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ควำมเป็นมำ
โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”

1. หลักกำรและเหตุผล
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุขด้าน
การคมนาคมและอื่ น ๆ ส่งผลให้เกิ ดวิกฤตทางสั งคมขนาดหนักไปทั่ วทั้ งโลก จากรายงานของ McKinsey &
Company (March 26, 2020) จะส่งผลให้โลกมีผลผลิต (Productivity) ลดลงถึง 30% นั่นหมายถึง โลกจะ
ขาดอาหารและเศรษฐกิจจะมีการเติบ โตลดลง -1.5% ของ World GDP อีกทั้ งวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ทั้ ง เรื่อ งภั ยแล้ งและน้ าท่ วมที่ คาดว่าจะมี ความรุ นแรงขึ้ นทั้ งในเชิ งความผันผวน ความถี่
และขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นทาให้ เศรษฐกิจฐาน
ราก (Local economy) ของประเทศเกิดความเสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้าทางสังคม
ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า ขณะที่ระบบ
นิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ถูกกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ตร
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคน
ให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ได้น้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อ
การปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มี
ความรู้และปรับตัวให้ส ามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข มี อาชีพ สร้างรายได้ ท่ ามกลางวิกฤตโลกที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทาโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนาเอาแนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริกว่า 40 ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิด การพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการ
พึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านใน
ภูมิสังคมต่าง ๆ ผ่านการทางานในรูปแบบการจ้างงานและการร่วมกันลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและ
งบประมาณ และบูรณาการการทางานจากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน ดาเนินการสร้าง (1) พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล จานวน 337 ตาบล แยกเป็น ขนาดพื้นที่ 10
ไร่ จานวน 23 พื้นที่ และพื้นที่ 15 ไร่ จานวน 314 พื้นที่ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ไร่ และให้การสนับสนุน
เพื่อพัฒนา (2) พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :
HLM) ระดับครัวเรือน จ านวนทั้ งสิ้น 24,842 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ ไม่ เกิ น 3 ไร่/ครัวเรือน รวมพื้นที่ไม่เกิ น
54,676 ไร่ และ (3) บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล เพื่อการบริหารจัดการน้าขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับ

ภูมิสังคมตามแนวพระราชดาริ 10 วิธี เชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติการโครงการฯ จากนั้นพัฒนาสู่ระดับก้าวหน้า
โดยการดาเนินการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
และยกระดับ ชุม ชนทั้ง 337 ตาบล ให้ สามารถ (1) แก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง แวดล้อมของ
ประเทศ (2) เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงผ่านการทากิจกรรมพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน (3)
สร้างระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและผลิตสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อยกระดับอาหารให้เป็นยา
ที่สามารถสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ อีกทั้งยัง (4) เพิ่มการจัดการให้กักเก็บน้าฝนที่ตกในพื้นที่ได้เพียงพอต่อ
การเพาะปลูกและการดารงชีวิตช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม (5) เพิ่มพื้นที่ป่าที่ช่วยฟอกอากาศที่บริสุทธิ์และ
ช่วยกักเก็บคาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (6) เก็บรักษาและฟื้นฟูหน้าดินด้วย
การเก็บตะกอนดินในพื้นที่ ช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศใน ดิน น้า และป่า (7) เพิ่มความหลากหลาย
ให้กับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่สาคัญยังช่วยให้ชุมชนได้
ทั้งนี้ การดาเนินการพัฒนาสู่ ระดับก้าวหน้า ในระยะที่ 2 มีแผนดาเนินการส่งเสริมในระดับชุมชนให้
รวมตัวกั นจัดตั้ง กลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่ อสร้างวิสาหกิ จ ชุม ชน ซึ่ง จะส่ง ผลให้เกิ ดการสร้างความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิ จ และสนับสนุนกระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสริม และสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนา
ยกระดับมุ่งไปสู่การจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับตาบล เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ที่
ได้จากในพื้นที่ดาเนินการ เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ขยายตลาดการท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ และสร้างงานวิจัยชุมชน
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หรือค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างนวั ตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน
สร้างการจัดการความรู้ในมิติการพึ่งตนเองด้านครู คลัง ช่าง หมอ ของชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ชุมชนทั่วประเทศ ให้ได้ผลการดาเนินงานที่สามารถนาไปต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนในด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมทั้งสร้างการสื่อสารสังคม
ให้ เ กิ ด กระบวนการเรีย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ วมในระดั บ ชุ ม ชน ระดับ ต าบล ระดั บ อ าเภอ ระดั บ จั ง หวั ด
ระดับ ประเทศ และระดับ นานาชาติ เรื่อ ง การน้อมนาหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง (Sufficiency
Economy Philosophy: SEP) ในรูป แบบการท างานตามศาสตร์พระราชาสู่ก ารปฏิบัติจ นเป็นวิถีชีวิตของ
ประชาชนให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (SEP
for SDGs) ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่เข้าถึงคนได้ทุกระดับและทุกวัย ผ่านการดาเนินงานโครงการในทุก
พื้นที่เพื่อสื่อสารวิธีการแก้ไขวิกฤตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างตัวอย่างความสาเร็จ
ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาคนให้โลกได้รับรู้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการขับเคลื่อนตามกระบวนการทั้ง 2 ระยะจะเป็น
การ (8) เตรียมความพร้อมให้ชุม ชนมี ความสามารถในการพึ่ ง ตนเองในเรื่องของน้า อาหาร และพลังงาน
ทดแทนสร้างภูมิ คุ้ม กั นชุม ชนต่อ สภาพปั จ จุบัน ที่ โ ลกก าลัง เผชิญ กั บ วิก ฤต ความเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรง วิกฤตทางด้านโรคระบาดวิกฤตทางด้านความอดอยากและวิกฤต
ความขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อ ส่ง เสริม การเรียนรู้ก ารน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงประยุกต์สู่ก ารปฏิบัติ
ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
4.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับตาบล และระดับครัวเรือน
4.3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร แรงงานและ
บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ ท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤต
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

3. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 ผลผลิตของโครงกำรและตัวชี้วัด
 ผลผลิตของโครงกำร
1) กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนาขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่เป้าหมายได้ จานวน 34,367 คน
2) เกิ ดพื้ นที่ เ รียนรู้ชุม ชนต้นแบบการพัฒ นาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for
quality of life : CLM) ในระดับตาบล จานวน 337 ตาบล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ไร่
3) เกิดพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality
of life : HLM) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่ จานวน 24,842 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,676 ไร่
4) เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่น
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้ น ที่ 3,246 ต าบล
รวมจานวน 9,188 คน
 ตัวชี้วัด
1) เกิดแกนนาการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจาฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง
และครูพาทา จานวน 34,367 คน
2) เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับตาบล จานวน 337 ตาบล และระดับครัวเรือน จานวน
24,842 ครัวเรือน
3) เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จานวน 9,188 คน
4) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิม ภายใน 2 ปี
5) พื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จะลดปัญหาจากภัยแล้งได้ 50% ของพื้นที่ดาเนินการ
ภายใน 3 ปี
3.2 ผลลัพธ์ของโครงกำรและตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
1. เพิ่มรายได้ครัวเรือนที่ผ่านการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบในปีแรก เป็นการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารให้กับครัวเรือน/ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือนและพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว สามารถผลิตข้าวนาปีคิดเป็นผลผลิตเป็นข้าว สามารถเป็นแหล่ง
อาหาร หลักเลี้ยงดูคนในชุมชน ระยะต่อมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหม่ตามแนวพระราชดาริป่า 3 อย่าง
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งผลผลิตจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
2. เพิ่ ม การจ้างงานด้ วยการสร้ างงานสร้า งรายได้ใ ห้แก่ เ กษตรกร แรงงานและบัณ ฑิ ตจบใหม่
กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล จานวน 337 ตาบล ๆ ละ 10
คน รวม 3,370 คน และจ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model
for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จานวน 2,909 ตาบล ๆ ละ 2 คน รวม 5,818 คน รวมผู้ได้รับ
การจ้างงานทั้งสิ้น 9,188 คน จ้างงานคนละ 9,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

3. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้าฝนในพื้นที่ดาเนินงานโครงการฯ ได้ไม่น้อยกว่า 145 ล้านลูกบาศก์เมตร
4. สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องข้าว สามารถผลิตข้าวนาปีคิดเป็นผลผลิต
เป็นข้ าว จ านวน 10,818,780 กิ โลกรัม สามารถเป็นแหล่งอาหารหลักเลี้ ยงดูคนในชุ มชนได้ปีละไม่ น้อยกว่ า
108,187 คน
5. เพิ่ มพื้ นที่ ป่าปลู กใหม่ ตามแนวพระราชดาริ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ได้ไม่ น้อยกว่า
25,759 ไร่ คิดเป็นจานวนต้นไม้ปลูกใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 10,303,600 ต้น
6. ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ได้ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ต่อปี ลดการชะล้างหน้าดินที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน
คิดเป็นปริมาณ 2,575.9 ตันต่อปี
3.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตและมีความสุข
2. ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตำรำงอบรม
โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”

กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา
วัน
1

05.00-08.00 น.

09.00 - 10.00 น.
10.00 -11.00 น.
11.00 –
12.00 น.
พิธีเปิ ดมอบนโยบาย กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ เรี ยนรู ้ตาราบน
สื่ อ (ที่เกี่ยวข้องกับ แบ่งกลุ่ม มอบภารกิจ ดิน : กิจกรรม
พื้นที่ฝึกอบรม)
เดินชมพื้นที่
“หลักกสิ กรรม
แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
ธรรมชาติ”
“ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักแม่ธรณี
ฐานคนรักษ์ดิน ฐานคนรักษ์น้ า”
ฝึ กปฏิบตั ิ
“จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี
พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่”
ฝึ กปฏิบตั ิการ สร้างหุ่นจาลอง
การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
“ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ”

13.00 - 15.00 น.

15.00 - 17.00 น.

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์
มอบภารกิจ เข้าที่พกั
พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน”
(สื่ อ ดร.วิวฒั น์ ศัลยกาธร)
แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
“ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานคนมีไฟ “ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐาน
ฐานหัวคันนาทองคา”
คนมีน้ ายา ฐานปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพ”
ฝึ กปฏิบตั ิ
“จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคีพฒั นาพื้นที่
ตามหลักทฤษฎีใหม่”
นาเสนองาน สร้างหุ่นจาลอง
Team Building
การจัดการพื้นที่ตามหลัก
ฝึ กปฏิบตั ิการบริ หารจัดการ
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
ในภาวะวิกฤต
โคก หนอง นา โมเดล
หาอยู่ หากิน
นาเสนอยุทธศาสตร์
- มอบภารกิจ
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ - มอบวุฒิบตั ร
พอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ
- ปิ ดการอบรม
- เดินทางกลับ

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การปฏิบตั ิแบบเป็ นขั้นเป็ นตอน
(ทีมวิทยากรพื้นที่)
ถอดบทเรี ยนผ่านสื่ อ
“วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเอง
ในภาวะวิกฤติ”
(ทีมวิทยากรพื้นที่)
สรุ ปบทเรี ยน
“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี
พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่”
สรุ ปบทเรี ยน
ฝึ กปฏิบตั ิการบริ หารจัดการ
ในภาวะวิกฤต
หาอยู่ หากิน

โครงการพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ ส่ ู “โคก หนอง นา โมเดล”
ตาราง กิจกรรมที่ 1 ฝึ กอบรมเพิม่ ทักษะระยะสั้ นการพัฒนากสิ กรรมสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
(สาหรับ ครัวเรื อนต้ นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ HLM และผู้รับจ้ างงานในโครงการ)
08.00 09.00 น.
ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ

- เคารพธงชาติ
-มาร์ชพัฒนาชุมชน

2

3

“สุ ขภาพพึ่งตน พัฒนา 3 ขุมพลัง”
พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ทฤษฎี - เคารพธงชาติ
บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง
-มาร์ชพัฒนาชุมชน
(สื่ อ อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์)
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- เคารพธงชาติ
-มาร์ชพัฒนาชุมชน

-เคารพธงชาติ
-มาร์ชพัฒนาชุมชน

5

การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตาม
หลักการพัฒนาภูมิสงั คมอย่างยัง่ ยืน
เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบตั ิ
(สื่ อ ผศ.พิเชฐ , รศ.วรวรรณ)
กตัญญูต่อสถานที่
พัฒนาจิตใจ ทาบุญตักบาตร

การขับเคลื่อน
สื บสานศาสตร์
พระราชา กลไก 357
(สื่ อ ผศ. พิเชฐ)

หมายเหตุ : 1) กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2) อาหารว่างและเครื่ องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 15.00 - 15.15 น.
3) กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิฐานเรี ยนรู ้ สามารถปรับเปลี่ยนตามฐานเรี ยนรู ้ตามบริ บทของพื้นที่
4) จัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเรี ยนรู ้เพื่อให้เห็นภาพความเป็ นจริ งและสร้างแรงบรรดาลใจ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

กรอบหลักสูตร (๕ วัน)
โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”

กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

สังเขปวิชำ
โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”

กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายด้วยกันและทีมวิทยากรเพื่อให้เกิ ดบรรยากาศ
ที่ดีในการเรียนรู้
๒. เพื่อแบ่งกลุ่มในการร่วมกิจกรรมในแต่ละรายวิชา
ระยะเวลำ
จานวนรวม ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. การสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม การสร้างผู้นากลุ่ม/ผู้นารุ่น
๒. การแนะนาตนเองและทาความรู้จักกัน
๓. การสร้างสัญลักษณ์ร่วม
๔. การปรับฐานการเรียนรู้
๕. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (แบ่งกลุ่มเล่นเกม)
๖. การรับผ้าพันคอ
๗. การมอบหมายบทบาทหน้าที่
๘. ความคาดหวัง
เทคนิค/วิธีกำร
๑. ละลายพฤติกรรมด้วยวิธีการ “ถอดหัวโขน” ลดอายุให้เหมาะแก่กิจกรรม โดยใช้หลัก ๓ค
(คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง)
๒. แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่มละ ๒๐ คน (ผ้าสี ห้าสี) คัดผู้นากลุ่ม ๑ ท่าน เลขาฯ ๑ ท่าน (รับตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยในแต่ละกลุ่มสี) คัดผู้นารุ่น ๑ ท่าน (รับตาแหน่งกานัน คัดเลือกตัวแทน
จากผู้ใหญ่บ้านในแต่ละกลุ่มสีมารับตาแหน่งกานัน ๑ ท่าน)
๓. พิธีรับมอบ ผ้าสี มอบภารกิจดูแลบ้าน (กว.ประจาวัน และกิจกรรมที่รับผิดชอบ)

***************

เรียนรู้ตำรำบนดิน กิจกรรมเดินชมพืน้ ที่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสารวจและศึกษาเรียนรู้ตาราจากผืนดินจากพื้นที่ ต้นแบบ/พื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชน
๒. เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอสิ่งที่สังเกตเห็น และสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ในการเรียนรู้
ระยะเวลำ
จานวนรวม ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ศึกษา สารวจพื้นที่
๒. บันทึกผลการเรียนรู้ตามประเด็นต่าง ๆ
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็ม
เทคนิค/วิธีกำร
๑. มอบภารกิจให้แต่ละสีในการสารวจพื้นที่ โดยให้บันทึกผลการเรียนรู้ตามประเด็นต่าง ๆ
(มีวิทยากรประจากลุ่มพาไปส ารวจในพื้นที่แต่ละโซน พร้อมอธิบายให้เขารู้ว่าในพื้นที่นั้นมี
อะไรบ้าง)
๒. ก่อนปล่อยให้ไปพื้นที่ เน้นย้า “อย่าด่วนตัดสินใจ ไม่แนะนา ไม่คิดช่วยแก้ไขปัญหา”
- ท่านเห็นอะไร จากการสารวจ
- ท่านได้อะไร จากการสารวจ นา/หยิบ สิ่งของนั้นมา ๑ ชิ้น (ที่ได้จากการสารวจ)
เพื่อนาเสนอกับเพื่อนในห้อง (ให้กลับมาก่อนอย่างน้อย ๕ นาที เพื่อคุยกันในกลุ่ม)
- เตรียมนาเสนอสิ่งที่ไปสารวจ และสิ่งที่ได้มา ในที่ประชุมใหญ่
- วิทยากรกระบวนการเติมเต็ม
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. สื่อวิดีทัศน์ ประกอบการบรรยาย
๒. สื่อ Power point
กำรประเมินผล
-การสังเกตของวิทยากร

***************

“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและหลักการทรงงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ระยะเวลำ
จานวน ๒ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชดารัสของ ร.๙
๓. บันได ๙ ขั้นสู่ความพอเพียง
๔. เรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง “โคกหนองนา โมเดล”
เทคนิค / วิธีกำร
วิทยากร ใช้ PowerPoint ประกอบการบรรยาย โดยสรุป ดังนี้
๑. ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
๓. บันได ๙ ขั้นสู่ความพอเพียง
๔. ตัวอย่างความสาเร็จ โคก หนอง นา โมเดล
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. สื่อวิดีทัศน์ ประกอบการบรรยาย
๒. สื่อ Power point
กำรประเมินผล
- การสังเกตของวิทยากร
- การมีส่วนร่วมของผู้เข้าฝึกอบรม

***************

ถอดบทเรียนผ่านสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินวิกฤต”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรที่ได้มาบรรยายในแต่ละวิชา
๒. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์โลกปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงของดิน ฟ้า
อากาศและตระหนักถึงวิก ฤตปัญ หาด้านดิน น้า ลม ไฟ โรคติดต่อระบาดที่อาจเกิดขึนใน
ประเทศไทยและการป้องกันภัย
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความส้าคัญของการน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด้ารงชีวิต
ระยะเวลา
จ้านวน ๒ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ภาวะวิกฤตสังคมโลก สังคมไทย
๒. ถ้าเข้าสู่ภาวะวิกฤตจะเอาตัวรอดอย่างไร
๓. ทางออกวิกฤต ดิน น้า ป่า คน ด้วย โคก หนอง นา
เทคนิค/วิธีการ
๑. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน
๒. น้าเสนอข้อมูลรายกลุ่มองค์ความรู้ที่ได้รับ /แนวคิดที่ได้ชมคลิปจากการบรรยาย
๓. รวบรวมองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ ค้าแนะน้าจากวิทยากรมาสรุปรายละเอียด
๔. ชมสื่อวิดีทัศน์
๕. ถอดบทเรียนจากสื่อในประเด็น ได้ข้อคิด/มุมมองอะไรบ้าง และจะท้าอะไรต่อไป
๖. น้าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัสดุ/ อุปกรณ์
๑. สื่อวิดีทศั น์ “แผ่นดินวิกฤติ”
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และจอภาพ
๓. บอร์ด กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกา
การประเมินผล
๑. สังเกตจากการน้าเสนอ
๒. สังเกตจากการท้างานเป็นทีม
๓. สังเกตจากการมีส่วนร่วม

***************

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “ทฤษฎีบนั ได ๙ ขั้นสู่ควำมพอเพียง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรมมี ความรู้ ความเข้าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการตามขั้นตอนเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถนาไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ระยะเวลำ
จานวน ๓ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. หลักคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๒. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชน และ
สังคม
๓. พระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่” การบริหารจัดการตามขั้นตอน
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ห นึ่ง : อยู่รอด แบ่งสัดส่วนพื้นที่ สร้างผลผลิต ครัวเรือนสามารถ
พึ่งตนเองได้
ทฤษฎีขั้นที่สอง : พอเพียง ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเอง
ทฤษฎีขั้นที่สาม : ยั่งยืน การบริหารจัดการ สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาการตลาด
๔. เศรษฐกิจพอเพียงความเข้มแข็งที่เป็นรูปธรรมตามวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และภูมิสังคม
เทคนิค / วิธีกำร
๑. วิทยากรบรรยายเนื้อหา
๒. วิทยากรเปิดสื่อวิดีทัศน์
๓. วิทยากรมอบหมายงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มพร้อมนาเสนอในแต่ละประเด็นเนื้อหา
วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อวิดีทัศน์
- บทความ
- กรณีศึกษา
- PPT
- คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และจอภาพ
- บอร์ด,ปากกา
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการนาเสนอ

***************

“หลักกสิกรรมธรรมชำติ”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมรู้ถึงประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ตามแนวคิด ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์
๔ อย่าง
๒. จัดรูปแบบการปลูกให้เกิดคุณค่าและบูรณาการในพื้นที่ทากินเดิมให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า
๓. สร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกทาให้เป็นทรัพย์ เพื่อออมทรัพย์และใช้แก้ปัญหาความยากจน
ระยะเวลำ
จานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. แนวคิด ความเป็นจริงแห่งปัญหาภัยทุนนิยม
๒. แนวคิด ปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกรที่ประสบอยู่
๓. แนวทาง วิธีการใช้กระบวนการจัดการดิน, น้า,ป่า และครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า
๔. ศึกษาในแนวคิดและแนวทางวิถีแห่งสังคมไทย
๕. แนวคิดฐานการเรียนรู้ ดิน,น้า,ป่าและครัวเรือนเพื่อสร้างความพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๖. หัวใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ กับ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
๗. คืนชีวิตให้แผ่นดิน ด้วยเพอร์มาคัลเจอร์ Permaculture
เทคนิค / วิธีกำร
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การทรงงาน และพระราชดารัส “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของในหลวง ร.๙
และเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง “โคกหนองนา โมเดล” โดยใช้สื่อ สื่อ Power point และ
สื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. สื่อวิดีทัศน์ ประกอบการบรรยาย
๒. สื่อ Power point
กำรประเมินผล
- การสังเกตของวิทยากร

***************

ฝึกปฏิบตั ิ “ฐำนกำรเรียนรู้”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้และเข้าใจถึงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
๒. เพื่อผู้เข้าอบรมมีทักษะ ความรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้และนาไปปฏิบัติได้
๓. สามารถนาความรู้และเทคนิคในฐานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้เป็นอาชี พเสริม ในครัวเรือน
เพื่อให้เกิดรายได้และพึ่งพาตนเองได้
ระยะเวลำ
จานวน ๖ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. เรียนรู้ฐานคนรักษ์ป่า,ฐานคนรักแม่ธรณี,ฐานคนรักษ์ดิน,ฐานคนรักษ์น้า,ฐานคนรักษ์แม่
โพสพ ฐานคนมีไฟ, ฐานหัวคันนาทองคา, ฐานคนรักษ์สุขภาพ, ฐานคนมีน้ายา, ฐานปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ
๒. กิจกรรม “หาอยู่ หากิน” โดยมีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้แต่ละกลุ่ม และในแต่ละ
กลุ่มจะต้องทากิจกรรมเพื่อหาวัตถุหลักในการประกอบอาหาร ส่วนพืชผักสวนครัว สมุนไพรที่
จะประกอบอาหารนั้นสามารถหาได้ภายในพืชที่ของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และรับประทาน
อาหารร่วมกัน
๓. สรุปผลกิจกรรมที่ร่วมกันทา
เทคนิค / วิธีกำร
๑. วิทยากรประจาฐานบรรยายเพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตอบข้อ
ซักถาม
๒. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ และหาวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร
เพื่อรับประทานร่วมกัน
๓. ผู้เข้าอบรมสรุปผลกิจกรรม เป็นรายกลุ่ม
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. วัสดุ/อุปกรณ์ ประจาฐานเรียนรู้
๒. เอกสารองค์ความรู้ในแต่ละฐานเรียนรู้
๓. บอร์ด, ปากกา, กระดาษฟลิปชาร์ท
๔. อุปกรณ์ขยายเสียง, ไมค์โครโฟน
กำรประเมินผล
- การสังเกตของวิทยากร
- การวัดความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติแต่ละกลุ่ม

***************

“สุขภำพพึ่งตน พัฒนำ ๓ ขุมพลัง” พลังกำย พลังใจ พลังปัญญำ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ยืดเส้นยืดสาย ออกกาลังกาย ก่อนการฝึกอบรม
๒. เพื่อพัฒนาพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา
๓. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการสร้างคุณค่าในการดาเนินชีวิต
ระยะเวลำ
จานวน ๓ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. การพัฒนาพลังกาย การพัฒนาพลังใจ การพัฒนาพลังปัญญา
๒. แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร
๓. การปรับเปลี่ยนชีวิตตามสถานการณ์
เทคนิค / วิธีกำร
๑. วิทยากรบรรยายเนื้อหา
๒. วิทยากรเปิดสื่อวิดีทัศน์
๓. วิทยากรมอบหมายงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มพร้อมนาเสนอในแต่ละประเด็นเนื้อหา
วัสดุ/อุปกรณ์
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจ็คเตอร์
- สื่อวิดีทัศน์
- PPT
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการมีส่วนร่วม
- สังเกตจาการนาเสนอ

***************

“จิตอำสำพัฒนำ เอำมื้อสำมัคคี พัฒนำพื้นทีต่ ำมหลักทฤษฎีใหม่”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้าน
การพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยประชาชนส่วนใหญ่มักรู้จักในชื่อ กิจกรรมการ “ลงแขก” หรือ “เอา
แรง” ซึ่ง เป็นวัฒ นธรรมชุมชนที่อ ยู่คู่กับ สัง คมไทยมาอย่างช้านาน โดยในช่วงหลังมานี้นอกจากจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนในด้านแรกงงานแล้วยังได้เน้นให้เกิดการสร้างความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ระยะเวลำ
จานวน ๓ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
การทากิจ กรรมร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลัง กันในการประยุก ต์ใช้ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่วิทยากร
เทคนิค / วิธีกำร
๑. การสารวจพื้นที่
๒. วางแผนการดาเนินงาน
๓. ลงมือปฏิบัติโดยมีกิจกรรมที่ดาเนินตามบริบทของพื้นที่ เช่น ขุดคลองไส้ไก่ ห่มดิน ปลูกป่า
๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง
วัสดุ/อุปกรณ์
- อุปกรณ์และเครื่องการเกษตร จอบ เสียม บัวรดน้า
- พันธ์กล้าไม้
- ฟางคลุมดิน,ปุ๋ยหมัก ฯลฯ
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการมีส่วนร่วม

***************

กำรออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตำมหลักกำรพัฒนำภูมิสังคมอย่ำงยั่งยืน
เพือ่ กำรพึง่ ตนเองและรองรับภัยพิบตั ิ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคมไทย ตาม
หลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ “โคก หนอง นา โมเดล”
ระยะเวลำ
จานวน ๓ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. สถานการณ์และภาวะวิกฤตของโลก ประเทศ ชุมชน (น้า อาหาร พลังงาน)
๑.๑ ทรัพยากรน้า
๑.๑.๑) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า
๑.๑.๒) สถานการณ์ทางน้า
๑.๒ วิกฤตการณ์เกี่ยวกับแร่และพลังงาน
๑.๒.๑) การขาดแคลนพลังงาน
๒. แนวทางการแก้ไขและรองรับภัยพิบัติด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ “โคก หนอง นา”
๓. กรณีศึกษาความสาเร็จ “โคก หนอง นา โมเดล”
เทคนิค / วิธีกำร
๑. วิทยากรแนะนาตัวแก่ผู้เข้าอบรม สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ทักทาย ชวนคุย เล่าถึงประวัติ
ตัวเอง
๒. วิทยากรตั้งคาถามทาไมต้องออกแบบพื้นที่ จาเป็นไหม
๓. วิทยากรเล่าถึงสถานการณ์และวิกฤตของประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างเพื่อนาเข้าสู่เนื้อหา
การออกแบบภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อการพึ่งตนเองและ
รองรับภัยพิบัติ “โคก หนอง นา โมเดล”
๔. วิทยากรบรรยายถึงการออกแบบเชิงภูมสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
(การออกแบบพื้นที่ชีวิต)
๕. วิทยากรยกตัวอย่างแบบจาลองการจัดการพื้นที่กสิกรรมประกอบเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
พร้อมสรุปเติมเต็มและให้คาแนะนากับผู้เข้าร่วมอบรม
๖. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้
๖.๑. สถานการณ์และภาวะวิกฤตของโลก ประเทศ ชุมชน (น้า อาหาร พลังงาน)
๖.๒. แนวทางการแก้ไขรองรับภัยพิบัติด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ “โคก หนอง นา”
๖.๓. กรณีศึกษาความสาเร็จ “โคก หนอง นา”
๗. บรรยายประกอบสื่อวีดิทัศน์
๘. ชมสื่อวีดิทัศน์
๙. นาเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อวีดิทัศน์
- กรณีศึกษา
- PPT
- คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และจอภาพ
- บอร์ด,ปากกา
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการมีส่วนร่วม
- สังเกตจากการนาเสนอ

***************

กำรจัดกำรพื้นที่ตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นำ โมเดล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการ
ดิน น้า ป่า อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดการพื้นที่เชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคม
อย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ “โคก หนองนา โมเดล”
ระยะเวลำ
จานวน ๕ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่า
๒. คน กลไกสาคัญในการบริหารจัดการพื้นที่อย่ายั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
๓. สถานการณ์และภาวะวิกฤติของโลก ประเทศ ชุมชน
๔. กรณีศึกษาความสาเร็จ “โคก หนองนา” ในการแก้ไขและรองรับภัยพิบัติด้วยการบริหาร
จัดการพื้นที่“โคก หนอง นา”
๕. หลักคิดพื้นฐานการออกแบบตามหลักภูมสิ ังคม (Geosocial)
๖. การคานวณการจัดการน้าฝนในพื้นที่
๗. แนวคิดการออกแบบและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบตามหลัก “โคก หนอง นา”
เทคนิค / วิธีกำร
๑. วิทยากรบรรยายเนื้อหา
๒. วิทยากรเปิดสื่อวิดีทัศน์
๓. วิทยากรมอบหมายงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มพร้อมนาเสนอในแต่ละประเด็นเนื้อหา
วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อวิดีทัศน์
- บทความ
- กรณีศึกษา
- PPT
- คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และจอภาพ
- บอร์ด,ปากกา
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการนาเสนอ

***************

“Team Building หำอยู่ หำกิน”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการพึ่งตนเองและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดารงชีวิต
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการดารงชีวิตในภาวะวิกฤต/การประสบภัยพิบัติ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการวางแผนการทางานเป็นทีม ได้ฝึกวินัยและคุณธรรม
๔. การพึ่งพาตนเอง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สุงสุด
๕. เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ การทางานเป็น
ระยะเวลำ
จานวน ๒ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. การท ากิ จกรรมแบบพึ่ง ตนเอง และใช้ท รัพยากรที่ มีอย่างจ ากั ดให้เ กิดประโยชน์สูงสุด
ดารงชีวิตในภาวะวิก ฤต/การประสบภัยพิ บัติ, วางแผนการท างานเป็น ที ม ฝึก วินั ยและ
คุณธรรม
๒. การดารงชีวิตในภาวะวิกฤต/การประสบภัยพิบัติ
๓. รู้จักการวางแผนการทางานเป็นทีม ได้ฝึกวินัยและคุณธรรม
๔. ความหมาย/เป้าหมาย/รูปแบบ/ความสาคัญ Team Building
๕. กติกาการทากิจกรรม
๖. สภาพพื้นที่ในการดาเนินกิจกรรม
เทคนิค / วิธีกำร
๑. ชี้แจงกฎกติกา
๒. แบ่งกลุ่ม
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. อุปกรณ์เครื่องครัว
๒. อุปกรณ์ร้องราทาเพลง
๓. อุปกรณ์หาปลา เช่น จับปลา นก หนู ปลาไหล งู ปลาไหล กบ เขียด
๔. เครื่องปรุงอาหาร เช่น น้าปลา กะปี พริก เกลือ
๕. อุปกรณ์ทานข้าว เช่น ถ้วย ช้อน จาน ให้เพียงพอทุกคน
๖. ไม้ขีด ๕ กล่องๆ ละ ๑ ก้าน
๗. เตาและ ถ่านทาครัว
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการมีส่วนร่วม
- สังเกตจากการทางานเป็นทีม

***************

“กตัญญูตอ่ สถำนที่ พัฒนำจิตใจ ทำบุญตักบำตร”

วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรมรู้จัก การวางแผนการท างานเป็นทีม ได้ฝึกวินัยและคุณธรรม
กตัญญูต่อสถานที่ รู้คุณของที่อยู่อาศัย รู้คุณของการศึกษาวิชาความรู้ที่ทาให้เราเข้าสู่ภาวะมีวิชาความรู้ รู้คุณ
ทั้งที่ประกอบอาชีพการงาน และสืบสานมรดกวัฒนธรรมแล้ว การทาบุญตักบาตรเพิ่มความเป็นสิรมิ งคลแก่ชีวิต
ระยะเวลำ
จานวน ๓ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
การท ากิ จ กรรมแบบพึ่ ง ตนเอง และใช้ ท รั พยากรที่ มี อ ย่า งจ ากั ดให้เ กิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด
ดารงชีวิตในภาวะวิกฤต/การประสบภัยพิบัติ วางแผนการทางานเป็นทีม ฝึกวินัยและคุณธรรม
เทคนิค / วิธีกำร
๑. ปฏิบัติ
๒. แบ่งกลุ่ม
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. อุปกรณ์ทาความสะอาด
๒. อาหารสาหรับพระภิกษุสงฆ์
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการมีส่วนร่วม
- สังเกตจากการทางานเป็นทีม

***************

การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชากลไก ๓๕๗
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมได้รับทราบ ตระหนักรู้และเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการ
ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ด้วยกลไก ๓๕๗
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมได้มองเห็นถึงการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาด้วย
กลไก ๓๕๗ กับการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน
ระยะเวลำ
จานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. กลไกการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ๓๕๗
๒. ปรัชญา ๓ ระบบ
๓. ทฤษฎีใหม่กว่า ๔๐ ทฤษฎีตามศาสตร์พระราชา
๔. แนวทางในการปฏิบัติในการใช้ชีวิต ในการทางานตามศาสตร์พระราชา
๕. นวัตกรรม เคล็ดวิชากว่า ๔๘,๐๐๐ นวัตกรรม
๖. การบริหารแบบคนจน การทางานแบบคนจน
เทคนิค / วิธีกำร
๑. บรรยาย
๒. ตั้งคาถามเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๓. เติมเต็มให้ข้อคิด และข้อเสนอแนะ
วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อวิดีทัศน์
- บทความ
- กรณีศึกษา
- PPT
- คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และจอภาพ
- บอร์ด,ปากกา
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการนาเสนอ

***************

ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ำรปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการดารงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง สามารถปฏิบัตไิ ด้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและนาไปสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียง
๒. เพื่อกาหนดแนวทาง/เป้าหมายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ของตนเอง
๓. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตระหนั ก ถึ ง คามส าคั ญ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่
9) ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและประเทศไทย
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของตัวเองได้
ระยะเวลำ
จานวน ๒ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
๑. การกาหนดเป้าหมายของชีวิตบนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ออกแบบพื้นที่ชีวิตการดารงอยูบ่ นพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๓. วิเคราะห์บริบทพื้นที่ รู้เรา รู้เขา รู้สถานการณ์ รู้ดินฟ้า
๔. กาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติสถานที่จริง
เทคนิควิธีกำร
๑. วิทยากรใช้สื่อวิดีทัศน์ “เรื่องในหลวงในดวงใจ” และเรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้าง
สุ ข ปวงประชา” ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ ดู แ ละสะท้ อ นความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์
๒. ฝึกปฎิบัติการจัดยุทธศาสตร์อย่างง่าย
๓. นาเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัสดุ / อุปกรณ์
- สื่อวิดีทัศน์ , PPT
- บทความ , กรณีศึกษา
- คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และจอภาพ
- บอร์ด,ปากกา
กำรประเมินผล
๑. สังเกตจากการนาเสนอ
๒. สังเกตจากการมีส่วนร่วม

***************

“ในหลวง ในดวงใจ”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ตระหนั ก ถึ ง คามส าคั ญ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร (รัชกาล
ที่ 9) ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและประเทศไทย
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสานักในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานรักษาและต่อ
ยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ์ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลำ
จานวน ๑ ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหำ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร (รัช กาลที่ ๙) สู่พ ระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศรีสิ นทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เทคนิค / วิธีกำร
วิทยากรใช้สื่อวิดีทัศน์ “เรื่องในหลวงในดวงใจ” และเรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุข
ปวงประชา” ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดูและสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วัสดุ/อุปกรณ์
- สื่อวิดีทัศน์
- บทความ
- กรณีศึกษา
- PPT
- คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และจอภาพ
- บอร์ด,ปากกา
กำรประเมินผล
- สังเกตจากการมีส่วนร่วม
- สังเกตจากการทางานเป็นทีม

