
“

”

๓๙
พลังแห่งความสามัคคี

ปี ๒๕๕๙

จุดเริ่มต้นโครงการพัฒนาเครือข่ายที่ยั่งยืน

เล่ม ๑

DA17030076_book.indd   1 5/26/2560 BE   9:33 AM



DA17030076_book.indd   2 5/26/2560 BE   9:33 AM



“พลังปัญญา” 
เป็นการน�าความรู้ไปสร้างความคิด และปฏิบัติเพื่อให้เกิดพลัง

ในการด�าเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

“พลัง” เรี่ยวแรงแห่งการด�าเนินชีวิต
“ปัญญา” เรี่ยวแรงแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

 แต่ทว่าปัญหาของเกษตรกรไทย คอื การยดึตดิกบัรปูแบบชวีติเดมิๆ แม้ว่าจะมภีมูปัิญญาทีส่ั่งสม 
กนัมานานกต็าม และแม้ว่าจะมพีลงัในการด�าเนินชวีติอย่างเต็มเป่ียม แต่กย็งัไม่สามารถน�าพาให้เขาเหล่านัน้ 
ไปถึงจุดที่ลืมตาอ้าปากได้ 
 โครงการพลังปัญญา เป็นโครงการที่จะน�าภูมิปัญญาของเกษตรกรมาใช้อย่างมีพลังเพื่อช่วย 
พลกิฟ้ืนความเป็นอยูข่องเกษตรกร ให้เขาเหล่านัน้สามารถปลดปล่อยความสามารถทีมี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนด้วยการด�าเนินแนวทางอย่างที่ถูกที่ควรตามแนวคิดของ
พ่อหลวง ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน แนวความคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ทรัพยากร 
ทีม่อียูอ่ย่างรูค้ณุค่า รูจ้กัใช้ความรูค้วามสามารถทีม่ใีห้เกดิประโยชน์สงูสดุ พร้อมทัง้รูจ้กัการเปิดใจรบัการ
เรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งผลที่ได้จะสามารถท�าให้เกษตรกรอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 อย่างเช่นกลุ่มเกษตรกร ๓๙ โครงการ ของปี ๒๕๕๙ ที่ได้น�าเอาศาสตร์ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้อาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้า แต่สามารถพออยู่พอกินอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
 หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมแนวทางของการบริหารโครงการของปี ๒๕๕๙ ในรอบ ๓ เดือน

ค�าน�า
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สารบัญ
ค�าน�า

พลังปัญญาคืออะไร

พลังปัญญา ๓๙ โครงการ ปี ๒๕๕๙

ประเภทแห่งการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้

 ๑. เส้นทางสายปัญญา

	 ๒. กล้วยดี บีบีฟาร์ม

	 ๓. เรื่องกล้วยๆ ก็รวยได้

	 ๔. แฝกแล้งฟื้น

	 ๕. พลังปัญญา ๔ หมู่บ้าน

ตลาดธรรมชาติ

	 ๖. Green Happy

	 ๗. Herbal Drink & Food Truck

	 ๘. กล้าแกร่ง

	 ๙. ข้าวรักษ์โฮม 

	 ๑๐. น�้าดื่มพลังปัญญา

	 ๑๑. ร้านพลังปัญญาพาสุข 

	 ๑๒. เห็ดหมังขะดัน

	 ๑๓. โอ้โห ขยะทองค�า

	 ๑๔ .ไบโอชาร์พารวย

๓

๗

๑๐

๑๒

๑๗

๒๑

๒๕

๒๙

๓๓

๓๙

๔๓

๔๖

๕๐

๕๓

๕๖

๖๐

๖๓

๖๗
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เกษตรท่องเที่ยว

	 ๑๕. เคียงเดือน ดอยอินคา

 ๑๖. วัฒนธรรม ๒ แผ่นดิน

 ๑๗. ล่องยมชมกาดริมน�้า

 ๑๘. แลยมชมแอ่งวังชิ้น

 ๑๙. ชม ชิม ช้อป แม่ระวาน

 ๒๐. มหัศจรรย์สายน�้าแร่ แจ้ซ้อน

 ๒๑. ระบบใหม่ สวนม่อนแก้ว

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร

 ๒๒. Power Clean

	 ๒๓. กล้วยเร็วสุขล้น

	 ๒๔. กล้วยแกร่ง

	 ๒๕. ไผ่กิมซุงนอกฤดู 

	 ๒๖. ข่าเหลืองมังกรทอง

	 ๒๗. ข้าวใหม่ปลามัน 

	 ๒๘. ข้าวสวยรวยสุขภาพ

	 ๒๙. ปลาบืนฟื้นชุมชน

๗๓

๗๗

๘๑

๘๔

๘๗

๙๑

๙๕

๑๐๑

๑๐๕

๑๐๙

๑๑๓

๑๑๗

๑๒๑

๑๒๔

๑๒๘
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6 พลังปัญญา
POWER of WISDOM

	 ๓๐. ปลูกหน่อไม้ฝรั่งยั่งยืน

	 ๓๑. พลิกฟื้นหนองเลิงเปือย

	 ๓๒. สายใยกล้วย

	 ๓๓. สมุนไพรคลายทุกข์เส้น

	 ๓๔. ผักไร้ดิน ปลูกง่าย รายได้แสน

	 ๓๕. เกษตรยกก�าลังสอง

	 ๓๖. ข้าวก�่าจากน�้าแร่ทิพย์

	 ๓๗. หมัก ไม่เผา 

	 ๓๘. ยุงเผ่น 

	 ๓๙. หญ้า + โค = ๑ ล้าน

๑๓๑

๑๓๔

๑๓๘

๑๔๑

๑๔๕

๑๔๘

๑๕๒

๑๕๕

๑๕๘

๑๖๒
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7พลังปัญญา
POWER of WISDOM

พลังปัญญา
“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา”
POWER of WISDOM

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้น�าชุมชน  
ด้วยศาสตร์ของพระราชา ศาสตร์ท้องถ่ินและ
ศาสตร์สากล เพื่อความสุขสมดุลอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการพลังปัญญา

“พัฒนา...ใคร”
พฒันา...และเพิม่ขีดความสามารถของผูน้�าชมุชน โดยก่อให้
เกิดการพัฒนาตนเองและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

 “เพื่อ...อะไร”
เพื่อ...ให้พ้นจากภาวะความยากจน หลุดพ้นจากกรอบ 
ความคิดเดิมๆ ที่ท�าเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากปัญหาซ�้าซาก อาทิ  
ผลผลติล้นตลาด ราคาพชืผลตกต�า่ พ่ึงตวัเองไม่ได้ และมองหา 
ความยุติธรรม สุดท้าย ต้องไปเป็นหนี้ ทุกข์ทนวนเวียน 
อยู่อย่างนี้

“ด้วยวิธีการ...อย่างไร”
ด้วยการ...“เปลีย่นวธิคีดิ” ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงชวีติ
ครั้งใหญ่ โดยใช้ “ศาสตร์ของพระราชา” ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ผสานกับหลักการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลทาง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์สากล เรยีนรูน้วตักรรมต่างๆ การ
ขายสนิค้า การสือ่สาร และการตลาด ทีส่ามารถน�าไปปฏบิตัิ 
ได้จริง และเห็นผลความเปลี่ยนแปลงชัดเจนจากผู้น�าพลัง
ปัญญาที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
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8 พลังปัญญา
POWER of WISDOM

รศ.ดร. เฉลิมพล เกิดมณี
 นักวิจัยอาวุโส ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ
เป็นที่รู้จักกันดีในนาม นักวิทยาศาสตร์จิตวิทยา การตลาด
และเทคโนโลยี

ดร. พีระพงษ์ กลิ่นละออ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การขาย การสื่อสาร 
ตลอดจนเป็นนักบริหารองค์กรระดับประเทศ และองค์กร
ร่วมทนุระหว่างประเทศ โดยได้รับรางวลับคุคลดเีด่นด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ รางวัลด้านการตลาด การเสริมสร้างสังคม 
และผลงานที่สอดคล้องกับศาสตร์ของพระราชา ศาสตร ์
ท้องถิ่น และศาสตร์สากล

“พลังปัญญา...สอนอะไร”
 พลังปัญญาให้การอบรมทั้งทฤษฎีประยุกต์จากทั้ง 
๓ ศาสตร์ และการปฏิบัติ โดยแบ่งการอบรมเป็น ๓ ระดับ
ระดับ ๑ : ชีวิตสมดุลด้วยศาสตร์ของพระราชา
             พลังแห่งคุณค่าในตัวเอง
   เป้าหมาย คือ การพัฒนา การค้นหา และเพิ่ม
ศักยภาพตนเองเพ่ือน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงชุมชนอย่าง
สมดุลและยั่งยืนด้วยศาสตร์ของพระราชา
ระดับ ๒ : ชุมชนแห่งความสุข 
             พลังแห่งความสามัคคี
   เป้าหมาย คือ สร้างผู้น�าชุมชนและเครือข่ายใน
ระดับต�าบลและอ�าเภอ เน้นความสามคัค ีการเกือ้กลูแบ่งปัน 
ซึ่งกันและกัน
ระดับ ๓ : โลกแห่งความสมดุลและยั่งยืน
             พลังแห่งคุณธรรม
 เป้าหมาย คือ สร้างเครือข่ายผู้น�าชุมชนด้วย
คุณธรรม ในระดับจังหวัดประเทศ และเตรียมพร้อมสาน
เครือข่ายในระดับสากล

อ�านวยการสอน
$

$

$

$

$

$$

$

$

$

F I N I S H

“เรื่องที่ควรรู้ เกี่ยวกับ โครงการฯ”
 ๑. โครงการพลังปัญญาเริ่มเปิดอบรมครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดี คือ  
มลูนธิมิัน่พัฒนา สวทช. เอสซจี ีกองทัพบก และหอการค้าไทย
เปิดให้การอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดรถเดินทางให้ 
ผู้เข้าอบรมทุกคน
 ๒. ปี ๒๕๕๙ มีโครงการที่ได้รับทุนหมุนเวียนพลัง
ปัญญาทั้งหมด ๓๙ ทุน ภาคเหนือ ๑๖ ทุน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๒๓ ทุน
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9พลังปัญญา
POWER of WISDOM

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๑ 
 • ขอเพียงเป็นคนไทย อายุ ๒๐ ปี เป็นต้นไป อาชีพใดก็ได ้
ไม่จ�ากัดวุฒิการศึกษา (ถ้ามีประสบการณ์ในการท�างานด้านชุมชน เช่น 
เป็นผู้น�ากลุ่มในหมู่บ้าน เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเข้ารบัการอบรมได้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ ๘๐ ของการอบรม
ทั้งหมด
 • ทุกท่านท่ีสมัคร จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้า
โครงการอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๒
 • ผู้เข้าอบรมระดับ ๑ ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบและ 
การขยายผล จะได้เข้าอบรมระดับ ๒
 • ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าอบรมระดบั ๑ ทีค่ะแนนไม่ถงึเกณฑ์ แต่ต้องการ 
จะเข้ารับการอบรมระดับ ๒ จะต้องสอบคัดเลือกอีกครั้ง
 • ผู้เข้าอบรมระดับ ๒ จะต้องผ่านการบริหารโครงการพัฒนา
ชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๓ 
 • ผู้เรียนระดับ ๒ ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งคะแนน การขยายผล และการ
บริหารโครงการแล้วจะได้เข้าอบรมระดับ ๓
 • ส�าหรับผู้เรียนระดับ ๒ แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ต้องการ 
จะเข้ารับการอบรมระดับ ๓ จะต้องสอบคัดเลือกอีกครั้ง ถ้าผ่านก็จะได้ 
เรียนระดับ ๓ ต่อไป

สัญชาติไทย

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

อายุ ๒๐ ปี

เข้าร่วมการอบรม
ได้สม�่าเสมอ

ต้องผ่านการทดสอบ
ของโครงการ

ต้องมีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์ก�าหนด
จากระดับ ๑

ต้องมีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์ก�าหนด
จากระดับ ๒

หากต้องการเรียน
แต่ผลคะแนน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จะต้องสอบคัดเลือก

หากต้องการเรียน
แต่ผลคะแนน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จะต้องสอบคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 *เงื่อนไขอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของหลักสูตรด้วยมติของคณะกรรมการบริหารโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการได้ที่ Wisdom Line 080-158-8883, 080-728-8883, www.พลังปัญญา.com, Facebook : พลังปัญญา
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10 พลังปัญญา
POWER of WISDOM

     โครงการ ๓๙ โครงการ มาจากผู้เข้าอบรม
ระดับ ๒ ท่ีไปขยายผลในท้องถ่ินของตนและ
สร้างความแขง็แกร่งและรายได้ให้กบัชมุชนของ
ตนเอง โดยแต่ละโครงการเป็นการค้นหาคณุค่า
ของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ (วัตถุดิบ ความสามารถ 
ความเหมาะสม) โดยใช้ศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกับ
ศาสตร์สากลและศาสตร์ของพระราชาเพื่อ
ความสมดุลในทุกรูปแบบ

พลังปัญญา ๓๙ โครงการ ปี ๒๕๕๙
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โครงการ ป ๒๕๕๙
พลังแหงความสามัคคี

เกษตรยกกำลังสอง

หมัก ไมเผา 

ยุงเผน 

ไบโอชารพารวย

พลังปญญา ๔ หมูบาน

เห็ดหมังขะดัน

ระบบใหม สวนมอนแกว

ชม ชิม ชอป แมระวาน

ผักไรดิน ปลูกงาย รายไดแสน

แฝกแลงฟน

ปลูกหนอไมฝรั่ง ยั่งยืน

โอโห ขยะทองคำ

มหัศจรรยสายนํ้าแร แจซอน

ขาวก่ำจากน้ำแรทิพย

ลองยมชมกาดริมนํ้า

แลยมชมแองวังชิ้น

Power Clean

เคียงเดือน ดอยอินคา

นํ้าดื่มพลังปญญา

วัฒนธรรม ๒ แผนดิน

Green Happy

Herbal Drink & Food Truck

ขาวสวยรวยสุขภาพ

รานพลังปญญาพาสุข

พลิกฟนหนองเลิงเปอย

ขาวใหมปลามัน

กลวยแกรง

ขาเหลืองมังกรทองปลาบืนฟนชุมชน

เรื่องกลวยๆ ก็รวยได

เสนทางสายปญญา

ขาวรักษโฮม

กลวยเร็วสุขลน

สายใยกลวย

กลวยดี บีบีฟารม

กลาแกรง

ไผกิมซุงนอกฤดู
สมุนไพรคลายทุกขเสน

หญา+โค = ๑ ลาน

๓๙ 
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 ๑.) ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์ที่รวบรวมความรู้ในการประกอบอาชีพที่น�าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ซึ่งที่ศูนย์ฯ จะช่วยสอนและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผู้เข้าอบรมผลิตและจ�าหน่าย ตลอดจนช่วยคิดค้นสูตรหรือ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้โดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม มีทั้งหมด ๕ โครงการ

พลังปัญญา ๓๙ โครงการ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

ล�าดับ ชื่อโครงการ จังหวัด

๑ เส้นทางสายปัญญา บุรีรัมย์

๒ กล้วยดี บีบีฟาร์ม ขอนแก่น

๓ เรื่องกล้วยๆ ก็รวยได้ สุรินทร์

๔ แฝกแล้งฟื้น เพชรบูรณ์

๕ พลังปัญญา ๔ หมู่บ้าน เชียงใหม่
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 ๒.) ตลาดธรรมชาติ คือ ความเข้าใจของความสมดุลในการผลิต การตลาด และการบริโภคได้ครบทั้ง ๓ ส่วน
ในแต่ละภาคบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อท�าให้ไม่เกิดการผลิตผิดวิธี เอาก�าไรเกินเหตุ และการบริโภคท่ีมากหรือน้อย 
เกินไป มีทั้งหมด ๙ โครงการ

 ๓.) เกษตรท่องเที่ยว คือ การน�ากระบวนการจัดการของการท่องเที่ยว เช่น การจัดสถานที่ การขนส่ง อาหาร 
ที่พัก มาใช้ให้สอดคล้องกับการเกษตรอย่างพอเพียง มีทั้งหมด ๗ โครงการ

ล�าดับ ชื่อโครงการ จังหวัด

๑ Green Happy กาฬสินธุ์

๒ Herbal Drink & Food Truck กาฬสินธุ์

๓ กล้าแกร่ง นครราชสีมา

๔ ข้าวรักษ์โฮม บุรีรัมย์

๕ น�้าดื่มพลังปัญญา สกลนคร

๖ ร้านพลังปัญญาพาสุข มุกดาหาร

๗ เห็ดหมังขะดัน ล�าพูน

๘ โอ้โห ขยะทองค�า พิษณุโลก

๙ ไบโอชาร์พารวย แม่ฮ่องสอน

ล�าดับ ชื่อโครงการ จังหวัด

๑ เคียงเดือน ดอยอินคา อุดรธานี

๒ วัฒนธรรม ๒ แผ่นดิน นครพนม

๓ ล่องยมชมกาดริมน�้า แพร่

๔ แลยมชมแอ่งวังชิ้น แพร่

๕ ชม ชิม ช้อป แม่ระวาน ตาก

๖ มหัศจรรย์สายน�้าแร่ แจ้ซ้อน ล�าปาง

๗ ระบบใหม่ สวนม่อนแก้ว แพร่
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 ๔.) นวัตกรรมเกษตรครบวงจร คือ การปรับปรุงสินค้า หรือการเกษตรท่ีท�าอยู่ ให้เกิดการพัฒนา รวมถึง
กระบวนการแปรรูปให้เกิดสภาพที่ดีกว่า ตลอดจนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และเป็นที่ต้องการของตลาด  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง มีทั้งหมด ๑๘ โครงการ

ล�าดบั ชื่อโครงการ จังหวัด

๑ Power Clean บึงกาฬ

๒ กล้วยเร็วสุขล้น บุรีรัมย์

๓ กล้วยแกร่ง มหาสารคาม

๔ ไผ่กิมซุงนอกฤดู นครราชสีมา

๕ ข่าเหลืองมังกรทอง อุบลราชธานี

๖ ข้าวใหม่ปลามัน ยโสธร

๗ ข้าวสวยรวยสุขภาพ กาฬสินธุ์

๘ ปลาบืนฟื้นชุมชน ศรีสะเกษ

๙ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ยั่งยืน ชัยภูมิ

ล�าดับ ชื่อโครงการ จังหวัด

๑๐ พลิกฟื้นหนองเลิงเปือย กาฬสินธุ์

๑๑ สายใยกล้วย บุรีรัมย์

๑๒ สมุนไพรคลายทุกข์เส้น นครราชสีมา

๑๓ ผักไร้ดิน ปลูกง่าย รายได้แสน พิษณุโลก

๑๔ เกษตรยกก�าลังสอง เชียงราย

๑๕ ข้าวก�่าจากน�้าแร่ทิพย์ เชียงราย

๑๖ หมัก ไม่เผา เชียงราย

๑๗ ยุงเผ่น เชียงราย

๑๘ หญ้า บวก โค = ๑ ล้าน อุตรดิตถ์
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ประเภท

ศูนย์การเรียนรู้
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จังหวัดบุรีรัมย์

เส้นทางสายปัญญา
โครงการพลังปัญญา

นายกฤษณะ เทพเนาว์  (ประธานโครงการ)
นายมานพ บุญรอด
ร.ต.ต.ชัยณรงค์ รุกขสนธิ์
น.ส.ปวีณา ผลเลไลย์
น.ส.พัสดี กิจสีสุข
น.ส.นิตยา เทพเนาว์
นางนันทิชา วิลาศ
นางพรประภา เทพเนาว์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางพิศสมัย ทิพย์อักษร
นางแขม  มนจิ้งหรีด
น.ส.อารี  เดชพร
นายสุชาติ หล่อประโคน
นางชฎาพร รอดจัน
นางสายพาน อรัญศักดิ์
นางสุวรรณา ทิพย์นางรอง

เพิ่มพูนความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�า
 ด้วยความเคยชินของเกษตรกรในการเพาะปลูกรูปแบบเดิม ท�าให้มีรายได้จากการท�าการเกษตรเพียงชนิดเดียว 
รายได้มักไม่เพียงพอ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลผลิตชนิดเดียว ซ่ึงไม่รู้ว่ากว่าจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวจะประสบปัญหาอะไรบ้าง 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัตดิอยูใ่นกรอบความคดิเดิมๆ กลุม่ผูน้�าเกษตรกรจงึพยายามคดินอกกรอบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิสนิค้า
ในพืน้ทีใ่ห้มกีารเกือ้กลูกนั รวมถงึการแปรรปูสินค้าให้มมูีลค่าเพ่ิมมากข้ึน และการออกศกึษาดูงานในกลุ่มเครอืข่ายพลงัปัญญา  
ก่อนน�ามาศึกษาความเป็นไปได้และส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นได้รับความรู้เพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้

DA17030076_book.indd   17 5/26/2560 BE   9:33 AM



18 พลังปัญญา
POWER of WISDOM

แสวงหาเพชรในชุมชน
 เริ่มต้นด้วยการคิดใหม่ เช่น มะพร้าวที่ปลูกอยู่บนคันนา หากปรับให้ขยายกว้างมากข้ึน มีฟางปูเป็นทางเดินนุ่ม 
เก็บความชื้นและพร้อมหมักตัวไปในเวลาเดียวกันจนกระท่ังแปรสภาพเป็นปุ๋ยท�าให้ผลผลิตบนคันนาเป็นเกษตรปลอดสาร
และใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 นอกจากนี้บนคันนายังสามารถน�าไม้เศรษฐกิจมาปลูกคู่กับไม้ล้มลุก เป็นระบบเกื้อกูลและได้ผลทวีคูณ และผลผลิต
จากมะพร้าวเมื่อมาจับคู่กับข้าวเม่าเพื่อแปรรูปสินค้าจะท�าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามแนวคิดของโครงการพลังปัญญา ที่สามารถ
น�ามาแปรรูปได้อีกมากมายหลายชนิด เช่น ข้าวกระยาสารท ข้าวเม่ากรอบเค็ม และข้าวเม่าสดส่งออก จึงท�าให้ภายในกลุ่ม
มีรายได้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา และการจับคู่วัตถุดิบที่มีเป็นการลดต้นทุนส่งผลให้ได้ก�าไรมากขึ้น เมื่อเทียบกับราคาขายที่
เท่าๆ กันในท้องตลาดทั่วไป

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการเส้นทางสายปัญญา	มีกิจกรรมหลักอยู่	๒	กิจกรรม	คือ

 ๑. พฒันาคน เริม่จากการรวมกลุ่มผู้น�าชมุชน แล้วแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ทีแ่ปลกใหม่แตกต่างออกไป 
น�ามาตกผลึก แล้วตั้งเป็นแนวทางในการขยายความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชน โดยกลุ่มผู้น�าจะมีความถนัดในด้านต่างๆ 
ที่แตกต่างกันออกไป สร้างแนวทางของกลุ่มวางระเบียบกฎกติกา โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมและความสนใจของเกษตรกรที่แตกต่างกันออกไป

 ๒. พัฒนาชุมชน หลังจากแบ่งกลุ่มย่อยผู้น�าแต่ละกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ไป รวมถึงจัดกิจกรรมและ
สร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลองค์ความรู้ที่มี ตามแนวทาง
โครงการพลังปัญญาให้กับเครือข่าย เช่น โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรต่างๆ อบต. และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาดูงานตามเส้นทางสายปัญญาต่อไป
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ในการด�าเนินโครงการเส้นทางสายปัญญา ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 

ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ผลิตข้าวเม่าที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว

แปรรูปอาหาร 
ท�าให้เก็บได้นาน

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตข้าวเม่า 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูปอาหาร
ให้สามารถเก็บได้นานในรูปแบบอื่นๆ

การใช้ศาสตร์สากล

ปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับความต้องการ

ของตลาด

ใช้กลยุทธ์เข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย

แปรรปูสินค้าให้มคีวาม
ทันสมัยตลอดเวลา

การใช้ศาสตร์สากล
• มีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับความต้องการของตลาด ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่ม 
ผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อให้ง่ายต่อการ 
ท�าตลาด โดยเฉพาะจากโซเชียลมีเดีย 
ทั้งหลาย
• ศึกษาลักษณะการบริโภคของกลุ่ม 
เป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนการแปรรูป
สินค้าให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ได้ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และเป็นแนวทางด�าเนินโครงการ
• ใช้หลักการทรงงาน ตามศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปล่ียน 
แนวความคิดมาท�าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนใจ
• การพัฒนาคนในโครงการนี้ แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มเท่ากับเป็นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึงเหตุผล
ที่แท้จริง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เป็นการพัฒนาต่อไปโดยไม่ยึดติดต�ารา ผู้น�าพยายามให้สมาชิกระเบิดจาก
ข้างใน ค้นหาพลังคุณค่าในตนเอง และตามด้วยคุณค่าพร้อมมูลค่าเพิ่มในแต่ละบุคคล โดยพยายามท�าเป็นข้ัน
เป็นตอน วางหน้าที่ใหม่ในชุมชนให้ตรงกับความสามารถ มีความรับผิดชอบ แม้จะเริ่มต้นจากการแก้ปัญหา 
จุดเล็กๆ อย่างง่ายๆ แต่ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและให้มีส่วนร่วมเสมอ ชุมชนเกิดการให้และแบ่งปันความรู้ 
ความช�านาญ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างความสุข ด้วยความพากเพียรของชุมชนแบบเป็นวงจรที่จบ 
ในตัวในหมู่บ้าน (one-stop-service)

ยึดถือหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ 
อย่างง่ายๆ

เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน 
แก่บุคคลและหน่วยงาน
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จังหวัดขอนแก่น

กล้วยดี บีบีฟาร์ม
โครงการพลังปัญญา

นายจิราณุวัฒน์   ภัทรคนงาม  (ประธานโครงการ)
นายสุนทร   มาตย์วังแสง
น.ส.ศตรัศมี   โสดา
น.ส.รจนา   จันทรคุณ
น.ส.ณัฐวดี   สิงห์สุพรรณ
น.ส.วริศรา  ไปรแดน
นางสงวน   นาบ�ารุง
นางบุญโฮม   บานเย็น
นายสมปอง   หอมราช
นายสากล   ก้อนบุบผา
นายบรรหยัด   พลนงค์
นายสุรชาติ   ตาซื่อ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายชาญชัย   สืบประยูร
นายสุรพล   นิยมชื่น
น.ส.รัตนาภรณ์  ภาระไพร
น.ส.ยุพิน   เมืองแสน
นายค�าสนุก   ชิดทอง
นายสังวาล   น้อยชัย
น.ส.สละจิตร  คิม
น.ส.พันทิวา   พรมบุรัมย์
นายองอาจ   พานทวีป
น.ส.สุภัคชญา   พานทวีป
นายสมชาติ   หิรัญรักษ์
นายอนุสิทธิ์   พานทวีป

ศูนย์การเรียนรู้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
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ความบอบช�้าจากผลผลิตราคาตกต�่า
 ที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะปลูกพืชซ�้าๆ เช่น เคยปลูกข้าวก็จะปลูกข้าว 
อย่างเดียวจนเต็มพื้นที่ บ่อยครั้งที่ผลผลิตล้นตลาดราคาก็ตกต�่า นอกจากนั้นยัง
ท�าให้พ้ืนดนิเสือ่มโทรมจนต้องพ่ึงปุ๋ยเคมท่ีีมรีาคาแพง และส่งผลเสยีในระยะยาว 
การแบ่งพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อปลูกพืชให้หลากหลายมากขึ้น ช่วยลดความเส่ียงเร่ือง
ราคาตกต�่าและโรคระบาดได้ดี กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย โรคระบาดน้อยและมี
หลากหลายพันธุ ์ทีส่�าคญั คอื บรโิภคได้ทัง้ผลสดและน�าไปแปรรูปเป็นสินค้าอืน่ๆ 
รวมถึงการน�าไปสกัดเป็นเครื่องส�าอาง

ละทิ้งความเคยชินมุ่งสู่แนวทางใหม่ๆ
 ด้วยแนวคิดการปลูกพืชแบบผสมผสาน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
หมุนเวียนตลอดเวลา เพราะการปลูกพืชชนิดเดียวโอกาสที่จะขาดทุนมีสูงมาก 
ถ้าฝนฟ้าไม่เป็นใจ รวมถึงการระบาดของศัตรูพืช กล้วยถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีก
ชนิดทีมี่หลากหลายสายพนัธุ ์ผลกล้วยนัน้สามารถน�ามาแปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่าได้
อย่างดี เป็นช่องทางเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน กล้วยแต่ละสายพันธุ์ก็มีความอร่อย
แตกต่างกนัไป ใบกล้วยหรอืใบตองกส็ามารถตดัขายได้ ต้นกล้วยท่ีให้ผลผลิตแล้ว
สามารถน�ามาท�าอาหารสัตว์ รวมถึงใช้ท�าเป็นปุ๋ยหมักได้อีกด้วย

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการกล้วยดี	บีบีฟาร์ม	ด�าเนินกิจกรรมหลักอยู่	๒	อย่าง	คือ

 ๑. พัฒนาคน เพื่อให้เรียนรู้ถึงแนวคิดการปลูกพืชแบบผสมผสานว่ามีผลดีอย่างไร ในส่วนของการปลูก 
กล้วยนั้น มุ่งหวังให้เกษตรกรเรียนรู้การปลูก ขยายพันธุ์ และแปรรูปอย่างครบวงจร พัฒนาให้เกษตรกรรู้จักค้นคว้าหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อผลิตออกสู่ตลาด เพราะผู้บริโภคในวันนี้ต้องการความหลากหลายและแตกต่าง การรวมกลุ่มเพื่อ
ขยายความรู้และเครือข่ายออกไป ด้วยเครือข่ายพลังปัญญาที่มีความหลากหลายกลุ่มอาจจะพบช่องทางใหม่ๆ มากขึ้น
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 ๒. พัฒนาพื้นที่ เริ่มจากการระดมหุ้นในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อน�าเงินไปจัดสรรพื้นที่ปลูกหน่อกล้วย 
แม่พันธุ์ แปลงแรกจ�านวน ๒ ไร่ ๒ งานและขยายเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการผลิตหน่อกล้วย และเป็นจุดเรียนรู้ 
การปลกูกล้วยเพือ่ผลติหน่อกล้วยแบบครบวงจร เมือ่หน่อกล้วยเพียงพอแล้วกจ็ะจัดสรรให้สมาชกิน�าไปปลกู จากนัน้ก็จะมี 
หน่อกล้วยหมุนเวียนในกลุ่มและมากพอที่จะส่งจ�าหน่ายภายนอกกลุ่มต่อไป

ในการด�าเนินโครงการกล้วยดี บีบีฟาร์ม ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ผลิตหน่อด้วยการใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก

พึ่งพากัน ช่วยเหลือ
ถ้อยทีถ้อยอาศัย

ป้องกันโรค ด้วยการ
แช่หน่อกล้วยในน�้า 
 ๑-๒ คืน ก่อนปลูก

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ความรู้ตามภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนการเพาะปลูกกล้วย การผลิตหน่อด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
• ใช้ศาสตร์การพึ่งพากัน ช่วยเหลือ ถ้อยทีถ้อยอาศัย แบบชาวบ้านด้วยความจริงใจ
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการป้องกันการเกิดโรคระบาดในการปลูกกล้วย ด้วยการน�าหน่อกล้วยลงแช่น�้าก่อน 
๑-๒ คืน ก่อนน�าไปปลูกลงแปลงตามค�าแนะน�า ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนอนกอได้อย่างดี
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การใช้ศาสตร์สากล
• ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นประโยชน์
ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในการหาความรู้และการขยาย
ตลาด เพื่อใช้เป็นช่องทางการจ�าหน่ายใหม่ๆ

