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จากนักเกษตรกรน้อย
สู่การฟื้นฟูดนิ เพื่อเกษตรยั่งยืน

โดย : กลุ่มฅนอาสา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ในยุคทีว่ ถิ ขี องคนส่วนใหญ่เวียนว่ายอยูบ่ นพืน้ ซีเมนต์เป็นอาจิณ ‘ดิน’
อาจเป็นเพียงภาพแทนของพืน้ ทีท่ ค่ี วามเจริญยังก้าวเข้าไปไม่ถงึ ทัง้ ทีแ่ ท้จริงแล้ว
ปัจจัย 4 ในการดำ�รงชีวติ ของคนทุกคนบนพืน้ ซีเมนต์ ล้วนเกิดมาจากดินด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น
เพราะดินคือทรัพยากรสำ�คัญในการปลูกพืช ที่นำ�ไปแปรรูปเป็นทั้ง
อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม เปรียบได้กับแม่พระธรณี    
ผู้ให้ชวี ติ แต่เมือ่ ยุคสมัยผ่านไป ดินกลับถูกลดสถานะเป็นเพียงภาพของความ
ล้าหลัง และเป็นเครื่องมือในการปลูกพืชเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น
สภาพการณ์ดังกล่าวเราสามารถเห็นได้จากการใช้สารเคมีอย่าง       
ไม่บนั ยะบันยัง เพือ่ ให้พชื ผลดกงามปราศจากแมลง ขายได้ราคางาม แต่ไม่อาทร
ต่อสุขภาพของดิน ทีถ่ กู สารเคมีท�ำ ร้ายจนแห้งกรอบเสือ่ มโทรม รวมไปถึงปัญหา
ทีค่ นรุน่ ใหม่ในท้องถิน่ ละทิง้ ทีด่ นิ ไปย่�ำ เท้าอยูบ่ นพืน้ ซีเมนต์ ในเมืองหลวง ทำ�ให้
ชุมชนขาดคนสานต่อด้านการทำ�เกษตรและการอนุรักษ์บำ�รุงดิน
เหตุการณ์เหล่านีท้ �ำ ให้เยาวชนกลุม่ หนึง่ ในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวรายใหญ่ของ
ประเทศ ลุกขึ้นมาทำ�กิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนถึงความสำ�คัญของดิน ว่ามี
‘คุณ’ มากเกินกว่าจะเป็นเพียงเครือ่ งมือทางการเกษตร และอยากให้คนรุน่ ใหม่
เปลี่ยนทัศนคติ เห็นค่าของการทำ�งานอยู่กับดินในฐานะเกษตรกรธรรมชาติ
ว่ามีความมั่นคงมากกว่าการไปเป็นมนุษย์เงินอยู่บนพื้นซีเมนต์มากนัก
ขอชวนไปรูจ้ กั กับเยาวชนกลุม่ นี้ ที่ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
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เด็กที่เรียนจบจากวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่จะไป
ทำ�งานโรงงาน ผมจึงมีความคิดว่าอยากสร้าง
ทัศนคติทด่ี ใี ห้รนุ่ น้องเห็นคุณค่าการทำ�อาชีพ
เกษตร ควบคูไ่ ปกับการเรียนรูก้ ารฟืน้ ฟูดนิ
ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาของพื้นที่
ปัญหาดินเสื่อมโทรม
ที่ ‘พรหมบุรี’
ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี เป็นพืน้ ทีท่ ดี่ นิ มีความอุดมสมบูรณ์และ
มีแม่นํ้าลพบุรีไหลผ่าน จึงทำ�ให้เหมาะแก่การทำ�เกษตรกรรมโดยเฉพาะปลูกข้าว
โดย 33.72 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทัง้ ตำ�บลมีอาชีพเกษตรกร ซึง่ แต่เดิมวิถกี ารผลิต
ทางการเกษตรของชุมชนจะพึ่งพิงธรรมชาติและอาศัยแรงคนเป็นหลัก แต่ในช่วง
30 ปีที่ผ่านมาวิถีการผลิตเปลี่ยนไปเป็นเชิงอุตสาหกรรม โดยทำ�เกษตรตลอดทั้งปี
พึ่งเทคโนโลยีและใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตรมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิต
จำ�นวนมากๆ
วิถดี งั กล่าวทำ�ให้ดนิ ถูกทำ�ลายอย่างต่อเนือ่ ง จนเสือ่ มโทรมขาดความสมบูรณ์
