เพิ่มขึ้นมา(3) ยาม
ที่ฝนฟ้าคะนองเทน้ามาให้ก็จาบังหน้าดินไม่ให้ ถูกกระแทกอย่างรุนแรง แถมยังกักเก็บน้าไว้ให้ หน้าดิ น

ได้ นาน (4) เมื่ อมีความชืน
้ ความอบอุ่ นเหล่าสิ่งมี ชวี ิตตั วเล็กตั วน้อยก็จะมาอาศั ยอยู่สร้างกิจกรรมตาม
ธรรมชาติแล้วจะนามาการฟื้ นแผ่นดิน

ต่อมามีการศึ กษาเร ียนรูต
้ ่ อยอดจากประสบการณ์นาแนวคิดการทาเกษตรผสมผสานตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับใช้ โดยการปรับคุณภาพดิ นด้ วยการ “ห่ มดิ น” ด้ วยฟาง

ข้ า ว เป็น ต้ น เพื่ อ ท าให้ ดิ น มี ชีว ต
ิ การรัก ษาไม้ ยื น ต้ น เดิ ม ที่มี อ ยู่ ในพื้ น ที่ส วน และเสร ิมพั น ธุ์ไม้ ใหม่ ที่
เหมาะสมกับพืชเดิ มที่มีอยู่ ด้วยแนวคิดการปลูกพืช 5 ระดั บ คือ พืชใต้ ดิน พืชเลื้อย พืชพ้นดิ น พืชยืน
ต้นระดับกลาง และไม้ยืนต้นระยะยาว ในพื้นทีเ่ ดียวกัน

ดิ น เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่ อสิ่ งมี ชวี ิต เพราะคนเราใช้ทรัพยากรดิ น

เป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งสร้างอาหาร เครอื่ งนุ่งห่ม และยารักษาโรค แถมยังใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้า

เพื่ อ การอุ ป โภค บร ิโภค จึง กล่ า วได้ ว่ า ดิ น เป็ น ทรัพ ยากรขั้ น มู ล ฐาน เป็น ตั ว การให้ มนุ ษ ย์ เ ก็ บ เกี่ ย ว
ผลประโยชน์จากทรัพยากรอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล

การเกษตรทีไ่ ม่ทาลายธรรมชาติ ไม่ทาลายดิน ไม่ใช้สารเคมีทเี่ ป็นอันตรายต่อดิน และให้ความสาคัญกับ
การปรับปรุงดิน เป็นหัวใจสาคัญทีจ
่ ะรักษาดินเอาไว้ได้

การ “ห่ ม ดิ น ” หร ือ “คลุม ดิ น” โดยใช้ฟาง เศษหญ้ า หร ือใบไม้ที่สามารถย่ อยสลายได้ เองตาม

ธรรมชาติ และใส่ อาหารให้ แก่ดิน ด้ วยการใส่ ปุ๋ยอินทร ีย์ชวี ภาพลงไป เพื่อให้ อาหารแก่ดิน แล้วดิ นจะ
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ปล่อยธาตุ อาหารให้ พืช โดยกระบวนการย่ อ ยสลายของจุ ลินทร ีย์ เร ียกหลักการนี้ ว่า “เลี้ย งดิ น ให้ ดิ น
เลี้ยงพืช” การปฏิบัติเช่นนี้ จะทาให้ดินกลับมามีชวี ิต เป็นการ “คืนชีว ิตให้แผ่นดิน”

ประโยชน์ของการห่มดิน

1 เป็นทีอ
่ ยู่อาศัยของจุลินทร ีย์
2 เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ซึง่ ช่วยพรวนดินและถ่ายมูลเป็นปุย
๋ ให้พืช
3 เก็บรักษาความชืน
้

4 เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นฮิวมัส ซึง่ เป็นปุ๋ยให้กับพืช

ประโยชน์ของจุลินทร ีย์

1 ช่วยตร ึงไนโตรเจนจากอากาศ ซึง่ ในอากาศมีก๊าชไนโตรเจนอยู่ถึง 78%
2 ช่วยย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์

3 ช่ว ยย่ อ ยแร่ธ าตุ ที่ อ ยู่ ใ นหิ น ลู ก รัง ทราย เช่น ธาตุ อ าหาร กลุ่ ม เหล็ ก แมงกานี ส สั ง กะสี
ฟอสฟอรัส เป็นต้น

4 ช่วยผลิตฮอร์โมนให้พืช

5 ช่วยผลิตสารป้องกันโรคพืช

ว ิธีการห่มดิน

ห่ มดิ นด้ วยฟาง เศษหญ้ า หร ือใบไม้ รอบโคนต้ นไม้ประเภทไม้ยื นต้ น โดยเว้นให้ ห่างจากโคน

ต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1 คืบ ถึง 1 ฟุต ทาเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุย
๋ คอก (มูลสัตว์) บาง ๆ และรด
ด้วยน้าหมักชีวภาพผสมน้าเจือจาง อัตราส่วน 1 : 50-100

ห่ ม ดิ นในที่ดินผื นใหม่ ที่เพิ่ งขุ ดปรับพื้ น ที่ หร ือดิ นที่เสื่ อ มสภาพ เพื่ อ ปรับปรุงคุ ณ ภาพของดิ น

ก่อนเรมิ่ การเพาะปลูก ด้ วยการห่ มฟาง เศษหญ้า หร ือใบไม้ ให้หนาอย่างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง โรยด้วย
ปุย
๋ คอก แล้วราดรดด้วยน้าหมักชีวภาพผสมน้าเข้มข้น อัตราส่วน 1 : 10

โดยว ิธีนี้ เป็นการระเบิดดิ นที่แห้งแข็ง ให้ มีความชุม
่ ชืน
้ (ฟางห่ มคลุมดินเพื่อลดการระเหยของ

น้ า ในดิ น ปุ๋ ย คอกที่ ใส่ เพื่ อ เพิ่ ม อิ นทร ียวั ต ถุ น้ า หมั ก ท าหน้ า ที่ย่ อ ยสลายทั้ งปุ๋ ย และฟาง ให้ ก ลายเป็น

อินทร ียวัตถุได้เร็วขึ้น) ซึง่ ว ิธีนี้อาจต้องใช้เวลา 3 เดือนขึ้นไป โดยยังไม่ควรปลูกพืชใด ๆ เพราะน้าหมักที่
เข้มข้นอาจทาให้ต้นไม้ตายได้

เกษตรกรรม กับ กสิกรรม

คาว่า กสิกรรม และ เกษตรกรรม ต่างกันอย่างไร

คาว่า กสิกรรม กับคาว่า เกษตรกรรม มีความหมายต่างกัน ดังนี้

คาว่า กสิ ก รรม มาจากคาบาลีว่า กสิ กมฺ ม (อ่ านว่ า กะ-สิ -กั ม -มะ) ซึ่งหมายถึ ง การเพาะปลู ก ,

การไถ ในภาษาไทยค าว่ า กสิ ก รรม เขี ย นค าว่ า กรรม ตามแบบสั น สกฤต คื อ ก ไก่ ร หั น ม ม้ า
หมายถึง การทาไร่ไถนา ใช้ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า farming (อ่านว่า ฟาร์ม-มิ่ง)

ส่วนคาว่า เกษตรกรรม มาจากคาสันสกฤตว่า เกฺษตฺร (อ่านว่า เกฺสด-ตฺระ) ซึง่ หมายถึง “นา” กับ

คาว่า กรฺม (อ่ านว่า กัร -มะ) ซึ่งหมายถึ ง การกระท า คาว่า เกษตรกรรม ใช้ตรงกั บคาภาษาอั งกฤษว่ า

agriculture (อ่านว่า อะ-กฺร ี-คัล-เช่อร์) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากที่ดิน เช่นการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ
การป่าไม้ รวมทัง้ การเลี้ยงสัตว์ และการประมงด้วย
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เกษตรกรรม คือว ิถีชวี ิตแห่งสังคมไทย
สังคมไทยมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมการสังคมไทยมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม

การปลูกข้าวเป็นการผลิต ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ว ิถีชวี ิตของคนเพาะปลูกข้าวจึงเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการรัง สรรค์ วั ฒ นธรรมในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง วั ฒ นธรรมการเมื อ ง การปกครอง วั ฒ นธรรมการกิ น อยู่

วัฒนธรรมทางความคิด ความเชือ
่ วัฒนธรรมทางภาษา และตลอดจนการแสดงออกต่างๆ ซึง่ รวมเร ียก
ได้ว่า เป็นวัฒนธรรมข้าว (Rice Culture)

ในด้ านการเมื อ ง การปกครอง หร ือการจัด ระเบีย บทางสั งคมของ ชุ ม ชน วั ฒ นธรรมข้ าว เช่น

สังคมไทยในอดีต สุ ภางค์ จันทวานิช เสนอบทความไว้ใน งานสัมมนา "วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย" ว่า

ว ิธีการเพาะปลูกข้าวแบบนาดาเป็นเงอื่ นไขสาคัญที่ทาให้ เกิดการจัดระเบียบการปกครองแบบศักดิ นา
ขึ้น เนื่ อ งจากในการเพาะปลูกข้ าวแบบนาด าซึ่งเป็นว ธิ ก
ี ารผลิตของชุ ม ชนที่ ตั้งถิ่ นฐานมั่ นคงมี การน า

ระบบชลประทานเข้ามาช่วยในพื้นที่ที่น้าหลากเข้าไปไม่ถึง ต้องใช้แรงงานจานวนมาก ตั้ งแต่ เรมิ่ ทาคัน
น้า ขุดคลองส่งน้า ตกกล้า ทานา จนไปถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดั งนั้น แรงงานจึงเป็นปัจจัยสาคัญใน
การผลิตของสังคมศั กดินาจานวนแรงงานในสังกัด ผนวกกับขนาดที่ดินที่ใช้เพาะปลูก จึงเป็นตัววัดยศ

ของผู้ปกครอง ดังนั้น ศักดินา จึงหมาย อานาจในการถือที่นา เป็นตัวกาหนดขนาดที่ดินที่เพาะปลูกข้าว
และจานวนแรงงานที่ใช้ในการเพาะปลูก เนื่องจากการเพาะปลูก คือ หัวใจของการผลิตในสังคมศักดินา

จึงต้ องกาหนดให้ มี การดู แลกิจ กรรมการปลูกข้าวเป็นพิเศษ กรมหลักในจตุส ดมภ์ ซึง่ เป็นหลักส าคั ญ
ของการปกครองของไทยมาตั้ งแต่ สมัย กรุงศร ีอยุธยา จึงปรากฏ กรมนา มีเสนาบดี นา หร ือเกษตราธิ

การ มีหน้าที่ดูแลนาหลวง สนับสนุนให้ ราษฎรทานา เก็บภาษีนา ซือ
้ ข้าวเข้าฉางหลวง ตลอดจนตั้งศาล
ชาระความเกี่ยวกับทีน
่ า และวัวควาย

เกษตรกรรมคือว ิถีชวี ิตแห่งสังคมไทย
การจัด การระเบี ย นการปกครองด้ ว ยระบบศั ก ดิ น า ได้ ด าเนิ น มาจนถึ ง สมั ย รัต นโกสิ น ทร์ ใน

รัช กาลพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ มี ก ารปฏิ รู ป การปกครองเป็ น ระบบมณฑล

เทศาภิบาล และยกเลิกระบบศั กดินาไป มีการ ตั้ งกระทรวงเกษตรพนิชการขึ้นแทนกรมนา เมื่อวันที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อมาเปลี่ยนชือ
่ เป็นกระทรวงเกษตราธิการ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ปัจจุบัน

ถึ งแม้ ระบบศั ก ดิ น าจะถู กยกเลิก ไป แต่ ค วามสั ม พั น ธ์แ บบอุ ป ถั ม ภ์ ระหว่ า ง “นาย” กั บ “ไพร่"

ยังคงตกค้างอยู่ในสังคมไทย ระบบอุปถัมภ์แบบ “นาย กับบ่าว” ได้ ว ิวัฒน์มาเป็น “เจ้านายกับลูกน้อง”

ในปัจจุบัน สรุปได้ว่าแม้ การเพาะปลูกข้าวจะไม่ใช่การผลิตทีส
่ าคัญทีส
่ ุดอีกต่อไป แต่ระเบียบสังคมทีถ
่ ูก
สร้างขึ้นจากสังคมวัฒนธรรมข้าวกลับฝังรากลึกยิ่งในสังคมไทย

ในด้ านความคิดความเชือ
่ ของชุมชนในวัฒ นธรรมข้าวแสดงออกในรูปของ พิธก
ี รรมเพื่อความ

อุ ด มสมบู รณ์ ข องพื ชพั น ธุ์ธ ัญ ญาหารเป็น การอ้ อ นวอนธรรมชาติ หร ือเทพแห่ งธรรมชาติ ให้ อ านวย

ความอุดมสมบูรณ์แก่ผลผลิตทีไ่ ด้ลงแรงผลิตไป ซึง่ รวมความถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบครัว และ
ความมั่นคงของชุมชน พิธก
ี รรมที่เกี่ยวกับข้าวและการทานา หร ือรวมเร ียกว่า พิธก
ี รรมที่เกี่ยว ข้องกับ
การเพาะปลูก จึงเป็นพิธก
ี รรมสาคัญของชุมชนวัฒนธรรมข้าว เช่นสังคมไทย
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หากจะนั บเวลากิ จ กรรมตั้ งแต่ เรมิ่ ท านาถึ งเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ต้ อ งใช้เวลา ถึ ง ๙ เดื อ น ตลอด
ระยะเวลาดั งกล่ า ว คนไทยได้ จัดให้ มี พิธ ีกรรมในทุ กขั้ นตอน เรมิ่ ตั้ งแต่ พิ ธ ีกรรมบวงสรวง อ้ อ นวอน
เสี่ยงทายในช่วงก่อนการเพาะปลูก หร ือ ขณะเพาะปลูก เช่น พิธเี ซ่นไหว้ผีบ้านผีเมือง หร ืออารักษ์ หลัก

เมือง พิธก
ี รรม ขอฝน ฯลฯ เมื่อเพาะปลูกก็มีการอ้อนวอนขอให้ การเพาะปลูกดาเนินไปด้ วยดี เช่น พิธ ี
แรกไถนา พิธเี ชิญขวัญแม่โพสพลงนา ฯลฯ มีการจัดพิธก
ี รรมเพื่อการบารุง รักษาต้นกล้าให้เจร ิญ งอก

งาม เช่น พิธรี บ
ั ขวัญแม่โพสพ ฯลฯ เมื่อถึงฤดูกาล เก็บเกี่ยวก็มีพิธแ
ี สดงความอ่อนน้อมต่อ ธรรมชาติ ที่
บันดาลให้ได้ผลผลิต เช่น พิธท
ี าขวัญข้าว ทาขวัญลาน ทาขวัญอุ้งข้าว เป็นต้น ท้ายสุดก็ คือพิธก
ี รรมเพื่อ
เฉลิมฉลองผลผลิตที่ได้ เช่น พิธก
ี วนข้าวทิพย์ พิธบ
ี ุญข้าวจี่ ฯลฯ ตลอดจนแสดง ความกตั ญญู ต่อผู้ มี
บุญคุณในการเพาะปลูก ซึง่ ได้แก่ พิธส
ี ู่ขวัญวัวควาย เป็นต้น

เมื่ อ สั งคมไทยรับ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุ ท ธ เข้ า มาในภายหลั ง ศาสนาทั้ ง สองก็ ไ ด้ ผ สม

กลมกลื น กั บ ความเชื่อ ดั้ งเดิ ม เป็น อย่ างดี โดยเฉพาะ ในพิ ธ ีกรรมที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเพาะปลูก มี ก าร
ผสมผสานแนวคิดไว้อย่างชัดเจน ดังเช่น พระราชพิธจ
ี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นต้น

ในปัจจุ บันเมื่อความต้ องการข้าวมีมากขึ้น มี การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทในการ

ผลิต พิธก
ี รรมเหล่านี้ค่อ ยๆ ลดบทบาทลงจากการอ้อนวอน เพื่ อ ขอฝนจากเทวดา เปลี่ยนเป็นการทา
ฝนเที ย ม หร ือใช้เ ทคโนโลยี การชลประทานจากการใช้แ รงงานวั ว ควายเปลี่ ย นมาเป็ น ใช้แ รงงาน

เครอื่ งจักรกล จากการอ้อนวอนขอความเมตตาจากเทวดาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ เปลี่ยนเป็นการใส่ปุ๋ย
ใช้ยาฆ่าแมลง ฯลฯ เทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ได้ เข้ามาแทนที่พิธก
ี รรมดั้ งเดิม จึงปรากฏว่าพิธก
ี รรมใน
การเพาะปลูกของคนไทยเป็นพิธก
ี รรมทีห
่ มดไปเร็วทีส
่ ุดก่อนพิธก
ี รรมประเภทอื่นๆ

กสิกรรม
การกสิกรรม หมายถึงการเพาะปลูกพืชหร ือการนาพืชมาปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการบร ิโภคหร ือ

ใช้สอยนั้น เชือ
่ กันว่าเกิ ดขึ้นตั้งแต่ มนุษย์เรมิ่ รูจ้ ักการตั้ งถิ่ นฐานเป็นหลักแหล่งก่ อนยุคประวัติศาสตร์ที่
เร ียกว่า นีโอลิทิค (neolithic age) เมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อน ค.ศ. มาแล้ว เมื่อกล่าวถึงประวัติหร ือ
การพัฒ นาการของการกสิ กรรมซึง่ ถื อได้ ว่าเป็นอารยธรรมสาคั ญอย่างหนึ่งของมนุษย์ นั้นอาจจะแบ่ง
ออกเป็นยุคต่างๆทีม
่ ีการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีละทางประวัติศาสตร์อื่นๆ

ประวัติการกสิกรรมของประเทศไทย

การกสิ กรรมของประเทศไทยเชื่อว่ามี ม านานตั้ งแต่ ส มั ยดึ กดาบรรพ์มาแล้ว ทั้งนี้ เนื่อ งจากว่ า
ดินแดนทีเ่ ป็นคาบสมุทรอินโดจีนนี้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหารมากทีส
่ ุดแห่งหนึง่ ของ

โลก จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่าเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่ผ่านมานั้นมีมนุษย์ที่อาศั ยอยู่ ในทาง
ภาคเหนื อ และภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย เช่นในบร ิเวณจังหวั ดแม่ ฮ่อ งสอน เลย หนองคาย

นครพนม อุบลราชธานี เป็นต้ น รูจ้ ักบร ิโภคอาหารชนิ ดต่ างๆ มากกว่า 100 ชนิดแล้ว มีหลักฐานการ

ปลูกข้ าวที่บ้านโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 6,000 ปี และภาพเขียนที่ผ าแต้ ม ที่อ าเภอโขงเจีย ม
จังหวัดอุบลราชธานี แสดงการปลูกข้าวในพื้นทีน
่ ้าขังและมีการควบคุมน้า มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย
ไก่ กับมีเครอื่ งมือจับปลาใหญ่ในแม่น้าโขง ส่วนที่จงั หวัดอุดรธานีพบแหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียง

ซึง่ รูจ้ ก
ั เลี้ยงหม่อนไหมและกัญชา สาหรับทอผ้าใช้ก่อนประเทศจีนถึง 1,000 ปี ทัง้ ยังมีเครอื่ งปั้นดินเผา
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มีลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดั งกล่าวยังพบการถลุงเหล็กในอิสานตอนใต้ หลายแห่ งเพื่อ
นาไปใช้เป็นเครอื่ งมือทางการเกษตร เช่น ไถหั วโลหะที่ใช้ลากจูงด้ วยสั ตว์เลี้ยง เป็นต้ น เป็นการแสดง

ให้เห็นว่าอารยธรรมของชุมชนโบราณในแถบนี้มีมานานไม่แพ้แหล่งอารยธรรมในยุคเดียวกันของอิยิปต์

โบราณดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ตอนต้ น ครัน
้ มาในช่ว งระหว่ า ง 6,000-1,200 ปี มี ก ารสร้า งเมื อ งสร้า ง
อาณาจักรมากขึ้นมี การกสิ กรรมและเลี้ย งสั ตว์เป็นหลักแหล่งมากขึ้น เช่น อาณาจักรขอม จาปา และ

เมื อ งโบราณของไทยหลายแห่ งโดยได้ ร บ
ั อิ ท ธิพ ลทางด้ า นอารยธรรมและศาสนาจากอิ น เดี ย และ
ทางด้ านเศรษฐกิจ การค้าและการกสิกรรมจากจีน อิทธิพลของอาณาจักรขอมได้แผ่ความเจร ิญมาทาง
ภาคอีส านและภาคกลาง เช่น อาณาจักรทวาราวดี ซึ่งมีหัวเมืองสาคั ญต่ างๆ เช่น อู่ทอง นครชัยศร ี อู่

ตะเภา จันเสน กาแพงแสน เสมา เป็นต้ น ได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าทีส
่ าคัญมีสินค้าจาพวกสมุนไพร
ที่ได้จากป่าเป็นหลัก ได้แก่ พร ิกไทย ดีปลี กระวาน กานพลู เป็นต้น มีหลักฐานปรากฏว่าหลายหัวเมือง
รูจ้ ก
ั การขุดคูชก
ั น้าเพื่อการกสิกรรม

ตัวห้า ตัวเบียน การจัดการแมลงด้วยระบบนิเวศที่สมดุล
ตัวห้า ตัวเบียน คืออะไร

ตัวห้า – ห้าหั่น – สัตว์หร ือแมลงทีล
่ ่าแมลงและหนอนทีก
่ ินพืชเป็นอาหาร

ตัวเบียน – เบียดเบียน – สัตว์หร ือแมลงทีเ่ ป็นปรสิต เบียดเบียนแมลงและหนอนทีก
่ ินพืชเป็นอาหาร

สาเหตุ ข องการที่ศั ต รูพื ช ทั้งหนอนและแมลงเข้ า ท าลายสวนของหลายๆ คน เกิ ด จากการใช้

ปุย
๋ เคมี(ปุย
๋ สังเคราะห์)มาเป็นระยะเวลานานจนมีการสะสมส่วนทีเ่ หลือของ N (Nitrogen) กลายเป็นไน

เตรทที่ ดึ งดู ด แ มลงเลื อ ดสี ฟ้ าเข้ า ม า แ ละมี การศึ กษาพบว่ า การใช้ ปุ๋ ย สั ง เคราะห์ ( Synthetic
Fertilizers) ดึ งดู ด แมลงศั ต รูพื ช (แหล่ งที่ม า Earth Kind Gardening, 1993) และการศึ ก ษาว ิจัย
หลายชิน
๋ เคมีสังเคราะห์ดึงดูดให้โรคและแมลงศัตรูพืชเข้ามารุมทึง้ พืช
้ หลังจากนั้นก็ยืนยันว่าการใช้ปุย

เมื่อพืชถูกแมลงศั ตรูพืชรบกวน ชาวสวนก็ไปซือ
้ ยาฆ่าแมลงมาใช้ฉีดพ่น ฆ่าทั้งแมลง หนอน ที่

เป็นศั ตรูกับพืชในแปลง แล้วก็ฆ่าแมลงตั วห้าตั วเบีย นที่เป็นตั วควบคุม ปร ิมาณประชากรของศั ตรูพืช
ของคุณไปซะด้ วยเลย แล้วหลังจากนั้ นก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงตลอดเป็นวงจรอุบาทว์เรอื่ ยไปเพราะไม่ มี
ยาม ไม่มีผู้พิทก
ั ษ์ (ตัวห้าตัวเบียน) คอยช่วยปกป้องช่วยกาจัดศัตรูพืชให้

การป้อ งกั น ก าจัด ศั ต รูพื ช ในทางธรรมชาติ (เกษตรอิ น ทร ีย์ ) เราให้ ค วามส าคั ญ กั บ ตั ว ห้ า -ตั ว

เบียน มากที่สุดครับ สาหรับคนที่ใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชก็อยากให้ลองทบทวนค่านิยมดู
ใหม่ แล้ ว หั น มาหาใช้ว ธิ ีป้ อ งกั น และก าจั ด ศั ต รู พื ช โดยว ธิ ีธ รรมชาติ หร ือ โดยการใช้ส ารสกั ด จาก
ธรรมชาติมาทดแทนสารเคมีอันตรายกัน

วันนี้เรามาทาความรูจ้ ก
ั กับ ตั วห้าและตัวเบียนกันเถอะ

ตัวห้า เป็นสิ่งมีชวี ิตทีก
่ ินศัตรูพืชเป็นอาหารครับ ซึง่ แบ่งตัวห้าออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มทีเ่ ป็นแมลง เช่น แมลงปอ ด้วงเต่า มวน แมลงช้าง แมลงหนีบ เป็นต้น
- กลุ่มทีไ่ ม่ใช่แมลง เช่น แมงมุม ไร นก งู มด เป็นต้น

ตั ว ห้า 1 ตั ว ตลอดช่ว งชีว ิตสามารถกิ น ศั ต รูพื ชได้ เป็นจ านวนมาก จึงมี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
ควบคุมปร ิมาณศัตรูอย่างยิ่ง ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

- มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต ชอบกิน หนอนทุกชนิดและแมลงทีม
่ ีลาตัวนุ่ม
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- แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าตัวห้า ชอบกิน เพลี้ยชนิดต่างๆ ไข่และหนอนศัตรูพืช
- ไรตัวห้า ชอบกิน ไรศัตรูพืช และเพลี้ยไฟ

- แมลงหางหนีบ ชอบกิน เพลี้ยชนิดต่างๆ ไข่ และหนอนศัตรูพืช รวมทัง้ แมลงทีม
่ ีลาตัวอ่อนนุ่ม

ข้อเปร ียบเทียบระหว่างการใช้สารเคมีและการใช้ตัวห้าควบคุมศัตรูพืช
ใช้สารเคมีกาจัดแมลงและหนอน ผลที่ได้
* แก้ปญ
ั หาได้เฉียบพลันแต่ชว่ งระยะสั้ น ๆ

* สิ้นเปลืองเพราะต้องเสียค่าสารเคมีและค่าจ้างพ่น

* สารเคมีทก
ุ ชนิดอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม (ตกค้าง สะสม โดยเฉพาะในตัวเราเอง)
* ทาให้แมลงต้านทานสารเคมี(ดื้อยา)และเกิดศัตรูพืชชนิดใหม่ ถึงใช้หลายตัววนกันก็เถอะ

การมีตัวห้า ผลที่ได้

* แก้ปญ
ั หาได้อย่างยั่งยืน

* ประหยัดไม่ต้องซือ
้ (ขยายพันธุเ์ อง) ไม่ต้องจ้าง (กินศัตรูพืชในสวนเรา)
* ปลอดภัยเพราะมีอยู่ในธรรมชาติ

* ช่วยให้ธรรมชาติสมดุลไม่มีศัตรูพืชระบาด

ตัวเบียน ตัวเบียดเบียนตามธรรมชาติของศัตรูพืช
ตัวเบียน สัตว์ทเี่ บียดเบียนอยู่บนหร ืออยู่ในศั ตรูพืชเพื่อการขยายพันธุแ
์ ละเจร ิญเติบโต หร ืออยู่
ด้วยจนครบวงจรชีว ิต ทาให้เหยื่ออ่อนแอและตายในทีส
่ ุดมีทงั้ ทีเ่ ป็นแมลงและสัตว์อื่นๆ เช่น แตนเบียน
และไส้เดือนฝอย เป็นต้น

ตั วเบี ย นแตกต่ างจากตั วห้า ตรงที่ส ามารถเข้ าทาลายศั ต รูพื ชได้ ทุกระยะ เช่น ตั ว เบี ย นไข่ ตั ว

เบียนหนอน ตั วเบีย นดั กแด้ ตั วเบีย นตั วเต็ ม วั ย ตั วเบีย นต้ อ งดารงชีว ต
ิ จนครบวงจรชีว ิตในเหยื่ อ จึง
เสาะหาศัตรูพืชเพื่อเป็นแหล่งอาหารและขยายพันธุ์

แม้ ตัวเบีย นมี ความจาเพาะเจาะจงต่ อศั ตรูพืชแต่ ก็เป็นแมลงที่มีม ากทั้งชนิดและปร ิมาณจึงมี

บทบาทในการลดปร ิมาณศัตรูพืชลงอย่างมาก
ตัวอย่างตัวเบียนชนิดต่างๆและเป้าหมาย

- แตนเบียนไข่ทร ิคโคแกมม่า ตัวเมียวางไข่ในไข่แมลง
- แตนเบียน หนอน ชอนใบส้ม ตัวเมียวางไข่ในหนอน
- แตนเบียนมวนลาไย ตัวเมียวางไข่ในมวนลาไย

- แตนเบียนหนอนโคทีเชีย ตัวเมียวางไข่ในตัวหนอน

- ไส้เดือนฝอยตัวเบียน เข้าไปอาศัยกินและขยายพันธุ์ ปล่อยสารพิษในเหยื่อทีเ่ ป็นหนอนชนิดต่างๆ

ว ิธีแก้ไขและฟื้ นคืนกระบวนการทั้งหมด
หยุ ด การใช้ปุ๋ ย สั ง เคราะห์ (ปุ๋ ย เคมี ) สารก าจัด วั ช พื ช สารก าจัด ศั ต รู พื ช เพื่ อ เปลี่ ย นมาเป็ น

กระบวนการธรรมชาติ (ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลา แต่ผลทีจ
่ ะได้ค้ม
ุ ค่า)

หันมาใส่ปุย
๋ ชีวภาพ ปุย
๋ หมักชีวภาพ น้าหมักชีวภาพแทน ระหว่างการฟื้ นคืนนี้ ดินในแปลงที่เคย

ใช้เคมียังคงมีปุย
๋ สังเคราะห์หลงเหลืออยู่ ซึง่ แน่นอนจะยังมีแมลงศัตรูพืชรบกวนอยู่ได้จากการดึงดูดเข้า

มา ให้ใช้ว ิธีการป้องกันแบบธรรมชาติแทนครับ สูตรหมักไล่แมลง น้าส้มควันไม้ สารสะเดาหมัก เชือ
้ บีที
บิวเวอเร ีย เมธาไรเซียม ฯลฯ
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ปลูกพืชสมุนไพรแทรกแซมไว้ระหว่างพืชประธาน เช่น ตะไคร้ ข่า ขิง ไพร กระวาน กระชาย ฯลฯ
แมลงจะหนีพืชจาพวกนี้ แถมเก็บขายได้อีกด้วยครับ

เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง (แต่ ละสวนใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพดิ นเสี ยมากน้ อยแค่

ไหน) ดินเรมิ่ มีหญ้าปกคลุม ดิ นมีชวี ิต มีไส้ เดื อน มีสัตว์หน้าดิน สัตว์ในดิน มีหยากไย่แมงมุมในสวน นั่น
ละครับ ตัวห้าตัวเบียน ยามผู้ดูแลรักษาสวนของคุณได้กลับมาแล้ว ถึงตรงนี้เบียร์ดีใจด้วยครับ แสดงว่า
กระบวนการสมดุลธรรมชาติถูกฟื้ นคืนมาได้แล้ว

สุดท้ายแล้ว ถ้ายังคงทาเกษตรแบบเคมี เราจะเป็นอินทร ีย์ได้หร ือไม่ แน่นอนว่าหลายๆ คนกลัว

ว่าแมลงศัตรูพืชจะมารุมแทะสวนของเราเพราะไม่ได้ใช้สารเคมีปอ
้ งกัน แต่อย่าลืมว่า
1. ใช้ปุย
๋ เคมีดึงดูดแมลงศัตรูพืช

2. เข้าวงจรใช้สารกาจัดศัตรูพืช ตัวห้าตัวเบียนตายไปด้วย แต่สวนเรามี

3. สวนเราพืชแข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลง สวนเบียร์ไม่เคยฉีดยาเกี่ยวกับแมลงเลย ไม่มี
ปัญหาใดๆ เลย ผลผลิตก็สวยงาม รสชาติก็ดี ราคาก็ได้สูงกว่าเพราะขายเองได้

กระแสอาหารสุขภาพกาลังเป็นทีต
่ ้องการของตลาดมากขึ้นเรอื่ ยๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความรู ้

ที่ม ากขึ้นทาให้ เราเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่ งใดดี หร ือไม่ ดีกับเรา วันนี้ อ ยู่ที่คุณ ตั ดสิ นใจว่าจะนาหน้ าคนอื่ นไป
ก่อน หร ือ ถึงเวลาทีค
่ ุณจะต้องเปลี่ยนบ้างแล้วถึงค่อยมาทาตามหลัง เกษตรอินทร ีย์คือว ิถีทย
ี่ ั่งยืน
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2.2 นิยาม 5
(กาหนดอันแน่นอน, ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ , กฎธรรมชาติ
- orderliness of nature; the five aspects of natural law)

1. อุ ตุนิย าม (กฎธรรมชาติ เกี่ยวกับอุณหภูมิ หร ือปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ต่างๆ โดยเฉพาะดิ นน้า

อากาศ และฤดูกาล อันเป็นสิ่งแวดล้อมสาหรับมนุษย์-physical inorganic order; physical laws)

2. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ มีพันธุกรรมเป็นต้น - physical organic order;

biological laws)

3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทางานของจิต - psychic law)
4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระทา -

order of act and result; the law of Kamma; moral laws)

5. ธรรมนิ ย าม (กฎธรรมชาติ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์แ ละอาการที่ เป็ น เหตุ เป็ น ผลแก่ กั น แห่ งสิ่ ง

ทั้ ง ห ล า ย - order of the norm; the general law of cause and effect; causality and
conditionality) ที่มา
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ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งนิยาม 5 มีรายละเอียด ดังนี้
1. อุ ตุ นิ ย าม (Physical Laws) หมายถึ ง ธรรมชาติ ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ณ หภู มิ แ ละฤดู ก าล เป็ น

ปรากฏการณ์ทเี่ กี่ยวกับ ดิน น้า ลม ฟ้าอากาศ อันเป็นสิ่งแวดล้อมสาหรับมนุษย์

2. พี ช นิ ย าม (Biological Laws) หมายถึ ง กฎเกี่ ย วกั บ กฎธรรมชาติ ที่เกี่ ย วกั บ การสื บ พั น ธุ์

เมล็ดพืช รวมทัง้ พันธุกรรม

3. จิตตนิยาม (Psychological Laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกลไกทางานของจิต กฎ

ทีก
่ าหนดว่าองค์ประกอบของจิตแบบนี้จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางจิตและการทางานของจิต

4. กรรมนิ ย าม (Moral Laws) หมายถึ ง กฎธรรมชาติ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ คื อ

กระบวนการให้ ผ ลของกรรม ระบบจร ิยธรรม เป็นการให้ ผลของกรรมที่ประกอบด้ วยความจงใจ แบ่ง
ออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายกรรมดีและฝ่ายกรรมชัว่ ได้แก่ กระบวนการให้ผลของกรรมระบบจร ิยธรรม

5. ธรรมนิยาม (Causal Laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเป็นเหตุ

เป็นผลหร ือเป็นปัจจัยแก่กันของสิ่งทัง้ หลาย (สมภาร พรมทา, 2540)

หลักนิยาม 5 จึงเป็นเรอื่ งของกฎของกระบวนการธรรมทางกายภาพที่ไม่มีชวี ิต (อุตุ นิยาม) กฎ

ทางชีวภาพ (พีชนิยาม) กฎทางจิตว ิทยา (จิตว ิทยา) กฎของพฤติกรรมมนุษย์ (กรรมนิยาม) และกฎของ
พฤติกรรมมนุษย์ (ธรรมนิยาม)
สรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามกฎธรรมชาติ

สรรพสิ่ งที่เป็นสังขตธรรมล้วนดาเนินไปตามระเบียบที่แน่นอน เร ียกว่ากฎธรรมชาติหร ือนิยาม

แบ่งออกเป็น 2 ส่ วนใหญ่ๆ ส่ วนแรกคือ กฎเกณฑ์ย่อยๆ ที่ควบคุมความเป็นไปของสังขตธรรม ได้ แก่

อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม และกรรมนิยาม ส่วนที่สอง คือกฎเกณฑ์ใหญ่ที่ควบคุมกฎเกณฑ์ย่อยๆ
หร ือความเป็นไปของสั งขตธรรม กฎเกณฑ์ นั้น คื อ ธรรมนิ ย าม ส่ ว นสั งขตธรรม ได้ แ ก่ นิพ พานนั้ นไม่
ดาเนินไปตามกฎเกณฑ์ใด ไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยม พีชนิยาม จิตตนิยาม กรรมนิยาม หร ือธรรมนิยาม (ไตร
ลักษณ์ และปฏิ จจสมุปบาท) กฎเกณฑ์หร ือนิย ามที่ควบคุมความเป็นไปของสังขตธรรม ประกอบด้ ว ย
นิยามทัง้ 5 ประการ ดังนี้

1. อุตุนิยาม คือ ความสม่าเสมอคงทีใ่ นธรรมชาติ ส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุหร ือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับ

วัตถุที่ไม่มีชวี ิต เช่น สสารและพลังงาน ดั งที่ (สมภาร พรมทา, 2546) ได้สรุปเนื้อหาของอุตุนิยามจาก

เนื้ อ หาที่ ก ระจั ด กระจายอยู่ ใ นพระไตรปิ ฎ กและอรรถกถาไว้ 4 ประการ คื อ (1) วั ต ถุ ทุ ก อย่ างมี
ความสั มพันธ์ถึงกัน (2) ระหว่างวัตถุทงั้ สองชิน
ี่ ิ่งหนึง่ เป็นสาเหตุและอีกสิ่งหนึ่ง
้ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ในแง่ทส
เป็นผล มีระเบียบความสม่าเสมอและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน (3) ภายในวัตถุแต่ ละชิน
้ มีความเป็นระเบียบ
สม่าเสมอและมี กฎเกณฑ์ที่แ น่นอน (4) ในโลกแห่ งวัตถุ สาเหตุ อ ย่างเดี ย วย่ อ มส่ งผลเหมื อ นกั น อุ ตุ
นิยามนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตั ว ซึง่ สามารถนามาอธิบายปรากฏการณ์ ทางวัตถุต่างๆ ได้ เช่น

