โดย ศิริพร รัตนะ และ กุลประภัสสร โกละกะ
กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
กระบวนการจัดการความรูของชาวบานเขากลมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดจากการเรียนรูใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การศึกษาทดลองลงมือปฏิบัติโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น
วิธีการจัดการความรูอาศัยเวทีหรือกิจกรรมที่ทําใหสมาชิกไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริงของชาวบานบนพื้นฐานของความขยันอดทน และความ
พยายาม จากระยะเวลาทีช่ าวบานเขากลมไดเรียนรูปญ
 หาและจัดการกับปญหาทีผ่ านมาเปนเวลา
เกือบ 10 ป ทําใหเกิดความรูขึ้นมากมาย ซึ่งปจจุบันชาวบานเขากลมมิไดหวงแหนความรูนั้นไว
เฉพาะตน แตไดนําความรูแ ละประสบการณ
เหลานั้นออกมาถายทอดแลกเปลีย่ นกับชุมชน
อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดเปนสถานีการเรียนรู
เพื่อเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานแกนักเรียน
เยาวชนและผูค นที่สนใจทัว่ ไปทั้งในและนอก
ชุมชน ทําใหมีคนหลังไหลไปศึกษาดูงานที่
บานเขากลมอยูเปนประจําอยางไมขาดสาย
ในการจัดสถานีเรียนรูของชุมชนบานเขากลมเปนการนําความรูและประสบการณในการ
แกปญหาและพัฒนาหมูบานที่แสดงใหเห็นถึงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชปฏิบัติจริง
โดยจัดแสดงในรูปการสาธิต การจัดนิทรรศการที่เปนทัง้ ภาพถายและเนื้อหาของกิจกรรมที่เปน
ความรูทั้งที่เปนโปสเตอรและเอกสารแผนพับแผนปลิว ซึ่งสามารถจัดเปนหมวดการใหการเรียนรูได
เปน 5 หมวด ไดแก
1. การเรียนรูเรื่องพัฒนาดิน เปนจุดสาธิตการทําปุยน้ําชีวภาพ การทําปุยหมักระบบเติม
อากาศ และการปลูกผักใตดินไรสารพิษ
2. การเรียนรูเรื่องการเลี้ยงสัตวประกอบดวย การผลิตอาหารสัตวจากผลปาลม ใบและ
ทางปาลม การวิจัยอาหารสัตวสตู รตาง ๆ การเลี้ยงแพะแบบนอนบนแคร การเลี้ยงโคขุน การ
เลี้ยงสัตวแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
3. การเรียนรูในเรื่องทําสวนผสมยางพาราแบบผสมผสาน
4. การเรียนรูการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินไดและเลีย้ งปลาดุกในบอ 3 ดาน เพื่อลด
รายจายภายในครัวเรือน
ความรูที่เกิดขึน้ ในบานเขากลมนอกจากที่กลาวมาขางตนแลวชาวบานเขากลมยังพบอีกวา
ยังมีภูมิปญญาของชาวบานอีกถึง 52 เรื่องที่มีอยูในชุมชนบานเขากลมซึ่งชาวบานไดนํามาใชในการ
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ดํารงชีวิตแบบพอเพียงและไดชวยกันรวบรวมบันทึกและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูน ําไปสูการอนุรักษ
และสืบทอดไปสูเยาวชนรุนใหม
ในเอกสารฉบับนี้จะไดนําเสนอบางสวนของชุดความรูที่เปนประสบการณจริงที่ใดจาก
การศึกษาคนควาทดลองเพือ่ แกปญหาและพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบาน
เขากลม

การผลิตจุลินทรียและปุยน้ําชีวภาพเพื่อการเกษตรในครัวเรือน
จากการที่ชาวบานเขากลมตองการลดการใชปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพชื ประกอบกับ