***************

แผนกำรสอน
โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”

กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหำวิชำ
โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”

กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหำวิชำ
วิชำ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วิทยากรสร้างความคุ้นเคยโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่นามาใช้ในการฝึกอบรมสัม มนาเพื่ อเป็นการละลายพฤติก รรมของบุคคลในกลุ่ม ที่ มีที่ มาแตกต่างกั นให้มี
ความสัมพันธ์ มีความเป็นมิตรที่ดีต่อ กันในกลุ่มเพื่อจะสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรม
หรือเกมเป็นสื่อ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทั ศนคติ การพัฒนา
ความคิดสังสรรค์และทักษะการทางานร่วมกันโดยเน้นที่บรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นมิตรและ
สนุกสนานเป็นสาคัญ โดยได้นาเกม เพลง และนันทนาการเข้ามา เพื่อทาให้ผู้เ ข้าอบรมเกิดความสนุก ผ่อน
คลาย และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน และคัดเลือกผู้รับตาแหน่งผู้ช่วยชาวบ้าน
เลขาฯ ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ล ะสีเลือกกานัน และเลือกสารวัตรกานัน ๑ คน (เลือกโดย
กานัน)
เมื่อการเลือกกานันเสร็จสิ้นแล้วก็จัดพิธีมอบผ้าสีแต่ละกลุ่ม (ใส่พาน) ต่อหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ โดยผู้ใหญ่เป็นผู้มอบ (เมื่อได้ผ้าสี ให้แจกให้แถวตัวเอง ให้ถือในมือขวา วางไว้บนตักและหลับตาระลึกถึง
ในหลวง ร.๙ และพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นเวลา ๑ นาที) การผูกผ้าสีต้องเป็นผ้าพันคอเท่านั้น

เนื้อหำวิชำ
เรียนรู้ตำรำบนดิน กิจกรรมเดินชมพืน้ ที่
๑. สำรวจและสร้ำงกำรเรียนรู้เชิงพื้นที่
- การซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยกาหนดประเด็นคาถามว่า “ท่านเห็นอะไร”
และ “ท่านได้อะไร จากการสารวจ" ทังนี้วิทยากรเน้นย้าให้ผู้เข้ารับการอบรมว่า “อย่าด่วนตัดสินใจ ไม่แนะนา
ไม่คิด ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา”
- การนาผู้ เ ข้ารับ การอบรมตามแต่ล ะกลุ่ม เข้าส ารวจพื้นที่ ที่จ ะทากิ จ กรรมเอามื้อสามั คคี
เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ก่อนดาเนินการที่จะส่งผลต่อการออกแบบพื้นที่ และการดาเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
- การเข้าสู่พื้นที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่ ปัญหาของพื้นที่ และแนวทางแก้ไขปัญหาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล”
- การสังเกตการณ์และหยิบวัตถุที่พบเจอในพื้นที่ที่กลุ่มลงไปศึกษา และระดมความเห็นเพื่อให้
ได้ข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุที่หยิบไดจากพื้นที่ และนาเสนอสภาพพื้นที่
๒. วิเครำะห์และนำเสนอสิ่งที่สังเกตเห็น และสิ่งที่ได้จำกกำรลงพื้นที่ในกำรเรียนรู้
- ผู้นาเสนอแต่ละกลุ่มนาเสนอผลจากการสารวจผ่านวัตถุที่หยิบมาจากพื้นที่
- ฟางข้าวเป็นส่วนของต้นข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวและนาเมล็ดข้าวออก ถือเป็นผลพลอย
ได้ทางการเกษตรจากนาข้าวที่มีประโยชน์ในหลายด้าน และใช้เป็นวัต ถุดิบสาคัญสาหรับการผลิตทางเกษตร
อื่นๆ และนามาใช้ห่มดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน
- ใบไม้ เป็นส่วนของพืชที่ติดกับกิ่งและก้าน รูปทรงแบนๆ โดยมากมีสีเขียว มีหน้าที่หายใจ
คายน้า เก็บอาหาร และสืบพันธุ์ ใบไม้ที่ร่วงหล่นตามโคนต้นไม้ หากทับถมมากๆเข้า ก็จะเกิ ดการผุพังเน่าเปื่อย
ย่อยสลายจนกลายเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไป นอกจากนั้นยังสามารถนาใบไม้มาทาเป็นปุ๋ยแห้ง
สาหรับบารุงดิน และนาใบไม้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น กระติ๊บข้าว เป็นต้น
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้เห็นสภาพพื้นที่ ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่และการอยู่อาศัยที่เกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิต การเอาเศษใบไม้แห้งมาย่อยสลายและสามารถนามาทาเป็น
ปุ๋ยแห้งสาหรับบารุงดิน อีกทั้งสามารถนาเอาฟางข้าวมาห่มดิน เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผืนดินและต้นไม้ที่
ช่วยดูดซับน้าจากดินได้ดี

เนื้อหำวิชำ
วิชำ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ศำสตร์พระรำชกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
"อาจารย์ยักษ์" หรือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร (วิทยากร) ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประธานมูล นิธิก สิก รรมธรรมชาติ ผู้ก่ อตั้ง ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้องศูนย์ก สิกรรมที่มีวัตถุป ระสงค์หลักในการ
ขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา ทั้งเป็นหนึ่งคนสาคัญผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเล่าให้ฟังถึง
ศาสตร์พระราชาและความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระบาท
ศาสตร์ของพระราชา หลักการคือ การประยุกต์ด้วยหลักทฤษฎีใหม่ ได้แก่การออกแบบพื้นที่
เพื่อการจัดการน้าและการฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดการดินและจัดการป่า ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
ภายใต้หลักการโคกหนองนาโมเดล
1. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงชี้ถึงแนวทางการดาเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน หรือ
ระดับประเทศ ในการปฏิบัติงานหรือบริหารพัฒนาประเทศให้ดาเนินไปด้วยความไม่ประมาท พระองค์ทรงทา
ตัวอย่างให้คนไทยได้เห็นผ่านโครงการพระราชดาริที่ป ระสบความส าเร็จ กว่า 4,741 โครงการ มากกว่า
47,000 บทเรียน ทาให้ทั่วโลกให้การยอมรับและมอบรางวัลให้พระองค์ อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ
มนุษยธรรม (IUSS Humanitarian Soil Scientist Award) และรางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
(UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เป็นต้น
2. หลักกำรทรงงำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” พระรำชดำรัสของ ร.9
เป็นหลักการสาหรับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลาย ๆ
ประเด็น
เข้ำใจ : ทาอะไรต้องเข้าใจปัญหา เข้าใจหนทางแก้ไข เข้าใจกระบวนการจัดการ และปรับ
ความเข้าใจระหว่างผู้ให้ ผู้รับเสียก่อน ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน
เข้ ำ ถึ ง : เมื่ อ เข้ า ใจระหว่ า งกั น ทุ ก ประการครบถ้ ว นแล้ ว ต้ อ งเข้ า ถึ ง การกระท า
สร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจของ
ผู้ปฏิบัติ ร่วมมือร่วมไม้กันทางาน
พัฒนำ : เมื่ อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกั นแล้ว เข้าถึง กันแล้ว การพัฒ นาก็ จะดาเนินการไปอย่าง
ยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบที่ติดลบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง หากแต่นาไปสู่ความสมดุล
มั่นคง และยั่งยืน
3. บันได 9 ขั้น สู่ควำมพอเพียง
ขั้นที่ ๑ พอกิน
พื้นฐานที่สุดของมนุษย์ คือ ความต้องการปัจจัย ๔ และประการสาคัญที่สุดของปัจจัย ๔ คือ
อาหาร ขั้นที่ ๑ ของแนวทางแก้ ปัญ หาที่ยั่ง ยืนคือ ตอบคาถามให้ได้ว่า “ท าอย่างไรจึง จะพอกิ น ” โดยให้
ความสาคัญกับ ข้าวปลาอาหาร ไม่ให้ความสาคัญกับเงิน ซึ่งเป็นเพียงแค่ “ตัวกลาง” ในการแลกเปลี่ยนตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง” ของบันไดขั้นที่ ๑ ที่เกษตรกรต้อง
ก้าวข้ามให้ได้

ขั้นที่ ๒-๔ พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น
บันไดขั้นที่ ๒-๔ พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น เกิดขึ้นได้พร้อมกัน ด้วยคาตอบเดียวคือ “ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์
๔ อย่าง” ซึ่งป่า ๓ อย่างจะให้ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพรสาหรับรักษาโรค ทั้งโรคคน โรคพืช โรคสัตว์ ให้
ไม้ส าหรับ ทาบ้านพัก ที่อ ยู่อ าศัย และให้ความร่มเย็นกับ บ้าน กั บชุมชน กับ โลกใบนี้ ซึ่ง เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย ซึ่งได้รับการพิสู จน์แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริง และยังสามารถ
ย้อนกลับไปแก้ ไขปัญ หาหนี้สินซึ่งสะสมพอกพูนจากการท า เกษตรเชิง เดี่ยว ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร ปัญหาความขาดแคลนน้าภัยแล้ง ทั้งหมดล้วนแก้ไขได้จากแนวคิดป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง
ขั้นที่ ๕-๙ คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า
ขั้นที่ ๕-๖ บุญและทาน
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมั่นว่าสังคมไทยเป็นสังคมบุญ สังคมทาน ไม่เน้นการแลกเปลี่ยนทางการค้า แต่
เน้นการทาบุญ ไม่เน้นการสะสมเป็นของส่วนตัว แต่เน้นการให้ทานและสะสมโดยมอบให้เป็นทรัพย์สินส่วนรวม
โดยวัด หรือศาสนสถานตามแต่ละศาสนาเป็นศูนย์กลาง เป็นการฝึกจิตใจ ให้ละซึ่งความโลภ และกิเลสในการอ
ยากได้ ใคร่มี ลดปัญหาช่องว่างระหว่างชนชั้น
ขั้นที่ ๗ เก็บรักษา
ขั้นต่อไปหลังจากสามารถพึ่ งตนเองได้ พอมี พอเหลือทาบุญ ทาทานแล้ว คือการรู้จักเก็บรักษา ซึ่งเป็นการ
ตั้ง อยู่ในความไม่ ประมาท และการรู้จัก เก็ บรักษา ยัง เป็นการสร้างรากฐานของการเอาตัวรอดในเวลาเกิ ด
วิกฤตการณ์ โดยยึดแนวทางตามวิถีชีวิตชาวนาสมัยก่อนซึ่งเก็ บรัก ษาข้าวไว้ในยุ้งฉางเพื่อ ให้พอมี กินข้ามปี
คัดเลือกและเก็บรักษา “ข้าวพันธุ์” ไว้สาหรับเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อไป ซึ่งผิดกับวิถีชาวนาในปัจจุบันที่ใช้วิธีการ
ขายข้าวทั้งหมด แล้วนาเงินที่ขายได้ไปซื้อพันธุ์ข้าวเพื่อปลูกในปีต่อไป ส่งผลให้เกิดการขาดความมั่นคงและ
เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางสายความประมาท เพราะหากเกิดภัยแล้ง น้าท่วม ผลผลิตไม่ได้ตามที่
ตั้งใจไว้ ย่อมหมายถึงปัญหาหนี้สินและการขาดแคลนพันธุ์ข้าวสาหรับปลูกในปีต่อไป นอกจากเก็บพันธุ์ข้าวแล้ว
ยังเน้นให้รู้จักวิธีการถนอมอาหาร การสะสม อาหารไว้กินในยามหน้าแล้ง ด้วยการแปรรูปอาหารหลากชนิด
อาทิ ปลาร้า ปลาแห้ง มะขามเปียก พริกแห้ง หอม กระเทียม เพื่อเก็บไว้กินในอนาคต
ขั้นที่ ๘ ขาย
เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจการค้า แต่ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจหลังเขา การค้าขายสามารถทาได้ แต่ทา
ภายใต้การรู้จักตนเอง รู้จักพอประมาณ และทาไปตามลาดับ โดยของที่ขาย คือ ของที่เหลือจากทุกขั้นแล้วจึง
นามาขาย เช่น ทานาอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดสารเคมี ไม่ทาลายธรรมชาติ ได้ผลผลิตเก็บไว้พอกิน เก็บไว้ทาพันธุ์
ทาบุญ ทาทาน แล้วจึงนามาขายด้วยความรู้สึกของการ “ให้” อยากที่จะให้สิ่งดี ๆ ที่เราปลูกเอง เผื่อแผ่ให้กับ
คนอื่น ๆ ได้รับสิ่งดี ๆ นั้น ๆ ด้วย
ขั้นที่ ๙ (เครือ) ข่าย กองกาลังเกษตรโยธิน
คือการสร้างกองกาลังเกษตรโยธิน หรือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศเพื่อขยายผลความสาเร็จตาม
แนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู่ก ารปฏิวัติแนวคิดและวิถีก ารดาเนินชีวิตของคน ในสัง คม ในชุมชน เพื่อการ
แก้ ปั ญ หาวิ ก ฤต ๔ ประการ อั น ได้ แ ก่ วิ ก ฤตการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มภั ย ธรรมชาติ ( Environmental Crisis)
วิกฤตการณ์โรคระบาดทั้งในคน สัตว์ พืช (Epidemic Crisis) วิกฤตเศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง (Economic
Crisis) วิกฤตความขัดแย้งทางสังคม/สงคราม (Political/Social Crisis)
๔. กรณีตัวอย่ำงควำมสำเร็จ โคกหนองนำ โมเดล
โคก หนอง นา เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ตามศาสตร์พระราชา ที่ในหลวง ร.๙ พระราชทาน
เป็นแนวทางไว้ บนพื้นที่นา ๔ ไร่ ณ บ้านหนองแค ต.หนองแค อ.ราษีไศล ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลสาหรับการปรับ
แนวทางทาการเกษตร และปฏิทิ นการเพาะปลูกใหม่ในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา จ.ศรี สะเกษ หลังได้นาศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหา ภายใต้โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เกิด
ความมั่นคงในอาชีพการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การน้อมนาศาสตร์พระราชา และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช้บูร ณาการแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้น สร้างความมั่ นคงอย่างยั่ง ยืนให้แก่ อาชีพ
การเกษตรและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจัดรูปแบบการเกษตรแบบโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเกษตรกรจะได้
รูปแบบการทาการเกษตรที่ผสมผสานครบวงจร เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
ข้อมู ลด้านการเกษตรตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนขยายแนวคิดหลักการปฏิบัติ และการบริหาร
จัดการดิน น้า ป่า ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล เป็นแนวคิด
และแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตของคนไทยที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นรากฐานของสังคม โดยได้น้อมนา
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้านการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการน้าและพื้นที่การเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาพืน้ บ้านได้
อย่างสอดคล้อง โดยนามาปรับเป็นคาพูดที่ง่ายต่อการเข้าใจแล้วนาไปสอนและถ่ายทอดแก่เกษตรกร เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือ ตนเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อพื้นฐานชีวิตมีความมั่นคงแล้ว ชีวิตคนไทยจึงจะ
มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
“การแก้ปัญหาผลกระทบของเขื่อนทั้ง ๒ แห่ง ที่ยืดเยื้อมานานถึง ๒๕ ปี หลังจากสร้างเขื่อน
เสร็จ แม้ ปัญ หาบางส่วนได้รับ การแก้ ไขไปแล้วก็ ตาม แต่ยัง มี ปัญ หาบางส่วนที่ ยืดเยื้อมานาน โดยต้องให้
ประชาชนดารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการหันหน้าเข้าหากัน มาทางานและหาทางออกร่วมกัน
“ระหว่างการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการทาเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรฯ จึงได้นาการพัฒนา
ระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา โคก หนองนา โมเดล มาขยายผลบูรณาการดาเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่ง
ที่ผ่านมากรมชลประทานได้มีการดาเนินโครงการนาร่องในพื้นที่ลุ่มน้าปราจีนบุรี (ห้วยโสมง) จ.ปราจีนบุรี และ
บริเวณลุ่มน้าป่าสักที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และเริ่มขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้เป็นอีกหนึ่ง
โมเดลที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์พระราชา สามารถร่วมกันบูรณาการพัฒนาการเกษตรให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้าได้อย่างยั่งยืน
“เราเชื่อว่าการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชาที่ในหลวงของเราได้ทาไว้ จะเป็น
ทางเลือก ทางรอด และจะเป็นความมั่นคงของเรา จะทาให้เรามั่นคงทางอาหาร มีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเอง
มีอาหารที่ปลอดภัย มีเพื่อน มีเครือข่ายที่กว้างขวาง แม้วันนี้รายได้ยังไม่มีก็ตาม เพราะเป็นช่วงเริ่มต้น แต่ก็
มั่นใจว่าเราเดินถูกทางแล้วทุกอย่างที่เราทาคิดว่ามันจะเป็นความสุข คนในครอบครัวและคนรอบข้างที่เข้ามา
หาเราก็มีความสุข" สิ่งที่คิด กับสิ่งที่ทาอยู่ แม้บางครั้งมันก็ขัดแย้งพอสมควร เพราะยังเป็นเรื่องใหม่สาหรับเรา
แต่มั่นใจมากว่าจะประสบความสาเร็จและจะทาให้ดีที่สุด
เกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นอาชีพมนุษย์เงินเดือน ปรับพื้นที่ นามรดกทา “โคก หนอง นา โมเดล”
มุ่งทาเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา มั่นใจประสบผลสาเร็จ สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
พื้นที่ภาคอีสานแห้งแล้งกันดาน จึงมีการพัฒนาเป็นเกษตรกรรม แก้ปัญหาที่ราษีไศล ช่วยกันขุด ช่วยกันทา มี
การปลูกข้าวอินทรีย์ ผลผลิตดีกว่าข้าวที่ใช้ ปุ๋ยเคมี ทั้งที่ใช้ระยะเวลาเท่ากัน การปลูกพืชตามคันนาได้ผลิตผล
คนแข็งแรง ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่ต้องไปทางานนอกพื้นที่ เอาน้าขึ้นมารดต้นไม้ เอาแตงกวา
แตงโม ฟัก ทอง แฟง หว่านในนา ตามกลบ ให้ใบ คลุมดินอย่าให้ความชื้นระเหย ความชื้นเก็ บไว้ในดิน ใบ
ฟัก ทองใบใหญ่คลุม ดินได้ดี ออกแบบสระให้ส วยงามและมากด้วยประโยชน์ ชีวิตมี ความสุข ครอบครัวมี
ความสุข ปลูกผักไปขายตลาดสีเขียวทา โคก หนอง นา ทาต่อไปจนกว่าจะสาเร็จ ที่ ร.๙ คิดให้เรานามาปฏิบัติ
ตามหลักการทรงงานของรัชการที่ ๔ สิ่งที่ท่านทามาตลอด

เนื้อหำวิชำ
วิชำ ถอดบทเรียนผ่ำนสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินวิกฤต”
.....ลุงนิลกล่ำวว่ำ.....
“ในสวนนี้ไม่มีสำรเคมี ไม่มีปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียวเลย และยำฆ่ำหญ้ำก็ไม่มีครับ”
การไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีใดๆ ในสวนมาเป็นเวลานาน กลับพบว่า สภาพดินยิ่งมีความอุดม
สมบูรณ์มากกว่าในอดีตที่เคยใช้ปุ๋ยเคมี เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีอาจทาให้ได้ผลผลิตมากเป็นที่น่าพอใจ พืชทั้ง ๙
ชั้นนี้ จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกัน บ้างก็ให้ความร่มเงาแก่กัน บ้างก็เก็บน้าและให้ความชื้นแก่กัน อยู่และ
เติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกใช้แนวคิดนี้ รวมทั้งการจั ดการในเรื่องน้า เรื่องของแดด และยังรวมถึงการ
ดูแลดินให้ส มดุล นั้น จึง ทาให้เกิ ดความหลากหลายและท าให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุดและได้ผ ลผลิตตรงตามที่
ต้องการ อีกทั้งในแปลงเกษตรของลุงนิล มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่ ซึ่งมูลหมูสามารถนามาใช้เป็น
อาหารปลาได้ ส่ว นมู ล หมู แ ละมู ล ไก่ ใ ช้ ท าเป็น ปุ๋ย ให้กั บ พื ช ผัก สวนครั ว ต่า งๆ ที่ ลุ ง นิล ได้ ป ลูก ไว้ ใ นสวน
นอกเหนือ จากนี้ ยัง มี ก ารขุดสระน้าเพื่ อเป็ นแหล่ง น้าไว้ใช้ในการเกษตร แต่ไม่ มี ก ารท านาในพื้นที่ แห่ง นี้
เนื่องจากสภาพดินและปัญหาเรื่องแรงงานนั้นไม่มีความเอื้ออานวย
“เป้ำหมำยในชีวิตคือ กำรอยู่แบบคนที่มีคุณค่ำ และมีควำมพอเพียงกับชีวิต” ลุงนิลยืนยัน
นี่คือ นิยามความพอเพียงของลุงนิล เกษตรกรแบบผสมผสานแห่งบ้านทอนอม ผู้มีรอยยิ้ม
เปื้อนใบหน้า และดวงตามีแววแห่งความหวังอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความสุขทั้งกายและใจที่แท้จริง บนฐาน
ของความพอเพียง

เนื้อหำวิชำ
วิชำ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “ทฤษฎีบันได ๙ ขั้นสู่ควำมพอเพียง
๑. ทฤษฎีบันได ๙ ขั้น
การไปสู่ความพอเพียง ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เน้นการเริ่ม ต้นที่ การทาเพื่อ พอกิ น
พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น โดยเริ่ม ที่ตัวเราเอง "พอ" ก่อน ต่อเมื่อมี เหลือแล้วจึงขยายต่อไป แบ่งเป็นขั้น
พื้นฐาน 4 ขั้น และขั้นก้าวหน้าอีก 5 ขั้น รวมเป็นบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน

บันไดขั้นที่ ๑-๔ คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐำน
ขั้นที่ ๑ พอกิน
พื้นฐานที่สุดของมนุษย์ คือ ความต้องการปัจจัย ๔ และประการสาคัญที่สุดของปัจจัย ๔ คือ
อาหาร ขั้นที่ ๑ ของแนวทางแก้ ปัญ หาที่ยั่ง ยืนคือ ตอบคาถามให้ได้ว่า “ท าอย่างไรจึง จะพอกิ น ” โดยให้
ความสาคัญกับ ข้าวปลาอาหาร ไม่ให้ความสาคัญกับเงิน ซึ่งเป็นเพียงแค่ “ตัวกลาง” ในการแลกเปลี่ยนตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง ” เกษตรกรต้องเริ่มจากการอยู่ให้ได้
โดยไม่ใช้เ งิน มีอ าหารพอมี พอกิน ด้วยการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ให้พอกิ น ชาวนาต้องเก็บ ข้าวไว้ให้เพียงพอ
สาหรับการมีกินทั้งปี ไม่ขายข้าวเปลือกเพื่อนาเงินไปซื้อข้าวสาร นอกจากนั้น หัวใจสาคัญของ “พอกิน” ยังมี
ความหมายรวมไปถึงความปลอดภัยในอาหาร กินอย่างไรให้มีสุขภาพดี ไม่สะสมเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยไว้ใน
ร่างกาย นี่คือความหมายของบันไดขั้นที่ ๑ ที่เกษตรกรต้องก้าวข้ามให้ได้

ขั้นที่ ๒-๔ พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น
บันไดขั้นที่ ๒-๔ พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น เกิดขึ้นได้พร้อมกัน ด้วยคาตอบเดียวคือ “ปลูกป่า ๓
อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง” ซึ่งป่า ๓ อย่างจะให้ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพรสาหรับรักษาโรค ทั้งโรคคน
โรคพืช โรคสัตว์ ให้ไม้สาหรับทาบ้านพักที่อยู่อาศัย และให้ความร่มเย็นกับบ้าน กับชุมชน กับโลกใบนี้ ซึ่งเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริง และ
ยังสามารถย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งสะสมพอกพูนจากการทา เกษตรเชิงเดี่ยว ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร ปัญหาความขาดแคลนนา ภัยแล้ง ทั้งหมดล้วนแก้ ไขได้จ ากแนวคิดป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔
อย่างขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
บันไดขั้นที่ ๕-๙ คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้ำวหน้ำ
ขั้นที่ ๕-๖ บุญและทำน
เครือ ข่ ายเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เชื่อ มั่ นว่ า สัง คมไทยเป็ นสั ง คมบุญ สัง คมทาน ไม่ เ น้ นการ
แลกเปลี่ยนทางการค้า แต่เน้นการทาบุญ ไม่เน้นการสะสมเป็นของส่ วนตัว แต่เน้นการให้ทานและสะสมโดย
มอบให้เป็นทรัพย์สินส่วนรวมโดยวัด หรือศาสนสถานตามแต่ละศาสนาเป็นศูนย์กลาง เป็นการฝึกจิตใจ ให้ละ
ซึ่งความโลภ และกิเลสในการอยากได้ ใคร่มี ลดปัญหาช่องว่างระหว่างชนชั้น ตามความหมายอันลึกซึ้งของคา
“Our Loss is Our Gain” หรือ “ยิ่งทายิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” การให้ไปคือได้มา และเชื่อมั่นในฤทธิ์ของทาน ว่าทาน
มีฤทธิ์จริง และจะส่งผลกลับมาเป็นเพื่อน เป็นกัลยาณมิตร เป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันในทุกสถานการณ์ แม้
ในวันที่โลกนี้ประสบกับวิกฤตการณ์
ขั้นที่ ๗ เก็บรักษำ
ขั้นต่อ ไปหลังจากสามารถพึ่งตนเองได้ พอมี พอเหลือทาบุญ ทาทานแล้ว คือการรู้จักเก็ บ
รักษา ซึ่งเป็นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และการรู้จักเก็บรักษา ยังเป็นการสร้างรากฐานของการเอาตัวรอด
ในเวลาเกิดวิกฤตการณ์ โดยยึดแนวทางตามวิถีชีวิตชาวนาสมัยก่อนซึ่งเก็บรักษาข้าวไว้ในยุ้งฉางเพื่อ ให้พอมีกิน
ข้ามปี คัดเลือกและเก็บรักษา “ข้าวพันธุ์” ไว้สาหรับเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อไป ซึ่งผิดกับวิถีชาวนาในปัจจุบันที่ใช้
วิธีการขายข้าวทั้งหมด แล้วนาเเงินที่ขายได้ไปซื้อพันธุ์ข้าวเพื่อปลูกในปีต่อไป ส่งผลให้เกิดการขาดความมั่นคง
และเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางสาย ความประมาท เพราะหากเกิดภัยแล้ง น้าท่วม ผลผลิตไม่ได้
ตามที่ตั้งใจไว้ ย่อมหมายถึงปัญหาหนี้สินและการขาดแคลนพันธุ์ข้าวสาหรับปลูกในปีต่อไป
นอกจากเก็บพันธุ์ข้าวแล้ว ยังเน้นให้รู้จักวิธีการถนอมอาหาร การสะสม อาหารไว้กินในยามหน้าแล้ง ด้วยการ
แปรรูปอาหารหลากชนิด อาทิ ปลาร้า ปลาแห้ง มะขามเปียก พริกแห้ง หอม กระเทียม เพื่อเก็บไว้กินในอนาคต
ขั้นที่ ๘ ขำย
เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจการค้า แต่ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจหลังเขา การค้าขาย
สามารถทาได้ แต่ทาภายใต้การรู้จักตนเอง รู้จักพอประมาณ และทาไปตามลาดับ โดยของที่ขาย คือ ของ ที่
เหลือจากทุกขั้นแล้วจึงนามาขาย เช่น ทานาอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดสารเคมี ไม่ทาลายธรรมชาติ ได้ผลผลิตเก็บ
ไว้พอกิน เก็บไว้ทาพันธุ์ ทาบุญ ทาทาน แล้วจึงนามาขายด้วยความรู้สึกของการ “ให้” อยากที่จะให้สิ่งดีๆ ที่เรา
ปลูกเอง เผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆ ได้รับสิ่งดีๆ นั้นๆ ด้วย
การค้าขายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการค้าที่มองกลับด้าน “เพราะรักคุณจึงอยากให้คุณได้รับใน
สิ่งดีๆ” พอเพียงเพื่ออุ้มชู เผื่อแผ่ แบ่งปัน ไปด้วยกัน
ขั้นที่ ๙ (เครือ) ข่ำย กองกำลังเกษตรโยธิน
คือการสร้างกองกาลังเกษตรโยธิน หรือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศ เพื่อขยายผล
ความ สาเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติแนวคิด และวิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคม ใน

ชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาวิกฤต ๔ ประการ อันได้แก่ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ (Environmental
Crisis) วิก ฤตการณ์โ รคระบาดทั้ ง ในคน สัตว์ พื ช (Epidemic Crisis) วิก ฤตเศรษฐกิ จ ข้ าวยากหมากแพง
(Economic Crisis) วิกฤตความขัดแย้งทางสังคม/สงคราม (Political/Social Crisis)
๒. ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทั นต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมั ดระวัง อย่า งยิ่ ง ในการนาวิ ชาการต่ า งๆ มาใช้ ในการวางแผนและการด าเนิ น การ ทุ ก ขั้ นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดีที่ ไ ม่ น้อ ยเกิ น ไปและไม่ ม ากเกิ น ไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ควำมมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ
อย่างรอบคอบ
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมี เงื่อนไขของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้

๑. เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เ กี่ ยวกับ วิชาการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบที่ จ ะนาความรู้ เ หล่ านั้ นมาพิจ ารณาให้เ ชื่ อมโยงกั น เพื่ อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
๓. พระรำชดำริ “ทฤษฎีใหม่” กำรบริหำรจัดกำรตำมขั้นตอน
พระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้า เพื่อ
การเกษตรในที่ ดินขนาดเล็ก ให้เ กิ ดประโยชน์สูง สุด ในการดาเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอน
ดาเนินงาน ดังนี้
ทฤษฎีใ หม่ ขั้ นที่หนึ่ง หรือขั้ นต้น สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มี พื้นที่ น้อย ค่อนข้าง
ยากจน อยู่ในเขตเกษตรน้าฝนเป็นหลักความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจ
พึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นทากินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:
๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้า เพื่อใช้เก็บกักน้าฝนในฤดูฝนและใช้
เสริม การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้าและพืชน้าต่างๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืช เช่ น ผักบุ้ง
ผักกะเฉด ฯ ให้ด้วย) พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจาวันในครัว
เรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้
ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจาวัน หากเหลือบริโภคก็นาไปจาหน่าย
และพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ ๑๐% ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก
กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำ เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งใน
ที่ดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น “พออยู่พอกิน” ไปสู่ขั้น
“พอมี อันจะกิ น ” เพื่ อ ให้มี ผ ลสมบูร ณ์ยิ่ง ขึ้น จึง ควรที่ จ ะต้องดาเนินการตามขั้นที่ ส องและขั้ นที่ ส ามต่อไป
ตามลาดับ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ หรือขั้นกลำง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตน
จนได้ผลแล้ว ก็ต้อ งเริ่ม ขั้นที่ส อง คือ ให้เกษตรกรรวมพลัง กันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกั น
ดาเนินการในด้าน
๑. กำรผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช
ปุ๋ย การหาน้าและอื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก
๒. กำรตลำด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น การเตรียมลาดตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้า ว ตลอดจนการรวมกัน
ขายผลผลิตให้ได้ราคดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
๓. ควำมเป็ น อยู่ ในขณะเดี ย วกั น เกษตรกรต้ อ งมี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี พ อสมควร โดยมี
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง
๔. สวัสดิกำร แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จาเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยาม
ป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ
๕. กำรศึกษำ มีโรงเรียนและชุม ชนมี บทบาทในการส่งเสริม การศึก ษา เช่น มี กองทุนเพื่อ
การศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง
๖. สังคมและศำสนำ ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็น
ที่ยึดเหนี่ยว กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ
องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสาคัญ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ หรือขั้นก้ำวหน้ำ เมื่อดาเนินการผ่าพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้
ดีขึ้ น ฐานะมั่ ง คงขึ้ น เกษตรกรหรือ กลุ่ม เกษตรกรก็ ค วรพั ฒ นาก้ า วหน้ า ไปสู่ ขั้ นที่ ส ามต่ อ ไป คื อ ติ ด ต่ อ
ประสานงาน เพื่อจัดหาทุนหรือ แหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการทาธุรกิ จ
การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัทจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

เนื้อหำวิชำ
ฝึกปฏิบตั ิ “ฐำนกำรเรียนรู้”
๑. ฐำนคนรักษ์ป่ำ
“...สมควรที่จะปลูกแบบป่าสาหรับใช้ไม้หนึ่ง ป่าสาหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าสาหรับใช้เป็นฟืนอย่าง
หนึ่ง อันนี้แจกออกไปเป็นกว้างๆ ใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้สาหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในคาวิเคราะห์ของกรมป่า
ไม้ รู้สึกว่าจะไม่ใช่ป่าไม้ จะเป็นสวนมากกว่าเป็นป่าไม้แต่ว่าในความหมายของการช่วยเพื่อต้นน้าลาธารนั้น
ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม หรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อ ง เพราะทาหน้าที่เป็น
ป่า คือเป็นต้นไม้และทาหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสาหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...”
พระราชดารัสบางตอนเกี่ยวกับป่า ๓ อย่าง โยชน์ ๔ อย่าง
ณ โรงแรมรินคา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๓
ป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนเป็นที่ ตั้ง ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าของ
ประเทศได้อย่างแยบคาย จากการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ตระหนักและเห็นคุณค่าจากการได้ใช้ประโยชน์จากป่า
ไม้ที่ปลูก สามารถแจกแจงตามการใช้ประโยชน์ให้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้
ประโยชน์เ พื่ อให้ “พออยู่ ” คือการปลูก ต้นไม้ ที่ ใช้เ นื้อไม้ และไม้ เ ชิง เศรษฐกิ จ ให้เ ป็นป่ า
ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยาว นานซึ่งจะเน้นประโยชน์ในเนื้อไม้เพื่อสร้างบ้าน ทาเครื่องเรือน และถือได้ว่า เป็นการ
ออมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา แดง สัก พะยูง พยอม เป็นต้น
ประโยชน์เพื่อให้ “พอกิน” คือการปลูกต้นไม้ที่กินได้รวมทั้ง ใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้
เช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แฮ่ม กล้วย ฟักข้าว เป็นต้น ประโยชน์เพื่อให้ “พอใช้” คือการปลูก
ต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ สาหรับใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทาฟืน เผาถ่าน ทางานหัตถกรรม หรือทาน้ายาซักล้าง ไม้ใน
กลุ่มนี้ เช่น มะคาดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น เป็นต้น ประโยชน์เพื่อให้ “พอร่มเย็น” คือประโยชน์อย่างที่ ๔ ที่
เกิดจากการปลูกป่า ๓ อย่าง “พอร่มเย็น” คือป่าทั้ง ๓ อย่างจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้า ให้กลับอุดม
สมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่าเย็นขึ้นมา
พระรำชดำริ “ป่ำเปียก”
เป็นทฤษฎีการพั ฒนาป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยากรน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนว
ป้องกันไฟแบบเปียก (Wet Fire Break) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงคุณค่าอันอเนก
อนันต์ของน้าเป็นอย่างยิ่ง ทรงคานึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้
หากรู้จัก ประยุก ต์ใช้ให้เ ป็นประโยชน์ “ป่าเปี ยก” เพื่อป้องกั นไฟไหม้ ป่านั้น จึง เป็นกลวิธีอย่างง่ายแต่ได้
ประโยชน์สูง ที่พระองค์ท รงคิดค้นขึ้น โดยทรงแนะนาให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทาการศึกษาทดลองและได้รับผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ

กำรสร้ำง “ป่ำเปียก”
วิธีที่ ๑ ทาระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้าและแนวพืชชนิดต่างๆ ปลูกไว้ตาม
แนวคลอง
วิธีที่ ๒ สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยป่าเปียก โดยอาศัยน้าชลประทานและน้าฝน
วิธีที่ ๓ ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้า เพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไป
ทั้งสองร่องน้า ซึ่งจะทาให้ต้นไม้เติบโตและช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าจะเกิดขึ้น หากป่า
ขาดความชุ่มชื้น
วิธีที่ ๔ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือที่เรียกว่า “Check Dam” ขึ้น เพื่อปิดกั้นร่องน้าหรือ
ลาธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้าที่เก็บไว้จะซึม
เข้าไปสะสมในดิน ทาให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านจนกลายเป็น “ป่าเปียก”
วิธีที่ ๕ สูบน้าขึ้นที่สูงแล้วปล่อยให้ไหลลงมาทีละน้อย เพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงใน
รูป “ภูเขา ป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ช่วย ป้องกันไฟป่าได้
วิธี ที่ ๖ ปลูก ต้นกล้วย ซึ่งสามารถอุ้มน้าไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นในพื้นที่ ที่ก าหนดให้เ ป็น
ช่องว่างของป่ากว้าง ๒ เมตร เพื่อเป็นแนวปะทะกับไฟป่า แนวพระราชดาริ “ป่าเปียก” จึง

เป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ โดยอาศัยความชุ่มชื้น ช่วยให้ป่าชุ่มฉ่าอยู่เสมอ หากสามารถ
ป้องกันไฟป่าได้ก็จะทาให้เกิดการฟื้นฟูป่าไม้ได้ในที่สุด
ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏจักรธรรมชาติ (Natural
Reforestation) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่พระองค์ทรงคิดค้นเพื่อจะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งจะเน้น
การทาที่เรียบง่ายได้ ประโยชน์สูงแต่ประหยัดสุด อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้แบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี
มีหลักการอันหลากหลาย ดังนี้
หลักกำรที่ ๑. ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกทรงเสนอแนวทางปฏิบัติ ๓ วิธี ดังนี้
๑.๑ ปล่อย “ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทาอะไรเลย ป่าจะ
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว...”
๑.๒ ปละ “ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทาอะไรเพราะตอไม้จะแตกกิ่งออกมาอีก
ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...”
๑.๓ ประคับประคอง “ไม่ไปรังแกป่า หรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้น...”
หลักกำรที่ ๒. ปลูกป่าในที่สูง ทรงแนะวิธีการดังนี้
“...ใช้ไม้จา พวกที่มีเมล็ดทั้งหลาย ขึ้นไปปลูกบน ยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ดก็จะ
ลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ...”
หลักกำรที่ ๓. ปลูกป่าธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ปลูก ต้นไม้ดั้ง เดิม “ศึก ษาดูก่ อนว่า พืชพันธุ์ไม้ ดั้ง เดิม มีอะไรบ้าง แล้วปลูก แซมตาม
รายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษามา...”
๓.๒ งดปลูกไม้ต่างถิ่น “...ไม่ควรนาไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูก โดยยังไม่ได้
ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน...”
หลักกำรที่ ๔. การปลูกป่าทดแทน
ในขณะที่ประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ ๒๕ ของ พื้นที่ประเทศ
หรือ ประมาณ ๘๐ ล้านไร่ การจะเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ประเทศแล้ว
คนไทยต้องช่วยกันปลูกป่าถึง ๔๘ ล้านไร่ โดยใช้กล้าไม้ ไม่ต่ากว่าปีละ ๑๐๐ ล้านต้น และใช้
เวลาถึง ๒๐ ปี จึงจะเพิ่มป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่กาหนดไว้เท่านั้น การปลูกป่าทดแทนจึงเป็น
แนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดาริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
พระราชทานในการปลูกป่าทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยวิธีทางแบบผสมผสานใน
เชิงปฏิบัติ ดังพระราชดาริตอนหนึ่งว่า “...การปลูกป่าทดแทนจะต้องทาอย่างมีแผน โดยการ
ดาเนินการไปพร้อมกับ การพัฒนาชาวเขา ในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และฝ่าย
เกษตรจะต้องร่วมมือกันสารวจต้นน้าในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้า
และพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง...”
หลักกำรปลูกป่ำในใจคน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของป่าไม้ ม าตั้ง แต่เ สด็จ ขึ้น
ครองราชย์ พระองค์เสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงได้เห็นสภาพป่าไม้ที่ทรุดโทรม
และถูกทาลายมากมาย จึงทรงมีพระราชดาริให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศทางน้า ดิน และป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้หลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการส่วนพระองค์ โครงการพระราช ดาริป่าและดิน อาทิ
โครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร

โครงการศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราช
ดารัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า “...ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลง
บนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง....”
หลักกำรและวิธีกำรปลูกป่ำ ๕ ระดับ แบบกสิกรรมธรรมชำติ
การปลู ก ป่ า ๓ อย่ า ง ประโยชน์ ๔ อย่ า ง และการปลู ก ต้ น ไม้ แ บบกสิ ก รรมธรรมชาติ
ประกอบด้วยต้นไม้หลากหลาย ทั้งชนิดพันธุ์ ช่วงอายุ ลักษณะนิสัย และขนาดความสูง โดยเราสามารถจัดแบ่ง
ตามระดับช่วงความสูงและระบบนิเวศได้ ๕ ระดับอันได้แก่
๑. ไม้สูง เป็นกลุ่มต้นไม้เรือนยอดสูงสุดและอายุยืนไม้ในระดับนี้ เช่น ตะเคียน ยางนา เต็ง รัง
ฯลฯ
๒. ไม้กลาง เป็นกลุ่มต้นไม้ที่ไม่สูงนัก ไม้ในระดับนี้ได้แก่บรรดาไม้ผลที่เก็บกินได้ เช่น มะม่วง
ขนุน มังคุด กระท้อน ไผ่ สะตอ ฯลฯ
๓. ไม้เตี้ย เป็นกลุ่มต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้ในระดับนี้ เช่น พริก มะเขือ กะเพรา ผักหวานบ้าน ติ้ว เห
รียง ฯลฯ
๔. ไม้เรี่ยดิน ไม้ในระดับนี้เป็นตระกูลไม้เลื้อย เช่น พริกไทย รางจืด ฯลฯ
๕. ไม้หัวใต้ดิน ไม้ในระดับนี้เช่น ขิง ข่า มันมือเสือ บุก กวาวเครือ ฯลฯ

ข้อคำนึงในกำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง
๑. ไม้เบิกนา ไม้สะเดา มะรุม แค ไม้ผล กล้วย อ้อย และพืชผักอายุสั้น ควรหามาปลูกก่อน
เพื่อสร้างแหล่งอาหารของครอบครัว
๒. ไม้ปลูกเพื่ออยู่อาศัย ควรปลูกหลังจากปลูกไม้ในข้อที่ ๑ ประมาณ ๑-๒ ปี
๓. ไม้สมุนไพร จะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีความร่มรื่นเพียงพอ
๔. นาข้าว กาหนดพื้นที่ให้เหมาะสม หากมีพื้นที่พอ เพื่อเก็บข้าวไว้กินระหว่างปีโดยไม่ต้องซื้อ
๕. ร่อ งน้า ควรขุดร่อ งน้ าขนาดเล็ก เพื่อให้ความชุ่ม ชื้นกั บ พื้น ดินและต้นไม้ ซึ่ง จะท าให้
สามารถเลี้ยงปลาธรรมชาติเพื่อใช้เป็นอาหาร โดยขุดเชื่อมต่อกันกับบ่อขนาดใหญ่

๖. ปลูกต้นไม้ให้หลากหลาย เพื่อการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างความ
มั่งคั่ง มั่นคง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภู มิคุ้มกันในครอบครัวและชุมชน ธนาคารต้นไม้ ประกัน
ชีวิตที่พอเพียง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติได้
เสนอแนวคิด “ธนาคารต้นไม้” ให้เป็นเครื่องมือในการจัดการหนี้และสร้างหลักประกันชีวิต
ของเกษตรกร ให้เกษตรกรทั้งที่มีหนี้และไม่มีหนี้ปลูกต้นไม้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่
ตนเอง และตกทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ โดยการทาบัญชีต้นไม้ฝากไว้ในธนาคาร ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนรูปแบบจากการออมเงินดอกเบี้ยต่า เป็นการออมต้นไม้ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
อีกทั้งเป็นการใช้จุดแข็งของเกษตรกรและแผ่นดินไทย เป็นฐานการสร้างไทยให้ยั่งยืนและ
สร้างผล ดีแก่โลก โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก เป็นสิทธิของประชาชนในการเป็นเจ้าของ ทั้งที่ดิน
และต้นไม้ มีสิทธิในการดูแล รักษา คิดมูลค่า และตัดเพื่อเป็นสินค้าเหมือน
พืชเกษตรอื่น
 ต้นไม้ ทุ กต้นย่อมมี มู ลค่าในระหว่ างที่ ยังมี ชีวิต (ไม่ใช่ตัดแล้วจึง มีค่าอย่าง
ปัจจุบัน)
 การปลูกต้นไม้ จะต้องยึดแนวทาง ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง
ได้แก่ (๑) ปลูกไว้กิน คือ กิน เป็นอาหาร กินเป็นเครื่องดื่ม กินเป็นสมุนไพร
กินเป็นขนม (๒) ปลูกไว้ทาที่อยู่ ได้แก่ ทาไม้พื้น ไม้ฝา ไม้เสา และไม้เครื่อง
บน (๓) ปลูกไว้เพื่อใช้สอย ได้แก่ ทาฟืน ทาถ่าน ทาปุ๋ย ทาสารไล่แมลง ทา
เครื่องมือเครื่องใช้ ใช้งานหัตถกรรม ใช้ทาสี ใช้ทา น้ายาซักล้าง (๔) ปลูกไว้
เพื่อเป็นร่ม เงาให้ความร่มเย็นเป็นประโยชน์ต่อ สิ่งแวดล้อม
 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก มีส่วนในการสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ ช่วยดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ปัญหาโลกร้อน และรัฐบาลต้องสนับสนุนการทา
คาร์บอนเครดิตสาหรับเกษตรกรรายย่อย
 รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องผลักดันพัฒนากลไกหนุนเสริม ธนาคาร
ต้นไม้ของภาคประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งใหม่ในชีวิต สังคม และ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ฐำนคนรักแม่ธรณี
“...การปรับปรุงที่ดินนั้น ต้องอนุรักษ์ผิวดินซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดินทิ้ง
ไปสงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่ เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของผืนดิน...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน
เลี้ยงดิน ให้ดิน เลี้ยงพืช (feed the soil and let the soil feed the plant)
ในช่วยระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปีที่ผ่านมา การเพิ่มผลผลิตและรายได้ของประเทศ มาจากการ
ขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากกว่าการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ จนถึงขณะนี้ประมาณได้ว่าพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การเกษตรกรรมได้ใช้ไปจนเกือบหมด และพยายามหาพื้นที่ชดเชยด้วยการอพยพ โยกย้ายเข้าไปในเขตป่าสงวน
แห่ง ชาติ พื้ นที่ ป่าไม้ ถูก ท าลายเพิ่ ม มากขึ้น เพราะการใช้ที่ ดินกั นอย่างขาดความระมั ดระวัง และไม่ มี ก าร
บารุงรักษา ซึ่งทาให้เกิดความเสื่อมโทรม

จากปัญหาดัง กล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระราชดาริให้จัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริขึ้นเพื่อทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้าง
ระบบอนุรักษ์ดินและน้า เป็นตัวอย่างในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การขยายพันธุ์พืชเพื่ออนุรักษ์
ดินและบารุงดิน รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่มีวัตถุประสงค์หลักใน
การศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่มีคุณภาพ สามารถทาการเพาะปลูกได้ตลอดจนการ
ทาแปลงสาธิตการพัฒ นาที่ ดินแก่เ กษตรกรในบางพื้นที่ที่ มีปัญหาในการพัฒ นาปรับ ปรุง ดินเสื่อมโทรมด้วย
สาเหตุต่างๆ เช่น ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินเค็ม ดินดาน ฯลฯ ทั้ ง นี้ เพื่อให้พื้นที่ที่ มี ปัญ หาเรื่องดินทั้ ง หลาย
สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยเฉพาะมนุษย์ได้ใช้
ทรัพยากรดินเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งผลิตอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ตาย กล่าวได้ว่าดินเป็นทรัพยากรขั้นมูลฐาน
เป็นตัวการให้มนุษย์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพยากรอื่นๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล ดังจะเห็นได้จาก
การที่ ท รัพ ยากรดินเป็ นตัวกลางในการก่ อ ปฏิกิ ริยาร่วมระหว่า งอากาศ แสงแดด และน้า ส่ง ผลดีต่อการ
เจริญเติบโตของพืชพรรณต่างๆ และมนุษย์ได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ โดยผ่านสัตว์ที่กินพืชหรือ
อาจได้รับโดยการกินพืชนั้นโดยตรง
มนุษย์เราจะใช้ที่ดินเพื่อสนองความต้องการของตนตลอดเวลา และนับวันจะถูกใช้หนักขึ้น
เรื่อยๆ จนทุกวันนี้ สภาพความสมดุลของดินในหลายพื้นที่ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป การใช้ที่ดินผิดประเภท
การทาลายผิวดินในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ ทาลายป่า การใช้ปุ๋ยเคมี ล้วนส่งผล
กระทบต่อสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ในระบบนิเวศด้วย การทาการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็
เช่นเดียวกัน มี การ “ปอกเปลือ กเปลือยดิน” การเผา การใช้สารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมี ชีวิตเป็นพิษกั บ
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นวิธีการที่ผิดธรรมชาติและทาลายธรรมชาติซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต การเกษตรที่ไม่
ท าลายธรรมชาติ ไม่ ป อกเปลือ กเปลือ ยดิ น ไม่ เ ผา ไม่ ใ ช้ส ารเคมี ที่ เ ป็ นอั นตรายต่อ สิ่ง มี ชี วิต เป็ นพิ ษกั บ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงบารุงดินเป็ นอันดับ
แรก และถือเป็นหัวใจสาคัญ เพราะถือว่าดินเป็นต้นกาเนิดของชีวิตสังคมไทยในอดีต ให้ความสาคัญของดินด้วย
ความเคารพบูชาดินเสมือน “แม่” เรียก “พระแม่ ธรณี” การให้ความรักและเอาใจใส่พระแม่ธรณี โดยการห่ม
ดินหรือการคลุมดิน ไม่เปลือยดิน โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือเศษพืชผลทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ และการปรุงอาหารเลี้ยงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของดินแล้ว ดิน
จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดิน
เลี้ยงพืช” การปฏิบัติเช่นนี้จะทาให้ดินกลับมามีชีวิต พืชที่ปลูกก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตดี ต้นทุนใน
การผลิตลดลง รวมถึงการที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ ดี จึงมี ก ารให้นิยามของการปฏิบัติเ ช่นนี้ว่า “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ของ “ลูก” (มนุษย์) ที่มีต่อ “แม่” (่ธรณี)
ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภำพ หมายถึง สารธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการหมั กบ่มวัตถุดิบจากธรรม
ชาติต่างๆ ทั้งพืช และสัตว์จนสลายตัวสมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิตามิน ฮอร์โมน และ สารธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเป็นทั้ง
อาหารของดิน ตัวเร่งการทางานของสิ่ง มีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืชที่สามารถ
สร้างธาตุอาหารกว่า ๙๓ ชนิด ให้แก่พืช

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ
๑. เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซีส
๒. ให้ธาตุอาหาร และกระตุ้นให้จุลินทรีย์ สร้างอาหารกว่า ๙๓ ชนิดแก่พืช
๓. ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ และโครงสร้างดินให้ดีขึ้น
๔. ช่วยดูดซับ หรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ ให้แก่พืช
๕. ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
๖. ช่วยกาจัด และต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่างๆ
๗. ท าให้พื ชสามารถสร้างพิษ ได้เ อง ช่ว ยให้ ต้า นทานโรคและแมลงได้ ดี มู ล นิธิ ก สิก รรม
ธรรมชาติได้รวบรวมข้อมูลประสบการณ์จากการปฏิบัติของเกษตรกร
ผลสรุป ของนัก วิช าการ และจากการปฏิบั ติอ ย่า งจริ ง จั ง ภายในศู นย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง จ.ชลบุรี และเครือข่ายจากภูมิภาคต่างๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี,
งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.จันทบุรี , ศูนย์กสิกรรม
สมุนไพรไทวังจันทร์ จ.ระยอง, ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมูลนิธิใต้ร่มเย็น จ.สตูล, สวนผักปลอดสารพิษมาแซน
เทพา จ.สงขลา, ชมรมกสิกรรมธรรมชาติชุมพร คาบาน่า จ.ชุมพร และโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้า
เขียวอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.นครราชสีมา เป็นต้น และได้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
สูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพและปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภำพ
สูตรหญ้ำผสมขี้ไก่
ส่วนประกอบ
- หญ้าสด ๕๐ กก.
- ขี้ไก่ ๕ กก. ไม่ควรเลือกไก่ที่กินยาปฏิชีวนะ เพราะจะทาให้มีกลิ่นเหม็นเน่า
และเป็น อันตรายต่อจุลินทรีย์ในดิน และที่ปลายรากพืช
วิธีทำ
- นาหญ้าสด ๑๐ กก. ใส่ลงในถังหมักพลาสติกขนาด ๒๐๐ ลิตร ย่าให้แน่น
(จะสูงประมาณ ๒๐ ซม.) โรยขี้ไก่หมาดๆ ๑ กก. ทับลงบนหญ้า ทาซ้าเดิม
อีก ๔ ชั้น ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม จากนั้นบ่มไว้ประมาณ ๔๕ วัน ขึ้นไปจะได้
ปุ๋ยน้าเข้มข้นคุณภาพดี

วิธีใช้
ผสมน้า ๑ : ๒๐๐-๕๐๐ รดดิน / ผสมน้า ๑:๓๐๐-๑๐๐๐ ฉีดลาต้นและใบ
สูตรเศษอำหำร (ปุ๋ยคน)
ส่วนประกอบ
- เศษอาหารในครัวเรือน ๓ กก.
- น้าตาลแดงหรือกากน้าตาล ๑ กก.
- น้าสะอาด ๑ –๑๐ ลิตร (แล้วแต่ เศษอาหารมีน้ามากหรือไม่)
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ๑ ลิตร
วิธีทำ
- นาเศษอาหาร ๓ กก. ใส่ลงในถังพลาสติก แยกผสมน้ากับน้าตาลให้เข้ากัน
เป็นเนื้อเดียว เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นลงไป จากนั้นนาไปเททับลงในถังที่
ใส่เ ศษอาหารให้ทั่ วปิ ดฝาให้ส นิ ท ไม่ ให้แ สงและอากาศเข้าได้ บ่ม ทิ้ ง ไว้
ประมาณ ๙๐ วัน จะได้ปุ๋ยน้าคุณภาพดี กลิ่นหอม รสเปรี้ยว (pH ประมาณ
๓) หมายเหตุ ปริมาณส่วนผสมต่างๆ ปรับ ได้ตามส่วน
ิธี
วิ ใช้
ผสมน้า ๑:๑๐๐-๔๐๐ รดโคนหรือ ผสมน้า ๑:๒๐๐-๑๐๐๐ ฉีดลาต้นและใบ
สูตรพืชผัก
ส่วนประกอบ
- เศษพืชผักผลไม้ทุกชนิด ๓ กก.
- น้าตาลแดงหรือกากน้าตาล ๑ กก.
- น้าสะอาด ๑๐ ลิตร
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ๑ ลิตร
วิธีทำ
นาเศษผักผลไม้สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในถังพลาสติก แยกผสมน้ากับน้าตาล
ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นลงไป จากนั้นนาไปเททับลงบน
เศษผักผลไม้ในถังให้ทั่ว ใช้ไม้ไผ่ขัดกดให้เศษผักจมน้า ปิดฝาให้สนิท ไม่ให้แสงและ
อากาศเข้า บ่มทิ้งไว้ในที่ร่ม ๙๐ วันเป็นอย่างน้อย ก็จะได้ปุ๋ยน้าคุณภาพดีกลิ่นหอม
และรสเปรี้ยว (pH ๓.๓) เหมาะสาหรับรดพืชผักทุกชนิด
หมายเหตุ ถ้าต้องการรดผักชนิดไหนให้ใช้ผักชนิดนั้นหมักเป็นหลัก ร่วมกับ
พืชผักที่ชอบขึ้นร่วมกับผักชนิดนั้น
วิธีใช้
ผสมน้า ๑:๑๐๐ รดดินหรือผสม น้า ๑ : ๒๐๐-๔๐๐ ฉีดพ่นใบและลาต้น

สูตรหอยเชอรี่หรือสูตรปลำ
ส่วนประกอบ
- หอยเชอรี่หรือปลาสด ๓ กก.
- น้าตาลทรายแดงหรือกากน้าตาล ๑ กก.
- น้าสะอาด ๑๐ ลิตร - หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ๑ ลิตร
วิธีทำ
นาหอยเชอรี่ห รือปลามาสับ ทุบ หรือบดให้พอแหลก แยกผสมน้าน้าตาล
และหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเททับลงบนหอยเชอรี่หรือ
ปลาในถัง ใช้ไม้ไผ่ขัดกดให้หอยเชอรี่ หรือปลาจมลงในน้า จากนั้นปิดฝาให้สนิท ไม่ให้
แสง และอากาศเข้า บ่มทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ ๙๐ วัน เป็นอย่างน้อย
หมายเหตุ ไม่ควรใช้สูตรหอยเชอรี่หรือ สูตรปลาเพียงอย่างเดียว ควรใช้
ร่วมกับสูตรพืชผัก หรือสูตรสมุนไพรด้วย
ปุ๋ยน้ำหมักแห้งอินทรีย์ชีวภำพ (ชนิดผง) สูตรมูลสัตว์
ส่วนประกอบ
- มูลสัตว์ ๑ กระสอบ
- แกลบ เศษใบไม้ หรือซังข้าวโพด ๑ กระสอบ
- ขี้เถ้าแกลบ ๑ กระสอบ
- ราอ่อน ๑ กระสอบ
- น้าสะอาด ๑๐ ลิตร (ถ้าวัตถุดิบ แห้งมากก็สามารถเพิ่มปริมาณขึ้น)
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ๑ ลิตร
วิธีทำ
๑) น ามู ล สั ตว์ แกลบ ขี้เ ถ้ าแกลบ และร าอ่ อนมาผสมคลุ ก เคล้ าให้เ ข้า เป็ นเนื้ อ
เดียวกัน
๒) ผสมน้ากับหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นให้เข้ากัน รดลงบนกองวัสดุ และผสมให้เข้ากัน
จนมีความชื้นประมาณ ๓๕% โดยทดลองกาดูจะเกาะกันเป็นก้อนได้แต่ไม่เ หนียว
และเมื่อปล่อยทิ้งลงพื้นจากความสูงประมาณ ๑ เมตร ก้อนปุ๋ยจะแตกแต่ยังมีรอยนิ้ว
มือเหลืออยู่
๓) คลุกเคล้าให้เข้ากันดี ตักปุ๋ยใส่กระสอบ และมัดปากถุงให้แน่น
๔) กองกระสอบปุ๋ยซ้อนกันเป็นชั้นๆ และควรวางกระสอบแต่ละตั้งให้ห่างกัน เพื่อให้
ความร้อนสามารถระบายออกได้ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อไม่ต้องกลับกระสอบทุกวัน
๕) ทิ้งไว้ประมาณ ๕-๗ วัน ตรวจดูว่ามีกลิ่นหอมและไม่มีไอร้อน ก็สามารถนาไปใช้
งานและเก็บรักษาไว้ได้นาน
วิธีใช้
ควรใช้ตั้งแต่ในขั้นตอนของการเตรียมดินโดยผสมคลุกเคล้ากับดินในแปลง
เสร็จแล้วคลุมดินด้วยฟาง ใบไม้ หรือกิ่งไม้ และควรหมักดินทิ้งไว้ ๗ วัน จึงจะเริ่มลง
มือปลูกพืช (ในกรณีที่เป็น นาข้าว พืชไร่ และพืชผัก)

อัตรำกำรใช้
- นาข้าว ๒๐๐ กก. ต่อ ๑ ไร่
- พืชไร่/ผัก ๒ กามือ ต่อ ๑ ตารางเมตร
- ไม้ยืนต้น พืชสวน ๑ กก. ต่อ ๑ ตารางเมตร
ข้อแนะนำ
ในการใช้ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพให้ได้ผลดีนั้น หลังจากหว่านหรือคลุก
ผสมปุ๋ยหมักแห้งกับดินแล้ว ควรคลุม ดินด้วยฟาง เศษหญ้า หรือเศษใบไม้ จากนั้นใช้
ปุ๋ยน้าหมักอินทรีย์ชีวภาพรด ลงไปในอัตราส่วน ๑ : ๒๐๐ จะช่วยให้ดินร่วนซุยและฟู
ขึ้น ทาให้รากพืชเติบโตได้ดี
๓. ฐำนคนรักษ์น้ำ
“…หลักสาคัญว่า ต้องมีน้า น้าบริโภคและน้าใช้ น้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามี
น้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้า คนอยู่ไม่ได้…”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๙
น้ำ... ปัจจัยพื้นฐำนสำหรับทุกชีวิตบนโลก
จากพระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว “น้า” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญ
สาหรับทุกชีวิต ทุกกิจกรรมบนโลก ซึ่งรวมทั้งการทาเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน ในทุกคราที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนั้น ทรงทอดพระเนตรพบสภาพ
ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการปลูกข้าว จนเกิดแรงดลพระราชหฤทัยและเป็นแนวคิดขึ้นว่า
๑. ข้าวเป็นพืชที่แข็งแกร่ง หากได้น้าเพียงพอจะสามารถเพิ่มปริมาณเม็ดข้าวได้มากยิ่งขึ้น
๒. หากเก็บน้าฝนที่ตกลงมาไว้ได้แล้ว นามาใช้ในการเพาะปลูกก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้มาก
ขึ้นเช่นกัน
๓. การสร้างอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่นับวันแต่จะยากที่จะดาเนินการได้ เนื่องจากการขยายตัว
ของชุมชนและข้อจากัดของปริมาณที่ดินเป็นอุปสรรคสาคัญ
๔. หากแต่ละครัวเรือนมีสระน้าประจาไร่นาทุกครัวเรือนแล้ว เมื่อนับปริมาณรวมกันก็ย่อม
เท่ากับปริมาณในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ แต่สิ้นค่าใช่จ่ายน้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรงมากกว่า เนื่องจาก
การท าเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ เป็นระบบเกษตรกรรมที่ ต้องอาศัยน้าฝนเป็นหลัก ซึ่ง ไม่
สามารถกาหนดควบคุมได้ ในบางปีก็เกิดภัยแล้งขณะที่บางปีก็เกิดภัยพิบัติ น้าท่วม จนทาให้พืชผลและสัตว์
เลี้ยงจากการกสิกรรมต่างๆ เสียหายไปเป็นจานวนไม่น้อย ไม่เพียงเท่านั้น ปัญหาเกี่ยวกับน้ายังคุกคามรวมไปถึง
คนเมื อง โดยเฉพาะปัญ หาน้าท่วมและปัญหาน้าเน่าเสีย ที่ สร้างความเดือดร้อนแทบทุ ก ปี การจัดการเพื่อ
อนุรักษ์น้า ทั้ งในสภาวะที่น้าน้อ ย น้ามาก และน้าเสีย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับ ต้นๆ ทั้ง เพื่อการทากสิก รรม
ธรรมชาติและการดาเนินชีวิตของทุกๆ ชีวิตบนโลก

ศำสตร์กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์น้ำของพระรำชำ ...จำกฟำกฟ้ำ ลงภูผำ ผ่ำนทุ่งนำ สู่มหำนที...
จำกฟำกฟ้ำ... โครงกำรฝนหลวง
วิธีทาฝนหลวงมีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อกวน คือ การดัดแปรสภาพ อากาศหรือก้อนเมฆในขณะนั้น เพื่อกระตุ้นให้
มวลอากาศชื้นไหลพาขึ้นสู่เบื้องบนอันเป็นการชักนาไอน้า หรืออากาศชื้นเข้าสู่กระบวนการเกิดเมฆ
ขั้นตอนที่ ๒ เลี้ยงให้อ้วน คือ การดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อทาให้เมฆเจริญขึ้นจนมีขนาดใหญ่
หนาแน่น และพร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝน
ขั้นตอนที่ ๓ โจมตี คือการดัดแปรสภาพอากาศที่จะกระตุ้นให้เม็ดละอองเมฆปะทะชนกั น
แล้วรวมตัวเข้าด้วยกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกั นก็เป็นการลดแรงไหลพาขึ้นเบื้องบน เพื่อให้เม็ดน้ามี
ขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่าง แล้วเกิดเป็นฝนตกลงมาสู่เป้าหมาย

ลงภูผำ... เครื่องดักหมอก
พระองค์ท่านได้พระราชพระราช ดาริให้จัดทาแผงดักหมอก และทดลองใช้บริเวณพระตาหนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๖ โดยหลักการวางแผงดักหมอกควรจะออกแบบให้สามารถรับน้าได้
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของแผง การติดตั้งแผงควรพิจารณาทิศทางของลม และตั้งขวางทางลม เพื่อดักหมอก
และน้ าค้ า ง ใช้ วั ส ดุ อ ะไรก็ ไ ด้ ท าแผงดั ก หมอก แต่ ค วรเป็ น วั ส ดุ ที่ ห าง่ า ย มี ใ นท้ อ งถิ่ น และราคาไม่ แ พง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดาริเพิ่มเติมว่า

“…แผงดักหมอกนี้สามารถช่วยบังแดดบังลมกับต้นไม้ในระยะแรกที่เริ่มทาการปลูกต้นไม้ หรือ
ในระยะแรกที่ต้นไม้ เริ่มเติบโตขึ้นได้ด้วยส่วนวัสดุที่จะนามาใช้ในการดักหมอกนี้ควรจะเป็นวัสดุประเภทที่รู
พรุนมากๆ เช่น ตาข่ายไนล่อน ซึ่งจะทาให้เกิดการจับตัวของหยดน้าได้ดี อีกทั้งการใช้วัสดุที่เป็นเสื่อลาแพน
การสานอย่าให้ทึบ ควรสานให้โปร่ง เนื่องจากในอากาศนั้นมีความชื้นอยู่แล้ว จะทาให้เกิดการควบแน่นและ
กลั่นตัวเป็นหยดน้าได้…”
ฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น (Check Dam)
ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ก้อนหิน และไม้ เพื่อก่อเป็นฝายขวางร่องน้าหรือห้วย
เล็กๆ ทาหน้าที่กักกระแสน้าไว้ให้ไหลช้าลง และให้น้าสามารถซึมลงใต้ผิ วดินสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น
อีกทั้งยังช่วยดักตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้าเบื้องล่าง

แฝก
การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับ เพื่อช่วยชะลอความชุ่มชื้นไว้ในดิน โดยรากของหญ้าแฝกจะ
ขยายออกด้านข้างเป็นวง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร และจะแทงลงไปเป็นแนวลึกใต้ดิน ๑-๓ เมตร
แล้วสานกันเป็นแนวกาแพงดูดซับความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน

ผ่ำนทุ่งนำ.. โครงกำรพัฒนำลุ่มน้ำป่ำสัก
เป็นโครงการเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนน้าและบรรเทาอุ ท กภัย ในเขตลุ่ม น้าป่าสั ก
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลักษณะเป็นเขื่อนดินยาว ๔,๖๘๐ เมตร มีความจุ ๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
“...หากประวิงเวลาต่อไปไม่ได้ทา เราก็ต้องอดน้าแน่ จะกลายเป็นทะเลทราย และเราก็จะอพยพไปไหนไม่ได้
โครงการนี้ คือ สร้างอ่างเก็บน้า ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือที่ แม่น้าป่าสัก อีกแห่งคือที่แม่น้านครนายก ๒ แห่งรวมกัน
จะเก็บน้าเหมาะสมพอเพียงสาหรับการบริโภค การใช้น้าในเขตกรุงเทพ และเขตใกล้เคียง ในที่ราบลุ่มของ
ประเทศไทย...” พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙

ทฤษฎีใหม่
เป็นการสร้างแหล่งน้าขนาดเล็ก บนผิวดิน ในพื้น ที่ การเกษตรของเกษตรกร โดยแบ่ง ที่ดิน
ส าหรับ ใช้ ขุดเป็นสระเก็ บ น้า ให้ส ามารถใช้ท าการเกษตรได้ตลอดปีและสามรถเลี้ย งปลาไปพร้อมๆ กั น
นอกจากนี้ บริเวณขอบสระยังสามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัวได้อีกด้วย

โครงกำรแก้มลิง
หลักการของโครงการคือ เมื่อเกิดน้าท่วมก็ขุดคลองชักน้าให้ไหลมารวมกัน เก็บไว้ในแหล่งพัก
น้า แล้วจึงค่อยทาการระบายลงสู่ทะเลผ่านทางประตูระบายน้าในช่วงที่ปริมาณน้าทะเลลดลง ขณะเดียวกันก็
สามารถสูบน้าออกจากคลองที่เป็นแก้มลิงลงสู่ทะเลตลอดเวลา เพื่อที่น้าจากตอนบนจะได้ไหลลงมาได้เรื่อยๆ
และเมื่อใดก็ตามที่ระดับน้าทะเลขึ้นสูงกว่าระดับน้าในคลองที่เป็นแก้มลิง ก็ให้ปิดประตูระบายน้ากั้นไม่ให้น้า
ทะเลไหลย้อนกลับเข้ามา โครงการพัฒนาลุ่มน้านครนายกตอนบนโครงการเขื่อนเก็บกักน้าคลองท่าด่าน จังหวัด
นครนายก สร้างอยู่ในบริเวณจุดที่ต่าจากน้าตกเหวนรกลงมา เป็นโครงการที่มีความสาคั ญมาก เพราะนอกจาก
จะช่วยให้ราษฎรมีน้าใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งได้เป็นจานวนนับแสนไร่แล้ว เขื่อนแห่งนี้ยังสามารถป้องกันอุทกภัย
ไว้ได้ทุกปี ขณะเดียวกันในฤดูแล้ง น้าจากเขื่อนก็จะถูกระบายออกให้แก่เกษตรกร ทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างดิน
เปรี้ยวในพื้นที่หลายอาเภอของนครนายกได้อีกทาง

พระรำชดำริในกำรใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย
เป็นการนาน้าคุณภาพดีจากแม่น้าเจ้าพระยา ส่งเข้าไปไล่น้าเสียตามคลองในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ได้แก่ คลอง บางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลอง เทเวศร์ และคลองบางลาภู เพื่อช่วยลด
ปัญหาความเน่าเสียของน้าในคลองต่างๆ คล้ายกับการ “ชักโครก” คือ ปิดและเปิดน้าให้ได้จังหวะตามเวลาน้า
ขึ้น-น้าลง หากน้าขึ้นสูงก็เปิดประตูน้าให้น้าดีเข้าไปไล่น้าเสีย ครั้นน้าทะเลลงก็เปิดประตูถ่ายน้าเสียออกจาก
คลองไปด้วย
กังหันน้ำชัยพัฒนำ
ใช้บาบัดน้าเสียที่เ กิดจากชุมชนและ อุ ตสาหกรรม ลักษณะเป็นเครื่องกลหมุนช้า แบบทุ่ นลอยเพื่อช่วยเติม
ออกซิเจนที่ผิวน้า

สู่มหำนที.. บำบัดน้ำเสียโดยธรรมชำติ
โครงการวิ จัยและพั ฒ นาสิ่ง แวดล้ อม แหลมผั ก เบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้ง อยู่ที่
ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี เป็นโครงการศึกษาวิจัยวิธีการบาบัดน้าเสีย กาจัดขยะมูลฝอยและ
การรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดาริ มีขั้นตอนคือ
๑. ด าเนิน การสร้ างท่ อ ระบายรวบรวมน้าเสี ย (Combine Waste Water System) จาก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จากนั้นส่งน้าเสียไปยังสถานีสูบน้าเสี ยที่คลองยาง ซึ่งเป็นบ่อดักขยะและบ่อตกตะกอน
โดยในขั้นต้นจะสามารถลดค่าความสกปรกไปได้ถึงร้อยละ ๔๐
๒. น้าเสียจากคลองยางจะถูกสูบและส่งไปตามท่อเป็นระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร เข้าสู่ระบบ
บาบัดน้าเสียที่ตาบลแหลมผักเบี้ย ซึ่งดาเนินการพร้อมกัน ๒ ระบบ คือ ระบบบาบัดน้าเสีย และระบบกาจัด
ขยะ โดยระบบบาบัดน้าเสียแบ่งออกเป็น
ก. ระบบบาบัดหลัก ซึ่งประกอบด้วยระบบบาบัดน้าเสีย (Lagoon Treament) จานวน
๕ บ่อ ในพื้นที่ ๙๕ ไร่ โดยน้าเสียจะไหลเข้าระบบน้าล้นตามลาดับคือผ่านบ่อตกตะกอน (Seadimentation
Pond) เข้าบ่อบาบัด ๑-๓ (Oxidation Pond) ก่อนไหลสู่บ่อปรับคุณภาพน้า (Polishing Pond) เป็นขั้นสุดท้าย
จากนั้นจึงระบายลงสู่ป่าชายเลน ซึ่งน้าเสียขั้นสุดท้ายจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้าจากคณะวิจัยอย่าง
ใกล้ชิด
ข. ระบบบาบัดน้ารอง อยู่ระหว่างดาเนินการในพื้นที่ประมาณ ๖๐ ไร่ ประกอบด้วย

