• คำ�นำ�
จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน สังคมและ
ประเทศชาติ ด้วยการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย การด�ำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม น�ำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงความมีเสถียรภาพของประชาธิปไตย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้กับกลุ่ม
เป้าหมายนอกระบบโรงเรียน เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น
เป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างบุคคลที่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ส�ำนักงาน กศน.) ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
การขับเคลื่อนโดยครู กศน.ต�ำบลที่ประจ�ำศูนย์ฯ 7,424 ต�ำบล เป็นกลไกส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ให้ความรู้และประสานงาน
กับแหล่งเรียนรูใ้ นพืน้ ที่ เพือ่ เป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั ประชาชนได้เข้าถึงความรูต้ ามความต้องการ
และสามารถน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ซึง่ จะช่วยสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น “พออยู่ พอกินและพึ่งพาตนเอง” สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งตนเอง
สังคมและประเทศชาติต่อไป

ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
13 มิถุนายน 2559
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บทนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูวิถีประชาชน
• ออกแบบชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง
• เกษตรทฤษฎีใหม : วิถีงายๆ คนไทยอยูรอด
• ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ไม 5 ระดับ
• หญาแฝก : ตนหญามหัศจรรย
• แกลงดิน : ไมแกลงดี
• สมุนไพรกำจัดแมลงและศัตรูพืช
กศน.กับเศรษฐกิจพอเพียง : หนทางสูความสำเร็จ

ตัวอยางผลงานในภารกิจกลุม ศูนยฝก และพัฒนาอาชีพฯ : คลังปญญา สรางอาชีพ

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

บัญชีครัวเรือน
ตัวอยาง 11 จังหวัด11 ศูนยเรียนรูฯ กศน.ตนแบบ
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• 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
รวมกันพัฒนาคน ขยายผลอยางยั่งยืน
• ความรวมมือ กศน. กับ กอ.รมน. เดินหนาสูประชาชน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
• ขอมูลศูนยเรียนรูฯ ในพื้นที่

• บทนำ�
กว่า 40 ปีล่วงมาแล้ว นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นหลักในการ
ด�ำเนินชีวติ อย่างสมดุล และเท่าทันกับกระแสความเปลีย่ นแปลง
ของโลก ผลจากกระแสของระบบทุนนิยมที่หลั่งไหลมารวดเร็ว
เกินไป ในขณะที่คนไทยยังขาดภูมิคุ้มกันชีวิต ได้ทิ้งร่องรอย
ความบอบช�ำ้ ไว้ในสังคมไทยแบบตัง้ ตัวไม่ทนั ช่วงเวลานีจ้ งึ เป็น
ช่วงรอยต่อส�ำคัญในการฟื้นฟูและรักษาสภาพของความเป็น
ไทย โดยการปลูกหัวใจคนไทยให้เกิดความส�ำนึกรักแผ่นดินเกิด
หวงแหนความเป็นชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่น เป็นน�้ำหนึ่ง
ใจเดียวกันของคนในชาติอีกครั้ง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นจุดเน้นในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ โดยจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์บรู ณาการการขับเคลือ่ นการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 - 2560
เพือ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบตั งิ านร่วมกันและการ
ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการส�ำคัญคือรู้จักพอประมาณ มีเหตุ
มี ผ ลและมี ภู มิ คุ ้ ม กั น บนพื้ น ฐานของความรู ้ คู ่ คุ ณ ธรรม
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามพระราชด�ำริเรื่อง “เข้าถึง
เข้าใจ พัฒนา” สอดรับกับหลักปรัชญาการด�ำเนินงานของ

ส�ำนักงาน กศน.ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งยึดเรื่องของ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น” ทีม่ เี ป้าประสงค์
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น
รวมถึงยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างอุดมการณ์ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่มีจุดเน้นการ
ด�ำเนินงาน ในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการ
ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์ และ
ส่งเสริมให้ชมุ ชนจัดตัง้ หมูบ่ า้ นเรียนรูต้ ามรอยพระยุคลบาท เพือ่
เสริมสร้างอุดมการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 18 กุมภาพันธ์
2558 ในการกําหนดแนวทางการรักษาความมัน่ คงสถาบันหลัก
ของชาติ ภ ายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมอบหมายให้กระทรวง
ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแนวทางที่ 1 คือ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท
และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย
และมอบหมายให้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
แนวทางที่ 2 คือ การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของ
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ประชาชนกับแนวทาง ทางที่ 3 คือ การส่งเสริมการเรียนรูห้ ลักการ
ทรงงานและแนวพระราชดําริให้ทกุ ภาคส่วนสามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
นั่นคือ จุดเริ่มต้นของ “การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบล” ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน กศน. และ กองอ�ำนวยการ
รั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจัก ร (กอ.รมน.) โดยมี
วัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
ให้บุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน กศน.ทุกระดับ และนักศึกษา
ประชาชนได้ตระหนักรูแ้ ละเกิดความภาคภูมใิ จ ในการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย เพื่อเข้าถึง
คุ ณ ค่ า และความส� ำ คั ญ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ข อง
ประเทศไทยและการให้ความร่วมมือในการจัดตัง้ หมูบ่ า้ นเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท เพราะการทีจ่ ะพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ได้นั้น จ�ำเป็นจะต้องมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
ส�ำคัญ ส�ำหรับการเปิดศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบล ในพืน้ ที่ กศน.ต�ำบล จ�ำนวน
7,424 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ นั บ เป็ น การเริ่ ม ต้ น การขั บ เคลื่ อ น
นโยบายไปสู่การปฏิบัติพร้อมกันอย่างเป็นทางการในวันที่ 13
มิถุนายน 2559
“ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบล” จ�ำนวน 7,424 แห่งทัว่ ประเทศ
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
รวมทั้ ง หลั ก การทรงงาน เพื่ อ สร้ า งส� ำ นึ ก ความหวงแหน
สถาบันหลักของชาติและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ในชุมชน ผ่านกลไกทางการศึกษาของ กศน. โดยให้บุคลากร

นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้ตระหนักรู้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเห็นความส�ำคัญในความเป็นชาติ ศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานและแนวพระราชด�ำริ
ตลอดจนให้ความร่วมมือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มกี ารเรียนรู้
ตามรอยพระยุ ค ลบาทในชุ ม ชน โดยประสานงานและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินงาน
ขับเคลื่อน เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดการจัดการความรู้ของ
ชุมชนในรูปแบบชุมชนศึกษา และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ในระดับพืน้ ทีต่ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีค่ นไทย
ควรยึดถือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ อันเป็นเป้าหมายในการบูรณาการความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ โดยใช้ กศน.ต�ำบล เป็นฐานแบบมีส่วนร่วมในการ
จัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ เพือ่ ให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยมีโอกาสได้รบั การศึกษา ให้มคี วามรู้ ทักษะ ทีเ่ พียงพอ
ต่อการด�ำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำชุมชน สังคม และประเทศที่
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องยืนยันว่าในหลวงของ
ปวงชนชาวไทยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานให้ จะน�ำพา
คนไทยทุกคนทัง้ ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความยั่งยืนอย่างสมดุล
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“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เกิดจากความห่วงใย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อชี้แนวทางการด�ำรงชีวิตของ
ประชาชนในทุกระดับ ตัง้ แต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ดำ� เนิน
ไปบนทางสายกลาง มีความพอเพียงและมีความพร้อมทีจ่ ะจัดการต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางปฏิบัติตนที่
สามารถน�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่
1. ความพอประมาณ
ความพอประมาณสามารถเริ่มได้จากการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่เดิมของตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะ
แสวงหาแหล่งทุน วัตถุดิบ สิ่งของหรือการบริการจากภายนอก และ
วางแผนการใช้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิง่ แวดล้อม ไม่มากเกินศักยภาพและไม่นอ้ ยจนขาดแคลน แต่เป็นการ
ใช้อย่างรู้คุณค่า ดูแลรักษาสิ่งที่มีและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เน้น
การส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในทีเ่ รียกว่า “ระเบิดจากข้างใน
” แล้วขยายเชือ่ มโยงกับภายนอกเพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
โดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบในการคิด วางแผน และตัดสินใจที่อยู่
บนพื้นฐานของคุณธรรมตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต
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2. ความมีเหตุผล
ความมีเหตุผลเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการตัดสินใจ
ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ หลั ก กฎหมาย หลั ก ศี ล ธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรม มีการคิดพิจารณาและจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รอบคอบ ด�ำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและมี
การแสวงหาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ โดยใช้สติปัญญาอย่างมี
คุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันไป
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
การไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวิต นับว่าเป็นการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัวเอง เป็นการเตรียมความพร้อมรับความ
เสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถรับมือและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที
เงือ่ นไข ในการด�ำเนินชีวติ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียงนัน้
มีส่วนประกอบคือความรู้และคุณธรรม โดยความรู้เป็นกลไก
ส�ำคัญทีจ่ ะก่อให้เกิดทักษะการใช้ชวี ติ การประกอบอาชีพอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ ถ้าหากประชาชนมีการแสวงหาความรู้ มีการจัดการ
ความรูอ้ ย่างเป็นระบบและต่อยอดความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์และ
มีความรอบคอบในการน�ำความรูไ้ ปใช้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ คุณภาพ
ชีวติ และการใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยมีคณ
ุ ธรรมเป็นพืน้ ฐาน
ในการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของคน สั ง คมและประเทศชาติ
ทั้งด้านความซื่อสัตย์สุจริตความอดทน ความเพียร และการใช้
สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิตอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน
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เศรษฐกิจพอเพียง : การเดินทางของชีวิต
จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีไ่ ด้กล่าวมา
ข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดและกระบวนการที่จะน�ำไปสู่การ
พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนี้

กลางทาง: การขยายผล
การน้อมน�ำองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ปฏิบัติ เผยแพร่ หรือใช้ในจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กบั ประชาชนและผูท้ สี่ นใจได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ ในการด�ำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
รวมทัง้ การประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

ต้นทาง: คิดพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิได้หมายความเพียง
แค่บุคคลพึ่งพาตนเองได้ (Self–Sufficiency) แต่มีความหมาย
รวมถึงการคิดอย่างพอเพียงเป็นการคิดอย่างมีพลวัต สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นพั ฒ นาได้ ต ามเหตุ ผ ล สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถใช้ได้ทั้งกับบุคคล กลุ่ม
ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
ส�ำหรับแนวทางการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด�ำรงชีวิตโดยมีการพัฒนาตามล�ำดับขั้น
ดังนี้
ระดับทีห่ นึง่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ ฐานทีเ่ น้น
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว คือการที่สมาชิก
ในครอบครัวมีพอกิน มีอาหาร สามารถสนองความต้องการ
พื้นฐานหรือปัจจัยสี่ของครอบครัว พึ่งตนเองได้
ระดับทีส่ อง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ
ยกระดับความพอเพียงเป็นระดับกลุม่ มีการรวมตัว ทัง้ ความคิด
ความร่วมมือ รักษาผลประโยชน์ภายในชุมชน มีการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนและแก้ปัญหาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล
ระดับสร้างเครือข่าย เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่ม
องค์กร เอกชน หรือธุรกิจภายนออก โดยประสานงานให้ได้
ประโยชน์ร่วมกัน

ปลายทาง: ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
เมื่อบุคคล ประชาชน หรือองค์กรต่างๆ น้อมน�ำหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปฏิ บั ติ แ ละเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลดีกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน
องค์กร สามารถพึง่ พาตนเอง มีความเข้มแข็ง อีกทัง้ เป็นต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้ให้กับบุคคลให้กับผู้ที่สนใจได้นั้น นับว่าเป็น
ปลายทางที่ส�ำคัญอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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ออกแบบชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรง มีพระราชดำรัสชีแ้ นะแนวทางการดำเนินชีวติ แกพสกนิกรชาวไทย
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทรงเนนย้ำแนวทางการแกไข เพื่อใหประชาชนรอดพน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว มีการพัฒนาที่ถูกตองตามหลักการ พรอมกับมีคุณธรรมเปนกรอบ
ในการปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไดอยางงายๆ เชน

ตัวอยางของความพอเพียง

หวงพอประมาณ =

ความพอดี

1. การผลิตที่ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไปตามเงินทุนที่มีอยู ไมตองกูเงินมาลงทุนผลิต ถาพลาดก็ไมเดือดรอน ไมตอง
หาเงินมาใชหนี้ หรือตองขายที่ดินมาใชหนี้แหลงเงินทุน หรือนายทุนในพื้นที่
2. ความพอเพียงในเรื่องการกิน กินแตพอเพียง เริ่มตั้งแตทำอาหารที่ไมควรทำมากเกินความจำเปน เหลือหรือเสียก็ตองเททิ้ง
3. ความพอเพียงในเรื่องที่อยูอาศัย เชน สรางบานใหพอเหมาะกับจำนวนคน และฐานะไมใหญ หรือไมเล็กเกินไป
4. ความพอเพียงในเรือ่ งการใชยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต ไมซอ้ื มากเกินความจำเปน สภาพรถควรเหมาะกับงาน
ไมควรขับเร็วเกินควร เพราะจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปลาประโยชน
5. ความพอเพียงในเรื่องการใชเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือควรมีคนละเครื่อง และใชเทาที่จำเปน
6. ความพอเพียงในเรื่องการใชเครื่องใชไฟฟาในบานเรือน เชน ไมเปดเครื่องใชไฟฟาทิ้งไว ปดไฟดวงที่ไมจำเปน
7. ความพอเพียงในเรื่องการใชอุปกรณตางๆ ควรดูแลรักษาใหสะอาด เพื่อจะไดใชงานไดนานๆ คุมคาและทำความสะอาด
และบำรุงรักษาทุกครัง้ หลังใชงาน เชน อุปกรณทำการเกษตร เมือ่ ใชงานเสร็จแลวควรทำความสะอาด ทาน้ำมัน เก็บไวในทีร่ ม
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 ประธานกรรมการมูลนิธชิ ยั พัฒนา เลาใหฟง วา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทานทรงใชยาสีพระทนต
จนหลอดยาสีพระทนตแบนเหมือนกระดาษ พระองคทา นทรงใชคมุ คา เพือ่ เปนตัวอยางแกพสกนิกรของพระองค”
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
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หวงมีเหตุผล

