ชุมชนบานโนนรังชวยกันบมเพาะความเปนธรรมในสังคม
เย็นฤดี วงศพุฒ
ความนํา
กอนจะมาถึงบานโนนรัง มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เริ่มโครงการเสริม
กระบวน การเรียนรูเพื่อพัฒนาชุมชน(ครพ.)ในป ๒๕๒๗ เนื่องจากผูริเริ่มโครงการเคย
เปนเจาหนาที่ของ มูลนิธิฯ ไปรวมงาน โครงการNET เมื่อประเมินผลงานออกมาแลว แต
และตึ๋ง เห็นวาเรามัวแต หวงใยหมูบานชายแดน ตามที่แหลงทุนใหไปทดลองดําเนินการ
ทําไมไมตรงไปศึกษาชุมชน หมูบานคนไทย ซึ่งก็ยากไรไมแพรอยตอชายแดนไทย-เขมร จึง
ขอทําการสํารวจและเรียนรูชุมชน ที่ตําบลหนองบัว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร เมื่อ
มูลนิธิฯอนุมัติโครงการเสริมกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาชุมชน สามเกลอ แต ตึ๋ง และ
ตอย ขอเวลามูลนิธิหนึ่งป เพื่อหาคําตอบ วา ทําไมชาวนา จึงจน ทําไมไมรูรอบ ทําไมสุขภาพ
ไมแข็งแรง ๓ ชีวิต ไปกินอยูในหมูบานหนองบัว หนองกลาง ขี้ตุน โพนครก สําโรง ฯลฯ มี
วรรณกรรมอยางนอย ๓ เรื่อง อาทิ ชางเหยียบนาพญาเหยียบเมือง วิทยานิพนธเรื่องโรงสี
รวม วิถชี ีวิตบานดงมัน แนวทางจัดทุนการศึกษาเพื่อชีวิตของกลุมครู แมมูลสายไหม
การนําเสนอผลการศึกษาชุมชนเมื่อมีการประเมินผลกอนทําโครงการโดยราฟาที่
โรงแรม เพชรเกษม สุรินทร ถกเถียงกันทั้งวันหาจุดเดน จุดดอย และโอกาสเพื่อยกระดับ
ความรูของคนใน ชุมชน แตเปน นักคิด นักประพันธ สรุปเปนบทกลอนวา
เสริมกระบวนการเรียนรู
สูถึงแกนของปญหา
ใชวัฒนธรรมนําการพัฒนา
เพิ่มมูลคาภูมิปญญาไทย
ที่ประชุมตกลงกันไดวา โจทยสามขอตองใหสามเกลอไปคิดกรองหาคําตอบและลองทําในเขต
อําเภอทาตูม ตําบลหนองบัว ตําบลโพนครก หวยอารีย หรือหมูบานอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