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้ศาสตร์ของพระราชาในการบริหารจัดการกลุ่ม ด้วยหัวใจเรื่อง สัจจะ การออม ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง 
ต่อเพื่อนสมาชิก และต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม
• การขยายความรู้ ตามหลักสูตรศาสตร์ของพระราชาที่ได้รับการถ่ายทอดจากโครงการพลังปัญญา
• ใช้หลักท�าน้อยได้มาก รวมกลุ่มเพื่อเปลี่ยนแนวคิด ระเบิดความสามารถจากความคิดข้างในออกมาต่อยอดได้ดี
• โครงการนี้ละท้ิงรายได้สูงสุดและก�าไรสูงสุด แต่ใช้หลักการก�าไรปกติจากการบริหารที่ดี มีการแบ่งปัน มิเช่นนั้น
กระบวนการการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้และวัตถุจะไม่เกิดข้ึน และท้ายท่ีสุดจ�าหน่ายกล้วยของตนเองจะไม่หมดใน
แต่ละครั้ง จะเกิดของเสียในวงจรของแต่ละบุคคล อันเนื่องจากหวังราคาขายหรือก�าไรสูงสุด โดยไม่มีเครือข่ายของ
ความรู้คู่คุณธรรมมาบริหารความเสี่ยง

การใช้ศาสตร์สากล

ใช้อินเตอร์เน็ตหาความรู้
และขยายตลาด เพิ่มช่องทาง
การจ�าหน่ายใหม่ๆ

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

บริการจัดการกลุ่ม
อย่างยุติธรรม

ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
จากโครงการพลังปัญญา

ใช้หลักท�าน้อยได้มาก ใช้หลักบริหารดี
มีการแบ่งปัน
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จังหวัดสุรินทร์

เรื่องกล้วยๆ ก็รวยได้
โครงการพลังปัญญา

นายมานพ ศรีจันทร์แปลง  (ประธานโครงการ)
น.ส.สุนิศา  ศรีจันทร์แปลง
นางเฟื่องฟ้า อุดมทวี
น.ส.ชวันรัตน์ นิราศภัย
น.ส.ปราโมทย์ จันทร์ภัคดี
นางปิ่นปินัทร์ สิงห์พรพงศ์
นายพิชัย อุ้มบุญ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

พยายามท�าให้เป็นเรื่องกล้วยๆ
 พื้นที่ของอ�าเภอปราสาทในจังหวัดสุรินทร์นั้น ส่วนของภาคเกษตรกรรมนั้นส่วนมากจะปลูกข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง
เป็นหลัก ในช่วงหลังมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มเติมขึ้นมา แต่การปลูกพืชที่คล้ายๆ กันในพื้นที่ท�าให้ราคาไม่ค่อยดีนัก 
การปลูกพืชแบบผสมผสานจะท�าให้มีรายได้ที่ต่อเนื่อง เพราะผลผลิตจะสามารถหมุนเวียนน�าไปขายได้ตลอด ลดปัญหาเรื่อง
ผลผลิตล้นตลาดรวมถึงการระบาดของศัตรูพืช ยิ่งการปลูกพืชชนิดเดียวกันมากๆ การระบาดจะรุนแรงสร้างความเสียหาย
มากมาย

ศูนย์การเรียนรู้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
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เรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีคิด
 การปลูกพืชแบบผสมผสานส่งผลดีในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตท่ี 
หลากหลายทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการต่อยอดในการแปรรูปผลผลิตในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่า 
ได้อย่างมาก “กล้วย” ผลไม้พื้นบ้านที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย แทบไม่ต้องใช้
ปุย๋เคมใีดๆ เป็นผลไม้ทีก่นิได้ทัง้ผลดบิและสกุ รวมถงึการน�ามาแปรรูปเพ่ิมมลูค่า ทัง้ผลดิบและสุกได้มากมายหลากหลายเมนู 

แต่สิ่งที่ขาดแคลนคือ “หน่อกล้วย” พันธุ์ดี และความรู้ในการปลูกและแปรรูปแบบครบวงจรนั่นเอง

 ๑. การพัฒนาคน โดยการขยายเครือข่ายตามหลักการพลังปัญญาสู่คนในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง 
โดยเริม่จากการประชมุจดัต้ังคณะท�างานและออกขยายเครอืข่ายในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง ให้ความรูแ้บบครบวงจรตัง้แต่
การปลูกขยายพันธุ์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิต โดยการขยายผลในชุมชนให้ได้ ๑ คนต่อ ๓๐ คนในระยะเวลา ๑ ปี  
โดยเริ่มจากอ�าเภอปราสาท และหาเครือข่ายต่อขยายให้เป็นวงกว้างต่อไป

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการเรื่องกล้วยๆ	ก็รวยได้	มีกิจกรรมหลักอยู่สองแนวทาง	คือ 

 ๒. พฒันาพืน้ที่ โครงการเรือ่งกล้วยๆ กร็วยได้ ใช้พ้ืนทีข่องสมาชกิโครงการพลังปัญญาจ�านวน ๔ คน 
คนละ ๑ งาน ในเขตพื้นที่ อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในชุมชน และขยายพื้นที่ต่อเนื่องให้
กบัสมาชกิเครอืข่ายพลงัปัญญาในชุมชนใกล้เคยีงกระจายกนัออกไป ปัจจบุนัรวม ๔ ไร่ นอกจากนีย้งัรวมถงึการพฒันา
เพิ่มคุณภาพของดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และเป็นการลดการใช้สารเคมีในที่สุด
 การพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกและขยายพันธุ์กล้วย รวมถึงแนวคิดในการแปรรูป
กล้วยให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ การหาตลาดเพ่ือจ�าหน่ายรวมถึงการคิดค้นและพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่และ
แตกต่างอยู่เสมอ เพื่อเป็นจุดแข็งในการท�าตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของสมาชิกโครงการพลังปัญญา  
ในการแลกเปลีย่นสิง่ต่างๆ ทีต่นมใีนกลุม่โดยไม่จ�าเป็นต้องหาซือ้ กล้วยสามารถแปรรปูได้หลายอย่าง เช่น ในรปูแบบ
ของกล้วยฉาบรสชาติต่างๆ กล้วยตากหรือกล้วยอบรสต่างๆ ซึ่งเป็นของว่างที่มีคุณค่าและอร่อย
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ในการด�าเนินโครงการเรื่องกล้วยๆ ก็รวยได้ ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ขยายพันธุ์หน่อกล้วย

แปรรูปสินค้าเกษตร
เพิ่มมูลค่าสินค้า

ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพื่อลดต้นทุน

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการขยายพันธุ์หน่อกล้วยเพื่อจ�าหน่ายในช่วงแรก
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเหมาะสม
• ได้น�าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน เช่น หยวกกล้วยหรือใช้ใบตอง
ในการห่ออาหารซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

น�าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ 

ในการด�าเนินโครงการ

เปิดแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตร

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้หลักการทรงงาน ตามศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ เป็น 
แนวทางด�าเนินโครงการ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยน
แนวความคิดมาท�าเกษตรแบบผสมผสาน เปิดเป็นฐานตื่นรู ้ด้าน
การเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนใจ 
จึงต้องสร้างภาวะของการรู้รักสามัคคีน�าหน้าการเชื่อมต่อฐานความรู้
ในอดีตในทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกน�ามาใช้ให้ตรงความต้องการ
ของการผลิตในปัจจุบันเพื่อจ�าหน่ายในอนาคต โดยลงทุนแปรรูป 
สร้างนวัตกรรมสินค้า และบริการขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลา

การใช้ศาสตร์สากล

ศึกษาดูงาน น�าความรู้ 
พัฒนาสินค้า

น�าวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์

ค้นคว้าความรู้
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

เปิดตลาดออนไลน์
เพิ่มช่องทางจ�าหน่ายสินค้า

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ ทั้งการขยายพันธุ์ 
การปลูก การเตรียมดิน และการแปรรูป
• ใช้ความรู้ทางศาสตร์สังคมวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ต่างๆ จากประสบการณ์ท้ังหมด  
มาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการแปรรูปผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและน�ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
• ศึกษาและเรียนรู้การท�าตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้ตรงตาม 
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
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จังหวัดเพชรบูรณ์

แฝกแล้งฟื้น
โครงการพลังปัญญา

นางสุมนทา   ขุนทอง  (ประธานโครงการ)
นางข้าวพอง   พันธุไทย
นางสมพร   คงเผือน
นางไพทูลย์   อุดทา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

น.ส.อภิสรา   บัญดิษฐ์
นางฉัตรนภา   ส้มทอง
น.ส.สุวรรณ  นาคสุข

พลิกฟื้นความแห้งแล้งด้วยปราชญ์ของพระราชา
 น�า้คอืแหล่งก�าเนดิของชีวติ แต่น�า้กเ็ป็นเหตใุห้หลายๆ ชวิีตล�าบากเช่นกัน การทีจ่ะมนี�า้อดุมสมบรูณ์นัน้มอีงค์ประกอบ
มากมาย แต่สิง่หนึง่ทีส่�าคญัมากคอืป่าไม้ทีเ่ป็นต้นก�าเนดิของน�า้ฝน เพชรบรูณ์เคยมป่ีาไม้ทีอ่ดุมสมบรูณ์มากแห่งหนึง่ แต่ป่าไม้
ถกูท�าลายไปมาก เมือ่ขาดน�า้ความแห้งแล้งกค็กุคาม เมือ่น�า้มามากกม็าซ�า้เตมิความทกุข์เพราะมาในรปูแบบของอุทกภยั ทว่า
การปลูกป่าคงไม่สามารถเห็นผลได้ในเร็ววัน แต่สิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้คือการท�าให้ดินอุ้มน�้า ซึ่งเป็นผลจากรากของหญ้าแฝก 
หญ้าที่มาช่วยพลิกฟื้นความแห้งแล้ง 

ศูนย์การเรียนรู้
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ดินอุดมสมบูรณ์จากหญ้าที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า
 หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ทนต่อความแห้งแล้งและมีรากยาวมาก เมื่อราก
ของหญ้าชอนไชลงลกึไปในพืน้ดนิช่วยท�าให้ดนิมีช่องว่างมากขึน้ เหมอืนกับทาง
เดนิของไส้เดอืนทีท่�าให้ดนิร่วนซยุมากขึน้ รากของพืชพันธุท่ี์งอกใหม่กส็ามารถ
หยั่งลึกเข้าไปในดินได้ดี เมื่อฝนตกรากของหญ้าแฝกก็จะช่วยยึดหน้าดินไม่ให้
ไหลไปตามกระแสน�้า และช่วยอุ้มน�้าให้อยู่ใต้พื้นดินนานมากขึ้น ความชุ่มชื้น
ของพืน้ทีก็่จะค่อยๆ เกดิขึน้ นอกจากนีย้งัมกีารน�าหญ้าแฝกมาผลติเป็นของใช้
ในกลุ่มเครื่องจักสาน เช่น กระเป๋า หมวก กล่องอเนกประสงค์ ฯลฯ สามารถ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการแฝกแล้งฟื้น	ด�าเนินกิจกรรมหลัก	คือ

 ๑. พฒันาพืน้ที ่เพือ่การปลกูหญ้าแฝกตามแนวพระราชด�าริทางการอนรัุกษ์ดินและน�า้ สร้างสมดลุให้กบั
ธรรมชาตปิรบัปรงุดนิเพือ่ให้มสีภาพเหมาะแก่การเพาะปลกู สมาชิกได้รบัการพฒันาตนเองและสร้างเครอืข่ายทีมี่ความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัหญ้าแฝกอย่างน้อย ๒๐ ราย ได้สร้างพืน้ท่ีในการปลกูหญ้าแฝก เพือ่การอนรุกัษ์ดินและน�า้ตามแนว 
พระราชด�าริ อย่างน้อย ๓๐ ไร่ และเพิ่มจ�านวนมากขึ้นในอนาคต

 ๒. พัฒนาคน ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความส�าคัญของหญ้าแฝก และเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้าง
อาชพีหลกัและเสรมิ จากการท�าผลติภณัฑ์หญ้าแฝกลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ รวมถงึการพฒันาศักยภาพในการผลติสนิค้า
จากหญ้าแฝก เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการหาตลาดใหม่ๆ จากเครือข่ายโครงการพลังปัญญา  
รวมถึงตลาดออนไลน์ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
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ในการด�าเนินโครงการแฝกแล้งฟื้น ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ผลิตเครื่องจักสาน
หารายได้เพิ่ม

แปรรูปสินค้าเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ท�าเครื่องจักสานเพื่อต่อยอดหารายได้เพิ่มเติม
• ใช้ภมูปัิญญาชาวบ้านมาประยกุต์ใช้ในการแปรรปู
สินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเหมาะสม

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ แหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ ใช้พัฒนาสินค้าในกลุ่ม 
ได้อย่างต่อเนื่อง
• ใช้ความรู้ทางศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร์ต่างๆ จากประสบการณ์ทั้งหมดมา 
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต 
และน�ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง มีการศึกษา 

ค้นคว้าเรื่องการแปรรูป

การใช้ศาสตร์สากล

พัฒนาสินค้า
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

น�าความรู้มาประยุกต์ใช้
กับการแปรรูป
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ปลูกพืช
แบบผสมผสาน

ปลูกหญ้าแฝก
รักษาหน้าดิน

ขยายกล้าเพื่อ
ป้องกันน�้าท่วม

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้หลักการปลูกพืชแบบผสมผสาน
• น�าศาสตร์ของพระราชามาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางด�าเนนิโครงการ โดยเริม่จาก
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน ช่วยท�าให้ดินเกิดความชุ่มชื้น
• มีการขยายกล้าพันธุ์ มีการสร้างแนวร่วม เพื่อปรับไม่ใช่เพียงเพื่อการปลูกและ
แปรรปูอย่างเดยีว แต่เพ่ือประดบั ป้องกนัน�า้ท่วมและวจิยัถงึการผลติ เป็นสนิค้า
ระยะสั้นและระยะยาว
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จังหวัดเชียงใหม่

พลังปัญญา ๔ หมู่บ้าน
โครงการพลังปัญญา

นางทองดี   โพธิยอง  (ประธานโครงการ)  
นางยุพิน   สมบูรณ์  
น.ส.รัตนา   บุญรัตน์
นางบุญนพ   สมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

รวมพลังแห่งปัญญา
 การที่เรามีความรู้ความช�านาญด้านใดด้านหนึ่งย่อมเป็นส่ิงดี แต่มันจะดีกว่ามากถ้าเราได้เรียนรู้ด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
โครงการ “พลังปัญญา ๔ หมู่บ้าน” เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของกลุ่มต่างๆ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การต่อยอดความรู้ให้กว้างไกลมากขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพคนในหมู่บ้านจ�านวน ๔ หมู่บ้านด้วยกระบวนการพลังปัญญา  
๖ ขัน้ตอน ให้กบัผู้น�าชมุชนให้เกดิการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางความคดิให้ทนัสมยั สามารถคดินอกกรอบได้โดยทีส่อดคล้อง
กับหลักเหตแุละผล  หลกัการทางวทิยาศาสตร์และภมูปัิญญาท้องถิน่ และยงัสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ ไปแก้ไขปัญหาของตนเอง
ได้ตรงกับปัญหาที่แท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  

ศูนย์การเรียนรู้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
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ขยายแนวคิดพลังปัญญา
 พัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้น�าพลังปัญญาต้นแบบ ปรับเปล่ียนกระบวน 
การคิดภายในของตนเอง เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ และน�าไปสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม คิดค้นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยการคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ มุ่งการเป็นเกษตรกรนักธุรกิจ ด้วยความรู้ด้าน Mini MBA มาฝึกท�า
บัญชีเกษตรกร ในการค�านวณต้นทุนด้านต่างๆ รวมถึงการหาช่องทางการตลาด 
เพิม่เตมิ เพิม่มูลค่าสนิค้าเกษตรและยกระดบัผลติภณัฑ์ให้แตกต่างจากสนิค้าทัว่ไป 
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการพลังปัญญา	๔	หมู่บ้าน	ด�าเนินกิจกรรมหลัก	๒	กิจกรรมคือ

 ๒. พัฒนาพื้นที่ รวบรวมข้อมูลของชุมชนต้นแบบเพื่อมาวิเคราะห์แล้ววางแผนการพัฒนา เพื่อกลับคืน 
สู่ชุมชนให้น�ากลบัไปพัฒนาพืน้ทีข่องตนเองและวางแผนการจดัท�าข้อตกลงร่วมหรือธรรมนญูชมุชนเพือ่มุง่สูก่ารพฒันา
ในอนาคต โดยมีหลักการ คือ ค�านึงถึงทรัพยากรในชุมชนที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยึดหลักการทรงงานเป็นพื้นฐาน 
ในการคิดและยึดหลักการของโครงการพลังปัญญาเป็นตัวน�าในการด�าเนินงาน

 ๑. พัฒนาคน สร้างผู้น�าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถทั้ง ๔ หมู่บ้าน เริ่มจากหมู่บ้านละ ๓ คน จากนั้น 
กลับมาให้ความรู้กับลูกบ้านในชุมชน จากผู้น�าชุมชน ๑๕ คน แต่ละคนต่อยอดความรู้ออกไปอีกคนละ ๑๕ คน เพียง
การต่อยอดความรู้ครั้งแรก ก็สามารถพอกพูนความรู้ให้กับลูกบ้านได้ถึง ๑๒๐ คน
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ในการด�าเนินโครงการของพลังปัญญา ๔ หมู่บ้าน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• น�าภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเหมาะสม
• น�าภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรน�ามาผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน
• ประยุกต์เอาสมุนไพรพื้นบ้านมาท�าเป็นน�้ายาอเนกประสงค์หลายรูปแบบ เช่น แชมพู น�้ายาล้างจาน เป็นต้น
• เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจอยู่เสมอ

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

แปรรูปสินค้า
สร้างมูลค่าเพิ่ม

ใช้เศษวัสดุมาผลิต
อาหารสัตว์

เพื่อลดต้นทุน

ประยุกต์เอาสมุนไพร
พื้นบ้าน ท�าเป็นน�้ายา 

อเนกประสงค์

เปิดศูนย์การเรียนรู้
และพร้อมถ่ายทอด

ความรู้
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การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้หลากหลายที่เคยอบรมเรียนรู้มาปรับใช้กับการขยายผลแกนน�ากลุ่ม พลังปัญญา ๔ หมู่บ้าน

• น�าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่ม มาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าในกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง

• ใช้ความรู้ทางศาสตร์สังคม วัฒนธรรม การเมือง และวิทยาศาสตร์ต่างๆ จากประสบการณ์ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการตลาด ในการส่งสินค้าแปรรูปผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและน�ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

การใช้ศาสตร์สากล

น�าความรู้มาขยายผล
กับกลุ่มแกนน�า

น�าความรู้ 
ใช้พัฒนาสินค้าในกลุ่ม

น�าศาสตร์ต่าง ๆ 
มาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม

ส่งสินค้าแปรรูป 
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ใช้หลักการทรงงาน
มาใช้ด�าเนินโครงการ

แลกเปลี่ยนความรู้หรือ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างชุมชน

เพื่อลดต้นทุน

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางด�าเนินโครงการ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีการ 

แลกเปลี่ยนความรู้หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างชุมชนเพื่อลดต้นทุน

• ภายในกลุม่เน้นการรกัษาใจของแต่ละบคุคลเป็นสิง่ส�าคญั เพือ่สร้าง

แรงยึดเหนี่ยวภายในกลุ่มและเพื่อการบริหารด้วยธรรมนูญเดียวกัน 

จึงต้องฝึกความเพียรร่วมกัน ความมีน�้าใจเอื้อเฟื้อ เรียนรู้จิตเมตตา 

ส�าหรับการปรบัพฤตกิรรมตนเองและแก้ไขแนวทางเดมิท่ีไม่เหมาะสม

ให้เข้าสูเ่ส้นทางใหม่ทีเ่ห็นพ้องว่าถกูต้อง เพราะต้องเกดิความยนิยอม 

เสียสละส่วนตนในบางกรณีเพื่อกลุ่มและประเทศชาติ

• คุณธรรมที่ใช้เป็นหลัก คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้ อดทนกล้าหาญ ทั้งนี้ในการเลือกผู้น�ากลุ่มได้ยึดแนวส่งเสริมคนดี 

ให้ได้บริหาร ดังนั้นกลุ่มผู้บริหารจะไม่เป็นเพียงกลุ่มชาวบ้านอย่างเดียว แต่จะมาจากวัดและโรงเรียน
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ประเภท

ตลาดธรรมชาติ
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จังหวัดกาฬสินธุ์

Green Happy
โครงการพลังปัญญา

นางปรานี    วีระทูร  (ประธานโครงการ)
นายทองใบ   ไชยสิงห์
นายสรรเสริญ   ดวงจิตร
นายชัยพิชัตร์   จันทะพรม
นางทัศนา   ดวงจิตร
นายวินิจ   ถิตย์ผาด

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางปุนนาภา   มาตรมงคล
นางฉวี    ยานสถิตย์
นางอรุณ   ภูผินาค
นางบุญเลิศ   สีหมอนหม่น
นางเบญจมัย   เลี่ยมเพ็ชรัตน์
อ.พิเชฐ   ท้าวทอง

กระแสน�าพาที่มา Green Happy
 ด้วยสงัคมในปัจจบุนัผูค้นนยิมหนัมาบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพหรอือาหารปลอดภยักันมากขึน้ ซึง่สมาชิกแต่ละคนใน
โครงการฯ ต่างมคีวามรูค้วามสามารถในการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภยั แต่กไ็ปกนัคนละทศิคนละทาง ต่างคนต่างท�า ต่างคน
ต่างอยู ่ขาดหลกัความรูใ้นการบรหิารจดัการ จนโครงการพลังปัญญาได้เข้ามาถ่ายทอดความรูแ้ห่งการคดินอกกรอบ ท�าให้เกดิ
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มีการแปรรูปสินค้า จนท�าให้เกิดรายได้ภายในกลุ่ม

ตลาดธรรมชาติ
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Green Happy จุดแวะพักส�าหรับผู้ที่รักสุขภาพ
 ทางโครงการฯ มเีครอืข่ายผูผ้ลติสินค้าปลอดภยัอยูแ่ล้วทัง้ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์และในเครอืข่ายพลงัปัญญา หากมีการ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีจุดจ�าหน่ายสินค้าที่เป็นรูปธรรม จะสามารถท�าให้ร้าน Green Happy กลายเป็นร้านจ�าหน่าย
สินค้าปลอดภัยที่โดดเด่น น่าสนใจ และจะกลายเป็นจุดแวะพักส�าหรับผู้ที่รักสุขภาพได้ไม่ยากและยั่งยืน

การด�าเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมหลักคือ 
 ๑. การขยายเครือข่ายตามหลักการของพลังปัญญาลงสู่คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยต้ังเป้าหมายจะขยายผล
การรับรู้โครงการพลังปัญญาอย่างน้อย ๑๐๐ คนภายใน ๑ ปี โดยการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้แบบง่ายๆ ใช้สื่อที่
มีจากโครงการพลังปัญญาทั้งในรูปแบบเอกสาร และจากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของโครงการ 
 ๒. การเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าจากสมาชิก รวมถึงการประสานงานร้านค้าตามจุดบริการต่างๆ 
เพื่อเป็นร้านฝากขายสินค้าของสมาชิกในโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกใน
เครือข่ายพลังปัญญา

 โดยมีแผนการบริหารให้สินค้าในชุมชนเกิดการเจริญเติบโตโดย
 • เปิดร้านขยายสาขาไปในแต่ละพื้นที่ ทุกต�าบล ทุกอ�าเภอ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 • ฝากขายสินค้าตามสถานที่ราชการ เช่น หน้าอ�าเภอ ร้านค้านอกพื้นที่ เพื่อกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 • ท�าการตลาดโดยการโฆษณาประชาสมัพันธ์เสียงตามสายในหมูบ้่าน โดยให้สมาชกิทกุคนมส่ีวนร่วมในการกระจาย
สินค้าเพื่อจ�าหน่าย
 • มีการน�าสินค้าจากนอกชุมชน เช่น ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโครงการฯ  
เพื่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้า 
 • ร้านค้าที่เปิดเป็นการต่อยอดจากร้านค้าเดิม เมื่อมีการขยายผลเครือข่ายออกไปมากข้ึน ยอดจ�าหน่ายแต่ละพื้นที ่
ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เป็นการสร้างรายได้จากอาชีพเสริมให้กลายเป็นอาชีพหลักได้
 ปัจจุบนัโครงการ Green Happy ได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมเพือ่ขยายผลการรบัรู้โครงการพลงัปัญญาไปแล้ว ๒๐ ครัง้  
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรู้เกี่ยวกับโครงการพลังปัญญามากกว่า ๑๐๐ คน และสามารถจัดตั้งร้านค้าชุมชนได้ 
๑ ร้าน มีร้านขายของฝากสินค้าของเครือข่ายอีก จ�านวน ๓ ร้าน
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ในการด�าเนินโครงการ Green Happy ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ได้น�าเอาภูมิปัญญาเรื่องการแปรรูปอาหาร
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ใช้ความรู้และประสบการณ์ เป็นวิทยากร 
ให้ความรู้ในชุมชนและผู้ที่สนใจอยู่เสมอ
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้กับ
การเกษตรได้อย่างเหมาะสม

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

น�าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์แปรรูปอาหาร

วิทยากรให้ความรู้
แก่ชุมชนที่สนใจ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ประยุกต์กับการเกษตร

การใช้ศาสตร์สากล
การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาจากแหล่ง
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าของกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เรื่องการ
แปรรูปผลผลิตและองค์ความรู้ทางเกษตร
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและน�ามาประยุกต์ใช้
อย่างต่อเนื่อง
• ใช้ความรู ้ทางศาสตร์สังคมวัฒนธรรม 
และวิทยาศาสตร์ต่างๆ จากประสบการณ์
ทั้งหมด มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

น�าความรู้มาประยุกต์
พัฒนาสินค้าของกลุ่ม

ค้นคว้าความรู้
เรื่องการแปรรูป

น�าประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ได้ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และเป็นแนวทางด�าเนินโครงการฯ

• ใช้หลักการทรงงาน มาเป็นแนวทางในการบริหารโครงการฯ และใช้ในการด�าเนินชีวิต

• ยึดถือความพอเพียงเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

• กลุ่มจะด�ารงอยูไ่ด้เพราะหน่วยต่างๆ ตัง้มัน่และปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตามข้อตกลงเหมือนร่างกายสมบรูณ์ได้ เพราะอวยัวะ

น้อยใหญ่ท�างานปกติต่อกัน

• เกิดความสามคัคแีละเหน็ชอบ แต่ไม่กดีก้ันความคดิใหม่ ความเหน็ขัดแย้งเรือ่งร้านค้าและการขายทีแ่ตกต่าง แต่มข้ีอสรปุ

ร่วมเป็นการฝึกวิธีคิดที่ขัดแย้งบนรากฐานของประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นการท�างานพร้อมกันของความคิดท่ีไม่เหมือนกัน 

จึงสามารถท�าให้ส่วนย่อยต่างๆ เดินไปได้โดยใช้ความสามัคคีในการเติมเต็ม

ยึดถือปรัชญา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ใช้หลักการทรงงาน
บริหารโครงการ

ยึดถือความพอเพียง
ด�าเนินชีวิต

ตั้งมั่นในการท�างาน เกิดความสามัคคี
และเห็นชอบ
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จังหวัดกาฬสินธุ์

Herbal Drink & Food Truck

โครงการพลังปัญญา

นายสันติ   นันทรักษา  (ประธานโครงการ)                             
นางวัชรีภรณ์   นันทรักษา                          
น.ส.มัณฑนา   เล็กสมบูรณ์  
นายสุทธิศักดิ์   รัตนพรหมรินทร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

จากดินสู่ดาว
 ก่อนเข้าโครงการพลังปัญญาเป็นชาวนาปลูกข้าวก็ปลูกมันแต่ข้าวอย่างเดียว ถึงเวลาปลูกก็ปลูก ถึงเวลาเก็บเก่ียว 
ก็เก็บ แล้วรอปลูกใหม่ รายได้ขึ้นอยู่กับฟ้าฝน ถ้าแล้งเมื่อไหร่ ข้าวไม่โต ไม่มีคุณภาพ ขายไม่ได้ก็ขาดทุนจบเห่กันไป 
 หลงัเข้าร่วมโครงการพลงัปัญญากย็งัเป็นชาวนา แต่มแีนวคดิใหม่ ท�าใหม่ มกีารปรบัพ้ืนทีน่า ขดุสระน�า้เพือ่ใช้ประโยชน์
ในการเกษตรและเลี้ยงปลา ปลูกพืชแบบผสมผสาน เลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน เลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อขายเป็นรายได้เสริม  
เลี้ยงปลาทั้งในบ่อดินและในนาข้าว ท�าให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องรอฟ้ารอฝนมาดลใจเหมือนแต่ก่อน

ตลาดธรรมชาติ
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จากสิ่งที่ดีสู่สิ่งที่ดีกว่า
 ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีซึง่ได้รับความนยิมกนัอย่างมากในยคุปัจจบุนัทีค่นหนัมาใส่ใจสขุภาพ แต่ข้าวไรซ์เบอร์รีก่มี็จ�าหน่ายกัน
อย่างแพร่หลายในท้องตลาดเช่นกัน ทางโครงการฯ จงึได้น�าความรูท้ีไ่ด้จากโครงการพลงัปัญญา มาต่อยอดแปรรปูเป็นไอศกรมี
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยมีการส�ารวจและวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภค พบว่า 
ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่มีความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดต�่า เนื่องจากยังไม่มี
ผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ในพื้นที่ ซึ่งจะท�าให้ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่มีโอกาสประสบความส�าเร็จได้สูง 

โดยมีแนวทางในการด�าเนินงานคือ
 ๑. จัดอบรมสอนความรูเ้รือ่งของโครงการพลงัปัญญา และการแปรรปู
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างต่อเนื่อง
 ๒. รับซื้อข้าวไรซ์เบอร์ร่ีปลอดสารจากชุมชนบ้านแกเปะ และชุมชน
ใกล้เคียง เพือ่เป็นการกระจายรายได้สูช่มุชนโดยตรง เฉลีย่เดอืนละ ๕๐-๑๐๐ 
กิโลกรัม
 ๓. เมื่อได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มาแล้ว น�ามาแปรรูปเป็นไอศกรีมข้าว 
ไรซ์เบอร์รี่ เพิ่มมูลค่าได้อย่างชัดเจน คือ ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ปลอดสาร ราคา
กโิลกรมัละ ๕๐-๗๐ บาท (แล้วแต่ช่วงเวลา) เมือ่น�ามาแปรรูปเป็นไอศกรีมข้าว
ไรซ์เบอร์รี่จะได้ไอศกรีมรวม ๘ กิโลกรัม ขายได้ ๑,๓๐๐ – ๑,๘๐๐ บาท 
ซึง่รายได้ทีเ่กดิขึน้น้ันหลงัหักต้นทุนแล้ว เฉล่ียคนืก�าไรเข้ากองทนุของโครงการ
ได้เดือนละ ๘,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท
 ๔. จดัหาตลาดโดยเน้นทีก่ลุม่เป้าหมายทีม่คีวามต้องการบรโิภคสนิค้า
ของกลุ่ม รวมถึงการจัดจ�าหน่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกบูธ ขายแฟรนไชส์
 ๕. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก) เป็นหลัก โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับตัวสินค้า และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาร่วมเป็นแฟรนไชส์
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การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ประยุกต์ใช้ความสามารถในการท�าขนมไทยของตนเองมา
บูรณาการกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้อย่างลงตัว

การใช้ศาสตร์สากล
• ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์และ 
ตั้งสมมติฐาน ลงมือทดลอง ปฏิบัติ สรุปผลเป็นระยะในการ
ด�าเนินงานโครงการฯ
• ใช้โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
โครงการฯ

การใช้ศาสตร์ของพระราชา 
• มีความเข้าใจความจริงตามหลักการทรงงาน ซึ่งในกรณีนี้คือ
เข้าใจธรรมชาติของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการที่แตกต่างกัน 
จึงส่งผลให้สามารถคิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาตอบโจทย์ 
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และเข้าใจกลไกทางตลาดว่า
เครื่องดื่มสมุนไพรมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่า

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

ประยุกต์ใช้ความสามารถ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

สร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
ตามความต้องการ
ของผู้บริโภค

ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์ใช้กับโครงการ

เผยแพร่โครงการ
ผ่านโซเชียลมีเดีย

(เฟซบุ๊ก)

ในการด�าเนินโครงการ Herbel Drink & Food Truck ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

DA17030076_book.indd   45 5/26/2560 BE   9:33 AM



46 พลังปัญญา
POWER of WISDOM

จังหวัดนครราชสีมา

กล้าแกร่ง (ผักหวานป่า)