= หาขอมูลรอบทิศ คิดรอบดาน

1.ความมีเหตุผลในการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ ควรเลือกตามความถนัด และความชำนาญ
เชน การเลือกเลี้ยงสัตว คาขาย ปลูกผัก หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ที่มองเห็นชองทางในการสรางรายได
ไมขาดทุนและมีความสุข
2.ความมีเหตุผลในการตัดสินใจทำการเพาะปลูกพืชผัก และการทำเกษตร ตองศึกษาขอมูลวิธีการปลูก
และความตองการของตลาด เพราะเราสามารถคำนวณตนทุนการผลิต และกำไรที่คาดหวังได
หวงมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

: เตรียมพรอม ไมประมาท

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

เงื่อนไขที่ 1 คือ ความรู : รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง
1.รอบรู ไดแก การวางแผนการทำการเกษตร โดย
การทำปุย อินทรียใ ชเอง หรือทำปุย น้ำชีวภาพ เพือ่ ลดตนทุน
การผลิต หาขอมูลในการประกอบอาชีพ และชองทางการ
จำหนาย โดยการหาความรูจากขาวสารวิทยุ 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
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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.ซือ่ สัตยสจุ ริตตอตนเองครอบครัว และคนรอบขาง

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
บริหารจัดการทีด่ นิ และน้ำ เพือ่ การเกษตรในทีด่ นิ ขนาดเล็ก
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
พระราชดำรินี้เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ความยากลำบาก ใหสามารถผานชวงวิกฤต โดยเฉพาะ
การขาดแคลนน้ำไดโดยไมเดือดรอน และยากลำบากนัก
การดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมมี 3 ขัน้ ตอน คือ
1.การผลิต ใหพง่ึ ตนเองดวยวิธงี า ย 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
เพือ่ สนับสนุนใหการทำเกษตรทฤษฎีใหม 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 พืน้ ทีป่ ระมาณ 30 % ใหปลูกขาวในฤดูฝน
เพื่อใชเปนอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือนใหเพียงพอ
ตลอดป โดยไมตอ งซือ้ หาในราคาแพง เปนการลดคาใชจา ย
และสามารถพึ่งตนเองได
ปลูกผลไม ไมยืนตน พืชไร พืชผัก พื้นที่ประมาณ
30 % ใหปลูกไมผล ไมยนื ตน 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
และใชชวี ติ ไดตามอัตภาพถึงแมไมรวยมาก แตพออยู พอกิน
กอใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสูการผลิตที่เกิด
รายไดและสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ปา 3 อยาง

ประโยชน
4
อย
า
ง
ไม
5
ระดั
บ
ยมหอม กฤษณา นางพญาเสือโครง ไก คูณ ยางกราด เก็ดดำ
“การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาได ให

มะหาด ไมเติมมะหา มะกอกเกลื้อน งิ้ว ตีนเปด ยมหอม
มะขม มะแขน สมอไทย ตะครอ เสีย้ ว บุนนาค ปบ ตะแบก
ตอง คอแลน รัง เต็ง แดง พลวง ตะเคียน ฮักหลวง เปนตน
2. ไมฟน เชือ้ เพลิงของชุมชน ชุมชนในชนบทตองใชไมฟน
เพื่อการหุงตมปรุงอาหาร สรางความอบอุนในฤดูหนาว
สุมควายตามคอก ไลยงุ เหลือบ ริน้ ไร รวมทัง้ ไมฟน ในการ
นึ่งเมี่ยง และการอบถนอมอาหาร ผลไมบางชนิด ไมฟนมี
ความจำเปนที่สำคัญ หากไมมีการจัดการที่ดีไมธรรมชาติ
ที่มีอยูจะไมเพียงพอในการใชประโยชน ความอัตคัด
ขาดแคลน จะเกิดขึ้น ดังนั้นจะตองมีการวางแผนการปลูก
ไมโตเร็วขึน้ ทดแทนก็จะทำใหชมุ ชนมีไมฟน ใชไดอยางเพียงพอ
ไดแก ไมหาด สะเดา เปาเลือด มะกอกเกลือ้ น ไมเตาหลวง
กระทอน ขี้เหล็ก ตีนเปด ยมหอม ลำไยปา มะขม ดงดำ
มะแขวน สมอไทย ตะครอ ตนเสีย้ ว บุนนาค ตะแบก คอแลน
แดง เต็ง รัง ติว้ หวา มะขามปอม แค ผักเฮือด เปนตน
3. ไมอาหาร หรือไมกินได ชุมชนดัง้ เดิมเก็บหาอาหารจาก
แหลงธรรมชาติ ทั้งการไลลาสัตวปาเปนอาหาร รวมทั้งพืช
สมุนไพร อดีตแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ จึงเปน
แหลงอาหารเสริมสรางพลานามัย การปลูกไมที่สามารถ
ใหหนอ ใบ ดอก ผล ใชเปนอาหารไดกจ็ ะทำใหชมุ ชนมีอาหาร
และสมุนไพร ในธรรมชาติเสริมสรางสุขภาพใหมีกินมีใช
อยางไมขาดแคลน ไดแก มะหาด ฮอสะพายควาย เปาเลือด
บุก กลอย งิว้ กระทอน ขีเ้ หล็ก มะขม มะแขน สมอไทย
ตะครอ เสีย้ ว คอแลน ผักหวานปา มะไฟ มะเมา หวาย
ดอกตาง กระถิน เปนตน

ใชวิธีปลูกไม 3 อยาง แตมีประโยชน 4 อยาง คือ ไมใชสอย
ไมกนิ ได ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับ
ซับน้ำ และปลูกอุดชวงไหลตามรองหวย โดยรับน้ำฝนอยางเดียว
ประโยชนอยางที่ 4 คือ สามารถชวยอนุรักษดินและน้ำ”
แปลความสรุปอยางเขาใจงาย ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช
และระบบนิเวศน
• พออยู หมายถึง ไมเศรษฐกิจปลูกไวทำทีอ่ ยูอ าศัย
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 เครือ่ งมือในการเกษตร เชน เกวียน คันไถ ดามจอบ
เสียม และมีด รวมทัง้ ไมทส่ี ามารถนำมาทำเปนเครือ่ งจักรสาน
กระบุง ตะกรา เพือ่ นำไปใชนำครัวเรือน และเมือ่ มีพฒ
ั นาการ
ทางฝมือก็สามารถจัดทำเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน นำไป
จำหนายเปนรายไดของชุมชน ซึ่งเรียกวา เปนไมเศรษฐกิจ
ของชุมชน ไดแก มะขามปา สารภี ซอ ไผหก ไผไร ไผบง ไผซาง
มะแฟน สัก ประดู กาสามปก จำป จำปา ตุม ทะโล หมี่
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ไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

ไม 5 ระดับ

เมือ่ ปลูกไปแลวจะกอใหเกิดประโยชน 4 อยาง คือ
1. ประโยชนในการเปนไมใชสอย เมือ่ มีการปลูก
ไมทม่ี คี วามเหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัตทิ ด่ี ี เพือ่ การใชสอย
และสามารถนำมาใชเสริมสรางอาชีพได โดยมีการวางแผน
อยางมีสว นรวมและดูแลรักษาก็จะทำใหชมุ ชนมีไมไวใชสอย
อยางไมขาดแคลน และจะไมสรางผลกระทบตอทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยู และหากมีการปลูกในปริมาณที่มากพอ
ชุมชนก็สามารถนำมาเสริมสรางอาชีพเสริมไดทำใหชมุ ชน
มีรายไดเสริมใหมคี วามอยูด กี นิ ดีขน้ึ
2. ประโยชนในการเปนแหลงรายไดของครัวเรือน
เปนพืชทีส่ ามารถนำมาจำหนายได ซึง่ ควรปลูกพืชหลากหลาย
ชนิด เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำ และไมแนนอน
3. ประโยชนในการเปนอาหาร และสมุนไพร
รวมทัง้ สัตวแมลง ทีช่ มุ ชนสามารถเก็บหาไดจากธรรมชาติ
จะเปนอาหารที่มีคุณคาปลอดสารพิษ อันเปนประโยชน
ตอสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน เปนการประหยัด
คาใชจาย อีกทั้งถามีปริมาณเกินกวาที่ตองการแลวยัง
สามารถใชเปนสินคาเสริมสรางรายไดอีกทางหนึ่งดวย
4. ประโยชนในการชวยอนุรกั ษดนิ และน้ำ เมือ่ มี
การปลูกไมเจริญเติบโตเปนพืน้ ทีข่ ยายมากเพิม่ ขึน้ และมี
การปลูกเสริมคุณคาปาดวยพันธุตางๆ ทำใหเกิดความ
หลากหลาย และเปนการอนุรักษดินและน้ำ รวมทั้งกอ
ใหเกิดการอนุรกั ษพน้ื ทีต่ น น้ำลำธาร

ไม 5 ระดับ เปนการปลูกพืชในแปลงเกษตร
ผสมผสาน คือ มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด ใหอยู
ในแปลงเดียวกัน หลุมเดียวกัน แตมคี วามสูงตางระดับกัน
โดยอาศัยลักษณะความแตกตางของพืช ทีม่ คี วามสูงต่ำ
มาปลูกรวมกันในแปลงเดียวกัน เกิดการเกือ้ กูลกันเหมือน
ปาธรรมชาติ ทำใหเกิดประโยชนหลายอยางและสามารถ
ใชพน้ื ทีท่ กุ ตารางเมตรใหเกิดประโยชนสงู สุด
•ระดับที่ 1 ปลูกพืชทีม่ หี วั ฝงดิน เชน ขิง ขา หัวหอม
กระเทียม สายบัว เผือก มัน ฯลฯ โดยจะปลูกพวกพืชหัว
เพือ่ เปนอาหารไดแกมนั สำประหลัง มันเทศ
•ระดับที่ 2 ปลูกไมเลือ้ ย เชน บวบ น้ำเตา ถัว่ แตง
มะระ ตำลึง ผักบุง ฯลฯ
•ระดับที่ 3 ปลูกไมพนั ธุเ ตีย้ เปนการใชประโยชน
จากตนไมทม่ี ที รงพุม เตีย้ เชน พริก มะเขือ กะเพรา ตะไคร
ขาว ฟาทะลายโจร ไมดอก พืชสมุนไพรตาง ๆ ฯลฯ
•ระดับที่ 4 ปลูกไมระดับกลาง เปนชัน้ ทีม่ คี วาม
สูงเปนรองกลุม ไมยนื ตน เชน ขีเ้ หล็ก มะกรูด มะนาว สมโอ
ขนุน ทุเรียน มะมวง ดอกแค กลวย ชะอม พืชไร พืชสวน
ทุกชนิด ฯลฯ
•ระดับที่ 5 ตนไมทรงสูง อยูใ นอากาศ ในกลุม นี้
จะปลูกไมใหญ ไมยนื ตนซึง่ เปนไมตดิ แผนดิน ชวยรักษา
ระบบนิเวศน อีกทัง้ เปนการออมเพือ่ อนาคตสำหรับตนเอง
และลูกหลาน เชน ตะเคียน ยางนา มะคา มะฮอกกานี
ประดู ตนสัก ฯลฯ ทีส่ ำคัญในการปลูกพืชในสวนของเรา
นัน้ ใหยดึ หลักการใชประโยชนของตนเองเปนสำคัญ โดย
แยกประโยชนได ดังนี้
การปลูกพืช 5 ระดับ โดยการปลูกพืชตามความสูง
ระดับตางกัน และอยูร ว มกันได ชัน้ หนึง่ อยูส งู สุด ไดแก หมาก
สะตอชัน้ สอง เปนไมทม่ี คี วามสูงปานกลางจำพวกไมผล
เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง ชัน้ สามเปนไมสงู จากระดับพืน้
ไมเกิน 3 เมตร ไดแก ผักเหลียง พริกไทย ชัน้ สี่ ไดแก ไมดอก
ไมประดับ เชน หนาวัว ขิงแดง คางคาวดำ วานเพชรหึง ชัน้ หา
เปนไมหวั ไดแก ขา ขิง ตะไคร การปลูกพืชในลักษณะเกือ้ กูล
กันเชนนี้ จะทำใหเกิดระบบนิเวศน ซึง่ มีลกั ษณะคลายปา
พืชสามารถพึง่ พาอาศัยกันได และยังเปนการใชพน้ื ทีใ่ หเกิด
ประโยชนสงู แมเกษตรกรจะมีพน้ื ทีน่ อ ยก็สามารถปลูกพืช
ไดหลายหลายทำใหมรี ายไดตลอดป
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วิถชี าวบานดวยหลักการพอเพียง

“ น้ำคือชีวติ ” ...หลักสำคัญวาตองมีนำ้ บริโภคน้ำ
ใชนำ้ เพือ่ การเพาะปลูก เพราะวาชีวติ อยูท น่ี น่ั ถามีนำ้ คนอยูไ ด
ถาไมมนี ำ้ คนอยูไ มได ไมมไี ฟฟาคนอยูไ มได แตถา มีไฟฟา
ไมมนี ำ้ คนอยูไ มได...” อยูอ ยางไรไมแลงน้ำ? : พญาแรงใหนำ้
พญาแรงใหน้ำ เปนภูมิปญญาชาวบานสำหรับกักเก็บน้ำ
เปนระบบปม น้ำดวยสุญญากาศ หรือที่ เรียกวา กาลักน้ำ
สามารถสูบน้ำจากบอ ซึง่ หัวใจสำคัญ คือ การทำใหถงั บรรจุ
น้ำทีอ่ ยูบ นขอบสระเปนสุญญากาศ ดูดน้ำจากทีต่ ำ่ กวาถัง
และใชระบบทอใหมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อใหการไหลของ
น้ำไมเสียสมดุลในระบบสุญญากาศภายในถัง เปนประโยชน
ตอการเกษตร และประชาชนที่สนใจ ซึ่งสามารถสูบน้ำได
ทัง้ วันทัง้ คืน ราคาต่ำ เหมาะสำหรับพืน้ ทีไ่ มมไี ฟฟาใช หรือ
พืน้ ทีต่ อ งการประหยัดพลังงานไฟฟา สามารถตัง้ ไวในพืน้ ที่
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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หญาแฝก : ตนหญามหัศจรรย