ตองการฟนฟูพื้นดินที่เสื่อมโทรมเพราะการใชปุยเคมีเปนเวลานานทําใหจุลินทรียที่มีอยูในดินถูก
ทําลายจนดินเสื่อมสภาพ คนในชุมชนจึงรวมกันหาวิธนี ําจุลินทรียทอี่ ยูในธรรมชาติมาเลี้ยงเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพดินและใชประโยชนในการเกษตรอื่น ๆ
วิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรียจากธรรมชาติ
1. นําดินที่มีจุลินทรียธรรมชาติซึ่งสามารถหาไดจากภูเขาซึ่งมีการ
ทับถมกันมาเปนเวลานานของซากใบไมตนไมจะสังเกตไดจาก
กลิ่นของดินที่มีกลิ่นคลายเห็ดโคน จํานวน 1 กิโลกรัม ใสลงในวง
บอซีเมนตที่เทพื้นเรียบรอยแลวหรืออาจจะใชภาชนะอืน่ ๆ เชน
โอง หรือ ถัง เปนตน
2. นําแกลบจํานวน 1 ปบ รําละเอียด ½ ปบ ใบไผ 1 ปบ น้ํา ½
ปบ ผสมลงไปในวงบอคลุกเคลาใหเขากับดินที่มีจุลินทรียจากธรรมชาติ
3. นําภาชนะไปวางไวในทีร่ มครึ้มไมใหถูกแสงแดด
4. ในชวงสัปดาหแรก ทุก ๆ วันในชวงเวลาเดียวกันจะตองคนกลับกองจุลินทรียที่เลี้ยงไว
ใหเขากัน
5. ในชวงสัปดาหที่ 2-4 คนกลับกอง อาทิตยละ 1 ครัง้ ในระหวางนั้นตองคอยดูวา อาหาร
ที่ใหไวเพียงพอหรือไม โดยสังเกตไดจากกลิ่น ถากลิ่นเห็ดโคนจางลงควรใหอาหารเพิ่มหรือสังเกต
วาถาแกลบที่ ีผสมอยูเกาลงควรใสแกลบเพิ่มลงไป
6. ทิ้งไว 21 วัน จากนั้นนํามาเลี้ยงดวยกากน้ําตาลเปนจุลินทรียน้ํา และนําไปใช
ประโยชนตาง ๆ
วิธีการเลีย้ งจุลินทรียดว ยกากน้ําตาล
1. นําจุลินทรียที่เพาะเลี้ยงดวยรําที่กลาวมาขางตน มาหอดวยผาผูกมัดในลักษณะลูกปะคบ
2. นํากากน้ําตาล 15 ลิตร ผสมกับน้ํา 175 ลิตร ใสลงในถังน้ํามัน 200 ลิตร คนใหเขากัน
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3. นําจุลินทรียที่หอผาไวแกวงลงถังน้ําผสมกากน้ําตาลโดยแกวงเปนวงกลมไปทางเดียวใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาทางใดทางหนึ่ง เพราะหากแกวงกลับไปกลับมาจะทํา
ใหจุลินทรียต ายเกิดการเนาเสียได ทิ้งไว 15 วันนํามาใชได
การนําจุลินทรียไปใชประโยชน
จุลินทรียน้ําสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยางไดแก
1. ใชทําปุยน้าํ ชีวภาพ ใชรดหรือ ฉีดหรือพนในแปลงผัก
2. ใชราดหองน้ําเพื่อดับกลิ่น และทําความสะอาด
3. ใชในการปรับสภาพดีทเี่ สียใหมีอินทรียวัตถุมากขึ้นโดยใชจุลินทรียเปนตัวยอยสลาย
4. ใชเปนตัวเรงปฏิกริยาในการทําน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลว
วิธีการทําปุยน้ําชีวภาพจากจุลินทรีย
การทําปุยน้ําชีวภาพเพื่อใชในการบํารุงดินทําไดโดยนําลูกมะกรูดหรือมะนาวใสลงในถังน้ําจุ
ลินทรียหมักทิง้ ไวเปนเวลา 10 วัน เพื่อลดความเปนกรดซึ่งเมื่อนําไปใสดินแลวจะไมทําใหดินเปนรู
พรุน เมื่อหมักไวครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลวสามารถนําไปใชเปนปุยหรือบํารุงดินไดตาม
ตองการ การลงทุน ลงทุนเพียงลิตรละ 0.95 บาท แตสามารถจําหนายไดถึงลิตรละ 170 บาท
วิธีการทําไบโอดีเซลโดยใชจุลินทรีย
1. นําจุลินทรียที่เลี้ยงดวยกากน้ําตาลผสม
กับน้ํามันพืชที่เหลือจากการทอดอาหารทิ้งไวประมาณ
7 วัน
