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ผู้จัดทำ
ปี พ.ศ.

รายงานผลการถอดบทเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ถอดบทเรียนการพัฒนาทุน
มนุษย์และการพัฒนาพื้นที่ผ่านการดาเนินการโคก หนอง นา โมเดล (๒) ศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ในการดาเนินการ โคก หนอง นา โมเดลของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัด
สระบุรี (๓) ศึกษาแนวคิดโมเดล โคก หนอง นา สามารถนาไปมอบหมายให้สานักงานส่ งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๑ พิจารณานาผลการถอดบทเรียนไปดาเนินการขับเคลื่ อนแนวคิด โคก
หนอง นา โมเดล ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง และ (๔) ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้าง
งานสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีพื้นที่ทากินของตนเอง โดยศึกษาจากการลงพื้นที่เพื่อสารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลที่เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อม
ศรีรินทร์ ตาบทหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และบุคคลที่เกี่ยวกับพื้นที่นิคมสร้ าง
ตนเองจังหวัดลพบุรี ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
ตีความสรุปและพรรณาข้อมูล
สรุปผลการถอดบทเรียน ได้ดังนี้
๑. ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของการใช้โคก หนอง นา โมเดล ของสวนล้อมศรีรินทร์
ประกอบด้วย
๑.๑ ปัจจัยด้านความรู้ และวิธีคิด ได้แก่ (๑) ความรู้เกี่ยวกับโคก หนอง นาโมเดล ที่มีการ
นามาปรับใช้ในพื้นที่ ต้องศึกษาแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทาง
หรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๒) วิธีคิด บันได ๙ ขั้น สู่
ความพอเพี ย ง ซึ่ ง ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ห รื อ การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย
ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และ (๓)
เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ
เมื่อประสบปัญหาและอุปสรรคก็พร้อมที่จะเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขให้ลุล่วงสาเร็จ พร้อมที่
จะทดสอบ ทดลองและเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้อื่นได้ (๔) ภูมิสังคม โดยจะต้องรู้จัก
และทาความเข้าใจให้ลึกซึ้งต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ของ
พื้นที่ ยึดเอาต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นหลัก แล้วจึงนาโคก หนอง นา เข้าไปประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสม
กับพื้นที่

๑.๒ ปัจจัยการบริหารจัดการ ได้แก่ (๑) การปรับพื้นที่ให้เป็น โคก หนอง นาโมเดล โดย
การออกแบบพื้นที่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และทาการปรับพื้นที่โดยการสนับสนุนจากคนในพื้นที่ สร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างชุมชน หมู่บ้านใกล้เคียง มีการสับเปลี่ยนเวียนผลัดกันทาในพื้นที่
ของแต่ละคน เรียกว่า “การเอามื้อสามัคคี ” การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง โดยปลูกพืช
ผสมผสาน ปลูกพืชผักไว้บริโภค ขุดบ่อกักเก็บน้าเพื่อใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์น้า หรือปลูกพืชน้า
และออกแบบการขุดคลอง หนอง นา ให้มีค วามเหมาะสมและสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สู งสุด
และ (๒) กระบวนการจัดการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้ ประโยชน์จากผักตบชวา ใน
การห่มดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น การนาไปเป็นส่วนผสมในการทาเชื้อเห็ดฟาง เป็นต้น
๑.๓ ปัจจัยการมีส่วนร่วม ได้แก่ (๑) ผู้นาด้านปราชญ์ชาวบ้าน (นายบุญล้อม) เป็นผู้นา
และแบบอย่างที่มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้โดยสร้างความร่วมมือจากคนใน
ชุมชน เพื่อให้ คนในชุมชนเห็ นประโยชน์และความส าคัญของการใช้โคก หนอง นาโมเดล โดยใช้
เทคนิคการนาผักหรือผลิตภัณฑ์ไปฝาก แบ่งปัน เพื่อให้จูงใจให้คนในชุมชนหันมาสนใจและทากิจกรรม
ร่วมกัน (๒) ประชาชน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายในสวนล้อมศรีรินทร์ โดยทากิจกรรมร่วมกัน และ
นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง (๓) ชุมชน เป็นการนาแนวคิดโคก หนอง นา โมเดล มา
ปรั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง เช่ น โรงเรี ย นร้ า งในชุม ชน ซึ่ ง เป็ น การท าที่ ดิ น รกร้ า งว่ า งเปล่ า ให้ เกิด
ประโยชน์ในชุมชนและส่งเสริมให้คนเข้ามาทากิจกรรมร่วมกันอีกด้วย (๔) ภาคเอกชน ปัจจุบันสวน
ล้อมศรีรินทร์ได้รับการสนับสนุนน้านมจากบริษัทเอกชน สัปดาห์ละ ๗ ตัน เพื่อทาปุ๋ยน้านม
๒. การวิเคราะห์การปรับใช้พื้นที่ในการทา โคก หนอง นา โมเดลกับนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ลพบุรี พบข้อสาคัญในการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ แหล่งน้าไม่เพียงพอ และดินไม่อุ้มน้า เป็นผลมาจากพื้นที่นิคมในจังหวัดลพบุรี มี
สภาพพื้นที่ที่กว้างใหญ่แต่มีพื้นที่เพียงบางส่วนที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้าธรรมชาติ และสามารถทากินได้
ลักษณะมีความแห้งแล้งเกือบตลอดทั้งปี ดินไม่อุ้มน้า ไม่สามารถกักเก็บน้าได้เท่าที่ควร จึงทาให้ยาก
ในการทาเกษตรที่ต้องใช้น้าในปริมาณมาก จึงเป็นข้อจากัดที่สามารถปลูกพืชได้เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น
ซึ่งในการนามาปรับใช้โคก หนอง นา โมเดล อาจจะมีในส่วนของ “หนอง” ที่สามารถเกิดขึ้นได้ยาก
จึงเกิดความพยายามแก้ปัญหาโดยวิธีการทาแซนวิชดิน เพื่อให้เกิดเป็นดินที่สามารถอุ้มน้าได้มากขึ้น
๒.๒ บุคลากร/เจ้าหน้ าที่ไม่เพียงพอ ในการทางานที่มี จานวนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่
จากัดอาจส่งผลให้ ไม่สามารถดูแลสมาชิกในนิคมได้อย่ างทั่วถึงทั้งหมดและก่อให้เกิดปัญหาในระยะ
ยาว เช่น การมีผู้บุกรุกเข้ามาใช้พื้นที่ในนิคมฯ หรือการบริหารจัดการ การเข้าไปดูแลพื้นที่ในแต่ละ
ส่วนไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น จึงจาเป็นต้องจัดสรรบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถดาเนิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ สมาชิกมีความหลากหลาย ผู้ที่ประสบปัญหาสังคมที่ต้องการเข้ามาใช้พื้นที่ในนิคมฯ
มาจากหลากหลายลักษณะ ทั้งในสภาพแวดล้อมที่กาหนดลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย ทาให้วิถีชีวิตหรือ
รูปแบบการดาเนินชีวิตแตกต่างกัน เช่น ประชากรที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้า กลุ่มเปราะบางที่ อาศัยใน
ชุมชนเมือง รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาโรคจิตเภท เป็นต้น ส่งผลให้การมาอาศัยอยู่ร่วมกันหรือใช้พื้นที่ร่วมกัน

อาจจะก่อให้เกิดปัญหาของสมาชิกได้ หากมีการนาแนวคิดโคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ จะต้อง
คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายด้วย
๒.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ นิคมฯ ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างที่
อาจจะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง เช่น การขุดหนองน้าขนาดใหญ่ อาคารที่พักอาศัย ระบบ
สาธารณูปโภค และการขนส่งและเดินทาง เป็นต้น
แนวทางการขับเคลื่อนตามแนวคิดโคก หนอง นา โมเดล
๑. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โคก หนอง นา ระยะเวลาใน
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ในส่วนของที่พัก หากกลุ่มเป้าหมายมาจากพื้นที่ห่างไกลควรจัดหาที่พักให้
ตามความเหมาะสม
๒. จัดหาสถานที่ในการทาโคก หนอง นา โดยพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับพื้นที่อะไรบ้าง
อาจขอความร่วมมือในการปรับพื้นที่จากจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยพื้นที่ควรเป็นพื้นที่เหมาะสมสามารถขุดเจาะได้
๓. จัดอบรมกลุ่ มเป้ าหมายตามหลั กสู ตร การพัฒนากสิ กรรมธรรมชาติสู่ ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ๕ วัน ๔ คืน ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ เพื่อปรับแนวคิดและการใช้
ชีวิตจากผู้มีประสบการณ์และลงมือทดลองปฏิบัติจริง หรือหลักสูตรตามความเหมาะสม
๔. นาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาปฏิบัติจริงในสถานที่ๆ ได้จัดเตรียมไว้
๕. แสวงหาตลาดและสารวจชุมชนพื้นที่โดยรอบ และนาผลผลิตจากการทาโคก หนอง นา
โมเดล มาสร้างรายได้เพื่อใช้จ่ายภายในครัวเรือน
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บทที่ ๓ ข้อมูลพื้นฐาน

๙

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปในพื้นทีต่ าบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๙

๓.๒ ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัดสระบุรี

๑๑

๓.๓ ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี

๑๒

บทที่ ๔ ผลการศึกษา

๑๕

๔.๑ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๔.๑.๑ ปัจจัยด้านความรู้ และวิธีคิด
๔.๑.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับโคก หนอง นาโมเดล

๑๕
๑๕
๑๕

ข

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
๔.๑.๑.๒ วิธีคิด บันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง

๑๖

๔.๑.๑.๓ เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่สม่าเสมอ

๑๗

๔.๑.๑.๔ ภูมิสังคม

๑๘

๔.๑.๒ ปัจจัยการบริหารจัดการ

๑๘

๔.๑.๒.๑ การปรับพื้นที่ให้เป็น โคก หนอง นาโมเดล

๑๘

๔.๑.๒.๒ กระบวนการจัดการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

๑๙

๔.๑.๓ ปัจจัยการมีส่วนร่วม

๒๐

๔.๑.๓.๑ ผู้นา

๒๐

๔.๑.๓.๒ ประชาชน

๒๐

๔.๑.๓.๓ ชุมชน

๒๐

๔.๑.๓.๔ ภาคเอกชน

๒๐

๔.๒ กิจกรรมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี
บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๒๒
๒๔

๕.๑ บทสรุป

๒๔

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

๒๗

๕.๓ แนวทางการขับเคลื่อน

๓๐

บรรณานุกรม

๓๑

ค

สารบัญตาราง
ตารางที่
๑

หน้า
สถิติจานวนประชากรและบ้าน พื้นที่ตาบลหนองโน ข้อมูลปี ๒๕๖๓

๑๐

ง

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

๑

การแบ่งพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ เฉลี่ยพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ๑๕ ไร่

๕

๒

แผนที่แสดงขอบเขตตาบล อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๙

3

แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1๔

๔

บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง

1๖

๕

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข

๑๗

๖

ปุา ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

๑๙

๗

ปัจจัยแห่งความสาเร็จของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์

๒๑

๑

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ก่อนที่จ ะเริ่ มการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ข องสวนล้ อมศรีริ นทร์ใช้ประโยชน์ในการทานา
แต่เพียงอย่างเดียว โดยเป็นพื้นที่ของตนเอง จานวน 20 ไร่ และเช่าพื้นที่อีก 80 ไร่ รวมเป็น 100 ไร่
รายได้ที่ได้จากการทานาขายข้าว จะถูกนาไปใช้หนี้ และใช้จ่ายระหว่างทางที่รอให้ถึงฤดูกาลเพาะปลูก
ทาให้ไม่มีเงินเก็บ และเมื่อถึงฤดูกาลก็ต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน เป็นวงจรที่หมุนไปแบบนี้เรื่อยมา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 คุณพ่อบุญลือ เต้าแก้ว ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน ณ วัดมงคลชัยพัฒนา
ซึ่งเป็นที่ดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวนับเป็นจุดกาเนิดของ เกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกในประเทศไทย จึงเกิดการนาองค์ความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เริ่มจากการแบ่งสัดส่วนพื้นที่จากที่เคยทานาเพียงอย่างเดียว เป็นการทาเกษตร
แบบผสมผสาน ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักสวนครัว สาหรับบริโภคภายในครัวเรือน หากมีผลผลิตเหลือ
ก็นาไปแบ่งให้เพื่อนบ้าน แจกจ่าย และเหลือจากนั้นจึงนาไปขาย ด้วยการที่ปลูกพืชผักไว้บริโภคเองภายใน
ครัวเรือน จึงเกิดการนาเกษตรอินทรี ย์เข้ามาใช้ในการทาเกษตร โดยไม่ใช้ปุยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า
แต่จะใช้ปุยหมัก น้าหมักแทน และเริ่มเรียนรู้การขุดบ่อน้าแบบโคก หนอง นา เพื่อนามาปรับใช้กับพื้นที่
ของตน
ในปัจจุบันสวนล้อมศรีรินทร์ ได้นาโมเดล โคก หนอง นา มาพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดย
มีการจัดสรรพื้นที่สาหรับทานา 4 ไร่ มีหนองน้าขนาดใหญ่ 1 หนอง และหนองน้าขนาดกลาง 1 หนอง
และมีพื้นที่ร่องสวนปลูกพืชผักไว้บริโภค เช่น ขี้เหล็ก คะน้า กวางตุ้ง พริก มะเขือ มะละกอ และมะยงชิด
เป็นต้น ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่นา มีการบริหารจัดการโดยปลูกพืชผสมผสาน การทาหลุมพอเพียง
เพื่อลดภาระการรดน้า และให้พืชได้เกื้อกูลกันเอง มีการเลี้ยงไก่ เป็ด ปลา และเพาะเห็ด นอกจากนี้
ภายในสวนยังมีกระบวนการจัดการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา
ในการห่มดิน เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น การนาไปเป็นส่วนผสมในการทาเชื้อเห็ดฟาง ซึ่งภายหลังจากที่เก็บ
ผลผลิ ตแล้ ว เชื้อ ที่เ หลื อสามารถเป็น ปุย นาไปบารุง ดิน ต่อ ได้ ปั จจุ บัน เปิ ดพื้ นที่ ให้ เป็ นศู นย์ เรี ยนรู้ใ ห้
ประชาชนสามารถเดินทางมาศึกษาดูงาน และจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจสามารถนาความรู้ที่ได้กลับไปทาใน
พื้นที่ของตนเองได้
(โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ , สืบค้นวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔)

๒

๑.๒ คาถามของการศึกษา
รายงานผลการถอดบทเรี ย นการขั บ เคลื่ อนโคก หนอง นา โมเดล ชิ้น นี้ ได้ กาหนดค าถามของ
การศึกษา ดังนี้
๑.๒.๑ ความสาเร็จของการดาเนินการโคก หนอง นา โมเดลของศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
สวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัดสระบุรี คืออะไร
๑.๒.๒ ปัจจัยความสาเร็จในการนาโคก หนอง นา มาใช้ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ คืออะไร
๑.๒.๓ การดาเนินการโคก หนอง นาโมเดลส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในพื้นที่อย่างไร
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓.๑ เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาทุนมนุษย์และการพัฒนาพื้นที่ผ่านการดาเนินการโคก หนอง
นา โมเดล
๑.๓.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินการ โคก หนอง นา โมเดลของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัดสระบุรี
๑.๓.๓ เพื่อศึกษาแนวคิดโมเดล โคก หนอง นา สามารถนาไปมอบหมายให้สานักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๑ พิจารณานาผลการถอดบทเรียนไปดาเนินการขับเคลื่อนแนวคิด โคก หนอง
นา โมเดล ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
๑.๓.๔ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่
มีพื้นที่ทากินของตนเอง
๑.๔ ขอบเขตของการศึกษา
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการโคก หนอง นา
โมเดล โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัด
สระบุรี

๓

๑.๔.๒ ขั้นตอนการศึกษา
เพื่ อ ตอบค าถามในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ได้ อ อกแบบการการศึ ก ษา โดยมี ขั้ น ตอนใน
การศึกษาแบ่งออกดังนี้
๑.๔.๒.๑ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๒.๒ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
๑.๔.๒.๓ กาหนดกรอบเบื้องต้นที่ใช้ในการถอดบทเรียน
๑.๔.๒.๔ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Indepth interview) ที่เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตาบทหนองโน อาเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๑.๔.๒.๕ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Indepth interview) ที่เกี่ยวกับพื้นที่นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๑.๕ วิธีการดาเนินการศึกษา
การสื บ ค้ น เอกสาร บทความ แผนผั ง และการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้อ ง การส ารวจพื้ น ที่ และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (in-depth interview)
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
ผลการศึกษาที่ได้ ส ามารถนาไปขยายผลและปรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและกลุ่มเปูาหมายในระดับพื้นที่ต่อไป

๔

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ เกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การบริหารจัดการที่ดิน เพื่อการเกษตร ตามแนวพระราชดาริแห่ง
องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงคิดค้น/วิจัย เกษตรทฤษฎีใหม่ มาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2532 เพื่อ แก้ไขปั ญหา เกษตรกรรมที่ใ นเขตแห้ ง แล้ ง ขาดแคลนน้ าในการเกษตร โดยเฉพาะ
การเกษตรที่อาศัยน้าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้า กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้าฝน
ไม่เพียงพอในการเพาะปลูก เป็นทฤษฎีแห่งการบริหารจัดการ ดิน ที่ดิน น้า และเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ที่มีที่ดินจานวนน้อยสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีความมั่นคงด้านอาหาร
คือ มีข้าว มีพืชผัก และอาหารโปรตีน จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลาฯลฯ ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี
มีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ทรั พ ยากรที่มี ตั้ งแต่ การทาการเกษตรแบบพอเพีย ง เพื่อการเลี้ ย งชีพ เลี้ ยงครอบครั ว ไปจนถึง การ
พัฒนาการเกษตรแบบประณีต เพิ่มมูลค่า สามารถให้ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้น
(บทความศาสตร์พระราชา จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ , สืบค้นวันที่ ๓0 เมษายน ๒๕๖๔)

ในเวลาต่อมา ได้พระราชทานพระราชดาริ ให้ทาการทดลอง "ทฤษฎีใหม่" เกี่ยวกับการจัดการ
ที่ดิน และแหล่ง น้าเพื่อการเกษตรขึ้น ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี แนวทฤษฎีใหม่กาหนดขึ้น โดยให้แบ่งพื้นที่ถือครองทางการเกษตร แบ่งออกเป็นสัดส่วน 30 –
30 – 30 - 10 คือ กรณีที่มี พื้นที่ 15 ไร่ จะแบ่งได้ดังนี้
ส่วนแรก : ร้อยละ 30 เนื้อที่เฉลี่ย 4.5 ไร่ ให้ทาการขุดสระกักเก็บน้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก โดย
มีความลึกประมาณ 3 เมตร ซึ่งจะสามารถรับน้าได้จุถึง 20,000 ลูกบาศก์เมตร โดยการรองรับจาก
น้าฝน ราษฎรจะสามารถนาน้านี้ไปใช้ในการเกษตร ได้ตลอดปีและยังสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้า
พืชริมสระเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
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ภาพที่ ๑ การแบ่งพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ เฉลี่ยพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ๑๕ ไร่
ที่มา : บทความ ศาสตร์พระราชา จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที

ส่วนที่สอง : ร้อยละ 60 เนื้อที่เฉลี่ ย ประมาณ 9.0 ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตรปลูกพืชผลต่าง ๆ
โดยแบ่งพื้นที่นี้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 30 ในส่วนที่หนึ่ง : ทานาข้าว ประมาณ 4.5 ไร่ ร้อยละ 30
ในส่ ว นที่ ส อง ปลู ก พื ช ไร่ ห รื อ พื ช สวน ตามแต่ ส ภาพของพื้ น ที่ แ ละภาวะตลาด ประมาณ 4.5 ไร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคานวณ โดยใช้ หลักเกณฑ์ ว่า ในพื้นที่ทาการเกษตรนี้ ต้องมีน้าใช้
ในช่ว งฤดูแล้ ง ประมาณ 1,000 ลู กบาศก์เมตร/ไร่ ถ้าหากแบ่ ง แต่ล ะแปลงเกษตรให้ มีเนื้อที่ 4 ไร่
ทั้ง 2 แห่งแล้ว ความต้องการน้าจะต้อง ใช้ประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตร ที่จะต้องเป็นน้าสารองไว้ใช้
ในยามฤดูแล้ง
ส่วนที่สาม : ร้อยละ 10 เป็นพื้นที่ที่เหลือ มีเนื้อที่เฉลี่ยประมาณ 1.5 ไร่ จัดเป็นที่อยู่อาศัย ทาง
ลาเลียง คันดินปูองกันน้าท่วม ร่องคู พื้นที่ปลูกพืชสวนครัว-หลุมพอเพียง เล้า/คอก ปศุสัตว์
หากมีการรวมกลุ่ม หรือมีการผลิต/จาหน่ายในรูปสหกรณ์ ก็จะเพิ่มอานาจต่อรองในการซื้อ-ขาย
มีการเชื่อมโยง/ประสานงาน ในการจัดหาแหล่งเงินทุน การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทาง
การตลาด ทั้งในชุมชนข้างเคียงตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ทั้งในระดับบุคคล หรือองค์กร ให้
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน บนพื้นฐานของคุณธรรม ที่มีการสนับสนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และรองรับ
การพัฒนาด้านต่างๆ จากราชการหรือภาคเอกชน ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการนาโคก
หนอง นา มาประยุกต์ใช้เพื่อพลิกฟื้นพื้นที่แห้งให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการทาเกษตรกรรม และมี
ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางที่ทาให้อยู่รอดและอยู่ได้
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๒.๒ โคก หนอง นา โมเดล
“โคกหนองนาโมเดล” เป็น “หลุมขนมครกเก็บกักน้า” เหมาะสาหรับสภาพพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ที่จะ
ออกแบบ จะเน้นการเก็บน้าเพื่อใช้สอยจากน้าฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก และถ้ามีน้าจากระบบชลประทาน
หรือแหล่งน้าตามธรรมชาติ (แม่น้า ลาคลอง) เป็นส่วนเสริม จะยิ่งทาให้พื้นที่มีหลักประกันด้านน้าใช้ ส่วน
พื้นที่ที่ไม่มีส่วนเสริมดังกล่าวการวางแผนเพื่อบริหารการใช้น้าอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึง โดย โคก
หนองนาโมเดล จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ โคก หนอง และ นา
โคก เกิดจากการนาดินที่ขุดเพื่อทาบ่อน้า หรือหนองน้ามาทาเป็นเนินสูงจนเป็นโคก บนโคกให้
ปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยรากไม้ที่ปลูกจะสานกันหลายระดับ ทาหน้าที่เก็บกักน้าไว้ในดิน
ควรปลูกแฝกร่วมด้วยเพื่อช่วยเก็บน้าและปูองกันการพังทลายของดิน รากไม้ต่างๆจะช่วยซับน้าไว้แบบ
“หลุมขนมครกใต้ดิน” เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตปุามีความสมบูรณ์ ปุาบนโคกจะช่วยเก็บน้าไว้ใต้ดินมากหรือ
น้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ตาแหน่งของโคกควรอยู่ทางทิศตะวันตกเพื่อช่วยบังแสงอาทิตย์ยามบ่าย
บริเวณพื้นที่ของโคกจะใช้ประโยชน์เป็น ที่อยู่อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่นๆ ของเกษตรกร
หนอง เกิดจากการขุดบ่อกักเก็บน้าเพื่อใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์น้าหรือปลู กพืชน้า เพื่อใช้
บริโภค ส่วนดินที่ขุดหนองน้านาไปใช้ทาโคกได้ ตาแหน่งของหนองน้าควรอยู่ทางทิศที่ลมร้อนผ่านเพื่อให้
ลมเย็นลงก่อนพัดเข้าสู่บ้านหนองน้าควรขุดให้ขอบและพื้นหนองน้ามีความคดโค้งเป็นร่องเป็นแนว มีความ
ลึกหลายระดับและให้แดดส่องถึงเพื่อให้ปลาวางไข่ได้ดี มีการขุด “คลองไส้ไก่” เพื่อช่วยกระจายน้าให้ทั่ว
พื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นในดินส่งผลดีต่อการปลูกพืช สร้าง “ฝายชะลอน้า”และ “หลุมขนมครก”เพื่อรับน้า
และชะลอน้าที่ไหลมา ดักตะกอนให้ไหลลงหนองน้าน้อยลง ชะลอการสูญเสียแร่ธาตุและเป็นการเพิ่ม
แหล่งกักเก็บน้าในพื้นที่ ปริมาณน้าที่เก็บในหนองต้องคานวณให้เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่และมีน้า
เหลือใช้ในหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วง บริเวณพื้นที่ของหนองจะใช้ประโยชน์เป็น แก้มลิงเก็บน้าในหน้าฝนและ
แหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง
นา ควรยกหัวคันนาให้สูงอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้าไว้ในนาให้เท่ากับความสูงของ
คันนาและปั้นคันนากว้างๆ เพื่อปลูกไม้ผล ไม้สมุนไพรและพืชผักสวนครัวที่สามารถเก็บกินและขายสร้าง
รายได้ในทุกๆวัน จึงถูกเรียกเป็น“หัวคันนาทองคา” และควรปลูกแฝกเพื่อปูองกันการพังทลายของคันนา
คันนาถูกใช้เป็นเครื่องมือปรับระดับน้าเข้านาตามความสูงของต้นข้าว และยังสามารถใช้น้าเพื่อควบคุม
วัชพืชและแมลงตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปริมาณน้าฝนส่วนหนึ่งจะซึมลงดินเก็บเป็นน้าใต้ดินช่วยสร้าง
ความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศในดินต่อไป บริเวณพื้นที่ของนาจะใช้ประโยชน์เป็น ที่ปลูกข้าว เลี้ยงปลา
สาหรับกาจัดศัตรูของข้าวและเป็นอาหาร และปลูกพืชหมุนเวียนอื่นๆ ของเกษตรกร
ตัวแปร ที่ต้องนามาใช้ในการออกแบบ “โคกหนองนาโมเดล” มี 5 ประการคือ
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1. ทิศ ควรสารวจทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตกและทิศทางการขึ้นของพระอาทิตย์ในฤดู
ต่างๆ ในพื้นที่นั้นๆ
2. ลม ควรพิจารณาลมตามฤดูและลมประจาถิ่น อย่างฤดูฝนและฤดูร้อนลมจะพัดมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาว (ลมหนาวหรือลมข้าวเบา) ลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ควรวาง
ตาแหน่งบ้านเรือนและลานตากข้าว ไม่ให้ขวางทิศทางลม และออกแบบบ้านให้มีช่องรับลมตามทิศในแต่
ฤดูกาล เพื่อให้บ้านเย็นอยู่สบายและลดการใช้พลังงานในบ้าน
3. ดิน พิจารณาลักษณะของดิน การอุ้มน้าของดิน เพื่อวางแผนการขุดหนองน้าและการปรับปรุง
ดินที่เหมาะสม ใช้การฟื้นฟูดินด้วยการห่มด้วยฟาง ใบไม้หรือหญ้า ที่เรียกว่า “ไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน ”
แล้ ว เติมปุ ย ให้ เหมาะสมกับ คุณลั กษณะของดิน เน้นการใช้ปุยอินทรีย์ทั้งชนิดแห้ งและชนิดน้าแบบที่
เรียกว่า “แห้งชามน้าชาม” โดยนาฟางวางบนดินสลับด้วยปุยหมักแล้วตามด้วยการราดปุยน้าจุลินทรีย์
ด้วยวิธีการ “ห่มดิน” จะช่วยลดการระเหยของน้าบนผิวดินช่วยให้สิ่งมีชีวิตผิวดิ นและในดินเพิ่มจานวนได้
มากขึ้น ทาให้จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุได้ดีขึ้น ปิดกั้นไม่ให้วัชพืชได้รับแสงแดด ด้วยวิธีการห่มดินจะ
ช่วยแก้ปัญหาของดินได้
4. น้า การขุดหนองน้าต้องดูทางไหลเข้าและออกของน้าในพื้นที่ ควรวางตาแหน่งหนองน้าใน
ด้านที่ลมร้อนพัดผ่านก่อนเข้าสู่บ้าน จะช่วยให้บ้านเย็นขึ้น ควรขุดหนองให้มีความคดเคี้ยวเพื่อเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกพืชริมขอบหนองและทา“ตะพัก” หรือความลดหลั่นของระดับความสูงในหนองให้ไม่เท่ากัน โดย
ชั้นแรกมีความลึกเท่าระดับที่แสงแดดส่องลงไปถึง เพื่อเป็นชั้นให้ปลาสามารถวางไข่และอนุบาลสัตว์น้าได้
ควรปลูกพืชน้าหรือไม้น้าเพื่อให้ปลาใช้เป็นแหล่งวางไข่ที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารให้กับสัตว์น้า รวมทั้งทา
“แซนวิชปลา” นาหญ้าและฟางกองสลับกับปุยหมักไว้ที่ต้นน้าเพื่อสร้างแพลงตอนและไรแดง เป็นการเพิ่ม
อาหารให้กับสัตว์น้า
5. คน หั ว ใจส าคัญของการออกแบบพื้น ที่ให้ เหมาะสม ขึ้นอยู่ กับความต้อ งการของผู้ ที่เป็ น
เจ้าของเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นมากที่สุด
(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๑ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๒๕๖๓). การประยุกต์ใช้ โคก หนอง นา โมเดล , สืบค้นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