“...ใหใชหญาแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน
ฟน ฟูดนิ ใหมคี วามอุดมสมบูรณ และแกปญ
 หาดินเสือ่ มโทรม...”
ตนหญาที่มีคุณคาตอการการอนุรักษดินและน้ำ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงคนพบวาหญาแฝก
มีความมหัศจรรยในการชวยฟนฟูดิน และพืชใหมีความ
อุดมสมบูรณ สามารถหยั่งรากลึกสรางความแข็งแรง ให
แกกจิ กรรมการเกษตร ชวยรักษาความชุม ชืน้ ของดิน ดูดซับ
ธาตุอาหาร และดูดซับสารพิษ ชวยปรับปรุงดิน ขึน้ ไดทว่ั ไป
ในประเทศไทย ขยายพันธุงาย และไมเปนวัชพืช รวมทั้ง
การปองกันการพังทลายของหนาดินไดเปนอยางดี นอกจาก

แกลงดิน : ไมแกลงดี

จะเปนการอนุรักษดินและน้ำไดเปนอยางดีแลว ทุกสวน
ของหญาแฝกสามารถนำไปใชประโยชนไดอีกหลายอยาง
ขึ้นอยูกับความรู และภูมิปญญาที่จะนำหญาแฝกมาใช
ประโยชนได เชน ทำวัสดุมงุ หลังคา ตะกรา ปุย ฯลฯ
ปจจุบนั เกษตรกรไดใหความสนใจ และยอมรับวา
หญาแฝกเปนเทคโนโลยีที่มีราคาถูกแตประสิทธิภาพสูง
สามารถกรอง และกักเก็บตะกอนดิน ระบบรากหญาแฝก
กำแพงใตดินที่มีชีวิต เพิ่มความชุมชื้นใหกับสวนใตพื้นดิน
ถือไดวาหญาแฝกเปนหญามหัศจรรยอยางแทจริง

แกลงดิน เปนแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เกีย่ วกับการแกปญ
 หาดินเปรีย้ ว
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
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ดินเค็ม : ในการแกไขลดระดับความเค็มดินลงใหสามารถปลูกพืชได โดยการใชนำ้ ชะลางเกลือจากดินและการปรับปรุง
ดิน ดินทีม่ เี กลืออยูส ามารถกำจัดออกไปไดโดยการชะลางโดยน้ำ การใหนำ้ สำหรับลางดินมีทง้ั แบบตอเนือ่ ง และแบบขังน้ำ
เปนชวงเวลา แบบตอเนือ่ งใชเวลาในการแกไขดินเค็มไดรวดเร็วกวา แตตอ งใชปริมาณน้ำมาก สวนแบบขังน้ำใชเวลาในการแกไข
ดินเค็มชากวา แตประหยัดน้ำ การใชพน้ื ทีด่ นิ เค็มใหเกิดประโยชนตามสภาพทีเ่ ปนอยู ไมปลอยใหพน้ื ดินวางเปลา โดยการ
คลุมดิน หรือมีการเพิม่ ผลผลิตพืช โดยเปลีย่ นพืชเปนพืชเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม เชน พืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ

สมุนไพรกำจัดแมลงและศัตรูพชื

มนุษยนน้ั รูจ กั การใชสมุนไพรปองกันกำจัดศัตรูพชื
มานานแลว แตสง่ิ เหลานีก้ ลับถูกมองขาม ขาดการเผยแพร
ประกอบกับสารเคมีทางการเกษตรในปจจุบนั หาไดงา ย ใชได
งาย และเห็นผลรวดเร็วกวา แตเมือ่ มีการใชในระยะเวลานานๆ
ก็จะเริ่มสงผลเสียออกมาใหเห็น มีทั้งผลกระทบตอมนุษย
สัตว พืช รวมทั้งสิ่งแวดลอมดวย ปจจุบัน นักวิชาการทาง
การเกษตร เกษตรกรผูผ ลิต และผูบ ริโภค จึงไดใหความสำคัญ
กับการใชสมุนไพรควบคุมศัตรูพชื สนใจภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บาน
มากขึ้น รวมถึงนักวิชาการบางทาน ไดหันมาสนใจคนควา
และพัฒนาสมุนไพรเพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ สมุนไพรปองกันกำจัดศัตรูพชื ยังมีขอ ดีหลายอยาง คือ
มีราคาถูก ปลอดภัย ตอเกษตรกรผูใ ช ไมมสี ารพิษตกคางใน
ผลผลิตจึงปลอดภัยตอผูบริโภค รวมทั้งไมเปนอันตรายตอ
สิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆทีเ่ ปนประโยชนในแปลงพืชผัก ไมตกคางในดิน
และสภาพแวดลอม สมุนไพรทีน่ ำมาทำเปนสารกำจัดศัตรูพชื
เชน สะเดา (สะเดาไทย,สะเดาอินเดีย,สะเดาชาง)
วิธเี ตรียมและการใช มีทง้ั แบบใชเมล็ดกับใชใบ กรณีใชเมล็ด
ใหนำเมล็ดสะเดาที่แหงแลว 1 กก. มาบด หรือโขลกให
ละเอียด เอาผงเมล็ดที่ไดมาแชน้ำ 20 ลิตร หรือ 1 ปบ ทิ้ง
ไวนาน 12-24 ชั่วโมง แลวกรองเอาแตน้ำดวยผาขาวบาง
สวนกากสามารถใชทำปุย ได กอนนำไปใชใหผสม การจับใบ
เชน ผงชักฟอก,น้ำยาลางจาน,หรือแชมพู ในอัตราสวน 1
ชอนโตะ น้ำ 20 ลิตร ใชฉดี น้ำพนทุก ๆ 6-10 วัน ในชวงเวลา
เย็น กรณีใชใบ ตองใชใบสะเดาสด (ใบสดจะมีสีเขียวเขม)
ไมนอยกวา 2 กก. นอกนั้นใชวิธีการทำ และวิธีใชเชนเดียว
กันกับเมล็ด

น้ำสกัดชีวภาพ

น้ำสกัดชีวภาพหรือน้ำบีอเี ปนการนำเศษพืชผักผลไม
อวบน้ำ มาหมักกับกากน้ำตาลในอัตราสวน 1: 3 คือ ใชนำ้ ตาล
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. ใหธาตุอาหารแกพชื ใชไดกบั พืชผัก ไมผล ไมดอก ไมประดับ
นาขาว
2. มีฮอรโมนหลายชนิดทีเ่ ปนประโยชนตอ พืช (จะมีเฉพาะน้ำสกัด
ชีวภาพที่ทำจากพืชเทานั้น)
3. ชวยปองกันและกำจัดศัตรูพืช เชน ไลแมลง ยับยั้งการ
ลอกคราบ
4. ใชดับกลิ่นเหม็น(อาจเปนผลจากปฏิกิริยาของเอนไซมหรือ
การยอยสลายของจุลินทรียบางชนิดทำใหกลิ่นหายไป) จึง
ใชดับกลิ่นในคอกสัตวหรือ ในหองน้ำได
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น้ำสมควันไม

น้ำสมควันไม เปนผลิตภัณฑที่ใชงานไดครอบจักรวาลเชนเดียวกับถานไม ไมวาจะมาใชในครัวเรือน ใชในงาน
เกษตรกรรม ปศุสตั ว และ อุตสาหกรรมการผลิต ทัง้ นีค้ ณ
ุ สมบัตทิ โ่ี ดดเดนทีส่ ดุ ของน้ำสมควันไม คือ เปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
สอดคลองกับกระแสบริโภคในปจจุบนั ทีเ่ นนเรือ่ งความปลอดภัยปลอดจากสารพิษ สามารถใชไดอยางสะดวกไรสารพิษตกคาง
น้ำสมควันไม เปนของเหลวสีน้ำตาลใส มีกลิ่นควันไม ไดมาจากการควบแนนของควันที่เกิดจาก การผลิตถานไม
ชวงทีไ่ มกำลังจะเปลีย่ นเปนถานถายเทความรอนจากปลองดักควันสูอ ากาศ รอบปลองดักควันความชืน้ ในควัน จะควบแนน
เปนหยดน้ำ สวนประกอบสวนใหญเปนกรดอะซิตกิ มีความเปนกรดต่ำ มีสนี ำ้ ตาลแกมแดง นำน้ำสมควันไมทไ่ี ดทง้ิ ไวในภาชนะ
พลาสติกประมาณ 3 เดือน ในทีร่ ม ไมสน่ั สะเทือน เพือ่ ใหนำ้ สมควันไมทไ่ี ดตกตะกอน และแยกตัวเปน 3 ชัน้ คือ น้ำมันเบา
(ลอยอยูผ วิ น้ำ) น้ำสมไม และน้ำมันทาร (ตกตะกอนอยูด า นลาง) แยกน้ำสมควันไมมาใชประโยชนตอ ไป

ประโยชนในการเกษตร

น้ำสมควันไมใชไดกับพืช ในการปองกันกำจักศัตรูพืช ชวยติดดอกผลดก ชวยเพิ่มผลผลิต ผลโตสีสดใส รสหวาน
ลดโรคพืช เชือ้ รา แผลเนา ดินจะมีสขุ ภาพดีขน้ึ ฟน ฟูดนิ เสือ่ ม ใชรว มกับสารเคมีได เชน ยาคุมฆาหญา ฮอรโมน ยาฆาแมลง ฯลฯ
สามารถลดปริมาณการใชสารเคมีลงครึง่ หนึง่ ใชรว มกับปุย เคมีชว ยใหมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ฉีดระยะตนเล็ก และกอนเก็บเกีย่ ว
ชวยใหคณ
ุ ภาพ และรสชาติดขี น้ึ รวมทัง้ ชะลอการเหีย่ วเฉาของผักและผลไม
หมายเหตุ 1. ควรฉีดพนตอนเชาหรือเย็น จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรฉีดพนบริเวณโคนตนและดินทีป่ ลูก
3. ใช 1 ชอนโตะประมาณ 10 ซีซี (1 ปบ = น้ำ 20 ลิตร)
4. เดือนหนึง่ ไมควรฉีดเกิน 2-3 ครัง้
5. อยาผสมและฉีดเกินอัตราทีก่ ำหนด พืชจะเปนอันตรายได
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ภารกิจกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ “คลังปัญญา สร้างอาชีพ”
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ทั้ง 10 แห่ง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มาศึกษาดูงาน และ
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทีห่ ลากหลาย ซึง่ หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนเป็นหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ของประชาชนในแต่ละพื้นที่
โดยเน้นด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ธรรมชาติ การพัฒนาอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการค้นคว้า
ทดลอง และวิจัยพืชชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งพืชเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หม่อนไหม และ
ข้าวหอมมะลิ พืชเพื่อการปรับปรุงบ�ำรุงดินและพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช หรือพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะ
สม เพื่อแนะน�ำ เผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรน�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต ตามแนวพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สู่ความยั่งยืน โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด เป็นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร อาทิเช่น การ
ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ แต่ละแห่ง ได้ด�ำเนินการศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ตลอดจนสิง่ แวดล้อมและสภาพปัญหาของการพัฒนา แล้วด�ำเนินการพัฒนาตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ และสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่ ผลจากการ
ทดลองวิจัยนี้ได้น�ำไปเผยแพร่สู่ราษฎรด้วยวิธีปฏิบัติที่ง่าย ราษฎรสามารถน�ำไปปฏิบัติเองได้ โดยจัดให้มีการสาธิตและอบรมใน
รูปแบบต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่าศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ เป็นหน่วยงานส�ำคัญของส�ำนักงาน กศน.ที่น้อมน�ำแนวพระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูป่ ระชาชนในการสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอาชีพ
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชลบุรี
2) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว รับผิดชอบพื้นที่บริการ 3 จังหวัด คือ สระแก้ว จันทบุรี และตราด
3) ศูนย์ฝกึ และพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนเชียงราย รับผิดชอบพืน้ ทีบ่ ริการ 4 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน
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�ำนาจเจริญ และ
9) ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” (ศฝส). รับผิดชอบพื้นที่
บริการ 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
10) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ถนนศาลายา - บางภาษี
ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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กระเจี๊ยบเขียวธราธิป

อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จ
พระราชด�ำเนิน ณ ศูนย์ฝกึ และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง
ข้อหนึง่ ว่า “การน�ำพันธุใ์ หม่ หรือพันธุต์ า่ งประเทศต้องระวังเรือ่ งโรค ถ้าเกิดโรคแล้ว
จะเกิดเสียหายมากและขาดทุน การน�ำพันธุต์ า่ งประเทศมาราคาสูงไม่ควรพึง่ พา”
และการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยทั่วต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดเพื่อน�ำมาปลูก
ทุกครัง้ เนือ่ งจากไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุป์ ลูกต่อได้ ถ้าเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์
ไว้ใช้เองได้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ได้เริม่ วิจยั และพัฒนาพันธุก์ ระเจีย๊ บเขียวภาย
ใต้ระบบเกษตรธรรมชาติเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ผ่านการปลูกคัดเลือก
ในสภาพการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติ ซึ่งไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี

ในปีพ.ศ. 2557 พบว่าได้พันธุ์ที่มีความคงตัวทาง
พันธุกรรม มีความสม�่ำเสมอ ต้นมีความแข็งแรงต้านทานโรค
และแมลงดี ต้นเตี้ย แตกแขนงมาก ฝักสวย รสชาติดี จึงปลูก
ทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตและลักษณะต่างๆ กับพันธุ์การค้า
อีก 5 พันธุ์ และสรุปได้ว่ากระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ ศฝก. 1 มีลักษณะ
บางอย่างดีกว่า จึงได้ขอขึน้ ทะเบียนกระเจีย๊ บเขียว ศฝก. 1 เป็น
พันธุ์พืชใหม่กับกรมวิชาการเกษตร
ในปี 2558 ได้ ก ราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ า ขอ
พระราชทานชื่อพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ศฝก. 1
และในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ กระเจี๊ยบเขียว ศฝก. 1
ว่า “กระเจี๊ยบเขียวธราธิป” มีความหมายว่า กระเจี๊ยบเขียว
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้า
แผ่นดิน