โครงการพลังปัญญา

นายสุวัฒนชัย    จ�าปามูล (ประธานโครงการ)
นางดวงจันทร์    จ�าปามูล
นางบังอร    สาลาด
นายวิชิต    ประทุมภา
นางนุสริน    บัวสาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เมื่อกล้า...ยังไม่แกร่ง
 ผกัหวานป่า เป็นผกัพืน้บ้านทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมากในพืน้ทีท่างภาคเหนอื และภาคอสีาน เนือ่งจากมรีสชาติ
หวานอร่อย แต่หารับประทานได้ค่อนข้างยาก เพราะจะให้ผลผลิตในบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น และส่วนใหญ่ต้องเก็บมาจากป่า 
แต่ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกผักหวานป่าเพื่อการค้ากันมากขึ้น แต่ปลูกแล้วจะขึ้นหรือเปล่านั้นเป็นเรื่อง
ที่แต่ละคนต้องศึกษาหาความรู้กันพอสมควร เพราะผักหวานป่าขึ้นชื่อว่าปลูกยาก แต่ก็ตายยากเช่นกัน แต่ถ้าปลูกแล้วรอด
สามารถเก็บผลผลิตได้อีกยาวเป็น ๑๐ ปี แถมยังมีประโยชน์มากมาย

ตลาดธรรมชาติ

นางบัวแก้ว บุญแย้ม
นางสมควร เตียงงา
นางเคน  ธรรมนาม
นายสนิท มาลัยศรี
น.ส.บัวลอย พิเศษ
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ประโยชน์ของผักหวานป่า
 • ผักหวานอดุมไปด้วยสารต้านอนมุลูอสิระ ช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 
 • มโีปรตนี วติามนิซ ีวติามนิเอ และใยอาหารสงู ช่วยลด
อาการเลือดออกตามไรฟันและช่วยให้ระบบขับถ่ายท�างานได้ดี 
 • สามารถน�ามาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด 
 • คนโบราณนยิมน�ามาท�ายาสมนุไพรเพือ่รกัษาโรค เช่น 
รากผกัหวานป่าน�ามาต้มเพ่ือแก้อาการปวดมดลกูและแก้ดีพิการ 
แก่นต้นผักหวานน�ามาต้มรับประทานแก้อาการปวดตามข้อ

ท�าอย่างไรให้กล้าแกร่ง
เตรียมคน
 เพ่ือพัฒนาพันธุ์ผักหวานป่าให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ทางโครงการมีการจัดอบรมให้องค์ความรู้ในการ
ปลูกพืชผัก สมุนไพร หรือไม้ยืนต้นที่ปลูกควบคู่กับผักหวานป่า ตลอดจนการเตรียมดินเพ่ือการเพาะปลูกแก่สมาชิกในกลุ่ม 
และขยายความรูสู้ช่มุชน สร้างความสขุทีย่ัง่ยนื โดยการจัดประชมุทกุเดือน เดือนละ ๑ คร้ัง เพือ่พูดคุยถงึปัญหาและอปุสรรค

ที่พบเจอ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานให้ดีขึ้น

เตรียมต้นกล้า
 เริ่มจากการเตรียมดินก่อนปลูกด้วยการท�าแปลงผักถาวร ปรับปรุงดินหรือหลุมถาวรเพ่ือใช้เมล็ดปลูก โดยการใช้
อินทรีย์วัตถุโดยการใช้ปุ๋ยหมักน�้า และปุ๋ยหมักแห้ง อีกทั้งมีการขยายพันธุ์กล้าผักหวานด้วยระบบตอนกิ่ง เพื่อน�าไปจ�าหน่าย

สร้างรายได้เพิ่ม
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การใช้ศาสตร์สากล
• ในการด�าเนินงานของโครงการฯ ค�านึงถึง ๔ แนวทาง
หลักของโครงการพลังปัญญา คือ เศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

การใช้ศาสตร์สากล

ค�านึงถึง ๔ หลัก คือ
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

ในการด�าเนินโครงการกล้าแกร่ง (ผักหวานป่า) ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• มีการสืบทอดภูมิปัญญาการท�ายาสมุนไพร ยาพื้นบ้าน 
เป็นจ�านวนมาก

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ต่อยอดให้ยิ่งแกร่ง
 เมือ่กล้าแกร่ง ได้ผลผลติงอกงามเป็นการสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้ให้กบัชมุชน อกีทัง้ยงัเป็นการอนุรักษ์พนัธกุรรม
พืชให้มีความยั่งยืนของผักหวานป่าแล้ว ทางโครงการได้น�าหลักของพลังปัญญาในการคิดนอกกรอบ  ต่อยอดความรู้โดยการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผักหวานป่านานาชนิด เช่น ข้าวเกรียบผักหวานป่า ชาผักหวานป่า และน�้าชาผักหวานป่าส�าเร็จรูป 

คุกกี้ผักหวานป่า ยาหม่องสมุนไพร ยาดมสมุนไพร เป็นต้น

สืบทอดการท�าสมุนไพร
ยาพื้นบ้าน เป็นจ�านวนมาก
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ในการจัดการของโครงการได้ค�านึงถึงหลักสามห่วงสองเงื่อนไข คือ สมาชิกทุกคนต้องรู้จักพอประมาณ 
มีเหตุผล คือ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีภูมิคุ้มกันที่ดี รอบรู้ รอบคอบ และระวัง เมื่อตนเอง
อยู่ได้เกิดความมั่นคงแล้วก็สามารถแบ่งปันให้คนรอบข้างได้
• มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะในงาน แต่เน้นวิธีการที่จะรักษาคุณความดีในใจและ 
การปฏิบัติความดีด้วยใจเบิกบาน สม�่าเสมอ เกิดความรักใคร่เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ใช้หลักสามห่วง สองเงื่อนไข  
ในการจัดการโครงการ
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จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าวรักษ์โฮม

โครงการพลังปัญญา

นายทรงเดช ชวดรัมย์  (ประธานโครงการ)
นางนุชนารถ สุขวิเศษ
นางอุศิมา สายทอง
นายอู๊ด  แก้วเจ๊ก
นายอุเทน ช�านาญเท
นายวิโรจน์ อังคะณา
นางสมใจ เกตุชาติ
นายอุดม ไกรษร

ผู้เข้าร่วมโครงการ

การเปลี่ยนแปลงแนวคิด
 เหตุใดจึงเป็นที่กล่าวขานว่าชาวนาเป็นอาชีพของคนจน ก็เพราะชาวนาหลายคนยังคงอยู่ในวังวนเดิมๆ ใช้วิธีปลูก 
แบบเดิม นั่งรอฟ้ารอฝน ใช้สารเคมีวนไปมา ผลผลิตที่ได้ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เมื่อได้เข้าร่วมกับโครงการพลังปัญญา
ท�าให้ได้เรียนรู้ว่า ถ้าปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการและพัฒนาการผลิตข้าวใหม่ เกษตรปลอดภัยนั้นก็ท�าได้ไม่ยาก 
เม่ือก่อนแนวความคิดในการปลูกข้าวไร้สารพิษ เป็นการปลูกไว้เพ่ือกินกันเองเท่านั้น แต่ปัจจุบันเมื่อราคาข้าวขยับสูงข้ึน 
จึงเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าการปลูกข้าวแบบนี้เป็นวิถีทางที่ถูกต้องแห่งเกษตรพอเพียง

ตลาดธรรมชาติ

นางสุปราณี    บ่อไทย
นางดลนิภา    เกตุแก้ว
นางอรอนงค์    สทุมรัมย์
นายบุญเลิศ    กองภูเขียว
นางสายรุ้ง   เชิญธนพัฒน์
นางอ่อนนุช    เสือซ่อนพงษ์
น.ส.จิรัชญา สีถาน
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พิชิตข้าวปลอดภัย
 เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการและพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยและแปรรูปผลผลิตของเกษตรกร 
ในเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้บริโภคภายในชุมชน ทางโครงการได้จัดกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม

จัดการด้านการจ�าหน่ายผลผลิต
 ส�าหรับข้าวสาร มีการจัดจ�าหน่ายโดยตรงส่งถึงมือผู้บริโภคในชุมชนเมือง และเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นจึงค่อยจ�าหน่าย
ผ่านคนกลาง อกีทัง้ยงัมกีารจ�าหน่ายผ่านทางโซเชยีลมเีดยีอกีด้วย ส�าหรบัผลติภณัฑ์การแปรรปูข้าวเกรยีบว่าว มีการจ�าหน่าย
แบบปลีกโดยสมาชิกภายในกลุ่ม และจัดจ�าหน่ายแบบฝากขายตามร้านค้าต่างๆ ในชุมชน

จัดกิจกรรมการอบรมให้กับสมาชิกผู้ผลิตข้าวปลอดภัยอย่างครบวงจร 
 • การเตรียมแปลงส�าหรับนาข้าวปลอดภัย วัตถุประสงค์หลักของการเตรียมแปลง คือ การปรับพื้นที่ให้เหมาะสมต่อ
การปลูกและการเจริญเติบโตของข้าว ช่วยควบคุมวัชพืช โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวบางชนิด
 • การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้าชีวภาพ การใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงนอกจากจะปลอดภัย
ต่อผูบ้รโิภคแล้ว ยงัเป็นการปรบัปรงุดนิให้มีคณุภาพอกีด้วย พร้อมกบัผลิตปุย๋หมกัและปุย๋น�า้ชวีภาพเพ่ือจ�าหน่ายสร้างรายได้ 
อีกทางหนึ่ง
 • การคัดเลือกเมล็ดพันธุ ์ข้าว การเลือกพันธุ ์ข้าวที่ใช้ปลูกควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีปลกู และให้ผลผลติได้ดแีม้ในสภาพดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ค่อนข้างต�า่ มคีวามต้านทานต่อโรคและแมลง 
คณุภาพเมลด็ตรงกับความต้องการของผูบ้รโิภคข้าวอนิทรย์ี โดยเลอืกใช้เมล็ดพันธุข้์าวท่ีได้มาตรฐานผ่านการเกบ็รกัษาอย่างดี 
โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ 
 • การบ�ารุงและการดูแลรักษา หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการควบคุมวัชพืช แนะน�าให้ควบคุม
วัชพืชโดยวิธีกล เช่น การเตรียมดินที่เหมาะสม การใช้ระดับน�้าควบคุมวัชพืช การใช้วัสดุคลุมดิน และการถอนวัชพืชด้วยมือ 
รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน
 • การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาผลผลิต ก่อนน�าเมล็ดข้าวไปเก็บรักษา ควรลดความช้ืนให้ดีและเก็บรักษาด้วยวิธี 
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น เก็บในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ ใช้ภาชนะเก็บที่มิดชิด
 • จัดอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การแปรรูปข้าวสาร และข้าวเกรียบว่าว
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ในการด�าเนินโครงการข้าวรักษ์โฮม ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้หลักการด�ารงชีวิตแบบวิถีท�าอยู่ท�ากินซ่ึงสืบทอดกันมา
จากรุ่นสู่รุ่น ในการด�าเนินงานของโครงการฯ

การใช้ศาสตร์ของพระราชา 
• “ท�าเพื่อใช้บริโภค เหลือจากบริโภคค่อยจ�าหน่าย” 
ใช้ความแตกต่างทางความคิดและการผลิตให้เกิดประโยชน์ 
โดยใช้ความช�านาญของแต่ละคนเป็นหลกั จากเมลด็พนัธุข้์าว 
ที่แตกต่างกัน ผลิตโดยกรรมวิธีที่แตกต่างกัน แต่สามารถ 
น�ามาท�างานด้านการตลาดได้อย่างสอดคล้องกัน

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

การท�าเกษตร
ปลอดสารพิษ

ท�าเกษตรแบบ
ผสมผสาน

ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
ในช่องทางจ�าหน่าย

การใช้ศาสตร์สากล
• ใช้การท�าเกษตรอินทรีย์แบบปลอดสารเคมี  
ในการด�าเนินงานโครงการฯ
• บูรณาการแนวคิดเกษตรแบบผสมผสาน
ประกอบกันในการด�าเนินงานตามแผนหลัก 
ของโครงการฯ
• ใช ้สื่อโซเชียลมี เ ดียเป ็นช ่องทางในการ 
จัดจ�าหน่าย

ด�ารงชีวิตแบบวิถีท�าอยู่ท�ากิน
สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น

ปลูกพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกัน
เพราะความช�านาญไม่เหมือน
กัน แต่ท�าการตลาดร่วมกัน 
ไม่เบียดเบียนกัน
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จังหวัดสกลนคร

น�้าดื่มพลังปัญญา
โครงการพลังปัญญา

นายทองมา   มีราชค�า (ประธานโครงการ)
นายเอก   สมใจ
นายหว่าง   ควรค�า
นางสวัสดิ์   ศรีหาผล
นายซ่อม   อินทรสิทธิ์
นายค�าเจริญ  ศรีพลพา
นายบุญเลิศ   แง่พรหม
นายผิว   ทะยุลา
นายอุดม   แสนซ้ง
นางผกามาศ  ก�่าจ�าปา
นางไพรจิตร   มีราชค�า
นางประยงค์   จงเรียน
นายเกียรติศักดิ์   สุขวิเศษ
น.ส.ศิรริพร   ลือแก้วมา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

น.ส.จุฬาลักษณ์ ผาลือค�า
น.ส.ระพีพรรณ แดงนา
นางจุฬาลักษณ์ แง่พรหม
นายธวัชชัย มูลอาษา
น.ส.สุภาวดี ศรีธิราช
นายชาญยุทธ ผาลือค�า
นายสุพจน์ ดวงกุลษา
นายค�าไม มูลอาษา
นายทองออน แง่พรหม
นายประธาน ก�่าจ�าปา
นางแปลงม้วน สุวรรณบุตร
นายเสงี่ยม ค�าหล้า
นายบุญเทียน   แก้วจันทร์

ตลาดธรรมชาติ
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ประสบการณ์อันแร้นแค้น
 น่าเศร้าใจนักที่ภาคอีสานถูกหยิบยกให้เป็นตัวแทนของความแห้งแล้ง ด้วยปัญหาการขาดแคลนน�้าที่สะสมกัน 
มานาน การขาดแคลนน�า้ทีด่มีคีณุภาพ ส�าหรบัใช้ในกจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอปุโภค บริโภค การเกษตร การเพาะเลีย้ง
สตัว์น�า้ รวมทัง้การอตุสาหกรรม ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการด�ารงชพีของประชาชน ซึง่ปัญหาการขาดแคลน
น�้านั้นมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
หรือตกก็ตกน้อยเสียเหลือเกิน ไม่สม�่าเสมอ แหล่งเก็บกักน�้าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นมีน้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน�้า
ไว้ใช้ประโยชน์ ปัญหายังอยู่เท่าเดิม แต่ท่ีเพ่ิมเติมคือความต้องการการใช้น�้าที่มากขึ้น จากจ�านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น 
ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีพและการใช้ทรัพยากรจึงมีมาก ความต้องการน�้าเพ่ือกิจกรรมต่างๆ จึงมีมากตาม
ไปด้วย ในขณะที่แหล่งเก็บกักน�้ามีจ�ากัดไม่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กัน การรองน�้าฝนจากหลังคาบ้านเพื่อเก็บเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภค

ไม่สามารถท�าได้ เพราะมีการปนเปื้อนสารเคมีจากการท�าการเกษตร ท�าให้คนไม่นิยมบริโภคน�้าฝนเช่นเดิม

น�้าดื่มพลังปัญญา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
 โครงการน�า้ดืม่พลงัปัญญา ตัง้ขึน้โดยมแีนวคดิทีต้่องการให้คนในชมุชนได้บริโภคน�า้ทีส่ะอาด มคีณุภาพ และมีน�า้กิน

น�้าใช้อย่างพอเพียง จึงจะด�าเนินการภายใต้แนวคิด “น�้าดื่มพลังปัญญา น�้าดื่มเพื่อชุมชน”

โดยวิธีการด�าเนินงานคือ
 ให้คณะกรรมการร่วมกันส�ารวจพื้นที่เพื่อจัดต้ังโรงกรองน�้า และบรรจุน�้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับมีการตรวจสอบ
คุณภาพน�้า และส�ารวจราคาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�าน�้าดื่ม โดยจะใช้เครื่องกรองน�้าขนาดที่มีความเหมาะสมกับ
ชุมชน และใช้การบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถผลิตน�้าแบบขวดขนาด ๖๐๐ - ๘๐๐ มิลลิลิตร จากนั้นจะเปิดระดมทุน 
โดยการขายหุ้นเพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินการ 
 การบริหารจัดการให้มีคนงานส�าหรับบรรจุน�้า มีบริการส่งตามบ้านของสมาชิกและคนในชุมชน พร้อมกับมีน�้าดื่ม 
วางจ�าหน่ายตามร้านค้าชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนอีกด้วย
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การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• น�าภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการพึ่งพาตนเองมาปรับใช้

การใช้ศาสตร์สากล
• ได้น�าศาสตร์ด้านการออมและการท�าบัญชีการออมมา 
ปรับใช้ในการท�ารายรับรายจ่ายภายในกลุ่ม

การใช้ศาสตร์ของพระราชา 
• น�าแนวคิดเรื่องการอยู่แบบพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต และ
ปรับเปล่ียนแนวความคิดของคนในชุมชนให้รู้จักการใช้ชีวิต
แบบพอเพียงและมีความยุติธรรม โดยเริ่มจากยุติธรรมต่อ
ตนเองในการบริโภคน�้าสะอาด แบ่งปันให้ชุมชนด้วยความ
รักและหวังดีในการใช้ชีวิต น�ามาเป็นจุดเด่นในการสร้าง
ธุรกิจร่วมกัน

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

น�าภูมิปัญญาชาวบ้าน
ด้านการพึ่งพาตนเอง

น�าแนวคิดเรื่องอยู่อย่าง 
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต

น�าศาสตร์ด้านการออม
มาปรับใช้กับรายรับและ
รายจ่ายของกลุ่ม

ในการด�าเนินโครงการน�้าดื่มพลังปัญญา ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
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จังหวัดมุกดาหาร

ร้านพลังปัญญาพาสุข
โครงการพลังปัญญา

นายมานะ ซอสูงเนิน  (ประธานโครงการ)
นางวันเพ็ญ คนเพียร
นางสมจิตร คนเพียร
นายธนาวัฒน์ คนเพียร
นายอนวัฒน์ คนเพียร
นางส�าราน รอบคอบ
นายนพรัตน์ ซอสูงเนิน
น.ส.ปภัสสรณ์ ศรีหาวงค์
นายปิยพงษ์   คนเพียร
นางล�าไย รูปเหมาะ
นางอุดม  ศรีสาพันธ์
นางทองหม่าย คนเพียร
นางศิริวรรณ วงค์มีแก้ว
นายชายสิงห์ แก้วดี
นางยุพิน คนเพียร

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตลาดธรรมชาติ

นางสุพัตรา อาจหาญ
นางมา  คนเพียร
นางจ�าเนียร คนเพียร
นายสมคิด บุญรักษ์
นางวิระญา เหลาทอง
นายสมอนนท์ คนเพียร
นายกิ  คนเพียร
นายต้อม คนเพียร
นางวิไล  ศิริ
นายเตียม บุญรักษ์
นางปะทะ บุญรักษ์
นางอินทร์ พันนุมา
นางโกฏ  พันนุมา
นายธวัชชัย คนเพียร
นางปราณี คนเพียร
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คิดแบบเดิมที่เพิ่มเติมคือหนี้สิน
 ความจรงิแล้วเกษตรกรไทยนัน้มภูีมปัิญญาในการประกอบสัมมาอาชีพการเกษตรกันมาเนิน่นาน แต่เม่ือเวลาผ่านไป 
มนีกัลงทนุหวัใสเข้ามาหยบิยืน่สิง่ทีคิ่ดว่าง่ายกว่า ดกีว่า เรว็กว่า อย่างการใช้ปุย๋ ใช้ยาฆ่าแมลง จนท�าให้ภมูปัิญญาเก่าเหล่านัน้ 
ถูกกลืนกิน แต่นั่นไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืน การท�าเกษตรแบบเดิมๆ ปลูกพืชผลเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้จ�านวนมากๆ เร่งใส่ปุ๋ย

ใส่ยากันเข้าไป แต่ท�าเท่าไรเมื่อหักลบกลบหนี้แล้ว ก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นหนี้เป็นสินกันอยู่ดี

เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยเกษตรแนวใหม่
 หลังจากได้เข้าร่วมโครงการพลังปัญญา จึงได้เรียนรู้วิธีคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต คิดตามศาสตร์ของพระราชาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ สร้างพื้นฐานครอบครัวให้เข้มแข็ง ด้วยการลดรายจ่าย เพื่อให้มีความสุขแบบยั่งยืน โดยหัน
มาท�าการเกษตรแนวใหม่ ลดความเสี่ยงโดยการปลูกพืชหลากหลายชนิด เพาะพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้ขาย ท�าให้มีรายได้ดีขึ้น 

จากเดิมมาก

การเดินทางสู่จุดหมาย
 ร้านค้าพลังปัญญาพาสุขจะจัดส่งสินค้าตามสั่ง ตามปัจจัยการผลิต รวบรวมผลิตผลจากการเกษตรเพื่อจ�าหน่าย 
และแปรรูป พร้อมจัดหาตลาดให้กับสมาชิก โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน คือ

พัฒนาคน
 ประชาสัมพนัธ์โครงการและคดัเลอืกผูท่ี้สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมกบัจัดฝึกอบรมให้ความรูต้ามหลักของพลังปัญญา 
ให้รู้จักคิดนอกกรอบ คิดอย่างมีเหตุผล พร้อมกับจัดส�ารวจหนี้สิน รายได้ รายจ่าย และปัญหาอื่นๆ เพื่อจัดท�าเป็นข้อมูลและ
หาวิธีแก้ไขร่วมกัน
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     พัฒนาพื้นที่
 • ส�ารวจพื้นที่แหล่งน�้า เพื่อมาวิเคราะห์ในการประกอบกิจกรรมและวางแผนการจัดการสร้างรายได้เพิ่ม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด
 • สนับสนุนให้สมาชิกปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 
 • สนับสนุนการเลี้ยงเป็ดเทศ ไก่ เพื่อเป็นอาหารและจ�าหน่าย 
 • สนับสนุนการปลูกกล้วยอย่างน้อย ๒๐ กอ เพื่อบริโภค จัดจ�าหน่าย และท�าเป็นอาหารสัตว์
 • สนับสนุนการปลูกพืชเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น มะม่วง มะนาว มะละกอ มะขามเปรี้ยว เพื่อจ�าหน่าย
 • สนับสนุนการเพาะช�ากล้าไม้ พืชผัก เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัว 
 • สนับสนุนการท�าปุ๋ยหมักและการท�าอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุน และปัจจัยการผลิตตามความจ�าเป็น

ในการด�าเนินโครงการร้านพลังปัญญาพาสุข ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• มีการน�าความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงดิน 
มาประยุกต์ใช้ในการเพาะต้นกล้า

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

น�าความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน
ประยุกต์ใช้ในการเพาะกล้า
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล
• มีการท�าการส�ารวจพื้นที่และแหล่งน�้า พร้อมทดลอง 
ผลิตเพาะกล้าก่อนที่จะจัดจ�าหน่าย

การใช้ศาสตร์ของพระราชา 
• เน้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผลที่หลากหลายเพื่อลด 
รายจ่ายในครัวเรือน
• ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอประมาณ
• ปลูกฝังให้เห็นจริงว่าการท�าดีนั้นถึงแม้จะยาก เห็นผลช้า แต่ได้ประสิทธิภาพและ
ช่วยส่วนรวมได้อย่างแน่นอน

การใช้ศาสตร์สากล 

ปลูกผักสวนครัวกินเอง
เพื่อลดรายจ่าย

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ปลูกฝังการท�าดี

ทดลองเพาะต้นกล้า
ก่อนจัดจ�าหน่าย
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จังหวัดล�าพูน

เห็ดหมังขะดัน
โครงการพลังปัญญา

นายสุรัตน์   รุกขรัตน์  (ประธานโครงการ)
นายทรงเดช   สมลา
นางอังคณา   ป้อจุมปู
นางนงคราญ   ประเสริฐ
นายนิฐิพนธ์  เชียงกุมาร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตลาดธรรมชาติ

นางชนดา   ณ.เชียงพันธ์
นางสุวคนธ์   เครือสาร
นางกัลยาณี   เกตุแก้ว
นางอ�าภา  รุกขรัตน์ 
น.ส.อาภากร ปัญโญ

จากป่าสู่เมือง
 เห็ดหมังขะดัน (เห็ดโคนน้อย) เป็นเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติและเป็นที่รู ้จักกันดีในแถบภาคเหนือถึงสรรพคุณ 
ในการรักษาโรค จนเกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านน�ามาผลิตเป็นชาหมังขะอุยท่ีมีสรรพคุณในการลดความดันได้ชะงัด แต่ผลิต 
ยงัไงเหด็กย็งัมเียอะแยะต้องทิง้ไปแห้งตายไปอย่างน่าเสยีดาย ครัน้จะเอาไปขายก็ไม่ได้ราคาคุม้ต้นทนุการขนส่ง จะท�าอย่างไรดี  
พอได้เข้ามาอบรมโครงการพลังปัญญา ท�าให้เกิดการคิดนอกกรอบ จึงน�าเห็ดมาแปรรูป ทอดกรอบ ปรุงรสให้กลมกล่อม  
บรรจุถุงท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จนเป็นท่ีติดอกติดใจกันท่ัวไป แต่แค่น้ันยังไม่พอ 
โครงการพลังปัญญายังช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรต่อยอดความอร่อย โดยการน�าเห็ดมาตากแห้ง และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง ช่วยสนับสนุนทางด้านงานวิจัย จนท�าให้เกิดเป็นซุปเห็ดผง น�ามาใช้ปรุงรสอาหาร ทดแทนการใช้ผงชูรสอีกด้วย

DA17030076_book.indd   60 5/26/2560 BE   9:33 AM



61พลังปัญญา
POWER of WISDOM

มุ่งหน้าสู่จุดหมาย
 เพื่อให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์และน�าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้อย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักคิดนอกกรอบ และ
สามารถผลิตเห็ดหมังขะดันได้อย่างครบวงจร โดยส่งเสริมให้สมาชิกเพาะเห็ดหมังขะดันอย่างถูกวิธีโดยผ่านกระบวนการ 
ฝึกอบรมก่อน เพือ่ให้ได้เหด็ท่ีมคีณุภาพ แล้วจงึให้ต่างคนต่างไปเพาะเหด็ในพ้ืนทีข่องตนเอง เมือ่ได้ผลผลติให้สมาชกิน�าเห็ดไป
ขายในชมุชนเองก่อน หลงัจากเหลอืขายแล้วทางกลุม่จะรบัซ้ือผลผลติจากสมาชกิเพือ่น�ามาแปรรปูเป็นเหด็ผงปรงุรสบรรจสุ�าเรจ็ 
พร้อมส่งวางขายร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายพลังปัญญา
 ผลพลอยได้จากก้อนเหด็ทีใ่ช้แล้ว ยงัสามารถน�าไปท�าปุย๋หมกั ท�าอาหารปลา ใช้คลุมดินแปลงปลูกผกั  และไม้ยนืต้น
ได้อีกด้วย

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ/อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับการเพาะเห็ดโคนน้อย 
ได้มีการใช้องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นส่วนประกอบในการ
ด�าเนินงาน เช่น การใช้ฟางข้าวที่เป็นส่วนบริเวณโคนต้นข้าวจะส่งผลดีมาก
ต่อการเพาะเห็ด

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพาะเห็ด 
โดยใช้ฟางข้าว

ในการด�าเนินโครงการเห็ดหมังขะดัน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
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การใช้ศาสตร์สากล
การใช้ศาสตร์สากล
• ในการเตรียมพื้นที่ส�าหรับการเพาะเห็ด  
มีการน�าหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้
บางส่วน เช่น การใช้เหล็กมาเป็นโครงสร้าง
ส�าหรับเป็นชั้นวางก้อนเพาะเห็ด เนื่องจาก
หากใช ้ไม ้ เป ็นวัสดุจะก ่อให ้ เ กิดป ัญหา 
เรื่องปลวกตามมาอีกเป็นจ�านวนมาก

• มีการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลงานวิจัยทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเห็ดโคนน้อย เพื่อน�า 
มาใช้เป็นข้อมูลยืนยันคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าที่เกิดจากผลผลิตที่ได้รับ หรือผลผลิตท่ี 
ได้รับการพัฒนา แปรรูปเป็นสินค้าประเภทอื่นๆ ให้แก่ผู้บริโภค
• การใช้หลักประชาธิปไตยในการลงมติในที่ประชุมเพื่อร่วมกันด�าเนินงานต่างๆ ภายในกลุ่มให้ส�าเร็จและเป็นไปตามแผน 
การด�าเนินงานของโครงการฯ

เลี่ยงการใช้วัสดุจากไม้
เพราะจะท�าให้เกิดปัญหา

ปลวกตามมา

สร้างความเชื่อถือ
ให้กับสินค้า

ใช้หลักประชาธิปไตย
ในการด�าเนินโครงการ

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้ทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อการท�ากิน 
ในครัวเรือน มาผนวกเข้ากับการให้ความรู้กับสมาชิก 
ท่ีมาเข้าร่วมในเครือข่ายเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ 
ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ว่าจะส่งผลดี 
ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างไร

• ในการด�าเนินงานของกลุ่มเน้นให้สมาชิกในเครือข่ายมีความซื่อสัตย์ในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของการเข้ารบัการฝึกอบรมใดๆ รวมไปถงึการยอมรับและปฏบิติัตามข้อตกลงทีก่�าหนดร่วมกนั หากเกดิรายได้ทีไ่ด้รบั 
จากการด�าเนินงานในโครงการฯ มีผลก�าไรสูงขึ้น อย่างมีคุณธรรม เพราะในภาวะทั่วไป การมีความรู้มาก แต่ไม่มีคุณธรรม 
และสติ อาจท�าให้เกิดอันตรายได้ เช่น ต้องการเก็บสินค้าให้นานขึ้น ท�าให้ใส่สารกันบูดในปริมาณมากเกิน หรือ การมี 
ความรู้น้อยท�าให้ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ เพราะสินค้าจะไม่มีคุณภาพและมาตรฐานต�่า

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ท�ากินในครัวเรือน

ยึดถือความซื่อสัตย์และ
ความรับผิดชอบ
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จังหวัดพิษณุโลก

โอ้โห ขยะทองค�า
โครงการพลังปัญญา

นางวีระวรรณ  วิจิตรวงศ์  (ประธานโครงการ)
นางบ�ารุง พรหมแต้ม
นางกันต์กนิษฐ์ ขยันหา
นางปานจิต ม่วงเฟื่อง
นางทิพวรรณ กุลเจ๊ก
น.ส.บุญยืน บัวประเสริฐ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายกิตติศักดิ์ ผ่องนาค
นางทราย รอดฝุ่น
นางสมหมาย ดีศิริ
นายพิสิษฐ์ พรหมแต้ม
นางเผอิญ นุชชม
นางเจิมจิตต์ สนสีสัตย์

ตลาดธรรมชาติ

ยี้...ขยะ
 เม่ือพูดถึง “ขยะ” ทุกคนคงเบือนหน้าหนี เพราะแค่พูดก็จินตนาการได้ถึงความสกปรก เหม็น และน่าขยะแขยง  
ต้องรีบก�าจัดให้หมดๆ ไปเสยี โดยการเผา บ้านนูน้กเ็ผา บ้านนีก็้เผา เผากนัทัง้หมูบ้่าน จนเกดิเป็นมลพษิ เกดิผลเสยีต่อสุขภาพ 
เด็กๆ ในหมู่บ้านไม่รู้จักระบบระเบียบ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง มีขยะเกลื่อนกลาดสกปรก แต่ทางกลุ่มกลับมองเห็นว่า 
กองขยะนัน้เป็น “ทองค�า” ถ้ารูจ้กัน�ามาบรหิารจดัการให้ด ีถ้าท�าได้ชุมชนจะสะอาดน่าอยู ่ชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้จากการขายขยะ 
นอกจากนี้ขยะยังสามารถน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2560
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โอ้โห...ขยะทองค�า
  เมื่อมองเห็น “ทองค�า” ในกองขยะ ประกอบกับนายอ�าเภอวัดโบสถ์ มีนโยบายในการจัดการขยะซึ่งสอดรับกับการ
ด�าเนินงานของโครงการฯ อยู่แล้ว จึงท�าให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ท�าให้ทางโครงการฯ สามารถ
ด�าเนินงานไปได้อย่างราบรื่นโดย