อธิบ ายอุ ณ หภู มิ ห ร ือสภาพภู มิ อ ากาศ ฤดู ก าล และการเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ รวมทั้ งปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติต่างๆ

2. พีชนิยาม คือ ความสม่าเสมอคงที่ในธรรมชาติ ส่ วนที่เกี่ยวกับสิ่งมีชวี ิต เช่น มนุษย์ พืช สั ตว์

เนื้อหาของพีชนิยาม คือ (1) สิ่งมีชวี ิตทุกชนิดมีความสัมพันธ์เนื่องกันไป (2) ระหว่างสิ่งมีชวี ิตสองหน่วย
ที่เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น ในแง่ที่ สิ่ ง หนึ่ ง เป็ น สาเหตุ แ ละอี ก สิ่ งหนึ่ ง เป็ น ผล มี ระเบี ย บ ความสม่ า เสมอ และมี
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กฎเกณฑ์ ที่ แ น่ น อน (3) ภายในสิ่ ง มี ชีว ต
ิ แต่ ล ะหน่ ว ยมี ค วามเป็ น ระเบี ย บ ความสม่ า เสมอ และมี
กฎเกณฑ์ทแ
ี่ น่นอน (4) ในโลกแห่งสิ่งมีชวี ิต สาเหตุอย่างเดียวกันย่อมส่งผลเหมือนกัน

3. จิ ต ตนิ ย าม คื อ ความสม่ า เสมอคงที่ ใ นธรรมชาติ ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จิต ใจหร ือเป็ น กฎ

ธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับกลไกการทางานของจิต เนื้อหาของจิตตนิยาม คือ (1) จิตทุกดวงมีความสั มพันธ์
เนื่องกัน (2) ระหว่างจิตสองดวงที่เกี่ยวเนื่องกันในแง่ที่ดวงหนึ่งเป็นสาเหตุ และอีกดวงหนึ่งเป็นผล มี

ระเบียบ ความสม่าเสมอและมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน (3) ภายในจิตแต่ ละดวงมีความเป็นระเบียบ ความ
สม่าเสมอและมีกฎเกณฑ์ที่แ น่ นอน (4) ในโลกแห่ งจิต สาเหตุ อ ย่ างเดี ย วกั นย่อ มก่ อ ให้ เกิ ดผลอย่า ง
เดียวกัน

4. กรรมนิยาม คือ ความสม่าเสมอคงทีใ่ นธรรมชาติ ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้ผลของกรรม หร ือ

กฎธรรมชาติ เกี่ยวกับการให้ ผลของกรรมที่ประกอบด้ วยความจงใจ (เจตนา) ทั้งการกระทาดี แ ละการ

กระทาที่ไม่ดี ดังทีด
่ ังที่ สมภาร พรมทา ได้กล่าวถึงเนื้อหาของนิยาม คือ (1) กรรม หร ือการกระทาที่เกิด
จากความจงใจ ทุ ก อย่ า งมี ผ ลสนองตอบผู้ ก ระท าเสมอ ยกเว้ น กรรมที่ ไ ม่ อ าจส นองตอบ เพราะตั ว
ผู้ กระท ากรรมไม่ มี ตัว ตนในสั งสารวัฏ อี กแล้ว (อโหสิ กรรม) (2) กรรมมี ส องประเภท คื อ กรรมดี แ ละ

กรรมชั่ว กรรมดี ย่ อ มก่ อ ให้ เกิ ด ผลตอบสนองที่ดี กรรมชั่ว ย่ อ มก่ อ ให้ เกิ ด ผลตอบสนองชั่ว เสมอ (3)
ระหว่างกรรมและผลของกรรม มีระเบียบ ความสม่าเสมอและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน กรรมอย่างเดียวกัน

กระทาโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และกระทาต่ อสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกันย่อมอ านวยว ิบาก
เหมื อ นกั น นอกจากนิ ย ามทั้ ง 4 ซึ่ง เป็ น กฎเกณฑ์ ค วามเป็ น ไปของสั ง ขตธรรมทั้ ง หลายแล้ ว ยั ง มี

กฎเกณฑ์หร ือนิ ย ามที่ครอบคลุม นิ ย ามทั้ง 4 ดั งกล่าว กฎเกณฑ์นั้น เร ียกว่ า ธรรมนิ ย าม ส่ ว นอสั งขต
ธรรม ได้แก่ นิพพานนั้นมิได้ดาเนินไปตามนิยามทั้ง 4 และกฎธรรมนิยามหร ือกฎอื่นใด ดังนั้น จึงกล่าว
ได้ว่า ธรรมนิยาม คือกฎเกณฑ์ทค
ี่ วบคุมความเป็นไปของสรรพสิ่งยกเว้นอสังขตธรรม

5. ธรรมนิยาม กฎทัว่ ไปแห่งความเป็นสาเหตุเป็นผล เป็นกฎทีค
่ รอบคลุมความเป็นไปของสังขต

ธรรม ได้แก่ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม และกรรมนิยาม ธรรมนิยามมีเนื้อหาโดยทั่วไปว่า “เมื่อสิ่งนี้

มี สิ่งนี้จงึ มี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น เพราะเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จงึ ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จงึ ดับ”
(ขุ.อุ. (ไทย) 25/3/174)หร ือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ทุกสิ่งล้วนอิงอาศัยกันในฐานะที่สิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุ อีก
สิ่งหนึ่งเป็นผล ธรรมนิ ยามนี้ เป็นกฎเกณฑ์ใหญ่ ที่ครอบคลุมนิ ยามหร ือกฎเกณฑ์เฉพาะทั้ง 4 ดั งกล่าว
ธรรมนิยามเป็นกฎเดียวกันกับหลักไตรลักษณ์และหลักปฏิจจสมุปบาท กฎธรรมชาติหร ือธรรมนิยาม ซึง่
ประกอบไปด้วยไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท ในขณะที่กฎ 4 ข้อแรก กระทาการภายในขอบเขตของ

ตน แต่กฎข้อสุดท้ายคือกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันแห่ งสิ่งทัง้ หลายกระทาการภายในของกฎ 4
ข้อแรก ทาให้กฎแต่ละข้อสัมพันธ์กัน ข้อนี้หมายถึงว่า ศีลธรรมของมนุษย์ ซึง่ เป็นพฤติกรรมของมนุษย์
(กรรมนิยาม)
คลิป อาจารย์ยักษ์ สอนหลักคิดของการทา "กสิกรรมธรรมชาติ" ด้วยนิยาม 5 ความยาว 8.36 นาที

https://www.youtube.com/watch?v=Sox4N3UhsEs
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2.3 หลักการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
พระราชด าร ิการพัฒ นาป่า ไม้ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในการ

ผสมผสานการอนุรก
ั ษ์ ดิน น้า และการฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ

ปลูกป่า

1. ป่าไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว เช่น สะเดา ไม้ไผ่
2. ป่าไม้เศรษฐกิจ คือ เช่น ไม้สัก ประดู่ พะยูง

3. ป่าไม้กินได้ คือ ไม้ผล เช่น กล้วย มะม่วง และผักกินใบต่าง ๆ

ได้ประโยชน์

1. ไม้ ใช้สอย สาหรับใช้ในครัวเร ือน เช่น นามาสร้างบ้าน ทาเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ ามจอบเสี ยม ทา

หัตถกรรม หร ือกระทัง่ ใช้เป็นเชือ
้ เพลิง (ฟืน) ในการหุงต้ม

2. เป็นแหล่งรายได้ของครัวเร ือน เป็นพืชทีส
่ ามารถนามาจาหน่ายได้ ซึง่ ควรปลูกพืชหลากหลาย

ชนิดเพื่อลดความเสี่ยงเรอื่ งราคาตกต่าและไม่แน่นอน

3. นามาเป็นอาหาร นามาเป็นอาหาร ทัง้ พืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร

4. ประโยชน์ ในการช่ว ยอนุ รก
ั ษ์ ดิ น และน้ า การปลูก พื ชที่ห ลากหลายอย่ า งเป็น ระบบ จะช่ว ย
สร้างสมดุลของระบบนิเวศ ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุม
่ ชืน
้ ดูดซับน้าฝน

ข้อคานึงในการปลูกป่า 3 อย่าง

1. การปลู ก ช่ว งแรกควรเลื อ กปลูก ไม้ เบิ ก น า เช่น แค มะรุม สะเดา กล้ ว ย อ้ อ ย ไผ่ ข้ า วและ

พืชผัก ทัง้ นี้ เพราะเป็นพืชอาหารและไม้ใช้ สอยเล็กๆน้อยๆ ทีโ่ ตและให้ผลผลิตเร็ว สามารถคลุมดินและ
ดูดซับ ความชุม
่ ชืน
้ โดยควรเน้นปลูกพืชกินได้ ทีโ่ ตไวเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และไม้ใช้สอย
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2. ไม้ปลูกเพื่ออยู่อาศัย หร ือไม้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ หร ือไม้ระดับสูง ควรปลูกในปีที่ 2
3. ไม้สมุนไพร ส่วนใหญ่จะเป็นไม้พุ่มเตี้ย ไม้เรยี่ ดิ น และไม้หัวใต้ดิน มักจะเจร ิญเติบโตได้ดี ใน

ทีร่ ม
่ และร่มราไร

4. นาข้าวควรเลือกทาในพื้นทีใ่ ห้เหมาะสม สามารถให้ผลผลิตเพียงพอ ตลอดทัง้ ปี
5. ควรขุดร่องน้าขนาดเล็กเพื่อเก็บน้าและความชุม
่ ชืน
้ แก่ต้นไม้ อีกทั้ง สามารถใช้เลี้ยงปลาเพื่อ

เป็นอาหาร และหมุนเว ียนน้าไปสู่บ่อขนาดใหญ่

แนวคิดการปลูก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรก
ั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กันไปกับการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสร ิมให้ชาวบ้านได้ตระหนักและเห็นคุณค่าจากป่าไม้ที่ปลูกโดยจาแนก
ตามการใช้ประโยชน์ดังนี้

ประโยชน์ เพื่อให้ “พออยู่” คือการปลูกต้ นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้ เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็ นไม้
อายุ ยาวนานซึ่งจะเน้ นประโยชน์ ในเนื้ อ ไม้ ได้ เพื่อ สร้างบ้าน ทาเครอื่ งเร ือน และถื อ ได้ ว่า เป็นการออม

ทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตต้นไม้กลุ่มนี้ ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา แดง สัก ประดู่ พะยอม
พะยูง เป็นต้น

ประโยชน์ เพื่ อ ให้ “พอกิ น ” คื อการปลูกต้ นไม้ที่กินได้ รวมทั้งเป็น สมุนไพร ไม้ ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม
ทุเร ียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แฮ่ม กล้วย ฟักข้าว เป็นต้น

ประโยชน์เพื่อ “พอใช้” คือการปลูกต้นไม้สาหรับใช้สอยในครัวเร ือน อาทิ เผาถ่าน ทางานหัตถกรรมหร ือ
ทาน้ายาซักล้างไม้ในกลุ่มนี้ เช่น ประคาดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น เป็นต้น

ประโยชน์เพื่อ “พอร่มเย็น ” คือประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการ ปลูกป่า 3 อย่าง “พอร่มเย็น” คือป่า
ทัง้ 3 อย่างจะช่วยฟื้ นฟูระบบนิเวศดินและน้า ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรนื่ เย็นฉ่าขึ้นมา

หลักการที่ 1 การสร้าง “ป่าเปียก”

ว ิธีที่ 1 ทาระบบป้องกันไฟไหม้ปา่ โดยใช้แนวคลองส่งน้า และแนวพืชชนิดต่าง ๆ ทีป
่ ลูกไว้
ว ิธีที่ 2 สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยป่าเปียก โดยอาศัยชลประทานและน้าฝน

ว ิธีที่ 3 ปลูกต้ นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้า เพื่อให้เกิดความชุม
่ ชืน
้ แผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้า
ซึง่ จะช่วยป้องกันไฟป่าเนื่องจากไฟป่าจะเกิดขึ้นหากขาดความชุม
่ ชืน
้ ของสภาพป่า

ว ิธีที่ 4 สร้างฝายชะลอความชุม
่ ชืน
้ หร ือที่เร ียกว่า “Check Dam” เพื่อปิดกั้นร่องน้าหร ือลาธาร

ขนาดเล็กๆ เพื่อใช้เก็บกักน้าและตะกอนดิ นไว้ บางส่ วน โดยน้าที่เก็บไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิ น ทาให้
ความชุม
่ ชืน
้ ขยายเข้าไปทัง้ สองด้านจนกลายเป็นป่าเปียก

ว ิธีที่ 5 สูบน้าจากที่สูงแล้วปล่อยให้ไหลลงมาทีละน้อย เพื่อช่วยเสร ิมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงใน

รูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็นป่าเปียกช่วยป้องกันไฟป่าได้

ว ิธีที่ 6 ปลูกต้นกล้วย ซึง่ สามารถอุ้มน้าไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่น ในพื้นทีท
่ ก
ี่ าหนดให้เป็นช่อ งว่าง

ของป่ากว้าง 2 เมตร เพื่อเป็นแนวปะทะกับไฟป่า
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ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้ นฟูสภาพป่าด้ วยวัฏจักรธรรมชาติ (Natural
Reforestation) การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกมี 3 ว ิธีดังนี้
ปล่อย ถ้าเลือกพื้นที่เหมาะสมแล้วควรทิ้งป่าไว้ตรงนั้ น ไม่ ต้องไปปรับสภาพอื่ นใดป่าจะเติ บโต

ขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ได้เอง

ปละ ในสภาพป่าเต็ งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องไปทาอะไรเพราะตอไม้จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้

ต้นไม่สวยแต่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้

ประคับประคอง ไม่รงั แกป่าหร ือต้นไม้ เพียงแต่ค้ม
ุ ครองให้เจร ิญเติบโตตามธรรมชาติเท่านั้น

หลักการที่ 2 ปลูกป่าในทีส
่ ูง
ใช้ไม้ จ าพวกที่มี เม็ ด ทั้งหลาย ขึ้ น ไปปลู ก บนยอดที่สู ง เมื่ อ โตมี เมล็ ด พั น ธุ์ โดยจะลอยตกลง

มาแล้วงอกในทีต
่ ่าต่อไป เป็นการขยายพันธุโ์ ดยธรรมชาติ

หลักการที่ 3 ปลูกป่าธรรมชาติ

ปลูก ต้ น ไม้ ดั้ งเดิ ม ศึ ก ษาก่ อ นว่ า พั น ธุ ์พื ช พั นธุ ์ไม้ ดั้งเดิ ม มี อ ะไร เป็ น อย่ า งไรแล้ ว ปลู ก เพิ่ ม เติ ม

ตามที่เหมาะสม งดปลูกไม้ ต่างถิ่ น ไม่ ควรนาไม้ แ ปลกปลอมหร ือพั นธุต
์ ่ างถิ่ นเข้ ามาปลู กโดยยั งไม่ ได้
ศึกษาอย่างแน่ชด
ั

ข้อคานึงในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ไม้ เ บิ ก น า ไม้ ส ะเดา มะรุม แค กล้ ว ย อ้ อ ย และพื ชผั ก อายุ สั้ น ควรหามาปลู ก ก่ อ นเพื่ อ สร้า ง

แหล่งอาหารให้กับครอบครัว

ไม้เพื่ออยู่อาศัย ควรปลูกหลังจากปลูกไม้ในข้อที่ 1 ประมาณ 1-2 ปี
ไม้สมุนไพร จะเจร ิญเติบโตได้ดีเมื่อมีความร่มรนื่ เพียงพอ นาข้าว กาหนดพื้นทีใ่ ห้เหมาะสมหาก

มีพื้นที่เพียงพอ เพื่อเก็บข้าวไว้กินระหว่างปีโดยไม่ต้องซือ
้ ร่องน้า ควรขุดร่องน้าขนาดเล็กเพื่อให้ค วาม
ชุม
่ ชืน
้ กับพื้นดินและต้นไม้ ซึง่ จะทาให้สามารถเลี้ยงปลาธรรมชาติเพื่อใช้เป็นอาหาร โดยขุดให้เชือ
่ มต่ อ
กับบ่อขนาดใหญ่ปลูกต้นไม้ให้หลากหลาย เพื่อใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จา่ ย สร้างความ
มั่นคงซึง่ เป็นการเสร ิมสร้างภูมิค้ม
ุ กันในครอบครัวและชุมชน

ว ิธีการปลูกต้นไม้ แบบหลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้า ปลูกซ้า
หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว หลุมทีว่ ่านี้ไม่ได้สภาพเป็นหลุมลึก ๆ แต่

เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดที่น่าลองทาคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร แต่สาหรับคนที่มีพื้นที่

ว่ า ง เพื่ อ เตร ียมปลู ก พื ช อาจจะท าหลายๆหลุ ม ขนาดที่ ก าลั ง พอแรง คื อ ขนาดกว้ า ง 80 – 100
เซนติเมตร จะทาวงกลมหร ือสี่เหลี่ยมก็ได้ ระยะห่างระหว่างหลุม 4x4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100
หลุม หร ือถ้าไม่มีทเี่ ป็นผืนก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้า ร ิมทางเดิน

หลุมพอเพียง เป็นว ิธีการบร ิหารจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุม เรมิ่ จากเตร ียมพื้นที่ตามขนาดที่กาหนด

แล้ ว ก็ ป ลู ก หญ้ า แฝกเป็ น รูป วงกลมหร ือเป็น ล็ อ กสี่ เหลี่ ย ม จากนั้ น ปลู ก ไม้ ใ นหลุ ม นี้ ลงได้ ถึ ง 4 – 5
ประเภทในหลุม เดี ยว เพื่อลดภาระการรดน้า ปลูกซ้า และเกื้อ ต่ อการกาจัดศั ตรูพืชเพราะให้ ทุกอย่ าง
เกื้อกูลอันเอง
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ต้นไม้ทจ
ี่ ะปลูกในหลุมแบ่งเป็น 5 ประเภท
1. ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ทใี่ ห้รม
่ เงา เก็บน้า เก็บความชืน
้ โดยเฉพาะช่วงร้อนหร ือหน้าแล้ง เช่น กล้ วย

น้าว้า กล้วยหอม ควรปลูกทางทิศตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายทีอ
่ ากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืช
ทีไ่ ม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วยเคร ือแรกเมื่อปลูก 1 ปี ก็ตัดทิง้ ปล่อยหน่อใหม่ให้ทางาน

2. ไม้ ฉ ลาด เป็ น ไม้ ข้ า มปี ที่ ส ามารถเอาตั ว รอดได้ ดี เก็ บ ผลได้ น านพอสมควร เช่น ชะอม

ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก เรมิ่ เก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรอื่ ยๆ

3. ไม้ปัญญาอ่อน หร ือ ไม้รายวัน เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกใหม่ ดู แลรดน้า

ทุก วั น แต่ เก็ บ ผลได้ เร็ว ได้ ทุ ก วั น เช่น พร ิก มะเขื อ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่ า ฟั ก ทอง แตงไทย
แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า เป็นต้น เรมิ่ เก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน

4. ไม้บานาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 - 4 ปี แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได้

เรอื่ ย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว กระท้อน เงาะ ทุเร ียน มังคุด ยางพารา เป็นต้น ในหลุมหนึ่งควรเลือก
ปลูกแค่ประเภทเดียว

5. ไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ ลูกหลาน ตัดขาย

ก็ได้เง ินก้อนใหญ่หร ือจะเอาไว้ใช้ซอ
่ มแซมบ้านก็ได้ เช่น ประดู่ สั กทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม้
พวกนี้เป็นไม้ใหญ่ ปลูกฝั่งตรงข้ามกับต้นกล้วย
พื้นที่ใต้รม
่ เงาหร ือบร ิเวณหลุมที่มีการเตร ียมดินใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินรดน้าและดูแล ยังสามารถใช้
ประโยชน์ได้อีกมาก แทนทีจ
่ ะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระทีต
่ ้องคอยกาจัด การปลูกพืชบางอย่า งทีม
่ ีกลิ่น
เฉพาะ ช่วยไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายที่ทาให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้ผล ไม้

ยืนต้ น ไม้ ป่ายืนต้ น เจร ิญเติ บโตและมี โอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่ วงใย หมั่นดูแ ล ทาให้ พืช

หลัก ดั งกล่าวเจร ิญเติ บโตดี กว่าปกติ อีกด้ วย และหากพืชชนิ ดใด ชนิ ดหนึ่งจะเบียดเบีย นพืชอื่ นมาก
เกินไปก็คอยควบคุมให้ เหมาะสม ตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืชหร ือเถาเลื้อยให้เหมาะสม สาหรับพืชพี่เลี้ยงก็

ไม่ต้องมาก ในหนึ่งหลุมปลูกกล้วยเพียง ๑ -๒ ต้ น เท่านั้ น คือ ต้ นที่กาลังให้ เคร ือ อีกหนึ่งต้นสารองไว้
สาหรับเคร ือต่อไปนอกนั้นให้ขุดหน่อไปขายหร ือไปปลูกทีอ
่ ื่น

การปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้หลักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหลุมพอเพียงหร ือไม้เดี่ยวรากหญ้าแฝก

จะเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดิ นให้ คงรูปเปร ียบเสมือนกระถางธรรมชาติ เพราะปมรากแฝกจะ ช่วย
เพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้าในดิ นไว้ แทนที่จะซึมหายลงใต้ ดินอย่างรวดเร็ว กอแฝกที่เบียดชิด
ช่วยดักตะกอนดินซึง่ รวมปุย
๋ ทีใ่ ส่ และ ใบแฝกทีต
่ ัดมาคลุมดินยังช่วยรักษาดินให้ชุม
่ ชืน
้ ในทีส
่ ุดก็ย่อย
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2.4 การปลูกป่า ไม้ 5 ระดับ
ปลูกไม้ 3 อย่าง คือ

1. ป่าไม้ ใช้สอย: สามารถนาไม้มาใช้ทา
ถ่าน ฟืน ให้พลังงาน ก่อสร้างทาคอก
สัตว์ ทากสิกรรมต่างๆ

2. ป่าไม้ ทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง : สามารถ
นาไม้มาใช้สร้างบ้านเร ือน
เฟอร์นิเจอร์

3. ป่าไม้ กินได้ : นาผลไม้ทไี่ ด้มากินได้
นามาเป็นอาหาร ยารักษาโรค

เครอื่ งดื่ม เช่น พืชผัก สมุนไพร
ผลไม้
ปลูกไม้ ประโยชน์ 4 อย่าง คือ
1. พออยู่ หมายถึง ไม้ยืนต้น ไม้

เศรษฐกิจ ปลูกไว้ใช้ก่อนสร้างทาที่

อยู่อาศัย ซ่อมแซมบ้านเร ือน ออม
เง ิน และจาหน่าย

2. พอกิน หมายถึง การปลูกพืชผัก
สมุนไพร และผลไม้ทก
ี่ ินได้

3. พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอย

และพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น

4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นทีป
่ า่
ป่าไม้ 5 ระดับ คือ
1. ไม้สูง : จะมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 240 ซม. ขึ้นไป เป็นไม้ทใี่ ช้ปลูกเพื่อเป็นร่มเงา
2. ไม้กลาง : จะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 180 ซม.
3. ไม้เตี้ย : จะมีความสูงจากพืน
้ ดินไม่เกิน 45 ซม.

4. ไม้เรยี่ ดิน, ไม้เลื้อย : จะมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 30 ซม. ประโยชน์ของไม้คลุมดิน คือ ยึดหน้าดิน
เอาไว้ไม่ให้พังทลายเวลาโดนน้าพัด ลดความร้อนระอุของดิน

5. ไม้หัวใต้ดิน : เป็นไม้ทม
ี่ ีหัวอยู่ใต้ดิน

ตัวอย่างไม้แต่ละประเภท

1. ไม้สูง : ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ออมเง ิน ช่วยรักษาระบบนิเวศ เช่น ตะเคียน ยางนา เต็ง รัง มะค่า
มะฮอกกานี ประดู่ ต้น สัก พยุง ฯลฯ

2. ไม้กลาง : ไม้ทม
ี่ ีความสูงเป็นรองกลุ่มไม้ยืนต้น เช่น สะเดา ขี้เหล็ก มะขาม มะกรูด มะนาว มะพร้าว
ส้มโอ ขนุน ทุเร ียน มะม่วง ดอกแค กล้วย ชะอม พืชไร่ พืชสวน ทุกชนิด ฯลฯ
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3. ไม้เตี้ย : ต้นไม้ทม
ี่ ีทรงพุ่มเตี้ย เช่น พร ิก มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ ข้าว ฟ้า ทะลายโจร ทานตะวัน ไม้
ดอก พืชสมุนไพรต่างๆ ฯลฯ

4. ไม้เรยี่ ดิน : ไม้เลื้อย เช่น บวบ น้าเต้า ถั่ว แตง มะระ ตาลึง ผักบุ้ง พืชผักต่างๆ ฯลฯ

5. ไม้หัวใต้ดิน : ปลูกพืชทีม
่ ีหัวฝังดิน เช่น ขิง ข่า หัวหอม กระเทียม สายบัว เผือก มัน ถั่วลิสง ฯลฯ
ว ิธีปลูกปลูกไม้ 3 ชนิด ในพื้นทีเ่ ดียวกัน ดังนี้

1. ไม้ใช้สอย : ( ไม้โตเร็ว 5-10 ปีใช้ได้, ไม้ฟืน ) จานวน 100 ต้น/ไร่ ใช้ระยะปลูก 4 x 4 เมตร
2. ไม้ก่อสร้าง : ( ไม้โตช้า, ไม้เนื้อแข็ง, ไม้เศรษฐกิจ, ไม้ยน
ื ต้น ) จานวน 100 ต้น/ไร่ ใช้ระยะปลูก 4 x 4
เมตร

3. ไม้ปา่ กินได้ : จานวน 25 ต้น/ไร่ ใช้ระยะปลูก 4 x 4 เมตร และปลูก ไม้ชน
ั้ ล่างแซม ปลูกพืชหัว
สมุนไพร และพืชล้มลุก

การเลือกชนิดพันธุไ์ ม้ปลูก
1. ไม้ใช้สอย

หมายถึง ไม้ทส
ี่ ามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ในการก่อสร้าง ทาเครอื่ งมือกสิกรรม ทา

เฟอร์นิเจอร์ ประดิษฐกรรมฟืนและถ่านฯ ซึง่ ชนิดไม้ที่ปลูกสามารถตัดฟันนามาใช้ประโยชน์ได้ในช่วง
ระยะเวลาอันสั้น 5 – 10 ปี ส่วนใหญ่จะเน้นหนักพันธุไ์ ม้โตเร็วเป็นหลัก แต่หากในบางพื้นที่ทม
ี่ ีการใช้
ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก เพื่ออุตสาหกรรมประดิษฐกรรม พันธุไ์ ม้มีค่าเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ไม้สัก ก็
จัดเป็นไม้ใช้สอย ทัง้ นี้การแบ่งหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้เป็นหลัก
ชนิดไม้ทเี่ หมาะสมสาหรับปลูกเป็นไม้ใช้สอย ควรมีลก
ั ษณะดังนี้

1) เป็นชนิดไม้ทห
ี่ าพันธุไ์ ด้งา่ ยและโตเร็วในท้องถิ่นนั้น มีเร ือนยอดขนาดปานกลาง รวมถึง
ความสามารถต้านทานต่อปัจจัยแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมได้ดี
2) ให้ผลผลิตด้านเนื้อไม้สูงและมีกิ่งก้านมากพอสมควร

3) มีระบบรากค่อนข้างลึกเพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารจากพืชเกษตร และพ้นอันตรายจากการไถ
พรวน

4) ปลูกและบารุงรักษาได้ง่าย
5) มีอายุการตัดฟันในระยะสั้น 5 – 15 ปี และมีความสามารถในการสืบต่อพันธุโ์ ดยว ิธีงา่ ย ๆ เช่น แตก
หน่อได้ดี

6) เป็นชนิดไม้ทใี่ ห้ค่าความร้อนสูงเพื่อใช้เป็นฟืนถ่าน

7) เป็นไม้ทใี่ ช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ เช่น ใบ ดอก ผล ใช้เป็นอาหารได้
8) สามารถช่วยให้การปรับปรุงดินได้ดี

การเลือกชนิดไม้ปลูก นอกจากจะต้องเป็นชนิดไม้ทค
ี่ วรมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเลือกชนิดไม้
ปลูกยังจะต้องคานึงถึงความต้องการ ปัจจัยแวดล้อม ของพันธุไ์ ม้ชนิดนั้น ๆ โดยพันธุไ์ ม้แต่ละชนิดจะมี
ความต้องการปัจจัยแวดล้อมทีแ
่ ตกต่างกัน ปัจจัยแวดล้อมทีส
่ าคัญ และมีผลกระทบ ต่อการ

เจร ิญเติบโตของต้นไม้ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ ดิน แมลงและเชือ
้ โรคการทีผ
่ ู้ปลูกได้ทราบข้อมูล
ว่าพันธุไ์ ม้ชนิดใด ชอบขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างไร จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกชนิดไม้ปลูกเป็นอย่าง
มาก
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ชนิดพันธุไ์ ม้เลือกปลูกอาจเป็นทีม
่ ีอยู่ในท้องถิ่นนั้นหร ือนามาจากแหล่งอื่น แต่ในทางปฏิบัติทด
ี่ ี ควร

เลือกชนิดพันธุไ์ ม้ทอ
้ งถิ่นเป็นอันดั บแรกเสียก่อน เพราะจะเป็นว ิธีการทีป
่ ระหยัดและปลอดภัยทีส
่ ุด

ส่วนการเลือกชนิดพันธุไ์ ม้ต่างถิ่นนามาปลูก ควรเป็นอันดับรองและมีความแน่ใจขึ้นได้ดี ดังนั้นการได้
ทราบความต้องการปัจจัยแวดล้อมของพันธุไ์ ม้บางชนิดเสียก่อน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เลือกชนิดไม้ปลูก ไม้โตเร็วในรูปของฟืนและถ่านขณะนี้ความต้องการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ มีมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนป่าธรรมชาติ มิอาจสนองตอบได้ทน
ั ท่วงที

การปลูกไม้ไว้ใช้สอยสาหรับชุมชน จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย

โดยเฉพาะการปลูกไม้โตเร็วสาหรับใช้สอย และฟื้ นฟูสภาพพื้นดินทีเ่ สื่อมโทรมในปัจจุบันให้ดีขึ้น พัน ธุ์
ไม้ทก
ี่ รมป่าไม้ได้แนะนาให้ประชาชนปลูก ได้แก่ ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ์ กระถินยักษ์ สะเดา เลี่ยน
กระถินณรงค์ สะแก ขี้เหล็ก สนทะเล และพุทรา เป็นต้น
2. ไม้ทใี่ ช้ในการก่อสร้าง
ไม้เป็นวัสดุซงึ่ มนุษย์รจ
ู้ ก
ั กันอย่างแพร่หลาย มีการนามาใช้ประโยชน์เป็นเวลานาน ตั้งแต่อดี ต

จนถึงปัจจุบัน เนื้อไม้เป็นส่วนทีไ่ ด้จากไม้ยืนต้น ซึง่ นาไปใช้สอยในรูปต่าง ๆ มากกว่าส่วนอื่น ส่ วนของ
เนื้อไม้อาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ

1. ใช้จากเนื้อไม้โดยตรง : เช่น ไม้กระดาน ไม้ก่อสร้างต่าง ๆ เครอื่ งเร ือน ฯลฯ
2. ใช้จากเซลล์ในเนื้อไม้ : เช่น กระดาษ หีบห่อ ฯลฯ

3. ใช้จากอณูหร ือสารเคมีจากไม้ : เช่น ยา กาวเคมี เครอื่ งนุง่ ห่ม ไหมเทียม พลาสติก ฯลฯ
นาไม้มาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและเครอื่ งใช้ต่าง ๆ ได้ จากไม้ยืนต้น 3 ประเภท
1. ไม้ใบรูปเข็ม : พวกไม้สน (Pine)

2. ไม้ใบกว้าง : ทีใ่ ช้กันทัว่ ไปในบ้านเราและรูจ้ ก
ั กันดีทั่วไป เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ฯลฯ
3. ไม้ไผ่และปาล์ม : ไม้ไผ่เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั กันดี ส่วนไม้พวกปาล์ม ได้แก่หวาย มะพร้าว ตาล หมาก
ชนิดของไม้ทเี่ หมาะสมใช้ในงานก่อสร้างและการใช้สอยอื่น ๆ
1. เสา : ได้แก่ เต็ง ตะเคียนทอง รัง แดง เคี่ยม มะค่าโมง ประดู่ เคี่ยมคะนอง สัก เขลง

กันเกรา หลุมพอ เลียงมัน ตีนนก

2. เสาเข็ม : ได้แก่ เต็ง รัง ติ้ว แต้ว พลวง ตะแบก สนทะเล สนประดิพัทธ์ ยางพารา ยูคาลิปตัส
3. แบบหล่อคอนกร ีต : ได้ แก่ กะบาก งวิ้ สมพง เผิง

4. หมอนรถไฟ : ได้แก่ เต็ง รัง แดง มะค่าโมง กันเกรา ตะเคียนชัน มะค่าแต้ เลียงมัน เขล็ง พันจา
เคี่ยม บุนนาค สักทะเล เคี่ยมคะนอง ซาก ตีนนก หลุมพอ

5. ไม้ขีดไฟ ไม้จม
ิ้ ฟัน : ได้แก่ มะกอก ตี นเป็ด ปออีเก้ง ปอฝ้าย ลุ่น กระเจา อ้อยช้าง มะยมป่า

งวิ้ ไข่เนา สาโรง ซ้อ

6. ด้ามเครอื่ งมือ : ได้แก่ กระถินพิมาน ชิงชัง ฝรัง่ หลุมพอ กระพี้เขาควาย พลวง ชุมเห็ด

เลียงมัน แดง แก้ว พะวา เหลาเตา เต็ง มะเกลือ ตะเคียนหนู รกฟ้า ขานาง พยุง ตะแบก

7. เครอื่ งเร ือน : ได้แก่ ประดู่ ชิงชัง พยุง มะเกลือ มะค่าโมง มะม่วงป่า ยมหอม ตาเสือ กันเกรา

จาปาป่า ตะแบก เสลา สัก กระพี้เขาควาย ดาดง จันดง
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3. ไม้กินได้
ไม้ทก
ุ ชนิดมีคุณสมบัติทใี่ ห้คุณค่าในทุก ๆ ด้านได้อย่างเอนกประสงค์ และมีไม้บางชนิดมี

คุณลักษณะเพิ่มเติม สามารถให้ประโยชน์ทใี่ ช้ส่วนต่าง ๆ เป็นอาหารได้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) ประเภททีก
่ ินใบและยอดอ่อน : ได้แก่ กันเกรา ขี้เหล็กบ้าน ถ่อน เพกา มะกอกป่า มะม่วงป่า

สะเดา สะตอ หว้า นนทร ีป่า ฯลฯ

2) ประเภทที่กินดอก : ได้แก่ ขี้เหล็กบ้าน พะยอม เพกา สะเดา ฯลฯ
3) ประเภททีก
่ ินผล : ได้แก่ ก่อ นางพญาเสือโคร่ง มะกอกป่า มะเกลือ มะขามป้อม

มะม่วงป่า หว้า หวาย ฯลฯ

4) ประเภททีก
่ ินฝัก : ได้แก่ แดง เพกา มะค่าแต้ มะค่าโมง สะตอ เหร ียง ฯลฯ
5) ประเภททีก
่ ินหัว ราก หน่อ และอื่น ๆ : ได้แก่ ไผ่ต่าง ๆ สีเสียดแก่น หวาย นนทร ีป่า

ประเภทและลักษณะการเจร ิญเติบโตของไม้
การเจร ิญเติบโตของพันธุไ์ ม้ ลักษณะเฉพาะพันธุไ์ ม้ทส
ี่ าคัญซึง่ เป็นตัวแทนของไม้แต่ละประเภท

เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจปลูก โดยแยกกลุ่มชนิดพรรณไม้ตามลักษณะการเจร ิญเติบโต

ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมของไม้แต่ละชนิด ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยพิจารณาเมื่อต้นไม้ มีอายุและ
โตได้ขนาดเส้นรอบวงทีร่ ะดับอก 100 ซม. หร ือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ซึง่ เป็นขนาดจากัดที่
เรมิ่ นาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้

1. ไม้โตเร็วมาก

คือ ไม้ทใี่ ช้เวลาในการเจรญเติ
ิ
บโตจนถึงขนาดทีก
่ าหนด เมื่ออายุ 5 – 10 ปี โดยมีอัตราการ
เจร ิญเติบโตทางเส้นรอบวงมากกว่า 5 ซม. ต่อปี หร ือมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 1.5 ซม.
เช่น ไม้สะเดาเทียม ตะกู เลี่ยน กระถินณรงค์ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

2. ไม้โตเร็ว

คือ ไม้ทใี่ ช้เวลาในการเจรญเติ
ิ
บโตจนถึงขนาดทีก
่ าหนดประมาณ 10 – 15 ปี โดยมีอัตราการ

เจร ิญเติบโตทางเส้นรอบวงปีละประมาณ 5 ซม. หร ือมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นทีร่ ะดับอกเพิ่มขึ้นปี
ละ 1.5 ซม. ได้แก่ ไม้สะเดา ขี้เหล็ก ถ่อน สีเสียดแก่น โกงกาง สนทะเล สนประดิพัทธ์

3. ไม้โตปกติ

คือ ไม้ทใี่ ช้เวลาในการเจร ิญเติบโตจนถึงขนาดทีเ่ รมิ่ ใช้ประโยชน์ได้เมื่ออายุ 15 – 20 ปี โดยมี

อัตราการเจร ิญเติบโตทางเส้นรอบวง 2.5 – 4 ซม./ปี หร ือมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้น 0.8 – 1.2 ซม./ปี
ได้แก่ ไม้สัก สนสามใบ สนคาร ิเบีย

4. ไม้โตค่อนข้างช้า

คือ ไม้ทใี่ ช้เวลาในการเจร ิญเติบโตจนถึงขนาดจากัดต่าสุดทีเ่ รมิ่ ใช้ประโยชน์ได้ (เส้นรอบวงของ
ลาต้นทีร่ ะดับอก 100 ซม.) เมื่ออายุ 20 – 25 ปี โดยมีอัตราการเจร ิญเติบโตทางเส้นรอบวง 1.0 –

