
 

3-5-3 หลกัสตูรการเรียนรู้ ของครนูอกสายพาน 
ระหวา่งปี 2529-2530 “ผูใ้หญ่วบิูลย”์ ไดม้โีอกาสไปศกึษาดูงานในประเทศแถบยุโรปหลาย

ประเทศ  ในคราวนัน้ผมไดร้บับทเรยีนทีก่ระแทกใจอยา่งแรง เมือ่มไีดเ้ขา้ไปเยีย่มชมโรงงาน
อุตสาหกรรมสมยัใหม่ในยุคนัน้ ทีพ่บวา่มใีนกระบวนการผลติแต่ละโรงงานทีไ่ปชม จะมสีายพานพาด
ผา่นไปเป็นทอดๆ ไม่มทีีส่ ิน้สดุ ในการผลติสนิคา้หรอืผลติภณัฑอ์อกมาเหมอืนๆกนัเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด   

“สิง่ทีเ่หน็ ท าใหผ้มมาคดิสะทอ้นตวัเอง วา่ชวีติคนเราส่วนใหญ่ทุกวนันี้ เหมอืนสนิคา้ทีถ่กูผลติ
ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ทีผ่ลติทลีะจ านวนมาก ออกมาเหมอืนกนัหมด ไหลไปตามสายพาน
ตามแต่คนอืน่จะก าหนด จนเราไม่สามารถเลอืกเสน้ทางชวีติของเรา และไม่อาจจะเป็นอสิระได ้หากชิน้
ไหนทีแ่ปลกแยกกจ็ะถกูก าจดัทิ้ง” 

“ท าใหผ้มไดข้อ้สรุปวา่ ถา้ผมยงัไม่ออกจากสายพาน ผมกจ็ะโดนสายพานลากจงูไป ไม่สามารถ
ปลดเปลื้องหนี้สนิได ้และมชีวีติไปตามสายพานเหมอืนกบัคนอืน่ๆ เราอยากออกจากสายพาน  เราต้อง
หาทางออกใหไ้ด ้วนเกษตร  ไดถู้กพสิูจน์แลว้วา่ เราเลอืกออกจากสายพานได้”    

“ชวีติของผมเป็นการเรยีนรู ้ และการเรยีนรูส้ าคญัทีสุ่ดเป็นการเรยีนรูจ้ากปญัหา อุปสรรค ความ
ผดิพลาด ความลม้เหลว จากการกระโดดเขา้ไปในสงัคมยคุใหมท่ีผ่ลกัคนใหเ้ขา้สู่วงจรการผลติ การคา้ 
การแขง่ขนั โดยทีต่นเองไม่มคีวามพรอ้ม ทีสุ่ดกล็ม้ลง แต่กโ็ชคดทีีลุ่กขึน้มาได ้และค่อยๆ กา้วเดนิไปใน
อกีทางหนึง่ ไม่ใช ่“ทางบนสายพาน” แต่เป็นทางทีเ่ป็น “ธรรมชาต”ิ มากกวา่ เหมาะสมกบัชวีติของตนเอง
มากกวา่” 