ลองตอบคําถามขอ ๑ วาทําไมจึงจน สามเกลอที่ไปถามเขาก็จนเหมือนกันในขณะนั้นป
๒๕๒๘ งานเริ่มแรกแตไปพูดคุยกับชาวบาน ทําบัญชีรายจายซึง่ ตัวเองเรียนรัฐศาสตร เพื่อน
ฝูงเปนรัฐมนตรี และผูว าราชการจังหวัดไปแลวหลายคน แตยังจนเงินแตไมจนปญญา จึง
สนทนาในวงเหลาวาเงิน หายไปไหน วิเคราะหรายจายในครัวเรือนเอาความจริงมาคุยกันจะ
หาทางแกจนไดอยางไร เงินหาย ไปกับเหลา บุหรี่ ที่ทําลายสุขภาพ เปนผลใหมีคนเลิกเหลา
ไดหลายครอบครัว
เงินสวนหนึ่งหายไปกับการสีขาวรานเถาแก เสียไปทั้งขาวปลาย และรําขาว แกลบที่
จะเอา ไปทําปุย ภายหลังเวทีนี้ทําใหเกิดโรงสีรวม ยืมเงินมูลนิธิฯไปตั้งโรงสีที่หนองกลาง
ตําบลหนองบัว บริหารงานโรงสีไมกี่ปก็เอาเงินมาคืนมูลนิธิฯ เพื่อจะไดชวยเหลือหมูบานอื่น
ตอไป ชมรมโรงสีรวม หนองกลางมีทุนเลี้ยงหมู เอาขี้หมูไปทําปุย ปลูกผักสวนครัว มีรั้วกิน
ได ลดความจนไปไดระดับ หนึ่ง
เงินสวนหนึ่งหายไปกับการเดินทางไปในเมืองซือ้ เครื่องอุปโภคบริโภค
บางคน
เดินทาง ไปซื้อซีเมนตถุงเดียว คารถแพงกวาคาสิ่งของบริโภคอุปโภค กํานันสุวรรณใน
ขณะนั้น(๒๕๓๐) จึงรวมหุนตั้งกองทุนรานคาในหมูบาน กลุมแมบานทํากลุมออมทรัพย
ผูคนไปดูงานจนกํานัน สุวรรณเหนื่อยมาก รวมทั้งลุงพุฒทําเกษตรผสมผสานที่ไรนาตน ขี้
ตุน สําโรง หลายหมูบาน มีธนาคารขาว สามเกลออยากทําโรงเรียนชาวนา ธนาคารคนจน
ถาทําสําเร็จจะยกระดับ ความสามารถของชาวบานไดจริง ซึ่งก็ไมไกลเกินฝน วันที่ตั้งกองทุน
หมูบานมีเงินหมุนเวียนเปนสวัสดิการสังคมไดพอควร
เหรัญญิกกองทุนเลาใหฟงวา
เมื่อกอนเราไมมีกองทุน ไปติดตอ ขอยืมเงินมาลงทุนที่ธนาคารแหงหนึ่งในทาตูม เตรียมใจ
ไวเลยวา จะฝากจะถอนเอาหมอนไปดวย เขาใหรอนานขนาดนั้นเชียว พอเราเริ่มมีกองทุน
ใหญขึ้นทุกเดือน เจาหนาที่ธนาคารมาบริการเรา ถึงบานหนองกลางเชียวนะ
คําถามขอที่ ๒ ทําไมจึงไมรูรอบ ขาวสารจากโทรทัศน และวิทยุสอนใหชาวบาน
เรียนรู อะไรบาง สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ หนังขายยามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตคนใน
หมูบานจํานวน มาก ตึ๋งมอบทุนการศึกษาใหเด็กถามวาหนูโตขึ้นมาอยากเปนอะไร เด็กตอบ

วาอยากเปนเมียเถาแก ในเมือง จะไดเอาเงินมาทําบุญทอดกฐิน นายอําเภอ ผูวาราชการ
จังหวัดจะไดมาตอนรับ หากขายกลวยปง อยูบ านนาก็เปนแคอีมา สูเมียเถาแกเดิมชื่ออีมี
ตอนมาถอดกฐินเปนคุณรัศมีไปแลว นี่แหละอิทธิพลจากสื่อหนังขายยา ทําใหสามเกลออยาก
ปฏิวัติสื่อการเรียนรู ชุมชนทาตูมเห็นดวย หนังขายยาจึงเปนประเด็นที่ชาวบานโส (เสวนา
ถกเถียง)กันวามีผลกระทบตอชุมชนอยางไร เปนแรงเสริมหรือแรงถวงการพัฒนาหมูบาน
นอกจากหนังขายยายังมีรําวงลอมผา ดิสโกเท็กซ เคลื่อนที่ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย
จึงเปนสถานที่ใหชุมชนมาวิเคราะหสื่อดวยกันและ หาสื่อสรางสรรคเขามาแทนที่ โหนง
ผูจัดการมูลนิธิจึงติดตอกลุมมายาไปชวยสอนในโรงเรียน
ทําใหครูหลายคนมาเปน
อาสาสมัครการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ปฏิวัติสื่อการเรียนรูด วยชุมชน เพื่อชุมชน บอ
ใบไม เปนสื่อที่หางาย ใหนักเรียนคิด จากสื่อบอ ใบไม กลายเปนประเด็นเสวนา เรื่องสื่อทัง้
ชุมชน ปลายปไดจัดเสวนาเขาคายเยาวชนนักเขียน พัฒนาสื่อกันเอง เอาวัสดุที่หาไดใน
ชุมชน ลุงพุฒ มีความรูเรื่องตนไมมากที่สุด ตอมาไดทําเกษตรผสมผสาน ผูคนไปดูงานกัน
มาก
คําถามขอที่ ๓ ทําไมสุขภาพไมแข็งแรง ความแข็งแรงทัง้ กายและใจทําใหบุคคล
เปนสุข หมูบานที่สามเกลอไปอยูไดรับการตอนรับจากชุมชนเปนอยางดี ชาวบานชวนมูลนิธิ
ซื้อที่ ๑๔ไร ตั้งใจจะเปน social laboratory จะเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน เรื่องดิน น้ํา
ปา คน เนื้อที่ ที่ชาวบานขายใหเพราะดินมันหมดสภาพแลว ทําไมจึงหมดสภาพ เพราะ
ชาวบานเรียนรูจากสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธปุยเคมีนานาชนิด และใชติดตอกันมารวม๑๕ ป
ดินจึงเสียหมด ไมมีอาหารในดิน ปลูกอะไรก็ไมไดผล ชาวบานจํานวนมากบริโภคอาหาร
พืชผักจากตลาดที่ใชสารเคมีมากเกินพิกัดจึงรับเอาสารพิษไวในรางกาย ดิน น้ํา ปา ขาด
ความสมดุล สารอาหารในดินหมดไป ชาวบานมีพฤติกรรมสุขภาพที่ตองแกไขดวน ผืนดินจะ
ใหเปนวนเกษตรพิสูจนวาสามารถฟนตัว ไดภายใน ๓ ป เวลานี้ชาวบานมาปลูกถัว่ แตงกวา
มะเขือ ใชปุยอินทรีย ผลิตเอง มีรายไดทุกวัน จากการขายผักที่ใชเปนอาหารประจําวัน

