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   ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงงำนโดยไม่เห็นแก่ควำมเหน็ดเหน่ือยเพื่อประชำชน 
ชำวไทย พระองค์เคยมีกระแสพระรำชด�ำรัสว่ำ พระองค์จะมีควำมสุขได้ ก็ต่อเมื่อคนไทย 
มีควำมสขุ ดงันัน้เป้ำหมำยทีเ่รำตัง้ไว้กค็อื กำรสร้ำงควำมสุขอย่ำงยัง่ยนืในชมุชน...  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน

หมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำมรอยเท้ำพ่อหลวง

	 กว่า	15	ปี	ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
วิถีชุมชนหนองกระโดนมน	 อ�าเภอหนอง
หญ้าไซ	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีได้ด�าเนนิงานตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความมุ่งมั่น	จนสามารถ
เปลีย่นแปลงหมูบ้่านหนองกระโดนมน	ชมุชน
ที่เคยเต็มไปด้วยปัญหา	 ให้พลิกฟื้นกลับมา
อยู่เย็นเป็นสุขได้	ด้วยการ	“เดินตามรอยเท้า
พ่อหลวง”	
 คุณเกษมชัย แสงสว่าง	ฝ่ายประสาน
งานและประชาสัมพันธ์	 ศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน	เล่าให้ฟัง
ถงึจดุเร่ิมต้นของการเข้าสูก่ระบวนการพฒันา
ว่า	จากการจดัท�าแผนแม่บทชมุชนในปี	2544	

ท�าให้ชาวบ้านหนองกระโดนมนค้นพบปัญหา
ร่วมกัน	คือหนี้สินจากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว
ที่ต้องพึ่งพาปุ๋ยและยาเคมี	ท�าให้มีต้นทุนการ
ผลิตสูง	หน�าซ�้ายังเกิดปัญหาสุขภาพตามมา
 “เราเคยตรวจสารเคมีในเลือดของ 
ชาวบ้าน 97 คน มถีงึ 90 คน ทีต่รวจพบสารเคมี  
ท�าให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักร่วมกัน  
ว่าจะต้องลด ละ เลิก ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง  
แล้วหันมาท�าเกษตรกรรมยั่งยืนแทน” 
 
เปลี่ยน “ปัญหำ” ให้เป็น “ปัญญำ” 
 ก�านันแมน ภูผา	 ผู้น�าชุมชนในสมัย
นั้น	เป็นผู้ริเริ่มน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
มาปรับใช ้กับวิ ถี ชี วิ ตของคนในชุมชน	 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจากหน่วยงานต่างๆ	อย่าง
กองทุนเพื่อสังคม	 และส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จึง
น�าไปสู่การแสวงหา	“องค์ความรู”้	ด้านอาชพี
เกษตรกรรม	 เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ
ท�าให้ชุมชนสามารถต่อสู้กับปัญหาได้	
	 กลุ ่มแกนน�าชุมชนได ้เข ้าไปศึกษา 
เรียนรู้ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 
โดยมอีาจารย์ววิฒัน์	ศัลยก�าธร	เป็นผูถ่้ายทอด 
ความรู ้และจุดประกายความคิดในการ
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรเคมีมาสู ่การท�า
เกษตรแบบพึ่ งพาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	 เกิดแรงบันดาลใจในการ
ก่อตั้งศูนย์เรียนรู ้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
หนองกระโดนมนขึ้น	 เพื่อเผยแพร่องค์ความ
รู้เหล่านี้ให้ชาวบ้านได้น�าไปปรับใช้	 เปลี่ยน
ปัญหาด้วยปัญญาที่เกิดจากการลงมือท�า
	 คณุเกษมชยัเล่าว่า	“เป้าหมายแรกของเรา 
ก็คือคนในหมู่บ้าน ถ้าเราสามารถสร้างความ 
เข้าใจให้กบัคนในหมูบ้่านของเราได้ ทกุคนได้ 
รับรู้ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน 
การท�างานมันจะเคลื่อนไปในทางเดียวกัน 
 หลังจากที่คนในหมู่บ้านเข้าร่วมอบรม
แล้ว กม็หีน่วยงานต่างๆ ติดต่อเข้ามามากมาย 
ต้องการให้เราเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับ
ชาวบ้านจากที่ต่างๆ ซึ่งที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้
ออกแบบหลักสูตรไว้หลากหลาย ตามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่ม อย่างการอบรมต้น
กล้าอาชีพ ก็เป็นหลักสูตรติวเข้ม 8 วัน 7 คืน 
หรือ 5 วัน 4 คืน แต่ถ้ากลุ่มไหนมีเวลาจ�ากัด 
ก็มีหลักสูตร 1 วัน หรือครึ่งวันไว้รองรับ”

