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	 ในยุคท่ีวถิขีองคนส่วนใหญ่เวยีนวา่ยอยู่บนพืน้ซเีมนตเ์ป็นอาจิณ	‘ดิน’	
อาจเป็นเพียงภาพแทนของพ้ืนท่ีท่ีความเจริญยังก้าวเข้าไปไม่ถึง	ท้ังท่ีแท้จริงแล้ว	
ปัจจัย	4	ในการดำารงชีวิตของคนทุกคนบนพ้ืนซีเมนต์	ล้วนเกิดมาจากดินด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น
	 เพราะดินคือทรัพยากรสำาคัญในการปลูกพืช	 ที่นำาไปแปรรูปเป็นท้ัง
อาหาร	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	 และเครื่องนุ่งห่ม	 เปรียบได้กับแม่พระธรณี				
ผู้ให้ชีวิต	แต่เม่ือยุคสมัยผ่านไป	ดินกลับถกูลดสถานะเป็นเพยีงภาพของความ
ล้าหลัง	และเป็นเครื่องมือในการปลูกพืชเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น
	 สภาพการณ์ดังกล่าวเราสามารถเห็นได้จากการใช้สารเคมีอย่าง							
ไม่บันยะบันยัง	เพ่ือให้พืชผลดกงามปราศจากแมลง	ขายได้ราคางาม	แต่ไม่อาทร
ต่อสุขภาพของดิน	ท่ีถูกสารเคมีทำาร้ายจนแห้งกรอบเส่ือมโทรม	รวมไปถึงปัญหา
ท่ีคนรุ่นใหม่ในท้องถ่ิน	ละท้ิงท่ีดินไปย่ำ�เท้าอยู่บนพ้ืนซีเมนต์ในเมืองหลวง	ทำาให้
ชุมชนขาดคนสานต่อด้านการทำาเกษตรและการอนุรักษ์บำารุงดิน
	 เหตกุารณเ์หล่านีท้ำาให้เยาวชนกลุ่มหนึง่ในพืน้ทีป่ลูกขา้วรายใหญ่ของ
ประเทศ	 ลุกขึ้นมาทำากิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนถึงความสำาคัญของดิน	 ว่ามี	
‘คุณ’	มากเกินกว่าจะเป็นเพียงเคร่ืองมือทางการเกษตร	และอยากให้คนรุ่นใหม่
เปล่ียนทัศนคติ	 เห็นค่าของการทำางานอยู่กับดินในฐานะเกษตรกรธรรมชาติ	
ว่ามีความมั่นคงมากกว่าการไปเป็นมนุษย์เงินอยู่บนพื้นซีเมนต์มากนัก
	 ขอชวนไปรูจั้กกับเยาวชนกลุ่มนี	้ท่ี	ต.พรหมบรุ	ีอ.พรหมบรุ	ีจ.สิงห์บรุี

จากนักเกษตรกรน้อย 
สู่การฟื้นฟูดนิเพื่อเกษตรยั่งยนื
โดย	:	กลุ่มฅนอาสา	
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	จ.สิงห์บุรี
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เด็กที่เรียนจบจากวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่จะไป
ทำางานโรงงาน ผมจึงมีความคิดว่าอยากสร้าง
ทัศนคติท่ีดีให้รุ่นน้องเห็นคุณค่าการทำาอาชีพ
เกษตร ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การฟ้ืนฟูดิน
ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาของพื้นที่ 

ปัญหาดินเสื่อมโทรม
ที่ ‘พรหมบุรี’

