3-5-3 หลักสูตรการเรียนรู้ ของครูนอกสายพาน
ระหว่างปี 2529-2530 “ผูใ้ หญ่วบิ ูลย์” ได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานในประเทศแถบยุโรปหลาย
ประเทศ ในคราวนัน้ ผมได้รบั บทเรียนทีก่ ระแทกใจอย่างแรง เมือ่ มีได้เข้าไปเยีย่ มชมโรงงาน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ในยุคนัน้ ทีพ่ บว่ามีในกระบวนการผลิตแต่ละโรงงานทีไ่ ปชม จะมีสายพานพาด
ผ่านไปเป็นทอดๆ ไม่มที ส่ี น้ิ สุด ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ออกมาเหมือนๆกันเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด
“สิง่ ทีเ่ ห็น ทาให้ผมมาคิดสะท้อนตัวเอง ว่าชีวติ คนเราส่วนใหญ่ทุกวันนี้ เหมือนสินค้าทีถ่ กู ผลิต
ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ทีผ่ ลิตทีละจานวนมาก ออกมาเหมือนกันหมด ไหลไปตามสายพาน
ตามแต่คนอืน่ จะกาหนด จนเราไม่สามารถเลือกเส้นทางชีวติ ของเรา และไม่อาจจะเป็นอิสระได้ หากชิน้
ไหนทีแ่ ปลกแยกก็จะถูกกาจัดทิ้ง”
“ทาให้ผมได้ขอ้ สรุปว่า ถ้าผมยังไม่ออกจากสายพาน ผมก็จะโดนสายพานลากจูงไป ไม่สามารถ
ปลดเปลื้องหนี้สนิ ได้ และมีชวี ติ ไปตามสายพานเหมือนกับคนอืนๆ
่ เราอยากออกจากสายพาน เราต้ อง
หาทางออกให้ได้ วนเกษตร ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่า เราเลือกออกจากสายพานได้”
“ชีวติ ของผมเป็นการเรียนรู้ และการเรียนรูส้ าคัญทีส่ ุดเป็นการเรียนรูจ้ ากปญั หา อุปสรรค ความ
ผิดพลาด ความล้มเหลว จากการกระโดดเข้าไปในสังคมยุคใหม่ทผี ่ ลักคนให้เข้าสู่วงจรการผลิต การค้า
การแข่งขัน โดยทีต่ นเองไม่มคี วามพร้อม ทีส่ ุดก็ลม้ ลง แต่กโ็ ชคดีทลี ่ ุกขึน้ มาได้ และค่อยๆ ก้าวเดินไปใน
อีกทางหนึง่ ไม่ใช่ “ทางบนสายพาน” แต่เป็นทางทีเ่ ป็น “ธรรมชาติ” มากกว่า เหมาะสมกับชีวติ ของตนเอง
มากกว่า”
กระบวนการเรียนรูข้ อง“ผูใ้ หญ่วบิ ูลย์” นัน้ เกิดขึน้ ได้ทงั ้ โดยการอยู่เงียบๆ คนเดียว จากการ
ไตร่ตรองประสบการณ์ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น คิดร่วมกัน แลกเปลีย่ น เสวนา ถกเถียง วิเคราะห์
สังเคราะห์ในกระบวนการทางสังคมต่างๆ จากการทีม่ คี นมาเรียนรูด้ ูงาน หรือการไปเยีย่ มสวนวนเกษตร
เป็นจานวนมากเกือบทุกวันถือเป็นการเรียนรูส้ าหรับ“ผูใ้ หญ่วบิ ูลย์”ด้วยเช่นกัน เพราะการทีไ่ ด้รบั คาถาม
และพยายามหาคาตอบเป็นกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี าคัญ
“สิง่ ทีเ่ ป็นกรอบคิดสาคัญของผม ซึง่ อาจจะแตกต่างไปจากนักวิชาการส่วนใหญ่หรือข้าราชการ
หรือคนอาชีพต่างๆ คือ การไม่แยกระหว่างการศึกษากับการพัฒนา การเรียนรูล้ ว้ นแต่เกีย่ วข้องการ
พัฒนาคน เป็นปจั จัยการเปลีย่ นแปลงไปสู่ชวี ติ ทีด่ กี ว่า ซึง่ สอดคล้องกับที ่ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทตั เคย