๑๘ ปผานไป ไวเหมือนติดปกบิน ผูประสานงานโครงการเสริมกระบวนการเรียนรู
เพื่อ พัฒนาชุมชน(ครพ.)เปลี่ยนไปหลายคน ครั้งหนึ่ง ประสิทธิ์ เปนผูประสานงานโครงการ
เคยเปน นักเรียนทุนโครงการชางเผือกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูรวมงานหลายคน
เปนบัณฑิตใหม ไฟแรงมีภรรยาเปนครูชื่อรําเพย ชาวบานบอกวา ชื่อโครงการยาวเกินไปหาก
เรียกโครงการ ครพ. วา โครงการครูรําเพย จะตรงประเด็นกวาและชาวบานไปปรึกษาหารือ
เจาหนาที่ไมผิดตัว เมื่อมีการสรุปบทเรียน ๑๖ ป (๒๕๔๕) โครงการครพ. ทั้งประสิทธิ์ เรือง
คําและอาจารยราํ เพย ก็มารวมประชุมที่โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย ผูรวมงานเปนดอก
เตอรไป ๓ คน สวนประสิทธิ์ไปรับราชการที่จงั หวัดอุบลราชธานี สนั่น ชูสกุล (แต) เปน
นักวิจัยชุมชนอาวุโส วีระ นิจไตรรัตน (ตึ๋ง) เปนผูอํานวยการวิทยาลัยจัดการทางสังคมภาคอ
อีสาน ตอย รวมทํางานเปนนักวิจัยการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุขของมูลนิธิพัฒนาอีสาน
(NET)
จากหนองบัวถึงโนนรัง
ขอแนะนําเรวงค ศรีชะอุม มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนผูประสานงานโครงการเสริมกระบวนการเรียนรูตอจากฮวง
ตั้งแต ๑๕ มกราคม ๒๕๓๘ จนถึงปจจุบัน ไดบริหารจัดการเปนคุณอํานวย คืออํานวย
ความสะดวกแกชุมชนตางๆ ใน อําเภอทาตูมดังนี้
๑. กลุมเครือขายแมบานทอผายอมสีธรรมชาติ ตําบลหนองบัว
๒. ชมรมเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพบานพิงพวย-โนนรัง
๓. กลุมแมบานเลี้ยงสัตวเพื่อเสริมรายไดตําบลหนองบัว
๔. โครงการจัดสวัสดิการเรงดวนสําหรับผูดอยโอกาส อําเภอทาตูม
๕. โครงการผูหญิงกับการพึ่งตนเองในกระแสโลกาภิวัตน

