
 

 
อธิบดี สถ. เข้าร่วมกจิกรรมเอาม้ือสามัคคี "จอบแรกทีต่ราด"  
ขับเคล่ือนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวทางพัฒนากสิกรรมธรรมชาต ิ
และบรรยายแลกเปล่ียนเก่ียวกับการท าโคกหนองนาด้วยศาสตร์พระราชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี "จอบแรกที่ตราด" 
ขับเคลื่อนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ และบรรยายแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับการท าโคกหนองนาด้วยศาสตร์พระราชา โดยมี ผศ .พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมบรรยายด้วย ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด  
 ดร.วิวัฒน์ กล่าวต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ศาสตร์ของพระราชาเป็นสิ่งมหัศจรรย์และมีมากมาย และมีหลายพระองค์ 
ของพระองค์แรกที่ได้เรียนรู้คือ ศาสตร์ของพ่อขุนเม็งราย เรื่องการท าฝายน้ าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระองค์ที่ 2 ที่ได้เรียนรู้  
คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 ซึ่งมีอยู่มากมาย ที่ส าคัญคือ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่น ามาด าเนินการในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ที่ผสมผสานศาสตร์ของพระราชาหลายศาสตร์มาปรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปราชญ์ของแผ่นดิน ที่  ดร.ประเวศ วะสี ได้กรุณาเตือนว่าภายใน 3 ปี จะมีคนตกงานมากถึง 70% เพราะฉะนั้น  
ขอให้เร่งด าเนินการให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้ตามแบบบรรพบุรุษ และที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
ทรงสอนไว้เรื่องการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าให้เร่งสร้างเกษตรพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แบบพอมีพอกิน 
เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ หรือสงคราม เราก็จะสามารถอยู่รอดด้วยตัวเองได้ 
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 จากนั้ น นายสุ ทธิ พงษ์  ได้ กล่ าวขอบคุณท่ าน ดร .วิ วัฒน์  (รมช.กษ) และคณะมู ลนิ ธิ กสิ กรรมธรรมชาติ  
ท่านคณาจารย์โรงเรียนตราษตระการคุณ ที่ให้ความส าคัญต่อการน าเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รั ชกาลที่  9 มาด าเนิ นการเพ่ื อส่ งผ่ านความรู้ ของโคกหนองนาโมเดล สู่ เด็ กนั กเรี ยนซึ่ งจะเป็ นอนาคตของชาติ  
ต้องดูแลประเทศชาติต่อจากพวกเรา ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ได้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ศาสตร์แห่งพระราชาไม่ใช่ศาสตร์ที่นิ่งและตายตัว หากแต่เป็นปรัชญาและ ทฤษฎี 
ทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม สภาพบุคคล และสถานการณ์ มีความทันสมัยเหนือกาลเวลา
ได้ตลอดเวลา ดังนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เคยเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปได้ ซึ่งหากได้น ามาปฏิบัติตาม
ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ทั้งสิ้น แนวคิด โคก หนอง นาด้วยศาสตร์พระราชา  
จึ ง เ ป็ น โ ม เ ดลต้ น แบ บที่ ส ถ าบั น เ ศ รษฐกิ จ พอ เ พี ย ง และมู ล นิ ธิ ก สิ ก ร รมธ ร รมช าติ น้ อ มน าพ ร ะ ร าชด า รั ส  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้บริหารจัดการน้ าและพ้ืนที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้อย่างสอดคล้องกัน โดยเป็นการจัดการ พ้ืนที ่
ให้เหมาะกับพ้ืนที่การเกษตร การผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับ ธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ถือเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ  
