CDD Trend

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ท่ามกลางปัญหาวิกฤตด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทัง้ เรือ่ งภัยแล้งและน�ำ้ ท่วม ทีค่ าดว่า
จะทวีความรุนแรงขึน้ ทัง้ ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตทีก่ ว้างมากขึน้ ซึง่ จะสร้างความเสียหาย
ต่อชีวติ และโครงสร้างพืน้ ฐาน ทีจ่ ำ� เป็นท�ำให้เศรษฐกิจฐานราก (Local economy) ของประเทศ เกิดความ
เสียหาย เพิม่ ปัญหาความยากจน และความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตร
ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน�้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง สาเหตุหลักมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตของมนุษย์ ท�ำให้สูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมการพัฒนาชุมชน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
และสถาบันเทคโนโลยีแพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ได้น้อมน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นขัน้ ตอน
โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน
30% สำ�หรับแหล่งน�้ำ ท�ำการขุดบ่อ ท�ำหนอง
ให้ ทุ ก ครั ว เรื อ น และพั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู ้ และปรั บ ตั ว
และคลองไส้ไก่ หรือคลองระบายน�ำ้ รอบพืน้ ทีต่ ามภูมปิ ญ
ั ญา
ให้สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้
ชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่ เพื่อให้น�้ำกระจาย
ท่ามกลางวิกฤตโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการ
เต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน�้ำต้นไม้
จัดท�ำโครงการทีป่ ระยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชา และน้อมน�ำ
นอกจากนัน้ ยังสามารถท�ำฝายทดน�ำ้ เพือ่ เก็บน�ำ้ เข้าไว้ในพืน้ ที่
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่กว่า 40 ทฤษฎี ทีท่ รงพระราชทานไว้ให้ในการ
ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน�้ำ
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม มาประยุกต์
น�ำ้ จะหลากลงมายังหนองน�ำ้ และคลองไส้ไก่ ให้ทำ� ฝายทดน�ำ้
กับแนวคิดการพัฒนาพืน้ ที่ และการออกแบบเชิงภูมสิ งั คมไทย
เก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
เพือ่ การพึง่ ตนเองและรองรับภัยพิบตั ิ ในรูปแบบ “โคก หนอง
30% สำ�หรั บ ทำ�นา ปลู ก ข้ า ว โดยให้
นา โมเดล” ยึดแนวพระราชด�ำรัสการพัฒนาพื้นที่ 3 ขั้นตอน
ยกหั
ว
คั
น
นาให้
สูงและกว้าง สูง 1-1.2 เมตร ความกว้างตาม
เริ่ ม ต้ น จาก ขั้ น ตอนที่ 1 การหาหรื อ ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น�้ ำ
ความเหมาะสม
เพื่อให้นากักเก็บน�้ำไว้ได้ในยามน�้ำหลาก
ในกรณีนี้คือเน้น การเก็บ น�้ำ ฝนในพื้นที่ ขั้นตอนที่ 2 คือ
บนหัวคันนา
การปรับปรุงดิน ผ่านเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย และ
ส่ ว นอี ก 10% สำ�หรั บ เป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ขั้นตอนที่ 3 คือ การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่
และโดยรอบพื้นที่ ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่
การจัดรูปแปลงที่ดิน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
เลี้ยงปลา ท�ำให้พออยู่พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจ
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน
พอเพียงขัน้ พืน้ ฐาน ก่อนเข้าสูข่ นั้ ก้าวหน้า คือ ท�ำบุญ ท�ำทาน
30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้
เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกัน
30% สำ�หรับทำ�โคกหรือป่า ซึ่งดินที่ท�ำโคก
ให้กับชุมชน
มาจากการขุดหนอง นอกจากนี้ การสร้างโคกในพืน้ ทีจ่ ะเป็นการ
เก็บน�ำ้ ไว้ในดิน ในระบบรากของต้นไม้และในระบบคูคลองไส้ไก่
การออกแบบพื้ น ที่ เชิ ง ภู มิ สั ง คมไทย เพื่ อ การ
และระบบเหมือง ฝาย ชะลอน�้ำ เน้นการปลูกป่า 5 ระดับ
พึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ หรือ โคก หนอง นา โมเดลนี้
ตามพระราชด�ำรัส ป่ า 3 อย่ า ง ประโยชน์ 4 อย่ า งคื อ
จะค� ำ นึ ง ถึ ง “ภู มิ สั ง คม” เป็ น ส� ำ คั ญ “ภู มิ ” คื อ สภาพ
ปลู ก ไม้ ใช้ ส อย ไม้ กิ น ได้ และไม้ เ ศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ทางกายภาพ เช่น สภาพดิน นาํ้ ลม ไฟ พันธุพ์ ชื
ประโยชน์ คื อ มี กิ น มี อ ยู ่
เป็นต้น “สังคม” คือ วิถีชีวิตของคน
หุบเขา กั้นฝายกักเก็บน�้ำเอาไว้ใช้ในยามวิกฤต
มี ใ ช้ มี ค วามสมบู ร ณ์
วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา
และเลี้ยงปลา พอกิน เหลือแบ่งปันและขาย
และความร่มเย็น
ดั้ ง เดิ ม ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ นั้ น นี่ คื อ
ตัวอย่างของการออกแบบ
โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (6 ไร่)
พื้ น ที่ ภายใต้ แ นวคิ ด
ช่วยสร้างหน้าดิน สร้างปุ๋ยจากธรรมชาติ
“โคก หนอง นา
โคก ปลูกที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ (0.5 ไร่)
โมเดล”
เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

