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โครงการกองทุนคนกับควาย 
“น าควายคืนสูไ่ร่นา น าพาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน 
น าสู่การฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยน้อมน าในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
๑. ชื่อโครงการ 

โครงการกองทุนคนกับควาย “น าควายคืนสู่ไร่นา น าพาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน น าสู่การฟื้นคืน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. เจา้ของโครงการ 

คณะผู้เริ่มการก่อตั้งสมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านซับแดง 
ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๖๐ 

๓. ความเป็นมา 

ในอดีตวัวควายเป็นสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้แรงงานที่ใกล้ชิดกับชาวไร่ชาวนา เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการด ารงชีวิตของ
คน ที่รู้จักใชแ้รงงานวัวควายในการเพาะปลูก ลากจูงล้อเกวียนในการขนส่งใกล้ไกล ต่อมาเห็นว่าการใช้แรงงานสัตว์มี
ข้อจ ากัดหลายอย่าง จึงพัฒนาไปสู่การใช้แรงงานเครื่องจักรกลซึ่งมีต้นทุนพลังงานจากน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเชื้อเพลิง 
ตลอดจนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนับวันแต่จะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาขาดทุน มี
หนี้สินเพิ่มพูนเป็นดินพอกหางหมู และบ้างต้องสูญเสียที่ดินท ากินไปเนื่องจากถูกเจ้าหนี้ฟ้องยึดและขายทอดตลาด ตก
อยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ครอบครัวล่มสลาย ลูกหลานเติบโตขึ้นในสภาพความคิดจิตส านึกท่ีอ่อนแอ ตกเป็น
ทาสสิ่งเสพติด กลายเป็นภาระทางสังคมของชุมชนและประเทศชาติโดยรวม 

ในท่ามกลางกระแสเสื่อมทรุดทางเศรษฐกิจและสังคม ทรงมีพระราชด ารัสเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ตักเตือนคนไทยให้ลดละแนวทางท่ีฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับกระแสบริโภคนิยมที่ต้องพ่ึงภายนอกเป็นส าคัญ  กลับมาสู่
แนวทางพ่ึงตนเองที่ยั่งยืนกว่า 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต้องการเจริญรอยในเบื้องพระยุคลบาท บุคคลคณะหนึ่งจึงร่วมกันเริ่ม
การก่อตั้งสมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควายขึ้น เพ่ือน าควายคืนสู่ไร่นา น าพาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน และน าสู่
การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าเอาแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงมายึดมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจ 
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๔. หลักการและเหตุผล 

เกษตรกรรมเป็นบริบทหนึ่งของการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ า ดังนั้นแม้เพียงท าการเกษตรก็ยังต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ า กล่าวคือต้องพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมของระบบ
นิเวศวิทยาลุ่มน้ า ไม่ใช่พิจารณาแบบแยกส่วนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นมุ่งแต่จะพัฒนาผลผลิตให้ได้ปริมาณโดยที่
ไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบอันเกิดจากการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก เป็นต้น 

ในช่วงปลายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ (ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๙) มีการทบทวน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่านับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการวางแผนดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕ จนถึงเวลานี้ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก1 ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน2 

เดิมการผลิตทางเกษตรเป็นการผลิตเพื่อกินและใช้ภายในครัวเรือน เป็นเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ ต่อมามี
การวางแผนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือส่งออก เป็นเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยว นานวันเข้ามีผลท าให้คุณภาพของดินเสื่อมโทรมลง เพื่อเพ่ิมผลิตภาพของดินจึงมีการน าสารเคมีมาใช้บ ารุงดิน
และก าจัดศัตรูพืช เป็นเหตุหนึ่งซึ่งน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์
โดยทั่วไป 