วิธีการด�าเนินงานดังนี้
 ๑. จัดการอบรมเครือข่ายท�าความเข้าใจถึงโครงการ
 ๒. สร้างโรงคัดแยกขยะในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ที่เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ด�าเนินงานโครงการ
 ๓. ร่วมมือกับโรงเรียน โดยต้ังเป็นธนาคารขยะ และให้นักเรียนเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง โดยให้นักเรียนถือขยะ 
มาทุกวันจันทร์ แล้วมีการจดบันทึกผู้ที่น�าขยะมาและปันผล ให้รางวัลเป็นใบประกาศนียบัตรและเครื่องเขียน
 ๔. สร้างเครื่องเล่น โต๊ะ ให้กับทางโรงเรียน
 ๕. แปรรูปจากขยะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระถางบัว เรือสุวรรณหงส์ ด้วยวิธีการรับซื้อยางรถยนต์เก่า 
จากร้านขายล้อรถยนต์ แล้วจ้างแรงงานในพืน้ทีท่ี่มีฝีมอืในการท�า เพ่ือให้คนในชมุชน หรือกลุ่มคนว่างงานได้มรีายได้ โดยส่วนแบ่ง 
หลังหักค่าวัตถุดิบและหักเข้าโครงการแล้ว รายได้ที่เหลือเป็นของแรงงานที่ท�า
 ๖. มีการจัดวางผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ววางขายบริเวณหน้าศูนย์โครงการที่ติดริมถนนใหญ่ และรับงานตามออเดอร์
ที่สั่งมา
 ๗. การรับซื้อขยะมี ๕ จุด
 ๗.๑ บ้านผู้ใหญ่บ�ารุง พรหมแต้ม หมู่ ๒ ต�าบลท้อแท้ อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 ๗.๒ บ้านคุณกันกนิษฐ์ มีอุดร สมาชิกในโครงการ หมู่ ๓ ต�าบลท้อแท้ อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 ๗.๓ บ้านคุณทิพวรรณ กุลเจ๊ก หมู่ ๓ ต�าบลวัดโบสถ์ อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 ๗.๔ บ้านคุณปานจิต ปวงเฟื่อง หมู่ ๔ ต�าบลวัดโบสถ์ อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 ๗.๕  สถานท่ีด�าเนินโครงการ ส�านักงานใหญ่ โอ้โหขยะทองค�า โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ต�าบลท้อแท้ 
   อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
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ในการด�าเนินโครงการโอ้โห ขยะทองค�า ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ใช้วิธีการลงแขก ในกิจกรรม
บางอย่างของโครงการ

ช่างฝีมือกระถางบัว
เรือสุพรรณหงษ์

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ยังคงวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามแบบวิถีชีวิตในชนบท เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน  
ในการด�าเนินกิจกรรมบางอย่างของโครงการฯ
• มีการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านด้านงานหัตถกรรม การผลิตอุปกรณ์จากสิ่งของเหลือใช้
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การใช้ศาสตร์สากล การใช้ศาสตร์สากล
• การน�าขยะหรือของเก่าที่รับซื้อมา ไปรีไซเคิลเป็น 
ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งน�าไปสู่การลดมลภาวะ ให้กับ
สิ่งแวดล้อม
• มีแรงบันดาลใจเกิดจากการเห็นคุณค่าของสิ่งของ 
เหลือใช้ท่ีประธานโครงการฯ เคยผ่านกระบวนการอบรมมา 
จึงท�าให้ตระหนักว่าแต่ละคนสามารถเป็นจุดเริ่มต้น 
จากตนเองในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ โดยการน�าขยะ 
เหล่านั้นแปลงเป็นรายได้แทน

น�าขยะหรือของเก่า
มารีไซเคิลเป็นของใช้

ในชีวิตประจ�าวัน

รักษาความสัตย์ 
รู้จักข่มใจ

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการด�าเนินงานตามแผน
โครงการฯ ท้ังยังส่งเสริมกิจกรรมในด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด
เป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก
ในชุมชน
• มแีบบแผนและระเบยีบของการด�าเนนิงานทีจ่รงิใจต่อกัน 
และแบ่งปันผลก�าไรที่ชัดเจนเพราะเป็นงานที่ต้นทุนต�่า 
การข่มใจตนเองให้อดทนต่องานที่ไม่มีความสะดวก สบาย 
สวยงาม เช่น เก็บและคัดแยกขยะ ให้เห็นว่าทุกงาน 
มีความส�าคัญ และเมื่อมีรายได้ ต้องอดออม เพื่อขยายตัว 
บ�ารุงสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์สังคมใหม่

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ยึกหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด�าเนินโครงการ

มีระเบียบแบบแผน
อดทน อดออม

DA17030076_book.indd   66 5/26/2560 BE   9:33 AM



67พลังปัญญา
POWER of WISDOM

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไบโอชาร์พารวย
โครงการพลังปัญญา

นายยรรยงค์ ยาดี   (ประธานโครงการ)
นายเกรียงศักดิ์ ค�าหอม
นายมาโนช สุวรรณพันธ์
นายตาค�า อุ่นเรือนใจ
นายภานุพงษ์ ยาดี
นายสมพล การดี
นายนราทิศน์ อุ่นเรือนใจ
น.ส.เสาวรัตน์ เร่งยาตรา
นางจาริยา ค�าเขียว
นางอรทัย พันเขียว

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางสอิ้ง  ยิ่งสุขกายใจ
นางธิดา  สุวรรณพันธ์
นางมาลัย กันยะ
นายผัด  ไพรขจรเกียรติ
นางมาลี  ติ๊บเฮือน
นายวีระยุทธ เพียงพิชิตผล
นายชัยรัตน์ ไพรขจรเกียรติ
นายสมใจ ใจประเสริฐยิ่ง
นายจีรศักดิ์ เร่งยาตรา
นางยุพา  บุญมหายันต์

ตลาดธรรมชาติ
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ใครๆ ก็เอาถ่าน
 ถ้าใครถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่เอาถ่านนั้นคงจะเคืองน่าดู เพราะไม่ว่าจะเป็นถ่านไม้ ถ่านไบโอชาร์ หรือถ่านกัมมันต์ 
ต่างก็มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นแตกต่างกันออกไป ซ่ึงทั้งสามอย่างล้วนได้มาจากการน�าไม้ และวัสดุการเกษตรท่ีมีธาตุคาร์บอน
เป็นองค์ประกอบหลักไปเผาในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันออกไป ท�าให้ได้ผลผลิต คือ 

ถ่านที่มีรูพรุนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แตกต่างกัน น�าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน

ท�าไมต้องไบโอชาร์
 ถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ มีคุณสมบัติแตกต่างจากถ่านทั่วไป คือ  
ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิง แต่ใช้ในการปรับปรุงดิน เนื่องจากมีรูพรุนสูง ช่วยในการปรับสภาพของดิน ทั้งการอุ้มน�้า การระบาย
อากาศ ช่วยดดูธาตอุาหารท่ีจ�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพืช ลดความเป็นกรดของดนิ และทีส่�าคญัคอืเป็นทีอ่ยูข่องจุลินทรย์ี
ที่มีประโยชน์ต่อพืชในดินอีกด้วย ท�าให้การเพาะปลูกหรือการท�าเกษตรกรรมได้ผลดียิ่งขึ้น
 นอกจากนี้ยังสามารถน�าถ่านไบโอชาร์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกหลากหลาย เช่น สบู่จากถ่านไบโอชาร์ 

ถ่านดูดกลิ่นไบโอชาร์ ครีมมาร์คหน้า หมอนสุขภาพจากถ่านไบโอชาร์ เป็นต้น

ไบโอชาร์พารวย
 การรวมกลุ่มให้ความรู้เรื่องการผลิตถ่านด้วยเตาเผาไบโอชาร์ซ่ึงจะท�าให้ถ่านมีราคาสูงกว่าการเผาแบบธรรมดา  
และการให้ความรูเ้รือ่งต่อยอดผลติภณัฑ์ทีท่�ามาจากถ่านไบโอชาร์ จะเป็นการเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าซ่ึงสามารถกระจายรายได้ 

สู่ชุมชนต่อไป 

โดยทางกลุ่มมีการด�าเนินงานโดย
 ๑. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการเป็นผู้น�าที่เข้มแข็งตามแนวทางพลังปัญญา นอกจากนี้ยังมีการสืบค้นข้อมูลหาความรู ้
เรื่องการผลิตถ่านแบบไบโอชาร์ มาสอนเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ เพื่อต่อยอดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
ถ่านไบโอชาร์
 ๒. ฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
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ด้านผลิตภัณฑ์
 มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิดอย่างลงตัว ด้วยการขอค�าปรึกษากับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด มีการสอนแปรรูปสินค้าให้กับสมาชิกในกลุ่มและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องตาม

แผนจัดอบรมที่วางไว้

ด้านการตลาด
 ประธานกลุ่ม มีการประสานงานไปยังกลุ่มผู้น�าชุมชนที่หลากหลาย ทั้งระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด เพื่อท�าการ 
ประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ด้วยสภาพพื้นที่กลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในชุมชน 
จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและเข้มแข็ง มีการขยายตลาดไปยังประเทศจีน และประเทศพม่า
จากการร่วมมือกับทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมีออเดอร์ผงถ่านไบโอชาร์ ถ่านอัดแท่ง และอื่นๆ  
อย่างต่อเนื่อง

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• มีการศึกษาและใช้ถ่านไบโอชาร์ผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ 
เพื่อลดต้นทุนในการท�าการเกษตร
• เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้พร้อมท่ีจะให้ความรู้ผู ้ที่สนใจ 
อยู่ตลอดเวลา

ใช้ถ่านไบโอชาร์ผสม
ปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุน

เปิดศูนย์การเรียนรู้

ในการด�าเนินโครงการไบโอชาร์พารวย ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ลดการเผาป่า ละการท�าเหมือน เลิกมองข้ามทรัพยากรและความรู้รอบตัว 
เพราะจะบั่นทอนการท�าดีและการพัฒนา
• ใช้ความจริงและเหตุผลของธรรมชาติชักชวนผู้ที่ท�าการเผาป่าให้ลดละเลิก
• การเผาป่าเลิกได้เพราะพบสิ่งที่ถูกต้องและดีกว่า

การใช้ศาสตร์สากล
• มีการสืบค้นหาข้อมูลหาความรู ้ เพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการแปรรูปต่อยอดผลิตภัณฑ์
จากถ่านไบโอชาร์
• ศึกษาการท�างานของเตาชีวมวลในการน�ามาผลิต
ถ่านไบโอชาร์

ลด ละ เลิก

ค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์

ใช้หลักเหตุผล ชักชวน
ให้เลิกเผาป่า

ศึกษาการท�างาน 
ของเตาชีวมวล  
เพื่อผลิตถ่าน
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ประเภท

เกษตรท่องเทีย่ว
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จังหวัดอุดรธานี

เคียงเดือน ดอยอินคา
โครงการพลังปัญญา

นายภาณุพงศ์   ภัทรคนงาม  (ประธานโครงการ)
นางสุรีภรณ์    ศรีนนท์
นายสุบรรณ    อาป้อง
นายพรไร     บุตรโยจันทรโท
นายอาทร      โคตรนาวัง
น.ส.สุชารัตน์   มูลตรี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางพัชรี  เอี่ยมประชา
นายสุพาทิศ   สิงห์รักษ์
นางน้องนาง   บูรณ์โสภณ
นายศักดิ์สิทธิ    สิงห์สถิตย์
นายสมเกียรติ   ตัสสะเกตุ
ร.ท.คมกฤษ   แสนเสนา

เกษตรท่องเที่ยว

ประสบการณ์ที่เจ็บปวด
 เมื่อบริษัทเอกชนรายหนึ่งมาพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาและปุ๋ย พร้อมกับข้อมูลท่ีว่า ถั่วดาวอินคาจะเป็น 
พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ได้ก�าไรงาม หากเกษตรกรร่วมกันปลูกและใช้ปุ๋ยที่บริษัทฯ น�ามาให้อย่างถูกต้อง จะได้ถั่วดาวอินคา 
ที่มีคุณภาพ และบริษัทฯ สัญญาว่าจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทั้งหมด
 เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทเอกชนหายตัว ผลผลิตมากมายแต่ไม่มีใครมารับซ้ือ เกษตรกรได้รับความเสียหายอย่าง 
ใหญ่หลวง ทั้งเสียเงินและเสียก�าลังใจ บางรายตัดใจท�าลายทิ้ง สิ้นเนื้อประดาตัวกันไป
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เรียนรู้จากประสบการณ์
 เม่ือไม่มีใครมารับซ้ือ ผลผลิตก็มีมากมาย แต่เกษตรกรมีความรู้จากการ 
เข้าร่วมโครงการพลังปัญญาเกษตรกรจึงเกิดการรวมกลุ่ม และร่วมกันศึกษาข้อมูล
เกีย่วกบัถัว่ดาวอนิคา เพือ่น�ามาพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงนอกจากความพยายาม 
ทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทางโครงการยงัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาคนในชมุชนให้คดิ 
มเีหตผุล มภูีมคิุม้กนั เกดิความรกัความสามคัคี มีคณุธรรมและจริยธรรมตามหลักการ 
ของโครงการพลังปัญญา พร้อมกับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ควบคูไ่ปกับการพัฒนาผลติภัณฑ์จากถ่ัวดาวอินคา ให้มคีวามหลากหลาย มคีณุภาพทีด่ี 
จนสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้

 ๒. พัฒนาพื้นที ่โครงการเคียงเดือน ดอยอินคาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการจัดปรับ
พื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ส�าหรับรับการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานด้านการเกษตรครบวงจร
 นอกจากน้ียังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่ัวดาวอินคาให้เป็นสินค้าที่หลากหลาย เช่น เมล็ดถั่วดาวอินคาคั่ว ชาจาก
ใบและเปลือกถั่วดาวอินคา น�้ามันสกัดจากถ่ัวดาวอินคา ท๊อฟฟี่ สบู่ ครีมทาผิว ผงขัดหน้า แชมพู และครีมนวดจาก 
ถั่วดาวอินคา และสินค้าอื่นๆ ในเครือข่ายกว่า ๕๐ รายการ 
 ทั้งนี้ ได้มีการน�าสมุนไพรที่มีอยู่มาเป็นส่วนผสมในการสร้างผลิตภัณฑ์บ�ารุงดูแลสุขภาพและความงามอีกด้วย

 ๑. พัฒนาคน โดยการขยายเครือข่ายตามหลักการพลังปัญญาสู่คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเริ่มจาก 
การประชุมจัดตั้งคณะท�างาน และออกขยายเครือข่ายในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกลุ่มที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
พลังปัญญาจ�านวน ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ�าเภอน�้าสวย กลุ่มอ�าเภอนายูง กลุ่มอ�าเภอบ้านผือ กลุ่มอ�าเภอน�้าโสม 
จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดเลย รวมสมาชิกกว่า ๑๕๐ คน

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการเคียงเดือน	ดอยอินคา	ด�าเนินกิจกรรมหลัก	๒	กิจกรรม	คือ

DA17030076_book.indd   74 5/26/2560 BE   9:33 AM



75พลังปัญญา
POWER of WISDOM

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ท�าน�้าหมักสูตรต่างๆ
ให้เข้ากับการเกษตร

แปรรูปสินค้าเกษตร
เพิ่มมูลค่าสินค้า

ผลิตอาหารสัตว์
จากเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภมูปัิญญาชาวบ้านในเร่ืองการท�าน�า้หมกัสตูรต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูป
สินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเหมาะสม
• ได ้น�าเอาภูมิป ัญญาชาวบ ้านมาประยุกต ์ใช  ้
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตอาหารสัตว์ 
เพื่อลดต้นทุน

ในการด�าเนินโครงการของเคียงเดือน ดอยอินคา ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์สากล

ศึกษาดูงาน
น�าความรู้

พัฒนาสินค้า

น�าวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร์
มาประยุกต์

ค้นคว้าความรู้
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

เปิดตลาดออนไลน์
เพิ่มช่องทาง

จ�าหน่ายสินค้า

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าในกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง
• ใช้ความรู้ทางศาสตร์สังคม วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ต่างๆ จากประสบการณ์ทั้งหมด มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการแปรรูปผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและน�ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
• ศึกษาและเรียนรู้การท�าตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ส่งเสริมให้เกษตรกร
ท�าเกษตรแบบผสมผสาน

เปิดแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตร

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปล่ียนแนวความคิดมาท�าเกษตรแบบผสมผสาน เปิดเป็นฐานตื่นรู้ด้าน
การเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนใจ โดยใช้หลักการสอนของพลังปัญญาชี้ให้เห็น
หลักการของศาสตร์ของพระราชาที่จะน�าไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดผลที่แท้จริงด้วยวิธี “เปลี่ยนความคิด”
• จากประสบการณ์ของโครงการท�าให้กลุ่มต้องเรียนรู้ ค้นหา พร้อมสร้างภมูคิุม้กนัสะสมจากความรู้ทางวชิาการ 
ที่มีอยู่ ความรู้จากการปฏิบัติ และจากความจริงในภาวะปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง บริสุทธิ์ใจ และสร้างความเชื่อถือ 
พร้อมความสามัคคี และท�าให้สมาชิกมีความหนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรต้องท�าตามที่พูด จึงจะได้รับ 
ความส�าเร็จ
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จังหวัดนครพนม

วัฒนธรรม ๒ แผ่นดิน
โครงการพลังปัญญา

ร้อยโท คมกฤษ    แสนเสนา  (ประธานโครงการ)
น.ส.จารุภา    สิงห์ศรี
นายอดิศักดิ์    โพนไชยา
น.ส.วิมลรัตน์    วงค์หนายโกฏ
นางบัวสุวรรณ    เหมเมือง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางรัชนีย์   วะชุม
นายวรชัย   ไตรยะถา
นางนิธิกานต์   วงศ์ณรัตน์
น.ส.ศิรินทรา   เสนาบุตร

เกษตรท่องเที่ยว

วัฒนธรรมคือจุดเริ่มต้น
 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนที่มีภูมิประเทศติดกับแม่น�้าโขง มีพ้ืนที่ใกล้กับประเทศลาวและเวียดนาม  
ซึ่งมีเพียงแม่น�้าโขงกั้นเขตแดน ท�าให้จังหวัดนครพนมมีความหลากหลายทางชนเผ่า แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีวัฒนธรรม 
ที่เชื่อมโยงกันของ ๒ เชื้อชาติ คือ เชื้อชาติไทยและเชื้อชาติเวียดนาม
 ในอดีตบรรพบุรุษชาวเวียดนามได้อพยพข้ามฝั ่งแม่น�้าโขงมาขึ้นฝั ่งไทยในสมัยสงครามโลก ได้มาตั้งถิ่นฐาน 
บ้านเรอืนกระจายอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดันครพนม โดยเฉพาะหมูบ้่านนาจอกซึง่เป็นหมูบ้่านประวตัศิาสตร์ เนือ่งจากเป็นทีพ่�านกัของ
ท่านลุงโฮจิมินห์ ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๗–๒๔๗๔ เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับติดต่อ 
ประสานงาน วางแผน และเคลือ่นไหวในการต่อสูก้อบกูเ้อกราชของชาต ิ ท�าให้เกดิอทิธพิลทางด้านวฒันธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์
ชดัเจนของชาวเวยีดนาม ไม่ว่าจะเป็นวถิชีวีติ การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย และอาหารการกนิ โดยเฉพาะวฒันธรรมการกนิ  
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“ข้าวเกรียบโรยงา” เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเวียดนาม ท่ีหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวก็จะน�าข้าวมาแปรรูป 
เพื่อถนอมอาหารเก็บไว้ทานในยามสงคราม จึงท�าให้ “ข้าวเกรียบโรยงา” เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ไม่ว่าจะ
ทานเปล่าๆ หรือทานคู่กับอาหารเมนูอื่น หรือจะใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์เมนูต่างๆ ก็สามารถท�าได้อย่างลงตัว 
อีกทั้งสามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย และเหมาะที่จะเป็นของฝากในทุกโอกาสอีกด้วย

สานต่อวัฒนธรรม
 เพ่ือเสรมิสร้างแนวคดินวตักรรมใหม่ในการแปรรปูผลติภณัฑ์จากข้าวหอมมะล ิ๑๐๕ สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลิตภัณฑ์ 
ข้าวเกรียบโรยงาและเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ๒ แผ่นดิน (ไทย-เวียดนาม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวต่อไป  

ซึ่งทางโครงการด�าเนินงานโดย

พัฒนาคน
 โดยจดัอบรมให้ความรูแ้ก่สมาชกิในการปรับเปล่ียนแนวคดิ รวมทัง้จัดอบรมเร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑ์ โดยมกีารเชิญ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม สาขาคหกรรม มาสอนเร่ืองการปรับปรุงรสชาติอาหารและการจัดท�าบรรจุภัณฑ์สินค้า 

ให้มีความโดดเด่น

พัฒนาผลิตภัณฑ์
 ๑. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนที่ปลูกข้าวอยู่แล้ว น�าผลผลิตข้าวที่ได้มาขายให้กับทางกลุ่ม เพื่อเป็นการกระจายรายได้
กลับคืนให้กับสมาชิก 
 ๒. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จ�าเป็น เช่น เครื่องโม่ส�าหรับบดแป้งข้าว และอุปกรณ์อื่นๆ 
 ๓. ปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตา โดยเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของลุงโฮจิมินต์ เป็นเรื่องราว 
ทีละตอนในกล่องสินค้า
 ๔. ปรบัปรงุรสชาตข้ิาวเกรียบโรยงาให้มคีวามหลากหลาย ปัจจุบนัมกีารปรบัปรงุและเปลีย่นรสชาติข้าวเกรยีบโรยงา 
เป็น ๔ รสชาตหิลกั คอื รสดัง้เดมิ รสโนรสิาหร่าย รสบาบคีวิ และรสกะทใิบเตย ซ่ึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า
ได้หลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงวัย
 ๕. มีการวางแผนที่จะแปรรูปสินค้าที่ผลิตจากแป้งข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ เพิ่มเติมจากข้าวเกรียบโรยงาหลากรส  
เป็นสินค้าอื่นๆ เช่น ขนมจีนสด ขนมจีนอบแห้ง เส้นลอดช่องจากแป้งข้าว เป็นต้น
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
 ๖. มีการจ�าหน่ายและจัดวางสินค้าตามจุดจ�าหน่าย ดังนี้
 • ตลาดนัดชุมชน (คลองถม) มีการน�าข้าวเกรียบโรยงาไปวางขายบ้างตามโอกาสจะเอื้ออ�านวย ซึ่งได้รับการ 
ตอบรับจากผู้บริโภคทุกครั้งที่มีการน�าสินค้าไปวางขาย
 • ร้านค้าชุมชน ส่วนมากทางกลุ่มจะเน้นท่ีร้านส้มต�าและร้านค้าโชว์ห่วยในชุมชน ซ่ึงจะมีการน�าข้าวเกรียบโรยงา
หลากรสไปวางจ�าหน่ายเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงได้รับผลตอบแทนที่ดีมาก ลูกค้าทานแล้วติดใจในรสชาติ จนบางครั้ง 
ไม่สามารถผลิตสินค้าไปวางจ�าหน่ายได้ทัน

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

รักษาสูตรโบราณในการ
ท�าข้าวเกรียบโรยงา

พึ่งพากัน รักษากลุ่ม
ให้มีความรักความสามัคคี

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• สืบทอดภูมิปัญญา ด้วยการรักษาสูตรโบราณในการท�าข้าวเกรียบโรยงาจากบรรพบุรุษ
• ความสมัพนัธ์แบบชาวบ้านด้ังเดิม ท่ีช่วยเหลือพ่ึงพากัน สามารถน�ามาใช้ในการรักษากลุ่ม
ให้มีความรักความสามัคคีได้อย่างดี

ในการด�าเนินโครงการวัฒนธรรม ๒ แผ่นดิน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
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การใช้ศาสตร์สากล

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาใช้

การแบ่งปัน

ความยุติธรรม 
ความซื่อสัตย์

การเปลี่ยนแนวคิด

น�าความรู้ใหม่ๆ  
ส่งเสริมให้สินค้า 
ทันสมัยมากขึ้น

การขยายความรู้

ท�าน้อยได้มาก

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
ใช้ศาสตร์ของพระราชาในการปรบัเปลีย่น 
แนวคิดสมาชิกและส่วนขยายผลโดย 
ใช้หลัก
• การแบ่งปัน
• การขยายความรู้
• การเปลี่ยนแนวคิด
• ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์
• ท�าน้อยได้มาก
• ท�าจากเล็กไปใหญ่
• ท�าง่ายไปยาก

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวก เช่น 
เคร่ืองโม่บดไฟฟ้าแทนการต�าด้วยมือ เปลี่ยนมาใช้เตาแก๊ส  
แทนการใช้เตาถ่าน เป็นต้น
• น�าความรู้ใหม่ๆ จากอาจารย์ที่มีความรู้ตามสมัย มาท�าการ
สอน ปรบัปรงุรสชาติและบรรจภุณัฑ์ เพือ่ส่งเสรมิให้สนิค้าหลกั
ของกลุ่มมีความก้าวหน้า โดดเด่น ทันสมัยมากขึ้น
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จังหวัดแพร่

ล่องยมชมกาดริมน�้า
โครงการพลังปัญญา

นายวิทูรจ์   สกุลบุญแก้ว  (ประธานโครงการ)
นางประนอม   ทาแปง
นายนเรศ   เกียรติศิริถาวร
นายชุมพล   ไทยพริ้ง
นางสาลินี  ขอนบุญนาค

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางแสนบาน   รินบุตร
นางกอบกุล   พรหมทอง
นางชื่นจิต   แสนหลวง
นางสุพัตรา   อินทร์กร�่า

เกษตรท่องเที่ยว

เมืองลอง ต้องมาลอง
 โครงการล่องยมชมกาดริมน�้า ตั้งอยู่ในอ�าเภอลอง ซึ่งถือเป็นเมืองเก่ามาแต่ก่อนพุทธกาล เป็นชุมชนโบราณ 
ชาวล้านนาท่ีมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง รวมทั้งด้านการแต่งกายชาวล้านนาเป็นพวกไทยยวน ซึ่งมีเทคนิค
และศิลปะในการทอผ้าในรูปแบบของตนเอง ผู้หญิงไทยยวนนิยมแต่งกายด้วยผ้าซ่ินทอชนิดต่างๆ และผ้าซิ่นอันลือชื่อ คือ  
ผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งนางประนอม ทาแปง หนึ่งในผู้ร่วมโครงการได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาประณีตศิลป์-ศิลปะ 

การทอผ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกด้วย
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ท�าอย่างไรให้มาลอง
 เมืองลองเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่น่าลอง แต่กลับยังไม่ได้รับความนิยมเท่าท่ีควร จากการรวมกลุ่มของโครงการ 
ล่องยมชมกาดริมน�า้ ในการเข้าร่วมโครงการพลงัปัญญา ท�าให้เกดิพลังเครอืข่ายในการทีจ่ะร่วมมอืกนัพฒันาศกัยภาพในพืน้ท่ี
ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน สถานศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่ด�าเนินโครงการฯ ร่วมกันส�ารวจสืบค้นและหาข้อมูลส�าหรับสร้างเครือข่ายการพัฒนาอาชีพฯ และวัฒนธรรมประเพณี  
แบบดั้งเดิมของอ�าเภอลอง จังหวัดแพร่
 • ส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ในวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้ง
ปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนในพื้นที่มีความรักและร่วมกันหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน เพราะหากคนในชุมชนมีความ
รกัและหวงแหนวฒันธรรมของตน กจ็ะสามารถพูดถงึชมุชนของตนด้วยความภาคภูมใิจ ซ่ึงถอืเป็นการบอกต่อทีด่ทีีส่ดุในการ
ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 • ส่งเสรมิให้เยาวชนในท้องถิน่ ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ เช่น การส่งเสรมิกจิกรรมยวุเกษตร เพือ่ให้เยาวชนได้เรยีนรู ้
การแปรรูปสินค้าที่มีในชุมชน และสามารถจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ และกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
 • ส่งเสรมิวฒันธรรมด้านอาหารการกินและความเป็นอยูต่ามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วได้เรยีนรูแ้ละ
น�าไปประยุกต์ใช้ผ่านการศึกษาดูงานในท้องถิ่น ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 • จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานด้านการท่องเที่ยวกาด(ตลาด)น�้าริมแม่น�้ายม โดยประสานงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท�าการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆ  
ริมแม่น�้ายมในพื้นที่ ตามแผนด�าเนินงานของโครงการฯ เช่น วัดแหลมลี่ วัดศรีดอนค�า พิพิธภัณฑ์เมืองลอง ฯลฯ  เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านการอาชีพ ด้านวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศึกษาการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ
 • ประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาโครงการฯร่วมกันในอนาคต
 • สถานที่ท่องเที่ยวเอกชนบางแห่ง มีการใช้งบประมาณของตนเองในการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
ในความดูแล ได้แก่ แหล่งรวมผ้าพื้นเมือง คุณแม่ประนอม ทาแปง และวัดต่างๆ ที่อยู่ในโครงการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
ที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการด�าเนินงานตามแผนของโครงการฯ แล้ว
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

พัฒนาจากจุดเล็กๆ
ไปหาใหญ่

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
คนในชุมชุน

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 
และประเพณีล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ภายใต้การท�างานของกลุม่มกีารใช้ศาสตร์ของพระราชา 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาจะเริ่มที่จุดเล็กๆ 
ไปหาใหญ่ เช่น สถานทีท่่องเทีย่วกเ็ร่ิมประสานและพฒันา 
กับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง มีการเช่ือมต่อที่ด ี
มีประสิทธิภาพ
• มีการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยน
วิธีคิดใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามค�าพ่อสอน

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดีงามและประเพณีล้านนา
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ในการด�าเนินโครงการล่องยมชมกาดริมน�้า ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
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จังหวัดแพร่

แลยมชมแอ่งวังชิ้น 
โครงการพลังปัญญา

นางภัทชา     ตนะทิพย์  (ประธานโครงการ)
นายไพรัตน์   บัญสว่าง
นายสินชัย   พุกจินดา
นายรณเกียรติ   ค�าน้อย
นายส�าเนียง   ตาติ
น.ส.ปภังกร   แก้ววงค์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางนรภัทร   ใจวงค์ค�า
นางศิวนันท์  จิรกุลธนินโชตน์
นายเสถียร   ถาบู้
นายอัครเดช   จันทร์สี
นายราชัน   จันทร์เขียว
นายณฐนน   ค�าน้อย

เกษตรท่องเที่ยว

จุดเริ่มต้นการเดินทาง
 จังหวัดแพร่ ถือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทางสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ ผู้คนล้วน
สืบสานวัฒนธรรมแบบล้านนาและล้านช้างแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะผู้คนในแถบแอ่งแพร่ แต่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง 
ในยุคโลกาภิวัตน์ หลายบ้าน หลายเมือง หลายท้องถิ่น ได้รับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามา และถูกกลืนกินไปอย่างรวดเร็ว  
แต่ที่แอ่งแพร่ ยังมีอีกหลายต่อหลายอย่างท่ีมีการด�ารงคงอยู่อย่างสืบเนื่อง จนอาจกล่าวได้ว่า จังหวัดแพร่ ยังเป็นแหล่งที่ม ี
ภูมิทัศน์และชีวิตวัฒนธรรมของคนล้านนาด�ารงอยู่อย่างค่อนข้างสมบูรณ์
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สืบสานวัฒนธรรม
 สมาชิกกลุ่มโครงการแลยมชมแอ่งวังชิ้น มีความมุ่งมั่นในการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาด้วยแนวทางดังนี้

