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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ตอน ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

               ในท่ามกลางความโชคร้ายของการมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ไม่รู้จักใช้ให้เกิดความยั่งยืน   
ก็ยังเคราะห์ดีที่มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งตระหนักถึงปัญหา จึงรวมตัวกันตั้ง “กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว”  
เมื่อต้นปี ๒๕๔๑  โดยมี นายอ านาจ  หมายยอดกลาง  เป็นประธานกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยกันฟ้ืนฟูสภาพป่า  
อนุรักษ์ดินและน้ า   โดยท าการเกษตรแบบไร้สารพิษ ไม่ให้มีสารเคมีตกค้างไหลลงไปสู่แหล่งน้ าทางตอนล่าง อย่างไร
ก็ตาม การด าเนินงานของเกษตรกรมีขีดจ ากัด เช่น ฝายที่ก่อสร้างขึ้นเองพังทุกปี  เนื่องจากความแรงของกระแสน้ า 
กลุ่มเกษตรกรจึงขอพระราชทานพระมหากรุณา  ซึ่งต่อมา ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก้าฯ รับ “โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว”  ไว้เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม 

                 ที่ช่วยดักตะกอนดินฟื้นฟูให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

                กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว ได้จัดท าแปลงสาธิตและด าเนินการฝึกอบรม 
ถ่ายทอด เทคโนโลยีการใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี  ในการเพาะปลูกพืชให้แก่เกษตรกรที่สนใจเดินทางมาศึกษาดู
งาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น  รวมทั้งได้ขยายผล
การเกษตรแบบไร้สารพิษไปสู่เกษตรกรทั่วทั้งพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว มีการจัดตั้งสหกรณ์ ธนาคารหมู่บ้าน มีการ
พัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม โดยเมื่อปี ๒๕๔๓  ได้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนของ
ธนาคารออมสิน  เขียนโครงการขอความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาของรัฐบาลออสเตรเลียในการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม  และนับได้ว่าเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันประสบความส าเร็จในการพัฒนาอาชีพ ตามแนว
พระราชด าริทฤษฎีใหม่  โดยแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ท ากินเป็นแหล่ง น้ าส ารอง ปลูกพืชผสมผสาน เพ่ือเป็นหลั กประกัน
ความเสียง ปลูกข้าวส าหรับการบริโภค ดังนั้น จึงมีความพออยู่พอกิน ตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ผลผลิตที่เหลือน ามา
รวมกันเพ่ือแบ่งปันและขาย  โดยมีการวมกลุ่มประสานงานด้านการตลาดและแหล่งเงินทุนเพ่ือขยายกิจการอย่าง
มั่นคง  ซึ่งเป็นการก้าวสู่ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓ 

               ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน 
               นอกจากนี้ การด าเนินการจัดท าแปลงสาธิตและฐานการเรียนรู้ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ 

ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ขยายผล
อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยการท างานร่วมกันระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการด าเนินบทบาทเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งด้านองค์ความรู้และ
ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นตามแนวทางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  แต่ด าเนินการบริหาร
จัดการโดยชาวบ้าน จึงเรียกโครงการนี้ได้ว่าเป็น “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน” 

               ส าหรับผลผลิตของกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ ส่วนใหญ่เป็นพืชผักผลไม้  ในระยะแรกเคย 
ส่งให้บริษัทการบินไทย จ ากัด บางส่วนส่งจ าหน่ายที่ตลาดสุรนคร จังหวัดนคราชสีมา และตลาดบางกะปิ กรุงเทพฯ 
ปัจจุบันไม่ได้ส่งแล้วเนื่องจากมีตลาดกว้างขวางมากขึ้น ได้แก่  ร้านเลมอนฟาร์ม ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
เครือข่ายมังสวิรัติในกรุงเทพฯ 

                โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว มีผลผลิตพืชผักผลไม้ไร้สารพิษประมาณ 
 ๑๐,๕๐๐ –๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อเดือน มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สารไล่แมลง ฮอร์โมน
ผลผลิตพืชจากน้ าส้มควันไม้ (น้ าที่ได้จากการเผาถ่าน)   การท าไบโอแก๊สจากพืชผักและอาหารที่เหลือใช้ การท า
น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วและเมล็ดสบู่ด า  เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ มีผู้สนใจเข้ามาฝึกอบรมและ
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ศึกษาดูงาน เฉลี่ยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ต่อปี  โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ที่ส่งมาฝึกอบรม ประมาณ ๑,๐๐๐ คนต่อปี 

                ส าหรับความร่วมมือกับเครือข่ายในด้านองค์ความรู้ การตลาดและแหล่งทุน ได้แก่ สถาบัน 
เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษทั่วประเทศกว่า ๒๐ จังหวัด นอกจากนี้ ยัง
เป็น”ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน”ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ๑ ใน ๘๐ แห่ง ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับคณะกรรมการผู้น าชุมชนแห่งชาติ และเป็น ๑ ใน ๑๙ โครงการของโครงการเปิดทอง
หลังพระ 

