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การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล
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บทคัดยอ
การทำเกษตรกรรมทีม่งุความยัง่ยนืโดยหวงัพึง่ความชวยเหลอืจากภาครฐัเพยีงอยางเดยีวนัน้เปน

ไปไดยาก การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา โดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล เปนการ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารจดัการน้ำในพืน้ทีเ่กษตรกรรมโดยจดัสรรพืน้ทีเ่พือ่เกบ็น้ำใน 1) โคก คอื
การเกบ็น้ำซบัในดนิบนทีส่งูปกคลมุดวยปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 2) หนอง คอืการเกบ็น้ำไวในทีต่่ำ
และ 3) นา คือการเก็บน้ำในนาโดยทำคันนาใหสูงและกวางขึ้น การบริหารจัดการน้ำลักษณะนี้ เปน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เปนผลใหเกิดพัฒนาการในการพึ่งพาตนเองเกิด
ปฏสิมัพนัธอนัดใีนชมุชน บาน วดั โรงเรยีน เกดิเครอืขายเกษตรกรรมและการแลกเปลีย่นองคความรู
ทางการเกษตร ซึง่ลวนมสีวนชวยใหเกดิความยัง่ยนื สามารถสรางผลติผลเพือ่เลีย้งครอบครวั เพิม่ขดีความ
สามารถในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
(SDGs) บทความนีน้ำเสนอแนวทางการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา โดยใชหลกั โคก หนอง
นา โมเดล จากการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตร
พระราชา ในพืน้ทีน่ำรองลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยหวยโสมง) และลมุน้ำปาสกั โดยใชวธิปีระเมนิผล
การฝกอบรมและตดิตามผลการฝกอบรมจากการ "เอามือ้เอาแรง" การประเมนิผลการฝกอบรมพบวาผู
เขารับการฝกอบรมทั้งหมดวางแผนที่จะนำความรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
โครงการฝกอบรมมีความคุมคาและเปนไปตามความคาดหวัง สำหรับการติดตามผลการฝกอบรมพบวา
มแีนวทางการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาตามหลกัโคก หนอง นา โมเดล 3 รปูแบบ ไดแก
1) การขบัเคลือ่นโดยเครอืขายเกษตรกร 2) การขบัเคลือ่นดวยกลมุเกษตรกรโดยมหีนวยงานรฐัสนบัสนนุ
และ 3) การขับเคลื่อนโดยการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้การขับเคลื่อนและการขยายผล
การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา โดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล จะตองสอดคลองกบั
สภาพภมูสิงัคม ดนิ น้ำ และอากาศ ของแตละพืน้ทีจ่งึจะสามารถนำไปสคูวามสำเรจ็อยางยัง่ยนื

คำสำคญั: ศาสตรพระราชา, โคก หนอง นาโมเดล, ความยัง่ยนื, เอามือ้เอาแรง, ภมูสิงัคม
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Abstract
Agricultural practices that aim at sustainability but relies solely on government support

rarely achieves success. Farming system development following the King's Philosophy: KhokNong
Na Model is an adaptive agricultural water management approach that allocates proportion
of space for storing water in 1) Khok - a mound, which attempts to keep capillary water
in the soil by covering it with three-type forests, four benefits; 2)Nong - a pond, which is
a low-lying area; and 3) Na - paddy field, that is modified to have higher and wider edge in
order to store more water.  This water management technique is a change of mindsets that
would lead to a self-reliance development, improve relationship in societies especially between
household-temple-school, build agricultural network and promote agricultural knowledge
exchange.  All of these factors contribute to sustainable agriculture.  Farmers can produce
enough for their family's living, enhance adaptive capacity and resilience to climate change,
and certainly support Sustainable Development Goals (SDGs).  The study presents a guideline
to farming system development following the King's Philosophy: KhokNong Na Model through
training workshops "The King's Philosophy and Farming System Development" in pilot areas:
Prachinbuririver basin (Huay Sa-Mong sub-basin) and Pasakriver basin.  "Social collaboration"
was used for evaluation and follow-up.  The study evaluation shows that all trainees intend to
adopt the principle and knowledge from workshops to their own work.  Moreover, all of them
indicate that the workshops were worth attending and met their expectation.  The follow-up
study concluded three ways to implement KhokNongNa Model, which are 1) driven by farmer
network, 2) driven by farmers with government support, and 3) driven by the integration of
government agencies.Most importantly, implementation and promotion of KhokNong Na
Model must take into account socio-geographic, soil, water and climate condition of the area
in order to achieve a real sustainable success.