ศูนย์เรียนรู ้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน... 
ตำมรอยพ่อ
	 พื้นท่ีโดยรอบของศูนย์เรียนรู ้เกษตร
อินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมนเต็มไป
ด้วยฐานการเรียนรู ้ต่างๆ	 เช่น	 ฐานคนมี
น�้ายา	 -	 เรียนรู้การท�าน�้ายาอเนกประสงค์
ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 ฐานคน
เอาถ่าน	 -	 เรียนรู้วิธีการเผาถ่านด้วยเตาเผา
ประสิทธิภาพสูง,	ฐานเกษตรอินทรีย์ คนมี
ฮอร์โมน	-	เรียนรู้การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	สาร
ไล่แมลงจากสมุนไพร	 ฮอร์โมนจากผักผลไม้,	
ฐานการคัดแยกขยะ	-	เรียนรู้วิธีการคัดแยก
ขยะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด	เพิ่มมูลค่าจาก
ขยะให้เป็นทองค�า,	 ฐานหมูหลุม	 -	 เรียนรู้
การใช้ประโยชน์จากมูลหมู	 และการด�าเนิน
งานของกลุม่เลีย้งหมขูนุทีป่ระสบความส�าเรจ็	
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จนสามารถจดัสวสัดกิารให้กบักลุม่ของตนเอง
ได้	ซึง่แต่ละฐานจะมวีทิยากรชาวบ้านคอยให้
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้า
ร่วมอบรม	
	 นอกจากนี้ยังมีฐาน 1 ไร่แก้จน	 ที่ผู้
เข้าร่วมอบรมจะได้เห็นรูปธรรมของการน�า
ความรู ้มาสู ่การปฏิบัติจริงในแปลงเกษตร
ผสมผสาน	 ทั้งการปลูกผักและเลี้ยงสัตว	์ 
รวมถงึการด�าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียงของชาวบ้านหนองกระโดนมน	ซึ่งมี
หลายครอบครัวที่สามารถเป็นตัวอย่างของ
ความส�าเร็จในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
	 คณุเกษมชยัเล่าว่า	“หลงัจากทีช่าวบ้าน
ลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยและยาเคมี ประมาณ 2  
ปีแรก ผลผลิตจะลดต�่าลง คนที่เขาท�าเคมีได้ 
ข้าวไร่ละเกวียน (100 ถัง) เราท�าได้ไร่ละ  
50-60 ถงั แต่ได้เงินพอๆ กนั เพราะต้นทนุเรา
ถกูกว่า เราไม่ต้องซือ้ปุย๋ซือ้ยา แถมยงัขายข้าว

ได้ราคาดีกว่าอีกต่างหาก เพราะข้าวของเรา
เป็นข้าวปลอดสารพิษ พอเข้าปีที่ 3 จุลินทรีย์
ทีเ่ราใส่ลงไปในดนิเริม่มากข้ึนๆ ท�าให้ดนิดข้ึีน 
ความอุดมสมบูรณ์ก็กลับมา มีบางคนท�านา 
21 ไร่ ได้ข้าวถึง 27 เกวียน ก็เป็นตัวอย่าง
ที่ท�าให้ชาวบ้านที่ยังลังเล ไม่แน่ใจ หันมาใน
แนวทางนี้กันหลายคน” 
	 ป ัจจุบันนี้บ ้านหนองกระโดนมนมี 
โรงสีข้าวชุมชนท่ีรองรับข้าวจากกลุ่มนาข้าว
ปลอดสารพิษ	ซึ่งมีสมาชิกกว่า	50	ครัวเรือน	
ในแต่ละปีมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจ�านวนมาก	
ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มข้ึน	 ภาระหนี้สิน
ลดลง	และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ก้ำวต่อไปเพื่อควำมยั่งยืน
	 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่น
ใหม่	 ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการ
ด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ	 อีกทั้งปัญหา
และอปุสรรคทีพ่บ	คอืความเปลีย่นแปลงของ
สภาวการณ์ต่างๆ	เช่น	ปัญหาภัยแล้ง	วิกฤต
เศรษฐกจิ	ฯลฯ	ท�าให้ชุมชนเกดิความอ่อนไหว 
และเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ดังนั้น
การด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ	 จึงต้องท�า
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อย่างต่อเนื่อง	 และต้องศึกษาหาองค์ความรู ้
ใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 เพื่อรองรับปัญหาใหม่ๆ	 ที่
เข้ามา	 และสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้
อย่างแท้จริง
	 การมีส ่วนร ่วมของภาคส่วนต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน	 ผู ้น�าชุมชน	 องค์กร
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 เป็น
ปัจจัยความส�าเร็จส�าคัญที่ท�าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ	
สามารถด�าเนินงานได้อย่างราบรื่น	 โดยได้
น้อมน�าหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มาเป็น
หลกัในการท�างาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งประกอบด้วย	“3	ห่วง	
2	เงื่อนไข”	คือ	“ความพอประมาณ	มีเหตุผล	
มีภูมิคุ ้มกัน”	 บนเงื่อนไข	 “ความรู้”	 และ	
“คุณธรรม”	
 “ก้าวต่อไปของชมุชนกค็อืการเชือ่มต่อ 
กับตลาดให้มากขึ้น เพื่อรองรับผลผลิต 
ของกลุ่มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยศูนย์เรียนรู้ฯ 
จะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่าง 
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นการผลิตจะต้องมี
คณุภาพ และต้องไม่หลอกลวง ไม่คดโกง หรอื 
เอาเปรียบผู้บริโภค ยึดมั่นในหลักการผลิต

อย่างมีคุณธรรม เพราะสิ่งนี้เป็นหัวใจส�าคัญ
ที่จะท�าให้เกิดความยั่งยืน...”	 คุณเกษมชัย
กล่าวทิ้งท้าย
	 ศูนย์เรียนรู ้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
หนองกระโดนมนนับเป็นองค์กรเครือข่ายที่
ท�างานร่วมกบัศนูย์คณุธรรมมาอย่างต่อเนือ่ง	
จนหมูบ้่านหนองกระโดนมนได้รบัคดัเลอืกให้
เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 และ
เป็นหมู่บ้านคุณธรรมตัวอย่างด้านการลด	ละ	 
เลิกการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	รวมถึงการลด	ละ	เลิกอบายมุข	
จากการเข้าร ่วมโครงการวัดปลอดเหล้า	
รณรงค์ให้ชมุชนร่วมมอืกนัจดังานกฐนิ	ผ้าป่า	
และงานประเพณีปลอดเหล้าจนประสบ 
ผลส�าเร็จ	 กลายเป็นวิถีปฏิบัติของชุมชน 
ท่ีสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข	 สมดังเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้...