แท็งค์น�้ำ ความจุ 8,000 ลิตร ชนิดท�ำเอง ใช้วิธีสูบน�้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วปล่อยไปตามคูคลองไส้ไก่

ซึ่งเราสามารถประยุกต์ไปใช้ในพื้นที่ ที่มีภูมิสังคมแตกต่างกัน
ไปหลากหลายรูปแบบของประเทศไทย
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน ได้พดู ถึงการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยประยุกต์ทฤษฎีใหม่เป็นรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
มาบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของตนเอง โดยยึ ด การพึ่ ง ตนเอง
การบริหารจัดการที่ดินได้ ต้องมีน�้ำพอเพียง โดยเลียนแบบ
ธรรมชาติ คือ หนอง ซึ่งจะมีรูปแบบ โค้ง ๆ เว้า แหว่ง
ข้าง ๆ ตืน้ ตรงกลางลึก เก็บน�ำ้ เหมือนธรรมชาติ โดยต้องบวก
การสูญเสียน�้ำจากการระเหย อย่างน้อย 1.4 เซ็นติเมตร
ต่อวัน จึงต้องมีน�้ำ เพียงพอ เพราะน�้ำคือชีวิต
ชี วิ ต ของคน สั ต ว์ และพื ช ต้ อ งมี ข ้ า วกิ น จึ ง
ต้องปลูกข้าว ถ้าเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ก็อยู่รอดได้ เผื่อแผ่
คนรอบข้าง ถ้าเหลือก็สามารถน�ำไปขายเพือ่ หารายได้ ต้องท�ำนา
เท่าไหร่ ท�ำเกินได้ มีเหลือแบ่งปัน มีนาก็ชว่ ยเก็บน�ำ้ นาสามารถ
เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัวได้ ฝากทุกคนท�ำทุกตารางนิ้ว
ให้เกิดประโยชน์ ปลูกกล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น ครอบครัว
1 คน เลี้ยงไก่ 2 ตัว ท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง สอนลูกหลานให้
ท�ำเป็นกิจวัตรและขยายผลให้ครัวเรือนอื่น ๆ
การบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ในชุมชน
นอกจากจะช่ ว ยลดโลกร้ อ นยั ง น� ำ ไปเป็ น ปุ ๋ ย ได้ และช่ ว ย
ขยายผลสู่คนอื่น ๆ ต่อไป ช่วยกันท�ำทุกบ้าน ทุกที่ในอ�ำเภอ
เพื่อป้องกันภัยแล้ว ป้องกันน�้ำท่วม และรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนต่อไป
ปั จ จุ บั น กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ลงจอบสร้ า ง
และพัฒนาตัวอย่างความส�ำเร็จในระดับพืน้ ทีด่ ว้ ย “โคก หนอง
นา โมเดล” ผ่านปฏิบัติการ “เอามื้อสามัคคี” ทั่วประเทศ
โดยเน้นการเรียนรูก้ ารบริหารจัดการ ดิน น�ำ้ ป่า คน ตามหลัก
กสิกรรมธรรมชาติ ให้เป็นตัวอย่างความส�ำเร็จในการเรียนรู้
เพื่อไปปรับประยุกต์ตามภูมิสังคม และภูมินิเวศน์ของแต่ละ
พื้นที่ ให้ประชาชน “พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น”
สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ให้ประชาชนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ
เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ให้สามารถพึง่ ตนเองได้ เพือ่ เป็นทางรอด
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