๒.๓ การประยุกต์ใช้ โคก หนอง นา โมเดล
ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากผลกระทบของสงครามการค้าตั้งแต่ช่วงปี 2562 ตามมาด้วย
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน หลายภาค
ส่วนธุรกิจได้รับผลกระทบ มีคนจานวนมหาศาลตกงาน ทาให้ช่วงที่ผ่านมาหลายหน่วยงานของภาครัฐเร่ง
ออกมาให้ความช่ว ยเหลือ รวมถึง “กรมการพัฒนาชุมชน” ถือเป็นหนึ่งในกาลั งส าคัญของหน่ว ยงาน
ภาครัฐที่เข้ามาช่วยพยุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไว้อย่างมั่นคง ด้วยหลากหลายแผนงานที่มุ่งสร้าง

๘

รายได้ให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลถึง 4,700 ล้านบาท เพื่อสร้างต้นแบบ
ให้กับชุมชน ทั้งนี้ หลักสาคัญของโคก หนอง นา โมเดล คือการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สามารถบริหาร
จัดการชีวิตได้ ให้พึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องเป็นหนี้ และสามารถช่วยประชาชนเจ้าของโฉนด น.ส.3 หรือมี
พื้นที่อยู่ในที่ดิน ส.ป.ก. ปุาสงวนฯ เขตอุทยานฯ ให้สามารถทากินได้โดยมีการประสานกับหน่วยงานผู้ดูแล
เรื่องนี้เพื่อดาเนินการร่วมกัน โดยมีเปูาหมายคือ สร้างงานให้คนในพื้นที่โดยไม่ต้องข้ามถิ่นไปทางานที่อื่น
และยังสามารถยกระดับต้นแบบชุมชนปี ๒๕64 โดยสรุปวิธีการสร้างต้นแบบโคก หนอง นา โมเดลนั้นมี
อยู่ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรม
2. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตาบลและพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบระดับครัวเรือน
3. สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน
4. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับ สนุนพื้นที่
ครัวเรือน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน
5. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล
6. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และ
7. พัฒนาระบบดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจฐานราก (local economy) ด้วยการสร้างระบบ
โปรแกรมและระบบฐานข้อมูล
นอกจากนี้ การทาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลนั้นจะมีไม้ยืนต้นเกิดขึ้นใน
พื้นที่ ตามหลักการต้องปลูกไม้ 5 ระดับ คือ ไม้สูง กลาง ต่า เตี้ย เรี่ยดิน หรือไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน หรือปุา 3
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึง่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่
ประชาชน และจากงบประมาณบางส่วนของโครงการให้ประชาชนไปซื้อพันธุ์ปลูกเองด้วย
“ทิศทางขับเคลื่อนการทางานดังกล่าวในปี 2564 จะเป็นปีแห่งการเสริมสร้างและยกระดับขีด
ความสามารถของชุมชน เพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทา มีรายได้ทาให้เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัวและสามารถ
พัฒนาสู่อนาคตได้อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พึ่งตัวเองได้”
(ประชาชาติธุรกิจ.สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ชู ‘โคก หนอง นา โมเดล’ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน, สืบค้นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕64)

๙

บทที่ ๓
ข้อมูลพื้นฐาน
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
๓.๑.๑ ประวัติความเป็นมาตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยแหล่งน้าต่างๆ มากมาย ได้แก่ ห้วย หนอง บึง ซึ่งมีบึง
ที่สาคัญคือ บึงหนองโน เป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบริเวณบึงจะมีดอกโสนขึ้นอยู่มากมาย สันนิษฐานว่า
ทาให้มีผู้คนเรียก ที่บริเวณนี้กันว่า "หนองโสน" ซึ่งภาษาไทย-ยวนจะออกเสียงว่า "หนอง-โหน" ต่อมาคา
เรียกจึงกลายเป็น "หนองโน" ข้อสันนิษฐานต่อมาคือเป็นเชิงพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นบึงใหญ่แต่ในช่วงฤดูแล้งน้า
ก็จะแห้งจนถึงก้นบึงหลายคราวทาให้เห็นเนินดินเล็กเมื่อแรกเริ่ม จากนั้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปี
เกิดที่เนินดินกลางบึงนั้นและเห็นคล้ายหัวโนจึงเรียกว่า บึงหนองโนในบ้างคน ต่อมามีการสร้างวัดหนองโน
ใต้ที่เนินดินก็มีต้นไมยราบและสมอไทยเกิดขึ้นทับถมกันหลายปีจนเนินดินมีลักษณะเป็นเกาะกลางน้าพ้น
เหนือน้าในที่สุด จากนั้นงบประมาณพัฒนาจังหวัดหลังปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมาจะเป็นงบประมาณในการขุด
รอกบึงหนองโนหลายครั้งหลายคราวจนเกาะกลางใหญ่โตถึงขั้นสร้างที่ว่าการตาบลหนองโนในที่สุด
๓.๑.๒ พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๙,๑๒๕ ไร่
ในปั จ จุ บั น มี ห มู่ บ้ า นทั้ ง หมด 10 หมู่
ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านนาร่อง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโน
เหนื อ หมู่ ที่ 4 บ้ า นใหม่ หมู่ ที่ 5 บ้ า นโคก
กระต่าย หมู่ที่ 6 บ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 7 บ้าน
แถว หมู่ ที่ 8 บ้า นหนองช าแรด หมู่ ที่ 9 บ้ า น
ห้ว ยเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่ว ง หมู่ที่ 11
บ้านใหม่ดอนคา (หมู่ที่ 1 ปัจจุบันยกฐานะเป็น
เทศบาลตาบลปฺอกแปฺก ทาให้เหลือ 10 หมู่บ้าน
แต่หมู่อื่นยังคงเลขหมู่เดิมไว้)

ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงขอบเขตตาบล อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ที่มา : องค์การบริการส่วนตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรสี ระบุรี จังหวัดสระบุรี

๑๐

๓.๑.๓ เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาล ต.ปฺอกแปฺก อ.เมือง จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โคกสว่าง และ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เขาดิน และ ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี
๓.๑.๔ จานวนประชาชนของตาบล

พื้นที่
หมู่ที่ 2 นาร่อง
หมู่ที่ 3 หนองโนเหนือ
หมู่ที่ 4 ใหม่
หมู่ที่ 5 โคกกระต่าย
หมู่ที่ 6 หนองโนใต้
หมู่ที่ 7 แถว
หมู่ที่ 8 หนองชาแรด
หมู่ที่ 9 ห้วยเหนือ
หมู่ที่ 10 หนองม่วง
หมู่ที่ 11 ใหม่ดอนคา
ยอดรวมทัง้ หมด

สถิตจิ านวนประชากรและบ้าน
พื้นที่ ตาบลหนองโน
ข้อมูล ปี 2563
ชาย (คน)
หญิง (คน)
261
297
363
371
80
83
109
120
304
365
249
256
53
57
93
104
70
84
19
34
1,601
1,771

รวม (คน)
558
734
163
229
669
505
110
197
154
53
3,372

บ้าน (หลัง)
216
287
59
64
243
179
47
64
78
21
1,258

ตารางที่ ๑ สถิติจานวนประชากรและบ้าน พื้นทีต่ าบลหนองโน ข้อมูลปี 2563
ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

๓.๑.๕ อาชีพ
ทานา รับจ้าง ค้าขาย
๓.๑.๖ สาธารณูปโภค
1.โทรศัพท์ มี 5 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 2 ตู้
2.ไฟฟูา มีใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน
3.ประปา มีระบบประปาใช้ 5 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

๑๑

๓.๒ ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัดสระบุรี
๓.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ศูน ย์ เรี ย นรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองโน อาเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งน้าขนาดเล็กที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นเอง
เพื่อส่งน้าไปใช้ในการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทานา ซึ่งทั้งหมด ๒,๖๓๘ ไร่ โดยมีผลผลิต ๑๗,๑๐๕
ตัน/ปี ทั้งนี้ ในพื้นที่ตาบลหนองโนมีสัด ส่วนวัยแรงงานในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่า
ค่าแรงโดยเฉลี่ ย ของจั งหวั ดทาให้ แรงงานเกษตรและวัยแรงงานส่ ว นหนึ่ งไปทางานรั บจ้างนอกพื้น ที่
โดยเฉพาะในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม (อบต.หนองโน , วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔)
๓.๒.๒ ปัญหาเดิมในพื้นที่
ชุมชนแถวแม่น้าปุาสักประสบปัญหาน้าท่วมทุกปี ทาให้บ้านเรือนถูกน้าท่วมขังรวมถึง
แปลงเกษตรและไร่นาเสียหาย
๓.๒.๓ หลักการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์
๓.๒.๓.๑ ดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา ศึกษาจัดการองค์ความรู้และลองผิดลองถูก
การทาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ มุ่งเน้นการทาเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพปลูกพืชผสมผสาน
ส่ ง ผลให้ มี ผ ลิ ต ผลต่ อ ไร่ ม ากขึ้ น ประกอบกั บน าหลั ก บริห ารจัด การน้ าอย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพตามแนว
พระราชดาริมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ราบลุ่ม โดย ๑) แบ่งผืนดินเพื่อขุดหนองให้เป็นแหล่งเก็บน้า
และที่อาศัยของปลา และผักบุ้ง/ผักกระเฉดเป็นแหล่งอาหารของคน ๒) นาดินที่ขุดสร้างโคกให้สูงกว่า
ระดับน้าของปีสุดท้ายที่เคยท่วม เพื่อใช้เป็นที่ปลูกผักและ ๓) นาดินที่เหลือมาใช้เสริมคันนา เพื่อกักน้า
ไม่ให้นาข้าวแห้งและรับน้าเพื่อผักบนโคกปลอดภัย ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้นาโคก หนอง นา โมเดล มาใช้ใน
พื้นที่ขนาด ๑๐๐ ไร่ และปลูกพืช ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับสูง กลาง เตี้ย เลื้อยเรี่ยดิน และหัวใต้ดิน
๓.๒.๓.๒ ดาเนินงานบนแนวคิดการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยศูนย์ฯ ได้
กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบให้แก่คนในชุนชนในการแก้ปัญหาน้าท่วมตามฤดูกาลและแก้ ไขความยากจนของ
เกษตรกร

