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ผศ. อํานาจ เย็นสบาย : ทานเปนผูที่จะอธิบายถึงระบบคิด การปฏิบัติหรือความเชือ่ มโยง
ของแนวคิดพอเพียง ซึ่งมีลักษณะที่มีชวี ิต
ขออนุญาตใชคําวามีพลวัต ไมใชเปนสูตรสําเร็จรูป
แบบอยางตายตัว กระบวนการทํางานของทานในฐานะผูนําชุมชนไดกาวผานขั้นตอนที่สําคัญตั้งแต
ในระดับชุมชน จนกระทั่งระดับขามชาติ แตวาเราคงไมพูดเฉพาะผลสําเร็จเราคงจะตองใหทา นถอด
บทเรียนความยากลําบาก ความลมเหลว ลุกขึ้นลมเหลว ลุกขึ้นแลวก็ดําเนินงานอยางตอเนื่อง อยาก
กลาววาทานอาจารยพงษศกั ดิ์ ธํารงรัตนศิลป ก็คือ กรรมการผูทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยชุมชน
สระแกว เปนประธานชมรมเกษตรอินทรียซึ่งผมคิดวาคําวาเกษตรอินทรียสะทอนนัยยะของความ
เปนคูตรงขามของกระแสหลัก ในหลายๆเรื่องหรืออาจจะเปนสัญลักษณหนึ่งถึงเวลาที่สมควร ผม
ขอกราบเรียนเชิญอาจารยพงษศักดิ์ ธํารงรัตนศิลป บรรยายพิเศษเรื่องถอดบทเรียนความรูกับชุมชน
กับพลวัตแนวคิดพอเพียง กราบเรียนเชิญครับ
พงษศักดิ์ ธํารงรัตนศิลป: ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่โอกาสมาถายทอด
บทเรียนของชนบท ดีใจที่มาพบทานผูทรงคุณวุฒิทานที่จะเปนสถาบันในการผลิตครูตนแบบ ผมอยู
จังหวัดเล็กๆครับ จังหวัดสระแกว จังหวัดชายแดนที่มีแตความยากจน ประชาชนที่นั่นไดรับ
การศึกษานอยมีหนี้สิน ณ วันนี้เราไดทํากับกลุมชนเล็กๆ เริ่มตนเมื่อป 2543 เราไดรวมตัวกันนั่งคุย
กันไดประมาณสัก 7 เดือน คุยกันทุกเดือนวาเราจะแกปญหาความยากจนในชนบทไดอยางไรทุก
คนชวยกันคิดวาตนเหตุของความยากจนมาจากตรงไหน เกษตรกรมีหนี้สินลนพนตัวอยางไรดังนัน้
จึงเกิดความคิดวาตองทําเศรษฐกิจพอเพียง ถาเราใชเคมีเราตองซื้อจากตางชาติ ปุยเคมีตองซื้อเขา ยา
ฆาแมลงตองซื้อเขา ทุกอยางซื้อหมด เราขายความอุดมสมบูรณของแผนดินแมเรา ในราคาถูกๆ
เทานั้นนี้คือปญหาสําคัญที่เกิดความยากจน
เราก็หันกลับมามองวาถาเราใชเศรษฐกิจพอเพียง
พึ่งตนเองใหทงั้ หมดละ การผลิตทุกอยางใชปจจัยในประเทศเรามันจะไปรอดไหม เราก็คิดวาเกษตร
อินทรียคือทางออก จริงๆแลวผมชอบใชคําวาเกษตรธรรมชาติมากกวาเกษตรอินทรีย แตเนื่องจาก
พอเราใชคําวาเกษตรธรรมชาติเราก็จะมีขอถกเถียงกับนักวิชาการเกษตรทั้งหลายวามันไมใช ทั้งที่
เราทําอะไรทุกอยางมันอิงกับธรรมชาติ แตวาบานเรานักวิชาการ เอาคําศัพทคําวา Organic ของ
ตางชาติมา แลวก็มาแปลความหมายวามันตองเปนเกษตรอินทรีย ฉะนั้นเราก็คยุ ในหมูสมาชิกเราวา
เอาละอินทรียก ็อินทรีย ธรรมชาติก็ธรรมชาติละมันก็คอื ความหมายเดียวกัน เราก็มาคิดวามันตอง
เปนเกษตรอินทรีย เมื่อเปนเกษตรอินทรียแ ลวเราจะทําอะไร ที่เกิดประโยชนสูงสุด ที่แกปญหา

ความยากจนได เราก็มาวิเคราะหพืชแตละพืชที่สามารถทําได วิเคราะหไปวิเคราะหมาก็ไปมอง การ
ทําเกษตรอินทรียที่ไมใชอยูในระดับชนบทเพียงอยางเดียว ไมใชอยูใ นครัวเรือนมันจะตองมีที่ขาย
ขายแลวไดราคาดวย เราก็มองวาหนอไมฝรั่งมันนาสนใจ ขอหนึ่งราคามันดี ราคามันสูง ถาทานไป
ตามซุปเปอรมาเก็ตจะรูสึกวาหนอไมฝรั่งราคาแพงกวาผักอื่นๆ เราก็วิเคราะหตอวาหนอไมฝรั่งมี
