










จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน สังคมและ

ประเทศชาติ ด้วยการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย การด�าเนินงาน 

อย่างเป็นรูปธรรม น�าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงความมีเสถียรภาพของประชาธิปไตย

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้กับกลุ่ม 

เป้าหมายนอกระบบโรงเรียน เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น  

เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างบุคคลที่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  

เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ส�านักงาน กศน.) ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

การขับเคลื่อนโดยครู กศน.ต�าบลที่ประจ�าศูนย์ฯ 7,424 ต�าบล เป็นกลไกส�าคัญในการท�าหน้าที่ให้ความรู้และประสานงาน

กบัแหล่งเรยีนรูใ้นพ้ืนที ่เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการศกึษาให้กบัประชาชนได้เข้าถงึความรู้ตามความต้องการ

และสามารถน�าความรูม้าประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติ ซึง่จะช่วยสร้างศกัยภาพในการพฒันาประเทศอย่างรอบด้าน สามารถ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น “พออยู่ พอกินและพึ่งพาตนเอง” สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งตนเอง 

สังคมและประเทศชาติต่อไป

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
13 มิถุนายน 2559

• คำ�นำ�



1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3   
กศน.กับเศรษฐกิจพอเพียง : หนทางสูความสำเร็จ
   ตัวอยางผลงานในภารกิจกลุมศูนยฝกและพัฒนาอาชีพฯ : คลังปญญา สรางอาชีพ 

• กระเจี๊ยบเขียวธราธิป
• กุยฉายขาว
• การปลูกขาวนาวางตนเดียวแบบประณีต
• ขาวหอมมะลิ 105
• เศรษฐกิจพอเพียงสู 1 ไร 1 แสน

     บัญชีครัวเรือน

      ตัวอยาง 11 จังหวัด11 ศูนยเรียนรูฯ กศน.ตนแบบ     
• ศูนยเรียนรูฯ ประจำตำบลบานครึ่งใต อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
• ศูนยเรียนรูฯ ประจำตำบลทาประดู อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  
• การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชชุมชนเปนฐาน
   กศน.อำเภอรองคำ จังหวัดกาฬสินธุ
• ศูนยเรียนรูฯประจำตำบลคลองเรือง กศน.อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
• ศูนยเรียนรูฯ ประจำตำบลบานทาน อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
• ศูนยเรียนรูฯประจำตำบลคลองนอย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี
• ศูนยเรียนรูฯ ประจำตำบล อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
•ศูนยเรียนรูฯ ประจำตำบลหูลอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ศูนยเรียนรู ประจำตำบลปาไผ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
• ศูนยเรียนรู ประจำตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
• ศูนยเรียนรูฯ ประจำตำบลบางเมืองใหม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

• ขอมูลศูนยเรียนรูฯ ในพื้นที่

2หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูวิถีประชาชน

  • ออกแบบชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง

• เกษตรทฤษฎีใหม : วิถีงายๆ คนไทยอยูรอด

•  ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ไม 5 ระดับ

• หญาแฝก : ตนหญามหัศจรรย

• แกลงดิน : ไมแกลงดี

• สมุนไพรกำจัดแมลงและศัตรูพืช

สารบัญ

4
• ความรวมมือ กศน. กับ กอ.รมน. เดินหนาสูประชาชน

รวมกันพัฒนาคน  ขยายผลอยางยั่งยืน

บทนำ



กว่า 40 ปีล่วงมาแล้ว นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นหลักในการ
ด�าเนนิชวีติอย่างสมดุล และเท่าทนักบักระแสความเปลีย่นแปลง
ของโลก  ผลจากกระแสของระบบทุนนิยมที่หลั่งไหลมารวดเร็ว
เกินไป ในขณะที่คนไทยยังขาดภูมิคุ้มกันชีวิต ได้ทิ้งร่องรอย
ความบอบช�า้ไว้ในสงัคมไทยแบบตัง้ตวัไม่ทนั ช่วงเวลานีจ้งึเป็น
ช่วงรอยต่อส�าคัญในการฟื้นฟูและรักษาสภาพของความเป็น
ไทย โดยการปลกูหวัใจคนไทยให้เกดิความส�านกึรกัแผ่นดนิเกดิ 
หวงแหนความเป็นชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่น เป็นน�้าหน่ึง 
ใจเดียวกันของคนในชาติอีกครั้ง 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นจุดเน้นในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ โดยจดัท�าแผนยทุธศาสตร์บรูณาการการขับเคล่ือนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 - 2560 
เพือ่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏบิตังิานร่วมกนัและการ
ส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วน น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการส�าคัญคือรู้จักพอประมาณ มีเหตุ
มีผลและมีภูมิคุ ้มกันบนพื้นฐานของความรู ้คู ่คุณธรรม 
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามพระราชด�าริเร่ือง “เข้าถึง 
เข้าใจ พัฒนา” สอดรับกับหลักปรัชญาการด�าเนินงานของ

ส�านักงาน กศน.ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ซึ่งยึดเรื่องของ 
“ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและปรชัญาคดิเป็น”  ทีม่เีป้าประสงค์
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ชมุชน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและปรชัญาคดิเป็น 
รวมถึงยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างอุดมการณ์ รักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่มีจุดเน้นการ
ด�าเนินงาน ในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์ และ 
ส่งเสรมิให้ชมุชนจดัตัง้หมูบ้่านเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท เพือ่
เสริมสร้างอุดมการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 
2558 ในการก�าหนดแนวทางการรกัษาความมัน่คงสถาบนัหลกั
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมอบหมายให้กระทรวง
ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแนวทางที่ 1 คือ 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท 
และความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย  
และมอบหมายให้ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
แนวทางที่ 2 คือ การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ และขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของ

• บทนำ�
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ประชาชนกบัแนวทาง ทางที ่3 คอื การส่งเสรมิการเรยีนรูห้ลกัการ
ทรงงานและแนวพระราชด�ารใิห้ทกุภาคส่วนสามารถประยกุต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิต

นั่นคือ จุดเริ่มต้นของ “การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล” ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างส�านักงาน กศน. และ กองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมี
วัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ  
ให้บุคลากรในสังกัดส�านักงาน กศน.ทุกระดับ และนักศึกษา 
ประชาชนได้ตระหนกัรูแ้ละเกดิความภาคภมูใิจ ในการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย เพื่อเข้าถึง
คุณค่าและความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์ของ
ประเทศไทยและการให้ความร่วมมอืในการจดัต้ังหมูบ้่านเรยีนรู้
ตามรอยพระยคุลบาท เพราะการทีจ่ะพฒันาประเทศอย่างย่ังยนื
ได้นั้น จ�าเป็นจะต้องมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
ส�าคญั ส�าหรบัการเปิดศนูย์เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล ในพืน้ที ่กศน.ต�าบล จ�านวน 
7,424 แห่งทั่วประเทศ นับเป็นการเริ่มต้นการขับเคลื่อน 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติพร้อมกันอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 
มิถุนายน 2559 

“ศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล” จ�านวน 7,424 แห่งทัว่ประเทศ
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
รวมทั้งหลักการทรงงาน เพื่อสร ้างส�านึกความหวงแหน 
สถาบันหลักของชาติและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ในชุมชน ผ่านกลไกทางการศึกษาของ กศน. โดยให้บุคลากร 

นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้ตระหนักรู้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเห็นความส�าคัญในความเป็นชาติ ศาสนา  
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานและแนวพระราชด�าริ 
ตลอดจนให้ความร่วมมอืส่งเสรมิให้สถานศกึษาได้มกีารเรยีนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทในชุมชน  โดยประสานงานและให ้
ความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีใ่นการด�าเนนิงาน
ขับเคลื่อน เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดการจัดการความรู้ของ
ชุมชนในรูปแบบชุมชนศึกษา และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 
ในระดบัพืน้ทีต่ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีค่นไทย
ควรยึดถือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ อันเป็นเป้าหมายในการบูรณาการความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ โดยใช้ กศน.ต�าบล เป็นฐานแบบมีส่วนร่วมในการ
จดักระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวติ เพือ่ให้ประชาชน
ทกุช่วงวยัมีโอกาสได้รับการศกึษา ให้มีความรู้ ทกัษะ ทีเ่พยีงพอ
ต่อการด�ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคม 
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะน�าชุมชน สังคม และประเทศที่
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องยืนยันว่าในหลวงของ
ปวงชนชาวไทยไม่เคยทอดท้ิงประชาชนของพระองค์ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานให้ จะน�าพา
คนไทยทุกคนท้ังระดับปัจเจก ระดับครอบครวั ชมุชน สังคม และ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความยั่งยืนอย่างสมดุล 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง �
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เกิดจากความห่วงใย

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อช้ีแนวทางการด�ารงชีวิตของ
ประชาชนในทกุระดบั ตัง้แต่ครอบครวั ชุมชน จนถงึระดับรัฐ ให้ด�าเนนิ
ไปบนทางสายกลาง มคีวามพอเพยีงและมีความพร้อมท่ีจะจดัการต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางปฏิบัติตนที่
สามารถน�ามาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. ความพอประมาณ
ความพอประมาณสามารถเริ่มได้จากการใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่เดิมของตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนท่ีจะ
แสวงหาแหล่งทุน วัตถุดิบ สิ่งของหรือการบริการจากภายนอก และ
วางแผนการใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิง่แวดล้อม ไม่มากเกนิศกัยภาพและไม่น้อยจนขาดแคลน แต่เป็นการ
ใช้อย่างรู้คุณค่า ดูแลรักษาสิ่งที่มีและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งข้ึน เน้น
การส่งเสรมิให้เกิดความเข้มแขง็จากภายในทีเ่รยีกว่า “ระเบดิจากข้างใน 
” แล้วขยายเชือ่มโยงกบัภายนอกเพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื
โดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบในการคิด วางแผน และตัดสินใจที่อยู่
บนพื้นฐานของคุณธรรมตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต

สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ความมีเหตุผล
ความมเีหตผุลเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัส�าหรบัการตดัสนิใจ

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรม มีการคิดพิจารณาและจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รอบคอบ ด�าเนินการอย่างสมเหตุสมผลและมี
การแสวงหาความรู้อย่างสม�่าเสมอ โดยใช้สติปัญญาอย่างมี
คุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันไป

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
การไม่ประมาทในการด�าเนินชีวิต นับว่าเป็นการ

สร้างภมิูคุม้กนัทีด่ใีนตวัเอง เป็นการเตรยีมความพร้อมรับความ
เสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถรับมือและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที 

เงือ่นไข ในการด�าเนินชวีติให้อยูใ่นระดบัพอเพยีงน้ัน
มีส่วนประกอบคือความรู้และคุณธรรม โดยความรู้เป็นกลไก
ส�าคัญทีจ่ะก่อให้เกดิทกัษะการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพอย่าง
มคีณุภาพ ถ้าหากประชาชนมกีารแสวงหาความรู ้ มกีารจดัการ
ความรูอ้ย่างเป็นระบบและต่อยอดความรูใ้ห้เกิดประโยชน์และ
มคีวามรอบคอบในการน�าความรูไ้ปใช้  ซ่ึงจะส่งผลดต่ีอคณุภาพ
ชวีติและการใช้ชวีติอย่างมคีณุภาพ  โดยมคีณุธรรมเป็นพืน้ฐาน
ในการสร้างความเข้มแข็งของคน สังคมและประเทศชาติ 
ทั้งด้านความซื่อสัตย์สุจริตความอดทน ความเพียร และการใช้
สติปัญญาในการด�าเนินชีวิตอันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน
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จากหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีไ่ด้กล่าวมา 
ข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดและกระบวนการที่จะน�าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนี้

ต้นทาง: คิดพอเพียง
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มไิด้หมายความเพยีง

แค่บุคคลพึ่งพาตนเองได้ (Self–Sufficiency) แต่มีความหมาย
รวมถึงการคิดอย่างพอเพียงเป็นการคิดอย่างมีพลวัต สามารถ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาได้ตามเหตุผล สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถใช้ได้ทั้งกับบุคคล กลุ่ม 
ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ

ส�าหรับแนวทางการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิตโดยมีการพัฒนาตามล�าดับข้ัน
ดังนี้ 

ระดับทีห่นึง่ เป็นเศรษฐกิจพอเพยีงแบบพืน้ฐานท่ีเน้น 
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว คือการที่สมาชิก 
ในครอบครัวมีพอกิน มีอาหาร สามารถสนองความต้องการ 
พื้นฐานหรือปัจจัยสี่ของครอบครัว พึ่งตนเองได้

ระดบัทีส่อง เป็นเศรษฐกจิพอเพยีงแบบก้าวหน้า คอื 
ยกระดับความพอเพยีงเป็นระดบักลุม่ มกีารรวมตวั ทัง้ความคิด 
ความร่วมมือ รักษาผลประโยชน์ภายในชุมชน มีการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนและแก้ปัญหาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล 
ระดับสร้างเครือข่าย เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่ม 
องค์กร เอกชน หรือธุรกิจภายนออก โดยประสานงานให้ได้
ประโยชน์ร่วมกัน

เศรษฐกิจพอเพียง : การเดินทางของชีวิต

กลางทาง: การขยายผล
การน้อมน�าองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปสู่ปฏิบัติ เผยแพร่ หรือใช้ในจัดกระบวนการเรียนรู ้
ให้กบัประชาชนและผู้ท่ีสนใจได้เข้าใจและตระหนักถงึคุณค่าใน
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ตลอดจนสามารถน�าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ ในการด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพ 
รวมทัง้การประกอบธรุกจิในภาคอตุสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

ปลายทาง: ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
เมื่อบุคคล ประชาชน หรือองค์กรต่างๆ น้อมน�าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบั ติและเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลดีกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน 
องค์กร สามารถพึง่พาตนเอง มคีวามเข้มแขง็ อกีทัง้เป็นต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้ให้กับบุคคลให้กับผู้ท่ีสนใจได้นั้น นับว่าเป็น
ปลายทางท่ีส�าคัญอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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หวงพอประมาณ   =     ความพอดี

2หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สูวิถีประชาชน

ตัวอยางของความพอเพียง

1.  การผลิตที่ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไปตามเงินทุนที่มีอยู  ไมตองกูเงินมาลงทุนผลิต ถาพลาดก็ไมเดือดรอน  ไมตอง

     หาเงินมาใชหนี้ หรือตองขายที่ดินมาใชหนี้แหลงเงินทุน หรือนายทุนในพื้นที่

2.  ความพอเพียงในเรื่องการกิน กินแตพอเพียง เริ่มตั้งแตทำอาหารที่ไมควรทำมากเกินความจำเปน  เหลือหรือเสียก็ตองเททิ้ง

3.  ความพอเพียงในเรื่องที่อยูอาศัย เชน  สรางบานใหพอเหมาะกับจำนวนคน และฐานะไมใหญ หรือไมเล็กเกินไป 

4.  ความพอเพียงในเร่ืองการใชยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต  ไมซ้ือมากเกินความจำเปน สภาพรถควรเหมาะกับงาน  

     ไมควรขับเร็วเกินควร เพราะจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปลาประโยชน   

5.  ความพอเพียงในเรื่องการใชเครื่องมือสื่อสาร  เชน โทรศัพทมือถือควรมีคนละเครื่อง และใชเทาที่จำเปน

6.  ความพอเพียงในเรื่องการใชเครื่องใชไฟฟาในบานเรือน เชน ไมเปดเครื่องใชไฟฟาทิ้งไว   ปดไฟดวงที่ไมจำเปน 

7.  ความพอเพียงในเรื่องการใชอุปกรณตางๆ ควรดูแลรักษาใหสะอาด เพื่อจะไดใชงานไดนานๆ คุมคาและทำความสะอาด

     และบำรุงรักษาทุกคร้ังหลังใชงาน เชน อุปกรณทำการเกษตร เม่ือใชงานเสร็จแลวควรทำความสะอาด ทาน้ำมัน เก็บไวในท่ีรม

8.  ความพอเพียงในเรื่องการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ควรปลูกผักสวนครัว  และเลี้ยงสัตวไวบริโภคเองตามความเหมาะสม  

     เชน  ปลูกผักบุง มะเขือ ตะไคร กระเพรา โหระพา สะระแหน เลี้ยงปลา ไก  เปด เปนตน

9.  ความพอเพียงในเรื่องการใชของใชในบาน  เชน  สบู ยาสีฟน  ผงซักฟอก  และของใชอื่น ๆ  ควรใชอยางประหยัดและคุมคา 

     ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เลาใหฟงวา  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานทรงใชยาสีพระทนต

     จนหลอดยาสีพระทนตแบนเหมือนกระดาษ  พระองคทานทรงใชคุมคา เพ่ือเปนตัวอยางแกพสกนิกรของพระองค”