พัฒนาคน 
 โดยการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ�านวน ๕๐ คน สร้างภาคีเครือข่ายในกลุ่มต่างๆ  ได้แก่ 
กลุ่มธุรกิจที่พัก กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจไกด์น�าเที่ยว กลุ่มธุรกิจรถบริการน�าเที่ยว เพื่อพัฒนาให้ “แลยมชมแอ่งวังชิ้น” 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  โดยประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวพร้อมเรื่องราวเส้นทางหลัก ๕ เส้นทาง ได้แก่
 • เส้นทางวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง 
 • เส้นทางชมเมืองวังชิ้น 
 •  เส้นทางน�า้ตกและอทุยานแห่งชาตเิวยีงโกศยั ม่อนฤาษ ีน�า้พรุ้อนแม่จอก พระธาตขุวยป ู๑,๓๐๐ ปี สวนทุเรยีนและ 
ชาอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี 
 • เส้นทางเจ้าหลวงหมื่นด้น ม่อนอินทรีย์ ภูแม่อ่าง
 • เส้นทางสายไหมและผ้าย้อมสีธรรมชาติ
พร้อมทั้งจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ สื่อวิทยุ  
รวมทั้งมีการจัดท�าหน้าเว็บเพจของกลุ่มอีกด้วย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
 เพื่อให้กระบวนการจัดการของการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างครบวงจร ทั้งการจัดสถานที่ การขนส่ง อาหาร และที่พัก  
มาใช้ให้สอดคล้องกับการเกษตรอย่างพอเพียง ร้านพลังปัญญาแห่งนี้ จะขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนในอ�าเภอวังช้ินเป็นหลัก 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าทอ ข้าวอินทรีย์ และกล้วยหอมทองอบกรอบ ซึ่งกล้วยหอมทองถือเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของที่นี่ เนื่องจาก
ได้น�าหลักคิดจากศาสตร์ของพระราชาที่ได้รับการอบรมจากโครงการพลังปัญญาไปปรับใช้
 พร้อมทัง้ปรบัปรงุบรรจภุณัฑ์ หบีห่อต่างๆ ตามค�าแนะน�าของ ดร.พีระพงษ์ กล่ินละออ เพ่ือให้สินค้าดโูดดเด่น สะดดุตา 
รวมท้ังเรือ่งการจดัวางและหาสนิค้ามาจ�าหน่ายให้หลากหลายเพิม่มากขึน้ด้วย สนิค้าทีไ่ด้ยกระดบัและพฒันาผลติภณัฑ์บรกิาร
ชุมชนในนามกลุ่มพลังปัญญา เช่น น�้ามันงาสกัดเย็น แปรรูปกล้วยหอม ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผักปลอดสารพิษงาน เฟอร์นิเจอร์
และของประดับตกแต่ง ฯลฯ 
 ส�าหรับช่องทางการขาย ควรติดต่อร้านอาหารต่างๆ เพื่อรับซื้อข้าวโดยตรง นอกจากนี้ ยังต้องการเชื่อมโยงเข้ากับ 
จุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอ�าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ อาทิ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และบ่อน�้าร้อนแม่จอก เพื่อให้เกิด 
รายได้ครบวงจร
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การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ในสมาชกิของกลุ่มทีด่�าเนนิงานเชือ่ว่าการพัฒนาท้องถิน่หรอื 
ภูมิล�าเนาของตนไม่จ�าเป็นต้องรอให้ใครท�าหรือเริ่มด�าเนินการ 
หากแต่พวกเราฐานะคนทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีส่ามารถร่วมมอืร่วมใจกัน 
ก็จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมได้

การใช้ศาสตร์สากล
• ในการด�าเนินงานของโครงการแลยมชมแอ่งวังชิ้น ค�านึงถึง 
๔ แนวทางหลักของโครงการพลังปัญญา คือ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เป็นหลัก

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ในการด�าเนินงานกลุ่มสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยศึกษาหลักการให้ชัดเจนและ
ประยุกต์ร่วมกันเพื่อใช้ความรู้และเกิดความสามารถท่ีถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย  “วัง” ภาษาเหนือแปลว่า แอ่งน�้าลึก  “ชิ้น” เพี้ยนมาจาก จิ้น ภาษาเหนือแปลว่า เนื้อ 

เช่น จิน้หม ูจิน้งวั จ้ินไก่ จ้ินควาย เน่ืองจากแม่น�า้ยมในบริเวณนีม้ดีนิโป่งทีส่ตัว์ป่าลงมากนิชกุชมุ นายพรานจงึ

ชอบมาล่าสัตว์บริเวณนี้ เมื่อล่าได้ก็ช�าแหละเนื้อและล้างที่บริเวณนี้ จึงได้ชื่อว่า “แอ่งวังชิ้น”

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

ร่วมมือกันในท้องถิ่น 
ไม่ต้องรอใคร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามห่วงสองเงื่อนไข

ค�านึงถึง ๔ หลัก คือ
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

ในการด�าเนินโครงการแลยมชมแอ่งวังชิ้น ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
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จังหวัดตาก

ชม ชิม ช้อป แม่ระวาน
โครงการพลังปัญญา

นายมงคล  ธิอุด  (ประธานโครงการ)
นายกิตติ  วงษ์เมืองแก่น
นางสมใจ  วังสินธร
น.ส.ปราณี   ตั้งน้อย
น.ส.อัญชลี  ชัยแจ้ง
นางชุติญา   สิทธิวงศ์
นายธเนตร  ธิอุด
นางมยุรี  แก้วใส
นางสุชานุช  อ๊อดทรัพย์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายพงษ์สิริ  นนทะชัย
นางกฤตพร   ตั้งน้อย
นางชลิตา   เกษก�าจร
น.ส.สมจิตต์  วงษ์เมืองแก่น
นางจุฑารัตน์     ค�าภิโร
นางปราณี  วงษ์เมืองแก่น
นางปราณี  ทับละคร
นางทอน  ชาวค�าเขต

เกษตรท่องเที่ยว

ทุนเดิมของแม่ระวาน
 บ้านแม่ระวานเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณรอบเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวัฒนธรรมแบบ
ล้านนาผสมภาคกลาง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน แม้แต่เยาวชนก็สนใจเข้าวัดเข้าวาร่วมกันท�าบุญในวันส�าคัญ 
ทางศาสนา คนในชุมชนมีรูปแบบการนับถือกันแบบเครือญาติจึงท�าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เมื่อคนในชุมชนจะท�าอะไร
จะมีการไหว้วานช่วยเหลือกัน จนได้ชื่อว่าบ้านแม่ระวาน
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สู่การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
 ชุมชนบ้านแม่ระวานมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กระท่ังได้เข้ามาเรียนรู้กับโครงการพลังปัญญาจึงสามารถน�า 
ความรู้ที่ได้มาไปต่อยอดอย่างไม่ยากเย็น ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีของคนในชุมชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

พัฒนาศักยภาพ สมาชิกและคณะกรรมการให้ด�าเนินงานได้ตามมาตรฐานพลังปัญญา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 มีการจัดเก็บข้อมูลส�าคัญของหมู่บ้าน และน�ามาวิเคราะห์จัดเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นศูนย์รวมของการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะพัฒนาชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างบุคคลที่จะไปพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต มีการประชุม
เพื่อแจ้งข่าวสารทุกเดือนเพื่อให้ทุกคนในชุมชนรับรู้ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่องานส�าเร็จ มีการสรุปบทเรียนเพื่อให้
เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในงานที่ด�าเนินงานผ่านมา เพื่อเป็นบทเรียนในการท�างานครั้งต่อๆ ไป

เกษตรแนวใหม่
 มกีารวางแผนการใช้น�า้ให้สอดคล้องกบัการเพาะปลกู โดยการสร้าง
คลองส่งน�า้หรอืคลองไส้ไก่ให้ทัว่ถงึ และครอบคลมุพืน้ทีก่ารเกษตรให้ได้มาก
ที่สุด อีกท้ังยังมีการสร้างแก้มลิงในป่าชุมชน เพื่อเป็นการส�ารองน�้าไว้ใช้ใน
ยามฉุกเฉิน
 ปรับเปลีย่นการปลกูพชืเชิงเดีย่วมาเป็นสวนแบบผสมผสาน ให้มกีาร
พึง่พากนัของพชืแต่ละชนิดภายในสวน เพือ่ลดการใช้ปุย๋เคม ีมกีารเรยีนรูก้าร
ท�าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกข้าวปลอดสารพิษ
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในหมู่บ้านเรื่องการเพาะปลูก เม่ือรู้ว่า 
จะแล้ง แทนที่จะปลูกพืชก็หยุด แล้วเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์ โดยการเลี้ยง 
โคขนุ ซึง่เป็นการเลีย้งววัทีม่คีณุภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กบัชมุชน อาหาร
ทีใ่ช้ในการเลีย้งวัวคอืหญ้า จากเมือ่ก่อนท่ีปลกูกันมากมายหลายพนัธุแ์ต่ไม่มี
คณุภาพ กป็รบัเปลีย่นมาปลกูหญ้าเนเปียร์ โดยการสับหญ้าให้ละเอยีดก่อนท่ี
จะให้วัวกิน เพราะวัวจะกินได้ทั้งหมด ลดการสูญเสียหญ้าอีกด้วย
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พัฒนาผลิตภัณฑ์
 ชมุชนแม่ระวานนิยมปลกูข้าวหอมมะล ิ๑๐๕ โดยปลกูไว้ทานเองในครวัเรอืน แม้ได้ข้าวไม่มากนกัแต่กพ็อให้เหลอืขาย 
จึงได้จัดตัง้กลุม่ข้าวชมุชน โดยซือ้ข้าวจากสมาชกิในราคาแพงกว่าท้องตลาด แล้วน�ามาแปรรปูเป็นข้าวหอมมะล ิ๑๐๕ ข้าวกล้อง
หอมมะล ิ๑๐๕ ข้าวไรซ์เบอรีอ่อกจ�าหน่ายให้แก่ผูท้ีส่นใจในราคาย่อมเยา ซ่ึงนอกจากสร้างรายได้ให้กบัสมาชกิแล้ว ยงัเกดิการ 
จ้างงานภายในชุมชนอีกด้วย
 กล้วยน�า้ว้าเป็นอกีหนึง่ผลผลติทีม่มีากในชมุชนแม่ระวาน แต่ก่อนส่งขายให้พ่อค้าคนกลางซึง่ได้ราคาไม่มาก ไม่สามารถ
น�ามาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ จึงส่งเสริมให้มีการแปรรูป โดยการท�ากล้วยตาก นอกจากนี้ยังมีกล้วยไข่ ที่ได้ค้นคว้าเรียนรู้ 
การแปรรูปเป็นกล้วยอบแห้งเคลือบคาราเมล และสามารถปรับเพิ่มได้อีกหลายรสชาติตามความนิยมของผู้บริโภค เป็นการ
เพิ่มมูลค่าทางการตลาด อีกทั้งยังมีการพัฒนาหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเป็นที่น่าสนใจอีกด้วย

ในการด�าเนินโครงการชม ชิม ช้อป แม่ระวาน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน  
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• มีการผสมผสานนักปราชญ์แต่ละด้านในการรวมกลุ ่ม 
เพื่อด�าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
• น�าองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในแต่ละพื้นที่การเกษตร 
เช่น การปรับปรุงดิน การวิเคราะห์ดิน เพื่อให้พื้นที่นั้นๆ 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

รวมกลุ่มด�าเนินการ
เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงดิน วิเคราะห์ดิน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การใช้ศาสตร์สากล
• มีการน�าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโดยการท�าเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ www.maerawan.com
• มีการใช้เครื่องจักรท�าการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นเครื่องทุ่นแรงอีกทั้งยังประหยัดเวลา
• มีการทดลอง จดบันทึก เก็บข้อมูลถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการท�าการเกษตรต่างๆ เพื่อหาสิ่งที่ดีท่ีสุดทั้งเรื่อง 
การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ความรู้จรงิ รูแ้จ้งชดัในสิง่ท่ีจะเรยีนรู ้หรอืท�าเป็นอาชีพ 
จะกลายเป็นความพเิศษ ก่อให้เกดิรูเ้ท่าทนัความคิด หรอื
สิง่ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ หรอืแม้แต่สามารถป้องกันความเสีย่ง
ของความไม่แน่นอน หรืออคติทั้งหลายได้ตรงจุด

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

รู้จริง รู้ชัดเจน 
ป้องกันความเสี่ยง

ท�าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
www.maerawan.com

น้อมน�าหลักค�าสอน
มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน

น�าความรู้ใหม่ๆ  
ส่งเสริมให้สินค้า 
ทันสมัยมากขึ้น

บันทึกข้อมูล
ขั้นตอนต่างๆ

เพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุด 
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จังหวัดล�าปาง

มหัศจรรย์สายน�้าแร่ แจ้ซ้อน

โครงการพลังปัญญา

นายภาคภูมิ ติ๊บดี  (ประธานโครงการ)
นายช�านาญ เลียบโลก
น.ส.นงคราญ เชื้อทอง
นางค�าหล้า อัดเส
นายวิชัย สุตา
นายสมบูรณ์ จังกา
นายอุทัย ต้อนรับ
นายทัตชนน แก้วค�าเครือ
นางสมคิด บุตรปะสะ
น.ส.ปวัณภรณ์ ลับแล
นางโสภา อนุจร

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายเมธา   งอกงาม
นายค�าสุข  พอใจ
นายจักรพงษ์  นันต๊ะเสน
นางสุภา  แต้มดื่ม
นางทองเพียร   ลี้สกุล
นางอัมพร  หวานแหลม
นายอุดม  ท�าบุญ
นายสอง  จ�ากัด
นายค�ามูล  รักพงษ์
นางละเอียด  ใจวัง
นายเอกวิทย์   ถามาด

นายสมพล  การดี
นายสมบูรณ์  ปัญญาพนาสิทธิ์
นางละมัย  ท�าเหล็ก
นายเทียง  ปันดี
นายศรีรัตน์  ปัณพงษ์ไพรวัณฑ์
นางละออ   อายุยืน
นางศรีลา   ดุกล้า
นางทักษิณา   สุวรรณรักษ์
นางทนันญา   ไชยนุวงค์
นายทวี   อายุมั่น
นางจินตนา   ธรรมเวช

เกษตรท่องเที่ยว
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สายน�้าแร่ แจ้ซ้อน
 แหล่งท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ทีไ่ด้รบัความนยิม ด้วยสภาพป่าอนัอดุมสมบรูณ์และเป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธาร โดยการด�าเนนิ
งานตามแนวพระราชด�าริ ในการใช้พลังงานน�้าธรรมชาติ มาประยุกต์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยด�าเนินงานอย่างสอดคล้อง 
เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการอนุรักษ์และการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 บ่อน�้าร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหล่งน�้าพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา จ�านวน ๙ บ่อ มีกลิ่นก�ามะถันอ่อนๆ มี 
โขดหนิน้อยใหญ่กระจดักระจายอยู่ท่ัวไป และมไีอน�า้ลอยครกุรุน่ข้ึนมาจากบ่อ สมัผัสได้ถงึกลิน่ไอแห่งสขุภาพ มีอณุหภมูเิฉลีย่
ประมาณ ๗๐-๘๐ องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวนิยมน�าไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่ ประมาณ ๑๕-๑๗ นาที จะได้เป็นไข่ต้ม 
ที่มีไข่แดงแข็งรสชาติมันอร่อย ส่วนไข่ขาวจะเหลวคล้ายมะพร้าวอ่อน

ต่อยอดจากสายน�้าแร่
 จากเดิมโครงการฯ มีความตั้งใจจะด�าเนินงานโดย
มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่หลังจาก
ได้เข้ามาเรียนรู ้ในโครงการพลังปัญญา ท�าให้เกิดการคิด 
นอกกรอบ คดิใหม่ ท�าใหม่ ในเมือ่พืน้ทีด่�าเนนิโครงการมหศัจรรย์ 
สายน�้าแร่ แจ้ซ้อน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  
ทีส่ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาติได้มากอยู่
แล้ว น่าจะท�าอะไรที่เป็นการต่อยอดจากตรงนี้มากกว่า จึงเกิด
แนวคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยสร้างกระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยน�้าแร่แจ้ซ้อน เช่น ข้าวปลอด
สารปลูกด้วยน�้าแร่ ผักปลอดสารปลูกด้วยน�้าแร่ กาแฟน�้าแร่ 
และอื่นๆ 
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มีแนวทางในการด�าเนินงานคือ
 ๑. สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการท�าโครงการกับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มอาชีพต่างๆ 

ในชุมชนที่มีอยู่เดิม จ�านวน ๗ กลุ่ม ดังนี้

 ๒. ฝึกอบรมขยายผล ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพลังปัญญา

 ๓. ฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปรับรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ ท�าแบรนด์สินค้า ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้กับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

นอกจากนี้ยังน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในโครงการดังนี้

• กลุ่มปลูกกล้วยหอมไต้หวัน
• กลุ่มเลี้ยงวัว
• กลุ่มท�าปุ๋ยอินทรีย์
• กลุ่มโฮมสเตย์

• กลุ่มกาแฟ
• กลุ่มปลูกข้าวปลอดสาร
• กลุ่มปลูกผักปลอดสาร

 ๑. บ้านพักเกษตรต�าบลที่ช�ารุดทรุดโทรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดประโยชน์ โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวสายน�้าแร่แจ้ซ้อน พื้นที่รอบอาคารสร้างมูลค่าเป็นตัวอย่างให้กับคน 
ในชุมชน เช่น ท�าโรงสีข้าว ท�าปุ๋ยหมัก ปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันชุมชนอื่นๆ 
 ๒. มีการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวกับของดีแต่ละหมู่บ้าน เช่น วัด วิถีชีวิตชุมชน เรียบเรียงให้เข้ากันเป็นเรื่องราว 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการขายสินค้าคู่กับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ เช่น วัด  
ไม้จิเลียม ดอกเสี้ยวบาน อุทยานฯ ท�าให้ทางกลุ่มเกิดการขายและมีรายได้
 ๓. เชื่อมโยงกับการปลูกพืชเชิงการท่องเที่ยวในรูปแบบการศึกษาดูงานเชิงธุรกิจ เที่ยวไปกินไป เที่ยวไปซ้ือไป 
โดยเน้นไม้ผลที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ไร่กล้วยหอม ไร่มัลเบอร์รี่ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น
 ๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือบ้านท่ีไม่มีใครอาศัย เป็นการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ 
ให้นักท่องเท่ียวได้ทานข้าว ทานผกัผลไม้ ปลอดภยัไร้สารพษิ ได้ศกึษาเรียนรูถ้งึวิธกีารปลกู ดแูล เกบ็รบัประทาน หงุ ผดั ต้ม แกง  
ด้วยตัวเอง
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การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

น�าสมุนไพรพื้นบ้านมา
ท�าน�้ายาอเนกประสงค์

เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
•  ได ้มีการประยุกต ์ เอาสมุนไพรพื้นบ ้านมาท�าน�้ ายา 
อเนกประสงค์หลายรปูแบบ เช่น แชมพ ูน�า้ยาล้างจาน เป็นต้น
• เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมที่จะให้ความรู้ผู้ที่สนใจอยู่เสมอ

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้หลักการทรงงาน ตามศาสตร์ของพระราชา
• จัดระเบียบในการกระท�าให้ตรงกับความคิดอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ถ่องแท้ ตรงจุด เป็นการฝึกน�าความรู้
ไปสู่ความคิดให้แจ้งเป็นปัญญา
• ฝึกให้ในกลุ่มมีจิตใจที่ตรงกัน มั่นคง แต่เป็นกลาง 
ในการท�างาน

การใช้ศาสตร์สากล
• สืบค้นช่องทางการขาย หรือการกระจายสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก 
ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล

ระเบิดจากข้างใน

กระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
โดยการใช้อินเตอร์เน็ต

ศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

ในการด�าเนินโครงการสายน�้าแร่ แจ้ซ้อน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
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จังหวัดแพร่ 

ระบบใหม่ สวนม่อนแก้ว
โครงการพลังปัญญา

พ.ต.ท. ธนันท์เศรษฐ์   อาจโพธิ์  (ประธานโครงการ)
นายวิวัฒน์       หวานแก้ว
นายอดิศักดิ์         สุขสม
นายสิทธิกร         ทองทับ
นางจิรา         หวานแก้ว
นางทวี        ใจสี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นางวรรณา ทองทับ
นางอุไรพร บุญมา
นางวัลย์ณรัตน์ อาจโพธิ์
นางรัชนี  เวียงค�า
นายชวิศ  ไชยบุญเรือง

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
 พ.ต.ท. ธนันท์เศรษฐ์ อาจโพธ์ิ ผูน้�าโครงการระบบใหม่ สวนม่อนแก้ว น�าความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมโครงการพลงัปัญญา
มาพฒันา ปรบัเปลีย่นวธิคีดิจากการใช้ชวีติแบบเดิมๆ ของคนในชมุชน  โดยมเีป้าหมายสร้างพ้ืนฐานของครอบครวัให้เข้มแขง็ 
ลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว  ลดภาระหนี้สินของตนเองและครอบครัว ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่สร้างความ
สมดุลให้กับสวน พร้อมกับดูแลสภาพแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สู่ความสมดุลแบบยั่งยืน

เกษตรท่องเที่ยว
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ท�าอย่างไร ให้ชีวิตเปลี่ยน
 มกีารปรบัภมูทิศัน์ของพืน้ทีต่วัอย่าง ๒ ไร่ ด้วยการสร้างแปลงพืชผักสวนครัวและไม้ยนืต้นบางชนดิ แต่เนือ่งจากการ
ส�ารวจพบว่าในพืน้ทีไ่ม่มแีหล่งน�า้ใกล้เคยีง จงึต้องใช้เนือ้ทีป่ระมาณ ๑๐ × ๑๐ × ๓ เมตร ขุดสระน�า้ เพ่ือใช้เป็นแหล่งน�า้ และ 
เพาะเลี้ยงปลา จ�านวน ๓,๐๐๐ ตัว มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารเดิมให้เป็นประโยชน์ ด้วยการใช้โรงจอดรถเดิมท�าเป็น 

ห้องประชุมของศูนย์การเรียนรู้ฯ 

การปลูกพืชและผลไม้ยืนต้น โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ
ระยะที่หนึ่ง
ขึ้นแปลงผักขนาด ๓ X ๑.๕ เมตร จ�านวน ๕ แปลง 
- แปลงที่ ๑ ปลูกผักชี
- แปลงที่ ๒ ปลูกสาระแหน่และปลูกไผ่
- แปลงที่ ๓ ปลูกผักบุ้งจีน
- แปลงที่ ๔ ปลูกผักกาด
- แปลงที่ ๕ ปลูกกวางตุ้ง

 พื้นที่บริเวณรอบนอกของแปลงใช้ปลูกพืชจ�าพวก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ชะอม โหระพา กะเพรา พริก มะเขือพวง 
ขมิ้น ผักกูด ผักบุ้ง บอน ตามสภาวะความชื้นของดิน ส่วนพื้นที่ที่เป็นดินดอนใช้ปลูกมะขาม ยอดเหลียง ยอดมันปู

ระยะที่สอง
ท�าการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ ๘๐๐ ตารางวา ดังนี้
 • ปลกูมะละกอฮอลแลนด์ โดยต้นระยะห่างกนัประมาณ ๒ × ๒ เมตร ข้ึนพันธุผ์กัใหม่ ปลกูกล้วยระหว่างต้นมะละกอ
เพื่อรักษาความชื้นและเป็นร่มเงาให้กับต้นไม้ที่ต่างๆ
 • ปลูกสะตอพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ (สะตอ ๓ ปี) ไว้ทั้งสี่มุมของสวน 
 • แถวเดียวกันห่างจากต้นสะตอ ๓ เมตร พื้นที่ที่เหลือปลูกมะพร้าว มะนาว ทุเรียน สลับกันไปตลอดทั้งแถว 
 • แถวถัดไปลงส้มระยะห่าง ๔.๕ × ๔.๕ เมตร และปลูกมะนาว ขนุน มะขาม สลับกันไปตามความเหมาะสม
 • หว่านถั่วใดก็ได้ที่สามารถหาได้ในพื้นที่ เพื่อใช้ในการคลุมดินและสร้างออกซิเจนให้กับดิน
 • เมื่อพืชและพันธุ์ไม้เริ่มฟื้นตัวจึงเริ่มบ�ารุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์
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ในการด�าเนินโครงการระบบใหม่ สวนม่อนแก้ว ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• มีการใช้องค์ความรู้ด้านการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืช ๔ ขั้น 
ประกอบกับการด�าเนินงานของโครงการฯ
  - การศึกษาชนิด ประเภทของพืชว่าเหมาะสมกับพื้นที่ แบบไหน 
อย่างไร
  - พืชพื้นบ้าน พื้นถิ่น สามารถน�ามาเป็นสินค้าได้มีอะไรบ้าง

การใช้ศาสตร์สากล
• มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ
  - การขยายพันธุ์พืช เพาะ ตอน ช�า เสียบยอด
  - การท�าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การให้ปุ๋ย
  - การบ�ารุงดอก ใบ ผล เพื่อเพิ่มผลผลิต

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้แนวคิด หลักเศรษฐกิจพอเพียง การท�าเกษตรผสมผสาน 
เป็นหลักในการเขียนโครงการฯ

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์สากล

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ใช้ความรู้ด้านการเกษตร
เกี่ยวกับการปลูกพืช ๔ ขั้น

ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูล

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การท�าเกษตรผสมผสาน
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ประเภท

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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จังหวัดบึงกาฬ

Power Clean
โครงการพลังปัญญา

นายคณภรณ์ โสข�าโชคอนันต์  (ประธานโครงการ)
นายเสรี  ราชครู
นายสมชาย อาสาจิตร
นายมนตรี ไพรนาทม
นายไสว  บุญมี
นายโชคดี คุณโดน
น.ส.ประยูร จิบจันทร์
นายภัทรกร ภูมิธนยศ
นางกาญจนา คุณสิงห์
นางอภิสรา สารโยธา
นางมุกดา ภูมิภาค
นางเสวย ค�าก้อน

นางแจ่มใจ  บุญสงค์
น.ส.พัชรินทร์  วิชัยสิงห์
นางวนิดา  กว้างขวาง
นางมาลี   มาลัยกุล
นางบุญยัง  เสาะถ่าน
นายธงชัย  จิตรนาม
นายศักดิดา  ดงประขา
นายอุดร   ยุทธษา
นายกุศุล  ผัดเชตร
นายภาณุวัฒน์  ดวงตะวงษ์
น.ส.พิยะดา  ทุมช้าย
นางชวะลี  ชัยรัตน์

นายศิรเชษฐ์ ศรีจอมพล
นางจ�ารัส สุวรรณวงค์
นายสมควร เพิงคูณ
นายอ�านวย โพธ์มุญเรือง
นายปรีชา น้อยตาแสง
นางศศิวรรณ จันทร์
นางปิ่นแก้ว โคตรรัตน์
นายทวีวรรณ สาธรรมชัย
นายรังสันต์ วิบูลสินธ์
นายศุภกิจ สาธรรมชัย
นายศุภสิน ประสงค์เส

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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เรียนรู้จากประสบการณ์ด้านลบ
 เกษตรกรในต่างจังหวัดมักจะขาดข้อมูลด้านการตลาด และมักตกเป็นเหยื่อของกลุ่มพ่อค้านายทุนที่มาให้ความหวัง
ว่าจะลืมตาอ้าปากได้ ในรูปแบบของพืชเกษตรใหม่ๆ และแฝงมาด้วยการขายปุ๋ย ยาฆ่าแมลงหรือมาในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ 
มันเป็นธรรมดาเมื่อมีเกษตรกรปลูกพืชชนิดใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากพืชท้องถ่ิน เมื่อผลผลิตออกช่วงแรกๆ จะราคาดีมาก  
เมื่อราคาดีเกษตรกรในท้องถิ่นก็จะหันมาปลูกกันอย่างรวดเร็วเพราะคิดแค่ว่าราคางาม ไม่นานนักผลผลิตก็จะเริ่มล้นตลาด
ราคาก็จะเริ่มตกต�่า เกษตรกรก็จะกลับมาสู่วงจรเดิมๆ อีกครั้งนั่นคือเริ่มเป็นหนี้

เพิ่มพูนรายได้จากการแปรรูปผลผลิตที่ไม่มีราคา
 โครงการ Power Clean บึงกาฬ ใช้แนวคิดจากโครงการพลังปัญญาลงสู่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่ายให้แก่สมาชกิในกลุม่ด้วยการผลติน�า้ยาล้างจาน น�า้ยาซกัผ้า จากสบัปะรด ซึง่สบัปะรดเป็นพชืทีเ่กษตรกรในจังหวดั
บึงกาฬนิยมปลูก การผลิตเพื่อใช้และจ�าหน่ายในชุมชนนั้นเป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก 
บ่อยครั้งที่ประสบปัญหาราคาตกต�่า หรือผลผลิตตกเกรดท�าให้ขายไม่ได้ราคา แต่สามารถน�ามาหมักเป็นเอนไซม์ เพื่อใช้เป็น
สารตั้งต้นส�าหรับการผลิตน�้ายาซักผ้า ครีมอาบน�้า และน�้ายาล้างจาน

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการ	Power	Clean	บึงกาฬ	ด�าเนินกิจกรรมหลัก	๒	กิจกรรม	คือ

 ๑. พัฒนาคน โดยการขยายเครือข่ายตามหลักการพลังปัญญาสู่คนในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ในการ
เรียนรู้เรื่องการปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือไม่ให้ผลผลิตตกต�่า และการให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น�้ายาล้างจาน น�้ายาซักผ้า รวมถึงครีมอาบน�้า สินค้าเหล่านี้มีราคาดีและเก็บได้นานสามารถ
ส่งขายได้ทั่วประเทศ

  ๒. พฒันาพืน้ที ่พฒันาพ้ืนทีใ่ห้เป็นศนูย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรครบวงจร การปลูกพืชหมุนเวยีน
ท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี และการมองตลาดระยะยาวเพื่อให้ชุมชนปรับเปล่ียน 
การเพาะปลูกให้ตรงกบัความต้องการของตลาด เพือ่ให้สามารถผลิตสนิค้าทีต่รงกบัความต้องการอย่างเพยีงพอ รวมถงึ 
การเพาะปลูกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอย่างจริงจัง 
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ในการด�าเนินโครงการ Power Clean ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการท�าน�้าหมักสับปะรดมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ได้อย่างเหมาะสม
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่ม เช่น  
การถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆ 
• ได้น�าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิต
อาหารสัตว์และปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน

ท�าน�้าหมักสับปะรด ถนอมอาหาร
ในรูปแบบต่างๆ

น�าเศษวัสดุเหลือใช้
ผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ย
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีป่รบัเปลีย่นแนวความคิดมาท�า 
เกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ฝึกฐานการคิดอย่างเป็นล�าดับข้ันตอน ก่อนที่จะพูดหรือ 
ท�าแผนงาน หากเปรียบเป็นพืช ต้องไม่ประพฤติตนอย่าง
วัชพืช แต่ให้สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างหญ้าแฝกแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ ปรับเปลี่ยนแนวคิด

ท�าเกษตรผสมผสาน

การใช้ศาสตร์สากล

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้ากลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง
• มีการประยุกต์ใช้เครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการแปรรูปผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและน�ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู ้
การตลาดออนไลน์เพื่อเจาะให้ตรงกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย

ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาสินค้า

ใช้เครื่องจักรใน
กระบวนการผลิต

เจาะกลุ่มลูกค้า
ออนไลน์

DA17030076_book.indd   104 5/26/2560 BE   9:33 AM



105พลังปัญญา
POWER of WISDOM

จังหวัดบุรีรัมย์

กล้วยเร็วสุขล้น
โครงการพลังปัญญา

นายวีระ  สิทธิสาร  (ประธานโครงการ)
น.ส.ค�าปน ร้อยศรี
นายธวัชชัย สุรัตน์
นายสมบูรณ์ ส�ารวมรัมย์
นางติ้ม  รัชนี
นายสกุล แก้วเลื่อน
นางหนูนิล ส�ารวมรัมย์
นายบ�าเพ็ญ ขายม