ขอดีขอเสียอยางไร เราก็มองปญหาวาเราสามารถแขงขันกับทั่วโลกได ตอนนี้ผมสามารถทาทั่วโลก
ไดเลยวาแขงขันกับเราไดเลยถามาแขงขันกับคนไทยเมื่อไร อเมริกาก็ดี ญี่ปุนก็ดี แพเราหมด แพ
อยางไร ขอ 1 หนอไมฝรั่งปลูกในประเทศหนาวเก็บเกีย่ วได 3 เดือน ถึง 4 เดือน ไมเกิน 4 เดือน
ในขณะที่ปลูกในประเทศไทยเก็บได 12 เดือน ในชวงเวลาเราชนะเขาแลว ประเด็นที่ 2 หนอไมฝรั่ง
ใช High Technology ไมไดเลยไมมีอะไรใดๆมาเก็บมันๆไดเลยยกเวนมนุษยมันตองเก็บทีละหนอ
เมื่อเก็บทีละหนอคาแรงบานเราในสมัยที่ผมเริ่มตนทั้งวันเลย 120 บาท ในขณะที่อเมริกา ชัว่ โมง
หนึ่ง 8 เหรียญ 8 x 4 = 32 วันหนึ่งก็เกือบ 3,000 บาท ของเราทําทั้งวันได 120 บาท ดวยเรื่องของ
คาแรงเราชนะเขาอีกแลวครับ ประเด็นที่ 3 ที่เราคิดคือวา ถาปลูกในอเมริกาเนื่องจากเปนเขตหนาว
ฉะนั้นการเติบโตเรื่องของจุลินทรีย ของความหลากหลายทางธรรมชาติสูเราไมได ในขณะที่ของเรา
ความหลากหลายทางธรรมชาติเราสูงมาก และเรื่องของภูมิประเทศภูมิโอกาสมันใหฉะนัน้ เราชนะ
เขาอีกแลวครับ ดวยเหตุผลหลายๆ ประการนี้ ทําใหพวกเราตัดสินไดวาเราจะเอาตัวนี้ แลวอีก
ประเด็นหนึ่งการที่หนอไมฝรั่งตองใชแรงงานเก็บ ฉะนัน้ มองไปทั่วประเทศไทยเลยครับ บริษัท
ยักษใหญทั้งหลายไมสามารถทําได เพราะวาหนอไมฝรั่งเปนเกษตรอินทรียที่ตองใชความขยัน ของ
เกษตรกร หกโมงเชาถึงแปรง หกโมงเย็นกลับบานซึ่งบริษัทยักษใหญในประเทศไทยเคยทดลองทํา
เปนแปลงใหญ ปรากฏวาขาดทุน เพราะเวลาจางคนงาน แปดโมงเขางาน สี่โมงกลับบาน ไมไดครับ
ดวยขอเดนและขอไดเปรียบอันนี้เราจึงตัดสินใจไดวาหนอไมฝรั่งอินทรีย และคิดตอวา ทําอยางไร
จะขายได เราก็เลือกเอาบริษทั ผูสงออก ในประเทศไทยมีบริษัทผูสงออกใหญๆ เรื่องหนอไมฝรั่งอยู
สัก 10 บริษัท เราก็ตองไปหาบริษัทที่มีความทางเศรษฐกิจ คือไมใชวา เราสงหนอไมไปแลวเบีย้ วเรา
และตองมีคุณธรรม เลือกไปเลือกมา 10 กวาบริษัท หัวขบวนเลยเราก็ไมเลือกเราเลือกกลางๆ ขบวน
ดูแลวเจาของบริษัทหรือประธานบริษัทมีคุณธรรมใหพรรคพวกที่อยูใ นกรมสงเสริมชวยเช็คก็ไป
จับมือกับบริษทั สวีฟท เชื่อไหมครับทานวาเราทําธุรกิจเปน สิบๆลานตอปในชวงเริ่มตน คุยกันไม
ถึงนาทีในการตกลงทําสัญญาคือเราพูดคุยวาเราจะทําสัญญาซื้อขายลวงหนาทุก 3 ป เซ็นสัญญากัน
ราคาตายตัวเลย พอผมตกลงที่จะนําทานไปที่บานผมเลยครับ อาจารยอํานาจก็เคยไปที่บานไป เปน
ชนบทเล็กๆก็นั่งคุยกันผมก็เลี้ยงกาแฟทานแกวหนึ่งแลวก็บอกวา คุณไพรชยน เอื้อทวีกูล ผมเปน
คนไทยอยากจะชวยเกษตรกรไทย คุณซื้อเทาไร? เขาก็คิดแลวบอกวา เอารับประกันขั้นตนเลยนะ
เกรดเอ 45 บาท แลวเรียงลําดับมาเฉลี่ยแลวประมาณ 33 บาทโดยเฉลี่ย ในใจผมมีโจทยแลวครับ
เกิน 25 ผมเอาแนๆ นี่ทานมาบอกวาเฉลี่ย 33 บาทผมตกลงทันทีครับ แลวก็คุยกันเรื่องอื่น เรื่องธุรกิจ
การคาจบแลวคุยเรื่องของการเปนคนไทยคุยถึงวาจะชวยเกษตรกรอยางไรเมื่อเริ่มทํา ผมมีการอบรม
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เกษตรกร
เพราะเกษตรที่สระแกวนีเ่ ปนเริม่ ตนจากทีไ่ มรูเลยวาเกษตรอินทรียมันคืออะไร?