๑๒

๓.๓ ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี
๓.๓.๑ ความเป็นมาของนิคม และข้อมูลการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ จัดตั้งครั้งแรกเป็นนิคมสร้างตนเองสาหรับราษฎรที่ไม่มีอาชีพแน่นอน โดยจัดสรรที่ดินให้เป็น
ที่ทากิน และอยู่ในความดูแลของนิคมพระพุทธบาท-สระบุรี กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
ต่อมาได้ จัดตั้งเป็นตาบลพัฒนานิคม เขตอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ตามพระ
ราชกฤษฎีกา การจัดตั้งนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๔๘๕ และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๑๘ (กาหนดแนวเขตนิคมฯลพบุรี) เป็นนิคมสร้างตนเองในลักษณะช่วยเหลือราษฎรโดยทั่วไป
ด้านการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎร มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ๓ อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองสระบุรี
ลพบุรี อาเภอพัฒนานิคม และอาเภอชัยบาดาล มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๕๑,๑๓๘ ไร่
๓.๓.๒ ข้อมูลประชากร
นิ คมสร้ างตนเองจังหวัดลพบุรี มีประชากรเพศชาย ๔๖,๗๙๗ คน ประชากรเพศหญิ ง
๔๘,๐๗๕ คน รวมทั้งหมด ๙๔,๘๗๒ คน (ข้อมูล เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕)
๓.๓.๓ ข้อมูลอาณาเขต
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี ใน ๓ อาเภอ ๑๓ ตาบล ได้แก่
อาเภอเมืองสระบุรี ตาบลท่าศาลา ตาบลนิคมสร้างตนเอง ตาบลโคกตูม อาเภอพัฒนานิคม ตาบลพัฒนา
นิคม ตาบลช่องสาริกา ตาบลหนองบัว ตาบลดีลั ง ตาบลชอนน้อย ตาบลมะนาวหวาน และอาเภอชัย
บาดาล ตาบลลานารายณ์ ตาบลชัยนารายณ์ ตาบลศิลาทิพย์ ตาบลนิคมฯ ลานารายณ์ มีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้ ทิศเหนือ จดตาบลโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม ตาบลวังเพลิง อาเภอโคกสาโรง ทิศใต้ จดอาเภอพระ
พุทธบาท อาเภอแก่งคอย จั งหวัดสระบุรี ทิศตะวันออก จดแม่น้าปุาสัก ทิศตะวันตก เขตทหารและ
พหลโยธิน
๓.๓.๔ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- อาชีพ สมาชิกนิคมส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร ทาไร่ ทานา

๑๓

- สินค้าเศรษฐกิจ สินค้าเศรษฐกิจของนิคมจะเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย และมัน
สาปะหลัง
๓.๓.๕ ข้อมูลภูมิอากาศ
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวเกือบ
ตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะมีความแตกต่าง
กันไป ในแต่ละพื้นที่และฤดูกาล
๓.๓.๖ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นิคมฯ มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๐๒,๔๖๑ ไร่ แยกเป็น ๒ แบบ คือ พื้นที่จัดสรรได้และพื้นที่
จัดสรรไม่ได้ดังนี้ ๒.๑) พื้นที่จัดสรรได้ - ผังจัดสรร ๒๒๕,๘๐๐ ไร่ - ครอบครองเดิม ๑๑๖,๕๒๓ ไร่ ๒.๒)
พื้นที่จัดสรรไม่ได้ - ถนน แหล่งน้า ที่สงวน ย่านการค้า ๔๓,๔๗๕ ไร่ จากสภาพภูมิศาสตร์จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่ น้าเจ้าพระยาโดยแม่น้าปุาสักไหลพาดผ่านทางซี กตะวันตกมีทรัพยากร
แหล่งน้าที่สาคัญมากมายหลายแห่ง แต่ในส่วนของนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่
ราบลุ่มสลับภูเขา ดังนั้นจึงมีพื้นที่แหล่งน้าเพียงเล็กน้อย
พื้นที่ที่จัดสรรแล้ว ดังแสดงในรูปภาพ มีการใช้ประโยชน์พื้นดิน ด้านเกษตรกรรม เขต
ชุมชน พื้นที่ปุา และอื่นๆ ดังนี้

๑๔

ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ที่มา : โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้างโรงไฟฟูาพลังงานทดแทน
ในนิคมสร้างตนเอง ๖ แห่ง จัดทาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๑๕

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของการใช้โคก หนอง นา โมเดล ของ
สวนล้อมศรีรินทร์ ประกอบด้วย ปัจจัย ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้านความรู้ และวิธีคิด (๒) ปัจจัยการ
บริหารจัดการ และ (๓) ปัจจัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ
๔.๑ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การศึกษาโคก หนอง นาโมเดลในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการใช้โคก หนอง
นา โมเดล ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้านความรู้ และวิธีคิด (๒) ปัจจัยการบริหารจัดการ และ
(๓) ปัจจัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ โดยปัจจัยทั้ง ๓ ด้าน เป็นองค์ประกอบของความสาเร็จในการใช้
โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ในพื้นที่ของสวนล้อมศรีรินทร์
๔.๑.๑ ปัจจัยด้านความรู้ และวิธีคิด
๔.๑.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับโคก หนอง นาโมเดล
การนาโมเดลโคก หนอง นา มาปรับใช้ในพื้นที่ จาเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทาง
ของเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้า
เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที่ ๙ โดยการจั ด แบ่ ง แปลงที่ดิน เพื่อ ให้ เ กิดประโยชน์สู งสุ ด ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หั ว
รัชกาลที่ ๙ ทรงคานวณและคานึงจากอัตราถือครองที่ดินถัวเฉลี่ย ครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ อย่างไรก็ตาม
หากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ไปเป็น
เกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ
๓๐% ส่วนแรก ขุดสระน้า สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้า เช่น ผักบุ้ง ผัก
กะเฉด ฯลฯ
๓๐% ส่วนที่สอง ทานา

๑๖

๓๐% ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้พืชไร่
สมุนไพร เป็นต้น
๑๐% สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ เช่น ถนน ลานตาก โรงเรือน คอก
สัตว์ เป็นต้น
ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ ดิน ปริมาณน้าฝนและสภาพแวดล้อม
๔.๑.๑.๒ วิธีคิด บันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง
การที่จะประสบความสาเร็จในการพัฒนาพื้นที่ หรือการปรับเปลี่ยนแนวคิด
จะต้องอาศัยระยะเวลา และค่อยๆ ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อมของพื้นที่
นั้นๆ จากที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขาย หวังผลกาไร ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชที่หลากหลาย เพื่อไว้
บริโภค ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ให้เพียงพอ เหลือจากบริโภคแล้วจึงนาไปขายตามทฤษฎีบันได ๙ ขั้นสู่
ความยั่งยืน บันไดขั้นที่ ๑-๔ คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ ๑ พอกิน ขั้นที่ ๒-๔ พอใช้ พออยู่
พอร่มเย็น ขั้นที่ ๕-๙ คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า ขั้นที่ ๕-๖ บุญและทาน ขั้นที่ ๗ เก็บรักษา ขั้นที่
๘ ขาย ขั้นที่ ๙ เครือข่าย กองกาลังเกษตรโยธิน

ภาพที่ ๔ บันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง
ที่มา : บทความคลังความรู้ ถอดบทเรียนจากโครงการ บันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง

๑๗

๔.๑.๑.๓ เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่สม่าเสมอ
การที่ผู้นา (คุณบุญล้อม และคุณบุญลือ เต้าแก้ว) เป็นผู้ที่เปิดรับองค์ความรู้
ใหม่ๆ อยู่สม่าเสมอ โดยยึ ดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และเมื่อพบเจอปัญหา
หรื ออุป สรรคก็พร้อมที่จ ะเรี ย นรู้ และหาหนทางในการแก้ไขปัญหาให้ ลุ ล่ ว งไปได้ พร้อมที่จะทดสอบ
ทดลองซึ่งมีพื้นที่ของตนเป็นต้นทุนเดิม ทาให้สวนล้อมศรีรินทร์ประสบผลสาเร็จและเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรมให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น การจะพัฒนาใดๆ จาเป็นที่จะต้องใช้ การระเบิดจากข้างใน ดังหลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เรา
เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก” มิใช่เพียง
การนาโมเดลที่เห็นว่าประสบผลสาเร็จไปใช้ แต่ไม่มีความเข้าใจสภาพพื้นที่ ภูมิสังคม หรือคนไม่ได้มีความ
ต้องการ ย่อมส่งผลให้การพัฒนานั้นไม่ประสบผลสาเร็จ และไม่เกิดความยั่งยืน

ภาพที่ ๕ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
ที่มา : บทความจากสถานีโทรทัศน์ไทยบีพีเอส หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข

๑๘

๔.๑.๑.๔ ภูมิสังคม
การเข้าใจ “ภูมิสังคม” ของพื้นที่นั้นๆ กล่าวคือ การที่เราจะต้องรู้จัก และทา
ความเข้าใจให้ลึกซึ้งต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ ว่ามีลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม
วัฒนธรรม ของพื้นที่ ยึดเอาต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นหลัก แล้วจึงนาโคก หนอง นา เข้าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับพืน้ ที่ รวมทั้งยังสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการด้วย
๔.๑.๒ ปัจจัยการบริหารจัดการ
๔.๑.๒.๑ การปรับพื้นที่ให้เป็น โคก หนอง นาโมเดล
การปรับพื้นที่ให้เป็น โคก หนอง นาโมเดล โดยมีการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ จากคุณบุญล้อม และปรับพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันภายในละแวกใกล้เคียง ผลัดกันทาในพื้นที่ของแต่ละคน หรือเรียกว่าการเอามื้อสามัคคี
ปลูกปุา ๓ อย่าง (ไม้กิน ไม้ใช้สอย ไม้สร้างบ้านเรือน โดยปลูกให้มี ๕ ระดับ
(ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดินและพืชหัว) ประโยชน์ ๔ อย่าง (พอกิน พออยู่ พอใช้และช่วยสร้างสมดุล
ระบบนิ เ วศ) โดยปลู กพืช ผสมผสาน ปลู กพื ช ผั กไว้บ ริโ ภค เช่น ขี้เหล็ ก คะน้ า กวางตุ้ง พริก มะเขื อ
มะละกอ และมะยงชิด เป็นต้น การปลูกปุา ๓ อย่าง แต่ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน
ไม้ฟืน และสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้าลาธารด้วย

๑๙

ภาพที่ ๖ ปุา ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
ที่มา : บทความคลังความรู้ ถอดบทเรียนจากโครงการ ปุา ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

ขุดบ่อกักเก็บน้าเพื่อใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์น้า หรือปลูกพืชน้า หนองน้า
ควรขุดให้ขอบและพื้นหนองน้ามีความคดเคี้ยวโค้ง (Free form) ทาให้การไหลของน้ามีความกระเพื่อม
เกิดการแทรกตัวของออกซิเจน เป็นร่องเป็นแนวมีความลึกหลายระดับและให้แดดส่องถึง เพื่อให้ปลา
วางไข่ได้ดี และความลึกตื้นที่ไม่เท่ากันน้าก็จะมีอุณหภูมิที่ต่างกัน ทาให้เกิดไรแดง แพลงตอน จุลินทรีย์ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะมีการหายใจนาออกซิเจนออกมาทาให้น้าไม่เน่า มีการขุด “คลองไส้ไก่” (เป็นร่องน้าเล็กๆ
ขุดให้วนเวียนในพื้นที่ปลูกปุา/ปลูกพืช) เพื่อช่วยกระจายน้าให้ทั่วพื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นในดินส่งผลดีต่อ
การปลูกพืช
นา ควรยกหัวคันนาให้สูงอย่างน้อย ๑ เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้าไว้ในนาให้
เท่ากับความสูงของคันนาและปั้นคันนากว้างๆ เพื่อปลูกไม้ผล ไม้สมุนไพรและพืชผักสวนครัวที่สามารถ
เก็บกินและขายสร้างรายได้ในทุกๆ วัน จึงถูกเรียกเป็น “หัวคันนาทองคา”
๔.๑.๒.๒ กระบวนการจัดการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กระบวนการจัดการในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้ประโยชน์จาก
ผักตบชวา ในการห่มดิน เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น การนาไปเป็นส่วนผสมในการทาเชื้อเห็ดฟาง และลด

๒๐

ต้นทุนโดยการใช้สมุนไพรขับไล่แมลง น้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้านม (ปัจจุบันสวนล้อมศรีรินทร์ได้รับน้านมจาก
บริษัทเอกชน อาทิตย์ละ ๗ ตัน) ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้สารเคมี แต่ใช้ธรรมชาติในการบาบัดธรรมชาติ ทาให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ปัญหาใหญ่ในการสร้างหนี้สินในครัวเรือนเกษตรกร
๔.๑.๓ ปัจจัยการมีส่วนร่วม
๔.๑.๓.๑ ผู้นา (คุณบุญล้อม) ต้องเข็มแข็ง มีการบริหารจัดการพื้นที่ สร้างความร่วมมือ
จากคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเห็นประโยชน์และความสาคัญของการใช้โคก หนอง นาโมเดล โดยใช้
เทคนิคการนาผักหรื อผลิตภัณฑ์ไปฝาก เพื่อให้ จูงใจให้คนในชุมชนสนใจและมาทาผลิ ตภัณฑ์ หรือทา
กิจกรรมร่วมกัน
๔.๑.๓.๒ ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ภายในสวนล้อมศรีรินทร์ มีการทา
กิจกรรมร่วมกัน และนาความรู้ที่ได้จากคุณบุญล้อม ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
๔.๑.๓.๓ ชุมชน นอกจากจะนาแนวคิดโคกหนองนาโมเดล มาใช้ในพื้นที่ส่วนตัวแล้ว
ยังมีการนาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ส่วนกลางได้แก่โรงเรียนร้างในชุมชน เป็นการทาที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้คนในชุมชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันและดึงให้คนเข้ามาทากิจกรรมร่วมกันอีก
ด้วย
๔.๑.๓.๔ ภาคเอกชน ปัจจุบันสวนล้อมศรีรินทร์ได้รับน้านมจากบริ ษัทเอกชน สัปดาห์
ละ ๗ ตัน เพื่อทาปุ๋ยน้านม เมื่อทาสาเร็จก็เริ่มแจกจ่ายให้คนในชุมชนได้นาไปใช้ ทาให้เกิดการซึมซับ
แนวคิด และลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองและเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนที่มีความเชื่อมโยงต่อกัน ค่อยๆ
แผ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นแรงดึงดูดผู้คนจากต่างพื้นที่ต่างถิ่น ผู้ที่มีความสนใจ รวมไปถึง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ดังนั้น สามารถสรุปรูปแบบปัจจัยแห่งความสาเร็จในการของการดาเนินการโคก หนอง นา โมเดล
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัดสระบุรี ได้ดังแผนภาพด้านล่าง (หน้าที่ ๒๑)

๒๑

โคก หนอง นาโมเดล

ภาพที่ ๗ ปัจจัยแห่งความสาเร็จของศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสวดล้อมศรีรินทร์

ที่มา : ผู้ศึกษา (กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม)

๒๒

๔.๒ กิจกรรมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี
๔.๒.๑ การดาเนินงานที่ผ่านมาของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี
๔.๒.๑.๑ บ้านน้อยในนิคม ในส่วนของโครงการบ้านน้อยในนิคม ได้ดาเนินการโดยเน้น
กระบวนการส่งเสริมการพึ่งตนเองให้กับสมาชิก ด้วยวิธีการจัดสวัสดิการและดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
จัดให้ใช้ชีวิตอิสระในบ้านพัก เช่น แบบเดี่ยว หรือมีพื้นที่เป็นสัดส่วน การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ เช่น
เกษตร , ปศุสัตว์ , ช่างฝีมือ การพัฒนาศักยภาพด้านสังคม เช่น ฝึกกิจวัตรประจาวัน , การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
, กฎ กติกา มารยาทในสังคม , กิจกรรมตามประเพณี การพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ เช่นการดูแล
สุขภาพกาย , สุขภาพจิต , การส่งเสริมสุขอนามัย การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย โดยจะมีการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพสาหรับ สมาชิกโครงการบ้านน้อยในนิคมแต่ละรายเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนไปใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม ซึ่งปัจจุบันบ้านน้อยในนิคม เป็นแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบการสร้างองค์ความรู้ในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งเพื่อเป็นต้นแบบในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลการดาเนินงานให้ กับหน่ว ยงาน ท้องถิ่น องค์กรอื่นๆ ได้นาไปปรับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการร่วมกันพัฒนาสังคมในวงกว้าง
๔.๒.๑.๒ ศูนย์การเรียนรู้ในนิคม มีกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยการเกษตรลพบุรีเป็นตัว
ขับ เคลื่ อนให้ เกิดศูน ย์ การเรี ยนรู้ในแต่ละหมู่บ้าน โดยให้ ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เช่น
การท าเกษตร จั ก สาน เป็ น ต้ น ประกอบกั บ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นงานต าบลสร้ า งเสริ ม
สวัสดิการสังคม ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมด้านการมีรายได้และการมีงานทาสาหรับกลุ่มคนเปราะบางใน
พื้นที่อยู่ด้วย ดังนั้น ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ นิคมฯ จึงเป็นผู้สนับสนุนการดาเนินงานของ
ประชาชนให้เกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่
๔.๒.๒ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
๔.๒.๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่นิคมฯ โดยส่งเสริมให้มีการ
จัดสรรพื้นที่การเกษตรตามแบบโคก หนอง นา โมเดล มีการพัฒนาที่ดิน ขุดแหล่งน้าให้กับสมาชิก เป็นต้น
๔.๒.๒.๒ วิทยาลัยเกษตรลพบุรี นักศึกษาได้เข้ามาให้ความรู้ในการทาการเกษตรให้กับ
สมาชิกในนิคม โดยมีเจ้าหน้าที่ของนิคมฯเป็นผู้ประสานงานและให้การสนับสนุน

๒๓

๔.๒.๒.๓ ผู้นาชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้หาพืชพันธุ์ทางเศรษฐกิจมาให้กับสมาชิกใน
นิคมฯ ได้เพาะปลูก