๖. โครงการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเรื่องการทําเกษตรปลอดสารพิษ
๗. ประสานแนวทางการศึกษาทางเลือกใหมของกลุมครูแมมลู สายไหม
๘. โครงการศึกษารวบรวมภูมปิ ญญาและแสวงหารูปแบบการปลูกฝายพันธุ
พื้นบานแบบอินทรียสําหรับใชประโยชนใหเหมาะสมกับบริบทชุมชน
๙. โครงการเพาะเห็ดฟางดวยระบบไอน้ํา ตําบลหนองบัว
๑๐. โครงการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข
(บานพิงพวย-โนนรัง)
ในป ๒๕๔๗ เรวงค ไดรับโลเชิดชูเกียรติกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดสุรินทร
จะกลาวถึงการเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งความเปนธรรมในสังคม ของชาวบานโนน
รัง จากคําบอกเลาของเรวงค ซึ่งขณะนี้ทําหนาที่ผูประสานงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรแบบองครวมบานโนรังเพื่อนําไปสูช ุมชนเปนสุข ไดทุนสนับสนุนจากกรมสนับ
สนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข งานสงเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบาน เรวงค
เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการจัดการความรูในชุมชน จนชาวโนนรังเกิดความตระหนัก
ที่จะแกไขความโง-จน-เจ็บ โดยชุมชนเอง คงระเบิดจากขางในตามที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงตรัสสอนเมื่อเริ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง
มีหมูบานในโครงการตั้งหลายหมูบาน ทําไมเรวงคเลือกโนนรัง เขาตอบวาหลาย
หมูบานทํางานเศรษฐกิจพอเพียง ประมาณ รอยละ ๕๐-๗๕ โนนรังมี ๗๒ ครอบครัว
ทํางานรวมดวยชวยกัน ๑๐๐% ผูนําหมูบานเริ่มขั้นตอนทํางานรวมกันดังนี้
1. การสัมมนาชุมชน “นโยบายสรางนําซอม” และบทบาท PCU (Public Health
Community Unit)
2. รณรงคการเลือกบริโภคอาหารและพืชผักที่ปลอดภัย
3. อบรมใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยจากสารพิษ สารเคมี และระบาดวิทยา
4. รณรงคการตรวจสุขภาพประจําป(หาสารพิษ สารเคมีในรางกาย)

5.

6.
7.
8.

9.
10.

สนับสนุนกิจกรรมการพึ่งตนเอง ดานอาชีพที่นํามาซึ่งการดูแลสุขภาพของคน
ใน ชุมชนโนนรังแบบองครวม
สนับสนุนกิจกรรมการดูแลสุขภาพในชมรมรักษสุขภาพโดยหมอยาพื้นบาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน
โครงการเขาคายกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําครอบครัว
ตนแบบ เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวมบานโนนรังเพื่อนําไปสู
ชุมชนเปนสุข
การประเมินโครงการวาระ ๓ เดือน
การประกวดความเปนเลิศระหวางคุม ในเรื่องคุณภาพชีวิตแบบองครวม

การเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งความเปนธรรมในสังคม โนนรังใชทฤษฎีสามเหลี่ยมขะเยื้อนภูเขา
ของหมอประเวศ กลาวคือ เรวงคไดจัดการความรูรวมกับชาวบานตอเนื่องกันมาเปนเวลา
หลายป มีทักษะการทํางานสานตอกระบวนการเรียนรู มีเทคนิคการรวบรวมขอมูลโดยการมี
สวนรวม จนชาวโนนรังเห็นประจักษจริงวา
เมื่อตรวจสุขสุภาพกอนเขารวมโครงการมี
สารเคมีในเม็ดเลือด ชาวบานซึง่ มีอาการนาเปนหวง กี่ราย เมื่อประกอบอาชีพการเกษตรฝก
ปฏิบัติจนทําเกษตรอินทรีย และนําไปใชในชีวิตประจําวัน ๖ เดือน ผานไป สารเคมีในเม็ด
เลือดที่เปนอันตรายมีกี่ครอบครัว เมื่อปฏิบัติตัวตามขอแนะนําแลว สารอันตรายลดลงได
หลายครอบครัว จึงทําเกษตรอินทรีย ๑๐๐% ในเวลาผานไป ๙ เดือน เพราะเรวงค ฝก
ชาวบานใหมีผูนําถึง ๔ คุม ใหสามารถประเมินผลเปน และนําผลการประเมินไปเปลี่ยน
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตไดจริง เพราะเกิดความรูจริงที่ถูกตองและสัมผัสได จนเกิดพลัง
ทางสังคมทั้งชุมชนโนนรัง ตางรวมดวยชวยกัน นายสมบูรณ กะการดี ผูใหญบาน เปนตัว
จักรสําคัญ ดึงทรัพยากรจาก อบต.ตําบลบัวโคก ตําบลเมืองแก และเจาหนาที่สถานีอนามัย
ตําบลโสมนมาเปนผูตรวจเลือดใหแกชาวบาน โรงเรียนก็เห็นความสําคัญจึงใหตรวจเลือดให
เด็กนักเรียนดวย