 ต.พรหมบรีุ อ.พรหมบรุ ีจ.สงิห์บรุ ีเปน็พ้ืนทีท่ีด่นิมคีวามอดุมสมบรูณ์และ
มีแม่นำ้าลพบุรีไหลผ่าน จึงทำาให้เหมาะแก่การทำาเกษตรกรรมโดยเฉพาะปลูกข้าว 
โดย 33.72 เปอร์เซ็นต์ของประชากรท้ังตำาบลมีอาชีพเกษตรกร ซ่ึงแต่เดิมวิถีการผลิต
ทางการเกษตรของชุมชนจะพ่ึงพิงธรรมชาติและอาศัยแรงคนเป็นหลัก แต่ในช่วง 
30 ปีที่ผ่านมาวิถีการผลิตเปลี่ยนไปเป็นเชิงอุตสาหกรรม โดยทำาเกษตรตลอดทั้งปี 
พ่ึงเทคโนโลยีและใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตรมากข้ึนเพ่ือให้ได้ผลผลิต     
จำานวนมากๆ 
 วิถีดังกล่าวทำาให้ดินถูกทำาลายอย่างต่อเน่ือง จนเส่ือมโทรมขาดความสมบูรณ์ 
ขาดธาตุอาหาร เกษตรกรจึงต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทุกปี จนดินแข็งกระด้าง ไม่มี     
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในดินได้ และทำาให้ระบบนิเวศโดยรวมเสียสมดุลไป
 เหตกุารณด์งักลา่วนี ้รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มโดยรวมในพ้ืนท่ีท่ีเร่ิมประสบ
กบัปัญหาสิ่งแวดลอ้มถกูรกุรานทำาลาย ทำาใหน้อ้งๆ นกัศึกษาวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรโดยตรง ได้ก่อตั้ง 
‘กลุ่มฅนอาสา’ ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ กิจกรรมด้าน
การเกษตร กิจกรรมจติอาสา และกจิกรรมด้านสิง่แวดลอ้ม โดยท่ีผ่านมากลุม่มกีาร    
รวมตัวกันทำากิจกรรมในช่วงเสาร์ - อาทิตย์อย่างต่อเน่ือง ท้ังกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรม
การเรียนรู้การทำาเกษตรยั่งยืน และกิจกรรมค่ายสร้างเยาวชนจิตอาสา
 จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่กลุ่มเห็นว่า ดินซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคง     
ทางอาหารและปัจจัย 4 และเป็นที่มาของรายได้หลักในชุมชน กำาลังประสบภาวะ
เสื่อมโทรมอย่างหนัก และคนรุ่นใหม่ก็ไม่ใส่ใจในอาชีพเกษตรกร กอปรทั้งในเวลา
เดียวกันก็ได้ทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก กลุ่มจึงเห็นดีเห็นงามที่จะ      
จัดทำา ‘โครงการนักเกษตรกับการฟ้ืนฟูดินสู่ความย่ังยืนทางเกษตรและส่ิงแวดล้อม’ ข้ึน
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สร้างแนวร่วม 
ปรับทัศนคติสู่วิถีเกษตรกร

 การทำาโครงการของกลุม่แบง่ออกเปน็ 2 สว่นดว้ยกนั คอื 1. ขยายแนวรว่ม
และปรับทัศนคติของนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรมากข้ึน และ 2. ส่งเสริม
ให้ชาวบา้นในชมุชน ต.พรหมบรีุ หนัมาฟ้ืนฟูดนิ โดยแบง่พ้ืนทีท่ดลองใชปุ้ย๋ชวีภาพ
และสารชวีภาพควบคู่กับการใชส้ารเคมใีนการทำาการเกษตร เพ่ือลดปรมิาณการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่อไปในอนาคต

