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1. ประวัติความเปนมา 

 ช่ือนายอดุลย วิเชียรชัย อายุ 34 ป จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เดิมประกอบอาชีพวิศวกรอยูในกรุงเทพฯ เปนเวลา 9 ป 

แตเน่ืองจากพอลมปวยจากการใชสารเคมีทางการเกษตรมาเปนเวลานานจนสงผลใหเปนอัมพาตครึ่งซีก 

และเดินไมได นายอดุลยจึงตัดสินใจลาออกจากงานในปที่ 9 เพ่ือกลับมาดูแลพอที่กําลังลมปวย ประกอบ

กับการชวยเหลือครอบครัวที่กําลังประสบปญหาหน้ีสินจากการถูกนายทุนกดขี่ราคาจําหนายขาว และ

ประสบปญหาขาดทุนเน่ืองจากขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง 

เดิมครอบครัวทําการเกษตรเชิงเด่ียวซึ่งเปนการตกทอดจากบรรพบุรุษมาอยางยาวนาน ซึ่งเมื่อ

นายอดุลยกลับมา ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการทําเกษตรแบบใหม มีกิจกรรมที่หลากหลาย และ

ตัดสินใจเพาะเห็ด เน่ืองจากใชระยะเวลาสั้นและสรางรายไดอยางรวดเร็วเพ่ือชดใชหน้ีสิน มีการผลิตกอน

เช้ือเห็ด และเอากําไรจากจากการเพาะเห็ดมาหมุนเวียนเปนทุนเพ่ือทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในฟารมดวย

การนอมนําหลักปรัชญาในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหมของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงศาสตรพระราชาและหลัก

ทฤษฎีอ่ืน ๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดบนพ้ืนที่ 26 ไร ของตนเองจนประสบผลสําเร็จใหเห็นใน

เชิงประจักษ จนไดรับการแตงต้ังเปนปราชญชาวบานภายใตโครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลคลองหลวง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  นายอดุลย วิเชียรชัย เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 

 

 

2. แรงจูงใจในการทําการเกษตร 

 แรงบันดาลใจจากการไปดูแนวทางการทําเกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ ของ คุณวิวัฒน ศัลยกําธร “อาจารยยักษ” มีการจัดแบงพ้ืนที่ตามแบบทฤษฎีใหม จํานวน 

26 ไร โดยมีกิจกรรม ทํานา เพาะเห็ด ผลิตกอนเช้ือเห็ด ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 

อยาง เลี้ยงไกไข และเลี้ยงปลา ลด ละ เลิก การใชสารเคมีในการทําการเกษตรโดยการใชปุยหมักและ

จุลินทรีย ใชหลักธรรมชาติจัดการกันเอง การทําเกษตรทฤษฎีใหมของนายอดุลย วิเชียรชัย สามารถลด
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ตนทุนการผลิต ลดรายจายในครัวเรือน มีรายไดเพ่ิมขึ้น มีกําไรในป 2561 - 2563 คิดเปนรอยละ 60.63, 

66.80 และ 69.77 ตามลําดับ และมีเหลือเก็บเปนเงินออมไวใชจายในยามฉุกเฉิน มีการแบงปนผลผลิต

ทาง การเกษตรกับคนในชุมชนซึ่งเปนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ัน การทําเกษตร

ทฤษฎีใหมจึงเปนการทําเกษตรกรรมย่ังยืนที่สามารถสรางความมั่นคงทางอาหาร ลดปญหาความยากจน 

ลดปญหาความหิวโหย เปนภูมิคุมกันและสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกรได 

3. วิธีดําเนินงาน 

 การบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม 

   3.1 ศึกษาหาขอมูลการทาํเกษตรทฤษฎีใหม 

นายอดุลย เริ่มตนการทําเกษตรทฤษฎีใหมโดยไมทราบขอมูล จึงเริ่มตนดวยการศึกษาหาความรู

ดานการทําเกษตรทฤษฎีใหมจากหนังสือ เอกสารเผยแพร รวมถึงสื่อออนไลนตางๆ ที่เขาถึงได จนพอจะ

เขาใจในเบ้ืองตนวา เกษตรทฤษฎีใหม คือ การจัดสรรพ้ืนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน โดยแบงพ้ืนที่ออกเปน    

4 สวน ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 โดย “ทฤษฎีใหม” ตองมีการวางแผนที่สมบูรณแบบ 

ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ ๑ เปนการผลิตแบบพ่ึงตนเองดวยวิธีงายๆ เปนการสรางความ

พอเพียงในระดับครอบครัว  ขั้นที่ ๒ เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ เปนการสรางความ

พอเพียงในระดับชุมชน และขั้นที่ ๓ รวมมือกับแหลงเงินและพลังงาน เปนการสรางความพอเพียง        

ในระดับชุมชน ซึ่งหากดําเนินการตามหลักการน้ีแลวจะกอใหเกิดภูมิคุมกันและความมั่นคงในการ

ดํารงชีวิต โดยในเบ้ืองตนนายอดุลย ไดมีความมั่นใจในการนอมนําหลักเกษตรทฤษฎีใหมมาใชในพ้ืนที่ของ

ตนเอง จึงเริ่มวางแผนการออกแบบและปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ทํานาเพียงอยางเดียวเขาสูรูปแบบการเกษตร

ทฤษฎีใหม ขณะเดียวกันก็ไดไปศึกษาดูงานจากแปลงตนแบบที่ประสบความสําเร็จในหลายพ้ืนที่ เชน 

ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม กศน.ตําบลคลองหก อ.คลองหลวง        

จ.ปทุมธานี ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี งานเกษตรทฤษฎีใหมในเขต

จังหวัดกาญจนบุรี สวนศรียา จังหวัดนครนายก ของลุงไสว ศรียา เกษตรกรสํานึกรักบานเกิดป 2551  

ศูนยเรียนรูพลังงานทดแทนจังหวัดลําปาง เพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง นอกจากน้ัน 