19

กระเจีย๊ บเขียวธราธิป จึงเป็นกระเจีย๊ บเขียวพันธุใ์ หม่
ของชาว กศน. ที่เกิดจากปรับปรุงพันธุ์ภายใต้ระบบเกษตร
ธรรมชาติ โดยมีระยะเวลานานถึง 16 ปี มีลักษณะเด่น คือ ต้น
มีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ดีมีล�ำต้นไม่สูงมาก
ท�ำให้เก็บเกี่ยวได้สะดวกกว่า มีเส้นผ่าศูนย์กลางล�ำต้นใหญ่
ท�ำให้ตน้ แข็งแรงและทนการหักล้มได้ดกี ว่า มีจำ� นวนแขนง/ต้น
มาก ท�ำให้ได้จำ� นวนฝักมากฝักมีสเี ขียว ลักษณะเป็นห้าเหลีย่ ม
ตรงกับความต้องการของตลาด ฝักสวย รสชาติดี เหมาะต่อการ
ผลิตฝักสดจ�ำหน่าย และยังมีนำ�้ หนัก 100 เมล็ดสูง และมีจำ� นวน
เมล็ ด ต่ อ ฝั ก มาก จึ ง มี ผ ลดี ใ นด้ า นการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์
จ�ำหน่ายด้วย

“กุยช่ายขาว”
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดสาธิตทดลองการปลูกพืชผักด้วยวิธเี กษตรธรรมชาติ และการเลีย้ งสัตว์ เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ กษตรธรรมชาติตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจ การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการด�ำรงชีวติ เป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดให้แก่ประชาชนทีท่ ำ� อาชีพทางด้านการเกษตรและ
ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ และให้น�ำไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
ส่งเสริมให้ผู้เข้ามาเรียนรู้รู้จัก คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น
สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
การผลิตกุยช่ายขาวเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เข้ามา
เรียนรู้ให้ความสนใจในการน�ำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีก
ทางหนึ่ง โดยที่กุยช่ายเป็นพืชผักที่มีในท้องถิ่นของคนภาค
อีสาน ปลูกง่าย ปลูกครัง้ เดียวสามารถเก็บเกีย่ วได้นานประมาณ
3 ปี เก็บผลผลิตได้เร็ว โดยตัดครอบใช้เวลาแค่ 10 – 15 วัน
ก็สามารถเก็บกุยช่ายขาวได้ และราคายังสูงกว่ากุยช่ายเขียว ซึ่ง
กุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ 25 – 30 บาท เมื่อครอบเป็นกุยช่ายขาว
แล้วจะได้กิโลกรัมละ 100 – 120 บาท ที่ส�ำคัญการปลูก ใช้วิธีการ
ปลูกด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ ผลผลิตกุยช่ายขาวที่ได้จะมีรสชาติ
หวาน กรอบ ให้คุณค่าทางอาหารดีทีเดียว

ขั้นตอนการผลิต กุยช่ายขาว
ในการผลิตกุยช่ายขาวมีความสัมพันธ์กับการปลุกกุยข่ายเขียว คือในกอเดียวกันจะต้องปลูก
กุยช่ายเขียวก่อนเมื่อ ตัดกุยช่ายเขียวแล้วจึงผลิตเป็นกุยช่ายขาว โดยท�ำสลับกันดังนี้
1. เมื่อตัดกุยช่ายเขียวอายุได้ 4 เดือน ตัดเขียวครั้งที่ 1 ปล่อย ให้เขียวอีกประมาณ 45 วัน
ตักรอบที่ 2 จัดหาภาชนะครอบ กอกุยช่ายไว้ไม่ให้ถกู แสงแดดโดยใช้กระถางพลาสติกด�ำหรือ กระถาง
ดินเผาและผ้ากรองแสง (ซาแรน) สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร
2. รดน�้ำเช้า – เย็น
3. ประมาณ 10 - 12 วัน จะได้กุยช่ายขาว ความยาวประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร ก็ตัดขายได้
4. หลังจากตัดกุยช่ายแล้ว ให้รื้อผ้ากรองแสงออกและไม่ต้อครอบกระถาง
5. รดน�้ำเช้า - เย็น ประมาณ 45 วัน ก็ตัดกุยช่ายเขียว และ หลังจากนั้นก็ท�ำเป็นกุยช่ายขาว
ท�ำสลับกันเช่นนี้เรื่อย ๆ
เทคนิคพิเศษ ที่ท�ำให้มีผลผลิตดี มีลักษณะเด่น
1. การปลูกกุยช่ายขาวปลูกด้วยวิธีเกษตรธรรม
2. ใส่ด้วยปุ๋ยหมัก
3. รดน�้ำสม�่ำเสมอ
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การปลูกข้าวนาวางต้นเดียวแบบประณีต

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร IPM (Integrated Pest Management)
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามที่ส�ำนักงาน กศน. ได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาไทย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ วัดป่าลาน อ�ำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร IPM แบบมีส่วนร่วม
ให้กับบุคลากรของ ส�ำนักงาน กศน. และผู้สนใจทั่วไป โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ได้จัดท�ำ
โครงการจัดตัง้ โรงเรียนเกษตรกรขึน้ ภายใต้หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรูก้ ารบริหารจัดการศัตรูพชื โดยวิธผี สมผสาน (IPM) เพือ่
ให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถน�ำความรู้และเทคนิคมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและผล
กระทบของสารเคมี สูก่ ารอนุรกั ษ์ทหี่ ลากหลายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และส่งเสริมให้เกษตรกรรูจ้ กั คิดเป็น
ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ศูนย์ฝกึ และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ได้ทดลองปลูก
ข้าวนาวางต้นเดียวแบบประณีต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร IPM ซึ่งคือการ
พิจารณาวิธีควบคุมศัตรูพืชทั้งหมดที่มีอยู่อย่างรอบคอบ และน�ำมาผสมผสานกันเป็นวิธี
ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการลดปริมาณศัตรูพืชโดยให้มีระดับการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชหรือ
การจัดการใด ๆ ให้น้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม
จุดเด่นของการปลูกข้าวนาวางต้นเดียวแบบประณีต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร IPM เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้แปลงนาข้าวเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ โดยมีการส�ำรวจแปลงนาข้าวและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นแล้วน�ำสิ่งที่พบเห็น
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร เป็นการแชร์ความรู้ แชร์ปัญหา และ
ตัดสินใจร่วมกัน นั่นคือเสน่ห์ของหลักสูตร IPM ซึ่งจากการที่เกษตรกรได้เรียนรู้จริงใน
แปลงนาข้าวเกษตรกรจะรู้ว่า จริง ๆ แล้วปุ๋ยเคมีไม่จ�ำเป็น เพราะในนาข้าวมีแมลง
ตัวดี และแมลงตัวร้ายที่จะจัดการกันเอง ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องฉีดยาเลย
จุดเด่นของการปลูกข้าวนาวางต้นเดียวแบบประณีต
1. ใช้เมล็ดพันธุ์น้อย
2. ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี
3. ประหยัดน�้ำ		
4. ก�ำจัดวัชพืชและข้าวปนได้ง่าย
		
5. จ�ำนวนการแตกกอสูงกว่าปกติ 2-3 เท่า
6. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากข้าวลีบน้อย
กว่าวิธีการผลิตแบบปกติ
7. ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 50-70%
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ข้าวหอมมะลิ 105

ศู น ย์ ฝ ึ ก และพั ฒ นาอาชี พ ราษฎร
ไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ มีการพัฒนาฐาน
เรียนรู้ภายในศูนย์ จ�ำนวน 15 ฐาน เพื่อให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แหล่งสาธิต ทดลอง วิจยั พัฒนาการศึกษาด้าน
อาชีพ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนบริเวณชายแดนและเป็นแหล่ง
ฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง านด้ า นเกษตร ให้ กั บ
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาหน่วยงานเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ฐานการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 โดย
วิธีเกษตรธรรมชาติ ถือเป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้
ที่ส�ำคัญ และน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ข้าวหอมมะลิ 105 มีลักษณะเด่น คือ ทนแล้งได้ดี ปลูกเป็นข้าวไร่ได้ ทนต่อ
สภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม เป็นข้าวต้นสูง อายุค่อนข้างเบา จึงเก็บเกี่ยวได้ง่าย
และเร็ว เมล็ดนวดง่าย มีคุณภาพเมล็ด ในเรื่องการขัดสีดี ได้เมล็ดข้าวสารใส
และแข็งแรง คุณภาพการหุงต้มดี ได้เมล็ดข้าวสุกมีกลิ่นหอมและอ่อนนิ่ม จึง
จ�ำหน่ายได้ราคา
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ได้
ท�ำการศึกษาวิจัย สาธิต ทดลอง การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีเกษตร
ธรรมชาติ และได้ท�ำการทดลองอยู่ 6 วิธี โดยวิธีที่ 1 ไถกลบตอซังและหว่าน
ปอเทือง วิธีที่ 2 ทดลองโดยไถกลบตอซังและหว่านร�ำละเอียด วิธีที่ 3 ทดลอง
โดยไถกลบตอซังอย่างเดียว วิธีที่ 3 ทดลองโดยไถกลบตอซังและหว่านถั่วพร้า
วิธีที่ 4 ทดลองโดยไถกลบตอซังและหว่านถั่วพร้า วิธีที่ 5 ทดลองโดยไถกลบ
ตอซังและหว่านปุย๋ เศษพืช และวิธที ี่ 6 ทดลองโดยไถกลบตอซังและหว่านปุย๋ มูล
ซึง่ พบว่า วิธที ี่ 6 ได้ผลผลิตมากทีส่ ดุ มีจำ� นวนพืน้ ทีส่ ำ� หรับการทดลองปลูก 600
ตารางเมตร ได้ผลผลิต จ�ำนวน 254 กิโลกรัม คิดเป็นอัตรา 677 กิโลกรัม ต่อไร่
การปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติช่วยในการลดต้นทุนการผลิต ได้
ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตในระยะยาว จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ให้กบั เกษตรกรทีม่ คี วามสนใจในการปลูกข้าวไว้เพือ่ บริโภค เหลือก็จำ� หน่าย และ
ยังได้ข้าวที่ไร้สารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 1 ไร่ 1 แสน
ศูนย์ฝกึ และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
เชียงราย ด�ำเนินงานโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ 1 ไร่ 1 แสน คือ “การบริหารจัดการทีด่ นิ ในพืน้ ที่ 1 ไร่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการ
ต่อยอดจากแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจะเป็นการท�ำการ
เกษตรในพื้นที่จ�ำกัดเพียง 1 ไร่ ให้มีรายได้ที่ยั่งยืน” เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถน�ำไป
เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต และประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้กับตนเอง และครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 1 ไร่ 1 แสน เป็นการน�ำหลัก
ปรั ช ญาเกษตรพอเพี ย งกั บ เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ข องพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาผสมผสานกัน โดยประกอบอาชีพ
3 อย่าง ได้แก่ ด้านกสิกรรม ปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว ด้าน
การประมงนัน้ เลีย้ งปลาในคูนำ�้ เลีย้ งกบ และอีกส่วนเป็นปศุสตั ว์
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่หรือหมูก็ได้ ให้สามารถพึ่งพิง และอาศัยกัน
ได้อย่างลงตัว เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 1 ไร่ 1 แสน จึงเป็นการลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่า และคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ
ตัวอย่างการท�ำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่ 1 ไร่ 1 แสน
พื้นที่แหล่งน�้ำ ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ได้แก่
ปลาดุก ปลานิล กบ
พื้นที่ท�ำนาข้าว ใช้ในการท�ำนาข้าว หรือปลูกไม้ผล
ได้แก่ มะยงชิด ผักหวานบ้าน มะเฟือง มะนาว มะละกอ
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พืน้ ทีป่ ลูกผักสวนครัว เลีย้ งสัตว์ ใช้ปลูกพืชผักสวนครัว
ปลูกผักในภาชนะ ปลูกหม่อน ปลูกพืชสมุนไพร และเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง ไก่ชน
รายได้จากกิจกรรม
1. พืชผัก ผลไม้ 3,000 บาท
2. สมุนไพรส�ำหรับชาแปรรูป 27,000 บาท
3. หม่อน 6,400 บาท
4. ไก่พื้นเมือง ไก่ชน 70,000 บาท
5. พืชผักในภาชนะ 3,000 บาท
6. สัตว์น�้ำ 20,000 บาท
รวมรายได้จากกิจกรรม ประมาณ 129,400 บาท
ผลผลิตกับต้นทุน
1. พื้นที่ 8 ตร.ม. เลี้ยงปลาดุกได้ 1,000 ตัว พื้นที่
15,000 ตร.ม. เลี้ยงปลาดุกได้ 200,000 ตัว ถ้าเลี้ยงปลาดุก
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