กระบวนการเรยีนรูข้อง“ผูใ้หญ่วบิูลย”์ นัน้เกดิขึน้ไดท้ัง้โดยการอยู่เงยีบๆ คนเดยีว จากการ
ไตร่ตรองประสบการณ์ และการมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น คดิร่วมกนั แลกเปลีย่น เสวนา ถกเถยีง วเิคราะห ์
สงัเคราะหใ์นกระบวนการทางสงัคมต่างๆ จากการทีม่คีนมาเรยีนรูดู้งาน หรอืการไปเยีย่มสวนวนเกษตร
เป็นจ านวนมากเกอืบทุกวนัถอืเป็นการเรยีนรูส้ าหรบั“ผูใ้หญ่วบิูลย”์ดว้ยเชน่กนั เพราะการทีไ่ดร้บัค าถาม
และพยายามหาค าตอบเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีส่ าคญั  
     “สิง่ทีเ่ป็นกรอบคดิส าคญัของผม ซึง่อาจจะแตกต่างไปจากนกัวชิาการส่วนใหญ่หรอืขา้ราชการ
หรอืคนอาชพีตา่งๆ คอื การไม่แยกระหวา่งการศกึษากบัการพฒันา การเรยีนรูล้ว้นแต่เกีย่วขอ้งการ
พฒันาคน เป็นปจัจยัการเปลีย่นแปลงไปสู่ชวีติทีด่กีวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่ศ.ดร.สปิปนนท ์เกตุทตั เคย
กล่าวไวว้า่ การพฒันาไมใ่ชก่ารผลติวตัถุ ไม่ใชค่วามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ไม่ใชก่ารบรรลุเป้าหมาย
เชงิวตัถุเฉพาะอยา่ง แต่เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงทางความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิทัง้ในดา้นบคุคลและ
สงัคม ดว้ยความมุ่งหมายทีจ่ะมชีวีติและสงัคมทีด่ขี ึน้ ทีก่ลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ”   

ส าหรบั “หลกัสูตร 353 ส านกัวนเกษตร” นัน้ เริม่ตกผลกึจากการที ่“ผูใ้หญ่วบิูลย”์ ไดท้ าเองใน
ครอบครวั และทีม่กีารน าไปใชใ้นกระบวนการพฒันาชมุชนและเครอืขา่ยปา่ตะวนัออก ซึ่งมสีมาชกิอยู่
หลายสบิหมู่บา้น จงึสรุปออกมาเป็นแนวคดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาทีน่ าไปสู่การพึง่ตนเอง 
ประกอบดว้ย 3 รู ้5 จดัการ และ 3 แผน 



 
3 รู้ คือ การเรียนรู้ตวัเอง รู้ปัญหา รู้ทรพัยากร 

การเรียนรู้ตวัเอง ซึ่งเป็นจุดเริม่ตน้ทีส่ าคญัทีสุ่ด ถา้หากไม่รูต้วัเอง ตวัเองไม่เปลีย่น อะไรๆ 
ภายนอกกไ็มเ่ปลีย่น  เป็นการเรยีนรูท้ีม่าเพื่อจะรูท้ีไ่ปของตนเอง รูอ้ดตีเพือ่จะไดรู้อ้นาคต รูร้ากเหงา้
เพื่อจะไดม้หีลกัมฐีานเป็นตวัของตวัเอง 

เรียนรู้ปัญหา ถา้เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีม่เีครื่องมอืทีด่กีจ็ะเขา้ถงึปญัหาทีแ่ทจ้รงิ ไม่ใชป่ญัหา
เทยีมทีเ่ป็นปญัหาเพราะอยากใหเ้ป็นปญัหา เพือ่จะไดเ้ป็นเงื่อนไขใหค้นอื่นมาชว่ย การคน้พบปญัหา
เป็นกระบวนการทีด่ชีว่ยใหเ้หน็ทางออกแลว้ส่วนหนึ่ง เพราะเป็นการวเิคราะหต์นเอง และตัง้ค าถามที่
ถูกตอ้ง  การตัง้ค าถามถกูตอ้งเป็นการพบค าตอบแลว้ครึง่หนึ่ง 

เรียนรู้ทรพัยากร เป็นเรื่องใหญ่ เพราะวนันี้เราไดสู้ญเสยีทรพัยากรธรรมชาตไิปมาก ทัง้ๆ ที่
เป็นประเทศทีอุ่ดมสมบูรณ์มากทีส่ดุประเทศหนึ่งในโลก ทรพัยากรเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน มคีวาม
สลบัซบัซ้อนมาก เป็นระบบสิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศซึ่งหากไม่เรยีนรูก้จ็ะไม่เขา้ใจความเชือ่มโยงของสิง่
ต่างๆ เป็นระบบชวีติ ระบบธรรมชาต ิซึ่งคนกเ็ป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพดงักลา่ว 