ขาดธาตุอาหาร เกษตรกรจึงต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทุกปี จนดินแข็งกระด้าง ไม่มี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในดินได้ และทำ�ให้ระบบนิเวศโดยรวมเสียสมดุลไป
เหตุการณ์ดงั กล่าวนี้ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมในพืน้ ทีท่ เี่ ริม่ ประสบ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกรุกรานทำ�ลาย ทำ�ให้นอ้ งๆ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรโดยตรง ได้ก่อตั้ง
‘กลุ่มฅนอาสา’ ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ กิจกรรมด้าน
การเกษตร กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม โดยทีผ่ า่ นมากลุม่ มีการ
รวมตัวกันทำ�กิจกรรมในช่วงเสาร์ - อาทิตย์อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรม
การเรียนรู้การทำ�เกษตรยั่งยืน และกิจกรรมค่ายสร้างเยาวชนจิตอาสา
จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่กลุ่มเห็นว่า ดินซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคง
ทางอาหารและปัจจัย 4 และเป็นที่มาของรายได้หลักในชุมชน กำ�ลังประสบภาวะ
เสื่อมโทรมอย่างหนัก และคนรุ่นใหม่ก็ไม่ใส่ใจในอาชีพเกษตรกร กอปรทั้งในเวลา
เดียวกันก็ได้ทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก กลุ่มจึงเห็นดีเห็นงามที่จะ
จัดทำ� ‘โครงการนักเกษตรกับการฟืน้ ฟูดนิ สูค่ วามยัง่ ยืนทางเกษตรและสิง่ แวดล้อม’ ขึน้
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“วิทยาลัยเราอยูใ่ กล้กบั ชุมชนและพืน้ ทีท่ �ำ เกษตรครับ ก่อนหน้านีไ้ ด้มกี าร
พาน้องๆ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล ทำ�ให้ทราบว่าขณะนี้พื้นที่เกษตรโดยเฉพาะ
นาข้าว เกิดปัญหาดินเสือ่ มโทรมอย่างรุนแรง เนือ่ งจากระบบการผลิตทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อหน้าดินและคุณภาพดิน” ชลิต ตรีนติ ย์ หรือ ‘ลิต’ แกนนำ�กลุม่ ฅนอาสา เกริน่ ถึง
ที่มาของการทำ�โครงการ ก่อนจะเล่าต่อว่า
“กับอีกประเด็นปัญหาทีพ่ บคือ เด็กทีเ่ รียนจบจากวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไป
ทำ�งานโรงงาน ผมจึงมีความคิดว่าอยากสร้างทัศนคติที่ดีให้รุ่นน้องเห็นคุณค่า
การทำ�อาชีพเกษตรกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การฟื้นฟูดินซึ่งเป็นโจทย์ปัญหา
ของพืน้ ที่ โดยกระบวนการเรียนรูจ้ ะเป็นการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างนักศึกษากับชาวบ้าน”

สร้างแนวร่วม
ปรับทัศนคติสู่วิถีเกษตรกร
การทำ�โครงการของกลุม่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1. ขยายแนวร่วม
และปรับทัศนคติของนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรมากขึน้ และ 2. ส่งเสริม
ให้ชาวบ้านในชุมชน ต.พรหมบุรี หันมาฟืน้ ฟูดนิ โดยแบ่งพืน้ ทีท่ ดลองใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
และสารชีวภาพควบคูก่ บั การใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตร เพือ่ ลดปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่อไปในอนาคต
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“เราเริม่ จากกลุม่ เล็กๆ ก่อนแล้วค่อยขยายไปครับ เพราะเรากำ�ลังทำ�เรือ่ ง