2. น้ํามันจะคอย ๆ ตกตะกอนแยกออกเปน
3 ชั้น ชั้นลางสุดจะเปนตะกอนสิ่งสกปรกและเศษ
อาหารในชั้นถัดขึ้นมาจะเปนตะกอนสีขาวขุนสามารถ
แยกไปทําเปนสบูไดสวนชัน้ บนสุดจะเปนน้ํามันพืชมีสี
ใสสะอาดขึ้น
3. นําน้ํามันพืชที่ไดจากการแยกตะกอนแลว 100 ลิตร ผสมกับน้าํ มันดีเซล 20 ลิตร ผาน
ถังตมในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส น้ําทัง้ 2 ชนิดจะรวมตัวผสมเขากันดีทิ้งไวใหเย็นเมื่อเย็นแลว
สามารถนําไปใชกับเครื่องยนตทางการเกษตรหรือใชกบั เรือประมง

การผลิตปุยหมักระบบเติมอากาศ
เปนการคิดคนวิธีการทําปุย หมักที่ใชตนทุนต่ําเพราะประหยัดคาใชจา ยและแรงงาน
เนื่องจากสามารถใชวัตถุดบิ ที่มีอยูในพื้นที่และไมตองใชแรงงานคนในการพลิกกลับกองปุย
นอกจากนี้ยังใชพื้นที่และระยะเวลาในการผลิตนอย
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วิธีการทําปุยหมักระบบเติมอากาศ
1. วัตถุดิบทีใ่ ช ไดแก มูลสัตว เชน มูลแพะ ใบและ
ทางปาลมบดละเอียดในสัดสวน ดังนี้ ใบและทางปาลม
บดละเอียด 800 กิโลกรัม มูลแพะ 200 กิโลกรัม จะได
ปุย 1 ตัน (สําหรับบานเขากลมใชวัตถุดบิ เหลือใชซึ่งเปน
มูลสัตวจากคอกแพะที่ผสมผสานกับใบปาลมและทาง
ปาลมบดที่ใชในการรองพื้นคอกแพะกันความชื้นแฉะ
ผานกระบวนการคลุกเคลาโดยไกพันธุพื้นบานมาแลว
นํามาทําปุยหมัก )
2. นําสวนผสมวางทับลงบนทอพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ซึ่งเจาะรู ประมาณ 1,200 รู เพื่อให
อากาศผานออก โดยกอนวางจะตองใชกงิ่ ไมเล็ก ๆ ปดกั้นรูในลักษณะวางสับฟนปลาคลายๆกับการ
วางกระบอกขาวเหนียวในการเผาขาวหลาม เพื่อไมใหเศษ ดินหรือเศษวัสดุหลนลงไปปดรูอากาศ
3. รดน้ําใหชุมใหกองปุยมีความชื้น 60 เปอรเซนต ดูแลเปดปมลมเพื่อใหอากาศผานใต
กองปุยหมักวันละ 15 นาที โดยเปดลมไลไปทีละกองจนครบทุกกอง
4. หมั่นตรวจสอบความชื้นโดยใชไมทิ่มกองปุยใหเปนรูแลวตรวจสอบความชื้น
ถาความชื้นไมเพียงพอใหเติมน้ําลงไปในรูที่เจาะ ทิ้งไว 21 วัน นํามาใชได
5. หากตองการใหปุยมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สามารถนําปุยน้ําชีวภาพนํามาผสมดวย

การปลูกผักไรสารพิษระบบใตดิน
ในการปลูกผักของชาวบานเขากลม แตเดิมสวนใหญ
จะมีการปลูกพืชผักเหมือนกับที่อื่น ๆ คือ ปลูกอยูริมน้ํา
ในลักษณะยกรองพรวนดิน แตจากการปลูกผักแบบดังกลาว
ชาวเขากลมพบวาไมคอยประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเพราะ
การปลูกแบบยกรองพรวนดินจะทําใหลมพัดพาความชื้นได
งาย ประกอบกับการปลูกผักที่อาศัยปลูกใกลแหลงน้ํา หาก
ชวงใดแหงแลง น้ําแหงก็จะไมสามารถปลูกพืชได จึงทําใหผูนําชุมชนและชาวบานชวยกันคิดคนหา
วิธีที่จะปลูกผักโดยใชน้ําไมมาก และในที่สุดไดคนพบวิธีการ
ปลูกผักในระบบใตดินโดยไดแนวคิดมาจากการสังเกตเห็น
ตนสละที่ปลูกในสวนยางสามารถเจริญเติบโตไดดีโดยใชน้ํา
ไมมากนัก สิ่งที่คนพบคือการปลูกสละใชวิธขี ุดหลุมลึกลง
ไปในดินและใชเศษวัชพืชปกคลุมปากหลุมเพื่อเก็บความ
ชุมชื้น ชาวบานเขากลมจึงคิดวานาทดลองปลูกผักดวยวิธีนี้
