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มหกรรมคืนชีวิตใหแผนดิน ครั้งที่ ๖  
น้ําทวม น้ําแหง แลงน้ําใจ...อยูดายยยยย! 

ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ ศนูยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง จ.ชลบุร ี

 
หลักการและเหตุผล  

ปพุทธศักราช ๒๕๕๔ เราชาวไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณน้ําทวมคร้ังยิ่งใหญ เกิดความเดือดรอนไป
ทั่วทุกภูมิภาค คราชีวิตผูคนไปมากกวา ๖๐๐ คน และสงผลกระทบเดือดรอนกับครอบครัวนับลาน ซึ่งจนถึงทุก
วันนี้ยังไมมีแนวทางปองกัน แกไขที่ชัดเจน อันจะเปนหลักประกันไดวาอุทกภัยใหญเชนที่เกิดข้ึนนี้ จะไมเกิดข้ึน
อีกในป ๒๕๕๕ นี้  

นอกจากเหตุน้ําทวมใหญแลว เพียงระยะเวลาไมถึง ๒ เดือนตอมา หลายจังหวัดของประเทศตอง
เผชิญกับ ภัยแลง ในขณะที่ภาคเหนือตอนบนตองประสบกับภัยหนาว และภาคใตเผชิญกับเหตุการณคล่ืนยักษ
สาดซัดชายหาด จนแผนดินทรุดหายไปหลายกิโลเมตร เหตุการณตางๆ เหลานี้ลวนสะทอนวาเรากําลังเผชิญ
กับโลกที่เปล่ียนแปลงไปแลว และมีความเปนไปไดอยางยิ่งวา ในอนาคตขางหนาลูกหลานของเราจะตองใช
ชีวิตอยูบนโลกที่มีความแปรปรวนทางภูมิอากาศอยางสูง...ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งยอมไมอาจปฏิเสธไดวาเกิด
เพราะน้ํามือมนุษย ที่สูบกิน เผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติประหนึ่งวาจะไมมีวันหมดสิ้น  

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ สงผลกระทบโดยตรงระบบนิเวศ เปนผลทําใหเกิดโรคระบาดใหมๆ 
ทั้งในคน สัตว พืช ที่คาดการณและหาทางปองกันไมได ขณะเดียวกันการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรไปกับ
อุทกภัย ภัยแลง จะสงผลเปนความขาดแคลนอาหาร กลายเปนประเด็นสําคัญระดับโลกที่นานาประเทศเปน
กังวล ในขณะเดียวกันระบบเศรษฐกิจของโลกที่อิงกับประเทศซีกโลกตะวันตก ก็กําลังงอนแงน คาดการณไมได 
เศรษฐกิจไทยที่ผูกอยูกับตลาดสงออกก็มีแนวโนมนับถอยหลังถึงวันที่จะตองประสบกับวิกฤตการณที่หนักหนา
สาหัสอีกคร้ัง 

ยอนกลับมามองเหตุการณในประเทศ ก็เต็มไปดวยความขัดแยงทางความคิด การแบงกลุมฝายหลาย
ข้ัว ในแทบทุกภาคสวน การขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ไมอาจกระทําไดสําเร็จ อันเปนผลจากความขัดแยงของคู
ขัดแยงทางสังคม  
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เหตุการณทั้งหมดเหลานี้ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ไดเคยทรงเตือนไวแลว เมื่อสิบกวาปกอน หาก
จะไดยอนไปพิจารณา ส.ค.ส.พระราชทานเมื่อป ๒๕๔๗ 
จะเห็นระเบิด ๔ ลูกอยูรอบประเทศ พรอมขอความวา “มี
ระเบิดอยูทั่วไป” และทางออกที่ทรงพระราชทาน คือ 
“สามัคคี คือ พลังคํ้าจุนแผนดินไทย”  

เครือขายกสิกรรมธรรมชาติ ตีความระเบิด ๔ ลูก 
วาคือ วิกฤต ๔ ดาน อันไดแก วิกฤตภัยพิบัติ โรคระบาด 
วิกฤตเศรษฐกิจ  และความขัดแยงทางสังคม  จึงได
เตรียมพรอมรับมือดวยการฝกอบรม บมเพาะ เตรียมคน 
ต้ังศูนยฝกกระจายกระจายไปทั่วประเทศ ปจจุบันจัดต้ังได 
๕๒ ศูนยฝก และ ๓๓ ศูนยเตรียมการ เปนจํานวน ๘๕ 

ศูนย ซึ่งในแตละปจะไดจัดงานใหญเพื่อพบปะ และแสดงผลการดําเนินงานของแตละป ในงาน “มหกรรมคืน
ชีวิตใหแผนดิน” งานประจําปของเครือขาย โดยในงานจะไดมีการประมวลสรุปผลการดําเนินงาน และจัดงาน
เสวนาในประเด็นที่สําคัญ โดยในปนี้งานเสวนา จะไดจัดดําเนินการตีความ “พระราชนิพนธพระมหาชนก” 