บัญชีครัวเรือน: สมดุลชีวิต
การท�ำบัญชีครัวเรือนเป็นกุญแจส�ำคัญในการใช้ชีวิตและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้อยูร่ อดอย่างสมดุลในสภาวการณ์ทสี่ งั คมโลกเต็มไปด้วยกระแส
ของวัตถุนิยม ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ การแข่งขันโดยปราศจากเหตุผลและความ
พอดี ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เดินทางผิด มีจิตใจที่อ่อนแอ ขาดความยั้งคิดและ
เข้าสู่วังวนของหนี้สินไม่รู้จักจบสิ้น
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาสภาพสังคมปัจจุบนั เป็นอย่างดี จึงได้นอ้ มน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาและให้ความรูก้ บั ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทัว่ ถึง
ทุกต�ำบลในประเทศไทยโดยในปี 2556 ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยได้ทำ� ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดท�ำบัญชีตามโครงการอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาครูบัญชีต้นแบบ”ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2556 จ�ำนวน 10
ครัง้ ในพืน้ ทีส่ ำ� นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 1-10 ทัว่ ประเทศ เพือ่ สร้างและพัฒนา
ครู กศน.ให้มีความรู้และสามารถในการถ่ายทอดการท�ำบัญชีครัวเรือนให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบได้
ซึ่งหลังจากการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว ครู กศน.ใน
แต่ละต�ำบลได้ด�ำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยด�ำเนินการจัดอบรมให้กับ
ประชาชนรวมทั้งสอดแทรกเนื้อหา ความรู้และสร้างความเข้าใจในการลงมือท�ำ
บัญชีครัวเรือนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวิตและมีข้อมูลในการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อ
เป็นการสร้างวัคซีนและเกราะป้องกันความอ่อนแอทางความคิด มีชีวิตอยู่บน
ความไม่ประมาทรู้จักประมาณตนเองโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการด�ำเนินและให้มีการวางแผนชีวิตเกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินของ
ตนเองได้อย่างสมดุล
ส�ำหรับการวางแผนการใช้จ่ายเงินต้องมีความสมดุลระหว่างรายรับ
และรายจ่าย และควรมีรายรับมากกว่ารายจ่าย แต่หากเกิดปัญหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงินหรือปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนัน้ ควรมีการพิจารณา
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น
1. การตัดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นออก เพื่อลดภาระการจ่ายเงินออกจาก
ครอบครัว เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับการอบายมุขและของมึนเมา
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2. การลดรายจ่ า ยที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ลง
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สร้างนิสัย
การประหยัด อดออมและอดใจโดยใช้เงินอย่าง
มีสติ สมเหตุสมผล การเช่น การปลูกสวนครัว
ไว้รับประทานเองนอกจากได้วัตถุดิบที่ปลอดภัย
แล้วยังท�ำให้สุขภาพดีอีกด้วย
3. การเพิ่มรายรับโดยการหารายได้
เสริม เช่น การปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์ การค้าขาย
หรือการประกอบกิจการอื่นๆ ตามความสามารถ
และความถนัด
4. การสร้างความเข้าใจและข้อตกลง
กั น ภายในครอบครั ว เพื่ อ ให้ ทุ ก คนร่ ว มมื อ กั น
ประหยัดรู้จักอดออม ลด ละ เลิก รายจ่ายหรือสิ่ง
ที่ไม่จ�ำเป็นและช่วยกันสร้างรายรับให้เพียงพอ
เหมาะสมกับฐานะตนเอง
“ ...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ
ท�ำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง...”
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลบ้านครึ่งใต้ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
บ้ า นครึ่ ง ใต้ ตั้ ง อยู ่ ที่ ห มู ่ ที่ ๓ ต� ำ บลครึ่ ง อ� ำ เภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรายเป็นหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นจุดครึง่ ทางระหว่าง
อ�ำเภอเทิงกับอ�ำเภอเชียงของเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
ทั้ ง ด้ า นการทอผ้ า และการบริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม ต่ า งๆ ได้ แ ก่
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน กลุ่มคัดแยกขยะ
กองทุนหมูบ่ า้ น กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กลุม่
น�ำ้ ดืม่ ชุมชนจุดเรียนรูด้ า้ นการเลีย้ งสุกรขุน (หมูขนุ )การเลีย้ งสุกร
แม่พนั ธุก์ ารเลีย้ งปลาในนาข้าว การจักสานหวายและไม้ไผ่การ
เลี้ยงปลาในกระชัง การท�ำแคบหมู/ขนม/น�้ำพริก การบริหาร
จัดการแหล่งน�้ำนอกเขตชลประทาน การพัฒนาคุณภาพข้าว
การบริหารจัดการธนาคารข้าว การบริหารจัดการโรงสีขา้ วกล้อง
การท�ำปุ๋ยและน�้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ การเผาถ่านจากต้น
มัยลาภยักษ์และการท�ำน�้ำส้มควันไม้การบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตและจุดเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบด�ำเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นแหล่ง
เรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมการเรียนรูท้ งั้ ด้านการปะกอบอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ การบริหารจัดการ ตลอดจนแหล่งเรียนรูท้ ที่ ำ� หน้าที่
ในขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสังคมและชุมชน ซึ่งถือ
เป็นทรัพยากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
นายประจันทร์ กันทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านครึ่งใต้
กล่าวถึงการบริหารจัดการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนวิถีแห่ง
ความพอเพียงว่า “ ขั้นแรก ต้องท�ำความเข้าใจชาวบ้านก่อน
เอาใจแลกใจ อธิบายให้เขารู้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ ดีอย่างไร
ยัง่ ยืนอย่างไร ท�ำให้ชาวบ้านเขาเห็นก่อนเพือ่ จุดประกายให้เขา
เวลามีปัญหา ก็ใช้หลักธรรมาภิบาลในการแก้ปัญหา ใช้ความ
เป็นญาติ เป็นพีเ่ ป็นน้อง ค่อยๆพูดกัน รับฟังความคิดเห็นซึง่ กัน
และกัน ต่างคนก็ต้องปรับทัศนคติเข้าหากันมันถึงจะอยู่ได้ ”
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นายประจันทร์ อินทร์ประสงค์ ผู้อ�ำนวยการ กศน.
อ� ำ เภอเชี ย งของ กล่ า วถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น การ
ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลในพื้นที่นี้ว่า
“นอกจากการจัดการศึกษานอกระบบฯ ขั้นพื้นฐาน
ทุกระดับชัน้ และการศึกษาต่อเนือ่ ง หลักสูตรระยะสัน้ ต่างๆแล้ว
กศน. อ�ำเภอเชียงของยังได้สง่ เสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อ
แม่พี่น้องในหมู่บ้านครึ่งใต้ ด้วยความเต็มใจ”
นายบุญรัตน์ ปานกลาง หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงไส้เดือน
กล่าวถึงการด�ำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า“ทีแรกก็ได้ทุนจากทั้งทางรัฐ องค์กรอิสระ
รวมทั้งจากมูลนิธิของท่านว.วชิรเมธี ได้รับการสนับสนุนจาก
หลายฝ่าย พอได้ทุนมาแล้วก็เริ่มทดลองท�ำมาเรื่อยๆ ก็เห็นผล
ดีมาเรือ่ ยๆใช้ประโยชน์จากมัน (ไส้เดือน) ได้เยอะ แต่ตดิ อยูท่ ว่ี ่า
ยังท�ำได้ในปริมาณน้อย ใช้แค่ในบ้าน ยังไม่พอแจกจ่ายใคร ใช้
กับผักที่ปลูกไว้กินในบ้าน ของเราเอาไว้กินเลยไม่อยากใช้สาร
เคมี ท�ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเรื่อยๆ ”
ความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายในเรื่องของการ
ขับเคลือ่ นศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลบ้านครึง่ ใต้สามารถตอบสนองวิสยั ทัศน์
ของหมู่บ้านที่ว่า“เพิ่มคุณภาพชีวิต
ใช้เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด คิดจัดการ
สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ เพิ่มพูนปัญญาชาวบ้าน”
ได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
กศน.ต� ำ บลท่ า ประดู ่ ตั้ ง อยู ่ อ.นาทวี จ.สงขลา
ต้นแบบแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีเ่ สริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการตลอดจน
ภูมิปัญญาของชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งบริการของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้
หลักบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างการเรียน การท�ำงานและวิถี
ชีวิต เกิดเป็นสังคมแหล่งเรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต
กศน.ต� ำ บลท่ า ประดู ่ มี ฐ านเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เป็ น จุ ด
ถ่ายทอดการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งหมด 8 ฐาน
ตามความต้องการของคนในชุมชนเพือ่ เป็นสถานฝึกปฏิบตั แิ ละ
ค้นหาความรูไ้ ด้อย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย ฐานการขยายพันธุ์
พืช ซึ่งมีจุดสาธิต 8 จุด ได้แก่ การเพาะเห็ด การปลูกไผ่กิมซุง
การปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสาน การปลูกผักกางมุ้ง การ
ปลูกไม้เลือ้ ยเป็นพืชพืน้ เมืองทีห่ ายาก รวมทัง้ ถัว่ ชนิดต่างๆ การ
ปลูกผักกูดกลางแจ้ง การปลูกพืชสมุนไพร และการท�ำนาข้าว
โดยเน้นให้เยาวชนได้ศึกษาวิถชี ีวิตชาวนา มีผู้อาวุโสในท้องถิ่น
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ฐานนี้เน้นเรื่องของการปลูกและ
ขยายพั น ธุ ์ พื ช ที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น และเป็ น พื ช ที่ ส ามารถใช้
ประโยชน์ตลอดทั้งปี ฐานการท�ำปุ๋ยหมัก ให้ความรู้เรื่องของ
การผลิตปุย๋ และวิธกี ารใช้ทถี่ กู ต้องให้มผี ลต่อการปรับโครงสร้าง
ดินและได้ผลผลิตของพืชตามที่ต้องการ ฐานการเลี้ยงปลา ให้
ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลาใน
บ่อพลาสติก บ่อดิน กระชัง ฐานการเลีย้ งโคขุนให้ความรูใ้ นเรือ่ ง
การเลีย้ งโคเนือ้ /โคขุน โดยมีสำ� นักงานปศุสตั ว์อำ� เภอนาทวีเป็น
ที่ปรึกษาด้านข้อมูลทางวิชาการฐานเรียนรู้เรื่องแก๊สชีวภาพ ใช้
เป็นฐานการเรียนรู้เรื่องแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ลักษณะเป็น
บ่อพลาสติกซึ่งได้ท�ำมูลโคขุนที่เลี้ยงไว้ส�ำหรับใช้ในครัวเรือน
ฐานการเรียนรูร้ ะบบน�ำ้ ให้ความรูเ้ รือ่ งการล�ำเลียงน�ำ้ จากแหล่ง
น�ำ้ เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในฐานต่างๆ โดยเฉพาะฐานการปลูกพืช

ฐานการเรี ย นรู ้ ศู น ย์ ICT สนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ก่อสร้างโดยอบต.ท่าประดู่ และกสทช. สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์
มีคอมพิวเตอร์ 20 เครือ่ งเพือ่ บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฐาน
การแปรรูปโดยใช้พลังงานทดแทน เป็นโรงอบพลังงานแสง
อาทิตย์ ส�ำหรับเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและการถนอม
อาหาร โดยมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน รวมทั้งชมรมสตรี กศน.
ต�ำบลท่าประดู่ น�ำผลผลิตจากครัวเรือนและที่มีในท้องถิ่นมา
แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เช่น การแปรรูปลูกหยี ของ
ชมรมสตรี ทั้งนี้ชมรมสตรีเป็นวิทยากรในฐานการแปรรูปให้กับ
ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาด้วย
ฐานการเรี ย นรู ้
ทั้ ง ห ม ด เ ป ็ น ก า ร จั ด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ต ลอด
ชี วิตตามวิ ถีชุมชน โดยมี
กศน.ต�ำบลท่าประดู่ เป็น
ศูนย์กลางในการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานกับ
ชุ ม ชนและท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ศู น ย ์ ก ล า ง ใ น ก า ร จั ด
กิ จ กรรมการศึ ก ษานอก
ระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยในชุมชน
ภายใต้ ห ลั ก คิ ด และ
หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการด�ำรงชีพ
อย่างมีความสุขนั่นเอง
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การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน กศน.อ�ำเภอร่องค�ำ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
กศน.อ�ำเภอร่องค�ำ มีเป้าหมายส�ำคัญของการจัดการ
ศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน คือ
การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษาและประชาชนด� ำ รงชี วิ ต ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักวางแผนและตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลของตนเอง ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางสังคม เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มี
จิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม
เอกลักษณ์และความเป็นไทย
จากการด� ำ เนิ น งานส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรของ กศน.
อ�ำเภอร่องค�ำ นักศึกษาและประชาชน มีความรูค้ วามเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถร่วมกันจัดท�ำแผนงาน
โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งตามพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษามี ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษา
พอเพี ย งต้ น แบบและมี ก ารจั ด ท� ำ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ในชุ ม ชนที่
สามารถบริการประชาชนที่สนใจได้อย่างทั่วถึงขยายผลลงสู่
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยน�ำหลักคิดของปรัชญา 3 ห่วง 2
เงือ่ นไข มาใช้ในการด�ำเนินชีวติ ส่งผลให้บา้ นทรัพย์เจริญ หมู่ 1
และบ้านเหล่าเขือง หมู่ 5 ต�ำบลสามัคคี ได้รับคัดเลือกให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้
ในทุกต�ำบล เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นภูมิไท ศูนย์เรียนรู้
หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสองห้อง ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอ
เพียงบ้านดงเมือง เป็นต้น
นอกจากนี้ กศน.อ�ำเภอร่องค�ำ ยังมีฐานเรียนรู้ความ
พอเพียง ฐานปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ฐานบัญชีครัวเรือน ฐานการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งอ�ำเภอร่องค�ำได้มอบหมายให้จัดตั้ง
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ศูนย์เรียนรู้ลดการใช้ยาฆ่าหญ้าในภาคเกษตรโดยภูมิปัญญา
ชุมชนขึ้นภายในพื้นที่ของ กศน. อ�ำเภอ ซึ่งการลดการใช้ยาฆ่า
หญ้าเป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์
จากการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูก่ ารจัดกระบวนการและกิจกรรมทางการศึกษา ส่งผลให้กศน.
อ�ำเภอร่องค�ำ ผ่านการประเมินจากส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการให้เป็น “สถานศึกษาแบบอย่างที่จัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557ด้าน
พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ ส�ำนักงานทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์และรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ประจ�ำปี 2559สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเมือ่
วันที่ 4 เมษายน 2559กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ กศน.
อ�ำเภอร่องค�ำ เป็นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา1 ใน 5 แห่งแรกของส�ำนักงาน กศน.และ
เป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถขยายผล
องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ให้กับหน่วยงานอื่นๆให้มีความเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จนั้นเกิดจากผู้บริหารบุคลากร
และภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนมีความมุง่ มัน่ และร่วมมือ
กั น ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต่ า งๆเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนให้ดีขึ้นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชมบ้านคลองหัวช้าง
ศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลคลองเรือง อ�ำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต�ำบลคลองเรือง อ�ำเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี เบอร์โทรศัพท์ 090 - 1182069
ผู้รับผิดชอบ นางสาวช่อทิพย์ สุดใจวิเศษ ครูกศน.
ต�ำบลเบอร์โทรศัพท์ 098 – 8978323
พี่ชล (นางชลนิธาคชประเสริฐ ) แม่บ้านผู้มุ่งมั่น
ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง
เจ้าของรางวัลชนะเลิศศูนย์เรียนรู้ชุมชนระดับเขต 1 ภาคกลาง
“ความธรรมดา เรียบง่าย ที่ไม่ต้องบรรจงแต่งแต้มสีให้เกินงาม
แต่เดินตามธรรมชาติ ตามรอยพ่อหลวง ให้มกี นิ อย่างพอเพียง
ก็เพียงพอแล้ว” มุ่งเน้นกระบวนการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย รวมกลุ่มพึ่งพาอาศัยกัน เน้นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และการเชือ่ มโยงเครือข่ายการพัฒนา ทัง้ ในระดับต�ำบล
อ�ำเภอ ภาคและประเทศ
น้องเมย์ (นางสาวพิมธิดาภา ปัญญาหนู) กราฟิค
ดีไซเนอร์ ผูล้ ะทิง้ ชีวติ มนุษย์เงินเดือนและความศิวไิ ลซ์ในเมือง
หันกลับมาใช้ชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่แบบพอเพียงในท้องทุ่งนา
บ้านตั้งใหม่มงคล ตามความคิดที่ว่า
“ความสุข...อยูท่ รี่ จู้ กั พอ”ปัจจุบนั เธอมีอาชีพปลูกพืช
ผักสวนครัว ปลูกดอกไม้จ�ำหน่าย และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
อยู่กับคุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า และน้องสาว อะไร...ท�ำให้เธอ
หันมาใช้ชวี ติ แบบนีไ้ ด้ พบกับเธอได้ท.ี่ .. ศูนย์เรียนรูท้ ฤษฎีใหม่
(ต้ น แบบ) ม.4 บ้ า นตั้ ง ใหม่ ม งคล ต.เขาดิ น พั ฒ นา
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ส�ำหรับการน�ำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ไปขยายผลในชุมชนเริ่มต้นจากการใช้ กศน.ต�ำบลเป็น
แหล่งศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนรู้แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน น�ำไปเรียนรู้จากสถานที่จริงแล้ว
น�ำไปปฏิบตั จิ ริงทัง้ ตนเอง ครอบครัว และขยายสูช่ มุ ชนในล�ำดับ
ต่อมา

ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน เกิดจากการท�ำ MOU
เมื่อครั้งที่ส�ำนักงาน กศน.มีนโยบายให้ กศน.ต�ำบล เป็นและมี
แหล่งเรียนรู้ราคาถูกในพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการทางการ
เรียนรู้ของคนในชุมชนโอกาสนี้ กศน.ต�ำบลคลองเรือง ได้จัด
กิจกรรมร่วมกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การน�ำนักศึกษา กศน.ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าไปเรียนรู้ถึงแนวทางที่จะน�ำมาปรับใช้ในครอบครัวและ
ชีวิตประจ�ำวันได้ ส�ำหรับส่วนของครู ได้มีการจัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ จัด
อบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัด
กิจกรรมศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชนโดยการแปรรูปเห็ดเพือ่ ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลคลองเรือง ประกอบ
ด้วยแผนการเรียนรูช้ มุ ชนทีย่ งั่ ยืน กลุม่ อาชีพทีเ่ ข้มแข็ง อาทิ กลุม่
ทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้าง ซึ่งมีการเรียนรู้และการพัฒนา
กลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืนการพัฒนาที่ดินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ นอกจาก
นี้ยังมีการเรียนรู้พลังงานทดแทน ได้แก่ เตาเผาถ่าน น�้ำส้ม
ควันไม้ แก็สชีวภาพจากมูลสัตว์ โดยภายในศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง จะแบ่งออกเป็นฐานต่าง ๆ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าศึกษาได้เรียนรู้
เช่น ฐานการเลี้ยงไก่ ฐานการเลี้ยงปลา ฐานเลี้ยงหมู ฐานการ
ท�ำปุ๋ยหมักแบบแห้งและแบบน�้ำ ฐานการทอพรมเช็ดเท้า และ
การท�ำปุย๋ อัดเม็ด ซึง่ ในอนาคตอันใกล้นจี้ ะต่อยอดโครงการในการ
จัดกิจกรรมแบบบูรณาการทีเ่ น้นชุมชนเป็นส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง
และมีการติดตามประเมินผลเสริมสร้างผู้น�ำชุมชนให้เข้มแข็ง
เพือ่ เป็นต้นแบบให้คนในชุมชนปฏิบตั ติ าม โดยเริม่ จากครอบครัว
อยูด่ มี สี ขุ มีรายได้พอเพียง ลดภาระและปัญหาจากหนีส้ นิ เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลบ้านทาน อ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
กศน.ต�ำบลบ้านทานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไร่ตอ ต�ำบล
บ้านทาน อ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน
ตั้งอยู่บ้านของ นายอบ บัวตูมหมู่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ภายใต้
แนวคิด “การจัดการเรียนรูก้ ารเกษตรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารปลอดภัย”
ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเกษตร
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน คือ การเรียนรูป้ ลูกผลผลิตทางการเกษตร
ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยหมักแทน ท�ำให้ดินอุ่นและไม่ท�ำให้
ดินแข็ง ปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้พืชผลทางการ
เกษตรที่ปลูกก็จะให้ผลผลิตที่ดีตามมา
กระบวนการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ กศน.ต�ำบล
บ้านทาน เริ่มต้นจากการแก้ปัญหากรณีที่เกษตรกรใช้สารเคมี
จนตนเองป่วย ครู กศน.ต�ำบลบ้านทาน จึงได้ชักชวนเกษตรกร
มาใช้วิธีการของเกษตรธรรมชาติส่งผลให้หายจากอาการเจ็บ
ป่วยและมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากนั้นจึงแนะน�ำให้เกษตรกรด�ำเนิน
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการครัวเรือนแบบพอมีพอกิน พออยู่พอใช้ และพออกพอใจ
เป็ น การตอบสนองกั บ ความต้ อ งการพื้ น ฐานอื่ น และสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัวด้วย
ปี 2555 นายอบ บัวตูม ได้ด�ำเนินการท�ำฐานการ
เรียนรู้ร่วมกับ กศน.อ�ำเภอบ้านลาดเพื่อถ่ายทอดความรู้หลัก
เกษตรธรรมชาติบนพืน้ ฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูเ่ กษตรกรและประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไปแบบ “จิตอาสา” ภายใน
ศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ของ กศน.อ�ำเภอบ้านลาดเป็นวิทยากรคู่กับครู กศน.ต�ำบล มี
ฐานเรียนรู้ 9 ฐาน คือ ฐานความรู้เกษตรธรรมชาติ ซึ่งประกอบ
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ด้วย การปรับปรุงดิน ปุ๋ยพืชสด และแมลงและศัตรูพืช (ตัวห�้ำ
ตัวเบียน) ฐานการท�ำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ / การท�ำปุ๋ยหมักจาก
เศษพืช ฐานน�ำ้ หมักและสารไล่แมลง ฐานแปลงทดลอง (แปลง
ผักเกษตรธรรมชาติ) ฐานการเพาะเห็ดภูฐาน ฐานการเลีย้ งเป็ด
ไข่โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ฐานเตาน�้ำส้มควันไม้ ฐานการขยาย
พันธุ์กิ่งส้มโอและมะนาว และฐานการท�ำบัญชีครัวเรือน
การน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายสู่ชุมชนโดยบูรณาการในการจัดการ
ศึกษา น�ำนักศึกษาและชุมชนเข้าร่วมเรียนรูแ้ นวคิด วิธกี าร คุณ
ประโยชน์และจูงใจให้เกษตรกรน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการด�ำรงชีวิต
รางวัลแห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานประกอบ
ด้วยนายจรานุวฒ
ั น์ ศรีจนั ทร์ ครู กศน.ต�ำบลบ้านทานได้รบั การ
คัดเลือกจากส�ำนักงาน กศน. และมูลนิธิ MOA ไทยเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง ณ ประเทศญี่ปุ่นรางวัล
สถานศึกษาพอเพียง 2556 รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภท
กศน.อ�ำเภอขนาดใหญ่พิเศษ ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น ประจ�ำปี 2557
กศน.อ�ำเภอบ้านลาด ได้ขยายผลโดยการตั้งศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบล 18 แห่ง เพื่อให้ความรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติและ
ความรูท้ เี่ กีย่ วกับอาชีพตามความสนใจของคนในชุมชน ยึดหลัก
“พึ่งตนเอง”เพื่อให้“อยู่ได้อย่างพอเพียง”รู้จักลดกิเลสและลด
ความต้องการ ของตนเองลงเพื่อให้เหลือแรงและเวลาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ตลอดจนท�ำประโยชน์ให้แก่สว่ นรวมได้มาก
ขึ้น