  “วิทยาลยัเราอยู่ใกลกั้บชมุชนและพ้ืนทีท่ำาเกษตรครับ ก่อนหนา้นีไ้ดม้กีาร 
พาน้องๆ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล ทำาให้ทราบว่าขณะนี้พื้นที่เกษตรโดยเฉพาะ
นาข้าว เกิดปัญหาดินเส่ือมโทรมอย่างรุนแรง เน่ืองจากระบบการผลิตท่ีส่งผลกระทบ
ตอ่หน้าดนิและคณุภาพดนิ” ชลติ ตรนิีตย์ หรอื ‘ลติ’ แกนนำากลุม่ฅนอาสา เกริน่ถึง   
ที่มาของการทำาโครงการ ก่อนจะเล่าต่อว่า
 “กับอกีประเดน็ปญัหาท่ีพบคอื เดก็ทีเ่รยีนจบจากวิทยาลยัสว่นใหญ่จะไป
ทำางานโรงงาน ผมจึงมีความคิดว่าอยากสร้างทัศนคติที่ดีให้รุ่นน้องเห็นคุณค่า     
การทำาอาชีพเกษตรกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การฟ้ืนฟูดินซึ่งเป็นโจทย์ปัญหา
ของพ้ืนท่ี โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชาวบ้าน” 
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 “เราเริม่จากกลุม่เลก็ๆ ก่อนแลว้คอ่ยขยายไปครับ เพราะเรากำาลงัทำาเรือ่ง
การปรบัทศันคตแิละความเชือ่ และการท่ีจะใหช้าวบา้นหนัมาใชวิ้ธีชวีภาพรว่มกับ
การใชส้ารเคมน้ัีน เราไมอ่าจใหเ้กษตรกรหยุดใชส้ารเคมไีดท้ัง้หมด จงึตอ้งทำาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป” ลิตกล่าวถึงแนวทางของกลุ่ม
 ในส่วนท่ี 1. น้ัน กลุ่มเริ่มต้นโครงการด้วยการชักชวนนักศึกษาให้เข้ามา
ร่วมโครงการโดยใช้วิธีบอกปากต่อปาก ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
15 คน แม้จำานวนอาจไม่มากนัก แต่การเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ ย่อมมีคุณภาพ
มากกว่า
 กิจกรรมแรกของกลุ่ม เป็นการพาสมาชิกจำานวน 15 คนลงพ้ืนที่ไปกิน-
นอน-เรียนรู้-ลงมือทำาเกษตรในพ้ืนท่ีร่วมกับชาวบ้านท่ี ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง 
จ.ชัยนาท เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพ่ือสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
เกษตรให้แก่สมาชิก โดยการลงพ้ืนที่ในครั้งน้ี ได้มีกระบวนการกลุ่มให้สมาชิก   
แต่ละคนได้พูดคุยและสะท้อนทัศนคติต่อการทำาอาชีพเกษตร ซ่ึงหลักใหญ่ใจความน้ัน
อยู่ท่ีว่า ‘อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีต้องใช้แรงงานเหน่ือย’ ทำาให้บางคนไม่เห็นคุณค่า
ของการทำาเกษตร
 แต่เมื่อได้ลงไปคลุกคลีอยู่กับเกษตรกรตัวจริง ได้เรียนรู้และลงมือทำา         
ก็ทำาให้สมาชิกหลายคนเกิดทัศนคติท่ีดีข้ึนต่ออาชีพเกษตรกร ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ 
สมบุญ เว้ยยือกู่ หรือ ‘บุญ’ สมาชิกที่สนใจเข้ามาร่วมในโครงการ
 “อยากรู้อยากลองในสิ่งที่ตนเองกำาลังเรียนอยู่ อีกอย่างทางบ้านมีอาชีพ
การเกษตร แต่เป็นการใช้สารเคมี จึงอยากศึกษาเพื่อนำาไปปรับปรุงการทำาเกษตร
ที่บ้านของตนเองครับ” บุญกล่าวด้วยรอยยิ้ม 
 อย่างไรก็ตาม การหว่านพืชนั้นไม่สามารถคาดหวังผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ฉันใด การสร้างแนวร่วมเพ่ือการพัฒนาก็เป็นฉันนั้น โดยหลังกลับมายังวิทยาลัย 
แนวร่วมที่สนใจต่างก็ไปชักชวนเพ่ือนๆ ของตนให้มาเข้าร่วมโครงการ ในขณะท่ี    
คนที่ไม่สนใจก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำาให้กลุ่มเกิดท้อแท้ ยังมีการ
จัดกิจรรมกลุ่มเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่
สมาชิกท้ังใหม่เก่าด้วยส่ือสารคดีการทำาเกษตรและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้สมาชิกเห็นผลกระทบของการทำาเกษตรโดยใช้สารเคมี ซ่ึงผลกระทบไม่ได้เกิดกับ
ดินอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมอีกด้วย 
 “ฉะน้ันการทำาเกษตรท่ีดี เราควรคำานึงถึงสุขภาพและส่ิงแวดล้อมด้วย”    
ลิตกล่าวถึงปณิธานที่ต้องการส่งมอบให้แก่สมาชิกของโครงการทุกคน
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 หลังจากปรับทัศนคติเป็นผลสำาเร็จแล้ว กิจกรรมต่อไปก็คือการลงลึกถึง  
วิธีการทำาเกษตรอย่างยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี เพราะความสมบูรณ์ของดินเกิดได้
จากความหลากหลายของสิง่มชีวิีตในดนิ ไมว่่าจะเปน็จลุนิทรย์ี ไสเ้ดอืน หรอืแมลง
ปีกแข็ง ที่อาศัยอยู่ในดินจะช่วยให้โครงสร้างของดินดีข้ึน เมื่อโครงสร้างของดินดี 
นำ้าและอากาศก็เคลื่อนผ่านดินได้ดี พืชก็สามารถนำาไปใช้ได้ดี นอกจากนี้สิ่งมีชีวิต
ในดินยังช่วยควบคุมโรคพืชได้อีกด้วย โดยวิถีเกษตรเมื่อก่อนนั้นเกษตรกรจะใช้     