10.ความพอเพียงในการแตงกาย  ควรใชเสื้อผาใหคุมคา  คุมราคา และไมควรมีมากจนเกินไป  

11.ความพอเพียงในเรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม น้ำประปา มีจำกัด ควรใชแตพอเพียงบางอยางมีประโยชน

     ก็ไมควรทำลาย  เชน  ตอซังขาวไมควรเผา เพราะเมื่อยอยสลายจะกลายเปนอินทรียวัตถุ หรือปุยอินทรีย

12.ตองมีสติในการดำรงชีวิต  ไมเชื่อในสิ่งเราที่ไมดี เชน การดื่มของมึนเมา และมั่วสุมยาเสพติด ตองพัฒนาตนเอง  โดย

     การขยัน ประหยัด พัฒนาตน หลีกพนอบายมุข

ออกแบบชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง
  ตามท่ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง มีพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย

ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทรงเนนย้ำแนวทางการแกไข เพื่อใหประชาชนรอดพน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง 

มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว มีการพัฒนาที่ถูกตองตามหลักการ พรอมกับมีคุณธรรมเปนกรอบ

ในการปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไดอยางงายๆ  เชน
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1.ความมีเหตุผลในการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ  ควรเลือกตามความถนัด และความชำนาญ 

เชน การเลือกเลี้ยงสัตว คาขาย ปลูกผัก หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ที่มองเห็นชองทางในการสรางรายได 

ไมขาดทุนและมีความสุข

2.ความมีเหตุผลในการตัดสินใจทำการเพาะปลูกพืชผัก และการทำเกษตร ตองศึกษาขอมูลวิธีการปลูก 

และความตองการของตลาด เพราะเราสามารถคำนวณตนทุนการผลิต และกำไรที่คาดหวังได 

เงื่อนไขที่ 1 คือ ความรู : รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง
 1.รอบรู ไดแก การวางแผนการทำการเกษตร โดย
การทำปุยอินทรียใชเอง หรือทำปุยน้ำชีวภาพ  เพ่ือลดตนทุน
การผลิต หาขอมูลในการประกอบอาชีพ และชองทางการ
จำหนาย โดยการหาความรู จากขาวสารวิทยุ  โทรทัศน  
หนังสือพิมพ และชองทางสื่อออนไลน แลวนำมาปฏิบัติ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง
 2.รอบคอบ  ไดแก  ศึกษาหาขอมูลดานการตลาด 
เชน ลูกคา ราคา สินคาที่ตลาดตองการกอนที่จะลงมือทำ 
เพื่อจะไดประมาณการรายได ตนทุน กำไร ได 
 3.ระมัดระวัง  ไดแก ควรหลีกเลี่ยงเรื่องความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น  เชน การปลูกพืชในชวงฝนตกน้ำทวม หรือ
ปลูกพืชผักในฤดูแลง ทำใหไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได  
ขาดทุน 

เงื่อนไขที่ 2  คือ  คุณธรรม : นำชีวิต

 1.มีน้ำใจ รูจักแบงปนเพื่อนพอง ไมคด ไมโกง

แบงสวนที่มากเกินความจำเปน แบงความรูเรื่องในการ

ประกอบอาชีพ

 2.ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  มีความมานะ 

อดทน

 3.ประหยัด  รูจักใชเงินแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

มีการจดบัญชีครัวเรือน และมีการออม

 4.หลีกพนอบายมุขทั้งปวง ไมเลนการพนัน

ไมเที่ยวกลางคืน

 5.ซือ่สัตยสุจริตตอตนเองครอบครัว และคนรอบขาง 

1.การพึ่งตนเองใหไดโดยการขยัน  ประหยัด  อดทน และอดออม  เมื่อมีเงินทุนประกอบอาชีพของตนเอง

โดยไมตองกูยืมใคร  ไมตองเสียดอกเบี้ย ทำใหมีตนทุนต่ำ 

2.การทำเกษตรทฤษฎีใหม  หมายถึง  ปลูกขาว  30 %  ปลูกผัก  30 %  บอน้ำ 30 %  ปลูกบาน  10 % 

มีการขุดบอเก็บน้ำไวใชเองในฤดูแลงหรือยามขาดแคลน ทำใหมีน้ำทำการเกษตรไดตลอดเวลา ปลูก

พืชหรือเลี้ยงสัตวไดตลอดป ไมตองรอน้ำฝนหรือน้ำชลประทาน  

3.การปลูกพืชควรปลูกแบบผสมผสาน โดยการปลูกพืชหลายๆ อยางในพื้นที่เดียวกันเผื่อวาพืชชนิดหนึ่ง

ราคาตกก็ยังมีพืชชนิดอื่นทดแทนได  เชน ขาว  ออย  มันสำปะหลัง ถั่ว ขาวโพด เปนตน

หวงมีเหตุผล = หาขอมูลรอบทิศ คิดรอบดาน

: เตรียมพรอม ไมประมาท
หวงมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
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ประยุกตใช: ประโยชนสูง

 การดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  การมีรายไดที่สามารถอุมชูตัวเอง อยูไดโดย

ไมตองเดือดรอน ซึ่งตองสรางพื้นฐานรายไดของตนเองใหดีเสียกอน  คือ  ตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช  

มิใชมุงหวังแตจะหารายได และยกฐานะรายไดใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะ

เพียงพอที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา และฐานะขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับตอไป 

 เศรษฐกิจพอเพียงอาจเปรียบเทียบกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริได  2  แบบ  คือ เศรษฐกิจ

พอเพียงแบบพื้นฐาน ที่มุงแกไขปญหาในระดับครอบครัว และเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา คือ มีการ

รวมตัวกันในระดับหมูบานเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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          “ เกษตรทฤษฎีใหม ” เปนแนวทางหรือหลักในการ
บริหารจัดการท่ีดิน และน้ำ เพ่ือการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็ก

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน

พระราชดำรินี้เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบ

ความยากลำบาก ใหสามารถผานชวงวิกฤต โดยเฉพาะ

การขาดแคลนน้ำไดโดยไมเดือดรอน และยากลำบากนัก 

การดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมมี 3 ข้ันตอน คือ

 1.การผลิต ใหพ่ึงตนเองดวยวิธีงาย คอยเปนคอยไป

ตามกำลัง ใหพอมีพอกิน

 2.การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ สหกรณ 

รวมแรงรวมใจกัน ในดานการผลิต การตลาด ความเปนอยู 

สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา

 3.การดำเนินธุรกิจโดยติดตอ ประสานงาน 

จัดหาทุนหรือแหลงเงิน

เกษตรทฤษฎีใหม 

วิธีงายๆ คนไทยอยูรอด

 การผลิตถือเปนขั้นแรกที่สำคัญที่สุด ใหแบงพื้นที่

ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวคิดในการจัดน้ำ

เพ่ือสนับสนุนใหการทำเกษตรทฤษฎีใหม ประสบความสำเร็จ 

โดยการเติมน้ำใหกับสระประจำไรนา ซึ่งหลักการนี้ถูก

ขนานนามวา “อางใหญ เติมอางเล็ก อางเล็กเติมสระ” 

ซึ่งใชพื้นที่ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใหมีใช

สม่ำเสมอตลอดป โดยเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใชเสริม

การปลูกพืชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวง ตลอดจนการ

เลี้ยงสัตว และพืชน้ำตางๆ เชน ผักบุง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ 

           ปลูกขาว  พ้ืนท่ีประมาณ 30 % ใหปลูกขาวในฤดูฝน

เพื่อใชเปนอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือนใหเพียงพอ

ตลอดป โดยไมตองซ้ือหาในราคาแพง เปนการลดคาใชจาย 

และสามารถพึ่งตนเองได

 ปลูกผลไม ไมยืนตน พืชไร พืชผัก  พื้นที่ประมาณ 

30 % ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ 

อยางผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อ

ใชเปนอาหารประจำวัน หากเหลือจากการบริโภคก็นำไป

ขายไดที่อยูอาศัย และอื่นๆ  พื้นที่ประมาณ 10 % ใชเปน

ที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือน และสิ่ง

กอสรางอื่น รวมทั้ง คอกเลี้ยงสัตว เรือนเพาะชำ ฉางเก็บ

ผลิตผลการเกษตร ฯลฯ เกษตรทฤษฎีใหม เปนรูปแบบ และ

วิธีการที่ประชาชนสามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และใชชีวิตไดตามอัตภาพถึงแมไมรวยมาก แตพออยู พอกิน

กอใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสูการผลิตที่เกิด

รายไดและสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 “การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาได ให
ใชวิธีปลูกไม 3 อยาง แตมีประโยชน 4 อยาง คือ ไมใชสอย
ไมกินได ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับ
ซับน้ำ และปลูกอุดชวงไหลตามรองหวย โดยรับน้ำฝนอยางเดียว 
ประโยชนอยางที่ 4  คือ สามารถชวยอนุรักษดินและน้ำ” 
แปลความสรุปอยางเขาใจงาย ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช 
และระบบนิเวศน
 • พออยู หมายถึง ไมเศรษฐกิจปลูกไวทำท่ีอยูอาศัย 
และจำหนาย 
 • พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกิน และ
สมุนไพร
 • พอใช หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรง และ
พลังงาน เชน ไมฟน, และไมไผ เปนตน
 • ประโยชนตอระบบนิเวศน สรางความสมบูรณ 
และกอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปา
ปา 3 อยาง หมายถึง  ลักษณะไม 3 อยาง ที่เปนชนิดไม
ที่มีความสัมพันธเกื้อกูลกับวิถีชีวิตของชุมชน คือ
 1. ไมใชสอยและเศรษฐกิจ เปนชนิดไมที่ชุมชน
นำไปใชในการปลูกสรางบานเรือน โรงเรือน เครื่องเรือน 
คอกสัตว เคร่ืองมือในการเกษตร เชน เกวียน คันไถ ดามจอบ 
เสียม และมีด รวมท้ังไมท่ีสามารถนำมาทำเปนเคร่ืองจักรสาน 
กระบุง ตะกรา เพ่ือนำไปใชนำครัวเรือน และเม่ือมีพัฒนาการ
ทางฝมือก็สามารถจัดทำเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน นำไป
จำหนายเปนรายไดของชุมชน ซึ่งเรียกวา เปนไมเศรษฐกิจ
ของชุมชน ไดแก มะขามปา สารภี ซอ ไผหก ไผไร ไผบง ไผซาง
มะแฟน สัก ประดู กาสามปก จำป จำปา ตุม ทะโล หมี่ 

ยมหอม กฤษณา นางพญาเสือโครง ไก คูณ ยางกราด เก็ดดำ
 มะหาด ไมเติมมะหา มะกอกเกลื้อน งิ้ว ตีนเปด ยมหอม 
มะขม มะแขน สมอไทย ตะครอ เส้ียว บุนนาค ปบ ตะแบก 
ตอง คอแลน รัง เต็ง แดง พลวง  ตะเคียน ฮักหลวง เปนตน
2. ไมฟนเช้ือเพลิงของชุมชน ชุมชนในชนบทตองใชไมฟน 
เพื่อการหุงตมปรุงอาหาร สรางความอบอุนในฤดูหนาว 
สุมควายตามคอก ไลยุง เหลือบ ร้ิน ไร รวมท้ังไมฟนในการ
นึ่งเมี่ยง และการอบถนอมอาหาร ผลไมบางชนิด ไมฟนมี
ความจำเปนที่สำคัญ หากไมมีการจัดการที่ดีไมธรรมชาติ
ที ่มีอยู จะไมเพียงพอในการใชประโยชน  ความอัตคัด
ขาดแคลน จะเกิดขึ้น ดังนั้นจะตองมีการวางแผนการปลูก
ไมโตเร็วข้ึนทดแทนก็จะทำใหชุมชนมีไมฟนใชไดอยางเพียงพอ 
ไดแก ไมหาด สะเดา เปาเลือด มะกอกเกล้ือน ไมเตาหลวง 
กระทอน ขี้เหล็ก ตีนเปด ยมหอม ลำไยปา มะขม ดงดำ
มะแขวน สมอไทย ตะครอ ตนเส้ียว บุนนาค ตะแบก คอแลน 
แดง เต็ง  รัง  ต้ิว หวา มะขามปอม แค ผักเฮือด เปนตน
3. ไมอาหาร หรือไมกินได ชุมชนด้ังเดิมเก็บหาอาหารจาก
แหลงธรรมชาติ ทั้งการไลลาสัตวปาเปนอาหาร รวมทั้งพืช
สมุนไพร อดีตแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ จึงเปน
แหลงอาหารเสริมสรางพลานามัย การปลูกไมที่สามารถ
ใหหนอ ใบ ดอก ผล ใชเปนอาหารไดก็จะทำใหชุมชนมีอาหาร 
และสมุนไพร ในธรรมชาติเสริมสรางสุขภาพใหมีกินมีใช
อยางไมขาดแคลน ไดแก มะหาด ฮอสะพายควาย เปาเลือด 
บุก  กลอย  ง้ิว  กระทอน  ข้ีเหล็ก  มะขม  มะแขน  สมอไทย 
ตะครอ  เส้ียว  คอแลน  ผักหวานปา  มะไฟ  มะเมา  หวาย 
ดอกตาง  กระถิน  เปนตน

ประโยชน 4 อยาง ไม 5 ระดับ ปา 3 อยาง 
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 1. ประโยชนในการเปนไมใชสอย   เม่ือมีการปลูก
ไมท่ีมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติท่ีดี เพ่ือการใชสอย
 และสามารถนำมาใชเสริมสรางอาชีพได โดยมีการวางแผน
อยางมีสวนรวมและดูแลรักษาก็จะทำใหชุมชนมีไมไวใชสอย
อยางไมขาดแคลน และจะไมสรางผลกระทบตอทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยู และหากมีการปลูกในปริมาณที่มากพอ 
ชุมชนก็สามารถนำมาเสริมสรางอาชีพเสริมไดทำใหชุมชน
มีรายไดเสริมใหมีความอยูดีกินดีข้ึน
 2. ประโยชนในการเปนแหลงรายไดของครัวเรือน 
เปนพืชท่ีสามารถนำมาจำหนายได ซ่ึงควรปลูกพืชหลากหลาย
ชนิด เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำ และไมแนนอน
 3. ประโยชนในการเปนอาหาร และสมุนไพร    
รวมท้ังสัตวแมลง ท่ีชุมชนสามารถเก็บหาไดจากธรรมชาติ
จะเปนอาหารที่มีคุณคาปลอดสารพิษ อันเปนประโยชน
ตอสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน เปนการประหยัด
คาใชจาย อีกทั้งถามีปริมาณเกินกวาที่ตองการแลวยัง
สามารถใชเปนสินคาเสริมสรางรายไดอีกทางหนึ่งดวย
 4. ประโยชนในการชวยอนุรักษดินและน้ำ  เม่ือมี
การปลูกไมเจริญเติบโตเปนพ้ืนท่ีขยายมากเพ่ิมข้ึน และมี
การปลูกเสริมคุณคาปาดวยพันธุตางๆ ทำใหเกิดความ
หลากหลาย และเปนการอนุรักษดินและน้ำ รวมทั้งกอ
ใหเกิดการอนุรักษพ้ืนท่ีตนน้ำลำธาร

ไม 5 ระดับ
        ไม 5 ระดับ เปนการปลูกพืชในแปลงเกษตร
ผสมผสาน คือ มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด ใหอยู
ในแปลงเดียวกัน หลุมเดียวกัน แตมีความสูงตางระดับกัน 
โดยอาศัยลักษณะความแตกตางของพืช ท่ีมีความสูงต่ำ
มาปลูกรวมกันในแปลงเดียวกัน เกิดการเก้ือกูลกันเหมือน
ปาธรรมชาติ ทำใหเกิดประโยชนหลายอยางและสามารถ
ใชพ้ืนท่ีทุกตารางเมตรใหเกิดประโยชนสูงสุด
 •ระดับท่ี 1 ปลูกพืชท่ีมีหัวฝงดิน เชน ขิง ขา หัวหอม 
กระเทียม สายบัว เผือก มัน ฯลฯ โดยจะปลูกพวกพืชหัว 
เพ่ือเปนอาหารไดแกมันสำประหลัง มันเทศ
 •ระดับท่ี 2 ปลูกไมเล้ือย เชน บวบ น้ำเตา ถ่ัว แตง 
มะระ ตำลึง ผักบุง ฯลฯ
 •ระดับท่ี 3 ปลูกไมพันธุเต้ีย เปนการใชประโยชน
จากตนไมท่ีมีทรงพุมเต้ีย เชน พริก มะเขือ กะเพรา ตะไคร 
ขาว ฟาทะลายโจร  ไมดอก พืชสมุนไพรตาง ๆ ฯลฯ
 •ระดับท่ี 4 ปลูกไมระดับกลาง เปนช้ันท่ีมีความ
สูงเปนรองกลุมไมยืนตน เชน ข้ีเหล็ก มะกรูด มะนาว สมโอ 
ขนุน ทุเรียน มะมวง ดอกแค กลวย ชะอม พืชไร พืชสวน 
ทุกชนิด ฯลฯ
 •ระดับท่ี 5 ตนไมทรงสูง อยูในอากาศ ในกลุมน้ี
จะปลูกไมใหญ ไมยืนตนซ่ึงเปนไมติดแผนดิน ชวยรักษา
ระบบนิเวศน อีกท้ังเปนการออมเพ่ืออนาคตสำหรับตนเอง 
และลูกหลาน เชน ตะเคียน ยางนา มะคา มะฮอกกานี 
ประดู ตนสัก ฯลฯ   ท่ีสำคัญในการปลูกพืชในสวนของเรา
น้ันใหยึดหลักการใชประโยชนของตนเองเปนสำคัญ โดย
แยกประโยชนได  ดังน้ี

ไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

 การปลูกพืช 5 ระดับ โดยการปลูกพืชตามความสูง
ระดับตางกัน และอยูรวมกันได ช้ันหน่ึงอยูสูงสุด ไดแก หมาก
สะตอช้ันสอง เปนไมท่ีมีความสูงปานกลางจำพวกไมผล
เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง ช้ันสามเปนไมสูงจากระดับพ้ืน
ไมเกิน 3 เมตร ไดแก ผักเหลียง พริกไทย ช้ันส่ี ไดแก ไมดอก
ไมประดับ เชน หนาวัว ขิงแดง คางคาวดำ วานเพชรหึง ช้ันหา 
เปนไมหัว  ไดแก ขา ขิง ตะไคร  การปลูกพืชในลักษณะเก้ือกูล
กันเชนน้ี จะทำใหเกิดระบบนิเวศน  ซ่ึงมีลักษณะคลายปา
พืชสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได และยังเปนการใชพ้ืนท่ีใหเกิด
ประโยชนสูง แมเกษตรกรจะมีพ้ืนท่ีนอยก็สามารถปลูกพืช
ไดหลายหลายทำใหมีรายไดตลอดป

เม่ือปลูกไปแลวจะกอใหเกิดประโยชน 4 อยาง คือ
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วิถีชาวบานดวยหลักการพอเพียง
 “ น้ำคือชีวิต ” ...หลักสำคัญวาตองมีน้ำบริโภคน้ำ
ใชน้ำเพ่ือการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูท่ีน่ัน ถามีน้ำคนอยูได 
ถาไมมีน้ำ คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูไมได แตถามีไฟฟา
ไมมีน้ำคนอยูไมได...” อยูอยางไรไมแลงน้ำ? : พญาแรงใหน้ำ
พญาแรงใหน้ำ เปนภูมิปญญาชาวบานสำหรับกักเก็บน้ำ 
เปนระบบปมน้ำดวยสุญญากาศ หรือท่ี เรียกวา กาลักน้ำ 
สามารถสูบน้ำจากบอ ซ่ึงหัวใจสำคัญ คือ การทำใหถังบรรจุ
น้ำท่ีอยูบนขอบสระเปนสุญญากาศ ดูดน้ำจากท่ีต่ำกวาถัง
และใชระบบทอใหมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อใหการไหลของ
น้ำไมเสียสมดุลในระบบสุญญากาศภายในถัง เปนประโยชน
ตอการเกษตร และประชาชนที่สนใจ ซึ่งสามารถสูบน้ำได
ท้ังวันท้ังคืน ราคาต่ำ เหมาะสำหรับพ้ืนท่ีไมมีไฟฟาใช หรือ
พ้ืนท่ีตองการประหยัดพลังงานไฟฟา สามารถต้ังไวในพ้ืนท่ี
หากไกลจากบาน

ขุดสระน้ำประจำไรนา : 
แกปญหาภัยแลง
 การแกปญหาภัยแลงเฉพาะหนา ควรจะทำ
อางเก็บน้ำหรือสระน้ำประจำไรนาเพื่อไวใชสอยในพื้นที่
ของตนเองเพื่อที่วาฝนตกเมื่อไรก็สามารถกักเก็บไวใชได
ทันที เมื่อฝนตกก็จะมีน้ำไวใชสำหรับอุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเพาะปลูกอยางเพียงพอ
 การขุดสระน้ำประจำไรนา ตามแนวทางเกษตร
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม คือ ใหใชพื้นที่ประมาณ 
30 % ของ พื้นที่เพาะปลูก และขุดลึกลงไป 4 เมตรในพื้นที่
ดินเหนียว 6 เมตรสำหรับพื้นที่ดินรวน การเลือกพื้นที่ขุด
ก็ควรจะเลือกพื้นที่ที่เปนศูนยรวมน้ำผิวดินไดงาย ควรเปน
พื้นที่ลุม สามารถรองรับน้ำจากผิวดินที่ไหลมารวมกันในที่
อื่น ๆได แทนที่จะรับไดแตเพียงหยดน้ำฝนเพียงอยางเดียว 
ทำแนวรองเล็กๆ ใหน้ำไหลลงสระ ปลูกพวกหญาแฝก เพื่อ
ดักตะกอน และอินทรียวัตถุตางๆ ที่จะไหลลงบอ
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 แกลงดิน เปนแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เก่ียวกับการแกปญหาดินเปร้ียว 
หรือดินเปนกรด โดยมีการขังน้ำไวในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำใหดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แลวจึงระบายน้ำออก 
และปรับสภาพฟนฟูดินดวยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใชในการเพาะปลูกได วิธีการปรับปรุงดิน อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ "แกลงดิน" สามารถเลือกใชได 3 วิธีการตามแตสภาพของดิน และความเหมาะสม คือ
 1.การใชน้ำชะลางความเปนกรด : โดยใชน้ำชะลางดินเพื่อลางกรดทำใหคา pH เพิ่มขึ้นโดยวิธีการปลอยน้ำ
ใหทวมขังแปลง แลวระบายออกประมาณ 2-3 ครั้ง  ทิ้งชวงการระบายน้ำประมาณ 1-2 สัปดาหตอครั้ง  ควรเริ่มในฤดูฝน 
เพื่อลดปริมาณการใชน้ำในชลประทาน การใชน้ำชะลางความเปนกรดตองกระทำตอเนื่อง และตองหวังผลในระยะยาว  
ควบคูไปกับการควบคุมระดับน้ำใตดินใหอยูเหนือดินเลนที่มีไพไรทมากเมื่อลางดินเปรี้ยวใหคลายลงแลวดินจะมีคา pH 
เพิ่มขึ้นอีกทั้งสารละลายเหล็ก และอลูมิเนียมที่เปนพิษเจือจางลงจนทำใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดดี 
 2.การแกไขดินเปรี้ยวดวยการใชปูนผสมคลุกเคลากับหนาดิน    ใชวัสดุปูนที่หาไดงายในทองที่ เชน ใชปูนมารล 
(marl) ปูนฝุน หวานใหทั่ว 1-4 ตันตอไร แลวไถแปร หรือพลิกกลบดิน ปริมาณของปูนที่ใชขึ้นอยูกับความรุนแรงของ
ความเปนกรดของดิน 
 3.การใชปูนควบคูไปกับการใชน้ำชะลาง และควบคุมระดับน้ำใตดิน เปนวิธีการที่สมบรูณที่สุด และใชไดผลมาก
ในพื้นที่ซึ่งเปนดินกรดจัดรุนแรง และถูกปลอยทิ้งใหรกรางวางเปลาเปนเวลานาน 
 

แกลงดิน : ไมแกลงดี 

หญาแฝก : ตนหญามหัศจรรย
 “...ใหใชหญาแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน 
ฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ และแกปญหาดินเส่ือมโทรม...”
 ตนหญาที่มีคุณคาตอการการอนุรักษดินและน้ำ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงคนพบวาหญาแฝก
มีความมหัศจรรยในการชวยฟนฟูดิน และพืชใหมีความ
อุดมสมบูรณ  สามารถหยั่งรากลึกสรางความแข็งแรง ให
แกกิจกรรมการเกษตร ชวยรักษาความชุมช้ืนของดิน ดูดซับ
ธาตุอาหาร และดูดซับสารพิษ  ชวยปรับปรุงดิน ข้ึนไดท่ัวไป
ในประเทศไทย ขยายพันธุงาย และไมเปนวัชพืช รวมทั้ง
การปองกันการพังทลายของหนาดินไดเปนอยางดี นอกจาก

จะเปนการอนุรักษดินและน้ำไดเปนอยางดีแลว ทุกสวน
ของหญาแฝกสามารถนำไปใชประโยชนไดอีกหลายอยาง
ขึ้นอยูกับความรู และภูมิปญญาที่จะนำหญาแฝกมาใช
ประโยชนได เชน ทำวัสดุมุงหลังคา ตะกรา ปุย ฯลฯ
 ปจจุบันเกษตรกรไดใหความสนใจ และยอมรับวา
หญาแฝกเปนเทคโนโลยีที่มีราคาถูกแตประสิทธิภาพสูง 
สามารถกรอง และกักเก็บตะกอนดิน ระบบรากหญาแฝก
กำแพงใตดินที่มีชีวิต เพิ่มความชุมชื้นใหกับสวนใตพื้นดิน
ถือไดวาหญาแฝกเปนหญามหัศจรรยอยางแทจริง
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 ดินเค็ม :  ในการแกไขลดระดับความเค็มดินลงใหสามารถปลูกพืชได โดยการใชน้ำชะลางเกลือจากดินและการปรับปรุง
ดิน  ดินท่ีมีเกลืออยูสามารถกำจัดออกไปไดโดยการชะลางโดยน้ำ การใหน้ำสำหรับลางดินมีท้ังแบบตอเน่ือง และแบบขังน้ำ
เปนชวงเวลา แบบตอเน่ืองใชเวลาในการแกไขดินเค็มไดรวดเร็วกวา แตตองใชปริมาณน้ำมาก สวนแบบขังน้ำใชเวลาในการแกไข
ดินเค็มชากวา แตประหยัดน้ำ การใชพ้ืนท่ีดินเค็มใหเกิดประโยชนตามสภาพท่ีเปนอยู ไมปลอยใหพ้ืนดินวางเปลา โดยการ
คลุมดิน  หรือมีการเพ่ิมผลผลิตพืช โดยเปล่ียนพืชเปนพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม เชน พืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ

น้ำสกัดชีวภาพ
 น้ำสกัดชีวภาพหรือน้ำบีอีเปนการนำเศษพืชผักผลไม
อวบน้ำ มาหมักกับกากน้ำตาลในอัตราสวน 1: 3 คือ ใชน้ำตาล
หรือกากน้ำตาล 1กิโลกรัม ตอ พืชอวบน้ำ 3 กิโลกรัม (พืชอวบน้ำ
เชน ผัก ผลไมทั้งแกและออน รวมทั้งเปลือกผลไมอวบน้ำที่สด
ไมเนาเปอย เชน เปลือกสับปะรดเปลือกแตงโม เปลือกขนุน
เปลือกมะมวง เปนตน (ถาทำน้ำสกัดชีวภาพจากสัตว จะใช
น้ำตาล หรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัมตอเนื้อสัตว หรือปลา หรือ
หอยเชอรี่ 1 กิโลกรัมโดยมีวิธีทำเชนเดียวกับน้ำสกัดชีวภาพ
จากพืช)

วิธีใช ใชน้ำสกัดชีวภาพ 1 สวน ผสมน้ำ 500-1000 สวน
นำไปฉีดพนที่ตนพืช หรือรดที่โคนตนถาเขมขนเกินไปใบพืช
จะไหมไดควรใชตามสัดสวนที่แนะนำ

ประโยชนของน้ำสกัดชีวภาพ
1. ใหธาตุอาหารแกพืชใชไดกับ พืชผัก ไมผล ไมดอก ไมประดับ
 นาขาว
2. มีฮอรโมนหลายชนิดท่ีเปนประโยชนตอพืช (จะมีเฉพาะน้ำสกัด
 ชีวภาพที่ทำจากพืชเทานั้น)
3. ชวยปองกันและกำจัดศัตรูพืช เชน ไลแมลง ยับยั้งการ
 ลอกคราบ
4. ใชดับกลิ่นเหม็น(อาจเปนผลจากปฏิกิริยาของเอนไซมหรือ
 การยอยสลายของจุลินทรียบางชนิดทำใหกลิ่นหายไป) จึง
 ใชดับกลิ่นในคอกสัตวหรือ ในหองน้ำได

สมุนไพรกำจัดแมลงและศัตรูพืช
 มนุษยน้ันรูจักการใชสมุนไพรปองกันกำจัดศัตรูพืช
มานานแลว แตส่ิงเหลาน้ีกลับถูกมองขาม ขาดการเผยแพร 
ประกอบกับสารเคมีทางการเกษตรในปจจุบันหาไดงาย ใชได
งาย และเห็นผลรวดเร็วกวา แตเม่ือมีการใชในระยะเวลานานๆ 
ก็จะเริ่มสงผลเสียออกมาใหเห็น มีทั้งผลกระทบตอมนุษย 
สัตว พืช รวมทั้งสิ่งแวดลอมดวย ปจจุบัน นักวิชาการทาง
การเกษตร เกษตรกรผูผลิต และผูบริโภค จึงไดใหความสำคัญ
กับการใชสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช สนใจภูมิปญญาพ้ืนบาน
มากขึ้น รวมถึงนักวิชาการบางทาน ไดหันมาสนใจคนควา 
และพัฒนาสมุนไพรเพ่ือใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน สมุนไพรปองกันกำจัดศัตรูพืช ยังมีขอดีหลายอยาง คือ 
มีราคาถูก ปลอดภัย ตอเกษตรกรผูใช ไมมีสารพิษตกคางใน
ผลผลิตจึงปลอดภัยตอผูบริโภค รวมทั้งไมเปนอันตรายตอ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนในแปลงพืชผัก ไมตกคางในดิน
และสภาพแวดลอม สมุนไพรท่ีนำมาทำเปนสารกำจัดศัตรูพืช 
เชน สะเดา (สะเดาไทย,สะเดาอินเดีย,สะเดาชาง)

วิธีเตรียมและการใช มีท้ังแบบใชเมล็ดกับใชใบ กรณีใชเมล็ด 
ใหนำเมล็ดสะเดาที่แหงแลว 1 กก. มาบด หรือโขลกให
ละเอียด เอาผงเมล็ดที่ไดมาแชน้ำ 20 ลิตร หรือ 1 ปบ ทิ้ง
ไวนาน 12-24 ชั่วโมง แลวกรองเอาแตน้ำดวยผาขาวบาง 
สวนกากสามารถใชทำปุยได  กอนนำไปใชใหผสม การจับใบ 
เชน ผงชักฟอก,น้ำยาลางจาน,หรือแชมพู ในอัตราสวน 1 
ชอนโตะ น้ำ 20 ลิตร ใชฉีดน้ำพนทุก ๆ 6-10 วัน ในชวงเวลา
เย็น กรณีใชใบ ตองใชใบสะเดาสด (ใบสดจะมีสีเขียวเขม) 
ไมนอยกวา 2 กก. นอกนั้นใชวิธีการทำ และวิธีใชเชนเดียว
กันกับเมล็ด
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 น้ำสมควันไม เปนผลิตภัณฑที่ใชงานไดครอบจักรวาลเชนเดียวกับถานไม ไมวาจะมาใชในครัวเรือน ใชในงาน

เกษตรกรรม ปศุสัตว และ อุตสาหกรรมการผลิต ท้ังน้ีคุณสมบัติท่ีโดดเดนท่ีสุดของน้ำสมควันไม คือ เปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 

สอดคลองกับกระแสบริโภคในปจจุบันท่ีเนนเร่ืองความปลอดภัยปลอดจากสารพิษ สามารถใชไดอยางสะดวกไรสารพิษตกคาง 

             น้ำสมควันไม เปนของเหลวสีน้ำตาลใส มีกลิ่นควันไม ไดมาจากการควบแนนของควันที่เกิดจาก การผลิตถานไม 

ชวงท่ีไมกำลังจะเปล่ียนเปนถานถายเทความรอนจากปลองดักควันสูอากาศ รอบปลองดักควันความช้ืนในควัน จะควบแนน

เปนหยดน้ำ สวนประกอบสวนใหญเปนกรดอะซิติก มีความเปนกรดต่ำ มีสีน้ำตาลแกมแดง นำน้ำสมควันไมท่ีไดท้ิงไวในภาชนะ

พลาสติกประมาณ 3 เดือน  ในท่ีรม ไมส่ันสะเทือน เพ่ือใหน้ำสมควันไมท่ีไดตกตะกอน และแยกตัวเปน 3 ช้ัน คือ น้ำมันเบา 

(ลอยอยูผิวน้ำ) น้ำสมไม และน้ำมันทาร (ตกตะกอนอยูดานลาง) แยกน้ำสมควันไมมาใชประโยชนตอไป