2.5 ซม./ ปี หร ือมีอัตราการเจร ิญเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 – 0.8 ซม./ปี ได้แก่ ไม้ประดู่ ยางนา
แดง หลุมพอ
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5. ไม้โตช้า

ได้แก่ ไม้ทม
ี่ ีอายุตัดฟัน 25 – 30 ปี จึงจะโตได้ขนาดจากัดที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมี

อัตราการเจร ิญเติบโตทางเส้นรอบวงน้อยกว่า 1 ซม./ปี หร ือมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 0.3
ซม./ปี เช่น ไม้ตะเคียนทอง พะยูง ชิงชัน มะค่าโมง เต็ง รัง
พื้นทีท
่ เี่ หมาะกับการปลูกไม้แต่ละประเภท
ภาคเหนือ :

สัก สนเขา (Pinus) ยมหอม ยมหิน มะค่าโมง ตะเคียนทอง ประดู่ปา่ แดง ยางนา ตะแบก จาปี
ป่า จาปาป่า แอปเปิลป่า กาลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง มะม่วงป่า ตะกู มะกอกป่า

ตีนเป็ด หว้า เพกา ราชพฤกษ์ นนทร ีป่า ก่อ ทะโล้ มะขามป้อม เสี้ยว สะเดา ขี้เหล็กบ้าน บง ไผ่
ต่าง ๆ หวาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
สัก มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะเคียนทอง ยมหิน ประดู่ปา่ แดง

ยางนา พะยอม ตะแบก สนเขา (Punus) ชิงชัง พะยูง มะม่วงป่า เต็ง รัง เหียง พลวง นนทร ี
ป่า ถ่อน พฤกษ์ ขี้เหล็กบ้าน สะเดา สีเสียดแก่น สาธร สนเขา บง ไผ่ต่าง ๆ หวาย
ภาคกลาง – ตะวันตก :

ประดู่ปา่ สะเดา สีเสียดแก่น ตะกู มะปิน กฤษณา สัก
ยมหอม ยมหิน ตะเคียนทอง แดง ยางนา ยางแดง ตะแบก มะม่วงป่า นนทร ีป่า ไผ่ต่าง ๆ หวาย
กันเกรา มะเกลือ ตีนเป็ด นางพญาเสือโคร่ง ขี้เหล็กบ้าน มะขามป้อม สนทะเล ทองหลาง
ภาคใต้ :

ประดู่ปา่ ทัง มะม่วงป่า หลุมพอ ตะกู ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว เคี่ยม ยางนา กันเกรา ไข่เขียว
ทุง้ ฟ้า ขี้เหล็กบ้าน ยมหิน ทุเร ียนป่า สะตอ เหร ียง พะยอม ไผ่ต่าง ๆ หวาย
เคล็ดลับการปลูกไม้เศรษฐกิจให้ต้นโตเร็ว
นอกจากดินดี แสงแดดถึงแล้ว

ควรศึกษาต้นไม้แต่ละชนิดว่าชอบน้าประมาณไหน เช่น บางชนิดไม่ค่อยชอบน้า บางชนิดชอบน้า
เยอะ

ควรปลูกเว้นระยะห่าง 6 x 6 เมตร แล้ว ขั้นกลาง 3 เมตรด้วย ไม้ผล หร ือ ผลไม้
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2.5 คือ 10 ขั้นตอน การลง /ตรวจ แปลง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

หลักจากที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ เร ียนรูเ้ รอื่ ง หลักกสิกรรมธรรมชาติ และขั้นตอนการลงแปลงตาม

หลักกสิกรรม 10 ขั้นตอน คือ 1) การจัดการกลุ่ม สารวจพื้นที่ แบ่งหน้าที่ แบ่งคน และแบ่งงาน 2) การ
เตร ียมดิ นขุ ดร่อ งน้า หร ือทาฝายกั้นน้า 3) การปลูกป่า 5 ระดั บ 4) การปลูกแฝกเพื่อ อนุรก
ั ษ์ หน้ าดิ น

และน้า 5) การปลูกดอกไม้ เพื่อ บร ิหารจัดการแมลงในพื้นที่ 6) การห่ มดิ นด้ วยฟาง เศษใบไม้แห้ ง 7)
การเลี้ยงดินโดยการใส่ปุย
๋ อินทร ีย์ (แห้งชาม น้าชาม)

8) การท่องคาถาเลี้ยงดินทั้ง 5 ภาษา 9) การทาพื้นที่ให้สวยงามเป็นศิลปะ แปลงมีความเร ียบร้อย 10)
การจัดเก็บอุปกรณ์ ล้างทาความสะอาดนาไปเก็บให้เร ียบร้อย
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บทที่ 3 ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง
ว ิทยากรผู้สอน : ว ิทยากรจากภายนอก /ภายใน
วัตถุประสงค์
เวลาสอน

: เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมถึง “ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง”
: จานวน 3 ชัว่ โมง

รูปแบบการสอน : การบรรยายให้ความรู ้ และใช้สื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง เป็นแนวทางทีใ่ ช้ลาดับขั้นเพื่อเดินตามไปทีละขั้น ค่อยๆ ก้าว
ไปแบบยั้งยืนและมั่นคง ซึง่ หากใครทาตามได้ รับรองว่าไม่มีจนแน่นอน โดยแต่ละขั้นจะมี ดังนี้

บันไดขัน
้ ที่ 1-4 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขัน
้ พื้นฐาน
ขัน
้ ที่ 1 พอกิน

พื้นฐานที่สุดของมนุษย์ คือ ความต้ องการปัจจัย 4 และประการสาคัญที่สุดของปัจจัย 4
คือ อาหาร ขั้นที่ 1 ของแนวทางแก้ปญ
ั หาทีย
่ ั่งยืนคือ ตอบคาถามให้ได้ว่า “ทาอย่างไรจึงจะพอกิน” โดย

ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ า วปลาอาหาร ไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ เง น
ิ ซึ่ ง เป็ น เพี ย งแค่ “ตั ว กลาง” ในการ
แลกเปลี่ยนตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักว่า “เง ินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจร ิง”

เกษตรกรต้ องเรมิ่ จากการอยู่ให้ ได้ โดยไม่ ใช้เง ิน มี อ าหารพอมี พอกิ น ด้ วยการปลู กพื ช

ผัก ผลไม้ ให้พอกิน ชาวนาต้องเก็บข้าวไว้ให้เพียงพอสาหรับการมีกินทั้งปี ไม่ขายข้าวเปลือกเพื่อนาเง ิน
ไปซือ
้ ข้าวสาร

นอกจากนั้น หัวใจสาคัญของ “พอกิน” ยังมีความหมายรวมไปถึงความปลอดภัยในอาหาร

กินอย่างไรให้มีสุขภาพดี ไม่สะสมเอาความเจ็บไข้ได้ปว่ ยไว้ในร่างกาย นี่คือความหมายของบันไดขั้นที่ ๑
ทีเ่ กษตรกรต้องก้าวข้ามให้ได้
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ขัน
้ ที่ 2-4 พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น
เกิดขึ้นได้พร้อมกัน ด้ วยคาตอบเดี ยวคือ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ซึง่ ป่า 3

อย่างจะให้ ทั้ง อาหาร เครอื่ งนุ่งห่ม สมุนไพรสาหรับรักษาโรค ทั้งโรคคน โรคพืช โรคสั ตว์ ให้ไม้สาหรับ
ท าบ้ า นพั ก ที่ อ ยู่ อ าศั ย และให้ ค วามร่ม เย็ น กั บ บ้ า น กั บ ชุ ม ชน กั บ โลกใบนี้ ซึ่ง เป็ น แนวทางในการ
แก้ปญ
ั หาความยากจนของเกษตรกรไทย

ซึ่งได้ รบ
ั การพิ สู จ น์ แ ล้ว ว่ า สามารถแก้ ปัญ หาได้ จ ร ิง และยั งสามารถย้ อ นกลั บ ไปแก้ ไข

ปัญ หาหนี้ สิ น ซึ่งสะสมพอกพู น จากการท า เกษตรเชิงเดี่ ย ว ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรัพ ยากร

ปัญหาความขาดแคลนนา ภัยแล้ง ทั้งหมดล้วนแก้ไขได้ จากแนวคิดป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

บันไดขัน
้ ที่ 5-9 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขัน
้ ก้าวหน้า
ขัน
้ ที่ 5-6 บุญและทาน
เคร ือข่ ายเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เชื่อ มั่ นว่ าสั งคมไทยเป็นสั งคมบุ ญ สั งคมทาน ไม่ เน้ นการ
แลกเปลี่ยนทางการค้ า แต่ เน้ น การทาบุ ญ ไม่ เน้ นการสะสมเป็นของส่ ว นตั ว แต่ เน้ นการให้ ทานและ
สะสมโดยมอบให้เป็นทรัพย์สินส่วนรวมโดยวัด หร ือ ศาสนสถานตามแต่ละศาสนาเป็นศูนย์กลาง

เป็นการฝึกจิตใจ ให้ ละซึง่ ความโลภ และกิ เลสในการอยากได้ ใคร่มี ลดปัญ หาช่องว่ าง

ระหว่างชนชัน
้ ตามความหมายอันลึกซึง้ ของคา “ยิ่งทายิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี ” การให้ไปคือได้ มา และเชือ
่ มั่ น
ในฤทธิ์ข องทาน ว่า ทานมี ฤ ทธิ์จ ร ิง และจะส่ งผลกลั บ มาเป็น เพื่ อ น เป็ นกั ลยาณมิ ต ร เป็ นเคร ือข่ ายที่
ช่วยเหลือกันในทุกสถานการณ์ แม้ในวันทีโ่ ลกนี้ประสบกับว ิกฤตการณ์

ขัน
้ ที่ 7 เก็บรักษา
ขั้นต่อไปหลังจากสามารถพึ่งตนเองได้ พอมี พอเหลือทาบุญ ทาทานแล้ว คือการรูจ้ ก
ั เก็บ

รักษา ซึง่ เป็นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และการรูจ้ ก
ั เก็บรักษา ยังเป็นการสร้างรากฐานของการเอา

ตัวรอดในเวลาเกิดว ิกฤตการณ์ โดยยึดแนวทางตามว ิถีชวี ิตชาวนาสมัยก่อนซึง่ เก็บรักษาข้าวไว้ในยุ้งฉาง
เพื่อ ให้พอมีกินข้ามปี คัดเลือกและเก็บรักษา “ข้าวพันธุ”์ ไว้สาหรับเป็นพันธุข์ ้าวในปีต่อไป

ซึง่ ผิดกับว ิถีชาวนาในปัจจุ บันที่ใช้ว ิธีการขายข้าวทั้งหมด แล้วนาเง ินที่ขายได้ ไปซือ
้ พันธุ์

ข้าวเพื่อ ปลูกในปีต่อไป ส่งผลให้ เกิดการขาดความมั่นคงและเปร ียบเสมื อนการใช้ชวี ิตอยู่บนเส้ นทาง

สาย ความประมาท เพราะหากเกิ ดภั ย แล้ง น้าท่วม ผลผลิ ตไม่ ได้ ตามที่ตั้งใจไว้ ย่ อ มหมายถึ งปัญ หา
หนี้สินและการขาดแคลนพันธุข์ ้าวสาหรับปลูกในปีต่อไป

นอกจากเก็บพันธุข
์ ้าวแล้ว ยังเน้นให้ รูจ้ ักว ิธีการถนอมอาหาร การสะสม อาหารไว้กินใน

ยามหน้ าแล้ง ด้ วยการแปรรูปอาหารหลากชนิ ด อาทิ ปลาร้า ปลาแห้ ง มะขามเปีย ก พร ิกแห้ ง หอม
กระเทียม เพื่อเก็บไว้กินในอนาคต
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ขัน
้ ที่ 8 ขาย
เนื่ องจากเศรษฐกิ จพอเพีย ง ไม่ใช่เศรษฐกิจการค้า แต่ ก็ไม่ ใช่เศรษฐกิ จหลังเขา การค้ า

ขายสามารถทาได้ แต่ ทาภายใต้ การรูจ้ ักตนเอง รูจ้ ักพอประมาณ และทาไปตามลาดั บ โดยของที่ขาย

คื อ ของที่ เหลื อ จากทุ ก ขั้ น แล้ ว จึง น ามาขาย เช่น ท านาอิ น ทร ีย์ ปลู ก ข้ า วปลอดสารเคมี ไม่ ท าลาย
ธรรมชาติ ได้ ผลผลิตเก็บไว้พอกิน เก็บไว้ทาพันธุ์ ทาบุญ ทาทาน แล้วจึงนามาขายด้ วยความรูส
้ ึ กของ
การ “ให้” อยากทีจ
่ ะให้สิ่งดี ๆ ทีเ่ ราปลูกเอง เผื่อแผ่ให้กับคนอื่น ๆ ได้รบ
ั สิ่งดี ๆ นั้น ๆ ด้วย

การค้าขายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการค้าทีม
่ องกลับด้าน “เพราะรักคุณจึง

อยากให้คุณได้รบ
ั ในสิ่งดี ๆ” พอเพียงเพื่ออุ้มชู เผื่อแผ่ แบ่งปัน ไปด้วยกัน

ขัน
้ ที่ 9 เคร ือข่าย กองกาลังเกษตรโยธิน

คือการสร้างกองกาลังเกษตรโยธิน หร ือการสร้างเคร ือข่ายเชือ
่ มโยงทัง้ ประเทศ เพื่อขยาย

ผลความ สาเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่ การปฏิวัติแนวคิด และว ิถีการดาเนินชีว ิตของคนใน
สังคม ในชุม ชน เพื่อการแก้ ปัญหาว ิกฤต 4 ประการ อั นได้ แ ก่ ว ิกฤตการณ์ สิ่งแวดล้อม ภั ยธรรมชาติ

ว ิกฤตการณ์ โรคระบาดทั้งในคน สั ตว์ พืช ว ิกฤตเศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพงว ก
ิ ฤตความขัดแย้งทาง
สังคม

เคร ือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธก
ิ สิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมนาศาสตร์พระราชามาสู่ การ

ปฏิบัติ ในระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านจนได้ผลจร ิง ในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านดิน น้า ป่า และ

คน จนพั ฒ นาเป็นหลักการ แนวปฏิ บัติตามศาสตร์พ ระราชา อย่ างเป็ น ขั้น เป็นตอน เร ียกว่า “ทฤษฎี
บันได ๙ ขั้นสู่ความพอเพียง

มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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บทที่ 4 พัฒนา 3 ขุมพลัง (พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา)
ว ิทยากรผู้สอน : ทีมเจ้าหน้าทีจ
่ าก สพจ.จังหวัด/อาเภอ
วัตถุประสงค์

: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เตร ียมความพร้อมร่างกายและจิตใจก่อนการเร ียนรูใ้ นว ิชาต่อไป

เวลาสอน

: 08.00 – 09.00 น. จานวน ๑ ชัว่ โมง ต่อวัน

รูปแบบการสอน

: 1) นั่งสมาธิ กาหนดลมหายใจ
2) ออกกาลังกาย

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :

เป็นกิ จกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเช้าก่ อนทากิจ กรรมอื่น ๆ เบื้อ งต้ นใช้เพลงประกอบกิจ กรรมสร้าง

ความตื่ นตั วแก่ผู้เข้าอบรม จากนั้นเป็นกิจกรรมออกกาลังกายร่วมกันโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมส่งตัวแทน

ออกมาด้านหน้าห้องประชุม หร ือสถานทีเ่ หมาะสาม เพื่อนาการออกกาลังกาย วันละ 1 คน จากนั้นเป็น
การนัง่ สมาธิเพื่อกาหนดลมหายใจ 5 – 10 นาที หร ือหลังจากทีม
่ ีการออกกาลังกาย จะให้ผู้เข้าอบรมชม
ว ิดีทศ
ั น์ต่างๆ (ตามความเหมาะสม) เพื่อสร้างแรงบันบาลใจในการทาเกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
ก่อนทีจ
่ ะแจ้งกาหนดการกิจกรรมในวันนั้น ๆ
ผลการเร ียนรูข้ องผู้เข้าร่วมการอบรม :

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เตร ียมความพร้อมก่อนเรมิ่ กิจกรรมต่าง ๆ ผู้เข้าอบรมมีการตื่นตัว ละเกิด

ความสนใจในกิจกรรมทีจ
่ ะต้องเร ียนรูใ้ นวันนั้น ๆ และสร้างบรรยากาศความสนุกสนานเป็นกันเอง
ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรม
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บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ว ิทยากรผู้สอน

: ว ิทยากรภายนอก /ภายใน

เวลาสอน

: 09.00 – 12.00 น. จานวน 3 ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์

รูปแบบการสอน

: เพื่อเร ียนรูห
้ ลักการจัดทายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: การฟังบรรยาย แบ่งกลุ่มระดมความคิดและนาเสนอผลงาน

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :

ยุทธศาสตร์ หมายถึง เป้าหมาย หร ือทิศทาง นโยบาย และกระบวนการทีอ
่ งค์การตัดสินใจเลือก

เกี่ยวกับการบร ิหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีอนาคตเป็นตัวกาหนด โดยการค้นหาเป้าหมายยุทธศาสตร์ ต้ องประเมิน
ด้วย 4 รู ้ ประกอบด้วย

1. ประเมินตนเอง (รูเ้ รา) คือ รูข้ ้อดี ข้อด้อย ของตนเอง

2. ประเมินสภาพภายนอก (รูเ้ ขา) คือ รูข้ ้อดี ข้อด้อย ของเขา

3. ประเมินสภาพอากาศ (รูฟ
้ ้าดิน) คือ รูส
้ ถานะสภาพปร ิมาณฝน สภาพดิน ปร ิมาณลม สภาพ
แสงอาทิตย์

4. ประเมินสถานการณ์ (รูส
้ ถานการณ์) คือ รูว้ ิกฤติสถานการณ์ทงั้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภัย

ธรรมชาติ ด้านโรคระบาด ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมโลก (สงคราม)

ยุทธว ิธี หมายถึง แผนการดาเนินการ ว ิธีการแบบเป็นขั้นเป็นตอน ตอบคาถามดังนี้
ใคร (Who)

ทาอะไร (What)
ทีไ่ หน (Where)

เมื่อไหร่ (When)
อย่างไร (How)
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ประกอบด้วย
1. การร่วมกลุ่มเป้าหมาย (คน) คือ กลุ่มเป้าหมายคนทีม
่ ีความรู ้ มีความสนใจคนทีพ
่ ร้อม

ดาเนินงาน

2. กาหนดพื้นที่ คือ การแบ่งงาน แบ่งคน สู่ยุทธการทีจ
่ ะต้องดาเนินการ
3. กาหนดแผนการขับเคลื่อน คือ โครงการและกิจกรรมทีด
่ าเนินการ
4. การต่อยอด คือ การดาเนินการต่อเนื่อง
ยุทธการ หมายถึง กระบวนการดาเนินงาน หร ือขบวนการดาเนินงาน เช่น “จอบเปลี่ยนโลก”
“เล็ก แคบ ชัด”

โดยมีตารางการดาเนินงาน ประกอบด้วย

วันไหน

โดยสรุป

แปลงพื้นทีใ่ คร

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ (เป้าหมาย)
นาสู่
ยุทธว ิธี (แผนการดาเนินการ/ว ิธีการทางาน)

ยุทธการ (แนวทางการทางาน)

ผลการเร ียนรูข้ องผู้เข้าร่วมการอบรม :
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดและนาเสนอผลงานยุทธศาสตร์

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
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บทที่ 6 เร ียนรู ้ 9 ฐานเร ียนรู ้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
1. ฐานคนติดดิน : ปั้นดินให้เป็นบ้าน
ว ิทยากรผู้สอน

: ว ิทยากรภายใน /ภายนอก

เวลาสอน

: 1-2 ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์

รูปแบบการสอน

: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เร ียนรูก
้ ารสร้างบ้านจากดิน
: บรรยายให้ความรู ้ หร ือลงมือปฏิบัติจร ิง

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาที่สอน :

“บ้ า นดิ น ” ใช้วัส ดุ จากธรรมชาติ อย่ างดิ น , แกลบ, น้า, และดิ น เหนี ย ว เพื่ อ สร้างเป็นบ้านที่ไม่

ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อ ม ทั้งยั งสามารถป้องกั นไฟและความร้อ นได้ ดี เนื่ อ งจากเป็นบ้ านที่
ผลิ ต จากผนังดิ น ซึ่งมี ค วามหนา นอกจากนี้ บ้ านดิ น ยั งเป็น บ้ านที่เหมาะกั บ ประเทศในเขตร้อ นอย่ า ง

ประเทศไทยอี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ ภ ายในบ้ า นดิ น จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 24 – 26 องศาเซลเซีย ส
ตลอดทั้งปี ซึง่ เป็นอุณหภูมิที่มนุษย์สามารถอยู่ได้ อย่างสบาย ไม่จาเป็นต้ องติ ดแอร์ อีกทั้งฝาผนังบ้าน

ดินยังสามารถดูดซึมความชืน
้ ได้ดี ดังนั้นบ้ านดิน จึงช่วยปรับความชืน
้ ภายในได้เป็นอย่างดี งบประมาณ

ในการสร้า งบ้า นดิ นแต่ ละหลัง ก็ น้อ ยแสนน้ อ ยเมื่ อ เทีย บกั บการสร้า งบ้ า นไม้ หร ือบ้ านปู น 1 หลังใน
ปัจจุบัน เพราะวัสดุหลักๆ ที่นามาใช้เป็นวัสดุที่หาได้ ทั่วไป และอาศัยแรงงานในพื้นที่ชว่ ยกันค่อย ๆ ลง

แรงสร้า งจนกลายเป็ น บ้ า นดิ น คุ ณ ภาพแข็ ง แรง โดยใช้ทุ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย บ้ า นดิ น จึง เป็ น อี ก หนึ่ ง
ทางเลือกสาหรับคนทีอ
่ ยากมีบ้าน
การทาบ้านดิน มีขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนในการสร้างบ้านดินหลังจากมีสถานทีแ
่ ล้วก็คือ การคานวณหาจานวนก้อนอิฐทีจ
่ ะใช้

โดยได้สร้างบล็อกไม้ขนาด 20 X 40 X 10 cm. ไว้เร ียงกัน 5 บล็อก หร ือบางทีเ่ ห็นทา 1 ก้อน 1 บล็อก
ซึง่ มีหน้าตาอย่างนี้
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2. วัสดุที่ใช้ก็มี ดิ นอะไรก็ได้ ยกเว้นดินทรายดินเหนียว และดิ นที่มีหินเจือปนเพราะเวลาย่าดิ น
หินจะบาดเท้า นอกนั้นใช้ได้หมด ส่วนผสมก็มี แกลบดิบและน้า เมื่อได้ครบแล้วก็นวดดินให้เข้ากันแล้ว
นามาเทใส่ในบล็อกไม้ไว้สักพักแล้วดึงบล็อกออก ไม่ต้องปล่อยไว้นานกดดินในบล็อกให้แน่น เต็มบล็อก
ถ้ากดดินไม่เต็มจาทาให้ก้อนอิฐดินไม่สวยและไม่แข็งแรง

3. เมื่อได้จานวนทีต
่ ้องการแล้วก็ตากดินทีป
่ ้ นไว้
ั ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วพลิก ก้อนดินตั้งขึ้นไว้
เพื่อตากให้แห้ง อีก 1 สัปดาห์ ค่อยเก็บหร ือเอาไปใช้ก่อ
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4. เมื่ออิฐดินแห้งได้ทแ
ี่ ล้วก็นามาก่อบร ิเวณทีเ่ ตร ียมไว้ โดยวางเร ียงๆกันขึ้นไป นวดดินไว้เชือ
่ ม
กันระหว่างก้อนอิฐดิน เหมือนก่ออิฐทีม
่ ีปูน เป็นตัวเชือ
่ มประสาน การก่ออิฐดินก็ก่อไปตามแบบ หร ือ

แปลนทีเ่ ราต้องการ แต่หลังนี้มีพื้นทีเ่ ทไว้ก่อนแล้วจึงไม่มีแบบอะไรมากคิดว่าจะทาทรงไหนก็ก่อไปเลย
แนะนาว่าควรมีแบบไว้ก่อนจึงจะทาได้สวย

หากจะกันห้องหร ือ ทาเตียงทาอะไรควรก่อไปตั้งแต่เรมิ่ ต้นเพราะก้อนอิฐดิ นจะได้วางสลับกันทาให้
โครงสร้างแข็งแรงมากขึ้น สังเกตว่าหลังนี้ไม่มีเสาอาศัยก้อนอิฐดินก่อขึ้นไปเลย
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5. เมื่อก่ออิฐได้รูปทรงตามต้องการแล้วก็เตร ียมทาหลังคา ซึง่ หลังนี้เป็นการทดลองจึงเตร ียมจะ
ใช้ดินทาหลังคา ซึง่ ไม้รองหลังคาเป็นสิ่งจาเป็นและใช้ปร ิมาณมาก

6. เมื่อวางโครงหลังคาเร ียบร้อยก็คือการมุง อย่างทีบ
่ อกก่อนหน้านี้ว่าเป็นการทดลองใช้ดินมุง

หลังคา ซึง่ ก็ไม่ยากคือนวดดินเหนียวแล้วราดบนโครงหลังคาทีท
่ าไว้ได้เลย
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7. เมื่อมุงหลังคาเสร็จแล้วก็คือการฉาบและตกแต่ง ซึง่ ก็นาดินมานวดเหมือนการปั้นก้อนอิฐ
ดิน แล้วนามาฉาบทาผิว ให้เร ียบ

กาลังฉาบเสาหน้าบ้าน

- ฉาบแล้วทิง้ ไว้ให้ดินแห้งซักระยะก่อนจะทาสีหร ือไม่ก็ได้

- ภายในห้องก็ทาช่องระบายอากาศ แล้วแต่ชอบจะทาแบบไหนก็ได้
- การตกแต่งขึ้นอยู่กับความชอบใจ หากจะทาห้องน้าควรมีการติดกระเบื้องซึง่ ก็ไม่ได้ยากอะไร

ในการติดกระเบื้องในบ้านดิน

การตกแต่งสุดท้าย คือการลงสี โดยใช้ดินสีธรรมชาติ ซึง่ จะเป็นสีแดง ส่วนใหญ่ จะทา
ให้บ้านสวยขึน
้

เทคนิคทาบ้านดินโดยโจน จันได
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2. ฐานคนเอาถ่าน : แปลงกิ่งไม้เป็นถ่าน
ว ิทยากรผู้สอน

: ว ิทยากรภายนอก/ภายใน

เวลาสอน

: 1 ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์

รูปแบบการสอน

: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เร ียนรูก
้ ารทาเตาเผาถ่านและประโยชน์จากการเผาถ่าน
: บรรยายให้ความรูแ
้ ละหร ือลงมือปฏิบัติจร ิง

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :

ในอดีต ถ่านเป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั กันในทุกครอบครัว สามารถผลิตเองได้ เป็นการพึ่งตนเอง แต่เตาถ่านใน

อดี ตเป็นเตาหลุมผีหร ือเตาดิ น จึงต้ องใช้ไม้ใหญ่ๆ และเลือกไม้มาทาการเผาถ่า นจึงเป็นส่ วนหนึ่งของ
การทาลายป่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง ไม้จงึ หมดไปอย่างหน้าใจหาย ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา

เตาเผาถ่านในหลายรูปแบบ แถมยังใช้ไม้กิ่งเล็ก ๆ ไม้แห้ ง เศษไม้ ผลไม้ ดอกไม้ และยังสามารถใช้งาน
ได้ ในหลายรูปแบบ ได้ ข องแถมที่ม ากด้ วยคุณ ค่ าอีกด้ วย เมื่ อพูด ถึ งถ่านก็ต้อ งนึกถึ งไม้ ที่จะนามาเผา
ตรงกับแนวพระราชดารัสของพระองค์ทา่ น

ในเร อื่ งของ ป่ า ๓ อย่ า งประโยชน์ 4อย่ า ง บ้ า นเราเจร ิญเติ บ โตมาด้ ว ยภาคเกษตร การท า

การเกษตรก็ ต้ อ งใช้น้ า ถ้ า หมดป่า เราจะหมดน้ า ต้ น ก าเนิ ด ของน้ า คื อ ป่า ก่ อ นที่เราจะเผาถ่ า น เรา
จะต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นต้นทุนก่อน เมื่อต้นไม้โตจะมีแขนงงอกออกมาที่ข้างลาต้น เราก็ทาการตัดแต่ง

กิ่งนามาเป็นดอกเบี้ ย ต้ นทุนเราก็ ยังอยู่ เราจะใช้โดยไม่ รูจ้ ักหมด เป็นการสะสมไปในตั ว เตาเผาถ่ าน
ของเราต้ นทุนต่าสามารถให้ ผลผลิตสูง ทาจากถัง ๒๐๐ ลิตร ที่เป็นถั งเหล็ ก หร ือทาด้ วยถั ง ๒๐ -๓๐
ลิตรก็ได้ ทาครัง้ เดี ยวจะอยู่ได้ถึง ๒ -๓ ปี เป็นการประหยัดเวลาและประหยัดไม้ ในการเผาถ่านแต่ ละ
ครัง้ จะได้ของแถมทีม
่ ากด้วยคุณค่า เป็นการสลายตัวของสารอาหารที่อยู่ในเนื้อไม้ สีน้าตาลอมแดงหร ือ
เร ียกว่า น้าส้มควันไม้ สามารถนามาใช้ประโยชน์ทงั้ ในด้านการเกษตร ในครัวเร ือน ปศุสัตว์อุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการทาเตาเผาถ่าน

1. ถังน้ามัน ๒๐๐ ลิตร (ถังเหล็ก) ๑ – ๒ ใบ
2 .อิฐบล็อก ๘ – ๑๐ ก้อน

3. ท่อใยหิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๑ เมตร
4. ดิน และทราย

5. สังกะสีหร ือกระเบื้อง แผ่นเร ียบ
6. ไม้ยาวประมาณ ๔๐ – ๗๕ เซนติเมตร ๑๒ – ๑๕ ท่อน

7. ไม้หมอน ตัดไม้ยาว ๒๐ เซนติเมตร หร ือประมาณ ๒ คืบ จานวน ๓-๕ ท่อน เพื่อเป็นช่อง
ระบายอากาศ

ขั้นตอนการติดตั้งเตาเผาถ่าน

1. นาถัง ๒๐๐ ลิตร ตัดฝาด้านบนออกให้สามารถเปิดปิดและยึดกับตัวถังได้ เจาะรูทฝ
ี่ าถังเป็น
รูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๒๐x๒๐ ซม. ตรงก้นถังเจาะรูวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว

2. ปูพื้นด้วยทรายหร ือดินให้มีขนาดความกว้างยาวเท่าขนาดถัง แล้วนาถังมาวางลงไป
3. ประกอบข้องอ ๙๐ องศา กับใยหินทีท
่ าหน้าทีเ่ ป็นปล่องควัน พร้อมเชือ
่ มรอยต่อโดยใช้ดิน

เหนียวผสมขีเ้ ถ้าแกลบ แล้วใช้กรวด หิน หร ืออิฐหักรองรับน้าหนักของทอใยหิน
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4. หุ้มถังด้วยดินเหนียวหนา ๓๐ ซม. หร ือใช้ไม้ตีกรอบล้อมถังและถมดินลงไปให้ทว่ มถัง เพื่อ
เป็นฉนวนป้องกันความร้อน จากนั้นใส่ตะแกรงเหล็กในถังก่อนจัดเร ียงไม้พื้นทีไ่ ม่สดหร ือแห้งเกินไป
โดยควรใช้ฟืนทีต
่ ัดเก็บไว้ในทีร่ ม
่ ๑ - ๒ อาทิตย์ เร ียงซ้อนกันจนเต็มเตา โดยเร ียงฟืนขนาดเล็กไว้
ข้างล่างฟืนใหญ่ไว้ข้างบน

5. ทาการปิดฝาถัง พร้อมใช้ดินเหนียวผสมแกลบดาอุดรอยแยกถัง เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า

ตามรอยแยก จากนั้นนาอิฐบล็อกมาวางให้ตรงช่องหน้าเตาทีเ่ จาะไว้

ทีต
่ ั้งของเตาถ่าน ควรทาหลังคามุงกันแดดกันฝน เพื่อความคงทนและสะดวกในการทางานหน้า

เตา ส่วนตาแหน่งทีใ่ ช้จุดไฟหน้าเตา ควรขุดให้ลาดเอียงเข้าหาปากเตาเล็กน้อย และควรให้อยู่ต่ากว่า
พื้นเตาเพื่อให้ความร้อนเข้าได้งา่ ย

http://online.anyflip.com/zzbjs/svqm/mobile/index.html
E-book ฐานคนเอาถ่าน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศร ีธรรมราช

การเผาถ่าน

1. การจุดไฟหน้าเตา ควรจุดให้ห่างปากเตาประมาณ ๑ ฟุต

ปล่อยให้อากาศร้อนเท่านั้นทีไ่ หลเข้าไปในเตา ขั้นตอนนี้เป็นการอบไม้
ฟืนให้แห้ง ควรให้ความร้อนจากหน้าเตาแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรัด
โหมไฟจนเกินไป เพื่อให้ไม้ในเตาถูกอบแห้งอย่างทัว่ ถึงสม่าเสมอ ซึง่ ใช้
เวลาประมาณ ๒ ชัว่ โมง โดยสังเกตควันสีขาว
ของความชืน
้ จากเนื้อไม้ทป
ี่ ากท่อใยหิน

2. การควบคุมไฟเตา เมื่อไม้ฟืนภายในเตาเรมิ่ ติดไฟลุกไหม้ซงึ่ เป็นขั้นตอนทีจ
่ ะกลายเป็นถ่าน

ให้หยุดเติมไฟจากภายนอก และลดช่องอากาศทีห
่ น้าเตาให้เล็กลงประมาณฝาขวด ปล่อยให้เตาเผาไหม้
ต่อไปด้วยความร้อนจากภายในเตาเท่านั้น โดยสังเกตดูควันที่ปากท่อซึง่ จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมน้าตาล

ฉุนแสบตา ให้ดักเก็บน้าส้มควันไม้ในช่วงนี้ จะได้น้าส้มควันไม้ทม
ี่ ีคุณภาพสูง อุณหภูมิทป
ี่ ล่องควันจะอยู่
ที่ ๘๒ –๑๒๐ องศา ขั้นตอนนี้เป็นช่วงทีจ
่ ะทาให้ถ่านปลอดภัยจากสารทาร์ หร ือน้ามันดิน ซึง่ เป็นพิษต่อ
พืช ดิน รวมทัง้ เป็นสารก่อมะเร็ง จึงเหมาะสมในการดักเก็บน้าส้มควันไม้

3. การปิดเตา ในช่วงถ่านสุกซึง่ เป็นช่วงทีไ่ ม้กลายเป็นถ่านอย่างสมบูรณ์สังเกตว่าควัน

จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมน้าเง ิน ในช่วงควันสีน้าเง ินใส ให้ขยายหน้าเตาครงึ่ หนึง่ ปล่อยไว้ประมาณ ๓๐ –
๔๕ นาที จึงปิดหน้าเตา ทิง้ ไว้อีกประมาณ ๑๕ –๒๐ นาที จึงปิดหน้าเตาด้วยดินเหนียวรวมทัง้ รอยรัว่ อื่น ๆ

อย่าให้มีควันเล็ดลอดออกมาได้โดยเด็ดขาด และใช้ผ้าห่อทรายชุบน้าปิดลงไปทีป
่ ากปล่อง จากนั้นทิ้งเตา
ไว้ ๑ คืน ให้เย็นลงจนสามารถเปิดเตา ห้ามใช้น้ารดเตา ถ่านออกมาได้ในเช้าของวันถัดไป ถ่านคุณภาพ
จะมีลักษณะเป็นมันวาว แก่นไม้มักมีรอยแตกเป็นรูปดอกไม้ หากใช้นิ้วสัมผัสจะมีฝุ่นถ่านสีดาติดมือมา
น้อยมาก เมื่อนาไปใช้ให้ความร้อนสูง
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การเก็บน้าส้มควันไม้
1. การดักเก็บน้าส้มควันไม้ ให้สังเกตสีของควันเป็นสีเหลืองน้าตาลปนเทา โดยการนา

กระเบื้องเคลือบสีขาวมาอังทีป
่ ล่องไฟดูจะเป็นสีน้าตาล จากนั้นนาท่อไม้ไผ่ทเี่ ตร ียมไว้มาวางต่อกับปล่อง
ควันโดยตั้งท่อไม้ไผ่ให้เอียงชันขึ้นไปประมาณ ๔๕ องศา ห่างขึ้นไป ๑ ข้อไม้ไผ่ ใช้เลื่อยตัดเปิดท่อไม้ไผ่
ให้เป็นรู เพื่อให้น้าส้มควันไม้หยดลงมาแล้วหาขวดมารองรับน้า

2. ทีร่ ะยะห่างขึ้นไปอีก ๑ ข้อไม้ไผ่หร ือราว ๔๐ ซม. ให้ติดตั้งระบบควบแน่นด้วยการใช้ผ้า

ชุบน้ามาพันรอบท่อ และใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้าเจาะรูทฝ
ี่ าขวด ให้น้าหยดตรงบร ิเวณทีพ
่ ันผ้า เพื่อให้
ท่อเย็นตลอดเวลา

3. หมั่นตรวจควันทีป
่ ล่องเป็นระยะ เมื่อสีน้าส้มควันไม้เข้ม และมีความหนืดมาก จึงหยุด

เก็บน้าส้มควันไม้

คุณภาพของเนื้อไม้ทจ
ี่ ะนามาเผา
1. ไม้แห้ง สารอาหารหมดจากเนื้อไม้แล้ว ไม่ต้องเก็บน้าส้มควันไม้ สามารถเผาเป็นถ่านได้
2. ไม้พอหมาด ไม้ทต
ี่ ัดไว้ประมาณ ๓ –๔ สัปดาห์ คุณภาพของน้าส้มควันไม้จะดี