 ระบบบึงชีวภาพ (Contructed Wetland) เป็นการดาเนินการโดยให้น้าเน่าเสีย
ไหลผ่านบ่อดินตื้นๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ภายในปลูกพืชที่มีรากพุ่งประเภทกกพันธุ์
ต่างๆ และต้นอ้ อพืชเหล่านี้มี ร ะบบรากแผ่ก ระจายยึดเกาะดิ น และสามารถ
เจริญเติบโตดีในน้าขัง พืชน้าเหล่านี้จะช่วยดูดซับสารพิษและอินทรี ย์สารให้ลด
น้อยลง ตลอดจนทาหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ให้หมดไป
 ระบบกรองน้าเสียด้วยหญ้า (Grass Filtration) โดยการปล่อยน้าจากบ่อปรับ
คุณภาพน้าของระบบบ่อบาบัดน้าเสียเป็นระยะ (Bat Flow) นานครั้ง ละ ๑–๒
สัป ดาห์ ผ่านเข้าไปในแปลงหญ้ามี ขนาดและลัก ษณะเหมือนระบบบึง ชีวภาพ
จนกระทั่งน้ามีความสะอาดดียิ่งขึ้น
 ระบบกรองน้าเสียด้วยป่าชายเลน (White and Red Mangrove) น้าเสียจะได้รับ
การบาบัดผ่านเข้าไปในพื้นที่ ๓๐ ไร่ ที่ทาการปลูกป่าชายเลนแบบคละผสมผสาน
กันในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งน้าที่ผ่านป่าชายเลนจะได้รับการบาบัดจนเป็น
น้าดีตามมาตรฐาน
กำรบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์
วิธีที่ ๑ กำรใช้น้ำหมักชีวภำพ
โดยการใช้น้าหมักชีวภาพปริมาณ ๑ ต่อ ๕๐๐ ส่วน ราดลงทั้งในน้าทิ้งจาก
ครัวเรือน ตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้จุลินทรีย์ช่วยย่อย
สลายอินทรีย์สารในแหล่งน้า นอกจากนี้ น้าหมักชีวภาพยังสามารถนาไปใช้ได้ดีใน
การปรับสภาพน้าในบ่อประมงทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งและปลาได้เป็นอย่างดี
วิธีที่ ๒ ลูกระเบิดจุลินทรีย์
เป็นการบาบัดและฟื้นฟูแหล่งน้าให้ดีขึ้นด้วยจุลินทีย์เช่นเดียวกับการใช้น้า
หมัก ประกอบด้วยโคลนจากท้องน้า ๕๐ กิโลกรัม, รา ๑๐ กิโลกรัม, ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด
หรือผง ๕๐ กิโลกรัม และน้าหมักชีวภาพที่หมักจนได้ที่แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป โดยนาทุก
อย่างมาผสมเข้าด้วยกัน จนสามารถปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกเปตอง นาไปผึ่งไว้ในที่
ร่มจนแห้ง สามารถนาไปบาบัดน้าได้โดยใช้ในอัตราส่วน ๕ กิโลกรัมต่อน้า ๑ ล้าน
ลิตร หรือ ๒๕-๕๐ กิโ ลกรัม ต่อพื้นที่ ไร่ ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้าที่เ น่าเสียจากการ
ทดลองของเครือ ข่ายกสิ ก รรมธรรมชาติพ บว่า สามารถเพิ่ม ค่า DO (Dissolved
Oxygen) หรือค่าออกซิเ จนที่ ละลายในน้าจาก ๓.๕ ppm (หรือส่วนใน ล้านส่วน)
เป็น ๖.๕ ppm ในเวลา ๒๒ นาที
ออกซิเ จนเป็นสิ่งที่ จ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับปลา, หอย, พืช และแอโรบิค
แบคทีเรีย (แบคที่เรียที่ต้องการออกซิเจน) ถ้าหากค่า DO ในน้าต่ากว่า ๓ ppm จะ
ทาให้สิ่งมีชีวิตในน้าอยู่ในภาวะถูกกดดัน ถ้าค่า DO ต่ากว่า ๒ ppm หรือ ๑ ppm
ปลาจะไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากปลาจะดารงชีวิตและทากิ จกรรมต่างๆ
ตามปกติ ได้ที่ ค่า DO ๕-๖ ppm ซึ่ง เป็นสิ่ง จาเป็นมากส าหรับ อุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพืชน้า การเพิ่มออกซิเจนในแหล่งน้าช่วยให้เกิดแบคทีเรียที่
สร้างสรรค์ขึ้นอย่างทวีคูณ ส่งเสริม ให้เ กิดสัตว์หน้าเลน เช่น ไส้เ ดือน แมลงในน้า
รวมทั้งไรน้า ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่สาคัญยิ่งของสัตว์น้าพวก ปู กุ้ง ปลา และหอย

เญำะ หมฺรำ กล่ำ ซั้ง
เญาะ (อีสาน) หมฺรา (ใต้) กล่าหรือ ซั้ง (ตะวันออก) เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย เพื่อดึงดูด
สัตว์น้าให้เข้ามาอยู่อาศัย เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าขนาดเล็กจานวนมาก และช่วยให้สะดวกในการทาประมง
มักสร้างด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่น กิ่งไม้ กอไผ่ ใบมะพร้าว เครื่องมือชนิดนี้ นอกจากจะถูกประยุกต์มาเป็น
แหล่งอนุรักษ์สัตว์น้าแล้ว ยังช่วยป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่ เช่น เรืออวนลาก เข้ามาทาประมงในเขตน่านน้า
หวงห้ามได้อีกทางหนึ่งด้วย
๔. ฐำนคนรักษ์แม่โพสพ
“...ขอบใจที่ นาสิทธิบัตรนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการประกันว่าการข้าวไทยเป็นของไทยแท้ ซึ่ง คน
หนักใจว่า เราเป็นข้าวไทยมานานแล้วจะกลายเป็นต้องไปกินข้าวฝรั่ง เพราะว่าสิทธิบัตรนี้เป็นของฝรั่ง แต่ว่ามา
อย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นว่าเราได้รับประกันว่าเราเป็นข้าวไทย และจะกินข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการที่มีสิทธิบัตรนี้
ก็เป็นสิ่งที่สาคัญ และก็หวังว่าทุกคนจะรักษาความเป็นไทยได้ด้วยรับประทานกินข้าวไทย ไม่ต้องกินข้าวฝรั่ง...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ณ พระตาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
ข้าวเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงเผ่าพันธุ์คนไทยมานับตั้งแต่โบราณกาล โดยมีการค้นพบหลักฐานที่ชี้ว่า
ได้เกิดภูมิปัญญาการปลูกข้าวด้วยการปักดาในวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ ปี และจากการ
ตรวจพบเมล็ดข้าวเก่าแก่ อ ายุม ากกว่า ๖,๐๐๐ ปี ผสมอยู่ในภาชนะดินเผาที่ โ นนนกทา จัง หวัดขอนแก่ น
สนับ สนุนแนวคิดที ว่า บรรพบุ รุษของเราชาวเอเชียอาคเนย์ ได้เ ริ่ม ท าการปลูก ข้าวก่ อนที่ วิถีแ ห่ง ข้าวจะ
แพร่หลายเข้าไปสู่ประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
คนไทยผูกพัน นับถือและบูชาข้าวในนามเรียกขาน “แม่โพสพ” เทพธิดาประจาต้นข้าว ซึ่งเชื่อ
ว่าคอยช่วยเหลือชาวนาให้สามารถทานาได้พอกินและพอสาหรับจุนเจือเพื่อนมนุษย์ ดังคาอธิษฐานของชาวนา
ในอดีตระหว่างทาการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ๓ กาแรก ลงบนผืนนา โดยก าที่ ๑ กล่าวว่า “ท าบุญ” กาที่ ๒
กล่าวว่า “ทาทาน” และกาที่ ๓ กล่าวว่า “เลี้ยงชีวิต”
การท านาเพื่ อ “ท าบุ ญ ท าทาน เลี้ ย งชี วิ ต เคารพเกื้ อ กู ล ในแม่ โ พสพและธรรมชาติ ”
เปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อขาย และการให้ค่ากับผลกาไรและศรัทธาในเงินทองเป็นที่ตั้ง ส่งผลให้เกิดการขยาย
พื้นที่ทานาอย่างกว้างขวาง
จากการทานาที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทในอดีต ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยปีพ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มสูงขึ้น
ถึง ๖,๐๐๐ บาท/ไร่ ซึ่งในรายการนี้รวมถึงค่าซื้อปุ๋ยและสารเคมีจากต่างประเทศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในทุกๆ ปี
ปุ๋ยฝรั่งเบียดแทนที่มูลจากควายอดีตเพื่อนคู่กายคูใจของบรรพชนชาวนาไทย ซึ่งนอกจากคอยช่วยเหลือชาวนา
ในด้านแรงงานแล้วยังผลิตปุ๋ยธรรมชาติให้แก่ชาวนาอีกด้วย โดยควายรุ่นที่มีน้าหนักประมาณ ๒๕๐ กิโลกรัม ๑
ตัว จะถ่ายมูลสดเฉลี่ยวันละ ๑๓.๕ กิโลกรัมหรือคิดเป็นมูลแห้ง ๔ กิโลกรัม
นำข้ำวอินทรีย์...กู้ชีวิตชำวนำไทย
นาข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี
สารควบคุม การเจริญ เติบ โต สารควบคุม และก าจัด วัชพืชสารป้องกั น ก าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้า ว
ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกาจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บการผลิตข้าวอินทรีย์ นอกจากจะทาให้ได้ผล
ผลิตข้าวที่มี คุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษ แล้ว ยังเป็นการอนุรัก ษ์ท รัพยากรธรรมชาติและเป็นการ
พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย
การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เ น้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสาคัญ
ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและ

การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืช
หมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานไม่
ใช้สารเคมี
การเลือ กใช้พั นธุ์ข้าวที่เ หมาะสมมี ความต้านทานโดยธรรมชาติ ช่วยรักษาสมดุล ของศัตรู
ธรรมชาติ การจัดการพื ชดิน และน้า ให้ถูก ต้องเหมาะสมกับ ความต้องการของต้นข้าว เพื่อท าให้ต้นข้าว
เจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาด
ของโรคแมลง และสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี้สามารถทาให้ต้นข้าวที่ปลูก
ให้ผลผลิตสูงในระดับที่น่าพอใจ โดยมีเทคนิคและวิธีการดังนี้
๑. ย่อยฟำงและตอซังให้เป็นปุ๋ยหลังกำรเก็บเกี่ยว อย่าเผาฟางตอซัง หรือหญ้า เพราะจะ
เป็นการทาลายหน้าดินและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ควรปล่อยน้าเข้านาให้ได้ระดั บความลึก ๕ - ๑๐ ซม.
แทน จากนั้นใช้น้าหมัก หยดไปกับน้าในอัตราไร่ละ ๑ ลิตร ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๓ - ๗ วัน น้าหมักจะกระตุ้น
จุลินทรีย์ในดินให้ทาการย่อยฟาง สังเกตได้โดยเมื่อหยิบฟางขึ้นดูจะพบว่าฟางเปื่อยยุ่ย กลายเป็นปุ๋ยอย่างดี
นอกจากนี้ การหมักฟางยังให้ประโยชน์อีกหลายประการคือ ได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากฟางข้าว ซึ่งช่วยปรับ
สภาพโครงสร้างดินให้ร่วนซุยและฟูขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เมื่อฟางย่อยสลายดีแล้วก็
สามารถทาเทือกหว่านหรือปักดาได้ทันที โดยไม่ต้องไถคราด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้น ทั้งยังสามารถปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการทานาข้าวคือประมาณ pH ๖.๕
๒. ทุบทำเทือก หลังจากฟางย่อยสลายดีแล้วหากมีน้าขัง หรือมีความชื้นมากพอสามารถทุบ
ทาเทือกได้ทั นที และควรคราดพื้ นที่ นาให้เสมอกั น จะทาให้ส ามารถควบคุมระดับน้าได้ดี นอกจากนั้ นยัง
สามารถควบคุมวัชพืชได้อีกด้วย ทาให้การงอกของต้นข้าวเป็นไปอย่างสม่าเสมอ สะดวกต่อการทากิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใส่ปุ๋ย การเก็ บเกี่ยวผลผลิต ถ้าพื้นที่ไม่ เรียบมีน้าขัง อาจทาให้เ มล็ดข้าวที่แช่น้าเน่า
เสียหายได้
๓. กำรเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้ำวสำหรับเพำะปลูกก่ อนกำรหว่ำน หรือการปักดาควรนาเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่คัดไว้มาแช่หรือ คลุกกับน้าหมัก (ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการขับไล่หรือกาจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช) หรือแช่หมักในน้าเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทิ้งไว้ ๑-๒ คืน เมื่อนาไปหว่านจะช่วยในการป้องกันโรค
พืชและแมลงศัตรูพืชรบกวน อีกทั้งยังทาให้อัตราการงอกสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้ใช้เวลาในการเพาะ
ต้นกล้าสั้นลง ต้นกล้าที่ได้สมบูรณ์แข็งแรงง่ายต่อการย้ายกล้า และสามารถฟื้นตัวได้เร็ว
๔. กำรหว่ำนกล้ำและกำรดำนำ หลังจากได้เมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือกแล้ว ก็ทาการหว่านเมล็ดลง
ในแปลงเพาะที่เตรียมไว้โดยอาจแบ่งจากที่นา ๑ งาน เพื่อทาการตกกล้า การตกกล้าจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ๑ ถัง
ครึ่งต่อแปลงเพาะขนาด ๑ งาน จะได้ต้นกล้าที่นาไปปักดาในพื้นที่นาประมาณ ๕ ไร่ และเมื่อต้นกล้าเริ่มขึ้นควร
ให้น้าหมัก ในปริมาณ ๑ ลิตรต่อ ๑ ไร่ หยดไปกับน้าหรือฉีดพ่น โดยผสมน้าหมัก ๑ ลิตร ต่อน้า ๔๐๐ ลิตร เมื่อ
ต้นกล้าอายุได้ประมาณ ๓๐ วัน ก็สามารถนาไปปักดาได้ โดยต้องตัดใบออกให้เหลือความยาวจากรากประมาณ
๒๐ ซม. เพื่อลดการคายน้าทาให้ต้นข้าวฟื้นตัวเร็ว
ในกรณีที่เป็นนาหว่าน หลังจากทุบทาเทือกเรียบร้อยแล้ว ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ ประมาณ ๑
ถังครึ่งต่อนา ๑ไร่ การหว่านควรหว่านให้กระจายทั่วทั้งแปลง และไม่ควรใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินไป เพราะจะทา
ให้ต้นข้าวขึ้นหนาแน่นส่งผลให้ต้นข้าวแคระแกรนและสิ้นเปลืองต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น
๕. ให้อำหำรดินเพื่อบำรุงดิน และเร่งจุลินทรีย์ในดิน หลังปักดาหรือหว่านเมล็ดแล้ว ๑๐-๑๕
วัน ควรให้ปุ๋ยหมัก แห้ง อินทรีย์ชีวภาพ และฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้าหมั กชีวภาพเพื่อเร่ง ราก และสร้างอาหารตาม
ธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นกล้า โดยจุลินทรีย์ในดินจะช่วยย่อยดิน ทราย และสารอาหารใน

ดินป้อนให้แก่รากกล้า จะส่งผลให้รากลึกเร่ง การแตกรากของข้าวได้มากขึ้น ทาให้ต้นข้าวแข็งแรง กอมีขนาด
ใหญ่ รากหาอาหารได้ดี มีภูมิต้านทานโรคและแมลงสูง
เมื่อข้าวออกรวงเต็มที่ต้นจะไม่ล้มข้าวแตกกอได้มาก ทรงพุ่มตั้งตรงลาต้นแกร่ง เหนียว ใบ
แข็งแรงตั้งตรงรับแสงแดดได้ดี ทาให้สังเคราะห์แสง และปรุงอาหารได้ดี โดยสีของใบจะเป็นสีเขียวนวล ไม่ใช่สี
เขี ย วเข้ ม บ้ า ใบเหมื อ นใช้ ปุ๋ ย เคมี ซึ่ ง สี ข องใบนี้ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ ความเข้ ม ของแสง และปริ ม าณของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์
๖. บำรุงดินเร่งจุลินทรีย์ ก่อนข้าวตั้ง ท้องประมาณ ๑๕ วัน ควรบารุงดินด้วยปุ๋ยหมักแห้ง
อินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยน้าหมั กอินทรีย์ชีวภาพ กระตุ้นการทางานของจุลินทรีย์ในดินให้เร่งย่อยสลาย และ
สารองอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของต้นข้าวในขณะตั้งท้อง และเมื่ออาหารเพียงพอต้นข้าวจะมีลาต้น
อวบใหญ่ ปล้องยาวใหญ่ พร้อมอุ้มท้อง และเมื่อข้าวตั้งท้องก็จะได้ข้าวที่ท้อง อวบยาว ส่งผลให้รวงยาวใหญ่
เมล็ดมีขนาดสม่าเสมอ มีจานวนเมล็ดมาก (๒๕๐-๓๕๐ เมล็ดต่อ ๑ รวง) เมล็ดข้าวเต็มโครง (ไม่มีเมล็ดลีบ)
เมล็ดใส (ไม่มีท้องไข่ปลา) รสชาติดี มีกลิ่นหอม น้าหนักดี (ถังละ ๑๑.๕ – ๑๒ กก.) ผลผลิตได้มาตรฐาน เป็นที่
ต้องการของตลาด ราคาสูง
นอกจากท าให้ต้นข้าวแข็งแรง แล้วการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพยังช่วยฟื้นฟูดินให้ก ลับมาอุดม
สมบูรณ์ หลังจากเปลี่ยนมาทานาแบบชีวภาพ โดยการไม่เผาฟางและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โครงสร้างดินจะ
ค่อยๆ ดีขึ้น ดินดาร่วนซุย ค่าความเป็นกรด-ด่างมี ความเหมาะสมมี อาหารพืชตามธรรมชาติเ พิ่มมากขึ้น
เนื่องจากจุลินทรีย์ในดินทางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี จึงประหยัด
ต้นทุนได้มากขึ้น
๕. ฐำนคนมีไฟ
“...น้ามันปาล์มทราบว่าดีเป็นน้ามันที่ดีใช้งานได้ ใช้บริโภคแบบใช้น้ามันมาทอดไข่ได้ มาทา
ครัวได้ เอาน้ามันปาล์มมาใส่รถดีเซลได้ กาลังของน้ามันปาล์มนี้ดีมากได้ผล เพราะว่าเมื่อได้มาใส่รถดีเซล ไม่
ต้องทาอะไรเลย ใส่เข้าไป แล่นไป คนที่แล่นตามบอกว่าหอมดี...”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ไบโอดีเซล (Biodiesel) ทำงเลือกหนึ่งของพลังงำนทดแทน
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ และจ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของประชาชนโดยตรง
มีความสาคัญต่อภาคการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจการขนส่ง จากการที่ราคา
น้ามั นเชื้อ เพลิงในตลาดปัจ จุบันมี แนวโน้ม สูงขึ้นเรื่อยๆ มี ผลต่อค่าครองชีพของประชาชนที่ มี ร ายได้น้อย
โดยเฉพาะเกษตรกร ทาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
ไบโอดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาน้ามันพืชชนิดต่างๆ หรือน้ามันสัตว์มาสกัดเอายาง
เหนี ย วและสิ่ ง สกปรกออก จากนั้ น น าไปผ่ า นกระบวนการทางเคมี โดยการเติ ม แอลกอฮอล์ เช่ น
เอทานอลหรือ เมทานอล และมี ตั วเร่ ง ปฏิกิ ริยา เช่ น โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ภายใต้ส ภาวะที่ มี อุณหภูมิ สู ง
เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างน้ามั นจาก Triglycerides เป็น Organic Acid Esters เรียกว่า “ไบโอดีเ ซล” และได้
กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมยา เครื่องสาอางค์ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ดังกล่าวคือ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของน้ามันในเรื่องความหนืดให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซล
และเพิ่ม ค่ า cetane number การใช้ ไบโอดีเ ซล สามารถลดมลพิษ อากาศ ซึ่ง เป็นผลจากการเผาไหม้ ใ น
เครื่องยนต์ได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากองค์ประกอบของไบโอดีเซลไม่มีธาตุกามะถัน แต่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ
ประมาณ ๑๐% โดยน้าหนัก จึงช่วยการเผาไหม้ได้ดีขึ้นและลดมลพิษ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน
คาร์บอนมอนนอกไซด์ ฯลฯ นอกจากนี้ ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นดีกว่าน้ามันดีเซล น้ามันเชื้อเพลิง

ชนิดนี้ สามารถผลิตได้จ ากวัตถุดิบจากการเกษตรภายในประเทศ เช่น ไขมั นจากพืช ไขมั นจาก สัตว์ และ
สาหร่ายบางชนิด ในระดับชุมชนสามารถทาการผลิตได้จากพืชน้ามันในท้องถิ่น เช่น น้ามันสบู่ดาหรือโดยการ
ใช้น้ามันประกอบอาหารที่ใช้แล้วจากกิจการต่างๆ ทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตราคาร กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์
OTOP หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร หรือเป็น
การเพิ่มคุณค่าของน้ามันที่ใช้แล้ว และช่วยลดปริมาณของเสียที่จะทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในชุมชนได้
อีกด้วย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี พระราชดาริให้ศึกษาวิจัยและ
ทดลอง ผลิตน้ามันไบโอดีเซล นามาใช้กับยานพาหนะในพระราชวังสวนจิตรลดาเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา และ
ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับการใช้น้ามันไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนเพื่อช่วยแก้ปัญหาของชาติด้านพลังงาน
กับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา
ดังนั้นเพื่อสนองพระราชดาริฯ พสกนิกรจึงสมควรน้อมนาเทคโนโลยีการผลิตน้ามันไบโอดีเซล
มาปฏิบัติ เพื่อทาให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้านพลังงานต่อไป
สูตรกำรทำน้ำมันไบโอดีเซลจำกน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้ว
๑. นาน้ามันพืชหรือน้ามันสัตว์ที่ใช้แล้วกรองเอาเศษอาหารที่ปนออกจากนั้นยกขึ้นตั้งไฟ
- หากมีน้าผสมอยู่ในน้ามัน (จะมีลักษณะขาวข้น) ต้องต้มน้ามันในอุณหภูมิประมาณ
๑๑๐ องศา นานประมาณ ๑๐ นาที แล้วดับไฟ
- หากไม่มีน้าปน (มีลักษณะใส) ให้ต้มน้ามันที่อุณหภูมิ ๕๗ องศาแล้วดับไฟ ความร้อน
จะขึ้นถึง ๖๐ องศา
๒. นาเมทิลแอลกอฮอล์ใส่ลงในภาชนะ คล้ายแกลลอนที่มีฝาปิดและนาโซดาไฟใส่ลงไป
ปิดฝาแล้วเขย่าจนละลายหมด ณ เวลาใกล้เคียงกับน้ามันอุณหภูมิที่ ๖๐ องศา ระหว่าง
เขย่าควรหยุดเปิดฝาให้ไอร้อนระเหยออกจากแกลลอน แล้วจึงเขย่าอีกครั้ง ขั้นตอนนี้
ควรทาด้วยความระมัดระวัง อย่าสัมผัสส่วนผสมหรือสูด ดมไอระเหย และอย่าทาให้เกิด
ประกายไฟ ควรทาในสถานที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติในการหล่อลื่น
ดีกว่าน้ามันดีเซล หากมีการสัมผัสให้ล้างน้าสะอาดทันที
๓. เมื่อน้ามันที่ต้มมีอุณหภูมิ ๖๐ องศา ให้ยกน้ามันลงจากเตา แล้วนาส่วนผสมของข้อ ๒
เทลงไป กวนให้เข้ากัน พักทิ้ง ไว้ ๑ คืน ตอนเช้าจะพบว่ามีฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้าให้ตัก
ออก แล้วตักของเหลวใสตอนบน (ไบโอดีเซล) ไปพักไว้ ๗ วัน ค่อยนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
แทนน้ามัน ดีเซล ส่วนชั้นล่างเป็นของแข็งสีน้าตาล คือ กลีซอรีน สามารถนาไปทาเป็น
สบู่ธรรมชาติเพื่อใช้ล้างทาความสะอาดพื้น หรือทาเป็นเชื้อเพลิงติดไฟ
หากหลัง จากกวนส่วนผสม ผลที่ ได้เ ป็นของเหลวคล้ายเจลโดยไม่ มี ก าร
แยกตัวหมายความว่าโซดาไฟมากไป
หากได้เป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนบน - ไบโอดีเซล ส่วนกลาง - น้ามันที่ยังไม่ ทา
ปฏิกิริยา และส่วนล่าง - กลีซอรีน หมายความว่า โซดาไฟน้อยเกินไป หากใช้โซดาไฟที่
ชื้นหรือมีน้าปน อยู่ จะได้ส่วนที่ ๔ เกิดขึ้นคือ สบู่
กำรใช้น้ำมันไบโอดีเซล
ควรหมั่นตรวจไส้กรองดีเซลและเปลี่ยนตามกาหนด หรือถ่ายน้ามันจากกรองดักน้า
บ่อยๆ เพื่อป้องกันการอุดตันของสบู่ หากเครื่องยนต์มีอาการสะดุด ให้ตรวจสอบระบบท่อ
น้ามัน และตรวจไส้กรองน้ามันดีเซล

แก๊สชีวภำพ หรือ ไบโอแก๊ส
เป็นแก๊ ส ที่เ กิ ดขึ้นตามธรรมชาติจ ากการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ ปราศจาก
ออกซิเจน แก๊สชีวภาพ ประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน (CH4) ประมาณ ๕๐- ๗๐% และ
แก๊ สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ ๓๐-๕๐% ส่วนที่เ หลือ เป็นแก๊ สชนิดอื่นๆ เช่น ไฮโดเจน (H2)
ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้า
ระบบแก๊สชีวภำพ
เป็นระบบจัดการของเสียควบคู่ไปกั บการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในระบบ โดยวิธีทาง
ชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ ด้วยการนาสารอินทรีย์หรือมูลสัตว์ไปหมักโดยวิธีชีวภาพเพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ ชนิดที่
ไม่ต้องการออกซิเจนย่อยสลายมูลสัตว์เหล่านั้น และเกิดเป็นแก๊สชีวภาพที่สามารถจุดติดไฟได้โดยมีแก๊สมีเทน
เป็นองค์ประกอบหลัก แก๊สชีวภาพนั้นสามารถนาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ ได้น้าเสียที่
ผ่านการบาบัดจากระบบชีวภาพจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี
ขบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ สภำวะปรำศจำกออกซิเจน
ขบวนการย่อยสลายประกอบ ด้วย ๒ ขั้นตอน คือ
๑. ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โมเลกุลใหญ่ เช่น ไขมันแป้งและโปรตีน ซึ่งอยู่ในรูป
สารละลายจนกลายเป็ น กรด อิ น ทรี ย์ร ะเหยง่ าย (volatile acids) โดย จุ ลิ น ทรี ย์ก ลุ่ ม สร้ างกรด (acidproducing bacteria)
๒. ขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรีย์ให้เป็น แก๊สมีเทน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดย จุลินทรีย์
กลุ่มสร้างมีเทน (methaneproducing bacteria)
ประโยชน์ของแก๊สชีวภำพ
๑. ด้านพลังงาน เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจแล้วการลงทุนผลิตแก๊สชีวภาพจะลงทุนต่า กว่าการ
ผลิตเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ สามารถนามาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นๆ
๒. ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการนามูลสัตว์และน้าล้างคอกมาหมักในบ่อแก๊ สชีวภาพ
จะเป็นการช่วยกาจัดมูลในบริเวณที่เลี้ยง ทาให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้น ลดลง และผลจากการหมัก
มูลสัตว์ในบ่อ แก๊สชีวภาพที่ปราศจากอกซิเจนเป็นเวลา นานๆ ทาให้ไข่พยาธิและเชื้อโรคส่วน ใหญ่ในมูลสัตว์
ตายด้วย ซึ่งเป็นการทาลาย แหล่งเพาะเชื้อโรคบางชนิด เช่น โรคบิดอหิวาต์ และพยาธิ ที่อาจแพร่กระจาย จาก
มูลสัตว์ด้วยกันแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้าตามธรรมชาติ
๓. ด้านการเกษตร
- การทาเป็นปุ๋ย กากที่ได้จากการหมักแก๊สชีวภาพเราสามารถนาไปใช้เป็นปุ๋ย
ได้ดีกว่ามู ลสัตว์สดๆ และปุ๋ยคอก ทั้ งนี้ เ นื่องจากในขณะที่ หมั ก จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงสารประกอบ ไนโตรเจนในมูลสัตว์ทาให้พืชสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
- การทาเป็นอาหารสัตว์ โดยนาส่วนที่เหลือจาการหมัก นาไปตากแห้ง แล้ว
นาไปผสมเป็นอาหารสัตว์ให้โค และสุกรกินได้ แต่ทั้งนี้มีข้อจากัดคือ ควรใส่
อยู่ระหว่าง ๕-๑๐ กิโลกรัม ต่อส่วนผสมทั้งหมด ๑๐ กิโลกรัม จะทาให้สัตว์
เจริญเติบโตตามปกติ และเป็นการลดต้นทุนการผลิต

ขั้นตอนกำรสร้ำงถังหมักแก๊สชีวภำพ จำกมูลสัตว์ ขนำดครัวเรือน
อุปกรณ์
๑. ถังหมักแก๊ส
- ถังพลาสติกขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร ๑ ใบ พร้อมฝาปิด
- ท่ อ พี วีซี ข นาดเส้ น ผ่า ศู นย์ ก ลาง ๒ ๑/๒ นิ้ ว ส าหรั บ ท าท่ อ เติม เศษ
อาหาร และทาตัวประคองแกน ใบพัดกวนปฏิกูลในถังหมักแก๊ส
- ท่อน้าประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง ๑ นิ้ว ทาเป็นแกนเชื่อม เหล็ก
แผ่นเป็นใบพัด ๒ ชั้น
- วาล์วปิด-เปิด ๒ ตัว ตัวที่ ๑ สาหรับเปิดสิ่งปฏิกูล เมื่อปฏิกูล หมดอายุ
ใน ๑๐ - ๑๒ เดือน ตั วที่ ๒ สาหรับเปิดปฏิกู ลทิ้ งรายวัน เมื่ อนาเศษ
อาหารใส่แต่ละมื้อ
- เกลียวต่อสายยางท่อนาแก๊ส ออกจากถังหมักแก๊สไปยังถังรับ แก๊ส ๑
ตัว
- กาว ซิลิโคน และอุปกรณ์ต่างๆ
๒. ถังรับแก๊ส
- ถังพลาสติกขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร ๑ ใบ เป็นตัวเปลือก
- ถังพลาสติกขนาดบรรจุ ๑๘๐ลิตร ๑ ใบ เป็นถังรับแก๊ส
- เกลียวต่อสายยาง ๒ ตัว ตัวที่ ๑ ต่อสายยางจากถังหมักแก๊ส ตัวที่ ๒ ต่อ
จากถังรับแก๊สไปยังเตาหุงต้ม
วิธีทำ
๑. วิธีทาถังหมักแก๊ส
- เจาะคว้านฝาครอบถังบรรจุแก๊ส ๒ รู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒
นิ้ว เพื่อทาช่องใส่เศษอาหารแต่ละ มื้อ กับช่องประคองแกนกวนปฏิกูล
- เจาะรูที่ฝาครอบถังหมักแก๊ส ๒ รู เพื่อใส่อุปกรณ์ต่อกับสายยางนาแก๊ส
จากถังหมักไปยังถังบรรจุแก๊ส
- เจาะรูที่ข้างถังหมัก แก๊ ส ๒ รู รูที่ ๑ ใช้ทิ้ง ปฏิกูล ที่ห มดอายุ (กาหนด
ปฏิกูล ๑๐ - ๑๒ เดือน) และรูที่ ๒ สาหรับ ทิ้งปฏิกูลรายวัน
๒. วิธีทาถังเก็บแก๊ส
- นาถังเก็บแก๊สคว่าลงในถังเปลือก
- เจาะก้นถังเก็บแก๊ส ๒ รู รูที่ ๑ สาหรับต่อสายยางนาแก๊สจากถังหมัก
แก๊สมาเก็บ รูที่ ๒ สาหรับต่อสายยาง นาแก๊สออกไปใช้โดยติดตั้งกับเตา
นาน้าเทใส่ระหว่างถังเปลือกกับถัง เก็บแก๊ส เพื่อเป็นตัวกั้นกันแก๊สออก
จากถัง
๓. วิธีหมักมูลสัตว์ที่ทาให้เกิดแก๊ส
ใช้มูลสัตว์ ๑ ปี๊บ (เป็นมูลสดจะดี กว่ามูลแห้ง) นาน้าเปล่า ๑ ปี๊บ
(ควรเป็น น้าประปาที่รองทิ้งไว้เกิน ๘ ชม. เพื่อให้กลิ่นและฤทธิ์คลอรีนลดลง
หรือน้าที่ไม่มีคลอรีนจะดีกว่า) นาน้าผสมมูลสัตว์เทใส่ถังหมักนาน ๑๐ วัน
จะเกิดแก๊สเริ่มต้น และจะผลิตแก๊สได้นาน ๑๐ - ๑๒ เดือน

การเติมเศษอาหารลงถังหมักเพื่อ เพิ่มคุณภาพของจุลินทรีย์ที่ทาให้
เกิดแก๊ส ให้เติมเศษอาหารในครัวเรือนที่ไม่มีรสเปรี้ยวใดๆ ทั้งสิ้น ๑ กก. ใน
ช่องทางเติมเศษอาหาร แล้วกวนให้เ ข้ากันกับปฏิกูลที่มี อยู่ในถังหมั กเดิม
เปิดช่องทางระบายด้านข้างเพือ่ ให้ปฏิกูลส่วนเกินไหลออกมาปริมาณ ๑ กก.
๖. ฐำนคนรักษ์สุขภำพ
“ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสาหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้
พอเหมาะพอดี โดยสม่าเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว และคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลยหรือใช้ไม่
เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้แต่จะค่อยๆ เสื่อมไปเป็นลาดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอัน
สมควร ดังนั้น ผู้ที่ปกติทาการงานโดยไม่ได้ใช้กาลังหรือใช้กาลังแต่น้อย จึงจาเป็นต้องหาเวลาออกกาลังกายให้
พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้น จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่เขาจะใช้สติปัญญา
ความสามารถของเขาทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง และแก่ส่วนรวมได้น้อยเกินไป เพราะร่างกายอันกลับกลาย
อ่อนแอลงนั้น จะไม่อานวยโอกาสให้ทาการงานโดยมีประสิทธิภาพได้”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
วิถีสุขภำพแบบพอเพียง ของชำวกสิกรรมธรรมชำติ
บรรพบุรุษของเราเคยพูดไว้ว่า “ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว” นั้นสอดคล้องกั บ ผลการวิจัย
จานวนมากที่สะท้อนว่า ภาวะจิตใจที่ไม่สบายนั้น ส่งผลสะเทือน จนก่อให้เกิดโรคทางกายอีกมากมายตามมา
การทากสิกรรมธรรมชาติและ ประคองตนในวิถีพอเพียงนั้น ทาให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดี ได้ดารงสติให้เกิดเป็น
สมาธิพร้อมกับการทางาน ส่งผลให้จิตพบกับความสงบเย็น ผลหลังจาก นั้นคือการได้มาซึ่งอาหารคุณภาพดีไร้
สารพิษ ครอบครัวไร้หนี้สิน และความโลภเบาบางลง ทาให้เรากินดีอยู่ดี ซึ่งถือเป็น “ภูมิคุ้มกันทางสิ่งแวดล้อม
กายและใจ”
การได้ช่วยเหลือเกื้ อกูลเพื่อนบ้านและชุมชนตามขั้นตอน วิถีพอเพียงที่ว่าด้วย “ทาน” นั้น
ช่วยให้เรามี มิ ตรและสัง คมที่ ดี ซึ่ง ถือได้ว่าเป็น “ภูมิคุ้ม กั นด้านสัง คม” ผลการปฏิบัติตามวิถีพอเพียงและ
กสิกรรมธรรมชาติ จึงนับได้ว่ามีความครบถ้วนตามองค์ประกอบของสุขภาพแบบองค์รวมและวิถีสุขภาพแบบ
พอเพียง โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันหรืองานป้องกั นที่แข็งแกร่ง ก่อนการแก้ไขหรือเยียวยารักษาวิถีแห่ง
“จิต” เป็นนาย
 จิตเป็นนาย ด้วยการยึดอิทธิบาท ไม่ ขาดวินัย ให้ทาน มุ่งมั่นกตัญญู
 ยึดอิทธิบาท คือการมีรากฐานแห่ง ความสาเร็จ ด้วยการกล่าวคาปฏิญาณตน การใส่
รหัส โดยทั้งหมดจักไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ต้องประคองเกินไป ไม่ให้หดหู่ภายใน และ
ไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก
 ไม่ขาดวินัย โดยเริ่มจากเท้า คือวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการครอง
สติอย่างหนึ่ง
 ให้ทาน (Our loss is Our gain) ยิ่ง ให้ไปยิ่งได้มาทานเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสและ
ความโลภให้เบาบาง ช่วยสร้างสังคมที่เกื้อกูล