ซ้ ามิหน า.. ปรากฏว่าเกษตรกรรมเคมีเชิงเดี่ยว นอกจากท าให้ผลิตภาพของดินเสื่อมโทรมลงดังกล่าวแล้ว ยังน า
สิ่งปนเปื้อนท่ีเป็นสารพิษจากเคมีภัณฑ์การเกษตรหลายชนิด เช่นสารฆ่าหญ้า ฆ่าหอย ฆ่าปู ฯลฯ ตกค้างอยู่ในดิน และ
ถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ า น าพิษภัยมาสู่ตนเองซึ่งเก็บหาสัตว์น้ า พืชน้ า มาเป็นอาหาร ประหนึ่งดังเป็นการวางยาพิษตนเอง 
และน ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่พัฒนามาจากสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เกิดจากสารพิษท่ีมากับเคมีภัณฑ์การเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตโดยมุ่งหวังว่าจะได้จ านวนเงินจากการขายผลผลิตที่มากขึ้น หัวไร่ปลายนาที่เคยมีสภาพ
เป็นป่าต้นน้ าก็ถูกท าลายโค่นถางและเผาผลาญ เพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูก โดยที่หารู้ไม่ว่ายิ่งขยายพ้ืนที่มากข้ึน ต้นทุน

                                                 

1 สนัติ บางออ้ รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. ธนัวาคม ๒๕๔๘. ทนุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (บทน าเสนอประกอบการบรรยาย). โดยใหนิ้ยาม

ทรพัยากรธรรมชาต ิหมายถงึทรพัยากรน า้ ทีด่นิ ป่าไม ้ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ แร่ธาตแุละพลงังาน ส่วนคุณภาพสิง่แวดลอ้ม หมายถงึเรื่องอขงอากาศ ขยะมลูฝอย ของ

เสยีอนัตราย แหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน 

2 สนัติ บางออ้. เรื่องเดยีวกนั. กล่าวถงึสถานการณท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เริ่มจากสถานการณท์รพัยากรน า้ มปีญัหาการขาดแคลน ขณะทีค่วามจแุหล่งน า้มเีพยีง ๕๑,๑๐๐ ลา้น ลบ.ม. แต่มี

ความตอ้งการใชน้ า้ในปี ๒๕๔๘ ถงึ ๙๒,๗๓๖ ลา้น ลบ.ม. ปญัหาน า้ท่วม เกิดน า้ท่วม ๖๖ คร ัง้ในปี ๒๕๓๕ เสยีหาย ๕,๐๐๐ ลา้นบาท เป็น ๒๐๐ คร ัง้ในปี ๒๕๔๕ เสยีหาย ๑๓,๐๐๐ ลา้นบาท และคุณภาพ

น า้ก็เสือ่มโทรมลง ลดจากเกณฑด์ ีลงมาอยู่ในเกณฑพ์อใชเ้กือบเท่าตวั สถานการณด์า้นดนิและทีด่นิ ที่ดนิเสือ่มโทรมลงรอ้ยละ ๖๐ เพิ่มขึ้น ๑๐ ลา้นไร่ในรอบ ๑๐ ปี การถอืครองที่ดนิท  ากินโดยเฉลีย่ลดลง

จาก ๒๑ ไร่/คน ในปี ๒๕๓๖ เหลอื ๑๙.๓ ไร่/คน ในปี ๒๕๔๖ สถานการณป่์าไม ้ป่าไมถู้กท าลายจนระบบนิเวศเสยีสมดุล พื้นที่ป่าลดลงจากรอ้ยละ ๕๓.๓ ในปี ๒๕๓๖ เหลอืรอ้ยละ ๓๒.๖ ในปี ๒๕๔๖ 

พื้นที่ป่าปลูกเพิม่ขึ้น แต่ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ มสีตัวป่์าทีใ่กลจ้ะสูญพนัธุถ์งึ ๕๘๖ ชนิด แนวโนม้เพิ่ม ๔ ชนิด/ปี  ป่าชายเลนลดจาก ๒.๐๕ ลา้นไร่ในปี ๒๕๐๔ เหลอื ๑.๕ ลา้นไร่ในปี ๒๕๔๖ 