3. ไม้สด ต้องจุดไฟหน้าเตานานเนื่องจากความชืน
้ สูง สิ้นเปลืองฟืนทีใ่ ช้จุดหน้าเตา

คุณภาพของน้าส้มควันไม้ทไี่ ด้พอใช้

ถ่านไม้ไผ่ ถ่านมีประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ในภาคการเกษตรเราใช้ผสม

เป็นอาหารสัตว์ ส่วนในภาคอุตสาหกรรม ใช้เป็นส่วนประกอบของเครอื่ งสาอาง สบู่ และยาสระผม ถ่าน

นอกจากจะช่วยในการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางด้านพลังงานได้อย่างมากมายมหาศาลแล้ว ถ่านก็
ยังมีผลดีต่อโลกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอีกมาก ไม่ใช่เฉพาะด้านอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่าง
เดียว ยังช่วยฟื้ นฟูเยียวยารักษาสภาพทีเ่ สียไปของอากาศบนผิวโลกอีกด้วย

ถ่านมีคุณสมบัติพิเศษคือ รูพรุนมากมายโดยเฉพาะถ่านไม้ไผ่จะมีรูพรุนมากกว่าถ่ านทัว่ ไป

หลายเท่าตัว รูพรุนทีม
่ ีมากมายจะทาหน้าทีด
่ ูดซับกักเก็บอาหาร เมื่อฝังหร ือผสมถ่านลงไปในดินจะช่วย

เก็บรักษาอาหารและแร่ธาตุทพ
ี่ ืชต้องการ และช่วยให้ออกซิเจนถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น ไปกว่านั้นถ่านยังมีแร่
ธาตุมากมายหลายชนิดทีม
่ ีประโยชน์ต่อพืชและเพิ่มประสิทธิภาพของปุย
๋ โดยเฉพาะปุย
๋ อินทร ีย์
ประโยชน์ของถ่านไม้ไผ่

1. ทาสบู่ ระงับกลิน
่ ตัว กลิ่นเหล้าเบียร์
2. ดูดสารพิษในข้าว

3. ล้างผัก โดยการบดถ่านให้เป็นผงผสมกับน้า
4. ล้างสารพิษในร่างกาย

ถ้าถ่านทีไ่ ด้จากการเผามีคุณภาพดีจะมีค่ากระแสไฟฟ้าสูง ซึง่ ถ่านดังกล่าวจะนาไปทายาสีฟัน

โดยนาไปบดผสมกับเกลือ การบูร พิมเสนและสามารถนามาทาเป็นสบู่ถ่านและหมอนถ่านได้
คนเอาถ่านVol2 - การทาเตาเผาถ่าน : ศูนย์บ่มเพาะว ิสาหกิจ มหาว ิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
https://www.youtube.com/watch?v=f7RKPEuWnxw
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3. ฐานคนมีไฟ : ไบโอดีเซล พลังงานทดแทน
หลักสูตร

ว ิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว ิธีการเร ียนรู ้

ใช้ว ิธีการบรรยายสาธิตและปฏิบัติพร้อมกัน 40 นาที แล้วให้

ทุกคนในกลุ่ม ได้รว่ มซักถามถึงการทาน้ามันไบโอดีเซล ในประเด็น
ความจาเป็นในการทา ประหยัดจร ิงหร ือไม่

“…น้ามันปาล์มทราบว่าดีเป็นน้ามันทีด
่ ีใช้งานได้ ใช้บร ิโภคแบบใช้น้ามันมาทอดไข่ได้ มาทาครัวได้

เอาน้ามันปาล์มมาใส่รถดีเซลได้ กาลังของน้ามันปาล์มนี้ดีมากได้ผล เพราะว่าเมื่อได้มาใส่รถดีเซล
ไม่ต้องทาอะไรเลย ใส่เข้าไป แล่นไป คนทีแ
่ ล่นตามบอกว่าหอมดี …”

- พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การทาน้ามันไบโอดีเซล

1. หลักการและความสาคัญ (หัวใจสาคัญ : เพื่อทาให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้านพลังงาน)
ประวัติ “น้ามันไบโอดีเซล”

แนวความคิดในการนา ไบโอดีเซล มาเป็นเชือ
้ เพลิงนั้น เกิดขึ้นในปี 1987 เมื่อ ดร.รูดอล์ฟ

ดีเซล ได้คิดค้นและสร้างเครอื่ งยนต์ดีเซลเครอื่ งแรกขึ้นมา แรงจูงใจของเขาคือการนาเสนอเครอื่ งจักร
ให้กับบร ิษัทขนาดเล็กต่าง ๆ ซึง่ เป็นจุดทีท
่ าให้เขาพยายามคิดค้นสร้างเครอื่ งยนต์ทม
ี่ ีประสิทธิภาพ
มากกว่าเครอื่ งยนต์ไอน้าขนาดใหญ่

และมีราคาแพง รวมถึงเครอื่ งยนต์ประเภทเผาไหม้ภายในซึง่ ผลิตขึ้นโดย นิคลอส ออตโต้ ในปี 1876
เครอื่ งยนต์ต้นแบบของ ดร.ดีเซลนั้น สามารถทางานด้วยกาลังของเครอื่ งยนต์เองเป็นครัง้

แรกทีเ่ มือง ออกซ์เบิรก
์ (เยอรมัน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1893 ซึง่ ภายหลังถูกประกาศให้เป็น "วันไบ
โอดีเซลนานาชาติ"

หลังจากทีไ่ ด้ทาการทดลองเกี่ยวกับเชือ
้ เพลิงหลายๆครัง้ นั้น เขาได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ

ของเครอื่ งยนต์ประเกท "จุดระเบิดด้วยการอัด" ทีม
่ ีความเสถียรในงานแสดงเครอื่ งยนต์โลกที่กรุงปาร ีส
ในปี 1900

ซึง่ ได้รบ
ั รางวัลกรังปร ีซ์ (รางวัลสูงสุด) เนื่องจากเครอื่ งยนต์นั้นทางานได้โดยใช้ น้ามันถั่ว เพียงอย่าง
เดียว

ดร.ดีเซล กล่าวไว้ในปี 1912 ขณะบรรยายว่า "การนา
น้ามันจากผักมาใช้เป็นเชือ
้ เพลิงในปัจจุบันนั้น อาจดู
ไม่ใช่

เรอื่ งทีส
่ ลักสาคัญเท่าไหร่ แต่ในอนาคดน้ามันเหล่านี้
อาจมีความสาคัญเทียบเท่ากับน้ามันปิโตรเลียมและ
น้ามันถ่านหินในปัจจุบัน"
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ประวัติ “น้ามันไบโอดีเซลในไทย”
ปี พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ทรงมีพระราชดาร ิให้มหาว ิทยาลัยสงขลานคร ินทร์ สร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์มขนาดเล็กที่
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
บร ิสุทธิข์ นาดเล็กกาลังผลิตวันละ 110 ลิตร ทีศ
่ ูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดาร ิ จังหวัดนราธิวาส

ปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร พระราชดาเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี ทอดพระเนตร โรงงานสกัดน้ามันปาล์มสาธิตทีม
่ หาว ิทยาลัยสงขลานคร ินทร์และมีพระ
ราชดารัสให้ไปทดลองสร้างโรงงานให้กลุ่มเกษตรกรทีม
่ ีความพร้อมในพื้นทีจ
่ ร ิง

ปี พ.ศ. 2529 มหาว ิทยาลัยสงขลานคร ินทร์จด
ั สร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์มทดลองขึ้นทีส
่ หกรณ์

นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร มีพระราชกระแสให้สร้างโรงงานแปรรูปน้ามันปาล์มขนาดเล็กครบวงจร ทีศ
่ ูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิจังหวัดนราธิวาส ซึง่ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533

ปี พ.ศ. 2543 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล

อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีร ีขันธ์ เรมิ่ การทดลองนาน้ามันปาล์มมาใช้เป็นเชือ
้ เพลิงสาหรับ

เครอื่ งยนต์ดีเซล จากการทดสอบพบว่า น้ามันปาล์มบร ิสุทธิ์ 100% สามารถใช้เป็นน้ามันเชือ
้ เพลิง

สาหรับเครอื่ งยนต์ดีเซล โดยไม่ต้องผสมกับน้ามันเชือ
้ เพลิงอื่น ๆ หร ืออาจใช้ผสมกับน้ามันดีเซลได้
ตั้งแต่ 0.01% ไปจนถึง 99.99%

ปี พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณอาพล เสนาณรงค์

องคมนตร ี เป็นผู้แทนพระองค์ยื่นจดสิทธิบัตร "การใช้น้ามันปาล์มกลั่นบร ิสุทธิเ์ ป็นน้ามันเชือ
้ เพลิง
สาหรับเครอื่ งยนต์ดีเซล"

และโครงการน้ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ามันปาล์ม ได้รบ
ั เหร ียญทองประกาศนียบัตร

สดุดีเทิดพระเกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัล พระอัจฉร ิยภาพของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียง
ประจักษ์ในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แต่ยังขจรขจายไปในเวทีนานาชาติอีกด้วย

น้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel) ทางเลือกหนึง่ ของพลังงานทดแทน เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการ

น าน้ า มั นพื ช ชนิ ด ต่ า งๆ หร ือน้ า มั น สั ต ว์ ม าสกั ด เอายางเหนี ย วและสิ่ งสกปรกออก จากนั้ น น าไปผ่ า น
กระบวนการทางเคมีโดยการเติมแอลกอฮอล์ เช่น เอทานอลหร ือเมทานอล และมีตัวเร่งปฏิกิร ิยา เช่น

โซเดี ย มไฮดรอกไซต์ (โซดาไฟ) ภายใต้ ส ภาวะที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง เพื่ อ เปลี่ ย นโครงสร้า งน้ า มั น จาก
Triglycerides เป็น Organic Acid Esters เร ียกว่า “ไบโอดีเซล” และได้กลีเซอรอล เป็นผลพลอยได้
ใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมยา เครอื่ งสาอาง

วัตถุประสงค์ของกระบวนการดังกล่าวคือ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของน้ามันในเรอื่ งความหนืด

ให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเครอื่ งยนต์ ดีเซลและเพิ่มค่า Cetane number
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การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ ซึง่ เป็นผลจากการเผาไหม้ในเครอื่ งยนต์ได้ส่วน
หนึง่ เนื่องจาก องค์ประกอบของไบโอดีเซลไม่มีธาตุกามะถัน แต่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ประมาณ
10% โดยน้าหนักจึงช่วยการเผาไหม้ได้ดีลดมลพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไฮโดรคาร์บอนมอนนอกไซด์ ได้

นอกจากนี้ไบโอดี เซล มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นดี กว่าน้ามันดี เซล น้ามันเชือ
้ เพลิงชนิดนี้ ใน

ระดั บ ชุ ม ชนสามารถท าการผลิ ต ได้ จ ากพื ช น้ า มั น ในท้ อ งถิ่ น เช่น น้ า มั น สบู่ ด า หร ือโดยการใช้น้ า มั น
ประกอบอาหารที่ใช้แ ล้วจากกิ จ การต่ าง ๆ ในครัวเร ือน ร้านอาหาร กลุ่ม ผลิต ผลิต ภั ณ ฑ์ OTOP หร ือ
โรงงานอุตสาหกรรม อาหารในชุมชนซึง่ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร หร ือเป็นการ

เพิ่มคุณค่าของน้ามันที่ใช้แล้ว และช่วยลดปร ิมาณของเสี ยที่จะทาให้ เกิดมลพิษต่ อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
อีกด้วย

2. สถานที่

2.1 โครงสร้างประจาฐานเร ียนรู ้
ฐานการทาน้ามันไบโอดีเซล เป็นฐานทีใ่ ช้การบรรยายและอธิบายขั้นตอนการทาน้ามันไบโอ

ดีเซล โดยไม่ได้สาธิตจร ิง เนื่องจากเวลาจากัด(การทาจร ิงต้องใช้เวลาหลายวัน) แต่ใช้การอธิบาย
ขั้นตอนการทาจากวัสดุและอุปกรณ์จร ิง และตัวอย่างผลทีไ่ ด้ จึงมีโครงสร้างของฐานเร ียนรู ้ ดังนี้
1) โต๊ะตัวยาว สาหรับตั้งตัวอย่างวัสดุตามขั้นตอนการทาน้ามันไบโอดีเซล
และพื้นทีส
่ าหรับตั้งตัวอย่างหม้อและถังแก๊ส

2) ป้ายข้อมูลบอกขั้นตอนการทาน้ามันไบโอดีเซล

3) พื้นที่นงั่ ฟังบรรยาย สาหรับผู้เข้ารับการเร ียนรูใ้ นฐาน พร้อมเก้าอี้นงั่
2.2 ขนาดพื้นที่

จุดบรรยายและอธิบายขั้นตอนการทาน้ามันไบโอดีเซล

เร ียนรูใ้ นฐาน

ขนาดโดยประมาณ 4 x 1 เมตร

พื้นที่นงั่ ฟังบรรยาย สาหรับผู้เข้ารับการ

ขนาดโดยประมาณ 5 x 4 เมตร
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2.3 ตัวอย่างแผนผังจุดเร ียนรู ้
2.4 สื่อการสอน

1) ป้ายบอกชือ
่ ฐานเร ียนรู ้
2) ป้ายข้อมูล

3) เอกสารความรู ้

2.5 วัสดุอุปกรณ์ประจาฐาน สาหรับอธิบายและแสดงให้ดูประกอบการอธิบาย
1) หม้อสแตนเลส และถัง

2) ขวดน้ามันทีใ่ ช้แล้ว

3) ขวดน้ามันตามผลลัพท์ที่ได้ตาม

4) แอลกฮอล์

5) ตาชัง่

6) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)

7) เทอร์โมมิเตอร์

8) ไม้พาย

9) อุปกรณ์ประจาตัวว ิทยากร

แก๊ส

ขั้นตอน

- ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และหน้ากาก

ป้องกันสารเคมี
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3.
4.

ว ิทยากรหลัก เป็นผู้บรรยายและอธิบายขั้นตอนการทาน้ามันไบโอดีเซล
ว ิธีการนาเสนอ/กิจกรรม
4.1 แนะนาตัวว ิทยากร
4.2 อธิบายประวัติความเป็นมาและความสาคัญ ของน้ามันไบโอดีเซล
4.3 อธิบายส่วนผสม วัสดุและอุปกรณ์การทาน้ามันไบโอดีเซล
4.4 อธิบายว ิธีทาน้ามันไบโอดีเซล
4.5 อธิบายประโยชน์และการนาไปใช้
4.6 เปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์การทาและการใช้น้ามันไบ
โอดีเซล

5.

เทคนิคประจาฐาน
ใช้การเร ียนรูผ
้ ่านการฟังบรรยายและอธิบายขั้นตอนการทาน้ามันไบโอดีเซล โดยมีตัวอย่างผลที่

ได้ในแต่ละขั้นตอนมาประกอบการอธิบาย เพื่อให้เห็นภาพจร ิงและเข้าใจได้งา่ ยขึ้น โดยไม่ต้องสาธิตจร ิง
เนื่องจากขั้นตอน
การทาน้ามันไบโอดีเซล ต้องใช้การผสมและทิง้ ระยะเวลาสารเคมีในการทาปฏิกร ิยาเป็นเวลานาน จึง
ต้องทาไว้ล่วงหน้าแล้วนาผลมาแสดงประกอบการอธิบาย และมีปา้ ยข้อมูลทีเ่ ป็นภาพเข้าใจง่าย

6.

ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มีตัวอย่างในการอธิบายถึงการนาไปใช้ อาทิ นาน้ามันไบโอดีเซลทีผ
่ ลิตได้ ไปเติมรถทีใ่ ช้

น้ามันดีเซล แล้วสามารถสตาร์ทติด ทาให้ขาดความน่าเชือ
่ ถือ ถึงการนาไปใช้ได้จร ิง

- การอธิบายถึงประโยชน์ทย
ี่ ังคลุมเคร ือ ไม่แน่ชด
ั ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุด

หร ือยัง เนื่องจากตอนนี้การทาน้ามันไบโอดีเซลเอง มีค่าใช้จา่ ยสูงกว่าการซือ
้ น้ามันดีเซลจากปั๊มมาใช้

7. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น มีการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว ด้วยการให้ผู้เข้ารับการเร ียนรูใ้ นฐานนี้

แลกเปลี่ยนความรูแ
้ ละประสบการณ์กัน จะทาให้ผู้เคยปฏิบัติเล่าและการันตีวา่ สามารถนาไปใช้ได้จร ิง และมี
ประโยชน์อย่างไร

ข้อเสนอแนะ : ว ิทยากรควรหาข้อมูลเพิ่มเติม และทาความเข้าใจประโยชน์การทาน้ามันไบโอ

ดีเซลให้ได้อย่างลึกซึง้ และเก็บรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ผู้ทรี่ ว่ มแลกเปลี่ยนเร ียนรูใ้ นฐาน ไว้เป็น

ข้อมูลศึกษาต่อไป เพราะประโยชน์ของการใช้น้ามันไบโอดีเซล มีประโยชน์ทอ
ี่ าจจะยังเห็นไม่ชด
ั และมี
ความแตกต่างกันในบร ิบทของแต่ละคนทีจ
่ ะมองเห็นประโยชน์ได้แตกต่างกัน อาทิ คนทีอ
่ ยู่บนพื้นที่
ห่างไกล บนภูเขา ทีห
่ าปั๊มน้ามันได้ยาก และคนทีร่ ก
ั สิ่งแวดล้อม มองว่าน้ามันทีใ่ ช้แล้วจะเป็นขยะที่

กาจัดได้ยาก หากลงแม่น้าไปจะทาให้แม่น้าเน่าเสีย หร ือเป็นการเตร ียมตัวในอนาคตทีร่ าคาน้ามันจะพุ่ง
สูงขึ้น หร ือน้ามันขาดแคลน เป็นต้น
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8. ข้อมูลประจาฐาน

สูตรการทาน้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันพืชหร ือน้ามันสัตว์ทใี่ ช้แล้ว
น้ามันพืช,สัตว์ (ลิตร)

เมทิล แอลกอฮอล์ (เมทานอล) (ลิตร)

โซเดียมไฮดรอกไซต์ (โซดาไฟ)
(กรัม)

อัตราคานวณ (15 – 20%)

อัตราคานวณ (6 – 6.25%)

120

24

800

75

15

500

60

12

400

30

6

200

25

5

150

7.5

1.5

50

3.75

0.75

25

ว ิธีการทาน้ามันไบโอดีเซล

1) นาน้ามันพืชหร ือน้ามันสัตว์ทใี่ ช้แล้ว กรองเอาเศษอาหารทีป
่ นออก แล้วยกขึ้นดั้งไฟ
- หากมีน้าผสมอยูใ่ นน้ามัน (ลักษณะขาวข้น) ต้องต้มน้ามันในอุณหภูมิประมาณ 110 องศา
นานประมาณ 10 นาที แล้วดับไฟ (ขณะต้มจะมีฟองน้าผุดขึ้น และมีเสียงดังก้นหม้อ)

- หากไม่มีน้าปน (น้ามันใส) ต้มน้ามันอุณหภูมิ 57 องศาแล้วดับไฟ ความร้อนจะขึ้นถึง 60 องศา
2) นาเมทิล แอลกอฮอล์ ใส่ลงในภาชนะคล้ายแกลลอนทีม
่ ีฝาปิด และนาโซดาไฟใส่ลงไป ปิด

ฝาแล้วเขย่าจนละลายหมด ณ เวลาใกล้เคียงกับน้ามันอุณหภูมิที่ 60 องศา (ระหว่างเขย่า ควรหยุดเปิด
ฝาคลายให้ไอร้อนระเหยออกจากแกลลอน แล้วจึงเขย่าอีกครัง้ ) ขั้นตอนนี้ควรทาด้วยความระมัดระวัง

อย่าสัมผัสส่วนผสมนี้หร ือสูดดมไอระเหย และอย่าทาให้เกิดประกายไฟ ควรทาในสถานทีอ
่ ากาศถ่ายเท
ได้ดี (หากมีการสัมผัสให้ล้างน้าสะอาดทันที)

3) เมื่ออุณหภูมิน้ามันทีต
่ ้ม 60 องศาพอดีแล้ว ให้ยกน้ามันลงจากเตา แล้วนาส่วนผสมของข้อ

2 เทผสมลง แล้วกวนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน พักทิง้ ไว้ค้างคืน

4) ตอนเช้าจะพบว่ามีฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้าให้ตักออก แล้วพักของเหลวใสตอนบน (ไบโอดีเซล)

ไว้ประมาณ 7 วัน ค่อยนาไปใช้เติมเป็นเชือ
้ เพลิงแทนน้ามันดีเซล ส่วนชัน
้ ล่างเป็นของแข็งสีน้าตาล คื อ
กลีเซอร ีน สามารถ นาไปทาเป็นสบู่ธรรมชาติเพื่อใช้ล้างทาความสะอาดพื้นหร ือทาเป็นเชือ
้ เพลิงติดไฟ
เพิ่มเติม : เมื่อผสมส่วนผสมเข้ากันแล้ว หลังจากกวนส่วนผสม ผลทีไ่ ด้ คือ
-

ได้เป็นของเหลวคล้ายเจล โดยไม่มีการแยกตัว หมายความว่า “โซดาไฟมากไป”

-

ได้เป็น 3 ส่วน คือ ไบโอดีเซล (ส่วนบน), น้ามันทีย
่ ังไม่ทาปฏิกร ิยา (ส่วนกลาง), กลีเซอร ีน
(ส่วนล่าง) หมายความว่า “โซดาไฟน้อยไป”

-

หากใช้โซดาไฟทีช
่ น
ื้ หร ือมีน้าปนอยู่ ก็จะได้ ส่วนที่ 4 คือ สบู่

และควรทดสอบหาค่าของโซดาไฟ ตามความเหมาะสมของน้ามันแต่ละแหล่งทีไ่ ด้มา ในจานวน

ทีน
่ ้อยก่อน เพื่อป้องกันความเสียหาย เนื่องจากคุณสมบัติของน้ามันทีแ
่ ตกต่างกัน
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ข้อควรระวังในการใช้งานโซดาไฟ
ถึงแม้โซดาไฟ จะใช้งานกันมากในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ก็มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้

งานเนื่องจากเป็นสารเคมี ดังนั้นเวลาใช้งานจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

1) ละอองของโซเดียมไฮดรอกไซต์หร ือโซดาไฟ ทาให้เกิดการอักเสบทีเ่ ยื่อบุระบบทางเดิ น

หายใจ หากสูดเอาไอหร ือฝุน
่ โซดาไฟเข้าไป อาจมีผลให้เกิดการระคายเคือง และอักเสบทีป
่ อด

2) การสัมผัสกับผิวหนังที่มีความเข้มข้นสูงจะทาให้เกิดเป็นแผลพุพอง และเป็นแผลเป็นได้

หร ือการสัมผัสกับไอของโซเดียมไฮดรอกไซต์ เป็นเวลานานจะทาให้ผิวหนังแห้ง แตกสะเก็ดเป็นแผลได้
ระวังอย่าให้โซดาไฟถูกผิวหนัง

3) เมื่อสัมผัสกับตาจะทาให้เกิดอาการระคายเคือง ทาลายเนื้อเยือ
่ แผลพุพอง เป็นต้อหินหร ือ

ต้อกระจกและอาจตาบอดได้

4) เมื่อเข้าสู่ปาก และทางเดินอาหารจะทาให้เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรงต่อเนื้อเยื่อทางเดิน

อาหาร ทาให้เป็นแผลทีช
่ อ
่ งปาก และลาคอไหม้ ปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน ว ิงเว ียน จนถึงตายได้ และ
อาจจะกลายเป็นมะเร็งในระยะเวลา 10 - 20 ปีได้

5) ขณะใช้งาน ควรสวมผ้าปิดจมูก สวมถุงเท้า ถุงมือ แว่นตากันสารเคมี และสวมชุดป้องกัน

สารเคมีให้เร ียบร้อย

การใช้นา้ มันไบโอดีเซล ควรหมั่นตรวจไส้กรองดีเซล และเปลี่ยนตามกาหนด หร ือถ่ายน้าจากกรอง

ดักน้าบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการอุดตันของสบู่ หากเครอื่ งยนต์มีอาการสะดุด ให้ตรวจสอบระบบท่อน้ามัน
และไส้กรองน้ามันดีเซล

โจน จันใด ชีว ิตง่ายๆ
น้ามันพืชทีใ่ ช้แล้วใช้ทาไบโอดีเซลแบบง่ายๆ
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4. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี : เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
ปุ๋ยอินทร ีย์ชวี ภาพ (ปุ๋ยแห้ง)

หลักสูตร

ว ิธีการเร ียนรู ้

ว ิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ว ิธีการบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติจร ิงรวม 45 นาที
แล้วให้ทก
ุ คนในกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติจร ิง พร้อมกับการ
แลกเปลี่ยนเร ียนรูไ้ ปพร้อมๆกัน

ปุย
๋ หมักชีวภาพ

การทาปุย
๋ หมักชีวภาพเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร อีกทัง้ บางส่วน หากมีมาก

สามารถแบ่งจาหน่ายเพื่อสร้างอาชีพเสร ิมและรายได้แก่เกษตรกรอีกหนึง่ ทาง ซึง่ สามารถนาวัสดุทม
ี่ ีใน
พื้นทีใ่ ช้เพื่อการทาปุย
๋ หมักชีวภาพได้ ดังนี้ คือ

ส่วนผสม

1. มูลสัตว์ แกลบดิบ

1 กระสอบ

2. แกลบดิบ

1 กระสอบ

4. อื่นๆ เช่น กากถั่ว, เศษใบไม้ (ถ้ามี)

1 กระสอบ

3. ราหยาบละเอียด
5. ผสมน้าหมักชีวภาพ 1 ส่วน ต่อน้า 10 ลิตร

2 กิโลกรัม

ใส่จนพอหมาด
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ว ิธีการทา

1. นาส่วนผสมตั้งแต่ ข้อ 1 ถึง 4 คลุกเคล้าให้เข้ากัน

2. เกลี่ยกองปุย
๋ ทีผ
่ สมเข้ากันแล้วออกบางๆ รดด้วยน้าหมักชีวภาพ ทีผ
่ สมต่อน้า 10 บนกองปุย
๋

ให้ชุม
่ พอหมาด(ความชืน
่ ประมาณ 30-35%)
3. คลุกให้เข้ากันอีกครัง้

4. เมื่อคลุกเข้ากันเสร็จเร ียบร้อย กรณีที่ 1 ใส่ในถุงกระสอบ กองทิง้ ไว้เว้นช่องว่าง เพื่อระบาย

อากาศบางส่วนระหว่างกอง กรณีที่ 2 กองไว้ในทีร่ ม
่ ใช้กระสอบหร ือพลาสติกคลุมกอง ปุย
๋ ทิง้ ไว้ กลับ
ทุก 5-7 วัน ซึง่ ทัง้ 2 กรณีจะต้องรอให้ปุย
๋ เย็นก่อน (ความร้อนของกองปุย
๋ เท่ากับ อากาศ ) จึงจะ
นาไปใช้ประโยชน์ได้

การทาปุ๋ยหมัก แบบไม่กลับกอง “ ว ิศวกรรมแม่โจ้ ”
ความจาเป็นของการผลิตปุ๋ยอินทร ีย์

ในการเพาะปลูกของเกษตรกรสิ่งทีม
่ ีความจาเป็นและสาคัญทีส
่ ุด คือความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะได้มาจากการทีม
่ ีอินทร ียวัตถุสะสมอยู่ในดินอยู่มาก จุลินทร ีย์ดินจะใช้
อินทร ีย์วัตถุเป็นสารอาหาร แล้วปลดปล่อยแร่ธาตุทจ
ี่ าเป็นให้แก่พืชในปร ิมาณทีพ
่ ืชต้องการอย่าง

เพียงพอ ซึง่ ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน-N ฟอสฟอรัส-P2O5 และ โพแทสเซียม-K2O) ธาตุ

อาหารรอง (ซัลเฟอร์ แคลเซียม และแมกนีเซียม) และจุลธาตุ (แมงกานีส ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม
เหล็ก คลอร ีน และสังกะสี) ดังนั้น การเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินว ิธีหนึง่ คือการใช้ปุย
๋ หมักหร ือ ปุย
๋
อินทร ีย์ซงึ่ นอกจากจะเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้กับพืชแล้ว ปุย
๋ อินทร ีย์ยังช่วย ลดความเป็นกรดของดินที่
เกิดจากการใช้ปุย
๋ เคมีและยาฆ่าหญ้าอย่างยาวนาน ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ในอดีตก่อนทีจ
่ ะมีการผลิตปุย
๋ เคมีขึ้นในโลก เกษตรกรในประเทศไทยก็ได้มีการสร้าง

ความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในการเพาะปลูก โดยการใช้มูลสัตว์ต่างๆ เช่น มูลโค มู ลกระบือ และมูลไก่

เป็นต้น ประเทศไทย ในขณะนั้นสามารถส่งออกข้าวเป็นที่ 1 ของโลกมาโดยตลอด ทัง้ ๆทีไ่ ม่มีปุย
๋ เคมีใช้
แต่ปจ
ั จุบัน ภายหลังจากการ “ปฏิวัติเขียว” หร ือการนาปุย
๋ เคมีเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย

ประมาณ เมื่อปีพ.ศ.2503 การเกษตรกรรมของไทยก็ได้ใช้ปุย
๋ เคมีสารเคมีและยาฆ่าหญ้าอย่างหนัก
โดยลืมทีจ
่ ะเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
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อย่างแต่ก่อน การใช้ปุย
๋ เคมีและสารเคมีอย่างยาวนาน 40-50 ปี ได้ทาให้ดินเพาะปลูก
เสื่อมสภาพลงอย่างมาก กลายเป็นดินทีแ
่ น่น แข็ง และ เป็นกรด รากพืชไม่สามารถชอนไชหาอาหารได้

ดีความเป็นกรดของดิน ทาให้เกิดการละลายของธาตุอะลูมิเนียมออกมาแล้วดูดซึมเข้าทางรากพืช ทาให้
พืชไม่แข็งแรงกลายเป็นโรคง่ายและเชือ
้ ราทีเ่ ป็นโรคพืชบางชนิดยังทางาน ได้ดีในดินทีเ่ ป็นกรดอีกด้ วย
ทาให้เกษตรกรต้องใช้ปุย
๋ เคมีและสารเคมีเพิ่มมากขึ้น ทุกปีทาให้มีต้นทุนสูงขึ้นและ

ในขณะเดียวกัน การเผาทาลายเศษพืชในแต่ละครัง้ ก็ส่งผลให้อินทร ียวัตถุและจุลินทร ีย์ดินทีม
่ ี

อยู่น้อยพลอยสลายตัวหายไป อีก เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับคืนมาเกษตรกรจึงควรงดการ
เผาเศษพืช และนาเศษพืชมาผลิตเป็นปุย
๋ อินทร ีย์คุณภาพดีแล้วนาไปปรับปรุง บารุงดินเพื่อเพิ่ม

อินทร ีย์วัตถุเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ทีจ
่ ะส่งผลให้การใช้ปุย
๋ เคมีและสารเคมีลดลง ซึง่ หมายถึง

ต้นทุนการผลิตก็จะลดลง ผลผลิต เพิม
่ ู
่ มากขึ้น มีผลกาไรมากขึ้น ดินเพาะปลูกจะกลับมาเป็นดิน ดาทีฟ
นุ่ม โครงสร้างเม็ดดินจะร่วนซุยขึ้น มีไส้เดือนกลับคืนมาทีช
่ ว่ ยการชอนไช ของรากพืช พืชก็จะกลับมา

แข็งแรง เกษตรกรและประชาชนจะมีสุขภาวะทีด
่ ี จากการลดควันพิษจากการเผาและลดการใช้สารเคมี

ปัจจุบันเกษตรกรจานวนมากเรมิ่ หันกลับมาลดต้ นทุนทางการเกษตร โดยทาการหมักปุย
๋ อินทร ีย์

สาหรับใช้ในพื้นทีข
่ องตนเอง แต่ปญ
ั หาทีพ
่ บส่วนใหญ่คือจะต้องใช้แรงงานคนจานวนมากในการกลับ

กองปุย
๋ ทุกๆ 7 วัน ซึง่ เป็นว ิธีทย
ี่ ุ่งยาก และเสียค่าใช้จา่ ยมาก ทาให้ทาง ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
มหาว ิทยาลัยแม่โจ้ ได้คิดค้นว ิธีการทาปุย
๋ หมักทีง่ า่ ย ประหยัด และได้ผลดีขึ้นมา โดยเร ียกนวัตกรรม
ใหม่นี้ว่า “ว ิศวกรรมแม่โจ้” ขั้นตอนว ิธีการเป็นเช่นไรติดตามได้ในฉบับนี้เลยครับ

ขั้นตอนที่ 1 นาเศษข้าวโพดหร ือฟางข้าว 4 ส่วนกับมูลสัตว์ 1 ส่วนโดยปร ิมาตร วางสลับกันเป็นชัน
้

บางๆ สูงไม่เกินชัน
้ ละ 10 เซนติเมตร จานวน 15 - 17 ชัน
้ รดน้าแต่ละชัน
้ ให้มีความชืน
้ ขึ้นกองเป็นรูป
สามเหลี่ยมทีม
่ ีความสูงไม่ต่ากว่า 1.50 เมตร ฐานกว้าง 2.5 เมตร ส่วนความยาวของกองจะยาวเท่าไรก็
ได้ขึ้นอยู่กับปร ิมาณเศษพืชและมูลสัตว์ทม
ี่ ี ความสาคัญของการทีต
่ ้องทาเป็นชัน
้ บาง ๆ 15 - 17 ชัน
้ ก็
เพื่อให้จุลินทร ีย์ทม
ี่ ีอยู่ในมูลสัตว์ได้ใช้ทงั้ ธาตุคาร์บอน (มีอยู่ในเศษพืช) และธาตุไนโตรเจน (มีในมูล

สัตว์) ในการเจร ิญเติบโตและสร้างเซลล์ของจุลินทร ีย์ ซึง่ จะทาให้การย่อยสลายวัตถุดิบเป็นไปได้อย่า ง
รวดเร็ว โดยการวางกองปุ๋ยหมักสามารถวางไว้กลางแจ้งได้เลย ไม่ต้องมีการปิดคลุม
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ขั้นตอนที่ 2 รักษาความชืน
้ ภายในกองปุย
๋ ให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอตลอดเวลา (มีค่าประมาณร้อยละ
60 – 70) โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รดน้าภายนอกกองปุย
๋ ทุกเช้า (ถ้าฝนตกก็ให้งดขั้นตอนนี้)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ไม้แทงกองปุย
๋ ให้เป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วกรอกน้าลงไประยะห่างของรูประมาณ

40 เซนติเมตร ทาขั้นตอนทีส
่ องนี้ 5 ครัง้ ระยะเวลาห่างกัน 10 วัน เมื่อเติมน้าเสร็จแล้วให้ปด
ิ รูเพื่อ
ไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุย
๋ ขั้นตอนทีส
่ องนี้แม้ว่าอยูใ่ นช่วงของฤดูฝนก็ยังต้องทา เพราะ

น้าฝนจะไม่สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุย
๋ ได้ การทีฝ
่ นไม่สามารถชะล้างเข้าไปในกองปุย
๋ ได้เกษตรกรจึง
สามารถผลิตปุย
๋ อินทร ีย์ด้วยว ิธีนี้ในฤดูฝนได้ด้วย

ภายในเวลา 5 วันแรก กองปุย
๋ จะมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นมาก บางครัง้ สูงถึง 70 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็นเรอื่ ง
ปกติสาหรับกองปุย
๋ ทีท
่ าได้ถูกว ิธี อันเกิดจากกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทร ีย์ และความร้อนสูงนี้ยั ง
เป็นสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับการทางานของจุลินทร ีย์ในกองปุย
๋ อีกด้วย หลังจากนั้นอุณหภูมิจะ
ค่อย ๆ ลดลงจนมีค่าอุณหภูมิปกติทอ
ี่ ายุ 60 วัน
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ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกองปุย
๋ มีอายุครบ 60 วัน ก็หยุดให้ความชืน
้ กองปุย
๋ จะมีความสูงเหลือเพียง 1 เมตร
แล้วทาปุย
๋ อินทร ีย์ให้แห้งเพื่อให้จุลินทร ีย์สงบตัวและไม่ให้เป็นอันตรายต่อรากพืช ว ิธีการทาปุย
๋ อินทร ีย์
ให้แห้งอาจทาโดยทิง้ ไว้ในกองเฉยๆ ประมาณ 1 เดือน หร ืออาจแผ่กระจายในทีร่ ม
่ อากาศถ่ายเทให้มี

ความหนาประมาณ 20 – 30 ซม. แล้วเกลี่ยไปมา ซึง่ จะแห้งภายในเวลา 3 – 4 วัน ก็สามารถนาไปใช้
บารุงพืช และปรับปรุงดินในพื้นทีข
่ องเกษตรกรได้ทน
ั ที หร ือจะนามาป่นละเอียดเพื่อจาหน่ายสร้าง
รายได้ก็เข้าที

ข้อห้ามของการผลิตปุย
๋ อินทร ีย์ว ิธี “ว ิศวกรรมแม่โจ้ ”

1. ห้ามขึ้นเหยียบกองปุย
๋ ให้แน่น หร ือเอาผ้าคลุมกองปุย
๋ หร ือเอาดินปกคุลมด้านบนกองปุย
๋

เพราะจะทาให้อากาศไม่สามารถไหลถ่ายเทได้สะดวก

2. ห้ามละเลยการดูแลความชืน
้ ทัง้ 2 ขั้นตอน เพราะถ้ากองปุย
๋ แห้งเกินไปจะทาให้ต้องใช้

ระยะเวลาหมักนานขึ้น และปุย
๋ มีคุณภาพต่า

3. ห้ามวางเศษพืชหนาเกินไป เพราะจะทาให้จุลินทร ีย์ทม
ี่ ีในมูลสัตว์ไม่สามารถเข้าไปย่อยสลาย