หนอไมฝรั่งตนหนาตาอยางไรก็ไมรู
ผมก็ขอความรวมมือจากพันธมิตรในจังหวัดสระแกวมา
รวมงานวานครปฐม ราชบุรีเขาปลูกหนอไมฝรั่งกันอยางไร กลับไปก็จัดอบรมเลยเรื่องเกษตร
อินทรียเรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพ ปุย หมักชีวภาพ เราคิดวาตองใหเขาพึง่ ตัวเองไดทั้งหมดตองสอน
ขบวนการผลิตเขาใหไดท้งั หมด เราสอนเรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพ ปุยหมักชีวภาพ เผอิญที่ผมอยูที่
จังหวัดสระแกวมีการเลี้ยงโคนม เราก็ไปมูลโคมาทําปุยหมัก แลวเราสรางกติกากันครับหามใชเคมี
โดยเด็ดขาดไมวาปุยหรือสารฆาแมลง ทําทําไปก็มีคําทีพ่ ูดกันวา “มันผูใดใชเคมีถอื วามันผูนั้นบอน
ทําลายชาติ” เขาก็มีการประชุมกันทุกเดือน ป2543 เริ่มตนจาก 47 ครอบครัว พวกนี้หัวไวใจสู พอ
เห็นดีปุบก็ทําเลย 47 ครอบครัวพอตอมาก็จะขยายเรื่อยๆ พอป 2544 เริ่มเห็นผลบางเพิ่มมาเปน 90
ครอบครัว ป 45 เปน 176 ครอบครัว ป 46 เปน 261 ครอบครัว พอป 2547เพิ่มเปน 592 ครอบครัว
ตอนนี้เรามีสมาชิกอยู ประมาณ 592 ครอบครัว ทําสัญญากับบริษัทสวีฟท 3 ปครั้ง เราเรียกวาคอน
แท็คฟารม คือสัญญาซื้อขายลวงหนา คือตอนนี้กําหนดวาถาเปนเกรดเอซื้อในราคา 48 บาท 3 ป พอ
ครบ 3 ปคุยกันใหมวา 3 ปขางหนาจะซื้อกันในราคาเทาไร เวลาคุยไมใชเพียงบริษัทกําหนดมา ก็มี
ตัวแทนของเกษตรกร และมีบริษัทมานั่งคุยกันวามันเปนอยางไรบาง แนวโนมตนทุนการผลิตสูง
แคไหนแลวเกษตรกรจะอยูไดในอัตราเทาไร อันนี้ก็เปนเรื่องการพัฒนา ในปจจุบันนี้ จากสมาชิก
592 ครอบครัวเราจะมีหนอไมฝรั่งสงบริษัทสวีฟททั้งหมดวันหนึ่งประมาณ 5 ตันปหนึ่งจะมีเงินเขา
จังหวัดสระแกว 60 ลาน เฉพาะกลุมเล็กๆนี่แหละครับ ก็เกิดคําถามขึน้ มีนักพัฒนาหลายๆองคกรเขา
ไปถามผมถามันมีรายไดดีๆอยางนี้แลวมันไมเปนนายทุนหรือ มันจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร
ผมก็ตอบเขาวา การทําเรื่องเบื้องตนเรากําหนดเลยวาครอบครัวหนึ่ง 2 ไร สองตายายทําไมใหเกิน
กําลัง จํากัดทีจ่ ะไมมีการจางแรงงาน ทุกคนตองพึ่งตัวเองทั้งหมด 2 ไรไมเกินนั้น ถาเกงขยายไดไม
เกิน 4 ไร เพราะวา 4 ไรตองใชความขยันอยางมาก พอเราทําไปสัก 2 ป คือทุกเดือนเราจะมีประชุม
กัน ถึงปหนึ่งเราก็จะนํามาสรุป สิ่งที่เห็นชัดอันหนึ่งในสมัยกอนชาวไรชาวนา หรือชาวชนบทชอบ
เลนหวยมาก หวยใตดนิ หรือหัวสามตัวทานที่อยูในที่นอี้ าจเคยเลนดวย ชอบดวยก็ไดทําไปทํามาเขา
บอกเขาไมเลนหวยเลย ก็ถามเขาวาทําไมไมเลนทั้งๆที่ชอบ บอกวามันตองมา หกโมงเชากลับหก
โมงเย็นทําไปทํามาลืมวันหวยออก เพราะวารายไดของเขาขั้นต่ํา 300 บาท ขั้นสูง 2,000 บาท ตอวัน
แลวถาไมเก็บสักวันหนอไมก็สูงเกิน ทําไปทํามาลืมวันหวยออกเลิกซือ้ หวย แลวมาสรุปกันอีกสูบ
บุหรี่ละ เขาบอกวาสูบนอยลง สาเหตุก็เพราะวาเวลาเขาไปในแปลงจะมีกติกามาตรฐานของเกษตร