ปะการงัรอ้ยละ ๕๐ หญา้ทะเลรอ้ยละ ๓๐ อยู่ในสภาพเสือ่มโทรม อตัราจบัสตัวน์ า้ลดลง ๓ เท่าตวั ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ถงึแมจ้ะเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึ้น แต่ยงัคงอยู่ในเกณฑเ์สือ่มโทรม ขยะและ

ของเสยีอนัตราย ๒๒ ลา้นตนัและขยะชุมชน มกีารก าจดัอย่างถูกตอ้งเพยีงรอ้ยละ ๓๐ ในเขตเมอืงหลกัมฝีุ่ นละอองขนาดเลก็และเสยีงเกินระดบัมาตรฐาน ฯลฯ 
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การผลิตต่อไร่ก็ทับทวีสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว นอกจากป่าต้นน้ าถูกท าลายแล้ว การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกก็คือการขยายยอด
หนี้โดยตรงนั่นเอง 

ทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต ที่มุ่งหวังที่จะท าให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรพ่ึงตนเอง ไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ม่ัง แต่ผลลัพธ์ยอด
สุดท้ายกลับหาเป็นเช่นนั้นไม่ 

ผ่านช่วงระยะเวลาการ “หันเปลี่ยน” ราว ๔ ทศวรรษ เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเคมี 
ผลลัพธ์ยอดสุดท้ายคือจ านวนหนี้สินที่พอกพูน ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องไปแสวงโชคยังตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ้ าร้ายเมื่อเศรษฐกิจโลกถึงคราวซวนเซและบ้างถึงขั้นล่มจม ยังผลให้เศรษฐกิจบ้านเราก็เซซวนไม่แพ้
เศรษฐกิจโลก 

คนงานถูกเลิกจ้าง ต้องหวนคืนสู่บ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอน โชคดีท่ีไร่นาสาโทและเรือนชานบ้านช่องยังเหลืออยู่
บ้าง ถึงแม้หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์จะถูกยึดไว้เป็นหลักประกันหนี้ในธนาคาร ก็ยังหวังว่าจะมีที่ทางท าอยู่ท ากิน บ้างก็
โชคร้ายเนื่องจากที่ท ากินที่เคยมีถูกยึดขายทอดตลาดไปแล้ว 

ท่ามกลางชะตากรรมเช่นนี้ แนวทางพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทรงให้ไว้เนิ่นนานมาแล้ว กลายเป็น
สิ่งวิเศษที่จะช่วยชีวิตผู้ล้มละลายมาจากตลาดแรงงานในเมืองอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนไม่ใส่ใจ
เท่าท่ีควร ตรงกันข้ามกลับฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับเศรษฐกิจฟองสบู่ และต่างทิ้งลูกหลานไว้ให้เป็นภาระของปู่ย่าตายาย ซึ่ง
อ่อนล้าโรยแรง ไฉนเลยจะอบรมสั่งสอนลูกหลานได้ดังเดิม เนื่องจากลูกหลานถูกเลี้ยงด้วยเงิน ปู่ย่าตายายถ้าไม่มีเงินก็
ไม่มีอ านาจพอที่จะสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนรู้ผู้ดี 

ทว่า.. เมื่อถึงคราวจ าเป็นต้องหวนคืนสู่รากเหง้า กลายเป็นว่ามีสิ่งท้าทายของยุคสมัยขวางทางอยู่เบื้องหน้า
มากมายนัก เริ่มจากเรื่องแนวทางความคิด จะเอาอย่างไรดีระหว่างสิ่งที่ผุกร่อนไปแล้ว กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตาม
แนวทางท่ีพ่ึงพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันว่าจะไม่หลงทิศผิดทางไปกันใหญ่ 