“การเรยีนรูเ้ป็นการสรา้งส านึก เป็นเรือ่งส าคญัเพราะคนมกัมองขา้ม หรอืมองเหน็แต่มูลค่า มอง
ไม่เหน็คุณค่า มองไม่เหน็ปา่ เหน็แต่ตน้ไมท้ีเ่อาไปขาย ไม่เหน็ความหลากหลายทางชวีภาพ และ
ความส าคญัของปา่  “คุณค่า” และ “มูลคา่” เป็นสองค าหลกัทีผ่มมกัจะพูดถงึเสมอ เพือ่ชีใ้หเ้หน็ปญัหาของ
การสูญเสยีทรพัยากรธรรมชาตไิปเป็นอนัมากเนือ่งมาจากอวชิชา ทีม่าของความไม่รูแ้ละความโลภ บวก
กบัระบบสงัคมทีอ่่อนแอไมส่ามารถปกป้องทรพัยากรต่างๆ ได ้คนทีม่อี านาจทางสงัคมเศรษฐกจิและ
การเมอืงกอ็อกกฎหมายใหต้วัเองสามารถเขา้ไปครอบครองทรพัยากรไดม้ากกวา่ประชาชนคนทัว่ไปที ่
ไม่มอี านาจ” 
 
5 จดัการ คือ การจดัการข้าว อาหาร สมุนไพร ของใช้ ปุ๋ ย 

“ผูใ้หญ่วบิูลย”์ ระบุวา่การจดัการเป็นทีด่จีะชว่ยแกป้ญัหาและอยู่รอดได ้การจดัการทีด่หีมายถงึ
ตอ้งมกีารเรยีนรูท้ีด่ ีไม่ใชเ่พราะมเีงนิจงึท า แต่เพราะไดเ้ขา้ใจถงึความส าคญั 
  “เริม่จากขา้ว ซึง่ผมย ้าเสมอวา่ วนันี้เราท านาแลว้เอาขา้วเปลอืกไปขาย เอาเงนิไปซื้อขา้วสาร
จากตลาดมากนิ มแีค่นัน้ ไม่ไดม้กีารจดัการอะไรเลย ทัง้ๆ ทีข่า้วสามารถแปรรูปเป็นอะไรไดก้วา่ 100 
อย่าง การจดัการขา้วไม่ไดแ้ปลวา่ตอ้งท าโรงสอีย่างเดยีว ตอ้งมกีจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีต่ามมาอกี
มากมาย กอ็าจเป็นไปไดใ้นทีท่ีม่ศีกัยภาพทีจ่ะท า อาจเหมาะสมกบับางแห่ง ไม่ใชสู่ตรส าเรจ็ ถา้ไม่
จ าเป็นตอ้งมโีรงสกีไ็ม่ตอ้งม ีอยู่ทีก่ารวเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการแทจ้รงิของตนเอง” 

“ผกัทีป่ลูกเองกท็ าใหเ้ป็นธรรมชาตใิหม้าก ไม่ใชส้ารเคม ียาฆา่แมลงเพือ่เน้นผลผลติ หรอืเพือ่
เอาไปขาย แต่เน้นการท าเพือ่บรโิภคเอง เน้นคณุค่าของอาหารมากกวา่มูลค่าจากการขาย” 

สมุนไพรเป็นพชืทีข่ ึน้ง่าย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ปลกูเพราะไม่เหน็คุณค่า ถา้ไดเ้รยีนรูบ้า้งเลก็น้อยก็
จะรูว้า่แมแ้ต่หญ้าคา หญา้แพรก หญ้าแหว้หมูกม็คีุณค่าเป็นยา  นอกจากนี้สมนุไพร ยงัเกีย่วขอ้งกบัเรื่อง



การกนิการอยู่ การใชส้มุนไพรในอาหาร กนิอาหารใหเ้ป็นยา แทนทีจ่ะกนิยาเป็นอาหาร สมนุไพรทีเ่ป็น
อาหารกค็อืผกัต่างๆ โดยเฉพาะทีเ่กบ็จากธรรมชาต ิ       

