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โครงการวิจัยนี้ เปนงานวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดําเนินการตอยอดจากการผลิตขาวหอมมะอินทรีย
รับรองมาตรฐานสากลที่ดําเนินงานมานานกวา 10 ป ชาวนาสามารถผลิตขาว พืชผัก ผลไมอินทรียใหปลอดภัยจาก
สารพิษได แตเขายังไมอาจจะแกปญหาหนีส้ ิน ราคาผลผลิตตกต่ํา สุขภาพรางกายออนแอ และเจ็บไขไดปวยอยูเ นืองๆ
ผูนําชาวนาในจังหวัดยโสธรและใกลเคียงไดรวมกันสรุปบทเรียนหลายครั้ง พบวาสาเหตุสําคัญเนื่องมาจาก พฤติกรรมใน
การดําเนินชีวติ ประจําวันทีส่ อไปในทางผิดศีลธรรม เชน ดื่มเหลา สูบบุหรี่ เลนการพนัน ซื้อหวย เที่ยวเตร ฯลฯ
มูลนิธิธรรมะรวมใจ จึงไดรว มมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนากลุม
ชาวนาผูที่ตองการจะแกไขปญหาตางๆขางตนนั้นดวยตัวเอง โดยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข
รักษาศีลปฏิบัติธรรม ควบคูไปกับการทํานาปลูกขาวหอมมะลิอินทรียไรสารพิษ เมื่อเก็บเกีย่ วผลผลิต ขาวที่ชาวนาผู
ปฏิบัติธรรมผลิตตามกระบวนการดังกลาว จึงเรียกวา “ขาวคุณธรรม”
เครือขายชาวนาผูปฏิบัติธรรมที่กระจัดกระจายกันอยูใ นแตละชุมชน หมูบานใกลเคียง ไดจับมือกันตั้งกลุมทํา
ความดี ชวยเหลือใหกําลังใจและเกื้อกูลซึ่งกันและกันขึ้น เรียกชื่อกลุมวา ศูนยขาวคุณธรรมสํานักงานกองบุญหนุนเกื้อ
โดยมีผูอํานวยการศูนยฯเปนผูนํากลุมและอาสาสมัครไปเปนคณะกรรมการบริหารเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมดวย
ปการผลิต 2551/52 เครือขายคุณคาขาวคุณธรรมมีศูนยขาวคุณธรรมสํานักงานกองบุญหนุนเกื้อ เปนสมาชิก
เครือขายอยู 16 ศูนย มีชาวนาคุณธรรมในเครือขายรวมกันถือศีลปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข และผลิตขาวในระบบ
เกษตรอินทรียต ามมาตรฐานขาวคุณธรรม จํานวน 160 ครอบครัว มีพื้นที่ไรนาที่เปนเขตสงบ สันติ อหิงสา ปลอดภัย ไร
สารพิษ สารเคมีการเกษตร (Peace Area) รวม 4,134ไร กระจายอยูในเขตจังหวัดยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร และ
คาดวาจะไดผลผลิตขาวคุณธรรมประมาณ 1,464 ตัน(1,464,000 กิโลกรรม)
ผลการวิจัยครัง้ นี้พบวา ตัวแบบในการปลูกจิตสํานึกชาวนา ใหเปนผูปลูกขาวคุณธรรม ดําเนินวิถชี ีวิต ในทิศทาง
ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา นัน้ ควรเปนการดําเนินกิจกรรม ที่ตอเนื่องเปนกระบวนการและมีขั้นตอนสําคัญประกอบดวย
สมัครใจเขารับการอบรม ติดตาม สงเสริม สนับสนุน ตรวจประเมินผล และเวทีการสรุปทบเรียน ตัวอยางของ
ความสําเร็จ(ตัวชาวนา) คนจริง ตัวเปนๆ คือตัวแบบทีด่ ีทสี่ ุด สําหรับเครื่องมือ ที่จะนํามาใชในการจัดกระบวนการ เพื่อ
ขยายผลตัวแบบความสําเร็จใหเพิ่มมากขึน้ ไดแก กิจกรรมโรงเรียนชาวนาคุณธรรม
โรงเรียนชาวนาคุณธรรม เปนศูนยการเรียนรูที่กลุมชาวนาคุณธรรม ในแตละศูนยฯ ทั้ง 16 ศูนย ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ใชเปนสถานทีพ่ บปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ภูมิปญญา ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป การคาขาย
ในตลาด การอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม หรือแมแตในเรื่องการเมือง ทุกอยางที่สง ผลกระทบตอวิถีชีวิตและชุมชน

ในขณะที่ศูนยกลางของเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ก็ไดจัดตั้ง ศูนยฝกฝนอบรมคุณธรรม กสิกรรมธรรมชาติ จังหวัด
ยโสธร ขึ้น เพือ่ จัดอบรมประชาชน ชาวบาน ชาวนาทัว่ ไป ทั้งจาก สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัด จากลูกคาพัก
ชําระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรและจากที่อนื่ ๆ นับเปนการขยายผลเครือขายขาวคุณธรรมสู
ชาวนาคนอืน่ ๆดวย ซึ่งไดจดั การอบรมขยายผลไปแลวกวา 1,254 คน
ผลลัพธที่ไดจากการโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ไดแก กระบวนการตรวจศีล ตรวจสอบ คนหา
ตัวตนทีแ่ ทจริง มีการควบคุมดูแลกันเองของกลุมคนในสังคมชุมชนชาวนา (Social control) จนไดตัวแบบชาวนาที่มีวิถี
ชีวิต ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา และมีพื้นที่บริเวณนาไรอุดมสมบูรณพออยูพอกิน ถือวาเปนการดําเนินงานที่ถูกตอง
ตามหลัก ปริยตั ิ (วิชาการ) ปฏิบัติ (ทําไดจริง) และ ปฏิเวท (out come) การปฏิบัติธรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผูผลิต(ตัวชาวนา)และครอบครัว นั้นเปนตนทาง(ตนธาร)ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
และ เปนการทําใหสมาชิกนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวมาสูการปฏิบตั ิอยาง
เปนรูปธรรม เปนการพัฒนาคน (พัฒนามนุษย ) ใหกับประเทศชาติบา นเมือง และสิง่ สําคัญที่ยิ่งใหญจริงๆ คือ ชาวนา
คุณธรรมไดชว ยกันลงมือพลิกฟนผืนนาของตัวเขาเอง ใหเปนพื้นที่แหงสันติภาพ (Peace Area) ขึน้ บนพืน้ โลก
ถาหากสังคมนี้มีการรวมตัวกันของกลุมคนดีเกิดขึ้นเปนเครือขายที่เขมแข็ง เชนเดียวกันกับเครือขายคุณคาขาว
คุณธรรม ไปทั่วทุกหนแหงในบานเมือง ความมีคุณคาก็หาคําตอบไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิง่ เรื่องการมีอํานาจ
ตอรองราคา การแกปญหาดานการตลาด ซึ่งชาวนาคุณธรรมสามารถดําเนินการอยางไดผลมาแลวโดยสามารถกําหนด
ราคาขาวเปลือกหอมมะลิอินทรียคุณธรรมไดดว ยตัวเอง ซึ่งเปนราคาขายขาวเปลือกทีส่ ูงกวาราคาของรัฐบาลที่ประกาศ
ประกันราคาในโครงการรับจํานําขาว
นอกจากนี้ชาวนนาคุณธรรมตนแบบหลายคนก็มีจํานวนหนี้สินลดลงเพราะมีเงินที่เปนรายเหลือจากการที่ไมตอง
ไปซื้อสิ่งที่เปนอบายมุขมาเสพ ชาวนาคุณธรรมตนแบบจึงนําเอาเงินเหลือนั้นไปชําระหนี้ไดบางสวนแลว สําหรับใน
ดานคุณภาพชีวิตและครอบครัวก็ดีขึ้น เชน ไมมีการทะเลาะของสามีภรรยา อาหารการกินก็เริ่มมีในไรนาสวนของตัวเอง
จะเก็บเอามากินฟรีๆเมื่อใดก็ได แถบเปนอาหารที่ปลอดภัยไรสารพิษ กินแลวสบายใจ สุขภาพจิตดีขึ้น สุขภาพกายก็
แข็งแรง
วิธีการลุกขึ้นสูกับกิเลสตัวเองของชาวนาคุณธรรม เพื่อที่จะกอบกูและสรางศักดิ์ศรีชาวนาใหคืนกลับมานั้น
สามารถสรางคุณคาแกสงั คมประเทศชาติไดครบทัง้ มิตคิ ุณธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ถือไดวาเปนแนวทาง
วิธีการแกไขปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ํา และ หนี้สินชาวนา ไดเปนผลสําเร็จอยางยัง่ ยืน โดยไมตองไปประทวง
หรือเรียกรองขอความชวยเหลือจากรัฐบาล การขยายผล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นั้น เครือขายไดเปดกวางให
ชาวนาทัว่ ไปสมัครเขารวมทําความดีใหมากขึ้นทั้งในระดับรายบุคคล รายกลุม รายสหกรณ และรายองคกรเครือขาย
โดยจะเปดรับสมัครสมาชิกใหมทุกปในชวงเดือนเมษายน และจะทําการสงเสริมใหสมาชิกไดทํางานในไรนาตัวเองไป
พรอมๆกับการปฏิบัติธรรมตลอดฤดูกาลผลิต

คําสําคัญ ขาวคุณธรรม เครือขายคุณคา ตัวแบบการปลูกจิตสํานึก ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา
โรงเรียนชาวนาคุณธรรม กองบุญหนุนเกื้อ ศักดิ์ศรีชาวนา พืน้ ที่แหงสันติภาพ
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Abstract
This project is participatory practical research. It is the follow-up to the organic Jasmine rice project
which was done after the international organic standards were conducted ten years ago. Farmers can
produce rice, vegetables, and fruit without chemical use easily but they continue to have problems with
debt, market prices and health problems.
The leader of the farmers group in Yasothorn province and the province nearby came together to
conclude their lessons learned many times and they found the main cause of the problems with farmers
arise from their lifestyle choices that do not necessarily follow the Buddhist moral code. For example
they still drink a lot of alcohol, smoke cigarettes, and engage in gambling activities.
The “Dhamma Ruamjai Foundation” came together with Cooperative Academic Institution of Kasetsart
University to develop farmers groups who want to solve this problem by themselves by changing their
lifestyle choices. For example, decreasing or quitting all kinds of intoxicating substances and immoral
activities by coming to practice the five precepts and do organic farming together. The harvest of their
rice they grow, we call “moral rice”.
In the year 2550 and 2552 the moral rice group started sixteen savings fund groups in the area. There
are 160 farmer families who joined this project. They created an area based on peace, calm, and organic
farming for about 4,134 rai spreading all over Yasothorn province Amnatcharoen and Mukdahan. The
expected yield of rice this year is about 1,464 tons.
From this research we found that to improve consciousness of farmers to live in a sustainable lifestyle
continuing the project is necessary. It’s also important to have a process for farmers including
registration, follow-up, continued support, evaluation, and conclusion of lessons learned from samples
of farmers who have succeeded. Farmers who succeed will continue on as models for other new farmers
and his farm will turn into an informal farmers’ school.
The farmers’ school will be the learning center for the moral farming group. Now we have 16 centers of
farmers’ school groups where the members and new people can come and exchange experience, local
wisdom, culture, and techniques on how to grow and process foods, marketing, environmental
conservation, and political situations that effect farmers. They come to learn many things that impact
the way of life and community of the farmers. The main office of the moral rice group organized a
learning center for moral life and organic farming group of Yasothorn to offer trainings for villagers or
farmers from the agricultural department of the province and from the Debt Relief Department of the
Agricultural Cooperative Bank. We have been trained more than 1,254 people this year.

The effect from this project is that we can support peoples’ practice of holding the five precepts,
peoples’ practice of working to understanding themselves more, and self-regulation. Now many people
have become good models for organic farmers who have good practice, ability to work, wisdom, and
developed land. We feel this shows good practice, theory, and results. To practice the Dhamma and
develop the morals of a farmer and family is the way to develop the economy, society, and environment
in a sustainable way. It is the way to try to follow the Sufficiency Economy of our Righteousness the
King and helps to develop people and the country at the same time. The most important thing is that
moral farmers help to change their fields into the land of peace and expand this idea more in the world.
If the society starts to do more activities like our moral farmers group life can have more value and we
will have more ability to bargain the price with the market and solve market problems easier which
moral farmers are starting to do now. They can sell their own rice at the price they want to sell it at.
Their rice can now sell higher than the standard price of the government.
Now more moral farmers can decrease their debt and have more income because they do not need to
spending money on alcohol, gambling, and other unnecessary things in their lives. They then have more
money to pay off their debt and their family has a better quality of life. They have less quarreling, more
food in their farms, and safe food they can pick from their farm anytime. They have a healthy body and
mind.
The way to fight with greed to bring back pride in farmers can bring good values back to society
including more moral economics and environments. This is the way to solve the farmers’ problem in a
sustainable way without protesting or asking for help for the government. To spread this project the
moral rice group is open to accepting all farmers to join the project in every level. This can be
individuals, groups, cooperatives, networks, or organizations. They can come to apply to be a member
every April.
Important words:
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ กวาจะสําเร็จได สมาชิกชาวนาคุณธรรมในฐานะนักวิจยั ไทบานตองฝกฝนปฏิบัติตนใหเปนไป
ตามตัวชี้วดั ทีก่ ําหนดไวในคูมือมาตรฐานขาวคุณธรรม และตองตอสูเอาชนะกิเลสหยาบของตนเองดวยความยากลําบาก
เพราะการประพฤติตนเปนคนปลอดอบายมุข ระมัดระวังตัว รูตน ไมหลงลืมทําผิดหรือละเมิดตอศีลธรรมอันดีงาม ซึ่ง
มันไมใชเรื่องงายๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเริ่มแรกนัน้ นักวิจยั ไทบานหลายคนแทบเอาตัวไมรอด แตเมื่อเวลาผาน
ไปไดระยะหนึ่ง นักวิจยั ไทบานก็สามารถตั้งตัว ตั้งใจ จับจุดสําคัญไดอยางมั่นคง ทุกคนจึงกาวขามผานปญหาอุปสรรค
นานาประการ ที่สําคัญที่สุด คือ นักวิจัยไทบานสามารถเอาชนะกิเลสหยาบของตน ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการ
พนัน คณะผูวจิ ัยตองขอนอมคารวะแสดงความนับถือตอจิตใจอันมัน่ คงสูงสงของพี่นองชาวนาคุณธรรมทุกๆทาน
ขอขอบพระคุณ ทานรองผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการวิจัย (ดร.สีลาภรณ บัวสาย) ทานผูอํานวยการ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ (รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท) รวมทั้งทีมงาน ทีช่ วยประสานงาน ใหคําแนะนํา ติดตาม
ประเมินผล และใหโอกาสทีด่ ีตอการเรียนรูของผูวิจัย
ที่สําคัญตองขอแสดงความขอบพระคุณอยางสูง ตอ ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค ที่มาเยี่ยมให
กําลังใจแกคณะกรรมการมูลนิธิธรรมะรวมใจ พรอมกับมอบโลรางวัลแกชาวนาคุณธรรม และทําพิธีเปดฤดูกาลทํานา
ดวยการหวานขาวกลาคุณธรรมลงแปลง
สุดทายตองขอกราบนมัสการตอพระคุณเจาทุกรูป ที่เทศนาสั่งสอนและชี้นําจิตวิญญาณไปสูเสนทางที่ดีแกพวก
เราทุกคน สาธุ

คณะผูวจิ ัย
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คํานํา
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ดําเนินงานภายใตความรวมมือของ 3
องคกร ไดแก มูลนิธิธรรมะรวมใจ สถาบันวิการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อพัฒนาคนให
ตระหนัก มีจิตสํานึกในคุณคาของระบบสังคมคุณธรรมและสรางคุณคาสหกรณ ใหเกิดขึ้น
ไดจริงอยางเปนรูปธรรม
คณะกรรมการบริหารมูลนิธธิ รรมะรวมใจ คณะผูวจิ ัย และผูประสานงาน ไดเพียร
พยายามดําเนินการวิจัยแบบมีสวนรวมกับสมาชิกชาวนาคุณธรรมตามสภาพวิถีชีวติ ความ
เปนจริง จนเกิดความสําเร็จอยางสําคัญที่สุดของโครงการวิจัยนี้ คือ เราไดรวมกันสราง
พื้นนาใหเปนพื้นที่แหงสันติภาพ (Peace Area) ขึ้นบนพื้นโลก ณ บริเวณที่ดินทํากินของ
สมาชิกในโครงการ เนื้อที่รวม 4,134 ไร และสามารปลูกฝงคุณธรรมที่ทรงคุณคาในจิต
วิญญาณของสมาชิกชาวนาคุณธรรมตนแบบที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย จํานวนกวา
160 คน
รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เลมนี้ อาจจะเปน
เพียงการสรุปขอมูลของสวนตางๆ ที่ผูวิจยั สามารถนํามารอยเรียงเปนตัวอักษรเพื่อนําเสนอ
เทานั้น คณะผูว ิจัยเชื่อวายังมีขอมูลความจริงอื่นๆ อีกที่เราไมสามารถเก็บรวบรวมมาเขียน
บรรจุไวในรายงานเลมนี้ได ขอมูลเหลานั้นก็จะยังคงรอคอยใหทานสาธุชนทั้งหลายไดไป
ศึกษาเรียนรู สัมผัส และพิสูจน ของจริงอยูต ลอดเวลา ณ พื้นที่แหงสันติภาพ ชุมชนสวน
ธรรมรวมใจ 80 หมู 8 ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 โทรศัพท 045795-048 โทรสาร 045-795-505

ดวยจิตคารวะ
นิคม เพชรผาและคณะ

บทที่ 1
บทนํา
โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม อยูในชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36
จังหวัด ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีทีมวิจัยของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณและมูลนิธิธรรมรวมใจ วัดปาสวนธรรม อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร รวมกันดําเนินการในลักษณะของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อแกไขปญหาราคา
ขาวเปลือกตกต่ํา ทั้งๆ ที่ชาวนากลุมนี้เปนกลุมผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียไรสารพิษที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียระดับสากล และสงผลิตภัณฑการแปรรูปขาวออกไปขายในกลุมประเทศแถบอียูไดแลว แนวคิดใน
การแกปญหาของชาวนากลุมนี้เริ่มดําเนินการโดยมีความเปนมาดังนี้

ความเปนมา
โครงการขาวคุณธรรม ดําเนินงานเพื่อตอยอดการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียแบบรับรองมาตรฐานสากล
ที่กลุมโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรียดําเนินการอยูแ ลวในพื้นที่จังหวัดยโสธร การผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย
มาตรฐานสากลนั้นทํากันมากวา 10 ปแลว ชาวนาสามารถปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ใหเปนขาวที่ปลอดภัยไร
สารพิษ ผลผลิตขาวอินทรียถ ูกสงไปขายทัง้ ในและตางประเทศ ชาวนาเกษตรอินทรียมีการรวมกลุมเปนองคกร
ชาวนาไดในระดับหนึ่ง แตชาวนาเหลานัน้ ยังไมสามารถทําใหชีวิตรางกายของตัวเองปลอดภัยจากพิษภัยของ
อบายมุข บุหรี่ สุรา ยาชูกําลัง เลนการพนัน ซื้อหวย ทวยบั้งไฟ ไกชน พฤติกรรมในชีวติ ประจําวันสอไป
ในทางละเมิดศีล การดําเนินชีวิตที่ผิดทางดังกลาวขางตนนั้น ทําใหชาวนาเปนหนีส้ ินเพิ่มขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ํา
ที่ซ้ําเติมก็เปนปญหาใหญและทําใหปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย กลายเปนภาระหนักของชาวนา
โครงการขาวคุณธรรมเริ่มตนดวยการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกันของกลุมชาวนาเกษตรอินทรีย
จังหวัดยโสธรกับผูบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอสรุปของเวทีทําใหได
ปฏิญญาชาวนา วา ชาวนาผูท ี่เขารวมโครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม (ขาวคุณธรรม) ตองรวมกลุมออม
สวัสดิการกองบุญหนุนเกื้อ ปฏิบตั ิตนตามหลักศีล ๕ ลด ละ เลิกอบายมุข ไมดื่มสุรา ของมึนเมา เหลา เบียร ไม
สูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน และทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรียที่มีการรับรองมาตรฐานสากล ถาชาวนาปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานขาวคุณธรรมที่กําหนดรวมกันแลวนี้ นาจะชวยบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาตางๆได
ปการผลิต 2549-2550 มีชาวนาที่สนใจสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 108 คน เมื่อเวลาผานไป 1 ปผลการ
ตรวจประเมินมีชาวนาผูผานเงื่อนไขตามมาตรฐาน “ขาวคุณธรรม” เพียง 38 คน รวบรวมผลผลิตขาวเปลือก
คุณธรรมในปแรกไดจํานวน 168 ตัน (ขาวหอมมะลิ 105) ขายไดในราคา 10.50 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งสูงกวาราคาที่
ซื้อขายในตลาดทั่วไป (8.00 บาทตอกิโลกรัม)ในขณะนั้น กิโลกรัมละ 2.50 บาท ทั้งนี้เพราะโครงการไดรวมมือ
กับภาคีพันธมิตรชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ภาคีพันธมิตร KU Outlet Center
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลุมธุรกิจเดอะมอลลกรุป สยามพารากอน และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)ให

การสนับสนุนสงเสริมการขายเพื่อสราง “ตราสินคาขาวคุณธรรม” จนเกิดแปนเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมขึ้น
ภายใต ภาคีพันธมิตรที่มีเปาหมายรวม ในการสนับสนุนกลุมชาวนาคุณธรรม โดยกลุมชาวนาดังกลาวไดกําหนด
ปฏิญญารวมกันที่จะมุงพัฒนาตนเองที่จะบุกเบิก การพัฒนาระบบการผลิตและการคาขาวที่จะกอใหเกิดความเปน
ธรรมในสังคม
ปการผลิต2550-2551 มีชาวนาที่สนใจจะสมัครเขารวมโครงการจํานวนมาก แตในกลุมแกนนําเห็นตรงกัน
วา ควรจะไดนําบทเรียนในปแรกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนากลุมเดิมกอนใหเกิดความมั่นคงในแนวทางของ
ขาวคุณธรรม เพื่อจะพัฒนาใหเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี กอนจะขยายผลไปสูชาวนาที่สนใจ โดยในเบื้องตนแนะนํา
ใหไปเขาโครงการ “เกษตรอินทรีย” กอน เมื่อพรอมจึงจะเขามารวมในกลุม “ขาวคุณธรรม” ในระยะตอไป ดังนั้น
ในปที่ 2 จึงมีชาวนาเขารวมโครงการจํานวน 82 คน และมีชาวนาที่ผานการรับรองมาตรฐานขาวคุณธรรม จํานวน
71 คน ไดผลผลิต (รวมขาวทุกพันธุ) 464 ตัน มีปริมาณการจัดจําหนายทั้งสิ้น 203 ตัน โดยจัดสรรใหกลุมเดอะ
มอลล กรุป และสยามพารากอน 100 ตัน บริษัทแคลรอินเตอรเนชั่นแนล โปรดักส 50 ตัน กลุมพี่นองญาติธรรมดิน
หนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี 30 ตัน และเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 23 ตัน และมูลนิธิธรรมะรวมใจได
ดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ขาวคุณธรรม ไวที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร นอกจากนั้น
กลุมชาวนายังไดรวบตัวกันออมเงินบนหลักการพึ่งพาตนเอง และดําเนินการโรงสีขนาดเล็กซึ่งกอใหเกิดกิจกรรม
เสริมรายไดแกตัวเองและคนครอบครัวที่มาชวยเหลือกันคัดคุณภาพ บรรจุหีบหอ และรับจางรายวันในศูนยขาว
คุณธรรม ชวงสิ้นสุดโครงการปที่2 กลุมชาวนาคุณธรรมรวมตัวกันพัฒนาใหศาลาการเปรียญวัดปาสวนธรรมรวม
ใจ ซึ่งเปนที่ตั้งของมูลนิธิฯ ใหเปน “โรงเรียนชาวนาคุณธรรม” เพื่อการเผยแพรและเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูสนใจ เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เปนเรื่องของการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวนา บูรณาการสูระบบการตลาด เพื่อ
สรางระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม (Fair trade) ตามเปาหมายรวมในระยะยาว ของกลุมชาวนาผูริเริ่มนั้น
จึงจําเปนที่จะตองหนุนเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายคุณคาใหมีความยั่งยืน และขยายผลไปสูชาวนา
กลุมอื่นผานศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม (โรงเรียนชาวนาคุณธรรม)
เปาหมายของโครงการขาวคุณธรรม
1. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูผลิตและครอบครัว สูการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
2. พัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางการเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว
3. พัฒนาระบบการผลิตไปสูการเกษตรแบบพึง่ ตนเอง เชน อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารภายในฟารม
4. ฟนฟูและรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใชทรัพยากรในฟารมมาหมุนเวียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
5. รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม และความยัง่ ยืนของระบบนิเวศโดยรวม
6. ปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
7. สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขั้นตอน ที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม
ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปที่เปนวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

คําถามวิจัย
1. ตัวแบบการปลูกจิตสํานึกเพื่อใหเกิดความรวมมือในกลุมชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม ควรเปนอยางไร จึง
จะกอใหเกิดการพัฒนาวิถีชีวิตชาวนา ในทิศทาง “ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา”
2. แนวทางการขยายผล “เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม” เพื่อการสรางระบบการผลิต และการคาขาวที่เปน
ธรรม ควรเปนอยางไร

วัตถุประสงค
1. การสรางตัวแบบการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ ในกลุมชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม
2. การขยายผลเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม สูภาคีพันธมิตร เพื่อพัฒนาไปสูการสรางระบบการผลิตและ
การคาขาวที่เปนธรรม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
1. ตัวแบบสําหรับเครื่องมือและวิธีการ การปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกกลุมชาวนา สําหรับวิถีชีวิต
ชาวนา ที่มุงพัฒนา ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา เพื่อรวมมือกันพัฒนาระบบการผลิตและการคาขาวภายใต เครือขาย
คุณคาขาวคุณธรรม
2. ขอเสนอสําหรับการขยายผล เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ไปสูชาวนาในพื้นที่อื่น
3. รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลระทบที่มีตอชาวนา และภาคีพันธมิตร ตลอดจนปญหา อุปสรรค
การดําเนินการโครงการ และการสนับสนุนที่ตองการในระยะตอไป

ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ
1. การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตขาวของชาวนา ที่คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ที่มิใชแคมูลคาเพิ่ม จากการ
ขายขาว แตเปนเรื่องของการพัฒนาคุณคาของตนเอง ใหเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต ของคนในสังคม
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การตลาดสําหรับผูประกอบการ ในกระบวนการตลาด ที่ใหโอกาสชาวนา
เปนคนกําหนด “ราคาขาว”
3. เปนจุดเริ่มตนสําหรับการสราง นวัตกรรม การผลิตและการคาขาวที่เปนธรรม