งานนี้พัฒนาการอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร เปนกรรมการทองถิ่นมูลนิธิการศึกษา
เพื่อชีวิตและสังคม ยายไปอยูสพุ รรณบุรี ความเปนธรรมในสังคมเริ่มตนอีกแลวที่บางปลามา
คุณเชาว นวมทอง เปนชาวสุพรรณบุรี ไปเห็นการทํางานของเรวงคที่ทาตูม ไดใหโอกาส
ชาวบานที่โนนรัง อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูงานเกษตรอินทรียที่ชาว
บางปลามาทํามานานแลว ไดผลเปนที่พอใจปลอดภัยตอชีวิต

ขยายผลแบบธรรมชาติตามความเชื่อดังที่เคยปฏิบัติมา จากการสํารวจเก็บขอมูลที่ผานมา มี
ผูสนใจชวงทําแปลงนํารองประมาณ ๑๕๐ ราย ๑๕,๐๐๐ ไร
ทางโครงการไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูประสานงานทั้ง ๕ ตําบล และผูทํา
แปลงนํารองทั้ง ๓๐ แปลง ที่ทําใหโครงการดําเนินไปอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ที่ตั้งไวอยางชัดเจน

ภูมิปญญาพื้นบาน
โครงการเกษตรอินทรีย อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

ชีวภาพในนาขาว
1. น้ําหมักสูตรเรงโต วัตถุดิบ ๑. พืชสด (สวนยอด) ๓ กิโลกรัม ๒.
กากน้ําตาล ๑ กิโลกรัม ๓. สับปะรด๑ หัว ถาตองการมากเพิ่มสวนผสม วิธี
ทํา นําพืชสด มาบดหรือหั่นใหละเอียดที่สุดนําใสลงถังพลาสติก เติม
กากน้ําตาลลงไปพรอม สับปะรดเอาเปลือกที่มีตาติดสับใหละเอียด หมักทิ้งไว
๑๐ วัน จะตองคนใหเขากัน ทุกวัน หลังจากนั้นใหเติมน้ํามะพราวออนลงไป
๑-๒ ลูก หรือประมาณ ๑ ลิตร หมักตอไปจนครบ ๑ เดือนแลวนําไปใชใน
อัตรา ๒๐-๓๐ ซีซี ตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพนชวงเชาหรือเย็นเทานั้น หมายเหตุ
หากมีกลิ่นเหม็นใหเติมกากน้ําตาลลงไป เล็กนอย
วัตถุดิบ ๑. ไขไก ๕ กิโลกรัม ๒. กากน้ําตาล ๕
2. น้ําหมักสูตรเรงดอก
กิโลกรัม ๓. แปงขาวหมาก ๑ ลูก ๔. ยาคูลย ๑ ขวด วิธีทํา นําไข
ไกบดใหละเอียด ใสถงั พลาสติก เติมกากน้ําตาลแลวคนใหเขากันอีกครั้ง หมัก
ทิ้งไว ๗ วัน คนทุกวันแลวเติมน้ํามะพราวออนอีก ๕ กิโลกรัม หมักครบ ๑๐
วัน แลวนําไปใชในอัตรา ๕-๑๐ ซีซี ตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพนเมื่อขาวอายุ ๕๐
วัน ถึงเก็บเกี่ยว ฉีดพนชวงเชาหรือเย็นเทานั้น หมายเหตุ ถาใชไมหมดคอยคน
ไว กันการแข็งตัว
3. น้ําหมักสูตรบํารุงดอก บํารุงผล วัตถุดิบ ๑. ผลดิบ+ ผลสุก(เทาๆ กัน) ๓
กิโลกรัม ๒. กากน้ําตาล ๑ กิโลกรัม ๓. สับปะรด ๑ หัว ถาตองการ