“เรือ่งสมุนไพรไม่ใชเ่พยีงแต่การส่งเสรมิการใชส้มุนไพรแทนยาสมยัใหม่ เป็นสญัลกัษณ์ของการ
พึง่พาตนเองดา้นสขุภาพ เป็นการเรยีนรูว้า่ท าอย่างไรจงึดูแลสุขภาพของตนเอง ป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ ไม่
ปล่อยใหเ้จบ็ปว่ยแลว้ค่อยไปหาหมอ หรอืหาซื้อมากนิยา ไม่วา่แผนโบราณหรอืแผนปจัจุบนั ท าอยา่งไร
จะลดเรือ่งเหลา่นี้ลง” 

“ผมไดม้โีอกาสเรยีนรูจ้ากพ่อทีเ่ป็นหมอยาทีม่คีวามรูค้วามสนใจเรือ่งสมนุไพร เรือ่งยาแผน
โบราณ  แต่บอกวา่ไดเ้รยีนรูจ้รงิๆ ตอน “ชวีติเปลีย่น” เพราะการเรยีนรูส้มุนไพรเป็นทางหนึง่ของการ
พึง่ตนเอง ผมไดป้ลูกเอง แปรรูปเอง ใชเ้อง เผยแพร่ใหเ้ครอืขา่ยและใครต่อใครทีไ่ปเยีย่มเอาไปใชด้ว้ย” 
    ของใชท้ีห่มายถงึสิง่ต่างๆ ทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั เชน่ สบู ่แชมพู น ้ายาลา้งจาน และขา้วของ
เครื่องใชต้่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเรากส็ามารถผลติเอง ท าเองได ้เชน่ น ้ายาลา้งจาน ยาสระผม ยาสฟีนัเป็นตน้ 
ปุ๋ ย  โดยเฉพาะปุ๋ ยเคม ีซึ่งเป็นปญัหาตอ่เนื่องมายาวนานของเกษตรกร ทีถู่กครอบง าโดยรา้นคา้ 
นายทุน  ถา้ปรบัวธิคีดิไดก้ส็ามารถท าเกษตรอนิทรยีช์วีภาพได ้ไม่วา่เกษตรแบบไหนกท็ าได ้ 

“เกษตรกรวนันี้ตอ้งใชจ้า่ยมาก ปุ๋ ยเคมรีาคาแพงขึน้ทุกวนั ชาวบา้นกย็งักม้หน้ากม้ตาหาเงนิไป
ใหพ้่อคา้ ทัง้ๆ ทีม่ทีางเลอืกอืน่ทีด่กีวา่ เชน่ ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยชวีภาพ ซึง่จะชว่ยใหด้นิปรบัตวั ฟ้ืนคนืสภาพ
อุดมสมบูรณ์ ซึง่ในระยะยาวดกีวา่ ใหผ้ลมากกวา่ สุขภาพจะดกีวา่ ยัง่ยนืกวา่”   
 
3 แผน คือ แผนชีวิต แผนชมุชน แผนทรพัยากร 

แผนชวีติ “ผูใ้หญ่วบิูลย”์ หมายถงึการวางเป้าหมายชวีติวา่ตอ้งการอะไร  ท าอย่างไรจะมชีวีติ
อย่างมแีบบมแีผน ไมใ่ชอ่ยากกนิอะไรกก็นิ อยากซื้ออะไรกซ็ื้อ อยากท าอะไรกท็ า หรอืวา่ใคร “สัง่” ให้
กนิอะไรกก็นิ “สัง่” ใหท้ าอะไรกท็ า 
  “การวางแผนชวีติท าใหอ้ยู่อยา่งมเีป้าหมาย มคีวามหวงั มคีวามตัง้ใจ มแีรงบนัดาลใจใหท้ าสิง่
ต่างๆ อย่างมคีวามหมาย รูว้า่ตอ้งออมอย่างไร และท าไมตอ้งออม มเีป้าหมายวา่จะใชห้นี้ใหห้มดเมือ่ไร
อย่างไร ไม่กอ่หนี้เพิม่เพราะรูว้า่มขีดีจ ากดัในการใชเ้งนิเท่าไร   ไม่เชน่นัน้ก็ตอ้งไป “ตามกระแส” ซึง่จะ
พดัพาไปในทีท่ีเ่ขาอยากใหเ้ราไป ไม่ใชท่ีท่ีเ่ราคดิเอง ตดัสนิใจเอง เลอืกเอง มคีนคดิแทน และก าหนดให้
เราท า เราคดิเองไม่เป็น คดิตามคนอืน่ ท าตามคนอืน่” 