 มุ่งมั่นกตัญญู คือการตอบแทนคุณผู้ให้และค้าจุนชีวิตเรา ด้วยการตอบแทนคุณแม่
โพสพโดยกินอาหารให้หมดจาน ตอบแทนคุณแม่ธรณีด้วยการห่มดิน และทาเกษตร
อินทรีย์ ตอบแทนคุณแม่คงคาด้วยการอนุรักษ์น้า เป็นต้น
สมำธิบำบัด
หรือเรียกอีกอย่างว่า “ธรรมโอสถ” เป็นสภาวะจิตเหนือกายเบื้องต้น ทาให้ความดันโลหิต
ลดลง แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากขึ้น ส่งเสริมการสร้าง“สารสุข”ที่เอื้อโอกาสต่อการซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึก
หรอ ทาให้ฟื้นตัวจากความเจ็บไข้ และสร้างภูมิคุ้มกันภายในกายได้ดี การศึกษา พบว่านักกีฬาทาให้อัตราการ
เต้นของหัวใจ ช้าลงได้เพียง ๕๐-๖๐ ครั้ง/นาที แต่การทาสมาธิของพระสงฆ์สามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจ
ได้ช้าได้ถึง ๓๐ ครั้ง/นาที ซึ่งทาให้การสึกหรอของร่างกายลดน้อยลง ชะลอความแก่ ส่งเสริมให้มีอายุยืนยาว
มากกว่าปกติ
หลวงปู่ฝั้น เป็นตัวอย่างของการใช้สมาธิบาบัดหรือธรรมโอสถ โดยในขณะที่ท่านป่วยด้วยไข้
มาลาเรียและขาดแคลนยาขณะธุดงค์อยู่ในป่าแถบอีสาน ท่านใช้การทาสมาธิรักษาโรคที่กาลังคุกคามอยู่ให้
หายไปได้ ดังนั้นการมีสติเพื่อสร้างสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ชาวกสิกรรมธรรมชาติพึงกระทา ควบคู่ไปกับการทางานใน
ชีวิตประจาวัน
วิถีแห่ง “กำย” เป็นบ่ำว
๑. กินข้ำวเป็นหลัก กินผักเป็นยำ กินปลำเป็นอำหำร
๑.๑ กินข้าวเป็นหลัก
- ข้ า ว เป็ น เมล็ ด ธั ญ พื ช ที่ มี คุ ณ ค่ า อเนกอนั น ต์ คู่ สั ง คมไทยมายาวนาน
ผลวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าอุดมด้วย
สารอาหารดังนี้
๑. วิตามินอี ในข้าวช่วยไขกระดูกในการสร้างเลือด ช่วยขยายเส้นเลือด ต้าน
การแข็งตัวของเลือด ลดความสามารถในการจับตัวเป็นลิ่มเลือด และลด
อัตราเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด สมอง หัวใจ บารุงตับ ช่วยระบบ
สืบพันธุ์ เซลล์ประสาท และกล้ามเนื้อให้ทางานได้ตามปกติ ทาให้ผิวพรรณ
สดใส ลด ริ้วรอย และช่วยสมานแผลไฟไหม้ น้า ร้อนลวกให้หายเร็วขึ้น
๒. ลูทีน ที่มีมากในข้าวก่า (มากกว่าข้าว หอมมะลิ ๒๕ เท่า) ช่วยป้องกันโรค
ต้อกระจกที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
๓. เบต้าแคโรทีน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอหลังจากถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ช่วยบารุงสายตา ลดความเสี่ยงของการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วย
ให้กระดูก ผม ฟัน และเหงือกแข็งแรง สร้างความต้านทานให้ระบบหายใจ
มีม ากในข้าวกล้องข้าวเหนียวก่าเปลือกดา ควรบริโภคข้าวก่ าร่วมกับ ผัก
พื้นบ้าน เช่น ยอดแค กระถิน ตาลึง ขี้เหล็กชะอม ช่วยเพิ่มวิตามินเอให้กับ
ร่างกาย
๔. ธาตุเหล็ก พบมากในข้าวหน่วยเขือ หอมมะลิแดง หอมมะลิทั่วไป เหนียว
ก่า เปลือกดา เหนียวเล้าแตก และช่อขิง มีธาตุเหล็กสูง ๒.๙-๑.๙ เท่าของ
ข้าว เจ้ากล้องทั่วไป
๕. ทองแดง มีมากในข้าวหน่วยเขือ หอมมะลิแดง เหนียวหอมทุ่ง ช่วยใน
การสร้างพลัง งานให้แก่ร่างกาย การก าจัด อนุมูล อิส ระ การสร้างความ

ยืดหยุ่นของผิวหนัง การขาดทองแดงก่อให้เกิดภาวะซีดจากโลหิตจาง เม็ด
เลือดขาว มีมากเม็ดเลือดแดงลดลง โคเลสเตอรอลสูงและการเต้นของหัวใจ
ผิดปกติ
๖.แอนติออกซิแดนท์ ทั้งสารทองแดง สังกะสี เบต้าแคโรทีน วิตามินอีเป็น
สารที่ ส ามารถขจั ดอนุ มู ล อิส ระออกจากร่า งกาย ช่ว ยลดอัต ราการเกิ ด
โรคมะเร็ง ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือด และหัวใจ โรคความจา
เสื่อม โรคโรคไข ข้ออักเสบ แก่ เร็ว เป็นต้น มี ในข้าวพื้นบ้านมากกว่าข้าว
ทั่วไป
๑.๒ กินผักเป็นยา การกินอาหารควรกินให้เหมาะกับธาตุเจ้าเรือนและละเว้นอาหาร
ที่ไม่สอดคล้องกับธาตุซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ธาตุดิน ควรกินอาหารรสฝาด หวาน มัน เค็ม
- ธาตุน้า ควรกินอาหารรสเปรี้ยว เลี่ยงอาหารรสมันจัด
- ธาตุลม ควรกินอาหารรสเผ็ดร้อน หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด
- ธาตุไฟ ควรกินอาหารรสขม ไม่ควรกินอาหารรสร้อน เป็นต้น
ตัวอย่ำงผักเป็นยำสำมัญประจำบ้ำน
- กระเทียม เป็นยาบารุงกาลัง รักษา โรคพยาธิ หัวใจ ปวดหัว หืด หวัด
และ ไอ โรคเกี่ยวกับประจาเดือน กระตุ้น กาหนัด ขับเสมหะ ลดการ
ปวดเกร็ง ใช้ขับ ลม ลดไขมั นและโคเลสเตอรอล ลดน้าตาลในเลือด
ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด
- เพกา (ลิ้นฟ้า ลิ้นไม้ มีฤทธิ์ลดโคเลสเตอรอลในเลือด มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง
- บัวบก (ผักหนอก) เป็นยาแก้ช้าใน ลดการกระหายน้า บารุงกาลัง ช่วย
รักษาแผล และรอยเหี่ยวย่น ลดการอักเสบ ทาให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส
ความจาดี บารุงประสาท และโลหิต
- มะรุม (อีฮุม) บารุงเลือด บารุงกระดูก มีสารต้านอนุมูลอิสระ ชลอการ
เสื่ อ มสภาพของเซลล์ ร่ า งกาย ป้ อ งกั น มะเร็ ง ลดไขมั น และคลอ
เลสเตอรอล น้าคั้น ใบมะรุมใช้หยอดแก้ปวดหู
- มะระขี้นก (ผักไส่) รักษาโรคเบาหวาน มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และไวรัส และ
น้าคั้นจากผลอ่อนใช้ในการควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวี (เอดส์)
- ผักคาวตอง (พลูคาว) บรรเทาอาการ ริดสีดวงทวาร ขับ ปัสสาวะ แก้
อักเสบ แก้ลมพิษ แก้บิด ขับปัสสาวะ แก้อาการ บวมน้า ฝีอักเสบ ปอด
หลอดลมอักเสบ ไอ และบิด เป็นยาลดไข้ ขจัดสารพิษ รัก ษาแผลใน
กระเพาะอาหาร พิษแมลง กั ดต่อย ความดันโลหิตสูง มะเร็ง และไข้
มาลาเรีย
- ย่านาง ใช้ในการถอนพิษ แก้ไข้ ปรับ สมดุล รักษาโรคหัวใจ ความดันสูง
ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ เบาหวาน มะเร็ง โรคเก๊าต์ โรคไต
๑.๓ กินปลาเป็นอาหาร
ปลานอกจากเป็นอาหารที่หาได้ง่าย และเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายแล้ว ผลการ
ศึกษาจานวนมากพบว่าในเนื้อปลามีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้า ๓ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาการ

ทางสมองและการมองเห็นในเด็ก เป็นส่วนประกอบของสารสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทาให้
นอนหลับสนิท สมองทางานได้ดี ไม่แก่เกินวัย ช่วยควบคุมระดับไขมันอิ่มตัวในเลือด
ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด ลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้
มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับน้ามันปลาว่า สามารถลดความเครียดในผู้ป่วยโรค
ประสาทที่ มัก จะอาละวาด ท าให้อารมณ์เยือกเย็นลงได้ ปลาช่วยบรรเทาอาการ
ซึมเศร้า การศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด พบว่า การขาดโอเมก้า ๓ ซึ่งเป็น
กรดไขมันที่จาเป็นต่อสมอง อาจทาให้คนมีอาการซึมเศร้า สมาธิสั้น น้ามันปลาช่วย
บรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคไขข้ออัก เสบจนสามารถลดการใช้ยาบางส่วนลงได้
บรรเทาอาการของโรคผิวหนังอย่างสะเก็ดเงิน ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ
การบริโ ภคปลาอย่างน้อยสัปดาห์ล ะ ๑-๒ ครั้ง จะช่วยลดความดันโลหิต
ปลาตัวเล็กตัวน้อย เช่น ปลาซิว ปลาข้าวสาร ปลาฉิ้งฉั้ง ช่วยเพิ่มธาตุแคลเซียมทาให้
กระดูกและฟันแข็งแรง อีกทั้งป้องกันโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักง่ายได้ การกิน
ปลาจึงเป็นการเริ่มต้นเพื่อสุขภาพที่ดี
๒. กำรนวด
การนวดหรือหัตถเวชนับเป็นภูมิปัญญาอันล้าค่าของคนไทยในการรักษาโรควิธีหนึ่ง โดยเฉพาะ
โรคที่ไม่สามารถบาบัดได้ด้วยการใช้ยาฉีดหรือยากิน ในปัจจุบันศาสตร์แห่งการนวดได้รับการพัฒนาจนเป็นที่
ยอมรับ สามารถก่อรายได้เข้าประเทศปีละกว่าพันล้านบาท การนวดนั้นป้องกันกล้ามเนื้อหย่อนยาน ร่วงโรย
รวมถึงชะลอการเกิดริ้วรอยต่างๆ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้เป็นไปตามปกติ
การนวดตัวเองอย่างง่าย
- ท่าที่บรรเทาอาการปวดเมื่อยฝ่าเท้า และกระตุ้นอวัยวะภายในให้ทางานปกติ ใช้วิธี
นั่งขัดสมาธิให้ฝ่าเท้าข้างที่จะนวดหงายขึ้น ใช้ศอกด้านตรงข้ามกับฝ่าเท้ากดจุดแนว
กึ่ ง กางฝ่าเท้ า ๓ จุด แล้วใช้นิ้วหัวแม่ มื อกดคลึง ให้ทั่ ว ฝ่าเท้ า และนิ้วเท้ า โดยท า
ประมาณข้างละ ๕ นาที สลับกันทั้ง ๒ ข้างซ้าย-ขวา
- ท่าที่บรรเทาอาการปวดเข่า ขา หลัง หรือเป็นตะคริวน่องบ่อย ให้นั่งเหยียดขาข้าง
หนึ่งใช้มือข้างเดียวกั บ ขาข้างที่ เหยียดจับ ปลายเท้าไว้ มืออีกข้างกดเข่า ไว้ไม่ให้ง อ
หายใจเข้า หายใจออก แล้วก้มตัวให้มากที่สุด หายใจเข้าออกปกติ ๓-๕ ครั้งแล้วผ่อน
ออก ทาสลับกันทั้ง ๒ ข้าง ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังด้วย
- ท่าที่บรรเทาอาการปวดหลัง เอวและ สะโพก ให้ทาท่าขัดสมาธิ ใช้ข้อมือขัดไว้เหนือ
หัวเข่าด้านตรงข้าม บิดลาตัว หายใจเข้า หายใจออก แล้วบิดตัวให้มากที่สุดหายใจ
เข้าออกปกติ ๓-๕ ครั้ง แล้วผ่อนออกทาสลับข้าง
- ท่าที่บรรเทาอาการปวดคอ ศีรษะ และสะบัก ให้ทาท่านั่งขัดสมาธิตัวตรง พนมมือ
ระหว่างอก หายใจเข้า หายใจ ออก ออกแรงดันมื อที่พนมไว้และค่อยๆ ยกมื อขึ้น
เหนือศีรษะ ออกแรงดันฝ่ามือ เข้าหากัน ยืดลาตัวหายใจเข้าออกปกติ ๓-๕ ครั้งแล้ว
ผ่อนออก ท่านี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อคอและสะบัก ทุกครั้งที่ทาต้องหายใจเข้าลึก ๆ
และค่อยหายใจออกมา เพื่อทาให้ออกซิเจนไปฟอกเลือดที่อยู่ภายในร่างกายได้ดีขึ้น
หากทาได้ตามนี้บ่อยๆ หรือทุกวัน ปัญหาต่างๆ จะคลายลงไปแถมยังทาให้มีอายุยืน
ยาวอีกด้วย

๓. กำรประคบสมุนไพร
การประคบสมุนไพร หมายถึง การนาเอาสมุนไพรทั้งสด หรือแห้งหลายๆ ชนิด โขลกพอ
แหลก และคลุกรวมกัน ห่อด้วยผ้า ทาเป็นลูกประคบ นึ่งด้วยไอน้าร้อน และนาไปประคบบริเวณที่ต้องการ จะ
ช่วยบรรเทาอาการปวดเมือ่ ย ลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อหลัง ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
และอาการติดขัดของข้อต่อ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และลดอาการปวด
ตัวยำสมุนไพรที่ใช้ทำลูกประคบ
- ใบมะขาม
๑๐๐ กรัม
- ใบส้มป่อย
๕๐ กรัม
- ไพล
๕๐๐ กรัม
- ขมิ้นชัน
๑๐๐ กรัม
- ผิวมะกรูด
๑๐๐ กรัม
- ตะไคร้บ้าน
๒๐๐ กรัม
- เกลือ
๖๐ กรัม
- การบูร
๓๐ กรัม
- พิมเสน
๓๐ กรัม

๔. กำรอบสมุนไพร เป็นวิธีบาบัดรักษาอย่างหนึ่ง ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ทาให้
ร่างกายสดชื่น ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ามีนวล ช่วยให้เส้นเลือดฝอยขยายตัวรูขุมขนเปิด เพื่อขับถ่ายของเสียออก
ทางผิวหนัง ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จะใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทย โดยมากมักใช้
หลังการนวดเสร็จแล้ว ช่วยลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดหยุ่นตัว ร่างกายสดชื่น
สมุนไพรสดที่ใช้ในกำรอบ
- ไพล : แก้ปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว
- ขมิ้นชัน : แก้โรคผิวหนังสมานแผล
- ตะไคร้ : ดับกลิ่นคาว บารุงธาตุไฟ
- ใบ - ผิวมะกรูด : แก้ลมวิงเวียน
- ใบหนาด : แก้โรคผิวหนัง พุพอง น้าเหลืองเสีย
- ว่านน้า : ช่วยขับเหงื่อ แก้ไข้
- ใบส้มป่อย : แก้หวัด แก้ปวดเมื่อย
- กระชาย : แก้ปวดเมื่อย ปากแตก เป็นแผล ใจสั่น
- ใบเปล้าใหญ่ : ถอนพิษ ผิดสาแดง บารุงผิว สมุนไพรแห้งที่ใช้ในการอบ
- เหงือกปลาหมอ : แก้โรคผิวหนัง พุพอง
- ชะลูด : แก้ร้อนใน กระสับกระส่าย ดีพิการ
- กระวาน : แก้เจ็บตา ตาแฉะ ตามัว
- เกษรทั้งห้า : แต่งกลิ่น บารุงหัวใจ
- สมุนแว้ง
โรคหรืออำกำรที่สำมำรถบำบัดรักษำ ด้วยกำรอบสมุนไพร
๑. โรคภูมิแพ้
๒. โรคหอบหืดที่อาการไม่รุนแรง

๓. เป็นหวัด น้ามูกไหล แต่ไม่แห้งคัน
๔. โรคที่ไม่ได้เป็นการเจ็บป่วยเฉพาะที่
๕. โรคอื่นๆ ที่สามารถใช้การอบร่วม กับการรักษาแบบต่างๆ
๖. ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด
หากมีอาการดังนี้ ห้ามทาการอบสมุนไพร มีไข้สูง เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มี
โรคประจาตัว เช่น โรคหัวใจ หอบหืดระยะ รุนแรง ลมชัก สตรีขณะมีประจาเดือน มี
การอักเสบจากบาดแผลเปิดและแผลปิด อ่อนเพลีย อดอาหาร อดนอน หลังทาน
อาหารใหม่ ปวดศีรษะ ชนิดวิงเวียนศีรษะ และคลื่นไส้
๕. กำรแช่น้ำ (Water Bath) เป็นการนาร่างกายทั้งหมดหรือบาง ส่วนแช่หรือจุ่มลงในน้า
เพื่อบาบัดรักษาโรคต่างๆ มีอยู่ด้วยกัน ๔ แบบ คือ
๕.๑ การแช่น้าเย็น ผู้ที่รับการรักษาจะแช่ ตัวลงในน้าเย็นที่มีอุณหภูมิราว ๑๐-๑๘
องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒-๓ วินาที หาก ต้องการแช่เป็นเวลานานๆ จะต้องถูตัวแรงๆ ไป
พร้อมๆ กันด้วย การจุ่มตัวในน้าเย็นจะช่วยทาให้ร่างกายตื่นตัว เนื่องจากได้รับการ กระตุ้น
นอกจากนี้ยัง เพิ่ ม อั ตราการเผาผลาญ อาหารให้ก ลายเป็นพลัง งานและโปรตีน เพิ่ม การ
ไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย เช่น เลือดและน้าเหลือง หลังการแช่น้าเย็นต้องมีการบาบัด
ด้วยน้าร้อนทันที
๕.๒ การแช่น้าอุณหภูมิปกติ ผู้รับการรักษาจะแช่ตัวในน้าที่มีอุณหภูมิ ๓๒-๓๖ องศา
เป็นเวลา ๑๕-๒๐ นาที จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะสาหรับผู้มีปัญหานอนไม่หลับ ฟุ้งซ่าน
และกระวนกระวาย
๕.๓ การแช่น้าร้อน วิธีการนี้จะแช่ตัวในน้าร้อนที่มีอุณหภูมิ ๔๐-๔๕ องศาเซลเซียส
เป็นเวลาไม่เกิน ๒๐ นาที น้าที่มีอุณหภูมิ สูงกว่า ๔๕ องศาเซลเซียส จะไม่มีผลในการรักษา
โรค และอาจเป็นอันตรายได้ การแช่ตัวในน้าร้อนจะช่วยสร้างความรู้สึก กระชุ่มกระชวย แต่
ผลที่ได้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว จึงเหมาะกับการบาบัดอาการปวด ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ
และข้อต่อ
๕.๔ การแช่ตัวในน้าลึก วิธีการนี้จะได้ผลดีถ้าทาร่วมกับการนวดตัว การออกกาลัง
กาย หรือการฉีดน้า ผลดีของวิธีการนี้มาจากการออกกาลังกาย การได้ลอยตัวในน้า เนื่องจาก
แรงพยุงของน้าจะทาให้ร่างกายเบาขึ้น ช่วยลดผลกระทบจากการกดกระแทกของน้าหนัก
เหมาะสาหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบ โปลิโอ และกล้ามเนื้อเสื่อม สมรรถภาพ ขนาด และการ
ทางานของกล้ามเนื้อผิดปกติ จากอาการของโรคต่างๆ
๗. ฐำนคนมีน้ำยำ
“…การจะเป็นเสือนั้นไม่สาคัญ สาคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุก
ครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เ อง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอาเภอ
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้ม ากกว่าความต้องการ ก็ ขายได้ แต่ขายในที่ไม่
ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”
พระราชดารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

น้ำยำเอนกประสงค์ ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยใน
ความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง
สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องดิ้นรนมากจนเกินกาลัง พสกนิกรจึงควรมาร่วมกันสนองพระราชประสงค์ข้างต้น
ด้วยการหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น โดยการพยายามผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนเป็นประจา เพื่อเป็นการ
เสริมรายได้และลดรายจ่ายของครอบครัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนที่สามารถผลิตได้ด้วยตนเองโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
เนื่องจากในการดาเนินชีวิตบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้น การลดรายจ่ายของครอบครัว
เป็นหนึ่งสิ่งที่สาคัญ โดยเฉพาะรายจ่ายสาหรับซื้อน้ายาหรือสารทาความสะอาด เช่น สบู่ น้ายาล้างจาน น้ายา
ซักผัก หรือทาความสะอาดต่างๆ นั้น เป็นรูรั่วทางการเงินที่สาคัญ ซึ่งทาให้แต่ละบ้านต้องจ่ายเงินไปเป็นจานวน
ไม่น้อย การทาน้ายาเอนกประสงค์ด้วยวิธีการที่ง่ายดายเพื่อใช้เองและอุดรูรั่วทางการเงินของครอบครัว ด้วย
ผลผลิตเหลือกินเหลือใช้และหาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงถือเป็นทางเลือกแห่งวิถีการพึ่งตนเองที่ชาญฉลาดของ
ครอบครัวยุคใหม่
น้าหมักชีวภาพ คือของเหลวสี น้าตาล ที่มีทั้งจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เพาะปลูก เป็นส่วนประกอบหนึ่งของน้ายาเอนกประสงค์ สูตรชีวภาพ สามารถทาใช้ได้ทุกครัวเรือน โดยนา
ผลไม้หรือพื ชผัก และเศษอาหารมาหมักกั บน้าตาลทรายแดง น้าตาลอ้อย หรือกากน้าตาล หมั ก ๑๕ วัน-๓
เดือน (ยิ่งนานยิ่งดี) ก็จ ะได้น้าหมัก ที่มีจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น ใช้ซัก ผ้า ล้าง
ห้องน้า ล้างรถ เช็ดกระจก ดับกลิ่น ใช้ใส่แผลฟกช้า ใช้เป็นปุ๋ยบารุงต้นไม้รักษาสภาrดิน ใช้แทนสบู่ได้เพราะมี
กรดอ่อนๆ ใช้แทนยาสระผม หรือใช้แทนผงซักผ้าก็ได้ และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดเป็นมลพิษต่อโลก
เพราะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
น้ำยำอเนกประสงค์สูตรต่ำงๆ
น้ำยำอเนกประสงค์ (สูตรชีวภำพ)
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
๑. ถังพลาสติกสีเข้มมีฝาปิดมิดชิด ขนาด ความจุ ๓๒ แกลลอน ๑ ใบ
๒. ตะกร้าพลาสติก
๓. เครื่องชั่งน้าหนัก
๔. ถ้วยตวงน้า ๑ ใบ
๕. ช้อน ไม้พาย สาหรับคน ๑ คัน
๖. ผ้าขาวบางสาหรับกรอง ๑ ผืน
๗. ช้อนตวง ๑ ชุด
ส่วนผสม
๑. เปลือกสับปะรดหรือผลไม้รสเปรี้ยว เช่น มะกรูด มะนาว มะเฟือง ปริมาณ ๓๐
กก. (สรรพคุณเป็นกรด ขจัดคราบมัน)
๒. หัวเชื้อน้าหมักชีวภาพหรือ EM ๑.๕ กก. (สรรพคุณช่วยย่อยสลายสับปะรด)
๓. น้าตาลทรายแดง ๑ กก. (เป็นอาหาร ของจุลินทรีย์)
๔. น้าสะอาดไม่มีคลอรีน (น้าประปาพักไว้ ๑ คืน ก่อนนามาใช้)

วิธีทำ
๑. ล้างถังและตะกร้าพลาสติก ทิ้งไว้ให้แห้งนาตะกร้าใส่ในถังพลาสติก
๒. นาเปลือ กสับปะรดหรือผลไม้รสเปรี้ยว มาล้างน้าให้สะอาด แล้วแช่ในน้าหมั ก
ชีวภาพหรือ EM โดยผสมน้าสะอาดในอัตรา ๑:๑๐๐ เพื่อล้างสารเคมี ที่ติดมากั บ
เปลือก แช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
๓. สับเปลือกสับปะรดหรือผลไม้รสเปรี้ยว เป็นชิ้นเล็ก แล้วนาไปเทใส่ในตะกร้า
๔. นาน้าตาลทรายแดงผสมกับน้าหมักชีวภาพหรือ EM คนจนละลายหมด
๕. นาส่วนผสมข้อ ๓ และ ๔ เทลงในตะกร้า สับปะรด คนให้เข้ากัน เติมน้าสะอาดให้
ท่วม ปิดฝาทิ้งไว้ เมื่อหมักได้ ๒-๓ วัน คน ให้เข้ากันอีกครั้ง หมักต่อจนครบ ๑๕ วัน
จึงเปิดออก กรองด้วยผ้าขาวบางโดยไม่ต้องบีบคั้นกาก นาน้าสกั ดชีวภาพที่กรองใส่
ถัง ปิดไว้ให้แน่น และปล่อยให้ตกตะกอนอีก ๒-๓ วัน ระยะแรกๆ สีของน้าจะขุ่น
ต่อมา จะตกตะกอน กลิ่นจะฉุนคล้ายไวน์มากขึ้นเรื่อยๆ และสีจะใสน่าใช้ยิ่งขึ้น (หาก
คั้นกาก น้าสกัดที่ได้สีจะขุ่นไม่น่าใช้ ส่วนกากที่เหลือสามารถนาไปผสมดินปลูกต้นไม้
ได้) ถังที่หมั กควรเก็บในที่มีแสงน้อย ภายในห้องหรือในที่ ร่มอุณหภูมิป กติ เพราะ
เชื้อจุลินทรีย์ในน้าหมักชีวภาพชอบความมืด และต้องอยู่ในที่ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
การหมักจะเกิดฝ้าขาวเหนือผิวน้า แสดงว่าการหมักได้ผล เมื่อกวนลงไปฝ้าสี ขาวจะ
สลายตัวกลับไปอยู่ในน้าเหมือนเดิม
วิธีใช้
ใช้ล้างจาน พื้นห้องน้า พื้นบ้าน โดย ไม่ต้องผสมน้า ใช้เหมือนน้ายาตามท้อง ตลาด
การล้า งจานจ านวนมากควรแช่ จ าน ในน้ ายาผสมน้า อัต ราส่ว น ๑:๕ แช่ ทิ้ ง ไว้
ประมาณ ๒๐ นาทีก่อนล้าง เพื่อให้สะอาดทั่วถึงแล้วจึงล้างออกด้วยน้าสะอาด ควร
ตากจานให้แห้งก่อนนาไปใช้ เพื่ อป้องกันการตกค้างของจุลินทรีย์ในหยดน้าที่เกาะ
อยู่บนจาน
น้ายาเอนกประสงค์สามารถนาไปใช้ในการขจัดคราบมันได้เป็นอย่างดี จากสองพลัง
บวก คือกรดเปรี้ยวจากน้าผลไม้ ซึ่งช่วยทาให้ไขมันแตกตัวและเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะ
ย่อยคราบไขมันทาให้ไม่มีกลิ่นตกค้าง เหม็นบูด อีกทั้ง ยังถนอมมือไม่ทาให้มือแห้ง
แตกหรือลอกเหมือนน้ายาเคมีตามท้องตลาด ที่สาคัญไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมายเหตุ วัสดุที่ใช้แทนเปลือกสับปะรด ได้แก่ มะขามเปียก มะกรูด มะเฟือง กาก
กระเจี๊ยบ ที่ต้มน้าแล้ว เปลือกมะนาว เปลือกส้ม เปลือกเสาวรส เปลือกส้มโอ หรือ
เปลือก ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆ เพราะมีสภาพเป็นกรด เหมือนกับสับปะรด ฤดูกาลไหน
วัสดุใดมี ราคาถูกก็ใช้วัสดุนั้น ตามหลักควรใช้เปลือก หลังจากหมักทาน้ายาก็เอากาก
ที่หมักแล้วไปทาปุ๋ยไม่มีการทิ้งเปล่า การทาน้ายาอเนกประสงค์ จานวนมากน้อยให้
ใช้ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้น
สรุปเปรียบเทียบ จากผลการใช้น้ายาเอนกประสงค์ สามารถเห็นความแตกต่าง จาก
น้ายาเคมี ตามท้องตลาดคือ
- กรณีที่ ไ ม่ ไ ด้ ตากผ้ า ในทั นที ห ลั ง ซัก โดยทิ้ ง ไว้ห ลายชั่ว โมง ผ้า ที่ ซั ก ด้ว ยน้า ยา
เอนกประสงค์จะไม่เหม็นบูด เนื่องจากน้าชีวภาพมีจุลินทรีย์ที่ดี สามารถ ควบคุมและ

กาจัดจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ซึ่งจะทาให้เสื้อผ้าหรือสิ่งของเน่าเหม็น น้ายา เอนกประสงค์ จึง
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิด การหมักหมม อันเกิดจากแบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ตัวร้าย
- เสื้อผ้าหรือสิ่งของ ที่ซักล้างด้วยน้า ยาทาเองนี้จะเหม็นช้า แม้แต่เสื้อที่ใส่เล่นกีฬา
หรือทางานกลางแดดที่โดน เหงื่อออกมาทั้งวัน ก็จะมีกลิ่นเหม็น น้อยกว่าเสื้อผ้าหรือ
สิ่งของที่ซักล้างจากสารเคมี
- เมื่ อ ใช้ ล้ า งจานมื อ จะไม่ ล อกเป็ น ขุ ย เหมื อ นใช้ น้ ายาล้ า งจานตามท้ อ งตลาด
เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สารขจัดคราบหาก ในบางจุดของภาชนะยังมีความมันอยู่ ให้เท
น้ายาชีวภาพลงไป แล้วล้างเฉพาะที่ ล้างทาความสะอาดอีกครั้ง จะพบว่า ขจัดความ
มันได้ดีมาก
สูตรกำรทำแชมพูมะกรูด ๑๐๐% ไร้สำรพิษ
ส่วนผสม
มะกรูดแก่จัดตามจานวนที่ต้องการ
วิธีทำ
๑. นามะกรูดไปย่างไฟให้พอเหลือง ผ่าควักเอาเมล็ดออก หั่นเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะ
๒. เติมน้าพอท่วม แล้วปั่นให้ละเอียด
๓. กรองเอาเฉพาะน้าโดยใช้ผ้าขาวบาง จากนั้นนามาตั้งไฟให้พออุ่นเพื่อฆ่าเชื้อ แล้ว
กรอกใส่ขวดขณะยังอุ่นอยู่
วิธีใช้
๑. ชโลมผมให้เปียกด้วยน้าแล้วนวด เพื่อเปิดรูขุมขน หรือใช้ผสมน้าอาบก็ได้
๒. เก็บในตู้เย็น ถ้าเก็บที่อุณหภูมิห้องปกติสามารถเก็บไว้ได้ ๑ เดือน
หมายเหตุ ไม่มีฟอง เหมาะสาหรับผู้ที่ห่วงใยในเส้นผมและผิวพรรณเป็นพิเศษ เพราะ
ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี
กำรทำน้ำยำเอนกประสงค์สูตรมีฟอง
ส่วนผสมแชมพูสมุนไพร
๑. หัวเชื้อแชมพู (N ๗๐) ๑,๐๐๐ กรัม
๒. น้าเกลือ ๔๐๐ กรัม
๓. ผงฟอง ๑๐๐ กรัม
๔. น้ามันมะกอก ๑๐๐ กรัม
๕. ลาโนลีน ๑๐๐ กรัม
๖. กลิ่น (ใช้หัวน้าหอม) ๑ ออนซ์
๗. น้าสมุนไพร ๓,๗๕๐ กรัม
๘. น้าสะอาด ๒ ลิตร
สมุนไพรที่ใช้ เช่น น้าดอกอัญชัญ น้ามะกรูด ควรต้มให้เดือด
ส่วนผสมครีมอำบน้ำสมุนไพร
๑. หัวเชื้อแชมพู (N ๗๐) ๑,๐๐๐ กรัม
๒. น้าเกลือ ๔๐๐ กรัม

๓. ผงฟอง ๑๐๐ กรัม
๔. น้าผึ้ง ๑๐๐ กรัม
๕. ลาโนลีน ๑๐๐ กรัม
๖. กลิ่นสบู่ ๑ ออนซ์
๗. น้าสมุนไพร ๓,๗๕๐ กรัม
๘. น้าสะอาด ๒ ลิตร
สมุนไพรที่ใช้ เช่น น้ามะขามเปียก น้าขมิ้น ควรต้มให้เดือดก่อน
ส่วนผสมน้ำยำซักผ้ำ
๑. หัวเชื้อแชมพู (N ๗๐) ๑,๐๐๐ กรัม
๒. น้าเกลือ ๔๐๐ กรัม
๓. ผงฟอง ๑๐๐ กรัม
๔. น้าด่าง ๕ ลิตร
๕. ลาโนลีน ๑๐๐ กรัม
๖. กลิ่น(หัวน้าหอม) ๑ ออนซ์
ส่วนผสมน้ำยำล้ำงจำน
๑. หัวเชื้อแชมพู (N ๗๐) ๑,๐๐๐ กรัม
๒. น้าเกลือ ๔๐๐ กรัม
๓. ผงฟอง ๑๐๐ กรัม
๔. น้าด่าง ๕ ลิตร
๕. กลิ่นมะนาว ๑ ออนซ์
กำรเตรียมส่วนผสม (ใช้วิธีเดียวกัน)
๑. ละลายลาโนลีนและผงฟองในน้าอุ่น ครึ่งลิตร
๒. วิธีทาน้าด่าง ใช้ขี้เถ้าไม้ที่ขาว สะอาดและใหม่ ใส่ในถังปริมาณครึ่งถัง เติมน้าจน
เต็ม ทิ้งไว้ให้ขี้เถ้าตกตะกอนใช้เวลา ประมาณ ๗-๑๐ วัน รินเอาน้าด่างเฉพาะ ส่วนที่
ใสมากรองให้สะอาด
๓. วิธีทาน้าเกลือ ใช้เกลือที่ขาว สะอาด ๑.๕ กก. ผสมกับน้า ๔ ลิตร ต้มให้ละลายทิ้ง
ไว้ให้ตกตะกอน รินเอาเฉพาะน้าส่วนที่ใสมากรองให้สะอาด
วิธีกำรทำ (ใช้วิธีเดียวกัน)
๑. กวนหัวเชื้อแชมพู และน้าเกลือจนเป็นเนื้อเดียวกัน สังเกตได้จากเนื้อครีมจะมึ
ความเนียนลื่น โดยให้กวนไปทางเดียวกันตลอดห้ามวนกลับเพราะจะเกิดฟอง
๒. จากนั้นเติมส่วนผสมในข้อ ๓, ๔ และ ๕ กวนช้าๆ แล้วค่อยๆ เติมน้า สมุนไพรที
ละน้อย กวนช้าๆ โดยกวนไปทางเดียวกันเช่นเดิม
๓. เติมส่วนผสมที่เหลือ กวนให้เข้ากัน ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที แล้วตั้งไว้ให้หมดฟอง
จึงบรรจุใส่ภาชนะ
ข้อควรระวัง
๑. ถ้ากวนไปคนละทางจะเกิดฟอง และต้องกวนนานๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อน้ายา
ตกตะกอน