กรอบคิดการวิจัย
กรอบคิดการดําเนินการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม มีเปาหมายปลายทางอยูที่ การพัฒนาวิถีชีวิตชาวนา
ใหมีศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเมื่อขยายผลไปสูภาคี
พันธมิตรในระบบการผลิตและการตลาด ในลักษณะของ “เครือขายคุณคา” ยอมจะกอใหเกิดระบบการผลิตและ
การคาขาวอยางเปนธรรม คือ ชาวนาผูผลิต ผูประกอบการคาขาว และผูบริโภคตางก็มีความพึงพอใจในประโยชน

ที่ไดรับจากการดําเนินธุรกรรมรวมกันของภาคีพันธมิตร ที่ตางฝายตางก็มีเปาหมายรวมกัน ในการสรางคุณคา และ
มูลคาเพิ่มใหกับ “ขาวคุณธรรม” รวมกัน
รูปแสดงกรอบคิดโครงการวิจัย

แผนการดําเนินงานวิจัย
กิจกรรม

เดือนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. การประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนงานวิจัย ระหวางทีมประสานงาน 3
กลาง – นักวิจัย
2. การจัดทําแผนกลยุทธ (เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม)
3
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เจาหนาที่สงเสริม (ถอดบทเรียนที่
ผานมา) เรื่องการพัฒนาสูการเปนตัวแบบชาวนาคุณธรรม และการ
ขยายผลสูชาวนากลุมอื่น /การพัฒนาสูระบบ Fairtrade
4. การจัดเวทีชาวนาคุณธรรม (เริ่มโครงการปที่ 3)
5. การจัดทํารายงานความกาวหนา (นําเสนอแผนการดําเนินการ – ชาวนา
–นักวิจัยผูเขารวมโครงการ)
6. การดําเนินโครงการของนักวิจัย
7. การศึกษาดูงาน –การประชุมถอดบทเรียนสําหรับนักวิจัย
8. การประเมินผลโครงการในกลุมแกนนําชาวนา
9. การสังเคราะหบทเรียนจัดทํารายงาน

3

3
3

3
3
3

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ทุกวันนี้สังคมเรียกรองหาความถูกตองเปนธรรมเพื่อจะใหการดํารงอยูร วมกันมีสันติสุขสมานฉันท แตจะ
มีใครสักกี่คนในสังคมไทยวันนี้ กลาหาญชาญชัยกาวเดินออกมายืนแถวหนาแลวนําเสนอรูปธรรม (ตัวอยาง)
บุคคล ครอบครัว กลุมองคกร หรือชุมชน ที่ดํารงตนอยูใ นสังคมไดอยางถูกตองเปนธรรมตรงตามขอเรียกรอง ที่
สังคมตองการ
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมไดตรวจสอบอานเอกสารที่เกีย่ วของแลวนําใชเปนกรอบแนวคิด
ทฤษฎี ที่สัมพันธเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้

2.1 จิตสํานึกคุณธรรม
จิตสํานึกConscious Mind คือ สภาพที่คนเรารูตัววาคือใคร อยูที่ไหน ตองการอะไร หรือกําลังรูสึก
อยางไรตอสิ่งใด มันเปนความรูตัวทั่วพรอม หรืออีกอยางหนึ่งก็คือสภาพที่จิตสามารถขอความเห็นไปที่มุม
สติปญญากอน จึงจะแสดงอาการใดๆออกมา โดยทัว่ ไปแลว พระทานมักจะสอนเราวา กอนทําสิ่งใดจะตองคิดให
ดีเสียกอน (คิดกอนทํา)
พระพุทธองค ทานทรงตรัสรูอริยสัจ 4 อันไดแก ทุกข สมุทัย นิโรจน มรรค
มรรค คือ หนทางสูความพนทุกขอันชอบ ประกอบดวย
1. สัมมาทิฏฐิ = ความเห็นชอบ ความเห็นถูกตองตามความเปนจริง เห็นวาอะไรคือทุกข อะไรคือเหตุแหงทุกข
สภาวะเชนใดคือความดับไมเหลือแหงทุกข วิธีการใดคือทางปฏิบัติเพื่อความดับไมเหลือแหงทุกข
2. สัมมาสังกัปปะ = ดําริชอบ คือ ดําริในการออกจากกาม ออกจากความพยาบาท ออกจากความเบียดเบียน
3. สัมมาวาจา คือ = วาจาชอบ คือ งดเวนจากการพูดปด พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
4. สัมมากัมมันตะ = การงานชอบหรือประพฤติชอบ(ทางกาย) คือเวนจากการฆา ทรมาน รังแกสัตว การลักทรัพย
(หยิบฉวยเอาโดยที่เจาของเขายังไมอนุญาต) การประพฤติผิดในกาม
5. สัมมาอาชีวะ = เลี้ยงชีพชอบ คือ การประกอบอาชีพทีส่ ุจริต ไมผิดศีลธรรม
6. สัมมาวายามะ = ความเพียรชอบ คือ 1) เพียรระวังบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด มิใหเกิดขึน้
2) เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
3) เพียรทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น
4) เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ใหตั้งมั่น มัน่ คงตอไป
7. สัมมาสติ = ระลึกชอบ คือ ตามระลึกรูความเปนไปของกาย เวทนา จิต ธรรม
8. สัมมาสมาธิ = ตั้งใจมั่นชอบ ไดแก สมาธิในระดับตางๆ อันเปนไปเพือ่ การกําจัดกิเลส

ประชาชนคนไทยซึ่งสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ชาวนาคือคนสวนใหญของสังคมไทย ชาวนาจึง
จําเปนตองเปนผูมีจิตสํานึกคุณธรรม โดยการตระหนัก ตื่นตัวอยูตลอดเวลาวาตองดําเนินชีวิตตามแนวทางของ
มรรค 8 (หนทางสูความพนทุกข) ซึ่งพระพุทธองคทรงตรัสรูไวดี แลว

2.2 สังคมสาธารณะโภคี ยิ่งทํายิ่งไดยิ่งใหยิ่งมี
สาธารณะ คือ เปนของสวนกลาง ไมยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวกูของกู เมื่อเปนของสวนกลางแลว เราก็กิน
รวมกัน ใชรวมกัน แบงปนกันกินแบงปนกันใช ไมแยงกินแยงใช ไมหอบไมหวง ไมหาทางเอารัดเอาเปรียบกัน
มีแตเผื่อแผเจือจานกัน มีรายไดรายรับอะไร มาเทาไร ก็รวมๆ กันไวเปนของสวนกลาง มันจึงมีมากขึ้นตลอดไป
โภคี คือ เมื่อจะบริโภค ก็บริโภคกันเปนสาธารณะ บริโภคกันเปนสวนกลาง เพราะตัง้ แตไหนแตไรมาแลว
ทุกอยางในโลกมันเปนสาธารณะ มันเปนของสวนกลาง
สาธารณะโภคี เปนระบบสังคมอันวิเศษสุดของมนุษยชาติ อาตมาภาคภูมิใจสาธารณโภคีที่สุด ยุคกอน
โนนพระพุทธเจาทําได สังคมสาธารณโภคี ทําใหผูทอี่ ยูในระบบไดของดีแตราคาถูกอยางนาอัศจรรย
(คําเทศนาของ พอทานสมณโพธิรักษ ผูน ํากลุมชุมชนชาวอโศก)
เรื่องราวคําเทศนาที่กลาวแลวนั้นดูเหมือนมันไมนาจะเปนจริงไดในโลกนี้ แตจริงๆแลวมันมีอยู เชน
หมูบานราชธานีอโศก หมูที่ 10 ตําบลบุงไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบานทีอ่ าศัยอยูใน
ชุมชนบอกวา ที่ระบบสาธารณะโภคีเกิดขึน้ ไดในหมูบานนี้ เพราะ มันมีการสนับสนุน ชวยเหลือ เกื้อกูล ของ
พวกเราชาวชุมชนดวยกันเอง เมื่อเราสละออก เอาให แบงปนเขาไป มันก็สะพัดออกไปจริงๆ แลวมันก็
กอใหเกิดการสะพัดกลับคืนมาอยางอุดมสมบูรณจริงๆ วัน หนึ่งๆ พวกเราชาวบานมีแตขยันหมั่นเพียร
สรางสรรคการงาน เมื่อทําเสร็จแลว ก็ไมตองไปแลกเอารายไดมาใหตัวเองเลย วันหนึ่งทํางานฟรี สัปดาหหนึง่ ก็
ทํางานฟรี เดือนหนึ่งก็ทํางานฟรี ปหนึ่งก็ทํางานฟรี หาปมาแลวก็ทํางานฟรี สิบปไปแลวก็ทํางานฟรี เราทํา
เชนนี้ไดเพราะแตละคนในหมูบานนี้ ตั้งใจมาเปนคนจน แตมันเปนความจนอยางมหัศจรรย คือ ความจนอยางมี
คุณวิเศษทางจิต มีความถาวร ยั่งยืน โดยไมไดไปบังคับ มันเปนเชนนัน้ จริงๆ มันแปลกมาก ยิ่งทํายิ่งไดยิ่งใหยิ่งมี
นักเศรษฐศาสตรชื่อ เดวิท คอรเดน บอกวา ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปจจุบนั มันเปนระบบเศรษฐกิจ
อัตวินิบาตกรรมโลกานุวัฒน (global suicidal economy) มันกําลังกอภัยพิบัติอยางยิง่ ใหญและรุนแรงขึ้นไปเรื่อย
ในที่สุดหากเราไมเลิกลาหรือไมโยนทิ้งระบบเศรษฐกิจวัตถุนิยมแบบทีเ่ รามีใชอยูว ันนี้ คนในโลกจะตองอดอยาก
ลมตายอยางมหาศาล เพราะ ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนานัปการ พอถึงวันนัน้ ประชาชนอาจจะเหลืออยูไมเกิน10
เปอรเซ็นต ของประชากรโลก (ภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เพราะ สมดุลของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมมีการกอบโกยและทําลายธรรมชาติใหเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด) ภัยธรรมชาติเชนวานี้อาจจะเกิดขึ้น
ภายในกอนสิ้นศตวรรษนี้ โลกมันใกลจะแตกแลว ปญญาชนที่มีภูมิปญ
 ญาพอสมควรเทานั้นจึงจะมองออก วาวิธี
ปฏิบัติของเศรษฐกิจทุนนิยมทุกวันนี้ มันมิจฉาทิฎฐิ คือ มันเปนความเขาใจผิด หลงทิศทางไปในเรื่องที่จะตอง
บําเรอชีวิต บําเรอกาม บําเรออัตตา ซึ่งแทจริงแลวการบําเรอนั้น ทําเทาไหรก็ไมพอ มันผลาญพราทําลาย วัตถุ
ที่เปนทรัพยากรของโลกและธรรมชาติ มันจึงเปนการเดินเขาใกลความวิปริตไปทุกขณะ

ระบบเศรษฐกิจฆาตัวตายอยางไมมีเขตกั้นกลาง ตามที่ไดกลาวมาแลวนั้น มีทางออกหรือวิธีการแกไขอยู
ทางเดียวเทานัน้ คือ วิธีการ มุงเขาไปศึกษาเรียนรู การลดละตัวตน ลดละกิเลส หาวิธีการเอากิเลสออกจากตัวตน
ออกจากจิตวิญญาณ ใหได การเรียนรูทวี่ า นี้ตองเรียนรูอ ยางสัมมาทิฎฐิ แลวนําไปสูการปฏิบัติอยางละเอียดลออ
ถูกตองจริง ๆ คือ เรียนรูใหมนั รูจัก รูแจง รูจริง (รูจัก คือ รูจักมันเลย จับตัวมันได รูแจง คือ รูละเอียดลออและ
ถูกตองครบถวน รูจริง คือ สิ่งที่รูนั้นไมผิดเด็ดขาด เปนของแท)
จริง ๆ แลว ทุกอยางในมหาเอกภพ เปนของสวนกลาง เปนของสาธารณะ มันเปนเชนนั้นมาแตไหนแตไร
แลว มันไมเคยเปลี่ยนแปลง ดิน-น้ํา-ลม-ไฟ-อากาศ พืช สัตว สิ่งมีชีวิตหรือมนุษย ก็ลวนแตเปนของสวนกลาง
ไมมีใครเปนเจาของ
ระบบเศรษฐกิจสาธารณโภคี จึงเปนเศรษฐศาสตรบุญนิยม อยูฟรี กินฟรี ใชฟรี ทํางานฟรี หนาที่ทสี่ ําคัญ
ที่สุดของผูเปนสมาชิกในสังคมชุมชนหมูบ าน ที่มีของสวนกลาง ของสาธารณะนี้ คือ เรียนรูวิธี ลด ละ เลิก ลาง
กิเลส ออกจากตน สําหรับการแบงระดับชั้นของสมาชิกผูที่อยูในระบบสังคมสาธารณโภคี ก็จดั ชั้นตามระดับของ
ความสามารถ ลด ละ เลิก ลางกิเลสออกได เชน นักบวช นักบริหาร นักบริการ นักผลิต หรือ ศีล 5 ศีล8
ศีล10 ศีล227 เปนตน การที่สมาชิกคนใดจะจัดตัวเองเขาอยูในระดับชั้นใด สมาชิกจะตองตอบและจัดตัวเองเขา
ชั้นที่ตนสมัครใจ แลวก็ใชการปฏิบัติตน วาเปนคน ลด ละ เลิก ลางกิเลส ออกไปไดเทาใดเปนบทพิสูจนการอยูใ น
ระดับชั้นนัน้ ๆเอาเอง

2.3 ศีลนําความสุข นําทรัพยมาให
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม มีความจําเปนตองรีบดําเนินการพิสูจนความคิด ทฤษฎีนี้
โดยเร็วเพราะสังคมวันนี้มันนาเปนหวงมาก ถาศีลธรรมไมกลับมาโลกาจะวินาศ เรา ทานทั้งหลายที่เปนชาว
พุทธโดยทั่วไปแลวก็จะไดมีโอกาสสมาทานศีล5 หรือศีล 8 กันหลายครั้งหลายคราว ถาเราตั้งใจฟงแลวนํากลับไป
คิดวา เมื่อพระทานบอกศีลเราก็รับเอาโดยการวาตามทาน ตั้งแต นโมตัสสะ... จนถึง สุราเมรยะมัช.... เวรมณี สิกขา
ประทัง สมาธิ ยามิ เมื่อเราวาตามจบแลวพระสงฆทานก็กลาวตอเปนภาษาบาลีวา “ อิมานิ ปญจะ สิขา ประทานิ ศี
เล ณะ สุ ขะ ติง ยัน ติ ศี เล ณะ โภคะสัมประทา ศี เล ณะ นิพ พุ ติง ยัน ติ ตรัส สมา ศี ลัง วิโส ธเย” ถาเราได
เฉลียวใจคนหาคําแปลใหมีความหมายเปนภาษาไทยอยางเขาใจไดงายๆ แลวก็จะพบวา คําตรัสที่เปนสัจจริงเสมอ
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น พระองคทานบอกใหคนเราธรรมดาสามัญทั่วไปนัน้ ขั้นต่ําสุดตองปฏิบัติศีล5
ขอใหได จึงจะมีความสุข มีอยูมีกินไมเปนหนี้เปนสิน เพราะถาปฏิบัติธรรมรักษาศีลใหดีแลว ผูนนั้ ก็จะไมไปยุง
เกี่ยวกับ อบายมุข ซึ่งแปลวา ประตูสูนรก (ทุกขหนัก)
หลายคนอาจจะแยงวาถามัวแตรักษาศีลปฏิบัติธรรม ก็จะทําอะไรกินกันไมไดหรือ คงจะประกอบอาชีพ
อะไรไมได โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ไดพิสุจนและยืนยันแลววาคนเราสามารถทํางาน ประกอบ
กิจการคาขาย ปลูกพืชผัก ทํามาหากินไปพรอมๆกับการปฏิบัติธรรมรักษาศีลได โดยไมขัดแยงกันเลย ดังที่ทาน
พุทธทาสเทศนาเอาไววา การทํางานคือการปฏิบัติธรรม ผูที่เรียนรูและทําความเขาใจใหถูกตองแลวนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ก็จะมีความสุข มีโภคทรัพย มากมาย

2.4 การเรียนรูควบคูการปฏิบัติ
การเรียนรูควบคูการปฏิบัติ หมายถึง การเปดโอกาสใหผูที่เกีย่ วของ (สมาชิก พนักงาน ผูบริหาร ผูเรียน
องคกร ชุมชน) ไดสรางความรู ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ คานิยมของตนเองขึ้น ไดคิดแกปญหาของ
ตนเองโดยคิดคําถามของตนเอง และแสวงหาคําตอบดวยตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติ กระทําจริงทั้งใน
สถานการณที่เกิดขึ้นจริง หรือสถานการณจําลอง มีการวิพากษวิจารณ มีการอภิปราย มีการพิจารณา มีการ
ไตรตรอง ทบทวน แลวสะทอนสูวิถีการดําเนินชีวิตที่มีคณ
ุ คา- คูคุณธรรม
องคประกอบของกระบวนการเรียนรูควบคูการปฏิบัติ ไดแก ปญหา ซึ่งก็คือ ทุกข ในอริยสัจ4 ที่พระพุทธ
องคทรงตรัสรูไวแลว สวนวามันเปนทุกขแบบไหนชนิดใดนั้น ถาผูที่เกี่ยวของเห็นพองตรงกันวาสิง่ นั้น เปน
ปญหาที่สําคัญ (ทุกขหนัก) แลวก็มารวมกันลงมือปฏิบัติเพื่อนําไปสูการแกปญหา เรียกสิ่งวา กระบวนการสราง
ปญญา เชนโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เห็นพองตรงกันวา หนี้สินชาวนา ราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุน
การผลิตสูง รางการออนแอเจ็บปวยบอย และติดอบายมุข ทีมวิจัย จึงจัดเวทีใหมกี ระบวนการซักถามและการ
สะทอนมุมมอง ซึ่งจะทําใหเกิดการคิดไตรตรองและตอยอดความคิดไดอยางสรางสรรค การลงมือปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องและทีมผูวิจัยก็สนับสนุนการเรียนรูโดยวิธีการฝกอบรมชวยสงเสริมสมาชิกใหสามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น
การเรียนรูควบคูการปฏิบัตินี้ชวยพัฒนาความสามารถในการเปนผูนําของสมาชิกไดเปนอยางดี นับเปน
กระบวนการของการสรางพลังการทํางาน หรือ Empowernment ใหแกสมาชิก การสนับสนุนใหสมาชิก
รับผิดชอบการแกไขปญหาของตนเอง โดยการเรียนรูควบคูการปฏิบัติ ไดสรางผูนําที่มีคุณคาอยางสูงให
โครงการวิจัยครั้งนี้ดวย เชน ในการจัดตั้งศูนยฝกฝนอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดยโสธร นั้นปฏิบัติกร
(แตกตางจากวิทยากร) ที่มาชวยงานอบรมของศูนยฯ ในการถายทอดความรูใหแกผูเขารับการอบรมลวนเปน
สมาชิกชาวนาคุณธรรมผูที่เรียนรูควบคูการปฏิบัติมากอนแลวทั้งั้น
การเรียนรูควบคูการปฏิบัติ เปนการเรียนรูอยางมีคุณคา สามารถยืดหยุนได การเรียนรูเชนนี้ ทําใหเกิด
การถายโอนความรูไดงาย สมาชิกสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ สรุปวา การ
เรียนรูควบคูการปฏิบัติ เปนการเรียนรูที่มพี ื้นฐานจากการเรียนรูที่บุคคลหรือผูที่เกี่ยวของไดเผชิญกับสภาพปญหา
จริงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนปญหาในการทํางาน หรือปญหาในชีวิตประจําวันจริงๆ โดยผูที่เกี่ยวของนัน้ ตอง
ดําเนินการเพื่อหาคําตอบในการแกไขปญหาดังกลาวโดยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแกปญหานั้น
ชาวนาที่สมัครเขาเปนสมาชิกโครงการวิจยั ขาวคุณธรรมนั้นตองผานขัน้ ตอนการเรียนรูควบคูการปฏิบัติ
เชน การอยูอาศัยในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ (อยูร วมกับผูปฏิบัติธรรม) ตองเขารวมการเรียนรูในโรงเรียน
ชาวนาคุณธรรม ตลอดฤดูการผลิต และตองปฏิบัติธรรมไมมีอบายมุขตลอดเวลา

บทที่ 3
กระบวนการดําเนินงานวิจัย
กระบวนการดําเนินงานวิจยั ของโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ผูวิจัยไดบูรณาการงานวิจัยนี้
เขากับงานประจําของมูลนิธธิ รรมรวมใจ โดยเสนอใหคณะกรรมการมูลนิธิ รับเอาโครงการวิจยั ไวเปนสวนหนึ่ง
ในสายงานการบังคับบัญชา เพื่อใหการดําเนินงานโครงการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งองคกรตาม
แผนผังที่ปรากฏ ดังนี้
แผนภูมิองคกรและหนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธธิ รรมรวมใจ
คณะกรรมการบริหารโครงการขาวคุณคา ชาวนาคุณธรรม
พระคุณเจาสุภัทโท
นายสุรศักดิ์ ทวีบุตร
นายวิจิตร บุญสูง
นายสุทัศน วันเทีย่ ง
นายสวิช ธนาคุณ
นายนิคม เพชรผา
นายสุรศักดิ์ ทวีบุตร
นายสุพจน จิตรทวี
นายมงคล ธรรมสาร
นายสวัสดิ์ ทองนอย
นายอิสรา แกวดี
นางอําพร แสวงแกว
นายเชน คุมเลา
นายทศ ชูรัตน
นายวิรัตน รักษาพันธ
นางวันเพ็ญ พิกุลทอง
นายสุทัศน วันเทีย่ ง
นายจํานงค เวฬุวนาธร
มอบหมายให นายนิคม เพชรผา เปนผูประสานงาน

นักสงเสริมเกษตรอินทรีย
นายประจักษ บุญเทศ
นายมนตรี เบาทอง
นายอดุลย โคลนพันธ
นายแกนคํากลาพิลานอย
ผูอํานวยการศูนยขาว
คุณธรรม 16 ศูนย หรือผู
ที่ไดรับมอบหมาย

ผูตรวจฟารมขาวอินทรีย
นายประจักษ บุญเทศ
นายมนตรี เบาทอง
นายอดุลย โคลนพันธ
นายแกนคําหลาพิลานอย
ผูอํานวยการศูนยขา ว
คุณธรรม 16 ศูนย หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

กรรมการผูตรวจ
ศีลและอบายมุข

กรรมการรับรองภายใน
พระคุณเจาสุภัทโท
พระคุณเจาติสาโร
นายวิจิตร บุญสูง
นายสุทัศน วันเที่ยง
นายสวิช ธนาคุณ
นายนิคม เพชรผา

ฝายการตลาด
และ สตอกขาว

ผูสนับสนุนจาก
สถาบันวิชาการดานสหกรณ แหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผูอํานายการศูนยขาวคุณธรรม
ศูนยฯ สวนธรรมรวมใจ (นายสุรศักดิ์ ทวีบุตร)
ศูนยฯ บานหนองเปด (นายสุพจน จิตรทวี)
ศูนยฯ บานเชียงเพ็ง (นายมงคล ธรรมสาร)
ศูนยฯ บานดงสวาง (นายสวัสดิ์ ทองนอย)
ศูนยฯ บานน้ําปลีก
(นายอิสรา แกวดี)
ศูนยฯ บานทุงมน
(นางอําพร แสวงแกว)
ศูนยฯ บานหัววัว
(นายเชน คุมเลา)
ศูนยฯ บานสิงห
(นายทศ ชูรัตน)
ศูนยฯ บานโนนคอทุง (นายวิรัตน รักษาพันธ)
ศูนยฯ บานหนองหงอก (นางบัวศรี บุญทศ)
ศูนยฯ บานศรีฐาน
(นายสุทัศน วันเที่ยง)
ศูนยฯ บานนาดีนอย (นายจํานงค เวฬุวนาธร)
ศูนยฯ ตําบลหนองคู (นางสมทรง แสวงดี)
ศูนยฯ บานหนองยอ
(นายทองอวน เทศไทย)
ศูนยฯ บานดงแคนใหญ (น.ส.อําไพ นักผูก)
ศูนยฯ บานไผ
(นายสุริยา แกวสาร)

และคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย ก็ไดกําหนดกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานที่เชื่อมโยงตอกันเปน
แผนงานเอาไว 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตร กระบวนการขั้นตอนสงเสริมการ
ผลิตขาวคุณธรรม กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานดานการตลาดขาวคุณธรรม กระบวนการขั้นตอนการ
พัฒนาสูการเปนสถาบัน รายละเอียดการดําเนินการแตละกระบวนการขัน้ ตอน มีดังตอไปนี้

3.1 กระบวนการขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตร
ผูวิจัยดําเนินงานในขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตร เริ่มดําเนินการโดยใชวิธีการจัดเวทีชาวบาน ที่เปดโอกาส
ใหชาวนาคุณธรรมทุกคนไดพูดคุยเสนอความคิดและหาขอสรุปรวมกันไปแตละเวทีดังตาราง
ลํา
วันเดือน กลุมเปาหมาย /
เปาหมายการดําเนินงาน
กิจกรรมการวิจัย
ดับ
ป
จํานวนผูเขารวม
1

ประชุมจัดทําแผน
และขอเสนอ
โครงการวิจัย

2

นําเสนอโครงการ
และแผนดําเนิน
การวิจัย

3

การจัดทําแผน
กลยุทธ (เครือขาย
คุณคาขาวคุณธรรม)

31 มี.ค.
2551

1 – 5 พ.ค.
2551

15 พ.ค.
2551

หัวหนาทีมวิจัย
นักวิจัย ผอ.ศูนยฯ
ชาวนาคุณธรรม
200 คน
หัวหนาทีมวิจัย
และ นักวิจัย..ใน
เครือขายสถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณทุก
โครงการ

หัวหนาทีมวิจัย
นักวิจัย ผอ.ศูนยฯ
ชาวนาคุณธรรม
20 คน

1. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการประจําป 2551
2. รับสมัครสมาชิกใหมของ
โครงการ
1.นําเสนอกรอบคิดการ
ดําเนินงานโครงการและ
แผนปฏิบัติการที่เปนไปได
2.เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิและเครือขาย

เพื่อใหหัวหนาทีมวิจัย
นักวิจัย และ ผอ.ศูนยขาว
คุณธรรมไดรวมกันกําหนด
ทิศทางกาวเดินไปขางหนา
อยางมั่นคง ยั่งยืน