...มีความคิดต่ออาชีพเกษตรกรที่ดีขึ้น รู้สึก  
มีความมั่นใจที่จะทำาอาชีพนี้ เพราะได้เห็น
คนที่ประสบความสำาเร็จ และได้มาพบปะ
พูดคุยกับเพื่อน

เรียนรู้ (สิ่งมี) ชีวิต
สู่การทําเกษตรยั่งยืน
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 การจัดทำาโครงการในครั้งนี้ของกลุ่มฅนอาสา ถือว่าประสบความสำาเร็จ   
ในสว่นหนึง่ น่ันคอื การทีแ่กนนำาอย่างลตินำาเอาความรู้และทักษะทีเ่รยีนมา ทัง้การ
ทำาเกษตรกรรม การตรวจวัดคุณภาพดิน หรือการปรับปรุงดิน มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ชักชวนน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซ่ึงมีข้ันตอน
การทำางานท่ีชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการทำาความเข้าใจกับน้องๆ พาลงพ้ืนท่ีเรียนรู้
ปญัหาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับเกษตรกรเพ่ือปรบัเปลีย่นทศันคต ิพรอ้มท้ัง
ใช้โอกาสนี้เกบ็ข้อมูลการทำาเกษตรกรรมของชุมชนไปในตวั ซึ่งทำาให้นอ้งๆ สมาชิก
ไดค้วามรู้ เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติต่ออาชีพเกษตรกรไปในทางท่ีดีข้ึน และพร้อม
จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำาในการทำางานด้านเกษตรและฟื้นฟูดินต่อไปในอนาคต
 “เมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับ ทั้งเรื่องการทำาเกษตรหรือ     
สิ่งแวดล้อม” ป๋อ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเล่าถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับตัวเอง “แต่เมื่อ