อินทรียสากล หามสูบบุหรีใ่ นแปลง ก็บอกวาตองเอาบุหรี่ไวในกระตอบพอหิวบุหรี่กวาจะเดินไป
ถึงบอกวามันหมดหิวแลว ตองทนเอา หลังจากเลิกงานจึงสูบ แลวอีกประเด็นหนึ่งคือในแปลง มัน
ตองใชสปริงเกอรในการรดน้ํา ถาพกบุหรี่ไปบุหรี่เสียหายก็ตองเก็บไวในกระตอบอีก ใครอยากจะ
อดบุหรี่นะครับ ถาอยากบุหรี่มากๆ อาบน้ําหายเลย นิโคตินที่มันจะขึ้นมาตามผิวหนังเรามันถูก
สะกดดวยน้ํา ฉะนั้นถึงอยูก บั สปริงเกอรเวลาหิวบุหรี่กใ็ หน้ํามันถูกตัวมากๆก็หายหิว ก็ทําใหเขาลด
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บุหรี่ไดนอยลง หลังจากนัน้ เราก็ไดคุยกัน วาไดเงินวันละ 600 บาท หรือโดยเฉลี่ยไดวันละ 700 บาท
ตอคน เดือนหนึ่ง 20,000 บาทแลวเงินหายไปไหน? จึงมีการทําบัญชี เขาเรียกกันวา “บัญชีชีวิต”
แลวก็ไมเอาหลักวิชาการมากมาย เพราะสวนใหญ ป.4 ป.6 บอกกันงายๆ รับขางซายจายขางขวาแลว
บันทึกมา มีคนหนึ่งครับบันทึกไดเดือนหนึ่งก็มาหาผมบอก “ครูผมผมจะเลิกกินเหลาแลว” ผมก็
ถามไปวา “ทําไมวะสันต?” ชื่อนายสันต สุขเกษม ตั้งแตทําบัญชีชีวิตมานี่รูเลยวา เดือนหนึ่งจาย
คาเหลาคาเบียรสามพันกวาบาท เขาบอกแยเลย ผมก็ถามทําไมใชเยอะอยางนัน้ เขาก็บอกวาตั้งแต
ทําหนอไมเครดิตมันดีเขาก็ชวนกินเหลาหมด ไมมีเงินไมตองจายลงบัญชีไวแลวสิ้นเดือนคอยคิดกัน
เพราะเขาทําบัญชีเขารูตัว เขาจึงเลิกเหลาไปโดยปริยาย และปนี้เราก็รณรงคตอพยายามใหทั้ง
หมูบานลดละเลิกอบายมุขนีค่ ือการใชเศรษฐกิจพอเพียงทําใหเขารูตวั ของเขา แลวมีเรื่องตลกรานคา
ปุยเจอพวกเราถาม “เฮยหายหนาหายตาไปไหนเลิกทําเกษตรแลวหรือ?” เพราะไมเคยไปซื้อปุยซื้อ
ยาเขา อันนีก้ ค็ ือการพึงพาตัวเองซึ่งเราเนน แลวใชปจ จัยการผลิตทั้งหลายทั้งปวงจากภายในของเรา
ทั้งสิ้น เราจะดูกอนวาในอําเภอเรา ในตําบลเรามีอะไรนํามาใชประโยชน ใชใหหมดแมกระทั่งเศษ
ผักที่แมคาเขาทิ้ง เราก็ไปขอมาทําน้ําชีวภาพมูลโคที่เขาเลี้ยงไปซื้อ มันก็เลยทําใหเศรษฐกิจใน
จังหวัดสระแกวหมุนเวียน ทีอ่ ําเภอวังสัมบูรณ หรือที่อําเภอที่เรามีกลุมหนอไม ตรงนัน้ มูลโคจะขาย
ดีมาก ตอนแรกใชมูลไกดว ยแตพอไขหวัดนกมามาตรฐานเกษตรสากลบอกหาม ฉะนั้นคนเลี้ยงไก
ลําบากนิดหนึง่ มูลมันขายยากเพราะเขาหาม นี่คือสิ่งที่เราทํา เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
พิสูจนชัดเลย ทํากันมา 5 ป เกษตรกรอยูไ ด และอยูไดดีดวยจริงถาพวกทานมีโอกาสเชิญไปชมที่
สระแกวนะครับยินดีตอนรับ เรามีสมาชิกคนหนึ่งขาขาดจากกับระเบิด เขาทําหนอไมฝรั่งกอนที่เขา
จะทําเขามีหนีส้ ินอยูประมาณ 300,000 กวาบาทมาวันนีเ้ ขาใชหนีห้ มดแลว เพราะเราพยายามกระตุน
วาคุณมีเงินแลวคุณเอาไปใชหนี้คุณตองวางแผนการใชเงินใหดี ตอนนี้เขาก็เอาไปสรางบาน นี่ละ