แผนชมุชน คอื การทีช่มุชนร่วมกนัวางแผน  โดยการส ารวจวจิยัขอ้มูลของชมุชนตนเอง ตัง้แต่
การคน้หารากเหงา้  ประวตัศิาสตรช์มุชน เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม คน้หา “ทุน” ของชมุชน ซึง่ไม่ไดม้ี
แต่เพยีงเงนิ แต่ทนุทรพัยากร ทุนทางปญัญา ทุนทางสงัคม        

“การท าแผนชมุชนเชน่นี้เป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่คน้หาศกัยภาพของตนเอง คน้หาปญัหาที ่
แทจ้รงิและหาทางออกไปพรอ้มกนั เป็นการเรยีนรูเ้พือ่การพึง่ตนเอง”    
  แผนทรพัยากรเป็นรายละเอยีดทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะปญัหาใหญ่ของชมุชนวนันี้ คอื การแย่งชงิ
ทรพัยากร ระหวา่งชาวบา้นกบัชาวบา้น ชาวบา้นกบันายทุน ชาวบา้นกบัรฐัในรูปแบบต่างๆ ทัง้รุนแรง



และแบบเงยีบๆ แต่รอวนัระเบดิเป็นปญัหาใหญ่ ถา้ชมุชนไม่ลุกขึน้มาเรยีนรูแ้ละท าแผนทรพัยากรของ
ตนเอง วนัหนึ่งกจ็ะไมเ่หลอือะไร และอยู่ไม่ได ้      

“ผมพูดกบัชาวบา้นบ่อยๆ วา่ เราตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะจดัการทรพัยากรใหเ้ป็น และท าหลายๆ ข ัน้ตอน 
ไม่เพยีงแต่หาเงนิมาซื้อและบรโิภคเป็นอย่างเดยีว แต่ควรจะผลติ แปรรูป และเอาไปขายได ้ ฟงัดูอาจจะ
แปลกส าหรบัคนทีรู่จ้กัผม แต่ถา้ฟงัใหจ้บกจ็ะเขา้ใจ  ผมไม่ไดเ้ร่งเรา้ใหช้าวบา้นผลติเพือ่ขาย แต่ใหท้ ากนิ 
เพยีงแต่เมือ่เหลอืกเ็อาไปขาย และควรขายใหเ้ป็น อะไรแปรรูปไดก้ท็ า อะไรเอาไปขายสดกเ็อาไป”   

 
เกษตรกรรมคือรากฐานชีวิต รากฐานประเทศ 

3 รู้ 5 จดัการ 3 แผน โดยสรุปแลว้กค็อื แนวคดิการสอนใหม้คีวามรูท้ีจ่ะสรา้งความเชือ่มัน่ใน
ตนเอง มคีวามเชือ่ในสตปิญัญา และความสามารถในการแกไ้ขปญัหา ซึ่งจะตอ้งมกีารวางแผนในการ
แกป้ญัหา ดว้ยการจดัการทรพัยากรทีม่อียู่  วางแผนในการสรา้งแนวทางชวีติทีอ่ยู่บนความไมป่ระมาท 
เมื่อมคีวามรู ้ความเขา้ใจ รูจ้กัวางแผน และรูว้ธิกีารจดัการ แลว้จะเหน็ชอ่งทางในการแกไ้ขปญัหาใน
หลายๆ ชอ่งทาง ไดม้ขีอ้เปรยีบเทยีบในการแกไ้ขปญัหานัน้ๆ สามารถพึง่พาตวัเองได ้มชีวีติทีม่ ัน่คง
ยัง่ยนื 