 โคก หนอง นา โมเดล คือ รูปธรรมของหลุมขนมครก ซึ่งเรียกให้ง่ายต่อการจดจ า โดย "โคก" จะเป็นการน าดิน 
ทีไ่ด้จากการขุดหนอง น ามาถมเป็นโคกเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
คือ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ไม้เพ่ือบริโภค (พอกิน) เพ่ือใช้สอยในครัวเรือน (พอใช้) และเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย  
(พออยู่ ) ป่าทั้ง 3 อย่าง ให้ประโยชน์อย่างที่ 4 คือช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ (พอร่มเย็น) ปลูกเป็นป่า 5 ระดับคือ  
สูง กลาง เตี้ยเรี่ยดิน และพืชหัว ใบไม้ที่ร่วงหล่นช่วยปกคลุมหน้าดินเพ่ิมความชุ่มชื้น น้ าใต้ดินที่สะสมไว้ใต้โคก  
เมื่อฝนตกลงมาบนโคกที่มีต้นไม้จ านวนมาก น้ าจะค่อยๆ ไหลซึมลงมาเก็บไว้ ใต้ โคก รากต้นไม้ซึ่ งต่างระดับ กัน 
จะช่วยรักษาหน้าดิน และกักเก็บน้ าไว้ใต้ดินกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ าใต้ดิน ช่วยสร้างความชุ่มชื้น เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
ให้กับพ้ืนดิน ส าหรับ "หนอง" คือการขุดหนองให้ขอบมีความคดโค้ง เ พ่ือให้ เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของปลา  
ปรับพ้ืนหนองให้มีความลึกหลายระดับ ส่วนที่แสงแดดส่องถึง ปลาจะสามารถวางไข่ได้ดี คลองไส้ไก่ ช่วยกระจายน้ ารอบพ้ืนที่ 
ขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยวเพ่ือให้น้ าไหลผ่านทั่วพ้ืนที่ เพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน ส่งผลดีต่อการท าเกษตรและการปลูกพืชผล 
ฝายชะลอน้ า รับและชะลอน้ าท่ีไหลมาจากแม่น้ าหรือพ้ืนที่ข้างเคียง ช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง 
และเข่ือน นอกจากนั้น ยังเป็นการเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ และ "นา" เป็นการยกหัวคันนา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าไว้ในนา 
โดยให้มีความสูงประมาณ 1 เมตร และปั้นหัวคันนาให้มีความกว้างเพ่ือปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”  
และปลูกแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของคันนา คันนาจะใช้เป็นเครื่องมือในการปรับระดับน้ าเข้านาตามความสูงของต้นข้าว 
เกิดเป็นนาน้ าลึก ใช้น้ าในการควบคุมวัชพืชและแมลงตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 แนวคิด โคก หนอง นา โมเดลนี้ ถือเป็นแนวคิดและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตคนไทยที่มีเกษตรกรเป็นฐานรากของสังคม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทางวิชาการต่างๆ ถูกน ามาปรับเป็นค าพูดที่ง่ายต่อการเข้าใจและน าไปถ่ายทอดแก่ชาวนา
เพ่ือให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อพ้ืนฐานชีวิตมีมาตรฐานมีความมั่นคงแล้ว ชีวิตคนไทยจึงจะมั่นคง  
มั่ งคั่ ง  และยั่ งยื น จึ งอยากส่ งเสริ มให้ พ่ี น้ องประชาชนในทุ กองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นน าไปใช้ ในชี วิ ตจริ ง  
หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"  
ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขและเข้มแข็ง มั่นคงอย่างยั่ งยืน  
เป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าได้  
และที่ ส าคัญ การพัฒนาท้ องถิ่ นต้ องน าความสุ ขความเจริญและความเข้ มแข็ งลงไปสู่ ท้ องถิ่ น ซึ่ งสามารถท าได้  
ด้วยการน้อมน าวิธีการของศาสตร์พระราชาอันทรงคุณค่า คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รวมถึงการปรับประยุกต์ใช้ปรัชญา 
และทฤษฎีต่างๆ ของศาสตร์พระราชา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
อย่างม่ันคงต่อไป นายสุทธิพงษ์กล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 

          

          

          

      

         