ครับเศรษฐกิจพอเพียงสามารถชวยได เพราะเขาพึ่งตัวเองและปจจัยการผลิตภายในทั้งหมด ใน
ขณะเดียวกันถาทําใหเขารูจกั ตัวตนของเขาเอง รูจักใชจา ยอยางพอประมาณก็จะทําใหเขาสามารถ
แกปญหาความยากจนในครอบครัวของเขาได พอเศรษฐกิจเขาดีขนึ้ เขาก็เริ่มคิดวานาจะมีกลุมสัจจะ
ออมทรัพยนะเปนการถือสัจจะ กลุมสัจจะออมทรัพยทนี่ ั่นจะมีอันหนึง่ ที่เราคิดกันคือจะไมมกี ารให
กู ออมเพื่อเอาใจมาเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน แลวก็ใครที่เดือดรอน สมมุติวาปวยตองไปโรงพยาบาล
เขาจะจายสํารองใหรายละ 2,000 บาท โดยไมคิดดอกเบีย้ แตตองใชคืนนะครับ ไมใชจายขาดเพื่อให
กองทุนมันคงอยู แตคุณเดือดรอนคุณเอาไปใชไมคิดดอกเบี้ยกัน เมื่อคุณมีเอามาคืน มันก็จะทําให
การเอื้ออาทรในสังคมชนบทมันเกิดขึน้ นี่คือสิ่งที่เศรษฐกิจพอเพียงทําได ฉะนั้นผมคิดวาการที่เรา
ไดมานั่งคุยกันวันนี้ถึงครูตนแบบผมดีใจมาก ผมเคยพูดกับองคกรการศึกษาในจังหวัดสระแกววา
“จะแกปญหาความยากจนไดจะตองเอาครูทั้งหลายมาทําความเขาใจเรื่องเกษตรอินทรีย เรื่องของ
การพึ่งตนเองใหไดกอน” และครูนแี่ หละก็จะเปนกองทัพอันมหึมาที่จะแพรกระจายความรูไปสู
เกษตรกร หลังจากที่เราดําเนินมาตอนนี้ประมาณ 6 ปแลวจาก 43 จนถึงปจจุบัน สิ่งที่เห็นชัดก็คือวา
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เราไดเรื่องเศรษฐกิจ สมาชิกเราอยูกันอยางเปนสุข อยูกันอยางพอเพียง แลวทานจะเห็นภาพอันหนึ่ง
เปนภาพทีน่ ารักมากสําหรับสังคมไทย ในวันเสารอาทิตยที่ลูกหลานไมไดไปเรียน เขาก็จะไปชวย
พอแมทํางานตามกําลังความสามารถ ไอตัวเปยกก็นั่งอยูในกระตอบคอยลาง ไอตัวโตหนอยก็ไป
ชวยถอน แลวก็กนิ ขาวรวมกัน มันเปนภาพชีวิตของชนบทที่คิดวาประเทศไทยถาทําไดอยางนี้เรา
แกไขปญหาทางเศรษฐกิจของเราได เราแกปญหาความยากจนของเราไดอันนี้ก็คอื สิ่งที่พบในเรือ่ ง
เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอมก็เหมือนกันครับสิ่งแวดลอมดีขนึ้ เพราะเราไมใชเคมีไมทําลายแผนดินทําให
ดินเราดีขึ้น แลวบรรยากาศดีขึ้น เราเคยคุยเมื่อหลังจากที่เราทํามาแลว 2 ป กวาๆเกือบ 3 ป
ประธานกลุมผูปลูกหนอไมฝรั่งเกษตรอินทรียจังหวัดสระแกว คุณนิรันดร เทียนใจ เขาบอกผมวา
“อาจารยไอหนอไมฝรั่งนี้มันมีชื่อหนึ่งนะ เปนพืชปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน” ผมถาม
“ปรับเปลี่ยนอยางไร?” เขาก็บอก”ตัวผมเองเลย มีอยูวันหนึ่งกินเลี้ยงแตงงานแลวเลยเถิดไปเลย
กลับบานตี 3 กินเหลาแลวไปตอกันคางเลย 6 โมงเชาเมียมาเรียกไปเก็บหนอไมไมไปมันก็ดาพอไป
เก็บๆไป พอแดดออกเทานั้น หัวทิ่มอยูกลางแปลงหนอไมเลยตั้งแตวันนั้นรูอยูรูกินไปไหนไมเกิน 3
ทุมเลิก ถาเกิน 3 ทุมเดี๋ยวหัวทิ่มในแปลงหนอไมอีกมันจึงเปนพืชปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” คือพอเขา