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ซ่ึงอินทรียวัตถุมีประโยชน์
และมีบทบาทสำาคัญในการเพ่ิมกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตในดิน แต่ปัจจุบันการทำา
เกษตรกรรมใช้สารเคมีจำานวนมาก จึงมีผลกระทบทำาให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัย
อยู่ในดินได้ ส่งผลให้ดินแข็งกระด้าง เสื่อมโทรม และขาดธาตุอาหาร 
 “การศึกษาส่ิงมีชีวิตในดินเป็นเร่ืองท่ีผมถนัดและเคยเรียนรู้มาบ้าง จึงอยาก
ถ่ายทอดเรือ่งนีใ้หแ้ก่นอ้งๆ เพราะเหน็วา่เปน็เรือ่งท่ีสำาคญั” ลติเลา่ถึงทีม่าทีไ่ปของ
กิจกรรมพาน้องๆ ศึกษาส่ิงมีชีวิตในดินบริเวณวิทยาลัย ก่อนพาไปศึกษาเปรียบเทียบ
กับสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี และไปจบที่การลงพื้นที่จริงของ
ปราชญ์ด้านเกษตร เพื่อให้สมาชิกได้เห็นวิถีเกษตรอินทรีย์แบบทำาจริงเห็นผลจริง
 โดยกลุ่มได้ลงพ้ืนที่ไปขอความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการทำาเกษตรย่ังยืน        
ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทฤษฎีใหม่ ของคุณธนพล ศรีใส บุคคลต้นแบบและ
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ.สิงห์บุรี ซ่ึง   
แต่ก่อนคุณธนพลเองก็เคยประสบปัญหาหนี้สิน ล้มเหลวจากการประกอบอาชีพ
เกษตร จึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำาเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ      
พอเพียง โดยพ่ึงพาธรรมชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ผลิตปุ๋ยพืชสดและฮอร์โมนใช้เอง 
ซึ่งการลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานนี้ได้ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกกลุ่ม
เป็นอย่างมาก ดังที่บุญได้กล่าวไว้ว่า
 “ตนเองมีความคิดต่ออาชีพเกษตรกรที่ดีข้ึน รู้สึกมีความม่ันใจที่จะทำา
อาชีพน้ี เพราะได้เห็นคนที่ประสบความสำาเร็จ และได้มาพบปะพูดคุยกับเพ่ือน      
สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆ คือได้เรียนรู้วิถีที่ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่น แมลง
ที่มีประโยชน์กำาจัดแมลงที่เป็นศัตรูได้ รวมไปถึงการใช้จุลินทรีย์ฟื้นฟูดิน” 

อุปสรรค
คือแรงผลักให้ก้าวต่อไป
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ไดเ้ขา้มารว่มกิจกรรมกับพ่ีชลติ ก็ทำาให้เราไดค้วามรูจ้ากการทดลองทำา คดิว่าจะนำา
สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูไ้ปทดลองในแปลงนาของตนเอง และอยากขยายผลใหค้นอืน่ตอ่ครับ”
 อย่างไรก็ตาม ด้วยความท่ี ณ ขณะทำาโครงการน้ัน ในกลุ่มมีลิตเป็นแกนนำา
ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอยู่เพียงคนเดียว ทำาให้การขยายผลในส่วนท่ี 2. น่ันคือการ      
ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนตำาบลพรหมบุรีหันมาฟ้ืนฟูดิน โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและ
สารชีวภาพร่วมกับการใช้สารเคมีในการทำาการเกษตร ไม่สำาเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้
 “จากการลงพื้นที่ผมรู้ตัวเลยว่ายังขาดทักษะการพูดให้เข้าใจ ไหนจะเรื่อง
ที่เราไม่มีข้อมูล ไม่รู้พ้ืนที่ ก็ทำาให้มีปัญหาในการสื่อสาร” ลิตวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน  
ของตัวเอง ก่อนวิเคราะห์การทำางานที่ผ่านมาต่อว่า
 “เด็กท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่แกนนำาครับ ส่ิงท่ีโครงการเน้นคือ ให้นักศึกษา
หันมาสนใจทำาอาชีพเกษตรกรมากขึ้น เรียนรู้เรื่องดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งเป็นเพียง
จุดเริ่มต้น แต่ในกระบวนการทำางานก็พยายามพัฒนาให้น้องๆ ยกระดับตัวเอง        
ขึ้นมาเป็นแกนนำาในการทำางานเหมือนกัน ซึ่งเอาจริงๆ แล้วงานพัฒนาต้องใช้เวลา
และใช้พลังใจสูงสำาหรับคนทำางาน”
 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลคุณภาพดินไปพร้อมๆ กับการชักชวนให้เกษตรกร
ในพ้ืนท่ีเข้ามาร่วมกับโครงการของกลุ่ม แม้จะไม่สามารถชักชวนให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ เพ่ือรว่มเรยีนรูกั้บกลุม่ในการปรบัเปลีย่นจากการทำาเกษตรแบบเคมมีาใช้
วิธีผสมผสานมากขึ้นได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเวลา
 แต่อย่างน้อยการลงพ้ืนที่ ก็ได้ทำาให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้วิธีการสร้าง        
ความสัมพันธ์กับชุมชนมากข้ึน และมากกว่าน้ัน กลุ่มยังได้สร้างการรับรู้ถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากสารเคมีให้แก่เกษตรกรจำานวน 5 รายในชุมชน ต.พรหมบุรี ที่แม้จะไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ แต่ก็มีการฟื้นฟูดินในระยะต้นขึ้นเอง โดยเริ่มใช้ปุ๋ยชีวภาพและ  
สารชวีภาพรว่มกับการใชส้ารเคมใีนการทำาการเกษตร เพ่ือลดปรมิาณการใชปุ้ย๋เคมี
และสารเคมี ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีน่าจะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ียางใหญ่ได้ในอนาคต