๒๔

บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ บทสรุป
๕.๑.๑ ความสาเร็จของสวนล้อมศรีรินทร์
จากอดีต สู่ปัจจุบัน สวนล้อมศรีรินทร์มีการดาเนินงานที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
ชั ด เจน ทั้ ง ยั ง สามารถสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนได้ ผ่ า น
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงความคิด และการทาตัวอย่างให้เห็นของนายบุญลือ เต้าแก้ว ที่ทดลองทาสิ่ง
ต่างๆ ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ของตนเอง เช่น สมุนไพรขับไล่แมลง น้าหมักชีวภาพ ปุ๋ย
น้านม (ปัจจุบันสวนล้อมศรีรินทร์ได้รับน้านมจากบริษัทเอกชน สัปดาห์ละ ๗ ตัน) เมื่อทาสาเร็จก็เริ่ม
แจกจ่ายให้คนในชุมชนได้นาไปใช้ ทาให้เกิดการซึมซับแนวคิด และลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองและเกิด
เป็นเครือข่ายชุมชนที่มีความเชื่อมโยงต่อกัน ค่อยๆ แผ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นแรงดึงดูดผู้คน
จากต่างพื้นที่ต่างถิ่น ผู้ที่มีความสนใจ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาศึกษาดูงานเป็น
จ านวนมาก เกิด เป็ น เครื อข่ ายที่ มีก ารกระจายอยู่ ทั่ว ประเทศในการช่ว ยเอามื้อ เอาแรงกัน ในพื้น ที่ ๆ
ต้องการจะนาโมเดลโคก หนอง นา ไปปรับใช้ นอกจากนี้ นายบุญล้อม เต้าแก้ว ยัง ได้เข้ามาเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่สาคัญทั้งในเรื่องการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ การสร้างเครือข่ายใหม่ๆ การจัดอบรม
๕ วัน ๔ คืน โดยการเริ่มเปลี่ยนวิธีคิด สร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ลงมือทา จนสุดท้ายผู้เข้ารับการ
อบรมอยากกลับไปทาในพื้นที่ของตนเอง และสิ่งสาคัญ การที่จะประสบความสาเร็จในการพัฒนาพื้นที่
หรือการปรับเปลี่ยนแนวคิดจะต้องอาศัยระยะเวลา และค่อยๆ ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับบริบท
สภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ
สวนล้ อมศรี ริ น ทร์ เป็นรู ปแบบการพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน โดยอาศั ย
แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง จากผลการศึกษา
พบว่ า ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ของการใช้ โ คก หนอง นา โมเดล ของสวนล้ อ มศรี ริ น ทร์
ประกอบด้วย