“หลกัสูตรการศกึษาตลอดชวีติ  3 รู ้5 จดัการ  3 แผน เกดิจากประสบการณ์ชวีติของผม ทีใ่ฝห่า
ความสขุทีแ่ทจ้รงิในความพอเพยีง  เกดิจากการเรยีนรู ้คน้ควา้ ทดลอง ทดสอบ และคนอืน่น าไปทดลอง 
ทดสอบต่อ กลบัมาแลกเปลีย่น เพิม่เตมิความรูซ้ึง่กนัและกนั  แลว้เกดิการต่อยอด  น าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ จงึ
ท าใหเ้ป็นแรงบนัดาลใจทีจ่ะมุ่งมัน่ถ่ายทอดความรู ้เพือ่เผยแพร่แนวคดินี้ ผา่นเรือ่งเล่าปญัหาชวีติ และ
ประสบการณ์ในการแกป้ญัหา การลงมอืปฏบิตั ิทีส่่งผลทีด่อีย่างยัง่ยนื  

เพราะเกษตรกรรม คอืรากฐานของชวีติ และรากฐานของครวัเรอืนไทย  ทัง้ยงัเป็นรากฐานของ
ประเทศชาต ิซึ่งจะเป็นหนทางทีน่ าพาชวีติใหห้ลุดพน้จากความยากจน สู่การมอียู่มกีนิแบบยัง่ยนื แต่
กระบวนการเรยีนรูน้ัน้อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะเขา้ใจส าหรบัประชาชนทัว่ไป   

“ผมได้น าความรู้ของผม ทีเ่กิดจากเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรงจากบทเรียนความ
ล้มเหลวของตวัเองเป็นตวัตัง้ในการค้นหาความรู้ใหม่  เมือ่พบวิธีการท าเกษตรแบบวนเกษตร
แล้ว กไ็ด้ทดลองภมิูปัญญาดงักล่าว จนได้ข้อสรปุทีเ่ด่นชดัว่า วนเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาให้
เกษตรกร รวมทัง้สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาของชมุชนได้ จนทีส่ดุน ามาเป็นจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเป็นอยู่ของคนในชมุชนและคนในชาติ โดยมุ่ง
เผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษาเป็นวิทยาทานแก่เยาวชนและผูส้นใจ  โดยเน้นหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่พฒันาผู้เรียน น าไปจดัการตวัเองได้อย่างเหมาะสม ด ารงชีวิตทีส่ามารถ
พึง่พาตวัเองได้อย่างยัง่ยืนและเป็นรปูธรรม”  

 
ส่วนขยาย ... 

การจดัการทรัพยากร นั้น เนน้ เร่ืองวิธีคิดและตวัอยา่งการจดัการ ใน ๕ เร่ือง คือ  ข้าว  อาหาร  ยาสมุนไพร  ข้าว
ของเคร่ืองใช้ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน   



 3.2.1 การจัดการข้าวทั้งระบบ     
เช่น ชากลา้ขา้ว น ้ าขา้วกลอ้งงอก ขนมจากขา้ว ขา้วหมาก เป็นตน้ 
 3.2.2 มอีาหารเน้นเพื่อสุขภาพครบ   
เช่น ย  าวนเกษตร, ขนมใส่ไส้ , ขนมเทียนแกว้, น ้าด่ืมสมุนไพร, ไอศรีมมนัพ้ืนบา้น เป็นตน้ 
 3.2.3 มยีารักษาโรคเมือ่จ าเป็น     
เช่น น ้ าบว้นปากข่อย , น ้ามนัชนัตะเคียน (รักษาแผลเบาหวาน ติดเช้ือ) , ยาหม่องสมุนไพร, น ้ามนัเหลือง เป็นตน้  
 3.2.4 มขีองใช้ทีจ่ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติ  
เช่น สบู่ธรรมชาติ, มะกรูดสระผม, ยาสะผมสด, น ้ายาอเนกประสงค,์ ครีมมะขามลา้งหนา้ เป็นตน้ 
 3.2.5 ดินและจุลนิทรีย์  