เศษพืชได้

4. ห้ามทากองปุย
๋ ใต้ต้นไม้ เพราะความร้อนของกองปุย
๋ จะทาให้ต้นไม้ตายได้

5. ห้ามระบายความร้อนจากกองปุย
๋ เพราะความร้อนจะช่วยให้จุลินทร ีย์ทางานได้ดีมากขึ้น และ
ยังช่วยให้เกิดการไหลเว ียนของอากาศผ่านกองปุย
๋ อีกด้วย

ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ น้าหมัก ๗ รส
น้าหมั กสมุ นไพร 7 รส เป็น สู ตรที่ผ สมขึ้ นมาจากสมุ นไพรที่มี รสจืด ขม ฝาด เมาเบื่อ เปรยี้ ว
หอมระเหย และ เผ็ ดร้อน หร ืออาจกล่าวได้ ว่าเป็นสูตรที่รวมรสของสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการกาจัด
แมลงศั ตรูพืชเข้ าไว้ในสู ตรเดี ยวกั น เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการป้อ งกั นกาจัดแมลงศั ตรูพืช ผั ก ซึ่งมี
ความหลากหลายและสามารถพัฒนาความต้านทานสารกาจัดแมลงได้ภายในเวลาไม่นาน ดังนั้นการรวม
พิษของพืชที่มีผลต่อระบบการทางานของแมลงศัตรูพืชเอาไว้ภายในสูตรเดียว จึงเป็นอีกหนึ่งว ิธีที่จะลด
ปัญ หาการดื้ อ ยาของแมลงลงได้ โดยการท าน้ าหมั กสมุ นไพร 7 รสนั้ นเป็นการเลื อ กเอาสมุ น ไพรรส
ต่างๆ มาทาน้าหมักจุลินทร ีย์ชวี ภาพ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ซึง่ สามารถใช้ได้กับนาข้าว และพืชผัก
ทุกชนิด
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ปุ๋ยน้าหมักสมุนไพร 7 รส ประกอบด้วย
1. สมุนไพรรสจืด ได้แก่ ใบกล้วย ผักบุ้ง รางจืด และพืชสมุนไพรทีม
่ ีรสจืดทุกชนิด

สรรพคุณ : จะเป็นปุย
๋ บารุงดิน ให้ดินมีความร่วนซุย โปร่งและทาให้ดินไม่แข็ง และสามารถใช้บาบัดน้า
เสียได้ด้วย

2. สมุนไพรรสขม ได้แก่ ใบสะเดา บอระเพ็ด ใบขี้เหล็ก และพืชสมุนไพรทีม
่ ีรสขมทุกชนิด

สรรพคุณ : สามารถฆ่าเชือ
้ แบคทีเร ีย เพื่อสร้างภูมิค้ม
ุ กันให้กับพืช

3. สมุนไพรรสฝาด ได้แก่ ปลีกล้วย เปลือกมังคุด เปลือกฝรัง่ มะยมหวาน และพืชสมุนไพรทีม
่ ี

รสฝาดทุกชนิด

สรรพคุณ : ฆ่าเชือ
้ ราในโรคพืชทุกชนิด
4. สมุนไพรรสเมาเบื่อ ได้แก่ หัวกลอย ใบ/เมล็ดสบู่ดา ใบน้อยหน่า และพืชสมุนไพรทีม
่ ีรสเมา

เบื่อทุกชนิด

สรรพคุณ : ฆ่าเพลี้ย หนอนและแมลง ในพืชผักทุกชนิด

5. สมุนไพรรสเปรยี้ ว ได้แก่ มะกรูด มะนาว กระเจีย
๊ บ และพืชสมุนไพรทีม
่ ีรสเปรยี้ วทุกชนิด

สรรพคุณ : ไล่แมลงโดยเฉพาะ
ทุกชนิด

6. สมุนไพรรสหอมระเหย ได้แก่ ตะไคร้หอม ใบกะเพรา ใบเตยและพืชสมุนไพรทีม
่ ีรสหอมระเหย

สรรพคุณ : จะเป็นน้าหมักทีเ่ ปลี่ยนกลิ่นของต้นพืช เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงไปกัดกินทาลาย
7. สมุนไพรรสเผ็ดร้อน ได้แก่ พร ิก ขิง ข่า และพืชสมุนไพรทีม
่ ีรสเผ็ดร้อนทุกชนิด

สรรพคุณ : ไล่แมลง และทาให้แมลงแสบร้อน

การทาปุ๋ยน้า(น้าหมัก)
วัตถุดิบ

1. พืช(สับหร ือบด)

3

ส่วน

3. หัวเชือ
้

1

ส่วน

2. น้าตาล
4. น้า

ว ิธีการทา

1

10

ส่วน
ส่วน

1) สับเศษผัก/เศษอาหาร/เศษผลไม้ ให้ละเอียด

2) ละลายกากน้าตาล/น้าตาลทรายแดง กับน้า แล้วนาเศษอาหาร/เศษผัก/เศษผลไม้ ทีส
่ ับให้
ละเอียดแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

3) นาส่วนผสมทีค
่ ลุกเคล้ากันเสร็จเร ียบร้อยเทใส่ถังหมักทีเ่ ตร ียมไว้เว้นช่องว่าง ประมาณ 1/4

ของถังหมัก ทิง้ ไว้ประมาณ 90 วัน หร ือ 3 เดือน จึงนาน้าหมักไปใช้ประโยชน์
ก่อนนาน้าหมักไปใช้ประโยชน์สังเกต ดังนี้

1. สี ของน้าหมักจะมีสีน้าตาลเข้ม หร ืออาจมีราขาวขึ้นบนผิวหน้าของน้าหมัก
2. กลิ่น ของน้าหมักจะออกเปรยี้ ว

3. รสชาติ ของน้าหมักจะมีรสเปรยี้ ว

4. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 3
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การนาไปใช้ประโยชน์
อัตราส่วน

การใช้ประโยชน์

น้าหมักชีวภาพ 100 %

มีความเข้มข้นมากสามารถทาให้พืชตายได้

น้าหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้า 200 ส่วน

ใช้รดน้าพืชผัก ต้นไม้

น้าหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้า 10 ส่วน
น้าหมักชีวภาพ 1 ส่วนต่อน้า 500 ส่วน

ลดกลิ่นกองขยะ คอกสัตว์ และห้องน้า

เหมาะสาหรับการล้างพื้นคอกสัตว์เลี้ยง
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5. ฐานคนมีน้ายา : น้ายาอเนกประสงค์ (ลดรายจ่ายในครัวเร ือน)
ว ิทยากรผู้สอน

: ว ิทยากรภายนอก /ภายใน

เวลาสอน

: จานวน ๑-2 ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์

: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เร ียนรูก
้ ารทาน้ายาอเนกประสงค์เพื่อใช้เองหร ือเพื่อจาหน่าย

รูปแบบการสอน : บรรยายให้ความรูแ
้ ละหร ือลงมือปฏิบัติจร ิง

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :

น้ายาอเนกประสงค์ สูตรน้าหมักผลไม้รสเปรยี้ ว เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทย มีคุณสมบัติ
เด่ นคือ มีความเป็นกรดสูงใช้สาหรับการทาความสะอาดในรูปแบบต่ าง ๆ ได้ ดี ใช้ได้ ทั้งล้างจาน ซักผ้า
ขัดห้ องน้า ล้างรถ ถูบ้าน ล้างเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ ที่ทาจากทั้งจากโลหะหร ืออโลหะ ข้อดี ก็คือ
ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะมีจุลินทร ีย์ชนิดดีจากน้าหมักผลไม้รสเปรยี้ วเป็นตัวช่วยย่อย

สลายและขจัดสิ่งสกปรก ทั้งสารเคมี สีและกลิ่น เช่น ถ้านาไปซักผ้า จะช่วยป้องกันเชือ
้ ราได้ ขัดห้องน้า
ก็ จ ะช่ว ยก าจั ด กลิ่ น ได้ น้ า ที่ เหลื อ จากการล้ า งจาน ซัก ผ้ า ก็ ส ามารถน าไปรดต้ น ไม้ ช่ว ยย่ อ ยสลาย
สารอาหารในดินให้เป็นปุย
๋ ต่อไปได้ นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตก็ต่า สามารถทาใช้ได้เองอย่างง่ายๆ
สูตรการทาน้ายาอเนกประสงค์ (สูตรหมอเขียวทีว ี) หร ือสูตรอื่นๆ ก็ได้ตามว ิทยากรแต่ละพื้นที่
วัสดุ/วัตถุดิบ

1. น้าหมักผลไม้รสเปรยี้ ว

จานวน ๕ ลิตร

3. N70

จานวน 1 กิโลกรัม

5. น้าสะอาด(ไม่ใช้น้าประปา/ไม่ใช้น้าฝน)

จานวน 10 ลิตร

2. เกลือแกง

4. น้าด่างขี้เถ้า

ว ิธีทา

6. ถังพลาสติก + ไม้พาย

จานวน ๑ กิโลกรัม
จานวน ๕ ลิตร

1. นา N 70 และเกลือแกงใส่ถังแล้วคนผสมทัง้ 2 ให้เข้ากันจนกลายเป็นสีขาวนวล

2. คอยเติมน้าหมักผลไม้รสเปรยี้ วและคนไปเรอื่ ย ๆ และเติมน้าหมักฯ จนครบทัง้ 3 ลิตร
3. ค่อยเติมน้าขีเ้ ถ้าจนครบทัง้ 1 ลิตร

4. คนไปเรอื่ ย ๆ และเติมน้าเปล่าจนครบทัง้ 10 ลิตร คนไปเรอื่ ย ๆ จนส่วนผสมทัง้ หมด

เข้ากันและคนจนฟองยุบ ทิง้ ไว้ประมาณ 6 ชัว่ โมงแล้วจึงกรอกใส่ขวดเพื่อใช้ต่อไป
ว ิธีใช้และประโยชน์

น้ายาอเนกประสงค์สามารถใช้เป็นน้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้า น้าล้างห้องน้า รวมถึงการทา
ความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ หากต้องการฟองจานวนมากให้เติมปร ิมาณ N70 เพิม
่ ขึ้น หากต้องการให้
น้ายาขจัดคราบไขมันได้ดีให้เพิ่มปร ิมาณน้าขีเ้ ถ้า
จัดทาโดย มูลนิธแ
ิ พทย์ว ิถีธรรมแห่ง

ประเทศไทย ศูนย์เร ียนรูส
้ ุขภาพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑

ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ขอบคุณ
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6. ฐานคนรักษ์ป่า (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)
หลักสูตร

ว ิธีการเร ียนรู ้

ว ิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใช้ว ิธีการบรรยาย 10 นาที โดยให้แบ่งกลุ่ม โดยให้พูดเรอื่ งปลูกป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง และ เรอื่ งปลูกไม้ 5 ระดับ ส่งตัวแทน ได้ออกไปนาเสนอ

หลักการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
พระราชดาร ิการพัฒนาป่าไม้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการ

ผสมผสานการอนุรก
ั ษ์ ดิน น้า และการฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ปลูกป่า
1. ป่าไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว เช่น สะเดา ไม้ไผ่
2. ป่าไม้เศรษฐกิจ คือ เช่น ไม้สัก ประดู่ พะยูง

3. ป่าไม้กินได้ คือ ไม้ผล เช่น กล้วย มะม่วง และผักกินใบต่าง ๆ
ได้ประโยชน์

1. ไม้ใช้สอย สาหรับใช้ในครัวเร ือน เช่น นามาสร้างบ้าน ทาเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบเสียม ทาหัตถกรรม
หร ือกระทัง่ ใช้เป็นเชือ
้ เพลิง (ฟืน) ในการหุงต้ม

2. เป็นแหล่งรายได้ของครัวเร ือน เป็นพืชทีส
่ ามารถนามาจาหน่ายได้ ซึง่ ควรปลูกพืชหลากหลายชนิด
เพื่อลดความเสี่ยงเรอื่ งราคาตกต่าและไม่แน่นอน

3. นามาเป็นอาหาร นามาเป็นอาหาร ทัง้ พืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร

4. ประโยชน์ในการช่วยอนุรก
ั ษ์ดินและน้า การปลูกพืชทีห
่ ลากหลายอย่างเป็นระบบ จะช่วยสร้างสมดุล
ของระบบนิเวศ ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุม
่ ชืน
้ ดูดซับน้าฝน
เทคนิคการปลูกป่า

แบ่งป่าออกเป็น 5 ระดับ ตามชัน
้ ความสูงของต้นไม้และ
ระบบนิเวศของป่า ดังนี้

1. ไม้ระดับสูง อาทิ ตะเคียน ยางนา มะค่าโมง สะตอ
มะพร้าว ฯลฯ

2. ไม้ระดับกลาง อาทิ ผักหวานป่า ติ้ว พลู กาลังเสือ
โคร่ง กล้วย ฯลฯ

3. ไม้พุ่มเตี้ยอาทิ ผักหวานบ้าน มะนาว พร ิกไทย, ย่านาง
, เสาวรส ฯลฯ

4. ไม้เรยี่ ดิน อาทิ หน้าวัว ผักเสี้ยน มะเขือเทศ แตงกวา
ถั่วถั่วฝักยาวสะระแหน่ง ฯลฯ

5. ไม้หัวใต้ดิน อาทิ ข่า ตะไคร้ ขมิ้น ไพล เผือก มัน บุก
กลอย ฯลฯ
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ข้อคานึงในการปลูกป่า 3 อย่าง
1. การปลูกช่วงแรกควรเลือกปลูกไม้เบิกนา เช่น แค มะรุม สะเดา กล้วย อ้อย ไผ่ ข้าวและ

พืชผัก ทัง้ นี้ เพราะเป็นพืชอาหารและไม้ใช้ สอยเล็กๆ น้อยๆ ทีโ่ ตและให้ผลผลิตเร็ว สามารถคลุมดิน
และดูดซับ ความชุม
่ ชืน
้ โดยควรเน้นปลูกพืชกินได้ ทีโ่ ตไวเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และไม้ใช้สอย

2. ไม้ปลูกเพื่ออยู่อาศัย หรอไม้
ื เศรษฐกิจขนาดใหญ่ หร ือไม้ระดับสูง ควรปลูกในปีที่ 2

3. ไม้สมุนไพร ส่วนใหญ่จะเป็นไม้พุ่มเตี้ย ไม้เรยี่ ดิน และไม้หัวใต้ดิน มักจะเจร ิญเติบโตได้ดี ใน
ทีร่ ม
่ และร่มราไร

4. นาข้าวควรเลือกทาในพื้นทีใ่ ห้เหมาะสม สามารถให้ผลผลิตเพียงพอ ตลอดทั้งปี

5. ควรขุดร่องน้าขนาดเล็กเพื่อเก็บน้าและความชุม
่ ชืน
้ แก่ต้นไม้ อีกทัง้ สามารถใช้เลี้ยงปลาเพื่อ
เป็นอาหาร และหมุนเว ียนน้าไปสู่บ่อขนาดใหญ่

แนวคิดการปลูก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรก
ั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กันไปกับการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสร ิมให้ชาวบ้านได้ตระหนักและเห็นคุณค่าจากป่าไม้ทป
ี่ ลูกโดยจาแนก
ตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้

ประโยชน์เพื่อให้ “พออยู่” คือการปลูกต้นไม้ทใี่ ช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้
อายุยาวนานซึง่ จะเน้นประโยชน์ในเนื้อไม้ได้เพื่อสร้างบ้าน ทาเครอื่ งเร ือน และถือได้ว่าเป็นการออม

ทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตต้นไม้กลุ่มนี้ ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา แดง สัก ประดู่ พะยอม
พะยูง เป็นต้น

ประโยชน์เพื่อให้ “พอกิน” คือการปลูกต้นไม้ทก
ี่ ินได้รวมทัง้ เป็น สมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม
ทุเร ียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แฮ่ม กล้วย ฟักข้าว เป็นต้น

ประโยชน์เพื่อ “พอใช้” คือการปลูกต้นไม้สาหรับใช้สอยในครัวเร ือน อาทิ เผาถ่าน ทางานหัตถกรรมหร ือ
ทาน้ายาซักล้างไม้ในกลุ่มนี้ เช่น ประคาดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น เป็นต้น

ประโยชน์เพื่อ “พอร่มเย็น” คือประโยชน์อย่างที่ 4 ทีเ่ กิดจากการ ปลูกป่า 3 อย่าง “พอร่มเย็น” คือป่า
ทัง้ 3 อย่างจะช่วยฟื้ นฟูระบบนิเวศดินและน้า ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรนื่ เย็นฉ่าขึ้นมา
หลักการที่ 1 การสร้าง “ป่าเปียก”

ว ิธีที่ 1 ทาระบบป้องกันไฟไหม้ปา่ โดยใช้แนวคลองส่งน้าและแนวพืชชนิดต่างปลูกไว้ตามแนวคลอง
ว ิธีที่ 2 สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยป่าเปียก โดยอาศัยชลประทานและน้าฝน

ว ิธีที่ 3 ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้า เพื่อให้เกิดความชุม
่ ชืน
้ แผ่ขยายออกไปทัง้ สองร่องน้าซึง่ จะช่วย
ป้องกันไฟป่าเนื่องจากไฟป่าจะเกิดขึ้นหากขาดความชุม
่ ชืน
้ ของสภาพป่า

ว ิธีที่ 4 สร้างฝายชะลอความชุม
่ ชืน
้ หร ือทีเ่ ร ียกว่า “Check Dam” เพื่อปิดกั้นร่องน้าหร ือลาธารขนาด

เล็กๆ เพื่อใช้เก็บกักน้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้าทีเ่ ก็บไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ทาให้ความชุ ม
่
ชืน
้ ขยายเข้าไปทัง้ สองด้านจนกลายเป็นป่าเปียก

ว ิธีที่ 5 สูบน้าจากทีส
่ ูงแล้วปล่อยให้ไหลลงมาทีละน้อย เพื่อช่วยเสร ิมการปลูกป่าบนพื้นทีส
่ ูงในรูป “ภูเขา
ป่า” ให้กลายเป็นป่าเปียกช่วยป้องกันไฟป่าได้
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ว ิธีที่ 6 ปลูกต้นกล้วย ซึง่ สามารถอุ้มน้าไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่น ในพื้นทีท
่ ก
ี่ าหนดให้เป็นช่องว่างของป่า
กว้าง 2 เมตร เพื่อเป็นแนวปะทะกับไฟป่า

ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้ นฟูสภาพป่าด้วยวัฏจักรธรรมชาติ (Natural

Reforestation) การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกมี 3 ว ิธี ดังนี้

ปล่อย ถ้าเลือกพื้นทีเ่ หมาะสมแล้วควรทิง้ ป่าไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปปรับสภาพอื่นใดป่าจะเติบโตขึ้นมาเป็น
ป่าสมบูรณ์ได้เอง

ปละ ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องไปทาอะไรเพราะตอไม้จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่
สวยแต่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้

ประคับประคอง ไม่รงั แกป่าหร ือต้นไม้ เพียงแต่ค้ม
ุ ครองให้เจร ิญเติบโตตามธรรมชาติเท่านั้น

หลักการที่ 2 ปลูกป่าในทีส
่ ูง

ใช้ไม้จาพวกทีม
่ ีเม็ดทัง้ หลาย ขึ้นไปปลูกบนยอดทีส
่ ูง เมื่อโตมีเมล็ดพันธุ์ โดยจะลอยตกลง

มาแล้วงอกในทีต
่ ่าต่อไป เป็นการขยายพันธุโ์ ดยธรรมชาติ

หลักการที่ 3 ปลูกป่าธรรมชาติ
ปลูกต้ นไม้ดั้งเดิม ศึกษาก่อนว่าพันธุพ
์ ืชพันธุไ์ ม้ดั้งเดิมมีอะไร เป็นอย่างไรแล้วปลูกเพิ่มเติมตามที่

เหมาะสม งดปลูกไม้ต่างถิ่น ไม่ควรนาไม้แปลกปลอมหร ือพันธุต
์ ่างถิ่นเข้ามาปลูกโดยยังไม่ได้ศึกษา
อย่างแน่ชด
ั

ข้อคานึงในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ไม้เบิกนา ไม้สะเดา มะรุม แค กล้วย อ้อย และพืชผักอายุสั้น ควรหามาปลูกก่อนเพื่อสร้างแหล่งอาหาร
ให้กับครอบครัว

ไม้เพื่ออยู่อาศัย ควรปลูกหลังจากปลูกไม้ในข้อที่ 1 ประมาณ 1-2 ปี

ไม้สมุนไพร จะเจร ิญเติบโตได้ดีเมื่อมีความร่มรนื่ เพียงพอ นาข้าว กาหนดพื้นทีใ่ ห้เหมาะสมหากมีพื้นที่
เพียงพอ เพื่อเก็บข้าวไว้กินระหว่างปีโดยไม่ต้องซือ
้ ร่องน้า ควรขุดร่องน้าขนาดเล็กเพื่อให้ความชุ ม
่ ชืน
้

กับพื้นดินและต้นไม้ ซึง่ จะทาให้สามารถเลี้ยงปลาธรรมชาติเพื่อใช้เป็นอาหาร โดยขุดให้เชือ
่ มต่อกับ บ่อ
ขนาดใหญ่ปลูกต้นไม้ให้หลากหลาย เพื่อใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จา่ ย สร้างความมั่นคง
ซึง่ เป็นการเสร ิมสร้างภูมิค้ม
ุ กันในครอบครัวและชุมชน

ว ิธีการปลูกต้นไม้ แบบหลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้า ปลูกซ้า
หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว หลุมทีว่ ่ านี้ไม่ได้สภาพเป็นหลุมลึก ๆ แต่
เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดทีน
่ ่าลองทาคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร แต่สาหรับคนที่มีพื้นที่

ว่าง เพื่อเตร ียมปลูกพืช อาจจะทาหลายๆหลุมขนาดทีก
่ าลังพอแรง คือขนาดกว้าง 80-100 เซนติเมตร
จะทาวงกลมหร ือสี่เหลี่ยมก็ได้ ระยะห่างระหว่างหลุม 4x4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม หร ือ
ถ้าไม่มีทเี่ ป็นผืนก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้า ร ิมทางเดิน ได้หมด

หลุมพอเพียง เป็นว ิธีการบร ิหารจัดการสิ่งทีอ
่ ยู่ในหลุม เรมิ่ จากเตร ียมพื้นทีต
่ ามขนาดทีก
่ าหนด

แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหร ือเป็นล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง4-5 ประเภท
ในหลุมเดียว เพื่อลดภาระการรดน้า ปลูกซ้า เกื้อต่อการกาจัดศัตรูพืชเพราะให้ทก
ุ อย่างเกื้อกูลอันเอง
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ต้นไม้ทจ
ี่ ะปลูกในหลุมแบ่งเป็น 5 ประเภท
1. ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ทใี่ ห้รม
่ เงา เก็บน้า เก็บความชืน
้ โดยเฉพาะช่วงร้อนหร ือหน้าแล้ง เช่น กล้วย

น้าว้า กล้วยหอม ควรปลูกทางทิศตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายทีอ
่ ากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืช
ทีไ่ ม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วยเคร ือแรกเมื่อปลูก 1 ปี ก็ตัดทิง้ ปล่อยหน่อใหม่ให้ทางาน

2. ไม้ฉลาด เป็นไม้ขา้ มปี ทีส
่ ามารถเอาตัวรอดได้ดี เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม

ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก เรมิ่ เก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรอื่ ยๆ

3. ไม้ปัญญาอ่อน หร ือ ไม้รายวัน เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกใหม่ ดูแลรดน้า

ทุกวัน แต่เก็บผลได้เร็ว ได้ทก
ุ วัน เช่น พร ิก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย
แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า เป็นต้น เรมิ่ เก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน

4. ไม้บานาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 - 4 ปี แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได้

เรอื่ ย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว กระท้อน เงาะ ทุเร ียน มังคุด ยางพารา เป็นต้น ในหลุมหนึง่ ควรเลือก
ปลูกแค่ประเภทเดียว

5. ไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยทีอ
่ ายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ตัดขาย

ก็ได้เง ินก้อนใหญ่หร ือจะเอาไว้ใช้ซอ
่ มแซมบ้านก็ได้ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม้
พวกนี้เป็นไม้ใหญ่ ปลูกฝั่งตรงข้ามกับต้นกล้วย

พื้นทีใ่ ต้รม
่ เงาหร ือบร ิเวณหลุมทีม
่ ีการเตร ียมดินใส่ปุย
๋ ปรับปรุงดินรดน้าและดูแล ยังสามารถใช้

ประโยชน์ได้อีกมาก แทนที่จะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระทีต
่ ้องคอยกาจัด การปลูกพืชบางอย่างทีม
่ ี กลิ่น
เฉพาะ ช่วยไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายทีท
่ าให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้ผล ไม้
ยืนต้น ไม้ปา่ ยืนต้น เจร ิญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย หมั่นดูแล ทาให้พืช
หลัก ดังกล่าวเจร ิญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใด ชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมาก

เกินไปก็คอยควบคุมให้เหมาะสม ตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืชหร ือเถาเลื้อยให้เหมาะสม สาหรับพืชพี่เลี้ยงก็
ไม่ต้องมาก ในหนึง่ หลุมปลูกกล้วยเพียง ๑ -๒ ต้น เท่านั้น คือ ต้นทีก
่ าลังให้เคร ือ อีกหนึง่ ต้นสารองไว้
สาหรับเคร ือต่อไปนอกนั้นให้ขุดหน่อไปขายหร ือไปปลูกทีอ
่ ื่น

การปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้หลักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหลุมพอเพียงหร ือไม้เดี่ยวรากหญ้าแฝก

จะเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดินให้คงรูปเปร ียบเสมือนกระถางธรรมชาติ เพราะปมรากแฝกจะ ช่วย

เพิม
่ ะซึมหายลงใต้ดินอย่างรวดเร็ว กอแฝกทีเ่ บียดชิด
่ ธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้าในดิ นไว้ แทนทีจ
ช่วยดักตะกอนดินซึง่ รวมปุย
๋ ทีใ่ ส่ และ ใบแฝกทีต
่ ัดมาคลุมดินยังช่วยรักษาดินให้ชุม
่ ชืน
้ ในทีส
่ ุดก็ ย่อย
เครอื่ งมือ 1 พันธุไ์ ม้ หร ือเมล็ดพันธุ์ ทีจ
่ ะปลูก

2 ปุย
๋ น้าหมักรสจืด และปุย
๋ แห้ง (แห้งชาม น้าชาม)
3 ฟาง หร ือเศษใบไม้
4 จอบ เสียม

สภาพแวดล้อม อยูใ่ นสถานทีจ
่ ร ิง ได้ฝึกปฏิบัติจร ิง แบบ on the Jop training
เงอื่ นเวลา

45 นาที เนื่องจากเวลาในการเร ียนรูน
้ ้อย ให้ว ิทยากรหร ือครูพาทาจะต้องใช้ว ิธีการ

แลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
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7. ฐานคนรักษ์น้า (การจัดการและอนุรก
ั ษ์น้า)
หลักสูตร

ว ิธีการเร ียนรู ้

ว ิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ว ิธีการบรรยาย 30 นาที แล้วให้ทก
ุ คนซักถามพูดกัน
ในกลุ่ม ฝึกปฏิบต
ั ิจร ิง ได้ถือจอบ ถือเสียม มาช่วยกัน
ขุดคลองไส้ไก่เพือ
่ สร้างชุม
่ ชืน
้ ให้กับพืน
้ ที/่ ต้นไม้

ฝายชะลอน้าหร ือฝายชะลอความชุม
่ ชืน
้

ซึง่ หมายถึงสิ่งก่อสร้างทีข
่ วางทางกั้นลาน้าขนาดเล็กในบร ิเวณต้นน้า หร ือพื้นทีท
่ ี่มีความลาดชัน

สูงเพื่อให้น้าทีไ่ หลมาแรงสามารถทีจ
่ ะชะลอการไหลช้าลง และเก็บกักตะกอนเพื่อไม่ให้ลงไปสู่บร ิเวณลุ่ม
น้าตอนล่าง

ประเภทของฝายชะลอน้าหร ือฝายชะลอความชุม
่ ชืน
้ แบ่งได้ 2 ประเภท

1. ฝายต้นน้าลาธารหร ือฝายชะลอความชุม
่ ชืน
้ เป็นฝายทีก
่ ักเก็บน้าให้ไหลช้าลงและสามารถซึม

ลงใต้ผิวดิน เพื่อสร้างความชุม
่ ชืน
้ ให้แก่พื้นบร ิเวณนั้น

2. ฝายดักตะกอนดิน ทราย เป็นฝายทีด
่ ักตะกอนดินและทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้าเบื้องล่าง

รูปแบบของฝาย สามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ
1. แบบท้องถิ่นเบื้องต้นหร ือทีเ่ ร ียกกันทัว่ ไปว่า “ฝายแม้ว” เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุทม
ี่ ีอยู่ตาม

ธรรมชาติเช่น กิ่งไม้ ท่อนไม้ ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆ ในลาห้วย หร ือร่องน้า โดยจะสามารถดัก
ตะกอน ชะลอการไหลของน้าและเพิ่มความชุม
่ ชืน
้ ให้แก่บร ิเวณพื้นทีร่ อบๆ ฝายได้

2. แบบเร ียงด้วยหินค่อนข้างถาวร เป็นการก่อสร้างด้วยการเร ียงหินเป็นผนังกั้นน้าจะก่อสร้าง

บร ิเวณตอนกลางและตอนล่างของลาห้วยหร ือร่องน้า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้าในช่วงฤดู
แล้งได้บางส่วน

3. แบบคอนกร ีตเสร ิมเหล็ก เป็นการก่อสร้างแบบถาวร ส่วนมากจะดาเนินการในบร ิเวณตอน

ปลายของลาห้วยหร ือร่องน้า ทาให้สามารถดักตะกอนและเก็บกักน้าในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับ
ขนาดของลาห้วย ซึง่ ควรมีความกว้างไม่เกิน ๕ เมตร

ประโยชน์ของฝายชะลอน้า
1. ช่วยเก็บกักน้า

2. ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า

3. ช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและลดความรุนแรงของกระแสน้าในลาห้วย
4. ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆทีไ่ หลลงมากับน้าในลาห้วย
5. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

6. เป็นทีอ
่ ยู่อาศัยของสัตว์น้าและใช้เป็นแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบร ิโภค
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ว ิธีการทาฝายชะลอน้า
1. แนวทางการก่อสร้างฝายต้นน้าลาธาร/ฝายชะลอน้า
1 การเลือกสถานทีก
่ ่อสร้าง

ในการเลือกจุดทีก
่ ่อสร้างฝายต้นน้าลาธารปัจจัยสาคัญทีค
่ วรคานึงถึงคือ ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้ร บ
ั จาก
ฝาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านการอนุรก
ั ษ์ต้นน้า ด้านนิเวศว ิทยาป่าไม้ ด้านเกษตรกรรม ตลอดจนด้านชุมชน

นอกจากนี้การกาหนดพื้นที่ทจ
ี่ ะก่อสร้าง ยังต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นทีค
่ วามจาเป็น และความเหมาะสม
อื่น ๆ ประกอบอีกด้วย

2 การเลือกวัสดุสาหรับก่อสร้าง

รูปแบบของฝายต้นน้าลาธาร สามารถแบ่งแยกออกตามวัสดุทใี่ ช้ในการก่อสร้างเป็น 2 แบบ

ด้วยกัน คือวัสดุ ทีห
่ าได้จากธรรมชาติ เช่น เศษไม้ ปลายไม้ และเศษวัชพืช หินขนาดต่างๆที่หาได้ใน

พื้นที่ และวัสดุทจ
ี่ ะต้องจัดซือ
้ เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น กรวด ทราย การเลือกวัสดุแต่ละชนิดขึ้ นอยู่กับ
ชนิด ขนาดและวัตถุประสงค์ รวมทัง้ สภาพพื้นที่ ปร ิมาณน้า และปัจจัยต่างๆ ในแต่ละจุด
3 การกาหนดขนาดของฝาย

ขนาดของฝายไม่มีการกาหนดขนาดตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 พื้นทีร่ บ
ั น้าของแต่ละลาห้วย
3.2 ความลาดชันของพื้นที่

3.3 สภาพของดิน/การชะล้าง

พังทลายของดิน

3.4 ปร ิมาณน้าฝน
3.5 ความกว้าง-ลึกของลาห้วย

3.6 วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง
4. ว ิธีการก่อสร้าง

การก่อสร้างฝายแต่ละฝายขึ้นอยู่กับชนิดและวัสดุทใี่ ช้ ถ้าเป็นฝายผสมผสาน เช่น ฝายเศษไม้

และฝายกระสอบทราย เป็นเพียงการนาวัสดุดังกล่าวมาวางกองรวมกันเพื่อขวางร่องห้วย โดยใช้หลัก

เสาไม้ หร ือเสาคอนกร ีตปักยึดให้ลึกพอสมควรก็เพียงพอ เนื่องจากฝายดังกล่าวส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ
ต้น ๆ ของลาห้วย ซึง่ มีปร ิมาณน้าและความรุนแรงของการไหลไม่มาก จึงไม่จาเป็นต้องการความ

แข็งแรงนัก ประกอบกับฝายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อกรองตะกอนไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่มี
การเก็บกักน้า จึงสามารถสร้างได้ทวั่ ๆ ไปไม่มีข้อกาหนดมากนัก

ส่วนฝายกึ่งถาวร และฝายถาวร เช่น ฝายหินเร ียงและฝายคอนกร ีตเสร ิมเหล็กนั้น ในการ

ก่อสร้างควรเน้นเรอื่ งความแข็งแรงเป็นหลัก ควรมีการวางฐานรากทีแ
่ ข็งแรงให้เพียงพอ โดยการ

เจาะลึกลงไปในพื้นทีร่ อ
่ งห้วยให้ถึงดินแข็งหร ือชัน
้ หินประมาณ 1 เมตร และมีสันฝายลึกเข้าไปในผนัง
ร่องห้วยทัง้ สองด้านอย่างน้อยข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินในแต่ละห้วยด้วย

หร ืออาจใช้ว ิธีการอย่างอื่นเพื่อเสร ิมความแข็งแรงของตัวฝายให้มากขึ้นก็ได้ อนึง่ ในการก่อสร้างฝายแต่
ละชนิด ถ้าเป็นฝายกึ่งถาวรหร ือฝายถาวรทีม
่ ีการเก็บกักน้า ควรคานึงถึงทางระบายน้าหร ือทางน้าล้นให้
เพียงพอกันกับปร ิมาณน้าทีไ่ หลผ่าน ไม่เช่นนั้นอาจจะกระทบกระเทือนกับโครงสร้างของฝายนั้น ๆ ได้
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การจัดการน้าบนพื้นทีส
่ ูงตามศาสตร์พระราชา (ฝายชะลอน้า)
วัตถุประสงค์

1. อธิบายเรอื่ งฝายชะลอน้าแต่ละรูปแบบ
2. อธิบายการสร้างฝายแต่ละรูปแบบ
3. อธิบายประโยชน์ของฝายชะลอน้า

กิจกรรม

1. ศึกษารูปแบบฝายชะลอน้า ฟังบรรยายพร้อมเอกสาร
2. ศึกษาว ิธีการสร้างฝายแต่ละรูปแบบ ฟังบรรยายพร้อมเอกสาร
3. ลงมือปฏิบัติการสร้างฝายชัว่ คราว

คลองไส้ไก่

- คลองไส้ไก่ คือ การขุดร่องน้าในทีด
่ ิน เป็นหนึง่ ในรูปแบบหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บน้าและ

กระจายความชุม
่ ชืน
้ ไปทัว่ บร ิเวณพื้นทีเ่ พาะปลูก

- คลองไส้ไก่ คือ การขุดร่องน้าในทีด
่ ิน เป็นหนึง่ ในรูปแบบหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บน้าและ

กระจายความชุม
่ ชืน
้ ไปทัว่ บร ิเวณพื้นทีเ่ พาะปลูก เปร ียบเสมือนลาธารทีม
่ ีความคดเคี้ยว มีการไหลตก
กระทบ น้าทีไ่ หลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทาให้เกิดความชุม
่ ชืน
้
ว ิธีขุดคลองไส้ไก่
ให้ขุดเป็นร่องโดยมีความกว้างและความลึก 50 เซนติเมตรโดยนาดินทีไ่ ด้จากการขุดมาถมใน

ฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้า ทีไ่ หลมาทาคันดินให้กว้าง 1 เมตรแล้วปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของคัน
ดิน ปลูกไม้ผลและผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร
นอกจากนี้ ใ ห้ ขุ ด หลุ ม เล็ ก ๆ

(หลุ ม ขนมครก) เพื่ อ ให้ น้ า ที่ ไหลมา

ตกในหลุ ม เป็ น การชะลอน้ า ที่ ไ หล
ผ่านไม่ให้ ไหลแรงเกินไป รวมถึงการ
ทาฝายเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อชะลอ

น้า ท าให้ น้า ซึม ลงใต้ ดิน ได้ ม ากที่สุ ด
และยังเป็นการล็อกตะกอนดิ นที่เกิด

จ าก ก ารทั บ ถ ม กั น ขอ งใบ ไม้ แ ล ะ
อิ นทร ียวั ตถุ ต่า ง ๆ ซึ่งอุ ด มด้ ว ยธาตุ
อาหารทีจ
่ าเป็นแก่พืช

120

การขุดคลองไส้ไก่มี 3 แบบ คือ
1. คลองไส้ไก่บนพื้นที่ลาดเอียงทีเ่ ป็นภูเขา
จะขุดคลองไส้ไก่เพื่อรับน้าจากบร ิเวณพื้นทีล
่ าดชันให้ลงมาสู่คลองไส้ไก่ เพื่อให้น้าไหลเอื่อย ๆ ซึมลงดิน
ให้มากทีส
่ ุดแล้วไหลผ่านไปยังพื้นทีต
่ ่าสุด
2. คลองไส้ไก่บนพื้นทีเ่ นิน

จะขุดคลองไส้ไก่เพื่อเปลี่ยนทางน้าให้ไหลมายังพื้นทีเ่ พาะปลูก เพื่อให้เกิดความชุม
่ ชืน
่ ของพื้นที่
3. คลองไส้ไก่บนพื้นทีร่ าบลุ่ม