คูคลองไส้ไก่ กระจายความชุ่มชื้นให้กับป่า

หนอง (ทั้งหมด 1.5 ไร่)
มีน�้ำใช้เพียงพอไม่ต้องพึ่งชลประทาน

หนองขั้นบันได เก็บน�้ำให้เพียงพอต่อการใช้
และสะดวกในการบริหารจัดการน�้ำ
scan me
นาขั้นบันได (2 ไร่) ฤดูฝนปลูกข้าวพอกิน เหลือแบ่งปันและขาย
นอกฤดูท�ำนาปลูกพืชไร่เป็นรายได้เสริม ยกต้นสูง 1.00 เมตร ลดการชะล้างหน้าดิน

แบบจำ�ลองการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม กรณีที่เนินเขามีหุบเขา “บริเวณลุ่มน�้ำป่าสัก” เนื้อที่ 10 ไร่
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เมื่อโลกปั่นป่วน

TALK

เราจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด
โลกปั่นป่วน หรือ Disruptive World เป็นค�ำที่คุ้นหู
ในแวดวงธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ม าในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง
แต่ ห ลายคนอาจจะยั ง นึ ก ภาพไม่ อ อกว่ า โลกปั ่ น ป่ ว นจะ
เป็นอย่างไร หากทว่าในห้วงเวลานี้ ถ้าบอกว่าโลกทั้งใบปั่น
ป่วนด้วย “ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม ในระยะเวลารวดเร็วฉับพลัน
และต้องปรับตัวตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร
2 | จุลสารส่งเสริมการเรียนรูข
้ องชุมชน

และสังคม จนถึงนโยบายระดับชาติเพือ่ รับมือความป่วนของเจ้าไวรัสร้ายสายพันธุใ์ หม่ หลายคนคงเห็นภาพชัด
อาทิเช่น สถานศึกษาต้องเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน ร้านอาหารต้องปรับตัวสู่การขายออนไลน์หันมาเน้น Delivery
สินค้าและบริการหลายประเภทต้องหยุดชะงัก ผู้คนต้องปรับวิถีชีวิต หันมาใส่ใจประเด็นสุขภาพ ตลอดจนหาทางออกจากภาวะ
วิกฤตทางการเงินที่ต้องหยุดพักการท�ำงานตามประกาศป้องกันการแพร่ระบาดโดยภาครัฐ และแน่นอนว่าปัญหาปากท้องก็ตาม
มา จะอยู่อย่างไร จะกินอย่างไรจึงจะรอดพ้นวิกฤต และความปั่นป่วน โกลาหลในห้วงขณะนี้
ย้อนกลับมามองแนวทางทีก่ รมการพัฒนาชุมชนด�ำเนินการขับเคลือ่ น “การพัฒนาหมูบ่ า้ นและชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ มุง่ หวังให้ประชาชนมีทศั นคติและสร้างลักษณะนิสยั ทีพ่ งึ่ ตนเองได้ตามบริบทและภูมสิ งั คมอย่าง
เป็นรูปธรรมในระดับครัวเรือน ตามกิจกรรม 3 สร้าง

1. สร้างความมั่นคงทางอาหาร

2. สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

อาจช่วยตอบโจทย์ และเยียวยาวิกฤตนี้ได้หรือไม่ ต้องไปลองศึกษาต้นแบบดี ๆ ที่เริ่มลงมือท�ำไปแล้วในเนื้อหาของ
จุลสารฉบับนี้กันค่ะ

รอบรั้ว พช.
“โครงการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน

การน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประยุกต์ทฤษฎีใหม่
เป็นรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
มาบริหารจัดการที่ดินของตนเองโดยยึดการพึ่งพาตนเอง

เหนือ

กลาง

"โคก หนอง นา
โมเดล"