Keyword:  The King's Philosophy, KhokNong Na Model (Mound Pond Paddy FieldModel)
Sustainable, Social collaboration, Socio -Geographic
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1. บทนำ
ศาสตรพระราชา เปนศาสตรทีเ่กดิจากพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช บรมนาถบพติรท่ีไดทรงงานเพือ่แกไขปญหาความทุกขยากของราษฎรของพระองคตลอดระยะ
เวลาทีท่รงครองราชย 70 ป ไดมโีครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรถิงึ 4,685 โครงการ (สำนกังาน
กปร., 2559)ศาศตราจารยเกยีรตคิณุ นพ.เกษม วฒันชยั ไดนยิามศาสตรพระราชาไววาศาสตรพระราชา
คือโครงการตามพระราชดำริที่มีองคความรูอยูในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy) นีเ้ปนทีย่อมรบักนัอยางมากและมกีารเผยแพร
ไปทัว่โลก ดงัทีป่รากฏวา นายโคฟ อนันนั เลขาธกิารสหประชาชาต ิไดทลูเกลาฯ ถวายรางวลัความสำเรจ็
สงูสดุดานการพฒันามนษุยของโครงการพฒันาแหงสหประชาชาต ิ(UNDP Human Development Lifetime
Achievement Award)แดพระองคเปนกรณพีเิศษในป พ.ศ.2549 เนือ่งในโอกาสทรงครองสริริาชสมบตัิ
ครบ 60 ป และมกีารเผยแพรหนงัสอืช่ือ แนวคดิของความพอเพยีง: ของขวญัจากประเทศไทยแดโลก
ทีไ่มยงัยนื (Sufficiency Thinking; Thailand's Gift to an Unsustainable World) โดยศาสตราจารย
ดร.แกลย ซ ีเอเวอรี ่ผบูกุเบกิงานวชิาการดานภาวะผนูำแบบพอเพยีง ซึง่เปนทีย่อมรบัทัง้ในเอเชยี ยโุรป
อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย เปนบรรณาธิการ(ประชาชาติธุรกิจ, 2562)แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง เปนแนวปฏบิตัสิำหรบัชนทกุกลมุ ทกุชัน้ทกุสมัมาชพีมอีงคประกอบสำคญั 7 ขอ คอื พึง่พาตนเอง
พอประมาณ เดนิสายกลาง มภีมูคิมุกนั มเีหตผุล เปนคนด ีและรรูกัสามคัค ีโดยหลกัสำคญัทัง้ 7 ขอน้ี สามารถ
นอมนำไปประยกุตใชในการดำเนนิชวีติไดมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได(อำพล เสนาณรงค ,2550)

รปูที ่ 1 แผนภาพศาสตรพระราชาสกูารพฒันาอยางยัง่ยนื (ดร.อานนท ศกัดิว์รวชิญ, 2560)
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กระทรวงเกษตรและสหกรณเล็งเห็นคุณูปการของศาสตรพระราชา จึงไดมีนโยบายโครงการ
ประชารฐั ดนิอดุม น้ำสมบรูณ เมือ่ป พ.ศ.2560 โดยกำหนดพืน้ทีน่ำรอง 3 ลมุน้ำ ไดแกลมุน้ำปาสกั
ลุมน้ำนาน และลุมน้ำหวยโสมงมีหลักการดำเนินงานโดยนอมนำศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มาบรูณาการในรปูแบบประชารฐั ใชหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม เนนการอนรุกัษทรพัยากรดนิและน้ำ เพิม่พืน้ทีป่า และพฒันา
พืน้ทีเ่กบ็น้ำในรปูแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ตอมาในการประชมุหนวยงานในกำกบัของรฐัมนตรชีวย
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายววิฒัน ศลัยกำธร เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ 2561 ณ หองประชมุ
SWOC กรมชลประทาน ไดมกีารดำเนนิการอยางเปนรปูธรรมภายใตชือ่โครงการพฒันาระบบกสกิรรม
ดวยศาสตรพระราชา เพิม่พืน้ทีน่ำรองเปน 5 ลมุน้ำ ไดแก ลมุน้ำปง ลมุน้ำยม ลมุน้ำนาน ลมุน้ำปาสกั
และลมุน้ำปราจนีบรุ ี(ลมุน้ำยอยหวยโสมง) จากนัน้จงึมคีำสัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณที ่225/2561
เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา เพือ่ทำหนาทีข่บัเคลือ่นโครงการ
ใหสมัฤทธิผ์ลเปนรปูธรรม และคำสัง่คณะกรรมการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาที ่1/2561
เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานโครงการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา ลมุน้ำนำรอง 5 ลมุน้ำ โดย
มอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณ ดำเนินงานในลุมน้ำปงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดำเนนิงานในลมุน้ำยม กรมพฒันาทีด่นิ ดำเนนิงานในลมุน้ำนาน กรมชลประทาน ดำเนนิงานในลมุน้ำ
ปาสกั และลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยโสมง)

กรมชลประทานจึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบ
กสกิรรมดวยศาสตรพระราชา มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผเูขารับการฝกอบรมมคีวามรคูวามเขาใจในศาสตร
พระราชา สามารถออกแบบระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชาตามหลักโคก หนอง นา โมเดล ได
กลุมเปาหมายไดแก ขาราชการกรมชลประทานผูปฏิบัติงานดานออกแบบวิศวกรรม สถาปตยกรรม
และดานพิจารณาโครงการ อบรมรวมกับเกษตรกรในพื้นที่นำรองผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมคือ
ผเูขารบัการฝกอบรมมคีวามรคูวามเขาใจในศาสตรพระราชา และ "แบบแปลงเกษตรกรรม" ซึง่ออกแบบ
โดยใชหลกัโคก หนอง นา โมเดล ตามท่ีเกษตรกรไดรวมกบัขาราชการคดิ วเิคราะห คำนวณ และเขยีน
แบบออกมา จากนัน้จงึนำแบบทีไ่ดไปชวยกนัเอามือ้เอาแรง คอื ชวยกนัปรบัสภาพพืน้ทีแ่ปลงเกษตรเดมิ
ใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไว

ภายหลังจากการฝกอบรม ไดมีการติดตามผลการเอามื้อเอาแรงของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรม
พบวาแตละพื้นที่มีลักษณะการดำเนินงานในการชวยกันเอามื้อเอาแรงแตกตางกัน ซึ่งสามารถ
นำมาประยุกตเปนแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชาโดยใชหลัก
โคก หนอง นา ใหสอดคลองกบัสภาพภมูสิงัคมสำหรบัการขยายผลไดในอนาคต
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2. เนือ้หา
2.1 การคดัเลอืกพืน้ทีน่ำรอง
การคดัเลอืกพืน้ทีน่ำรองในลมุน้ำปาสกั และลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยหวยโสมง)มรีายละเอยีด

สงัเขป ดงันี้
2.1.1 ลมุน้ำปาสกัมลีกัษณะเรยีวยาวคลายขนนก วางตวัตามแนวทศิเหนอื-ทศิใต ตอนบน

ของลุมน้ำมีเทือกเขาเพชรบูรณลอมรอบ ทิศเหนือติดกับลุมน้ำโขง ทิศใตติดกับลุมน้ำเจาพระยาและ
ลมุน้ำบางปะกง ทศิตะวันออกตดิกบัลมุน้ำชแีละลมุน้ำมลู และทศิตะวันตกตดิกบัลมุน้ำนานและลมุน้ำ
เจาพระยา ปรมิาณน้ำฝนทัง้ปเฉลีย่1,213.2 มลิลเิมตร พืน้ทีร่บัน้ำทัง้หมด 16,292 ตารางกโิลเมตร ปรมิาณ
น้ำทารายปเฉลี่ยประมาณ 2,897.3 ลานลูกบาศกเมตรสภาพปญหา ดานอุทกภัย ฝนตกหนักในพื้นที่
ลมุน้ำพืน้ทีป่าตนน้ำถกูทำลาย ขาดแคลนแหลงเกบ็น้ำขนาดใหญในพืน้ทีต่อนบน ประสทิธภิาพของระบบ
ระบายน้ำไมเพียงพอ มีการกอสรางสิ่งกีดขวางทางน้ำและเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน ดานภัยแลง
ไมมแีหลงน้ำตนทนุอยางเพยีงพอ การพฒันาแหลงน้ำขนาดใหญทำไดยาก อยใูนเขตอนรุกัษ ลำน้ำสาขา
มนี้ำไหลเฉพาะฤดฝูนเพราะพืน้ทีล่าดชนั กำหนดพืน้ทีน่ำรองใน อำเภอโคกเจรญิ อำเภอสระโบสถ อำเภอ
โคกสำโรง เนื่องจากเปนพื้นที่ท่ีอยูดานเหนือน้ำของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ และ
กรมชลประทานไดดำเนนิการกอสรางระบบสบูน้ำดวยไฟฟาแลวเสรจ็ ประโยชนจากการคดัเลอืกสามารถ
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในแปลงของเกษตรกร

2.1.2 ลมุน้ำปราจนีบรุวีางตวัอยใูนแนวทศิตะวันออก-ตะวันตก ทศิเหนอืติดกบัลมุนำ้มลู ทศิใต
และทิศตะวันตกติดกับลุมน้ำบางปะกง ทิศตะวันออกติดกับลุมน้ำโตนเลสาป ปริมาณน้ำฝนทั้งปเฉลี่ย
1,584.2 มลิลเิมตร พืน้ทีร่บัน้ำท้ังหมด 10,481 ตารางกโิลเมตร ปรมิาณน้ำทารายปเฉลีย่ประมาณ 5,164.0
ลาน ลกูบาศกเมตรสภาพปญหา ดานอทุกภยั พืน้ทีล่มุน้ำตอนบนเกดิจากฝนตกหนกัและน้ำปาไหลหลาก
จากตนน้ำ ลำน้ำสายหลักระบายน้ำไดไมทัน บริเวณแมน้ำปราจีนบุรีสายหลัก ตั้งแตจุดบรรจบแมน้ำ
พระปรงและแมน้ำหนมุานลงไปจนถงึจดุบรรจบแมน้ำนครนายกเปนพืน้ทีร่าบลมุ แมน้ำสายหลกัตืน้เขนิ
มคีวามสามารถในการระบายน้ำไดนอยและเกดิน้ำเออหนนุจากแมน้ำบางปะกง ดานภยัแลง เกดิจากภาวะ
ฝนทิ้งชวงยาวนาน ทำใหพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานเกิดความแหงแลง ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การอปุโภค-บรโิภค การเกษตร รวมถงึการใชน้ำในกจิกรรมอืน่ๆ พืน้ทีน่ำรอง พจิารณาลมุน้ำยอยหวย
โสมงซึง่มโีครงการสงน้ำและบำรงุรกัษานฤบดนิทรจนิดา ตำบลแกงดนิสอ อำเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุี
มีความจุอาง 295 ลาน ลูกบาศกเมตร ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการกอสรางระบบสงน้ำ และมี
แผนงานทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาและสงเสรมิการเกษตรตามผลการศกึษาวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม
ประโยชนจากการคดัเลอืก สามารถเพิม่น้ำตนทนุเพือ่การทำเกษตรกรรมในพืน้ทีอ่พยพทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากการสรางเขื่อน
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2.2 การฝกอบรม
กรมชลประทาน จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมดวย

ศาสตรพระราชา จำนวน 2 คร้ัง ไดแก
1) รนุที ่1 ลมุน้ำปราจนีบรุ ี(ลมุน้ำยอยหวยโสมง) จดัทีโ่ครงสงน้ำและบำรงุรกัษานฤบดนิทรจนิดา

จงัหวดัปราจนีบรุ ีเมือ่วนัที ่6 - 8  เมษายน 2561 จำนวน 3 วนั จำนวนผเูขารบัการอบรมตามทีข่ออนมุตัิ
โครงการ 90 คน

2) รนุที ่ 2 ลมุน้ำปาสกั จดัทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาปาสกัชลสทิธิ ์จงัหวดัลพบรุ ี เมือ่วนัที่
18 - 20  มถินุายน 2561 จำนวน 3 วนั จำนวนผเูขารบัการอบรมตามทีข่ออนมุตัโิครงการ 60 คน