ซึ่งเครือขายเราเช่ือวาในบทพระราชนิพนธที่
พระองคทานใชเวลายาวนานกวา ๑๑ ป มี
ปริศนาทางรอดจากภัยพิบัติตางๆ เหลานี้
ซอนอยู เปนรหัสที่ควรใหความสําคัญใน
การศึกษาตีความ ด่ังที่เคยปรากฏใหเห็น
มาแลวจากเหตุการณบานเมืองที่ผานมา  

 

 

 

แมวิกฤตการณจะเกิดข้ึนและดําเนินไป หลายคนอาจมองวาเปลาประโยชนที่จะลงมือทํา เพราะไมมี
ทางทันการ แตเครือขายเราเช่ือวา “ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน” ทายที่สุดแลว แมไมอาจหยุดยั้งพิบัติภัยได 
แตส่ิงที่ทําในวันนี้ จะเหลือเปนรองรอยบันทึกไวใหลูกหลานไดเรียนรู ด่ังการเพาะหนอออนของตนกลามะมวง
ใหเติบโต  
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วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเผยแพรความสําเร็จของการปฏิบัติตามแนวทางจากการตีความ บทพระราชนิพนธพระมหา
ชนก “๙ วิธีฟนฟูตนมะมวง” แปลความสูการปฏิบัติ และตัวอยางรูปธรรมความสําเร็จ  

๒. เพื่อตอกย้ําและสรางความตระหนักถึงวิกฤตการณธรรมชาติ อันคุกคามความอยูรอดของ
มนุษยชาติในปจจุบัน ตลอดจนระดมกําลังความคิดจากทุกภาคสวน ผนึกประสานสามัคคีทุก
ระดับในรูปของเบญจภาคี   

๓. เพื่อดําเนินการตามศาสตรพระราชา สงผลตอการเปลี่ยนวิถีชีวิตสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อัน
เปนแนวทางการ ดํา เนินชี วิ ตที่ สอดคลองกับวิ ถี ธ รรมชา ติ  และอนุ รักษ ส่ิ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา เปนแนวทางหนึ่งที่ทําไดทันที และอยูรอดไดทามกลางภาวะน้ํา
ทวม น้ําแลง    

๔. เพื่อขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมใหกวางยิ่งข้ึนในทุกระดับ
ต้ังแตระดับผูบริหารประเทศ  ภาควิชาการสถานการศึกษาทุกระดับ ภาคประชาชนในเมืองและ
ชนบท ภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคมและส่ือ โดยเนนย้ําความไมดูดาย 
การให และสังคม บุญ-ทาน อันเปนรากเหงาของสังคมไทย  

๕.  เพื่อสานตอและประมวลความคืบหนาปฏิญญามาบเอ้ือง    
 
เปาหมาย 
 เปาหมายเชิงปริมาณ  
 มีผูเขารวมงานจากภาครัฐ ภาควิชาการสถานศึกษา ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา
สังคมและส่ือ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. เกิดการตระหนักถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีการดําเนินชีวิต เพื่อหยุดยั้งวิกฤตอัน
เกิดจากการกระทําของมนุษย และการเปล่ียนวิถีชีวิตสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการพึ่งตนเองในทุกดาน
อันเปนทางรอดจากทุกวิกฤตการณ  

๒. เกิดการระดมสรรพกําลังทั้งภาคภาครัฐ ภาควิชาการสถานศึกษา ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาสังคมและส่ือ ในการรองรับและแกไขปญหาสภาพวิกฤติ ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให
เปนรูปธรรมที่เปนจริงในวงกวาง  
 ๓. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนทุกระดับรวมกันสรุปผลยุทธศาสตรและยุทธวิธีเพื่อประกาศเปนปฏิญญา
รวมกันปฏิบัติตนตาม ศาสตรพระราชา เพื่อเปนทางรอดจากวิกฤต 
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ระยะเวลา 
ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ มนีาคม ๒๕๕๕ 

 
สถานทีจ่ัดงาน 
  ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 
  โทร. ๐๓๘ ๒๖๓๐๗๘ 
 
 
รูปแบบการจดังาน 

๑. พิธีสงฆ และฟงเทศนชาดกเรื่อง พระมหาชนก รวมตักบาตรพระสงฆ และเณร ๘๕ รูป  
๒. การจัดกิจกรรมแสดงผลสําเร็จของการนาํเศรษฐกิจพอเพยีงลงสูการปฏิบัติ ของเครือขายกสิกรรม