ประโยชนในการเกษตร
    น้ำสมควันไมใชไดกับพืช ในการปองกันกำจักศัตรูพืช ชวยติดดอกผลดก ชวยเพิ่มผลผลิต ผลโตสีสดใส รสหวาน 

ลดโรคพืช เช้ือรา แผลเนา ดินจะมีสุขภาพดีข้ึน  ฟนฟูดินเส่ือม  ใชรวมกับสารเคมีได เชน ยาคุมฆาหญา  ฮอรโมน ยาฆาแมลง ฯลฯ  

สามารถลดปริมาณการใชสารเคมีลงคร่ึงหน่ึง ใชรวมกับปุยเคมีชวยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  ฉีดระยะตนเล็ก และกอนเก็บเก่ียว  

ชวยใหคุณภาพ และรสชาติดีข้ึน  รวมท้ังชะลอการเห่ียวเฉาของผักและผลไม

 หมายเหตุ 1. ควรฉีดพนตอนเชาหรือเย็น  จะมีประสิทธิภาพสูงสุด  

      2. ควรฉีดพนบริเวณโคนตนและดินท่ีปลูก  

      3. ใช 1 ชอนโตะประมาณ 10 ซีซี (1 ปบ = น้ำ 20 ลิตร)  

      4. เดือนหน่ึงไมควรฉีดเกิน 2-3 คร้ัง  

      5. อยาผสมและฉีดเกินอัตราท่ีกำหนด พืชจะเปนอันตรายได

น้ำสมควันไม 
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ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ทั้ง 10 แห่ง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มาศึกษาดูงาน และ 
เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซึง่หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนเป็นหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกับวถิชีวิีตของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี  
โดยเน้นด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ธรรมชาติ การพัฒนาอาชีพ และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการค้นคว้า
ทดลอง และวิจัยพืชชนิดต่างๆ  ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งพืชเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หม่อนไหม และ
ข้าวหอมมะลิ พืชเพื่อการปรับปรุงบ�ารุงดินและพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช  หรือพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะ
สม  เพื่อแนะน�า เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต ตามแนวพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สู่ความยั่งยืน โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด   เป็นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร อาทิเช่น  การ
ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ แต่ละแห่ง ได้ด�าเนินการศึกษา
ข้อมลูพืน้ฐานของพืน้ทีน่ัน้ ๆ  ตลอดจนสิง่แวดล้อมและสภาพปัญหาของการพฒันา แล้วด�าเนินการพฒันาตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ และสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่ ผลจากการ
ทดลองวิจัยนี้ได้น�าไปเผยแพร่สู่ราษฎรด้วยวิธีปฏิบัติที่ง่าย   ราษฎรสามารถน�าไปปฏิบัติเองได้   โดยจัดให้มีการสาธิตและอบรมใน
รูปแบบต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่าศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ เป็นหน่วยงานส�าคัญของส�านักงาน กศน.ท่ีน้อมน�าแนวพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สูป่ระชาชนในการสร้างองค์ความรูเ้พือ่น�าไปสูก่ารพฒันาอาชีพ
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดชลบุรี
2) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว รับผิดชอบพื้นที่บริการ 3 จังหวัด คือ สระแก้ว จันทบุรี และตราด 
3) ศนูย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บรเิวณชายแดนเชยีงราย รบัผดิชอบพ้ืนทีบ่รกิาร 4 จงัหวดั คอื เชยีงราย เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน  
 และพะเยา
4) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ รับผิดชอบพื้นที่บริการ 3 จังหวัด คือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ  
5) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี รับผิดชอบพื้นที่บริการ 
 5 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล  
6) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร รับผิดชอบพื้นที่บริการ 
 3 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง และ ประจวบคีรีขันธ์ 
7) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ รับผิดชอบพื้นที่บริการ 
 5 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ น่าน ตาก เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก  
8) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร รับผิดชอบพื้นที่บริการ 
 6 จังหวัด คือ มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม เลย หนองคาย และอ�านาจเจริญ และ 
9) ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” (ศฝส). รับผิดชอบพื้นที่
 บริการ 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
10) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ถนนศาลายา - บางภาษี 
 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภารกิจกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ “คลังปัญญา สร้างอาชีพ”
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อันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จ
พระราชด�าเนนิ ณ ศนูย์ฝึกและพฒันาอาชพีเกษตรกรรมวดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง 
ข้อหนึง่ว่า “การน�าพนัธุใ์หม่ หรอืพนัธุต่์างประเทศต้องระวงัเรือ่งโรค ถ้าเกดิโรคแล้ว
จะเกดิเสียหายมากและขาดทนุ การน�าพนัธุต่์างประเทศมาราคาสงูไม่ควรพ่ึงพา” 
และการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยทั่วต้องซ้ือเมล็ดพันธุ์จากตลาดเพื่อน�ามาปลูก 
ทกุคร้ังเนือ่งจากไม่สามารถเกบ็เมลด็พนัธุป์ลกูต่อได้ ถ้าเกษตรกรสามารถเกบ็เมลด็พันธุ์
ไว้ใช้เองได้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม
วรมหาวหิาร อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ได้เริม่วจัิยและพฒันาพนัธุก์ระเจีย๊บเขยีวภาย
ใต้ระบบเกษตรธรรมชาติเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์กระเจ๊ียบเขียวท่ีผ่านการปลูกคัดเลือก 
ในสภาพการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติ  ซึ่งไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี

ในปีพ.ศ. 2557 พบว่าได้พันธุ์ที่มีความคงตัวทาง
พันธุกรรม มีความสม�่าเสมอ ต้นมีความแข็งแรงต้านทานโรค
และแมลงดี ต้นเตี้ย แตกแขนงมาก ฝักสวย รสชาติดี จึงปลูก
ทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตและลักษณะต่างๆ กับพันธุ์การค้า
อีก 5 พันธุ์ และสรุปได้ว่ากระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ ศฝก. 1 มีลักษณะ
บางอย่างดกีว่า  จงึได้ขอขึน้ทะเบยีนกระเจีย๊บเขยีว ศฝก. 1 เป็น
พันธุ์พืชใหม่กับกรมวิชาการเกษตร

ในปี 2558 ได ้กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอ
พระราชทานชื่อพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ศฝก. 1

และในปี 2559 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ กระเจี๊ยบเขียว ศฝก. 1 
ว่า “กระเจี๊ยบเขียวธราธิป” มีความหมายว่า กระเจี๊ยบเขียว
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้า
แผ่นดิน

กระเจีย๊บเขยีวธราธปิ จงึเป็นกระเจีย๊บเขยีวพนัธุใ์หม่
ของชาว กศน. ท่ีเกิดจากปรับปรุงพันธุ์ภายใต้ระบบเกษตร
ธรรมชาติ โดยมีระยะเวลานานถึง 16 ปี  มีลักษณะเด่น คือ ต้น
มีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ดีมีล�าต้นไม่สูงมาก
ท�าให้เก็บเก่ียวได้สะดวกกว่า มีเส้นผ่าศูนย์กลางล�าต้นใหญ่ 
ท�าให้ต้นแข็งแรงและทนการหกัล้มได้ดกีว่า มจี�านวนแขนง/ต้น 
มาก  ท�าให้ได้จ�านวนฝักมากฝักมสีเีขยีว ลกัษณะเป็นห้าเหลีย่ม
ตรงกบัความต้องการของตลาด ฝักสวย รสชาตดิ ีเหมาะต่อการ
ผลติฝักสดจ�าหน่าย และยงัมนี�า้หนกั 100 เมลด็สงู และมีจ�านวน
เมล็ดต ่อฝ ักมาก จึงมีผลดีในด ้านการผลิตเมล็ดพันธุ ์ 
จ�าหน่ายด้วย

กระเจ๊ียบเขียวธราธิป
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ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร  ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพยีง  โดยจดัสาธติทดลองการปลกูพชืผกัด้วยวิธเีกษตรธรรมชาต ิและการเลีย้งสตัว์ เพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กษตรธรรมชาติตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจ การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 

ปรบัใช้ในการด�ารงชีวติ  เป็นศนูย์สาธติและถ่ายทอดให้แก่ประชาชนทีท่�าอาชพีทางด้านการเกษตรและ
ประชาชนท่ีสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ และให้น�าไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

ส่งเสริมให้ผู้เข้ามาเรียนรู้รู้จัก  คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

การผลิตกุยช่ายขาวเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีผู้เข้ามา
เรียนรู้ให้ความสนใจในการน�าไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีก

ทางหน่ึง  โดยท่ีกุยช่ายเป็นพืชผักท่ีมีในท้องถิ่นของคนภาค
อสีาน  ปลกูง่าย  ปลกูครัง้เดยีวสามารถเกบ็เกีย่วได้นานประมาณ 

3 ปี  เก็บผลผลิตได้เร็ว  โดยตัดครอบใช้เวลาแค่ 10 – 15 วัน 
ก็สามารถเก็บกุยช่ายขาวได้ และราคายังสูงกว่ากุยช่ายเขียว  ซึ่ง

กุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ  25 – 30  บาท  เมื่อครอบเป็นกุยช่ายขาว
แล้วจะได้กิโลกรัมละ  100 – 120  บาท  ที่ส�าคัญการปลูก ใช้วิธีการ

ปลูกด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ  ผลผลิตกุยช่ายขาวท่ีได้จะมีรสชาติ
หวาน  กรอบ  ให้คุณค่าทางอาหารดีทีเดียว

“กุยช่ายขาว”

ขั้นตอนการผลิต กุยช่ายขาว
ในการผลิตกุยช่ายขาวมีความสัมพันธ์กับการปลุกกุยข่ายเขียว คือในกอเดียวกันจะต้องปลูก

กุยช่ายเขียวก่อนเมื่อ ตัดกุยช่ายเขียวแล้วจึงผลิตเป็นกุยช่ายขาว โดยท�าสลับกันดังนี้
1. เมื่อตัดกุยช่ายเขียวอายุได้ 4 เดือน ตัดเขียวคร้ังที่ 1 ปล่อย ให้เขียวอีกประมาณ 45 วัน 

ตกัรอบที ่2 จัดหาภาชนะครอบ กอกยุช่ายไว้ไม่ให้ถกูแสงแดดโดยใช้กระถางพลาสตกิด�าหรอื กระถาง
ดินเผาและผ้ากรองแสง (ซาแรน) สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร

2. รดน�้าเช้า – เย็น
3. ประมาณ 10 - 12 วัน  จะได้กุยช่ายขาว ความยาวประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร ก็ตัดขายได้
4. หลังจากตัดกุยช่ายแล้ว ให้รื้อผ้ากรองแสงออกและไม่ต้อครอบกระถาง
5. รดน�้าเช้า - เย็น ประมาณ 45 วัน ก็ตัดกุยช่ายเขียว และ หลังจากน้ันก็ท�าเป็นกุยช่ายขาว 

ท�าสลับกันเช่นนี้เรื่อย ๆ

เทคนิคพิเศษ ที่ท�าให้มีผลผลิตดี มีลักษณะเด่น
1. การปลูกกุยช่ายขาวปลูกด้วยวิธีเกษตรธรรม
2. ใส่ด้วยปุ๋ยหมัก
3. รดน�้าสม�่าเสมอ
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การปลูกข้าวนาวางต้นเดียวแบบประณีต
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร IPM (Integrated Pest Management)

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามที่ส�านักงาน กศน. ได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาไทย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ วัดป่าลาน อ�าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร IPM แบบมีส่วนร่วม
ให้กับบุคลากรของ ส�านักงาน กศน. และผู้สนใจทั่วไป โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ได้จัดท�า
โครงการจดัตัง้โรงเรยีนเกษตรกรขึน้ ภายใต้หลกัสตูรการจดักระบวนการเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการศตัรพูชืโดยวธิผีสมผสาน (IPM) เพือ่
ให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถน�าความรู้และเทคนิคมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและผล 
กระทบของสารเคม ีสูก่ารอนรุกัษ์ทีห่ลากหลายในชมุชนอย่างเป็นรปูธรรม สอดคล้องกบัวถิชีวีติ และส่งเสรมิให้เกษตรกรรูจ้กัคิดเป็น 

ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ศนูย์ฝึกและพฒันาอาชพีราษฎรไทยบรเิวณชายแดนอตุรดิตถ์  ได้ทดลองปลกู

ข้าวนาวางต้นเดียวแบบประณีต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร IPM ซึ่งคือการ
พิจารณาวิธีควบคุมศัตรูพืชทั้งหมดที่มีอยู่อย่างรอบคอบ และน�ามาผสมผสานกันเป็นวิธี
ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการลดปริมาณศัตรูพืชโดยให้มีระดับการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชหรือ
การจัดการใด ๆ ให้น้อยท่ีสุด เพ่ือลดความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ และ 
สิ่งแวดล้อม 

จดุเด่นของการปลกูข้าวนาวางต้นเดียวแบบประณตี โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้ 
ตามหลักสูตร IPM เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง ใช้แปลงนาข้าวเป็นสื่อ 
ในการเรียนรู้ โดยมีการส�ารวจแปลงนาข้าวและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นแล้วน�าสิ่งที่พบเห็น
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร เป็นการแชร์ความรู้ แชร์ปัญหา และ
ตัดสินใจร่วมกัน นั่นคือเสน่ห์ของหลักสูตร IPM ซึ่งจากการที่เกษตรกรได้เรียนรู้จริงใน
แปลงนาข้าวเกษตรกรจะรู้ว่า จริง ๆ แล้วปุ๋ยเคมีไม่จ�าเป็น เพราะในนาข้าวมีแมลง
ตัวดี และแมลงตัวร้ายที่จะจัดการกันเอง ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องฉีดยาเลย

จุดเด่นของการปลูกข้าวนาวางต้นเดียวแบบประณีต 
  1. ใช้เมล็ดพันธุ์น้อย 2. ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี 

3. ประหยัดน�้า  4. ก�าจัดวัชพืชและข้าวปนได้ง่าย
  5. จ�านวนการแตกกอสูงกว่าปกติ 2-3 เท่า

 6. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากข้าวลีบน้อย
กว่าวิธีการผลิตแบบปกติ
7. ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 50-70%
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ข้าวหอมมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิ 105 มีลักษณะเด่น  คือ ทนแล้งได้ดี ปลูกเป็นข้าวไร่ได้ ทนต่อ
สภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม เป็นข้าวต้นสูง อายุค่อนข้างเบา จึงเก็บเกี่ยวได้ง่าย
และเร็ว เมล็ดนวดง่าย มีคุณภาพเมล็ด ในเรื่องการขัดสีดี  ได้เมล็ดข้าวสารใส
และแข็งแรง คุณภาพการหุงต้มดี ได้เมล็ดข้าวสุกมีกล่ินหอมและอ่อนน่ิม จึง
จ�าหน่ายได้ราคา 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ได้
ท�าการศึกษาวิจัย สาธิต ทดลอง การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีเกษตร
ธรรมชาติ และได้ท�าการทดลองอยู่ 6 วิธี โดยวิธีที่ 1 ไถกลบตอซังและหว่าน 
ปอเทือง วิธีที่ 2 ทดลองโดยไถกลบตอซังและหว่านร�าละเอียด วิธีที่ 3 ทดลอง
โดยไถกลบตอซังอย่างเดียว วิธีที่ 3 ทดลองโดยไถกลบตอซังและหว่านถั่วพร้า  
วิธีที่ 4 ทดลองโดยไถกลบตอซังและหว่านถั่วพร้า วิธีท่ี 5 ทดลองโดยไถกลบ 
ตอซงัและหว่านปุย๋เศษพืช และวิธทีี ่6 ทดลองโดยไถกลบตอซงัและหว่านปุย๋มลู 
ซึง่พบว่า วธิทีี ่6 ได้ผลผลติมากทีส่ดุ  มจี�านวนพืน้ทีส่�าหรบัการทดลองปลกู 600 
ตารางเมตร  ได้ผลผลิต จ�านวน 254 กิโลกรัม  คิดเป็นอัตรา 677 กิโลกรัม ต่อไร่ 

การปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติช่วยในการลดต้นทุนการผลิต ได้
ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตในระยะยาว  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ให้กบัเกษตรกรทีม่คีวามสนใจในการปลกูข้าวไว้เพือ่บรโิภค เหลอืกจ็�าหน่าย และ
ยังได้ข้าวที่ไร้สารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร
ไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์  มีการพัฒนาฐาน
เรียนรู้ภายในศูนย์ จ�านวน 15 ฐาน เพื่อให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แหล่งสาธติ ทดลอง วจิยั พฒันาการศกึษาด้าน
อาชีพ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนบริเวณชายแดนและเป็นแหล่ง
ฝ ึกอบรม ศึกษาดูงานด้านเกษตร ให้กับ
ประชาชน นกัเรยีน นกัศกึษาหน่วยงานเครอืข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ฐานการปลกูข้าวหอมมะล ิ105 โดย
วิธีเกษตรธรรมชาติ ถือเป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้
ที่ส�าคัญ และน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 1 ไร่ 1 แสน
ศนูย์ฝึกและพฒันาอาชพีราษฎรไทยบรเิวณชายแดน