ผลลัพธที่ได
1. ขอเสนอโครงการวิจัยขาวคุณธรรมและ
แผนการดําเนินงานโครงการ
2. ชาวนาสมัครเขาโครงการ รวมทั้งสิ้น
212 คน
ประชุมรวมที่ KU Home พรอมกันทุก
โครงการ 2 วัน และนําเอาผลงานขาว
คุณธรรมไปรวมจัด Boot ในงานแสดงผล
งานนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชาวนารวมกันวิเคราะห SWOT และ
รวมกันกําหนด วิสัยทัศนไดดังนี้
เครือขายชาวนา ที่มี ศีลเดน
เปนงาน ชาญวิชา พัฒนาคุณคาสหกรณ
บุญนิยม เปนตนแบบสังคมชีวิตพอเพียง
และไดรวมกันกําหนดพันธกิจ แผนกล
ยุทธ แผนธุรกิจ แผนงานอื่นๆที่จําเปน
- จัดทําคูมือวิธีการตรวจรับรองศีล
ควบคุมคุณธรรมและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ภายในโครงการฯ
- จัดทํารายการวิทยุชุมชน(คําบอกเลาจาก
ชาวนา) เพื่อประชาสัมพันธ สื่อสาร ขยาย
ความรูดีๆสูกลุมชาวนา

รายละเอียดเวทีการกําหนดยุทธศาสตรโครงการขาวคุณธรรม นั้นคณะผูวิจัยไดเริ่มจากการตั้ง คําถามที่
ตองการคําตอบ จากชาวนาคุณธรรม ที่เขารวมเวที 3 ขอ ดังนี้ 1.ปจจุบันเราอยูที่ใด 2.เราจะไปที่ใด 3.แลวเราจะ
ไปกันอยางไร ผลจากการระดมสมองรวมกันแลว เรา ไดกรอบแนวทางการกําหนดยุทธศาสตรตามตางรางตอไปนี้

ภาพฝนของกลุมชาวนาคุณธรรมที่จะนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน
1. กลุมขาวคุณธรรมจะเปนกลุม ที่มีอํานาจ เพราะมีปจจัยการผลิตที่สามารถผลิตเองได นี้คือสิ่งที่จะใชเปน
อาวุธ(เครื่องมือ)ในการปฏิวตั ิชาวนา
2. กลุมชาวนาคุณธรรมจะ เปนที่พึ่งของชาวนากลุมอื่นๆและสังคมทั่วไป
3. กลุมชาวนาคุณธรรมตองพึ่งพาตนเองใหได 100 % ในเรื่องที่เกี่ยวกับปจจัยการผลิต ปจจัยเรื่องอาหารมี
พอเพียง เมล็ดพันธุมีพรอม
4. สรางตนแบบที่เปนทางรอดของมวลมนุษยเราตองทําใหได ไปสูจุดมุงหมายที่มุงหวัง โดยยึดหลัก
คุณธรรมเปนที่ตั้ง
5. ชาวนามีอํานาจการตอรอง ทั้งทางดานการคา และสังคม
6. กลุมขาวคุณธรรมเปนผูเอื้อตอชาวบานทัว่ ไปใครๆก็สามารถมาขอกินไดโดยไมตองซือ้ ชาวบานทัว่ ไป
จะหมดความอดอยาก เราจะเปนครัวที่ปลอดภัยของโลก
ฯลฯ
ผลจากเวทีขางตนพวกเราไดชวยกันสังเคราะหและกําหนดวิสยั ทัศน ยุทธศาสตร และแผนกลยุทธ ดังนี้
วิสัยทัศน
เครือขายชาวนาที่มี ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา
พัฒนาคุณคาสหกรณบุญนิยม เปนตนแบบสังคมชีวิตพอเพียง

ยุทธศาสตรศักดิ์ศรีชาวนา

ศูนยเรียนรู
ขาวคุณธรรม
-การปลูกจิตสํานึก
คุณธรรม (กลไกผอ.ศูนย/
วิทยุชมุ ชน/ศูนยเรียนรู
ชาวนาคุณธรรม/ตัวแบบ
ชาวนาคุณธรรม)
-การแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การผลิต/การตลาด
(พันธมิตรปรับปรุงพันธุ
ขาว/ผูเชีย่ วชาญ
เทคโนโลยีปุยชีวภาพ
ฯลฯ)
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู...สู
วิถีชาวนาคุณธรรมที่
ยั่งยืน (เวทีผูเชีย่ วชาญ
การตลาด)
-เผยแพรความรูสูสังคม
(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู )

พัฒนา
กระบวนการผลิต
-ลดตนทุนการผลิต (การ
ปรับปรุงพันธุขาว/ธนาคารเชือ้
พันธุ/การใชปุยชีวภาพ ฯลฯ)
-มาตรฐานคุณธรรม (KPI 45
ขอ/กระบวนการตรวจศีล 3
ระดับ)
-มาตรฐานเกษตรอินทรีย (การ
ตรวจรับรองฟารม)
-เทคโนโลยีการผลิต/เก็บเกี่ยว
(แปลงตัวอยาง)
-จัดใหมีปุย/เทคโนโลยีรวมกัน
(แผนจัดหาปุย)

การพัฒนา
กระบวนการตลาด/
การคา
-กระจายขาวคุณธรรมอยาง
เปนระบบสูการคาที่เปน
ธรรม (โรงสีดาวกระจาย*/
เครือขายพันธมิตรบุญ
นิยม/)
-สรางกระแสการบริโภคขาว
ที่คุณคา (การสรางตลาด
เฉพาะ)

การสะสมทุน/
สวัสดิการ
-การสะสมทุนเพื่อความ
ยั่งยืน (กองบุญหนุนเกื้อ/
ธนาคารบุญสวนธรรม)
-การจัดสวัสดิการสูวิถีชวี ิต
ชาวนาที่มีความสุขรวมกัน/
เอื้ออาทร (โครงการบํานาญ
ชาวนา)

3.2 กระบวนการขั้นตอนสงเสริมการผลิตขาวคุณธรรม
กระบวนการของขั้นการสงเสริมการผลิตขาวคุณธรรม ประกอบดวย
3.2.1 การรับสมัครสมาชิก
• เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯจะตองเปนเกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยูในเขตจังหวัดยโสธร
อํานาจเจริญ มุกดาหาร รอยเอ็ด ศรีษะเกษ และตองเขารวมกิจกรรมที่ทางโครงการฯจัดขึ้นอยางตอเนื่องและตองมี
แผนในการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรใหมีการปลูกพืชอยางหลากหลาย หรือผสมผสานตั้งแตปแรกที่เขาสูการ
เปนสมาชิกและเปนทีย่ อมรับของชุมชน
•
เมื่อไดทราบรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการขาวคุณธรรมแลว ใหเกษตรกรทีส่ นใจกรอกเอกสารกับ
เจาหนาทีน่ ักสงเสริมเกษตรอินทรียของโครงการฯ เพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ โดย
เอกสารนั้นไดแก
1. สัญญาขอตกลง
2. ประวัติฟารม
3. แผนการผลิต
4. แผนผังฟารมเกษตรอินทรีย
• ทันทีที่สมัคร
เกษตรกรผูสมัครจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดมาตรฐานของโครงการฯ
ตลอดจนเขารวมกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้นอยางตอเนื่อง
• เมื่อโครงการฯไดรับใบสมัครแลวใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการตรวจเอกสารตางๆโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง
1. การลงนามในเอกสารสัญญาขอตกลง ,ประวัติฟารมและแผนการผลิต
2. แผนผังฟารมเกษตรอินทรียข องเกษตรกร
3. รายละเอียดพืน้ ที่การผลิตเกษตรอินทรียของแตละแปลง
• ถาใบสมัครถูกตองสมบูรณก็ใหเจาหนาที่รับลงทะเบียนการสมัคร พรอมกับเก็บเงินคาสมัครในอัตราที่
โครงการไดกาํ หนด
• ในการตออายุใบสมัครประจําปใหกรอกแบบฟอรมแผนการผลิต เวนแตสมาชิกทีส
่ ัญญาหมดอายุ (ให
กรอกเอกสารสัญญาขอตกลง) และประวัติฟารม ( กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพื้นที่ )
• หลังจากสมาชิกไดสมัครเขารวมโครงการฯ ทางโครงการฯ จะจัดทําคูมือมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ใหกับสมาชิก
3.2.2 การสนับสนุนสงเสริมใหสมาชิกทําเกษตรอินทรียขาวคุณธรรม
โครงการฯ จะจัดกิจกรรมสนับสนุนการทําเกษตรอินทรียใหกับผูสมัครและสมาชิกกองบุญหนุนเกือ้ ซึ่ง
ผูสมัครและสมาชิกจะตองเขารวมกิจกรรมตางๆไดแก

• การฝกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรียขา วคุณธรรม
โครงการฯ จะจัดใหมกี ารฝกอบรมเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรียขาวคุณธรรม ใหกบั ผูสมัครและสมาชิก
อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามความจําเปนโดยการอบรมจะมีเนื้อหาเกี่ยวความสําคัญของการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย , มาตรฐานเกษตรอินทรีย (ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียหรือ มกท. มาตรฐาน
Bioswiss มาตรฐาน Krave หรือมาตรฐานอื่นๆ) ในเฉพาะสวนทีเ่ กีย่ วของกับการผลิตของสมาชิก และระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสมาชิกในการจัดทําเอกสารฟารม
• การฝกอบรมเทคนิคเกษตรอินทรียขาวคุณธรรม (โรงเรียนชาวนาคุณธรรม , การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตแบบมีสวนรวม)
โครงการฯจะจัดใหมีการอบรมเทคนิคเกษตรอินทรียในเรื่องที่สําคัญตอไปนี้
การปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรอินทรีย
การทําปุยหมัก การทําน้ําหมัก
การวางแผนการใชปุยอินทรีย ( ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก ปุยน้ําหมัก น้ําสกัดชีวภาพ )
การปองกันการกําจัดศัตรูพืชแบบเกษตรอินทรีย
การคัดเมล็ดพันธุขาวปน
การปรับปรุงพันธุขาวดวยวิธีผสมเกสร
การจัดการ กอน – หลัง การเก็บเกีย่ วเพื่อใหไดความชื้นตามที่กําหนด ฯลฯ
• การจัดหาปจจัยการผลิต
โครงการฯมีนโยบายที่จะจัดหาปจจัยการผลิตใหกับสมาชิกอันไดแก เมล็ดพันธุขาว เมล็ดพันธุพ ืชสด
พืชหมุนเวียน ตนกลาไม ไมใชสอย ฯลฯ วัตถุดิบสําหรับทําปุยหมัก เชน รําออน กากน้ําตาล แกลบ มูลสัตว
กากออย ขี้เลื่อยไมเนื้อแข็ง กระสอบ ภาชนะบรรจุผลผลิต
3.2.3 การตรวจศีลและควบคุมมาตรฐานคุณธรรม
• เมื่อโครงการฯ ไดรับลงทะเบียนการสมัครแลว ใหกรรมการรับรองหรือเจาหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
ดําเนินการมอบหมายการตรวจศีลและควบคุมมาตรฐานฟารมของผูสมัคร
• การคัดเลือกผูตรวจ เพื่อมอบหมายงานตรวจฟารมจะพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ผูตรวจจะตองผานการฝกอบรมจากโครงการ ฯ หรือจากหนวยงานอืน่ ที่โครงการฯ ยอมรับ
เชน มกท. เปนตน และไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริหารโครงการ เปนผูตรวจฟารมภายใน
โครงการฯ
2. ผูที่ไดรับมอบหมายงานตรวจจะตองไมมีความสัมพันธทางสายเลือดโดยตรงกับผูร ับการตรวจ
3. ความสัมพันธอื่นๆ ระหวางผูตรวจและผูสมัคร ที่อาจทําใหผูตรวจมีอคติทั้งทางบวกและทาง
ลบตอผูสมัคร

• ผูตรวจฟารมจะไดรับทราบขอมูลของผูสมัครและสําเนาเอกสารการสมัครตางๆ รวมถึงแฟมขอมูล
ตางๆของผูสมัคร รวมถึงรายงานการตรวจในครั้งที่ผานๆมา
• การตรวจฟารมปกติจะดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจะมีการตรวจติดตามพิเศษเพิ่มเติมอยู
เปนประจําตลอดไป โดย ผูอาํ นวยการศูนยขาวคุณธรรม ประจําชุมชนนั้น ๆ
• ผูตรวจจะดําเนินการไปตรวจฟารมภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับมอบหมายงานตรวจ โดยผูต รวจ
จะนัดหมายกับผูสมัครเองโดยตรง (ในกรณีแจงลวงหนา)
3.2.4 การตรวจฟารม
• ผูตรวจจะตองตรวจความถูกตองของขบวนการผลิตของผูสมัครและประเมินความเสี่ยงของการผลิต
เกษตรอินทรีย
• ในแตละครัง้ ของการตรวจ ผูตรวจอาจจะตรวจแปลงเกษตรอินทรีย / ที่ขอรับรองอยางนอยปละ 1
ครั้ง และแปลงเกษตรอินทรียที่ไมมีการผลิตและหรือมีการผลิตพืชประเภทอื่นแตไมตองการรับรองผลผลิตปละ
1 ครั้ง
• ในแตละครัง้ ของการตรวจ ผูตรวจอาจจะสุมตรวจสถานที่เก็บเครือ่ งมือ และสถานที่เก็บผลผลิต
ตลอดจนเอกสารการผลิตอื่นๆ ก็ได ในแตละรอบปการผลิต จะตองมีการตรวจสถานที่เก็บเครื่องมือ และ
สถานที่เก็บผลผลิตตลอดจนเอกสารการผลิตอยางนอย 1 ครั้ง
• ผูตรวจจะดําเนินการตรวจดวยการสัมภาษณผูสมัครและ สังเกตแปลงการผลิตและ ตรวจสอบเอกสาร
การผลิตที่เกี่ยวของ
• เมื่อทําการตรวจฟารมแลว ผูตรวจจะตองดําเนินการจัดทํารายงานตรวจเกษตรอินทรียโดยทันที และ
ใหผูสมัครไดอานรายงานการตรวจกอนทีจ่ ะใหผูสมัครลงนามรับทราบรายงานการตรวจฟารมของตัวเอง
• ผูตรวจจะตองสงรายงานใหกบั กรรมการรับรองภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดทําการตรวจฟารม
3.2.5 การรับรองมาตรฐานขาวคุณธรรม
เมื่อโครงการไดรับรายงานการตรวจฟารมจากผูตรวจแลว โครงการจะจัดประชุมกรรมการรับรอง
ภายใน 30 วัน หลังจากทีไ่ ดรับรายงานการตรวจฟารม เพื่อพิจารณารับรองการผลิตเกษตรอินทรียของผูสมัคร
โดยพิจารณาจากขอมูลเอกสารการสมัครและรายงานการตรวจฟารม
• กรรมการและ เจาหนาที่ ที่มีสวนสัมพันธโดยตรงกับผูสมัครที่อยูระหวางการพิจารณารับรองเกษตร
อินทรียจะตองงดออกเสียง หรือไมเขารวมประชุมในชวงดังกลาว
• ในกรณีที่มก
ี ารมอบหมายใหผูใดผูห นึ่งเปนผูพิจารณารับรองการผลิตเกษตรอินทรียของผูสมัคร ผู
พิจารณานัน้ จะตองไมใชคนเดียวกันกับผูทไี่ ดทําหนาที่ตรวจฟารมที่กําลังพิจารณาในครั้งนั้นๆ
• ผลการพิจารณารับรองอาจมีขอสรุปดังตอไปนี้
1. ไมมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และกําหนดใหมีการตรวจฟารมใหมบางสวนหรือทั้งหมด
•

2. มีขอมูลเพียงพอแตไมรับรองมาตรฐาน เนือ่ งจากผูสมัครไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
ระเบียบของโครงการฯ
3. มีขอมูลเพียงพอ และรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียของผูสมัคร
4. มีขอมูลเพียงพอและรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียของผูสมัคร แตมีขอกําหนดที่เปน
เงื่อนไข หรือขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงการผลิตในบางเรื่อง
• ผลการพิจารณารับรองจะตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรในแบบฟอรม รายงานสรุปผลการ
พิจารณารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ และมีการแจงผลใหผูสมัครไดทราบโดยใชแบบฟอรม ใบ
แจงผลการพิจารณารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ โดยรวดเร็ว
• ใหใชเอกสารแบบฟอรม ใบมอบหมายงานตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรียบันทึก กรณีมีการมอบหมาย
ตรวจติดตาม และผูถูกมอบหมายจะตองตรวจติดตามโดยเร็วแลวสงรายงานการตรวจติดตามกอนการสรุปผลการ
พิจารณารับรองภายในของโครงการฯในการประชุมครั้งนั้นๆ
• เมื่อไดผานการรับรองฟารมครั้งแรก(ปแรก) นี้แลวจึงนับวา ผูสมัครไดเขาเปนสมาชิกของโครงการฯที่
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียอยางสมบูรณ โดยสถานะที่ไดรับการรับรองจะไดรบั การรับรองเปนเกษตร
อินทรียระยะปรับเปลี่ยน วาระของการรับรอง จะมีอายุ 12 เดือน นับจากวันพิจารณารับรอง และ เมื่อไดผานการ
รับรองฟารมแปลงเดิมนี้ในครั้งตอๆไป (ป2ขึ้นไป) จึงมี สถานะที่ไดรับการรับรองผลผลิตเปน เกษตรอินทรีย
อยางสมบูรณ โดยวาระของการรับรอง จะมีอายุ 12 เดือน นับจากวันพิจารณารับรอง ในกรณีพิเศษ
คณะกรรมการรับรองภายในโครงการขาวคุณธรรม สามารถพิจารณา ยกเวนระยะปรับเปลี่ยนใหกบั เกษตรกรที่เคย
ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ตามมาตรฐานของ มกท. และหรือมาตรฐานของ EU จาก องคกรหรือ
โครงการอื่นๆ ก็ได โดยถือวาเปนการรับรองที่ตอเนื่องจากองคกรเดิม ทั้งนี้เกษตรกรตองแสดงหลักฐานใบแจงผล
การรับรองที่องคกรเดิมไดแจงผลการรับรองใหแกเกษตรกร ตอ คณะกรรมการโครงการขาวคุณธรรมในวันที่
สมัครขอรับการรองกับทางโครงการ
3.2.6 การละเมิดมาตรฐาน
ในการตรวจติดตามฟารมครั้งอื่นๆ ถาสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของโครงการฯ ไม
จําเปนตองมีการพิจารณารับรองใหมซ้ํา แตในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดมาตรฐานใหนําเขาที่ประชุมพิจารณา
ของกรรมการรับรองมาตรฐาน เพื่อกําหนดบทลงโทษตอสมาชิกที่ละเมิดมาตรฐาน
• บทลงโทษสมาชิกที่ละเมิดมาตรฐานเกษตรอินทรียอาจประกอบดวย
1. ระงับการซื้อผลผลิต ( รับรองพื้นที่ไมรับรองผลผลิต)
2. การขยายเวลาระยะปรับเปลี่ยน
3. การใหออกจากสมาชิกโครงการ หรือ
4. มาตรการอื่นๆ
•

โดยที่ประชุมรับรองฟารมจะพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมเปนกรณีๆไป และมีการบันทึกผลการ
ประชุมของสมาชิกแตละราย ในกรณีที่สมาชิกที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียมาแลว 2 ปขึ้นไป ถามี
การละเมิดมาตรฐานไมมีสทิ ธิ์สมัครเกษตรอินทรีย (เพื่อขายผลผลิต)อีก ตองเวนระยะไปอีก 2 ป แตในชวงที่
ไมไดสมัครเกษตรอินทรียกบั ทางโครงการฯจะตองทําเกษตรอินทรียต อเนื่อง และมีการตรวจสอบจากทาง
โครงการฯ ในปที่ 3 จึงจะสามารถสมัครเกษตรอินทรีย โดยสมัครใหมเปนระยะปรับเปลี่ยน (เพื่อขายผลผลิต)
แตในกรณีที่สมาชิกเริ่มสมัครแตยังไมผานการรับรองมาตรฐาน คือละเมิดมาตรฐานในปแรกที่สมัคร ปตอไป
สามารถสมัครใหมได
3.2.7 การอุทธรณ
ในกรณีที่ผูสมัครหรือสมาชิกไมเห็นดวยกับคําตัดสินของกรรมการผูสมัครหรือสมาชิกสามารถ
อุทธรณไดกับโครงการฯ โดยแจงกับเจาหนาที่สงเสริมเกษตรอินทรียห รือตอคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ภายในโครงการภายใน 15 วัน นับจากวันรับแจงผลการพิจารณา
• ใหเจาหนาที่สงเสริมเกษตรอินทรียบันทึกคําอุทธรณ แลวแจงตอผูรับผิดชอบโครงการฯ เพื่อเรียก
ประชุมกรรมการรับรอง ภายใน 15 วัน หลังจากไดรับคําอุทธรณ
• ในระหวางการอุทธรณใหถือวา ผลการรับรองครั้งลาสุดยังมีผลบังคับใชอยู
• กรรมการรับรองอาจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงแกไขการพิจารณารับรองใหมได และใหแจงผลการ
พิจารณาอุทธรณใหทราบอีกที
•

3.2.8 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
1. เกษตรกรเก็บเกีย่ วขาวและนวดเปนขาวเปลือกแลวนําบรรจุในกระสอบบรรจุขาวเปลือกที่ทาง
โครงการจัดหาให
2. โครงการรับรวบรวมขาวเปลือกคุณธรรมที่มีความชื้นไมเกิน14 % คุณภาพขาว 36 % ขึ้นไป โดยราคา
ขาวเปลือกเปนไปตามมติของที่ประชุมรวมระหวางชาวนาและกรรมการบริหาร
3. การจัดเก็บขาวเปลือกจะจัดเก็บเปนกองตามชนิดขาวและระดับมาตรฐาน ซึ่งไดกําหนดรวมกันในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ

3.3 กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานดานการตลาดขาวคุณธรรม
3.3.1 ดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ขาวคุณธรรม
โครงการวิจัยไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและผูอํานวยการศูนยขาวคุณธรรมทุกศูนย เพื่อ
ระดมความคิดเห็นและออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณของขาวคุณธรรมที่สะทอนถึงเอกลักษณของโครงการ
และมติของทีป่ ระชุมในวันนั้นไดคดั เลือกเครื่องหมายทีไ่ ดชวยกันออกแบบแลว เพือ่ ใชเปนสัญลักษณโครงการ
พรอมใหใชแบบที่คัดเลือกแลวนั้น เปนเครื่องหมายการคาของสินคาขาวคุณธรรม

รูปแบบของเครื่องหมายการคา “ขาวคุณธรรม” ที่ไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุม

คําอธิยายเครื่องหมายการคา
ขาวคุณธรรม คือ ชื่อผลผลิต และ เครื่องหมายการคา
ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา คือ หลักปรัชญาพื้นฐานในการพัฒนาสมาชิก
ศีลเดน มุงปลูกฝงใหสมาชิกปฏิบัติศีล ดําเนินวิถีชวี ิตใหเปนไปตามแนวทางสัมมา
อริยมรรคมีองค 8 เพื่อขัดเกลาใหสมาชิกมีวิญญาณที่อิสระพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส ตัณหา
อุปาทาน จนสามารถอยูเหนือโลก (โลกุตระ)
เปนงาน มุงพัฒนาศักยภาพ ความรับผิดชอบในการงาน(กรรม) อันเปนแกนสารสาระ
ของชีวิตที่ตองตระหนักถึงคุณคาของการงาน(ทํากรรม) ที่เอื้อตอความเจริญงอกงามทั้งประโยชนตน
ประโยชนทาน ประโยชนสูง ประหยัดสุด อันจะเปนความอนุเคราะหเกื้อกูลโลก (โลกานุกัมปายะ)
ชาญวิชา มุงพัฒนาใหสมาชิกเกิดสติปญญามีความรูเทาทันโลก ทันสังคม คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปนโดยรูทั้งโลกียะและโลกุตระ (โลกวิทู)
รวงขาว หมายถึง อาหารที่มีคุณคาตอทุกชีวิตและมีอยูอยางอุดมสมบูรณ
รูปมือ หมายถึง มือของสมาชิกชาวนาคุณธรรม
ชูสามนิ้ว หมายถึง สมาชิกผูที่มีคุณสมบัติ ครบลักษณะ 3 ประการไดแก โลกุตระ โลกา
นุกัมปายะ โลกวิทู ตองไดรบั การยกยองเชิดชู นับไดวานีค้ ือ ศักดิ์ศรีชาวนา
โครงการวิจัยไดดําเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาขาว ที่สํานักงาน
พาณิชย จังหวัดยโสธร และไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จากนายทะเบียน คือ สํานักเครื่องหมาย
การคา กรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551เรียบรอยแลว
3.3.1 การดําเนินงานในสวนของการเจรจาขายขาวคุณธรรม
ในสวนของกระบวนการดําเนินงานเจรจาขายขาวคุณธรรมนั้น คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได
ดําเนินการเจรจาขายขาวคุณธรรม 2 ลักษณะ คือ เจรจาขายตลาดขาวเปลือก และเจรจาขายตลาดการแปรรูปเปน
ขาวสาร ผลการเจรจาเปนดังตารางขางลางตอไปนี้

ลํา กิจกรรมการวิจัย วันเดือนป กลุมเปาหมาย / เปาหมายการดําเนินงาน
ดับ
จํานวนผูเขารวม

1.