ในโลกทุนนิยม โดยเฉพาะทุนนิยมสามานย์ คนที่จะมั่งคั่งฮ่ังมีย่อมต้องหลอกลวง ขูดรีด สะสมก าไรไปจากการ
ล้มละลายหายนะของผู้ใช้แรงงาน เรื่องนี้เป็นสัจธรรมที่คงทนต่อการพิสูจน์มานักต่อนักแล้ว ยิ่งผู้ใดมีกลอุบายที่แยบยล 
ผู้นั้นก็จะได้ทั้งทรัพย์ศฤงคารและยศถาบารมี แต่ว่าอย่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องยั่งยืน 

หากตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นกันใหม่ แนวทางพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นคาถาที่จะต้องท่องไว้ให้ขึ้น
ใจ และท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ แล้วน้อมน าลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงใจและจริงจัง 
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ในยุคสมัยเร่งรัดพัฒนา ควายถูกตราให้เป็นสิ่งล้าสมัย เป็นสิ่งพ้นยุค จากสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนท าไร่ไถนา 
ควายกลายเป็นส่วนเกินที่ใครก็ไม่อยากเอามาเป็นภาระ เมื่อเทียบกับควายเหล็กท่ีไม่ต้องเสียเวลาพาไปเลี้ยงให้แทะเล็ม
หญ้าในทุ่ง ไม่ต้องระแวดระวังว่าจะมีผู้ร้ายไอ้ขโมยมาจ้องลักพาขึ้นรถไปเข้าโรงงานฆ่าสัตว์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับควายจึงเปลี่ยนไปพร้อมกับยุคสมัยเร่งรัดพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของ
เกษตรอุตสาหกรรมและวิชาการสมัยใหม่ท่ีถูกถ่ายทอดมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่
มองเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้ในอดีตว่าเป็นสิ่งล้าสมัย และไม่สามารถน าพาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

สถานการณ์ปัจจุบัน ถึงแม้ว่ายังจะพอมีควายหลงเหลืออยู่บ้าง3 แต่ก็เป็นควายรุ่นใหม่ที่ไถนาไม่เป็น 
เช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่ที่นอกจากไม่เห็นคุณค่าของควายแล้ว ยังใช้ควายไถนาไม่เป็นอีกด้วย เพราะพวกเขาเติบโตขึ้นใน
ยุคสมัยควายเหล็กที่บริโภคน้ ามันเป็นอาหาร และต้องซื้อหามาด้วยเงิน ถ้าไม่มีเงินซื้อน้ าเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นก็ไถ
นาไม่ได้ 

ภาพที่ปรากฏบนถนนสายหลักของประเทศในยุคสมัยเร่งรัดพัฒนาที่ผ่านมา.. ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขใดก็ตาม ฯลฯ เรา
จะเห็นรถบรรทุกสิบล้อขนควายมุ่งหน้าสู่โรงงานลูกชิ้น สวนทางกับควายเหล็กที่เดินทางไปท าหน้าที่แทนควายเนื้อที่เคย
มีบทบาทส าคัญอยู่ตามท้องไร่ท้องนา 

ดังนั้นหากสมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควายสามารถจัดตั้งขึ้นมาได้จริง พันธกิจของมูลนิธินี้จะเป็น
อ่ืนไปไม่ได้ นอกจากต้องด้าเนินการเพื่อน้าควายคืนสู่ไร่นา น้าพาผู้คนบนเขตน้้าแดนดินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวคิดพระราชทานให้จงได้ 

 

๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลน ให้มีแรงงานควายไว้ใช้งานในไร่นา เป็นการลดรายจ่ายในการผลิต
ภาคเกษตร ช่วยให้มีรายได้มากข้ึน และมีขีดความสามารถสูงขึ้นในการพ่ึงตนเอง ในระดับครัวเรือน ชุมชน และ
ประเทศชาติ อันเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบที่มีผลอย่างยั่งยืน 

๕.๒ เพ่ือส่งเสริมการใช้มูลสัตว์เป็นส่วนประกอบของวัสดุปรับปรุงดิน ท าให้ดินมีผลิตภาพสูงขึ้นตามหลักการ
เกษตรกรรมยั่งยืน อันเป็นกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เก้ือกูลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๓ เพ่ือส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่มีการฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรลุ่มน้ า ทั้งดิน น้ า และป่าต้นน้ า ให้คืน
                                                 

