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แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ : เทคนิคการทาโพนปุ๋ย สู่ความยั่งยืน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
2. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้
นางสาวพรทิพย์ จันทะพา ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สังกัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนอุบลราชธานี
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ผู้นา กลุ่ม องค์กรเป็นประจาทุกปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรม
โครงการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ โดยให้ผู้นาสัมมาชีพเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ จากศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จานวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเกษตรผสมผสาน ฐานสัตว์ปีก ฐาน
มะนาวเงินล้าน และฐานการเลี้ยงแพะ จากการ “จัดการความรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้” วิทยากรประจา
ฐานเกษตรผสมผสาน และฐานมะนาวเงินล้าน ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้ด้านพืชตระหนักว่าปุ๋ยเป็นปัจจัยสาคัญในการทาให้
พืชเจริญเติบโต แต่บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้
จึงได้ทดลองทา “โพนปุ๋ย สู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาวัสดุที่มีอยู่ในศูนย์ฯ เช่น เศษไม้ กิ่งไม้ ใบไม้
มูลสัตว์ มาใช้ประโยชน์ในการทาโพนปุ๋ย ผลจากการทดลองพบว่า พืชที่ปลูกบนโพนปุ๋ย แข็งแรงเจริญเติบโตดี
ให้ผลผลิตดี จากนั้นจึงนาความรู้มา “ขยายผลถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ภายใต้โ ครงการริ เริ่ม ห้ องเรียนธรรมชาติ สู่ ความยั่งยืน ” ผู้ผ่านการอบรมสามารถนาความรู้ไปจัดทา
แผนพัฒนาตนเอง แผนพัฒนาทีมงาน ในการทาโพนปุ๋ยเพื่อปลูกพืช ซึ่งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บผลผลิต
ดาเนินการโดยไม่ใช้สารเคมี ความรู้ดังกล่าวสามารถนาไปต่อยอดแนวทางการทางานของกรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2563 ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

5. รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน
5.1 ขั้นเตรียมการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ วัสดุเหลือใช้ทุกชนิดที่สามารถย่อยสลายได้ ก้อนหิน ท่อนไม้ กิง่ ไม้
ใบไม้ แกลบดิบ แกลบดา กระดาษ เศษอาหาร เศษพืชผัก หญ้า ผ้า ฟาง น้าหมักจุลินทรีย์ มูลสัตว์ เปลือก
ผลไม้ (มีสิ่งใด ใช้สิ่งนั้น) มีด จอบ คราด น้า ถังน้า รถเข็น และอุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่นๆ เตรียมไว้
ให้พร้อม
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5.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ขุดดินลึกประมาณ 30-50 ซม. วางกองวัสดุที่ย่อยสลายยากไว้ชั้นล่างสุด ตามความยาวของพื้นที่
ที่เตรียมไว้ ได้แก่ ท่อนไม้ กิ่งไม้ อัดกองท่อนไม้ กิ่งไม้ให้แน่น โดยใช้ด้ามจอบหรือขึ้นไปเหยียบบนกองไม้
(พยายามคละขนาดและจัดวางไม้ให้แน่น)

2) คลุมท่อนไม้ด้วย แกลบดิบ แกลบดา กระดาษ เศษอาหาร เศษพืชผัก หญ้า ผ้า ใบไม้ (ใบไม้
หรือพืชสดจะย่อยสลายได้เร็วกว่าใบไม้แห้ง) ฟาง เปลือกผลไม้ (มีวัสดุอะไรใช้สิ่งนั้น)

3) โรยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกเป็นชั้นบางๆ ราดด้วยน้าหมักจุลินทรีย์ เพื่อช่วยให้วัสดุย่อยสลายได้ง่าย