การจัดการดาน
1 ม.ค. 52
การตลาดขาวคุณ
ถึง
ธรรมสูระบบ
31 มี.ค. 52
การคาที่ เปนธรรม
(Fairtrade )

1.พัฒนาการตลาดขาว
หัวหนาโครงการ อินทรียคุณธรรมสูระบบ
นักวิจัย ผอ.ศูนย การคาแบบ Fairtrade
ขาวคุณธรรม
2.เพื่อจัดสรรผลผลิตสงขาย
ชาวนาสมาชิกใน แกกลุมการตลาดที่
โครงการทุกคน
สนับสนุนใหเกิดการคาอยาง
เจาหนาที่สวน
เปนธรรม
ราชการที่เกี่ยวของ 3.เพื่อสรางอํานาจการตอรอง
ในพื้นที่ใหเขามามี ราคาแกปญหาราคาขาว
สวนรวมและ
ตกต่ําโดยไมตองไป
หนวยเจรจาธุรกิจ ประทวงเรียกรองของจํานอง
ของบริษัทเอกชน จํานํา และขอความชวยเหลือ
ที่เขารวมเจรจา
จากอํานาจรัฐ(รัฐบาล

ผลลัพธที่ได
ดําเนินการตลาดโดยจัดสรรผลผลิตขาว
คุณธรรมขายใหแก หางราน ตางๆ ดังนี้
1. หางสยามพารากอน และ The Mall
Group กรุงเทพฯ ปริมาณการขาย
ขาวสารมะลิ105 ขาวกลอง ประมาณ
30,000 กก. (ขาวสาร) ดําเนินการแปรรูป
สงตลอดป
2. บริษัทพลังบุญ จํากัด กรุงเทพฯ และ
บริษัทแดชีวิต จํากัด ปริมาณการขาย
ขาวสารมะลิ105 ขาวกลอง ขาวมะลิแดง
ประมาณ 50,000 กก. (ขาวสาร)ดําเนินการ
แปรรูปสงตลอดป
3. เขารวมโครงการอรอยทั่วไทยสั่งไดที่
ไปรษณีย(สดจากนาถึงหนาบาน) คาดวา
จะขายขาวไดประมาณ 50,000 กก. ขายสง
ใหไปรษณียตลอดป
4. ออกรานขายขาวคุณธรรมงานวันเกษตร
แหงชาติ ปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิ
105 และขาวหอมมะลิแดง รวมประมาณ
18,000 กก. ดําเนินการ (ขาวสาร 9,000
กก.) เมื่อตนเดือน กุมภาพันธ 2552
5. กําลังเจรจาการคาแบบเปนธรรมกับ
เครือขายจอยมารท บริบัทเจริญโอสถ
จํากัด ขาวหอมมะลิ105 จํานวน
100,000 กก. คาดวาจะไดทําการสงขาย
ตลอดป 2552

ขาวคุณธรรม เมื่อสีแปรรูปเปนขาวกลองแลวจะมีคุณคาสูงมากเพราะเปนอาหารชั้นเลิศ บอเกิดวิตามิน
หลากหลาย คุณคาอาหารมากมาย สบายกินขาวกลองเปนยา โครงการขาวคุณธรรมเมื่อไปเจรจาขายขาวคุณธรรม
กับคูคา จะมีขอ เสนอในการเจรจาสําคัญบทหนึ่งวา เราเอาของดีราคาถูกมาฝาก ขอใหทานไดโปรดพิจารณา
คําถามที่คูเจรจาถามกลัมมาที่เรามากที่สุด คือ ของดีราคาถูกมีดวยหรือ ทําไดอยางไร เราก็ตอบเขาไปวา เราพยาม
ยามลดตนทุนการผลิตไมติดอบายมุขไมผิดศีลธรรม ควบคุมคุณภาพใหขาวมีเปอรเชนตสูง ไมทิ้งเมล็ดขาวหัก
และพวกเราปลูกขาวนี้ดว ยใจที่เปนธรรม แลวคูคาก็กลาวขึ้นวา ขาวหักมันไมงามนะ เราก็ตอบทันทีวา เวลาทีค่ น

ไทยกินขาว เราตองเคี้ยวขาวกันทุกคน เราอยากใหคนไทยไดกินขาวดีๆนี้ เราไมอยากขายขาวนี้ใหตางชาติซึ่ง
ตางชาตินั้นหลอกใหทางการประเทศไทย กําหนดมาตรฐานคุณภาพขาวแบบกีดกันชาวนาใหไมสามารถแปรรูป
ขาวสงออกดวยตัวเองไดเพราะไมมีเงินลงทุนสรางโรงสีขาวเปนรอยลานบาท สุดทายแลวคูเจรจาตักสินใจซื้อขาว
เราทุกราย

3.4 กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาสูการเปนสถาบัน
เมื่อชาวนาคุณธรรมรวมตัวกันอยางมีคุณคาไดแลว การขยายคุณคาใหแพรกระจายไปสูเครือขายสังคมให
ตอเนื่องออกไป ก็สามารถจัดตั้งใหเกิดขึน้ ไดเชนเดียวกัน กลุมชาวนาคุณธรรมจึ้งไดดําเนินการรวมกันออมกอง
บุญหนุนเกื้อเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน เปนพัฒนาสูสถาบันทางสังคมของชาวนา โดยชาวนา เพื่อชาวนา ใหคงอยู
อยางยั่งยืนตอไป
3.4.1 หลักการสําคัญของกองบุญหนุนเกื้อ
ผูสมัครเปนสมาชิกตองเขารวมในกิจกรรมและใหความรวมมือรวมใจกันเสียสละ เปนการออมเพื่อให
บุญที่เราไดใหไปแลวนัน้ จะชวยเอื้อเกื้อกูลประโยชนตอสมาชิกทุกคน ซึ่งจะทําใหคนอยูดว ยกันในสังคมดวย
ความพอดี ความพอเพียง ไมเอาเปรียบธรรมชาติ ไมใชออมเพื่อกู
3.4.2 วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนกองบุญหนุนเกื้อ
1. เพื่อเปนการสงเสริม ปลูกฝงและสรางนิสัยการอดออมใหเกิดขึ้นในหมูสมาชิกชาวนา
คุณธรรมและคนในครอบครัว เปนการพัฒนาจิตใจของสมาชิกใหเปนคนมีคุณธรรม 4 ประการ คือ
1.1 เปนคนดีมีความซื่อสัตย
1.2 เปนคนดีไมเห็นแกตวั
1.3 เปนคนดีไมมัวเมาในสิ่งอบายมุข
1.4 เปนคนดีรจู ักรักสามัคคี
2. พัฒนาตัวสมาชิกใหเปนคนเรียนรูที่พึ่งตนเองและพึ่งพากันและกัน ดังนี้
2.1 เปนคนทีข่ ยันใฝหาความรูใหมๆ
2.2 เปนคนทีม่ ีความรับผิดชอบตอหนาที่
2.3 เปนคนทีค่ ิดสรางสรรคสามารถแกปญหาได
2.4 เปนคนทีม่ ีความเปนมนุษยพนั ธที่ดีตอทุกๆคนทําใหทุกคนอยูรว มกันไดอยางมี
ความสุขและยัง่ ยืน

3.4.3 การดําเนินงานจัดตัง้ กองบุญหนุนเกื้อ
1.) รับสมัครสมาชิกการออมโดยทุกคนตองยอมรับในหลักการออมเอาไวให ไมใชออมเพื่อกู
2.) ใหมีคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแลว โดย
คณะกรรมการจะเปนผูรางระเบียบขอบังคับเสนอตอที่ประชุม
3.) แนวทางการออมเพื่อสวัสดิการชุมชนจะใหสมาชิทุกคนออมเงินโดยออมไวที่บานใหไดวนั
ละ 1 บาท กรณีไมสามารถหาเงินออมไดวันละ 1 บาท ใหสมาชิกออมอยางอื่นแทน เชน ออมมูลสัตว
ออมขยะ หรือออมแรงงานโดยกลุมจะจางทํางาน เชนทําปุย ปลูกผักไรสารพิษและอืน่ ๆ อัตราคาการ มูล
สัตว ปุยคอก ฟางขาว หญาแหง กิโลกรัมละเทาใดใหกําหนดกันที่ประชุมใหญ
4.) การนับวันที่ไดรับสิทธิประโยชนของสมาชิก กรรมการตองแจงใหสมาชิทราบอยางชัดเจน
โดยเริ่มนับในวันที่สมาชิกชําระเงินคาสมัครแรกเขาเปนวันแรก
5.) กรณีผูที่สุขภาพไมแข็งแรงผูที่เจ็บปวย มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกใหอยูใ นดุลยพินิจ
ของกรรมการ โดยพิจารณาจากสภาพคลองทางสถานะการเงินของกลุมและพิจารณาในดานมนุษยธรรม
6.) คณะกรรมการบริหารจะตองจัดการโดยเนนความประหยัดเรียบงาย และกอใหเกิดรายไดจาก
เงินออมที่มีอยูใ หเพิ่มขึน้ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกองทุน
3.4.4 ระเบียบการรับสมาชิกกองบุญหนุนเกื้อ
1.) สมัครเปนสมาชิกทั้งครอบครัว3คนขึ้นไปไมจํากัดอายุ
2.) ผูที่มีอายุ 60-70 ป จะสมัครเปนสมาชิก ตองสมัครพรอมกันกับผูสมัครที่มีอายุไมเกิน 40 ป
(จับคูสมัคร)
3.) ผูที่มีอายุนอยกวา 60 ปสมัครเขาไดตลอดเวลา
4.) ผูรับผลประโยชนตองเปนสมาชิกหรือมอบใหกองบุญหนุนเกื้อเทานั้น
5.) สมาชิกตองนําเงินออมวันละบาทมาออมรวมกันทุกเดือนถาขาดสงออมเกิน 3 เดือน
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรใหขาดจากการเปนสมาชิก
3.4.5 ปจจัยการออม
1.) เงินเดือนละ 30 บาท (วันละ 1 บาท)
2.) ปุยคอก เชน มูลวัว ควาย กิโลกรัมละ 1 บาท
3.) ฟางแหง ใบหญาแหง กิโลกรัมละ 1 บาท
4.) ขาวเปลือก ขาวสาร (ราคาตามทองตลาด)
5.) ผัก ผลไมไรสารพิษ ราคาตามทองตลาด
6.) ขยะ เชน เศษเหล็ก กระดาษ ขวด ฯลฯ ราคาตามทองตลาด

3.4.6 การบริหารเงินออมกองบุญใหแบงออกเปน 2 สวนดังนี้
1.) 20% ใหสํารองเอาไวเพือ่ จัดสวัสดิการ เกิด เจ็บ ตาย
2.) 80% ใหตั้งเปนกองทุนเพื่อนําไปลงทุนในวิสาหกิจโดยคิดดอกเบี้ยการกูยืม 3% ตอ ป รายได
จากดอกเบี้ยนี้ ใหนําไปตั้งเปน กองบุญบําเหน็จบํานาญชาวนา
กองบุญบําเหน็จบํานาญชาวนา สามารถหารายไดเพิ่มจากการบริจาคหรือการสนับสนุนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรายไดอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
3.4.7 แนวทางและเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการ
เมื่อสมาชิกทําการออมไดครบ 6 เดือน (180 วัน) ขึน้ ไป ผูออมจึงจะเริม่ มีสิทธิ ไดรับการ
ชวยเหลือจัดสวัสดิการ ไดดงั นี้
1.) สวัสดิการเกิด ถาสมาชิกคลอดบุตร เด็กเกิดใหมจะไดเงินรับขวัญบุตรคนละ700 บาท สวน
มารดาจะไดรบั สวัสดิการคลอดบุตร 300 บาท (รวม 1,000 บาท)
2.) สวัสดิการเจ็บปวย ถาสมาชิกเจ็บปวยเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจนแพทยสั่งใหเปน
คนไขใน จะไดรับสวัสดิการเยี่ยมปวยคืนละ 100 บาท (ปละไมเกิน1,000 บาท) สวนกรณีมารดาที่เจ็บปวย
เนื่องจากการคลอดบุตรจนตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะไดรบั สวัสดิการเยีย่ มคลอดคืนละ 100
บาท (ไมเกิน 5 คืน)
3.) สวัสดิการคาปลงศพ ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวติ ลง มีเงื่อนไขในการจายสวัสดิการ ดังนี้
ถาออมครบ180วันขึ้นไปจนถึง364วันจะไดสวัสดิการปลงศพ2,500 บาท
ถาออมครบ1ป ขึ้นไปจนถึง 2 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 5,000 บาท
ถาออมครบ 2ป ขึ้นไปจนถึง 3 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 7,500 บาท
ถาออมครบ 3ป ขึ้นไปจนถึง 4 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 10,000 บาท
ถาออมครบ 4ป ขึ้นไปจนถึง 5 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 12,500 บาท
ถาออมครบ 5ป ขึ้นไปจนถึง 6 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 15,000 บาท
ถาออมครบ 6ป ขึ้นไปจนถึง 7 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 17,500 บาท
ถาออมครบ 7ป ขึ้นไปจนถึง 8 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 20,000 บาท
ถาออมครบ 8ป ขึ้นไปจนถึง 9 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 22,500 บาท
ถาออมครบ 9ป ขึ้นไปจนถึง10 ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 25,000 บาท
ถาออมครบ10ป ขึ้นไปจนถึง11ป จะไดสวัสดิการคาปลงศพ 27,500 บาท
ถาออมครบ 11ปขึ้นไปจะไดสวัสดิการคาปลงศพ 30,000 บาท

4.) สวัสดิการบํานาญ (แก)
คณะกรรมการบริหารกองบุญหนุนเกื้อจะพิจารณาจาย สวัสดิการบํานาญใหกับผูสงู อายุ
ผูพิการ หรือ ผูสมควรไดรับการอนุเคราะหเปนพิเศษ โดยใชเงินจาก กองบุญบําเหน็จบํานาญชาวนา
เทานั้น โดยเงือ่ นไขในการจายสวัสดิการบํานาญใหใชหลักพิจารณา ดังนี้
ก. สมาชิกผูจะไดรับสวัสดิการบํานาญตองมี อายุ 65 ป ขึน้ ไป และตองมีการ
1) ออมติดตอกันมาจนครบ15ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 400 บาท
2) ออมติดตอกันมาจนครบ20ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 500 บาท
3) ออมติดตอกันมาจนครบ25 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 600 บาท
4) ออมติดตอกันมาจนครบ30 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 700 บาท
5) ออมติดตอกันมาจนครบ35 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 800 บาท
6) ออมติดตอกันมาจนครบ40 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 900 บาท
7) ออมติดตอกันมาจนครบ45 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 1,000 บาท
8) ออมติดตอกันมาจนครบ50 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 1,100 บาท
9) ออมติดตอกันมาจนครบ55 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 1,200 บาท
10) ออมติดตอกันมาจนครบ60 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 1,300 บาท
11) ออมติดตอกันมาจนครบ65 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 1,400 บาท
12) ออมติดตอกันมาจนครบ70 ปขึ้นไปจะไดบํานาญเดือนละ 1,500 บาท
ข. สมาชิกที่เปนผูพิการ หรือสมาชิกคนใด ที่สมควรไดรบั การอนุเคราะหเปนพิเศษ
ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ

บทที่ 4
กระบวนการปลูกจิตสํานึก
คณะผูวจิ ัยไดรว มมือกับสมาชิกชาวนาคุณธรรมในแตละชุมชนหมูบานที่ใกลเคียงกัน จัดตั้งศูนยขาว
คุณธรรมชุมชน ขึ้นเปนองคกรเครือขาย จํานวน 16 ศูนย แตละศูนยจะมีการจัดกิจกรรมที่เปนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการขั้นตอนการจัดเวทีชาวบานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
นั้นตองจัดใหเหมาะสมกับสภาพการเจริญเติบโตของตนขาวที่ปลูกอยูจริงในขณะนั้น กิจกรรมสําคัญที่ทีมวิจัย
นํามาใชในการปลูกจิตสํานึกชาวนาคุณธรรม ไดแก กิจกรรมการเขาคายอบรมปฎิบัติตนใหเปนคนมีคุณธรรมใน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และกิจกรรมโรงเรียนชาวนาคุณธรรม

4.1 กิจกรรมการอยูคายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
หมูบาน ชุมชน ที่สมาชิกชาวนาคุณธรรมอาศัยอยูในทุกวันนี้ โดยทัว่ ไปแลวจะไมมีระบบการดําเนินชีวิต
แบบครบวงจรเหมือนหมูบา นในสมัยพุทธกาล เพราะหมูบ านทั้งหลายนั้นหลงสุดโตงไปกับวัตถุนยิ ม มุงเงินเปน
ใหญ เห็นเงินเปนพระเจา ไมเอาเรื่องจิตวิญญาณเปนเอก เปนใหญ เปนประธาน การดําเนินงานเรื่องหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบนีต้ ั้งใจวาจะถวายเปนพุทธบูชาและรวมเฉลิมฉลองพระชนพรรษา 80 ป ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จึงไดนํามาประยุกตใชอยางสอดประสานกันกับโครงการวิจยั
ในจํานวน 16 ศูนยขาวคุณธรรมชุมชน ที่กลุมชาวนาคุณธรรมรวมตัวกันนั้น ศูนยขาวคุณธรรมที่ได
รวมกันเปนไดเขมแข็งจนสามารถยกขึ้นใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบได คือ ศูนยขาวคุณธรรมชุมชน
สวนธรรมรวมใจ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสวนธรรมรวมใจ สามารถพัฒนาใหมีความสมดุลทั้งวัตถุ
นิยมและจิตวิญญาณ ดังนั้นผูที่จะสมัครเขารวมอุดมการณกับโครงการขาวคุณธรรมทุกคนตองมาเปนฝกตัว ฝก
ตน เขาอบรมโดยการอยูอาศัยในหมูบานแหงนี้กอนจึงจะรับเขาเปนสมาชิกโครงการขาวคุณธรรมอยางสมบูรณ
4.1.1 ขอมูลลักษณะของหมูบาน
ประชาชนในหมูบานนี้มี 30 ครอบครัว ประกอบอาชีพการทํานา ทําสวน เปนอาชีพหลัก เพราะอาชีพ
ดังกลาวเปนหลักประกันชีวติ อันยิ่งใหญ ถือเปนสัมมากัมมันตะ(การงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (หาเลี้ยงชีพชอบ) ทํา
นาถือเปนอาชีพที่มีเกียรติมาก พระพุทธองคทรงสรรเสริญอาชีพชาวนาวาเปนอาชีพแหงบุญ เพราะมีความ
สมบูรณครบวงจร ชาวนาสามารถสราง ทานบารมี การปฏิบัติธรรมของผูที่ทํานา ทําสวน ในชุมชนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสวนธรรมรวมใจของเรานี้ เรียกตัวเองวา ชาวนาคุณธรรม การเปนชาวนาที่มีศีลเดน
เปนงาน ชาญวิชา (ศีล สมาธิ ปญญา) นัน้ คือพัฒนาจิตวิญญาณ และเปนการสรางหลักประกันความมั่นคงทาง
อาหาร พระพุทธเจา ตรัสสรรเสริญขาววา ขาวเปลือกเปนทรัพยอันประเสริฐ อาหารเปนหนึ่งในโลก
ประชาชนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสวนธรรมรวมใจและสมาชิกชาวนาคุณธรรมที่มาฝกอยู
อาศัยในหมูบาน จะเนนการปฏิบัติเพื่อเปนพุทธบูชา ทุกคนตองมาชวยกันทํานา ทําสวน ทําไร เพื่อเปนการรักษา
วัฒนธรรมการลงแขก(โฮมแฮง) จุดหลักสําคัญในการที่ตองชวยกันปลูกขาว พืชผัก ผลไม เอาไว คือ ปลูกเอาไว

เพื่อกิน เพื่อทําทาน เพื่อแจกจายแบงปนเกือ้ กูลญาติพี่นองและสังคมวงกวางออกไป
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสวนธรรมรวมใจ ใชหลักพระพุทธศาสนาอยางครบวงจร ระบบการ
ปกครองของผูคนที่มาอยูในสังคมหมูบานนี้ จะยึดถือและปฏิบัติ ศีล5 หรือ ศีล8 หรือ ศีล10 เปนหลัก ตามฐานะ
ของแตละบุคคล ทุกๆคนในสังคมหมูบานนี้ตองมีสัจจะ มีอภัย มีเมตตา ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ชวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันเปนญาติกันทั้งหมด ชาวนาคุณธรรมในหมูบ านแหงนี้ ตองดําเนินชีวิต โดยยึดหลัก ศีล สมาธิ
ปญญา เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
หมูบานนี้ มีเนือ้ ที่ ดําเนินการประมาณ 150 ไร โดยแบงเปนพื้นที่สําหรับปลูกสรางที่อยูอาศัยใหสมาชิก
จํานวน 30 หลังคาเรือน หลังคาเรือนละ 1ไร มีระบบประปา ระบบไฟฟาใชอยางทัว่ ถึง กันพืน้ ทีไ่ วเปนที่
สาธารณะประโยชนใชรวมกัน 4 ไร นอกนั้นใชสําหรับทําการเกษตรกรรม การดําเนินชีวิต ตามหลักอริยมรรค
มีองค 8 นั้น ตองมีการทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ ควบคูกับการปฏิบตั ิธรรม โดยยึดศีล เปนหลัก มีสติในการทํางาน
ประกอบสัมมาอาชีวะไมเบียดเบียนผูอื่น มีการทําการเกษตรกรรมรวมกัน ผลิตผลที่ไดจากการทําการเกษตรนี้
เอาไวเพื่อบริโภคเองในชุมชน และใหทาน สวนที่เหลือจําหนาย
สําหรับแนวทางการดําเนินชีวิตในแตละวันของสมาชิก ถือตามหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา เปนผูมี
ความสันโดษ กินนอย ใชนอ ย ทํางานมาก “ประโยชนสงู ประหยัดสุด” ทําตัวใหเปนผูมีความขยัน อดทน เสียสละ
แรงกายแรงใจ เพื่อตัวเองและผูอื่น “ประโยชนตน ประโยชนทาน” ทั้งนี้โดยปฏิบัติชอบอยูในกรอบของ ศีล 5 ศีล
8 ตามฐานะ ตามหลัก วรรณะ9 คือ สุภโร เลี้ยงงาย สุโปสะ บํารุงงาย อัปปจฉะ มักนอย สันตุฏฐิ สันโดษ สัลเลขะ
ขัดเกลา ธูตะ เครง ปาสาธิกะ อาการนาเลื่อมใส อัปปจจยะ ไมสะสม วิริยารัมภะ ขยัน วรรณะ 9 นี้ เปนการแสดง
ถึงความเจริญของผูปฏิบัติธรรม ซึ่งจะมีความ กาวหนายิ่งขึ้นไปตามลําดับ
4.1.2 เปาหมายของการใหชาวนาคุณธรรมมาอยูคายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
1.) สามาทานศีล 5 หรือศีล 8 หรือศีล 10 เปนหลักในการปฏิบัติ ตามฐานะของสมาชิกแตละคน
2.) กินอาหารมังสวิรัติ หามนําเนื้อสัตวมากินหรือประกอบการปรุงหุงตมเปนอาหารในชุมชน
3.) เลิกอบายมุขโดยเด็ดขาด
4.) สงเสริมการทําเกษตรกรรมเพื่อกิน แลก แจก แลวจึงขายทีหลัง
5.) สงเสริมการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทอผา การจักสาน ทําขนม เปนตน
6.) จัดปลูกสรางและทําใหมีสวนปาสมุนไพร
7.) จัดตั้งรานคาสหกรณบุญนิยม เพื่อบริการสมาชิก และคนทั่วไป
6.) เมื่อสมาชิกหมูบานหรือชาวนาคุณธรรมถึงแกมรณะสมัย(ตาย)สมาชิกจะจัดการทําบุญแบบ
พุทธใหฟรี
7.) จะจัดตั้งโรงเรียนพุทธธรรม เพื่อเผยแผธรรมมะใหแกเยาวชน ประชาชนทั่วไป
8.) จัดตั้งศูนยฝกฝนอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาคน
9.) การทํานาบุญ (คือการทํานารวมกัน)
10.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ และยานพาหนะ เพื่อใชในกิจกรรมรวมกันของชุมชน

4.1.3 กิจกรรมของสมาชิกหมูบานที่ตองปฏิบัติรวมกันในแตละวัน
เวลา 04.00–04.30 น. ตื่นนอน ทํากิจธุระสวนตัวรอฟงสัญญาณระฆัง
เวลา 04.30–05.00 น. ทําวัตรภาคเชารวมกัน ณ ศาลาใหญ (เรือธรรมจักร)
เวลา 05.00–06.00 น. ฟงพระธรรมศาสนา โดยหลวงพอธรรมชาติ เสร็จพิธีฟงธรรมเทศนา แลวแยกยาย
กลับที่พัก เพื่อเตรียมประกอบอาหาร สําหรับบริโภค และถวายพระ
เวลา 07.00–08.00 น. รวมกันจัดเตรียมอาหารถวายภัตตาหาร แกพระภิกษุ, สามเณร, แมชี(ศีล8)
เวลา 08.00–08.30 น. ฟงพระธรรมเทศนากอนฉัน
เวลา 08.30–09.30 น. ถวายภัตตาหาร แดพระภิกษุสงฆ สามเณร แมชี
( ระเบียบการฉันภัตตาหารนั้น พระภิกษุสงฆ สามเณร ฉันภัตตาหารภายในบาตร โดยเลื่อนอาหารจากพระผูใหญ
เรียงลําดับไปจนถึงสามเณร จากนั้นจึงเลื่อนสงตอไปยัง แมชี (ศีล 8 ) อุบาสก อุบาสิกา ทุก ๆ คน )
เวลา 09.00 – 10.00 น. พิจารณาอาหารพรอมกันจากนั้น พระภิกษุ สามเณร แมช(ี ศีล 8) อุบาสก อุบาสิกา
รับประทานอาหารพรอมกัน หลังจากรับประทาน อาหารเสร็จแลว สมาชิกแยกยายกลับที่พัก ประกอบการงานตาม
หนาที่ของตน
เวลา 17.00 น. เสียงระฆังสัญญาณทําวัตรเย็น
เวลา 18.00-19.00 น. พรอมกันทําวัตรเย็น ฟงธรรมเทศนา ฝกนั่งสมาธิ หลักจากนั้นก็แยกยายกลับทีพ่ ัก
หมายเหตุ ในวันพระมีการตรวจศีล สามเณร แมชี อุบาสก อุบาสิกา ตามที่ไดสมาทานไว
ความจําเปนทีต่ องนําเอาชาวนาคุณธรรมรวมตัวกันในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสวนธรรมรวมใจ
กอนจึงถือวาไดสมัครเขาเปนสมาชิกโครงการขาวคุณธรรมอยางสมบูรณแบบ เพราะ
1. หมูบานเดิมมันชํารุดผุพงั เสียหายไปหมด คือสภาพหมูบานที่มีอยูโ ดยทั่วไป ชาวบานติดอบายมุข
ตางๆ มีหนี้สินลนพนตัวกันเยอะมาก ขาดศีลธรรมไมเคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ประมาทใน
ศีลธรรม ไมเคารพศักดิ์ศรีตนเอง ไมใหเคารพผูอื่น
2. การเรียนรูภ าคทฤษฎี ลมเหลว การศึกษาในโรงเรียนสอนใหแกรงแยงแขงขัน เห็นแกตัว มัวเมาอยู
แตในการละเลน หลงวัตถุ ใชจายฟุมเฟอย
3. ขาดความสนใจภาคปฏิบัติ อันเปนประธานของแกนธรรมทั้งปวง ชาวบานไมลงมือปฏิบัติจริง ๆ ก็เลย
ไมเกิดปฏิ เวท
4. ชาวบานหลงใหลในตัวเงินอยางเดียว จิตวิญญาณฝงแนนอยูแตใน วัตถุกาม คือ สิ่งของที่สวยๆ งามๆ
ไดแก รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสที่นิ่มนวล และ ลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุข
5. ผลิตผลจากการทํานา ทําไร ของชาวบานทุกวันนี้ ถูกนายทุนยึดไวหมด
ชาวนา บางคนไม
เหลือดินเปนของตนเอง เพราะกูหนี้นายเงินมาทําการผลิต ตองรีบขาย แจกจาย ไปใหเปนกรรมสิทธิ์ของพอคา
หมดแลว ชาวบานบางคนขายที่ดินไปแลว ระยะเวลาผานไปไมนานนัก เมื่อเขาไมมที ี่ไป ชาวบานคนนั้นกลับมา
เชาที่นาของตนเองเปนที่ทํากิน