นายอดุลยยังไดศึกษาศาสตรแขนงตางๆ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชควบคูไปดวย  

 แตอยางไรก็ตาม การเริ่มตนที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตยังตองมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

มีการแกไขปญหาที่พบเจออยูตลอดเวลา เชน เมื่อเริ่มที่จะวางแผนการปลูกพืชที่หลากหลาย นายอดุลย

พบวา ที่ดินของตนเองทําการเกษตรไดไมดีนัก พืชพรรณที่ปลูกเจริญเติบโตไดไมดีเทาที่ควร จึงไดขอ

คําปรึกษาจากกรมพัฒนาที่ดิน ทําใหทราบวาพ้ืนที่บริเวณที่ทําการเกษตรของตนเองเปนชุดดินรังสิต (Rs) 

ซึ่งจัดวาเปนดินเลวตามหลักการของกรมพัฒนาที่ดิน เน่ืองจากเปนดินเหนียว มีความเปนกรดสูง และ

เพาะปลูกพืชใหเจริญเติบโตไดยาก แตถาหากมีการปรับปรุงบํารุงดินรวมกับการใชวัสดุปูน ทางการเกษตร
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ก็สามารถใชเพาะปลูกพืชใหเจริญเติบโตได ในระยะแรกนายอดุลยไดมีการปรับปรุงดิน โดยใชวิธีการตาก

หนาดินประมาณ 1 เดือน จนดินกลายเปนดินแข็ง จากน้ันใชนํ้าหมักชีวภาพที่มีจุลินทรียสังเคราะหแสง

รวมกับการใชปูนโดโลไมทโรยที่หนาดิน ดินจะกลายเปนดินปน ในชวงระยะเวลา 3 เดือนแรกที่เริ่มมีหญา

คลุมดินใหใชนํ้าหมักชีวภาพราดลงบนดินเดือนละ 1-2 ครั้ง พรอมกับการตัดหญาหมดินและการใชปุยพืช

สด (ปอเทือง) ในระยะแรกที่เริ่มปรับปรุงดิน จะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวไดรวมกับการใชปุยมูลวัว  

หลังจากน้ันประมาณ 6 เดือน ตนไมที่ปลูกจะเริ่มแตกใบออนและแตกยอดชัดเจน นอกจากน้ี การใชวัสดุ

ปูนทางการเกษตรจะชวยในการปรับสภาพดินใหมีความเปนกรดลดลงและเหมาะสมตอการปลูกพืชไดดีใน

ระดับความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากใสนํ้าหมักชีวภาพและจุลินทรียสังเคราะหแสงรวมดวย      จะ

ชวยปรับสภาพความเปนกรดของดินไดที่ความลึกระดับ 50 เซนติเมตร ซึ่งในปจจุบัน นายอดุลยยังคงมี

การปรับปรุงบํารุงดินอยางตอเน่ืองดวยการไถกลบตอซัง หลังการเก็บเก่ียวผลผลิตในนาขาวรวมกับการใช

นํ้าหมักชีวภาพเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 

   3.2 การออกแบบพื้นที่ จัดสัดสวน และกําหนดกิจกรรม 

   ปลายนํ้าใหสมบูรณ  นําสิ่งที่ตัวเองมีมาพัฒนาตอยอด การออกแบบพ้ืนที่ของนายอดุลย ใชหลัก

ภูมิศาสตร ภูมิสังคม โดยนอมนําทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่ 9 และภูมิปญญาทองถิ่นที่คนเฒาคนแกทําไว

มาปรับใช เชน ดูความเหมาะสมของการปลูกพืช ดูทิศทางการไหลของนํ้า ดูบริเวณที่เหมาะสมตอการขุด

แหลงนํ้า ดูผลกระทบของชวงฤดูกาลหรือฤดูมรสุมที่มีตอการปลูกพืช ดูทิศทางลมและทิศทางของแดด ซึ่งนาย

อดุลยเรียกวา ทฤษฎี “ดิน นํ้า ลม ไฟ”  

 นายอดุลย มีการจัดสรรพ้ืนที่ 26 ไร ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม  ดังน้ี 

   1)  จัดสรรพ้ืนที่ทํานา จํานวน 18 ไร ดวยหลักการบริหารจัดการนํ้า มีการกักเก็บนํ้า   โดย

ใชทฤษฎีคลองไสไกรอบแปลงนา เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงของนํ้าที่ไมเพียงพอในฤดูแลง และเปนการเพ่ิม

คุณภาพคลองสงนํ้าและระบายนํ้าใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนํ้าเพียงพอในการทํานาปละ 

2 ครั้ง นอกจากน้ี ยังสามารถแบงนํ้าใหพืชปลูกพวกผัก ไมผล และไมใชสอยไดอยางดีเย่ียม 

   2)  จัดสรรพ้ืนที่สําหรับทําเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว ไมผล ไมใชสอยไม

เศรษฐกิจ จํานวน 4 ไร โดยปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และปลูกไม 5 ระดับ คือ ไมระดับสูง เชน 

พยุง ยางนา กระถินเทพา ไมระดับกลาง ไมระดับเต้ีย ไมเลื้อยเรี่ยดิน และไมหัวใตดิน โดยมีการปลูกไม

ดอกประดับและไมเลื้อยสําหรับลอแมลงช้ันดีใหเขามา เพ่ือใหระบบนิเวศทั้งธรรมชาติ สัตว และคน   อยู

รวมกันอยางมีความสุข เปนการลดรายจายและเพ่ิมรายไดจากการปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก 

และแบงปนใหกับโรงเรียนและคนในชุมชน 
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   3)  จัดสรรพ้ืนที่ทําแหลงกักเก็บนํ้าและประมง จํานวน 2 ไร มีการเลี้ยงกบ เปด และปลา 

เชน ปลาเบญจพรรณ ปลาทับทิม ปลาดุกนา ปลาหมอ ปลาทองถิ่น เลี้ยงพืชนํ้าเพ่ือใหเกิดการขยายพันธุ