๒. น้าสมุนไพรที่จะนามาผสมต้องตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเสียก่อน
๓. ถ้าน้ายาเอนกประสงค์เหลวเกินไป ให้เติมน้าเกลือเพิ่ม และถ้าข้นเกินไป ให้เติม
น้าสะอาด
๔. หลังจากทาเสร็จควรเก็บไว้ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ตัวยาและสมุนไพรได้ทาปฏิกริยา
กันก่อนนาไปใช้

เนื้อหำวิชำ
วิชำ “หลักกสิกรรมธรรมชำติ”
วิทยากรแนะนาตัวพูดคุยสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นกันเอง ดังนี้
ตามที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบถึงศาสตร์พระราชาด้านการฟื้นฟูป่า โดยอาศัยนวัตกรรม
หลายรูปแบบ เช่น การทาฝายชะลอน้า ป่าเปียก ป่าภูเขา และหลายแนวคิดเป็นการเพิ่มพื้นที่ในผืนป่าใหญ่ ซึ่ง
ไม่สามารถดาเนินการโดยคนเดียวได้ และหลายแนวคิดเป็นการเพิ่มพื้นที่ ในผืนป่าใหญ่ อาจารย์ยักษ์ (นาย
วิวัฒน์ ศัลยกาธร) ได้นาแนวคิ ดการฟื้นฟูปฐพีไทยด้วยศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแนวพระราชดาริของ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ที่พสกนิกรทุกคนสามารถทาเองได้ ด้วยแนวคิด ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง โดยพระองค์มี
พระราชดาริเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่
มีประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ใช้ไม้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้า และ
ปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้า
…” แนวคิดนี้ เป็นการปลูกป่าที่ เ ลียนแบบระบบนิเวศของป่าธรรมชาติ พร้อมกับ การเอื้อ
ประโยชน์ให้มนุษย์ได้ อาศัยยังชีพในป่าที่ปลูกขึ้น ขณะเดียวกัน ป่าที่ปลูกก็สร้างความยั่งยืน อุดมสมบูรณ์ให้กับ
ดินและน้า เป็นจัก รที่ สมดุล ต่อไป หากทุ ก ตารางนิ้วที่ เ ป็นดินว่างของประเทศนี้ เต็ม ไปด้วย ป่า ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง ประเทศ ไทยจะกลายเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก มั่งคั่งไปด้วยอาหาร ยารักษาโรค
พร้อมสรรพไปด้วยทรัพยากร ป่าไม้ ดิน น้า ธัญญาหาร ให้กับคนทั้งแผ่นดิน และมีเหลือเผื่อแผ่ให้คนทั้งโลกใน
ยามวิกฤติได้ ซึ่งเดิมที่ประเทศ ของเรามีป่า ๓ อย่างมาก่อน แต่จากความโลภของคน จึงมีการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าทาให้เกิดความเสียหาย จนเกิดเป็นวิกฤตธรรมชาติ หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพลิกฟื้นแผ่นดิน
โดยใช้ศาสตร์พระราชา ดังที่กล่าว มา ประเทศของเราก็จะมีระบบป่านิเวศที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
ป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง
เป็นความคิดอั จ ฉริย ะที่ ก่อให้เ กิ ดความพอเพียง ๔ ประการ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ พอ
ร่มเย็น โดยเฉพาะที่โลกกาลังร้อนระอุ แนวคิด ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้สร้างประโยชน์มากมายใน
การทาให้โลกเกิดความร่มเย็นลง ประมาณกันว่า ในเนื้อที่ ๑ ไร่ เราสามารถปลูกป่า ปลูกต้นไม้นานาชนิดได้ถึง
๑๐๐ ชนิด ทั้ง ๕ ระดับ ประกอบด้วย ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และไม้ใต้ดิน ปริมาณต้นไม้ในเนื้อที่ ๑
ไร่ สามารถปลูกได้มากถึง ๕๐๐ ต้น หากคานวณตามสูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆ คือ คน ๖๐ ล้านคน ปลูกคนละ ๑
ไร่ ไร่ละ ๕๐๐ ต้น ทั้งประเทศเราจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้น ๓๐,000,000,000 ต้น (สามหมื่นล้านต้น) ที่เป็นทั้งให้ที่
อยู่ ที่กิน ที่ใช้ จึงอาจเชื่อได้ว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ร่ารวยและมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง สรุปได้ว่า เป็นการปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้
และเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
พออยู่ คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืน ซึ่งเป็น
ประโยชน์โดยใช้เนื้อไม้เ พื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ท าเครื่องนอน ถือได้ว่า เป็นการออมทรัพย์ เพื่อสร้างความ
มั่นคงในอนาคต เช่น ตะเคียนทอง ยางนา แดง สัก พะยูง พะยอม
พอกิน คือ การปลูก พื ชที่ กิ นได้ รวมทั้ ง ใช้เ ป็นยาสมุ นไพร เช่น แค มะรุม ทุ เ รียน สะตอ
ผักหวาน ฝาง กล้วย ฟักข้าว

พอใช้ คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้สาหรับไว้ใช้สอยในครัวเรือน เช่น ทาพื้น เผาถ่าน ทา
งาน หัตถกรรม หรือทาน้ายาซักล้าง เช่น มะคาดีควาย หวาย ไผ่ เป็นต้น
พอร่มเย็น คือ ประโยชน์อย่างที่ ๔ ที่เกิดจากการปลูกป่า ๓ อย่าง คือทาให้เกิดความร่มเย็น
การช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ดินและน้าให้อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นฉ่าเย็น
แนวคิดหลักกำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง
อ.ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้อธิบายหลักการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ว่าเป็น
แนวคิดการผสมผสานการอนุรักษ์ดิน น้า และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ด้วยการจาแนก...ดังนี้
ป่ำ ๓ อย่ำง คือ
๑. ป่าไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว สาหรับใช้ในครัวเรือน เช่น สะเดา ไม้ไผ่
๒. ป่าไม้กินได้ คือ ไม้ผล เช่น มะม่วง และผักกินใบต่างๆ
๓. ป่าไม้เศรษฐกิจ คือ ไม้ที่ปลูกไว้ขาย หรือไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก
ประโยชน์ ๔ อย่ำง คือ
๑. ป่าไม้ใช้ส อยนามาสร้างบ้าน ท าเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบเสียม ทาหัตถกรรม และท า
เชื้อเพลิง(ฟืน)
๒. ป่าไม้กินได้ นามาเป็นอาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร
๓. ป่าไม้เศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน เป็นพืชที่สามารถนามาจาหน่ายได้
๔. ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้า การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ จะช่วย
สร้าง สมดุลของระบบนิเวศในส่วนของการช่วยปกป้องผิวดินใช้ชุ่ม ชื่น ดูดซับ น้าฝน และ
ปลดปล่อยความชื้น สู่เกษตรกรรม
ข้อคำนึงในกำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง
๑. ไม้เบิกนำ เช่น ไม้สะเดา มะรุม แค ไม้ผล กล้วย อ้อย และพืชผักอายุสั้น ควรหามาปลู ก
ก่อนเพื่อสร้างแหล่งอาหารของครอบครัว
๒. ไม้ปลูกเพื่ออำศัย ควรปลูกหลังจากปลูกไม้ในข้อ ๑ ประมาณ ๑ - ๒ ปี
๓. ไม้สมุนไพร จะเจริญเติบโตได้เมื่อมีความร่มรื่นเพียงพอ
๔. นำข้ำว กาหนดพื้นที่ให้เหมาะสมหากมีพื้นที่พอ เพื่อเก็บข้าวไว้กินระหว่างปีโดยไม่ต้องซื้อ
๕. ร่องน้ำ ควรขุดร่องน้าขนาดเล็กเพื่อให้ความชุมชื่นกับผืนดินและต้นไม้ ซึ่งจะทาให้สามารถ
เลี้ยง ปลาธรรมชาติเพื่อใช้เป็นธรรมชาติ โดยขุดให้เชื่อมต่อกันกับบ่อขนาดใหญ่
5. ปลูกต้นไม้ให้หลำกหลำย เพื่อการใช้ประโยชน์หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างความ
มั่นคง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวและชุมชน

กำรปลูกป่ำ ๕ ระดับ แบบกสิกรรมธรรมชำติ
อ.ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นาแนวคิดการปลูกป่า ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง มาปรับประยุกต์เป็นการปลูกป่า ๕ ระดับ ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้หลากหลายทั้งชนิด พันธุ์
ช่วงอายุ ลักษณะนิสัย และความสูง ซึ่งได้มาจากการสังเกตธรรมชาติของป่า คือ
๑. ไม้ระดับสูง เป็นกลุม่ ต้นไม้เรือนยอดสูง และอายุยืน เช่น ตะเคียน ยางนา มะค่าโมง เต็ง รัง
๒. ไม้ระดับกลำง เป็นกลุ่มต้นไม้ที่ไม่สูงนัก เป็นจาพวกไม้ผลที่เก็บ กินได้ เช่น มะม่วง ขนุน
มังคุด ชมพู่กระท้อน ไผ่ ทุเรียน ลองกอง สะตอ
๓. ไม้พุ่มเตี้ย เป็นกลุ่มพันธุ์ไม้พุ่มเตี้ย เช่น พริก มะเขือ กะเพรา ผักหวานบ้าน มะนาว นิ้ว
เหรียง
๔. ไม้เรี่ยดิน เป็นตระกูลไม้เลื้อย เช่น พริกไทย รางจืด
๕. ไม้หัวใต้ดิน เช่น ข่า ตะไคร้ ไพล เผือก มัน บุก กลอย ขิง ข่า กระชาย กระทือ กวาวเครือ
มนุษย์เราจะใช้ดินเพื่อสนองความต้องการของตนเองตลอดเวลา และนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ
จนทุกวันนี้ สภาพความสมดุลของดินในหลายพื้นที่ของโลกเปลี่ยนแปลงไป การใช้ที่ดินผิดประเภท การทางาน
ผิวดินในรูป แบบต่างๆ เช่น การทาไร่เ ลื่อนลอย การตัดไม้ ท าลายป่า การใช้ปุ๋ยเคมี ล้วนส่ง ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ในระบบนิเวศ การทาเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบั นก็เช่นเดียวกัน มีการปอก
เปลือกเปลือยเดือน การเผา การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่ผิดธรรมชาติ และทาลายธรรมชาติซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต การเกษตรที่ไม่ทาลายธรรมชาติ ไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน ไม่เผา ไม่ใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เป็ นพิษกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่ให้ความสาคัญกับ
การปรุงดินเป็นอันดับแรก และถือเป็นหัวใจสาคัญ เพราะถือว่าดินเป็นต้นกาเนิดของชีวิตสังคมไทยในอดีต ให้
ความสาคัญของดินด้วยความเคารพบูชาดินเสมือน “แม่” เรียก “พระแม่ธรณี” การให้ความรักและการเอาใจ
ใส่พระแม่ธรณี โดยการห่มดินหรือการคลุมดิน ไม่เปลือยดิน โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือเศษพืชผลทางการเกษตร
ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และการปรุงอาหารเลี้ยงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไปเพื่อเป็น
อาหารของดิน แล้วดินจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ เรียกหลักการนี้
ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช (Feed the Soil and Let the Soil Feed the Plant)” การปฏิบัติเช่นนี้จะทาให้
ดินกลับมามีชีวิต พืชที่ปลูกจะเจริญเติบโตแข็งแรงได้ ให้ผลผลิตดี ต้นทุนการผลิตลดลง รวมถึงการที่ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จึงมีการให้นิยามของการปฏิบัติเช่นนี้ว่า “คืนชีวิต ให้ผืนดิน” ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของ “ลูก” (มนุษย์) ที่มีต่อ “แม่” (ธรณี)
๑๐. ขั้นตอน กำรตรวจแปลงตำมหลักกสิกรรมธรรมชำติ
๑. การจัดกลุ่ม จัดคน สารวจพื้นที่ แบ่งหน้าที่ แบ่งคน ใช้หลักความสามัคคี
๒. การเตรียมดิน ขุดร่องน้า/ฝาย

๓. การปลูกป่า ๕ ระดับ
๔. ปลูกแฝกอนุรักษ์ดินและน้า
๕. ปลูกดอกไม้เพื่อบริหารแมลง
๖. การห่มดิน ฟาง เศษใบไม้แห้ง
๗. การเลี้ยงดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (แห้งชาม น้าชาม)
๘. การท่องคาถาเลี้ยวดิน ๕ ภาษา
๙. ศิลปะ ความเรียบร้อย สวยงามของแปลง
๑๐. การจัดเก็บอุปกรณ์ ล้างทาความสะอาด จัดวางให้เป็นระเบียบ
จำกนั้น วิทยากรให้เวลาผู้เข้าอบรมสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมซีกซ้อม
แนวทางการตรวจแปลง ๑๐ ขั้นตอน กระบวนการในการดาเนินการต่างๆ ในการลงแปลง จากนั้นมอบหมายผู้
เข้าอบรมแต่ละกลุ่มลงแปลงเพื่อปลูกป่า ๕ ระดับ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะปลูกต้นไม้ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย บริเวณพื้นที่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีกาหนด…
สรุปผลกำรเรียนรู้ จากการสังเกตพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความสนใจเนื้อหาที่ วิทยากรให้ความรู้
อย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔
อย่าง ตามกลักกสิกรรมธรรมชาติ เป็นเรื่องที่เป็นหลักการและแนวคิดที่มองเห็นได้ชัดเจน และสามารถร่วมกัน
ใช้ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ของตนเองได้

เนื้อหำวิชำ
วิชำ “สุขภำพพึ่งตน พัฒนำ ๓ ขุมพลัง” พลังกำย พลังใจ พลังปัญญำ
จากปัญ หาที่พ บ ตามวีดีทั ศน์ และเสนอเสนอ มุ มมอง เป็นประโยชน์ม ากต่อการนาไปใช้
การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง กอปรกับการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน
ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ตามระบบโครงการทางสังคมในมิติต่าง ๆ ทุกระบบ
และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายความเจริญ
และการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง ตามปรากฏการณ์และสถานการณ์ของ
สังคม อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้ฐานความรู้ของคน ชุมชน ในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายที่จะนาพา
ชีวิตเข้าสู่แนวทางตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล)
สิ่งเดียวที่จะพาคนไทยกลับบ้านได้ คือ ต้องน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
การพัฒนา 3 ขุมพลัง “จิตอาสา” การพัฒนาพลังสมาธิ พลังจิตใจ พลังกาย โดยเริ่ม จาก
การปลุกสมองให้พร้อมสาหรับการรับรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ที่จะได้รับ วิทยากรให้นั่งนั่งสมาธิพร้อมกับมีเสียงดนตรี
ดังเบา ๆ ให้จิตใจสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ต่อด้วยการออกกาลังกายเบา ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นร่างกาย โดยใช้การ
ออกกาลังกาย 10 ท่าพญายม หลังจากนั้นวิทยากรได้นาเล่นกิจกรรมเพื่อเรียกความพร้อม
เมื่ อ เกิ ด ความพร้ อ มแล้ ว วิ ท ยากรให้ แ ต่ ก ลุ่ ม แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ดี ดี เ ล่ า สู่ กั น ฟั ง
โดยให้ผู้ฟังในกลุ่มตั้งใจฟังให้จบก่อนจะซักถามโดยมี เวลาจ ากัดให้ทุกคนในกลุ่มได้เล่าประสบการณ์ทุกคน
จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม คัดเลือ กตัวแทนที่เ ห็นว่าเหมาะสมที่จ ะไปแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อน ผู้เ ข้าอบรมในที่
ประชุม ได้ ฟั ง เมื่ อ ได้ตัว แทนกลุ่ม แล้ว จึง ให้ ตัวแทนแต่ ล ะกลุ่ม นาเสนอ ได้ รับ รู้เ รื่องราวและแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์กันเกิดเป็นความประทับใจให้ผู้เข้าอบรม
เมื่ อ ฟ้ า สาง ( 06.30 น.) ผู้ เ ข้ า เอารมได้ ร่ ว มกั น ปลุ ก ต้ น รวงผึ้ ง บริ เ วณอาคารรวงผึ้ ง
(ห้องอาหารใหม่) และทาการห่มดินร่วมกับการใส่ปุ๋ย (แห้งชาม น้าชาม) และเดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกับ
การทากิจกรรมตลอดทั้งวันที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

เนื้อหำวิชำ
วิชำ กำรออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตำมหลักกำรพัฒนำภูมิสังคมอย่ำงยั่งยืนเพือ่ กำรพึ่งตนเอง
และรองรับภัยพิบัติ
1. กรมกำรพัฒนำชุมชน เดินหน้ำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน ขับเคลื่อนโคก หนอง นำ โมเดล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ บศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
พระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดย ดร.
วิวัฒน์ ศัลยกาธร ได้นามาใช้บริหารจัดการที่ดินและเรียกอย่างง่ายว่า "โคก หนอง นา โมเดล" อันเป็นแนวทาง
ของการที่จะช่วยทาให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เป็นวิกฤตของโลกให้หมดสิ้นไป ทั้งภัยแล้ง น้าท่วม อาหารไม่ปลอดภัยด้วยสารเคมี ยาฆ่าแมลง ฝุ่นละออง ป่า
ไม้ลดลงจนทาให้ธรรมชาติขาดสมดุล
กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง และ Earth Save ร่วมขับเคลื่อนให้แนวทางตามแนวพระราชดาริของพระบามสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไปยังทุกตาบลทุกหมู่บ้าน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
เพิ่มทักษะให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน นาแนวทางและวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยรูปแบบ "โคก
หนอง นา โมเดล" มาปรับใช้
นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒ นาอาชีพ 18 แห่ง ทั่ วประเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มีชีวิต และสร้างครัวเรือน
ตัวอย่างที่มีการนาเอา "โคก หนอง นา โมเดล" มาบริหารจัดการพื้นที่อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครอบครัว ซึ่งการ
ดาเนินงานจะยึดหลักการมีส่วนร่วม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพี่น้องประชาชน ให้ประชาชนสามารถ
เรียนรู้และนาไปปรับประยุกต์ใช้ตามภูมิสังคมและภูมินิเวศน์ของแต่พื้นที่ เพื่อให้เกิดการ "พอกิน พออยู่ พอใช้
พอร่มเย็น" เป็นขั้นพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางรอดของประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จะนามาซึ่งความพออยู่ พอกิน และการพึ่งตนเอง การพัฒนาหรือการแปลงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้นและ
สิ่งที่จะต้องทราบและทาความเข้าใจให้ถ่องแท้มี 5 ข้อ ดังนี้
1) ความหมายและความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ทฤษฎีใหม่จานวนกว่า 40 ทฤษฎี ทั้งทางด้านการจัดการดิน น้า ป่าไม้ และคน
3) มีวิธีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา และเมื่อได้
พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นในลาดับต่อไป หรือก้าวสู่เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า คือ พอเพียง แบ่งปัน และแข่งขันได้ นั่นเอง
4) เทคนิคหรือนวัตกรรม ที่สามารถถอดบทเรียนได้มากกว่า 47,000 บทเรียน
โครงการในพระราชดาริ 4,741 โครงการ

จาก

5) มีการบริหารแบบคนจน ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4
ธันวาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย
2. สถำนกำรณ์วิกฤตโลก (น้ำ อำหำร พลังงำน)
- น้ า จากสภาพความแปรปรวนของภู มิ อ ากาศ การเติ บ โตของประชากรโลก
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตและความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ทรัพยากรน้าจากธรรมชาติซึ่งมี
บทบาทส าคัญ ต่อ การดารงชีวิตของมนุษย์มี ปริม าณลดลง อาจนาไปสู่ความขัดแย้ง เรื่องน้าอย่างรุนแรงใน
อนาคต จึงเป็นที่มาของคาว่า Water Footprint หรือร่องรอยการใช้น้า มีตัวเลขจากองค์การสหประชาชาติ
ยืนยันว่าแม้โลกจะมีน้าเป็นองค์ประกอบถึง 3 ใน 4 ส่วน แต่ประชากร
1 ใน 5 ของโลกกลับขาดแคลน
น้าสะอาดสาหรับการบริโภคส่งผลให้มีคนเสียชีวิตจากโรคภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้าสะอาดสาหรับการ
บริโภคถึงปีละ 27 ล้านคน สาเหตุสาคัญที่ทาให้ปัญหาเรื่องน้ากลายเป็นวิกฤติโลก มิใช่เพี ยงอัตราการเติบโต
ของประชากรโลกเท่านั้นหากยังเกิดจากการอพยพเข้ามาสู่สังคมเมืองมากขึ้นภาคอุตสาหกรรมเติบโต
- อาหาร สถานการณ์ร าคาอาหารโลกได้เ ข้า สู่ขั้นวิก ฤต โดยเฉพาะราคาธัญ พืช ข้าวเจ้ า
และข้าวสาลีได้เพิ่มขึ้นมากที่สุด ราคาข้าวเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยภาพรวมแล้วใน
รอบ 3 ปี ราคาอาหารได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึงเกือบเท่าตัว และจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น ทาให้ประเทศยากจนที่
ต้องนาเข้าอาหารประสบวิกฤตอย่างหนัก ราคาอาหารในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้คนจนในประเทศไม่มีเงิน
พอที่จะซื้ออาหาร จึงนาไปสู่การเดินขบวนประท้วงและความวุ่นวายในหลายประเทศ ที่หนักที่สุดเห็นจะเป็นใน
ทวีปแอฟริกา นอกจากนั้น ประเทศในเอเชียใต้ก็ประสบปัญหาอย่างหนัก เช่น อินเดียและบังคลาเทศ รวมไปถึง
ประเทศแถบอเมริกากลาง อย่างเช่น ไฮติ ก็เกิดการจลาจลวุ่นวายขึ้น
- แหล่งพลังงานธรรมชาติประเภทสร้างทดแทนใหม่ไม่ได้ เช่น น้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
กาลังขาดแคลน จวนเจียนจะหมดโลก ทาให้พลังงานยิ่งมีราคาแพงมากขึ้น ความหวาดวิตกว่าพลังงานจะหมด
โลก มีร าคาแพง ท าให้ม นุษย์รู้สึก ว่าเกิ ดวิกฤตพลัง งานที่ ต้องเร่ง แก้ ไขจัดการ ป้องกั น การผลิตและการใช้
พลังงานของมนุษย์ ทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างรุนแรง อย่างชนิดที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น การใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้าได้ทาลายระบบนิเวศของป่าไปทั่วโลก
การขนส่งน้ามันก่อให้เกิดมลพิษทางน้าจากการรั่วไหลของน้ามัน และการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และกากนิวเคลียร์ การเกิดควันพิษ หมอกพิษในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ฯลฯ ผลจาก
การใช้พลัง งานมาก ท าให้โลกเกิ ดอาการร้อนผิดปกติที่ เรียกว่าปฏิกิ ริยาเรือนกระจก และเกิ ดช่องโหว่ใน
บรรยากาศชั้นโอโซน ที่ก่อผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์
3. แนวทำงแก้ไขและรองรับภัยพิบัติด้วยกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ “โคก หนอง นำ”
ท่ า มกลางปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรขอบเขตของมนุษย์ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
การเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อแหล่งอาหารเช่นความแห้งแล้งน้าท่วมโรคระบาดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างมากคือการเกิดภัยแล้งที่นับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ทุกปี ที่ผ่านมาประเทศไทยรับมือกับปัญหาภัยแล้งในหลากหลายรูปแบบเช่นการสร้ างอ่างเก็บน้าการสร้างเขือ่ น
หรือการจัดทาระบบชลประทานซึ่งรูปแบบเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยเท่านั้น

สาหรับพื้นที่ห่างไกลนอกเขตชลประทานที่มีพื้นที่ถึง 121,200,000 ไร่ ยังคงต้องประสบกับปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่อใช้ในการเกษตร
โคกหนองนาโมเดลจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของเรื่องการจัดการน้า ที่สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนาพระราชดารัสในรัชกาลที่ 9 ด้านการทาเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้าและพื้นที่การเกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญา
พื้นบ้านให้สอดคล้องกัน
หลักการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม (Geosocial) มีตัวแปรสาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1) ไฟ (ทิศทางของแสง) สารวจ ทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และทิศทางการขึ้นของดวง
อาทิตย์
2) ลม การออกแบบบ้ านให้ มี ทิ ศ ทางของช่องลมสอดรับ กั บ ลมที่ พัด มาในแต่ ล ะฤดู ก าล
จะช่วยลด การใช้พลังงานในบ้าน และเพื่อให้บ้านเย็นอยู่สบาย โดยตามหลัก ปกติ ลมฝนจะพัดมาทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมหนาวหรือ ลมข้าวเบาจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง นี้ควรวางตาแหน่ง
อาคาร บ้านเรือน ลานตากข้าว และลานนวดข้าว ไม่ให้ขวางทิศทางลมหนาว
3) ดิน วางแผนการขุดหนองน้า และการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสม โดยนาดินที่ขุดหนอง
มาทาโคก ให้โคกอยู่ทางทิศตะวันตกและปลูกไม้ใหญ่ไว้บนโคก พร้อมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่ า ง
เมื่อต้นไม้สูงใหญ่จะช่วยบังแดดและให้ร่มเงา
4) น้า ขุดหนองน้า โดยดูทางไหลของน้าเข้าและออกจากพื้นที่ วางตาแหน่งหนองน้าในทิศ ที่
ให้ลมร้อนพั ดผ่าน จะท าให้บ้านร่ม เย็น ขุดหนองให้มีขอบคดโค้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ เพาะปลูก และท าตะพักให้
ลดหลั่นตามระดับความสูง โดยชั้นแรกควรมีความสูงเท่ากับระดับของแสงแดด ที่ส่องลงไปถึงปลูกไม้น้าหรือพืช
น้าเพื่อให้ปลาสามารถวางไข่ อนุบาลสัตว์น้าและเป็นที่อยู่อาศัย
5) คน ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการ ฐานะ และกาลังของเจ้าของที่ดิน
4. กรณีศึกษำควำมสำเร็จ “โคก หนอง นำ”
โครงการพลั ง คนสร้ า งสรรค์ โ ลก รวมพลั ง ตามรอยพ่ อ ของแผ่ น ดิ น ปี 5 พ.ศ. 2560
จ.เชียงใหม่ โครงการฯ ในปีที่ 5 นี้ ได้ดาเนินงานเดินหน้าขยายผลจัดการ ดิน น้า ป่า อย่างยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" เพื่อ
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา-ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ที่พระราชทานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ในการบริหารจัดการ ดิน น้า ป่า แก่พสกนิกรชาวไทย
ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความสาเร็จของผู้นาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ตามสภาพภูมิสังคม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ พร้อมขยายผลความสาเร็จของโครงการฯ จาก
ลุ่มน้าป่าสักสู่ลุ่มน้าอื่น ๆ อันจะนาไปสู่การแก้ปัญหา น้าท่วม น้าแล้ง อย่างยั่งยืน
การ "เอามื้อสามัคคี" หรือ "การลงแขก" ตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ถูกนามาเป็นกลวิธีใน
การขับ เคลื่อ นเพื่ อ ประสานความสามั คคีเ ชื่อมโยงเครือ ข่ายต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกั น และขณะเดียวกั นก็ เ ป็น
เครื่องมือในการขยายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากการ
ปรับ ปรุง พื้ นที่ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสภาพภูมิ สังคมที่ แตกต่างกั น โดยโครงการได้ก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" ขึ้น ใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จ.ราชบุรี จ.อุดรธานี และ จ.เชียงใหม่

เนื้อหำวิชำ
วิชำ “จิตอำสำพัฒนำ เอำมื้อสำมัคคี พัฒนำพื้นทีต่ ำมหลักทฤษฎีใหม่”
วิทยากรกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม ให้เห็นถึงความสาคัญของการเอามื้อสามัคคี ที่ผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่านโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตร
“การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” จากผลงานที่ทุกท่านได้ดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ขุดคลองไส้ไก่, การห่มดินด้วยฟางข้าว, การดานา, การทาเตาถ่าน ฯลฯ เป็นการแสดงความรักความสามัคคีของ
ผู้เข้ารับการอบรม สาหรับกิจกรรมที่ ๔ “การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อ - การพึ่งตนเองและรองรับภัย
พิบัต”ิ กิจกรรมเอำมือสามัคคี ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการบริหารจัดการ พื้นที่อย่างเป็นระบบและสร้างความ
รักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม โดยมีการบริ หารจัดการพื้นที่ แบ่งเป็น ๒ ฐานการเรียนรู้ในการเอามือ
สามัคคี ดังนี้
๑. ฐานคนเอาถ่าน
๒. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ได้แก่ การสร้างซุ้มไม้ เลื้อย การทาปุ๋ยน้า /ปุ๋ยแห้ง / การบารุงดิน
บริเวณหน้าอาคารอาลัมภางค์
วิทยากร อธิบายพื้นที่ที่จะเอามือสามัคคี จานวน ๒ จุด คือ สีเหลือง สีแดง สีฟ้า ฐานคนรักษ์
แม่ธรณี กิจกรรม คือ การสร้างซุ้มไม้เลื้อย, การทาปุ๋ยน้า, การทาปุ๋ยแห้ง, การบารุงดิน ฯลฯ สีเขียว สีม่วง ฐาน
คนเอาถ่าน กิจกรรม คือ การย่ําดิน และนาดินไปโบกรอบๆ เตาถ่าน เพื่อไม่ให้เตาถ่านรั้ว เพิ่มเติมจากกิจกรรม
ที่ ๓ วิธีการโดยวิทยากรได้ให้กานัน ได้กระตุ้นลูกบ้าน โดยการใส่รหัส เพื่อสร้างแรง เล็กเหิม และแบ่งสี , แบ่ง
งานตามที่ได้ตกลงกัน จากการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งสองฐาน ปรากฏว่ากิจกรรมคนเอาถ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทา
ต่อเนื่องจากหลักสูตร ๓ ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีเสร็จก่อนกาหนด แต่ด้วยความรักความสามัคคี
ดังคากล่าว “สามัคคี คือ พลังค้าจุนแผ่นดินไทย” ทาให้กานัน ที่อยู่กิจกรรมฐานคนเอาถ่าน ได้ชวนลูกบ้าน ไป
ดูว่าฐานคนรักษ์แม่ธรณี ดาเนินกิจกรรมเสร็จตามกาหนดหรือไม่ ปรากฏว่า ทุกกลุ่มสีช่วยกันทากิจกรรมกัน
อย่างขะมักเขม้น มีความสนุกสนาน คึกคัก และเครื้นเครง มีการแบ่งหน้าที่กันทา ดังนั้น สีเขียวและสีม่วง จึง
ได้ ม าร่ วมกั น เอามื้ อ สามั คคี ที่ ฐานคนรัก ษ์ แม่ ธรณี บริเ วณหน้า อาคารอาลั ม ภางค์ ร่ วมกั น ทั้ ง หมด ท าให้
บรรยากาศมีความสนุกสนาน ครื้นเครง จนทาให้การเอามือสามัคคีสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
จากกิจกรรมการเอามือสามัคคี ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ทาร่วมกันทั้งสองฐาน ทาให้ได้เห็นภาพ
แห่งความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ความเหน็ดเหนื่อย บรรยากาศแห่งความสุข ความครื้นเครง
หรรษา ตลอดจนการเห็นความสาเร็จของชิ้นงานในการร่วมแรงแข็งขัน สมดังคากล่าวที่ว่า “สามัคคี คือ พลังค้า
จุนแผ่นดินไทย”
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สร้ำงหุ่นจำลองกำรจัดกำรพืน้ ที่ตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำโมเดล”
โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับ ภูมิปัญ ญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกั บธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก หนอง นา
โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริม ให้มันสาเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ
โคก-หนอง-นำ โมเดล มีองค์ประกอบดังนี้
๑. โคก: พื้นที่สงู
- ดินที่ขุดทาหนองน้านั้นให้นามาทาโคก บนโคกปลูก "ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตาม
แนวทางพระราชดาริ
- ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทาให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทาบุญ ทาทาน เก็บรักษา ค้าขาย
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
- ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมอิ ากาศ
2. หนอง: หนองน้าหรือแหล่งน้า
- ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจาเป็น และเป็นที่รบั น้ายามน้าท่วม (หลุมขนม
ครก)
- ขุด "คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ารอบพื้นที่ตามภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไป
ตามพื้นที่เพือ่ ให้น้ากระจายเต็มพื้นที่เพิม่ ความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้าต้นไม้
- ทาฝายทดน้า เพื่อเก็บน้าเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากทีส่ ุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกัก
เก็บน้า น้าจะหลากลงมายังหนองน้า และคลองไส้ไก่ ให้ทาฝายทดน้าเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
- พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
และเพิม่ การระบายน้ายามน้าหลาก
3. นา
- พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริม่ จากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทาเกษตรอินทรีย์
ยั่งยืน คืนชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลินทรียก์ ลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้าในนาเพื่อคุมหญ้า
ทาให้ปลอดสารเคมีได้ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน
- ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นทีร่ ับน้ายามน้าท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา
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“Team Building หำอยู่ หำกิน”
1. พึ่งตนเอง และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติมี่มีอยู่อย่ำงจำกัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
การพึ่งตนเอง หมายถึง ความสามารถในการดารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์ ซึ่งการ
พึ่งตนเองได้นั้น มีทั้งในระดับบุคคล และชุมชน การพึ่งตนเอง ต้องสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล
การใช้ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติมี่มีอยู่อย่างจากัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
คานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้ อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการ
กระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง
2. กำรดำรงชีวิตในภำวะวิกฤต / กำรประสบภัยพิบัติ
การดารงชีวิตในภาวะวิกฤต / การประสบภัยพิบัติ คือ การดารงชีวิตในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่มีความรุนแรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคลลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
สามารถดาเนินชีวิตควบคู่ไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
3. กำรรู้จักกำรวำงแผนกำรทำงำนเป็นทีม ได้ฝึกวินัยและคุณธรรม
การวางแผนทางานเป็นทีม คือ การวางแผนการทางานของกลุ่มบุคคลที่มีการทางานร่วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร
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กำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำกลไก 357
1. กลไกกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำกลไก 357
จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข
แก่ประชาชน พระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการปลุกจิตอาสาที่มีอยู่ในใจของคนไทยทุกคน มาเป็นแรงขับเคลื่อน
ซึ่งการที่ทุกคนจะร่วมกันขับ เคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนนั้น จะต้องมี
วิธีก ารคิดแบบองค์ร วม ท าอย่างเป็นระบบ ขับ เคลื่อนการดาเนินงานไปพร้อม ๆ กั นอย่างเป็นแบบแผน
ไม่แตกแยกไปคนละทิศทาง
“สืบสานศาสตร์พระราชา” พระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 10
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณา
ราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
โดยความหมายของคาว่า สืบสาน รักษา และต่อยอด ในที่นี้คือ การสืบสานศาสตร์พระราชา
รักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิสังคม นั่นเอง