6. ชาวบานติดอบายมุขกันงอมแงม เวลาทําบุญก็มักจะตองประกอบดวยเหลา – เบียร ของมืนเมา ฆา
สัตวเปนอาหารจํานวนมาก มีมหรสพ การละเลนมาฉลอง ชาวบานติดประเพณีกันไปในทางที่ผิดๆ ชาวบาน
หลายคนคนเอา หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดนิ ทํากิน (โฉนด น.ส.3 ฯลฯ )ไปจํานองจํานําเอาเงินมาทําบุญประเพณี
ตางๆ ก็มีมาก
7. ลูกหลานในหมูบานเกิดขึ้นมา ก็มีแตคนที่เห็นแกตวั เพราะสังคมสอนใหเขาเปนแบบนี้ พอแม สอน
ลูกตัวเองไมได จึงเกิดความวุนวาย สังคมก็วุนวายทะเลาะเบาะแวงเห็นแกตัว เปนหนี้สินสืบทอดไมจบไมสิ้น
8. หมูบานทุกวันนี้สงเสริมคนรวย คือ คนที่เปนกฎมพี รวยเงินรวยทอง มีอํานาจ วาสนา แตนําเงินไป
ใชจายในทางผิด คือ สรางบอนไก รายขายหวย เลนพนัน ตั้งโรงเหลา เปนการยากที่จะชวยใหเขามีศีล 5 ศีล8
เลิก อบายมุข หันมาชวยเหลือเพื่อนมนุษย ไมเอาเปรียบสังคม สรางฝายน้ํา โรงเรียน โรงพยาบาล นั้นหาไดยาก
ยิ่ง เปรียบเหมือน งมเข็มในมหาสมุทร
9. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะชวยคนจน คือ จะชวยใหปลูกพืชผักผลไมตางๆ เอาไวเพื่อกิน แลก
แจก ทาน แบงปนใหลูกหลานแลกเปลี่ยนกัน ฝกกินนอยใชนอย ทํางานมากถาเหลือกินใหจุเจือสังคม
10. มีที่ดินแบงใหปลูกบาน มีที่ดินสวนกลาง (รวม) ไวบริการเพื่อการเกษตรกรรม ผลิตผลที่ได “กินทาน
รวมกัน” ใครรวยก็รวย อยูในโลกนี้เอาไปกับโลกหนาไมไดอีก ไมถึง 100 ป ก็ทิ้งไปเสีย ทุกอยาง
11. ในสภาพสังคมเกา ที่ชํารุดทรุดโทรม หนักหนวงสิ้นเปลือง เอารัดเอาเปรียบคอรัปชั่น มีความอยาก
มาก เห็นแกตวั ขาดศีล ขาดเมตตา ลวงกามกันไดงาย เกิดโสเภณีเด็กและผูใหญลนเมือง เกิดกระหายสงคราม มี
ความประมาทไมกลัวบาป เอาพระคุณพอแมไวหลัง เอาศาสนาไวทาย.
12. ชาวบานทําการงาน ทํานา ทําไร คาขาย ทํางานราชการ ตางก็มีความหวังอยางเดียวกันคือ “เงิน”
ตลอดจนความเปนอยู ของโลกตางกัน ทางศาสนา ทางนิสัย และภูมิประเทศ แตจะปรับใหเขากันเพื่อการเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไมได ขาวเปลือกเปนทรัพยอันประเสริฐ พระพุทธเจาทรงทํานา นาของพระพุทธเจา คือ
ศรัทธาเปนพันธุพืช ความเผาผลาญกิเลสเปนน้ําฝน ปญญาเปนคันไถ ความสะอาดเปนงอนไถ จิตใจเปนเชือก
ชัก ความมีสติของเราเปนผานและปตัก ความสํารวมอินทรียและการประมาณในอาหารเปนรั้วนา ความมีสัจจะ
เปนคราด ความยินดีในธรรมเปนการกําหนดเลิกทํานา ความเพียรของเราเปนตัวลากไปแดนอันเกษม ไปแลวไม
เวียนกลับ มาเปนบุคคลผูทํานาอยางนีแ้ ลวยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวง
13. หมูเศรษฐกิจพอเพียงตอไปจะมีการทําไร ไถนา คาขาย ทํางานทุกแผนก คือเปนผูตองมีศีล ๕ ศีล ๘
ศีล นําโอวาทปาฏิโมกขมาเปนหลักประกันชีวิต เปนคนอยูในโลกที่มกี ิจกรรม ครบวงจรของศาสนา ซึ่งโลกทุก
วันนี้ผิดเพี้ยน ลืมศีลธรรม และหางไกลศาสนาไปมาก
14. จะอยูใ นโลกดวยปญญา สัมมาอริยมรรคเปนทางไมใชเอาความอยาก (ตัณหา) เปนทาง มีพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ เปนหลักในการดําเนินเดินไปใหถึงจุดหมายเดียวกันคือ “นิพพาน” จะชาหรือเร็วแลวแต
การศึกษาจะดําเนินไปของบุคคลนั้นๆ
15. เอาพระพุทธเจาเปน “ครูใหญ ครูเอก ครูพิเศษ” เพื่อดําเนินชีวิตในหมูบาน เศรษฐกิจพอเพียง นี้จะ
คอยๆ ดึงโลกคืนมาสูศีลธรรม เทาที่จะทําได ตอไป ใครจะสามารถสืบสานสืบตอก็ได เพราะศาสนาไมใช ของ

ใคร ศาสนาเปนของทุกๆ คนในโลก ระบบครบวงจรของศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นทีห่ มูบานใหมเศรษฐกิจพอเพียง
นี้ แลวจะคอยๆ เบงบานขึ้นเรื่อยๆ ไมมี หยุด
16. คนในหมูบ าน “เศรษฐกิจพอเพียง” นี้จะเปนมนุษยพันธ ใหม ทีส่ ืบทอดเจตนาโดยไมพึ่งวัตถุภายนอก
มากเกินไป ถือหลักการพึ่งตนเอง ขยัน ใชนอยกินนอย ประหยัดเกื้อกูล ทํางานใหมาก อภัย เมตตา ถาได
ผลผลิตมาก็แบงกินแบงทาน จุนเจือหมูกลุมและสังคม ที่เหลือก็เก็บไว ที่ ธนาคารธรรม (กองบุญหนุนเกื้อ) เปน
ทุนหมุนเวียนเพื่อหมูกลุม
17. ทุกคนในหมูบาน จะไมทําอะไร เพื่อหวังรวยดวยความอยาก จะมีศีล สมาธิ ปญญา เปนความเจริญ
ในธรรม เอา กรรมดีเปนศรัทธาสูชาติอื่นๆ โดยไมเอาเปรียบ เอารัด คดโกงใคร เราจะใหโลกทุกอยางจนสุด
ความสามารถ และจนหมดลมหายใจ
18. เมื่อคนเฒา คนแก เขามาอยูในหมูบานนี้แลว ลูกๆ หลานๆ ก็จะมีโอกาสเขามาสัมผัสกับพระ ฟงธรรม
คําสอน มากินอาหารมังสวิรัติ เขาถึงพระรัตนตรัย เขาใจศาสนา การคบบัณฑิตบอยๆ ทําใหเกิดเปนคนดี และก็
เกิดสังคมดี

4.2 กระบวนการจัดกิจกรรมโรงเรียนชาวนาคุณธรรม
4.2.1 หลักการโรงเรียนชาวนาคุณธรรม
โรงเรียนชาวนาคุณธรรม เปนสถานที่ ที่ใชพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูของเกษตรกรในเรื่องวิถีชีวิตที่
ปลอดภัยไรสารพิษทั้งในชีวติ ิรางกายของตนและในผลผลิตที่ทําการผลิต ซึ่งจะตองไมใชสารเคมีทุกชนิด
สมาชิกโครงการขาวคุณธรรมยังมีการเรียนรูกันในเรื่อง วิสาหกิจชุมชน สุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและพืน้ ฟูสภาพของดิน น้ํา ปาไม การศึกษา การเมืองระดับชาติ ระดับ
ทองถิ่นหรือทุกเรื่องที่มีผลกระทบตอชุมชน โดยสมาชิกโครงการขาวคุณธรรมจะเรียนรูรวมกัน สอนกันเองฝก
กันเองจากประสบการณตรงและขอมูลเชิงประจักษ เพือ่ มุงพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยืน
4.2.2 วัตถุประสงคของโรงเรียนชาวนาคุณธรรม
1.) เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการศึกษาเรียนรูแบบผูใหญ เรือ่ งคุณธรรม ศีลธรรม และ
แนวทางของเกษตรอินทรีย
2.) เพื่อศึกษาวิจยั เปรียบเทียบระหวางการผลิตที่ใชสารเคมีกับการเกษตรแบบอินทรีย
3.) เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนองค
ความรูของชุมชน เพื่อพัฒนาศูนยขาวคุณธรรมชุมชนใหเขมแข็ง ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
4.2.3 สิ่งที่กําหนดใหมีสําหรับการจัดตัง้ โรงเรียนชาวนาคุณธรรม
1.) ปาย " ศูนยขาวคุณธรรม สํานักงานกองบุญหนุนเกื้อ บาน ...........................”

2.) สมุดบันทึกประจําตัวสมาชิก โรงเรียนชาวนาคุณธรรม
3.) ปายชื่อประจําตัวสมาชิก โรงเรียนชาวนาคุณธรรม
4.) เครื่องแบบ เชน เสื้อมอฮอม หรือตามแตสมาชิกจะตกลงกัน
4.2.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโรงเรียนชาวนาคุณธรรม
1.) ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่
1.1) คัดเลือกพื้นที่เชนแปลงนา ประมาณ 1-2 ไร เพื่อใชเปนแปลงศึกษาเรียนรูรวมกัน
1.2) เพื่อหวังผลในเชิงจิตวิทยา และใหเกิดกระบวนการเรียนรูครบทุกขั้นตอนควรเลือก
พื้นที่ที่ไมเสี่ยงตอภัยธรรมชาติมากนัก
1.3) ควรคัดเลือกชุมชนที่เคยมีการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิมากอน เชน ชุมชนที่เคย
ผานการอบรมหลักสูตร สัจธรรมชีวิต และถานอกเหนือจากนี้ควรดูศักยภาพของผูนําและ
ความรวมมือของสมาชิก
1.4) นัดหมายผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิก อ.บ.ต. ผูอํานวยการศูนยขาว
คุณธรรม เพื่อทําความเขาใจ
1.5) ตกลงนัดหมายสมาชิกใหเขารวมเวทีประชุม ครั้งที่ 1
2.) ขั้นตอนการประชุม ครั้งที่ 1
2.1) ประชุมชี้แจงทําความเขาใจหลักการและเหตุผลตลอดจนวัตถุประสงคของ
โรงเรียนชาวนาคุณธรรม
2.2) ชี้แจงทําความเขาใจเนือ้ หาในสุดบันทึกประจําตัวสมาชิกโรงเรียนชาวนาคุณธรรม
2.3) ใหมกี ารสรรหาหรือเลือกตั้งผูอํานวยการประจําโรงเรียนชาวนาคุณธรรม (ใหทาํ
หนาที่ ผูอํานวยการศูนยขาวคุณธรรมแหงนั้นดวย)
2.4) สรางสัญญาผูกพัน โดยกําหนดกฎกติการวมกัน เชน เปดโรงเรียนอยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง
3.) กิจกรรมที่ตองปฏิบัติในการจัดเวทีโรงเรียนชาวนาคุณธรรมแตละครั้ง
3.1) วิชาบังคับ ไดแก วิชาการสํารวจขอมูลผลผลิตและสภาพแวดลอมของแปลงเรียนรู
แลวสรุปขอมูล วิเคราะหปญ
 หา นําเสนอทางแกปญหาที่เปนรูปธรรม
คําอธิบายวิชาการสํารวจขอมูลผลผลิตและสภาพแวดลอมในแปลงเรียนรู
- กําหนดวันเก็บขอมูลในวันที่จะนัดเปดโรงเรียนทุกครั้งทั้งกอนและหลังจาก
หวาน ปกดําหรือเก็บเกี่ยวแลว
- การสํารวจสภาพสิ่งแวดลอมนั้น ผูนํา (ผอ.ศูนยขาวคุณธรรม) นัดหมายกับ
สมาชิกใหมาชวยกันเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเชามืด เพื่อจะไดพบแมลงตางๆ จํานวน
มากกวาเก็บขอมูลในเวลากลางวัน

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

-การเก็บขอมูลใหกําหนดจุดที่จะทําการสุมเก็บขอมูลอยางนอย 5 จุด ใหกระจาย
ทั่วทั้งแปลง โดยใหสํารวจจุดละ 1 ตารางเมตร และไมควรใหจุดสํารวจติดคูคันนา ควร
ใหหางจากคันนาอยางนอย 1 เมตร
ในบริเวณสํารวจ 1 ตารางเมตร ของแตละจุดนั้นใหสํารวจดูวามีสัตวอะไรบางที่เปนประโยชนไม
ทําลายตนขาว เชน กุง ปลา รวมกี่ตวั และสัตวที่ทําลายตนขาว เชน ปู หอยเชอรี่ รวมกีต่ ัว
สํารวจดูวามีแมลงอะไรบางแยกเปนแมลงดีมีประโยชน เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน แมงมุน มีกี่ตัว และแมลง
รายทําลายขาว เชน หนอน เพลี้ยไฟ ตั๊กแตน มีกี่ตัว
ในแตละจุดทีส่ ํารวจใหนับวาตนขาวหนึ่งกอมีกี่ตน (นับหนึ่งกอตอหนึ่งจุดมีทั้งหมด 5 จุด รวม 5 กอ
แลวจดบันทึกไว
ในแตละจุดทีส่ ํารวจใหถอนตนขาวขึ้นมา 1 ตน พยายามอยาใหรากขาดแลวนําไปนับจํานวนรากตอ
ตนวามีกี่ราก วัดความยาวของราก นับจํานวนใบตอตนจํานวนใบเขียวกี่ใบตอตน ใบเหลืองกี่ใบและ
ใบที่เปนโรคกีใ่ บ จากนั้นวัดความสูงของตนขาว แลวจดบันทึกทั้ง 5 จุด
วัดระดับความลึกของน้ําทั้ง 5 จุด
ทําการจดบันทึกวาวัชพืชมีอะไรบาง ระบุชื่อวัชพืช
สังเกตดูลักษณะภูมิอากาศวามีลักษณะอยางไร เชนฟามืดหลัว ทองฟาโปรงใส
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามขอ 4 5 6 7และ8 มาคํานวณหาคาเฉลี่ย ตามแบบสํารวจ ดังนี้

แบบการสํารวจเก็บขอมูลผลผลิตและสิ่งแวดลอมในแปลงนาขาว
สํารวจเก็บขอมูลวันที่ …….…เดือน…………………พ.ศ………อายุของขาว……….……….วัน
ลักษณะภูมิประเทศ ทั่วไป ………………………………….ลักษณะภูมิอากาศ …………………..
โรงเรียนชาวนาขาวคุณธรรม บาน ................................................................... เนื้อที่………………………
ชนิดขาว (ขาวเหนียว หรือขาวเจา) พันธุขาว …..………………. ทําการผลิตแบบ (นาดํา หรือ นาหวาน)
รายการ
1. สัตวที่เปนประโยชน เชน
กุง ปลา ฯลฯ
2. สัตวที่ทําลายตนขาว เชน
ปู หอยเชอรี่ ฯลฯ
3. แมลงดี
4. แมลงราย
5. จํานวนตนตอกอ
6. จํานวนกราก
7. ความยากราก
8. จํานวนใบตอตน
9. จํานวนใบเขียว
10. จํานวนใบเหลือง
11. จํานวนใบเปนโรค
12. ความสูงตนขาว
13. ระดับลึกของน้ํา
14. วัชพืชที่พบ

จุดที่ 1

จุดที2่

จุดที3่

จุดที4่

จุดที5่

รวม

เฉลี่ย

หมายเหตุ : ใหเก็บขอมูลโดยแบงสมาชิกออกเปนกลุมๆ ใหแตละกลุมสํารวจกลุมละ 5 จุด
ใหนําแบบสรุปสดมภเฉลี่ย มาจินตนาการวาดภาพขยายลงในกระดาษสรางแบบ(โรตี) แลวเปดเวที
สนทนา วิเคราะห ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ในชวงแรกๆ ใหนกั
สงเสริมทําหนาที่เปนวิทยากรกระบวนการ Facilitater 1-2 ครั้ง แตครั้งตอๆไป ใหมกี ารคัดเลือก
ตัวแทนจากสมาชิกโรงเรียนชาวนาคุณธรรมใหขึ้นมาทําหนาที่วิทยากรกระบวนการ

แบบสรุปผลการสํารวจขอมูลผลผลิตขาวและสภาพสิ่งแวดลอม (วิชาบังคับ)
ครั้งที่……./25…… วันที…
่ ……………เดือน………………….พ.ศ. ……..
ณ ศูนย …………………………………………………………………………………………….
จํานวนสมาชิกเขาโรงเรียน…….คน ขาดเรียน……..…คน ผูจัดกระบวนการ คือ……………………………..
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………
แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………….
สรุปผลการะดมความคิด / ชมวีดีทัศน / กิจกรรมอาชีพเสริม / กิจกรรมเกมส (วิชาเลือก) สิ่งที่ไดเรียนรู
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………

3.2) วิชาเลือก ใหเลือกทํา หนึ่งขอหรือทําทุกขอตามความเหมาะสมของเวลา ไดแก
ก.) การระดมความคิด โดยใช “หลักวิทยากรกระบวนการ” แจก Soft card แยกกันคิด
รวมกลุมคิด นําเสนอ โดยผูนําเสนอควรเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป (นักสงเสริม ผูประสานงาน
โครงการทํา หนาที่ บันทึกรายละเอียดการระดมสมองหรือสรุปเปน Mindmap เพื่อรวบรวมทํา
เปนรูปเลมเมื่อสิ้นปการผลิต) หัวขอการระดมความคิดเห็นตองมาจากการกําหนดไวในตาราง
ลวงหนาโดยรับรูรวมกันกอนแลว เพื่อใหสมาชิก ทุกคนไดนําไปคิดเปนการบานมากอน
ตัวอยางเชน
- ทําไมเกษตรกรจึงมีฐานะยากจน แลวพวกเราจะแกไขปญหาความยากจนไดอยางไร
- อะไรเปนสาเหตุของความเจ็บปวยหรือทํางานอยางไรพวกเราจะมีสุขภาพแข็งแรง
- เราจะสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดอยางไรหรือลักษณะชุมชนเขมแข็งควร
ประกอบดวยอะไรบาง (การตั้งคําถามควรเปนเรื่องใกลตัวชาวบาน และในคําถาม
ควรเนนใชคําวา “พวกเรา” ใหหลีกเลี่ยงคําวา “พวกทาน”)
ข.) ฉาย วี ดี ทัศน ที่ดีมีประโยชน แลวใหมีตัวแทนสมาชิกโรงเรียนมากลาวสรุป
เนื้อหาของการชมวาไดประโยชนและแงคดิ อะไรบาง
ค.) กิจกรรมอาชีพเสริม เชน การทําน้ําเตาหู ปลาทั่งโก น้ําปลา ปลาสม หมูยอ น้ํายา
เอนกประสงค สบูกอน น้ํายาซักผา อยางใดอยางหนึ่ง โดยคอยๆ ทยอยทําทุกครั้งเมือ่ เปด
โรงเรียน บางกิจกรรมอาจตองใชวิทยากรแบบเพื่อนชวยเพื่อน
ง.) กิจกรรมเกม การละเลนที่สรางสรรคและใหขอคิดที่ดีๆ
4.2.5 บทบาทของนักสงเสริม ผูประสานงานในเวทีโรงเรียนชาวนาคุณธรรม
1.) เปนผูกระตุนใหเกิดเวทีในบทบาทของ Facilitater ตองศึกษาตั้งประเด็นโยนคําถาม
เชื่อมโยงประเด็น ดึงประเด็นไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
2.) พยายามสรางบรรยากาศไมใหเปนทางการมากนัก เนนความเปนกันเองไมควรใช
รูปแบบของการประชุม ปรับทุกขหาทางออก
3.) ตองเปนผูแสวงหาความรูอยูเ สมอ โดยเฉพาะในประเด็นหัวขอที่จะระดมสมองหรือ
อาชีพเสริมที่จะสาธิต เนื่องจากพนักงานจะทราบลวงหนาจากตารางเรียนที่ไดกําหนดไวรวมกัน
4.) วิทยากรกระบวนการ Facilitater ตองดําเนินเวทีโดยใหสมาชิกเปนตัวแสดงเอก (Actor)
ตองใหชาวสมาชิกชาวนาคุณธรรมไดพูดมากกวานักสงเสริม วิทยากรกระบวนการ ตองเปนผูฟง
และคอยจดบันทึก

4.3 ตัวอยางชาวนาคนจริงตัวเปนๆ ที่มีจิตสํานึกของการเปนคนที่มีถีชีวิต ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา
ในเรื่องนี้คณะผูวิจัยไดใหสมาชิกชาวนาคุณธรรมเขียนบันทึกเรื่องราวตางๆที่สมาชิกชาวนาแตละคนได
เรียนรูควบคูจากการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกทีเ่ กิดขึ้นกับตัวเอง
4.3.1 เรื่องเลาจากชาวนาคุณธรรม เรื่อง การลด ละ เลิก อบายมุข (ศีลเดน) เลาโดยนายสวัสดิ์ ทองนอย
การใชชีวิตในอดีต กอนที่จะไดเขารวมกิจกรรมขาวคุณคาชาวนาคุณธรรมนั้น กระผมเปนคนสํามะเรเท
เมา มีอบายมุขมากทุกชนิด แถมยังติดหนีส้ ินเยอะแยะมาก อันดับแรกมีหนี้ ธกส. ตามมาดวยหนีเ้ งินสองแสน
แปด หนี้ยืมกลุมแมบาน หนี้กองทุนเงินลาน หนีน้ อกระบบ ตัวเองติดเหลา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืนทุกอยางเหมา
หมด คิดวามันสนุกมาก ในโลกนี้คิดวาการกิน สูบ ดืม่ เสพ แบบนีค้ ือความสุขที่แทจริง ผมเปนอาสาสมัครใน
หมูบานหลายตําแหนง เชน อปม. ผูนํา อช. อสม. อพม. ผูดูแลน้ําบาดาล เปนกรรมการประปา เปนเลขา
กองทุนสงเคราะหหมูบาน เปนกรรมการบริหารครอบครัวระดับตําบล เปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานดง
สวาง เปนหมอดินอาสา สรุปไดวาเปนอาสาทุกๆเรื่อง ความเปนอาสาสมัครในแตละตําแหนงนัน้ เจาหนาที่
ราชการมักจะเชิญใหไปอบรมตามโรงแรมหรู พอไปอบรม ไปพัก ไปกินเบรก ไปคางคืน ออกจากบานหาง
สายตาของแมบานตอนนั้นก็ถือวาสนุกมาก อมรมแบบสบายๆ เบี้ยเลี้ยงก็ได พักเบรกก็บอย วิทยากรบรรยายก็
ฟงบางไมฟงบาง บางครั้งอบรมแควันเดียวก็จายคาเบีย้ เลี้ยงแลวไดมากซื้อเหลากินหมด ลูกเมียอยูทางบานก็
ไมไดอะไรเลยแถมยังนอกกายนอกใจ ใครจะดุดาตอวาอยางไรก็ทําเปนไมไดยิน พอเมาไดที่กไ็ ปเที่ยวกับเพื่อน
ตอ ใครจะเปนจะตายเราไมสนขออยางเดียวเมาแลวสนุกก็พอ อยูมาวันหนึ่งเจาหนาที่โครงการออกมาบอกวาให
ผูมีหนี้สินมากๆไปอบรมสัจจะธรรมอยูที่วดั ปาสวนธรรมรวมใจ อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร เขาใหพวกที่มหี นี้มากไป
อบรม กระผมเปนผูมีหนี้มาก เปนผูนําชุมชน จะตองอาสาสมัครไปทุกๆเรื่อง กระผมจึงจําใจไปอบรมกับเพือ่ น
ในหมูบาน 3 คน มีกระผม พอสี พอบุญ ไปกัน 3 คน ระยะเวลาอบรม 4 คืน 5 วัน
พอมาถึงสถานที่อบรมมันไมเหมือนกับการไปอบรมตามโรงแรมเสียแลวครับ เวลาในการอบรมตองตื่นตี
สี่ครึ่ง รองเทาก็ไมไดใส ผูจัดการอบรมนํากระสอบมาใสรองเทาเอาไวกลุมละ 1 ใบ ตั้งแตวนั แรก จนวัน
สุดทายกอนจะกลับบานจึงไดนํามาใหใสกลับบาน ปฏิบตั ิกร (คําเรียก วิทยากร แตดกี วาเพราะทานเปนผูที่ปฏิบัติ
ไดแลวจึงมาสอนคนไมเหมือนวิทยากรซึ่งสวนมากจะอานมาหรือแครมู าแตทํายังไมเปน) บอกวา มาอบรมที่นี้
ตองฝกใหตีน(เทา)หนาหนาบาง หนี้จึงหมด
ตอนแรกก็ไมเขาใจ พอการอบรมผานไปคืนแรกเทานั้นแหละกระผมคิดอยูในใจเราวาเราจะไปรอดไหม
หนอทํามันทําไมมันถึงลําบากขนาดนีเ้ ราหลงมาตั้งแตเมือ่ ไหรหนอนี้ นั่งคิดกับตัวเองโดยไมพดู ใหใครฟงเลย
แตพอมาคิดอีกทีวาเขาก็คนเราก็คนเหมือนกันทําไมเขาทนไดเราทําไมจะทนไมได พอคิดไดอยางนี้ก็พยายาม
อดทนสูตอไป (มีคนอื่นๆหลายคนที่ทนไมไดแอบหนีกลับบานไปกอนก็มี) โชคดีทพี่ วกกระผม ยังอยูกันครบทัง้
3 คน