ของสัตว สรางแหลงอาหาร และบําบัดนํ้าเสีย เชน บัวสัตตบงกช แหนแดง แหนเขียว ผักตบชวา ผักบุง 

เปนตน  และมีการทําคลองระบายนํ้าและคลองไสไกเพ่ือเปนการกระจายแหลงนํ้าหลอเลี้ยงใหทั่วพ้ืนที่ 

แหลงนํ้าตองมีการขุดใหมีความลึกต้ืนไมเทากันเพ่ือใหเปนที่วางไขของปลา พืชนํ้าสามารถเจริญเติบโตได 

เกิดแพลงกตอน ไรแดง สาหราย และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่สามารถเปนอาหารปลาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  การขุดคลองไสไกรอบแปลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  การบอนํ้าสําหรับเลี้ยงปลาและพืชนํ้า 

4)  จัดสรรเปนที่อยูอาศัย พ้ืนที่เลี้ยงสัตว เชน ไกไขพันธุโรดไอสแลนด ซึ่งไดอาหารจากแหน

เขียวแหนแดงในบอนํ้า ผักไชยาและหยวกกลวยที่ปลูก ทําใหไดไขไกที่มีโภชนาการและปลอดสารเคมีพ้ืนที่

แปรรูปพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 ไร 

 

 

 



- 5 - 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3  โรงเรือนเลี้ยงไกไขพันธุโรดไอสแลนด 

 

       นอกจากพ้ืนที่ดังกลาว ยังมีการเพาะเห็ดชนิดตาง ๆ เชน เห็ดนางฟาภูฐาน เห็ดหลินจือ เห็ด

นางรมฮังการี เห็ดเปาฮ้ือ ฯลฯ เพ่ือจําหนายเปนเห็ดสด หรือเห็ดแปรรูป เห็ดแตละชนิดจะมีระยะการออก

ดอกและราคาขายแตกตางกัน ซึ่งจุดน้ีเปนอีกหน่ึงจุดเรียนรูในการทําอาชีพเสริมใหแกผูที่มาเรียนรูได 
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นายอดุลยมีการดูแลรักษาดินดวยการหมดิน เพ่ือชวยซับความช้ืนใหมากที่สุด เพ่ือเปนแหลง

อาหาร เปนธาตุอาหารใหดิน คือการเลี้ยงดินใหดินเลี้ยงพืช คอย ๆ เปลี่ยน ลด ละ เลิกสารเคมี เปน

อินทรียรอยเปอรเซ็นต มีการรักษาหนาดินและปองกันการชะลางพังทลายดวยการใชหญาแฝก 

ปกษาสวรรค และธรรมรักษา เปนแนวยึดดิน มีการทํานํ้าหมักอินทรียชีวภาพจากสมุนไพร 7 รส ไดแก รส

เปรี้ยว รสขม รสเผ็ดรอน รสจืด รสเบ่ือเมา รสฝาด และสารหอมระเหย เพ่ือใชในการปรับปรุงบํารุงดิน 

โดยใชเศษอาหารมาเปนวัสดุในการหมัก สามารถเปนจุดเรียนรูและฝกปฏิบัติได มีการทําปุยหมักไวใชเอง 

โดยใชวัสดุธรรมชาติ ไดแก แหนแดง แหนเขียว เศษใบไม ใบไผ ขี้ไกแกลบ และขี้เลื่อยจากกอนเห็ดที่ไมใช

แลวผสมเขาดวยกันแลวราดนํ้าหมักชีวภาพ ทิ้งไว 1-2 เดือน จะไดปุยหมักธรรมชาติสําหรับใชในแปลงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5  บอสําหรับทําปุยหมักจากวัสดุธรรมชาติ 

              

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4  โรงเรือนเพาะเห็ดและผลิตภัณฑแปรรูปเห็ด 

(เคกกลวยหอมเห็ดและขาวเกรียบเห็ดสมุนไพร) 
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ภาพที่ 3.6  โรงอบพาราโบลาที่ใชพลังงานจากแสงอาทิตยและเตาชีวมวล 

 

 

 

 

           นายอดุลยมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการเกษตร ไดแก เตาชีวมวล 

สําหรับผลิตนํ้าสมควันไมไวใชเองและแบงปนคนในชุมชน โรงอบพาราโบลาที่เช่ือมตอกับโซลารเซลล 

(พลังงานแสงอาทิตย) สําหรับแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เชน ตากกลวย ทําขาวเกรียบ อบสมุนไพร    

ทําปลาแดดเดียว เพ่ือปองกันฝุนละอองและความช้ืนจากฝน หลักการทํางานคือเมื่อแดดจัด พัดลมจะพัด

แรงเพ่ือดูดอากาศรอนออกมา เมื่อแดดออน พัดลมจะพัดเบาและสะสมความรอนไวในเรือน ซึ่งการทํางาน

ดังกลาวสัมพันธกับวัตถุประสงคของการใชงาน นอกจากน้ี ยังมีเทคโนโลยีอ่ืนๆ เชน ระบบการใหนํ้าระบบ

ต้ังเวลาและอุณหภูมิ  

 

4. การสนับสนุนและใหความชวยเหลือจากภายนอก 

  1)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

   ไดจัดต้ังฟารมของนายอดุลยเปนศูนยปราชญชาวบานของอําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี เพ่ือถายทอดองคความรูดานเกษตรทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรร

งบประมาณสําหรับการฝกอบรม (อุปกรณอํานวยความสะดวก เชน โตะ เกาอ้ี) แจกพันธุสัตว (ปลา เปด 

ไก เมล็ดพันธุ) ไดรับการสนับสนุนองคความรู พันธุตนไมตางๆ สื่อประชาสัมพันธ สถานที่ จัดจําหนาย

สินคาของกลุม Young Smart Farmer สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร เปนตน  

        1.1) กรมพัฒนาที่ดิน ไดเขามาสนับสนุนและพัฒนาใหนายอดุลยเปนเกษตรกร ผูถือ

บัตรดินดีตนแบบของจังหวัดปทุมธานี ประจําป 2563 ซึ่งเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกน้ัน เปนสมาชิก

โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแกเกษตรกรรายแปลงผานบัตรดินดีที่สามารถนําความรู ที่ไดรับจากบัตร

ดินดีไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาทรัพยากรดินใหดีขึ้นและมีความอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้นในเชิง

ประจักษ รวมถึงการขยายผลหรือตอยอดองคความรูที่ไดรับไปสูเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ใกลเคียงได โดยมี

เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานีทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง ในการใหคําแนะนําการจัดการดิน ติดตามและ
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สนับสนุนการพัฒนาตนแบบ เปนแหลงเรียนรูดานการจัดการดิน โดยนายอดุลยไดรับการถายทอดองค

ความรูดานการผลิตปุยหมักไวใชเองจากการใชผลิตภัณฑจุลินทรีย พด.1 โดยการนําเศษใบไมแหงและฟาง

ขาวที่เหลือจากแปลงและกอนเช้ือเห็ดที่ไมไดใชมาเปนวัสดุในการผลิต และการทํานํ้าหมักชีวภาพจาก

ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด.2 ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร ไดแก วัสดุอุปกรณสําหรับการ

ทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ (ถัง กากนํ้าตาล ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด.) กลาหญาแฝก เมล็ดพันธุพืชปุยสด 

(ปอเทือง) ปายตัวการตูนเพ่ือการประชาสัมพันธโครงการบัตรดินดี และไดรับประกาศนียบัตรเพ่ือเปนการ

ยกยองเชิดชูเกษตรกรอีกดวย 

1.2)  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) สนับสนุนเรื่ององคความรู พันธุ

ไม หลักสูตรวิชาแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ จัดต้ังเปนศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมในเขตปฏิรูปที่ดิน 

  2)  กระทรวงมหาดไทย  

      2.1) กรมพัฒนาชุมชน จัดต้ังศูนยเรียนรูชุมชนคลองหก หมู 14 สนับสนุนเรื่อง         

การทําสินคา OTOP สนับสนุนคาครุภัณฑ เครื่องจักรเพ่ือแปรรูป เชน เตาอบ เคร่ืองตีแปง โดยรวมกลุม

เปนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมู 14 
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ภาพที่ 4.1  การปรับปรุงบํารุงดินและการทําปุยหมักตามคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

  3)  กระทรวงการตางประเทศ   

    กลุมความรวมมือระหวางประเทศ ในการศึกษาดูงานเก่ียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาวตางชาติ มากกวา 70 ประเทศทั่วโลก 

 นอกจากน้ี นายอดุลยไดรับการสนับสนุนโรงเรือนจากหนวยงานตางๆ ไดแก โรงปลูกผัก โครงการ

ขยายผลการสงเสริมอาหารกลางวันอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โรงเรือนกางมุง โครงการสงเสริมการผลิต

พืชผักปลอดภัย เพ่ือใชปลูกถั่วฝกยาว คะนา กวางตุง ผักบุงจีน โรงเพาะเห็ดและโรงเลี้ยงไก เพ่ือสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวัน จากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  โรงปลูกผักและโรงเรือนกางมุง สําหรับผลิตผกัปลอดภัย 

            นายอดุลย ประสบความสําเร็จและไดรับรางวัลตางๆ จากหลายหนวยงานเพ่ือเปนการ

ยืนยันถึงความสําเร็จในการทาํการเกษตรและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ดังน้ี 

 ผูนําสัมมาชีพและศูนยสัมมาชีพดีเดน อ.คลองหลวง ป 2559 

 วิทยากรแหลงเรียนรูประจําโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ป 2559 

 นักพูดดีเดน “การเปนผูนําเครือขายการพัฒนา” ป 2560 

 ผูนําชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ป 2560 

 ตนแบบการทําเกษตรทฤษฎีใหมในเขตปฏิรูปที่ดิน ป 2561 
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 Young Smart Farmer ป 2561 

 ประธานศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมประจําจังหวัดปทุมธานี ป 2561 

 ที่ปรึกษาการทําเกษตรอินทรีย สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ป 2561 

 เกษตรกรดีเดน โครงการเกษตรกรสํานึกรักบานเกิด ป 2561 

 เกษตรกรดีเดน ดานไรนาสวนผสม (รองชนะเลิศอันดับ 1 เขต 1) ป 2561 

 ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเดน อ.คลองหลวง 

 Agrotourism Standard Excellent Level 2019-2021 

 เกษตรกรผูถือบัตรดินดีตนแบบของจังหวัดปทุมธานี ป 2563 

 ศูนย ศพก. ตนแบบระดับจังหวัด ประเภทศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน ป 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  รางวัลยืนยันความสําเร็จในการทําการเกษตรของนายอดุลย วิเชียรชัย 

 

 

         นายอดุลยมีการวางแผนขยายการทําแปลงเกษตรของตนเองในการทําเกษตรทฤษฎีใหม

รูปแบบโคกหนองนาโมเดลบนพ้ืนที่ 8 ไร โดยใชหลักภูมิสังคม ภูมิศาสตร เพ่ือใหสามารถใชงานไดจริง 
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และนําดินจากการขุดหนองมาทําคันปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ซึ่งจะทําใหมีนํ้าพอเพียงสําหรับ

ทําการเกษตรตลอดทั้งป สามารถกักเก็บนํ้าไวใชยามหนาแลงไดอยางสมบูรณโดยไมตองพ่ึงพาคลอง

ชลประทานเปนการตอยอดการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

  

5. การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมสูชุมชนและผูสนใจทั่วไป 

“อดุลยฟารมเห็ด” มีกิจกรรมการผลิตเห็ด ทํากอนเช้ือเห็ด และแปรรูปเห็ดเปนผลิตภัณฑตางๆ 

เปนเพ่ิมมูลคาใหสินคาเกษตร ทําใหมีกําไรเพ่ิมมากขึ้น นายอดุลยมีการรวมกลุมสมาชิกเพ่ือแปรรูปผลผลิต