จะขุดคลองให้คดโค้งให้น้าไหลเอื่อยแล้วค่อย ๆ ไหลแบบเคลื่อนตัวตลอดเวลา นอกจากกระจายความ
ชุม
่ ชืน
้ แล้วยังทาให้อากาศเข้ามาแทรกในน้า ทาให้น้าไม่เน่า
ประโยชน์ของคลองไส้ไก่
กักเก็บน้าให้ซม
ึ ลงดิน

เปลี่ยนทางน้าให้กระจายสู่พื้นทีเ่ พาะปลูก
ล็อกตะกอนดินหร ือธาตุอาหาร

ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
เครอื่ งมือ

สภาพแวดล้อม

จอบ เสียม และใจ

อยู่ในสถานทีจ
่ ร ิง ได้ฝึก

ปฏิบัติจร ิง แบบ on the Jop training
เงอื่ นเวลา

45 นาที เนื่องจากเวลาในการ

เร ียนรูม
้ ีจากัดหร ือเวลาน้อย ทาให้ว ิทยากรหร ือครูจะต้องใช้ว ิธีการแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
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8. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ (นาข้าวอินทร ีย์)สู่ว ิถีชาวนาไทย
หลักสูตร

ว ิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว ิธีการเร ียนรู ้

ใช้ว ิธีการบรรยาย 30 นาที แล้วให้ทก
ุ คนซักถามพูดกัน
ในกลุ่ม หร ือฝึกปฏิบัติจร ิง ในพื้นทีป
่ ลูกข้าว/ดานา (ถ้ามี)

“...ขอบใจทีน
่ าสิทธิบัตรนี้ ซึง่ ถือว่าเป็นการประกันว่าการข้าวไทยเป็นของไทยแท้ ซึง่ คน

หนักใจว่า เราเป็นข้าวไทยมานานแล้วจะกลายเป็นต้องไปกินข้าวฝรัง่ เพราะว่าสิทธิบัตรนี้
เป็นของฝรัง่ แต่ว่ามาอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นว่าเราได้รบ
ั ประกันว่าเราเป็นข้าวไทย และจะกิน
ข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการทีม
่ ีสิทธิบัตรนี้ ก็เป็นสิง่ ทีส
่ าคัญ และก็หวังว่า จะต้องทุกคนจะ
รักษาความเป็นไทยได้ด้วยรับประทานกินข้าวไทย ไม่ต้องกินข้าวฝรัง่ ...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ พระตาหนักเปี่ ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีร ีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
ข้าวเป็นพืชทีห
่ ล่อเลี้ยงเผ่าพันธุค
์ นไทยมานับตั้งแต่โบราณกาล โดยมีการค้นพบหลักฐานทีช
่ วี้ ่า

ได้เกิดภูมิปญ
ั ญาการปลูกข้าวด้วยการปักดาในวัฒนธรรมบ้านเชียงซึง่ มีอายุไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ ปี และ

จากการตรวจพบเมล็ดข้าวเก่าแก่อายุมากกว่า ๖,๐๐๐ ปี ผสมอยู่ในภาชนะดินเผาทีโ่ นนนกทา จังหวัด
ขอนแก่น สนับสนุนแนวคิดทีว่า บรรพบุรุษของเราชาวเอเชียอาคเนย์ ได้เรมิ่ ทาการปลูกข้าวก่อนทีว่ ิถี
แห่งข้าวจะแพร่หลายเข้าไปสู่ประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

คนไทยผูกพัน นับถือและบูชาข้าวในนามเร ียกขาน “แม่โพสพ” เทพธิดาประจาต้นข้าว ซึง่ เชือ
่ ว่า

คอยช่วยเหลือชาวนาให้สามารถทานาได้พอกินและพอสาหรับจุนเจือเพื่อนมนุษย์ ดังคาอธิษฐานของ

ชาวนาในอดีตระหว่างทาการหว่านเมล็ดพันธุข์ ้าว ๓ กาแรก ลงบนผืนนา โดยกาที่ ๑ กล่าวว่า “ทาบุญ”
กาที่ ๒ กล่าวว่า “ทาทาน” และกาที่ ๓ กล่าวว่า “เลี้ยงชีว ิต”
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ในขณะทีค
่ นไทยบร ิโภคข้าวเฉลี่ย ๑๕๐-๓๐๐ กิโลกรัมต่อคนต่อปี และข้าวกลายเป็น อาหาร
หลักของคนทัว่ โลกกว่า๔,๐๐๐ ล้านคน ทาให้ประเทศไทยส่งออกข้าวได้มากกว่า ๗ ล้านตันต่อปี โดยใน
ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ มียอดการส่งออกมากถึง ๙.๒ ล้านตัน

ด้วยเหตุปจ
ั จัยหลายอย่างทัง้ ด้านเศรษฐกิจและนโยบายรัฐ นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ว ีถีการปลูกข้าวด้วยความละเมียด ทะนุถนอมและเคารพ

เกื้อกูลต่อแม่โพสพ ธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย์ ผืนดินของบรรพชนชาวนาไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
ว ิถีดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง
การทานาเพื่อการ “ทาบุญ ทาทาน

เลี้ย งชีว ิต เคารพเกื้ อ กูล ในแม่ โพสพและ

ธรรมชาติ ” เปลี่ ย นเป็ น การผลิ ต เพื่ อ ขาย

และการให้ค่ากับผลกาไรและศรัทธาในเง ิน
ทองเป็นที่ตั้ง ส่ งผลให้ เกิดการขยายพื้นที่
ทานาอย่างกว้างขวาง

ข้อมูลจากทางสานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ปี พ .ศ. ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ระบุ ว่ า
ประเทศไทยมี พื้ นที่ เ พ าะปลู ก ข้ า วนาปี

๕๗.๔๒ ล้านไร่ ผลิตข้าวเปลือกได้ ๒๓.๓๙ ล้านตัน แต่ขณะเดียวกันชาวนาไทยกลับยากจนข้นแค้น เป็น
หนี้สิน ทีด
่ ินหลุดมือ
จากการทานาทีไ่ ม่ต้องใช้เง ินสักบาทในอดีต ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยปีพ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มสูงขึ้น

ถึง ๖,๐๐๐ บาท/ไร่ ซึง่ ในรายการนี้รวมถึงค่าซือ
้ ปุย
๋ และสารเคมีจากต่างประเทศทีเ่ พิ่มปร ิมาณมากขึ้นใน
ทุกๆ ปี ปุย
๋ ฝรัง่ เบียดแทนทีม
่ ูลจากควายอดีตเพื่อนคู่กายคูใจของบรรพชนชาวนาไทย ซึง่ นอกจากคอย
ช่วยเหลือชาวนาในด้านแรงงานแล้วยังผลิตปุย
๋ ธรรมชาติให้แก่ชาวนาอีกด้วย โดยควายรุน
่ ทีม
่ ีน้าหนัก

ประมาณ ๒๕๐ กิโลกรัม ๑ ตัว จะถ่ายมูลสดเฉลี่ยวันละ ๑๓.๕ กิโลกรัมหร ือคิดเป็นมูลแห้ง ๔ กิโลกรัม
วถ
ิ ี ช าวนายุ ค “เง น
ิ ทองเป็ น
ให ญ่ ” ที่ ดู เ หมื อ นว่ า จะเป็ น
ความหวั ง อั น เร ืองรองของพี่

น้ อ งชาวนา ได้ ส่ ง ผลสะท้ า น
สะเทือนต่ อระบบนิเวศนาข้าว
จากที่เ คยอุ ด มสมบู รณ์ ดั งค า

กล่าวทีว่ ่า “ในน้ามีปลา ในนามี

ข้ า ว” กลับล่มสลายกลายเป็น
ผืนนาอันไร้ซงึ่ ชีว ิต
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ไม่มีปูปลาในนาข้าวเฉกเช่นในอดี ต ควายเหล็กหร ือรถไถนาจากต่ างชาติบุกทลายไปทั่วทุกพื้นที่ ผืนนา
ไทยที่เคยอุดมก็โทรมทรุดลงอย่างรวดเร็วราวกับคนป่วยที่กาลังสิ้ นลม ซึง่ นั่นก็พอๆ กับว ิถีชาวนาไทยที่
ลมหายใจเรมิ่ รวยร ิน ภาพของชาวนาไทยผู้ เคยได้ รบ
ั การยกย่ อ งเป็น “กระดู กสั นหลังของชาติ ” กลับ
กลายเป็นภาพของผู้ที่อุดมด้วยปัญหาหนี้สิน ทีด
่ ินเปลี่ยนมือเป็นแหล่งชุมนุมของปัญหาสุขภาพทั้งกาย

และใจ และไร้ซงึ่ ศักดิ์ ศร ี ทั้งหมดคือจุ ดเรมิ่ ต้ นของคาถามแห่ งยุคสมั ยที่ว่า...ข้าวที่เรากินและส่งขายกั น
ทุกวันนี้ ยังจะสามารถเร ียกว่า “ข้าวไทย” ได้อยู่หร ือไม่

นาข้าวอินทร ีย์...กู้ชวี ิตชาวนาไทย
นาข้าวอินทร ีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวทีไ่ ม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุย
๋ เคมี สาร

ควบคุมการเจร ิญเติบโต สารควบคุมและกาจัดวัชพืชสารป้องกันกาจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว
ตลอดจนสารเคมีทใี่ ช้รมเพือ
่ ป้องกันกาจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บการผลิตข้าวอินทร ีย์ นอกจากจะทา
ให้ได้ผลผลิตข้าวทีม
่ ีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

การผลิตข้าวอินทร ีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรทีเ่ น้นเรอื่ งของธรรมชาติเป็นสาคัญ ได้แก่ การ

อนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการ
ปลูกพืชหมุนเว ียน การใช้ปุ๋ยอินทร ีย์ในไร่นาหร ือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวโดย
ว ิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี
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การเลือกใช้พันธุข์ ้าวทีเ่ หมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ ช่วยรักษาสมดุลของศัตรู

ธรรมชาติ การจัดการพืชดิน และน้า ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อทาให้ต้นข้าว
เจร ิญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อ
การระบาดของโรคแมลง และสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี้สามารถทาให้ต้นข้าวทีป
่ ลูก
ให้ผลผลิตสูงในระดับทีน
่ ่าพอใจ โดยมีเทคนิคและว ิธีการดังนี้
๑. ย่อยฟางและตอซังให้เป็นปุย
๋ หลังการเก็บเกี่ยว อย่าเผาฟางตอซัง หร ือหญ้า เพราะจะเป็น
การทาลายหน้าดินและจุลินทร ีย์ทม
ี่ ีประโยชน์ในดิน ควรปล่อยน้าเข้านาให้ได้ระดับความลึก ๕ - ๑๐ ซม.
แทน จากนั้นใช้น้าหมัก หยดไปกับน้าในอัตราไร่ละ ๑ ลิตร ปล่อยทิง้ ไว้ประมาณ ๓ - ๗ วัน น้าหมักจะ
กระตุ้นจุลินทร ีย์ในดินให้ทาการย่อยฟาง สังเกตได้โดยเมื่อหยิบฟางขึ้นดูจะพบว่าฟางเปื่ อยยุ่ย
กลายเป็นปุย
๋ อย่างดี

นอกจากนี้ การหมักฟางยังให้ประโยชน์อีกหลายประการคือ ได้ปุย
๋ หมักอินทร ีย์ชวี ภาพจากฟาง

ข้าว ซึง่ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้รว่ นซุยและฟูขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มจุลินทร ีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เมื่อ
ฟางย่อยสลายดีแล้วก็สามารถทาเทือกหว่านหร ือปักดาได้ทน
ั ที โดยไม่ต้องไถคราด ช่วยประหยัด

ค่าใช้จา่ ยขึ้น ทัง้ ยังสามารถปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในดินให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมต่อการทานาข้าว
คือประมาณ pH ๖.๕

๒. ทุบทาเทือก หลังจากฟางย่อยสลายดีแล้วหากมีน้าขัง หร ือมีความชืน
้ มากพอสามารถทุบทา

เทือกได้ทน
ั ที และควรคราดพื้นทีน
่ าให้เสมอกัน จะทาให้สามารถควบคุมระดับน้าได้ดี นอกจากนั้นยัง
สามารถควบคุมวัชพืชได้อีกด้วย ทาให้การงอกของต้นข้าวเป็นไปอย่างสม่าเสมอ สะดวกต่อการทา

กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใส่ปุย
๋ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าพื้นทีไ่ ม่เร ียบมีน้าขัง อาจทาให้เ มล็ดข้าว
ทีแ
่ ช่น้าเน่าเสียหายได้

๓. การเตร ียมเมล็ดพันธุข์ ้าวสาหรับเพาะปลูกก่อนการหว่าน หร ือการปักดาควรนาเมล็ดพันธุ์

ข้าวทีค
่ ัดไว้มาแช่หร ือ คลุกกับน้าหมัก (ทีม
่ ีส่วนผสมของสมุนไพรทีม
่ ีฤทธิใ์ นการขับไล่หร ือกาจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช) หร ือแช่หมักในน้าเชือ
้ ราไตรโคเดอร์มา ทิง้ ไว้ ๑-๒ คืน เมื่อนาไปหว่านจะช่วยในการ

ป้องกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชรบกวน อีกทั้งยังทาให้อัตราการงอกสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้
ใช้เวลาในการเพาะต้นกล้าสั้นลง ต้นกล้าทีไ่ ด้สมบูรณ์แข็งแรงง่ายต่อการย้ายกล้าและสามารถฟื้ นตัวเร็ว
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๔. การหว่านกล้าและการดานา หลังจากได้เมล็ดพันธุท
์ ค
ี่ ัดเลือกแล้ว ก็ทาการหว่านเมล็ดลงใน
แปลงเพาะทีเ่ ตร ียมไว้โดยอาจแบ่งจากทีน
่ า ๑ งาน เพื่อทาการตกกล้า การตกกล้าจะใช้เมล็ดพันธุข์ ้าว ๑
ถังครงึ่ ต่อแปลงเพาะขนาด ๑ งาน จะได้ต้นกล้าทีน
่ าไปปักดาในพื้นที่นาประมาณ ๕ ไร่ และเมื่อต้นกล้า

เรมิ่ ขึ้นควรให้น้าหมัก ในปร ิมาณ ๑ ลิตรต่อ ๑ ไร่ หยดไปกับน้าหร ือฉีดพ่น โดยผสมน้าหมัก ๑ ลิตร ต่อ
น้า ๔๐๐ ลิตร เมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ ๓๐ วัน ก็สามารถนาไปปักดาได้ โดยต้องตัดใบออกให้เหลือ
ความยาวจากรากประมาณ ๒๐ ซม. เพื่อลดการคายน้าทาให้ต้นข้าวฟื้ นตัวเร็ว

ในกรณีทเี่ ป็นนาหว่าน หลังจากทุบทาเทือกเร ียบร้อยแล้ว ใช้เมล็ดพันธุท
์ เี่ ตร ียมไว้ประมาณ ๑

ถังครงึ่ ต่อนา ๑ไร่ การหว่าน ควรหว่านให้กระจายทัว่ ทัง้ แปลง และไม่ควรใช้เมล็ดพันธุม
์ ากเกินไป เพราะ
จะทาให้ต้นข้าวขึ้นหนาแน่นส่งผลให้ต้นข้าวแคระแกรนและสิ้นเปลืองต้นทุนในการใส่ปุย
๋ เพิ่มมากขึ้น

๕. ให้อาหารดินเพื่อบารุงดิน และเร่งจุลินทร ีย์ในดิน หลังปักดาหร ือหว่านเมล็ดแล้ว ๑๐-๑๕ วัน

ควรให้ปุย
๋ หมักแห้งอินทร ีย์ชวี ภาพ และฉีดพ่นด้วยปุย
๋ น้าหมักชีวภาพเพื่อเร่งราก และสร้างอาหารตาม
ธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นกล้า โดยจุลินทร ีย์ในดินจะช่วยย่อยดิน ทราย และ

สารอาหารในดินป้อนให้แก่รากกล้า จะส่งผลให้รากลึกเร่งการแตกรากของข้าวได้มากขึ้น ทาให้ต้นข้าว
แข็งแรง กอมีขนาดใหญ่ รากหาอาหารได้ดี มีภูมิต้านทานโรคและแมลงสูง

เมื่อข้าวออกรวงเต็มทีต
่ ้นจะไม่ล้มข้าวแตกกอได้มาก ทรงพุ่มตั้งตรงลาต้นแกร่ง เหนียว ใบ

แข็งแรงตั้งตรงรับแสงแดดได้ดี ทาให้สังเคราะห์แสง และปรุงอาหารได้ดี โดยสีของใบจะเป็นสีเขียว
นวล ไม่ใช่สีเขียวเข้มบ้าใบเหมือนใช้ปุย
๋ เคมี ซึง่ สีของใบนี้จะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง และปร ิมาณของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

๖. บารุงดิ นเร่งจุลินทร ีย์ ก่อนข้าวตั้งท้อง

ประมาณ ๑๕ วัน ควรบารุงดิ นด้ วยปุ๋ย หมั กแห้ ง
อิ น ทร ีย์ ชีว ภาพ และปุ๋ ย น้ า หมั ก อิ น ทร ีย์ ชีว ภาพ
กระตุ้นการทางานของจุ ลินทร ีย์ในดิ นให้เร่งย่อย
สลาย และส ารองอาหารให้ เพี ย งพอกั บ ความ

ต้ อ งการของต้ น ข้ า วในขณ ะตั้ ง ท้ อ ง และเมื่ อ
อาหารเพียงพอต้นข้าวจะมีลาต้นอวบใหญ่ ปล้อง
ยาวใหญ่ พร้อมอุ้มท้อง และเมื่อข้าวตั้งท้องก็จะ

ได้ ข้ าวที่ท้อ ง อวบยาว ส่ งผลให้ รวงยาวใหญ่ เมล็ดมี ข นาดสม่าเสมอ มี จ านวนเมล็ดมาก (๒๕๐-๓๕๐
เมล็ดต่ อ ๑ รวง) เมล็ ดข้าวเต็ ม โครง (ไม่ มี เมล็ ดลี บ) เมล็ ดใส (ไม่ มี ท้อ งไข่ ปลา) รสชาติ ดี มี กลิ่ นหอม
น้าหนักดี (ถังละ ๑๑.๕ – ๑๒ กก.) ผลผลิตได้มาตรฐาน เป็นทีต
่ ้องการของตลาด ราคาสูง

นอกจากทาให้ต้นข้าวแข็งแรง แล้วการใช้ปุย
๋ อินทร ีย์ชวี ภาพยังช่วยฟื้ นฟูดินให้กลับมาอุดม

สมบูรณ์ หลังจากเปลี่ยนมาทานาแบบชีวภาพ โดยการไม่เผาฟางและใช้ปุย
๋ อินทร ีย์ชวี ภาพ โครงสร้าง
ดินจะค่อยๆ ดีขึ้น ดินดาร่วนซุ ย ค่าความเป็นกรด-ด่างมีความเหมาะสมมีอาหารพืชตามธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากจุลินทร ีย์ในดินทางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลดการใช้ปุย
๋ และ
สารเคมี จึงประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น
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9. ฐานคนรักษ์สุขภาพ ว ิถีสุขภาพแบบพอเพียง
หลักสูตร

ว ิธีการเร ียนรู ้

ว ิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ว ิธีการบรรยายสาธิตและปฏิบต
ั ิพร้อมกัน 40 นาที แล้วให้
ทุกคนในกลุ่มได้รว่ มกิจกรรมด้วย

บรรพบุรุษของเราเคยพูดไว้ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” นั้นสอดคล้องกับผลการว ิจัยจานวน

มากที่สะท้อ นว่า ภาวะจิตใจที่ไม่สบายนั้น ส่ งผลสะเทือ นจนก่ อให้ เกิดโรคทางกายอีกมากมายตามมา

การทากสิกรรมธรรมชาติ และประคองตนในว ิถีพอเพียงนั้น ทาให้เกิดสิ่งแวดล้อมทีด
่ ี ได้ดารงสติให้เกิด
เป็นสมาธิพร้อมกับการทางาน ส่งผลให้ จต
ิ พบกับความสงบเย็น ผลหลังจากนั้นคือการได้ มาซึง่ อาหาร

คุ ณ ภาพดี ไร้ส ารพิ ษ ครอบครัว ไร้ห นี้ สิ น และความโลภเบาบางลง ท าให้ ร าอยู่ ดี กิ น ดี ซึ่ง ถื อ เป็ น
“ภูมิค้ม
ุ กันทางสิ่งแวดล้อมกายและใจ"

วัตถุดิบ (สมุนไพรฤทธิเ์ ย็น)
1. ใบย่านาง

2. ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์)

3. ใบเตย

4. มะละกอครงึ่ สุกครงึ่ ดิบ

5. วอเตอร์เครส
8. ผงถ่าน

อุปกรณ์

6. หยวกกล้วย 7. ดินสอพอง

1. กะละมังใบเล็ก ใบใหญ่

2. ผ้าขนหนู

3. ถังน้าใบใหญ่มีฝาปิด

4. กระบวยสแตนเลส

5. เครอื่ งปั่น

6. ผ้าขาวบาง

การพอกหน้าด้วยสมุนไพร
ว ิธีทา

นาผงดินสอพองกับผงถ่าน และน้าใบย่านาง ผสมให้เข้ากัน แล้วนามาพอกหน้าทิง้ ไว้ 2o นาที

แล้วเช็ดหร ือล้างหน้าตามปกติ

น้าปั่นหยวกกล้วย
ว ิธีทา

1. ทาความสะอาดหยวกกล้วยแล้วนามาตัดเป็นท่อน ๆ
2. นาหยวกกล้วย และน้าเย็นปั่นให้เข้ากัน

3. นาน้าปั่นจากหยวกกล้วยกรองใส่ผ้าขาวบาง แล้วคั้นเอาแต่น้าสามารถนามาดื่มได้ปกติ
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การแช่มือแช่เท้า

มือและเท้า เป็นทีท
่ รี่ า่ งกายขับพิษออก ซึง่ การแช่มือแช่เท้าเป็นการใช้ฤทธิข์ องน้าอุ่นและ

สมุนไพร คลายกล้ามเนื้อเพื่อให้รา่ งกายได้ขับพิษออกได้อย่างเต็มที่ และช่วยปรับสมดุลร่างกาย หาก
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นการไหลเว ียนโลหิต ลดอาการชาทีป
่ ลายมือและเท้าและความ
เจ็บปวดต่างๆ บนร่างกาย ช่วยให้หลับสบาย ว ิธีการทาไม่ยาก ใช้เวลาไม่นาน

การแช่มือแช่เท้ามือและเท้าของคนเรา เป็นอวัยวะทีใ่ ช้ระบายเอาพิษออกจากร่างกายและใช้รบ
ั

สิ่งทีม
่ ีประโยชน์เข้ามาในร่างกาย เมื่อคนเราใช้มือและเท้าในกิจวัตรประจาวันมากกว่าส่วนอื่น กล้ามเนื้อ
ทีม
่ ือและเท้าจะเกิดอาการเกร็งค้าง ของเสียทีจ
่ ะระบายออกทางมือและเท้าก็จะไม่สามารถระบายออก
ได้ และสิ่งทีเ่ ป็นประโยชน์ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ เพราะกล้ามเนื้อทีเ่ กร็งค้างจะขวางทางระบายของพิษ
จึงมีศาสตร์ของการขูดกัวซา การกดจุด และการแช่มือแช่เท้า เพื่อทาการคลายเส้นเอ็นทีเ่ กร็งค้าง

การแช่มือ-แช่เท้า เป็นทางเลือกอีกทางทีส
่ ะดวก สามารถทาได้ด้วยตนเองในระยะเวลาทีไ่ ม่มาก

นัก การแช่มือ-แช่เท้า ควรใช้สมุนไพรฤทธิท
์ เี่ หมาะกับตนเอง ถ้าผู้ปว่ ยมีอาการร้อนเกินควรใช้สมุนไพร

ฤทธิเ์ ย็น เช่น ย่างนาง ใบเตย เบญจรงค์(อ่อมแซบ) หญ้าปักกิ่ง รางจืด ผักบุ้ง บัวบก เป็นต้ น ถ้าผู้ปว่ ย
มีอาการเย็นเกินให้ใช้สมุนไพรฤทธิร์ อ
้ น เช่น ขมิ้น ขิง ตะไคร้ ไพร ใบมะกรูด เป็นต้น เลือกสมุนไพร

อย่างใดอย่างหนึง่ หร ือหลายอย่างรวมกันให้ได้ประมาณ 1 กามือ ต้มกับน้า 1-2 ลิตรจนเดือด แล้วผสม
กับน้าธรรมดาให้อุ่นแค่พอรูส
้ ึกสบาย ถ้าไม่มีสมุนไพรเลย ก็ใช้น้าเปล่าต้มให้เดือดแล้วผสมน้าธรรมดา

ให้อุ่นก็ได้ จากนั้นแช่มือและเท้า แค่พอท่วมข้อมือข้อเท้า 3 นาที แล้วยกขึ้นจากน้าอุ่น 1 นาที ทาซ้าจน
ครบ 3 รอบ ในการแช่แต่ละรอบไม่ควรแช่เกิน 3 นาที ถ้าแช่เกิน 3 นาทีมักจะพบว่ามีอาการอ่อนเพลีย
หร ือไม่สบายในร่างกาย เพราะพิษจะเคลื่อนออกได้แค่ประมาณ 3 นาที ถ้าแช่ต่ออีก หลังจากนั้นพิษ

ของน้าอุ่นจะเคลื่อนเข้าทาร้ายร่างกาย โดยสามารถทาวันละประมาณ 1-2 ครัง้ ถ้าใช้สมุนไพรฤทธิเ์ ย็น
ต้มแล้วรูส
้ ึกไม่สบายก็ปรับใช้สมุนไพรฤทธิร์ อ
้ นต้มได้ถ้ารูส
้ ึกสบายกว่า

การแช่มือแช่เท้าจะช่วยกระตุ้นการไหลเว ียนของเลือดจากปลายเท้าไปทัว่ ร่างกาย ทาให้ลดอาการ

เมื่อยล้า เกิดการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ส่วนคนทีป
่ วดปลายเท้า มีอาการชาหร ือปวดขา ปวดเข่า

สามารถแช่เพื่อลดอาการอักเสบ (ยกเว้นในขณะทีบ
่ วมอักเสบหร ือมีการติดเชือ
้ ) ลดปวดได้ การแช่-มือ
แช่เท้าก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรูส
้ ึกดีขึ้นได้อย่างมากในทันที บางคนก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว บางคนก็
ค่อยๆดีขึ้น แต่ว ิธีนี้ก็เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้

ประโยนช์ของการแช่มอ
ื แช่เท้า :

• ลดการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อบร ิเวณมือ และเท้า
• ลดอาการเจ็บ ปวดของกล้ามเนื้อ และข้อกระดูก ลดอาการชาทีป
่ ลายมือ บร ิเวณขาและแขน
• ลดอาการอักเสบ

• ระบายพิษ ดีทอ
็ กซ์
• กระตุ้นการไหลเว ียนเลือด

มือและเท้าของคนเราเป็นอวัยวะทีใ่ ช้ระบายเอาพิษออกจากร่างกาย เมื่อเราใช้มือและเท้าใน
กิจวัตรประจาวันมากกว่าส่วนอื่น กล้ามเนื้อทีม
่ ือและเท้าจะเกิดอาการเกร็งค้าง การขูดกัวซา และการ
แช่มือแช่เท้า เป็นประจานั้น จะทาให้คลายการเกร็งค้าง เพิ่มการไหลเว ียนเลือด และระบายพิษได้
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ว ิธีการแช่

1. เลือกสมุนไพร ใช้สมุนไพรฤทธิท
์ เี่ หมาะกับตนเอง ถ้าร่างกายร้อน ควรใช้สมุนไพรฤทธิเ์ ย็น ถ้า

ร่างกายเย็นเกินให้ใช้สมุนไพรฤทธิร์ อ
้ น หากไม่มีสมุนไพร ใช้แค่น้าเปล่าก็ได้ อ่านเพิ่มเติมเรอื่ ง ฤทธิ์
ร้อน-เย็นได้ ทีน
่ ี่

2. นาสมุนไพรประมาณ 1 กามือ ต้มกับน้า 1-2 ลิตร จนเดือดประมาณ 5 นาที แล้วผสมกับน้า

ธรรมดาให้เท่าทีร่ ส
ู ้ ึกสบาย (หร ือผสมให้อุ่นจัด จะได้ผลดี หากทนได้ไม่ต้องฝืนมาก)

3. แช่มือและเท้าในภาชนะทีเ่ ตร ียมไว้ ให้ระดับน้าท่วมข้อมือข้อเท้าแช่ 3 นาที แล้วยกขึ้นจาก

น้าอุ่นพักไว้ 1 นาที แล้ว ทาซ้าอีก 2 รอบ สามารถเติมน้าร้อนเพิ่มได้ หากน้าเรมิ่ เย็นลง
ควรรู:้ ในการแช่แต่ละรอบไม่ควรแช่

นานเกินไป ถ้าแช่นานเกินเวลาทีแ
่ นะนา คือ 3
นาที มักจะพบว่ามีอาการอ่อนเพลียหร ือไม่

สบายในร่างกาย เนื่องจากอุณหภูมิของร่างกาย
เรมิ่ ขึ้นสูง

สภาพแวดล้อม อยูใ่ นสถานทีจ
่ ร ิง ได้ฝึกปฏิบัติ
จร ิง แบบ on the Jop training

เงอื่ นเวลา 45 นาที เนื่องจากเวลาในการเร ียนรู ้
มีจากัดหร ือเวลาน้อย ทาให้ว ิทยากรหร ือครู
จะต้องใช้ว ิธีการแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
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บทที่ 7 หลักการออกแบบเชิงภูมิสังคมและการออกแบบโคกหนองนาเบื้องต้น
ว ิทยากรผู้สอน : เคร ือข่ายครูพาทาทีจ
่ บหลักสูตรจิตอาสาพัฒนาชุมชน จากเคร ือข่ายกสิกรรมฯ
วัตถุประสงค์

: 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิดการออกแบบโคก หนอง นา ตามภูมิสังคม
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคานวณหาปร ิมาณน้าฝนในพื้นทีข
่ องตนเองได้

เวลาสอน

: จานวน ๓ - 6 ชัว่ โมง

รูปแบบการสอน

: การฟังบรรยายและใช้กรณีตัวอย่าง

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :
เป็นว ิชาการบรรยายโดยว ิทยากรทีม
่ ีความรู ้ ความเชีย
่ วชาญเฉพาะทางในการออกแบบพื้นทีเ่ พื่อ

การจัดการพื้นทีท
่ ก
ี่ ่อประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการออกแบบพื้นทีเ่ พื่อรองรับปร ิมาณน้าฝนเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บร ิโภคของเจ้าของพื้นที่ โดยพิจารณาการออกแบบตามภูมิสังคม คือ การออกแบบพื้นที่ที่
สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ ว ิถีชวี ิต ค่านิยม ความหลากหลายของวัฒนธรรม และ
ประเพณีทอ
ี่ ยู่รอบ ๆ บร ิเวณนั้น ประกอบไปด้วยแนวคิด 4 แนวคิด ดังนี้

1. แนวคิดการทาโคก หนอง นา โมเดล เป็นการจัดการพื้นทีซ
่ งึ่ เหมาะกับการทาเกษตร (การ

จัดการพื้นทีเ่ พื่อการกสิกรรม) แล้วมีการทาเกษตรแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่ (30 : 30 : 30 : 10) โดย
ยึดแผนการจัดการน้าของชลประทานคือ การทาอ่างใหญ่เพื่อเติ มอ่างเล็ก และอ่างเล็กเติมน้าเข้าสระน้า
แต่ในพื้นทีท
่ อ
ี่ ยู่นอกเขตชลประทาน เจ้าของพื้นทีจ
่ ะต้องจัดการน้าด้วยตัวเอง โดยยึดหลักการทีว่ ่าฝน
ตกเท่าไรต้องกักเก็บน้าไว้ให้ได้ทงั้ หมด ไม่ทงิ้ การปลูกข้าว และต้องปลูกป่า(วนเกษตร) ควบคู่กับการ

ปฏิบัติงานตามหลักการทรงงานของพระราชา คือ ต้องไม่ติดตารา ต้องมีความยืดหยุ่นในการทางาน ทา
ตามภูมิสังคมและทาแบบคนจน(ค่อย ๆ ทา ทาตามกาลัง) ซึง่ การจัดการพื้นทีเ่ หล่านี้แปลงเป็นคาไทย

ง่ายๆ คือ “โคก หนอง นา” ซึง่ โคก หนอง นา โมเดลนี้ แต่ละพื้นทีจ
่ ะมีสัดส่วนการกักเก็บน้า คือ พื้นที่

โคกสามารถกักเก็บน้าในพื้นดินได้กว่า 50 % ของปร ิมาณน้าฝนทีต
่ ก ส่วนพื้นที่หนองน้าสามารถกักเก็บ
น้าได้ทงั้ หมด 100 % ของปร ิมาณน้าฝนทีต
่ ก ส่วนนาก็สามารถกักเก็บน้าได้ทงั้ หมด 100 % ของ
ปร ิมาณน้าฝนทีต
่ กในพื้นที่เช่นเดียวกัน มีแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ดังนี้

1) ดินทีข
่ ุดทาหนองน้านั้นให้นามาทาโคก บนโคกปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”

ตามแนวทางพระราชดาร ิ

2) หนองน้านั้นเพื่อให้น้ากระจายไปเต็มพื้นทีใ่ ห้ขุด “คลองไส้ไก่” หร ือคลองระบายน้ารอบพื้นที่

โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นทีเ่ พื่อให้น้ากระจายเต็มพื้นทีเ่ พิม
่ ชืน
้ ลดพลังงานในการรดน้า
่ ความชุม
ต้นไม้

3) ทา ฝายทดน้า เพื่อเก็บน้าเข้าไว้ในพื้นทีใ่ ห้มากทีส
่ ุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นทีโ่ ดยรอบไม่มี การ

กักเก็บน้า ซึง่ น้าจะหลากลงมายังหนองน้าและคลองไส้ไก่ ให้ทาฝายทดน้าเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

4) พื้นทีน
่ านั้นให้ยกคันนาให้สูงและกว้าง โดยสูง 1 - 1.2 เมตร ความกว้างตามความเหมาะสม

เพื่อให้นาสามารถกักเก็บน้าไว้ได้ในยามน้าหลาก
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5) การทานา ให้ทานาน้าลึกปลูกข้าวอินทร ีย์พื้นบ้าน โดยเรมิ่ จากการฟื้ นฟูดินด้ วยการทาเกษตร
อินทร ีย์ คืนชีว ิตเล็ก ๆหร ือจุลินทร ีย์กลับคืนแผ่นดิน ข้าวพันธุพ
์ ื้นเมืองทีเ่ ติบโตด้วยดินทีอ
่ ุด มจะมี
ภูมิค้ม
ุ กันต่อโรคและแมลง

6) ควบคุมปร ิมาณน้าในนาเพื่อคุมหญ้า ทาให้ปลอดสารเคมีได้ปลอดภัยทัง้ คนปลูก คนกิน
7) บนคันนา และโดยรอบพื้นที่ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทาให้พออยู่

พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทาบุญ ทาทาน
เก็บรักษา ค้าขาย และเชือ
่ มโยงเป็นเคร ือข่าย

8) การพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ ทัง้ การขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

และเพิ่มการระบายน้ายามน้าหลาก

2. หลักการคานวณเชิงปร ิมาณ เป็นหลักการคานวณเพื่อหาปร ิมาณน้าฝนที่ตกในพื้นที่ของเรา

โดยสิ่ งที่ เราใช้เป็นเครอื่ งมื อ ในการกั กเก็ บน้ าฝนคื อ การขุ ดสระหร ือการขุ ดบ่ อ น้ า โดยเราจะต้ อ งคิ ด
เสมอว่ า เราต้ อ งกั ก เก็ บ น้ า ฝนทุ ก หยดเพื่ อ ไว้ ใช้ต ลอดปีห ร ือเราต้ อ งกั ก เก็ บ น้ า ฝนในพื้ น ที่ข องเราให้
ได้ มากที่สุด สิ่งที่เราควรรู ้ เพื่อประกอบการคานวณการเก็บน้าฝนไว้ในสระน้าหร ือบ่อน้านั้น เราต้ องรู ้
ปร ิมาณน้าฝนที่ตกในพื้นที่ของเราให้ได้เสียก่อน โดยใช้เครอื่ งมือ search engine ค้นหาปร ิมาณน้าฝน
ที่ตกในเขตพื้นที่ที่ต้องการ จานวนพื้นที่ที่เราต้ องการทาโคก หนอง นา ข้อ มูลเพีย ง 2 อย่ างก็ ทาให้ เรา
ทราบแล้วว่าเราต้องกักเก็บน้าเพื่อใช้ในการบร ิโภคจานวนเท่าใด
หลักการสาคัญของโคก หนอง นา โมเดล คือ การเก็บกักน้าที่ตกลงมาจากฟ้าไว้ให้ได้มากที่สุด
โดยสามารถเก็บไว้ในสภาพทีอ
่ ยู่ในธรรมชาติ ได้แก่
หนองน้า การขุดหนองหร ือสระเก็บน้าทีด
่ ี ควรมีลักษณะคดโค้ง และมีความต่างระดับลึ กตื้น
เพราะการขุดหนองลงไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าตัด ทาให้ปลาไม่สามารถวางไข่ได้ เพราะปลาจะวางไข่
บร ิเวณตะพักส่วนความลึก ของหนองขึ้นอยู่กับปร ิมาณน้าฝนทีต
่ กในพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9) ทรงคานวณน้าอย่างละเอียด พบว่าใน 1 ปี มีวันทีฝ
่ นไม่ตก 300 วัน ซึง่ วันทีฝ
่ น
ไม่ตกนี้ น้าจะระเหยไปวันละ 1 เซนติเมตร ดังนั้น
ใน 1 ปี น้าจึงระเหยไป 3 เมตร การขุดบ่อจึงต้องขุดลึกมากกว่า 3 เมตร เพื่อให้มีน้าเหลือพอใน
หน้าแล้ง หร ือช่วงทีฝ
่ นทิง้ ช่วง
โคก นาดินที่ขุดจากหนองน้ามาทาเป็นโคก บนโคกสามารถปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
คือใช้เป็นไม้ใช้สอยเพื่อสร้างบ้านเร ือน และช่วยสร้างความร่มเย็น ความชุม
่ ชืน
่ ในพื้ นที่ ควรปลูกป่าเป็น
ไม้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ ย ไม้เรยี่ ดินและพืชหัวใต้ดิน เพื่อให้รากสานกันหลายระดั บราก
พืชจะทาหน้าที่เก็บกักน้าไว้ใต้ดิน นอกจากนี้ควรปลูกแฝกเพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ป่า
ที่อยู่บนโคกสามารถกักเก็บน้าใต้ ดิน ไว้ประมาณ 50% ของปร ิมาณน้าฝนที่ตกลงมา ตาแหน่งของป่าควร
อยู่ทศ
ิ ตะวันตกเพื่อช่วยบังแสงอาทิตย์ยามบ่าย
นา ควรทาคันนาสูงอย่างน้อย 1 เมตร เพราะเมื่อฝนตกลงในพื้นที่นา จะสามารถเก็บน้าได้
เท่ากับความสูง×ความสูง×ความยาวของคันนา เช่น นา 1 ไร่มีขนาด 1,600 ตร.ม. เมื่อยกคันนาสูง 1
เมตร จะสามารถเก็บน้าได้ 1,600 ลบ.ม. แต่น้าทีเ่ ก็บไว้ในนาจะค่อย ๆ ซึมลงดินอย่างน้อย 50 %

จึงเหลือน้าทีอ
่ ยู่บนผิวดินครงึ่ หนึง่ ของปร ิมาณน้าทัง้ หมด คือ 800 ลบ.ม. แต่น้าทีซ
่ ม
ึ หายไปจะช่วยสร้าง
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ความชุม
่ ชืน
่ และเก็บน้าไว้เป็นน้าใต้ดิน นอกจากนี้การสร้างคันนาทีใ่ หญ่จะทาหน้าทีเ่ หมือนเขื่อนช่วย
เก็บน้าไว้ในนาและสามารถปลูกพืช ผักหร ือไม้ผล ได้อีกด้วย

คลองไส้ไก่ ควรขุดคลองไส้ไก่ให้คดเคี้ยวทัว่ พื้นทีเ่ พื่อเป็นทางน้าบนดินส่งความชุม
่ ชืน
่ ไปทั่วพื้นที่

โดยไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการติ ดตั้ งท่อส่งน้าหร ือสปร ิงเกอร์ ซึง่ ตลอดแนวคลองไส้ ไก่ก็สามารถ

ปลูกพืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ ได้อีกด้วย ในแนวคลองไส้ไก่ควรขุดบ่อพักน้าหร ือหลุมขนมครกไว้เป็นระยะ เพื่อ
ดักเก็บน้าไว้ซงึ่ บ่อพักน้าจะช่วยเพิ่มความชืน
่ สัมพัทธ์ในพื้นที่ และลดภาระทีต
่ ้องคอยรดน้าพืชอยู่ตลอด

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การคานวณออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา ให้งา่ ยต่อการเร ียนรูต
้ ่อผู้อบรม

สามารถแยกการคานวณ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1) หาปร ิมาณน้าฝนทีต
่ กทัง้ ปีในพื้นทีข
่ องตัวเอง มีสูตรการคานวณ ดังนี้

ปริมาณน้าฝนที่ต้องกักเก็บ = จ้านวนไร่ × ขนาดพืนที่จ้านวน 1 ไร่ × ปริมาณน้าฝน/ปี
2) การคานวณหาพื้นทีก
่ ารทานา เป็นการคานวณหาพื้นทีก
่ ารทานาเพื่อการบร ิโภค

ตลอดทัง้ ปี โดยอ้างอิงจากจานวนสมาชิกในครอบครัวทีม
่ ีการบร ิโภคข้าวตลอดทั้งปี มีสูตรการคานวณ
2 สูตร ดังนี้

2.1) สูตรจานวนข้าวสารทีบ
่ ร ิโภคทัง้ ปี

จ้านวนข้าวสารที่บริโภคทังปี = จ้านวนคนใน ครัวเรือน × จ้านวนข้าวสารที่บริโภคต่อคนตลอดทังปี
2.2) สูตรการคานวณหาพื้นที่นา

พืนที่นา = จ้านวนข้าวสารที่บริโภคทังปี

จ้านวนข้าวเปลือกที่ผลิตได้ต่อไร่ × 45 %
100

ว ิทยากรยกตัวอย่างในการคานวณการหาปร ิมาณน้าฝนเพื่อทาโคกหนองนา ดังนี้ ครอบครัวหนึง่

มีพื้นทีท
่ ั้งหมด 90 ไร่ 2 งาน ปร ิมาณน้าฝนที่ตกตลอดทัง้ ปีอยู่ที่ 1,100 มิลลิเมตร/ปี ครอบครัวมีสมาชิก
ทัง้ หมด 25 คน จงคานวณหาปร ิมาณน้าฝนที่ต้องกักเก็บ จานวนพื้นที่นาทีเ่ พียงพอต่อการบร ิโภคทั้งปี
และพื้นทีข
่ ุดสระเพื่อกักเก็บน้า

พื้นทีข
่ นาด 90 ไร่ 2 งาน คิดเป็นตารางเมตรได้ ดังนี้

1 ไร่ = 1,600 ตร.ม.