คณะปฏิบัติกร (ผูจัดการอบรม) ก็พูดอีกวา ยิ่งใหไปยิง่ ไดมา ทุกอยางที่ไมดีใหเอาออก ตอมาพระคุณเจา
ทานก็ไดมาเทศวา พิษสุรารายแรงแบบไหน ยกตัวอยางใหเห็นวา สุรามันไมดี คนเกาคนสิบคนมานั่งลอม
ขวดเหลาเอาไวเหลาขวดเดียวกลัวมันลักหนีจึงพากันนั่งลอมเอาไว พอกินเขาไปสักสองสามแกว คนเหลานั้นก็
ขยับเขาไปหากันใหมันใกลชิดขึ้น แตเสียงพูดกันกลับแรงและดังขึ้นเลื่อย ๆ พอเมาไปแลวก็เสียการเสียงาน เสีย
ไปหมดทุกอยางเปนคนมีแตอบายมุขเต็มหัว เมื่อมาฝกอบรมแลวอยางนี้ใหเอาออก ของไมดีตองเอาออก เราควร
เปนคนที่มีคีลมีธรรมทุกคําพูดทุกคําสอนลวนแลวแตเปนธรรมเปนบุญของเรา พอกลับเขาที่พักกระผมก็เลยคุย
กับเพื่อนทั้งสามเพื่อปรึกษากันวา เรามาถูกทางแลว เมื่อกลับไปบานเราทั้งสามคนตองพากันเอ็ด(ปฏิบัติ)พากันทํา
ใหได พอกลับมาถึงบานก็มาเริ่มทําทุกอยางที่ไดเรียนมารวมกัน 3 คน พวกเราหักดิบกันหมดทุกคน เลิกกินเหลา
หยุดสูบบุหรี แตกอนเคยใชปุยเคมีปละ 15-20 สอบ เราก็ไมใสเลย เม็ดเดียวก็ไมใส เราทํากันไปเลื่อยๆ จนได
สมัครเขารวมโครงการขาวคุณธรรมนับวาเปนบุญ ผลการตรวจรับรองมาตรฐานก็ผานการตรวจ มกท. รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย พอผานเกษตรอินทรียก็ไดมีบญ
ุ เขามาตอที่มูลนิธิธรรมรวมใจ ไดฟงธรรมะจากสถานี
วิทยุ FM 91.5 MHz ก็เขาใจเพิ่มมากขึน้ ก็เลยตัดสินใจเขาวัด พอเขาวัดบอยๆ เขาและไดเปนผูฝก เปนผูให ได
ชวยทํางาน ชวยไปไถกลบตอซังขาว ไปชวยทํานา พระคุณเจาพรมมา สุภัทโท และคุณนิคม มองเห็น
ความสําคัญ ก็เลยใหมาจัดรายการวิทยุชว ยทาน และ ทําหนาที่เปนปฏิบัติกรประจําฐานฝกอบรมดวย
วันนี้ผมไดรับคัดเลือกจากชาวนาดวยกันใหเปน ผูอํานวยการศูนยขาวคุณธรรม เปนคนที่ยึดมั่นปฏิบัติ
ศีล 5 เลิกอบายมุขทุก ๆ อยาง และมองเห็นความสําคัญของการรวมตัวกันเปนหมูก ลุมและจะทําขาวคุณธรรมให
ดีที่สุดเทาจะทําได เพราะ ขาวคือชีวิต ทุกคนตองกินขาว ถากินขาวทีป่ นเปอนสารพิษก็เปนอันตรายแกคนกิน
เปนอยางมาก เพราะฉะนั้นทุกคนที่เปนชาวนาคุณธรรม เมื่อจะทําอะไรก็ใหมีคณ
ุ ธรรมกันทั้งหมด นี้คือทางเลือก
ทางรอดของครอบครัว และชุมชน ถาเราทําแบบนี้ได เราก็จะกูประเทศไดแนนอน วันนีห้ นี้ของผมลดลงมากจน
เกือบจะหมดหนี้แลว นับวาเปนการปลดทาส เพื่อไปสูความเปนไท
เจริญธรรมสํานักดี
4.3.2 เรื่องเลาจากชาวนาคุณธรรมเรื่องที่ 2 เลาโดย นางบัวศรี บุญทศ
ดิฉัน นางบัวศรี บุญทศ อยูบานเลขที่ 32 หมู 6 ตําบลหนองหิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปนอีกผู
หนึ่งสมัครเปนสมาชิกขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม ของมูลนิธิธรรมรวมใจ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
กอนอื่นดิฉนั ของเลาเรื่องความเปนมากอนจะไดมารวมโครงกอนกับมูลธินิธิธรรมะรวมใจ ดิฉันเปนผูที่
สนใจการทํานาอินทรียไมชอบใชสารเคมี ก็เลยตั้งใจ เลิกใชปุยเคมีตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ( ทําตามแนว
พระราชดําริของพอหลวงเรา) เมื่อปลายป พ.ศ. 2545 ไดรูจักกับสภานีวิทยุชุมชน คลื่น 91.5 ของมูลนิธิธรรมะ
รวมใจ ไดฟงเทปบรรยายเรือ่ งสุขภาพของคุณหมอทางเลือกหลายทาน พรอมทั้งฟงปราญชาวบานทีท่ ําเกษตร
แบบพอเพียงไรสารพิษจากทางสถานีวิทยุ ก็ยิ่งมีความมั่นใจที่จะทําแนวทางการพึ่งพาตนเองใหมากขึ้นเพราะ
ในชวงนั้น สุขภาพของดิฉนั กําลังแยเปนหลายโรค เชน โรคกระเพาะ โรคริดสีดวงทวาง มดลุกอักเสบ
โรคหัวใจ โรคเครียด ปวดตามขอ พอหาเงินมาไดก็ไมมีเหลือเก็บ ไมมีความหมาย ถารางกายไมดี จากนัน้ ก็

ปรับแนวคิดปรับวิถีชีวิตการกินอยูอยางพอเพียง ปลูกทุกอยางที่กินกินทุกอยางที่ปลุกในครัวเรือน (ดิฉันกิน
อาหารมังสวิรัติ) ปรับสูการกินอาหารใหเปนยา สุขภาพก็ดีขึ้นตามลําดับ ไมตองไปพึ่งยาแผนปจจุบัน ยาสวน
ใหญกใ็ ชยาสมุนไพร ที่เราหาไดเราปลุกเองจากหมูก ลุม
ปจจุบันนีด้ ิฉันมีความภาคภูมใิ จมากทีไ่ ดรูจกั กับมูลนิธิธรรมรวมใจและหมูกลุมที่มีความพอเพียงพึ่งพากัน
ได ดิฉันปฏิบัติศิลหา และไดชว ยงานทางมูลนิธิบางตามกําลังจนกาวเขาสูการเปนสมาชิกขาวคุณคาชาวนา
คุณธรรมในปจจุบัน
ในการเขารวมโครงการขาวคุณธรรมของพวกเรานั้น ผูท ี่จะเขารวมโครงการไดตองเปนผูที่ปฏิบัติศีลหา
ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหมด และเปนสมาชิกเงินออมกองบุญหนุนเกือ้ ของมูลนิธิของพวกเราดวย แนวทางใน
การทําขาวคุณธรรมคือพวกเราอยากรวมหมูกลุมคนและอาหารที่มีคุณคาไรสารพิษ เชนขาวพืชผัก ผลไม ไว
บริโภคใชชุมชนของเราไมไดหวังเพื่อการคาขายแตอยางไร แตถาปฏิเสธไมได เมื่อผูบริโภคหันมาบริโภคขาว
พืชผัก ผลไมไรสารพิษกันมากขึ้น ขาวคุณธรรมของกลุมเราเลยเปนรูจักกันมากขึน้ และมีการสั่งซื้อกันหลาย
หนวยงาน สมาชิกของโครงการขาวคุณธรรมจึงเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตขาวที่มีคุณคา อาหารที่มีคณ
ุ ภาพใหผูบริโภค
ไดรับประทานอาหารไรสารพิษกันมากขึน้ ความคิดของดิฉัน อยากใหชาวนาเราไดรูจักแนวทางทีป่ ลอดภัยในการ
ใชชีวิตหันมาใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพอหลวงเราชาวไทยเราก็จะไดสุขภาพที่ดีไมพึ่งพา
สารเคมีอีกตอไป ปลูกอยูปลูกกินเองไมตอ งซื้อ ดิฉันไมไดหาเงิน ไมมีรายได แตมีกินเกือบทุกอยางใน
ครัวเรือนตนเอง
ดวยความปราถนาดี ฮักแพง แบงปน อยูก ันดวยใจที่มีธรรมะ ขอใหอยูดี มีแฮง ทุกๆ ทาน เจริญในธรรม
4.3.3 เรื่องเลาจากชาวนาคุณธรรมเรื่องที่ 3 เลาโดย นางอุทะ เจริญสุข
นานมาแลวชาวไรชาวนาตองอยูกับความยากจน และเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการใชปุยเคมีและสารพิษใน
ไรนา สารพิษตางๆ ซึ่งเปนอันตรายตอทั้งคนปลูกและคนกิน ตอสัตว และทําลายสิ่งแวดลอม หวยหนองคลอง
บึง มีสารพิษตกคาง ปลาเกิดโรค ผูคนและชาวนาก็เกิดโรคมากมาย นอกจากจะทํารายแลวยังทําราย แมธรณีที่
เคยอุดมสมบูรณแผนดินที่เคยเย็น ตองรอนระอุดว ยพิษของสารเคมี แผนดินอันเปนอูขาวอูน้ําของคนไทย คน
ไทยตองกินอาหารและกินขาวที่มีสารพิษสารเคมีตกคางจากการใชปยุ ใชยาฆาหญา ใชยาฆาแมลง สังคมจึงมีแต
ความรอนแรง เห็นแกตวั ขาดคุณธรรม ตองตอสูกับโรคภัยมากมายปญหาเหลานี้จะตองลดลง ถาคนไทยและ
ชาวนาทุกคนหันมาทําเกษตรอินทรีย ไมยงุ เกี่ยวกับสารเคมีใดๆ คนไทยก็จะมีสุขภาพดี แผนดินก็จะอุดม
สมบูรณขึ้นมา เพราะมีคนไทยกลุมหนึ่งทีจ่ ะมาชวยใหคนไทยพลิกฟนผื้นดินใหกลับมาดีอีกครั้ง ชาวนากลุมนี้คอื
ชาวนาคุณธรรม
ในขณะนี้โครงการขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม เปนขาวทีป่ ลูกโดยชาวนาที่มีคุณธรรมมไมยุงเกีย่ วกับ
สารเคมีปลูกพืชผักกินเอง ตามธรรมชาติใชชีวิตแบบพอเพียงเรียบงาย ไมฟุงเฟอ ไมหลงไปตามกระแสทุนนิยม
ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมยุงกับการพนันใด ๆ แมแตชื้อหวยก็ไมมี

ในกลุมของชาวนาคุณธรรม ทุกคนมีมีความรักความผูกพันกัน เหมือนญาติสนิทเอื้ออาธรตอกันไปหามา
สูกัน มีของฝากติดไมตดิ มือใหกนั ดวยความเต็มใจและจริงใจของที่มองใหลวนแลวแตเปนของที่ปลูกขึ้มาในสวน
ไรนาที่ปลูกเองดวยมือมีแตพืชผักและผลไม ที่ปลุกสารพิษทั้งสิ้น ทุกคนไมใชสารเคมี แจกจายแลกเปลี่ยนกัน
ดวยความเขาใจ ซึ่งเปนวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งตอนนี้หาไดยาก แตในกลุมพวกเรา ชาวนาคุณธรรมมีกินทุกคน
ชาวนาคุณธรรมทุกคนจะปฏิบัติธรรมไปดวย คือถือปฏิบัติศิล 5 เปนหลักทําไดมากนอยแลวแตบญ
ุ ของแตละคน
ในกลุมของชาวนาคุณธรรมมีการชวยเหลือกันโดยมีมูลนิธิธรรมรวมใจไดมีกองบุญหนุนเกื้อ การออม
เพื่อสวัสดิการชุมชน ซึ่งเปนการออมเพื่อใหดว ยความเลื่อมใสและศรัทธา ที่จะชวยเหลือกันในกลุม เราเพียงแต
ออมวันละบาท (เดือนละ 30 บาท) เรามาพบกันเพื่อจายการออมทุกๆวันที่ 5 ของเดือน ที่วดั ปาสวนธรรมรวม
ใจ อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร ทุกคนจะมาพบกันเห็นหนากันดวยความรักและผูกพัน เพื่อนที่มามีแตยิ้มแยม
แจมใส แรกเปลี่ยนเรียนรูก นั และมีการประชุมอบรม ดูงานเพื่อพัฒนาใหมีความเขมแข็ง และแกไขปญหาตางๆ
อยางถูกวิธี โดยมีสื่อของสถานีวิทยุชุมชนของทางมูลนิธิธรรมะรวมใจ โดยการควบคุมดูแลของทานพระคุณเจา
สุภัทโท (พรมาสุภัทโท) วิทยุคลื่นนี้จะเปนสื่อกลางใหเราชาวนาคุณธรรมหรือคนที่รับฟงทั่วไป ไดมาพบกัน
ขาวสาร สาระถูกสงออกอากาศใหพวกเราไดทราบตลอดเวลา ทางคลื่น FM. 91.5 MHz เปนสื่อที่ทําใหคนฟงได
ประโยชน ไดความรูมากมายในดานการรักษาสุขภาพการพึ่งตนเอง การทําเกษตรอินทรียที่ถูกตองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยุหวั ของพวกเราชาวไทย และที่สําคัญคือ มีธรรมะ พวกเราชาวนา
คุณธรรมจะรับฟง ธรรมะจากพระคุณเจาทุกเชาเย็น แตละรายการของทางสถานี จะมีธรรมะแทรกไปกับสารดี
จากผูจัดทํารายการทุกคนทีเ่ ปนนักจัดรายการจะเสียสละมาจัดรายการใหโดยไมมีคาจาง ทุกคนทํางานเสียสละ
นักจัดรายการก็มาจากชาวบานชาวนาที่มีความสามารถ มีผลงานดี มีประสบการณใหความรูใ หสาระให
ประโยชนตอผูฟง เปดเพลงที่มีสาระ ไมเปดเพลงที่เขาขายสองแงสามงามใหเสื่อมเสียตอสังคมผูฟง
ดิฉันเปนอีกคนหนึ่งที่ไดรับฟงวิทยุคลื่นนี้ และไดรูจกั กับมูลธินิธรรมะรวมใจกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในวัดและผูคนในวัด ดิฉัน นางอุทะ เจริญสุข สามี ชื่อนายแสงจันทร เจริญสุข ดิฉันอายุ 44 ป สามีอายุ
51 ป สามีเปนรับราชการครู มีพอแมที่เปนชาวนา ดิฉนั และครอบครัวใชชีวิตแบบเรียบงายอยูอยางพอเพียงตาม
อัตภาพประสาคนจน ครอบดิฉันมีลูก 2 คน ชาย 1คน หญิง 1คน คนโตกําลังเรียนมหาวิทยาลัยป 2 คนนองกําลัง
เรียน ม.6 ในครอบครัวเราไม เคยมีอบายมุข สามีก็เคยดื่มเหลาบางในงานสังคม แตเดี่ยวนี้เลิกหมดแลว ไมสูบ
บุหรี่ ไมเลนการพนัน ไมชอื้ หวย ลูกทั้งสองคนก็เปนคนดี อยูในอาวาสของพอแม ลูกชายลูกสาวก็ถืปฏิบัติศลี 5
แมจะปฏิบัติธรรมไดบาง ขาดตกบกพรองไปบางก็แลวแตบุญของแตละคนที่จะปฏิบัติได ในครอบครัวดิฉันทุก
คนจะไมฆาสัตว ดิฉันจะสอนใหลกู ๆมีเมตตาตอคน สัตว และรูใ หอภัย
ตั้งใจวาจะใชชีวิตแบบพอเพียงไมฟุงเฟอไปตามกระแสสังคมทุกวันนี้ การใชชีวิตแบบเรียบงาย ทําให
รูจักประมาณตน ประหยัดอดออม ดิฉันจะเก็บเอาแตสงิ่ ที่ดี มาคิดมาปฏิบัติสูการพึ่งตนเองและ เตือนตนเองให
ทําแตสิ่งดีๆ ดิฉันเปนโรคภูมิแพมานาน ตั้งแตเด็ก ไปหาหมอประจํา เมื่อไดฟงรายการรับวิทยุ คลื่น FM. 91.5
MHz วัดปาสวนธรรมรวมใจ แลวก็ปฏิบัติตามโดยกินหารใหเปนยา อาการภูมิแพก็ดขี ึ้น ฤดูแลงหลังจากการทํา
นาแลวดิฉนั เคยมารับจางเย็บผา เพื่อแบงเบาภาระในครอบครัว ดิฉันชอบฟงวิทยุมาก ชอบฟงขาวฟงเพลงและ

สาระดี ดิฉันเมื่อกอนเปนคนเครียดมาก คิดมาก สุขภาพก็จึงไมคอยดีนัก แตตอนนี้ ดิฉันไดฟงธรรมะจาก
พระคุณเจาทุกวันมีธรรมในใจรูจักปลอยวางควบคุมอารมณได มีสติ มีเหตุมีผล ทําใหในครอบครัวไมมีปญหา
ทะเลาะกัน
ดิฉันกลายเปนคนที่มีเหตุมีผลพูดคุยกับสามีโดยไมใชอารมณ เมื่อไดฝก หัดปฏิบัติธรรมและมีธรรมะใน
ใจ ดังที่พระคุณเจาทานสอนวา การทํางานคือการปฏิบัติธรรม ทุกครั้งที่ทํางานก็ตองมีคุณธรรมอยูในใจเสมอ
ตลอดระเวลา 3- 4 ป ที่ดิฉันดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและฟงธรรมจากพระคุณเจา ทํานาทําสวน ที่ไมยุงเกีย่ วกับ
สารเคมี และปฏิบัติธรรมไปดวย มันทําใหดิฉันหายจากโรคภูมิแพ หอบหืด ซึ่งหมอแผนปจจุบนั เคยบอกดิฉนั วา
โรคนี้ไมมีโอกาสหาย ขอใหดูแลสุขภาพโดยการกินยาเปนประจํา แตวันนี้ ดิฉันไมไดกินยา ไมไดไปหาหมอมา 4
ป แลว ดูแลสุขภาพตัวเองโดยเก็บพืชสมุนไพร ที่ปลูกในสวน และกินขาวที่ปลอดสารเคมี ปลูกผักกินเอง กินผักที่
มีอยูตามธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่ปลอดสารเคมี และทําจิตใจใหสงบไมฟุงซาน ไมเครียด ไมอิจฉาใครๆ ปลอยวาง
ในสิ่งที่ควรปลอย คิดทําแตสิ่งดีงาม จึงทําใหดิฉัน มีสุขภาพดีขึ้น
เมื่อป 2542 สามีดิฉันเคยเกือบเอาชีวิตไมรอดจากการสัมผัสกับสารเคมีการเกษตร เมือ่ กอนเคยใชสารเคมี
คือ ฉีดยาฆาแมลงในผักที่เราปลูก วันหนึ่งสามีดิฉันฉีดพนยาฆาหนอนใน ถั่วเหลืองสมัยนั้นปลูกถัว่ เหลืองตาม
โครงการของเกษตรอําเภอเขาจะเอาสารเคมี คือยาฆาแมลงมาแจกดวย สามีก็ลองปลูกดูปแรกตามโครงการของ
เกษตรอําเภอสามีดิฉันมีอาการแนนหนาอกหายใจไมออกเหงื่อออกมากหนาซีด ตองนําสงโรงพยาบาล
อํานาจเจริญ นอนพักรักษาอาการอยูหลายวันจึงดีขึ้น หมอบอกวาแพสารเคมี จากวันนัน้ มาสามีและดิฉันก็ไมเคย
ยุงเกีย่ วกับสารเคมีอีกเลย ดิฉันไดมาพบกับสิ่งดีๆในชีวติ ไดมาปลูกขาวดีๆใหพี่นองชาวไทยและคนในโลกไดกิน
อาหารที่ปลอดภัยไรสารพิษ ดิฉันหวังเพียงอยากใหคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีกันถวนหนา รักษาสิ่งแวดลอมที่ดี
และวัฒนธรรมที่ดีไวใหลูกหลาน ประเทศไทยจะตองอุดมสมบูรณขึ้นแนๆ ถาชาวนาและเกษตรทุกคน หันมาทํา
เกษตรอินทรียไ รสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวของเรา
4.3.4 เรื่องเลาจากชาวนาคุณธรรมเรื่องที่ 4 เลาโดย พออิสรา แกวดี
กอนที่ผมจะไดเขารวมโครงการขาวคุณธรรม ตัวผมเองเต็มไปดวยสารพิษ (พิษสุรา และอบายมุข) ชีวิต
ระบบเกษตรเคมี อบายมุขนิยม ปญหาครอบครัวแตกแยก หนี้สินมีมาก รายไดไมพอกับรายจาย ซึ่งจาย
ละลายไปกับอบายมุข เมื่อมาพบกลุมชาวนา ขาวคุณธรรม ผมเปลี่ยนความคิดใหมหันมาตั้งมั่นในศีล 5 เลิก
อบายมุข ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกขาวคุณธรรม วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ผม
อยากบอกวา ขาวคุณธรรมนํามาซึ่งความสุข และสันติธรรม
นายอิสรา แกวดี
บานเลขที่ 98 ม.8 ต.น้ําปลีก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 โทรฯ 0848883928

4.3.5 เรื่องเลาจากชาวนาคุณธรรมเรื่องที่ 5 เลาโดย นายสุพจน จิตทวี
ขาพเจา นายสุพจน จิตทวี ปจจุบันอายุ 55 ป อยูบานเลขที่ 98/1 หมู 4 ต.หนองเปด อ.เมือง จ.ยโสธร
35000 เมื่อไดเขาสูขบวนการผลิตขาวแบบชาวนาคุณธรรมทําใหขาพเจาไดเรียนรูการดํารงชีวิตแบบเพียงพอ โดย
การใชสิ่งที่มีในไรในนาตนเองมาทําปุยหมักชีวภิ าพ ใชนา้ํ หมักชีวภาพที่ทําเองไมพึ่งปุยเคมี และเลิกดื่มสุรา เลิก
สูบหรี่ เมื่อกอนขาพเจาเปนเซียนดืม่ สุรา ดื่มแลวเมาไมรูเรื่องรูราว บุหรี่ก็สูบมวนตอมวน โดยหารูไมวาเปนการ
ทําลายตนเองและคนรอบขาง และการสูบบุหรี่ การดื่มเหลาเปนการเผาเงินทองของตัวเอง ที่วาเผาก็คือ เอาเงินไป
ซื้อเหลา ซื้อบุหรี่ โดยหารูไมวาทําลายตนเอง และครอบครัว
เมื่อขาพเจามาเรียนรูชีวิตชาวนาคุณธรรม ขาพเจาหวนคิดถึงวันกอนๆ ขาพเจามีสํานึกที่ละอายตอตนเอง
ตั้งแตหนุมๆ จนกระทั้งอายุ 50 ป ขาพเจารูส ึกเสียดาย นาจะพบวิถีชีวิตแบบพอเพียงแบบนี้ตั้งแตนานแลว
ขาพเจายืนยันไดทันทีเลยวาขาพเจาสามารถ ลดคาใชจายในการทํานา โดยการไมใชปยุ เคมี ไมใชยาฆา
แมลง ไมใชยาฆาหญา แตกอ นที่ยังใชของเหลานี้อยู ผมตองลงทุนหมดเงินไปปละ ประมาณ 15,000 บาท แตพอ
หันมาทํานาขาวคุณธรรม ไมตองใชจึงไมตอ งจาย ถาหากยอนอดีตได เงินคาบุหรี่ คาเหลา คาใชปยุ เคมี ถาเก็บไว
คงไดมากแลว การเลิกเหลาทําใหรางกายของขาพเจาดีขึ้น ขาพเจานาจะพบกับวิถีชวี ิต แบบนี้นานแลว แตเมื่อมา
คนพบตอนอายุเทานีแ้ ลวก็ไมถือวาสายเกินไป เพื่อลูกเพื่อหลานขาพเจาก็คงจะไดรบั สิ่งดีๆ ตอไปในภายพากหนา
และคิดวาขาพเจามาถูกทางแลว
ขาพเจาขอใหผูที่คิดจะเลิกเหลา เลิกบุหรี่ มีความตัง้ ใจใหดี และยืดมั่นในสิ่งที่ตนตัง้ ใจวาจะทํา จะเลิก นั้น
มันไมมีอะไร ที่เราทําไมได ทําไมไหว ทําไมสําเร็จ ขอเพียงแตเรามีจิตใจที่ตั้งมัน่ สิง่ นั้น ก็จะสําเร็จไดแนนอน

บทที่ 5
กระบวนการสรางเครือขาย
โครงการวิจัยมีกระบวนการสรางและเชื่อมโยงเครือขายกับพันธมิตรทัง้ ในรูปแบบของเครือขาย
ภายในโครงการและเครือขายกลุมองคกรภายนอกโครงการ สําหรับเครือขายกลุมองคกรภายนอกโครงการนั้น
จะแยกเปนความสัมพันธ 2 ลักษณะคือ เครือขายที่กระชับเกาะเกี่ยวกันอยางแนบแนนและแบบเปนพันธมิตร
เฉพาะกิจกรรมตามความจําเปน

5.1 เครือขายภายในโครงการ
กิจกรรมการวิจัย วันเดือนป กลุมเปาหมาย / วัตถุประสงค / เปาหมาย
จํานวนผูเขารวม
การดําเนินงาน
กระบวนการสราง ตลอด
เชื่อมโยง ประสาน ระยะเวลา
การวิจยั
ความรวมมือกับ
เครือขายภายใน
ของโครงการ

ผลลัพธที่ได

1. เกิดมีกลุมศูนยขาวคุณธรรมสํานักงาน
กองบุญหนุนเกื้อ เปนองคกรเครือขายที่มี
ประชาชนตางๆ
เครือขายกลุมผูผลิตขาว
คุณธรรมใหสมาชิกรวมตัว คุณคา 16 กลุม พัฒนาผูนําที่เปน ผอ.
2. หัวหนา
โครงการ นักวิจัย กันเปนเครือคุณคาที่เขมแข็ง ศูนยฯ ใหเปนนักสงเสริมขาวคุณธรรม
และเปนผูตรวจศีล ตามหลักกลไกการ
ผอ.ศูนยขาวคุณ
2. เชื่อมโยงและประสาน
ธรรม ชาวนา
สัมพันธกลุม / เครือขายพันธ ควบคุมและตรวจสอบกันเองในสังคม
2. เครือขายโรงสีดาวกระจาย เครือขายนี้
สมาชิกโครงการ มิตรอื่นใหมีกิจกรรมรวม
เปนแนวคิดใหมในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทุกคน
อยางสรางสรรค
การแปรรูปขาวสารที่ชาวนาสามารถทําได
3. เจาหนาที่สวน
เอง เปนการสนับสนุนการคาอยางเปน
ราชการที่เกี่ยวของ
ธรรมไดสินคาดีราคาถูก ไดประโยชนสูง
ประหยัดสุด
3.เครือขายธนาคารเมล็ดพันธุ มีการผลิต
รวบรวมเมล็ดพันธุขาวและเมล็ดพันธุ
พืชผักผลไมตางๆไวใหชาวนาคุณธรรม
และคนอื่นๆไดเลือกใชอยางหลากหลาย
และเหมาะสมตอพื้นที่การผลิตของตน
4.เครือขายโรงงานผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
ปนเม็ดบรรจุกระสอบ มีวัตถุประสงค
หลักเอาไวบริการสมาชิก เพื่อเพิ่มผลผลิต
ตอไรใหสูงขึ้นอยางมีคุณภาพและชวย
ปองกันการปนเปอนสารเคมีตองหาม
หากไปซื้อปุยอินทรียจากที่อื่นซึ่งเสี่ยงตอ
การไมผานการรับรองมาตรฐาน
1. กลุมองคกรภาค