เชียงราย ด�าเนินงานโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงสู ่1 ไร่ 1 แสน  คอื “การบรหิารจัดการท่ีดนิในพืน้ที ่1 ไร่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการ 
ต่อยอดจากแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยจะเป็นการท�าการ
เกษตรในพื้นที่จ�ากัดเพียง 1 ไร่ ให้มีรายได้ที่ยั่งยืน” เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถน�าไป
เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต และประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้กับตนเอง และครอบครัว

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 1 ไร่ 1 แสน เป็นการน�าหลัก
ปรัชญาเกษตรพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาผสมผสานกัน โดยประกอบอาชีพ 
3 อย่าง ได้แก่ ด้านกสิกรรม ปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว ด้าน
การประมงนัน้เลีย้งปลาในคนู�า้ เลีย้งกบ และอกีส่วนเป็นปศสุตัว์ 
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่หรือหมูก็ได้ ให้สามารถพึ่งพิง และอาศัยกัน
ได้อย่างลงตัว  เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 1 ไร่ 1 แสน จึงเป็นการลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่า และคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ

ตัวอย่างการท�าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่ 1 ไร่ 1 แสน

พื้นที่แหล่งน�้า  ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ได้แก่  
ปลาดุก ปลานิล กบ

พื้นที่ท�านาข้าว  ใช้ในการท�านาข้าว หรือปลูกไม้ผล 
ได้แก่ มะยงชิด ผักหวานบ้าน มะเฟือง มะนาว มะละกอ 

พืน้ทีป่ลกูผกัสวนครวั เลีย้งสตัว์ ใช้ปลกูพชืผกัสวนครวั 
ปลูกผักในภาชนะ ปลูกหม่อน ปลูกพืชสมุนไพร และเลี้ยง 
ไก่พื้นเมือง ไก่ชน

รายได้จากกิจกรรม 
1. พืชผัก ผลไม้  3,000 บาท 
2. สมุนไพรส�าหรับชาแปรรูป 27,000  บาท
3. หม่อน 6,400 บาท 
4. ไก่พื้นเมือง ไก่ชน  70,000 บาท
5. พืชผักในภาชนะ 3,000 บาท
6. สัตว์น�้า 20,000 บาท
รวมรายได้จากกิจกรรม ประมาณ 129,400 บาท
ผลผลิตกับต้นทุน
1. พื้นที่ 8 ตร.ม. เลี้ยงปลาดุกได้ 1,000 ตัว พื้นที่ 

15,000 ตร.ม. เล้ียงปลาดุกได้ 200,000 ตัว ถ้าเล้ียงปลาดุก 
10,000 ตัว มีรายได้ 100,000 บาท

2. ปลูกหม่อน 50 ต้น   ได้ผลผลิต 50 กิโลกรัมต่อ 
ต้น มีรายได้ 120 บาทต่อกิโลกรัม

3. ไข่ไก่พื้นเมือง แผงละ 100 บาท ไก่พื้นเมือง 
กิโลกรัมละ 120-150 บาท

4. ไข่ไก่ชน ฟองละ 100 บาท ไก่ชน (หนุ่ม) ตัวละ 
500-1,000 บาท ไก่ชน (พร้อมชน) ตัวละ 1,000-1,500 บาท
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บัญชีครัวเรือน: สมดุลชีวิต
การท�าบัญชีครัวเรือนเป็นกุญแจส�าคัญในการใช้ชีวิตและพัฒนา

คณุภาพชวิีตให้อยูร่อดอย่างสมดลุในสภาวการณ์ทีส่งัคมโลกเตม็ไปด้วยกระแส
ของวัตถุนิยม ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ การแข่งขันโดยปราศจากเหตุผลและความ
พอดี ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เดินทางผิด มีจิตใจที่อ่อนแอ ขาดความยั้งคิดและ 
เข้าสู่วังวนของหนี้สินไม่รู้จักจบสิ้น

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ได้ตระหนกัและเข้าใจปัญหาสภาพสงัคมปัจจบุนัเป็นอย่างด ีจงึได้น้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็น
แนวทางในการจดัการศกึษาและให้ความรูก้บัประชาชนทกุเพศทกุวัยอย่างทัว่ถงึ
ทุกต�าบลในประเทศไทยโดยในปี 2556 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัได้ท�าข้อตกลงความร่วมมอืร่วมกนักบักรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดท�าบัญชีตามโครงการอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาครูบัญชีต้นแบบ”ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2556 จ�านวน 10 
ครัง้ ในพืน้ทีส่�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 1-10 ทัว่ประเทศ เพือ่สร้างและพฒันา
ครู กศน.ให้มีความรู้และสามารถในการถ่ายทอดการท�าบัญชีครัวเรือนให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบได้

ซึ่งหลังจากการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว ครู กศน.ใน
แต่ละต�าบลได้ด�าเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการจัดอบรมให้กับ
ประชาชนรวมทั้งสอดแทรกเนื้อหา ความรู้และสร้างความเข้าใจในการลงมือท�า
บัญชีครัวเรือนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
สามารถน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตและมีข้อมูลในการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อ
เป็นการสร้างวัคซีนและเกราะป้องกันความอ่อนแอทางความคิด มีชีวิตอยู่บน
ความไม่ประมาทรู้จักประมาณตนเองโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการด�าเนินและให้มีการวางแผนชีวิตเก่ียวกับการรับการจ่ายเงินของ
ตนเองได้อย่างสมดุล

ส�าหรับการวางแผนการใช้จ่ายเงินต้องมีความสมดุลระหว่างรายรับ
และรายจ่าย และควรมรีายรบัมากกว่ารายจ่าย แต่หากเกดิปัญหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงินหรอืปัญหารายรบัไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายนัน้ ควรมกีารพจิารณา
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น 

1. การตัดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นออก เพื่อลดภาระการจ่ายเงินออกจาก
ครอบครัว เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับการอบายมุขและของมึนเมา

2. การลดรายจ่ายท่ีไม ่จ�าเป ็นลง 
และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า สร้างนิสัย 
การประหยัด อดออมและอดใจโดยใช้เงินอย่าง 
มีสติ สมเหตุสมผล การเช่น การปลูกสวนครัว 
ไว้รับประทานเองนอกจากได้วัตถุดิบท่ีปลอดภัย
แล้วยังท�าให้สุขภาพดีอีกด้วย

3. การเพิ่มรายรับโดยการหารายได้
เสริม เช่น การปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์ การค้าขาย
หรือการประกอบกิจการอื่นๆ ตามความสามารถ
และความถนัด

4. การสร้างความเข้าใจและข้อตกลง
กันภายในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกัน
ประหยัดรู้จักอดออม ลด ละ เลิก รายจ่ายหรือสิ่ง
ที่ไม่จ�าเป็นและช่วยกันสร้างรายรับให้เพียงพอ
เหมาะสมกับฐานะตนเอง

“ ...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ 
ท�าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง...”
พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประจ�าต�าบลบ้านครึ่งใต้ อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

บ้านครึ่งใต้ ตั้งอยู ่ที่หมู ่ที่ ๓ ต�าบลครึ่ง อ�าเภอ
เชยีงของ  จงัหวดัเชยีงรายเป็นหมูบ้่านทีเ่ป็นจดุครึง่ทางระหว่าง
อ�าเภอเทงิกบัอ�าเภอเชียงของเตม็ไปด้วยแหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย 
ท้ังด้านการทอผ้าและการบริหารจัดการกลุ ่มต่างๆ ได้แก ่
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน กลุ่มคัดแยกขยะ 
กองทนุหมูบ้่าน กองทนุโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กลุม่
น�า้ดืม่ชมุชนจดุเรยีนรูด้้านการเลีย้งสกุรขนุ (หมขูนุ)การเล้ียงสกุร
แม่พนัธุก์ารเลีย้งปลาในนาข้าว การจกัสานหวายและไม้ไผ่การ
เลี้ยงปลาในกระชัง การท�าแคบหมู/ขนม/น�้าพริก การบริหาร
จัดการแหล่งน�้านอกเขตชลประทาน การพัฒนาคุณภาพข้าว
การบรหิารจดัการธนาคารข้าว การบรหิารจัดการโรงสข้ีาวกล้อง
การท�าปุ ๋ยและน�้าหมักอินทรีย์ชีวภาพ การเผาถ่านจากต้น
มัยลาภยักษ์และการท�าน�้าส้มควันไม้การบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตและจุดเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบด�าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นแหล่ง 
เรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้ัง้ด้านการปะกอบอาชพี การพฒันา
คุณภาพชีวติ การบรหิารจดัการ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทีท่�าหน้าท่ี
ในขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสังคมและชุมชน ซึ่งถือ
เป็นทรัพยากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า

นายประจันทร์  กันทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านครึ่งใต้ 
กล่าวถึงการบริหารจัดการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนวิถีแห่ง
ความพอเพียงว่า “ ขั้นแรก ต้องท�าความเข้าใจชาวบ้านก่อน 
เอาใจแลกใจ อธิบายให้เขารู้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ ดีอย่างไร 
ยัง่ยนือย่างไร ท�าให้ชาวบ้านเขาเหน็ก่อนเพือ่จดุประกายให้เขา  
เวลามีปัญหา ก็ใช้หลักธรรมาภิบาลในการแก้ปัญหา  ใช้ความ
เป็นญาต ิเป็นพีเ่ป็นน้อง ค่อยๆพดูกนั  รบัฟังความคดิเหน็ซึง่กนั
และกัน ต่างคนก็ต้องปรับทัศนคติเข้าหากันมันถึงจะอยู่ได้ ”

นายประจันทร์  อินทร์ประสงค์  ผู้อ�านวยการ กศน. 
อ�าเภอเชียงของ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 
ขับเค ล่ือนศูนย ์ เ รียน รู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลในพื้นที่นี้ว่า 

“นอกจากการจัดการศึกษานอกระบบฯ ขั้นพื้นฐาน
ทกุระดบัชัน้ และการศกึษาต่อเนือ่ง หลกัสตูรระยะสัน้ต่างๆแล้ว 
กศน. อ�าเภอเชยีงของยงัได้ส่งเสรมิ เกษตรทฤษฎใีหม่ ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อ
แม่พี่น้องในหมู่บ้านครึ่งใต้ ด้วยความเต็มใจ”

นายบุญรัตน์  ปานกลาง  หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงไส้เดือน
กล่าวถงึการด�าเนนิการเกษตรทฤษฎใีหม่ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า“ทีแรกก็ได้ทุนจากทั้งทางรัฐ องค์กรอิสระ 
รวมทั้งจากมูลนิธิของท่านว.วชิรเมธี ได้รับการสนับสนุนจาก
หลายฝ่าย พอได้ทุนมาแล้วก็เริ่มทดลองท�ามาเรื่อยๆ ก็เห็นผล
ดมีาเรือ่ยๆใช้ประโยชน์จากมนั (ไส้เดอืน) ได้เยอะ แต่ตดิอยูท่ีว่่า
ยังท�าได้ในปริมาณน้อย ใช้แค่ในบ้าน ยังไม่พอแจกจ่ายใคร ใช้
กับผักท่ีปลูกไว้กินในบ้าน ของเราเอาไว้กินเลยไม่อยากใช้สาร
เคมี ท�าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเรื่อยๆ ”

ความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายในเรื่องของการ 
ขบัเคลือ่นศูนย์เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎใีหม่ประจ�าต�าบลบ้านครึง่ใต้สามารถตอบสนองวสิยัทศัน์
ของหมู่บ้านที่ว่า“เพิ่มคุณภาพชีวิต 

ใช้เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด คิดจัดการ
สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ เพิ่มพูนปัญญาชาวบ้าน” 
ได้อย่างยั่งยืน
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ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประจ�าต�าบลท่าประดู่ อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กศน.ต�าบลท่าประดู ่ ตั้งอยู ่ อ.นาทวี จ.สงขลา  
ต้นแบบแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวิีตทีเ่สรมิสร้างโอกาสในการเรยีนรู้ 
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ วิทยาการตลอดจน
ภูมิปัญญาของชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งบริการของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้
หลักบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างการเรียน การท�างานและวิถี
ชีวิต เกิดเป็นสังคมแหล่งเรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต

กศน.ต�าบลท่าประดู ่  มีฐานเรียนรู ้ เพื่อเป ็นจุด
ถ่ายทอดการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งหมด  8  ฐาน
ตามความต้องการของคนในชมุชนเพือ่เป็นสถานฝึกปฏบิตัแิละ
ค้นหาความรูไ้ด้อย่างสมบรูณ์ ประกอบด้วย ฐานการขยายพันธุ์
พืช  ซึ่งมีจุดสาธิต 8 จุด ได้แก่ การเพาะเห็ด การปลูกไผ่กิมซุง 
การปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสาน การปลูกผักกางมุ้ง การ
ปลกูไม้เลือ้ยเป็นพชืพืน้เมอืงทีห่ายาก รวมทัง้ถัว่ชนดิต่างๆ การ
ปลูกผักกูดกลางแจ้ง การปลูกพืชสมุนไพร และการท�านาข้าว 
โดยเนน้ใหเ้ยาวชนได้ศึกษาวิถชีีวิตชาวนา มผีู้อาวุโสในทอ้งถิ่น
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ฐานนี้เน้นเรื่องของการปลูกและ
ขยายพันธุ ์ พืชที่มีอยู ่ในท้องถ่ินและเป็นพืชที่สามารถใช้
ประโยชน์ตลอดทั้งปี  ฐานการท�าปุ๋ยหมัก ให้ความรู้เร่ืองของ
การผลติปุ๋ยและวธิกีารใช้ทีถ่กูต้องให้มผีลต่อการปรบัโครงสร้าง
ดินและได้ผลผลิตของพืชตามที่ต้องการ ฐานการเลี้ยงปลา ให้
ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลาใน
บ่อพลาสตกิ บ่อดนิ กระชัง ฐานการเลีย้งโคขุนให้ความรูใ้นเรือ่ง
การเลีย้งโคเนือ้/โคขนุ  โดยมสี�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอนาทวเีป็น
ที่ปรึกษาด้านข้อมูลทางวิชาการฐานเรียนรู้เรื่องแก๊สชีวภาพ ใช้
เป็นฐานการเรียนรู้เรื่องแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  ลักษณะเป็น
บ่อพลาสติกซึ่งได้ท�ามูลโคขุนที่เลี้ยงไว้ส�าหรับใช้ในครัวเรือน
ฐานการเรยีนรูร้ะบบน�า้ให้ความรูเ้รือ่งการล�าเลยีงน�า้จากแหล่ง
น�า้เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในฐานต่างๆ โดยเฉพาะฐานการปลกูพชื  

ฐานการเรียนรู ้ศูนย์  ICT  สนับสนุนงบประมาณในการ 
ก่อสร้างโดยอบต.ท่าประดู่ และกสทช. สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มคีอมพวิเตอร์ 20 เคร่ืองเพือ่บรกิารอนิเตอร์เน็ตความเรว็สงูฐาน
การแปรรูปโดยใช้พลังงานทดแทน เป็นโรงอบพลังงานแสง
อาทิตย์  ส�าหรับเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและการถนอม
อาหาร  โดยมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน  รวมทั้งชมรมสตรี กศน.
ต�าบลท่าประดู่ น�าผลผลิตจากครัวเรือนและที่มีในท้องถิ่นมา
แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต  เช่น การแปรรูปลูกหยี  ของ
ชมรมสตรี ทั้งนี้ชมรมสตรีเป็นวิทยากรในฐานการแปรรูปให้กับ
ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาด้วย

ฐานการเรียนรู ้
ทั้ ง ห ม ด เ ป ็ น ก า ร จั ด 
กระบวนการเรียนรู ้ตลอด
ชีวิตตามวิถีชุมชน  โดยมี 
กศน.ต�าบลท่าประดู่ เป็น
ศูนย์กลางในการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานกับ
ชุมชนและท�าหน้าท่ีเป็น
ศู น ย ์ ก ล า ง ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในชุมชน
ภายใต ้หลักคิดและ
หลักปฏิบั ติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อการด�ารงชีพ
อย่างมีความสุขนั่นเอง
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การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน กศน.อ�าเภอร่องค�า ส�านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

กศน.อ�าเภอร่องค�า มเีป้าหมายส�าคญัของการจดัการ
ศกึษาตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน คอื 
การปลูกฝังให้นักศึกษาและประชาชนด�ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักวางแผนและตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลของตนเอง ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางสังคม เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มี
จิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม 
เอกลักษณ์และความเป็นไทย