กล่าวไว้วา่ การพัฒนาไม่ใช่การผลิตวัตถุ ไม่ใช่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่การบรรลุเป้าหมาย
เชิงวัตถุเฉพาะอย่าง แต่เป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ทัง้ ในด้านบุคคลและ
สังคม ด้วยความมุ่งหมายทีจ่ ะมีชวี ติ และสังคมทีด่ ขี น้ึ ทีก่ ลมกลืนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ”
สาหรับ “หลักสูตร 353 สานักวนเกษตร” นัน้ เริม่ ตกผลึกจากการที่ “ผูใ้ หญ่วบิ ูลย์” ได้ทาเองใน
ครอบครัว และทีม่ กี ารนาไปใช้ในกระบวนการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายปา่ ตะวันออก ซึ่งมีสมาชิกอยู่
หลายสิบหมู่บา้ น จึงสรุปออกมาเป็นแนวคิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทีน่ าไปสู่การพึง่ ตนเอง
ประกอบด้วย 3 รู้ 5 จัดการ และ 3 แผน

3 รู้ คือ การเรียนรู้ตวั เอง รู้ปัญหา รู้ทรัพยากร
การเรียนรู้ตวั เอง ซึ่งเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ าคัญทีส่ ุด ถ้าหากไม่รตู้ วั เอง ตัวเองไม่เปลีย่ น อะไรๆ
ภายนอกก็ไม่เปลีย่ น เป็นการเรียนรูท้ ม่ี าเพื่อจะรูท้ ไ่ี ปของตนเอง รูอ้ ดีตเพือ่ จะได้รอู้ นาคต รูร้ ากเหง้า
เพื่อจะได้มหี ลักมีฐานเป็นตัวของตัวเอง
เรียนรู้ปัญหา ถ้าเป็นกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี เี ครื่องมือทีด่ กี จ็ ะเข้าถึงปญั หาทีแ่ ท้จริง ไม่ใช่ปญั หา
เทียมทีเ่ ป็นปญั หาเพราะอยากให้เป็นปญั หา เพือ่ จะได้เป็นเงื่อนไขให้คนอื่นมาช่วย การค้นพบปญั หา
เป็นกระบวนการทีด่ ชี ว่ ยให้เห็นทางออกแล้วส่วนหนึ่ง เพราะเป็นการวิเคราะห์ตนเอง และตัง้ คาถามที่
ถูกต้อง การตัง้ คาถามถูกต้องเป็นการพบคาตอบแล้วครึง่ หนึ่ง
เรียนรู้ทรัพยากร เป็นเรื่องใหญ่ เพราะวันนี้เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปมาก ทัง้ ๆ ที่
เป็นประเทศทีอ่ ุดมสมบูรณ์มากทีส่ ดุ ประเทศหนึ่งในโลก ทรัพยากรเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความ
สลับซับซ้อนมาก เป็นระบบสิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศซึ่งหากไม่เรียนรูก้ จ็ ะไม่เข้าใจความเชือ่ มโยงของสิง่
ต่างๆ เป็นระบบชีวติ ระบบธรรมชาติ ซึ่งคนก็เป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพดังกล่าว
“การเรียนรูเ้ ป็นการสร้างสานึก เป็นเรือ่ งสาคัญเพราะคนมักมองข้าม หรือมองเห็นแต่มูลค่า มอง
ไม่เห็นคุณค่า มองไม่เห็นปา่ เห็นแต่ตน้ ไม้ทเี ่ อาไปขาย ไม่เห็นความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความสาคัญของปา่ “คุณค่า” และ “มูลค่า” เป็นสองคาหลักทีผ่ มมักจะพูดถึงเสมอ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นปญั หาของ
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นอันมากเนือ่ งมาจากอวิชชา ทีม่ าของความไม่รแู้ ละความโลภ บวก