               ผลส าเร็จที่เห็นได้ชัดเจน คือ การลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ลดการชะล้างหน้าดิน 
โดยการปลูกพืชคลุมดินและปลูกต้นไม้มากขึ้น ปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่
แหล่งน้ าสาธารณะ สระน้ าในไร่นาเพ่ือส ารองน้ าเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร  การปรับปรุงถนนเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิต  เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากความชุ่มชื้น และ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีมากข้ึน  ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีข้ึน 

                การรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการปลูก 
ต้นไม้ในชุมชนกับบริเวณโรงเรียน  นอกจากจะท าให้มีต้นไม้เพ่ิมขึ้นแล้วยังเปรียบเสมือนเป็นการปลูกต้นไม้ลงใน
จิตใจของสมาชิกโครงการรับนักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ  และจะจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ต่อไปภายใต้
แนวคิด“ปลูกต้นไม้ใช้หนี้” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหนี้ของสถาบันการเงินใดก็ตามที่ส าคัญก็คือ “หนี้” ที่จะต้องตอบแทน
บุญคุณของแผ่นดิน 

                ต้นไม้ที่งอกงามข้ึนเหล่านี้นอกจากจะช่วยยึดหน้าดิน เพ่ิมความชุ่มชื้นแล้ว ยังช่วยดูดซับ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยเรียนรู้ธรรมชาติเพ่ือความสุข 

                นายอ านาจ  หมายยอดกลาง ประธานกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว  มีความเห็น 
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ว่า “ ต้องช่วยกันสร้างจิตส านึก…ต้องเรียนรู้การใช้ทรัพยากรรอบตัวกับการสร้าง
ทดแทน เช่น การน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ การท าปุ๋ยชีวภาพเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน เพ่ิมผลผลิต
การเกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ท าให้เกิดก๊าซมีเทน  ซึ่งส่งผลให้โลกร้อนมากกว่า ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่า…  การท าไบโอแก๊สจากพืชผักและอาหารที่เหลือใช้ เป็นการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
มีเทนโดยไม่ปล่อยให้ไปเป็นอันตรายกับโลก…  การปลูกพืชผสมผสาน เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากกว่า   
การปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว  โดยเมื่อเก็บเก่ียวพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง  ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปกคลุมให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน…   
การปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชด าริสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง  นอกจากจะได้พืชที่เป็นอาหาร  ไม้ใช้สอย          
ไม้ที่สร้างรายได้ แล้วยังช่วยอนุรักษ์ดินและน้ าตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย…”  

                กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว จึงเป็นชุมชนตัวอย่างของการใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการด าเนินชีวิต  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความรอบคอบ
ระมัดระวังรู้จักพอประมาณ  มีเหตุผล  มีความสมดุลพอดีระหว่างการใช้ประโยชน์และการฟ้ืนฟูทรัพยากร     
รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เกิดความยั่งยืน ไม่เฉพาะในพ้ืนที่วังน้ าเขียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกให้
ปลอดภัยทั้งจากสารพิษและภาวะโลกร้อนเลยทีเดียว 

                นายอ านาจ  ได้เดินทางเผยแพร่แนวคิด วิธีการ ของกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ และการพัฒนา 
อาชีพตามแนวพระราชด าริไปทั่วประเทศ ตลอดจนได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้แก่ผู้สนใจในประเทศต่าง ๆ เกือบ   
ทั่วโลกนายอ านาจ บอกว่า เขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า ทฤษฎีการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น 
สามารถน ามาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมได้…  ที่วังน้ าเขียวจะเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการเกื้อกูล
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กันระหว่างคนกับธรรมชาติ  ซึ่งความส าเร็จที่เห็นผลได้รวดเร็ว เช่นนี้เพราะด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินั่นเอง 

                กสิกรรมไร้สารพิษที่วังน้ าเขียว จึงเป็นบทสรุปที่อาจกล่าวได้ว่า 

                …แท้จริงแล้ว คนเราต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เพราะธรรมชาติสร้างความสุขกายสุขใจ  
ถ้าเราท าลายธรรมชาติ ก็เท่ากับท าลายความสุขกายสุขใจของเราเอง… 

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1.  วันที่  5  เมษายน  2562  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  (รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม 
“สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที 4 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. วันที่ 10  เมษายน  2562  เชิญร่วมงานสงกรานต์ “กระทรวงศึกษาธิการ สืบสานวัฒนธรรม” ณ 
หอประชุมคุรุสภาและร่วมงาน “สพฐ. สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจ าปี 2562 ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค์ หน้าอาคารสามัญ 99 

3. วันที่  11  เมษายน  2562  ประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ระยะที่ 2 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 

4. แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา 
ประจ าปี 2562  Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2019) ระหว่างวนที่  
2 – 6 เมษายน  2562  ณ เมืองฮานอย  ประเทศเวียดนาม      

5.  แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 

1.  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2. ครูดีไม่มีอบายมุข  

3. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง  ข.ไข่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้น (ราษฎรบ ารุง)จังหวัดตาก 
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