เช่น การท าดินหอม , น ้ าสกดัชีวภาพ( IMOs), การผลิตอิฐบล็อกประสาน, บา้นดิน เป็นตน้ 
          ศกึษาแปลงสาธิตวนเกษตร     

ไม้ท่ีเราปลกูหลากหลายจนเป็นป่านัน้ ถึงระยะหนึ่ง สามารถสร้างเป็นหลกัประกันได้ เช่น มะกรูด เป็นทัง้อาหาร 
จลุนิทรีย์ ของใช้ เคร่ืองเทศ ยาสมนุไพร  

การปลกูป่า ตามแนวทางของวนเกษตรนัน้เป็นเคร่ืองมือหนึ่งของการเรียนรู้    ความรู้ท่ีมีต้องลงมือท า ท าให้มี
การพฒันาประสบการณ์ จนเกิดเป็นความช านาญ  

เร่ิมต้นของการเรียนรู้  ๑  ไร่ ปลกูไม้จ านวน ๒๖๐ ต้น แบ่งเป็น ไม้เพ่ือสร้างความมัน่คง หลกัประกันของตนเอง
และครอบครัว คือ ๖๐ ต้น ไม้กลุม่นีเ้ป็นไม้อยู่ในวงศ์ ยางนา ตะเคียน ไม้กลุ่มนีป้ลกูแล้วปล่อยไว้ ๒๐ ปี จะเกิดเป็นมลูค่า
ใหม ่มากกวา่ ๑๐,๐๐๐  บาทตอ่ต้น  พืชอาหารท่ีเราปลกู ๒๐๐ ต้น ใช้เป็นอาหาร ปีท่ี ๑ – ๑๐ นัน้กินยอด กินใบ กินดอก 
กินผล หลงัจาก ๑๐ ผ่านไป ให้มลูค่าใหม่ ไม่ต ่ากว่า ๑,๐๐๐ บาท ต่อต้น ๒๐ ผ่านไป เราสามารถมีเงินก้อนได้ไม่ต ่าหว่า 
๘๐๐,๐๐๐ บาท เราไมส่ามารถเก็บเงินได้ขนาดนีใ้นเวลา ๒๐ ปี แต่ถ้าเราใช้ไม้อาหารแค่ คร่ึงเดียว ตดัสางออกบ้าง เราก็
สามารถมีเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ในระยะยาว ยางนาจะท าให้เกิดรายได้ประจ า  เช่น ท าน า้มนัยาง เพียงแต่วนันี ้
เรายงัไมมี่ความรู้ในการท าน า้มนัยาง จากการสอบถามคนเก่าคนแก่ ต้นยางนา ๑ ต้นสามารถให้น า้มนัยางประมาณ ๑ 
ลติร ตอ่สปัดาห์  

ไม้ตะเคียน มลูคา่ในการซือ้ขายวนันี ้หากเป็นวงกบ สองคณูส่ีนิว้  ศอกหนึ่งประมาร ๑๐๐ บาท ไม้ตะเคียนหนึ่ง
ต้นได้วงกบก่ีตัว นอกจากเนือ้ไม้แล้ว ชันตะเคียน สามารถท ายารักษาแผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวกได้ดีมาก   น่ีเป็นกรณี
ตวัอย่างท่ีเราสามารถมองได้วา่ไม้สามารถท าอะไรได้บ้าง  สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีมีคณุคา่  

ไม้หลกั มี ๒ ชนิด คือ ยางนา และตะเคียน ไม้รองได้แก่ แต้ว เสม็ด จิกน า้ ตะลิงปลิง ผักหวานป่า กฤษณา 
มะกรูด มะตมู ขนนุ มะปราง บนุนาค ชะมวง มะขามป้อม ท ามงั มะมว่งหิมพานต์ โกโก้ มะฮอกกานี มะไฟ เกด พิลงักาสา 
ไม้แตล่ะชนิดจะมีจ านวน ๒๐ ต้น เพ่ือให้เพียงพอตอ่การบริโภคในครัวเรือน  

 

 