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ดูเผื่อวาจะชวยลดปริมาณน้ําที่ใชลงได การคนควาทดลองปลูกผักแบบใตดินจึงเริ่มขึ้นโดยในครั้ง
แรกเปนการปลูกในหลุมเล็ก ๆ ขนาดเทากับขนาดรองที่ปลูกกันตาปกติ โดยขุดหลุมลึกลงไปจาก
พื้นดินพอประมาณแลวปลูกผักลงในหลุม จากนั้นปดทับปากบอดวยตาขายมุงไนลอนเพื่อปองกัน
แมลง ในการบํารุงรักษาใชสมุนไพรฉีดฆาแมลง ใชปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ แตการคนควา
ทดลองวิธีการนี้ยังไมไดผลดีเทาที่ควร เพราะการเก็บผลผลิตและการดูแลทําไดไมสะดวกเนื่องจาก
อยูในหลุมลึกและแคบชาวบานจึงคิดคนวิธีการปลูกในหลุมขนาดกวางแทน ประสบความสบ
ความสําเร็จในที่สุด
วิธีการปลูกผักไรสารพิษระบบใตดิน
1. ขุดหลุมขนาดกวางประมาณ 19 เมตร ยาว 29 เมตร
ลึก 4 เมตร (ใชพื้นที่ประมาณ 1 งาน)
2. พื้นหลุมปรับสภาพดิน โดยใชปุยหมักคลุกเคลาดินให
ทั่วทั้งแปลง
3. คลุมแปลงผักดวยกระดาษถุงปูนซิเมนต หรือกระดาษ
หนังสือพิมพที่ไมใชแลวหรือเศษวัชพืชแหง ขุยมะพราว
หรือเสนใยใบทางปาลมเสนหยาบที่ถูกคัดแยกออกมาจาก
ขบวนการบดผล ใบและทางปาลมเพื่อผลิตอาหารสัตว
4. ใชไมทิ้มทะลุผานสิ่งปกคลุมแปลงเปนหลุมเล็ก ๆ นําตนกลาผักปลูกลงในหลุม
ตนกลาจะเจริญเติบโตขึ้น
5. ใชตาขายมุงไนลอนปกคลุมปากหลุม ใชเสาไมหรือลําไมไผทําเปนเสาชวยพยุงตาขายไว
ซึ่งเสาไมนี้สามารถใชเปนคางในการปลูกผักชนิดเถา ไดแก ถั่วฝกยาว มะระ ถั่วพู ไดดวย
6. การดูแลบํารุงรักษา
- รดน้ํา 3-4 วัน ตอ 1 ครั้ง (ไมตองรดทุกวัน)
- การใสปุยสามารถใสปุยน้าํ ชีวภาพฉีดพนทางใบ นอกเหนือจากปุยหมักที่ใสไวใน
ขั้นตอนเตรียมดิน
- ไมตองฉีดยาฆาแมลงเพราะมีตาขายมุงไนลอนคลุมปองกันแมลง ฉีดเฉพาะยาฆา
เชื้อรา โดยเมื่อเกิดเชื้อราขึ้นใหใชสารสมุนไพรซึ่งทําจากวานน้ําตํา แลวหมัก 3-4 ชั่วโมง กอน
นํามาฉีดพน
- การกําจัดวัชพืชในแปลงโดยปกติจะไมมีวัชพืชขึ้นเพราะแปลงปกคลุมดวยกระดาษ
หรือเศษวัสดุธรรมชาติแตหากบริเวณรอบๆแปลงมีวชั พืชขึ้นใหใชน้ําหมักจุลินทรียเขมขนฉีดพน
ภายใน 3 วัน วัชพืชจะตายและดินจะไมเปนอันตรายเหมือนใชยาฆาหญาที่ผลิตจากสารเคมี
7. การเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นอยูกับชนิดพืชผักที่ปลูกแตโดย
ปกติจะใชระยะเวลาในการปลูกรุนละประมาณ 25 วัน
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การใชจายในการลงทุนและผลตอบแทน
1. คาใชจายในการลงทุนครั้งแรกเปนคาขุดบอ และคาตาขาย มุงไนลอน
2. คาใชจายในการลงทุนอื่น ๆ เชน คาเมล็ดพันธุ คาแรง คาปุย ถาปลูกผักประเภท
ผักกาดขาว กล่ําปลี ผักบุง จะลงทุนประมาณ 1,150 บาท ตอ 1 รุน ในพื้นที่ประมาณ 1 งาน
ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 25 วัน
3. ในการลงทุนปลูกพืชผักตามขอ 2 จะไดผลผลิต 268 กิโลกรัมตอรุน ขายผลผลิตเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 25 บาท คิดเปนเงินรายไดตอ รุนเปนเงิน 6,700 บาท
ขอพึงตระหนัก
การปลูกพืชแบบระบบใตดนิ ชาวบานเขากลมไดใหขอพึงตระหนักไววาพื้นทีท่ ี่ปลูกตองเปน
พื้นที่ดินไมอุมน้ําและสามารถปลูกไดดีบนพื้นที่เนินไมจําเปนตองอยูริมน้ํา
*********