อีสาน

ใต
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พัฒนาคือสร้างสรรค์

ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ น ้ อ มน� ำ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตาม
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่
การขับเคลือ่ นโครงการสร้างพืน้ ทีเ่ รียนรูช้ มุ ชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในรูปแบบ
“โคก หนอง นา โมเดล” เพือ่ สร้างทางรอดแก่ประชาชน ท�ำให้เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คง
ชุมชนพึง่ ตนเองได้”
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ด�ำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง ดังนี้
• โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จ�ำนวน 33 จุด
• โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
		 ผู้น�ำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน 1,500 คน จากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
		 การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 1,100 คน และเครือข่ายเพิ่มเติมอีก 400 คน
โดยคนเหล่านี้จะกลายเป็นครูพาท�ำ หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นพื้นที่การเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ผูน้ ำ� การพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยเรียนรูผ้ า่ นปฏิบตั กิ าร “เอามือ้ สามัคคี” เพือ่ เป็นแกนน�ำขยายผลไปยังชุมชน
หมู่บ้านทั่วประเทศต่อไป
ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง ด�ำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนแล้ว จ�ำนวน 9,340 คน
และผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดังนี้
• หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 1,100 คน
• หลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ “โคก หนอง นา โมเดล” จ�ำนวน 250 คน
• ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือท�ำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี จ�ำนวน 7,990 คน
กรมการพัฒนาชุมชน เชื่อมั่นว่าการน้อมน�ำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่การขับเคลื่อนสร้างพื้นที่เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะส่งผลให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นทางรอดภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบันได้

ตัวอยา่ ง “ศูนยศ์ ึกษาและพัฒนาชุมชนกับบทบาทการขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นทีเ่ รียนรู้ชุมชนตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
ศูนยศ์ ึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ด� ำ เนิ น การปรับปรุง พัฒ นาพื้น ที่ข องศูน ย์ศึกษาฯ เพื่ อเป็ น แหล่ งศึ ก ษาเรี ย นรู ้ และศึ ก ษาดู งานแก่ ผู ้ ที่ สนใจ โดยจัด ท�ำ ฐานการเรียนรู้ทั้ง 10 ฐาน เช่น
“ฐานเกษตรแปลงใหญ่” สาธิตการท�ำเกษตรแบบผสมผสานขนาดใหญ่ เน้นการท�ำเกษตรแบบอินทรีย์ เริ่มจากการปลูกพืชตระกูลเดี่ยว เช่น ส้มโอก่อน อาศัยพื้นที่
ว่างระหว่างแถวต้นไม้นั้นปลูกพืชผักสวนครัว ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมีสิ่งส�ำคัญ คือ หยุดใช้สารเคมี หันมาใช้ธรรมชาติบ�ำบัด เพื่อสร้าง
อาหารที่ ส ะอาดและปลอดภั ย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารทดลองโครงการ “บ้ า นพอเพี ย งต้ น แบบ” ปลู ก ผั ก สวนครั ว รั้ ว กิ น ได้ เป็ น การปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ กิ น เอง
เหลือแบ่งปันผู้อื่น และจ�ำหน่ายได้ เริ่มด�ำเนินการจากสมาชิกในศูนย์ก่อน เพื่อเป็นต้นแบบแก่บุคคลภายนอก
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ศูนยศ์ ึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ก้าวแรกในการด�ำเนินโครงการฯ ได้มีการปรับพื้นที่ของศูนย์ศึกษาฯ ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” โดยประสานภาคีเครือข่าย “คูโบต้าเจริญชัย” น�ำรถแบคโฮมาขุดคลองไส้ไก่ และปรับพื้นที่ขั้นบันไดบริเวณ โคก หนอง นา โมเดล ให้เป็นพื้นที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้าน ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาชีวิตผ่านกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ด้วยการด�ำเนินการทั้งหมด
ไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ มีการระดมทุน และความช่วยเหลือจากจิตอาสาและภาคีเครือข่ายในจังหวัด

ศูนยศ์ ึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ด�ำเนินกิจกรรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” แก่ประชาชนและบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีความสนใจ
ในเขตพื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด (ตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, พิจิตร, ก�ำแพงเพชร, นครสวรรค์ และอุทัยธานี) พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาพื้นที่
ของศูนย์ศกึ ษาฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพือ่ ขยายผลให้ผทู้ ผี่ า่ นการอบรมเป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบในการน้อมน�ำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ ยังจัดท�ำโครงการ
“หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียมไปพลิกแผ่นดิน” เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาชีวิตผ่านการลงมือท�ำให้แก่ประชาชน
อีกด้วย