กับระบบสังคมทีอ่ ่อนแอไม่สามารถปกป้องทรัพยากรต่างๆ ได้ คนทีมี่ อานาจทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองก็ออกกฎหมายให้ตวั เองสามารถเข้าไปครอบครองทรัพยากรได้มากกว่าประชาชนคนทัวไปที
่
่
ไม่มอี านาจ”
5 จัดการ คือ การจัดการข้าว อาหาร สมุนไพร ของใช้ ปุ๋ย
“ผูใ้ หญ่วบิ ูลย์” ระบุวา่ การจัดการเป็นทีด่ จี ะช่วยแก้ปญั หาและอยู่รอดได้ การจัดการทีด่ หี มายถึง
ต้องมีการเรียนรูท้ ด่ี ี ไม่ใช่เพราะมีเงินจึงทา แต่เพราะได้เข้าใจถึงความสาคัญ
“เริม่ จากข้าว ซึง่ ผมย้ าเสมอว่า วันนี้เราทานาแล้วเอาข้าวเปลือกไปขาย เอาเงินไปซื้อข้าวสาร
จากตลาดมากิน มีแค่นนั ้ ไม่ได้มกี ารจัดการอะไรเลย ทัง้ ๆ ทีข่ า้ วสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้กว่า 100
อย่าง การจัดการข้าวไม่ได้แปลว่าต้องทาโรงสีอย่างเดียว ต้องมีกจิ กรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีต่ ามมาอีก
มากมาย ก็อาจเป็นไปได้ในทีท่ มี ่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะทา อาจเหมาะสมกับบางแห่ง ไม่ใช่สูตรสาเร็จ ถ้าไม่
จาเป็นต้องมีโรงสีกไ็ ม่ตอ้ งมี อยู่ทกี ่ ารวิเคราะห์ปญั หาและความต้องการแท้จริงของตนเอง”
“ผักทีป่ ลูกเองก็ทาให้เป็นธรรมชาติให้มาก ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงเพือ่ เน้นผลผลิต หรือเพือ่
เอาไปขาย แต่เน้นการทาเพือ่ บริโภคเอง เน้นคุณค่าของอาหารมากกว่ามูลค่าจากการขาย”
สมุนไพรเป็นพืชทีข่ น้ึ ง่าย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ปลูกเพราะไม่เห็นคุณค่า ถ้าได้เรียนรูบ้ า้ งเล็กน้อยก็
จะรูว้ า่ แม้แต่หญ้าคา หญ้าแพรก หญ้าแห้วหมูกม็ คี ุณค่าเป็นยา นอกจากนี้สมุนไพร ยังเกีย่ วข้องกับเรื่อง

การกินการอยู่ การใช้สมุนไพรในอาหาร กินอาหารให้เป็นยา แทนทีจ่ ะกินยาเป็นอาหาร สมุนไพรทีเ่ ป็น
อาหารก็คอื ผักต่างๆ โดยเฉพาะทีเ่ ก็บจากธรรมชาติ
“เรือ่ งสมุนไพรไม่ใช่เพียงแต่การส่งเสริมการใช้สมุนไพรแทนยาสมัยใหม่ เป็นสัญลักษณ์ของการ
พึง่ พาตนเองด้านสุขภาพ เป็นการเรียนรูว้ า่ ทาอย่างไรจึงดูแลสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ไม่
ปล่อยให้เจ็บปว่ ยแล้วค่อยไปหาหมอ หรือหาซื้อมากินยา ไม่วา่ แผนโบราณหรือแผนปจั จุบนั ทาอย่างไร
จะลดเรือ่ งเหล่านี้ลง”
“ผมได้มโี อกาสเรียนรูจ้ ากพ่อทีเ่ ป็นหมอยาทีม่ คี วามรูค้ วามสนใจเรืองสมุ
่ นไพร เรือ่ งยาแผน
โบราณ แต่บอกว่าได้เรียนรูจ้ ริงๆ ตอน “ชีวติ เปลีย่ น” เพราะการเรียนรูส้ มุนไพรเป็นทางหนึง่ ของการ
พึง่ ตนเอง ผมได้ปลูกเอง แปรรูปเอง ใช้เอง เผยแพร่ให้เครือข่ายและใครต่อใครทีไ่ ปเยียมเอาไปใช้
่
ดว้ ย”
ของใช้ทห่ี มายถึงสิง่ ต่างๆ ทีจ่ าเป็นในชีวติ ประจาวัน เช่น สบู่ แชมพู น้ายาล้างจาน และข้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็สามารถผลิตเอง ทาเองได้ เช่น น้ ายาล้างจาน ยาสระผม ยาสีฟนั เป็นต้น
ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปญั หาต่อเนื่องมายาวนานของเกษตรกร ทีถ่ ูกครอบงาโดยร้านค้า
นายทุน ถ้าปรับวิธคี ดิ ได้กส็ ามารถทาเกษตรอินทรียช์ วี ภาพได้ ไม่วา่ เกษตรแบบไหนก็ทาได้
“เกษตรกรวันนี้ตอ้ งใช้จา่ ยมาก ปุ๋ยเคมีราคาแพงขึน้ ทุกวัน ชาวบ้านก็ยงั ก้มหน้าก้มตาหาเงินไป
ให้พ่อค้า ทัง้ ๆ ทีม่ ที างเลือกอืน่ ทีด่ กี ว่า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ซึง่ จะช่วยให้ดนิ ปรับตัว ฟื้ นคืนสภาพ
อุดมสมบูรณ์ ซึง่ ในระยะยาวดีกว่า ให้ผลมากกว่า สุขภาพจะดีกว่า ยังยื
่ นกว่า ”
3 แผน คือ แผนชีวิต แผนชุมชน แผนทรัพยากร
แผนชีวติ “ผูใ้ หญ่วบิ ูลย์” หมายถึงการวางเป้าหมายชีวติ ว่าต้องการอะไร ทาอย่างไรจะมีชวี ติ
อย่างมีแบบมีแผน ไม่ใช่อยากกินอะไรก็กนิ อยากซื้ออะไรก็ซ้อื อยากทาอะไรก็ทา หรือว่าใคร “สัง”่ ให้
กินอะไรก็กนิ “สัง”่ ให้ทาอะไรก็ทา
“การวางแผนชีวติ ทาให้อยู่อย่างมีเป้าหมาย มีความหวัง มีความตัง้ ใจ มีแรงบันดาลใจให้ทาสิง่
ต่างๆ อย่างมีความหมาย รูว้ า่ ต้องออมอย่างไร และทาไมต้องออม มีเป้าหมายว่าจะใช้หนี้ให้หมดเมือไร
่
อย่างไร ไม่กอ่ หนี้เพิม่ เพราะรูว้ า่ มีขดี จากัดในการใช้เงินเท่าไร ไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งไป “ตามกระแส” ซึง่ จะ
พัดพาไปในทีท่ เี ่ ขาอยากให้เราไป ไม่ใช่ทที ่ เี ่ ราคิดเอง ตัดสินใจเอง เลือกเอง มีคนคิดแทน และกาหนดให้
เราทา เราคิดเองไม่เป็น คิดตามคนอืน่ ทาตามคนอืน่ ”
แผนชุมชน คือ การทีช่ มุ ชนร่วมกันวางแผน โดยการสารวจวิจยั ข้อมูลของชุมชนตนเอง ตัง้ แต่
การค้นหารากเหง้า ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ค้นหา “ทุน” ของชุมชน ซึง่ ไม่ได้มี
แต่เพียงเงิน แต่ทนุ ทรัพยากร ทุนทางปญั ญา ทุนทางสังคม
“การทาแผนชุมชนเช่นนี้เป็นกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ค้นหาศักยภาพของตนเอง ค้นหาปญั หาที ่
แท้จริงและหาทางออกไปพร้อมกัน เป็นการเรียนรูเ้ พือ่ การพึง่ ตนเอง”
แผนทรัพยากรเป็นรายละเอียดทีส่ าคัญทีส่ ุด เพราะปญั หาใหญ่ของชุมชนวันนี้ คือ การแย่งชิง
ทรัพยากร ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับนายทุน ชาวบ้านกับรัฐในรูปแบบต่างๆ ทัง้ รุนแรง

และแบบเงียบๆ แต่รอวันระเบิดเป็นปญั หาใหญ่ ถ้าชุมชนไม่ลุกขึน้ มาเรียนรูแ้ ละทาแผนทรัพยากรของ
ตนเอง วันหนึ่งก็จะไม่เหลืออะไร และอยู่ไม่ได้
“ผมพูดกับชาวบ้านบ่อยๆ ว่า เราต้องเรียนรูท้ จี ่ ะจัดการทรัพยากรให้เป็น และทาหลายๆ ขันตอน
้
ไม่เพียงแต่หาเงินมาซื้อและบริโภคเป็นอย่างเดียว แต่ควรจะผลิต แปรรูป และเอาไปขายได้ ฟงั ดูอาจจะ
แปลกสาหรับคนทีร่ จู้ กั ผม แต่ถา้ ฟงั ให้จบก็จะเข้าใจ ผมไม่ได้เร่งเร้าให้ชาวบ้านผลิตเพือ่ ขาย แต่ให้ทากิน