จากการด�าเนินงานส่งผลให้บุคลากรของ กศน.
อ�าเภอร่องค�า นกัศกึษาและประชาชน มคีวามรูค้วามเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถร่วมกันจัดท�าแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามพันธกิจของสถานศึกษามีตัวแทนนักศึกษา 
พอเพียงต้นแบบและมีการจัดท�าแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนท่ี
สามารถบริการประชาชนที่สนใจได้อย่างท่ัวถึงขยายผลลงสู่
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยน�าหลักคิดของปรัชญา  3 ห่วง 2 
เงือ่นไข  มาใช้ในการด�าเนนิชีวติ ส่งผลให้บ้านทรัพย์เจรญิ  หมู ่ 1 
และบ้านเหล่าเขือง หมู่ 5 ต�าบลสามัคคี  ได้รับคัดเลือกให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้
ในทุกต�าบล เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นภูมิไท ศูนย์เรียนรู ้
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านสองห้อง ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอ
เพียงบ้านดงเมือง  เป็นต้น   

นอกจากนี้ กศน.อ�าเภอร่องค�า ยังมีฐานเรียนรู้ความ
พอเพียง ฐานปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ฐานบัญชีครัวเรือน ฐานการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ  ซึ่งอ�าเภอร่องค�าได้มอบหมายให้จัดต้ัง

ศูนย์เรียนรู้ลดการใช้ยาฆ่าหญ้าในภาคเกษตรโดยภูมิปัญญา
ชุมชนขึ้นภายในพื้นที่ของ กศน. อ�าเภอ  ซึ่งการลดการใช้ยาฆ่า
หญ้าเป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์  

จากการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดกระบวนการและกจิกรรมทางการศึกษา ส่งผลให้กศน.
อ�าเภอร่องค�า  ผ่านการประเมินจากส�านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการให้เป็น “สถานศึกษาแบบอย่างท่ีจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระดับประเทศ ประจ�าปี 2557ด้าน
พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
ศนูย์สถานศกึษาพอเพยีง มลูนิธยิวุสถริคณุ ส�านกังานทรพัย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์และรางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE  AWARDS 
ประจ�าปี 2559สาขาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเม่ือ
วันที่ 4 เมษายน 2559กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ กศน.
อ�าเภอร่องค�า เป็นศนูย์การเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงด้านการศกึษา1 ใน 5 แห่งแรกของส�านกังาน กศน.และ
เป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถขยายผล
องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ให้กับหน่วยงานอื่นๆให้มีความเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จน้ันเกิดจากผู้บริหารบุคลากร
และภาคีเครอืข่ายและภาคประชาชนมคีวามมุง่มัน่และร่วมมอื
กันขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ศนูย์การเรยีนรูช้มุชมบ้านคลองหัวช้าง

ศนูย์เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่

ประจ�าต�าบลคลองเรอืง อ�าเภอวหิารแดง จังหวดัสระบุรี

ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต�าบลคลองเรือง อ�าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี  เบอร์โทรศัพท์ 090 - 1182069

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวช่อทิพย์ สุดใจวิเศษ ครูกศน.
ต�าบลเบอร์โทรศัพท์ 098 – 8978323

พี่ชล (นางชลนิธาคชประเสริฐ ) แม่บ้านผู้มุ ่งมั่น 
ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู ้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง
เจ้าของรางวัลชนะเลิศศูนย์เรียนรู้ชุมชนระดับเขต 1 ภาคกลาง  
“ความธรรมดา เรียบง่าย  ที่ไม่ต้องบรรจงแต่งแต้มสีให้เกินงาม  
แต่เดนิตามธรรมชาต ิ ตามรอยพ่อหลวง  ให้มกีนิอย่างพอเพยีง
ก็เพียงพอแล้ว”  มุ่งเน้นกระบวนการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้  ลด
รายจ่าย  รวมกลุ่มพ่ึงพาอาศัยกัน  เน้นการมีส่วนร่วมในการ
พฒันา  และการเชือ่มโยงเครอืข่ายการพฒันา  ทัง้ในระดบัต�าบล  
อ�าเภอ  ภาคและประเทศ

น้องเมย์ (นางสาวพิมธิดาภา  ปัญญาหนู) กราฟิค
ดไีซเนอร์  ผูล้ะทิง้ชีวติมนษุย์เงนิเดอืนและความศวิไิลซ์ในเมือง 
หันกลับมาใช้ชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่แบบพอเพียงในท้องทุ่งนา
บ้านตั้งใหม่มงคล  ตามความคิดที่ว่า 

“ความสขุ...อยูท่ีรู้่จักพอ”ปัจจบุนัเธอมอีาชพีปลกูพชื
ผักสวนครัว  ปลูกดอกไม้จ�าหน่าย  และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
อยู่กับคุณพ่อ  คุณแม่  คุณย่า และน้องสาว  อะไร...ท�าให้เธอ
หนัมาใช้ชวีติแบบนีไ้ด้  พบกบัเธอได้ที.่.. ศนูย์เรยีนรูท้ฤษฎใีหม่ 
(ต ้นแบบ)  ม.4  บ ้านตั้ ง ใหม ่มงคล ต. เขาดินพัฒนา
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ส�าหรับการน�าเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ไปขยายผลในชุมชนเริ่มต้นจากการใช้ กศน.ต�าบลเป็น
แหล่งศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนรู้แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน น�าไปเรียนรู้จากสถานท่ีจริงแล้ว
น�าไปปฏิบัตจิรงิทัง้ตนเอง ครอบครัว และขยายสูชุ่มชนในล�าดบั
ต่อมา

ความส�าเร็จของการด�าเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน เกิดจากการท�า MOU 
เมื่อครั้งที่ส�านักงาน กศน.มีนโยบายให้ กศน.ต�าบล เป็นและมี
แหล่งเรียนรู้ราคาถูกในพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการทางการ
เรียนรู้ของคนในชุมชนโอกาสน้ี กศน.ต�าบลคลองเรือง ได้จัด
กิจกรรมร่วมกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การน�านกัศกึษา กศน.ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวิชาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เข้าไปเรียนรู้ถึงแนวทางที่จะน�ามาปรับใช้ในครอบครัวและ 
ชีวิตประจ�าวันได้ ส�าหรับส่วนของครู ได้มีการจัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ จัด
อบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัด
กจิกรรมศนูย์ฝึกอาชพีชมุชนโดยการแปรรูปเหด็เพือ่ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ประจ�าต�าบลคลองเรอืง ประกอบ
ด้วยแผนการเรยีนรูช้มุชนทีย่ัง่ยนื กลุม่อาชพีท่ีเข้มแขง็ อาท ิกลุม่
ทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้าง ซึ่งมีการเรียนรู้และการพัฒนา
กลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืนการพัฒนาที่ดินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ นอกจาก
นี้ยังมีการเรียนรู้พลังงานทดแทน ได้แก่ เตาเผาถ่าน น�้าส้ม 
ควนัไม้ แกส็ชีวภาพจากมลูสัตว์ โดยภายในศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิ 
พอเพยีง จะแบ่งออกเป็นฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ผูเ้ข้าศึกษาได้เรยีนรู้ 
เช่น ฐานการเลี้ยงไก่ ฐานการเลี้ยงปลา ฐานเลี้ยงหมู ฐานการ
ท�าปุ๋ยหมักแบบแห้งและแบบน�้า ฐานการทอพรมเช็ดเท้า และ
การท�าปุย๋อดัเมด็ ซึง่ในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะต่อยอดโครงการในการ
จดักจิกรรมแบบบรูณาการทีเ่น้นชมุชนเป็นส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง
และมีการติดตามประเมินผลเสริมสร้างผู้น�าชุมชนให้เข้มแข็ง
เพือ่เป็นต้นแบบให้คนในชมุชนปฏบิติัตาม โดยเริม่จากครอบครวั
อยูด่มีสีขุ มรีายได้พอเพยีง ลดภาระและปัญหาจากหนีส้นิ เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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กศน.ต�าบลบ้านทานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตอ ต�าบล
บ้านทาน  อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน 
ตั้งอยู่บ้านของ นายอบ  บัวตูมหมู่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ภายใต้
แนวคดิ “การจัดการเรยีนรูก้ารเกษตรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารปลอดภัย” 
ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเกษตร
ธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื คอื การเรยีนรูป้ลกูผลผลติทางการเกษตร
ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยหมักแทน ท�าให้ดินอุ่นและไม่ท�าให้
ดินแข็ง ปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้พืชผลทางการ
เกษตรที่ปลูกก็จะให้ผลผลิตที่ดีตามมา

กระบวนการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในลกัษณะเกษตรทฤษฎใีหม่ ของ กศน.ต�าบล
บ้านทาน เริ่มต้นจากการแก้ปัญหากรณีที่เกษตรกรใช้สารเคมี
จนตนเองป่วย ครู กศน.ต�าบลบ้านทาน จึงได้ชักชวนเกษตรกร
มาใช้วิธีการของเกษตรธรรมชาติส่งผลให้หายจากอาการเจ็บ
ป่วยและมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากนั้นจึงแนะน�าให้เกษตรกรด�าเนิน
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการครัวเรือนแบบพอมีพอกิน พออยู่พอใช้ และพออกพอใจ 
เป็นการตอบสนองกับความต้องการพื้นฐานอ่ืนและสร้าง
ภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัวด้วย

ปี 2555 นายอบ  บัวตูม ได้ด�าเนินการท�าฐานการ
เรียนรู้ร่วมกับ กศน.อ�าเภอบ้านลาดเพื่อถ่ายทอดความรู้หลัก
เกษตรธรรมชาตบินพืน้ฐานของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
สูเ่กษตรกรและประชาชนทีส่นใจทัว่ไปแบบ “จติอาสา” ภายใน
ศูนย์เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่
ของ กศน.อ�าเภอบ้านลาดเป็นวิทยากรคู่กับครู กศน.ต�าบล มี
ฐานเรียนรู้ 9 ฐาน คือ ฐานความรู้เกษตรธรรมชาติ ซึ่งประกอบ

ด้วย การปรับปรุงดิน ปุ๋ยพืชสด และแมลงและศัตรูพืช (ตัวห�้า 
ตัวเบียน) ฐานการท�าปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ / การท�าปุ๋ยหมักจาก
เศษพชื ฐานน�า้หมกัและสารไล่แมลง ฐานแปลงทดลอง (แปลง
ผกัเกษตรธรรมชาต)ิ ฐานการเพาะเหด็ภฐูาน ฐานการเลีย้งเป็ด
ไข่โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ฐานเตาน�้าส้มควันไม้ ฐานการขยาย
พันธุ์กิ่งส้มโอและมะนาว และฐานการท�าบัญชีครัวเรือน

การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายสู่ชุมชนโดยบูรณาการในการจัดการ
ศกึษา น�านักศกึษาและชมุชนเข้าร่วมเรยีนรูแ้นวคดิ วิธกีาร คณุ
ประโยชน์และจูงใจให้เกษตรกรน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการด�ารงชีวิต

รางวัลแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินงานประกอบ
ด้วยนายจรานวุฒัน์  ศรจีนัทร์ คร ูกศน.ต�าบลบ้านทานได้รบัการ
คัดเลือกจากส�านักงาน กศน. และมูลนิธิ  MOA  ไทยเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง  ณ  ประเทศญี่ปุ่นรางวัล
สถานศกึษาพอเพยีง 2556 รบัรางวลัที ่1 ระดบัประเทศ ประเภท 
กศน.อ�าเภอขนาดใหญ่พิเศษ ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น ประจ�าปี 2557

กศน.อ�าเภอบ้านลาด ได้ขยายผลโดยการตั้งศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�าต�าบล 18 แห่ง เพื่อให้ความรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติและ
ความรูท่ี้เกีย่วกบัอาชพีตามความสนใจของคนในชมุชน ยดึหลกั 
“พึ่งตนเอง”เพื่อให้“อยู่ได้อย่างพอเพียง”รู้จักลดกิเลสและลด
ความต้องการ ของตนเองลงเพื่อให้เหลือแรงและเวลาในการ
พฒันาคณุภาพชวีติ ตลอดจนท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มาก
ขึ้น

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประจ�าต�าบลบ้านทาน อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
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ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประจ�าต�าบลคลองน้อย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
โทร. 089-4743400   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนา
ตามพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทีใ่ห้ประชาชนมคีวามพอเพยีง พอประมาณ 
และมีภูมิคุ้มกัน สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีความเอื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน โดย กศน.ต�าบลคลองน้อย ได้ประสานกับผู้น�าในชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนมีความพอเพียง

การน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ไปขยายผลในชมุชน
ของ กศน.ต�าบลคลองน้อยด�าเนินการโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน นักศึกษา 
กศน. เพือ่ให้เหน็แนวทางในการให้ความรู ้สูค่วามพอเพยีง เช่น การจดักระบวนการเรยีนการสอน
ในการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน เพือ่วางแผนการใช้จ่ายในระดบับคุคลและครอบครวั จดักจิกรรมให้
แก่ประชาชน เพื่อให้เห็นถึงความพอเพียง เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนเผยแพร่แหล่งเรยีนรู ้และการจัดกจิกรรมประสบความส�าเร็จเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูใ้นชุมชน 
และระหว่างชุมชน

ปัจจัยความส�าเร็จในขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน  
เกดิจากความร่วมมอืของผูน้�าชุมชน ผูน้�าท้องถิน่และ ภมิูปัญญาชาวบ้าน และการมส่ีวนร่วมของ
ทกุฝ่ายในชมุชนทีต้่องการเหน็ความเข้มแขง็และการพฒันาทีย่ัง่ยนื รวมถงึบทบาทของคร ูกศน.
ต�าบล ในการประสานงานและเชื่อมโยงบุคคล องค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน
ผลการด�าเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ มีกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงเป็ดไข่ การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และกลุม่ออมทรพัย์ขึน้ในชมุชน ซึง่รบัประกนัด้วยรางวลัชนะเลศิ การประกวดหมูบ้่านเศรษฐกจิ
พอเพียง ระดับภาค ปี พ.ศ. 2558 จากกระทรวงมหาดไทย

ส�าหรับองค์ประกอบของความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลคลองน้อย มาจากการที่ กศน.ต�าบลคลองน้อย มีอาคารเป็น
ศนูย์กลางชมุชน มบีคุลากรคร ูกศน.ต�าบล ทีทุ่ม่เทแรงกายแรงใจในการท�างาน มหีน่วยงานภาคี
เครือข่ายให้ความร่วมมอืทีเ่ข้มแขง็ผูน้�าชมุชนมคีวามเข้มแข็งประชาชนในหมูบ้่าน ชมุชนให้ความ
ร่วมมือ และศรัทธาในผู้น�า โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อีกเป็นจ�านวนมาก

ในห้วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป กศน.ต�าบลคลองน้อย ได้ต้ังเป้าหมายให้ศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลคลองน้อย ท�าหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางของการประสานงาน รวบรวมองค์ความรู้และกระจายองค์ความรู้แก่ประชาชน ใน
ชมุชน และนอกชมุชนพฒันาอาชพี เพือ่สร้างมลูค่า เพิม่ผลผลติในชมุชนและพฒันาให้เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ่มเพาะให้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงของในหลวงเข้าสู่วิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างเข้าถึง และเข้าใจ
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ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อหลวง”

อ�าเภอมัญจาคีรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

คนไทยทุกคนรกัพระเจ้าอยูห่วัฯ เชือ่มัน่ศรทัธาและน้อมน�าค�าสอนของพระองค์มาปฏบิตั ิและด�าเนนิชวีติ โดยเฉพาะเรือ่ง
เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ทีท่รงสอนให้ประชาชนรู้จกัคดิไตร่ตรองไม่ประมาทและรู้จกัพึง่ตนเอง รูร้กัสามคัค ีร่วมกลุม่กนั
และสร้างเครอืข่ายช่วยเหลอืซ่ึงกันและกนัซ่ึงถอืเป็นจุดเริม่ต้นของศนูย์การเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง “ตามรอยพ่อหลวง” อ�าเภอ
มญัจาครีี 

การน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ไปขยายผลสูช่มุชนนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัปราชญ์ชาวบ้าน
และคณะคร ูกศน.ทีล่งมอืปฏบิติัจรงิจนได้รบัการยอมรับให้ในการเป็นต้นแบบหรือตวัอย่างบคุคลพอเพยีงในการสร้างและพฒันาแหล่ง
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ขึน้ ตลอดจนร่วมมอืกบัผูน้�าชมุชนและส่วนราชการต่างๆ ในการพฒันาชมุชนหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบจึงจะมีผู้ท�าตามและรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ข้มแข็งและยัง่ยนืต่อไป