 แม้จะไม่สามารถขยายผลแนวร่วมท่ีเป็นชุมชน และสร้างกระบวนการ
ลงมอืปรบัเปลีย่นวถีิการเกษตรเพ่ือฟ้ืนฟูดนิได ้แตอ่ย่างนอ้ยทีส่ดุการทำาโครงการน้ี
ในครัง้น้ี ก็ได้สรา้งและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนกลุ่มหนึง่ข้ึนมา เปน็กลุ่มเยาวชน
ที่เปี่ยมด้วยจิตสำานึก มีทักษะและความรู้ และพร้อมจะเติบโตข้ึนเป็นผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงด้านวิถีเกษตรชมุชนและการฟ้ืนฟูดนิในอนาคตสบืตอ่ไปอย่างแน่นอน

งานพัฒนาต้องใช้เวลาและใช้พลังใจสูง
สำาหรับคนทำางาน
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ดินเสื่อม ข�ดคว�มสมบูรณ์
เนื่องจ�กก�รใช้ส�รเคมี และอย�ก
สร้�งทัศนคติให้นักศึกษ�เห็น
คุณค่�ของอ�ชีพเกษตรกรรม

ชวนเกษตรกรฟ้ืนฟูดินโดยใช้ปุ๋ยชีวภ�พ 
และส�รชีวภ�พ
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ศึกษ�ดูง�นก�รทำ�เกษตรอินทรีย์



“การได้ทำาโครงการนี้ทำาให้มีความรู้เร่ืองการตรวจดินมากข้ึน            
จากตอนเรียนก็พอรู้บ้างนิดหน่อย แต่พอได้มาเรียนรู้กับเพ่ือนๆ          
ในค่ายก็พบว่าเราสามารถตรวจสารเคมีในดินได้ ได้เรียนรู้เทคนิค        
การทำาเกษตรกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน กับอีกสิ่งที่ผมได้พัฒนา
ทักษะมากขึ้นคือ วิธีการพูดเพ่ือสร้างความน่าสนใจ ท้ังสำาหรับเด็ก
และการลงชุมชน”

“ก่อนเข้าโครงการไม่ค่อยกล้าทำาอะไรต่อหน้าคนเยอะๆ ขาจะส่ัน      
พูดไม่เก่งเพราะเรียบเรียงหัวข้อที่จะพูดไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน    
รวมถึงแม้จะเรียนทางด้านเกษตรแต่ก็ไม่คิดที่จะทำาอาชีพเกษตร      
แต่พอได้มาร่วมโครงการก็เร่ิมสนใจอยากทำาเกษตร ได้เรียนรู้เก่ียวกับ
เกษตรกรรมและการฟื้นฟูดินมากขึ้น และที่สำาคัญคือ มีความมั่นใจ
มากขึ้น กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ”
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

ชลิต ตรีนิตย์ (ลิต) 
หัวหน้าโครงการ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์ 

สมบุญ เว้ยยือกู่ (บุญ) 
ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์ 
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โครงก�รนักเกษตรกับก�รฟื้นฟูดินสู่คว�มยั่งยืน
ท�งเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โดย : กลุ่มฅนอาสา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

หัวหน้�โครงก�ร
นายชลิต ตรีนิตย์  
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นายสมบุญ เว้ยยือกู่
2. นายพงษ์สวัสดิ์ แซ่ม้า