ทําไปเรื่อยๆพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น เพราะเกษตรอินทรียไมรวดเร็วเหมือนเคมีมันตองใช
เวลา แลวพอเขาทํานานๆเขาก็คิดวาตางคนตางทํามันชักไมเขาทาแลว ไมคอยมีเวลาทําปุยหมักแลว
เพราะวาปุย หมักตองเอามูลสัตวเอารํา เอาน้ําสกัดชีวภาพคลุกใหเขากัน แลวหมักทิง้ ไวประมาณ 4-5
วัน ถาเปนกองเปดถาหมักแบบคนขี้เกียจก็ใสถุงแลวก็เปดปากแคนั้นก็ 7 – 10 วันเอาไปใชได มัน
ตองมีกระบวนการนี้เขาก็เลยตั้งกองทุนปุย กองทุนปุย ก็คือเอาเงินสมาชิกมากองรวมกัน สวนหนึ่งก็
ไปขอรับการสนับสนุนจากบริษัทสวีฟทเอามาซื้อมูลสัตวและของตางๆมารวมกันเลย แลววิธีที่เขา
สรางสูตรนารักมาก เขามี 10 หมูบาน เรามี 10 กลุมนะครับในจังหวัดสระแกว แลวก็มีติ่งไปอยูท ี่
จังหวัดจันทบุรีอยูหนึ่งอําเภอ และก็ทางฉะเชิงเทราอีกหนึ่งอําเภอ เขาก็สงตัวแทนมา 10 คนเลย
มาแลวตัวทนที่สงมาคือคนที่เกงที่สุดเรื่องปุยหมัก นั่งคุยมาสูตรนี้ดี สูตรนั้นดี แลวก็มาลองทํา
concept ของเขาคือตองไดปุยที่ดีมีคุณภาพ ทั้งตองประหยัดราคาถูก เขาก็ลองทําสนุกสนาน นี่คือ
ชาวบานมีกระบวนการคิดมีการรวมกลุมแลวมีกระบวนการทําและในการพึ่งพาตนเอง
เขาก็มี
ปญญา และมันมีภูมิปญญาที่นารักมาก ปแรกที่ทําบริษัทสงออกไปญี่ปุนไปยุโรป เราถูกจับดวย
มาตรฐานเกษตรอินทรียสากลไมใชเกษตรอินทรียในนีน้ ะครับ พวกกรมสงเสริม เซฟตี้ มันตองมีคํา
สรอยตอมา คือ ที่ทุกคนไมพูดคือสามารถรีเช็คไดหมดบอกไดเลยวาหนอไมหนอนี้เอามาจากแปลง
ไหน ปที่2 ทีเ่ ราทําญี่ปุนมาเปนเจาแรกเลยเจาของซุบเปอรมาเก็ตมาประมาณ 8 ราย มาถึงเราบอกวา
เราทําOrganic มันบอก I don’t believe. The small scale farmer can do. วาไอเกษตรกรตัวเล็กๆมัน
สามารถทําได เขาไมเชื่อ ผมก็พาเขาเดินดูตามแปลง มันเรียกเจาของแปลงมาถายรูปกับมัน ถามวา
จะเอาไปทําไม มันบอกวาจะเอาไปติดหนาซุบเปอรมาเก็ตมานี่ไอเกษตรกรตัวเปย กๆมันทําได มัน
ทําออแกนิกได แลวหนอไมเกรดเอ คือที่ดอกไมบาน ชาวบานก็ทําเลยเอาหมวกสวมไมใหมันบาน
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นี่เปนภูมิปญญา ญี่ปุนมาเห็นถายรูปกันใหญ มันบอกวามันเพิ่งเห็นหนอไมฝรั่งสวมหมวก แลวตอน
หลังเรารับออเดอรจากยุโรปๆไมชอบกินหนอไมที่มีสีเขียวชอบสีขาว แถมมีแรงจูงใจ ใครทํา
หนอไมฝรั่งสีขาวเกรดเพิ่มใหอีก 10 บาท ก็มาคิดใชหลักการครับคอโรฟลดถาถูกแดดเปนสีเขียวถา
ไมโดนแดดเปนสีขาวตอนแรกเอาไมหนีบไกยาง แลวเอาถุงดําเพาะมันไปเลย อันไหนหนีบแนนก็
เปนสีขาว อันไหนหนีบแลวลมพัดติ้วเลยก็เปนสีกระดํากระดาง ก็คดิ วาไมได จึงหันมาใชทอแอบ
สลอนแลวแผนพลาสติกสีดาํ ครอบไวใหแนนเลย แลววิธีครอบก็ตองใชเทคนิค คือถาครอบแลว
ปลายสีเขียวโผลออกมาหนอยหนึ่งก็ถือวาสอบตก ฉะนั้นก็ดแู ลหนอยโผลออกมาจากดินหนอยคล
อบเลยก็สามารถแกปญหาไดมีหนอไมขาวสงไปยุโรปได แลวปรากฏวาไอที่คลอบเกิดประโยชนแก