เห็ด ซึ่งสมาชิกที่อยูในกลุมจะไดรับการฝกอบรมใหเกิดความรู ความเขาใจในดานการทําเกษตรทฤษฎีใหม

และดานการผลิตเห็ดทุกขั้นตอน เมื่อนายอดุลยรับคําสั่งซื้อมาจากลูกคา จะเกิดการจางแรงงานในชุมชน

เพ่ือทํากิจกรรมการผลิตกอนเช้ือเห็ดสัปดาหละ 2,000-3,000 กอน มีการกระจายรายไดใหแกชุมชน

สัปดาหละ 2-3 ครั้ง ทําใหชุมชนมีรายไดอยางย่ังยืน นอกจากน้ี ยังเปนศูนยกลางการรวบรวมผลผลิต

ทางการเกษตรของกลุมสมาชิกสําหรับวางจําหนายเปนสินคาหนาฟารมในชวงที่มีผูมาศึกษาดูงาน หรือการ

รวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพ่ือสงผลิตอาหารในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมูลเหล็กอีกดวย 

นอกจากฟารมจะเปนแหลงเพาะเห็ดขาย ยังจัดต้ังเปนศูนยเรียนรูสําหรับผูที่สนใจ มาศึกษาดูงาน

ทางดานเกษตรทฤษฎีใหมและศูนยเรียนรูสัมมาชีพชุมชนตําบลคลองหก ต้ังแตป 2560 เน่ืองจากพ้ืนที่ของ

นายอดุลยอยูในบริเวณที่ใกลชุมชนตามหลัก “บวร” ไดแก บาน วัด และโรงเรียน ซึ่งหมายถึง การนํา

สถาบันหลักในชุมชนมาเปนกลไกในการพัฒนาและสรางชุมชนใหเขมแข็ง สามารถเปนศูนยกลางการ

กระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เปนศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม เปนแหลงเรียนรูและเผยแพรความรู

ดานการเกษตร และยังมีเปาหมายในอนาคตอยากจะเปดเปนศูนยเรียนรูดานการเกษตรเต็มรูปแบบโดย

การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชกับงานเกษตรอยางย่ังยืนจึงมีประชาชนที่สนใจเขามาศึกษาดูงานอยู

เสมอทั้งคนภายในชุมชน และงานหนวยงานราชการ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดต้ังใหนายอดุลย

เปนปราชญชาวบานภายใตโครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

คัดเลือกใหเปนผูดําเนินการถายทอดองคความรูตามวิถีของแตละคน ซึ่งในอําเภอคลองหลวงมีปราชญ

ชาวบานทั้งหมด จํานวน 2 ราย ศูนยเรียนรูแหงน้ีมีการสงเสริมอาชีพจักสานขาวของเครื่องใชตางๆ การ

ผลิตตุกตาจากกะลามะพราว สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการทําอาหารรับรองผูเขามาศึกษาดูงาน 

ทําขนมของวาง มีรายไดกันทั่วถึง 
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5.1 แหลงเรียนรูประจําโรงเรียนวัดมูลเหลก็ 

 สําหรับในเรื่องของการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมไปสูชุมชนหรือประชาชนที่สนใจน้ัน  นายอดุลย

พบวา ศูนยเรียนรูของนายอดุลยประสบความสําเร็จในการถายทอดองคความรูดานเกษตรทฤษฎีใหม

ใหแกผูมาเย่ียมชม เรียนรู และนํากลับไปปฏิบัติไดเพียง 20% ของผูที่มาศึกษาเย่ียมชมงาน  นอกจากน้ี 

เครือขายเกษตรทฤษฎีใหมของนายอดุลย มีจํานวน 99 ครัวเรือน โดยในหมูที่ 14 มีเกษตรกรที่ประสบ

ความสําเร็จในการทําเกษตรทฤษฎีใหมประมาณ 10 ครัวเรือนเทาน้ัน   

นายอดุลยใหเหตุผลในเรื่องของการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมวา สาเหตุหลายประการ ที่ผูมา

เรียนรูแลวไมสามารถปฏิบัติตามไดเน่ืองมาจากเกษตรกรไมมีตนทุนทางการเกษตร เชน ไมไดมีกรรมสิทธ์ิ

ครอบครองในที่ดินทําเกษตร (เชน เปนสมบัติของพอแม รอเปนมรดกตกทอด) หากทําการเปลี่ยนแปลง

บนพ้ืนที่ เชน การขุดบอนํ้า จําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากครอบครัวที่ยังทําการเกษตรแบบด้ังเดิมอยู  

ผูที่มาเรียนรูบางรายมาเพ่ือเก็บเก่ียวองคความรูหรือเปนวิทยาทานใหแกตัวเอง ระหวางรอเกษียณอายุ

ราชการ รอรับมรดก รอการซื้อที่ดินเปนของตนเอง และเพ่ือเปนอาหารตา นอกจากน้ีแลว นายอดุลย

ยังใหขอคิดเห็นในการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมวา กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายทางการเกษตร

ที่ดี มีกรอบการทํางานที่ชัดเจน แตยังประสบปญหาในเรื่องของการถายทอดจากกระทรวง ลงมาจนถึงตัว

เกษตรกร เน่ืองจากชวงรอยตอในการถายทอดองคความรูสูเกษตรกรหรือผูปฏิบัติน้ัน เปนสวนที่สําคัญ

อยางยิ่ง ตองมีความใสใจและทุมเทอยางมาก การถายทอดองคความรูของหนวยงานภาครัฐในปจจุบันเปน

เพียงการถายทอดในหลักทฤษฎีเทาน้ัน ยังไมสามารถสื่อสารใหเกษตรกรเขาใจถึงการนําไปปฏิบัติจริงหรือ

การประยุกตใชองคความรูแตกยอยตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ของตนเองไดอยางลึกซึ้ง      