๒๕

๕.๑.๑.๑ ปัจจัยด้านความรู้ และวิธีคิด ได้แก่ ๑) ความรู้เกี่ยวกับโคก หนอง นาโมเดล
ที่มีการนาโมเดลโคก หนอง นา มาปรับใช้ในพื้นที่ จาเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้า เพื่อการเกษตรใน
ที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดย
การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒) วิธีคิด บันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง การที่จะประสบ
ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ หรื อ การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด จะต้ อ งอาศั ย ระยะเวลา และค่ อ ยๆ
ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ และ ๓) เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ
อยู่สม่าเสมอ การที่ผู้นาเป็นผู้ที่เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่สม่าเสมอ โดยยึ ดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และเมื่อพบเจอปัญหา หรืออุปสรรคก็พร้อมที่จะเรียนรู้ และหาหนทางในการ
แก้ไขปัญหาให้ลุ ล่วงไปได้ พร้อมที่จะทดสอบ ทดลองซึ่งมีพื้นที่ของตนเป็ นต้นทุนเดิม ทาให้ สวนล้อม
ศรีรินทร์ประสบผลสาเร็จและเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้อื่นได้ ๔) ภูมิสังคม กล่าวคือ การที่
เราจะต้องรู้ จั ก และทาความเข้าใจให้ลึ กซึ้งต่อลั กษณะทางภูมิศาสตร์ ว่ามีลั กษณะพื้นที่เป็นอย่างไร
สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ของพื้นที่ ยึดเอาต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นหลัก แล้วจึงนาโคก
หนอง นา เข้าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
๕.๑.๑.๒ ปัจจัยการบริหารจัดการ ได้แก่ ๑) การปรับพื้นที่ให้เป็น โคก หนอง นาโมเดล
การปรับพื้นที่ให้เป็น โคก หนอง นาโมเดล โดยมีการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และปรับพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในระแวกใกล้เคียง ผลัดกันทา
ในพื้นที่ของแต่ละคน หรือเรียกว่าการเอามื้อสามัคคี การปลูกปุา ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งการปลูก
ปุา ๓ อย่าง คือไม้กิน ไม้ใช้สอย ไม้สร้างบ้านเรือน โดยปลูกให้มี ๕ ระดับ (ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน
และพืชหัว) เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง (พอกิน พออยู่ พอใช้และช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ) โดยปลูกพืช
ผสมผสาน ปลูกพืชผักไว้บริโภค การขุดบ่อกักเก็บน้าเพื่อใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์น้า หรือปลูกพืชน้า
หนองน้าควรขุดให้ขอบและพื้นหนองน้ามีความคดเคี้ยวโค้ง (Free form) ทาให้การไหลของน้ามีความ
กระเพื่อม เกิดการแทรกตัวของออกซิเจน เป็นร่องเป็นแนวมีความลึ กหลายระดับและให้ แดดส่องถึง
เพื่อให้ปลาวางไข่ได้ดี และความลึกตื้นที่ไม่เท่า กัน น้าก็จะมีอุณหภูมิที่ต่างกัน ทาให้เกิดไรแดง แพลงตอน
จุลินทรีย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีการหายใจนาออกซิเจนออกมาทาให้น้าไม่เน่า มีการขุด “คลองไส้ไก่” (เป็นร่อง
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น้าเล็กๆ ขุดให้วนเวียนในพื้นที่ปลูกปุา/ปลูกพืช) เพื่อช่วยกระจายน้าให้ทั่วพื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นในดินส่ง
ผลดีต่อการปลูกพืช การยกหั ว คัน นาให้ สูงอย่างน้อย ๑ เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้าไว้ในนาให้ เท่ากับ
ความสูงของคันนาและปั้นคันนากว้างๆ เพื่อปลูกไม้ผล ไม้สมุนไพรและพืชผักสวนครัวที่สามารถเก็บกิน
และขายสร้างรายได้ในทุกวัน จึงถูกเรียกเป็น “หัวคันนาทองคา” และ ๒) กระบวนการจัดการในการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า เช่ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผั ก ตบชวา ในการห่ ม ดิ น เพื่ อ ให้ ดิ น มี ค วามชุ่ ม ชื้ น
การนาไปเป็นส่วนผสมในการทาเชื้อเห็ดฟาง
๕.๑.๑.๓ ปัจจัยการมีส่วนร่วม ได้แก่ ๑) ผู้นาด้านปราชญ์ชาวบ้าน นายบุญล้อมมีความ
เข็มแข็ง และสามารถบริหารจัดการพื้นทีไ่ ด้โดยสร้างความร่วมมือจากคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเห็น
ประโยชน์และความสาคัญของการใช้โคก หนอง นาโมเดล โดยใช้เทคนิคการนาผักหรือผลิตภัณฑ์ไปฝาก
เพื่อให้จูงใจให้คนในชุมชนสนใจและมาทาผลิตภัณฑ์ หรือทากิจกรรมร่วมกัน ๒) ประชาชน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ภายในสวนล้อมศรีรินทร์ โดยทากิจกรรมร่วมกัน และนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่
ของตนเอง และ ๓) ชุมชน นอกจากจะนาแนวคิดโคกหนองนาโมเดล มาใช้ในพื้นที่ส่วนตัวแล้ว ยังมีการนา
แนวคิดนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ โรงเรียนร้างในชุมชน ซึง่ เป็นการทาที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์ในชุมชนและส่งเสริม ให้คนเข้ามาทากิจกรรมร่วมกันอีกด้วย ๔) ภาคเอกชน ปัจจุบันสวนล้อม
ศรีรินทร์ได้รับน้านมจากบริษัทเอกชน สัปดาห์ละ ๗ ตัน เพื่อทาปุ๋ยน้านม
๕.๑.๒ การวิเคราะห์การปรับใช้พื้นที่ในการทา โคก หนอง นา โมเดลกับนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดลพบุรี
๕.๑.๒.๑ แหล่งน้าไม่เพียงพอ และดินไม่อุ้มน้า พื้นที่นิคมในจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ที่
กว้างใหญ่มาก แต่มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้าธรรมชาติรวมถึงเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์
มีความแห้งแล้งเกือบตลอดทั้งปี และลักษณะของดินเป็นดินที่ไม่อุ้มน้า ไม่สามารถกักเก็บน้าได้เท่าที่ควร
จึงทาให้ยากในการทาเกษตรที่ต้องใช้น้าในปริมาณมาก จึงเป็นข้อจากัดที่สามารถปลูกพืชได้เพียงไม่กี่ชนิด
เท่านั้น ซึ่งในการนามาปรับใช้โคก หนอง นา โมเดล อาจจะมีในส่วนของ “หนอง” ที่สามารถเกิดขึ้นได้ยาก
ซึ่ง นิ คมฯ พยายามแก้ปั ญ หาโดยวิธี ก ารท าแซนวิ ช ดิ น เพื่ อ ให้ เ กิ ดเป็ น ดิน ที่ ส ามารถอุ้ ม น้าได้ มากขึ้ น
ซึ่งการทาแซนวิชดิน เป็นการปรับปรุงดินที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูดินด้ว ยการห่มด้วยฟางใบไม้หรือหญ้า
ที่เรีย กว่า “ไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน ” แล้ วเติมปุ๋ ยให้ เหมาะสมกับคุณลักษณะของดิน เน้นการใช้ปุ๋ย
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อินทรีย์ทั้งชนิดแห้งและชนิดน้า โดยนาฟางวางบนดินสลับด้วยปุ๋ยหมักแล้วตามด้วยการราดปุ๋ยจุลินทรีย์
ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทาเกษตร การเพาะปลูก ทั้งนี้การนาพื้นที่ดินมา
ใช้ใหม่ในอนาคตอาจจะต้องต้องเสียเวลาในการจัดการดิน แต่มีข้อดีสาหรับการทาการเกษตรในระยะยาว
๕.๑.๒.๒ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการทางานที่มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่จากัด
ทาให้ไม่สามารถดูแลสมาชิกในนิคมได้อย่างทั่วถึงทั้งหมดในพื้นที่นิคมฯ และก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว เช่น
การมีผู้บุกรุกเข้ามาใช้พื้นที่ในนิคมฯ หรือการบริหารจัดการ การเข้าไปดูแลพื้นที่ในแต่ละส่วนไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มที่ ดังนั้น หากมีการใช้พื้นที่นิคมฯ เพื่อทาโคก หนอง นา โมเดล เพื่อรองรับกลุ่มคนเปราะบางในสังคม
ก็อาจจะทาให้ไม่มีบุคลากรที่จะสามารถเข้ามาดูแลในส่วนนี้ ซึ่งจาเป็นต้องจัดสรรบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถ
ดาเนินโครงการได้
๕.๑.๒.๓ สมาชิกมีความหลากหลาย เนื่องจากสมาชิกในนิคมฯ หรือผู้ที่ประสบปัญหา
สังคมที่ต้องการเข้ามาใช้พื้นที่ในนิคมฯ มีความหลากหลาย มีความแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่กาหนด
ลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย ทาให้วิถีชีวิตหรือรูปแบบการดาเนินชีวิตแตกต่างกัน เช่น ประชากรที่อาศัยอยู่ตาม
ลุ่มน้า กลุ่มเปราะบางที่อาศัยในชุมชนเมือง รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาโรคจิตเภท ทาให้การมาอาศัยอยู่ร่วมกัน
หรือใช้พื้น ที่ร่ว มกันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาของสมาชิกได้ หากมีการนาแนวคิดโคก หนอง นา โมเดล
มาปรับใช้ จะต้องคานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเปูาหมายด้วย
๕.๑.๒.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่นิคมฯ ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานหลาย
อย่างที่อาจจะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง เช่น การขุดหนองน้าขนาดใหญ่ อาคารที่พักอาศัย ระบบ
สาธารณูปโภค และการขนส่งและเดินทาง เป็นต้น
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนโคก หนอง นา ในพื้นที่
๕.๒.๑.๑ ด้านการประยุกต์แนวคิดโคก หนอง นา ในพื้นที่โครงการบ้านน้อยในนิคม โดย
สามารถปรับพื้นทีด่ าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมมาเป็นพื้นที่ดาเนินโคก หนอง นา ควบคู่กันไป เนื่องจากความ
พร้อมหลายปัจจัย ทั้งที่พักอาศัย ครัวกลาง ที่ดินที่สามารถทาเกษตรกรได้ และตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน ซึ่งจะ
สามารถน าผลผลิ ตไปขายในชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม ควรคานึงถึงข้อจากัดด้านอื่นของพื้นที่ ซึ่งจาเป็นต้อง
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แสวงหาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม อาทิ การทาแซนวิชดิน การบริหารจัดการแหล่งน้า เป็นต้น มาใช้อย่าง
เหมาะสม
๕.๒.๑.๒ ด้านการประยุกต์แนวคิดโคก หนอง นาในพื้นที่อื่น ๆ โดยจะต้องพิจารณา
ถึงบริบทความเหมาะสมในพื้นที่ เช่น สภาพดิน น้า ลม สังคม วัฒนธรรมความเชื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่
ในพื้นที่นั้น ซึ่งในการออกแบบจะให้ความสาคัญกับ “สังคม”มากกว่า “ภูมิ” คือต้องออกแบบตามสังคม
และวัฒนธรรมของคนที่อยู่ แม้ว่าภูมิประเทศจะเหมือนกันก็ตาม หากสังคมต่างกัน การออกแบบก็จะ
ต่างกันโดยสิ้นเชิง และเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีลักษณะทางกายภาพและทางสังคม รวมถึงความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่แตกต่างกัน จึงควรคานึงถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ก่อนนาแนวคิดโคก หนอง นามาปรับใช้
๕.๒.๑.๓ ด้านการสร้างเครือข่าย เนื่องจากนิคมฯ ยังขาดปัจจัยสนับสนุนหลายด้านเพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่สาหรับให้ กลุ่มเปราะบางทางสังคมได้เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะปัญหาด้านงบประมาณ
จึงเห็นว่าหากได้รับความร่วมมือ หรือการสนับสนุนกับหน่วยงานอื่น ก็จะสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นโคก หนอง
นา โมเดล ได้ นอกจากนี้ การสร้ างเครือข่ายกับหน่วยงานต่ างๆในพื้ นที่ ยังเป็นช่ องทางที่ สามารถทาให้
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเกิดประโยชน์อย่างครบวงจร ทั้งสนับสนุนทุน การส่งเสริม
ความรู้ การแปรรูปผลผลิต การขยายตลาด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของกลุ่มเปูาหมาย
และการสร้างความยั่งยืนของการหารายได้และการประกอบอาชีพในพื้นที่ต้นแบบ ควรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายอาชีพที่เข้มแข็ง สามารถเพิ่ มอานาจต่อรองในการดาเนินการใน
ทุกกระบวนการของห่วงโซ่มูลค่าการผลิต แปรรูป และจาหน่ายกับชุมชนภายนอกหรือพ่อค้าคนกลางได้
๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนโคก หนอง นาโมเดล
๕.๒.๒.๑ ด้านการพัฒนาทักษะให้รองรับเศรษฐกิจใหม่ การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และนากรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) มาพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนโคก หนอง นา เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกันกับการยกระดับขี ดความสามารถการแข่งขัน เช่น การทาให้ “อ้อย”
หนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย เป็นมากกว่าน้าตาล สู่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า เช่น เครื่องสาอาง เวชภัณฑ์
เป็ น ต้ น โดยด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมพั ฒ นาทั ก ษะและยกระดั บ สู่ ก ารเป็ น ผู้ ป ระกอบการเกษตรด้ ว ย
นวัตกรรมและทักษะด้านเทคโนโลยี (Digital) การฝึกอบรมทักษะระยะสั้ นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
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เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคกหนอง นา โมเดล ที่ต้องสอดคล้องกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ ทาให้
เกษตรกรมีศักยภาพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เกิดเครือข่ายขยายผล Smart Farmer ที่
สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้เกษตรกร รวมทั้งสามารถนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างยังยืน และการบริหารจัดการเพื่อการดาเนินธุรกิจเกษตร
อย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
๕.๒.๒.๒ สร้ า งพื้ น ที่เ รี ยนรู้ ชุมชนต้น แบบการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต มี พื้นที่วิจัยกั บ
สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรในการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับพื้นที่และการทาโคก
หนองนา เช่น การทาเกษตรแม่นยา (Precision Farming) โดยนาเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อการเกษตร
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ไม่ ว่ า จะเป็ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิจิ ทั ล เซนเซอร์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ รวมทั้ งนาโน
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การนาโดรนและการใช้แสงไฟที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เพาะปลูก การนา Agri-Map Online ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาปรับใช้จัดการระบบแผนที่การบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถนาไป
พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป
และการตลาดตามมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะและการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีความพร้อม
ความสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อยอดในการดาเนินธุรกิจหรือหางานในระดับที่ต้องการทักษะฝีมือได้
๕.๒.๒.๓ ด้ า นการพั ฒ นาระบบการคุ้ ม ครองทางสั ง คม นอกจากการพั ฒ นาการ
ขับเคลื่อนโคก หนอง นา ซึ่งเป็นการดาเนินงานในระดับพื้นที่แล้ว ยังมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
นโยบายระดับมหภาคควบคู่กันไป เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางและขาดระบบ
สวัสดิการที่เหมาะสมรองรับ อีกทั้งอาชีพเกษตรกรในประเทศไทยเป็นอาชีพที่มีผลิตภาพต่าแต่ลงทุน
จานวนมาก อาทิ ที่ดิน งบประมาณ การขนส่ง เป็นต้น ประกอบด้วยความไม่แน่นอนของผลผลิตและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนยากจน ดังนั้น
ภาครัฐจึงควรมีมาตรการคุ้มครองดูแลทั้งด้านการประกอบอาชีพ เช่น การให้ความสาคัญกับการขายโดย
ไม่ผ่ านพ่อค้าคนกลางและความเชื่อมต่อระหว่า งเมืองและชนบท การสนับสนุนการสร้างรายได้ผ่ าน
ช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น และมาตรการคุ้มครองดูแลทางสังคมที่มีความครอบคลุมและเพียงพอต่อความเป็นอยู่
ที่ดี ของประชาชนทุกคน ทั้งด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย สุขภาพ สวัสดิการครอบครัว เป็นต้น เพื่อเป็น
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หลักประกันในชีวิตให้ กลุ่มเปูาหมายสามารถพัฒนาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพในพื้นที่โคก
หนอง นาได้อย่างยั่งยืน
๕.๓ แนวทางการขับเคลื่อน
๔.๓.๑ กาหนดกลุ่มเปูาหมาย ขอบเขตในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โคกหนองนา ระยะเวลาในการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ ในส่วนของที่พัก หากกลุ่มเปูาหมายมาจากพื้นที่ห่างไกลควรจัดหาที่พักให้หรือไม่
๔.๓.๒ จัดหาสถานที่ในการทาโคก หนอง นา โดยดูว่าจะต้องมีการปรับพื้นที่อะไรบ้าง อาจขอความ
ร่วมมือในการปรับพื้นที่จาก จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยพื้นที่ควร
เป็นพื้นที่ๆ สามารถขุดเจาะได้
๔.๓.๓ จั ดอบรมกลุ่ มเปู าหมายตามหลั กสู ตร : การพัฒนากสิ กรรมธรรมชาติสู่ ระบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง ๕ วัน ๔ คืน ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ เพื่อปรับแนวคิดและการใช้ชีวิต
จากผู้มีประสบการณ์ และลงมือทดลองปฏิบัติจริง หรือหลักสูตรตามความเหมาะสม
๔.๓.๔ นาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาปฏิบัติจริงในสถานที่ๆได้จัดเตรียมไว้
๔.๓.๕ หาตลาดและสารวจชุมชนพื้นที่โดยรอบ และนาผลผลิตจากการทาโคกหนองนาโมเดล มา
ก่อให้เกิดรายได้เพื่อใช้จ่ายภายในครัวเรือน
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