ชาวบานโนนรังไปแลกเปลี่ยนเรียนรูหมูบานเกษตรอินทรียที่อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ ไปดูชาวบางแมหมายทําไม
กวาด ไดรางวัล OTOP ระดับ ๔ ดาว ไปดูศูนยพัฒนาสุขภาพชุมชน ตอไปนี้เปนบันทึก
เรื่องการทําเกษตร อินทรีย ของชาวบางปลามา บันทึกโดย สจ. เสมียน หงษโต ประธาน
นายเนตร ปนแกว ผูเขียน นางสาวพิชชา ปนแกว ผูพิมพ
โครงการเกษตรอินทรีย อําเภอบางปลามา ไดดําเนินการเปนระยะเวลาชวงหนึง่ ทํา
ใหเกิดผลดีตอเกษตรกรอําเภอบางปลามาเปนอยางมาก เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด
แบบที่ทําอยูเดิมๆ ไดโดยการละละเลิกการใชสารเคมีมาใชชีวภาพแทน เพื่อลดตนทุนการ
ผลิตลงไดไมต่ํากวา ไรละ ๘๐๐ บาท สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น สิ่งแวดลอมดีขึ้น หนี้สิน
ลดลง
จากการทําแปลงนํารองทั้ง ๕ ตําบล จํานวน ๓๐ แปลงๆ ละ ๓ ไร ไดปฏิบัติตาม
วิธีการ ทํานาโดยชีวภาพเปนหลัก ซึง่ เกษตรกรที่ทําแปลงนํารองนั้น ไดรับความพอใจจาก
ผลผลิตที่ไดรับ เพราะมีกําไรมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ ดิน น้ํา สุขภาพ ลดตนทุนทาง
ครอบครัวตลอดจนญาติพี่นอง เกิดการยอมรับและเห็นดวย จึงมีการพูดคุยบอกตอ เปนการ

มากเพิ่ม วัสดุตามสัดสวน วิธีทํา
นําวัสดุขอ ๑, ๓ มาสับหรือบดให
ละเอียด ใสลงถังพลาสติกแลวเติมกากน้ําตาลลงไป คนใหหเขากันทุกวัน ครบ
๑๐ วัน แลวเติมน้ํามะพราวออน ๑-๒ ลูกลงไป หมักจนครบ ๑ เดือน แลว
นําไปใชอัตรา ๒๐-๓๐ ซีซี ตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพนชวงเชาหรือเย็นเทานั้น
หมายเหตุ ขณะหมักหากมีกลิน่ เหม็นใหเติมกากน้ําตาลลงไปเล็กนอย
4. น้ําหมักสมุนไพรปองกันและกําจัดแมลง วัตถุดิบ ๑. สมุนไพรที่มีรสชาด
-ขม= บระเพ็ด ฟาทะลายโจร สะเดา ขี้เหล็ก ฯลฯ -เผ็ด= พริก พริกไท ดีปรี
ลูกยี่โถ ขมิ้น ขมิ้นไพร ฯลฯ -เมา= หางไหล หนอนตายหยาก กลอย ยาสูบ
ซาก เมล็ดมันแถวฯลฯ -ฉุน= หอม กระเทียม มะกรูด ตะไครหอม สาบเสือ
ขาฯลฯ ๒. เหลา
๓. น้ําสมสายชู หรือใชเมททิลแอลกอฮอรแทนได
วิธีทํา นําสมุนไพรที่พอหาได รสละ ๓-๔ อยาง มีน้ําหนักประมาณ ๕๐
กิโลกรัม นํามาสับบดใหละเอียด แลวนําลงในถังพลาสติก เติมเหลาขาว +
น้ําสมสายชู อยางละ ๒ ขวด ลงไป หรือ เมททิลแอลกอฮอร ๕ ลิตร เติมน้ํา
สะอาดใหทวมสมุนไพร หมักทิ้งไว ๑ เดือน แลวนําไปใช ๕๐-๖๐ ซีซี ตอน้ํา
๒๐ ลิตร ฉีดพนเชาหรือเย็นเทานั้น หมายเหตุ ขณะหมักหากมีกลิ่นเหม็น
ใหเติมกากน้ําตาลลงไปเล็กนอย
5. สมุนไพรปองกันและกําจัดเชื้อรา วัตถุดิบ ๑.สมุนไพรที่มีรสฝาด เชนเปลือก
เงาะ เปลือกมังคุด หมากสด ลูกมะพราว ทับทิม ลูกตะโก ลูกมะเกลือ
เปลือกแค เปลือกขอยวานน้ํา ฯลฯ ๒. น้ําสะอาด วิธีทํา นําสมุนไพร รสฝาด
มาประมาณอยางนอย ๗ อยาง สับหรือบดใหละเอียดใสลงถังพลาสติก เติม
น้ําสะอาดลงไปพอทวม หมัก ๑ เดือน คนใหเขากันทุกวัน อัตราการใช ๕๐๖๐ ซีซี ตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพนชวงเชาหรือเย็นเทานั้น
หมายเหตุ ขณะหมักหากมีกลิ่นเหม็นใหเติมกากน้ําตาลลงไปเล็กนอย