ขาดการติดตามประเมินผลหรือการเขามาใหคําแนะนําในกรณีที่เกษตรกรประสบปญหา บางครั้ง

เจาหนาที่ไมสามารถชวยแกไขปญหาใหไดหรือตอบขอซักถามของเกษตรกรไมได ดังน้ัน หากทางภาครัฐ

เริ่มตนจากการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมตอการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือให

เปนแปลงตนแบบที่ทดลองปฏิบัติจนประสบความสําเร็จใหเห็นในเชิงประจักษหรือเกษตรกรสามารถจับ

ตองไดจริง และเปนผูที่ชวยในการถายทอดองคความรูน้ันใหเกษตรกรกรในพ้ืนที่ดวยภาษาและการสื่อสาร

ภาพที่ 5.1  แผนผังศูนยเรียนรูสัมมาชีพชุมชนตําบลคลองหก 
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เดียวกัน ทําใหพ้ืนที่ทําเกษตรทฤษฎีใหมเปนการสรางอาณาจักรแหงความย่ังยืนและทางรอดที่แทจริง

สําหรับเกษตรกรได ก็จะสามารถเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรอ่ืนๆ หันมาทําเกษตรทฤษฎีใหมไดมากย่ิงขึ้น   

 

 5.2 กลยุทธการตลาดและตราสินคาเกษตร (Brand) เกษตรทฤษฎีใหม 

 เมื่อนายอดุลยไดผลผลิตจากการทําเกษตรทฤษฎีใหม สวนหน่ึงนําไปใชสําหรับบริโภคในครัวเรือน 

สวนที่เหลือยังสามารถจําหนายเปนผลิตผลแบบสด อีกทั้งยังสามารถนํามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ

ผลิตภัณฑ อาทิ ขาวเกรียบเห็ด คุกก้ีเนยสด คุกก้ีสิงคโปร เคกกลวยหอมเห็ด เห็ดทอดกรอบ ซึ่งทุก

ผลิตภัณฑมุงเนนคุณภาพ เสริมสรางสุขภาพที่ดีตอผูบริโภค โดยการใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัย ลด

การใชวัตถุเจือปนอาหารใหเขากับบริบทการรักสิ่งแวดลอมและชวยเหลือชุมชน สรางรายไดใหกับชุมชน 

ในช่ือตราสินคาเกษตร “สัมมาชีพ” (earthsafe) โดยมีการวิเคราะห ดังน้ี 

1)  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสรางตราสินคาเกษตร ไดแก การวิเคราะหผูบริโภค    

การวิเคราะหตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอม การวิเคราะหบริบทของชุมชน 

2)  กําหนดทิศทางและองคประกอบใหกับตราสินคาเกษตรเพ่ือการดําเนินงานที่มีความ

ชัดเจน โดยมุงเนนสุขภาพและความปลอดภัยไวในประเด็นที่เก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม มีการกําหนด

องคประกอบน้ัน ไดแก ผูบริโภคกลุมเปาหมาย จุดครองใจ คํามั่นสัญญา ที่สามารถสงมอบไดจริง 

คุณลักษณะของตราสินคาเกษตร จุดเดนของตราสินคาเกษตร ความแตกตางของตราสินคาเกษตร        

ช่ือ โลโก คําขวัญ สัญลักษณ สิ่งแวดลอม ลักษณะ และบรรจุภัณฑ 

๓)  การสรางความศรัทธา เช่ือมั่น ไววางใจใหกับสินคาเกษตรในภาคเกษตรโดยสราง

การรับรูที่เปนไปในทิศทางดวยการนําเสนอคุณภาพ มาตรฐาน ความคุมคา ความสะดวกในเรื่องสถานที่

และเวลาการเพ่ิมชองทางและวิธีการสงขอมูลขาวสารเพ่ือสรางการรับรู ตอกยํ้าความเช่ือมั่นดวยการมี

หลักฐานรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรโดยหนวยงานที่ผูบริโภคใหความเช่ือถือ การพัฒนา

องคประกอบตราสินคาเกษตร ไดแก โลโก สโลแกน สัญลักษณ บุคลิกภาพ และบรรจุภัณฑ การพัฒนา

กิจกรรมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด สะทอนความมีคุณภาพ 

มาตรฐาน ความปลอดภัยใหผูบริโภคได และเกิดการรับรู การผลิตสินคาเกษตรภายใตเกษตรทฤษฎีใหม 

ตองมีภาพลักษณที่ดี สรางความมีช่ือเสียงและความจงรักภักดีตอตราสินคาเกษตร โดยการโฆษณา 

ประชาสมัพันธ การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การจัดกิจกรรมทางการตลาด การพบปะกับผูบริโภค ณ จุดขาย

สินคาเกษตร การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือนําสินคาเกษตรมาประกอบเปนอาหารคาวหวานหรือสวนประกอบ

อ่ืนเพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคไดมากย่ิงขึ้น และการใหรางวัลทางจิตใจสําหรับผูบริโภค ใหผูบริโภค  

ใชสินคาเกษตรอยางตอเน่ืองเปนเวลายาวนาน 
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ภาพที่ 5.2  ตราสินคาเกษตรในฟารมนายอดุลย วิเชียรชัย 

 

 5.3  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

 จากการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนของนายอดุลย  วิเชียรชัย ที่ไดนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเปนอาสาสมัครเกษตรดานบัญชี         

(ครูบัญชี) เปนตนแบบการจัดทําบัญชีรายรับรายจายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ จนไดรับ

คัดเลือกเปนครูบัญชีดีเดนระดับจังหวัดป 2564 ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไดจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณเชิง

ลึกเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลรายไดและตนทุนประกอบอาชีพ พบวา 

 กอนเริ่มทําเกษตรทฤษฎีใหม นายอดุลยมีรายไดจากเงินเดือนเพียงอยางเดียวเดือนละ 45,000 บาท 

รายไดทั้งปรวมทั้งสิ้น จํานวน 540,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในครัวเรือนและมีเงินออมเพียงเล็กนอย  