ธรรมชาติ ๔ ภาค  
๓. การเสวนา ถอดรหัสทางรอดจากภัยพิบัติ บทพระราชนพินธพระมหาชนก  
๔. การจําหนายผลผลิตทางการเกษตร สินคาเกษตรอินทรีย และอาหารพืน้บาน  
๕. กิจกรรมภาคสนาม การละเลน และการแสดงวิถวีัฒนธรรมประจําภาค ๔ ภาค  
๖. การจัดแสดงและฝกปฏิบัติฐานการเรียนรู ๙ ฐานเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง  

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑. ภาคีทุกภาคสวนเกิดการตระหนัก ไดรวมกันกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีเพื่อดําเนินการตาม
ปฏิญญาที่ประกาศรวมกันในการปฏิบัติตนตาม ศาสตรพระราชา เพื่อเปนทางรอดจากวิกฤต 

 ๒. ภาคีทุกภาคสวนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและส่ือ และภาค
ประชาชนไดรวมกันสรางตัวอยางแหงความสําเร็จ เพื่อแกไขปญหาสภาพวิกฤติ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเปนรูปธรรมที่เปนจริงในวงกวาง  
  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)  
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เครือขายองคกรรวมจัด  
๑. มูลนิธกิสิกรรมธรรมชาติ และเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)  
๒. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มลูนิธิเศรษฐกจิพอเพยีง 
๓. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (สกพ.มรร.)  
๔. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
๕. เครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย  
๖. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก  
๗. เครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน  
๘. เครือขายเกษตรสมดุลย-ไรทักสม 
๙. เครือขายองคกรงดเหลา (สคล.)  สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๑๐. เครือขายธนาคารตนไม 
๑๑. มูลนิธิรักษดิน รักษน้าํ (Earth Safe Foundation)  
๑๒. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
๑๓. บริษัท เคเอสแอล การเกษตรจํากัด 
๑๔. บริษัท เอไอเอส (มหาชน) จาํกัด  
๑๕. พิพิธภัณฑกลางแจงเมืองโบราณ  
๑๖. บริษัท วิริยะประกันภัย จํากดั 
๑๗. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
๑๘. บริษัท ทีวีบูรพา จาํกัด 
๑๙. บริษัท ชมุพร คาบานา รีสอรท 
๒๐. บริษัท ริเวอรโปร กรุป จํากัด  
๒๑. บริษัท เค เอฟ ฟูด จาํกัด  
๒๒. ชมรมนักปนสะพานบุญ 
๒๓. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 
๒๔. สิงหสลาตัน  
๒๕. บริษัท สหพีร จํากัด  

 
 
 
 



 

 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
  เลขท่ี ๒๐๒/๑๘ หมูบานสัมมากร  ถนนรามคําแห ง แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร.๐-๒๗๒๙-๔๔๕๖ 

 

 

  
 

 
 
 
แผนท่ีเสนทาง ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง  
๑๑๔/๑ หมู ๑ ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุร ี๒๐๑๗๐ โทรศัพท ๐-๓๘๑๙-
๒๗๓๘  
แฟกซ ๐-๓๘๒๖-๓๐๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
  เลขท่ี ๒๐๒/๑๘ หมูบานสัมมากร  ถนนรามคําแห ง แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร.๐-๒๗๒๙-๔๔๕๖ 

 

 

แบบตอบรับ การเขารวมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 
 “มหกรรมคืนชีวิตใหแผนดิน” 

ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ณ ศนูยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตําบลหนองบอนแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

 
ชื่อ      นามสกุล      
หนวยงาน     ตําแหนง      
ที่อยูที่ติดตอโดยสะดวก เลขที่             หมู   ถนน    ตําบล    
อําเภอ                 จังหวัด    รหัสไปรษณีย    
โทรศัพท    โทรสาร    มือถือ     
E-Mail             
 
 สามารถเขารวมงาน (จํานวน…… คน)   วนัที่ ๑๗ มี.ค. ๕๒   วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๒   พักคาง 
 ไมสามารถเขารวมงานได (ไมสงผูเขารวมแทน) 
  ไมสามารถเขารวมงานได แตสงผูเขารวมแทน  (จํานวน        คน)      คือ 

 ๑. ชื่อ      นามสกุล     
 หนวยงาน      ตําแหนง     
 ๒.ชื่อ      นามสกุล     
 หนวยงาน      ตําแหนง     
 ๓. ชื่อ      นามสกุล     
 หนวยงาน      ตําแหนง     
 ๔. ชื่อ      นามสกุล     
 หนวยงาน      ตําแหนง     

๕. ชื่อ      นามสกุล     
 หนวยงาน      ตําแหนง     

 
 กรุณาสงแบบตอบรับท่ี  

ศูนยประสานงานเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง   เลขที่ ๑๑๔ ซ.บี ๑๒ หมูบานสัมมากร 
ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๗๑๖-๓๔๒๗  
E-mail : agrinature๐๑@yahoo.co.th 

ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 