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 089-4743400
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนา
ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทีใ่ ห้ประชาชนมีความพอเพียง พอประมาณ
และมีภูมิคุ้มกัน สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีความเอื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน โดย กศน.ต�ำบลคลองน้อย ได้ประสานกับผู้น�ำในชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนมีความพอเพียง
การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปขยายผลในชุมชน
ของ กศน.ต�ำบลคลองน้อยด�ำเนินการโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน นักศึกษา
กศน. เพือ่ ให้เห็นแนวทางในการให้ความรู้ สูค่ วามพอเพียง เช่น การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน เพือ่ วางแผนการใช้จา่ ยในระดับบุคคลและครอบครัว จัดกิจกรรมให้
แก่ประชาชน เพื่อให้เห็นถึงความพอเพียง เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมประสบความส�ำเร็จเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ นชุมชน
และระหว่างชุมชน
ปัจจัยความส�ำเร็จในขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน
เกิดจากความร่วมมือของผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ และ ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน และการมีสว่ นร่วมของ
ทุกฝ่ายในชุมชนทีต่ อ้ งการเห็นความเข้มแข็งและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมถึงบทบาทของครู กศน.
ต�ำบล ในการประสานงานและเชื่อมโยงบุคคล องค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน
ผลการด�ำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ มีกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงเป็ดไข่ การปลูกพืชเศรษฐกิจ
และกลุม่ ออมทรัพย์ขนึ้ ในชุมชน ซึง่ รับประกันด้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับภาค ปี พ.ศ. 2558 จากกระทรวงมหาดไทย
ส�ำหรับองค์ประกอบของความส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลคลองน้อย มาจากการที่ กศน.ต�ำบลคลองน้อย มีอาคารเป็น
ศูนย์กลางชุมชน มีบคุ ลากรครู กศน.ต�ำบล ทีท่ มุ่ เทแรงกายแรงใจในการท�ำงาน มีหน่วยงานภาคี
เครือข่ายให้ความร่วมมือทีเ่ ข้มแข็งผูน้ ำ� ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนในหมูบ่ า้ น ชุมชนให้ความ
ร่วมมือ และศรัทธาในผู้น�ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อีกเป็นจ�ำนวนมาก
ในห้วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป กศน.ต�ำบลคลองน้อย ได้ตั้งเป้าหมายให้ศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลคลองน้อย ท�ำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของการประสานงาน รวบรวมองค์ความรู้และกระจายองค์ความรู้แก่ประชาชน ใน
ชุมชน และนอกชุมชนพัฒนาอาชีพ เพือ่ สร้างมูลค่า เพิม่ ผลผลิตในชุมชนและพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ่มเพาะให้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงเข้าสู่วิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างเข้าถึง และเข้าใจ
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ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อหลวง”
อ�ำเภอมัญจาคีรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�ำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
คนไทยทุกคนรักพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เชือ่ มัน่ ศรัทธาและน้อมน�ำค�ำสอนของพระองค์มาปฏิบตั ิ และด�ำเนินชีวติ โดยเฉพาะเรือ่ ง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ทที่ รงสอนให้ประชาชนรูจ้ กั คิดไตร่ตรองไม่ประมาทและรูจ้ กั พึง่ ตนเอง รูร้ กั สามัคคี ร่วมกลุม่ กัน
และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึง่ กันและกันซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของศูนย์การเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อหลวง” อ�ำเภอ
มัญจาคีรี
การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผลสูช่ มุ ชนนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยปราชญ์ชาวบ้าน
และคณะครู กศน.ทีล่ งมือปฏิบตั จิ ริงจนได้รบั การยอมรับให้ในการเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างบุคคลพอเพียงในการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ขนึ้ ตลอดจนร่วมมือกับผูน้ ำ� ชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนหมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบจึงจะมีผู้ทำ� ตามและรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป
จากการที่ กศน.อ�ำเภอมัญจาคีรี และ กศน.ต�ำบลในพืน้ ที่ ได้รเิ ริม่ จัด “พิพธิ ภัณฑ์พอ่ ของแผ่นดิน”และ”ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้ส�ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับการจัด
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการเรียนรูต้ ามรอยพระยุคลบาทนัน้ ในส่วนของ
การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้มงุ่ เน้นไปทีต่ วั ครู กศน.ช่วยกันท�ำก่อน แล้วจึงเชิญชวนปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามาร่วมเรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริง เพือ่ ให้เป็นแบบอย่างบุคคลทีพ่ อเพียงหรือผูน้ ำ� พอเพียง จากนัน้ จึงบูรณาการเชือ่ มโยงไปยังนักศึกษา
กศน. ชาวบ้านและชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีสว่ นร่วมในการท�ำโครงการหรือเรียนรูร้ ว่ มกันในชุมชน เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทก่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีจิตส�ำนึกรักชาติรักแผ่นดินรักในหลวงและพร้อมจะเดินตามรอยของพ่อหลวงในด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง มีการลงปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ทีช่ มุ ชนหมูบ่ า้ น เช่น หมูบ่ า้ นหวายหลืม
หมูบ่ า้ นชีวงั แตน เป็นต้นซึง่ ปรากฏว่ามีผสู้ นใจเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งซึง่ มีคณะครู กศน.เป็นผูด้ แู ลและถ่ายทอดความ
รู้ โดยเฉพาะเรือ่ งวิชาช่างพืน้ ฐานและการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วกับพระมหากษัตริยผ์ า่ นฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ได้แก่ฐานพิพธิ ภัณฑ์พอ่ ของแผ่นดิน
:เพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกรักชาติรกั แผ่นดินและพระมหากษัตริยฐ์ านนิทรรศการในหลวงกับเศรษฐกิจพอเพียง: เพือ่ เรียนรูแ้ นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของพระองค์ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่: เพือ่ เรียนรูแ้ นวคิด
และการปฏิบตั เิ กษตรทฤษฎีใหม่ฐานผลิตกล้าไม้: เพือ่ เรียนรูก้ ารปลูกต้นไม้ ขยายพันธุต์ น้ ไม้ ฐาน
น�ำ้ คือชีวติ /ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง: เพือ่ อนุรกั ษ์นำ�้ และปลูกป่าเพือ่ สิง่ แวดล้อมฐาน 9
ค�ำพ่อสอน: เพือ่ เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของในหลวงฐานซุม้ สวนพ่อพอเพียง: เพือ่ เรียนรูแ้ ละ
จัดท�ำซุม้ ทีใ่ ห้ความรูแ้ ละการพักผ่อนหย่อนใจฐานฝึกอาชีพช่างพืน้ ฐาน: เพือ่ เรียนรูว้ ชิ าช่างพืน้ ฐาน
ได้แก่ ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเชือ่ ม ช่างไฟฟ้า เป็นต้นฐานโครงงานนักศึกษา กศน.: เพือ่ เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ
โครงงาน ตลอดจนแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเผยแพร่
การวางแผนขับเคลือ่ นศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลมัญจาคีรี มุง่ เน้นการสร้างคนบุคคลและผูน้ ำ� พอเพียงควบคูไ่ ป
กับการพัฒนาชุมชนหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งโดยเน้นการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนให้หมดสิน้ ไป
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ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลหูล่อง อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมชนดัง้ เดิมของต�ำบลหูลอ่ งประกอบอาชีพการท�ำนา
เป็นอาชีพหลัก แต่เมื่อกระแสการท�ำนากุ้งได้รับความนิยม
แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ชาวนาทิ้งอาชีพนาข้าวไปท�ำนา
กุง้ เมือ่ นากุง้ ประสบปัญหาขาดทุน แกนน�ำชุมชนและหน่วยงาน
ของรั ฐ ในพื้ น ที่ จึ ง ร่ ว มกั น คิ ด แก้ ไ ขปั ญ หา โดยจั ด ท� ำ เวที
ประชาคม เก็บข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับจ�ำนวนทีน่ า รายรับ รายจ่าย
จ� ำ นวนทรั พ ยากรที่ มี เ ป็ น รายครั ว เรื อ น แล้ ว น� ำ ข้ อ มู ล มา
เขียนแผนที่เป็นรายแปลง เพื่อทราบจ�ำนวนนาร้างที่มีทั้งหมด
และขยายพื้นที่การท�ำนาจนสามารถปรับนาร้างเป็นนาข้าวได้
ในที่สุด
ปัจจุบนั การท�ำนาก็ยงั ประสบปัญหาต่อเนือ่ งเกีย่ วกับ
สภาพความเป็นกรดของดินและรายได้ยงั ไม่สงู มากนัก แม้จะมี
การปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยใช้ปยุ๋ พืชสดแต่กต็ อ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
บางส่วนยังมีการใช้สารเคมีและปุย๋ เคมีเพือ่ เพิม่ ผลผลิต เพือ่ ช่วย
เหลือเกษตรกรและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลดน้อยลง กศน.
ต�ำบลหูล่อง จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมที่ช่วยลด
รายจ่ า ยและต้ น ทุ น การผลิ ต กิ จ กรรมที่ เ พิ่ ม รายได้ แ ละน� ำ
เทคโนโลยีมาใช้ เช่น จัดหลักสูตรการท�ำนาข้าวอินทรีย์ ทีม่ งุ่ เน้น
ให้เกษตรกรลดการใช้ปยุ๋ เคมี หลักสูตรการท�ำปุย๋ หมักชีวภาพที่
มุ่งแก้ปัญหาต้นทุนสูงและการลดใช้ปุ๋ยเคมี หลักสูตรการเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองที่เกษตรกรสามารถน�ำร�ำปลายข้าวที่เหลือจากการ
สีขา้ วสารมาเป็นอาหารในการเลีย้ งสัตว์ โครงการสวนผักในบ้าน
ที่ส่งเสริมการบริโภคผักสวนครัว ลดรายจ่ายในครัวเรือน การ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้นท�ำให้ประชาชนเข้าใจและ
มองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพที่สามารถลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ในครัวเรือนไปพร้อมๆกัน อันเป็นการน้อมน�ำหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาพั ฒ นาตามวิ ถี ชี วิ ต ของ
เกษตรกรด้วยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในลักษณะ “ยึดโยง
เครือข่าย ค่อยๆ ขยายผล เป็นขั้นเป็นตอน เน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มุ่งสู่ความพอเพียง” โดยแบ่งการด�ำเนินการ ออกเป็น
3 ขัน้ ตอนหลัก คือ ขัน้ เตรียมการ ขัน้ ด�ำเนินงาน และขัน้ สรุปผล/

ประเมินผลโดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในระยะแรก เป็นเรื่องของ
การท�ำนาข้าวอินทรีย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยปรับวิธีคิด
เปลีย่ นพฤติกรรม ท�ำอาชีพอย่างพอเพียง เน้นให้เห็นประโยชน์
ของการท�ำนาข้าวอินทรีย์ที่ช่วยลดการท�ำลายหน้าดิน ใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมีช่วยบ�ำรุงและปรับปรุงดิน เพื่อปรับ
จากดินทีห่ มดสภาพเป็นดินทีใ่ ช้ปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดี เป็นการ
ส่งเสริมการท�ำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนหลังการจัดกิจกรรม
เสร็จสิ้นมีการนิเทศติดตามร่วมกับแกนน�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการและผลการด�ำเนินงาน
เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
กศน.ต�ำบลหูล่อง ได้ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการและขั้นตอนตามหลักสูตรและยังมีการบูรณาการ
การจัดการเรียนรูก้ บั หลักสูตรอืน่ ๆ เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น ผล
จากส่งเสริมการท�ำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนตามหลักสูตรการ
ท�ำปุ๋ยหมัก จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการถึง
ผลผลิตที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่าการปลูกฟักทอง
จ�ำนวน 450 หลุม พื้นที่ 2 ไร่ ได้ผลผลิต 4,500 กก. จ�ำหน่ายผล
ฟักทองได้ 3,200 กก. มีรายได้ 40,500 บาทต่อรอบการปลูกที่
เหลือใช้เป็นอาหารสุกร และผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำ
ความส�ำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้รับบริการหรือผู้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการตัดสินใจตามหลัก
“คิด วิเคราะห์เป็น” จากการจัดระบบหรือกระบวนการเรียนรูเ้ น้น
เอื้ออ�ำนวยให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้แผนชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ร่วมกับภาคีเครือข่าย แกนน�ำชุมชน ปราชญ์ ผู้รู้ แกนน�ำผู้เรียน
และใช้ กศน.ต�ำบลเป็นฐานในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และพึ่งตนเองได้

32

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งศาลาสร้างสุขต�ำบลป่าไผ่ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านศรีวังธารเดิมหมู่ที่ 8 บ้านศรีวังธาร
ต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
การด�ำเนินงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนของ กศน.ต�ำบลป่าไผ่ โดยน�ำ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปขยายผลในชุมชน
เรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั จิ ริง เผยแพร่องค์ความรูแ้ นวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ข องในหลวงสู ่
ครอบครัวคนในชุมชน ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีในหลวงเป็นต้นแบบ
ความพอเพียง ด้านความมัธยัสถ์ การออม การใฝ่เรียนรู้
สามารถวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
องค์ประกอบและความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลป่าไผ่นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละ
แหล่งศึกษาดูงานทีด่ เี กิดขึน้ ในชุมชนแล้ว คนในชุมชนทุกเพศ
วัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีทดี่ งี ามของชุมชนเอาไว้ รวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ทางอาชีพเกษตรกรรมด้านต่างๆ การเลี้ยงสัตว์
การทอผ้า และการเย็บผ้าเป็นแหล่งฝึกอาชีพตามความสนใจ
ทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งวิทยาการความรูว้ ชิ าการ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กศน.ต�ำบลป่าไผ่)
ด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นา
สังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต�ำบลป่าไผ่ กศน.

ต�ำบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาที่ดินที่ 6 เชียงใหม่ ส�ำนักงานเกษตร
อ�ำเภอสันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ การ
ท�ำปุย๋ หมักไม่กลับกอง การท�ำปุย๋ อินทรียอ์ ดั เม็ด การขยายพันธุ์
พืช การเลีย้ งสัตว์ เป็ด ไก่ กบ ปลาดุก หมู วัว การส่งเสริมอาชีพ
ผูส้ งู อายุตำ� บลป่าไผ่ การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การปลูกผัก
กางมุ้ง การทอผ้า การเย็บผ้านวมและการเย็บเครื่องนอน การ
ก�ำจัดขยะในครัวเรือนโดยเลี้ยงไส้เดือน การท�ำถั่วงอกคอนโด
การท�ำบัญชีครัวเรือน กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆของชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลป่าไผ่เป็นต้น
การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลป่า เริม่ ต้นจาก การ
เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลป่าไผ่ และเชิญภาคีเครือข่ายทั้งภาค
รัฐและเอกชน กลุ่มต่างๆ ประชาชนและผู้สนใจภายในต�ำบล
มาร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ฯให้
หลากหลาย อาทิ ผ่านหอกระจายข่าวหมูบ่ า้ นทัง้ 17 บ้าน, แผ่น
พับใบปลิว, ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมผ่านกลุม่ ผูน้ ำ� ชมรมก�ำนัน
ผู ้ ใ หญ่ บ้ า น นั กศึ กษา กศน. คณะกรรมการ กศน.ต� ำบล
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต�ำบลป่าไผ่ทงั้ หมดนี้ เกิด
จากการระดมทุกสรรพก�ำลังระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่คนใน
ชุมชนและใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
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ประจ�ำต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลธาตุเชิงชุม ตัง้ อยูท่ 1ี่ 01 ถนนสกลทวาปี
ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท�ำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรูแ้ ละประสานงาน
แหล่งเรียนรูห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน เพือ่ ให้
ประชาชนน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการด�ำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีการประกอบอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออมและสร้าง
หลักประกันให้กับชีวิตรวมทั้งใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ประหยัด ยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงามและอบายมุขทัง้ ปวงและ
มีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
การน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผลในชุมชนเพื่อท�ำให้คนชุมชนเกิด
กระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในชุมชน
ท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองในทุกระดับได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการด�ำเนินชีวติ บนพืน้ ฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง จะเห็ น ตั ว อย่ า งความส� ำ เร็ จ ได้ จ าก
โครงการการท�ำบัญชีครัวเรือนเพือ่ เรียนรูห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งที่ ส ามารถท� ำ สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการเห็นส�ำคัญของวางแผนในการใช้จา่ ยเงิน และรูจ้ กั เก็บ
ออมไว้ใช้ในยามจ�ำเป็น
ส�ำหรับศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรต้นแบบขยายผล ได้
ด�ำเนินการที่บ้านนางบังอร ไชยเสนา 28 ม. 4ต�ำบลฮางโฮง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการทีด่ นิ ตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ กล่าวคือ นางบังอรมีพื้นที่ 5 ไร่ แบ่งพื้นที่
ออกเป็นบ่อน�้ำ3 บ่อๆ ละ 2 งานได้น�ำปลามาเลี้ยง ได้แก่ ปลา
ตะเพียน ปลานิล ปลานวลจันทร์และปลาหมอ บริเวณรอบ ๆ
ขอบบ่อได้ปลูกมะละกอ ข่า ตะไคร้ และพื้นผักสวนครัวเพื่อเอา

ไว้กินเป็นอาหารปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและเล้าไก่ และปลูก
มะนาวในวงปอซีเมนต์ จ�ำนวน 1 ไร่บ่อกบจ�ำนวน 3,000 คู่บ่อ
เพาะลูกอ๊อดส่งออกประเทศลาวเป็นรายได้หลักปีละ600,000
บาทปลูกเพกาและมะละกอในระบบวงท่อ ขายทั้งผลและกิ่ง
พันธ์พื้นที่เช่า 10 ไร่ ใช้ปลูกข้าว ท�ำไร่ดาวเรืองและปลูกบัวเป็น
รายได้เสริม
แนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการพัฒนาอย่างเป็นเป็นขั้นตอน ประกอบด้วยการ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั แนวทางการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดการการศึกษา
จัดท�ำแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนการสอน
ทุกระดับการศึกษา โดยสอดแทรกเนือ้ หาเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาตามล� ำ ดั บ ทั้ ง ตนเองและครอบครั ว
รู้จักน�ำไปประยุกต์ใช้ ขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ในส่วนของสถานศึกษาได้จัดท�ำแนวทางการจัด
ระบบบริหารจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถน�ำความรูไ้ ปบูรณาการ
สูก่ ารเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้ มีการประสานงาน
ของเครือข่ายจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิด
การขับเคลือ่ นอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน
อย่างแท้จริง