เมื่อนายอดุลยตัดสินใจกลับมาดูแลพอที่ลมปวยลงและมาทําการเกษตรตอจากพอแม ที่มีรายไดจากการ

ทํานาเพียงอยางเดียวปละ 273,000 บาท ซึ่งเมื่อหักตนทุนจากการทํานาแลว จะมีรายได        ไมเพียงพอ

กับคาใชจายในครัวเรือน จึงไดเริ่มทําเกษตรทฤษฎีใหมโดยปรับใชในพ้ืนที่ของตนเอง             มุงหวังเพ่ือ

ลดรายจาย เพ่ิมรายได โดยการผลิตอาหารดานพืช ปศุสัตว และประมงในพ้ืนที่จํานวน 26 ไร ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด มีการวางแผนการประกอบอาชีพ โดยมีการแบงพ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรมการเกษตร         ใน

หลายกิจกรรม เชน การทํานา ปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว การปลูกไมยืนตน รวมทั้งการสรางแหลง

นํ้า ซึ่งผลผลิตที่ไดจากการทําเกษตรทฤษฎีใหม ไดนํามาบริโภคภายในครัวเรือน แบงปนใหชุมชนบริโภค 

แลกเปลีย่นผลผลิต และนําสวนที่เหลือไปจําหนายเปนรายได  
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ขอมูลรายไดและตนทุนการประกอบอาชีพจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมของนายอดุลยใน

ระยะเวลา 3 ป ต้ังแตป 2561-2563 มีรายไดรวมทั้งสิ้นในป 2561 จํานวน 802,700 บาท ป 2562 

จํานวน 989,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 23.21  และป 2563 จํานวน 1,175,800 บาท  

เพ่ิมขึ้นจากป 2562 รอยละ 18.89 ซึ่งมีรายไดเพ่ิมขึ้นทุกป และมีตนทุนการประกอบรวมในป 2561 

จํานวน 316,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.37 ของรายไดรวม ป 2562 จํานวน 328,300 บาท คิดเปนรอย

ละ 33.20 ของรายไดรวม และป 2563 จํานวน 355,500 บาท  คิดเปนรอยละ 30.23 ของรายไดรวม  

อัตราตนทุนการประกอบอาชีพลดลงทุกป สามารถลดตนทุนการผลิตไดอยางตอเน่ือง และมีรายไดหลังหัก

ตนทุนในการประกอบอาชีพแลวหรือกําไร ป 2561 จํานวน 486,700 บาท คิดเปนรอยละ 60.63 ของ

รายไดรวม ป 2562 จํานวน 660,700 บาท คิดเปนรอยละ 66.80 ของรายไดรวม และป 2563 จํานวน 

820,300 บาท คิดเปนรอยละ 69.77 ของรายไดรวม อัตรากําไรเพ่ิมขึ้นทุกป ซึ่งมีรายไดหลังจากหักตนทุน

ประกอบอาชีพแลวเพียงพอสําหรับเปนคาใชจายในครัวเรือน และมีเงินออมป 2561 จํานวน 316,700 

บาท คิดเปนรอยละ 39.45 ของรายไดรวม ป 2562 จํานวน 485,700 บาท คิดเปนรอยละ 49.11 ของ

รายไดรวม และป 2563  จํานวน 640,300 คิดเปนรอยละ 54.46 ของรายไดรวม อัตราของเงินออม

เพ่ิมขึ้นทุกป เมื่อเทียบกับกอนทําเกษตรทฤษฎีใหมมีรายไดจากการทํานาเพียงอยางเดียวปละ 273,000 

บาท ซึ่งไมเพียงพอสําหรับใชจายในครัวเรือน จึงทําใหนายอดุลยมีความมุงมั่นที่จะทําการเกษตรทฤษฎี

ใหมตอไป 
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ตารางที่ 5.1  แผนการผลิตการประกอบอาชีพของนายอดุลย วิเชียรชัย 

ชนิดพชืที่ปลูก  พื้นที่   หนวย  

 ชวงระยะเวลาการเพาะปลกู  
 

 ม
.ค

.  

 ก
.พ

.  

 มี
.ค

.  

เม
.ย

.  

 พ
.ค

.  

 มิ
.ย

.  

 ก
.ค

.  

 ส
.ค

.  

 ก
.ย

.  

 ต
.ค

.  

 พ
.ย

.  

 ธ
.ค

.   

 

 ทํานา  12  ไร     √ √ √ √  √ √ √ √  

 เพาะเห็ด  1  ไร  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

 ผลิตกอนเช้ือ

เห็ด  1  ไร  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

 ปลูกพืชผัก

สวนครัว  2  ไร  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

 ปา 3 อยาง

ประโยชน 4 

อยาง  7  ไร  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 ไกไข  1  ไร  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

 ปลา  3/2  บอ/ไร  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

ที่มา :  จากการสัมภาษณนายอดุลย  วิเชียรชัย 
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6. สรุปผลการดําเนนิงาน 

 จากการศึกษาการทําเกษตรทฤษฎีใหมของ นายอดุลย  วิเชียรชัย พ้ืนฐานของครอบครัวทํา

การเกษตรเชิงเด่ียว คือ ทํานา เมื่อจบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ไดประกอบอาชีพเปน

วิศวกร ไดรับเงินเดือน ประมาณ 45,000 บาท  แตเมื่อทํางานเปนวิศวกรไดประมาณ 9 ป ก็พบปญหา

ทางครอบครัวขาดคนดูแลพอแมที่ชราและพอไดลมปวย จึงลาออกจากงานประจํา และกลับมาทํา

การเกษตรบนพ้ืนดินของครอบครัว ในพ้ืนที่หมู 14 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จํานวน 26 ไร โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “๓ หวง ๒ เง่ือนไข” คือ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และ การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว โดยอยูภายใต ๒ เง่ือนไข คือ การมีความรู

และคุณธรรม สามารถดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ อยางสมดุล จึงไดทําเกษตรทฤษฎีใหมจากการบริหาร