ดังนั้น 90 ไร่ 2 งาน = (90 × 1,600) + 800
= 144,800 ตร.ม.

ปร ิมาณน้าฝนทีต
่ กทัง้ ปีในพื้นที่
พื้นทีท
่ านา

= 25 คน × 110 กก./คน/ปี

= 144,800 ตร. × 1.1 ม.

= 159,280 ลูกบาศ์เมตร
600 กก./ไร่ × 45

= 2,750 กก. (คิดเป็น 3,000 กก.)
= 3,000 /270

= 11.11 คิดเป็น 11 ไร่ 1 งาน

100

270 กก./ไร่
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พื้นที่ จานวน 11 ไร่ 1 งาน สามารถกักเก็บน้าฝนได้ 100 %
พื้นที่นามีขนาด

= 11.1 ไร่ × 1,600 ตร.ม.

ดังนั้นนา 11 ไร่ 1 งาน กักเก็บน้าได้

= 18,000 ตร.ม. × 1.1 ม.

= 17,600 (คิดเป็น 18,000 ตร.ม.)
= 19,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

3) การคานวณหาพื้นทีข
่ องสระน้าหร ือบ่อน้า
การขุดแบบคดเคี้ยวมีตะพักน้าตามโคก หนอง นา โมเดล เพื่อรองรับปร ิมาณน้าทีต
่ กใน
พื้นทีท
่ ั้งปี ต้องขุดสระขนาด เท่าใด
พื้นทีข
่ นาด 1 งาน มีเส้นระยะขอบสระยาว 80 ม. และมีส่วนทีเ่ ป็นตะพักลาดชันไม่ได้ขุด ยาว 16.5 ม.
ดังนั้น พื้นทีข
่ นาด 1 งาน ไม่ถูกขุด

= 80 × 16.5
= 1,320 ตร.ม.

เมื่อพื้นทีข
่ นาด 1 งาน ขุดลึก 5 เมตร

= 400 ตร.ม. × ความลึก 5 ม. = 2,000 ตร.ม.

ดังนั้น พื้นทีข
่ นาด 1 งาน ขุดลึก 5 เมตร = 2,000 – 1,3200
= 680 ตร.ม.
พื้นทีข
่ นาด 1 ไร่ มีเส้นระยะขอบสระยาว 160 ม. และมีส่วนทีเ่ ป็นตะพักลาดชันไม่ได้ขุด ยาว 16.5 ม.
ดังนั้น พื้นทีข
่ นาด 1 ไร่ ไม่ถูกขุด

= 160 × 16.5
= 2,640 ตร.ม.

เมื่อพื้นทีข
่ นาด 1 ไร่ ขุดลึก 5 เมตร

= 1,600 ตร.ม. × ความลึก 5 ม. = 8,000 ตร.ม.

ดังนั้น พื้นทีข
่ นาด 1 ไร่ ขุดลึก 5 เมตร = 8,000 – 2,640
= 5,360 ตร.ม.
ซึง่ เมื่อขุดดินขนาด 1 ไร่ ความลึก 5 เมตร สามารถถมทีใ่ นระดับความสูง 1 เมตร ได้ 3.25 (คิดเป็น 3 ไร่ 1 งาน)
ดังนั้น พื้นทีท
่ ใี่ ช้จร ิงไปแล้ว คือ ขุด 1 ไร่ + ถม 3 ไร่ 1 งาน
ฉะนั้น พื้นทีท
่ ต
ี่ ้องขุดและถม 90 ไร่ 2 งาน

= 4 ไร่ 1 งาน (คิดเป็น 4.25)
= 90.50/4.25
= 21.29 (คิดเป็น 21 ไร่ 1 งาน)

ดังนั้น พื้นทีข
่ ุดบ่อน้า 21 ไร่ 1 งาน รองรับปร ิมาณน้าฝน

= 21.25 × 1,600 ×1.1
= 37,400 ลบ.ม.

และ พื้นทีโ่ คกมีขนาด

= 21.25 × 3.25
= 69.06 (คิดเป็น 70 ไร่)

ซึง่ พื้นทีโ่ คกสามารถรองรับได้ 50 %

= 70 × 1,600 × 1.1
= 123,200/2
= 61,600 ลบ.ม.
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ดังนั้นสรุปได้ดังนี้ 1) พื้นที่ 90 ไร่ 2 งาน รองรับน้าฝนได้ปร ิมาณ 159,280 ลูกบาศ์เมตร/ปี
2) พื้นทีท
่ านาสาหรับคน 25 คน ทีต
่ ้องบร ิโภคทัง้ ปี จานวน 3,000 กก. คิดเป็น 11 ไร่ 1
งาน รองรับน้าฝนได้ 19,800 ลบ.ม./ปี
3) พื้นทีข
่ ุดสระน้า จานวน 21 ไร่ 1 งาน รองรับน้าฝนได้ 37,400 ลบ.ม./ปี
4) พื้นทีโ่ คก จานวน 70 ไร่ รองรับน้าฝนได้ 61,600 ลบ.ม.
3. หลักความสัมพันธ์ตามภูมิสังคม การออกแบบพื้นทีแ
่ ปลงเพื่อจัดเก็บน้าในระดับไร่นา ใช้

หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคมมาประยุกต์กับการออกแบบผังแปลง โดยหลักการมีปจ
ั จัยหลักที่
สาคัญของการออกแบบพื้นที่ ภูมิ คือ สภาพทางกายภาพ เช่น สภาพดิน น้า ลม ไฟ(แสงแดด) สังคม

วัฒนธรรม ความเชือ
่ ภูมิปญ
ั ญาดั้งเดิมทีอ
่ ยู่ในพื้นที่ ซึง่ ในการออกแบบจะให้ความสาคัญกับ “สังคม”

มากกว่า “ภูมิ” คือต้องออกแบบตามสังคมและวัฒนธรรมของคนทีอ
่ ยู่ แม้ว่าภูมิประเทศจะเหมือนกันก็
ตาม หากสังคมต่างกันการออกแบบก็จะต่างกันออกไปมีหลักพิจารณา ดังนี้
1) ปร ิมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปีทต
ี่ กในพื้นที่

2) ความสูง – ต่าของพื้นทีแ
่ ละทิศทางการไหลของน้าในแปลง
3) การวางองค์ประกอบของพื้นทีใ่ ห้มีความสัมพันธ์สอดคล้องภูมิสังคม ดังนี้

น้า : สระน้าควรวางในตาแหน่งที่ลมร้อนพัดผ่าน (จากทิศตะวันตกเฉียงใต้

ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) และขุดเลียนแบบธรรมชาติ

ดิน : เราต้องรูจ้ ก
ั ลักษณะของดินเพื่อทีจ
่ ะวางแผนขุดสระน้าอย่างหมาะสม หร ือ

ต้องปรับสภาพดินอย่างไร ซึง่ ตาแหน่งของโคกควรวางในตาแหน่งทางทิศตะวันตก
เพื่อให้ต้นไม้ใหญ่บังแสงแดดในตอนบ่าย เป็นต้น

ลม : ควรศึกษาทิศทางลมว่าลมร้อน ลมหนาว และลมฝนพัดมาทางทิศใด

โดยทัว่ ไปลมฝนหร ือลมมรสุมจะพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนลมหนาวหร ือลม

ข้าวเบาจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น การวางตาแหน่งอาคารบ้านเร ือน
ไม่ควรวางขวางทิศทางลมหนาว นอกจากนี้ การออกแบบบ้านให้มีทศ
ิ ทางของช่องลม

สอดรับกับลมที่พัดมาแต่ละฤดูกาล ซึง่ จะช่วยเรอื่ งของการลดใช้พลังงานในบ้าน ช่วยทา
ให้บ้านเย็น อยู่สบายมากขึ้น

ไฟ (แสงแดด) : สารวจทิศทางแสงแดด ทิศทางการขึ้นและลงของดวงอาทิตย์

ในแต่ละฤดูกาล เพื่อให้การวางตาแหน่งของแต่ละกิจกรรมเหมาะสมทีส
่ ุด เช่น บ้านให้
หน้าต่างบ้านรับแสงตอนเช้า การวางตาแหน่งให้เงาต้นไม้บังแดดในยามบ่าย การวาง
ตาแหน่งแปลงนาให้วางในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก เป็นต้น

คน : ถือเป็นตัวแปรทีส
่ าคัญ ควรจะออกแบบให้เหมาะสมกับฐานะและกาลัง

ของเจ้าของทีด
่ ิน และประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก

4. หลักการเขียนแบบ เป็นการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเขียนหร ือวาดเส้น รูปภาพ

สัญลักษณ์ และรายการประกอบแบบ ลงบนกระดาษเขียนแบบหร ือคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การสร้า งหร ือการซ่อ มแซมชิ้นงานต่ า ง ๆ เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยแบบจะแสดงรายละเอี ย ดหร ือ
ข้อกาหนดของงานที่ชา่ งหร ือผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจตรงกันกับผู้ออกแบบ สามารถอ่านแบบได้ถูกต้อง
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และปฏิบัติตาม รูปแบบรายการที่กาหนดไว้ได้ ลักษณะของแบบโดยทัว่ ไปมี 3 ลักษณะ ได้แก่ รูปแปลน
และรูปด้ าน รูปตัด และรูปขยาย ซึง่ การเขียนแบบสามารถเขียนได้ 2 ลักษณะคือ การเขียนแบบด้วยมือ
เปล่า และเขียนแบบด้วยเครอื่ งมือและอุปกรณ์

ผลการเร ียนรูข้ องผู้เข้าร่วมการอบรม :
ผู้ เข้ าอบรมมี ส่ ว นร่ว มในการเร ียนรูเ้ นื่ อ งจากว ิทยากรได้ ย กตั วอย่ างการคานวณเพื่อออกแบบ

พื้นที่ตามโมเดล โคก หนอง นา ทาให้ ผู้ เข้าอบรมทราบว่าการออกแบบต้ องคานวณหาพื้นที่ แ บ่งเป็น 3
ส่วน คือพื้นทีข
่ องโคก ของหนอง และนา ซึง่ ทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถคานวณอย่างคร่าว ๆ ได้ หลังจาก
ฟังบรรยายมีการให้ใบงานให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคานวณและออกแบบพื้นทีท
่ โี่ ครงการจัดเตร ียมไว้

สรุป หลักการออกแบบและการออกแบบโคก หนอง นา เบื้องต้น
1 หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคม ดิน น้า ลม ไฟ พืช คน
2 การสารวจพื้นที่ ก่อนการออกแบบ

3 ขั้นตอนออกแบบโคก หนอง นา ด้วยตนเอง

หัวใจ คือ การอยู่รว่ มกับธรรมชาติ โดยไม่ฝืนธรรมชาติ
เกษตรทฤษฎีใหม่(2/8): หลักการออกแบบพื้นที่ด้วยภูมิสังคม

เกษตรทฤษฎีใหม่(3/8): การคานวณการเก็บน้าด้วยโคก หนอง นา โมเดล
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Work Shop “การจัดการพื้นที่ ดิน น้า ป่า คน”
ว ิทยากรผู้สอน : ว ิทยากรภายนอก /ภายใน
วัตถุประสงค์

: 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคานวณหาปร ิมาณน้าฝนในพื้นทีข
่ องตนเองได้
2) ผู้เข้าอบรมมีหลักคิดในการออกแบบพื้นทีข
่ องตนเองตามความสัมพันธ์ของ ดิน น้า
ป่าและคน

เวลาสอน

: จานวน 3 ชัว่ โมง

รูปแบบการสอน

: 1) ฟังบรรยาย
2) การลงมือปฏิบัติในพื้นทีท
่ ก
ี่ าหนด

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :
เนื้อหาว ิชานี้เป็นความต่อเนื่องจากว ิชา การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเพื่อรองรับภัยพิบัติ ซึง่ ผู้เข้าอบรมต้องคานวณหาปร ิมาณต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย โดยมีการ
ออกแบบเบื้องต้น ในกระดาษฟลิตชาร์ต จากนั้นแต่ละกลุ่มต้องลงไปออกแบบในพื้นทีท
่ จ
ี่ ด
ั ไว้ นั้นคือ
ลานดินสวนหย่อมของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ซึง่ ว ิทยากรผู้สอนมีโจทย์แก่ผู้เข้าอบรม
เพื่อฝึกการคานวณหาพื้นที่ในการออกแบบโคก หนอง นา ดังนี้
ข้อ 1 สาหรับสีนาเง ิน มีขนาดพื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน ปร ิมาณน้าฝน 1,300 มม./ปี ระดับน้าท่วมปกติ
0.5 เมตร ผิดปกติ 0.75 เมตร พื้นที่ต่ากว่าระดับถนน 1 เมตร ครอบครัวมีสมาชิก 6 คน ดังรูป

ข้ อ 2 ส าหรับ สี เหลื อ ง มี ข นาดพื้ น ที่ 15 ไร่ 2 งาน ปร ิมาณน้ า ฝน 1,100 มม./ปี ระดั บ น้ า ท่ ว มปกติ
2 เมตร ต่ากว่าระดับบถนน 1 เมตร มีสมาชิกในครอบครัว 8 คน ดังรูป
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ข้ อ 3 ส าหรับ สี แ ดง ขนาดพื้ น ที่ 3 ไร่ 1 งาน ปร ิมาณน้ า ฝน 900 มม./ปี ระดั บ น้ า ท่ ว มปกติ
1 เมตร พื้นทีต
่ ่ากว่าระดับถนน 0.75 เมตร ครอบครัวมีสมาชิก 4 คน ดังรูป

ข้อ 4 สาหรับสี ชมพู ขนาดพื้นที่21 ไร่ 2 งาน ปร ิมาณน้าฝน 1,200 มม./ปี ระดับน้าท่วมปกติ
0.75 เมตร พื้นทีต
่ ่ากว่าระดับถนน 1.5 เมตร ครอบครัวมีสมาชิก 15 คน ดังรูป

ข้อ 5 สาหรับสีเขียว ขนาดพื้นที่ 35 ไร่ ปร ิมาณน้าฝน 1,500 มม./ปี ระดับน้าท่วมปกติ 1 เมตร
พื้นที่ต่ากว่าระดับถนน 1.5 เมตร ครอบครัวมีสมาชิก 7 คน ดังรูป
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บทที่ 8 ถอดรหัส “พระมหาชนก”

ถอดรหัส “พระมหาชนก” จากมุมมองด้านการพัฒนามนุษย์และองค์การ
อัจฉร ิยภาพอันสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัว
คติธรรมการพัฒนามนุษย์ตามแนวทาง “การฟื้ นฟูต้นมะม่วง”
ภาวะผู้นาที่ดีย่ อมแตกต่ างจากปุถุชนธรรมดาทั่วไปทั้งหลาย เมื่อเห็ นภั ยพาล คืบคลานเข้ามา
หร ือเห็นปัญหาเกิดขึ้น ปุถุชนมักจะตื่นตระหนก ร่าร้องโวยวาย กล่าวโทษใส่รา้ ยกัน คนเหล่านี้มัก “พลิก

ว ิกฤติให้กลายเป็นหายนะ” ในทางตรงข้ามผู้ทม
ี่ ีภาวะผู้นาคือผู้ทต
ี่ ั้งอยู่ในสติสัมปชัญญะ ใช้ปญ
ั ญา เร ียก
ระดมผู้รูม
้ าช่วยกันขบคิดเพื่อแสวงหาทางออกและฟื้ นฟูกู้ปัญหาเหล่านั้น พระมหาชนกคือแบบอย่าง

แห่งภาวะผู้นา เมื่อเห็นปัญหา แม้ตนเองจะมีความทุกข์ใจหนักหนากับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ตั้งสติเร ียก

ระดมปราชญ์ราชบัณฑิต แล้วเตื อนสติ ว่าแทนที่จะมานั่งพร่าบ่นเสี ยอกเสียใจ แต่ ควรจะมาช่วยกันคิด
แ ละด าเนิ น การ “พ ลิ ก ว ก
ิ ฤต ให้ กลาย เป็ น โอ กาส ” ม าก กว่ า ใน ต อ น นี้ พ ระอั จ ฉ ร ิย ภ าพ ขอ ง

พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวได้ ปรากฏให้ เห็ นเด่ นชัดอีกครัง้ เมื่อ ทรงนาเสนอ “แนวทางการฟื้ นฟูต้น
มะม่วง” อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักว ิชาถึง 9 ว ิธีการ ดังทีป
่ รากฏในตอนที่ 35
(ตอนที่ 35) อุทจ
ิ จพราหมณ์มหาศาลร ีบมาเฝ้าพระราชา พร้อมด้วยลูกศิษย์สองคน คือ จารุ
เตโชพราหมณ์และคเชนทรสิงหบัณฑิตสองคนนี้ คนแรกชานาญการปลูก คนที่สองชานาญการถอน
ทันใดทีม
่ าถึง คเชนทรสิงหบัณฑิตก็ทรุดลงแทบพระบาทของพระราชาแล้วทูลว่า

“ข้าพระองค์ผิดไป

เอง เมื่อเหล่าอมาตย์ขอให้ข้าพระองค์ชว่ ยเก็บมะม่วงถวายพระอุปราช ข้าพระบาทจึงนาเอา “ยันตกล
เก็บเกี่ยว” มาใช้ มิได้คิดว่าจะทาให้ต้นมะม่วงถอนรากโค่นลงมา พระพุทธเจ้าข้าขอรับ.”
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พระราชตรัสว่า: “อย่าโทมนัสไปเลย อาจารย์ผู้ดาร ิการ ต้นมะม่วงโค่นไปแล้ว ณ บัดนี้ปญ
ั หาคือ
ฟื้ นฟูต้นมะม่วงได้อย่างไร เรามีว ิธีเก้าอย่างทีอ
่ าจใช้ได้
หนึง่ เพาะเม็ดมะม่วง

สอง ถนอมรากทีย
่ ังมีอยู่ให้งอกใหม่ สาม ปักชากิ่งทีเ่ หมาะแก่การปัก

ชา สี่ เอากิ่งดีมาเสียบยอดกื่งของต้นทีไ่ ม่มีผลให้มีผล ห้า เอาตามาต่อกิ่งของอีกต้น หก เอากิ่งมาทาบ
กิ่ง เจ็ด ตอนกิ่งให้ออกราก แปด รมควันต้นทีไ่ ม่มีผลให้ออกผล เก้า ทา”ชีวาณูสงเคราะห์” ท่าน

พราหมณ์มหาศาล จงให้พราหมณ์อันเตวาสิกไปพิจารณา” อุทจ
ิ จพราหมณ์รบ
ั สนองพระราชโองการ ว่า:
ข้าพระองค์ผู้ทรงภูมิปญ
ั ญา จะให้คเชนทรสิงหบัณฑิตนาเครอื่ ง ‘ยันตกล’ ไปยกต้นมะม่วงให้ตั้งตรง

ทันที และจะให้จารุเตโชพราหมณ์เก็บเม็ดและกิ่ง ไปดาเนินการตามพระราชดาร ิ” พระราชโปรดให้สอง
คนนั้นร ีบไป แต่ขอให้พราหมณ์มหาศาลคอยรับพระราชดาร ิต่อไป

มีประเด็นที่น่าสนใจและเห็นว่าเป็นประเด็นทีส
่ าคัญเป็นอย่างยิ่งในตอนที่ 35 นี้ก็คือ
ว ิธี 9 อย่ า งในการฟื้ นฟู ต้ น มะม่ ว ง ผู้ เขี ย นได้ เ คยสอบถามความคิ ด เห็ น จากนั ก ว ชิ าการด้ า น
การเกษตรบางท่าน พบว่า แนวทางการฟื้ นฟูต้นมะม่วงทั้ง 9 ว ิธีการนั้น ถือเป็นภูมิปัญญาที่สาคัญและ

ล้าลึกอย่างยิ่งในว ิชาการทางเกษตรศาสตร์ สะท้อนให้เห็ นว่าผู้ประพันธ์ “พระมหาชนก” ได้ศึกษาค้นคว้า
ศาสตร์ทางด้ านนี้ มาอย่ างลึกซึง้ อย่ างไรก็ ตาม ผู้เขีย นบทความนี้ มิ ได้ เป็นนั กว ิชาการที่มี ความรูค
้ วาม

เข้าใจทางการเกษตร แต่ผู้เขียน – ในฐานะของนักว ิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

– ใคร่ขอตั้งข้อสังเกตในทีน
่ ี้ว่านี่คือ “รหัสนัยทีล
่ ึกซึง้ ” ยิ่งนักและน่าจะเป็นรหัสนัยที่นักว ิชาการด้านการ

พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์แ ละองค์การพึงขบคิ ดตี ประเด็ นให้ แ ตกว่าจะถอดรหั สแนวทางการ “ฟื้ นฟูต้น
มะม่วง” ทั้ง 9 ว ิธีการให้ออกมาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการ “ฟื้ นฟูทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ” ได้
อย่างไร?

เนื่ อ งด้ ว ยภู มิ ปัญ ญาอั นมี ข อบเขตจ ากั ด ของผู้ เขี ย นเอง ในที่นี้ ผู้ เขี ย นจึงใคร่ข อน าเสนอแนว

ทางการถอดรหั ส การฟื้ นฟู ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามแนวทางการฟื้ นฟู ต้ น มะม่ ว งทั้ง 9 ว ธิ ี โดยเป็น การ

น าเสนอในลั ก ษณะของการยกร่า งเป็ น “ประเด็ น ตั้ งต้ น ” (Proposition) เพื่ อ ที่จ ะเชื้อ ชวนให้ บุ ค คล
ทั่วไป รวมทั้งปราชญ์ ผู้รู ้ นักว ิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่ เชีย
่ วชาญและที่สนใจในด้านการบร ิหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จะได้เข้ามาร่วมกันขบคิดถกแถลงแสวงหาทางออกร่วมกันว่า

“แนวทางการฟื้ นฟูทรัพยากรมนุษย์และองค์การ” แต่ ละข้อของ “การฟื้ นฟูต้นมะม่วง” ทั้ง 9 ข้อ แท้ที่
จร ิงแล้วคืออะไร มีนัยยะความหมายอะไร และมีเครอื่ งมือที่เหมาะสมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และองค์ การอะไรที่จ ะใช้เพื่ อ การฟื้ นฟู ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก ารได้ อ ย่ างไรบ้ า ง? ทั้งนี้ ใคร่ข อให้
ผู้อ่านจินตนาการถึงบร ิบทองค์การที่กาลังเผชิญกับปัญหาคุณภาพของบุคลากรตกต่า แม้บางองค์การ

จะเป็นองค์กรทีม
่ ีศักยภาพดี แต่บุคลากรบางกลุ่มกลับไร้ผลงาน คนดีคนเก่งถูกทาลายเสียขวัญกาลังใจ

จนหมดพลังในการทางาน คาถามคือ เราจะฟื้ นฟูคนและองค์การเหล่านี้ – โดยใช้แนวทางการฟื้ นฟูต้น
มะม่วง 9 ข้อ – อย่างไร? ในการนี้ ผู้เขียนขอนาเสนอแนวทางการตีความตามหลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การเป็นการตั้งต้น ดังนี้

1. เพาะเม็ดมะม่วง (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษว่า

Culturing the seeds) ผู้เขียนใคร่ขอถอดรหัสนัยนี้ในเชิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าการ “เพาะ
เม็ดมะม่วง” น่าจะหมายถึง “การบ่มเพาะบุคลากรรุน
่ ใหม่” หร ือ “การพัฒนาบุคลากรพันธุใ์ หม่” ขึ้นมา
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2. ถนอมรากทีย
่ ังมีอยู่ให้งอกใหม่ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษว่า Nursing the roots so they grow again) ผู้เขียนใคร่ขอถอดรหัสนัยนี้ในเชิงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การว่า “ราก” หมายถึง องค์ความรู ้ ภูมิปญ
ั ญา ขีดความสามารถดั้งเดิม
(Competence) ทีอ
่ งค์กรมีอยู่ เพียงแต่ทผ
ี่ ่านมาอาจจะขาดการเอาใจใส่ดูแลและพัฒนาสิ่งเหล่านี้

ขึ้นมาเท่านั้น (คล้ายๆกับ การทีส
่ ังคมไทยเคยมีภูมิปญ
ั ญาดั้งเดิม แต่ขาดการเหลียวแล เพราะมัวแต่

หลงไหลได้ปลื้มไปกับภูมิปัญญาตะวันตก จนในทีส
่ ุดภูมิปญ
ั ญาดั้งเดิมทีเ่ ป็น “รากเหง้า” ทีแ
่ ท้จร ิงถูก
ละเลย หร ือถูกทาลายสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย)

3. ปักชากิ่งทีเ่ หมาะแก่การปักชา. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระนิพนธ์เป็น

ภาษาอังกฤษว่า Culturing (cutting) the branches) การปักชากิ่งคือการตัด/นากิ่งทีเ่ หมาะสมไป

ปักลงในวัสดุชาเพื่อให้เกิดรากขึ้นมา เป็นว ิธีการทีง่ า่ ย ได้ผลเร็วและต้นทุนต่า จุดสาคัญจุดหนึง่ ในทีน
่ ี้

คือ การได้มาซึง่ “กิ่งทีเ่ หมาะ” แก่การปักชา หากจะถอดรหัสนัยนี้ในเชิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ ก็อาจตีความได้ว่า “กิ่งทีเ่ หมาะ” ก็คือ กลุ่มคนทีเ่ ป็นกลุ่ม “คนดีคนเก่ง”

4. เอากิ่งดีมาเสียบยอดกิ่งของต้นทีไ่ ม่มีผลให้มีผล. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัว ทรงพระ

นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษว่า Grafting on the other tree.) การเสียบยอดคือการนาเอากิ่งของยอด

พันธุท
์ ด
ี่ ีไปเสียบทาบกับยอดของต้นทีไ่ ม่มีผล โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ได้ผ ลผลิตจากต้นเดิมทีเ่ ร็ว

กว่าการเรมิ่ ปลูกใหม่ หากจะถอดรหัสนัยนี้ในเชิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ก็อาจตีความ
ได้ว่า “กิ่งดี” คือกลุ่มคนทีเ่ ป็นกลุ่ม “คนดีคนเก่ง” ซึง่ หมายถึงกลุ่ม “ดาวดวงเด่น” และ “กลุ่มม้างาน” อัน
เป็นกลุ่มทีเ่ หมาะแก่การขยายพันธุ์

5. เอาตามาต่อกิ่งของอีกต้น. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษว่า

Bud-grafting on the other tree.) การต่อกิ่งเป็นว ิธีการขยายพันธุพ
์ ืชอีกแบบหนึง่ โดยเอาตาของ

ต้นไม้ต้นหนึ่งทีม
่ ีคุณภาพดี ไปติดทีต
่ ้ นหร ือกิ่งของอีกต้ นหนึง่ ซึง่ เป็นชนิดเดียวกันเพื่อหวังให้เกิดต้นตอ

หร ือกิ่งทีม
่ ีคุณภาพดีในต้นไม้นั้น หากจะถอดรหัสนัยนี้ในเชิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ก็
อาจตีความได้ว่า “ตา” หมายถึงแง่คิด มุมมอง คุณลักษณะทีด
่ ีของบุคลากรกลุ่มทีม
่ ีคุณภาพ

6. เอากิ่งมาทาบกิ่ง. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษว่า

splicing (approach grafting) the branches.) การทาบกิ่ง เป็นว ิธีการขยายพันธุท
์ ใี่ ห้ได้ต้นพันธุด
์ ี

ซึง่ มีลักษณะทางสายพันธุเ์ หมือนต้นแม่ว ิธีหนึง่ โดยกิ่งพันธุด
์ ีจะทาหน้าทีเ่ ป็นลาต้นของต้นพืชใหม่ ส่วน
ต้นตอที่นามาทาบติดกับกิ่งของต้นพันธุด
์ ีจะทาหน้าที่เป็นระบบราก เพื่อหาอาหารให้กับต้นพันธุด
์ ี หาก

จะถอดรหัสนัยนี้ในเชิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ผู้เขียนมีความเห็นว่าสามารถตีความได้
หลายประการ

> การระดมกลุ่มคนดีคนเก่งให้มาทางานร่วมกันในลักษณะ Talent Project Team หร ือ

Talent Taskforce

> การพัฒนาบุคลากรกลุ่มคนดีคนเก่งทีม
่ ีคุณภาพให้เป็น “ว ิทยากรต้นแบบ”
> การเอาความรู ้ เทคนิค ประสบการณ์ของบุคลากรมาแลกเปลี่ยนเร ียนรูแ
้ บ่งปันร่วมกัน

(Knowledge sharing)
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7. ตอนกิ่งให้ออกราก. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษว่า

layering the branches.) การตอนกิ่งคือการทาให้กิ่งหร ือต้นพืชเกิดรากขณะที่ติดอยู่กับต้ นแม่ ทาให้
ได้ต้นพืชใหม่ ทีม
่ ีลักษณะทางสายพันธุเ์ หมือนกับต้นแม่ทก
ุ ประการ เมื่อถอดรหัสนัยนี้ในเชิงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ผู้เขียนมีความเห็นว่าสามารถตีความได้ว่า การ “ตอนกิ่งให้ออกราก” คือ
การทีอ
่ งค์กรเสร ิมสร้าง “กลุ่มคนดีคนเก่ง” ทีเ่ คย “ถูกบั่นทอนจนสูญเสียขวัญ เสียกาลังใจและความ

มั่นใจ” ให้กลับมามีพลัง มีความเข้มแข็ง มีความมั่นใจทีจ
่ ะกลับมาสร้างสรรค์ผลงานทีด
่ ีได้อีกครัง้ หนึง่
8. รมควันต้นทีไ่ ม่มีผลให้ออกผล. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระนิพนธ์เป็น

ภาษาอังกฤษว่า Smoking the fruitless tree, so that it bears fruit..) การรมควันเป็นภูมิปญ
ั ญา
โบราณ ทีก
่ ระทาในช่วงทีใ่ บมะม่วงสะสมอาหารไว้เต็มทีแ
่ ล้ว การรมควันจะเร่งให้ใบแก่ของมะม่วงหลุด

ร่วงก่อนเวลาปรกติ ก่อนที่ใบจะร่วง อาหารทีส
่ ะสมทีใ่ บจะเคลื่อนย้ายกลับไปสะสมทีป
่ ลายยอด ทาให้มี

สภาพเหมาะสมแก่การผลิตาดอก นอกจากนี้ยังพบว่า ในควันไฟมีแก๊สเอทิลีน (ethylene) ซึง่ เป็นสาร
ตัวการสาคัญทีก
่ ระตุ้นให้มะม่วงออกดอกอีกด้วย ผู้เขียนใคร่ขอถอดรหัสนัยนี้ในเชิงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การว่าหมายถึง “การบาบัดฟื้ นฟูคนทีม
่ ีแววมีศักยภาพได้ฉายแววหร ือเปล่ง
ศักยภาพของตนขึ้นมาอีกครัง้ ”

9. ทา ‘ชีวาณูสงเคราะห์’ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษว่า

Culturing the cells in a container.) ชีวาณูสงเคราะห์ บ้างก็ว่าหมายถึงการนาเอาเซลล์ของ

เนื้อเยื่อออกมาเพาะใหม่ บ้างก็ว่าคือการปลูกเนื้อเยื่อ บ้างก็หมายถึงการเพาะพันธุใ์ นหลอดแก้ว สรุ ป
โดยรวม น่าจะหมายถึงการการเพาะเซลล์ทจ
ี่ ะได้มาซึง่ พันธุไ์ ม้ใหม่ทม
ี่ ีความแกร่งกล้าและให้ดอกออก

ผลได้ดีกว่าเดิม ผู้เขียนใคร่ขอถอดรหั สนัยนี้ในเชิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การว่าหมายถึง
การทีอ
่ งค์กรร ิเรมิ่ โครงการบ่มเพาะสร้างสรรค์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การใหม่ อันเป็นค่านิยมวัฒนธรรม
ทีเ่ หมาะกับยุคสมัย และจะช่วยสร้างเสร ิมความแข็งแกร่งให้กับองค์การอย่างยั่งยืนในอนาคต
หลักการฟื้ นฟูต้นมะม่วงด้วย 9 ว ิธีการ สะท้อนให้เห็นถึงหลักคิดแบบ “มนุษย์นิยม”

(Humanism) และ “มนุษยธรรมนิยม” (Humanitarianism) ทีใ่ ห้ความเอาใจใส่ดูแลบุคลากร

ครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทีม
่ ีผลงานดีหร ือยังไม่มีผลงานชัดเจนก็ตาม ด้วยหลักความคิด
พื้นฐานในแง่บวกทีเ่ ชือ
่ ว่าคงไม่มีมนุษย์คนใดทีอ
่ ยากเป็นคนไม่เก่งไม่ดี มนุษย์ทก
ุ คนล้วนแล้วแต่อยาก
เป็นคนดีคนเก่ง และมนุษย์ทก
ุ คนย่อมสามารถพัฒนาฟื้ นฟูได้ องค์กรทีด
่ ีจงึ ควรมีความมุ่งมั่นทีช
่ ด
ั เจน
ในการเปิดโอกาสและพัฒนาบุคลากรเพื่อดึงเอาความสามารถและความดีงามของบุคลากรออกมา
ผู้เขียน ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี | คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
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1. ถอดบทเร ียนผ่านสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินว ิกฤต”
ว ิทยากรผู้สอน
วัตถุประสงค์
เวลาสอน