นายบุญโฮม ร้อยศรี
นางอ�านวย ศรีคล้าย
นางติ้ม  รัชนี
นางค�าพลอย ร้อยศรี
นางลา  สร้อยสระกลาง
นายทวี  สะเทินรัมย์
นางสุวิมล    วิเชียรศรี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ท�าชีวิตให้เป็นเรื่องกล้วยๆ
 ที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตในวงจรซ�้าเดิมมาตลอด การเพาะปลูกหลักคือข้าวหลังจากเก็บเก่ียวแล้วก็ว่าง 
ไม่มีอะไรท�า ท�าให้ชีวิตขาดรายได้หมุนเวียนหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว จนท�าให้ต้องกู้หนี้ยืมสินมาต่อชีวิตหลังจากเก็บเก่ียวก็ใช้ 
หนี้เก่าหมุนเวียนแบบนี้ไม่มีจบสิ้น “โครงการกล้วยเร็วสุขล้น” เป็นโครงการที่จะช่วยให้ชาวบ้านกลับมาอยู่ดีกินดีโดยไม่ต้อง
พึ่งพาเงินเพียงอย่างเดียว กล้วยเป็นพืชพื้นฐานที่ปลูกกันทุกครอบครัว แต่ถูกมองว่าเป็นพืชที่ไม่ส�าคัญทางเศรษฐกิจมากนัก 
ทุกคนจึงมองข้าม แต่ถ้ารู้จักพลิกฟื้นเรียนรู้อย่างลึกซึ้งตามแนวคิดโครงการพลังปัญญา ชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องกล้วยๆ

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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ท�าเงินแบบกล้วยๆ 
 กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็ว สามารถปลูกผสมผสานกับพืชอื่นให้เกื้อกูลกันได้ อีกทั้งยังมีสายพันธุ์กล้วย
ให้เลือกปลูกได้หลากหลายที่จะน�ามาใช้ประโยชน์และเหมาะสมกับภูมิประเทศ สภาพอากาศดินและน�้า วัฒนธรรมความรู ้
ในการใช้ประโยชน์จากกล้วยทีม่มีาแต่โบราณกาล สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทกุส่วนของกล้วย “โครงการกล้วยเรว็สุขล้น” 
สนบัสนนุความรูใ้นการปลกูขยายพนัธุ ์และนวตักรรมการแปรรูปแบบครบวงจรให้กบัเกษตรกรกลุ่มโครงการ เพือ่ให้มีรายได้
เพิ่มอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สู่จุดหมายแบบกล้วยๆ
โครงการกล้วยเร็วสุขล้นมีกิจกรรมหลัก	๒	กิจกรรม	คือ

  ๑. พัฒนาคน สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในแนวทางการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท�าเกษตรผสมผสานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชน พัฒนาคน
ด้วยหลักการแบ่งปันด้วยความยุติธรรม และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป เช่น กล้วยฉาบ ให้มีความหลากหลายเป็น 

การเพิ่มมูลค่า สามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้กับครอบครัว 

  ๒. พฒันาพืน้ที ่จดัประชมุก�าหนดข้อตกลงระหว่างสมาชกิกลุม่ร่วมวางแผนการด�าเนนิงาน และวางแผน
การผลติอย่างครบวงจร จดัท�าแปลงสาธติแปลงตวัอย่างการปลกูกล้วย ค้นหาแหล่งวตัถดุบิเพือ่จดัหาจดัซือ้น�ามาแปรรปู 
สร้างมาตรฐานของสินค้าและสถานที่ผลิต โดยจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่จ�าเป็นส�าหรับการผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับตลาด ขยายจุดจ�าหน่ายเพื่อกระจายสินค้ามากยิ่งขึ้น
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ในการด�าเนินโครงการกล้วยเร็วสุขล้น ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการท�ากล้วยฉาบ ให้เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเหมาะสม
• ได้น�าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตอาหารสัตว์ ปุ๋ย 
เพื่อลดต้นทุน

ท�ากล้วยฉาบ
เสริมรายได้

แปรรูปสินค้าเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่ม

น�าเศษวัสดุเหลือใช้
ผลิตอาหารสัตว์

การใช้ศาสตร์สากล
การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าในกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เร่ืองการแปรรูปผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือหาความต้องการของตลาดและน�ามา
ประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าท่ีตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค

น�าความรู้ประยุกต์
พัฒนาสินค้าในกลุ่ม

หาความต้องการ
ของผู้บริโภค
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ได้ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรท�าเกษตรในรูปแบบผสมผสาน 
• ใช้หลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางด�าเนินโครงการ โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรในพืน้ท่ีปรบัเปลีย่นแนวความคดิ เปิดเป็นฐานต่ืนรูด้้านการเกษตร เป็นแหล่ง
เรียนรู้ดูงานแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนใจ

ท�าการเกษตร
แบบผสมผสาน

เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตร
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จังหวัดมหาสารคาม

กล้วยแกร่ง 
โครงการพลังปัญญา

นางปรมาภรณ์   ศรีบุญเศษ  (ประธานโครงการ)
นางวิระพันธ์   วงค์ช่าง
นางพลอยเพชร   แข็งสง่า
นางสงวน   รักษาพันธ์
นางจันทร์เพ็ญ   ยียวน

นางทองล้วน เพียเพ็ง
นางเสน  วิชาผา
นางพุฒ  ศรีบุญเศษ
นางทองมี แก้วเก็บค�า
นางค�าผล บรรดิษฐ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นผลผลิต
 ปัญหาของเกษตรกรในชุมชนก็เป็นเร่ืองซ�้าเดิมคล้ายคลึงกับชุมชนอื่นๆ ด้วยรูปแบบชีวิตท่ีวนเวียนกับความเคยชิน  
ถ้าครอบครัวท�านาชีวิตก็มีแค่บ้านกับทุ่งนาเท่านั้น แต่ละครอบครัวค่อนข้างมีพื้นที่ท�ากินมาก แต่มักถูกปล่อยปละละเลย 
กลายเป็นพื้นท่ีว่างเปล่าไร้ประโยชน์ การเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นอาหารและเงิน ตามแนวคิดของโครงการพลัง
ปัญญา ให้ความรู้ในการใช้ชีวิตแบบใหม่ พลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าให้มีการปลูกพืชหลายชนิดมากขึ้นไว้บริโภคในครัวเรือน  
พื้นที่ใดว่างเปล่าสามารถท�าประโยชน์ได้ เช่น การปลูกกล้วยตามคันนา เพื่อไว้เป็นอาหารในครัวเรือนรวมถึงการขยายพื้นที่
ปลูกให้สามารถน�าไปขายเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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แปรรูปผลผลิตให้มีเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
 โครงการกล้วยแกร่ง ต้องการให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน การปลูก
กล้วยสามารถน�าผลผลิตมาจ�าหน่ายได้หลากหลายรูปแบบ การแปรรูปกล้วย 
ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเมื่อช่วงจังหวะที่ผลผลิตออกแล้วราคาไม่ดีนักหรือ 
มปีรมิาณมากเกนิไป กล้วยสามารถแปรรปูได้หลายอย่าง ทางโครงการสนบัสนนุ
ให้จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือท่ีจ�าเป็นส�าหรับกระบวนการแปรรูปกล้วยที่สะอาด
และทนัสมยั รวมกลุม่แปรรปูเพือ่ให้เกดิรายได้ ออกแบบบรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์  
ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑ์ให้ทนัสมยั
ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถขายได้ง่ายขึ้น

การเดินทางของกล้วย
โครงการกล้วยแกร่ง	มีกิจกรรมหลักอยู่สองแนวทาง	คือ

 ๑. การพัฒนาคน เร่ิมจากการเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการท�าเกษตรแบบผสมผสาน 
ซึ่งต้องใช้ความพยายามและเวลาพอสมควรเนื่องจากเกษตรกรเคยชินกับการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ การให้ผู้น�ากลุ่ม
ไปให้ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้สามารถท�าเงินได้ ส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นๆ ร่วมกับการท�านา เพื่อให้ช่วงที่
ว่างจากการเก็บเกี่ยวมีรายได้จุนเจือครอบครัวได้ตลอดเวลา

 ๒. พัฒนาพื้นที่ โครงการกล้วยแกร่ง ผลักดันให้มีการใช้พื้นที่ว่างเปล่าปลูกกล้วยและขยายพื้นที่ออก
ไปเรื่อยๆ เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะน�ามาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพของ
ดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก เพ่ือให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ พลิกฟื้นให้ดินกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการใช้เศษพืชเป็น
อาหารสัตว์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบส�าคัญในการแปรรูป
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ในการด�าเนินโครงการกล้วยแกร่ง ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการแปรรูปอาหาร 
จากกล้วย
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ ในการน�า 
เศษต้นกล้วยมาเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน 

แปรรูปอาหารจากกล้วย น�าเศษต้นกล้วย
ท�าเป็นอาหารสัตว์

การใช้ศาสตร์สากล
การใช้ศาสตร์สากล
• ใช้ความรู ้ทางศาสตร์สังคมและวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพ 
พื้นที่ 
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องความต้องการ
ของตลาด เพื่อให้การแปรรูปได้สินค้าที่ตรงตาม 
ความต้องการของผู้บริโภค

คัดเลือกสายพันธุ์
ที่เหมาะสมกับพื้นที่

ค้นหาความต้องการ
ของตลาด
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ได้ยึดถือหลักปรัชญาการปลูกพืชผสมผสานมาประยุกต์และเป็นแนวทางด�าเนินโครงการ
• ใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น

ปลูกพืชผสมผสาน ค�านึงถึงภูมิสังคม
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จังหวัดนครราชสีมา

ไผ่กิมซุงนอกฤดู
โครงการพลังปัญญา

นางนลินรัตน์   แก้วป้องปก (ประธานโครงการ) 
นางบุญมี    ปรคนธรรพ์  
นายภัทรพล    แก้วป้องปก  
นางยุพิน    เวสันเทียะ  
นายวรวิทย์   เวียนสันเทียะ  
นายจี้  โลสันเทียะ  
นายโปย    ทดสันเทียะ  
นายเจือ    ชนะจอหอ   
นายไพศาล    ศรีสิทธิเดโช  
นายสุธี    คงจันทร์

นายเกลี้ยง   วนสันเทียะ
นางสงบ  โยธาจันทร์
นายอนุสรณ์   ทดสันเทียะ
นายเป้า    ช่วยโคกสูง
นางลิด    ชาติโคกสูง
นายน้อย    โกสันเทียะ
นางวีณา    เฉื่อยกลาง
นายสมพงษ์   ใจทน
นางเสน่  ต่วนพิมาย
นายพุ่ม    อ่อนก�าปัง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มรายได้นอกฤดูเก็บเกี่ยว
 เกษตรกรที่ท�านาเป็นหลักนั้นหลังจากที่หว่านหรือด�านาแล้ว ก็จะมีช่วงเวลาท่ีว่างมากเพราะกว่าต้นข้าวจะ 
เกบ็เกีย่วได้ต้องใช้เวลาอกีหลายเดอืน แม้ว่าพ้ืนท่ีรอบๆ บ้านหรือแปลงนาจะมกีารปลูกพืชไว้ใช้กนิในครัวเรือนกต็ามท ีแต่มันก ็
หลีกเลี่ยงการใช้เงินไม่พ้นอยู่ดี การปลูกพืชเสริมรายได้ในระหว่างรอการเก็บเกี่ยวจึงเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้ดี 
เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ให้ทุกคนมีความสุขหมดหนี้หมดสินอย่างยั่งยืน 
ตามแนวพระราชด�าริ

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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ไผ่กิมซุงให้มากกว่าหน่อไม้?
 การปลกูไผ่กมิซงุเป็นการสร้างอาชพีเสรมิให้กบัเกษตรกรได้เป็นอย่างด ีเพราะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทกุส่วนของ
ต้น หน่อไม้สดถอืเป็นอาหารท่ีชืน่ชอบของคนท่ัวไป หน่อไม้สามารถแปรรปูเป็นหน่อไม้ดองหรอืหน่อไม้อบแห้งเพือ่จ�าหน่ายได้ 
ส่วนล�าต้นนอกจากใช้ท�าเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองใช้ในบ้านแล้ว ทั้งล�าต้นและกิ่งยังสามารถน�ามาผลิตเป็นถ่าน Bio-Cha  
เพิ่มมูลค่าได้อีก ใบไผ่สามารถน�ามาท�าเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในครัวเรือนและไร่นาได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายเร่ืองปุ๋ยอีกทางหนึ่ง 
รวมถึงการมุ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้-ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการไผ่กิมซุงนอกฤดู	มีกิจกรรมหลักอยู่สองแนวทาง	คือ

 ๑. การพัฒนาคน เริ่มจากการเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปลูกพืชเสริมรายได้นอกฤดูกาล
เก็บเก่ียว และการแปรรูปผลผลิตที่มีในพื้นท่ีรวมถึงการหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เกษตรกรจะได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ถึงความต้องการของตลาดภายนอกเพื่อน�าผลผลิตที่มีในท้องถิ่นออกสู่ตลาดให ้
ตรงกลุ่ม เป็นการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ช่วยให้ราคาของสินค้าที่มีได้ราคามากขึ้น และสามารถมองเห็นลู่ทางในการ
เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับครอบครัว

  ๒. พฒันาพืน้ท่ี โครงการไผ่กมิซุงนอกฤด ูท�าให้เกษตรกรหนัมาพฒันาพ้ืนทีว่่างเปล่าของตนเอง เพือ่ปลูก
ไผ่กิมซงุและขยายพืน้ทีอ่อกไปเรือ่ยๆ ในชมุชน นอกเหนอืจากการบรโิภคแล้วยงัสามารถน�าไปจ�าหน่ายและแปรรปูได้
หลากหลาย การขยายพืน้ทีป่ลกูไปยงักลุม่เกษตรกรเพือ่ให้มวีตัถดุบิเพยีงพอทีจ่ะน�ามาแปรรปูเป็นสนิค้าต่างๆ การน�า
ใบไผ่มาท�าเป็นปุ๋ยหมักเพื่อเพ่ิมคุณภาพของดิน ช่วยให้สภาพพ้ืนดินพลิกฟื้นกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 
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ในการด�าเนินโครงการไผ่กิมซุงนอกฤดู ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน  
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการแปรรูปต้นไผ่ให้เป็นเครื่องจักสานเพื่อเพิ่มมูลค่า
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการถนอมอาหาร เช่น หน่อไม้ดอง หน่อไม้อบแห้ง

• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้การเผาถ่าน 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ท�าเครื่องจักสาน
จากต้นไผ่

ท�าหน่อไม้ดอง เผาท�าเป็นถ่าน

การใช้ศาสตร์สากล
การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆมาประยุกต์ใช้กับ 
การท�างานในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เร่ืองความต้องการของ 
ตลาด เพือ่ให้การแปรรปูได้สนิค้าทีต่รงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคน�าความรู้ประยุกต์

ใช้กับกลุ่มอย่างเหมาะสม
หาความต้องการ

ของตลาดและผู้บริโภค
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• มองการท�างานอย่างครบวงจร และเชื่อมโยง
• เลือกใช้วิชาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับตนและท้องถ่ิน ไม่เดินไปตามกระแส 
กล้าท�าในสิ่งที่มั่นใจว่ามาจากความรู้ ความช�านาญ ประสบการณ์ และเป็นสิ่งที่ดี

มององค์รวม ไม่ยึดติดต�ารา
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จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าเหลืองมังกรทอง
โครงการพลังปัญญา

นายสุพล    ธรรมมา  (ประธานโครงการ)
นายไสว    คืนดี
น.ส.สมภักดิ์    ฐิตะสาร
นายอุดร    โคตะ
นายจอน    ป้องญาติ
นายโอภาส    วามะเกตุ
นายไพสี   ขาวเลิศ
นางปุย    นะคะบัตร
นางทองเหล็ก    ธรรมมา   
น.ส.จันทร์เพ็ญ    แก้วเขียว

น.ส.สมพร   เกตุวัตร
น.ส.อุไร    โสภาพ
นายสมชัย    คีรีเขียว
นายเสกสันต์    วามะเกตุ
นายสังวาน   สวัสดิ์พงษ์
นายทา   โสภาพ
นายหนู   โขมะจิต
นายสมาน    ขาวเลิศ
นางประกอบ   ค�าหลอม
น.ส.สยา    คิริเขียว

น.ส.หนูเลี่ยม    เกตุวัตร
นางรัศมี    อาจศรี
นางสมศรี   คิริเขียว
นางตุ้ม    ตันสมรส
นางเบญจวรรณ  พุทธทองศรี
นางขวัญนิมิต   ธรรมวินัย
น.ส.วาสนา   วามะเกตุ
น.ส.ส�าราญ   ขาวเลิศ
น.ส.บัวลม   เกตุวัตร
นางบัวกรรณ์   ทองเทพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

รู้จักกิน รู้จักอยู่ รู้จักสร้างรายได้
 เรื่องอาหารการกินถือว่าเมืองไทยมีความหลากหลายมาก ทั้งวัฒนธรรมการกิน การปรุง และการใช้เครื่องเทศ  
อาหารชนิดเดียวกันแค่ต่างถิ่นก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป อาหารไทยใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านเป็นส่วนประกอบเยอะมาก  
และสมุนไพรเหล่านี้หลายชนิดมีแหล่งปลูกน้อย ท�าให้มีราคาดีเพราะการน�าสมุนไพรไปใช้นั้นสามารถใช้ได้ทั้งแบบสด และ
น�าไปแปรรูปเป็นเครื่องปรุงแบบกึ่งส�าเร็จรูปหรือรูปแบบอื่นๆ โครงการข่าเหลืองมังกรทองเป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีจะช่วยให้

เกษตรกรสามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืนควบคู่ไปกับการท�าเกษตรแบบเดิมๆ 

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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ข่ามังกรทองช่วยเพิ่มรายได้
 ข่าเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ใช้อย่างแพร่หลายในอาหารไทยใน
หลายๆ เมนู ข่าเป็นพืชท่ีปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายและมีราคาดี โครงการ 
พลังปัญญาเข้ามาช่วยเกษตรกรเพิ่มพูนความรู้ ในการปลูกแบบครบวงจร
ทั้งการเพาะหน่อเพื่อขยายพันธุ์ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการแปรรูป
เพิ่มมูลค่าอีกแนวทาง การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อขยายพ้ืนท่ีการปลูก และ
การหาช่องทางในการจ�าหน่ายเพื่อให้ได้ราคาดี เป็นโครงการที่ช่วยเสริมให้

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติมระหว่างฤดูเก็บเกี่ยว 

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการปลูกข่าเหลืองมังกรทอง	มีกิจกรรมหลักอยู่สองแนวทาง	คือ

 ๑. พฒันาคน โดยปกติแล้วสมนุไพรพืน้บ้านอย่างข่านัน้เป็นพชืทีเ่กอืบทกุบ้านปลกู เพือ่ใช้เป็นเครือ่งปรงุ
ในครวัเรือนอยูแ่ล้ว โครงการพลงัปัญญาเข้าไปให้ความรูแ้ละส่งเสรมิให้ปลกูเชงิธรุกจิมากขึน้ การรวมกลุม่เกษตรกรใน
โครงการนีเ้พือ่รวบรวมให้ได้ผลผลติเพยีงพอทีจ่ะจ�าหน่ายอย่างจริงจัง ผลผลิตมปีริมาณมากพอกจ็ะสามารถขายได้ง่าย
เป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงส�าหรับชุมชน

 ๒. พฒันาพืน้ที ่โครงการปลกูข่าเหลืองมงักรทองช่วยให้เกดิการพัฒนาพ้ืนทีใ่นชมุชน เร่ิมจากการพฒันา
สดัส่วนของทีด่นิในการเพาะปลกูพชืหลกักบัพชืรองให้เหมาะสม และค่อยๆ ขยายไปยงัพืน้ทีใ่กล้เคยีงเพือ่ให้ได้ผลผลิต
เพียงพอกับความต้องการของตลาด ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกแบบครบวงจรทั้งการขายข่าสดและหน่อพันธุ ์
การใช้เศษเหลือใช้จากการท�าเกษตรอื่นๆ มาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อลดค่าใช้จ่าย
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ในการด�าเนินโครงการปลูกข่าเหลืองมังกรทอง ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการเพาะและขยายพันธุ์หน่อข่า
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ ในการน�าเศษพืชอื่นๆ มาผลิตปุ๋ยเพื่อลดค่าใช้จ่าย
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปข่าให้เป็นเครื่องปรุงชนิดต่างๆ

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

เพาะขยายพันธุ์ข่า น�าเศษพืชผลิตปุ๋ย
ลดค่าใช้จ่าย

แปรรูปข่าให้เป็น
เครื่องปรุง

การใช้ศาสตร์สากล
• ใช้ความรูท้างศาสตร์สงัคมและวทิยาศาสตร์ 
มาประยกุต์ใช้ในการคดัเลือกพนัธุท่ี์เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ 
• ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการแปรรูป 
เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต
• ศึกษาความต้องการของตลาด เพื่อให้การ
แปรรูปได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการ 
ของผู้บริโภค

การใช้ศาสตร์สากล

คัดเลือกพันธุ์
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แปรรูปสินค้าเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่ม

น�าเศษวัสดุเหลือใช้
ผลิตอาหารสัตว์
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ด้วยการปลูกพืชหลายๆ ชนิดส�าหรับบริโภค 
เมื่อเกินความต้องการก็น�าออกจ�าหน่าย หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
• ใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ฝึกการตัด เพื่อเป็นการสละในบางส่วนที่เป็นภาระและไม่เกิดประโยชน์ มุ่งตรงความช�านาญ
ที่แท้จริง และให้ทาน สร้างบารมี เช่น ให้ความรู้ หรือการให้อภัย เพื่อความเบิกบานใจ เอาชนะ
ความเสื่อม

ประหยัด เรียบง่าย 
ได้ประโยชน์สูงสุด

ฝึกการตัดเพื่อเป็น
การเสียสละ

บริหารจัดการทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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จังหวัดยโสธร

ข้าวใหม่ปลามัน 
โครงการพลังปัญญา

นายถวิล  สายค�าวงษ์  (ประธานโครงการ)
นายเทิดศักดิ์ พวงทอง  

นายวิสิทธิ์ ปุริสา 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 การท�านาข้าวนั้น “น�้า” คือหัวใจหลักที่จะหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้เติบโต การท�านาในรูปแบบเดิมๆ โดยเฉพาะนาหว่าน  
เราจะเห็นว่าต้นข้าวเบียดเสยีดยดัเยยีดกันแน่นมาก ผลทีต่ามมาคือแสงแดดไม่สามารถส่องถงึผวิน�า้และล�าต้นได้ ท�าให้ศตัรพูชื 
และแมลงเจริญเติบโตได้ดี การท�านาด�าแล้วเพิ่มช่องว่างระหว่างกอข้าวให้มากข้ึน ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้และยังช่วยให ้
ต้นข้าวเติบโตได้ดี ผลผลิตก็เท่าๆ กับการท�านาหว่าน เมื่อให้ต้นกล้าลดลงผลผลิตเท่าเดิมต้นทุนก็ต�่าลงด้วย การใช้ประโยชน์
ร่วมกับน�้าที่หล่อเลี้ยงข้าวคือการเลี้ยงปลาในนาข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และช่วยก�าจัดศัตรูพืชอีกทางหนึ่ง

พัฒนาพื้นที่ท�านาให้มีประสิทธิภาพ
 ตามปกตแิล้วเกษตรกรมกัจะท�านากนัเตม็พืน้ทีท่ีม่อียู ่อาจจะมพีชืชนดิอืน่ๆ ปลกูแทรกตามคนันาหรอืแนวขอบทีด่นิ
บ้าง แต่เพยีงเพือ่ใช้บรโิภคในครวัเรอืนเท่านัน้ ช่วงใดทีเ่กดิภยัแล้งกจ็ะประสบปัญหาเรือ่งของการขาดรายได้จุนเจือครอบครวั 
ปัญหาก็จะวนเวียนกลับมาเรื่องของหนี้สินที่ไม่รู้จักจบสิ้น โครงการข้าวใหม่ปลามันจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของ
การใช้ทฤษฎีเกษตรแบบผสมผสาน ในการแบ่งพื้นที่ท�านาส�าหรับท�าบ่อกักเก็บน�้าและเลี้ยงปลา รวมถึงการเลี้ยงปลาท้องถิ่น
ที่เติบโตเร็วในแปลงนาด้วย ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้จากสองทาง 

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการข้าวใหม่ปลามัน	มีกิจกรรมหลักอยู่สองแนวทาง	คือ

 ๑. พฒันาคน ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในทฤษฎเีกษตรแบบผสมผสาน ซึง่ทฤษฎนีีร้วมไปถงึการเล้ียงสัตว์
ด้วย การเลีย้งสตัว์สามารถท�าร่วมกบัการเพาะปลกูได้อย่างด ีเพราะทัง้สองอย่างนีส้ามารถเกือ้กลูกนัได้ มลูสตัว์สามารถ
น�ามาเป็นปุ๋ยส�าหรับพืชได้ พืชเองก็มีหลายส่วนที่สามารถน�ามาท�าเป็นอาหารสัตว์ได้ ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจ
ในทฤษฎีเกษตรแบบผสมผสานนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างดี

 ๒. พัฒนาพื้นที่ ข้าวใหม่ปลามันผลักดันให้เกษตรกรจัดสรรพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ แบ่งพื้นที่ในการขุด
บ่อเลี้ยงปลาซึ่งได้ประโยชน์สองทางด้วยกัน คือใช้เป็นแหล่งน�้าส�ารองในช่วงเวลาแล้ง คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายโต
เร็วในช่วงระยะเวลาที่ต้นข้าวเก็บเกี่ยวได้พอดี ท�าให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงปลาซึ่งสามารถขายได้ทั้งปลาสด 
และปลาแปรรูปชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาแดดเดียว ปลาส้ม ปลาร้า ฯลฯ 

ในการด�าเนินโครงการของข้าวใหม่ปลามัน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการแปรรูปอาหารจากปลา
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการน�าเศษอาหาร
พืช ฯลฯ มาท�าเป็นอาหารเลี้ยงปลา 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

แปรรูปอาหารจากปลา น�าเศษพืชมาท�า
อาหารเลี้ยงปลา
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
•  ได ้ยึดถือหลักปรัชญาการปลูกพืชผสมผสาน 
มาประยุกต์และเป็นแนวทางด�าเนินโครงการ
• ท�าสิ่งที่ยากให้ง่ายในการเข้าใจและปฏิบัติ โดยใช ้
หลักการในการร่วมคิด ร่วมสร้าง เกิดประโยชน์ให ้
ส่วนรวม
• ใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์ของพระราชามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
• ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกได้ด�าเนินชีวิต 
ด้วยทางสายกลาง ถูกต้องแบบไม่ขึ้นกับกาลเวลา 
ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เมื่อผลิตข้าวได้สมบูรณ์ 
สุขภาพที่ดีของผู้บริโภคก็จะตามมา

การใช้ศาสตร์สากล
• ใช้ความรู้ทางศาสตร์สังคมและวทิยาศาสตร์มาประยกุต์ 
ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องของการเลี้ยงปลา 
ในนาข้าว กระชัง บ่อ และรูปแบบอื่นๆ ตามความ 
เหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรแต่ละคน

ท�าให้ง่าย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต
และน�าหลักปรัชญาการปลูกพืชแบบผสมผสาน

มาใช้ในการด�าเนินงาน

คัดเลือกพันธุ์ปลา
ให้เหมาะกับพื้นที่

บริหารจัดการพื้นที่
ให้เกิดประโยชน์

ศึกษาการเลี้ยงปลา
ให้เหมาะสมกับพื้นที่

๓๐%
๓๐%

๓๐%

๑๐%
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จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้าวสวยรวยสุขภาพ
โครงการพลังปัญญา

นางสมจันทร์ ดอนสินพลู  (ประธานโครงการ)
นางโชคระพี ภูโทถ�้า
นายศุภฤกษ์ ธารบุญ
น.ส.ฐิติสุดา ยานจรัส
นายประจวบ คงตรง
นายประทีป พันระรื่น
นายทองสุข จ�าเริญรักษ์
นางอรทัย สามี
นายบุญ  จังโกฏิ
นางล�าไย กายากุล
นางชนาชินาถ โคสมบูรณ์
นางฉิมพลี อังคะแสน
นางสุนันธินี เพิ่มสินธุ์

นายประเทศ ดงรุ่ง
นางทวีสุข ศรีประโชติ
นายบุญตา จ�าเริญสัตย์
นางกรรณิกา ผลบุญ
นายประดิษฐ์ น้อยสมบัติ
นางปิยะพร นาใจแก้ว
นางบุญเรือน หนองเสนา
นายสามารถ นาสมวาส
นายรัศมี  วรสินธุ์
นายชูชาติ ภูวาสโสม
นางอัมพร จันทระวิชัย
นายสมศักดิ์ ยอดยิ่ง
นายเลิศบุศย์ กองทอง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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วัฒนธรรมปลูกข้าวแบบดั้งเดิม เพิ่มเติมด้วยระบบอินทรีย์
 นานมาแล้วทีช่าวนาไทยตกอยูภ่ายใต้การใช้ปุย๋เคม ีเพือ่หวงัเพิม่ผลผลติให้มากขึน้ น�ามาซึง่ต้นทนุแบบไม่รูต้วั ซ�า้ร้าย
สารเคมียังท�าร้ายคนกินส่งผลเสียต่อสุขภาพ การท�านาใช่ว่าต้องเน้นแต่แนวใหม่เพียงอย่างเดียว ถ้าวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่
ปู่ย่าตายายที่มีมานั้นยังดีอยู่ ก็สามารถน�ามาผสมผสานกับการปลูกข้าวแนวใหม่ ท�าให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้ 
 โครงการข้าวสวยรวยสุขภาพเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตายาย คงไว้ซึ่งข้าว 

สายพันธุ์พื้นเมืองเป็นหลัก แต่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในแปลงนา

เพิ่มมูลค่าให้ข้าวด้วยการแปรรูป
 ก่อนเข้าโครงการพลังปัญญาไม่มีความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ท�านาเท่าไหร่คนที่รวยคือพ่อค้า
คนกลางเท่านั้น หลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีแห่งพลังปัญญา ท�าให้เรียนรู้วิธีการที่จะท�าให้ผลผลิตข้าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย
การแปรรูป สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกระบบอินทรีย์ เพื่อรักษาระบบนิเวศ ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม และเพื่อสุขภาพ
ที่ดีของผู้บริโภค

เส้นทางรวยสุขภาพ
วิธีด�าเนินงานของโครงการ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ  
 ๑. ด้านการบริหารคน โดยท�าการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้รับความรู้โครงการพลังปัญญา เพื่อขยายเครือข่าย 
ขยายผลผูผ้ลติข้าวให้ได้มาตรฐานจากกลุม่เป้าหมายต้นแบบทีผ่่านการอบรม
แกนน�าพลังปัญญา ๓๐ คน ขยายผลเป็น ๓๐๐ คน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว   
สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปข้าว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน  
 ๒. การจัดกิจกรรม เกษตรกรต้นแบบจ�านวน ๓๐ ราย ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมพลงัปัญญา เปลีย่นวธิคีดิ จนเกดิการคดินอกกรอบ  โดยจดัให้เกษตรกร
จ�านวน ๓๐ ราย จดัการพืน้ท่ีปลกูข้าวคนละ ๑ ไร่ เพือ่เข้าร่วมโครงการเพือ่ผลติ
เมล็ดข้าวพันธุ์ดีไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นแบบ และน�าสู่การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างแรงจูงใจเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวกล้อง  
ข้าวฮางงอก ผลติภัณฑ์จากจมกูข้าว เช่น ชาจมกูข้าว กาแฟจมกูข้าว สบูจ่มกูข้าว 