จัดการพ้ืนที่ 30 : 30 : 30 : 10 โดยจัดแบงพ้ืนที่ตามบริบทภูมิสังคมอางอิงตามทิศทางของดินฟาอากาศ 

ทิศทางของแสงแดด ทิศทางของลม พ้ืนที่มีทั้งสวนที่เปนแหลงนํ้า ทํานาปลูกขาวพ้ืนที่ของการปลูกปา 3 

อยาง ประโยชน 4 อยาง มีบริบทของการปลูกไมสูง ไมกลาง ไมเต้ีย ไมเลื้อยเรี่ยดิน ไมหัวใตดิน ปลูกสลับ

หมุนเวียนกันไป ดวยบริบทที่ใหไมใหญดูแลไมช้ันเต้ียเรี่ยดินและกินยันหัว มีการบริหารจัดนํ้าอยางเปน

ระบบ เรียกวา “ทฤษฎีคลองไสไก” โดยขุดหนองนํ้าขนาดใหญและขุดเปนคลองไสไก กระจายนํ้าไปสูดิน

ดานขาง ถายเทนํ้าใหพืชผลทางการเกษตร พืชผักสวนครัว และไหลลงสูหลุมขนมครกกักเก็บนํ้าไว ระบบ

บริหารจัดน้ีทําใหมีนํ้าใชตลอดทั้งป หนองนํ้าที่ขุดจะเลี้ยงสัตวนํ้า ปลาเบญจพรรณตางๆ และปลาทองถิ่น 

มีการปลูกพืชนํ้า แหนแดง แหนเขียว ผักตบชวา เพ่ือใหเกิดการขยายพันธุของสัตวนํ้า และสรางแหลง

อาหารไวกินตลอดทั้งป เปลี่ยน ลด ละ เลิก การใชสารเคมี เปนอินทรียรอยเปอรเซ็นต ทําการเกษตรโดย

ใชใหหลักธรรมชาติจัดการกันเอง และไดรับการจัดต้ังเปนศูนยเรียนรูสัมมาชีพชุมชนตําบลคลองหก และ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอคลองหลวง (ศูนยเครือขาย) มีการทํา

กิจกรรมทางเกษตรที่หลากหลาย สําหรับถายทอดองคความรูตาง ๆ ใหนักเรียน นักศึกษา ผูมาศึกษาดู

งาน และบุคคลทั่วไป  

 จากการทําเกษตรทฤษฎีใหม พบวา นายอดุลย วิเชียรชัย สามารถลดตนทุนการผลิต ลดรายจาย  

ในครัวเรือน มีรายไดและกําไรเพ่ิมขึ้น ป 2561 – ป 2563 รอยละ 60.63 , 66.80 และ 69.77 ตามลําดับ 

คงเหลือเก็บเปนเงินออมไวใชจายในยามฉุกเฉิน ทั้งน้ี ผลผลิตทางการเกษตรสามารถแบงปนคนในชุมชน 

เปนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ัน การทําเกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนรูปแบบหน่ึงของการ

ทําเกษตรกรรมย่ังยืน ที่สามารถสรางความมั่นคงทางอาหาร ลดปญหาความยากจน ลดปญหาความหิว

โหย เปนภูมิคุมกันและสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร 
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7. ขอเสนอแนะ 

 เกษตรทฤษฎีใหมเปนรูปแบบการทําการเกษตรที่มีการดําเนินการที่ชัดเจน เนนการจัดการที่ดิน

และนํ้าใหเพียงพอตอกิจกรรมดานการเกษตรทั้งป มีการปรับสภาพพ้ืนที่ใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรม

ดานการเกษตรไดครบทุกดานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แตทั้งน้ีการจะทําใหประสบความสําเร็จ

ตามรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหมไดทุกขั้นตอนได และนําไปสูการเกษตรที่ย่ังยืนไดน้ัน คณะผูทําการศึกษา

ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเชิงพ้ืนที่เพ่ือใหนําไปใชประโยชนในการวางแผนและ

ดําเนินการ ดังน้ี 

 

8. ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

  นายอดุลย วิเชียรชัย กลาววา เกษตรกรตองมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินเปน

ของตนเอง ตองมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรทฤษฎีใหม มีความมุงมั่น ศรัทธา และนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชอยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนาอยางแทจริง ใชตลาดนําการผลิต และ

ใช online marketing มาชวยในการจําหนายผลผลิตลวงหนา มีการรวมกลุมสรางเครือขายดานการผลิต 

แปรรูป และการตลาด ชวยในการลดตนทุนและทําใหมีอํานาจในการตอรองทุกดาน ตองมีแหลงนํ้าไวใช

เพียงพอตลอดปในการทํากิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย หรือมีระบบชลประทานเขาถึง มีความ

พรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน และมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี  

 

9. ปญหา อุปสรรค 

1) การขยายเครือขาย 

2) ขาดแคลนแรงงาน  

 

10. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรม 

 1) สินคาเกษตรและผลิตภัณฑจากกลุมเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม มีคุณภาพมาตรฐาน เกิดการ

รวมกลุมที่สามารถเช่ือมโยงตลาดและมีชองทางการจําหนายที่เพ่ิมขึ้น มีการตอยอดสูการเพ่ิมมูลคาใหกับ

สินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตรในเชิงพาณิชย มีการสรางเครือขายระหวางผูผลิตกับผูประกอบการ  
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  2) สรางความมั่นคงทางอาหารดวยการผลิตสินคาเกษตรแบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดปญหา

ดานความยากจน ลดปญหาดานความหิวโหย บรรเทาปญหาการวางงาน และ สงผลใหเกษตรกรมีคุณภาพ

ชีวิตและความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน และมีภูมิคุมกันเพ่ิมขึ้น โดยมีความสมดุลทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  
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รายชื่อผูรวมถอดองคความรู 

 

1. นายจักรพงษ โลหเงิน                                    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

2. นายอดุลย วิเชียรชัย                                     ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) เครือขาย อ.คลองหลวง 
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