รูปแบบการสอน

: ว ิทยากรภายใน /ภายนอก

: 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ชมสื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

2) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและตระหนักในการทาหลักกสิกรรมธรรมชาติ

: 15.30 – 16.30 น. จานวน 1 ชัว่ โมง
: ชมสื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน : คลิปว ีดีทศ
ั น์ แผ่นดินไท ตอนที่ 1 แผ่นดินว ิกฤติ
ผลการเร ียนรูข้ องผู้เข้าร่วมการอบรม :
เมื่อทุนนิยมเติบโตอย่างไร้ขอบเขต ความโลภครอบงาโลกไปทุกหัวระแหง มนุษย์ตักตวงเอา

ความร่ารวยจากโลกเกินพอดี จึงเกิดภาวะว ิกฤติขึ้นทั่วแผ่นดินโลก รวมถึงแผ่นดินไทย ทีป
่ ระสบภัย

พิบัติทเี่ กิดขึ้น ส่งผลให้เกิดว ิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม ว ิกฤติด้านสังคม ว ิกฤติ ด้านเศรษฐกิจ และว ิกฤติ
ด้านการเมือง หนทางใดที่จะแก้ว ิกฤติแผ่นดิน

ภัยพิบัติของธรรมชาติทเี่ กิดขึ้นจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ การทาการเกษตรขาดทุน ขาดแคลน

น้า พื้นทีแ
่ ห้งแล้งไม่มีทท
ี่ ากิน และภาวะขาดแคลนส่งผลให้แรงงานจากชนบท เดินทางสู่เมืองหลวงเพื่อ
หางานทาแย่งชิงการทางาน อาหารเพื่อความอยู่รอด แรงงานจากชนบทเป็นเพียงเป็นแรงงานรับจ้าง

ทุนมนุษย์ของนายจ้าง แรงงานชนบทไร้ภูมิค้ม
ุ กันของสังคม ขาดความมั่นคงในชีว ิต จนกลายเป็นภาวะ
ของความยากจนทีแ
่ ท้จร ิง

ว ิกฤติด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้โรงงานขนาดใหญ่ ทีม
่ ีแรงงานกว่า 4,000 คน ต้องปิดโรงงาน

แรงงานกว่า 4,000 คน ต้องตกงาน แรงงานผู้หญิงทีส
่ ูงอายุไม่สามารถไปหางานทาทีอ
่ ื่นได้ แรงงาน
ไม่ได้รบ
ั เง ินชดเชยรายได้ ขาดความมั่นคงในชีว ิต

หนทางทีจ
่ ะแก้ว ิกฤติแผ่นดิน คือ ยึดการดาเนินชีว ิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

แผ่นดินไท ตอนที่ 2 ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว (Rip From DVD)
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2. ถอดบทเร ียน ประสบการณ์กับปราชญ์ชาวบ้าน “ว ิถีภูมิปัญญาไทยกับการ
พึ่งตนเอง”
ว ิทยากรผู้สอน : ว ิทยากรภายใน /ภายนอก
วัตถุประสงค์

: 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เร ียนรูจ้ ากผู้ทป
ี่ ฏิบัติจร ิงจนเป็นทีย
่ อมรับ

2) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประยุกต์ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ

เวลาสอน

รูปแบบการสอน

: 15.30.00 – 16.30 น. จานวน 1 ชัว่ โมง

: การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :

นายเลี่ยม บุตรจันทา หร ือพ่อเลี่ยม ถือเป็นผู้รด
ู ้ ้านเกษตรทีค
่ นทัว่ ไปรูจ้ ก
ั กันดีที่สุดคนหนึง่ พื้น

เพเป็นคนชาวอีสาน จังหวัดบุร ีรัมย์ อาชีพแต่เดิม ปลูกอ้อย และมันสาปะหลัง และทามานานตั้งแต่เด็ก
หร ือตั้งแต่รน
ุ ่ พ่อ-แม่ จนครอบครัวมีหนี้สินพอกพูน เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงปีละ 1 ครัง้

(เกษตรเชิงเดี่ยว) แต่ค่าใช้จา่ ยมีอยู่ทก
ุ วัน จนทะเลาะกับสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากปัญหาหนี้สิน
สุดท้ายก็หาทางออกด้วยการกินเหล้า เพราะความกลัดกลุ้ม จนติดเป็นนิสัย

จนเมื่อปี 2529 จากการทีพ
่ ่อเลี่ยมมีว ิถีชวี ิตไม่ต่างไปจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ทป
ี่ ลูกพืช

เชิงเดี่ยวอย่างมันสาปะหลัง อ้อย ทุกปีจนต้องประสบปัญหาหนี้สิน ค่าปุย
๋ ค่ายา และหนี้เง ินกู้ทพ
ี่ อกพูน
รวมถึงการติดเหล้า จึงได้ตัดสินใจขายทีด
่ ินในจังหวัดบุร ีรัมย์ เพื่อนาเง ินไปใช้หนี้ทงั้ หมด เหลือ เง ินจาก

การใช้หนี้จานวน 1 แสนบาท จึงอพยพถิ่นฐานพร้อมภรรยา และลูกอีก 1 คน มาอยู่อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา และซือ
้ ทีด
่ ิน 1 แปลง จานวน 50 ไร่ พร้อมแผ้วถางป่าจนเป็นพื้นทีโ่ ล่ง โดยประกาศ
จะไม่ปลูกมัน และอ้อย อีกต่อไป

แต่สุดท้ายคู่ชวี ิต ภรรยาก็ชก
ั ชวนปลูกข้าวโพดเพราะเห็นเกษตรกรรายอื่น ๆ ทาแล้วได้กาไรดี

จึงนาเง ินทีเ่ หลือมาลงทุน แต่ก็ขายได้ปล
ี ะ 1 ครัง้ เหมือนเดิม จากนั้นก็นาเง ินทีไ่ ด้ไปใช้จา่ ยเพื่อให้ครบปี
สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้สินอีกเช่นเดิม และปี 2536 ยอดหนี้ก็เพิ่มจานวนมหาศาล สุดท้ายก็กินเหล้า
และเมาเหมือนเดิม

จากนั้นปี 2539 พ่อเลี่ยม ได้ตัดสินใจออกเร ียนรูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาจากว ิทยากร

หลายท่าน มีการพูดถึงชาวนา ชาวไร่ว่าโง่ และได้อธิบายว่าโง่อย่างไร จึงได้เข้าใจ เพราะสิ่งทีเ่ ขาว่าโง่นั้น
คือตัวเรา นอกจากนี้ยังได้พูดถึงศาสตร์พระราชา และปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการ
พึ่งพาตนเอง โดยว ิทยากรเหล่านั้น ได้แนะนาให้เรมิ่ จากทาบัญชีครัวเร ือน และเมื่อสิ้นปี มาดูจงึ รูว้ ่า
รายจ่ายทีจ
่ า่ ยไป เราสามารถทาเองได้ สาคัญกว่านั้น เสียเง ินไปกับการซือ
้ เหล้า และเล่นการพนัน

ดังนั้นในปี 2540 จึงประกาศเป็นวาระครอบครัวว่าจะไม่ปลูกอะไร เพื่อนาไปขายอีกแล้ว แต่ จะ

ปลูกสิ่งทีเ่ รากิน ทัง้ ข้าว พืชผัก และผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงได้ไปฟัง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธ ิ
ชัยพัฒนา และพ่อใหญ่ว ิบูลย์ เข็มเฉลิม ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา พูดถึงเรอื่ งป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง ทีส
่ ร้างประโยชน์และคุณค่ามหาศาล

จึงได้เรมิ่ ปลูกป่าตั้ งแต่ปี 2542 ทั้งไม้กินผล ไม้ยืนต้น และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ผสมกับพืชผัก

หลากหลายชนิด ปัจจุบันมีเนื้อทีป
่ า่ ประมาณ 13 ไร่ มีทก
ุ อย่างทีเ่ ราอยากกิน ทาให้ไม่ต้องซือ
้ อะไร
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เพราะของกินมีทก
ุ ชนิด เรมิ่ จากการปลูกพืชผักทีเ่ ป็นอาหารในชีว ิตประจาวันเพือ
่ ลดรายจ่าย อย่างทีพ
่ ่อ
เลี่ยมบอกไว้ว่า “ปลูกทุกอย่างทีก
่ ิน กินทุกอย่างทีป
่ ลูกส่วนของใช้ เช่น สบู่ แชมพู น้ายาล้างจาน หร ือ

น้ายาซักผ้า ก็ทาใช้เอง จากนั้นก็ทาเกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา ทีเ่ น้นเรอื่ งการพึ่งพาตัวเอง

เป็นหลัก เมื่อเหลือกินก็แบ่งปัน เหลือจากแบ่งปันก็ขาย จนมีชาวบ้านมาขอซือ
้ ผลผลิตและพืชผักต่าง ๆ
จากนั้นอีก 6 ปี ก็สามารถใช้หนี้ก้อนสุดท้ายได้หมด

สาคัญกว่านั้น เมื่อเป็นป่า ทาให้ไม่ต้องซือ
้ ปุย
๋ เพราะเศษวัชพืชหร ือใบไม้ต่าง ๆ เป็นปุย
๋ ได้

ทัง้ หมดนี่คือศาสตร์พระราชา และไม่ได้นาองค์ความรูม
้ าใช้อย่างเดียว แต่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของ

พระองค์อยู่บนหัวนอน และห้อยคอไว้ตลอดเวลา เพื่อระลึกถึงพระองค์ และเป็นคติเตือนใจ ทีพ
่ ระองค์
ทาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ และความยากจน

ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ได้ชก
ั ชวนญาติพี่น้องมาทาแบบเรา และนาพาปฏิบัติจร ิง จากนั้ น

ก็มีคนทีส
่ นใจมาศึกษาเรอื่ ย ๆ ประมาณ 5-6 พันคนต่อปี โดยมาไกลสุดจากประเทศแคนาดา

“แรกๆ คนไม่ค่อยเชือ
่ ว่าการไม่มีเง ินใช้ แล้วจะมีอาหารกินครบ 3 มื้อ ได้อย่างไร ก็พามาปฏิบัติ

จร ิง เช่น เรามีข้าว อยากกินปลา เราก็มีปลาในบ่อ อยากกินต้มยา หร ือแกงใส่อะไร ก็ไปหาในสวน แล้ว
สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ไปจ่ายตลาด แต่มีกินครบทุกมื้อ”

ปัจจุบันสวนกลายเป็นป่า ใช้ชวี ิตอย่างเร ียบง่ายกับครอบครัว โดยมีประชาชนและผู้สนใจด้าน

เกษตรทัว่ ประเทศ มาศึกษาเร ียนรู ้ และพร้อมถ่ายทอดว ิชาต่าง ๆ ให้กับคนทัว่ ไป เพื่อสานต่อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา เพื่อให้อยู่กับลูกหลานไปนานเท่านาน

ดังนั้นวันนี้ เลี่ยม บุตรจันทา จึงถือเป็นปราชญ์เดินดินทีค
่ นทัว่ ประเทศรูจ้ ก
ั และบ้านนาอีสาน

แหล่งพักพิงของครอบครัวได้กลายเป็นพื้นทีศ
่ ึกษาดูงานของหลายหน่วยงาน รวมถึงโครงการรักษ์ปา่
สร้างคน 84 ตาบล ว ิถีพอเพียง ทีม
่ ีพี่น้องหลายตาบลได้ไปแวะเยีย
่ มเยือนพ่อเลี่ยม และแม่ตุ๋ย

(ภรรยา) เพื่อนาประสบการณ์ทล
ี่ ้มเหลวจากการทาเกษตรกรรมเชิงเดี่ ยว มาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่
ได้รบ
ั ฟังประสบการณ์ชวี ิตของพ่อเลี่ยม บุตรจันทา ได้หันมาดาเนินชีว ิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป
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3. สรุปกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”
ว ิทยากรผู้สอน : ทีมว ิทยากรเคร ือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
วัตถุประสงค์

: 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เร ียนรูห
้ ลักกสิกรรมธรรมชาติโดยการลงมือปฏิบัติในพื้นทีจ
่ ร ิง
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เร ียนรูก
้ ารทางานเป็นทีม และการวางแผนการทางานก่อน
ลงมือปฏิบัติ

เวลาสอน

13.00 – 16.00 น. จานวน ๓ ชัว่ โมง

รูปแบบการสอน

: การแบ่งกลุ่มและการลงมือปฏิบัติในพื้นทีท
่ ี่กาหนด

ขอบเขตเนื้อหาว ิชาทีส
่ อน :
หลักจากทีผ
่ ู้เข้าร่วมอบรมได้เร ียนรูเ้ รอื่ ง หลักกสิกรรมธรรมชาติ ขั้นตอนการลงแปลงตามหลัก
กสิกรรม 10 ขั้นตอน รวมไปถึงความรูท
้ ไี่ ด้รบ
ั จากว ิชาการการออกแบบพื้นทีต
่ ามภูมิสังคม และกิจกรรม
Work Shop การจัดการพื้นที่ ฯ ในกิจกรรมนี้จงึ เป็นมอบหมายให้แต่ละกลุ่มประมวลความรูท
้ ไี่ ด้จาก
การอบรมทัง้ 3 วัน มาจัดการพื้นทีท
่ ี่กลุ่มตนเองได้รบ
ั ผิดชอบ โดยทีแ
่ ต่ละกลุ่มจะต้องประชุมวาง
แผนการทางาน ตาม 10 ขัน
้ การลงแปลง หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็ลงมือปฏิบัติตามแผนทีว่ างไว้ภายใน
ระยะเวลา 2.30 ชัว่ โมง แต่ละสีจะมีพี่เลี้ยงจากเคร ือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเป็นครูพาทา และเป็นที่
ปร ึกษาให้กลุ่มตลอดระยะเวลาทีล
่ งแปลง เมื่อดาเนินการครบตามระยะเวลาทีก
่ าหนดแล้วจะมี
คณะกรรมการซึง่ เป็นตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ร่วมกับครูพาทา เป็นผู้ตรวจแปลงและให้คะแนนตามแบบ
ทีเ่ ตร ียมไว้

เอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดล
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จากการอบรมตามหลักสูตรใน 4 วัน 3 คืน แล้ว ยังมี
คาถามที่ว่า ทาไมต้องตื่นแต่เช้ามืดและเลิกค่า และยังมีกิจกรรมหน้า
เสาธง อีก ไม่ใช่เด็กนักเรียน แล้ว.....
ทาไมต้องมีกิจกรรมตั้งแต่เช้ามืดตีห้าจนถึงค่าสามทุ่ม ตลอด
การฝึกอบรม อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ บอกว่า ตามปกติแล้ว วิถี
ชีวิตของชาวบ้าน (ชาวนา) ของคนไทยทั่วประเทศ ก็ตื่นแต่เช้าเพื่อ
ไปทานาแล้วใช้เวลาเดินกลับถึงบ้านสามทุ่ม ในการฝึกอบรมก็ต้อง
ทาเปรียบเสมือนการไปทานาของชาวนา นั่นเอง ครับ !!!
ส่วนกิจกรรมหน้าเสาธง !!! นั้น เป็นกิจกรรมที่สาคัญมาก
ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนเป็นคนดี มีวินัย ใจรักชาติ เป็นงาน มีความ
รับผิดชอบ เพราะหน้าเสาธง จะบ่งบอกถึงความอดทน เคารพใน
ธงไตรรงค์ เป็นการสร้างวินัยที่ดี มีความเคารพ ในชาติ ศาสนา
และพระมหากษั ตริย์ ซึ่งกิจ กรรมหน้ าเสาธง จะมี 5 ขั้น ตอน
ดังนี้ และจะต้องมีครูพาทา ในการนากิจกรรมด้วย สาคัญ : ซึ่งครู
พาทาต้องแม่น พาทาได้ถูกต้อง ถ้าผิดเริ่มต้นใหม่จนกว่าจะถูกต้อง

1. กล่าวคาปฏิญาณตนพร้อมกัน
ครูพาทาจะนากล่าวแล้วให้ทุกคนกล่าวตาม (มีบทคากล่าว
ปฏิญาณตนให้ดูด้วย)
2.

ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน

ครูพ าท าจะพู ด น าว่า ““ธงชาติแ ละเพลงชาติ ไทย เป็ น
สัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ
ด้วยความภาคภูมิ ใจในเอกราช และความเสี ยสละของบรรพบุ รุษ
ไทย” แล้วนา ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็น........
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3. การปฎิบัติศาสนกิจ ครูพาทาพูดนาว่า เตรียมสวด
มนต์ไหว้พระ มีท่านใดที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่ (ถ้ามี) ให้ท่าน
ปฏิบัติตามศาสนกิจของท่าน......เสร็จแล้วให้ผู้นับถือศาสนาพุทธ
ได้สวดมนต์ไหว้พระ(บทสั้น)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิ
วาเทมิฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ
(กราบ)

4. ยืนสงบนิ่ง 1 นาที
โดยครูพาทา นาพูด “ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที
เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่
ทรงเสียสละกาลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ กาลังสติปัญญาและ
พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ เพื่อรักษาเอกราชมาได้จนถึ งทุ ก
วันนี้
5. สร้างอุดมการณ์ ให้ครูพาทา ได้ให้ผู้อาวุโสที่สุดที่
ทุกคนนับถือ ให้ความเคารพ มาพูดเพื่อสร้างอุดมการณ์

ถ้ายั งไม่ มี กิ จกรรมอื่ น ใด ก็ให้ รับประทาน
อาหารร่วมกัน และให้ท่องบทพิจารณาอาหาร พร้อม
กัน ก่อนไปกินข้าว......
6.
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ที่ท่านได้ทาจนถึง ณ เวลานี้ มีอะไรบ้าง ที่ท่านทาได้ดี
มีอะไรบ้างที่ท่านควรจะต้องปรับปรุงแก้ไข และมีอะไรบ้างทีท่านจะ
นาไปลงมือปฏิบัติ ที่เรียกว่า ททท คืออะไรครับ
ททท คือ ท า-ทั น -ที ช่วงเวลาหลั งจากที่ ทุ ก คนลงมื อ
เสร็จแล้ว ขั้นตอนหลังกิจกรรมก็จะเป็น อาจารย์โก้ อาจารย์หน่า
มาเสริม ก่อนที่ท่านจะปฏิบัติ เพราะบทเรียนของท่านจะมีค่ามาก
สาหรับรุ่นของท่านและนาไปปฏิบัติ เราก็จะใช้ตรงนั้นไปในส่วน
ของการพัฒนาหลักสูตร

ก่อนกิจกรรม

ช่วงเวลาก่อนกิจกรรม เราจะดูว่าเกณของครูวิทยากรมีความ
พร้อ มหรือ ไม่ เราจะแบ่ งเป็ น 2 มิติ มิ ติ แ รก เราเรี ยกว่า ภู มิ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์โดยทั่วไปหรือสถานที่ ส่วน มิติที่สอง
สังคม เกี่ยวกับบุคลากรเป็นสาคัญ เราจะเริ่มต้นจากการไปสารวจ
พื้น ที่ วิเราะห์ พื้น ที่ ในการท ากิจกรรม มีการสารวจข้อมูลหรือไม่
เช่น ก่อนที่ท่านจะไปท่านรู้หรือไม่ว่ามีผังกิจกรรมหรือไม่ รู้ว่าพื้นที่
ตรงนี้มีผังอะไรตรงไหนบ้างและเมื่อท่านกลับมาได้มีการอัพเดทผัง
ส าหรั บ ผู้ ที่ จ ะลงมื อ ปฏิ บั ติ ไหม ว่ าผั ง ที่ ได้ กั บ ผั ง จริ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิศาสร์อะไรบ้าง มีการตรวจประเมิณ
สภาพภูมิ ศ าสตร์ห รื อ ไม่ เช่น ลั กษณะของดิ น ประเภทของดิ น
ตรงไหนเป็นที่สูงที่ต่า ทิศทางของแสงได้มีการสารวจหรือไม่ ทิศทาง
ของลม ของน้า ต้นไม้เดิมได้ใส่รายละเอียดตรงนั้นไหน หรือท่าน
แค่กลับมาบอกว่าเอาพื้นตรงนี้ โดยไม่ได้ดูปัจจัยอื่นๆเลย หรือแค่
เดินเข้าไปในสถานที่ทางานโดยไม่ประเมิณโดยรอบๆ ยังไม่เพียงพอ
ครับ !!!
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จะต้องมีการประเมิณความเสี่ยง เช่น มีหลุม มีบ่อ มีเศษแก้ว
เศษวัสดุ รังต่อรังแตน สัตว์มีพิษ อย่างเช่นที่อาจารย์หน่า ได้
บอกเมื่ อ เช้ า ว่ า ที่ ต รงนี่ เป็ น ดงจงอาง เพราะว่ า เวลาที่ ท่ า น
ฝึกอบรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน อย่างน้อย 100 ชีวิต
และก็ มีวิท ยากรจิต อาสาวิท ยากรบุ คคล อัตราส่วน 1 ต่ อ 10
ท่านต้องสารวจให้ชัดว่า ก่อนที่จะลงไปทามีความเสี่ยงอะไรบ้าง
ส่วนในเรื่องของ สังคม มีการแบ่งงานไหมว่า “ 5 ขั้นตอนครู
พาท า ” มี 1)ฝ่ ายวางแผนหรื อ ฝ่ ายเสนาธิ ก าร มี 2)ฝ่ า ย
ปฏิบัติการ ใครเป็น หัวหน้ าฝ่ าย มี การแบ่งงานชัดเจนหรือไม่
มี3)ฝ่ายติดตามประเมิณผลหรือไม่ ติดตามประเมิณผลตั้งแต่ที่
ท่านไปสารวจ ต้องมีคนตามประเมิณผลว่าทีมสารวจได้ครบถ้วน
ไหม ตามเวลาไหม เพราะทีมติดตามไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะช่วง
กิจกรรม ช่วงก่อนกิจกรรมต้องตรวจสอบว่า 6 คนที่ส่งไปดูงาน
เสร็ จ ตามเวลาหรื อ ไม่ มี 4)ฝ่ ายประสารงานหรื อ ไม่ แต่ ถ้ า
วางแผนกับประสารงานเป็นคนเดียวกันไม่ใช่เป็นการแบ่งคนแบ่ง
งาน ที่แบ่งหน้าที่เป็น5 ขั้นตอน เพื่อกาหนดคนให้ชัดเจนเลย
ว่าใครดูแลอะไร เพราะบางทีถ้าท่านไปลงพื้นที่แล้วสวมหมวก
หลายใบ ท่านจะหลุด เพราะไม่สามารถท าหน้ าที่ ได้สมบูรณ์
มี 5)ฝ่ า ยพลาธิ ก าร/ฝ่ ายสวั ส ดิ ก ารมี ห รื อ ไม่ สวั ส ดิ ก ารดู แ ล
อุปกรณ์ จะรู้ได้อย่างไรว่าดินแข็งดินไม่แข็ง เพราะไม่งั้ นจะเจอ
ปัญหาว่าขุดไม่ได้หรือดินทรายเวลาไปขุดจริง อีกฝ่ายที่สาคัญมาก
ที่ไม่อยู่ใน 5 ขั้นตอน คือหน่วยพยาบาล เพราะเราไม่สามารถรู้
ได้ว่าคนที่ส่งไปจะเกิดการเจ็บป่วยหรือไม่ แล้วท่านมีการจัดวาง
เรื่องของการเรียนการสอนยังไง ใครเป็นครูกระบวนการ ครูพา
ทา ท่านกาหนดว่าแต่ละจุดใครเป็นคนรับผิดชอบ เพราะจะมีลูก
ศิษย์ถามในแต่ละจุด เมื่อลูกศิษย์ถามแล้วไม่ได้คาตอบก็จะไม่เกิด
ความมัน่ ใจในหลักสูตร และท่านมีการจัดการยังไงในกรณีที่ครูไม่
ครบถ้วน มีแผยสารองหรือไม่ และวางแผนไว้กี่คน

ในส่ วนของ การสร้างสถานการณ์ ให้ ดู ว่าบางครั้ งอาจเหมาะ
บางครั้งไม่เหมาะ ตัวอย่าง สถานการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย เช่น
สร้างว่า มีคนเป็นลม แล้วหากสถานการณ์เกิดสมจริง เกิดมีคนในกลุ่ม
เป็นโรคหัวใจแล้ว เมื่อเห็นเหตุการณ์ เค้าอาจช๊อคทันที นี่คือผลเสียที่
อาจจะเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งเราไม่ได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจน อาจทา
ให้คนอื่นตื่นตระหนกได้ ซึ่งสถานการดังกล่าวเราจะพยายามไม่ใช้
ในส่วนของสังคม อย่างลืมว่า กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สิ่งแรกที่ต้องรู้ คือ
ให้ทุกท่านรู้ว่านี่คือการทางานแบบคนจน เพื่อเพิ่มความสามัคคีในการ
ทางาน ท่านมีการสารองสาหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ มีการ
เตรียมสาหรับสถานที่หรือไม่ เรื่องของความปลอดภัยปฐมพยาบาล มี
การฝึกอบรมและแผนการสาหรับเจ้าหน้าที่หรือยัง การสแตนด์บายของ
รถพยาบาลต้องพร้อม แผนสารองสาหรับสภาพอากาศหรือมีผู้ป่วยจะทา
ยังไงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในส่วนสังคม มีระบบเบอร์โทร
หรือไม่ ในกรณีฉุกเฉินจะติดต่อที่ใคร ที่ขาดไม่ได้จะต้องมีการประเมิ น
เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ร่วมทุกคนว่าไหวหรือไม่

ระหว่างทากิจกรรม

ในระหว่า งท ากิ จ กรรมครู ผู้ ส อน ต้ อ งมาก่ อ น ตรงเวลาไหม
กาหนดสถานที่ทากิจกรรมเหมาะสม หรือไม่ จุดรวมผลมีการจัดเตรียม
ไหม มีการวางแผนงานหรือไม่ ฝ่ายสังคมในแต่ละฝ่ายมีความชัดเจนใน
หน้าที่ทุกคนหรือไม่ ฝ่ายเสนาธิการดูภาพรวมคอยเช็ คบุคลากรในทุกๆ
ฝ่ายทุกๆช่วงเวลาว่าอยู่ครบไหม
เรื่องของการเรีย นรู้ ท่ านได้จัดการกับองค์ความรู้อย่ างไร(องค์
ความรู้ใน 10 ขั้นต้อน) มีเทคนิคถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไร การจัดทา
ตัวอย่างที่ ถูกต้ อง มีห รือไม่ ในส่วนของสังคม มีการจัดการการสร้าง
สถานการณ์หรือไม่ ซึ่งทราบมาว่าเป็นลมจริง ถ้ามีการเป็นลมจริง ต้อง
มีการรายงานมาถึงผู้ดูแล การบริหารของเวลา ท่านต้องกุมประเด็น 4
อย่าง 1.กุมตัวประเด็น 2.กุมการมีส่วนร่วม 3.กุมเวลา 4.กุมข้อสรุป
หรือการถอดบทเรียน

5
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หลังกิจกรรม
หลังกิจกรรม ท่านจะมีการตรวจพื้นที่แปลงอย่างไร นั่นก็คือ จะต้องมี
10 ขั้นตอน จะมีเอกสารไหม จะมีตารางให้คะแนนไหม และเกณฑ์
การให้คะแนนของท่านเป็นอย่างไร เกณการคัดเลือกของคนที่จะมาให้
คะแนนเป็นอย่างไร
หลังจากเสร็จกิจกรรม ท่านบริหารจัดการงานที่ค้างอย่างไร ท่านต้อง
วางแผนว่างานที่ไม่เสร็จ ควรทาต่ออย่างไร
สรุปมี 3ห้วงเวลา 1.ก่อนกิจกรรม 2.ระหว่างกิจกรรม 3.หลังกิจกรรม

สุดท้ายคือ การแบ่งกลุ่มตามกลุ่มสี เพื่อสรุปกระบวนการในการเป็น
ครูวิทยากร ในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” แล้วออกมานาเสนอ
ในส่วนของประเด็น เกณการตรวจการประเมิณตัวเอง
1.ในแต่ละห้วงเวลา อะไรที่ท่านทาได้ดี
2.มีอะไรบ้างที่ท่านควรปรับปรุง
3.มีอะไรบ้างที่ท่านจะไปปฏิบัติ ทา-ทัน-ที (3 ท.)

ศึกษาจากคลิบ youtube
วันที่หนึ่ง
ฟังบรรยาย "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน" โดยนายวิวัฒน์
ศัลยกาธร“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
https://www.youtube.com/watch?v=y0g8_WuqAfs

ถอดบทเรียนผ่านสื่อ วันที่หนึ่ง เวลา 19.00 น.-21.00 น.

แผ่นดินวิกฤต

แผ่นดินไท ตอนที่ 2 ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว

https://www.youtube.com/watch?v=OInuJq6oXvg

วันที่สอง
ทฤษฎีบันได 9 ขั้น
https://www.youtube.com/watch?v=LKO5MyeQFm0

การจัดการพื้นที่
การออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก

https://www.youtube.com/watch?v=iwlTgw1yFTY&t=1s
การออกแบบพื้นที่ "โคก หนอง นา โมเดล" อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์//สามอาชีพฯ
https://www.youtube.com/watch?v=MlkvBnoS74o&t=247s

ออกแบบพื้นที่ (โคกหนองนาโมเดล) 24 นาที อ.โก้ (ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล)
https://www.youtube.com/watch?v=ScJn0R7eJdw

ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “วิถีภูมิปัญญาไทย กับการพึ่งตนเอง” ปลดหนี้ด้วยศาสตร์พระราชา | คนรักษ์ป่า
“พ่อเลี่ยม บุตรจันทา” https://www.youtube.com/watch?v=zv_ZfptLiM4&t=426s

วันที่สาม
หลักกสิกรรมธรรมชาติ บรรยายโดย อาจารย์ยักษ์
https://www.youtube.com/watch?v=Sox4N3UhsEs

หลักกสิกรรมธรรมชาติ " ปลูก ห่ม แห้งชาม น้าชาม "
https://www.youtube.com/watch?v=WGGuKNUqcmQ

วิธีเลี้ยงดิน เพื่อให้ดินเลี้ยงพืช บรรยายโดย อาจารย์ยักษ์(เนื่องในวันดินโลก)(8ธค2562)

https://www.youtube.com/watch?v=2ly-zmwcdP8

ชีวิตในดินดินมีชีวิต Part 1

https://www.youtube.com/watch?v=TxDjMJM3E1s

ชีวิตในดินดินมีชีวิต Part 2

https://www.youtube.com/watch?v=IxcQdA_l4cU

วันที่สี่
ชมสื่อวีดีทัศน์ “ในหลวงในดวงใจ”
https://www.youtube.com/watch?v=ISFuuJpOBxA

๙ วันที่พ่อจากไป

https://www.youtube.com/watch?v=TTKMzRdAw3M

เอามื้อสามัคคี [โคก หนอง นา] พลังเครือข่าย พลังสามัคคี เอามื้อ ถือจอบเสียม เพื่อความยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=5468_RbIAe8

หาอยู่ หากิน โคก หนองนา โมเดล

https://www.youtube.com/watch?v=nx9Mzve3LRg

วันทีห่ ้า
การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา :- ปฏิรูปประเทศไทย ... "โจน จันได " น้อมนาศาสตร์พระราชา : เพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=BwBkuOty_eo&t=219s

“โคก – หนอง – นา ” ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

https://drive.google.com/file/d/1efFPS0yf9Hl8IxXDtCRIE6yh4JUuhVyE/view?usp=sharing

ยุทธศาสตร์ 3 5 7
https://drive.google.com/file/d/1h1FVm8Om0jiEq4Do1_kDQdgCP0YcFE4u/view?usp=sharing

เพลงโคก หนอง นา โมเดล
1. เพลง โคก หนอง นา โมเดล

คาร้อง นิวต
ั น้อยผาง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ทานอง/ร้อง วงแฮมเมอร์

https://www.youtube.com/watch?v=KpX3IRZL__w

2. เพลง : “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”
นักร้อง : ฤทธิสรรค์ เทพพิทก
ั ษ์

คาร้อง/ทานอง : ฤทธิสรรค์ เทพพิทก
ั ษ์ ดนตร ี : เขิงคาเรคคอร์ด (สด บุณฑร ิก) มิว
สิคว ีดิโอ : ข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=h7P6nQqpZ_0

3. เพลง : โคก หนอง นา พาสุขใจ

คาร้อง : นายพีรวัฒน์ กองพรม (นักว ิชาการพัฒนาชุมชน สพอ.บางมูลนาก จ.พิจต
ิ ร)
ทานอง/เร ียบเร ียง : นายคารณ คามา (นักว ิชาการพัฒนาชุมชน สพอ.ท่าลี่ จ.เลย)

ผู้ขบ
ั ร้อง : นางสาวเพชรรัตน์ มาลีสา (นักว ิชาการพัฒนาชุมชน สพอ.เมืองเลย จ.เลย)

https://www.youtube.com/watch?v=xY08yK8AI_s

เพลงมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เพลง กสิกรรมธรรมชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=lnqrys5htjE&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FIK
Hud8FYmj6

เพลง เดินทีละก้าว
https://www.youtube.com/watch?v=j8MVlF4E_Do&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FI
KHud8FYmj6&index=2

เพลง เงินทองเป็นของมายา
https://www.youtube.com/watch?v=CuhRyXZvPZc&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8
FIKHud8FYmj6&index=3

เพลงสดุดีวีรชน
https://www.youtube.com/watch?v=1awIz4AHXmI&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8F
IKHud8FYmj6&index=4

เพลง ต้นกล้าพอเพียง
https://www.youtube.com/watch?v=nchPpTPZkQs&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8
FIKHud8FYmj6&index=5

เพลง ยิ่งทายิ่งได้
https://www.youtube.com/watch?v=zjJWQ3PA86A&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8F
IKHud8FYmj6&index=6

เพลง...(ดินๆๆ) เพลงคืนชีวิตให้แผ่นดิน-สุเวศน์+ไก่
https://www.youtube.com/watch?v=GcZPhVjGKkM&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8
FIKHud8FYmj6&index=7

เพลงความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา - kai-malangsaab
https://www.youtube.com/watch?v=CY3RB93PlK4&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FI
KHud8FYmj6&index=8

เพลงยุทธการถอยหลัง - kai-malangsaab
https://www.youtube.com/watch?v=18idiqiYw1Q&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FI
KHud8FYmj6&index=9

เพลงกู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา – kai
https://www.youtube.com/watch?v=aNTkxVvHI_E&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FI
KHud8FYmj6&index=10

เพลงแร้งแก่คาบดอกต้อยติ่ง - kai-malangsaab
https://www.youtube.com/watch?v=BjmkOSxUik&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FIKHud8FYmj6&index=11

ฟังเพลง เกษตรโยธิน
https://www.youtube.com/watch?v=Znhxee3yCmE&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8
FIKHud8FYmj6&index=12

เพลง ทรัพยากรไทยสู่วิถีใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=NMXwo5cEsJM&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8
FIKHud8FYmj6&index=13

เพลงมาร์ชเกษตรโยธิน - kai-malangsaab
https://www.youtube.com/watch?v=U1WDKOT1suA&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac
8FIKHud8FYmj6&index=14

เพลงปลูกของที่กิน - kai-malangsaab
https://www.youtube.com/watch?v=Ov1qLT9mYI&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FIKHud8FYmj6&index=15

เพลงจากวันนั้นสู่วันนี้ – ไก่
https://www.youtube.com/watch?v=89qj1DlC3s&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FIKHud8FYmj6&index=16

เพลงจากภูผาสู่มหานที - kai-malangsaab
https://www.youtube.com/watch?v=pTwOJ3lf3Z0&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FI
KHud8FYmj6&index=17

เพลงปริญญาแห่งชีวิต-สุเวศน์+ไก่
https://www.youtube.com/watch?v=CAW3HRQJ1hQ&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac
8FIKHud8FYmj6&index=18

เพลงอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
https://www.youtube.com/watch?v=d1TkEH7Jn70&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8F
IKHud8FYmj6&index=19

เพลงแผ่นดินหัวใจ
https://www.youtube.com/watch?v=ILYI1a2BXC0&list=PLjTYiQD3JryHHu6WzRac8FI
KHud8FYmj6&index=20

คืนชีวิตให้แผ่นดิน- สุเวศน์ เวอร์ชั่น คาราโอเกะ
https://www.youtube.com/watch?v=0glu5rolHx0

เพลง อยู่อย่างพอเพียง
https://www.youtube.com/watch?v=ObdUKIsCd0g

เพลงดินอุดม น้าสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี (แอ๊ด คาราบาว)
https://www.youtube.com/watch?v=lKXkIDXVEB8

เพลงแผ่นดินทระนง
https://www.youtube.com/watch?v=xImJF3RU0aQ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ชือ
่ คู่มือฝึกอบรม

คู่มือว ิทยากร การฝึกอบรมแบบออนไลน์
โครงการพัฒนาพื้นทีต
่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ที่ปร ึกษา

ผศ.พิเชฐ โสว ิทยสกุล

(อาจารย์โก้)

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์

(อาจารย์หน่า)

นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นายยอดชาย ผ้าเจร ิญ

ผู้อานวยการกลุ่มงานจัดการความรู ้

นางสาวกรทอง ชูสร้อย

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

ผู้จด
ั ทาคู่มือหลักสูตร

นายสุวรรณ มัควรรณ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ภาพประกอบ

นายสุวรรณ มัควรรณ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ดาเนินการจัดทา

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

จานวนหน้า

226 หน้า

ลิขสิทธิค
ู ือหลักสูตร
์ ่ม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นายธนวัฒน์ ปิ่ นแก้ว
ผู้เสนอแนะ/ร่วมทา

นายนาโชค อนุสี

ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