1. สนับสนุนการเชื่อมโยง

5.1.1 เครือขายศูนยขาวคุณธรรมชุมชน
เครือขายศูนยขาวคุณธรรมชุมชน ถือวาเปนแหลงเรียนรู เปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมสําคัญ
ของโครงการวิจัย และศูนยตางๆเหลานี้ ไดรวบรวม สั่งสมภูมิปญญา ความรูของผูนําชาวนาเอาไว ที่ศูนยขาว
คุณธรรมชุมชนทุกแหงจะมีผูอํานวยการศูนย เปนผูน ํา มีสมาชิกชาวนาคุณธรรมทุกคนเปนกรรมการ สมาชิก
ของศูนยคือชาวบาน เด็กลูกหลานชาวนา และผูที่สนใจอื่นๆ ภายในบริเวณศูนยขาวคุณธรรม จะมีแปลงนา
ตัวอยางที่สะทอนวิถีชีวิตชาวนาคุณธรรม เชน แปลงเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรพอเพียง
กสิกรรมธรรมชาติ มีการปลูกปาไมเอาไวที่หัวไรปลายนา เปน ปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง ซึ่งศูนยขาว
คุณธรรมชุมชน ที่เปนเครือขายอยูในโครงการวิจยั มี 16 แหงตามรายละเอียดตอไปนี้
1.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนสวนธรรมรวมใจ มีนายสุรศักดิ์ ทวีบตุ ร เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 80 หมูที่ 8 ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
2.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานหนองเปด มีนายสุพจน จิตรทวี เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 98 หมูที่ 4 ตําบลหนองเปด อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
3.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานเชียงเพ็ง มี นายมงคล ธรรมสาร เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 38 หมูที่ 1 ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
4.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานดงสวาง มี นายสวัสดิ์ ทองนอย เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 12 หมูที่ 1 ตําบลโคกนาโก อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร
5.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชน บานน้ําปลีก มี นายอิสรา แกวดี เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 99 หมูที่ 8 ตําบลน้ําปลีก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
6.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานทุงมน มี นางอําพร แสวงแกว เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 32 หมูที่ 3 ตําบลทุงมน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
7.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานหัววัว มี นายเชน คุมเลา เปนผูอํานวยการศูนย ตัง้ อยูบานเลขที่
157 หมูที่ 2 ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
8.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานสิงห มี นายทศ ชูรัตน เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยูบานเลขที่
194 หมูที่ 3 ตําบลสิงห อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
9.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานโนนคอทุง มี นายวิรัตน รักษาพันธ เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 22 หมูที่ 5 ตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
10.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานหนองหงอก มี นางบัวศรี บุญทศ เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 32 หมูที่ 6 ตําบลหนองหิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
11.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานศรีฐาน มี นายสุทัศน วันเทีย่ ง เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานศรีฐาน ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร
12.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานนาดีนอย มี นายจํานงค เวฬุวนาธร เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 79 หมูที่ 9 ตําบลนาสะไมย อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

13.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนตําบลหนองคู มี นางสมทรง แสวงดี เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 7 หมูที่ 4 ตําบลหนองคู อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
14.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานหนองยอ มี นายทองอวน เทศไทย เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยู
บานเลขที่ 114 หมูที่ 4 ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
15.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนบานดงแคนใหญ มี นางสาวรําไพ นักผูก เปนผูอํานวยการศูนย
ตั้งอยูบานเลขที่ 61 หมูที่ 1 ตําบลดงแคนใหญ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
16.) ศูนยขาวคุณธรรมชุมชนตําบลไผ มี นายสุริยา แกวสาร เปนผูอํานวยการศูนย ตั้งอยูบานเลขที่
123 หมูที่ 6 ตําบลไผ อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
5.1.2 เครือขายโรงสีขา วดาวกระจาย
ในการดําเนินงานดานการตลาดของชาวนาคุณธรรมนั้น โครงการขาวคุณธรรม จะเนนใหมีการทํา
ตลาดเพื่อขายขาวคุณธรรม ที่เปนของดีราคาถูกใหแกผูบริโภคชาวไทยเปนหลัก แมวาผลิตภัณฑจากผลผลิต
ขาวคุณธรรมนั้นจะมีระดับคุณภาพสามารถสงออกขายไปยังตางประเทศไดแลวก็ตาม การที่จะทําเชนนั้นได
ความรวมมือของเครือขายชาวนาคุณธรรมที่ดําเนินการแปรรูปขาวสาร ตองจับมือกันใหนาเชื่อถือ ในปแรกๆ
ของการแปรรูปชาวนาคุณธรรมใชระบบการแปรรูปดวยระบบโรงสีขาวมือถือ (Mobile Mill) ชาวนาคุณธรรม
ทํากันไดระดับครัวเรือน แตเมื่อตลาดเดินไปไดระดับหนึ่งเราไมสามารถแปรรูปไดทันกับความตองการของ
ผูบริโภค โครงการจึงประชุมปรึกษาหารือกัน ที่สุดแลว พวกเรามีมติกนั วาใหศูนยขาวคุณธรรมชุมชนรวมตัว
กันเปนโซนแลวรวมเงินทุนเพื่อลงหุนกันตั้งโรงสีขาวดาวกระจาย ขึน้ เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจยั มีการรวมตัว
กันตั้งโรงสีดาวกระจาย ขึ้นเปนวิสาหกิจชุมชนอยู 5 โซน ดังนี้
1.) โรงสีขาวดาวกระจายทุงมน คําเขื่อนแกว
2.) โรงสีขาวดาวกระจายสวนธรรมรวมใจ
3.) โรงสีขาวดาวกระจายโนนคอทุง
4.) โรงสีขาวดาวกระจายหนองยอ
5.) โรงสีขาวดาวกระจายหนองเปด
6.) โรงสีขาวดาวกระจายนาดีนอย

5.2 เครือขายความรวมมือกลุมองคกรภายนอกโครงการ
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมไดดําเนินกิจกรรมตางๆนอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่กําหนดไวใน
แผนงานการวิจัยที่ ใหสงเสริมคุณธรรม สงเสริมการผลิตขาวใหไดมาตรฐาน จัดการตลาดแบบเปนธรรม และ
การขยายเครือขาย แลว โครงการฯ ยังไดดาํ เนินกิจกรรมเพื่อสังคมดานอื่นๆ ที่เปนการเชื่อมโยง สราง
เครือขายกลุมองคกรภายนอกโครงการ ซึงมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ 2 ลักษณะคือ เครือขายที่กระชับเกาะ
เกี่ยวกันอยางแนบแนน และแบบเปนพันธมิตรเฉพาะกิจกรรมตามความจําเปน ดังนี้

5.2.1 เครือขายกลุมองคกรภายนอกแนบแนน
โครงการวิจัยมีกิจกรรมการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียว าระแหงชาติ
และผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพการประชุม มีกิจกรรมแสดงผลงาน จัดนิทรรศการความกาวหนาเครือขาย
ถายทอดวิธีปฏิบัติที่คนพบไดใหมใหแกกันและกันอยูเปนประจํา ไดแก
กิจกรรมการวิจัย วันเดือนป กลุมเปาหมาย / เปาหมายการดําเนินงาน
จํานวนผูเขารวม
การเชื่อมโยง
ประสาน ความ
รวมมือในการ
สรางเครือขาย

ตลอด
ระยะเวลา
การวิจัย

1. กลุมองคกรภาค

ประชาชนตางๆ
2. หัวหนา
โครงการ นักวิจัย
ผอ.ศูนยขาวคุณ
ธรรม ชาวนา
สมาชิกโครงการ
ทุกคน
3. เจาหนาที่สวน
ราชการที่เกี่ยวของ

เพื่อ เชื่อมโยงและประสาน
สัมพันธ กลุม / เครือขาย
พันธมิตรอื่นใหมีกิจกรรม
รวมอยางสรางสรรค

ผลลัพธที่ได
1. เครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหง
ประเทศไทย เชนกิจกรรมงานเพื่อฟา
ดิน งานปลุกเสกพระแทๆของพุทธ งาน
พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย ฯลฯ
2. เครือขายกสิกรรมธรรมชาติ เชนงาน
มหกรรมคืนชีวิตใหแผนดิน งานฝกอบรม
งานประชุมเครือขายประจําไตรมาส
3. เครือขายสมาพันธเกษตรอินทรียแหง
ประเทศไทย เชน กิจกรรมการรวบรวม
ขาวอินทรียขาวคุณธรรม เพื่อนําขึ้นนอม
เกลาถวายแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา กิจกรรมติดตามผลการ
ทดลองแจกจายเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ
ทนน้ําทวม พระราชทาน
4. เครือขายศูนยฝกอบรมปราชญชาวบาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กิจกรรม
การประชุมพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการ
รวมจัดอบรม และติดตามประเมินผล
5. เครือขายความรวมมือชาวนาคุณธรรม
ไทย-ลาว (จัดตั้งศูนยขาวคุณธรรมเชื่อม
สัมพันธพี่นองสองฝงโขง) กิจกรรม
แปลงนาคุณธรรมตัวอยาง กิจกรรมการ
พัฒนาสมาชิกโดยจัดอบรมและใหฝกงาน
6. เครือขายนักวิจัยชุดโครงการคุณคา
สหกรณรวมกับสถาบันวิจัยดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. เครือขายนักวิจัยเพื่อทองถิ่นชุดเกษตร
อินทรียจังหวัดยโสธร

5.2.2 เครือขายกลุมองคกรพันธมิตร
โครงการวิจัย ใหความสําคัญกับการมีหมูม วลมิตรที่มากขึ้นอยูตลอกเวลา แมวาจะยังไมสามารถเขา
ไปสัมผัสสัมพันธไดอยางใกลชิดแนบแนนนัก แตก็ถือวาไดเริ่มตนแลวเพื่อวันขางหนา โครงการไดประสาน
ความรวมมือการสรางเครือขายกับองคกรพันธมิตรหลากหลายดาน เชน
1.) เครือขายดานการตลาด เพื่อขายขาวใหแกผูบริโภคโดยตรง ตามงานแฟร และตลาดธงฟา ตางๆ
2.) เครือขายดานการเมืองภาคประชาชน การตรวจสอบ และดานการตืน่ รูอยางเทาทันตอเหตุการณ
บานเมือง โครงการวิจยั ไดประสานสัมพันธกับเครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อยูเนืองๆ
3.) เครือขายดานการเผยแพรประชาสัมพันธ ทั้ง วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ใหเขาไดชวยจัดทํา
สื่อสารคดีเกี่ยวกับขาวคุณธรรมและนําเสนอตัวอยางชาวนาคุณธรรมตนแบบ เขียนบทความลงหนังสือพิมพ
จัดพิมพหนังสือเปนรูปเลม ออกเผยแพรตอ
สาธารณชน เชน

บทที่ 6
ผลการดําเนินงานและผลลัพธทไี่ ดจากการวิจัย
โครงการวิจัยไดสรุปผลการดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้ เปนลักษณะของรูปแบบตารางเพือ่ ใหงายตอ
การศึกษาทําความเขาใจในภาพรวมและเห็นเปนรูปธรรม สวนการผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงานของ
โครงการวิจัย(ผลลัพธของโครงการ) ที่อาจเกิดขึน้ แลวในขณะที่ทําการวิจัยและอาจจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อผาน
พนระยะเวลาของโครงการไปแลวหรือที่เรียกวาผลตอเนื่องจะใชวิธีการนําเสนอแบบบรรยายและแผนฝงภาพ
ดังตอไปนี้

6.1 ผลการดําเนินงานตามแผนงานการวิจัย
การดําเนินงานวิจยั ในครั้งนี้ คณะผูวจิ ัยไดมีกําหนดแผนงานการวิจัยไวอยางเปนขั้นเปนตอนและได
ดําเนินการตามแผนงานอยางตอเนื่อง สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานการวิจัย ไดดังนี้
ตารางแสดง กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยโครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
ลํา
ดับ

กิจกรรม
การวิจัย

วันที่

กลุมเปาหมาย /
จํานวนผูเขารวม

1

ประชุมจัดทําแผน
และขอเสนอ
โครงการวิจัย

1
มี.ค.
2551

หัวหนาทีมวิจัย
นักวิจัย ผอ.ศูนยฯ
ชาวนาคุณธรรม
200 คน

2

นําเสนอโครงการ
และแผนดําเนิน
การวิจัย

1–5
พ.ค.
2551

หัวหนาทีมวิจัยและ
นักวิจัย..ในเครือขาย
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณทุกโครงการ

3

การจัดทําแผน
กลยุทธ (เครือขาย
คุณคาขาว
คุณธรรม)

15
พ.ค.
2551

หัวหนาทีมวิจัย
นักวิจัย ผอ.ศูนยฯ
ชาวนาคุณธรรม
20 คน

วัตถุประสงค /
เปาหมายการวิจัย
1. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การโครงการประจําป
2551
2. รับสมัครสมาชิกใหม
ของโครงการ
1.นําเสนอกรอบคิดการ
ดําเนินงานโครงการและ
แผนปฏิบัติการที่เปนไปได
2.เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิและเครือขาย
เพื่อใหหัวหนาทีมวิจัย
นักวิจัย และ ผอ.ศูนยขาว
คุณธรรมไดรวมกัน
กําหนดทิศทางกาวเดินไป
ขางหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน

ผลลัพธที่ได
1. ขอเสนอโครงการวิจัยขาวคุณธรรม
และแผนการดําเนินงานโครงการ
2. ชาวนาสมัครเขาโครงการ รวมทั้งสิ้น
212 คน
ประชุมรวมที่ KU Home พรอมกันทุก
โครงการ 2 วัน และนําเอาผลงานขาว
คุณธรรมไปรวมจัด Boot ในงาน
แสดงผลงานนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิเคราะห SWOT และรวมกันกําหนด
วิสัยทัศน เครือขายชาวนา ที่มี ศีลเดน
เปนงาน ชาญวิชา พัฒนาคุณคา
สหกรณบุญนิยม ตนแบบสังคมชีวิต
พอเพียง และไดรวมกันกําหนด
ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การ

ลํา
กิจกรรมการวิจัย
ดับ
4 เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู

5

วันที่
24
พ.ค.
2551

นําสมาชิกขาว
26 - 30
คุณธรรมไปศึกษา พ.ค.
ดูงานและเขารับ
2551
การฝกอบรมเปน
วิทยากร
กระบวนการและ
วิทยากรเนื้อหา
(สรางตัวอยางที่ดี
มีคากวาคําสอน)

กลุมเปาหมาย /
จํานวนผูเขารวม
นักวิจัย
นักสงเสริม
ผอ. ศูนยฯและ
ชาวนาคุณธรรม
120 คน
เจาหนาที่สถาบัน
วิชาการดานสหกรณ
หัวหนาสวนราชการ
และแขกผูมีเกียรติ
30 ทาน

วัตถุประสงค /
เปาหมายการวิจัย
เพื่อสรุปบทเรียนจาก
ประสบการณที่ผานมา
คนหาชาวนาคุณธรรม
ตนแบบที่มีวิถีชีวิต ศีลเดน
เปนงาน ชาญวิชา

หัวหนาโครงการ
นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย
ผอ.ศูนยขาวคุณธรรม
และชาวนาสมาชิก
โครงการที่มีคุณ
ลักษณะเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
รวม 60 คน

เพื่อจัดตั้งศูนยฝกฝนอบรม
คุณธรรม กสิกรรม
ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร
เพื่อใหสามารถจัดการ
ฝกฝนอบรมขยายผลขาว
คุณธรรมสูชาวนากลุม
อื่นๆตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธที่ได
- ทางโครงกรฯ ไดรับเกียรติจาก
พณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี
มาเปนประธานในการประชุม และเปด
ฤดูทํานาโดยการหวานเมล็ดพันธุขาว
หอมมะลิ105ซึ่งทางโครงการไดรับ
พระราชทานมาจาสมเด็จพระเทพฯ
รัตนราชสุดา (หวานกลาขาวคุณธรรม)
- สรุปบทเรียนและเขียนหนังสือขาว
คุณธรรม สงเขาประกวดโครงการจัดทํา
บันทึกเรื่องราวดีดีในสังคมไทย จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
- จัดทําคูมือวิธีการตรวจรับรองศีล
ควบคุมคุณธรรมและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ภายในโครงการฯ

ไดดู ไดรู ไดทดลอง ลงมือปฏิบัติการ
จริงจนเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการบริหารจัดการศูนยฝกอบรมที่
สถาบันฝกอบรมผูนํา และเมื่อกลับมา
จังหวัดยโสธรแลวก็
จัดตั้งศูนยฝกอบรมคุณธรรม กสิกรรมT
ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร และไดเปดทํา
การอบรมเกษตรกรชาวนา ชาวไร
บุคคลทั่วๆไป จาก สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัดยโสธร 7 รุน และจัด
อบรมเกษตรกรลูกคาพักหนี้ของ
ธนาคาร ธกส. 4 รุน ซึ่งเปนการขยายผล
เครือขายขาวคุณธรรมสูชาวนาคนอื่นๆ
รวมขณะนี้เราได อบรมไปแลว จํานวน
1,578 คน

ลํา
ดับ
6

7.

กิจกรรม
การวิจัย
การจัดเวที
โรงเรียนชาวนา
คุณธรรม (จัดที่
ศูนยขาวคุณธรรม
ชุมชน ทั้ง 16
ศูนย)

. การจัดการดาน

การตลาดขาวคุณ
ธรรมสูระบบ
การคาที่ เปน
ธรรม (Fairtrade )

วันที่
7
มิ.ย.
2551
ถึง
31
ม.ค.
2552

1
ม.ค.
51
ถึง
31
มี.ค.
52

กลุมเปาหมาย /
จํานวนผูเขารวม
หัวหนาโครงการ
นักวิจัย ผอ.ศูนยขาว
คุณธรรม ชาวนา
สมาชิกในโครงการ
ทุกคน
และ มีการเชิญ
เจาหนาที่สวน
ราชการที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ใหเขามามีสวน
รวมดวย

วัตถุประสงค /
เปาหมายการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ชาวนาสมาชิกในโครงการ
ใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของโครงการ จนผานการ
รับรอง จาก องคกรรับรอง
มาตรฐานที่สากลใหการ
ยอมรับ
2.เพื่อจัดการดานการตลาด
ผลผลิตขาวคุณธรรมโดย
จดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาขาวคุณ ธรรม ตอ
กระทรวงพาณิชย

หัวหนาโครงการ
นักวิจัย ผอ.ศูนยขาว
คุณธรรม ชาวนา
สมาชิกในโครงการ
ทุกคน
เจาหนาที่สวน
ราชการที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ใหเขามามีสวน
รวมและหนวยเจรจา
ธุรกิจของ
บริษัทเอกชนที่เขา
รวมเจรจา

1.เพื่อจดทะเบียน

- กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง

เครื่องหมายการคา
ขาวคุณ ธรรม
2.พัฒนาการตลาดขาว
อินทรียคุณธรรมสูระบบ
การคาแบบ Fairtrade
3.เพื่อจัดสรรผลผลิตสงขาย
แกกลุมการตลาดที่
สนับสนุนใหเกิดการคา
อยางเปนธรรม
4.เพื่อสรางอํานาจการ
ตอรองราคาแกปญหาราคา
ขาวตกต่ําโดยไมตองไป
ประทวงเรียกรองของ
จํานอง จํานํา และขอความ
ชวยเหลือจากอํานาจรัฐ

พาณิชย ไดรับจดแจงขึ้นทะเบียน
เครื่องหมาย การคาขาวคุณธรรม
เรียบรอยแลว
- ดําเนินการตลาดโดยจัดสรรผลผลิต
ขาวคุณธรรมขายใหแก
1. หางสยามพารากอน และ The Mall
Group กรุงเทพฯ ปริมาณการขาย
ขาวสารมะลิ105 ขาวกลอง ประมาณ
30,000 กก. (ขาวสาร) ดําเนินการแปร
รูปสงตลอดป
2. บริษัทพลังบุญ จํากัด และบริษัทแด
ชีวิต จํากัด ปริมาณการขายขาวสารมะลิ
105 ขาวกลอง ขาวมะลิแดง ประมาณ
50,000 กก. (ขาวสาร)ดําเนินการแปรรูป
สงตลอดป

ผลลัพธที่ได
- สงเสริมใหสมาชิกชาวนาคุณธรรมให

ปฏิบัติศีลหา ลด ละ เลิกอบายมุข และ
ผลิตขาวในระบบเกษตรอินทรียตาม
มาตรฐานขาวคุณธรรม จํานวน 200
ครอบครัว รวมเนื้อที่ไรนาที่เปนเขตสงบ
สันติ อหิงสา และ ปลอดภัยจากสารพิษ
สารเคมีการเกษตร (Peace Area) 4,041ไร
(กระจายอยูในเขต จังหวัด ยโสธร
อํานาจเจริญ มุกดาหาร) และ คาดวาจะ
ไดผลผลิตขาวคุณธรรมประมาณ
1,464 ตัน
- จัดทํารายการวิทยุชุมชน(คําบอกเลา
จากชาวนา) เพื่อประชาสัมพันธ สื่อสาร
ขยายความรูดีๆสูกลุมชาวนา
- กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย ไดรับจดแจงขึ้นทะเบียนเครื่อง
หมาย การคาขาวคุณธรรม เรียบรอยแลว

ลํา
กิจกรรม
ดับ
การวิจัย
7. . การจัดการดาน
(ตอ) การตลาดขาวคุณ
ธรรมสูระบบ
การคาที่ เปน
ธรรม (Fairtrade )
(ตอ)

8.

การเชื่อมโยง
ประสาน ความ
รวมมือในการ
สรางเครือขาย

วันที่

กลุมเปาหมาย /
จํานวนผูเขารวม

วัตถุประสงค /
เปาหมายการวิจัย

ผลลัพธที่ได

3. เขารวมโครงการอรอยทั่วไทยสั่งไดที่
ไปรษณีย(สดจากนาถึงหนาบาน) คาดวา
จะขายขาวไดประมาณ 50,000 กก.
4. ออกรานขายขาวคุณธรรมงานวัน
เกษตรแหงชาติ ปริมาณขาวเปลือก
หอมมะลิ105 และขาวหอมมะลิแดง
รวมประมาณ 18,000 กก.
5. กําลังเจรจาการคาแบบเปนธรรมกับ
เครือขายรานสะดวกชื้อ จอยมารท
ของบริบัทเจริญโอสถ จํากัด โดยตกลง
ชื้อขาวหอมมะลิ105 จํานวน
100,000 กก. คาดวาจะดําเนินการสงไป
ขายไดตลอดป 2552
ตลอด 1. กลุมองคกรภาค
1. สนับสนุนการเชื่อมโยง 1. เกิดมีกลุมศูนยขาวคุณธรรมสํานักงาน
ระยะเ ประชาชนตางๆ
เครือขายกลุมผูผลิตขาว
กองบุญหนุนเกื้อ เปนองคกรเครือขายที่
วลา 2. หัวหนาโครงการ คุณธรรมใหสมาชิกรวมตัว มีคุณคา 16 กลุม พัฒนาผูนําที่เปน ผอ.
การ นักวิจัย ผอ.ศูนยขาว กันเปนเครือคุณคาที่
ศูนยฯ ใหเปนนักสงเสริมขาวคุณธรรม
วิจัย คุณ ธรรม ชาวนา
เขมแข็ง
และเปนผูตรวจศีล ตามหลักกลไกการ
สมาชิกโครงการทุก 2. เชื่อมโยงและประสาน ควบคุม ตรวจสอบกันเองในสังคม
คน
สัมพันธกลุม / เครือขาย
2. โครงการวิจัยมีกิจกรรมการจัดเวที
พันธมิตรอื่นใหมีกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการ
3. เจาหนาที่สวน
รวมอยางสรางสรรค
ราชการที่เกี่ยวของ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียวาระแหงชาติ
และผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพการ
ประชุม
3.โครงการวิจัย ใหความสําคัญกับการมี
หมูมวลมิตรที่มากขึ้นอยูตลอกเวลา
เพื่อวันขางหนา เชน เครือขายดาน
การตลาด เพื่อขายขาวใหแกผูบริโภค
โดยตรงการไปออกรานคาตางๆ
2.) เครือขายดานการเมืองภาคประชาชน
โดยประสานสัมพันธกับเครือขาย
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
3.) เครือขายดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ทั้ง วิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพ เผยแพรตอสาธารณชน

6.2 ผลการดําเนินงานปริมาณผลผลิตขาวคุณธรรม
ฤดูกาลในการผลิตขาวนาปของชาวนาในภาคอีสานนั้นจะเริ่มผลิตกันในชวงเดือนพฤษภาคม ตอเนือ่ ง
เรื่อยไปจนถึงชวงการเก็บเกีย่ วผลผลิต ประมาณเดือน มกราคม หรือ กุมภาพันธ ของปถัดไปจึงจะแลวเสร็จ
ดังนั้นภาษาเรียกขานการผลิตขาวนาปโดยทั่วไปจึงมีลักษณะเปน ปพ.ศ.หนึ่งแลวทับปถัดไป เชน ปการผลิต
2551/ 52 เปนตน โดยในปนี้ (ตลอดชวงการวิจยั ) โครงการวิจยั เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ไดสรุปผลการ
ผลิตขาวคุณธรรม มีปริมาณขาวเปลือก ดังนี้
6.2.1 ปริมาณขาวเปลือกที่โครงการรับซื้อรวบรวมไดจากสมาชิก
โครงการฯ ไดรวบรวมผลผลิตขาวเปลือกคุณธรรมจากสมาชิกโครงการ โดยจัดชื้อขาวเปลือกหอม
มะลิในราคาทีต่ กลงกันไว 16 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาประกันที่รฐั บาลกําหนดไวกิโลกรัม
ละ 15 บาท โดยประกาศรับซื้อในชวงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ แลวเก็บรวบรวมเปนสตอกขาวเปลือก
เอาไว ที่จดุ รวบรวมขาวของโครงการ 3 จุด ดังนี้
1. บริเวณศาลาขาวเปลือกวัดปาสวนธรรมรวมใจ อ. ปาติ้ว จ. ยโสธร จํานวน 150 ตัน มูลคาราคา
ขาว 2,500,000 บาท
2. ฉางขาวสหกรณเกษตรอินทรียหนองยอ จํากัด อ. กุดชุม จ. ยโสธร จํานวน250 ตัน มูลคาราคา
ขาว 3,900,000 บาท
3. ศูนยขาวคุณธรรมบานโนนคอทุง อ. หัวตะพาน จ. อํานาจเจริญ จํานวน 100 ตัน มูลคาราคา
ขาว 1,600,000 บาท
6.2.2 ปริมาณขาวเปลือกที่โครงการรับซื้อรวบรวมไดจากสมาชิก
ชาวนาคุณธรรมที่เปนสมาชิกโครงการวิจยั ครั้งนี้มีทั้งหมด 160 ครอบครัว แยกเปนกลุมๆตามระดับ
มาตรฐานการผลิตได 4 กลุม (เหมือนบัว 4 เหลา) ดังนี้
1. ระดับมาตรฐาน ขาวคุณธรรม ชาวนาผูผลิตตามมาตรฐานนี้ตองมีคุณธรรมชั้นปฏิบัติศีล 5 ขออยาง
เครงคัด ไมเปนผูมีอบายมุขตลอดเวลา ตองเขารวมโครงการมาแลวไมนอยกวา 2 ป ผลผลิตขาวตอง
ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากลมาแลว
2. ระดับมาตรฐาน ขาวคุณธรรมระยะปรับเปลี่ยน เปนผูมีคณ
ุ ธรรมเชนเดียวกับขอ 1. โดยสมัครเขารวม
โครงการยังไมถึง 2 ป (กําลังปรับเปลี่ยนระบบชีวิตตนเอง)
3. ระดับมาตรฐานขาวเกษตรอินทรียสากล ชาวนาตามขอนีย้ ังมีอบายมุขอยูบาง ปฏิบัติศีล 5 ขอดาง
พรอยและขาดบางบางครั้งคราว แตไดเขารวมโครงการมาแลวไมนอยกวา 2 ป ผลผลิตขาวไดผาน
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากลมาแลว
4. ระดับมาตรฐานขาวเกษตรอินทรียระยะปรับเปลี่ยน ชาวนาตามขอนี้มคี ุณสมบัติเชนเดียวกันกับ ขอ 3
โดยสมัครเขารวมโครงการยังไมถึง 2 ป (กําลังปรับเปลี่ยนระบบการผลิต)