34

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลบางเมืองใหม่ กศน.อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ชุมชนศรีเพชร มีสภาพเป็นชุมชนเมือง ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและอาชีพอิสระ พื้นที่ส่วนหนึ่ง
ของชุมชนเป็นสวนและบ่อเลีย้ งปลา ชุมชนศรีเพชร เป็นทีต่ งั้ ของ
กศน.ต�ำบลบางเมืองใหม่ เป็นศูนย์การเรียนรูข้ องนักศึกษา กศน.
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน มีฐานการเรียนรู้
15 ฐาน พร้อมตู้ห้องสมุดชุมชน ประกอบกับการได้น้อมน�ำ
แนวทางตามรอยพระยุคลบาทของนักศึกษาและประชาชน ที่
ได้รับองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในโครงการลูกพระดาบส
สมุทรปราการ ตามพระราชด�ำริ และได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจาก กศน.อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ ในเรื่องของ
การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานและต่อยอดด้านทักษะอาชีพ
การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม รวมทั้งการ
ร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน
และประชาชน เป็นศูนย์เรียนรู้และต้นแบบให้กับต�ำบลอื่นๆ
กศน.ต�ำบลบางเมืองใหม่ จึงเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรูป้ รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลแห่ง
ส�ำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
การน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผลในชุมชนเกิดมรรคผลอย่างดีต่อ
ชุมชน จะเห็นได้วา่ จากเดิมคนในชุมชนทีป่ ระกอบอาชีพรับจ้าง
และท�ำงานอิสระ เมื่อมีการสร้างกิจกรรมการพัฒนาอาชีพขึ้น
โดยน้อมน�ำจากองค์ความรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ เช่น การเพาะเห็ด การน�ำเห็ดไปแปรรูป การปลูก
พืชสมุนไพร การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว การ
เลีย้ งปลามาด�ำเนินการจัดกระบวนการเรียนรูซ้ งึ่ เป็นการต่อยอด
ด้านองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะชีวติ ด้านการสร้างอาชีพ
เสริมรายได้ให้เกิดขึ้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอเพียงใน
การด�ำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้จากศูนย์การเรียน
รู้ต่างๆ และได้น�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน นอกจากนีใ้ นส่วนของชุมชนเอง ประชาชนและสังคม
โดยรวมเกิดการพัฒนาในด้านความมัน่ คง ความสามัคคี ความ
ร่ ว มมื อ และการมี ส ่ ว นร่ ว มในทุ ก ๆด้ า นกศน.อ� ำ เภอเมื อ ง
สมุทรปราการได้สร้างความตระหนักและเน้นย�้ำให้บุคลากร
นักศึกษา กศน. และประชาชน พึ่งพาตนเองได้ตามพระราช
ประสงค์ ข องในหลวง และน� ำ ไปสู ่ ก ารปลู ก ฝั ง ปรั บ เปลี่ ย น
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จิตส�ำนึกและกระบวนทัศน์ในการด�ำรงชีวิต ตามแนวทางหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ไป
ประยุกต์ใช้ในลักษณะที่สอดคล้องกับหน้าที่และบทบาทของ
แต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนที่เห็นเป็นรูปธรรม ดูได้
จากโครงการที่โดดเด่น อาทิ โครงการเพาะเห็ดโครงการพืช
สมุนไพร โครงการปุย๋ หมักกิจกรรมบัญชีครัวเรือนถัว่ งอกคอนโด
ซึ่งความส�ำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นจากการมีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง ท�ำให้ศูนย์เรียนรู้ฯ
แห่งนี้ ได้รบั การคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรูฯ้ ต้นแบบของชุมชนศรี
เพชร ต�ำบลบางเมืองใหม่ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายตามยุทธศาสตร์ 4 ก. ของท่าน ผอ.กศน.อ�ำเภอเมือง
สมุทรปราการ คือกอ.รมน. (กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดสมุทรปราการ) กกต.(ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดสมุทรปราการ) กศน.อ�ำเภอเมือง
สมุทรปราการ และ ก (เกษตร) โดยมีคณะท�ำงานขับเคลือ่ นอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งระดับอ�ำเภอและต�ำบลคณะกรรรมการมีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ประสานงานศูนย์เรียนรู้ฯ มี
แผนการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ศึ ก ษาและขยายผล เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่
เป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลที่ดีต่อไป
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รวมกันพัฒนาคน ขยายผลอยางยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การน�ำของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาด้วยการน้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ที่
เกีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมและเป็นเส้นทาง
สูค่ วามส�ำเร็จในการปฏิรปู การศึกษาของประเทศต่อไปส่งเสริมให้หน่วยงานในก�ำกับ
ด�ำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโดยการ
เรียนรูท้ ำ� ความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ พร้อมทัง้ สามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้
เนือ่ งจากการศึกษานับเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง
มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงความมีเสถียรภาพของประชาธิปไตยเป็นการน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั
ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
เป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างบุคคลที่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศให้สามารถรับมือกับ
ความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
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ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต่อการเรียนรู้
ของประชาชนคือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษา
ตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยการน้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเน้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดทักษะในการ
ใช้ชีวิต ทักษะด้านการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ สามารถ
อยู ่ ใ นชุ ม ชนและสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง ในการจั ด
การศึกษาในพื้นที่นั้นใช้การขับเคลื่อนโดยครู กศน.ต�ำบลเป็น
กลไกส�ำคัญในการท�ำหน้าทีใ่ ห้ความรูแ้ ละประสานงานเชือ่ มโยง
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับ
ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตามความต้องการและ
สามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้
ครู กศน. นับว่าเป็นผู้มีความส�ำคัญกับการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากองค์ความรูท้ เี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญามีอยูท่ วั่ ไป
ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ครู กศน.ที่ อ ยู ่ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ ส ามารถจั ด
การเรียนรูห้ รือกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ อง
ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้
แกนน�ำทีม่ คี วามพร้อม จัดตัง้ เป็นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครัวเรือน โดยเน้นการท�ำกินท�ำใช้ในครัวเรือนอย่าง
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ได้ผล และจากเหตุผลดังกล่าวจึงน�ำมาสู่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำ
ต�ำบล เพื่อด�ำเนินงานสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์
ความรู้ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ รวมทั้งหลักการทรงงาน เพื่อสร้างส�ำนึกความ
หวงแหนสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
จัดการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านกลไกทางการศึกษาของ กศน. โดย
ให้บุคลากร นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้ตระหนักรู้
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเห็นความส�ำคัญในความเป็น
ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานและแนว
พระราชด�ำริ ตลอดจนให้ความร่วมมือส่งเสริมให้สถานศึกษา
ได้มกี ารเรียนรูต้ ามรอยพระยุคลบาทในชุมชน โดยประสานงาน
และให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานขับเคลื่อน เผยแพร่
องค์ความรูใ้ ห้เกิดการจัดการความรูข้ องชุมชนในรูปแบบชุมชน
ศึกษา และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีค่ นไทยควรยึดถือเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ อันเป็น
เป้าหมายในการบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้ศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ประจ�ำต�ำบลเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาแก่
ชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและเกษตรทฤษฏี ใ หม่ ป ระจ� ำ ต� ำ บลเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส�ำนักงาน
กศน.) ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบัน
หลั ก ของชาติ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่
จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือ ด้านการรักษาความ
มัน่ คงสถาบันหลักของชาติ โดยให้บคุ ลากรในสังกัด ส�ำนักงาน กศน.
ทุกระดับ และประชาชนได้ตระหนักรู้ และเกิดความภาคภูมิใจ
2. เพื่ อ เป็ น การขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูป่ ระชาชนอย่าง
แพร่หลาย
3. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และเห็นความส�ำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ของประเทศไทย
4. เพือ่ ให้ความร่วมมือในการจัดตัง้ หมูบ่ า้ นเรียนรูต้ ามรอย
พระยุคลบาท
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ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารประชุมหารือ เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดกิจกรรม และโครงการทีจ่ ะ
ขับเคลื่อนในปี 2559 โดยได้เห็นชอบให้ด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ โครงการขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ�ำต�ำบล โดย
ความร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ส�ำนักงาน กศน.) และกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) โดยมีกิจกรรมในการขับเคลื่อนดังนี้
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริในพื้นที่ความมั่นคง และการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ”
โดย กอ.รมน. มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนกอ. รมน.
ภาค 1-4 และผู้แทนกอ. รมน.จังหวัด เข้าประชุม จ�ำนวนทั้งสิ้น 170 คน ระหว่าง
วันที่ 2 -4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการน�ำโครงการอันเนื่องจากพระราชด�ำริไปขยายผล
ในพืน้ ทีค่ วามมัน่ คง ตลอดจนร่วมกันก�ำหนดแนวทางการรักษาความมัน่ คงสถาบัน
หลักของชาติ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการของหน่วยปฎิบตั ิ เพือ่ น�ำมา
ปรับแก้ให้เหมาะสมกับการท�ำงานร่วมกันในพืน้ ทีต่ อ่ ไป โดยมี ดร.วิวฒ
ั น์ ศัลยก�ำธร
บรรยายเรื่อง การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปสู่
การด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ บรรยายเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของไทย : พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาติ
นายสุรพงษ์ จ�ำจด เลขาธิการ กศน. บรรยายเรื่อง บทบาทของ กศน.กับการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลและ
นายสมบูรณ์ วงศ์กาด จากส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) บรรยายเรือ่ ง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
2. โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้
กับ ครู กศน.ต�ำบลและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู กศน.ต�ำบล/แขวง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและเกษตรทฤษฏี ใ หม่ แ ละหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ใน
ฐานการเรียนรูท้ ศี่ นู ย์การศึกษาการพัฒนาฯ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรใน กศน. อ�ำเภอ นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อไปได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ส�ำนักงาน กศน. ได้ด�ำเนินการอบรมในปีงบประมาณ 2559 นี้ ใน
ระยะแรก จ�ำนวน 11 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู กศน.ต�ำบล อ�ำเภอละ 1 คน
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กศน.จังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องนี้ จังหวัดละ 1 คน
จ�ำนวน1,035 คน โดยมีศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ทัง้ 6 ศูนย์
เป็นสถานที่ในการจัดอบรม ได้แก่
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• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส จ�ำนวน 80 คน
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา 2 รุ่น
จ�ำนวน 175 คน
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ 2 รุ่น
จ�ำนวน 216 คน
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร 3 รุ่น
จ�ำนวน 342 คน
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 2 รุ่น
จ�ำนวน 152 คน
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี
จ�ำนวน 70 คน
ทั้งนี้จะมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ ครู กศน.ต�ำบล
ได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริครบ
ทุกต�ำบล เพื่อจะได้น�ำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
และประชาชนต่อไป
3. การเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบล ในพืน้ ทีก่ ศน.ต�ำบล จ�ำนวน 7,424 แห่งทัว่ ประเทศ เพือ่
เป็นการเริ่มต้นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติพร้อมกัน มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ประจ�ำต�ำบล เป็นศูนย์กลางและกลไกในการจัดการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์
ความรู ้ ใ นการพั ฒ นาแก่ชุม ชนและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้ า นสู ่ เ กษตรกร
มืออาชีพในอนาคตต่อไปอย่างยัง่ ยืน และเป็นการมอบนโยบายในการขยายผล
สู่นักศึกษา กศน. และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ และหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปถ่ายทอดให้กบั คนใน
ชุมชนได้
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บทบาทและภารกิจการขยายผลการจัดตั้งศูนย์
เรียนรูข้ องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลตามข้อตกลงความร่วมมือ
หลังจากเปิดศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบลแล้ว ครู กศน.ต�ำบลประจ�ำ
ศูนย์เรียนรู้ฯ จะท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเผยแพร่ขอ้ มูลในด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบล โดย
มีกิจกรรม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการจัดเวทีเสวนาเพื่อ
สร้างความตระหนัก และแนะน�ำเผยแพร่ความรู้ เรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ แก่ประชาชนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา กศน.
และประชาชน จ�ำนวน 350,000 คน
2. ด�ำเนินการอบรมเพือ่ เผยแพร่ความรู้ เรือ่ งปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่รว่ มกับผูร้ ู้ ปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชน ให้แก่ บุคลากร นักศึกษา กศน. ทุกระดับและ
ประชาชน เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้ อย่างน้อยต�ำบล
ละ 30 คน รวม 222,720 คน เพือ่ ให้นกั ศึกษา กศน. และประชาชน
ในชุมชนได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ สามารถปฏิบตั ติ นและน�ำไปเป็น
แนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพได้จริง โดยวิธีการพัฒนา
หลักสูตรให้กับวิทยากรและชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การท�ำบัญชีครัวเรือน
การท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ การท�ำเกษตรธรรมชาติ หรือเกษตร
ผสมผสาน การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ดฟาง เห็ดภูฎาน การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งท�ำให้ผู้รับ
การอบรมสามารถน� ำ ความรู ้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
อย่างได้ผล มีความตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ
มีเหตุผลในการใช้จา่ ย มีภมู คิ มุ้ กัน เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม มีความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน สามารถสร้าง
เป็นอาชีพและมีรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ท�ำให้มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. การจัดประชุมสัมมนาและร่วมถอดบทเรียนความ
ส�ำเร็จของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ�ำต�ำบลสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อถอดองค์ความรู้จากบทเรียนความส�ำเร็จของสถาน
ศึกษา ในการขับเคลือ่ นนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ�ำต�ำบล เพื่อเป็นต้นแบบในการน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติย่างหลากหลาย ตามบริบทของพื้นที่ในพื้นที่
ต่อไปอย่างมีคุณภาพ

ในส่วนของความร่วมมือของส�ำนักงาน กศน.และ
กอ.รมน. ทีจ่ ะด�ำเนินร่วมกันอย่างต่อเนือ่ งหลังจากการเปิดศูนย์
การเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบลทั่วประเทศ ดังนี้

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

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

4. การขยายความร่วมมือในการด�ำเนินงานไปสูภ่ าคี
เครือข่ายเพิ่มเติม เช่น หน่วยงาน กอ.รมน. (ส�ำนักและศูนย์
ประสานงานปฏิบัติ) หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ฯ) และหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

2. มีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
ร่วมกัน ต่อเนือ่ งจากกรอบบันทึกความร่วมมือของทัง้ 2 หน่วยงาน

5. การรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่เพื่อน�ำไปสู่หน่วงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ พร้อมคณะ เปิดศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ประจ�ำต�ำบลพร่อน น�ำร่องการขับเคลือ่ นทีโ่ รงเรียนมุสลิม
ศึกษา ต�ำบลพร่อน อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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