ชาวบานเยอะแยะเลย ไอหนอไหนที่คลอบน้ําหนักดี เพราะน้ําก็ละเหยไมไดมันวันเวียนอยูในนัน้
หมดเลยทําใหน้ําหนักมันมากขึ้นเกิดจากปญญาพอครอบหนักๆไปมันยาวไปเปลืองพลาสติกมีคน
คิด คิดคิดมาสําเร็จเขาเรียกหมวกเทวดาแทนที่จะยาวหนอไมฝรั่งเขาซื้อ 25 cm มันคลอบ 30 cm
เขาไมเอาแลวเขาบอกวาคลอบอยางนี้แลวมันเปลืองตัดประมาณสัก 12 cmและ13 cm พอสวนบน
ไมถูกแสงไมถูกอะไรขางลางมันก็ไมเปนอะไรนี่เปนภูมปิ ญญา
ฉะนั้นผมดีใจครับที่ไดมา
แลกเปลี่ยนกับพวกทานที่จะผลิตครูตนแบบซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ ทานจะไดมองถึงทิศทางที่จะไป
กระจาย จริงแลวเศรษฐกิจพอเพียงพระองคทานพูดมาหลายปแลวถาจําไมผิดตั้งแตป 17 แตไมมีคน
สนใจเทาไรมาฮือฮาในชวงฟองสบูแตกทีม่ ันไปไมรอดแลวแตวาเศรษฐกิจพอเพียงทานไปดูเถอะ
ครับ สวนใหญอยูที่ภาคเกษตรทั้งหมด ใครมีอะไรอยากจะถามไหมครับโดยเฉพาะเรือ่ งหนอไมฝรั่ง
ซึ่งเราเจอปญหาเยอะแยะเลย เวลาเราทําโดยเฉพาในตางประเทศมาตรฐานการเกษตรอินทรียสากล
มันถูกกีดกันดวยการคา ป 2543 เริ่มทํา ป 2545 เริ่มเซอดีฟาย เขาเขียนตลาดนะครับ ถาเราจะสงไป
ญี่ปุนตองเอาบริษัทญี่ปุนมาดีฟายเราคือเอาโอมิก ถาไปอังกฤษตองซอยแอบซอยซีซัน ถาไปแถว
ฝรั่งเศสแถวนีต้ องแอบฟง ถาไปเยอรมันแถบนี้ตองบีซีเอส แตละชาติเขาจะมีขอกําหนด ปแรกที่เรา
ถูกเซอดีฟายอึดอัดมากครับ เลาเปนเรื่องสนุกนะครับ ขอ 1 มันหามใชสะเดา หามใชสะเดามาฉีด
พน ขอที่ 2 หามใชกากน้ําตาลมันเปนน้ําสกัดชีวภาพ ขอที่ 3 หามใชฟางขาวมามันชิง่ ขอที่ 4 หาม
หมาหรือไกหรือสัตวเลี้ยงเขามาในแปลง ขอที่ 5 หามนกเขาแปลง ขอที่5 เถียงกันวันหนึ่งคืนหนึ่ง
เลย เพราะนกจะแกมนั อยางไรมันบินมาทางอากาศมันบอกไมได นกเวลามันบินเวลาผานมาใน
แปลงมันมาถายลงในแปลง มูลพืชมันดูดขึน้ มามันอาจถึงคนได เปนพาหะ เถียงไปเถียงมาคืนหนึ่ง
เลย ไมรูจะทําไงเราก็นักเลงเขาใสงั้นมึงมาทําใหดูสิ ถามึงทําไดกูจะทําแบบมึง พอเราพูดอยางนีม้ ัน
บอกถาอยางนัน้ ตัดทิ้งเหลือ 4 ขอ ผมก็มานั่งคิดสะเดาเขาหามใช มีครัง้ หนึ่งผมไปประชุมที่เกษตร
ผมบอกวา ดร.ทั้งหลายชวยผมดวยเอาอะไรไปยืนยันกับมันวาสะเดาไมเปนพิษเปนภัยกับคนบอก
ดวย เพราะถามันเปนพิษเปนภัยถามวานัน้ นี้ใครไมกินสะเดาบางครับ น้ําพริกสะเดานี้ทุกคนชอบ ถา
เปนอันตรายตอคนสัตวนี่ตายหมดแลว เขาบอกวาถาคุณฉีดฆาหนอนไดไอตัวหามตัวเบียนมันก็ตาย
ดวย คือเขาจะแยกอยางนี้ครับ แมลงศัตรูพืชพวกทีก่ ินใบพืชตนพืช กับแมลงศัตรูธรรมชาติจะมา
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ทําลายแมลงศัตรูพืชมันเปนตัวหามตัวเบียนกัน จริงๆแลวมันไมเกี่ยวกันเลยแตเขาไมเขาใจ แลวเรา
ไมใช ดร.ไมใชนักวิชาการไปพูดแลวเขาไมฟง การทํางานของสะเดา คือ ฉีดเขาไปในใบไมแลว