6. ปุยหมักชีวภาพ วัตถุดิบ ๑. ปุยคอก(มูลวัว + มูลไกฯลฯ) ๑ ตัน ๒.
แกลบดํา(ขี้เถา) ๔๐๐ กิโลกรัม ๓. รําละเอียด ๑๐๐ กิโลกรัม ๔. น้ํา
หมักชีวภาพ ๒ ลิตร/น้ํา ๒๐๐ลิตร
วิธีทํา นําวัสดุขอ ๑,๒,๓ มา
ผสมคลุกเคลาใหเขากัน นําน้ําขอ ๔ ลาดเคลาจนมีความชื้น ๕๐% คลุมกอง
ดวยพลาสติก ทิ้งไว ๑๐ วัน แลวกลับกองปุย หลังจากนั้น กลับกองปุย ทุก ๕
วัน หมักครบ ๑ เดือน นําไปใช อัตราการใชนาขาวไรละ ๑๕๐ กิโลกรัม
การทํานาชีวภาพ
๑.การเตรียมดิน
๑. กระจายฟางเมื่อเกี่ยวขาวเสร็จแลว
๒. ย่ําตอซังเพื่อใหฟางยุบตัว
๓. หวานปุยหมักไรละ ๑๐๐-๑๕๐ กิโลกรัม
๔. นําน้ําเขาแปลงนา พรอมหยดน้ําหมักชีวภาพไรละ ๒ ลิตร
๕. ทิ้งไวประมาณ ๑๐-๑๕ วัน ไถกลบตอซัง
๖. ทําเทือก พรอมกับหยดน้ําหมักชีวภาพไรละ ๑ ลิตร
๒.หวาน
๑. เลือกเมล็ดพันธดี ตามความตองการ แลวคัดเลือกเมล็ดลีบออก
๒. แชขาว ๑ คืน แลวนําขึ้นมา
๓. หวานไรละ ๑๕ -๒๐ กิโลกรัม
๓. การดูแลรักษา
๑. ขาวอายุไมเกิน ๑๕ วัน นําน้ําเขาแปลงนาพรอม หยดน้ําหมักชีวภาพสูตรเรงโต
ไรละ ๑ ลิตร

๒. ขาวอายุ ๒๐ วัน ฉีดน้ําหมัก(สูตรเรงโต + สมุนไพร)
๓. ขาวอายุ ๓๕ วัน ฉีดน้ําหมัก(สูตรเรงโต + สมุนไพร)
๔. ขาวอายุ ๕๐ วัน ( ๑) ฉีดน้ําหมัก(สูตรเรงโต +เรงดอก + สมุนไพร)
(๒) หวานปุยหมักอีกไรละ ๕๐ กิโลกรัม
๕. ขาวอายุ ๗๕ วัน ฉีดน้ําหมัก(สูตรเรงดอก + สมุนไพร+ สูตรบํารุงดอก)
๖. ขาวอายุ ๙๐ วัน ฉีดน้ําหมัก(สูตรเรงดอก +บํารุงดอก + สมุนไพร)
หมายเหตุ การนําน้ําเขานาแตละครั้งใหหยดน้ําหมักชีวภาพ + สมุนไพรไรละ ๑ ลิตร

ขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโต พันธุขาวสุพรรณบุรี
ระยะที่๑.

ขอมูลเปรียบเทียบตนทุนตอ ๑ ไร(โดยประมาณ)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
รวม

ทําแบบเคมี

เตรียมดิน
คาพันธุขาว ๓ ถัง
คายารวม
คาปุย
คาจางแรงงาน
คาน้ํามัน
คาเกี่ยว
คาเชา

๒๘๐ บาท
๒๕๕ บาท
๕๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๓๒๐ บาท
๓๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๓,๒๕๕ บาท

ทําแบบชีวภาพ

เตรียมดิน
คาพันธุขาว ๒ ถัง
คายา(ชีวภาพ )
คาปุย
คาจางแรงงาน
คาน้ํามัน
คาเกี่ยว
คาเชา

๒๘๐ บาท
๑๗๐ บาท
๑๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
๓๒๐ บาท
๓๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒,๔๗๐ บาท

เกษตรกรบางรายลดคาใชจาย คาเชา คาแรง พันธ ไดอีก ๙๐๐ บาท/ไร ทําใหตนทุนต่ํา
กวาใชเคมี กลาวคคือ ใชสารเคมีไรละ ๒,๒๖๕ บาท ใช ชีวภาพ ๑,๔๘๐ บาท

ชีวภาพ
-อายุขาว ๒๕วัน
-ความสูง ๓๐ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๑๓ ซม.
ปานกลาง ๒ ซม.
สั้นสุด ๑ ซม.
-ความกวางของใบ ๐.๔ ซม.