เพียงแต่เมือ่ เหลือก็เอาไปขาย และควรขายให้เป็น อะไรแปรรูปได้กท็ า อะไรเอาไปขายสดก็เอาไป”
เกษตรกรรมคือรากฐานชีวิต รากฐานประเทศ
3 รู้ 5 จัดการ 3 แผน โดยสรุปแล้วก็คอื แนวคิดการสอนให้มคี วามรูท้ จ่ี ะสร้างความเชือ่ มันใน
่
ตนเอง มีความเชือ่ ในสติปญั ญา และความสามารถในการแก้ไขปญั หา ซึ่งจะต้องมีการวางแผนในการ
แก้ปญั หา ด้วยการจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยู่ วางแผนในการสร้างแนวทางชีวติ ทีอ่ ยู่บนความไม่ประมาท
เมื่อมีความรู้ ความเข้าใจ รูจ้ กั วางแผน และรูว้ ธิ กี ารจัดการ แล้วจะเห็นช่องทางในการแก้ไขปญั หาใน
หลายๆ ช่องทาง ได้มขี อ้ เปรียบเทียบในการแก้ไขปญั หานัน้ ๆ สามารถพึง่ พาตัวเองได้ มีชวี ติ ทีม่ ั ่นคง
ยังยื
่ น
“หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวติ 3 รู้ 5 จัดการ 3 แผน เกิดจากประสบการณ์ชวี ติ ของผม ทีใ่ ฝห่ า
ความสุขทีแ่ ท้จริงในความพอเพียง เกิดจากการเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ และคนอืน่ นาไปทดลอง
ทดสอบต่อ กลับมาแลกเปลีย่ น เพิม่ เติมความรูซ้ งึ ่ กันและกัน แล้วเกิดการต่อยอด นาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง จึง
ทาให้เป็นแรงบันดาลใจทีจ่ ะมุ่งมั ่นถ่ายทอดความรู้ เพือ่ เผยแพร่แนวคิดนี้ ผ่านเรือ่ งเล่าปญั หาชีวติ และ
ประสบการณ์ในการแก้ปญั หา การลงมือปฏิบตั ิ ทีส่ ่งผลทีด่ อี ย่างยั ่งยืน
เพราะเกษตรกรรม คือรากฐานของชีวติ และรากฐานของครัวเรือนไทย ทัง้ ยังเป็นรากฐานของ
ประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นหนทางทีน่ าพาชีวติ ให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่การมีอยู่มกี นิ แบบยังยื
่ น แต่
กระบวนการเรียนรูน้ นั ้ อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ ะเข้าใจสาหรับประชาชนทัวไป
่
“ผมได้นาความรู้ของผม ทีเ่ กิ ดจากเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ ตรงจากบทเรียนความ
ล้มเหลวของตัวเองเป็ นตัวตัง้ ในการค้นหาความรู้ใหม่ เมือ่ พบวิ ธีการทาเกษตรแบบวนเกษตร
แล้ว ก็ได้ทดลองภูมิปัญญาดังกล่าว จนได้ข้อสรุปทีเ่ ด่นชัดว่า วนเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาให้
เกษตรกร รวมทัง้ สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาของชุมชนได้ จนทีส่ ดุ นามาเป็ นจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิ ถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนและคนในชาติ โดยมุ่ง
เผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษาเป็ นวิ ทยาทานแก่เยาวชนและผูส้ นใจ โดยเน้ นหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง เพือ่ พัฒนาผู้เรียน นาไปจัดการตัวเองได้อย่างเหมาะสม ดารงชีวิตทีส่ ามารถ
พึง่ พาตัวเองได้อย่างยั ่งยืนและเป็ นรูปธรรม”
ส่ วนขยาย ...