4) คลุมชั้นบนสุดด้วยหน้าดินให้มีความหนา ประมาณ 2.5 ซม. ก็พร้อมที่จะปลูกพืชได้เลย
(หรือหากต้องการใช้ฟางคลุมทับอีกชั้น เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันหญ้าขึ้นก็ได้)
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6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
จากผลการดาเนินงาน และลงมือปฏิบัติการทาโพนปุ๋ย สู่ความยั่งยืน เพื่อปลูกพืช ได้เรียนรู้ว่าขนาดที่เหมาะสม
ในการทาโดยทั่วไป คือ กว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 2.5 เมตร และสูงไม่เกิน 1 เมตร เนื่องจากมีความสะดวก
ในการปลูก ดูแล และเก็บผลผลิต ทั้งนี้สามารถปรับขนาดของความกว้าง และความยาวได้ตามความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ เช่น ถ้าเรามีพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กๆ เพียง 30-50 ตารางวา ก็อาจทาเป็นโพนปุ๋ยแปลงเล็กๆ
ได้ ขนาดที่เหมาะสมคือ กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ส่วนความสูงก็ขึ้นอยู่กับความ
สะดวกของผู้ปลูกในการดูแล และเก็บผลผลิต
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัญหาที่พบ เมื่อมีกิ่งไม้ ใบไม้ร่วง เจ้าหน้าที่ได้นาไปกาจัดโดยการเผา เนื่องจากคิดว่ากิ่งไม้ ใบไม้นั้นทาให้รก
ซึ่งเป็นการทาลายสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน และฝุ่นควัน
แนวทางแก้ไข สร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของกิ่งไม้ ใบไม้ (ใบไม้ดุจทองคา) โดยการจัดทา
“โครงการริเริ่มห้องเรียนธรรมชาติ สู่ความยังยืน ” ขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งการทา “โพนปุ๋ย สู่ความยั่งยืน” เป็นวิชาหลักในการอบรม
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 13 คน ดาเนินการระหว่าง
ไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เป็นค่าอาหารและอาหารว่าง
จานวน 11,480 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้
8.1 พืชที่ปลูกโดยการทาโพนปุ๋ย สู่ความยั่งยืน ไม่ต้องพรวนดินบ่อยๆ เพราะวัสดุที่นามาทาจะค่อยๆ ย่อยสลาย
เป็นอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นสารอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทาครั้งเดียวมีปุ๋ยเพียงพอสาหรับปลูกพืชหลายปี
8.2 นาความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ต่อยอดฐานเรียนรู้ “คนรักษ์แม่ธรณี”
ตามโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลไปสู่ครัวเรือน
“ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” มีพืชผักปลอดภัยบริโภคและแบ่งปัน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ทาโพนปุย๋ ที่ครัวเรือน

บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบบโพนปุ๋ย

โพนปุ๋ย ปลูกผักงามๆ ที่ทางานของเรา ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
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8.3 เผยแพร่องค์ความรู้ โดยจัดทาเป็นเอกสารสรุปรายงานผล “โครงการห้องเรียนธรรมชาติ สู่ความยั่งยืน”
ส่งสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทาป้ายเผยแพร่องค์ความรู้
ให้บริการความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน ผู้สนใจทั่วไป จัดทาสังเขปวิชา แผนการสอน คู่มือวิทยากร

จัดทาป้ายเผยแพร่องค์ความรู้ ให้บริการแก่ผู้สนใจ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากป้ายข้อมูล
และชมผลงาน ผลผลิตในพื้นที่จริง
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กล่าวโดยสรุปการทาโพนปุ๋ย สู่ความยั่งยืน สามารถปลูกพืชผักได้ทุกชนิด ดังคากล่าวที่ว่า “ปลูกทุกอย่าง
ทีก่ ิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ข้อดี คือ ไม่ต้อง ใส่ปุ๋ย หรือพรวนดินบ่อยๆ เหมือนการทาแปลงปลูกพืชปกติ ทั่วไป
สามารถปลูกพืชได้นานหลายปี ขึ้นอยู่กับการย่อยสลายของวัสดุที่นามาทา ส่วนขนาดของโพนปุ๋ยทาได้ทั้งขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ หัวใจสาคัญ คือ “การวางชั้นของวัสดุธรรมชาติทับซ้อนกันนั้น ต้อง
เรียงจากวัสดุที่ย่อยสลายยากไว้ชั้นล่างสุด ตามด้วยวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายตามลาดับ” ชั้นบนสุดคือหน้าดิน
หรือวัสดุปลูกที่เตรียมไว้ ขนาดที่เหมาะสมในการทาโพนปุ๋ย สู่ความยั่งยืน คือ กว้างประมาณ 1 เมตร
ยาว 2.5 เมตร และสูงไม่เกิน 1 เมตร เพื่อความสะดวกในการปลูก ดูแล และเก็บผลผลิต
ภาพการเจริญเติบโตของผลผลิต และความงามของพืชผักที่ปลูกบนโพนปุ๋ย สู่ความยั่งยืน
(เป็นการดาเนินการโดยวิถีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่การปลูกจนเก็บผลผลิต