แป้งท�าขนมจากจมูกข้าว ผงชงดื่มจากข้าว
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 ๓. การจัดการทุน เพื่อให้การด�าเนินโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ทุนส�ารองจ่ายในการผลิตประกอบด้วย ทุนเรือน
หุ้นของสมาชิกจ�านวน ๓๐ ราย ต่อ ๓,๐๐๐ บาท ทุนจากเงินออมสัจจะรายเดือนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  
ทนุจากหุน้ข้าวของสมาชกิข้าวคนละ ๑๐ กโิลกรมัต่อ ๓๐๐ กโิลกรมั เป็นเงนิ ๔,๕๐๐ รวมเป็นเงนิ ๓๗,๕๐๐ บาท โดยจดัสรรให้
สมาชกิเป็นทนุหมนุเวยีน รายละ ๕,๐๐๐ บาท และมมีติในทีป่ระชมุให้สมาชกิท�าสัญญา  และก�าหนดคนืตามระเบยีบข้อบงัคบั
ของกลุม่พร้อมดอกเบ้ียส่งคนืกองทุน  เพือ่ให้สมาชกิคนต่อไปมสีทิธิใ์นการใช้ทนุฯ เพือ่เป็นทุนหมนุเวียนในการประกอบอาชพี
 ๔. ด้านตลาด มีการเชื่อมต่อกับแหล่งกระจายสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดจ�าหน่ายก่อนที่ผลผลิต
จะออก ดังนี้
 • ตลาดในชุมชน 
 • ตลาดในตัวจังหวัด เช่น ตลาดนัดสีเขียว ตลาดเกษตรกร
 • ตลาดส่งออกต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน โดย บริษัท เทลักซ์ เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ตลาดของฝาก โดย บริษัท กู๊ดเนสโปรดักส์ (ไทยแลนด์)

ในการด�าเนินโครงการข้าวสวย รวยสุขภาพ ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
•  การปลูกข้าวยังเป็นการปลูกแบบวิถีชีวิตชาวบ้าน แบบปักด�า 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ปลูกข้าวแบบปักด�า
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การใช้ศาสตร์สากล
• มีการใช้รถไถนาไถกลบตอฟางข้าว

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกได้ด�าเนินชีวิต
ด้วยทางสายกลาง ถูกต้องแบบไม่ขึ้นกับกาลเวลา 
ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เมื่อผลิตข้าวได้สมบูรณ์ 
สุขภาพที่ดีของผู้บริโภคก็จะตามมา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด�าเนินทางสายกลาง

ใช้รถไถนากลบตอฟางข้าว

DA17030076_book.indd   127 5/26/2560 BE   9:33 AM



128 พลังปัญญา
POWER of WISDOM

จังหวัดศรีสะเกษ

ปลาบืนฟื้นชุมชน
โครงการพลังปัญญา

นายสุรมิตร      ศรีสุรักษ์  (ประธานโครงการ)
น.ส.สุติมา      ค�าเคน
น.ส.นงค์เยาว์    ประสาร

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ท�าเกษตรแบบเดิมที่เพิ่มเติมคือหนี้สิน
 การท�าเกษตรเชงิเดีย่ว ปลกูข้าวอย่างเดยีว รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องกู้เงนิมาเพิม่ กลบัสูว่งจรเดมิของเกษตรกรไทย 
คดิและท�าตามความรูเ้ดมิเท่าทีต่นเองมอียูเ่ท่านัน้ คดิและท�าแต่ส่ิงเดิมๆ ไม่มกีารพัฒนาสินค้า คดิและท�าอยูค่นเดยีว ไม่มีการ

แบ่งปันเพราะกลัวคนอื่นได้วิชา ท�าให้ชุมชนไม่เกิดการพัฒนา

ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  โครงการพลังปัญญาผู้มาปลุกความคิดให้กับสมาชิกได้คิดใหม่ ท�าใหม่ คิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักแบ่งปันสู่ชุมชน  
จากท่ีปลกูพชืเชงิเดีย่วหันมาปลกูพชืแบบผสมผสาน และรูจ้กัเรยีนรู้การแปรรปูผลติภณัฑ์สร้างรายได้ให้กบัชมุชน โดยใช้กจิกรรม 
การเผาถ่านกัมมันต์ (ถ่านประจุลบ) เป็นกิจกรรมหลักในการด�าเนินโครงการฯ ซ่ึงแต่ก่อนการเผาถ่านถูกมองว่าเป็นการ 
ตดัไม้ท�าลายป่า สร้างมลพษิ แต่ถ่านกมัมนัต์ช่วยลดการตัดไม้ท�าลายป่าเพราะใช้กิง่ไม้ เศษไม้ หรอืวสัดเุหลอืใช้จากการเกษตร 
มาผลิต เช่น ก่ิงไม้จากการตัดแต่งกิ่งสวนผลไม้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้สารเคมีได้ด้วย จากการน�าน�้าส้มควันไม้มาเป็น 
สารขับไล่แมลง และการใช้ผงถ่านกัมมันต์มาเป็นส่วนผสมในการท�าปุ๋ยบ�ารุงพืชได้อีกด้วย 

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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ถ่านกัมมันต์เพื่อชุมชน
 โครงการปลาบนืฟืน้ชุมชน บรหิารจดัการโครงการโดย มีการประชมุเพือ่เปดิรับสมัครบคุคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วม 
โครงการฯ โดยตั้งเป้าไว้จ�านวน ๒๐ คน หลังจากนั้นจัดให้มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการฯ  
ร่วมกนั ประกอบด้วย การก�าหนดระเบียบข้อบังคบัต่างๆ พร้อมทัง้จดัอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการเผาถ่านกัมมนัต์ 
(ถ่านประจุลบ) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผงถ่าน การท�าบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการท�าการตลาด ตามหลักของโครงการ 
พลงัปัญญา สนิค้าทีท่างกลุม่ได้ผลติออกจ�าหน่าย ได้แก่ สนิค้ากลุม่ของทีร่ะลกึจากถ่าน เช่น บ้านถ่าน ก้อนดบักลิน่ในตูเ้สือ้ผ้า 
ดอกกหุลาบจากถ่าน สบูถ่่านกมัมนัต์ นอกจากนีย้งัมสิีนค้าส�าหรับบริโภคทีม่ส่ีวนผสมของผงถ่านกมัมนัต์อกีด้วย เช่น น�า้พรกิ 
ปลาร้า น�้าปลาร้าปรุงรส น�้าปรุงรสผัดหมี่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี 
 นอกจากนี้ทางกลุ่มยังจัดหาช่องทางการท�าการตลาดที่หลากหลาย เช่น การออกงานแสดงสินค้า ร้านจ�าหน่าย 
เครื่องส�าอาง ร้านขายอาหารปิ้งย่าง ฝากขายตามแหล่งท่องเท่ียว เช่น โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่าง  
เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นช่องทางในการขยายตลาดอีกด้วย

ในการด�าเนินโครงการปลาบืนฟื้นชุมชน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ได้น�าเอาภูมิปัญญาเรื่องการแปรรูปอาหารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการเผาถ่านแบบดั้งเดิม มาต่อยอดเพื่อให้ได้ถ่านคุณภาพสูง
• ใช้ความรู้และประสบการณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในชุมชนและผู้ที่สนใจอยู่เสมอ

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อพัฒนาสินค้า

เผาถ่านแบบดั้งเดิม ให้ความรู้แก่ชุมชน 
และผู้ที่สนใจอยู่เสมอ
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่พัฒนาได้ให้มั่นคงยั่งยืนและน�ามาท�าให้เกิดประโยชน์
• สขุเกินไปหรือทกุข์เกนิไปย่อมท�าให้ตดิขัด กลุม่ปลาบนืฟ้ืนชมุชนจงึรวมตวักนัแก้ปัญหาโดยไม่ชักช้า รวมสตปัิญญา 
หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม ด�าเนินชีวิต

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

พัฒนาให้มั่นคงยั่งยืน รวมตัวกันแก้ไขปัญหา

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาจากแหล่งต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้ากลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง
• การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมวัฒนธรรมร่วมกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการแปรรูปผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตน�ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

การใช้ศาสตร์สากล

ศึกษาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ น�ามาพัฒนาสินค้า

ประยุกต์ใช้ความรู้
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

หาความรู้ผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตพัฒนาสินค้า
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จังหวัดชัยภูมิ

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ยั่งยืน
โครงการพลังปัญญา

นายประยูร ไชยแสง (ประธานโครงการ)
นางกัญชพร บุญอินทร์
นายทวี  พะละเอ็น
นายปรีชา ฝอยเงิน
นายมีมิตร ธงพรรษา
นายดวง  ขอเชื่อมกลาง

นายทองขัน แสนภูธร
นางสุมาลี ยงยืน
นางโสรยา มาตรา  
นางนิตยา หฤแสง
นายทวี  บุญชมภู
นายสอน กาละพันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างรายได้ด้วยหน่อไม้ฝรั่ง
 แต่ก่อนมีอาชีพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีรายได้ประจ�าจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ดูเหมือนจะพอกินพอใช้แต่ก็ 
ไม่มีเก็บ บางครั้งยังต้องดิ้นรนขวนขวายเพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายอยู่เนืองๆ จนได้มาเข้าร่วมกับโครงการพลังปัญญา  
ได้เรยีนรู้ถงึวธิกีารคดินอกกรอบ คดิ แล้วต้องรูจ้กัเรยีนรู ้เรยีนรูแ้ล้วต้องลงมอืปฏบิตัจิงึจะเกดิผล จงึหนัมาลองท�าเกษตรกรรม
เป็นอาชพีเสรมิ สร้างรายได้เพิม่และรูจ้กัลดรายจ่ายในครอบครัว โดยเร่ิมต้นจากการปลูกผกัไว้กนิเองทีบ้่าน ท�าให้ชวีติไม่ต้อง
ดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อน

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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ปลูกหน่อไม้ฝรั่งอย่างยั่งยืน
 จากการปลกูพชืผกัไว้กนิเองสร้างรายได้เสรมิให้ครอบครวั สูก่ารสร้างรายได้ให้ชมุชน โครงการปลกูหน่อไม้ฝรัง่ยัง่ยนื 
ได้น�าความรู้ตามหลักของโครงการพลังปัญญา ที่ว่าเมื่อเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้ว ต้องรู้จักแบ่งปันสู่ผู้อ่ืน จึงได้ขยาย
ความรู้สู่ชุมชนเพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคตลอดช่วงฤดูกาล สร้างศูนย์การเรียนรู้ ท�าให้ชุมชนเกิดรายได้
จากการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และยังเป็นพืชผักที่มีศักยภาพในการส่งออกสามารถ
บริโภคได้ทั้งแบบสดและการแปรรูป โดยมีการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอย่างครบวงจร

การเดินทางสู่จุดหมาย
 เริ่มต้นจากการพัฒนาความรู้ให้กับคนในชุมชน โดยการจัดประชุมพร้อมฝึกอบรม ก�าหนดคุณสมบัติเครือข่าย  
สร้างกฎระเบยีบ และตัง้คณะกรรมการแบ่งหน้าทีรั่บผดิชอบ ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาพืน้ที ่และจดัหาวสัดุอปุกรณ์เพือ่การปลกู 
หน่อไม้ฝรัง่ เริม่ตัง้แต่จดัหาพนัธ์ุหน่อไม้ฝรัง่ จดัหาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมกับการปลกูหน่อไม้ฝรัง่ จดัหาวสัดสุ�าหรบัท�าปุย๋หมกั
รองพืน้ ซึง่จะมกีารตรวจสอบคณุภาพดินอย่างสม�า่เสมออยูต่ลอด พร้อมไปกับการปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้สะอาดไม่รกร้าง จดัหาท่อ
พีวีซีและปั๊มน�้าแรงดัน เพื่อท�าระบบน�้าส�าหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอย่างครบวงจร  
 อีกท้ังได้จัดตั้งฝ่ายการตลาด เพื่อออกไปพูดคุยกับบริษัทเอกชนที่รับซ้ือหน่อไม้ฝร่ังอยู่แล้วให้ท�าเป็นสัญญาการ 
ซื้อขายอย่างเป็นระบบระเบียบตามค�าแนะน�าของอาจารย์ รวมทั้งหาช่องทางการเปิดตลาดใหม่ๆ

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
•	มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง

ในการด�าเนินโครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ยั่งยืน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 
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การใช้ศาสตร์สากล
• มีการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรง
• มีการเพาะเลี้ยงเชื้อไตรโคเดอร์มากับบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ในการก�าจัดเชื้อราและขับไล่แมลง
• มีการน�าเครื่องมือตรวจคุณภาพในดินมาใช้ในพื้นที่ก่อนการน�าหน่อไม้ฝรั่งลงไปปลูก

การใช้ศาสตร์สากล

ใช้เครื่องจักรทุ่นแรง ก�าจัดเชื้อรา
และขับไล่แมลง

ตรวจคุณภาพดิน
ก่อนปลูก

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ในกลุ่มรับทราบและปฏิบัติในการเป็นทั้งผู้เปิดตลาดใหม่ 
และแลกเปลี่ยน พร้อมบริโภคซื้อขายภายในกลุ่ม
• สมาชิกภายในกลุ่มน�าศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
ครัวเรือน โดยรู้จักการออมและการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์กินเอง 
เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

เปิดตลาดใหม่ รู้จักการออม
ลดการใช้จ่าย
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จังหวัดกาฬสินธุ์

พลิกฟื้นหนองเลิงเปือย
โครงการพลังปัญญา

นายพิเชฐ  เขตประกร  (ประธานโครงการ)
นายโสภา  ค�าวิโส
นายดิรุก   วงพิเดช
นายสมปอง  ทุริวัน
นายเด่นพงษ์ หงส์วิไล
นางละมัย  ปัญญา
นางม้วย  เขตประกร
นางส�าเนียง  ขันวิสิทธิ์
นางสุภาพร  ชมพูวิเศษ
นางดวงจันทร์  ขันประมาณ
นางค�าพันธุ์  จันทรสมบัติ
นางชุติกาส จิตรวิกรม
นายสมบัติ   ยุบลพันธุ์
นายรัศมี   ชูศรีมงค์

นายสดใส   อัตโณ
นายใจเพชร   เขตสินยิ่ง
นายสมบูรณ์   ขันวิสิทธิ์
นางปุ่น   ไขแลง
นางสง่า   เขตบุญเรือง
นางอ�าพร   ผาสุจริต
นางทองนิล   ค�าแสนโคตร
นายบุญมี   ควงดี
นายสุพันธ์   ทองด่านเหนือ
นายสายสนธิ์   วานนท์
นางนิภาพร   ระวิชัย
นางส�าราญ    ขันปรึกษา
นางกุหลาบ   เกษม
นายทองอิน   จ�าปารัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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อยู่ในวงจรชีวิตที่คิดแบบเดิม
 “หนองเลิงเปือย” พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน�้าท่วมซ�้าซากเวลาหน้าฝน ปัญหาไม่มีน�้าใช้เวลาหน้าแล้ง แต่เมื่อเกิด
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ท�าให้หนองเลิงเปือยกลับมาอุดมสมบูรณ์ ประชาชนรอบ
พื้นที่สามารถท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี แต่ถึงกระนั้นท�าไมชาวนายังคงวนเวียนอยู่กับค�าว่า “จน” ปลูกข้าวได้ก็ต้องไปจ้าง
เขาสี ไหนจะค่าปุ๋ยเคมีที่เป็นต้นทุนแบบไม่รู้ตัว “ปลูกข้าว ต้นทุนสูง ขายข้าว เป็นหนี้ กู้เพิ่ม” อยู่ในวังวนเดิมๆ

เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตหนองเลิงเปือย
 การคิดเป็นระบบ มีการค�านวณราคาต้นทุนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งออกขายสู่ตลาด การปรับเปลี่ยนการ 
ใช้ชวีติ รูจ้กัคดิ รูจ้กัหา ปลกูผลผลติทีส่ามารถสร้างรายได้หมนุเวยีน รายวนั รายเดือน และรายปี เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครวั
ตามศาสตร์ทีไ่ด้เรียนมาจากโครงการพลงัปัญญา ท�าให้โครงการพลกิฟ้ืนหนองเลงิเปือยมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาโครงการฯ โดยจดัตัง้
โรงสข้ีาวและโรงปุ๋ยชุมชน จากการน�าวตัถุดบิทีเ่หลอืจากการสีข้าว คอื ร�า แกลบ มาผลติปุย๋อนิทรีย์ใช้เอง เพือ่ลดการใช้ปุย๋เคม ี
และลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบท�าปุ๋ย รวมทั้งยังท�าให้สมาชิกในชุมชน มีโรงสีส่วนกลางในการน�าข้าวมาสี ลดการเสียเปรียบ
โรงสีเอกชน อีกท้ังยังสามารถน�าร�าและแกลบ รวมถึงวัตถุดิบที่เหลือจากการสีข้าว กลับมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได ้
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ทันที

พลิกฟื้นหนองเลิงเปือย โดย  
 ๑. รวมกลุม่กนัปรบัพ้ืนท่ีนาเฉพาะบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมายข้างหนองเลงิเปือย วงแหวนรอบที ่๓ เพือ่เตรยีมปรบัปรงุดิน 
ประมาณ ๑ ไร่
 ๒. จดัอบรมสมาชกิแกนน�าโครงการพลงัปัญญาและชาวบ้านสมาชกิกลุม่ปุย๋เริม่ต้นประมาณ ๓๗ คน เพือ่สอนความรู ้
เรื่องการท�าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติ 
 ๓. ให้สมาชิกและชาวบ้านในชุมชน น�าปุ๋ยที่ผลิตแล้วไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง เพื่อปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ 
น�ามาซึ่งผลผลิตข้าวท่ีเพิ่มข้ึนแต่ต้นทุนในการผลิตลดลงตามความต้ังใจ รวมถึงได้น�าไปปรับปรุงดินในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ๑ ไร่  
จนปัจจุบัน สามารถปลูกผักคะน้า หอมแดง กระเทียม ผักกาดขาว และผักชี เพื่อบริโภคในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

 ผลท่ีได้รับชัดเจนว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทางโครงการผลิตใช้เองนั้น สามารถปรับปรุงบ�ารุงดินที่เสื่อม

คุณภาพแล้วให้กลับมามีชีวิต สามารถปลูกผักต่างๆ ไว้รับประทานได้อย่างต่อเนื่อง
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ในการด�าเนินงานโครงการพลิกฟื้นหนองเลิงเปือย ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ได้น�าเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน และใช้วัตถุดิบเหลือใช้จาก 
ธรรมชาติมาประยุกต์เป็นปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ท�าปุ๋ยหมักธรรมชาติ
จากวัตถุดิบเหลือใช้

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ มาประยุกต์และปรับใช้พัฒนาโครงการ 
พลิกฟื้นหนองเลิงเปือย
• ใช้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากหน่วยงานรัฐ คือ ส�านักงานพัฒนาที่ดิน มาถ่ายทอดและ 
ปรับใช้ในการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเครื่องมือ เครื่องจักร ในการจัดท�าโรงสีข้าวชุมชนมาใช้ใน 
โครงการฯ ได้อย่างเหมาะสมตามงบประมาณที่มี

การใช้ศาสตร์สากล

น�าความรู้มาปรับใช้
พัฒนาโครงการ

ถ่ายทอดความรู้
การท�าปุ๋ยหมัก

ศึกษาความรู้เรื่อง
เครื่องมือ เครื่องจักร
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ช่วยกันปรับที่นาใหม่ ปรับปรุงดิน หาพันธุ์พืชที่แข็งแรงทางภูมิศาสตร์มาปลูกใหม่
• ปลูกฝังการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น�้า ป่า ในกลุ่มและคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ

ปลูกป่าในใจคน
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จังหวัดบุรีรัมย์

สายใยกล้วย
โครงการพลังปัญญา

นายเจริญ    สุขวิบูลย์ (ประธานโครงการ)
นายรุธ     พันธ์ภูมิ
นายสมยศ    แปนแก้ว
นางประภาภรณ์    สุขรัมย์
น.ส.เฉลียว    สีดา
น.ส.รสสุคนธ์    นาดี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เมื่อเรื่องไม่กล้วยอย่างที่คิด
 กล้วย เป็นได้ทั้งพืชท้องถิ่นที่ผู้คนนิยมปลูกไว้กินเองที่บ้าน และเป็นได้ทั้งพืชเศรษฐกิจที่ท�าเงินให้กับเกษตรกร 
ที่เพาะปลูก กล้วยหอมทองหนึ่งในตระกูลกล้วยที่สามารถสร้างรายได้ให้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่บางครั้งพื้นที่ในการเพาะปลูก 
ก็ไม่อ�านวยอวยพรให้กล้วยได้เติบโตอย่างตั้งใจไว้ บางพ้ืนท่ีเป็นดินดาน แข็ง ท�าให้กล้วยแคระแกร็น บางพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม  
น�้าท่วมขังในหน้าฝน ท�าให้กล้วยเน่า แต่พอเข้าหน้าแล้งก็ไม่ค่อยมีน�้า ท�าให้กล้วยไม่โต ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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ปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นเรื่องกล้วยๆ
 หากปลูกแต่กล้วยก็ได้แค่กล้วย แต่ถ้าปลูกอย่างอื่นร่วมด้วยจะช่วยให้สภาพดินดี ผลผลิตกล้วยก็ดีตามไปด้วย 
การใช้หลักของพลังปัญญาเข้ามาด�าเนินงาน โดยการท�าเกษตรแบบผสมผสาน สามารถช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการเสื่อมโทรม 
ของสภาพดนิ อกีทัง้ยงัมเีครอืข่ายทีส่ามารถแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กันและกันได้ ท�าให้มอีงค์ความรูเ้พิม่ขึน้ มทีกัษะในการปลกู  
การดูแลรักษา รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กล้วยหอมทองด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
และชุมชน 

การเดินทางของกล้วย
 เพื่อเพิ่มทักษะในการปลูก การดูแลรักษา การแปรรูป และสร้างเครือข่ายผู้ปลูกและแปรรูปกล้วยหอมทองให้ขยาย
ออกไปในวงกว้าง ทางโครงการได้ด�าเนินงานโดยจัดกิจกรรมต่างๆ คือ

 ๑. พัฒนาคน โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานของโครงการ เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั พร้อมจัดอบรมส่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งของการท�าเกษตรแบบผสมผสาน  
รวมทั้งการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดของกล้วยหอมทอง

 ๒. พัฒนาพื้นที่ โดยให้ผู้น�ากลุ่มไปให้ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้สามารถท�าเงินได้ ส่งเสริม
ให้ปลูกพืชอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อช่วยลดปัญหาสภาพดิน เพิ่มคุณภาพของดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ 
พลิกฟื้นให้ดินกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบส�าคัญในการแปรรูปจากแต่ก่อน
ปล่อยให้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่สนใจ หลังจากมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปอยู่ในสวน  
ดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิตเอง ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง 
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การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• การน�าองค์ความรู้ความช�านาญในการปลูกพืชชนิดอ่ืน 
มาประยุกต์ใช้กับการปลูกกล้วยหอมทอง

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าการทดลอง ศึกษาปัญหา ก่อนการด�าเนินโครงการเพื่อ 
เก็บข้อมูล ไว้เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิก

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• น�าความต้องการที่จะได้ดีก้าวหน้าและแก้ไขความยากจนมา
เป็นเป้าประสงค์ ซึ่งเป็นภาวะไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ 
ด้วยความวิริยะ ขยัน อดทน มีความเพียร กล้าท้าทายตนเอง 
เอาชนะความไม่ขยนั ความเจบ็ปวด ความกลวั ขจดัความเสือ่ม 
และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์สากล

ปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่กับ
กล้วยหอมทอง

ใช้อธรรมปราบอธรรม

ท�าการทดลอง 
ศึกษาปัญหา
และเก็บข้อมูล

ในการด�าเนินโครงการสายใยกล้วย ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
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จังหวัดนครราชสีมา

สมุนไพรคลายทุกข์เส้น
โครงการพลังปัญญา

นางนรินทร์ จงกล  (ประธานโครงการ)
นางสมศรี หนุนกระโทก
นางอรสา จอมสันเทียะ
น.ส.ชิดชนก เกียนสันเทียะ
นางวันเพ็ญ ชูยังศิริตรีศักดิ์
นายแก้ว  เผนโคกสูง

น.ส.มิ่ง  เกือนสันเทียะ
นางชโลม เหล็กลอย
นางสมพร เกือนสันเทียะ
นายสมพงษ์ โสภาพ
นางประวิง ถาวรพรม
นายประเสริฐ เขตสันเทียะ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลผลิตจากธรรมชาติที่ถูกลืม
 สมุนไพร คือ ผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักน�ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บกันตั้งแต่โบราณกาล 
เนิ่นนานมา แต่เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนา สังเคราะห์ ผลิตยาจากสารเคมี ให้ใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ท�าให้
สมุนไพรได้รับความนิยมลดลงไปมาก แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปได้พิสูจน์แล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์
ได้ไม่แพ้ยาทีส่งัเคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ และประเทศไทยเป็นแหล่งสมนุไพรธรรมชาตนิานาชนดิท่ีอดุมสมบรูณ์ ขาดแต่ความ
ตื่นรู้ที่จะพัฒนาด้านพืชสมุนไพรเท่านั้น 

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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พลิกฟื้นคืนชีพสมุนไพร
 ด้วยทุนเดิมของพื้นท่ีชุมชนต�าบลด่านจาก ซ่ึงอุดมไปด้วยพืชสมุนไพรหาได้ง่าย หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น  
ใบบัวบก ใบขัดมอน ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ชิงช้าชาลี ใบเถาวัลย์เปรียง ใบกระดูกไก่ด�า ฯลฯ ประกอบกับโครงการพลังปัญญา 
ผู้มาจุดประกายความรู้แห่งการคิดนอกกรอบ ท�าให้ผู้ร่วมโครงการสมุนไพรคลายทุกข์เส้น มองเห็นโอกาสในการพัฒนา 
พืชสมุนไพรให้เป็นสินค้าภายในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกไทย ให้คนในชุมชนรู้จักช่วยเหลือตนเองโดยการน�า 
พืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเกิดการแปรรูปเป็นน�้ามันสมุนไพร ทิพย์สว่างอารมณ์ ช่วยบรรเทาอาการ 

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ออกจ�าหน่ายภายในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วย 

เส้นทางสมุนไพร
ทางกลุ่มได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและคนในชุมชนที่มีความสนใจโดย
 • จัดท�าข้อมูลศูนย์สมุนไพรก�าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบกติกา การเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรพร้อมติดตั้ง
ป้ายศูนย์สมุนไพร 
 • จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร รวมถึงการแปรรูป
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานเรื่องสมุนไพรในกลุ่มสมาชิกก่อนที่จะน�าไปลงมือปฏิบัติจริง และให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ได้น�าพืชสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง
 • เป็นศูนย์กลางการรับซื้อ ผลิต จ�าหน่าย และแปรรูปสมุนไพร 
 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการผลิต แปรรูป และบรรจุพืชสมุนไพร
 • วางแผนการผลิตและการตลาดในท้องถิ่นเพื่อก�าหนดทางเลือกของการจ�าหน่ายผลผลิตกลุ่ม
 • หาช่องทางประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารการส่งเสรมิการตลาดสมนุไพรในรปูแบบต่างๆ เช่น แผนการจดัจ�าหน่าย
น�้ามันสมุนไพร โดยการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก  การออกร้านกับหน่วยงานในพื้นที่ และให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันน�า
ไปจ�าหน่ายตามช่องทางทีแ่ต่ละคนม ี โดยทางกลุม่จะแบ่งเปอร์เซ็นต์การขายให้สมาชกิทีข่ายได้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จากยอดขาย
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ในการด�าเนินโครงการสมุนไพรคลายทุกข์เส้น ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภมิูปัญญาชาวบ้านโดยน�าสมนุไพรต่างๆ มาประยกุต์ 
ใช้กับการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
• เปิดเป็นศนูย์การเรยีนรู ้พร้อมทีจ่ะให้ความรู ้ผู้ท่ีสนใจ
อยู่เสมอ

น�าสมุนไพรมาประยุกต์
ใช้กับการเกษตร

เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร มาปรับประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้ากลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง
• ใช้ความรู้ทางศาสตร์สังคมวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ต่างๆ จากประสบการณ์ทั้งหมด มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องสมุนไพรผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและน�ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

การใช้ศาสตร์สากล

น�าความรู้พัฒนาสินค้า
กลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง

น�าประสบการณ์ 
ความรู้มาประยุกต์ใช้

หาความรู้เรื่องสมุนไพร
จากอินเตอร์เน็ต
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• สร้างความพออยู่พอกิน แต่มีความสงบภายในกลุ่ม
• พัฒนาจิตใจให้มีความสุขกับการท�างานที่กลุ่มสร้างขึ้นมา
• ใช้เงินทุนภายในกลุ่มเท่าที่มีอยู่
• ท�าโครงการในขนาดที่เหมาะสม จะได้ไม่ล้ม ไม่สูญเสีย
• ขายได้ในที่ไม่ห่างไกลเกินไป ท�าให้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งไม่คุ้มทุน

สร้างภาวการณ์
พึ่งตนเอง

ท�างานอย่างมีความสุข
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จังหวัดพิษณุโลก

ผักไร้ดิน ปลูกง่าย รายได้แสน
โครงการพลังปัญญา

ร.ท. รังสฤษฎ์ ค�านวณศร  (ประธานโครงการ)
นายไพฑูรย์ ชาญชิต
นางปทิดา เพชรลานน์
น.ส.จารุณี อุทัย
น.ส.จิรภิญญา ชาญชิต
นางสุมาลี เรืองรักษา

น.ส.วารี  ทับทองหลาง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เสริมรายได้ด้วยผักไร้ดิน
 ประเทศไทยถอืเป็นประเทศทีโ่ชคดมีาก ทีอ่ยูใ่นเขตโซนร้อนชืน้ ไม่มฤีดหูนาวทีห่นาวเหนบ็อนัยาวนาน ท�าให้บ้านเรา
สามารถปลูกผักได้ทั้ง ๓ ฤดู ผักนั้นหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงมาก แต่การที่เราซื้อผักมารับประทาน เราไม่สามารถรู้เลยว่าผัก 
๑ ก�านั้น ผ่านอะไรมาบ้าง มีสารเคมีอะไรเจือปนหรือเปล่า มันจะดีแค่ไหนถ้าเราปลูกผักกินเองได้  เราสามารถเฝ้าดูการ 
เจรญิเตบิโต ควบคมุดแูลทกุอย่างได้ด้วยตวัเอง ปลอดภยัต่อสขุภาพ ทีส่�าคญัยงัสามารถเกบ็ขายเป็นรายได้เสรมิให้กับครอบครวั
อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
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ผักไร้ดิน ปลูกง่าย รายได้แสน
 จากแต่ก่อนสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่รับราชการมีแต่เงินเดือนเพียงอย่างเดียว เรียกว่าพอกินพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ 
หลังจากได้เข้ามาเรียนรู้กับโครงการพลังปัญญา ท�าให้มีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น มองเห็นปัญหาได้ชัดเจน และสามารถ
วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และพร้อมที่จะน�าความรู้แบ่งปันสู่ชุมชน เพื่อเปลี่ยนความคิด  
พลิกแรงจูงใจ ให้สมาชิกหันมาสนใจปลูกผักไร้ดิน สร้างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิก และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ 
ผู้สนใจปลูกผักไร้ดิน ประกอบกับคนในชุมชนหันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ผักไร้ดินจึงได้รับการจับตามองจากชุมชนและ

มีความต้องการทางการตลาดค่อนข้างสูง

เส้นทางสร้างรายได ้
โครงการผักไร้ดินปลูกง่าย รายได้แสน มีแนวทางในการด�าเนินงานโดย
 ๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมพากลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานสถานที่จริง ที่บ้าน นายไพฑูรย์ ชาญจิต ผู้เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้ที่ท�าเรื่องผักไร้ดินมานาน
 ๒. ลงมือปฏิบัติโดย 
      ๒.๑ สร้างโรงเรือนต้นทุนต�่า ราคาหลังละ ๙,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒ จัดหาเมล็ดพันธุ์และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผักไร้ดิน 
      ๒.๓ ลงมือปลูก โดยเริ่มจากปลูกผักไทย เช่น ผักชี และทดลองปลูกผักสลัดและการปลูกแตงกวา  
ซึ่งได้ผลทุกชนิด
 ๓. น�าผลผลิตที่ได้ออกสู่ตลาด ขายให้กับคนในพื้นที่ เพื่อนที่ท�างาน คุณหมอในโรงพยาบาลสุขภาพต�าบล
 ๔. เพิ่มช่องทางการขายทางอินเตอร์เน็ต
 ๕. ประเมินผลการด�าเนินงาน โดยวิธีการท�ารายรับรายจ่าย ซึ่งชุมชนมีการตอบรับเป็นอย่างดี ท้ังนี้ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน อ�าเภอวัดโบสถ์มีความสนใจที่จะท�าโครงการนี้กับนักเรียนเพ่ิมเติมอีกด้วย และในอนาคตได้มีการวางแผนที ่
จะให้ชุมชนเป็นชุมชนตัวอย่างในการปลูกผักไร้ดิน เป็นชุมชนผักปลอดสารพิษ และเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• นายไพฑูรย์ ชาญจิต รองประธานเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่ได้ท�าเรื่องผักไร้ดินมาเป็นเวลานาน จึงมีการลองผิดลอง
ถูกด้วยตัวเอง จนประสบผลส�าเร็จและน�ามาเผยแพร่ให้กับ 
สมาชิกกลุ่มและกลุ่มเป้าหมาย