การจัดการทรัพยากร นั้น เน้น เรื่ องวิธีคิดและตัวอย่างการจัดการ ใน ๕ เรื่ อง คือ ข้ าว อาหาร ยาสมุนไพร ข้ าว
ของเครื่องใช้ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

3.2.1 การจัดการข้ าวทั้งระบบ
เช่น ชากล้าข้าว น้ าข้าวกล้องงอก ขนมจากข้าว ข้าวหมาก เป็ นต้น
3.2.2 มีอาหารเน้ นเพื่อสุ ขภาพครบ
เช่น ยาวนเกษตร, ขนมใส่ ไส้ , ขนมเทียนแก้ว, น้ าดื่มสมุนไพร, ไอศรี มมันพื้นบ้าน เป็ นต้น
3.2.3 มียารักษาโรคเมือ่ จาเป็ น
เช่ น น้ าบ้วนปากข่อย , น้ ามันชันตะเคียน (รักษาแผลเบาหวาน ติดเชื้อ) , ยาหม่องสมุนไพร, น้ ามันเหลือง เป็ นต้น
3.2.4 มีของใช้ ทจี่ าเป็ นสาหรับการดารงชีวติ
เช่น สบู่ธรรมชาติ, มะกรู ดสระผม, ยาสะผมสด, น้ ายาอเนกประสงค์, ครี มมะขามล้างหน้า เป็ นต้น
3.2.5 ดินและจุลนิ ทรีย์
เช่น การทาดินหอม , น้ าสกัดชีวภาพ( IMOs), การผลิตอิฐบล็อกประสาน, บ้านดิน เป็ นต้น
ศึกษาแปลงสาธิตวนเกษตร
ไม้ ที่เราปลูกหลากหลายจนเป็ นป่ านัน้ ถึงระยะหนึ่ง สามารถสร้ างเป็ นหลักประกันได้ เช่น มะกรูด เป็ นทัง้ อาหาร
จุลนิ ทรี ย์ ของใช้ เครื่ องเทศ ยาสมุนไพร
การปลูกป่ า ตามแนวทางของวนเกษตรนัน้ เป็ นเครื่ องมือหนึ่งของการเรี ยนรู้ ความรู้ที่มีต้องลงมือทา ทาให้ มี
การพัฒนาประสบการณ์ จนเกิดเป็ นความชานาญ
เริ่มต้ นของการเรี ยนรู้ ๑ ไร่ ปลูกไม้ จานวน ๒๖๐ ต้ น แบ่งเป็ น ไม้ เพื่อสร้ างความมัน่ คง หลักประกันของตนเอง
และครอบครัว คือ ๖๐ ต้ น ไม้ กลุม่ นี ้เป็ นไม้ อยู่ในวงศ์ ยางนา ตะเคียน ไม้ กลุ่มนีป้ ลูกแล้ วปล่อยไว้ ๒๐ ปี จะเกิดเป็ นมูลค่า
ใหม่ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทต่อต้ น พืชอาหารที่เราปลูก ๒๐๐ ต้ น ใช้ เป็ นอาหาร ปี ที่ ๑ – ๑๐ นัน้ กินยอด กินใบ กินดอก
กินผล หลังจาก ๑๐ ผ่านไป ให้ มลู ค่าใหม่ ไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐ บาท ต่อต้ น ๒๐ ผ่านไป เราสามารถมีเงินก้ อนได้ ไม่ต่าหว่า
๘๐๐,๐๐๐ บาท เราไม่สามารถเก็บเงินได้ ขนาดนี ้ในเวลา ๒๐ ปี แต่ถ้าเราใช้ ไม้ อาหารแค่ ครึ่ งเดียว ตัดสางออกบ้ าง เราก็
สามารถมีเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะยาว ยางนาจะทาให้ เกิดรายได้ ประจา เช่น ทานา้ มันยาง เพียงแต่วนั นี ้
เรายังไม่มีความรู้ในการทาน ้ามันยาง จากการสอบถามคนเก่าคนแก่ ต้ นยางนา ๑ ต้ นสามารถให้ นา้ มันยางประมาณ ๑
ลิตร ต่อสัปดาห์
ไม้ ตะเคียน มูลค่าในการซื ้อขายวันนี ้ หากเป็ นวงกบ สองคูณสี่นิว้ ศอกหนึ่งประมาร ๑๐๐ บาท ไม้ ตะเคียนหนึ่ง
ต้ นได้ วงกบกี่ตัว นอกจากเนื อ้ ไม้ แล้ ว ชันตะเคียน สามารถทายารั กษาแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวกได้ ดีมาก นี่ เป็ นกรณี
ตัวอย่างที่เราสามารถมองได้ วา่ ไม้ สามารถทาอะไรได้ บ้าง สิง่ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่า
ไม้ หลัก มี ๒ ชนิด คือ ยางนา และตะเคียน ไม้ รองได้ แก่ แต้ ว เสม็ด จิกนา้ ตะลิงปลิง ผักหวานป่ า กฤษณา
มะกรูด มะตูม ขนุน มะปราง บุนนาค ชะมวง มะขามป้อม ทามัง มะม่วงหิมพานต์ โกโก้ มะฮอกกานี มะไฟ เกด พิลงั กาสา
ไม้ แต่ละชนิดจะมีจานวน ๒๐ ต้ น เพื่อให้ เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรื อน