การปรับทัศนคติและความเชือ่ และการทีจ่ ะให้ชาวบ้านหันมาใช้วธิ ชี วี ภาพร่วมกับ
การใช้สารเคมีนนั้ เราไม่อาจให้เกษตรกรหยุดใช้สารเคมีได้ทงั้ หมด จึงต้องทำ�แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป” ลิตกล่าวถึงแนวทางของกลุ่ม
ในส่วนที่ 1. นั้น กลุ่มเริ่มต้นโครงการด้วยการชักชวนนักศึกษาให้เข้ามา
ร่วมโครงการโดยใช้วธิ บี อกปากต่อปาก ซึง่ มีนกั ศึกษาทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการทัง้ หมด
15 คน แม้จำ�นวนอาจไม่มากนัก แต่การเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ ย่อมมีคุณภาพ
มากกว่า
กิจกรรมแรกของกลุ่ม เป็นการพาสมาชิกจำ�นวน 15 คนลงพื้นที่ไปกินนอน-เรียนรู-้ ลงมือทำ�เกษตรในพืน้ ทีร่ ว่ มกับชาวบ้านที่ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
เกษตรให้แก่สมาชิก โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีกระบวนการกลุ่มให้สมาชิก
แต่ละคนได้พดู คุยและสะท้อนทัศนคติตอ่ การทำ�อาชีพเกษตร ซึง่ หลักใหญ่ใจความนัน้
อยูท่ ว่ี า่ ‘อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพทีต่ อ้ งใช้แรงงานเหนือ่ ย’ ทำ�ให้บางคนไม่เห็นคุณค่า
ของการทำ�เกษตร
แต่เมื่อได้ลงไปคลุกคลีอยู่กับเกษตรกรตัวจริง ได้เรียนรู้และลงมือทำ�
ก็ทำ�ให้สมาชิกหลายคนเกิดทัศนคติที่ดีขึ้นต่ออาชีพเกษตรกร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
สมบุญ เว้ยยือกู่ หรือ ‘บุญ’ สมาชิกที่สนใจเข้ามาร่วมในโครงการ
“อยากรู้อยากลองในสิ่งที่ตนเองกำ�ลังเรียนอยู่ อีกอย่างทางบ้านมีอาชีพ
การเกษตร แต่เป็นการใช้สารเคมี จึงอยากศึกษาเพื่อนำ�ไปปรับปรุงการทำ�เกษตร
ที่บ้านของตนเองครับ” บุญกล่าวด้วยรอยยิ้ม
อย่างไรก็ตาม การหว่านพืชนั้นไม่สามารถคาดหวังผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ฉันใด การสร้างแนวร่วมเพื่อการพัฒนาก็เป็นฉันนั้น โดยหลังกลับมายังวิทยาลัย
แนวร่วมที่สนใจต่างก็ไปชักชวนเพื่อนๆ ของตนให้มาเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่
คนที่ไม่สนใจก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำ�ให้กลุ่มเกิดท้อแท้ ยังมีการ
จัดกิจรรมกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่
สมาชิกทัง้ ใหม่เก่าด้วยสือ่ สารคดีการทำ�เกษตรและสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ให้สมาชิกเห็นผลกระทบของการทำ�เกษตรโดยใช้สารเคมี ซึง่ ผลกระทบไม่ได้เกิดกับ
ดินอย่างเดียว แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมอีกด้วย
“ฉะนั้นการทำ�เกษตรที่ดี เราควรคำ�นึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย”
ลิตกล่าวถึงปณิธานที่ต้องการส่งมอบให้แก่สมาชิกของโครงการทุกคน
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. .มีความคิดต่ออาชีพเกษตรกรที่ดีขึ้น รู้สึก
มีความมั่นใจที่จะทำ�อาชีพนี้ เพราะได้เห็น
คนที่ประสบความสำ�เร็จ และได้มาพบปะ
พูดคุยกับเพื่อน
เรียนรู้ (สิ่งมี) ชีวิต
สู่การทำ�เกษตรยั่งยืน
หลังจากปรับทัศนคติเป็นผลสำ�เร็จแล้ว กิจกรรมต่อไปก็คือการลงลึกถึง
วิธีการทำ�เกษตรอย่างยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี เพราะความสมบูรณ์ของดินเกิดได้
จากความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในดิน ไม่วา่ จะเป็นจุลนิ ทรีย์ ไส้เดือน หรือแมลง
ปีกแข็ง ที่อาศัยอยู่ในดินจะช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้น เมื่อโครงสร้างของดินดี
นํ้าและอากาศก็เคลื่อนผ่านดินได้ดี พืชก็สามารถนำ�ไปใช้ได้ดี นอกจากนี้สิ่งมีชีวิต
ในดินยังช่วยควบคุมโรคพืชได้อีกด้วย โดยวิถีเกษตรเมื่อก่อนนั้นเกษตรกรจะใช้
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ปุย๋ คอก ปุย๋ หมัก หรือปุย๋ พืชสด เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุในดิน ซึง่ อินทรียวัตถุมปี ระโยชน์
และมีบทบาทสำ�คัญในการเพิ่มกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน แต่ปัจจุบันการทำ�
เกษตรกรรมใช้สารเคมีจำ�นวนมาก จึงมีผลกระทบทำ�ให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัย
อยู่ในดินได้ ส่งผลให้ดินแข็งกระด้าง เสื่อมโทรม และขาดธาตุอาหาร
“การศึกษาสิง่ มีชวี ติ ในดินเป็นเรือ่ งทีผ่ มถนัดและเคยเรียนรูม้ าบ้าง จึงอยาก
ถ่ายทอดเรือ่ งนีใ้ ห้แก่นอ้ งๆ เพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ” ลิตเล่าถึงทีม่ าทีไ่ ปของ
กิจกรรมพาน้องๆ ศึกษาสิง่ มีชวี ติ ในดินบริเวณวิทยาลัย ก่อนพาไปศึกษาเปรียบเทียบ
กับสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี และไปจบที่การลงพื้นที่จริงของ
ปราชญ์ด้านเกษตร เพื่อให้สมาชิกได้เห็นวิถีเกษตรอินทรีย์แบบทำ�จริงเห็นผลจริง
โดยกลุ่มได้ลงพื้นที่ไปขอความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ�เกษตรยั่งยืน
ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทฤษฎีใหม่ ของคุณธนพล ศรีใส บุคคลต้นแบบและ
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ.สิงห์บุรี ซึ่ง
แต่ก่อนคุณธนพลเองก็เคยประสบปัญหาหนี้สิน ล้มเหลวจากการประกอบอาชีพ
เกษตร จึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยพึ่งพาธรรมชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ผลิตปุ๋ยพืชสดและฮอร์โมนใช้เอง
ซึ่งการลงพื้นที่ศึกษาดูงานนี้ได้ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกกลุ่ม
เป็นอย่างมาก ดังที่บุญได้กล่าวไว้ว่า
“ตนเองมีความคิดต่ออาชีพเกษตรกรที่ดีขึ้น รู้สึกมีความมั่นใจที่จะทำ�
อาชีพนี้ เพราะได้เห็นคนที่ประสบความสำ�เร็จ และได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อน
สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆ คือได้เรียนรู้วิถีที่ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่น แมลง
ที่มีประโยชน์กำ�จัดแมลงที่เป็นศัตรูได้ รวมไปถึงการใช้จุลินทรีย์ฟื้นฟูดิน”

อุปสรรค
คือแรงผลักให้ก้าวต่อไป
การจัดทำ�โครงการในครั้งนี้ของกลุ่มฅนอาสา ถือว่าประสบความสำ�เร็จ
ในส่วนหนึง่ นัน่ คือ การทีแ่ กนนำ�อย่างลิตนำ�เอาความรูแ้ ละทักษะทีเ่ รียนมา ทัง้ การ
ทำ�เกษตรกรรม การตรวจวัดคุณภาพดิน หรือการปรับปรุงดิน มาเป็นเครือ่ งมือในการ
ชักชวนน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเปิดการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ซึง่ มีขน้ั ตอน
การทำ�งานที่ชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการทำ�ความเข้าใจกับน้องๆ พาลงพื้นที่เรียนรู้
ปัญหาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเกษตรกรเพือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ พร้อมทัง้
ใช้โอกาสนี้เก็บข้อมูลการทำ�เกษตรกรรมของชุมชนไปในตัว ซึ่งทำ�ให้นอ้ งๆ สมาชิก
ได้ความรู้ เกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติตอ่ อาชีพเกษตรกรไปในทางทีด่ ขี น้ึ และพร้อม
จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำ�ในการทำ�งานด้านเกษตรและฟื้นฟูดินต่อไปในอนาคต
“เมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับ ทั้งเรื่องการทำ�เกษตรหรือ
สิ่งแวดล้อม” ป๋อ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเล่าถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับตัวเอง “แต่เมื่อ
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งานพัฒนาต้องใช้เวลาและใช้พลังใจสูง
สำ�หรับคนทำ�งาน
ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพีช่ ลิต ก็ท�ำ ให้เราได้ความรูจ้ ากการทดลองทำ� คิดว่าจะนำ�
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปทดลองในแปลงนาของตนเอง และอยากขยายผลให้คนอืน่ ต่อครับ”
อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ ณ ขณะทำ�โครงการนัน้ ในกลุม่ มีลติ เป็นแกนนำ�
ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอยู่เพียงคนเดียว ทำ�ให้การขยายผลในส่วนที่ 2. นั่นคือการ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนตำ�บลพรหมบุรีหันมาฟื้นฟูดิน โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและ
สารชีวภาพร่วมกับการใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตร ไม่สำ�เร็จตามเป้าที่ตั้งไว้
“จากการลงพื้นที่ผมรู้ตัวเลยว่ายังขาดทักษะการพูดให้เข้าใจ ไหนจะเรื่อง
ที่เราไม่มีข้อมูล ไม่รู้พื้นที่ ก็ทำ�ให้มีปัญหาในการสื่อสาร” ลิตวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน
ของตัวเอง ก่อนวิเคราะห์การทำ�งานที่ผ่านมาต่อว่า
“เด็กทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่แกนนำ�ครับ สิง่ ทีโ่ ครงการเน้นคือ ให้นกั ศึกษา
หันมาสนใจทำ�อาชีพเกษตรกรมากขึ้น เรียนรู้เรื่องดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งเป็นเพียง
จุดเริ่มต้น แต่ในกระบวนการทำ�งานก็พยายามพัฒนาให้น้องๆ ยกระดับตัวเอง
ขึ้นมาเป็นแกนนำ�ในการทำ�งานเหมือนกัน ซึ่งเอาจริงๆ แล้วงานพัฒนาต้องใช้เวลา
และใช้พลังใจสูงสำ�หรับคนทำ�งาน”
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลคุณภาพดินไปพร้อมๆ กับการชักชวนให้เกษตรกร
ในพืน้ ทีเ่ ข้ามาร่วมกับโครงการของกลุม่ แม้จะไม่สามารถชักชวนให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ เพือ่ ร่วมเรียนรูก้ บั กลุม่ ในการปรับเปลีย่ นจากการทำ�เกษตรแบบเคมีมาใช้
วิธีผสมผสานมากขึ้นได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเวลา
แต่ อ ย่ า งน้ อ ยการลงพื้ น ที่ ก็ ไ ด้ ทำ � ให้ ก ลุ่ ม เกิ ด การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนมากขึน้ และมากกว่านัน้ กลุม่ ยังได้สร้างการรับรูถ้ งึ ผลกระทบ