หนอนมันมากินใบไม มันทําใหภาวะภายในมันเกิดคลายๆเปนมะเร็ง ทํางานไมไดก็คอยๆตายไป
แตวาไอแมลงศัตรูพืชมันไมกินพืชมันก็ไมเปนไรถึงไปราดมันมัดก็ไมเปนไร อันทีสองกากน้ําตาล
เถียงกันเกือบเปนเกือบตายผมก็มีนักวิชาการดีๆมชวยอาจารยเสียงแจว อาจารยวรดาจากกรมที่ดนิ
ดร.ชิงชิง เขาบอกคุณดูเฟรสโปรดัก ตองดูเอ็นโปรดัก สิ่งที่เอาไปใช สิ่งที่คุณกลัวคือน้ําตาล
สมัยกอนฟอกขาวใชกรดกํามะถัน เขากลัววาตกคาง มันหมดแลวมันวัดคาเกือบอานคาไมไดแลว
เขาบอกไมสนใจเขาใชคํานี้ครับที่เราเถียงเขาไมไดเขาบอกเขารังเกียจขบวนการผลิตน้ําตาลขาว ก็
ซื้อน้ําตาลรําที่กินกับเตาถึงเอาอยางนั้นก็ไดไอนั่นมัน 17 บาท กากน้าํ ตาลมัน 3 บาทตนทุนมัน
ตางกัน อันที่ 3 ไมใหเอาฟางขาวไปคลุมดิน ผมสงสัยอยูนานนักวิชาการบานเราก็ตอบไมได พอดีป
แรกที่เขามาเซอดีฟายมันมาถึงมาถามผมเลยวาที่นี่มีปลูกขาวไหม มีขาวโพดไหม ไมมี ก็ไปดู
สถานที่ ไปดูแลวถามวาทําไมบอกที่ญปี่ ุนปลูกขาวใชปุยเยอะฉะนัน้ กลัววามันดูดซับอยูที่ตนขาว
แลวมาที่ดนิ ๆมันจะเสีย
ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งหมากับไกหามเขาแปลงคนไทยก็ศรีธนญชัยเราก็มี
มหกรรมเก็บหมาเก็บไกมันจะตรวจแปลงมันจะแจงลวงหนา 2 วัน ก็เก็บหมาเขาเลาไกก็เอาตาขายสี
ฟามาขึงไวอยูใ นบริเวณที่ไมมาเพนพาน ขนาดอยางนั้นวันที่เขามาตรวจตองมียามดวยนะ 4 คน 4
ทิศเลยถือหนังสติ๊ก ก็หมาของสมาชิกเขาเก็บหมดแลวแตหมาจรจัดมันเก็บไมได คือถามันมาก็ยิง
ไลมันกอน ญี่ปุนก็ถามวา 4 คนนี้มันทําอะไร ก็บอกวามันมาชมนกชมไม เวลาเราทําระบบของ
สากลเราจะเสียเปรียบเขามากๆแตวาไมเกินความสามารถของคนไทย เรามีวิธีการแตขอใหบอก
ลวงหนา ครับนี่ก็เลาสูกันฟงวาเกษตรอินทรียมันทําลําบาก แลวตอนนี้เรากลังสูกับเขาอีกอันปาก
เกอรโซน สมมุติมาผมจะปลูกตรงนี้คุณตองมีแนวปองกันอยูสัก 10 เมตร ที่นี้ถาผมมีที่อยู 4 ไร ถา
ทําปากเกอรโซนเหลืออยู 2 ไรเทานั้นเอง ครับ ขอขอบคุณทุกทานครับเวลาคงหมดแลวสวัสดีครับ
อํานาจ: ขอบคุณเปนอยางมากนะครับ ขอเชิญอธิการบดีมอบของที่ระลึกในฐานะที่เปนวิทยากร
จากพื้นทีจ่ ริง
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คุณพงษศักดิ์ ธํารงรัตนศิลป

“ เคล็ดลับการทําเกษตรอินทรียคือ..

นําหัวใจมารวมกัน และเดิมพัน..ดวยชีวิต ”

เกษตรกรเริ่มปลูกหนอไมฝรั่ง
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ภูมิปญญาชาวบาน คิดฝาครอบใหยอดหนอขาวสวย

แปลงหนอไมฝรั่งที่งอกงามมาก
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ใหผลผลิตหนอไมฝรั่งนาชื่นใจ

ชั่งน้ําหนักเตรียมสงจําหนาย
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ที่จุดรับซี้อหนอไมฝรั่ง

ลงนามเซ็นสัญญาซื้อลวงหนา
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