จากการที ่กศน.อ�าเภอมญัจาครี ีและ กศน.ต�าบลในพืน้ที ่ได้รเิริม่จดั “พพิธิภณัฑ์พ่อของแผ่นดนิ”และ”ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้ส�าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับการจัด
กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ปลูกฝังจิตส�านกึรกัชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรย์ิ โดยเฉพาะการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาทน้ัน ในส่วนของ
การจดักระบวนการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ได้มุง่เน้นไปท่ีตัวคร ูกศน.ช่วยกนัท�าก่อน แล้วจงึเชญิชวนปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามาร่วมเรยีนรูแ้ละปฏิบตัจิรงิ เพือ่ให้เป็นแบบอย่างบคุคลทีพ่อเพียงหรอืผูน้�าพอเพยีง จากน้ันจงึบรูณาการเชือ่มโยงไปยงันกัศกึษา 
กศน. ชาวบ้านและชุมชน โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมในการท�าโครงการหรอืเรยีนรูร่้วมกนัในชมุชน เน้นการจดักระบวนการเรยีนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทก่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีจิตส�านึกรักชาติรักแผ่นดินรักในหลวงและพร้อมจะเดินตามรอยของพ่อหลวงในด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ได้อย่างเข้าใจและเข้าถงึ มกีารลงปฏบิตังิานจรงิในพืน้ทีชุ่มชนหมู่บ้าน เช่น หมูบ้่านหวายหลมื 
หมูบ้่านชวีงัแตน เป็นต้นซึง่ปรากฏว่ามผีูส้นใจเข้ามาศกึษาดูงานและเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองซึง่มีคณะคร ูกศน.เป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดความ
รู ้โดยเฉพาะเรือ่งวชิาช่างพืน้ฐานและการเรยีนรูท่ี้เกีย่วกบัพระมหากษตัรย์ิผ่านฐานการเรยีนรู ้9 ฐาน ได้แก่ฐานพพิธิภณัฑ์พ่อของแผ่นดนิ 
:เพือ่ปลกุจติส�านกึรกัชาตริกัแผ่นดนิและพระมหากษตัรย์ิฐานนทิรรศการในหลวงกบัเศรษฐกจิพอเพยีง: เพือ่เรยีนรูแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง
และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิองพระองค์ฐานเกษตรทฤษฎใีหม่: เพือ่เรยีนรู้แนวคดิ 
และการปฏิบัตเิกษตรทฤษฎใีหม่ฐานผลติกล้าไม้: เพือ่เรยีนรูก้ารปลกูต้นไม้ ขยายพนัธุต้์นไม้ ฐาน
น�า้คือชวีติ /ปลกูป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง: เพ่ืออนรุกัษ์น�า้และปลกูป่าเพือ่สิง่แวดล้อมฐาน 9 
ค�าพ่อสอน: เพือ่เรยีนรูแ้ละปฏบิตัติามค�าสอนของในหลวงฐานซุม้สวนพ่อพอเพยีง: เพือ่เรยีนรูแ้ละ
จดัท�าซุม้ทีใ่ห้ความรูแ้ละการพกัผ่อนหย่อนใจฐานฝึกอาชพีช่างพืน้ฐาน: เพือ่เรยีนรูว้ชิาช่างพืน้ฐาน 
ได้แก่ ช่างปนู ช่างไม้ ช่างเชือ่ม ช่างไฟฟ้า เป็นต้นฐานโครงงานนักศึกษา กศน.: เพือ่เรยีนรูแ้ละปฏิบติั
โครงงาน ตลอดจนแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละเผยแพร่

การวางแผนขับเคลือ่นศนูย์เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลมญัจาครี ีมุง่เน้นการสร้างคนบคุคลและผู้น�าพอเพยีงควบคู่ไป
กบัการพฒันาชมุชนหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็โดยเน้นการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนให้หมดสิน้ไป
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ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประจ�าต�าบลหูล่อง อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชมุชนดัง้เดมิของต�าบลหลู่องประกอบอาชพีการท�านา
เป็นอาชีพหลัก แต่เมื่อกระแสการท�านากุ้งได้รับความนิยม 
แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ท�าให้ชาวนาทิ้งอาชีพนาข้าวไปท�านา
กุง้ เม่ือนากุง้ประสบปัญหาขาดทุน แกนน�าชมุชนและหน่วยงาน
ของรัฐในพื้นที่  จึงร ่วมกันคิดแก้ไขปัญหา โดยจัดท�าเวที
ประชาคม  เกบ็ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัจ�านวนท่ีนา รายรบั รายจ่าย 
จ�านวนทรัพยากรที่มีเป็นรายครัวเรือน แล้วน�าข้อมูลมา 
เขียนแผนที่เป็นรายแปลง  เพื่อทราบจ�านวนนาร้างที่มีทั้งหมด 
และขยายพื้นที่การท�านาจนสามารถปรับนาร้างเป็นนาข้าวได้
ในที่สุด

ปัจจบัุนการท�านากย็งัประสบปัญหาต่อเนือ่งเกีย่วกบั
สภาพความเป็นกรดของดนิและรายได้ยงัไม่สงูมากนกั แม้จะมี
การปรบัปรงุบ�ารงุดนิโดยใช้ปุย๋พชืสดแต่กต้็องท�าอย่างต่อเนือ่ง 
บางส่วนยงัมกีารใช้สารเคมแีละปุย๋เคมเีพือ่เพิม่ผลผลติ เพือ่ช่วย
เหลือเกษตรกรและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลดน้อยลง กศน.
ต�าบลหูล่อง จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมที่ช่วยลด
รายจ่ายและต้นทุนการผลิต กิจกรรมที่เพิ่มรายได้และน�า
เทคโนโลยมีาใช้ เช่น จดัหลกัสตูรการท�านาข้าวอนิทรย์ี ทีมุ่ง่เน้น
ให้เกษตรกรลดการใช้ปุย๋เคม ีหลกัสตูรการท�าปุย๋หมกัชีวภาพที่
มุ่งแก้ปัญหาต้นทุนสูงและการลดใช้ปุ๋ยเคมี หลักสูตรการเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองท่ีเกษตรกรสามารถน�าร�าปลายข้าวที่เหลือจากการ
สข้ีาวสารมาเป็นอาหารในการเลีย้งสตัว์ โครงการสวนผกัในบ้าน
ที่ส่งเสริมการบริโภคผักสวนครัว ลดรายจ่ายในครัวเรือน การ 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้นท�าให้ประชาชนเข้าใจและ
มองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพที่สามารถลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ในครัวเรือนไปพร้อมๆกัน  อันเป็นการน้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตามวิถีชีวิตของ
เกษตรกรด้วยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในลักษณะ “ยึดโยง 
เครอืข่าย ค่อยๆ ขยายผล เป็นข้ันเป็นตอน  เน้นการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้  มุ่งสู่ความพอเพียง”  โดยแบ่งการด�าเนินการ ออกเป็น 
3 ขัน้ตอนหลกั คอื ขัน้เตรยีมการ ขัน้ด�าเนนิงาน และขัน้สรปุผล/

ประเมินผลโดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในระยะแรก เป็นเรื่องของ

การท�านาข้าวอินทรีย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยปรับวิธีคิด 
เปลีย่นพฤตกิรรม ท�าอาชพีอย่างพอเพยีง  เน้นให้เหน็ประโยชน์
ของการท�านาข้าวอินทรีย์ที่ช่วยลดการท�าลายหน้าดิน ใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมีช่วยบ�ารุงและปรับปรุงดิน เพื่อปรับ
จากดนิทีห่มดสภาพเป็นดนิทีใ่ช้ปลกูข้าวให้ได้ผลผลติด ีเป็นการ
ส่งเสริมการท�าการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนหลังการจัดกิจกรรม 
เสร็จส้ินมีการนิเทศติดตามร่วมกับแกนน�าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 
เพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพของโครงการและผลการด�าเนนิงาน
เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข

กศน.ต�าบลหูล่อง ได้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการและขั้นตอนตามหลักสูตรและยังมีการบูรณาการ 
การจดัการเรยีนรู้กบัหลักสูตรอืน่ๆ เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น ผล 
จากส่งเสริมการท�าการเกษตรเพื่อลดต้นทุนตามหลักสูตรการ
ท�าปุ๋ยหมัก  จากการสอบถามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการถึง
ผลผลิตที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการ  พบว่าการปลูกฟักทอง 
จ�านวน 450 หลุม พื้นที่ 2 ไร่ ได้ผลผลิต 4,500 กก. จ�าหน่ายผล
ฟักทองได้ 3,200 กก.  มีรายได้ 40,500 บาทต่อรอบการปลูกที่
เหลือใช้เป็นอาหารสุกร และผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้า

ความส�าเร็จท่ีเห็นได้ชัดเจนคือผู้รับบริการหรือผู้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการตัดสินใจตามหลัก 
“คิด วเิคราะห์เป็น” จากการจดัระบบหรอืกระบวนการเรยีนรูเ้น้น
เอื้ออ�านวยให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ใช้แผนชมุชนเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่น
ร่วมกับภาคีเครือข่าย แกนน�าชุมชน ปราชญ์ ผู้รู้ แกนน�าผู้เรียน
และใช้ กศน.ต�าบลเป็นฐานในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ 
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และพึ่งตนเองได้
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ประจ�าต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งศาลาสร้างสุขต�าบลป่าไผ่ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านศรีวังธารเดิมหมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร 

ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

การด�าเนินงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนของ กศน.ต�าบลป่าไผ่ โดยน�า
เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ไปขยายผลในชมุชน 
เรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัจิรงิ เผยแพร่องค์ความรูแ้นวคดิปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงสู ่
ครอบครัวคนในชุมชน ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีในหลวงเป็นต้นแบบ
ความพอเพียง ด้านความมัธยัสถ์ การออม การใฝ่เรียนรู ้ 
สามารถวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ่
สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

องค์ประกอบและความส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน
ของศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎใีหม่ประจ�าต�าบลป่าไผ่นอกจากจะเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละ
แหล่งศกึษาดงูานทีด่เีกดิขึน้ในชมุชนแล้ว คนในชมุชนทกุเพศ 
วัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณทีีด่งีามของชมุชนเอาไว้ รวมถงึเป็นแหล่งแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ทางอาชีพเกษตรกรรมด้านต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ 
การทอผ้า และการเย็บผ้าเป็นแหล่งฝึกอาชีพตามความสนใจ
ทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุ อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งวิทยาการความรู้วชิาการ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กศน.ต�าบลป่าไผ่)

ด�าเนนิงานร่วมกบัภาคีเครอืข่าย ได้แก่ ศนูย์พฒันา
สังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต�าบลป่าไผ่ กศน.

ต�าบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาที่ดินที่ 6 เชียงใหม่ ส�านักงานเกษตร
อ�าเภอสันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การท�าน�้าหมักชีวภาพ การ
ท�าปุย๋หมกัไม่กลบักอง การท�าปุย๋อนิทรย์ีอดัเมด็ การขยายพันธุ์
พชื การเล้ียงสัตว์ เป็ด ไก่ กบ ปลาดุก หม ูววั การส่งเสรมิอาชพี
ผูส้งูอายตุ�าบลป่าไผ่ การปลกูมะนาวในบ่อซเีมนต์ การปลกูผกั
กางมุ้ง การทอผ้า การเย็บผ้านวมและการเย็บเครื่องนอน การ
ก�าจัดขยะในครัวเรือนโดยเลี้ยงไส้เดือน การท�าถั่วงอกคอนโด 
การท�าบัญชีครัวเรือน กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆของชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลป่าไผ่เป็นต้น 

การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ประจ�าต�าบลป่า เร่ิมต้นจาก การ
เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลป่าไผ่ และเชิญภาคีเครือข่ายท้ังภาค
รัฐและเอกชน กลุ่มต่างๆ ประชาชนและผู้สนใจภายในต�าบล
มาร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ฯให้
หลากหลาย อาทิ ผ่านหอกระจายข่าวหมูบ้่านท้ัง 17 บ้าน, แผ่น
พบัใบปลวิ, ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมผ่านกลุม่ผูน้�า ชมรมก�านนั
ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา กศน. คณะกรรมการ กศน.ต�าบล 
เครอืข่ายประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลต�าบลป่าไผ่ท้ังหมดน้ี เกดิ
จากการระดมทุกสรรพก�าลังระหว่างภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ
และเอกชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่คนใน
ชุมชนและใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
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ประจ�าต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ศนูย์เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลธาตเุชิงชุม  ตัง้อยูท่ี่101 ถนนสกลทวาปี  
ต�าบลธาตุเชิงชุม  อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ท�าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการส่งเสรมิ จดักระบวนการการเรียนรูแ้ละประสานงาน
แหล่งเรยีนรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงภายในชมุชน เพือ่ให้
ประชาชนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  มีการประกอบอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออมและสร้าง
หลักประกันให้กับชีวิตรวมทั้งใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ประหยดั ยดึมัน่ในความถกูต้องดงีามและอบายมขุทัง้ปวงและ
มีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผลในชุมชนเพื่อท�าให้คนชุมชนเกิด
กระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในชุมชน 
ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองในทุกระดับได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์ในการด�าเนนิชวีติบนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเห็นตัวอย่างความส�าเร็จได้จาก
โครงการการท�าบญัชคีรวัเรอืนเพือ่เรยีนรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถท�าสร้างความตระหนักให้กับผู ้เข้าร่วม
โครงการเหน็ส�าคญัของวางแผนในการใช้จ่ายเงนิ และรู้จกัเกบ็
ออมไว้ใช้ในยามจ�าเป็น

ส�าหรับศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรต้นแบบขยายผล ได้
ด�าเนินการที่บ้านนางบังอร  ไชยเสนา  28  ม. 4ต�าบลฮางโฮง   
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร  มกีารบรหิารจดัการทีดิ่นตามหลกั
เกษตรทฤษฎีใหม่ กล่าวคือ นางบังอรมีพื้นที่  5 ไร่ แบ่งพื้นท่ี
ออกเป็นบ่อน�้า3 บ่อๆ ละ 2 งานได้น�าปลามาเลี้ยง  ได้แก่ ปลา
ตะเพียน ปลานิล ปลานวลจันทร์และปลาหมอ  บริเวณรอบ ๆ 
ขอบบ่อได้ปลูกมะละกอ ข่า ตะไคร้ และพื้นผักสวนครัวเพื่อเอา

ไว้กินเป็นอาหารปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยและเล้าไก่ และปลูก
มะนาวในวงปอซีเมนต์ จ�านวน 1 ไร่บ่อกบจ�านวน  3,000  คู่บ่อ
เพาะลูกอ๊อดส่งออกประเทศลาวเป็นรายได้หลักปีละ600,000  
บาทปลูกเพกาและมะละกอในระบบวงท่อ ขายท้ังผลและกิ่ง
พันธ์พื้นที่เช่า 10 ไร่ ใช้ปลูกข้าว ท�าไร่ดาวเรืองและปลูกบัวเป็น
รายได้เสริม

แนวทางการจดัการศกึษาตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมีการพัฒนาอย่างเป็นเป็นขั้นตอน ประกอบด้วยการ
ศกึษา วเิคราะห์ วจิยัแนวทางการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปจัดการการศึกษา

จัดท�าแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนการสอน
ทกุระดบัการศกึษา โดยสอดแทรกเน้ือหาเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง
ไว้ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามล�าดับท้ังตนเองและครอบครัว  
รู้จักน�าไปประยุกต์ใช้ ขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ในส่วนของสถานศึกษาได้จัดท�าแนวทางการจัด
ระบบบรหิารจดัการตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
จดัฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรให้สามารถน�าความรูไ้ปบรูณาการ
สูก่ารเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการได้ มกีารประสานงาน
ของเครือข่ายจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิด 
การขบัเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง

34



ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประจ�าต�าบลบางเมืองใหม่ กศน.อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนศรีเพชร มีสภาพเป็นชุมชนเมือง ประชาชน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและอาชีพอิสระ พื้นที่ส่วนหนึ่ง
ของชมุชนเป็นสวนและบ่อเล้ียงปลา ชมุชนศรเีพชร เป็นทีต่ัง้ของ 
กศน.ต�าบลบางเมอืงใหม่ เป็นศนูย์การเรยีนรูข้องนกัศกึษา กศน. 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน มีฐานการเรียนรู้ 
15 ฐาน พร้อมตู้ห้องสมุดชุมชน ประกอบกับการได้น้อมน�า
แนวทางตามรอยพระยุคลบาทของนักศึกษาและประชาชน ท่ี
ได้รับองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในโครงการลูกพระดาบส
สมุทรปราการ ตามพระราชด�าริ และได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจาก กศน.อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ ในเรื่องของ
การน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ 
มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานและต่อยอดด้านทักษะอาชพี 
การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม รวมทั้งการ
ร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน 
และประชาชน เป็นศูนย์เรียนรู้และต้นแบบให้กับต�าบลอื่นๆ
กศน.ต�าบลบางเมอืงใหม่ จึงเป็นต้นแบบศนูย์การเรยีนรูป้รชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลแห่ง
ส�าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผลในชุมชนเกิดมรรคผลอย่างดีต่อ
ชมุชน จะเหน็ได้ว่าจากเดมิคนในชมุชนทีป่ระกอบอาชพีรบัจ้าง
และท�างานอิสระ เมื่อมีการสร้างกิจกรรมการพัฒนาอาชีพข้ึน
โดยน้อมน�าจากองค์ความรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ฯลฯ เช่น การเพาะเห็ด การน�าเห็ดไปแปรรูป การปลูก
พืชสมุนไพร การท�าน�้าหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว การ
เลีย้งปลามาด�าเนนิการจัดกระบวนการเรยีนรูซ่ึ้งเป็นการต่อยอด
ด้านองค์ความรู ้ด้านการพฒันาทกัษะชวิีต ด้านการสร้างอาชพี
เสริมรายได้ให้เกิดขึ้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอเพียงใน
การด�าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้จากศูนย์การเรียน
รู้ต่างๆ และได้น�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวนั นอกจากนีใ้นส่วนของชมุชนเอง ประชาชนและสังคม
โดยรวมเกดิการพฒันาในด้านความมัน่คง ความสามคัคี ความ
ร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในทุกๆด้านกศน.อ�าเภอเมือง
สมุทรปราการได้สร้างความตระหนักและเน้นย�้าให้บุคลากร 
นักศึกษา กศน. และประชาชน พึ่งพาตนเองได้ตามพระราช
ประสงค์ของในหลวง และน�าไปสู ่การปลูกฝังปรับเปล่ียน

จิตส�านึกและกระบวนทัศน์ในการด�ารงชีวิต ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไป
ประยุกต์ใช้ในลักษณะท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีและบทบาทของ
แต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม

ความส�าเร็จของการด�าเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนที่เห็นเป็นรูปธรรม ดูได้
จากโครงการท่ีโดดเด่น อาทิ โครงการเพาะเห็ดโครงการพืช
สมนุไพร โครงการปุย๋หมกักิจกรรมบญัชคีรวัเรอืนถัว่งอกคอนโด
ซึ่งความส�าเร็จเหล่าน้ีเกิดขึ้นจากการมีผู้น�าชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง ท�าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ 
แห่งนี ้ได้รบัการคดัเลอืกเป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ ต้นแบบของชมุชนศรี
เพชร ต�าบลบางเมืองใหม่ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายตามยุทธศาสตร์ 4 ก. ของท่าน ผอ.กศน.อ�าเภอเมือง
สมุทรปราการ คือกอ.รมน. (กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดสมุทรปราการ) กกต.(ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ) กศน.อ�าเภอเมือง
สมทุรปราการ และ ก (เกษตร) โดยมคีณะท�างานขบัเคลือ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งระดับอ�าเภอและต�าบลคณะกรรรมการมีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ประสานงานศูนย์เรียนรู้ฯ มี
แผนการด�าเนินงานเพื่อศึกษาและขยายผล เพื่อท�าหน้าที่
เป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลที่ดีต่อไป
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รวมกันพัฒนาคน  4 ขยายผลอยางยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้การน�าของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายด้าน
การศกึษาด้วยการน้อมน�ากระแสพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ ท่ี
เกีย่วกบัการปฏิรปูการศกึษามาเป็นแนวทางปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมและเป็นเส้นทาง
สูค่วามส�าเรจ็ในการปฏริปูการศกึษาของประเทศต่อไปส่งเสรมิให้หน่วยงานในก�ากบั
ด�าเนนิงานโครงการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในส่วนท่ีเกีย่วข้องโดยการ
เรยีนรูท้�าความเข้าใจและยดึเป็นแนวปฏิบตัใินการด�าเนนิชวีติ พร้อมทัง้สามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้

เนือ่งจากการศกึษานบัเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะน�าพาประเทศไปสูค่วามมัน่คง 
มั่งคั่งและย่ังยืน รวมถึงความมีเสถียรภาพของประชาธิปไตยเป็นการน้อมน�าหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้ในหลักสตูรและกระบวนการเรยีนรูใ้ห้กับ
ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างบุคคลที่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศให้สามารถรับมือกับ
ความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
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รวมกันพัฒนาคน  4 ขยายผลอยางยั่งยืน
ส�านักงานส ่ง เส ริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต่อการเรียนรู้
ของประชาชนคอืการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัและการศกึษา
ตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยการน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเน้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดทักษะในการ 
ใช้ชีวิต ทักษะด้านการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ สามารถ
อยู ่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการจัด 
การศึกษาในพื้นท่ีนั้นใช้การขับเคลื่อนโดยครู กศน.ต�าบลเป็น
กลไกส�าคญัในการท�าหน้าทีใ่ห้ความรูแ้ละประสานงานเชือ่มโยง
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน แหล่งเรียนรู้  ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับ
ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตามความต้องการและ
สามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตได้

ครู กศน. นับว่าเป็นผู้มีความส�าคัญกับการเรียนรู้  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เป็นอย่างมาก  เนือ่งจากองค์ความรูท่ี้เป็นภมูปัิญญามอียูท่ัว่ไป
ในแต่ละท้องถิ่น ครู กศน.ที่อยู ่ในแต่ละพ้ืนที่สามารถจัด 
การเรยีนรูห้รอืกจิกรรมให้สอดคล้องกบัวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้ 
แกนน�าทีม่คีวามพร้อม จดัตัง้เป็นศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
ในระดับครัวเรือน โดยเน้นการท�ากินท�าใช้ในครัวเรือนอย่าง 

ได้ผล และจากเหตุผลดังกล่าวจึงน�ามาสู่การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�า
ต�าบล เพื่อด�าเนินงานสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์
ความรู้ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ รวมทั้งหลักการทรงงาน เพ่ือสร้างส�านึกความ
หวงแหนสถาบันหลักของชาติและการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านกลไกทางการศึกษาของ กศน. โดย
ให้บุคลากร นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้ตระหนักรู้  
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเห็นความส�าคัญในความเป็น
ชาติ  ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุน  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานและแนว
พระราชด�าริ ตลอดจนให้ความร่วมมือส่งเสริมให้สถานศึกษา 
ได้มกีารเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาทในชมุชน  โดยประสานงาน
และให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานขับเคล่ือน เผยแพร ่
องค์ความรูใ้ห้เกดิการจดัการความรูข้องชมุชนในรปูแบบชมุชน
ศึกษา และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีค่นไทยควรยดึถอืเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ อันเป็น 
เป้าหมายในการบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้ศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ประจ�าต�าบลเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาแก่
ชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน
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เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม ่ประจ�าต�าบลเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด ส�านักงาน 
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั (ส�านกังาน 
กศน.) ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที ่
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบัน
หลักของชาติ  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ท่ี 
จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือ ด้านการรักษาความ
มัน่คงสถาบนัหลกัของชาต ิโดยให้บุคลากรในสงักดั ส�านกังาน กศน. 
ทุกระดับ และประชาชนได้ตระหนักรู้ และเกิดความภาคภูมิใจ

2. เพื่อเป ็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูป่ระชาชนอย่าง
แพร่หลาย

3. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และเห็นความส�าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ของประเทศไทย

4. เพือ่ให้ความร่วมมอืในการจดัต้ังหมูบ้่านเรยีนรูต้ามรอย
พระยุคลบาท
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ทัง้นีไ้ด้มกีารประชมุหารอื เพือ่ร่วมกนัก�าหนดกจิกรรม และโครงการทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในปี 2559 โดยได้เห็นชอบให้ด�าเนินงานภายใต้ชื่อ โครงการขับเคล่ือน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ�าต�าบล โดย
ความร่วมมอืระหว่าง ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
(ส�านักงาน กศน.) และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) โดยมีกิจกรรมในการขับเคลื่อนดังนี้

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริในพื้นที่ความมั่นคง และการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ” 
โดย กอ.รมน. มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนกอ. รมน.
ภาค 1-4  และผู้แทนกอ. รมน.จังหวัด เข้าประชุม จ�านวนทั้งสิ้น 170 คน ระหว่าง 
วันที่ 2 -4  มีนาคม 2559 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการน�าโครงการอันเนื่องจากพระราชด�าริไปขยายผล 
ในพืน้ท่ีความมัน่คง ตลอดจนร่วมกนัก�าหนดแนวทางการรกัษาความมัน่คงสถาบัน
หลกัของชาต ิรบัทราบปัญหาข้อขดัข้องและความต้องการของหน่วยปฎบิตั ิเพือ่น�ามา
ปรบัแก้ให้เหมาะสมกบัการท�างานร่วมกนัในพืน้ทีต่่อไป  โดยม ีดร.ววิฒัน์  ศลัยก�าธร 
บรรยายเรื่อง การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปสู่
การด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ บรรยายเรื่องสถาบัน 
พระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของไทย : พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาติ 
นายสุรพงษ์  จ�าจด  เลขาธิการ กศน. บรรยายเรื่อง บทบาทของ กศน.กับการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลและ
นายสมบรูณ์ วงศ์กาด  จากส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(กปร.) บรรยายเรือ่ง หลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

2. โครงการอบรมปรชัญาของเศรษฐกจิพอพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ให้
กับ ครู กศน.ต�าบลและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู กศน.ต�าบล/แขวง 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ใน 
ฐานการเรยีนรูท่ี้ศนูย์การศึกษาการพฒันาฯ อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารสิามารถน�า
ความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรใน กศน. อ�าเภอ นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อไปได้อย่างถูกต้อง

ท้ังน้ีส�านักงาน กศน. ได้ด�าเนินการอบรมในปีงบประมาณ 2559 นี้ ใน
ระยะแรก จ�านวน 11 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู กศน.ต�าบล อ�าเภอละ  1 คน 
และเจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน กศน.จังหวัดท่ีรับผิดชอบเรื่องน้ี จังหวัดละ 1 คน 
จ�านวน1,035 คน โดยมศีนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ทัง้ 6 ศนูย์ 
เป็นสถานที่ในการจัดอบรม ได้แก่

39



• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส จ�านวน 80 คน 
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา 2 รุ่น
 จ�านวน 175 คน 
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ 2 รุ่น
 จ�านวน 216 คน 
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร 3 รุ่น
 จ�านวน 342 คน 
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 2 รุ่น 
 จ�านวน 152 คน 
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี 
 จ�านวน 70 คน

ทั้งนี้จะมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ ครู กศน.ต�าบล 
ได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริครบ
ทุกต�าบล เพื่อจะได้น�าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
และประชาชนต่อไป

3. การเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎใีหม่ประจ�าต�าบล ในพ้ืนทีก่ศน.ต�าบล จ�านวน 7,424 แห่งทัว่ประเทศ เพือ่
เป็นการเริ่มต้นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติพร้อมกัน มีวัตถุประสงค ์
เพื่อใช้ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ประจ�าต�าบล เป็นศูนย์กลางและกลไกในการจัดการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์
ความรู ้ในการพัฒนาแก่ชุมชนและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านสู ่เกษตรกร 
มอือาชพีในอนาคตต่อไปอย่างยัง่ยนื และเป็นการมอบนโยบายในการขยายผล 
สู่นักศึกษา กศน. และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฏใีหม่ และหลกัการทรงงานของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปถ่ายทอดให้กบัคนใน
ชุมชนได้ 
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บทบาทและภารกิจการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ 
เรยีนรูข้องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่
ประจ�าต�าบลตามข้อตกลงความร่วมมือ

หลงัจากเปิดศนูย์เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลแล้ว ครู กศน.ต�าบลประจ�า
ศูนย์เรียนรู้ฯ จะท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน  
การสร้างเครอืข่ายการเรยีนรู ้และเผยแพร่ข้อมลูในด้านปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล โดย
มีกิจกรรม ดังนี้

1. การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการจัดเวทีเสวนาเพื่อ
สร้างความตระหนัก และแนะน�าเผยแพร่ความรู้ เร่ืองปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ แก่ประชาชนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา กศน. 
และประชาชน จ�านวน 350,000 คน

2. ด�าเนนิการอบรมเพือ่เผยแพร่ความรู ้เรือ่งปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฏใีหม่ร่วมกบัผูรู้ ้ปราชญ์
ชาวบ้านในชมุชน ให้แก่ บคุลากร นกัศกึษา กศน. ทกุระดับและ
ประชาชน เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตได้ อย่างน้อยต�าบล 
ละ 30 คน รวม 222,720 คน เพือ่ให้นกัศึกษา กศน. และประชาชน
ในชุมชนได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงและเกษตรทฤษฏใีหม่ สามารถปฏบิตัตินและน�าไปเป็น
แนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพได้จริง โดยวิธีการพัฒนา
หลักสูตรให้กับวิทยากรและชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เช่น  การท�าบญัชคีรวัเรอืน  
การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท�าเกษตรธรรมชาติ หรือเกษตร 
ผสมผสาน การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ดฟาง เห็ดภูฎาน การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งท�าให้ผู้รับ 
การอบรมสามารถน�าความรู ้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
อย่างได้ผล  มีความตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ   
มเีหตผุลในการใช้จ่าย   มภีมูคิุม้กนั เป็นบคุคลทีม่คีณุธรรมและ
จรยิธรรม  มคีวามสามคัคใีนครอบครวัและชมุชน สามารถสร้าง
เป็นอาชีพและมีรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ท�าให้มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. การจัดประชมุสมัมนาและร่วมถอดบทเรยีนความ
ส�าเร็จของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ�าต�าบลสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อถอดองค์ความรู้จากบทเรียนความส�าเร็จของสถาน
ศกึษา ในการขบัเคลือ่นนโยบายปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ�าต�าบล เพื่อเป็นต้นแบบในการน�า
ไปสู่การปฏิบัติย่างหลากหลาย ตามบริบทของพื้นท่ีในพื้นที ่
ต่อไปอย่างมีคุณภาพ 
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ในส่วนของความร่วมมือของส�านักงาน กศน.และ 
กอ.รมน. ทีจ่ะด�าเนนิร่วมกนัอย่างต่อเนือ่งหลงัจากการเปิดศนูย์
การเรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่
ประจ�าต�าบลทั่วประเทศ ดังนี้

1. ศูนย์เรียนรู้ฯจะเป็นศูนย์รวมการบูรณาการของ
องค์ความรู้ต่างๆ ถ่ายทอดไปยังประชาชนในหมู่บ้านของแต่
พื้นที่ โดยมีครู กศน.เป็นผู้ประสานงานกับภาคีเครือข่าย มี 
เจ้าหน้าท่ีจาก กอ.รมน.ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติ

2. มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานในระยะต่อไป 
ร่วมกนั ต่อเนือ่งจากกรอบบนัทกึความร่วมมอืของทัง้ 2 หน่วยงาน

3. การเสริมสร้างความพร้อมของศูนย์เรียนรู้ฯ ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ การปรับปรุงสถานที่ การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อ องค์ความรู้ต่างๆ และพลังงานทดแทน 
(โซลาเซล) เป็นต้น

4. การขยายความร่วมมอืในการด�าเนินงานไปสู่ภาคี
เครือข่ายเพิ่มเติม เช่น หน่วยงาน กอ.รมน. (ส�านักและศูนย์
ประสานงานปฏิบัติ) หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส�านักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษา ฯ) และหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

5. การรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่เพื่อน�าไปสู่หน่วงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธกิาร พร้อมคณะ เปิดศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตร
ทฤษฎใีหม่ ประจ�าต�าบลพร่อน น�าร่องการขับเคลือ่นท่ีโรงเรยีนมสุลมิ
ศึกษา ต�าบลพร่อน อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,สำนักงาน. นวมินทรมหาราชาธิราชพระผูทรงเปนปราชญ

               แหงการเรียนร ู .กรุงเทพ : โรงพิมพองคการคาของ สกสค., 2554.

คณะกรรมการพิเศษเพื่อการปะสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,สำนักงาน. 4,350 การทรงงาน

               เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงาน

                   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2556.

จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยาและปรียานุช  ธรรมปยา. ตามรอยพอชีวิตพอเพียง...สูการพัฒนาที่ยั่งยืน. 

                   กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 2555.

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการปะสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

                   พระราชดำริ. สืบคนเมื่อ 4  มิถุนายน 2559. http://www.rdpb.go.th/. 

เศรษฐกิจพอเพียง .มูลนิธิชัยพัฒนา.สืบคนเมื่อ 5 มิถุนายน 2559  www.chaipat.or.th/site_content/

                   34-13/3579-2010-10-08-05-24-39.html
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