จากที่ได้กล่าวมา ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลของกษัตริย์นักบิน
พระองค์นี้ จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการฝึกจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ที่
มีการประยุกต์แนวพระราชดาริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพึ่งพาตนเองและรองรับภัยพิบัติ โดยมีระยะเวลาการฝึก
50 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละประมาณ 500 คน ซึ่งการฝึกจิตอาสา 904 ใน 3 รุ่นแรก ได้ใช้พื้นที่ฝึกที่ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีการจาลองการใช้ชีวิตในโลกอนาคตซึ่งมนุษยชาติ
อาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ผู้เข้ารับการฝึกจึงต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตให้
พร้อมรับมือกับความเสี่ยงในโลกอนาคตเหล่านั้น เช่น ได้มีการปรับพื้นที่สาหรับการดารงชีวิต มีการกักเก็บ
น้าฝนอย่างเป็นระบบ อาหารการกินที่ได้มาจากปลาที่เลี้ยงและพืชพรรณธัญญาหารที่ปลูกเอง จึงทาให้ไม่มี
ต้นทุนทางอาหาร ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนพวกเรามาเป็นเวลาช้านานแล้ว
เป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษ แต่เหตุใดเราจึงไม่เชื่อ เราไม่เคยสนใจเพราะคนไทยไม่เชื่อคนไทยด้วยกันเอง

การฝึกจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ปัจจุบันได้มีการขยายตัว
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ยังทรงมีพระราชประสงค์ให้มีหลักสูตรพื้นฐานที่มีระยะเวลา
การฝึก 15 วันด้วย ซึ่งในช่วงเริ่มแรกได้ฝึกในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ที่กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภ
รัก ษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้า เจ้าอยู่หั ว (ร.11 ทม.รอ.) ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร และได้ทาการฝึกไปแล้ว 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกประมาณ 1,500 คน แต่หากรวมตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาของการฝึกจิตอาสา 904 ทั้งหลักสูตรหลักประจาและหลักสูตรพื้นฐานมีผู้เข้ารับการฝึกไป
แล้วทั้งสิ้นนับหลายพันคน
ในส่วนพื้ นที่ ฝึก ก็ มี ก ารขยายเพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกั น จาก 10 ไร่ เป็น 30 ไร่ 40 ไร่ จน
ปัจจุบันเป็นพื้นที่เกือบ 200 ไร่ ผู้ที่เข้ารับการฝึกมีหลายช่วงวัยที่มาจากต่างสาขาอาชีพ ทั้งทหารระดับพลเอก
นักเรียนนายร้อย พยาบาล อธิการบดี คณบดี ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรง
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนเป็นหลัก ทรงเล็งเห็นว่าการที่จะสืบสานงานของพระราชบิดาให้ยั่งยืนนับร้อยนับพันปี
จาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้อ งวางรากฐานเข้าไปในระบบโครงสร้างของสัง คม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างทาง
การศึกษา
3 ระดับ 5 กลไก 7 ภาคี’ กุญแจสาคัญของการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา

หลักการขับเคลื่อ นสืบ สานศาสตร์พระราชาให้ยั่ง ยืน ซึ่ง เป็นการพัฒ นาที่ มีป ระชาชนเป็น
แกนกลาง และภาคีอื่น ๆ ร่วมบูรณาการเพื่อเสริมกลไกเดิมของภาครัฐที่มีอยู่ เป็นการขับเคลื่อนในพื้นที่ 3
ระดับ เป็นอย่างน้อย คื อ ระดับชุมชนหรือลุ่มน้า ระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และระดับชาติ ภายใต้การมีส่วน
ร่ว มของ 5 กลไก ที่ จ ะช่ ว ยหนุน เสริม งานขับ เคลื่อ นสืบ สานศาสตร์พ ระราชา ประกอบด้ว ย กลไกการ
ประสานงานภาคีเครือข่าย กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ กลไกการติดตามและประเมินผล กลไก
การจัดการความรู้ อันเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติที่ต้องนามาจัดทาเป็นตาราหรือคู่มือเฉพาะในแต่ละ
พื้นที่ และกลไกการสื่อสารสังคมให้รับรู้ ร่วมด้วย การบูรณาการของ 7 ภาคี คือ ภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ กฎหมาย รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ภาควิชาการและสถาบันการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน

ระบบ 3-5-7 นี้ จะช่ วยหนุ น เสริม ให้ ก ารขับ เคลื่อ นสืบ สานศาสตร์พ ระราชาบรรลุเ ป้ า
หมายความยั่งยืนของโลกได้ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แม้สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจมาตลอดระยะเวลา 70 ปีของการครองราชย์ จะทาให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้เกือบครบทั้ง
17 ข้อแล้ว แต่พระองค์ท รงเน้นที่ข้อ 2 เป็นหลัก ในเรื่องการขจัดความอดอยากและสร้างความมั่ นคงทาง
อาหาร ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีสื่อต่างชาติมาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสัมภาษณ์พระองค์ว่าทรงกาลังสู้รบ
กับระบบคอมมิวนิสต์อยู่หรือ ? พระองค์พระราชทานสัมภาษณ์กลับไปว่าทรงกาลังสู้รบอยู่กับความอดอยาก
ความหิวโหยของประชาชนภายในชาติ
หากถามว่าทาไมจึงเลือกพื้นที่ของ กฟผ. ในการดาเนินงานขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
ก็ ตอบได้โ ดยเปรี ยบเที ยบว่ าถ้าประเทศไทยเป็นร่ างกายมนุ ษย์ กฟผ. ก็ เ ปรี ยบได้ว่าเป็นระบบประสาท
(Nervous System) ที่ทาหน้าที่ส่งผ่านพลังงานไปทั่วร่างกายหรือประเทศ หากระบบประสาทชารุดเสียหาย
ร่างกายหรือประเทศก็เดินหน้าต่อไม่ได้ จึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้ระบบประสาทของประเทศ
แข็งแกร่ง ให้มีความมั่นคงทางพลังงาน นอกจากนี้ ด้วยสมรรถภาพขององค์การ ศักยภาพของบุคลากร และ
เครื่องมือต่าง ๆ หาก กฟผ. ดาเนินงานอย่างถูกต้องและจริงจัง ก็เชื่อมั่นได้ว่าในพื้นที่การดาเนินงานของ กฟผ.
จะเป็นต้นแบบทางด้านความยั่งยืนของโลกได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
และนี่เองคือเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลกให้ได้ โดยเริ่มจากประเทศไทยเป็น
พื้นที่แรกด้วย ‘ศาสตร์ของพระราชา
2. ปรัชญำ 3 ระบบ
ปรัชญาแบ่งออกเป็น 3 ระบบคือ
1. เอกนิยม (Monism) ได้แก่พวกที่ถือว่า ความแท้จริงของสรรพสิ่งมีเพียงสิ่งเดียว จะเป็น
รูปธรรม (สสาร) หรือนามธรรม (จิต) ก็ได้
2. ทวินิยม (Dualism) ได้แก่พวกที่ถือว่า ความแท้จริงของสรรพสิ่งมี 2 อย่างเป็นของคู่กั น
คือเป็นทั้งรูปธรรม (สสาร) และนามธรรม (จิต)
3. พหุนิ ยม (Pluralism) ได้ แก่ พวกที่ ถือว่ า ความแท้ จ ริ ง ของปฐมธาตุมี จ านวนมากมาย
อาจจะเป็นรูปธรรม (สสาร) หรือนามธรรม (จิต) ก็ได้
ดังนั้น เราอาจสรุประบบปรัชญาในปัจจุบันได้เป็น 5 ระบบคือ
1. เอกนิยมฝ่ายจิต (Idealistic Monism) ได้แก่พวกที่ถือว่า ความแท้จริงของปฐมธาตุมีเพียง
สิ่งเดียว มีลักษณะเป็นนามธรรม นั่นคือ “จิต” เช่น ปรัชญาเอกนิยมของสปิโนซ่า (Spinoza) เป็นต้น
2. เอกนิยมฝ่ายสสาร (Materialistic Monism) ได้แก่พวกที่ถือว่า ความแท้จริงของปฐมธาตุ
มีเพียงสิ่งเดียว มีลักษณะเป็นรูปธรรม นั่นคือ “สสาร” เช่น ปรัชญาสสารนิยมของธาเลส (Thales) เป็นต้น
3. ทวิ นิย ม (Dualism) ได้แ ก่ พวกที่ ถื อว่ า ความแท้ จ ริง ของปฐมธาตุ มี 2 อย่ า งคื อ มี ทั้ ง
นามธรรมและรูปธรรม เช่น ปรัชญาทวินิยม (Dualism) ของเดส์การ์ตส์ (Descartes) เป็นต้น
4. พหุนิยมฝ่ายจิต (Idealistic Pluralism) ได้แก่ พวกที่ ถือว่า ความแท้ จ ริง ของปฐมธาตุมี
มากมาย แต่มีลักษณะเป็นนามธรรม (จิต) เช่น ปรัชญาเกี่ยวกับโมนาด (Monad) ของไลบ์นิซ (Leibniz)

5. พหุนิยมฝ่ายสสาร (Materialistic Pluralism) ได้แก่พวกที่ถือว่า ความแท้จริงของปฐมธาตุ
มีมากมาย แต่มีลักษณะเป็นรูปธรรม (สสาร) เช่น ปรัชญาเกี่ยวกับปรมาณูนิยม (Atomism) ของเดโมคริตุส
(Democritus) เป็นต้น
3. ทฤษฎีใหม่กว่ำ 40 ทฤษฎีตำมศำสตร์พระรำชำ
1. แกล้งดิน
เป็นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกั บการ
แก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้าไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทาให้ดินเปรี้ยวจัด
จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้าออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการ
เพาะปลูกได้
2. หญ้ำแฝก
หญ้าแฝกจะเคยถูกมองว่าเป็นวัชพืชไร้ค่า แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงนามาศึกษาจนพบว่า เป็นต้นหญ้าที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินและมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย
หลังจากที่ธนาคารโลกมีการรณรงค์ให้ใช้หญ้าแฝกในการแก้ปัญหาหน้าดินถูกชะล้าง ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ทาให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จึงได้ทรงนาเรื่องหญ้าแฝกจากเอกสารของธนาคารโลกมาศึกษาต่อ ก่อนจะมีพระราชดาริขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เริ่มจากการทดลองปลูก ขยายพันธุ์
และนาไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์ในการบารุงดินและน้า
3. กำรห่มดินกำร
“ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน ” โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่ สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุ
อาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”
การปฏิบัติเช่นนี้ จะทาให้ดินกลับมามีชีวิต เป็นการ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน”
ประโยชน์ของกำรห่มดิน
- เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์
- เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ช่วยพรวนดิน และถ่ายมูลเป็น
ปุ๋ยให้พืช
- เก็บรักษาความชื้น
- เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นฮิวมัส ซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืช
4. ดินเสื่อมโทรม (ดินดำน)
ผลมาจากการชะลางดินโดยน้ําหรือลม ดินเค็ม ดินชุ มน้ําการที่พืชดูดเอาธาตุอาหารจากดิน
ไปใชในการเจริญเติบโตแลวตัด หรือเก็บเกี่ยวออกไป การสูญเสียโครงสรางที่ดีของดิน การเปนทะเลทรายและ
ที่สาคัญก็คือ พื้นที่ทิ้งรางที่ปลอยวางเปลาไวไมได ใชประโยชนกอใหเกิดมลภาวะแกสิ่งแวดลอมเปนจานวนมา

กการเสื่อมโทรมของดินมีผลโดยตรงตอการเกษตรและปาไมนอกจากทาใหผลผลิตลดลงแลวยังทาใหความ
สมดุลของน้ําในธรรมชาติถูกทาลาย นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสภาพแวดลอมตลอดจนอุตสาหกรรม
และพาณิชยก็ถูกกระทบกระเทือนอยางรุนแรงเชนเดียวกัน อาทิการเกิดําทวม
น้
หรือการที่ตะกอนดินลงไปทับ
ถมในแมน้ํา หรือเขื่อน หรือทาเรือตาง ๆ และยัง มีผู ใหนิยามไวอีกหลายความหมายทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ
ดินคุณภำพต่ำ (สำรเคมี)
สารมลพิ ษในดินมี แหล่ง ก าเนิดมาจากกิ จ กรรมของมนุษย์เ ป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมด้านการเกษตร การอุต สาหกรรม วัสดุเหลือใช้ และน้าทิ้งจากชุมชน จะเห็นได้ว่า แหล่งกาเนิดสาร
มลพิษแต่ละแหล่ง ทาให้เกิดสารมลพิษที่แตกต่าง การใช้สารเคมีฆ่าศัตรูพืชทาให้ดินเป็นแหล่งสะสมสารเคมีที่มี
ผลตกค้างนาน เช่น สารประเภทคลอรีนอินทรีย์ เป็นต้น สารกาจัดศัตรูพืชประเภทอนินทรีย์มักจะใช้ ธาตุพิษ
เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น สารหนู ทองแดง ปรอท ฯลฯ ซึ่งเป็นธาตุที่อยู่ในรูปของสารพิษในดินได้นาน
การใช้ปุ๋ยเคมี และการไถพรวนที่ไม่ เ หมาะสม เป็นการแพร่ก ระจายธาตุปุ๋ย และอนุภาค
แขวนลอยสู่แหล่งน้า ซึ่งการชะล้างพังทลายของดินจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม เช่น การเพาะปลูกพืชที่ขาดสิ่ง
ปกคลุมผิวหน้าดิน การทาเหมืองเปิด ฯลฯ ก็ทาให้เกิดการแพร่กระจายดังกล่าวได้เช่นกัน นอกจากนั้นแล้วการ
ชะล้างพังทลายหน้าดินในปริมาณมากจะทาให้อนุภาคขนาดทราย หรือกรวด เคลื่อนทับถมทางน้า ทาให้การ
ระบายน้าลดลง และอาจรุนแรงถึงขั้นทาลายที่อยู่อาศัย หรือสถานที่วางไข่ของปลาได้เช่นกัน
การใช้ดินที่ไม่ถูกต้อง ที่ทาให้เกิดการเร่งให้ดินเป็นกรด-ด่าง เช่น การใช้ปูนที่มากเกินไป หรือ
การใช้ปุ๋ยทีมีฤทธิ์ตกค้างเป็นด่างเวลานาน การทานาเกลือ ฯลฯ อาจทาให้เกิดการสะสมเกลือบริเวณผิวหน้าดิน
ท าให้ไม่ ส ามารถปลูก พื ชได้ผ ล ท าให้แหล่ง น้าในบริ เ วณดัง กล่าวมี คุณภาพลดลงจนถึง ขั้นไม่ อาจนามาใช้
ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ในกรณีที่มีเกลือบริเวณผิวดินมาก เมื่อมีการไหลของเกลือไปกับน้าไหลบ่า จะทาให้
ดินและแหล่งน้าข้างเคียงมีการสะสมเกลือเพิ่มขึ้นได้ ในสภาพที่ดินเป็นกรด หากดินนั้นมีปริมาณซัลเฟตในดิน
สูงจะทาให้ดินและน้าในแหล่งนั้นเป็นกรดจัด ทาให้ธาตุอาหารพืชที่ละลายได้น้อยในสภาพกรด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ฟอสฟอรั ส เกิ ดการขาดแคลน และในสภาพเช่ นนี้ เหล็ก และอะลูมิ นัม ซึ่ ง ละลายได้ดี อาจมี ม ากใน
สารละลายดิน จนถึงระดับเป็นพิษต่อพืชได้
การใช้ดินเป็นแหล่งทิ้งวัสดุเ หลือใช้ และการทิ้งน้าทิ้งที่มีสารมลพิษในปริมาณสูงลงไปในดิน
เป็นการสะสมสารมลพิษในดินได้เช่นกัน ส่วนสารมลพิษจะเป็นชนิดใดย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุเหลือใช้หรือ
น้าทิ้ง ชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น วัส ดุเหลือใช้ในการเกษตร หรือน้าทิ้ง จากบ้านเรือน อาจเป็นการสะสมสารพิษ
ประเภทอินทรีย์ของไนโตรเจน หรือฟอสฟอรัส แต่หากเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือขยะจาก
ตัวเมือง หรือน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจเป็นการสะสมธาตุพิษ หรือสารพิษประเภทอนินทรีย์ในดินด้วย
เป็นต้น
5. บำรุงดิน
การพัฒนาที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรให้สามารถใช้ทาการเพาะปลูกให้เจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตได้ตามปกติ หรือ ปรับปรุงบารุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะในการปลูกพืชให้เจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตดีอย่างยั่งยืน การทาการเกษตรติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยขาดการปรับปรุงบารุงดิน เช่น การ
เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จะส่งผลต่อสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทาให้ไม่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช โดยหลักการปรับปรุงบารุงดิน คือ การจัดการเพื่อมุ่งสู่การทาให้ดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสม

สาหรับพืชที่ต้องการปลูก ในดินเดียวกันหากปลูกพืชต่างชนิดกัน อาจจะมีรายละเอียดของการปรับปรุ งดิน
ต่างกัน ดั้งนั้น ควรมีการตรวจสอบดินและวิเคราะห์ดินซึ่งจะนาไปสู่วิธีการปรับปรุงบารุงดิน
วิธีกำรปรับปรุงบำรุงดิน
เป็นการช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
1. การปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยแร่ธาตุ แบ่งออก เป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มที่ 1 ปุ๋ยแร่ธาตุที่ได้จากหินและแร่ธรรมชาติ คือ หินฟอสเฟต และแร่
ซิลไวท์ เช่น ปุ๋ยโพแทสเซียม ฯลฯ
- กลุ่ ม ที่ 2 ปุ๋ ย แร่ ธ าตุ ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต โดยวิ ธี ก ารทางเคมี เช่ น ปุ๋ ย
แอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยทริปเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต ฯลฯ
ปุ๋ยแร่ธาตุทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้ดินตามระยะเวลาที่
พืชต้องการ เพื่อนาไปสร้างการเจริญเติบโตและผลผลิตได้ทันความต้องการ
ของพืช
2. การปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด
2.1 ปุ๋ ยหมั ก ใช้ เ พื่อ เพิ่ ม หรื อยกระดับ ปริม าณอินทรี ย วัตถุ ในดิน ช่ว ย
ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้น ทาให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืชมากยิ่งขึ้น
2.2 ปุ๋ ย คอก ใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของดิ น ให้ เ หมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืช ทาให้ดินมีการระบายน้าและอากาศดีขึ้น ช่วยเพิ่มความ
คงทนของการจับตัวเป็นเม็ดดิน และเป็นแหล่งอาหารให้แก่จุลินทรีย์ที่เป็น
ประโยชน์ในดิน
2.3 ปุ๋ยพืชสด ได้จ ากการไถกลบพืชปุ๋ยสดในขณะที่ยังเขียวสดอยู่ลงดิน
นิยมไถกลบในช่วงออกดอกเพื่อให้ได้ปริมาณน้าหนักสดและธาตุอาหารสูง
ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ ใ ห้ ย่ อ ยสลายระยะเวลา 7-14 วั น จะให้ ธ าตุ อ าหารและ
อินทรียวัตถุแก่ดิน จึงทาการปลูกพืชหลักที่ต้องการ พืชปุ๋ยสดที่นิยมปลูก
ได้แก่ พืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ เช่น ปอเทือง (Crotalaria juncea) ถั่วพร้า
(Canavalia spp.) ถั่วพุ่ม (Vigna spp.) ถั่วมะแฮะ (Cajanus cajan) และ
โสนอัฟริกัน (Sesbania rostratra) ควรเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ดังนี้
- สภาพพื้นที่ลุ่ม ดินมีการระบายน้าไม่ดี เลือกชนิดพืชที่ทนต่อน้า
ขัง คือ โสนอัฟริกัน
- สภาพพื้นที่ดอน ดินมี การระบายน้าและอากาศดี ควรปลูก ปอ
เทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า และ ถั่วมะแฮะ

3. การปรับ ปรุง บ ารุง ดิ นด้วยปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer) เป็นปุ๋ยที่ ไ ด้จ ากวัส ดุที่ มี
จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งเป็นตัวช่วยสร้างหรือปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับพืช แยก
ตามชนิดของจุลินทรีย์ ดังนี้
3.1 จุลินทรีย์ที่ให้ธาตุไนโตรเจน เป็นกลุ่ม จุลินทรีย์ที่ ตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศ เพื่ อ ให้ พื ช น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นกลุ่ ม นี้ เช่ น
Azotobacter sp., Bacillus sp. สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน เชื้อไรโซเบียม
ฯลฯ
3.2 จุลินทรีย์ที่ให้ธาตุฟอสฟอรัส เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ละลายสารประกอบ
ฟอสเฟตให้เป็นประโยชน์และพืชสามารถนาไปใช้ได้ จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ เช่น
Flavobacterium sp., Pseudomonas sp. ฯลฯ และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วย
ละลายและดูดซับธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ให้กับพืชมากขึ้น เช่น เชื้อ
ราไมโคไรซ่า
3.3 จุลินทรีย์ที่ ให้ธาตุโพแทสเซียม เป็นกลุ่ม จุลินทรีย์ที่ ปลดปล่อยกรด
ออกมา เพื่อละลาย แร่ในกลุ่มไมก้า และแร่ในกลุ่มเฟลด์ปาร์ จุลินทรีย์ใน
กลุ่มนี้ เช่น Bacillus, biotite และ microcline ช่วยเปลี่ยนธาตุโพแทสเซียม
ให้อยู่ในรูปที่พืชนาไปใช้ประโยชน์ได้
3.4 จุลินทรีย์ที่ผลิตฮอร์โมน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตฮอร์โมนและวิตามิน
ซึ่งเป็นสารช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ เช่น
Azospirillum, Azotobacter และ Bacillus
4. การปรับปรุงบ ารุงดินด้วย การไถกลบตอซัง เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
ช่วยปรับปรุงบารุงดินทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินก่อให้เกิดผลดี ดังนี้
4.1 ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ช่วยทาให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อ
การเตรียมดิน การระบายอากาศในดินเพิ่มขึ้น การซึมผ่านของน้าและการ
อุ้มน้าของดินดีขึ้น
4.2 ปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการ
เพิ่ม ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุให้แก่ดิน ซึ่งธาตุอาหาร
เหล่านี้จะปลดปล่อยสู่ดินจึงเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ระยะยาว
4.3 ปรับ ปรุง สมบัติทางชีวภาพของดิน ช่วยท าให้ป ริม าณและกิ จ กรรม
จุลินทรีย์เ พิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจ กรรมที่เกี่ ยวข้องกั บการเปลี่ยนแปลงธาตุ
อาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
6. ฝนหลวง
การทาฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนาน้าจากฟ้า ใช้ เครื่องบินบรรจุสารเคมี
ขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดฝน
คือ ความร้อนชื้นปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อมวล
อากาศร้อนชื้นที่ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้อ งบน อุณหภูมิของมวลอากาศจะลดต่าลง จนถึงความสูงที่ระดับ

หนึ่ง หากอุณหภูมิที่ลดต่าลงนั้นมากพอ ก็จะทาให้ไอน้าในมวลอากาศอิ่มตัว จะเกิดขบวนการกลั่นตัวเองของไอ
น้าในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะนั้นสารเคมีที่ใช้จึงประกอบด้วย "สูตรร้อน" ใช้เพื่อ
กระตุ้นเร่งเร้ากลไกการของบรรยากาศ, "สูตรเย็น" ใช้เพื่อกระตุ้นกลไกการรวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้นเป็น
เม็ดฝน และสูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช้กระตุ้นกลไกระบบการกลั่นตัวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. หนอง
ขุดหนอง รูปร่างคดโค้งอิสระ ไม่เป็นสี่เหลี่ยม เพื่อเก็บ น้าไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจาเป็น และ
สามารถใช้เป็นที่รองรับน้ายามน้าท่วมหลาก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
8. คลองไส้ไก่
ช่วยระบายน้ารอบพื้นที่ โดยขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยว เพื่อให้น้าไหลได้ทั่วถึงตลอดทั้งพื้นที่เพื่อ
ใช้ทาการเกษตรและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและต้นไม้โดยรอบ
9. ฝำยชะลอน้ำ + คันกั้นน้ำ
ช่วยชะลอและกักเก็บน้าจากต้นน้าไว้ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้น้าหลากลงมาสร้างความเสียหายกับ
พื้นที่ลุ่มด้านล่างและช่วยกักตะกอนดินไม่ให้ลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง หรือเขื่อน นอกจากนั้น สาหรับ
พื้นที่กลางน้าฝายชะลอน้ายังช่วยยกระดับน้าเพื่อเก็บไว้ในพื้นที่อีกด้วย
10. เขื่อนกักเก็บน้ำ
เขื่อนที่สร้างปิดกั้นลาน้าธรรมชาติระหว่างหุบเขา หรือเนินสูง เพื่อกักกั้นน้าที่มีไหลมามากใน
ฤดูฝนเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อน ทาให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้าขนาดต่างๆ เรียกว่า "เขื่อนเก็บกักน้า" น้าที่เ ก็บกักไว้นี้
จะนาออกมาทางอาคารที่ตัวเขื่อนได้ทุกเวลา ที่ต้องการ โดยอาจระบายลงไปตามลาน้าให้แก่เขื่อนทดน้าที่สร้าง
อยู่ทางตอนล่าง หรืออาจส่งเข้าคลองส่งน้า สาหรับโครงการชลประทานที่มีคลองส่งน้ารับน้าจากเขื่อนเก็บกัก
นั้นโดยตรง
11. โครงกำรแก้มลิง
โครงการแก้ม ลิง สร้างขึ้นเพื่อแก้ ปัญหาน้าท่ วมขัง โดยใช้หลักการทางธรรมชาติคือกัก เก็ บ
น้าฝนเอาไว้ เพื่อรอเวลาระบายออก ซึ่งลักษณะการดาเนินงานของแก้มลิงจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิง
1. ดาเนินการระบายน้าออกจากพื้นที่ตอนบนให้ไหลไปตามคลองในแนวเหนือ -ใต้ ลงคลอง
พักน้าขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝั่งตะวันออก ซึ่งจะทาหน้าที่เป็น
บ่อเก็บน้าขนาดใหญ่ คือ แก้มลิง ต่อไป
2. เมื่อระดับน้าทะเลลดต่าลงกว่าระดับน้าในคลอง ก็ทาการระบายน้าจากคลองดังกล่าวออก
ทางประตูระบายน้า โดยอาศัยทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ
3. สูบน้าออกจากคลองที่ทาหน้าที่ แก้มลิง ให้ระบายออกในระดับต่าที่สุดออกสู่ทะเล เพื่อจะ
ได้ทาให้น้าตอนบนค่อย ๆ ไหลมาเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้าท่วมพื้นที่ลดน้อยลง

4. เมื่อระดับน้าทะเลสูง กว่าระดับน้าในลาคลองให้ทาการปิดประตูระบายน้า เพื่อป้องกั น
ไม่ให้น้าทะเลไหลย้อนกลับ โดยยึดหลักน้าไหลทางเดียว (One Way Flow)
โครงการแก้มลิงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยแยกตามขนาดของแก้มลิง ดังนี้
1. แก้มลิงขนาดใหญ่
แก้มลิงขนาดใหญ่ เปรียบได้กับสระน้าหรือบึงขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย
ทุ่งเกษตรกรรม เป็นต้น โดยแก้มลิงขนาดใหญ่จะคอยรองรับน้าฝนจากพื้นที่บริเวณนั้น ๆ และ
จะกักเก็บน้าไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ลาน้า
อย่างไรก็ตาม แก้มลิงขนาดใหญ่อย่างเขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม จะมี
วัตถุประสงค์อื่นประกอบด้วย เช่น เพื่อการชลประทานหรือเพื่อการประมง เป็นต้น
2. แก้มลิงขนาดกลาง
เป็นพื้นที่ชะลอน้าที่มีขนาดเล็กกว่า ก่อสร้างในระดับลุ่มน้า มักเป็นพื้นที่ธรรมชาติ
เช่น หนอง บึง คลอง เป็นต้น
3. แก้มลิงขนาดเล็ก
แก้มลิงขนาดเล็กมักเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนาม
ในบ้าน ซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้าหรือคลอง ทั้งนี้แก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่ เอกชนจะเรียกว่า
"แก้มลิงเอกชน" ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจจะเรียกว่า "แก้มลิงสาธารณะ"
12. โคก หนอง นำ โมเดล
การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติ
จัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสาเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางท าเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ ยั่ ง ยืน โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง
– ดินที่ ขุดทาหนองน้านั้นให้นามาท าโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง” ตามแนวทางพระราชดาริ
– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทาให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอ
ร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้น ฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทาบุญ ทาทาน
เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจาเป็น และเป็นที่รับน้ายามน้าท่ วม
(หลุมขนมครก)
– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้
คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ากระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการ
รดน้าต้นไม้
– ทา ฝายทดน้า เพื่อเก็บน้าเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่
มีการกักเก็บน้า น้าจะหลากลงมายังหนองน้า และคลองไส้ไก่ ให้ทาฝายทดน้าเก็บไว้
ใช้ยามหน้าแล้ง
– พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ ทั้ง การขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยาม
หน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ายามน้าหลาก
3. นำ:
– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทาเกษตร
อินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้าใน
นาเพื่อคุมหญ้า ทาให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน
– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ายามน้าท่วม ปลูกพืชอาหารตาม
คันนา
13. น้ำดีไล่น้ำเสีย
การใช้น้าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้าเน่าเสีย หรือที่เรียกกันว่า “น้าดีไล่น้าเสีย” นั้น ได้แก่
การใช้น้าที่มีคุณ ภาพดีช่วยผลักดันน้าเน่าเสียออกไป และช่วยให้น้าเน่าเสีย มีสภาพเจือจางลง ทั้งนี้โดยรับน้า
จากแม่น้าเจ้าพระยา หรือจากแหล่ง น้าภายนอก ส่งเข้าไปตามคลองต่าง ๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ
คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรือคลองบางลาภฯลฯ เป็นต้น ซึ่งกระแสน้าจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลอง
ซอยที่เชื่อมกับแม่น้า เจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นเมื่อ การกาหนดวงรอบ เกี่ยวกับการไหลของน้าไปตามคลอง
ต่าง ๆ นับ แต่ป ากคลอง ที่ น้าไหลเข้าจนถึง ปลายคลองที่ น้าไหลออกได้อย่างเหมาะสม โดยที่ น้าสามารถ
ไหลเวียนไปตามลาคลอง ได้ตลอด แล้ว ย่อมสามารถเจือจางน้าเน่าเสียและชักพาสิ่งโสโครกไปได้มาก ซึ่งจะ
เป็นวิธีการช่วยบรรเทาน้าเน่าเสียในคลอง ต่าง ๆ ตอนช่วงฤดูแล้งได้อย่างดี จากแนวพระราชดาริดัง กล่าว
ข้างต้นนี้ จึงบังเกิดกรรมวิธีในการบาบัดน้าเสีย 2 ประการ ตามแนวพระราชดาริ “น้าดีไล่น้าเสีย”
กรรมวิธีในกำรบำบัดน้ำเสียวิธีที่หนึ่ง
วิธีที่หนึ่ง ให้เปิดประตูอาคารควบคุมน้ารับน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาในช่วงจังหวะ น้าขึ้นและ
ระบายออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา ตอนระยะน้าลง ซึ่งมีผลทาให้น้า ตามลาคลองมีโอกาสไหลถ่ายเทกันไปมามาก
ขึ้นกว่าเดิม เกิดมีการหมุนเวียน ของน้าที่มีสภาพเน่าเสีย กลิ่นเหม็น กลายเป็นน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น

กรรมวิธีในกำรบำบัดน้ำเสียวิธีที่สอง
วิธีที่สอง ให้ขุดลอกคลองเปรมประชากรพร้อมทั้งกาจัดวัชพืชเพื่อให้เป็นคลอง สายหลักใน
การผันน้าคุณภาพดีไปช่วยบรรเทาให้น้าเสียเจือจางลงและให้คลองเปรมประชากรตอนล่างเป็นคลองที่สามารถ
รับ น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาไปช่วยบรรเทาน้าเสียโดยส่ง กระจายไปตามคลองต่าง ๆของกรุงเทพมหานคร
ส่วนคลองเปรมประชากรตอนบนนั้น ให้หาวิธีรับน้าเข้าคลองเป็นปริมาณมาก อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่ม
ระดับน้าให้สูงขึ้นจะได้สามารถกระจายน้าเข้าสู่ทุ่งบางไทร-บางปะอินเพื่อการเพาะปลูก และเพื่อให้คลองเปรม
ประชากรตอนบน มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้า เพื่อใช้ผลักดันน้าเน่าเสียในคลองเปรมประชากรตอนล่างต่ อไปได้
14. อธรรมปรำบอธรรม
แนวปฏิบัติที่สาคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้ เข้าสู่ระบบที่
เป็นปกติ เช่น การนาน้าดีขับไล่น้าเสีย หรือเจือจางน้าเสียให้กลับเป็นน้าดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติ
ของน้า การบาบัดน้าเสียโดยใช้ผัก ตบชวาซึ่ง มีตามธรรมชาติ ให้ดูดซับ สิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า ดังพระราช
ดารัสว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม”
15. ระบบลม แสงแดด
การเคลื่อนที่หมุนเวียนถ่ายเทของอากาศ ในลักษณะเป็นวงรอบ (Circulation) ซึ่งเกิดขึ้นด้วย
ความแตกต่างของความกดอากาศ (อุณหภูมิ) เหนือพื้นผิว การหมุนเวียนอากาศมีทั้งวงรอบขนาดเล็ก ปกคลุม
พื้นที่เพียงไม่ถึงตารางกิโลเมตร และวงรอบขนาดใหญ่ ปกคลุมพื้นที่ทั้งทวีปและมหาสมุทร เราแบ่งสเกลการ
หมุนเวียนอากาศ
พลังงำนที่เกิดจำกแสงและพลังงำนที่เกิดจำกควำมร้อน
พลังงานที่เกิดจากแสง รูปแบบการนาพลังงานของแสงอาทิตย์มาใช้งาน แบ่งอย่า งกว้าง ๆ
เป็น 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีการในการจับพลังงานแสง การแปรรูปให้เป็นพลังงานอีกรูปหนึ่ง และการแจกจ่าย
พลังงานที่ได้ใหม่นั้น รูปแบบแรกเรียกว่า แอคทีพโซลาร์ เป็นการใช้วิธีการของโฟโตโวลตาอิคส์ หรือ solar
thermal เพื่อจับและเปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนโดยตรง อีก
รูปแบบหนึ่งก็คือ พาสซีฟโซลาร์ เป็นวิธีการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การออกแบบอาคารในประเทศหนาว
ให้รับแสงแดดได้เต็มที่ หรือ การติดตั้งวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ thermal mass เพื่อปรับสมดุลของอากาศในอาคาร
หรือติดตั้งวัสดุที่มีคุณสมบัติกระจายแสง หรือการออกแบบพื้นที่ว่างให้ อากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติ พลังงาน
ที่เกิดจากความร้อน เช่นพลังงานลม พลังงานน้า พลังงานคลื่น
16. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสิ่งประดิษฐ์
เป็นระบบบาบัดน้าเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติกาลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจ จุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ปรับปรุงคุณภาพน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้ว แต่ต้องการลดปริมาณไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่แหล่งรองรับน้าทิ้ง นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐ์ก็ยังสามารถใช้เป็นระบบบาบัดน้า
เสียในขั้นที่ 2 (Secondary Treatment) สาหรับบาบัดน้าเสียจากชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือ ไม่
ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบาบัดสูง

17. ระบบสระเติมอำกำศ
เป็นระบบบาบัดน้าเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบ
ทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้าให้มีปริมาณเพียงพอ สาหรับจุลินทรีย์สามารถนาไปใช้
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทาให้ระบบบาบัดน้าเสียแบบ
บ่อเติมอากาศสามารถบาบัดน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้าเสียในรูป
ของค่าบี โ อดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ 80-95 โดยอาศัยหลั ก การท างานของ
จุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทาหน้าเพิ่มออกซิเจนใน
น้าแล้วยังทาให้เกิดการกวนผสมของน้าในบ่อด้วย ทาให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงภายในบ่อ
หลักการทางานของระบบ ระบบบาบัดน้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ สามารถบาบัดน้าเสียได้ทั้ง
น้าเสียจากแหล่งชุมชนที่มีความสกปรกค่อนข้างมาก และน้าเสียจากอุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบให้บ่อมี
ความลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้า (Detention Time) ภายในบ่อเติมอากาศประมาณ 3-10
วัน และเครื่องเติมอากาศจะต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพสามารถทาให้เกิดการผสมกันของตะกอนจุลินทรีย์
ออกซิเจนละลายในน้า และน้าเสีย นอกจากนี้จะต้องมีบ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับ
น้าเสียจากบ่อเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้าทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะต้องควบคุม
อัตราการไหลของน้าภายในบ่อบ่มและระยะเวลาเก็บกักให้เหมาะสมไม่นานเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการ
เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหร่าย (Algae) ในบ่อบ่มมากเกินไป
18. กังหันชัยพัฒนำ
กังหันน้าเพื่อบาบัดน้าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้าแก่ปวงชน ทางานโดย การหมุนปั่น เพื่อเติมอากาศให้น้าเสียกลายเป็นน้าดี สามารถประยุกต์ใช้บาบัดน้าเสีย
จากการอุปโภคของประชาชน น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ทางการเกษตรส่วนประกอบ
กังหันชัยพัฒนา เป็น เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย (สามารถลอยขึ้นและ
ลงได้เองตามระดับน้า)
ประกอบด้วยซองวิดน้า มีใบพัดที่ออกแบบเป็น ซองตักน้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูจานวน 6 ซอง
แต่ละซองจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ห้องเท่าๆ กัน ทั้งหมดถูกติดตั้งบนโครงเหล็ก 12 โครงใน 2 ด้าน
มีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่า "เพลากังหัน" ซึ่งวางตัวอยู่บนตุ๊กตารองรับเพลา ที่ติดตั้งอยู่บน
ทุ่นลอย และมีระบบขับส่งกาลัง ด้วยเฟืองจานขนาดใหญ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า สาหรับขับเคลื่อน
ซองน้า ให้หมุนรอบเป็นวงกลม อยู่บนโครงเหล็กที่ยึดทุ่นทั้ง 2 ด้านเข้าไว้ด้วยกัน ด้านล่างของกังหันในส่วนที่
จมน้า จะมีแผ่นไฮโดรฟอยล์ยึดปลายของทุ่นลอยด้านล่าง
19. กำรบริหำรจัดกำรน้ำ จำกภูผำสู่มหำนที
เกิดจากความตั้งใจที่จะถ่ายทอดการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืนให้ชุมชนเข้าใจและนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยน้อมนาพระราชดาริการบริหาร
จัดการน้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดูแลจัดการน้าให้เหมาะสมกับแต่
ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า สู่ปลายน้า ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกั บคนในชุมชนให้เข้าใจก าร
บริหารจัดการน้าในพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่ใช่เพียงช่วยรักษา

แค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นามาซึ่ง
สายธารความสาเร็จจากภูผา สู่มหานทีอย่างแท้จริง
20. ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง
"...การปลูก ป่า 3 อย่าง แต่ให้ป ระโยชน์ 4 อย่าง ซึ่ง ได้ไม้ ผ ล ไม้ส ร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น
สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4
ซึ่งเป็นข้อสาคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้าลาธารด้วย..."
ประโยชน์ของป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง
พอกิน คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม ทุเรียน
สะตอ ผักหวาน ฝาง แห้ม กล้วย ฟักข้าว ไม้ผลต่าง ๆ
พอใช้ คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ สาหรั บทาเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทาฟืน เผา
ถ่าน ทางานหัตถกรรม หรือทาน้ายาซักล้าง ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น มะคาดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น
พออยู่ คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืนเพื่อ
ใช้สร้างบ้าน ทาเครื่องเรือน ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา สัก พะยูง พยอม
พอร่มเย็น คือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดิน
และน้าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่าเย็นขึ้นมา
กำรปลูกป่ำ 5 ระดับแบบกสิกรรมธรรมชำติ
ประกอบด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดพันธุ์ โดยเราสามารถจัดแบ่งตามระดับช่วงความสูงและ
ระบบนิเวศได้ 5 ระดับ ดังนี้
- ไม้ สูง เป็นกลุ่มไม้เ รือนยอดสูง สุดและอายุยืน ไม้ในระดับนี้ เช่น ตะเคียน ยางนา
เต็งรัง
- ไม้กลาง เป็นกลุ่มต้นไม้ที่ไม่สูงนัก ไม้ในระดับนี้ ได้แก่ บรรดาไม้ผลที่เก็บกินได้ เช่น
มะม่วง ขนุน มังคุด กระท้อน ไผ่ สะตอ
- ไม้ เ ตี้ย เป็น กลุ่ม ต้ นไม้ พั นธุ์พุ่ม เตี้ย ไม้ ในระดับ นี้ เช่ น พริ ก มะเขือ กะเพรา ติ้ ว
ผักหวานบ้าน เหลียง
- ไม้เลื้อยเรี่ยดิน ไม้ในระดับนี้เป็นตระกูล ไม้ล้มลุกที่ทอดยอดเลื้อยได้ เช่น พริกไทย
รางจืด ฟักทอง แตงกวา
- ไม้หัวใต้ดิน ไม้หัวอยู่ใต้ดิน ไม้ในระดับนี้ คือ มัน เผือก กลอย กวาวเครือ ขิง ข่า
21. กำรปลูกป่ำทดแทน
การปลู ก ป่ า ทดแทนเป็ น แนวทฤษฎี ก ารพั ฒ นาป่ า ไม้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานในการปลูกป่าทดแทนเพื่อคืนธรรมชาติ โดยมีพระราชดาริว่า
จะต้องทาอย่างมีแผน โดยการดาเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และ
ฝ่ า ยเกษตรจะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ส ารวจต้ น น้ า เพื่ อ วางแผนปรั บ ปรุ ง ต้ น น้ าและพั ฒ นาอาชี พ ได้ ถู ก ต้ อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคาแนะนาให้มีก ารปลูกป่าทดแทนตามสภาพภูมิ ศาสตร์ และ
สภาวะแวดล้อมของพื้นที่ที่เหมาะสม กล่าวคือ

การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา ทรงมี พระราชดารัสว่า การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา
จะต้องปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้สาหรับก่อสร้าง และไม้
สาหรับทาฟืนซึ่งราษฎรจาเป็นต้องใช้ ซึ่งเมื่อตัดไปใช้แล้วก็ปลูกทดแทนเพื่อหมุนเวียนทันที
การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชดารัสว่า ให้ปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุม
แนวร่องน้าเสียก่อนเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทั้งสองข้างร่องน้าอันจะทาให้
ต้นไม้งอกงามขึ้น และจามีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้
การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้าบนยอดเขาและเนินสูง ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้น
และปลูกไม้ฟืนซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถ ตัดไปใช้ได้แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะส่วนไม้ยืนต้นจะช่วย
ให้อากาศมี ความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝ นแบบธรรมชาติทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ ให้
พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย
22. พระรำชดำรัส ภูเขำป่ำ
ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความรู้เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็น
หลักการดาเนินการ การสร้างภูเขาป่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นมรรควิธีที่พระราชทานแนวคิดที่เป็น
ทฤษฎีการพัฒนา อันเป็นมิติใหม่แก่วงการป่าไม้ 2 ประการ คือ
ประการแรก หากมีน้าใกล้เคียงบริเวณนั้นโดยมีพระราชดารัสว่า
ป่าต้นน้า“...ควรสารวจแหล่งน้าเพื่อการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน้าใน เขตต้น
น้าล าธารทั้ ง นี้เพื่ อ แผ่ก ระจายความชุ่ม ชื้ นออกไปให้ก ว้างขวางอันจะ ช่วยฟื้นฟูส ภาพป่าในบริเวณที่สูง ให้
สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลาย เป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่า มีต้นไม้นานาชนิดซึ่งปก
คลุมดินในอัตรา หนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะ ภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านั้นจะมีผล ช่วยรักษาระดับ
ความชุ่มชื้นใน ธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ไม่แห้งแล้งเกินไปและยังช่วยยึดพื้นผิวดิน อันมีค่าไม่ให้ถูก
น้าเซาะทลายลงมา ยังพื้นที่ราบอีกด้วย...”
23. ป่ำเปียก
เป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกัน
ไฟเปียก (wet fire break) ความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นทาให้ไฟป่าเกิดยากส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูง่าย
และได้ผลมากขึ้นวิธีการสร้างป่าเปียก
1. ใช้แนวคลองส่งน้า
2.สร้างระบบควบคุมไฟด้วยแนวกันไฟอาศัยน้าชลประทานและน้าฝน
3.ปลูกไม้โตเร็วคลุมร่องน้า
4.สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น check dam
5.สูบน้าด้วยพลังงานธรรมชาติขึ้นที่สูงแล้วปล่อยลงมาให้ไหลซึม ช่วยเร่งรัดการปลูกป่าไม้
ช่วยแปร สภาพโครงการภูเขาป่าให้เป็นป่าเปียก
6. ปลูกกล้วยเป็นแนวปะทะ 2 เมตร เพราะกล้วยสามารถอุ้มน้าไว้ได้มาก

24. ป่ำไม้สำธิต
ในระยะต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินแปรพระราชฐานไป
ประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีชันธ์เป็นประจาแทบทุกปี โดยในระยะแรกจะ
เสด็จ ฯ ด้วยรถไฟพระที่ นั่ง ต่อ มาเมื่ อมี การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมดีขึ้น จึงเสด็จ ฯโดยรถยนต์พระที่ นั่ง
ประมาณปี พ.ศ. 2503-2504 ขณะเสด็จ พระราชดาเนินผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี เมื่ อ
รถยนต์พระที่นั่งผ่านอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีนั้น
มีต้นยางขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายทั้งสองข้างทาง จึงได้มีพระราชดาริที่จะสงวนบริเวณป่ายาง
นี้ไว้ให้เป็นส่วนสาธารณะ แต่ในระยะนั้นไม่อาจดาเนินการได้เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทดแทนในอัตราที่สูง
เพราะมีราษฎรมาทาไร่ทาสวนในบริเวณนั้นจานวนมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มทดลองปลูกต้นยางด้วยพระองค์เอง โดยทรงเพาะ
เมล็ดยางในกระถางบนพระตาหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล และได้ท รงปลูกต้นยางนั้นในแปลงป่าไม้
ทดลองในบริเวณแปลงทดลองปลูกต้นยางนาพร้อมข้าราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จานวน
1,250 ต้น ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวน
จิตรลดาในลักษณะป่าไม้สาธิต นอกจากนี้ยังได้สร้างพระตาหนักเรือนต้นในบริเวณป่าไม้สาธิตนั้นเพื่อทรงศึกษา
ธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งในปี พ.ศ. 2508
แนวพระราชดาริด้านป่าไม้: ทรงคิดค้นนานาวิธีที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้ยืนยง
ทรงสร้างความตระหนักให้มีความรักป่าไม้ด้วยจิตสานึกร่วมกัน (Awareness and Sharing
Participation) มากกว่าวิธีการใช้อานาจบังคับ
ณ หน่ ว ยงานพั ฒ นาต้ น น้ าทุ่ ง จ๊ อ ในปี พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้
พระราชทานพระราชดาริให้มีการปลูกต้นไม้ 3 ชนิด ที่แตกต่างกัน คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ เพื่อจะ
ทาให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการ
ของรัฐและวิถีประชาในชุมชนประการสาคัญนั้นมีพระราชดาริที่ยึดเป็นทฤษฎีการพัฒนาด้านป่าไม้โดยปลูกฝัง
จิตสานึกแก่ประชาชนว่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็พากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง... นับเป็นทฤษฎีที่เป็นปรัชญาในด้านการพัฒนาป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่โดยแท้
25. ปลูกป่ำบนที่สูง
ใช้ไม้จาพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ดก็จะลอยตก
ลงมาแล้วงอกเองในที่ต่าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ...” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ใช้ไม้
ประเภทที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดเขาสูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกขึ้น
เองในที่ต่าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ เป็นการปลูกป่าที่อาศัยหลักธรรมชาติพลังแรงโน้มถ่วงของ
โลก คือ สิ่งที่อยู่พื้นที่สูงย่อมตกลงสู่ที่ต่ากว่าเสมอ ซึ่งทาให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า
26. ปลูกป่ำในใจคน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของป่าไม้ ม าตั้ง แต่เ สด็จ ขึ้น
ครองราชย์ พระองค์เสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงได้เห็นสภาพป่าไม้ที่ทรุดโทรมและ

ถูกทาลายมากมาย จึงทรงมีพระราชดาริให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
ทางน้า ดิน และป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ ดีในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูร ณ์ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้หลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการส่วนพระองค์ โครงการพระราชดาริป่าและดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า “…ควรจะ
ปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
ปลูก ต้ นไม้ ใ นใจคน หมายถึง ประการแรก ต้อ งเข้าใจว่าเราปลูก ต้นไม้ ท าไมต้องให้เ ห็ น
ประโยชน์ว่าประโยชน์คืออะไร จาเป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการที่สองปลูกต้นไม้เป็นการปลูกจิตสานึกเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินน้าลมไฟที่อยู่รอบตัวเรา
27. ปลูกป่ำต้นน้ำลำธำร หรือกำรปลูกป่ำธรรมชำติ
: ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม คือ ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั่งเดิมมีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตาม
รายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษามาได้
: งดปลูกไม้ผิดแผกจากถิ่นเดิม คือ ไม่ควรนาไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูกโดยยัง
ไมได้ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน
- การปลูกป่าทดแทน ในขณะที่ประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 25 ของ
พื้นที่ประเทศประมาณการได้เพียง 80 ล้านไร่เท่านั้น หากจะเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ให้ได้ประมาณร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศแล้ว คนไทยต้องช่วยกันปลูกป่าถึง 48 ล้านไร่ โดยใช้กล้าปลูกไม่ต่ากว่าปีละ 100 ล้านต้น ใช้
เวลาถึง 20 ปี จึงจะเพิ่มป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่กาหนดไว้เท่านั้น การปลูกป่าทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฎีการ
พัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดาริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมรรควิธีในการปลูกป่า
ทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยวิธีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติดังพระราชดาริตอนหนึ่งว่า
28. ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก
ทฤษฎีก ารปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลัก การฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏธรรมชาติ (Natural
Reforestation)ป่าต้นน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมาก
จึงทรงพยายามค้นหาวิธีนานาประการที่ จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและถาวร
โดยวิธีการที่เรียบง่าย และประหยัดในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะอัน
เป็นธรรมชาติดั่งเดิม ซึ่งได้พระราชทานพระราชดาริหลาย วิธีการ คือ
วิธีที่ 1 ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ
1) “...ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทาอะไรเลย ป่าจะ
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว...”
2) “...ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้น...”
3) “...ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทาอะไรเพราะตอไม้จะแตกกิ่งออกมา
อีก ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็น ต้นไม้ใหญ่ได้...”
วิธีที่ 2 ปลูกป่าในที่สูง ทรงแนะวิธีการ ดังนี้

“...ใช้ไม้จาพวกที่มีเมล็ดทั้งลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ดก็
จะลอยตกลงมาแล้วงอกเอง ในที่ต่าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ...”
วิธีที่ 3 ปลูกป่าต้นน้าลาธาร หรือ การปลูกป่าธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติว่า
1) ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม คือ
“...ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั่งเดิมมีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้
ที่ศึกษามาได้
2) งดปลูกไม้ผิดแผกจากถิ่นเดิม คือ
“...ไม่ควรนาไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูกโดยยังไมได้ศึกษาอย่างแน่ชัด
เสียก่อน...”
วิธีที่ 4 การปลูกป่าทดแทน
ในขณะที่ประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 25 ของพื้นที่
ประเทศประมาณการได้ เ พี ยง 80 ล้ านไร่ เ ท่ านั้น หากจะเพิ่ม เนื้ อที่ ป่ าไม้ ใ ห้ไ ด้
ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศแล้ว คนไทยต้องช่วยกันปลูกป่าถึง 48 ล้าน
ไร่ โดยใช้ กล้าปลูกไม่ต่ากว่าปีละ 100 ล้านต้น ใช้เวลาถึง 20 ปี จึงจะเพิ่มป่าไม้ได้
ครบเป้าหมายที่กาหนดไว้เท่านั้น การปลูกป่า ทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฎีการพัฒนา
ป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
มรรควิ ธี ในการปลู ก ป่ า ทดแทน เพื่ อ คื น ธรรมชาติ สู่ แ ผ่ น ดิ น ด้ ว ยวิ ธี ท างแบบ
ผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติดังพระราชดาริตอนหนึ่งว่า
“...การปลูกป่าทดแทนจะต้องทาอย่างมีแผนโดยการดาเนินการไปพร้อมกับ
การพั ฒ นาชาวเขา ในการนี้เ จ้าหน้าที่ ป่าไม้ ชลประทานและฝ่ายเกษตรจะต้อง
ร่วมมือกันสารวจต้นน้าในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้าและ
พัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง...”
29. กำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำ
การอนุรักษ์สัตว์ป่า ทาได้โดยการควบคุม ป้องกั นรักษาสภาพพื้นที่ ป่าไม้ ซึ่ง เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งน้า และที่หลบภัย ตลอดจนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการช่วยรักษา และเสริมสร้างความสมดุลย์ให้กับระบบนิเวศน์ของพื้นที่แล้ว ยัง
สามารถพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ สร้างจิตสานึกให้แก่นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ให้มีความรักหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ และเพิ่มมากขึ้น เพื่อคืนความสมดุลของระบบนิเวศน์ใน
พื้นที่ศูนย์ฯ ภูพาน

2. เพื่อ การศึกษาการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้มี จานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ
3. เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม
4. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
30. กำรอนุรักษ์พันธุ์พืช
โครงการอนุรัก ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และทาให้ตระหนักถึงความส าคัญ ของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่ อให้เกิดกิจกรรม
เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นาผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทาระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
31. มลพิษและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
32. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ขยะชุมชน)
การดาเนินงานเพื่ อ จัดการขยะมู ล ฝอยที่ ผ่านมา ท้ องถิ่นส่วนใหญ่ส ามารถให้บ ริก ารเก็ บ
รวบรวมขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ทาให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ
อยู่มากตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากาจัดขยะมูลฝอยไม่ถู กสุขลักษณะอยู่มาก แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อก่อสร้างระบบกาจัดที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และ
ยังมีท้องถิ่นหลายแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้ถูกสุขลักษณะตามที่ได้ออกแบบไว้ได้ และ
บางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้
33. กำรศึกษำ
การศึก ษานอกจากจะท าให้ม นุษย์เ กิ ดความรู้และพั ฒ นาตนได้แล้ว สิ่ง นี้ยั ง สามารถเป็ น
ตัวกาหนดทิศทางของประเทศได้อีกด้วย เพราะหากประเทศไหนมีการส่งเสริมการศึกษาที่ถูกทิศทาง ตลอดจน
วางแผนการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทาให้ประเทศนั้นมีต้นทุนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศัล
ยกภาพในการร่วมกันสร้างประเทศให้ก้าวไกล นั่นรวมถึงหน่วยย่อยอย่างองค์กรด้วยที่หากคัดสรรทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพเข้ามาทางานก็ย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนาได้อย่างก้าวไกลเช่นกัน ขณะเดียวกันองค์กรก็ควร
ไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้วย เพราะการศึกษานั้นไม่มีวันจบ ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ไป
ตลอดได้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน
34. สหกรณ์
องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่ว มกัน
ในการผลิต การจาหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก
สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจานวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์ก ารเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่ วมกันดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

35. รำงวัลควำมสำเร็จด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์
เป็นรางวัลเกียรติยศด้านการพัฒนาของโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ โดยจะมอบแก่
National Human Development Report ที่มีผ ลงานดีเ ด่นทุ ก 2 ปี ซึ่งแบ่งไว้เป็น 6 ประเภท โดยรางวัล
เกี ย รติ ยศที่ ไ ด้ทู ล เกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หัว ฯ เป็น ความคิด ริเ ริ่ ม ของส านัก เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติ ซึ่งเป็นกรณีพิเศษที่มอบแก่บุคคลอันเป็นรางวัลประเภท Life-long achievement ที่ริเริ่มขึ้น
ใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพระองค์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว[1][2]
ตัวรางวัลเป็นรูปพานทรงกลมทาด้วยเงินบริสุทธิ์ ด้านในของพานขัดมันผิวเรียบ ส่วนด้านนอก
ผิวมีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายสายน้า ตั้งอยู่บนฐานที่ทาจากไม้สัก มีแผ่นป้ายคาจารึกที่ ฐานไม้มีข้อความว่า 'To
His Majesty King Bhumibol Adulyadej in Recognition of Lifetime Achievement in Human
Development May 2006' เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยผู้
คัดเลือกรูปแบบของรางวัลตั้งใจให้รางวัลเป็นรูปพานทรงกลม เพื่อสื่อความหมายถึงภาชนะที่สามารถใช้รองรับ
น้าได้ เช่นเดียวกับผิวนอกของพาน ทาให้มองคล้ายสายน้า เนื่องจากเล็งเห็นว่าพระราชกรณียกิจ ด้านการ
พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนมากเกี่ยวข้องกับน้าและการจัดการทรัพยากรน้า เป็นประเด็น
พื้นฐานที่สาคัญที่สุดประเด็นหนึ่งในการพัฒนา จึงสมควรแก่การยกย่องเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถใน
ด้านนี้เป็นกรณีพิเศษ
36. บวร
คือ แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นแนวทาง การพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง ด้วยหลักการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดถึงหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ศูนย์ศึกษา
อาเซียนโรงเรียนบ้านน้ากระจาย ได้นาหลักการ บ .ว .ร.โมเดล” มาใช้ในการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาอาเซียน โดย
ดึงการมีส่วนร่วมของบ้าน หมายถึง ชุมชนท้องถิ่น , วัด หมายรวมถึงมัสยิดหรือสถาบันศาสนา และโรงเรียน
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริ ษัท ห้างร้าน รวมถึงกลุ่มพลังมวลชนสาขาต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาอาเซียนของโรงเรียน ซึ่งพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนบ้านน้ากระจายเป็นที่ตั้งของ
โรงงาน ศูนย์การค้า และหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีความหลากหลายในเรื่องของ
ศาสนา ด้วยความตั้งใจจริงของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ากระจาย ศูนย์ศึกษาอาเซียนแห่งนี้จึงได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน
37. ทำแบบคนจน
คือ ทาวิธีการแบบคนจน ไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขา เราก็ทาไป ก็เลยบอกว่าถ้า
จะแนะนาก็ทา แนะนาได้ ทาแบบคนจน เพราะเรา เราไม่ได้เป็นประเทศที่รวย เราก็รวยพอสมควร อยู่ได้ แต่
ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก แล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมาก เพราะว่าถ้าเราเป็น
ประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูง มี แต่ถอย
หลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว
38. เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทั นต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด
ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมั ดระวั ง อย่า งยิ่ ง ในการน าวิ ชาการต่ าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดาเนิ นการ ทุ ก ขั้น ตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
39. ข้ำว
เป็นเมล็ดของพื ชในสกุ ล ข้าวที่ พบมากในเอเชีย ชื่ อวิท ยาศาสตร์: Oryza sativa ข้าวเป็น
ธัญพืชซึ่งประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย จากข้อมูลเมื่อปี 2553 ข้าว
เป็นธัญพืชซึ่งมีการปลูกมากที่สุดเป็นอันดับสามทั่วโลก รองจากข้าวสาลีและข้าวโพด[1]
ข้าวเป็นธัญพืชสาคัญที่สุดในด้านโภชนาการและการได้รับแคลอรีของมนุษย์ เพราะข้าวโพด
ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อจุดประสงค์อื่น มิใช่ให้มนุษย์บริโภค ทั้งนี้ ข้าวคิดเป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษย์ทั่วโลก
บริโภค[2]
40. พลังงำนทดแทน
โดยทั่วไปหมายถึงพลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน , ปิโตรเลียม และ
แก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลอันเป็นสาเหตุโลกร้อน[1] ตัวอย่างพลังงานทดแทนทีส่ าคัญ
เช่น พลังงานลม, พลังงานน้า, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้าขึ้นน้าลง, พลังงานคลื่น, พลังงานความร้อนใต้
พิภพ, เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานนามันดิบ น้ามันปาลม์ พลังงานน้ามันพืช เป็นต้น ในปี 2555 ประเทศไทยใช้
พลัง งานทดแทนเพี ยง 18.2% ของพลัง งานทั้ ง หมด เพิ่ม ขึ้นจากปีก่ อนหน้า เพียง 1.8% โดยที่ พลัง งาน
แสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มขึ้น 23% แต่ พลังงานจาก ฟืน ถ่าน แกลบ และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
โดยนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิม มีอัตราลดลง
พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นพลังงานที่ถูกทาขึ้นใหม่ (renewable) ได้อย่างต่อเนื่อง
(เช่นมวลของลมกลุ่มแรกผ่านกังหันลมไป มวลของลมกลุ่มใหม่ก็ตามมาอย่างต่อเนื่องเป็นต้น) เรียกว่า พลังงาน
หมุนเวียน (renewal energy) ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม น้า และไฮโดรเจนเป็นต้น
4. แนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรใช้ชีวิต ในกำรทำงำนตำมศำสตร์พระรำชำ
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ที่ ทรงปรับปรุง พระราชทานเป็นที่ม าของนิยาม "3 ห่วง 2
เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่งชาติ นามาใช้ในการรณรงค์เ ผยแพร่ป รัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม"
เศรษฐกิจพอเพียงมุ่ง เน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้
ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกาลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงิน
เหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วนสาเหตุ
ที่แนวทางการดารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้า งขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดารงชีวิตของ
สังคมทุนนิยม

ในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่า
ปัจจัยในการดารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัว
ตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทาให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผล
ให้เกิ ดการกู้ ห นี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่ง ไม่ สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เ ปลี่ยนแนวทางในการ
ดารงชีวิต
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง
ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิ นไปและไม่ม ากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ห่วง 2. ความมี เหตุผ ล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ ยวกับ ระดับ ของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ห่วง 3. การมีภูมิ คุ้มกั นที่ ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ ผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข
1. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่ จ ะน าความรู้เ หล่านั้ นมาพิจ ารณาให้เ ชื่ อมโยงกั น เพื่อ ประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
การนาหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช้ นั้น ขั้นแรก ต้องยึ ดหลัก "พึ่ง ตนเอง" คือ พยายาม
พึ่ง ตนเองให้ได้ก่ อ น ในแต่ล ะครอบครัวมี ก ารบริห ารจัดการอย่างพอดี ประหยัดไม่ ฟุ่ม เฟือ ย สมาชิก ใน
ครอบครัวแต่ละคนต้องรู้จักตนเอง เช่น ข้อมูล รายรับ -รายจ่าย ในครอบครัวของตนเอง สามารถรักษา
ระดับการใช้จ่ายของตน ไม่ให้เป็นหนี้ และรู้จักดึงศักยภาพในตัวเองในเรื่องของปัจจัยสี่ให้ได้ในระดับหนึ่ง
การพัฒนาตนเองให้สามารถ "อยู่ได้อย่างพอเพียง" คือ ดาเนินชีวิตโดยยึด หลักทางสายกลาง
ให้อยู่ได้อย่างสมดุล คือ มีความสุขที่แท้ ไม่ให้รู้สึกขาดแคลนจนต้องเบียดเบียนตนเอง หรือดาเนินชีวิตอย่างเกิน
พอดี จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม โดย
- ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
- ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือยในการดารงชีพ
- ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต
- ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย
- มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงิน หาทอง
- ทามาหากินก่อนทามาค้าขาย

- ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทากิน คือ ทุนทางสังคม
- ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรง ปัญญาที่เฉียบแหลม นาความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อ
ปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๕. กำรบริหำรแบคนจน กำรทำงำนแบบคนจน
แบบคนจน...ไม่ติดตารา
“แบบที่เรียกว่าทาแบบคนจน คือ ทาวิธีการแบบคนจน ไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่ างของ
เขา เราก็ทาไป ก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนาก็ทา แนะนาได้ ทาแบบคนจน เพราะเรา เราไม่ได้เป็นประเทศที่รวย
เราก็รวยพอสมควร อยู่ได้ แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก แล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้า
อย่างมาก เพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศ
ที่มีอุตสาหกรรมสูง มีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว
...แต่ถ้าเรามีการปกครอง แบบ...เรียกว่า แบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตารามากเกินไป ทาอย่าง
มีสามัคคีนี่แหละ คือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไป ไม่เหมือนคนที่ทาตามบัญ ชี ตามวิชาการแล้วก็ วันหนึ่ง ก็
วิชาการนั้นเราดูตาราแล้วพลิก ไปถึงหน้าสุดท้าย ในหน้าสุดท้ ายนั้นเขาบอก อนาคตยังมี แต่ไม่ บอกว่าต้อง
อย่างไร เวลาปิดเล่มแล้ว มันก็ปิดตารา ปิดตาราแล้วไม่รู้จะทาอะไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่ เปิดหน้า
แรกก็เริ่มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง แต่ถ้าเราใช้ตาราแบบที่เราอะลุ่มอะล่วยกัน ตารานั้นไม่จบ

เนื้อหำวิชำ
ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
1. กำรกำหนดเป้ำหมำยของชีวิตบนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
1. การใช้ชีวิตบนพื้ นฐานของการรู้จักตนเอง และทาสิ่งต่างๆตามความสามารถของตนเอง
รู้จักพัฒนาตนเองด้วยการทาจิตใจให้ผ่องใส พัฒนาความรู้ความสามารถของตนด้วยการเข้ารับการศึกษาอบรม
ใฝ่หาความรู้
2. สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการดาเนินชีวิตประจาวันเมื่อต้องประสบ
กับปัญหาก็ให้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของเหตุและผลด้วยตนเองก่อนที่จะ
พึ่งพาคนอื่นและเมื่ อต้องพึ่งพาผู้อื่น ก็ให้เป็นคนที่มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการปรึกษาหารือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยจะต้องยึดหลักการพึ่งตนเองในครอบครัวก่อน สมาชิกจะต้องรู้ราบรับ -รายจ่ายของ
ครอบครัว สามารถบริหารการเงินในครอบครัวได้ หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้และใช้ศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
3. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักยับยั้งใจตนเอง ลดความต้องการของตนเองลงโดยคานึงถึงความ
มีอยู่ของตนเอง เช่น คานึงถึงราบรับหรือรายได้ของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสิ่งของ ยึดทางสายกลางในการ
ดาเนินชีวิตให้ตนเองอยู่อย่างสมดุลเพื่อการมีความสุขอย่างแท้จริง ไม่รู้สึกขาดแคลนและต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น
หรือสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ในสังคมชนบทซึ่งมีที่ดินที่สามารถทาการเพาะปลูกได้ ก็ทาเกษตรแบบพออยู่พอ
กิน ปลูกผักไว้กินเองก่อน ถ้าหากเหลือก็นาไปขาย แจกจ่ายเพื่อนบ้าน ทาให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
จึงกล่าวได้ว่าเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เพื่อให้คนไทยอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมี
ความสุขทุกระดับ
- ระดับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งพาตนเองได้ มีความสุข
ทั้งทางกายและใจ ดาเนินชิวิตโดยไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่เ ป็นหนี้ที่ไม่
สามารถชาระคืนได้ มีเงินเหลือเป็นเงินออมสาหรับครอบครัว
- ระดับชุมชน รวมกลุ่มในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนรวมกลุ่มทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามารถนาทรัพยากรซึ่งเป็น
ทุนของชุมชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่พอเพียง
- ระดับสังคม สังคมเข้มแข็ง มีการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง สมาชิกในสังคมมี
ความเป็นอยู่ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เข้ารับการศึกษาอบรม ร่วมกันสืบทอด
ภูมิปัญญาและร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเป็นเครือข่าย
ทั้งในและนอกสังคม
2. ออกแบบพื้นที่ชีวิตกำรดำรงอยู่บนพื้นฐำนของกำรพึ่งพำตนเอง
หลักการพึ่งตนเอง ต้องมีความพอดี 5 ประการ

1. ความพอดีด้า นจิต ใจ ต้อ งเข็ ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองได้ มี จิ ตส านึก ที่ ดี เอื้อ อาทร และนึ ก ถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวม
2. ความพอดีด้านสังคม ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รู้จักผนึกกาลัง
และมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง
3. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด และใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนไป
4. ความพอดีด้านเทคโนโลยี รู้ จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
และควรพั ฒ นาเทคโนโลยี จ ากภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นของเราเอง เพื่ อ สอดคล้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สภาพแวดล้อมของเราเอง
5. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ เพื่อรายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีวิตอย่าง
กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดารงชีพอย่าง
จริงจัง ดังพระราชดารัสว่า . . . ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง. . .
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ
ดารงชีพก็ตาม ดังพระราชดารัสที่ว่า . . . ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการ
หาเลี้ยงชีพ ของตนเป็นหลักสาคัญ. . .
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้
กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดารัสเรื่องนี้ว่า
…ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย
ความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจาก
ผู้อื่น…
4. ไม่ห ยุดนิ่งที่จ ะหาทางในชี วิตหลุดพ้นจากความทุ กข์ยากครั้ง นี้ โดยต้องขวนขวายใฝ่ห า
ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาคัญ พระราชดารัสตอนหนึ่งที่ให้ความชัดเจน
ว่าการที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่ จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตัวเองมี
ความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตัวเอง
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงใน
ครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลจานวนมิใช่น้อยที่ดาเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาทว่า พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทาลายตัว ทาลายผู้อื่น พยายาม
ลด พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษา และเพิ่มพูนความดีที่
มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น

๓. กำหนดยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติสถำนที่จริง
หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เพื่อเป็น
แนวทางการดาเนินชีวิตที่เน้นการพึ่งพาตนเอง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและการบริหาร
จัดการในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในแนวทางและวิธีการต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงานแต่ละพื้นที่ ในลักษณะที่ต่างคนต่างท า ขาดการบูรณาการในการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ส่งผลให้มีความเข้าใจและการปฏิบัติที่หลากหลาย ส านักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒ นาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เป็นแผนระยะ ๔ ปี ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดทาขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ในการขับ เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับ เคลื่อนการพัฒ นาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มียุทธศาสตร์คือ “บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน” โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันรวม ๗ ด้าน
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท เน้นพื้นที่ (Area Approach) เป็นหลัก โดยบูรณาการการทางานในพื้นที่เพื่อ รับทราบ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ประชากรชุมชนหรือหมู่ บ้านต่าง ๆ ซึ่งจะดาเนินการร่วมกันทุก
ภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคชุมชน และภาควิชาการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น บัญชีครัวเรือน ข้อมูลชุมชนข้อมูลน้า
และความต้อ งการการใช้น้า เพื่ อ นาไปสู่ก ารจัดท าแผนชุม ชน หรือแผนพัฒ นาเชิง พื้นที่ และก าหนดพื้นที่
เป้าหมายโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นกลุ่ม มีเป้าหมายรวมอยู่ที่ ๒๕% ของหมู่บ้านในประเทศ มีการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ภาค
การศึกษา มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง การพัฒนาแบบอย่างที่เป็นเลิศ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาการพัฒนาหลั กสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู
การพัฒ นาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เ พื่อปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับ ปฐมวัย และสร้าง
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุร กิจ บริก าร การท่ องเที่ ยว อุ ตสาหกรรม และผู้ป ระกอบการรายย่อย มุ่ง ส่ง เสริม และสนับสนุนให้ธุร กิ จ
ภาคเอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ดาเนินธุรกิจตามแนวทางหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่มีความ
พร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ
ต่างประเทศ มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้แก่ประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจในหลักปรัชญานี้อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปปรับใช้ในประเทศนั้น ๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ
ยุท ธศาสตร์ที่ 5. เพิ่ ม บทบาทการประชาสัม พันธ์ในเชิง รุก เพื่อเผยแพร่ห ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยงสู่สาธารณชนในวงกว้าง มุ่งให้หน่วยงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สามารถ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ภาคปฏิบัติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพัฒนา
หรือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกยุทธศาสตร์และของภาคส่วนต่าง ๆ ให้
สาธารณชนได้รับทราบในวงกว้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคงมุ่งบูรณาการ
การขับเคลื่อนระหว่างกองทั พกับ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตาม
แนวบริเวณชายแดน ซึ่งมีผลต่อความมั่นคง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น มี
รายจ่ายลดลง อันจะนามาซึ่งความมีเสถียรภาพด้านความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7. สร้างกลไกการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ด้าน มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขึ้นในสานักงานปลัดหน้า ๕ สานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นศูนย์กลาง
การประสานติดตาม และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกัน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลระหว่างกัน

***************