รปูแบบการอบรม เปนการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร แบงเปน 2 ภาค ไดแก ภาคทฤษฎ ีเรยีนรเูกีย่วกบั
ศาสตรพระราชาดานตาง ๆ ไดแก หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง การปลูกพืช 5 ระดับ การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล
หัวคันนาทองคำ รวมถึงการวิเคราะหปญหาและการนำศาสตรพระราชาไปประยุกตใช ภาคปฏิบัติ
ฝกปฏิบัติการปรับพื้นที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม กิจกรรมเอามื้อสามัคคีจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาการเกษตรในชวงค่ำ

รปูท่ี 2 พืน้ทีศ่กึษา
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รปูที ่3 เรยีนภาคทฤษฎ ีวทิยากร ผศ.พเิชฐ โสวทิยสกลุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

รปูที ่4 เรยีนภาคทฤษฎ ีวทิยากร รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายววิฒัน ศลัยกำธร
(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

รปูที ่5 ฝกภาคปฏบิตั ิ(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

รปูที ่6 ออกแบบแปลงกสกิรรมโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล
(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)
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2.3 โคก หนอง นา โมเดล
แนวคดิของ โคก หนอง นา โมเดล เปนการจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ทีก่ลางน้ำ (รปูที ่10)

โดยผสมผสานเกษตรทฤษฎใีหมกบัภมูปิญญาพืน้บาน แลวแปลงสคูำภาษาไทยทีช่าวบานเขาใจไดงาย คอื
"โคก หนอง นา" (รูปที่ 11) การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล มีเปาหมาย
เกบ็น้ำฝนทีต่กลงมาในพืน้ทีใ่หได 100% โดยพจิารณาจากขนาดของพืน้ทีแ่ละปรมิาณฝนเฉลีย่ในพืน้ที่
จากนัน้จงึทำการจดัสรรพืน้ทีต่ามหลกัทฤษฎใีหม แลวคำนวณพืน้ทีเ่กบ็น้ำ ดงันี้

รปูที ่7 นำเสนอผลงานออกแบบแปลงกสกิรรมโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล
(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

รปูที ่8 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายววิฒัน ศลัยกำธร
ใหขอคดิเหน็ตอผลงานออกแบบ (ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

 รปูที ่9 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายววิฒัน ศลัยกำธร ตรวจแปลงฝกปฏบิตัิ
(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)
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1) โคก สามารถนำดนิทีข่ดุทำหนองน้ำมาทำโคก บนโคกปลกูปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
สามารถเกบ็น้ำไวใตดนิจากปาบนโคกไดประมาณ 50% ของปรมิาณน้ำฝนทีต่กลงมาเมือ่มปีาสมบรูณ ขึน้
อยูกับชนิดของดินตำแหนงของโคกควรอยูทางทิศตะวันตกเพื่อชวยบังแสงแดดยามบาย

2) หนอง สามารถเกบ็น้ำไดประมาณ 70% การขดุหนองควรใหคดโคงตามสภาพพืน้ทีแ่ละขดุ
ทองคลองใหตางระดบัสำหรบัเกบ็น้ำใหพอใชและเลีย้งปลา อาศัยหลกัวา 1 ป มวีนัฝนตก 60 วนั และ
มวีนัทีฝ่นไมตก 300 วนั น้ำระเหยวนัละ 1 เซนตเิมตร ดงันัน้ น้ำจะระเหยปละ 3 เมตร หนองทีข่ดุจงึตอง
มคีวามลกึมากกวา 3 เมตร เพือ่ใหมนี้ำพอใชยามฝนทิง้ชวง ทัง้ขึน้ขึน้อยกูบัปรมิาณฝนเฉลีย่รายปและ
ความถีข่องฝนทีต่กในพืน้ที ่การวางตำแหนงของหนองควรอยทูางทศิทีล่มรอนพดัผานเพือ่ใหพดัความเยน็
เขาบานทำใหเย็นสบาย

3) นา สามารถเกบ็น้ำไดประมาณ 80% โดยยกหวัคนันาใหสงู ปนคนันาใหกวาง เกบ็น้ำเทา
ความสงูของคนันา

4) คลองไสไก ขดุคลองไสไกใหคดเคีย้วไปทัว่พืน้ที ่ เพือ่เปนทางน้ำบนดนิเพิม่ความชมุชืน้ใหกบั
พืน้ที ่ ขดุบอพกัเปนระยะเพือ่ดกัน้ำใหกระจายทัว่พืน้ที่