สรุปตารางผลผลิตขาวคุณธรรมและจํานวนสมาชิกโครงการขาวคุณธรรม ประจําปการผลิต 2551 / 52
ประมาณการผลผลิตขาวแตละชนิด และ เนื้อที่การผลิต

สถานะผลผลิต
(จํานวนคน)

มะลิ 105
(กก)

พื้นที่
(ไร)

มะลิแดง
(กก)

พื้นที่
(ไร)

กข 15
(กก)

พื้นที่
(ไร)

กข 6
(กก)

ขาวคุณธรรมมาตรฐาน (69คน) 212,659

589 68,285

199 28,408

64 150,630

ขาวคุณธรรมปรับเปลี่ยน(23คน) 105,000

294

500

1.5

3,700

11

ขาวอินทรียมาตรฐาน (22 คน)

102,100

272

1,850

9

0

0

ขาวอินทรียปรับเปลี่ยน(46 คน)

207,880

533

1080

รวม (160 คน)

394

1,954.00

34,900

88.49

480.62

70,800

182

571.75

49 108,250

283

1,127.90

214 48,458 124 364,580 947.49

4,134.27

4.5 16,350

627,639 1,688 71,715

พื้นที่
(ไร)

รวมพื้นที่
สันติภาพ
ทั้งหมด(ไร)

6.3 ผลลัพธ ผลกระทบที่เกี่ยวจากการดําเนินโครงการ
โครงการวิจัยขอสรุปภาพรวมผลลัพธ ผลกระทบที่เกีย่ วเนื่องมาจากการดําเนินงานโครงวิจัยครั้งนีไ้ ด
ดังแผนฝงภาพประมิด ตอไปนี้

ชุมชนคนปฏิบัติศีล๕ ประชามีธรรม นําสันติภาพสูสังคม
ผลิตผลขาวคุณคา ชาวนาปลอดอบายมุข

ขาว
คุณธรรม
1,954 ไร
69 ครอบครัว

วัฒนธรรมการผลิตที่เกื้อกูล เกษตรอินทรีย มาตรฐาน
รักษคน รักษปา รักษทุงนา ถิ่นไท

เนื้อที่ 3,500ไร 100 ครอบครัว

สวัสดิการ กองบุญหนุนเกื้อ ดูแล

ออมเพื่อให เกิด แก เจ็บ ตาย มีสมาชิก 1,300 คน
สถานีวิทยุชุมชน
สื่อสรางสรรค คลื่นพัฒนามนุษย

สภาผูฟ ง 12,000 คน รับขอมูลขาวสาร
ผาน คลื่น FM 91.5 MHz สื่อสรางสรรค

โครงการสามารถสงเสริมสนับสนุนสมาชิกชาวนนาคุณธรรมที่เขารวมในโครงการวิจัย ใหเปน
ชาวนาผูปฏิบตั ิธรรมไปพรอมๆกับการปฏิบัติงานในไรนาของตนตามวิถีชีวิตชาวนาทั่วไป สมตามคําเทศนา
สั่งสอนของทานพุทธทาส(พระธรรมโกศาจารย) ผูซึ่งองคการยูเนสโกไดยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลก
ที่วา การทํางาน คือ การปฏิบัติธรรม ขาวคุณธรรมพิสูจนแลววามีความเปนไปไดจริง ขอเพียงแตใหเราไดลง
มือทําอยางจริงๆจังเสียที
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามกระบวนโรงเรียนชาวนาคุณธรรมสามารถสงเสริมการผลิตขาว
พืชผัก ผลไม ฯลฯ ใหไดผลิตออกมาอยางมีคุณคา จนเรากลาที่จะเรียกขานไดอยางภาคภูมิใจวา นี้ คือ ขาว
คุณคาผลิตผลชาวนาคุณธรรม (ขาวคุณธรรม) ประชาชน คนผูบริโภคทั่วไป ตางใหการยอมรับวา
กระบวนการตรวจศีลชาวนา การตรวจสอบคนหาตัวจริง และการควบคุมดูแลกันเองของคนในสังคมชุมชน
ดวยกันเอง (Social control) นั้น ทําใหเกิดตัวแบบของของชาวนาผูที่มี ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา แตละคนมี
ความกลา สามารถทาพิสูจน ตัวตน หนาตาและพื้นดินบริเวณไรนาของเขา เปนการสรางจุดยืนที่มั่นคง มี
ศักดิ์ศรีใหแกชาวนา
โครงการวิจัยนี้นับวาเปนการเรียนรูควบคูก ับการปฏิบัติจริงที่สอดรับและถูกตองตามหลัก ปริยตั ิ
(วิชาการ) ปฏิบัติ (ทําไดจริง) และ ปฏิเวท (out come) การปฏิบัติธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูผลิต(ชาวนา)และครอบครัว นั้นเปนตนทาง(ตนธาร)ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน และ เปนการทําใหคนไทยไดนอ มนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จ
เจาอยูหัวมาสูการปฏิบตั ิอยางเปนรูปธรรม ซึ่งนับเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคน (พัฒนามนุษย ) ใหกับ
ประเทศชาติบา นเมือง หากการรวมตัวของกลุมคนดีเหลานี้เกิดขึน้ เปนเครือขายที่เขมแข็งแลวคําตอบ ตอ
คําถามเรื่องการมีคุณคาของการรวมตัว หรือตอบคําถามเรื่องการพัฒนาคุณคาสหกรณไดอยางชัดเจน
การขยายผล ในเชิงปริมาณ นั้นควรมีการเปดกวางใหชาวนา ประชาชทั่วไปสมัครเขารวมทําความดี
ใหมากขึน้ ทั้งในระดับรายบุคคล ระดับกลุม / สหกรณในระบบ / องคกรเครือขาย และการขยายผลในเชิง
คุณภาพ จําเปนตองนํากระบวนการทีก่ ลาวไวแลวในการวิจัยนี้ไปสงเสริมใหสมาชิกโครงการฯ ทํางานในนา
ไรไปพรอมๆกับการปฏิบัติธรรม
ผูที่มีสวนเกีย่ วของควรจะนําเอากระบวนการวิจัยทีไ่ ดทําอยางเปนระบบครบวงจรนี้ไปขยายผลตอให
ทั่วประเทศ โดยสรุปแลว การดําเนินงานโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมนัน้ โครงการสามารถ
ดําเนินการไปไดตามแผนทีก่ ําหนดไว คือ แผนการสงเสริมคุณธรรม แผนการผลิต แผนการตลาด และ
แผนการพัฒนาชุดความรูดานตางๆ ซึ่งโครงการสามารถขยายสมาชิกเครือขายชาวนาคุณธรรมไดเพิ่มขึ้นเปน
จํานวน 160 คน (เพิ่มขึ้น103 % ) และขยายศูนยขาวคุณธรรมชุมชนเพิ่มเปน จํานวน16 ศูนย ขณะที่การตรวจ
ศีล เพื่อรับรองคุณธรรมในตัวคนและการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียระดับสากล เพื่อรับรอง
กระบวนการผลิตที่ไรสารพิษทั้งในเมล็ดขาวและในใจคน ดําเนินไปไดดวยดี

บทที่ 6
ปญหาและขอเสนอแนะ
7.1 ปญหา
โครงการวิจัยดําเนินการไปไดคอนขางดี แตตลอดระยะเวลา การดําเนินงานของโครงการ
ซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับชาวนา เกษตรกรผูทําการผลิตแบบที่ตองลงหุนรวมกันกับธรรมชาติ ใน
สภาวะที่ ฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ ฝนฟาไมอํานวย นั้นเกษตรกรชาวไรชาวนาไดรับผลกระทบจาก
ฝนแลงในปทผี่ านมา ปญหาก็กระทบกลับมาสูโครงการอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะการ
จัดทําแปลงทดสอบเรียนรูของโรงชาวนาคุณธรรม ตนกลาแกจัดกวาจะไดปก ดํา เมือ่ ปกดําแลวน้ําก็
แหงตลอด เราตองสูบน้ําจากสระขึ้นมาใสในแปลงปลูกขาวเพื่อเรียนรู พอสูบไปไดไมนานน้ําใน
สระก็แหงหมด เมื่อไมรูจะแกไขอยางไร ก็ไดแตรอฝนจากฟา จนทายที่สุดพวกเราก็ชวยกันผานบท
ทดสอบเรื่องธรรมชาติ ที่ไมเอื้ออํานวยนี้ไปไดดว ยการทําใจ
ปญหาบางอยางเมื่อเกิดขึ้นแลวเรากลับนํามันมาเปนยาชูกําลัง ปญหาทําใหเราไดปญ
 ญา
ความคิดเพิ่มขึน้ เชน กรณีมผี ูไมเขาใจ (เปนนักเลือกตั้ง) เขากลาวหาวา โครงการขาวคุณธรรม
หลอกชาวนาใหไปชุมนุมทางการเมืองแลวรับเงินคาหัวมาใสกระเปา นักวิจยั และชาวนาพวกนี้พา
กันขายธรรมะกิน การแกปญ
 หาใหดีที่สุดของโครงการคือเฉยไวไมโตตอบ และลงมือทํางานให
หนักตอไป ไดปญญาเพิ่มจริงๆ
ปญหาตอมา เนื่องจากโครงการวิจยั ครั้งนีม้ ีพื้นที่ดําเนินงานกระจายอยูกวางไกลกันมาก
(กินพืน้ ที่ 3 จังหวัด) การเขาไปสนับสนุนสงเสริมการผลิตขาวคุณธรรม การตรวจรับรองฟารม
เกษตรอินทรีย การตรวจคุณธรรมและการตรวจ ศีลตองใชระยะเวลาดําเนินการนานพอสมควร ไม
แปลงการผลิตอยูหางไกลไมติดตอเกีย่ วเนือ่ งกันไป ก็ทําใหพื้นสันติแหงภาพไมเปนผืนใหญ
ติดตอกัน อีกทั้งการขนสงผลผลิตขาวมารวมกันไวเพื่อสรางอํานาจการตอรองราคาขาย(ขาย
รวมกัน) ณ จุดใดจุดหนึ่งนัน้ ทําใหมีคาใชจายสูง
ดวยการที่พวกเราทีมนักวิจัยทั้งหมด นัน้ เปนชาวนา เมื่อตองมางานวิจยั ก็เปนแบบนักวิจัย
มือใหมไมถนัดการเขียนผลงานหรือไมรูทศิ ทางวาจะเขียนรายงานไปอยางไรดี รายงานฉบับ
สมบูรณนี้ก็จึงไมแนใจวามันจะสมบูรณจริงหรือไม แตอยางไรเสียพวกเราก็ไดทุมเททํามันขึ้นมา
ดวยมือของเราแลว ถามีจุดออนใด ขอผิดผลาดตรงไหนเราขอนอมรับขอเสนอแนะจากทานผูมีใจดี
ใหจงโปรดไดชี้แนะแกเราทีมนักวิจัยดวยครับ

7.2 ขอเสนอแนะ
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ดําเนินงานมาจนสามารถสงเสริมสนับสนุน
สมาชิก ใหปฏิบัติธรรมไปพรอมๆกับการปฏิบัติงานตามวิถีชีวิตชาวนา (การทํางาน คือ การปฏิบตั ิ
ธรรม) ผลิตผล (ขาว พืชผัก ฯลฯ ) ที่ชาวนากลุมนี้ทําการผลิตออกมา จึงทรงคุณคา สามารถเรียก
ขานไดอยางภาคภูมิใจวานี้ คือ ขาวคุณคาผลิตผลชาวนาคุณธรรม (ขาวคุณธรรม)
ประชาชนคนในสังคมตางใหความสนใจโครงการขาวคุณธรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
หลายสวนงานไดติดตอขอเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก ระบวนการสงเสริมการผลิต การตลาด
การตรวจศีลและมาตรวจสอบคนหาตัวจริงของชาวนาผูทมี่ ี ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา หนาตา และ
นาไร เปนอยางไร? อยูที่ไหน? เพื่อสรางความมั่นใจวามีเรื่องดีๆอยางนี้เกิดขึน้ ในสังคมจริงหรือ?
เมื่อเขาไดพิสูจนทราบความจริงแลว ทุกคนตางกลาวชื่นชมตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และสถาบันวิชาการดานสหกรณ แหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วา สนับสนุนโครงการได
ถูกตองตามหลัก ปริยัติ (วิชาการ) ปฏิบัติ (ทําไดจริง) และ ปฏิเวท (out come) กลุมชาวนา กลุม
เกษตรกร สหกรณการเกษตร หรือสหกรณอื่นๆ ทั่วประเทศ ควรจะนําเอากระบวนการที่ทําได
อยางครบวงจรนี้ไปขยายผล ”
การดําเนินโครงการขาวคุณธรรม มีวัตถุประสงคที่จะ ขยายผล ในเชิงปริมาณ (เปดกวาง
ใหชาวนาทัว่ ไปสมัครเขารวมทําความดีใหมากขึ้นทั้งในระดับรายบุคคลและระดับกลุม / สหกรณ
ในระบบ / องคกรเครือขาย ) ในเชิงคุณภาพ (สงเสริมใหสมาชิกโครงการฯ ทํางานในนาไรไป
พรอมๆกับ การปฏิบัติธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูผลิตและครอบครัวชาวนาสูก ารพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน) และ การทําใหสมาชิกนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา
คน (พัฒนามนุษย ) ใหกับประเทศชาติบา นเมือง แถมยังตองรวมกลุมคนดีเหลานีใ้ หเปนเครือขาย
เพื่อตอบคําถามเรื่องการมีคุณคาใหไดอยางชัดเจน
โครงการฯ ขอเชิญชวนและเรียกรองให สกว.ไดใหความสนใจลงพื้นที่ มาตรวจสอบ มา
เจาะลึกคนหาความจริง และใหคําแนะนําโครงการฯ เพื่องสรางตัวแบบกระบวนการชาวบาน
(แมพิมพหรือเบาหลอม) หลอหลอมและพัฒนาคนดี (ศีลเดน) คนเกง (เปนงาน) คนเทาทัน (ชาญ
วิชา) สูสังคมประเทศชาติ พรอมกับเปนเจาภาพจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการในพืน้ ที่
หรือสาธารณะในระดับตางๆที่เหมาะสม และนําไปขยายผล ตอไป
จากผลการวิจยั ในครั้ง ทีมวิจัยโครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม มีความคิดเห็นทีจ่ ะ
เสนอตอ สกว. วา สกว. ควรจะมีการทําวิจัยตอเนื่องเพื่อตอบโจทยคําถาม 3 ขอตอไปนี้ใหชัดเจน
คือ

1. ศึกษาหาคําตอบวา แนวทางวิธีการแกไขปญหาหนี้สินชาวนาและราคาผลผลิตตกต่ํา ให
ไดผลสําเร็จอยางยั่งยืนโดยไมตองประทวงเรียกรองขอความชวยเหลือจากรัฐบาล ของเครือขาย
คุณคาชาวนาคุณธรรมนั้นเขาทํากันอยางไรบาง
2. ศึกษาหาคําตอบวา วิธีการลุกขึ้นสู เพื่อกอบกูและสรางศักดิ์ศรีชาวนา ใหไดคุณคาทัง้ มิติ
คุณธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ของเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรมเขาทํากันได
อยางไร
3. ศึกษาหาคําตอบวา การพัฒนาระบบตลาดแลกเปลี่ยนสินคาและบริการอยางเปนธรรม
ดวยการใช เกือ้ (เงินตราชุมชน) ที่มีกองบุญหนุนเกื้อเปนฐาน นําไปสูการจัดสวัสดิการชุมชนและ
สรางการพึ่งตนเองอยางพอเพียงของเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรมไดอยางไร

13 อปค.2131-51-01นายสามารถ เบาทอง

14 อปค.2211-51-01นางบรรจง คําภีระ

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

ํ น
10 อปค.2111-51-02นายภัคพล คาตั
ุ ง
11 อปค.2121-51-01นายแมน สขส
12 อปค.2121-51-02นายค้ํา พันนา

กข 6

8 อปค.1612-51-01นางบรรเลง ผิวทอง
9 อปค.2111-51-01นายบุญธรรม พิลาชัย

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

ขนเพชร
ั
สมคะเน
อุปนิสากร
อุปพันธ

กข 15

อปค.1162-51-01นายชัยยุทธ
อมค.1222-51-01นายคําสิงห
อปค.1231-51-01ร.อ.แสงชัย
อปค.1611-51-01นางสมจิตร

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

4
5
6
7

มะลแดง
ิ

2 อปค.1141-51-01นางพร แสงใสแกว
3 อปค.1161-51-01นางไพทูลย แกนคํา

35 หมู 6 บ.หนองงอก ต.หนองหิน

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

1 อปค.1131-51-02นางทองพูน หนองงอก

2,000

7

-

-

-

-

-

-

16-16-8 มะลิแดง ปรับเปลี่ยน

1,500
1,500
300
4,000
2,500
10,000
10,000
3,000
3,000
3,600
4,200
2,000
4,000
2,800
2,800
2,500
3,000

3.5
4
1
10
7
30
25
8
10
12
7
5
13
7
7
5
7.5

500

ปรับเปลี่ยน
16-16-8 มะล105
ิ
ปรบเปลี
ั ่ยน
16-16-8
_
ปรบเปลี
ั ่ยน

1,500
_

3
_

_
_

1,500
1.5
สวน
_
_
_
_

1

8

6 ม.ค. 51 พ.ค. 50 16-16-8

6
12
6.5
5
4
15
17
41
30
10
13
15
7.75
14
16
8
15
10
9
0.5
5.44
2.49

6 ม.ค. 51 พ.ค. 50 16-16-8

2
93 ม. 4 บ.หนองเปา ต.ทุงนางโอก
1
23 หมู 4 บ.โนนทรายงาม ต.หนองคู
1
2
168 หมู 7 บ.หนองคู ต.หนองคู
1
12 ม. 5 บ.หนองแคน ต.ดงแคนใหญ
1
155 หมู 3 บ.หนองเลิง ต.แคนนอย
1
105 หมู 12 บ.นากลาง ต.บงค
ุ า อ.เลิงนกท 1
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
2
2 หมุ 5 บ.นากอก ต.บงค
ุ า
1
227 หมู 9 บ.นาปลี
้ํ ก ต.นาปลี
้ํ ก อ.เมอง
ื
1
2
203/1 หมู 9 บ.นาปลี
้ํ ก ต.นาปลี
้ํ ก อ.เมอง
ื
1
17 หมู 1 บ.นาหมอมา ต.นาหมอมา
1
108 หมู 1 บ.นาหมอมา ต.นาหมอมา
1
อ.เมอง
2
ื จ.อํานาจเจริญ 37000
40 หมู 7 บ.นาดอกไม ต.นายม
1
อ.เมอง
2
ื จ.อํานาจเจริญ 37000
3
4
28 หมู 5 บานโนนค

อทงุ
1
ต.โพนเมืองนอย

2

ว.ด.ป.

ว.ด.ป. ชื่อสารเคมี ขอรับรอง

31 มี.ค. 51 พ.ค. 50 16-16-8

มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

-

ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยน

6 ม.ค. 51 ก.ย 50

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

6 ม.ค. 51 ก.ย 50

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

29 มี.ค. 51 ก.ย 50

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

6 ม.ค. 51 ก.ย 50

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

6 ม.ค. 51 ต.ค. 48

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

5 ม.ค. 51 ต.ค. 48

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

5 ม.ค. 51 ต.ค. 48

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

5 ม.ค. 51 ต.ค. 48

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 51
6 ม.ค. 50
6 ม.ค. 50

46-0-0 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

ก.ย 50
ก.ย 50
ส.ค 50
ก.ย 50
ก.ย 47
ก.ย 47
ก.ย 50
ก.ย 50
ก.ย 50
ก.ย 50
ก.ย 45
ก.ย 45

ชนดพื
ิ ช / ประมาณการผลผลิต (กก.)

สถานะ
มะล105
ิ

สมาชกิ

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

ที่

แปลงที่

ลําดบั

รายชื่อสมาชกผสมั
ิ ู ครขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยคณธรรมป
ี ุ
2551
(ประมาณการผลผลิตของโครงการ)
รหสั
ชื่อ-สกลุ
ทอย
ี่ ู
วันสมัครเขาร
 วมโครงการ ใชสารเคมีครงสดท
ั้ ุ าย พชท
ื ี่

16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

46-0-0 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15 ะลิ105,กข 1 ปรับเปลี่ยน
16-16-8

-

1,500
2,000
500
400
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,600
2,000
800
400
-

_
_

_
_
1,000 2.49

4

5
6
1.5
1
3
5
3
5
5
4
5
2
1
-

16 อปค.2211-51-03นางบุญทัน ศริิ วาลย

17 หมู 5 บ.โนนคอทงุ ต.โพนเมองน
ื อย
อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240
อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240
ื อย
17 อปค.2211-51-04นายธวัชชัย รักษาพันธ 18 หมู 5 บ.โนนคอทงุ ต.โพนเมองน
อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240
18 อปค.2211-51-05นายดารงค
ํ
มานะพิมพ 132 หมู 5 บ.โนนคอทงุ ต.โพนเมองน
ื อย
ื อย
19 อปค.2213-51-01นายเพียร ลอมทอง 100 หมู 9 บ.เวียงหลวง ต.โพนเมองน
อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240
ุ
20 อปค.2221-51-01นางหนูการ ขมทอง

21 อปค.5111-51-01นายวานิช ยิ่งยืน

22 อมค.5211-51-01นายเขียน สมคะเน

106 หมู 2 บ.โนนคอนอย
 ต.หนองแกว
อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240

20 หมู 7 บ.เหลาสูง ต.ไผใหญ

อ. มวงสามสิ
บ จ.อุบลราชธานี 34140
46/3 ม.4 บ.กอก ต.กอก อ.เขื่องใน

10.61 6 ม.ค. 50 ก.ย 45
5.15 6 ม.ค. 50 ก.ย 45
4.4 6 ม.ค. 50 ก.ย 45
0.75 6 ม.ค. 50 ก.ย 45
0.5 6 ม.ค. 50 ก.ย 45
10 29 มี.ค 51 ก.ย 50
6 29 มี.ค 51 ก.ย 50
7 6 ม.ค. 51 ก.ย 50
16 31 มี.ค 51 ก.ย 50
4 31 มี.ค 51 ก.ย 50
13 5 ม.ค. 51 ต.ค 48
9 6 ม.ค. 51 ก.ย 50
3 6 ม.ค. 51 ก.ย 50
3 6 ม.ค. 51 ก.ย 50
15 31 มี.ค 51 ก.ย 50
0.75 31 มี.ค 51 ก.ย 50
4.5 31 มี.ค 51 ก.ย 50
9 31 มี.ค 51 ก.ย 50
1.5 31 มี.ค 51 ก.ย 50
6 31 มี.ค 51 ก.ย 35
21 31 มี.ค 51 ก.ย 35
18 31 มี.ค 51 ก.ย 35
7.5 6 ม.ค. 51 ก.ย 50
7.5 6 ม.ค. 51 ก.ย 50
0.75 6 ม.ค. 51 ก.ย 50
454.59

_
_
_

15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

2,000
2,400
2,000
5,000
2,000
3,000
4,500
2,000
4,000
5,000
2,000
2,000
1,400

5
6
5
16
5
9
15
5
10
15
6
5
7

106,000

296

500

15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15

-

ปรับเปลี่ยน

15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
16-16-8
16-16-8

-

ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยน

15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15

-

ปรับเปลี่ยน

15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน

กข 15
15-15-15 กข 15
15-15-15

ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยน

15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
15-15-15 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
16-16-8 มะลิ105 ปรับเปลี่ยน
16-16-8

-

ปรับเปลี่ยน

_
_
_
_
_
_
ปลูกหญา
ปลูกหญา
400
1,800
1.50 3,700

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

10
5
_

กข 15

3,000
1,500
_

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

16-16-8 มะล105
ิ
ปรบเปลี
ั ่ยน
16-16-8 มะล105
ิ
ปรบเปลี
ั ่ยน
16-16-8 มะล105
ิ
ปรบเปลี
ั ย่ น
16-16-8
- ปรบเปลี
ั ย่ น
16-16-8
- ปรบเปลี
ั ย่ น

_
_
_

1
6
11

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

1
2
3
4
5
1
2
2
1
2
1
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3

ว.ด.ป. ชื่อสารเคมี ขอรับรอง

กข 6

163 หมู 5 บานโนนค

อทงุ
ต.โพนเมืองนอย

อ.หวตะพาน
ั
จ.อํานาจเจริญ 37240

ว.ด.ป.

ชนดพื
ิ ช / ประมาณการผลผลิต (กก.)

สถานะ

มะลแดง
ิ

15 อปค.2211-51-02นางนงคาร กอกุล

วันสมัครเขาร
 วมโครงการ ใชสารเคมีครงสดท
ั้ ุ าย พชท
ื ี่

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

สมาชกิ

ทอย
ี่ ู

มะล105
ิ

ที่

ชื่อ-สกลุ

พนท(ไร)
ื้ ี่ 

รหสั

แปลงที่

ลําดบั

_
_
1,200

_
_
4

2,000
5
800
2
2,000
4
2,500
6
1,200
3
1,200
3
300 0.75
1,200
3
2,800
4
2,000
6
750
2
250 0.75
36,400 92.49