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• การน�าแนวความคิด เศรษฐกิจในครัวเรือน ลดต้นทุน  
ในครัวเรือน มาด�าเนินงานโครงการ

• ไม่ท�าเกินฐานะ	 เมื่อมีพื้นฐานรองรับ	 จึงเสริมสร้างความ 

เจริญก้าวหน้า	จะได้ไม่ต้องกู้ยืม	หรือเบียดเบียนผู้อื่น

• มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับภายนอกเพื่อการพัฒนาอย่าง 

รู้ลึก	สามัคคี

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

เผยแพร่การปลูกผักไร้ดิน

ท�าตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
ในครัวเรือน ลดต้นทุนใน 
ครัวเรือนมาด�าเนินโครงการ

การใช้ศาสตร์สากล
• การน�าเทคโนโลยี การใช้ระบบน�้าวนมาใช้ในการเพาะปลูก 
เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปรนิกซ์
• การน�าเทคโนโลยี การเติมอากาศลงในน�้า กระจายออกซิเจน
ช่วยให้ผักเจริญเติบโตเร็วขึ้น 
• การวิเคราะห์อุณหภูมิของน�้าท่ีใช้หมุนเวียนปลูกพืช เพื่อให ้
มีค่า pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทั้งระบบ
• ศึกษาความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพ และปริมาณของ 
สารอาหารพชื A และ B ในแต่ละช่วงอายขุองพชื เพือ่การบ�ารงุ 
ที่เหมาะสม

การใช้ศาสตร์สากล

สร้างระบบน�้าวน
เพื่อเพิ่มอากาศในน�้า
มาใช้ในการเพาะปลูก

วิเคราะห์อุณหภูมิน�้า 
เพื่อให้มีค่า pHที่เหมาะสม

และปรับปรุงคุณภาพอาหาร

ในการด�าเนินงานของโครงการผักไร้ดิน ปลูกง่าย รายได้แสน ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

pH
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จังหวัดเชียงราย

เกษตรยกก�าลังสอง   
โครงการพลังปัญญา

นายจักริน ทองจินดา (ประธานโครงการ)
นางอาภาภรณ์ ตั้งสมาธิกุล
น.ส.อัจฉรา แสงบุญ
นางดวงใจ สันธนะไพศาล
นายจ�านง ศรีอินทร์

นายสมบูรณ์ ก๋าค�า
นางเกษรา จุมปู
น.ส.อภิญญ์ชญา แสนขัติ
นายชมพูนุช ใจเย็น

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ยกรายได้ก�าลังสองแบบพลังปัญญา
 ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยคือต้นทุนสูงแต่รายได้ต�่ากว่าที่ควรจะเป็น แล้วอะไรคือปัจจัย ที่ท�าให้เหลือก�าไรน้อย ? 
ปัญหาหลักคือเกษตรกรไม่เคยท�าบัญชีรับจ่ายจึงไม่ทราบต้นทุนที่แน่ชัด เวลาซ้ือของจะใช้เครดิตและช�าระหลังจากขาย 
ผลผลิตแล้ว ซ่ึงต้นทุนหลักๆ จะอยู่ที่เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีราคาแพง แล้วท�าอย่างไรให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นในขณะท่ีราคาขายยังเท่าเดิม นั่นก็คือการลดต้นทุนตามแบบแผนของโครงการพลังปัญญาในรูปแบบของ 
เกษตรอินทรีย์

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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เพิ่มรายได้ด้วยเกษตรอินทรีย์
 สินค้าเกษตรเป็นที่รู้กันว่าราคาจะขึ้นลงตามความต้องการของตลาด  
ดงันัน้การใช้ต้นทนุน้อยทีส่ดุจะเป็นผลดต่ีอเกษตรกรเอง การรวมกลุม่เพือ่ศึกษา
และขยายความรู้แบบพลังปัญญาสามารถช่วยเกษตรกรได้ในระยะยาว ด้วยการ
ตัง้เป้าหมายให้เกษตรกรลดรายจ่าย ๗๐% เพ่ิมรายได้ ๘๐% จากการไม่เผาตอซัง 
และการท�าจุลินทรีย์หน่อกล้วย และการใช้เกษตรผสมผสานเพื่อพลิกฟื ้น 
หน้าดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ยิ่งลดการใช้สารเคมีมากเท่าไหร่ ต้นทุน 
ก็ลดลงมากเท่านั้น ผลพลอยได้อีกอย่างคือสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง 

การเดินทางสู่จุดหมาย
โครงการเกษตรยกก�าลังสอง	จังหวัดเชียงรายด�าเนินกิจกรรมหลัก	๒	กิจกรรม	คือ 

 ๑. พัฒนาคน ด้วย ๖ ขั้นตอนของพลังปัญญาและเกษตรผสมผสานให้พึ่งพาตนเองได้ ลดต้นทุนจาก 
การใช้สารเคม ีเพิม่รายได้จากการแปรรปูสินค้าและขายจุลินทรีย์หน่อกล้วย และเพ่ิมผลผลิตให้มากขึน้จากการบ�ารงุดนิ 
พัฒนาให้เกษตรกรรู้จักการท�าตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาด และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนา
สินค้าอยู่เสมอ

 ๒. พัฒนาพื้นที่ ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อพลิกฟื้นหน้าดินให้กลับมามีความสมบูรณ์ บวกกับการ 
ไม่เผาตอซงั ใช้การไถกลบแทนท�าให้หน้าดินไม่เสีย นอกจากนีย้งัใช้ทฤษฎเีกษตรแบบผสมผสานเพ่ือให้หน้าดนิเกดิการ
ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และท�าให้ชุมชนมีรายได้ต่อเนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายกว่า 
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ในการด�าเนินโครงการเกษตรยกก�าลังสอง ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการท�าน�้าหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยมาใช้ท�าปุ๋ยหมัก 
• ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเหมาะสม
• ได้น�าเอาภมูปัิญญาชาวบ้านมาประยกุต์ โดยการน�าเศษวสัดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ยหมัก

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ท�าปุ๋ยหมักจาก
หน่อกล้วย

แปรรูปสินค้าเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่ม

น�าเศษวัสดุผลิตอาหาร
สัตว์และปุ๋ยหมัก

การใช้ศาสตร์สากล
• น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ 
ต่างๆ มาประยุกต์ ใช้พัฒนาการท�าเกษตรกรรม และ
การแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
• มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการท�าตลาดผ่าน 
สื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อจะได้เจาะกลุ ่มได้ตรงตาม 
ตัวสินค้าซึ่งจะท�าให้เกิดการขายที่ง่ายและต่อเนื่อง

การใช้ศาสตร์สากล

เรียนรู้และแปรรูปสินค้า
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ท�าตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• สร้างการเรยีนรูถ้งึปัญหาทัง้หมด และศกึษาวธิแีก้ปัญหา จงึน�ามาสร้างกระบวนการ คณุค่า มลูค่า สร้างศรทัธา 
ในวิธีการ เกิดความรักในการท่ีจะเข้าไปลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาในกลุ่มใหญ่ เพราะท�าคนเดียวไม่ได ้
ต้องร่วมมือร่วมใจ สามัคคีเป็นหมู่คณะแก้ไขปัญหาที่มีขนาดใหญ่
• ใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางด�าเนินโครงการ โดยส่งเสริม 
ให้เกษตรกรในพื้นท่ีปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการหันมาใช้ปุ ๋ยอินทรีย์และการปลูกพืชหมุนเวียน 
เพื่อรักษาหน้าดิน

รู้ รัก สามัคคี ยึดหลักทรงงาน
ในการบริหารทรัพยากร

๓๐%
๓๐%

๓๐%

๑๐%
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จังหวัดเชียงราย

ข้าวก�่าจากน�้าแร่ทิพย์
โครงการพลังปัญญา

นายสวัสดิ์    แสงบุญ (ประธานโครงการ)
นายบุญเรือง    ค�าแก้ว
นางฐิตาภา    สุรเดชมารค
นางจุไรรัตน์    ช้างมูป
นายยุทธภูมิ    สลีสองสม

ผู้เข้าร่วมโครงการ

วิถีชีวิตแบบใหม่ไฉไลจริงหรือ?
 สมยันีไ้ม่ว่าจะมองไปทางไหนกเ็ต็มไปด้วยห้างร้านมากมาย อาหารกม็ใีห้เลอืกหลากหลาย ทัง้ฟาสต์ฟูด้ อาหารส�าเรจ็รปู 
ขนมกรุบกรอบท่ีสามารถทานง่าย ทานได้ทันที ท�าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป การบริโภคอาหารกันแบบง่ายๆ  
โดยไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพชีวิต จึงท�าให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ข้าวก�่าสร้างสุขภาพ
 การที่ได้เข้ามาเรียนรู้กับโครงการพลังปัญญา ท�าให้สามารถมองอะไรได้รอบด้าน มองเห็นทั้งปัญหาและโอกาส 
จงึเกดิแนวคดิอยากให้คนในชมุชนได้บรโิภคสิง่ทีด่มีปีระโยชน์ต่อร่างกาย โดยการส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้ปลูกข้าวพันธุด์ี 
ที่ได้รับการคัดสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระ มีสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างข้าวก�่า 

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
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ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง	 เมล็ดมีสีม่วงเข้มถึงด�า	 ทั้งล�าต้นและเมล็ดมีสาร

ส�าคัญ	 ๒	 ชนิด	 คือ	 แอนโทไซยานินและแกมมา	 ออริซานอล	 การบริโภค

ข้าวก�า่จะช่วยเรือ่งความดนัโลหติสงู	กระตุน้การหมนุเวยีนของกระแสโลหติ	

ชะลอความเสือ่มของเซลล์ร่างกายและยบัย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ได้อีกด้วย

เส้นทางสร้างสุขภาพ
 เพื่อพัฒนาคนให้เป็นนักแก้ไขปัญหาในการผลิตข้าวก�่าจากน�้าแร่ทิพย์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีความสุข สุขภาพดี
ผ่านกระบวนการผลิต การแปรรูป สู่ผู้บริโภคข้าวก�่าจากน�้าแร่ทิพย์ เพื่อน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตข้าวก�่าปลอดภัยมูลค่าสูง ทางโครงการมีแนวทางในการด�าเนินงานโดย
 • การจัดประชุมกลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการฯ
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อก�าหนดมาตรฐานและแนวทางในการผลิต ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปรายงาน
การด�าเนินโครงการฯ
 • การส�ารวจพื้นที่ที่เหมาะส�าหรับด�าเนินการเพาะปลูก
 • การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวก�่า เพื่อใช้เป็นกองทุนเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกในโครงการฯ
 • ด�าเนินการเพาะปลูกข้าวก�่าในพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อให้สมาชิกได้เห็นแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มมูลค่าโดย 
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • น�าข้าวที่ได้รับจากการเพาะปลูกมาท�าการแปรรูป คั่วบดบรรจุถุงผลิตเป็นชาผงข้าวก�่าชงด่ืมเพ่ือสุขภาพ แปรรูป
เป็นไอศกรีมข้าวก�่า และสบู่จากข้าวก�่า
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ในการด�าเนินโครงการข้าวก�่าจากน�้าแร่ทิพย์ ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• สมาชิกในโครงการฯ เชื่อว่าการใช้น�้าแร่ (น�้าที่ผุดจากดิน) 
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น จะส่งผลให้ผลผลิตของข้าวที่
ได้รับนั้นจะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
• การคดัเลอืกพืน้ทีด่�าเนนิการเพาะปลกูนัน้ จะเลอืกจากพืน้ที่ 
ที่อยู ่ใกล้แหล่งก�าเนิดน�้าตามธรรมชาติจึงท�าให้ในการ 
เพาะปลูกนั้นไม่ได้รับผลกระทบเมื่อถึงฤดูแล้ง ส่งผลให้
สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปี

ใช้น�้าแร่ตามธรรมชาติ
ในการปลูกข้าว

เลือกพื้นที่ในการ
เพาะปลูกให้เหมาะสม

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ด�าเนนิการตามแนวทางการปลกูไร่นาสวนผสม โดยทางกลุม่
ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบผสมผสาน ระหว่างการปลูกข้าวจ้าว 
หอมมะลิประมาณ ๖๐-๗๐% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพ้ืนที ่
ที่เหลือใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวก�่า

การใช้ศาสตร์สากล
• มีการใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหาช่องทาง
ทางการตลาด

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ด�าเนินการตามแนวทาง
ไร่นาสวนผสม

ใช้โซเชียลมีเดียในการ
ติดต่อสื่อสาร เพิ่ม 
ช่องทางการตลาด

การใช้ศาสตร์สากล

DA17030076_book.indd   154 5/26/2560 BE   9:33 AM



155พลังปัญญา
POWER of WISDOM

จังหวัดเชียงราย

หมัก ไม่เผา
โครงการพลังปัญญา

ปัญหามลภาวะเป็นพิษ
 ปุ๋ยเคมีมักเป็นของคู่ใจส�าหรับเกษตรกรที่ท�าไร่ท�าสวนแบบเดิม ซึ่งได้ผลผลิตมาตั้งมากมายแต่ท�าไมไม่เหลือก�าไร  
แถมยังมีหนี้สินพ่วงท้ายมาอีก เพราะในการท�าการเกษตรแต่ละคร้ัง เกษตรกรไม่ได้มีการน�าราคาปุ๋ยท่ีซื้อมาค�านวณเป็น 
ต้นทุน จึงท�าให้ตัวเองขาดทุนแบบไม่รู้ตัว อีกทั้งหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว มีเศษวัตถุดิบ เศษขยะจากซากพืชที่เหลือใช้ ก็เผาทิ้ง 
ท�าให้เกิดหมอกควัน เกิดมลพิษต่อสุขภาพทั้งจากสารเคมีที่ใช้ และการเผาขยะจากการเกษตร

นางแววตา แสงบุญ (ประธานโครงการ)
นายสมคิด วงศ์หาญ
นายกิตติโชติ จินดาธรรม
นางสุรีรัตน์ อินทรพรหมมา

นางกรรณิการ์ สุยะ
นางสุนันท์ ฉิมพานิช
นางมณีรัตน์ เทิ้มลง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
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หมักไม่เผา ชีวิตเราดีขึ้น
 ปัญหาของเกษตรกรท่ีต้องเป็นหน้ีสนิ สาเหตสุ่วนใหญ่มาจากการคิดไม่เป็น ไม่มกีารค�านวณต้นทนุทีช่ดัเจน ขาดความ
รู้ใหม่ๆ ในการท�าการเกษตร โครงการหมักไม่เผา ได้น�าความรู้ที่ได้จากโครงการพลังปัญญา มาส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชน
ท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์ มาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุน โดยการน�าเศษวัตถุดิบ เศษขยะ และซากพืชที่เหลือจากการเกษตร
มาใช้ท�าปุ๋ยหมัก ช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ ท�าให้ชีวิตและสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น

การเดินทางสู่จุดหมาย
 ทางโครงการหมักไม่เผา มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการให้กับ
เกษตรกรที่มีความสนใจ พร้อมจัดฝึกอบรมการท�าปุ๋ยหมัก โดยการท�าเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน และน�าปุ๋ยที่ได้ไปใช้ในพื้นที่ 
แปลงเกษตรของตวัเอง และศกึษาดงูานการท�าปุ๋ยหมกัอนิทรีย์เพ่ิมเติม นอกจากน้ียงัมกีารประสานงานไปยงัหน่วยงานภาครฐั อบต. 
เทศบาล ส�านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรเพื่อให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่เกษตรกร ท�าให้เครือข่ายในชุมชนมีความรู้และมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในชุมชนอย่างพอเพียง คนในชุมชนสามารถแก้ไข
ปัญหาการคิดจากกระบวนการพลงัปัญญาอย่างเป็นเหตเุป็นผลและปฏบิตัไิด้จรงิ เกษตรกรในชมุชนสามารถลดต้นทนุการผลติ 
ลดการใช้สารเคมี และมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งชุมชนมีอากาศที่ดีขึ้นเมื่อลดการเผาขยะ

ในการด�าเนินโครงการหมัก ไม่เผา ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ด�าเนินการจัดท�าโครงการ แบบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
• บริหารจัดการโครงการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนอย่าง มีความสุข
แบบยั่งยืน
• การปฏิบัติบริหารงานคนหมู่มาก ความสามัคคี คุณธรรม การให้อภัย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ท่ีจ�าเป็น การพดูให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั การสร้างประโยชน์ให้แก่กนั และการอยูร่่วมกนัอย่างเท่าเทยีม 
ไม่เด่นหรือด้อยจนแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งเป็นสาระส�าคัญในการร่วมแรงร่วมใจ

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

จัดท�าโครงการ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ความสามัคคี มีวินัย

การใช้ศาสตร์สากล
• มกีารน�าเคร่ืองทุน่แรง เครือ่งยนต์ มาเก็บเกีย่วฟางข้าว ตอซงัข้าว ในนาข้าว 
การน�าสารเร่ง พด. จากกรมพัฒนาที่ดินมาช่วยย่อยสลาย

การใช้ศาสตร์สากล

น�าเครื่องทุ่นแรงเก็บเกี่ยว
ฟางข้าว ตอซังข้าว ในนาข้าว
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จังหวัดเชียงราย

ยุงเผ่น
โครงการพลังปัญญา

น.ส.สมัยพร    สนแย้ม  (ประธานโครงการ)
นางวารี     มูลศรี
นางพสุมนต์    เป็งมา
นางอนันตญา    ชุ่มแก้ว
นางอารีพร    สุยะ
นางพิมพิ์ปวีย์    เรือนค�า
นายสมชาติ    ริประพันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ยุงเจ้าปัญหา
 ขึ้นชื่อว่ายุง ไม่ว่าพันธุ์ไหนก็กัดเจ็บทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นยุงลายตัวการส�าคัญของโรคไข้เลือดออกด้วยแล้ว สามารถ 
แพร่ระบาดได้อย่างรวดเรว็ในทกุฤดโูดยเฉพาะฤดฝูน ความรุนแรงของไข้เลือดออกกอ็ย่างท่ีทราบกนัดีว่าสามารถคร่าชวีติผูค้น
มานักต่อนักแล้ว  ถือเป็นปัญหาด้านสขุภาพทีส่�าคญัของวงการสาธารณสขุทีต้่องคอยรบัมอื ป้องกนั อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ
ตลอดทั้งปี ซึ่งจะต้องท�าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และการป้องกันตนเองที่ส�าคัญ คือ อย่าให้ยุงกัดโดยนอนในมุ้ง ทายา 
กันยุง ใช้สมุนไพร หลีกเลี่ยงที่มืด ทึบ อับ ชื้น

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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ท�าอย่างไรให้ยุงเผ่น
 วิธีป้องกนัยงุนัน้สามารถท�าได้หลายวธิตีัง้แต่การปิดภาชนะกกัเก็บน�า้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ยงุลายเข้าไปวางไข่เป็นการตดั
วงจรชีวิตของยุง ใช้ไม้ตียุง ไปจนถึงการพ่นเคมีก�าจัดยุงซึ่งเป็นวิธีควบคุมยุงที่ให้ผลดี แต่ผลเสียที่ตามมา คือ อาจเป็นพิษต่อ
คนและสัตว์เลี้ยง จึงควรใช้เฉพาะเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น สมุนไพรไล่ยุงจึงเป็นวิธีการป้องกันยุงที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี 
เพราะปลอดภยัจากสารเคมเีนือ่งจากท�ามาจากสมนุไพร ซ่ึงทางโครงการฯ ได้น�าหลักการเรียนรู้ทีไ่ด้มาจากโครงการพลงัปัญญา 
น�ามาต่อยอดพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

การด�าเนินงานให้ยุงเผ่น
 พัฒนาคน
 • สมาชิก ๑ ท่านขยายผลได้ด้วยการแนะน�าชักชวนคนรอบข้างที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์ก้าวไกลสนใจในผลิตภัณฑ ์
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงมาเพิ่ม ๑ ต่อ ๓ คน
 • เปิดการอบรมเพือ่สร้างความเข้าใจ และให้ความรูใ้นการปลกู แปรรปู รวมไปถงึกระบวนการการผลติผลิตภณัฑ์สเปรย์ 
ตะไคร้หอมไล่ยงุ ปรบัเปลีย่นแนวคดิในการผลติผลติภณัฑ์ ให้หนัมาใช้และท�าแบบไม่ใช้สารเคม ีโดยการเชญิวทิยากร ปราชญ์
ผูช้�านาญการ มาอบรมให้ความรูท้กุๆ ด้านกบักลุม่ผูท่ี้สนใจ เน้นการสร้างและขยายการตลาดเพือ่ชีแ้นะแนวทางการขาย และ
การขยายตลาดสเปรย์ตะไคร้หอมให้มากข้ึนไปอีกหลายๆ เท่าตัว และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนต้องมีการปลูกตะไคร้หอมใน

พื้นที่บ้านของตนเอง

 พัฒนาผลิตภัณฑ์     
 • เตรียมวัตถุดิบ โดยน�าทั้งล�าต้นและใบสดของตะไคร้หอมไปล้างให้สะอาด น�าไปผึ่งลมให้แห้ง แล้วมัดเป็นก�าๆ  
เตรียมน�าไปลงหม้อกลัน่ เตรยีมหม้อกลัน่สเปรย์ ตัง้เตาแก๊ส เตมิน�า้สะอาดลงในหม้อกลัน่ใต้ตะแกรงหม้อโดยประมาณ ๕ ลิตร 
น�าตะไคร้หอมที่ท�าความสะอาดและมัดไว้แล้ววางบนตะแกรงในหม้อกลั่นประมาณ ๑๐ กิโลกรัมต่อครั้ง น�ากระทะตั้งลงบน
หม้อกลั่น เติมน�้าเปล่าลงไปประมาณ ๕ ลิตร และขยันเปลี่ยนน�้าที่เริ่มร้อนออกทิ้งบ่อยๆ เพราะถ้าน�้าร้อนจะท�าให้ไม่เกิด 
ไอระเหย ดังนั้นต้องหมั่นเปลี่ยนน�้าเปล่าตลอดการต้มกลั่นน�้าตะไคร้หอม
 • น�าเอาขวดแก้วเปล่าที่เตรียมเอาไว้รองรับไอระเหยจากการกลั่นกรองน�้าตะไคร้หอม พอน�้าตะไคร้หอมหยดลงเต็ม
ขวดก็เปลี่ยนออกน�าขวดต่อไปมารอง ผลัดเปลี่ยนขวดแก้วไปเรื่อยๆ จนหมด ได้น�้าตะไคร้หอมที่เข้มข้นโดยประมาณ ๕ ลิตร 
เสร็จแล้วน�าน�้าตะไคร้หอมที่เรากลั่นได้ใส่ขวดแก้วเอาไปพักไว้ให้เย็น ก่อนน�าไปบรรจุภัณฑ์เพื่อรอจ�าหน่ายต่อไป
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 นอกจากสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงแล้ว ทางโครงการฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก เช่น หมอนตะไคร้หอมไล่ยุง  
พวงกุญแจไล่ยุง เป็นต้น

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• มีการน�าตะไคร้หอมมาแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น 
หมอนตะไคร้ไล่ยุง พวงกุญแจไล่ยุง โดยใช้แรงงาน 
และงานฝีมือในชุมชน 
• การใช้ปุ๋ยคอกในการปลูกตะไคร้หอมและพืชอื่นๆ

น�าตะไคร้หอม
แปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ใช้ปุ๋ยคอกปลูก
ตะไคร้หอม

ในการด�าเนินโครงการยุงเผ่น ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

การใช้ศาสตร์สากล
• การใช้เครื่องสกัดน�้าตะไคร้หอม 
• ศึกษาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อด�าเนินโครงการ

การใช้ศาสตร์สากล

ใช้เครื่องสกัด
น�้าตะไคร้หอม

ศึกษาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
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การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• มีการปลูกพืชผักแบบผสมผสานกับการปลูกตะไคร้หอมและปลูกด้วย
วิธีการปลอดสารพิษ โดยศึกษาวิธีสกัดและร่วมมือกับผู้มีภูมิความรู้ เช่น 
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาสร้างความแตกต่างและลักษณะเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต เปิดความคิด เปิดตา เปิดใจให้
กว้างขวาง

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

การใช้วิชาความรู้แบบ
สานสัมพันธ์การใช้ชีวิต
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จังหวัดอุตรดิตถ์

หญ้า+โค = ๑ ล้าน
โครงการพลังปัญญา

นายไชยวัฒน์    ปัญญาทา  (ประธานโครงการ)
นายล�าพอง    ชวนสินธุ์ 
นายบันเทิง    ปัญญาทา 
น.ส.นงเยาว์    สานต๊ะ 
นายดิตถ์ธรนินท์    บัวดี 
นายสมเดช    ขึมจันทร์ 
นายไขศิลป์    รัตนเดชา

นายสมชาย เทียรมนต์ 
นายอุบล แดงไสว 
นายชลนะที ปัญญาทา 
นายสมเดช บัวดี 
นายแหวน วงนาน้อย 
นางบุญมา มากมาย 
นายสมบุญ เลี้ยงบ�ารุง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

จากพื้นดินที่แห้งแล้งและแร้นแค้น
 ความยากล�าบากของชาวบ้านท่ีต้องรอช่วงฤดูฝนเพียงอย่างเดียว ที่พอจะสามารถเพาะปลูกพืชผักรวมถึงข้าวได้  
แต่ด้วยความแห้งแล้งและฟ้าฝนที่ไม่ค่อยจะตกต้องตามฤดูกาลนัก ยิ่งท�าให้ชาวบ้านได้รับความยากล�าบาก เพราะขาดแคลน
น�้าที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในพื้นท่ีแห่งนี้ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีแสงสว่างที่มาช่วยน�าทางให้กับเกษตรกร ด้วยพืชที่หลายคน
มองว่าไรป้ระโยชน์ไม่มค่ีา แต่เป็นพชืที่ขึน้ได้แม้ในสภาพแห้งแลง้นั่นกค็ือต้นหญา้ เพยีงแตว่่าหญา้ชนดิไหนที่จะน�ามาต่อยอด
ให้เกิดรายได้และช่วยพลิกฟื้นสภาพแวดล้อม

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร
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เรียนรู้จากประสบการณ์และหาข้อมูลเพิ่มเพื่อก้าวต่อ
โครงการหญ้าบวกโคเท่ากับ	๑	ล้าน	มี	๒	กิจกรรมหลัก	คือ

 ๒. พฒันาพืน้ที ่ โครงการหญ้าบวกโคเท่ากบั ๑ ล้าน มส่ีวนช่วยพฒันาพืน้ทีอ่นัแห้งแล้งให้อดุมสมบรูณ์ขึน้ 
หลงัจากการปลกูหญ้าจนเตม็พืน้ทีแ่ล้วความชุม่ชืน้ในดินเร่ิมมากขึน้ การปลูกพืชแบบผสมผสานกท็�าได้ดขีึน้ รวมถึงการ
ใช้มูลจากโคมาท�าเป็นปุ๋ยส�าหรับปลูกหญ้าและพืชพรรณอื่นๆ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและครบวงจร 

 ๑. พัฒนาคน โดยการให้ความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก  
และการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อวางรากฐานและเครือข่ายในการปลูกหญ้า 
รวมถึงการเลี้ยงโค เพื่อเป็นการรวมกลุ่มในการหาตลาดเพื่อจ�าหน่ายหญ้าที่มากเกินความต้องการ เพราะหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง ๑ เป็นหญ้าที่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

เริ่มต้นจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่ง
 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เป็นหญ้าที่สามารถขึ้นได้ในพื้นที่แห้งแล้ง 
ใช้น�้าน้อยในการดูแล แต่ทว่าหญ้าไม่ใช่พืชเศรษฐกิจที่จะท�าให้เกิดรายได้
เป็นกอบเป็นก�า ด้วยแนวคิดของพลังปัญญาที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ด�ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ในเมื่อท�าการเกษตรยากนัก การเรียนรู้เพื่อที่จะ 
หนัไปเลีย้งสตัว์โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ทีเ่หมาะกบัการเลีย้งสตัว์อย่าง 
โคพันธุ์พื้นเมืองและโคขุนที่มีราคาดี จึงเป็นหนทางที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้า

 จากพืน้ทีว่่างเปล่าอนัแร้นแค้น สามารถปลกูหญ้าเนเปียร์ จนกลายเป็นพืน้ดนิอนัชุม่ชืน้ สามารถปลกู

พืชพันธุ์ได้หลากหลาย กลายเป็นที่นิยมในชุมชน ผู้คนสนใจและหันมาปลูกกันเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ชุมชน

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 นอกจากนีย้งัมีโครงการ เลีย้งไก่พระคู่หางด�า เล้ียงไก่แจ้ญีปุ่่น เล้ียงไก่งวง เล้ียงสุกร เลีย้งปลาดกุ 

และการเลี้ยงหนอนให้ลูกไก่และปลากินเป็นอาหาร เพื่อเพิ่มความอยู่รอดอย่างมั่นคงและย่ังยืนของคน 

ในชุมชนอีกด้วย
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การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น
• ด�าเนินการท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมูลสัตว์ เพื่อน�าไปเป็นสารอาหารให้แก่หญ้าเนเปียร์
• มีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้แก่พื้นที่ท�าการเกษตรของกลุ่ม
• ให้ความรู้ในการเลี้ยงโคและปลูกหญ้าเนเปียร์แก่ผู้ที่สนใจ

การใช้ศาสตร์ท้องถิ่น

ในการด�าเนินโครงการหญ้า+โค = ๑ ล้านบาท ได้น�า ๓ ศาสตร์รวมกัน 
ตามแนวทางของโครงการพลังปัญญามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

ท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์
จากมูลสัตว์ เพื่อเป็น 

สารอาหารแก่หญ้าเนเปียร์

เลี้ยงไส้เดือน
เพิ่มธาตุอาหาร

ให้ความรู้การเลี้ยงโค
และการปลูกหญ้า

แก่ผู้ที่สนใจ

DA17030076_book.indd   164 5/26/2560 BE   9:33 AM



165พลังปัญญา
POWER of WISDOM

การใช้ศาสตร์ของพระราชา

ประสานประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมด้วยไมตรี

การใช้ศาสตร์สากล
• มีการสืบค้นหาข้อมูล หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
• มีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์หญ้าจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• มีการขอข้อมูลสายพันธุ์โคจากกรมปศุสัตว์อ�าเภอ
• เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมที่จะให้ความรู้ผู้ที่สนใจอยู่เสมอ

การใช้ศาสตร์สากล

หาความรู้เพิ่มเติม
จากอินเตอร์เน็ต

หาข้อมูลพันธุ์หญ้า
จากผู้เชี่ยวชาญ

ขอข้อมูลสายพันธุ์โค
จากปศุสัตว์อ�าเภอ

เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้

การใช้ศาสตร์ของพระราชา
• ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยท�าการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นหลักในการด�าเนินงานของโครงการ สามารถ 
แยกผลประโยชน์ให้ลงตวัด้วยความชดัเจน มจีรรยาบรรณในส่วนรวมและส่วนตวั ในขณะเดยีวกนักป็ระสานประโยชน์ส่วนตวั
และส่วนรวมให้เป็นพลังในการพัฒนาในวิถีการปฏิบัติงานด้วยความชัดเจนในประโยชน์ของหญ้า ประโยชน์ของวัว และเมื่อ
รวมกับความช�านาญ ความคิดที่ละเอียดถี่ถ้วน ความตั้งใจที่จะประสานประโยชน์ ปัจจัยที่มีและที่ยังไม่ได้ใช้งาน เช่น ที่ดิน
ว่างเปล่าแต่เดิม จึงเกิดกระบวนการของเหตุผลและปัญญา รู้ชัด ความส�าเร็จจึงเกิด
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