เคมี
-อายุขาว ๒๕วัน
-ความสูง ๔๖ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๑๔ ซม.
ปานกลาง ๖ ซม.
สั้นสุด ๑ ซม.
- ความกวางของใบ ๐.๔ ซม.

เคมี
-อายุขาว ๔๕วัน
-ความสูง ๗๓ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๑๘ ซม.
ปานกลาง ๙ ซม.
สั้นสุด ๓ ซม.
-ความกวางของใบ ๐.๖ ซม.

ชีวภาพ
-อายุขาว ๔๕ วัน
-ความสูง ๕๙ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๒๔ ซม.
ปานกลาง ๘ ซม.
สั้นสุด ๒ ซม.
- ความกวางของใบ ๐.๗ ซม.

ระยะที่๒.

ระยะที่๓.

ระยะที่ ๕.
เคมี
-อายุขาว ๗๕วัน
-ความสูง ๗๖ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๒๑ ซม.
ปานกลาง ๘ ซม.
สั้นสุด ๓.๕ ซม.
-ความกวางของใบ ๐.๙ ซม.

ชีวภาพ
-อายุขาว ๗๕ วัน
-ความสูง ๗๕ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๒๔ ซม.
ปานกลาง ๑๑ ซม.
สั้นสุด ๔ ซม.
- ความกวางของใบ ๐.๘ ซม.

ระยะที่๔.

เคมี
-อายุขาว ๑๑๕ วัน
-ความสูง ๙๖ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๑๖ ซม.
ปานกลาง ๖ ซม.
สั้นสุด ๓ ซม.
-ความกวางของใบ ๑.๑ ซม.

ชีวภาพ
-อายุขาว ๑๑๕ วัน
-ความสูง ๑๒๘ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๒๓ ซม.
ปานกลาง ๑๑ ซม.
สั้นสุด ๕ ซม.
- ความกวางของใบ ๑.๓ ซม.

เคล็ดลับบอกตอ
เคมี
-อายุขาว ๙๐วัน
-ความสูง ๘๓ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๒๑ ซม.
ปานกลาง ๗ ซม.
สั้นสุด ๔ ซม.
-ความกวางของใบ ๑.๑ ซม.

ชีวภาพ
-อายุขาว ๙๐ วัน
-ความสูง ๑๒๕ ซม.
-ความยาวของราก
ยาวสุด ๒๔ ซม.
ปานกลาง ๑๓ ซม.
สั้นสุด ๖ ซม.
- ความกวางของใบ ๑.๒ ซม.

การตอหัวเชื้อ(ขยายเชื้อ)
๑. น้ําหมักชีวภาพ ๑ ลิตร
๒. กากน้ําตาล
๑ ลิตร
๓. น้ําสะอาด
๑๐ ลิตร
๔. สับปะรด
๑ หัว
วิธีทํา นําขอ ๑,๒,๓ มารวมกันแลวคนใหเขากันในถังพลาสติก นําสับปะรดที่สับละเอียด
แลวใสลงไปหมัก ใชเวลา ๗ วัน นําไปใชอัตรา ๕๐-๑๐๐ ซีซี ตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพน ถา
ตองการขยายมากใหเพิ่มตามสัดสวนขางตน
ที่บันทึกไวนี้เปนความรูทองถิ่นบางปลามา สุพรรณบุรี ซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
เปนผล ใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข และสามารถถายทอดองคความรู แลกเปลี่ยนกับชาวโนนรัง
สุรินทร ที่ชํานาญเรื่องชีวภาพ ซึ่งใชสูตรตางกันเล็กนอย เนื่องจากใชกับการปลูกแตงโม ทั้ง
สองชุมชน ตางมีอาหารที่ปลอดภัย มูลนิธิฯขอขอบคุณ ประธานกลุมภูมิปญญาพื้นบาน
โครงการเกษตร อินทรีย อําเภอบางปลามา ครั้งแรกตั้งมูลนิธิฯ ตางมีความฝนที่จะเห็น

โรงเรียนชาวนา ๓๕ ป ผานไป ไดเห็นความกาวหนาของโนนรังแลว มาพบการบันทึกการทํา
นาของชาวบางปลามาดวยองคความรู เปรียบ เทียบการใชเคมีกับชีวภาพ วาใหผลผลิต
ตางกัน อีกทั้งยืนยันชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง วาไมใช เปน เพียงแตความฝน หากลงมือทํา
จะพบความจริงอิงคุณธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