รปูที ่ 10 การจดัการน้ำตามศาสตรพระราชา "จากภผูา สมูหานท"ี
(มลูนธิกิสกิรรมธรรมชาต,ิ 2562)
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2.4 การประเมนิผลโครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
สามารถสรปุในภาพรวมได ดงันี ้รนุที ่1 ลมุน้ำปราจนีบรุ ี(ลมุน้ำยอยหวยโสมง) จดัทีโ่ครงการสงน้ำ

และบำรงุรกัษานฤบดนิทรจนิดา จงัหวดัปราจนีบรุ ีระหวางวนัที ่6 - 8 เมษายน 2561 ขออนมุตัผิเูขารบั
การอบรม 90 คนมผีลูงทะเบยีนเขารบัการอบรม101 คน เปนเกษตรกร 40 คน ขาราชการ 61 คน
คดิเปนรอยละ 122.22 มากกวาเปาหมายตามทีไ่ดรบัอนมุตั ิรนุที ่2 ลมุน้ำปาสกั จดัทีโ่ครงการสงน้ำและ
บำรงุรกัษาปาสกัชลสทิธิ ์จงัหวดัลพบรุ ีเมือ่วนัที ่18 - 20  มถินุายน 2561 ขออนมุตัผิเูขารบัการอบรม
60 คน มีผูลงทะเบียนเขารับการอบรม 90 คน เปนเกษตรกร 60 คน ขาราชการ 30 คน คิดเปน
รอยละ150 มากกวาเปาหมายตามทีไ่ดรบัอนมุตัิ

รปูที ่11 ตนแบบ โคก หนอง นา โมเดล (มลูนธิกิสกิรรมธรรมชาต,ิ 2562)

รปูที ่ 12 ตวัอยางแบบแปลงเกษตรกรรมซึง่ออกแบบโดยใชหลกัโคก หนอง นา โมเดล
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ในสวนของผลการประเมนิ พบวา การอบรมทัง้สองครัง้ไดผลในทศิทางเดยีวกนั คอื จากการสงัเกต
พฤตกิรรมพบวา รอยละ 80 ของผเูขารับการอบรม ตัง้ใจเรยีนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิผานเกณฑ
การประเมินในระดับดีมากจากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรรอยละ 100 มีแผนจะนำ "แบบแปลง
เกษตรกรรม" ทีไ่ดจากการฝกอบรมไปพฒันาพืน้ทีข่องตนเอง และขาราชการรอยละ 100 ตัง้ใจจะประยกุต
ใชศาสตรพระราชาในการทำงานจากแบบสอบถามพบวา ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร และความเหมาะสมของการจดัโครงการในภาพรวม อยใูนระดบัคอนขางมาก สดุทาย ผเูขา
รับการอบรมสวนใหญเห็นวาการเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความคุมคาและเปนไปตามที่
ความคาดหวงั

2.5 การตดิตามผลภายหลงัการฝกอบรม
ภายหลงัการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ไดมกีารลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามผลการเอามือ้เอาแรงของผผูาน

การฝกอบรมโดยใชแบบแปลงเกษตรกรรมซึง่ออกแบบโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดลไปพฒันาพืน้ที่
ของตน พบวา ในแตละพื้นที่ มีรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชา
แตกตางกนั โดยสามารถจำแนกได 3 รปูแบบ ดงันี้