3 ควายไทยอาจสูญพนัธุใ์นอนาคต สถติขิองกรมปศุสตัวร์ายงานว่าปจัจบุนัมปีระชากรควายประมาณ ๑,๓๕๙,๘๐๐ ตวั เกษตรกรทีใ่ชค้วายไถนา ๔,๐๐๐ ราย มคีวายทีไ่ถนาเป็น ๖,๐๐๐ ตวั 
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ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และเอ้ือประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ าโดยรวม 
๕.๔ เพ่ือสนับสนุนแนวทางด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๖. วิธีการด าเนนิงาน 

เพ่ือบรรลุวาระทศวรรษแห่งการน าควายคืนสู่ไร่นาฯ (Our Agenda) โครงการนี้จะจัดหาควายนาไม่จ ากัด
จ านวน เข้าสู่กระบวนการงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยสามหมอและลุ่มน้ าใกล้เคียง เป็นการต่อยอดการ
บริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ าซึ่งด าเนินโครงการน าร่องอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในระยะการขยายผลสู่ลุ่มน้ าอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในประเทศและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนล่างภายใต้กรอบ MRC (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง: Mekong River 
Commission) 

การด าเนินงานตามโครงการก าหนดขั้นตอนไว้ดังนี้  
๖.๑ รับสมัครเกษตรกรหรือผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ และสนใจจะใช้แรงงานควายแทน

เครื่องจักรกลการเกษตร จัดการประชุมฝึกอบรมตามหลักสูตรของสมาคมฯ เพ่ือซักซ้อมหลักการ วิธีการ ตลอดจน
เงื่อนไขต่างๆ ในการขอรับการส่งเสริมแรงงานควายของสมาคมฯ และให้ผู้สมัครแสดงความจ านงเป็นรายบุคคล ยืนยัน
การตัดสินใจอีกครั้ง 

๖.๒ จดัหาควายนาชุดละไม่จ ากัดจ านวน สมาชิกท าสัญญาตามแบบของสมาคมฯ  
๖.๓ ขอรับการสนับสนุนด้านสัตวบาลจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๖.๔ กระบวนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จะประกอบด้วยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานในไร่นา

ของตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกัน ตามหลักสูตรโรงเรียนชาวนาซึ่งจะประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรลุ่มน้ า 
๖.๕ สมาคมฯ จะวางแผนรวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกเพ่ือจัดจ าหน่ายในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 

ต่อไป 
 

๗. งบประมาณ 

โครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายจ าแนกเป็น ๒ ส่วน ประมาณการรายจ่ายต่อควาย ๑ ตัว และสมาชิก ๑ ราย
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ ค่าจัดหาควายนาในวัยที่สามารถฝึกใช้แรงงานได้ ตัวละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ ประมาณ 

๒,๐๐๐ บาท/ราย/ปี 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ไดช้่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลน ให้มีแรงงานควายไว้ใช้งานในไร่นา เป็นการลดรายจ่ายในการผลิตภาค
เกษตร ช่วยให้มีรายได้มากขึ้น และมีขีดความสามารถสูงขึ้นในการพึ่งตนเอง ในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศชาติ 
อันเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบที่มีผลอย่างยั่งยืน 

๕.๒ ได้ใช้มูลสัตว์เป็นส่วนประกอบของวัสดุปรับปรุงดิน ท าให้ดินมีผลิตภาพสูงขึ้นตามหลักการเกษตรกรรม
ยั่งยืน อันเป็นกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

๕.๓ มีการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่มีการฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรลุ่มน้ า ทั้งดิน น้ า และป่าต้นน้ า ให้คืน
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และเอ้ือประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ าโดยรวม 

๕.๔ มีการรณรงคแ์นวทางด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.๔ สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศวิทยาลุ่มน้ าจะได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
๘.๕ ชว่ยลดปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม และปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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