ที่เกิดจากสารเคมีให้แก่เกษตรกรจำ�นวน 5 รายในชุมชน ต.พรหมบุรี ที่แม้จะไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ แต่ก็มีการฟื้นฟูดินในระยะต้นขึ้นเอง โดยเริ่มใช้ปุ๋ยชีวภาพและ
สารชีวภาพร่วมกับการใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตร เพือ่ ลดปริมาณการใช้ปยุ๋ เคมี
และสารเคมี ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีน่ า่ จะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีย่ างใหญ่ได้ในอนาคต
แม้จะไม่สามารถขยายผลแนวร่วมที่เป็นชุมชน และสร้างกระบวนการ
ลงมือปรับเปลีย่ นวิถกี ารเกษตรเพือ่ ฟืน้ ฟูดนิ ได้ แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ การทำ�โครงการนี้
ในครัง้ นี้ ก็ได้สร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนกลุม่ หนึง่ ขึน้ มา เป็นกลุม่ เยาวชน
ที่เปี่ยมด้วยจิตสำ�นึก มีทักษะและความรู้ และพร้อมจะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำ�การ
เปลีย่ นแปลงด้านวิถเี กษตรชุมชนและการฟืน้ ฟูดนิ ในอนาคตสืบต่อไปอย่างแน่นอน
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ดินเสื่อม ขาดความสมบูรณ์
เนื่องจากการใช้สารเคมี และอยาก
สร้างทัศนคติให้นักศึกษาเห็น
คุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม

ชวนเกษตรกรฟืน้ ฟูดนิ โดยใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
และสารชีวภาพ
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ศึกษาดูงานการทำ�เกษตรอินทรีย์
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
ชลิต ตรีนิตย์ (ลิต)

หัวหน้าโครงการ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์

“การได้ ทำ � โครงการนี้ ทำ � ให้ มี ค วามรู้ เ รื่ อ งการตรวจดิ น มากขึ้ น
จากตอนเรียนก็พอรู้บ้างนิดหน่อย แต่พอได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆ
ในค่ายก็พบว่าเราสามารถตรวจสารเคมีในดินได้ ได้เรียนรู้เทคนิค
การทำ�เกษตรกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน กับอีกสิ่งที่ผมได้พัฒนา
ทักษะมากขึ้นคือ วิธีการพูดเพื่อสร้างความน่าสนใจ ทั้งสำ�หรับเด็ก
และการลงชุมชน”
สมบุญ เว้ยยือกู่ (บุญ)

ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์

“ก่อนเข้าโครงการไม่ค่อยกล้าทำ�อะไรต่อหน้าคนเยอะๆ ขาจะสั่น
พูดไม่เก่งเพราะเรียบเรียงหัวข้อที่จะพูดไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
รวมถึงแม้จะเรียนทางด้านเกษตรแต่ก็ไม่คิดที่จะทำ�อาชีพเกษตร
แต่พอได้มาร่วมโครงการก็เริม่ สนใจอยากทำ�เกษตร ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
เกษตรกรรมและการฟื้นฟูดินมากขึ้น และที่สำ�คัญคือ มีความมั่นใจ
มากขึ้น กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ”
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โครงการนักเกษตรกับการฟื้นฟูดินสู่ความยั่งยืน
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โดย : กลุ่มฅนอาสา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
หัวหน้าโครงการ
นายชลิต ตรีนิตย์
คณะทำ�งานโครงการ
1. นายสมบุญ เว้ยยือกู่
2. นายพงษ์สวัสดิ์ แซ่ม้า
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