1) ขับเคลื่อนโดยเครือขายเกษตรกรจากการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผานมา
กรมชลประทาน ไดเชิญวิทยากรจากเครือขายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาเปนวิทยากรสนามเพื่อ
"พาทำ" ในการฝกภาคสนาม ลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยหวยโสมง) เชญิวทิยากรจากศนูยเศรษฐกจิ
พอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ลุมน้ำปาสัก เชิญวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ
คืนปาสัก วิทยากรทุกทานมีความสามารถสูงในการถายทอดความรูทักษะ และประสบการณดานการ
เกษตรทั้งยังมีระเบียบวินัย สะทอนวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณเฉพาะตัวขององคกรคือมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติที่นายวิวัฒน ศัลยกำธร เปนผูกอตั้งไดเปนอยางดีวิทยากรทุกทานลวนผานการฝกอบรมใน
โครงการคนืชวีติใหแผนดนิ ซึง่เปนโครงการทีร่ณรงคใหเกษตรกร ลด ละ เลกิ การใชเคมทีางการเกษตร
และสงเสรมิใหทำการเกษตรแบบยัง่ยนืสามารถเพิง่พาตนเองไดตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
ทฤษฎใีหม ทำใหผทูีเ่ขารบัการฝกอบรมไดเรยีนรกูารทำเกษตรกรรมตามแบบอยางของเครอืขายของมลูนธิิ
กสกิรรมธรรมชาต ิและตัง้กลมุยอยภายใตเครอืขายเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนร ูเหน็ไดจากผทูีผ่านการฝกอบรม
รนุที ่2 ณ โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาปาสกัชลสทิธิ ์จงัหวดัลพบรุทีีม่คีวามสมัพนัธอยางเหนยีวแนน
จริงใจ มีการใหและแบงปนกันมากกวาเปนการพาณิชย มีการฝกอบรมเปนระยะ และมีการชวยกัน
เอามือ้เอาแรงอยางตอเนือ่ง ถอืวาเปนองคกรทีม่คีวามเขมแขง็ หากหนวยงานรฐัใหการสนบัสนนุในโอกาส
ตาง ๆ อยางถกูตองเหมาะสมจะสามารถชวยใหเกดิความยัง่ยนืในระดบัมหภาคได นบัวาเปนรปูแบบที่
สามารถขบัเคลือ่นและขยายผลไดดทีีส่ดุ เนือ่งจากอาศยัพลงัของเครอืขายเปนตวัสงเสรมิและผลกัดนั
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2) ขบัเคลือ่นดวยกลมุเกษตรกรโดยมหีนวยงานรฐัสนบัสนนุมลีกัษณะคลายคลงึกบัแบบแรก แตเกดิ
จากเกษตรกรกลมุเลก็ ๆ รวมตัวกนัขึน้มาเอง หรอือาจเกดิจากการทีห่นวยงานรฐัในพืน้ทีช่วยสนบัสนนุ
ใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรขึ้นมา กลุมเกษตรกรเหลานี้จะรูจักคุนเคยกันดี อาจเปนระดับหมูบาน
หรอืตำบล การทีห่นวยงานรฐัในพืน้ทีเ่ขามามสีวนชวยในการใหความร ูสงเสรมิ สนบัสนนุ รบัฟงปญหา
และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั จะทำใหกลมุเกษตรกรมคีวามเขมแขง็มาก ชวยเหลอืเกือ้กลูกนัดมีาก
มคีวามรสูกึระหวางสมาชกิในกลมุและหนวยงานรฐัเสมอืนญาตพิีน่องทำใหสามารถขบัเคลือ่นการเอามือ้
เอาแรงภายในกลมุไดด ีตวัอยางทีเ่หน็ไดชดัคอืกลมุเกษตรกร ตำบลทงุมหาเจรญิ อำเภอวงัน้ำเยน็ จงัหวดั
สระแกวทีม่โีครงการชลประทานสระแกวสนบัสนนุสำหรบัดานการขยายผลนัน้ ตองอาศยัระยะเวลา คอื
ตองพัฒนาพื้นที่ไประยะหนึ่งกอน หรือตองใหผลของการพัฒนาพื้นที่ปรากฏกอน ชาวบานขางเคียง
จงึจะสนใจทีจ่ะทำตามและรวมกลมุในอนาคต โอกาสทีจ่ะเกดิการขยายผลเปนกลมุขนาดใหญระดบัจงัหวดั
หรือภูมิภาคมีนอย แตจะเปนลักษณะกระจายในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานรัฐที่มีความกระตือรือรน
ในการจดัตัง้และสงเสรมิกลมุเกษตรกร ทัง้นี ้กลมุเกษตรกรนีส้ามารถยกระดบัเขาสกูลมุเครอืขายเกษตรกร
ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรของเครือขายเกษตรกรในพื้น

รูปที่ 13 การเอามื้อเอาแรงของเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ คืนปาสัก
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3) ขบัเคลือ่นโดยการบรูณาการของหนวยงานภาครฐัมคีวามเหมาะสมอยางยิง่ทีจ่ะใชในพืน้ทีท่ีย่งั
ไมมกีลมุเกษตรกร หรือกลมุเกษตรกรยงัไมมคีวามเขมแขง็ เนนการปพูืน้ฐาน การดำเนนิการตองมพีืน้ที่
ใหหนวยงานตาง ๆ จัดแสดงขอมูลสงเสริมความรูทางดานวิชาการ นวัตกรรม และผลิตภัณฑอันเปน
ประโยชนทางดานเกษตรจะสามารถจงูใจใหเกษตรกรสนใจและเขารวมกจิกรรมการเอามือ้เอาแรง ซึง่จะได
ประโยชนทัง้การไดชวยกนัเอามือ้เอาแรง และไดรบัความรหูรอืไดปรกึษาปญหาทางการเกษตรดานตาง ๆ
กับหนวยงานที่มารวมบูรณาการกันได ดังตัวอยางที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาได
บูรณการกับหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมุงเนนใหความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตรพระราชาและการฝกเอามื้อเอาแรงการขับเคลื่อนลักษณะนี้ตองมีความตอเนื่อง
อาศยัเวลา คอยตดิตามผลอยเูสมอ รวมทัง้กระตนุเกษตรกรใหตระหนกัถงึความสำคญัและประโยชนของ
ศาสตรพระราชาจนเกดิการ "ระเบดิจากขางใน" เกษตรกรจงึจะสามารถรวมกลมุกนัไดอยางเขมแขง็และ
สามารถขับเคลื่อนระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชาไปไดดวยตนเอง

รปูที ่ 13 การเอามือ้เอาแรง ตำบลทงุมหาเจรญิ อำเภอวงัน้ำเยน็ จงัหวดัสระแกว
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3. สรปุผล (สรปุผล และขอเสนอแนะ)
จากการจดัโครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา

จำนวน 2 รนุ และตดิตามผลหลงัการฝกอบรม พบวา การทำการเกษตรโดยใชศาสตรพระราชาเปนการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการทางความคดิ (Mindset) จากวถิเีกษตรเชงิพาณชิยมาเปนวถิเีกษตรตามแนวทาง
ของเศรษฐกจิพอเพยีง การเรยีนรแูละฝกปฏบิตัชิวยใหเกดิพฒันาการในการพึง่พาตนเอง การชวยกนัเอา
มื้อเอาแรงสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธอันดีในชุมชน บาน วัด โรงเรียน เกิดเครือขายเกษตรกรรมและ
การแลกเปลีย่นองคความรทูางการเกษตร มแีนวทางในการขบัเคลือ่น 3 รปูแบบ คอื 1) การขบัเคลือ่น
โดยเครือขายเกษตรกร ซึ่งมีพรอมทั้งองคความรูและแนวทางปฏิบัติ มีศักยภาพในการขยายผลระดับ
มหภาคได 2) การขบัเคลือ่นดวยกลมุเกษตรกรโดยมหีนวยงานรฐัสนบัสนนุ เปนการพฒันาในระดบัพืน้ที่
หนวยงานของรฐัตองมคีวามกระตอืรือรนทีจ่ะสนบัสนนุ สงเสรมิและผลกัดนักลมุเกษตรกรอยางตอเนือ่ง
และ 3) การขับเคลื่อนโดยการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ เปนการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรได
เขามาเรยีนรแูละลองทำ เปนการสรางจติสำนกึและกระตนุใหระเบดิจากขางในใหเขาสกูระแสแนวทาง
แหงศาสตรพระราชาตอไป

รูปที่ 14 การเอามื้อเอาแรงโครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

31

4. ขอเสนอแนะ
การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล นัน้ สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ

คอืตองมคีวามเหมาะสมสอดคลองกบัสภาพภมูสิงัคม ชนดิของดนิ ปรมิาณน้ำ และสภาพอากาศ หากปจจยั
ดังกลาวมีความเหมาะสมพอดีแลว จะทำใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถสรางผลิตผลเพื่อ
เลีย้งครอบครวั เพิม่ขดีความสามารถในการรบัมอืกบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป สนบัสนนุเปาหมาย
การพฒันาอยางยัง่ยนื (SDGs) ได อนัจะเปนการพึง่พาตนเองไดอยางพอเพยีงโดยแทจรงิ
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