ศูนยศ์ ึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ด�ำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ศึกษาฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการการขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยด�ำเนินการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านการอบรม 3 หลักสูตร และน�ำชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
เดินทางไปเรียนรูก้ ารน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการด�ำรง
ชีวิตในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง เป็นต้น
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Check In ชุมชน
พั ฒนากรผูมี
้ ใจรักและทุ่มเท
ลงมือท�ำจริง เห็นผลชัดเจน

C

heck in ชุมชนฉบับนี้ บอกเล่าเรื่องราวของพัฒนากร ผู้มีใจรัก
และทุ่มเทกับการพัฒนา ลงมือท�ำจริง เห็นผลชัดเจนแล้ว
ในพืน้ ที่ อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นัน่ คือ คุณสมจิตร เต็มใจ
นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช� ำ นาญการ หรื อ พี่ ต ๋ อ ม พั ฒ นากรผู ้ มี
อัธยาศัยไมตรี และท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ สังกัดส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จากการพูดคุยกับผู้น�ำหมู่บ้าน ผู้น�ำกลุ่ม
องค์กร ได้สะท้อนให้เห็นบทบาทส�ำคัญของพัฒนากร
ที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการก้ า วไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ
ในการพัฒนาชุมชนจนเข้มแข็ง พึง่ พาตนเองได้อย่าง
ยัง่ ยืน ตัง้ แต่เป็นทีป่ รึกษา ประสานงาน และส่งก�ำลังใจ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ไม่ มี ค� ำ ว่ า เวลาราชการ
แต่เมื่อลงมื อ ท� ำ งาน พื้นที่คือ
บ้านอีกหลัง ขั บ รถมาตั้ ง แต่
เช้ามืด ขลุกอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ นย�ำ่ ค�ำ่
นี่ คื อ ภาพการท� ำ งานของ
พั ฒ นากรคนนี้ ที่ ผู ้ น� ำ และ
ชาวบ้านเห็นจนชินตา
เมือ่ ถามถึงความเหนือ่ ยยาก
พี่ต๋อมยอมรับว่าเหนื่อย เพราะภารกิจ
มากมายหลายอย่ า ง บางงานก็ ย ากไม่
เคยท� ำ มาก่ อ น ทั้ ง โดยหน้ า ที่ แ ละโดยจิ ต อาสา
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แต่เมือ่ เห็นผลความก้าวหน้า เห็นประโยชน์ทจี่ ะเกิดกับ
ชุมชน เปลี่ยนจากหมู่บ้านที่ได้รับการปักธงว่าเป็น
พื้นที่สีแดงมียาเสพติดระบาดหนัก มาเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งดี เ ด่ น มี กิ จ กรรมศู น ย์ เรี ย นรู ้
ชุมชนต้นแบบ เป็นจุดศึกษาดูงาน ครัวเรือนก็ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็นแรงบันดาลใจ
ในการต่อยอดขยายผลไปยังเพือ่ นบ้าน
และเครือข่ายนอกชุมชน
อีกทัง้ มีผบู้ งั คับบัญชา
และที ม งานพั ฒ นาชุ ม ชน
อ�ำเภอหล่มสักที่น่ารัก จับมือ
ร่วมใจกันท�ำงาน ตอบโจทย์
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน
เห็นผลที่ออกมาแบบนี้แล้ว
ชื่ น ใจ หายเหนื่ อ ย และไม่ อ ยากหยุ ด
การท�ำงานพัฒนา

พี่ต๋อม พัฒนากรใจดีคนนี้บอกว่า เดิมที
เริ่ ม ต้ น บรรจุ เ ป็ น เจ้ า พนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
เมื่อปี 2537 แล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่ง
หน้าที่เป็นพัฒนากรเต็มตัว เมื่อปี 2541 ตั้งแต่เป็น
พัฒนากร ก็ท�ำงานแบบลุย ๆ ด้วยความตั้งใจจริง
หมั่ น เรีย นรู ้ พั ฒ นาตนเองอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
ที่ส�ำคัญคือ แบ่งปันประสบการณ์ ประสานภาคี
เครือ ข่ ายการท�ำงานรอบด้า น เพื่อให้งานลุล ่วง
ด้วยดีมาโดยตลอด
ท�ำในสิ่งที่รัก หรือรักในสิ่งที่ท�ำ
บางสถานการณ์ เราอาจเลือกได้ว่าจะท�ำ
หน้าที่อะไร หรือไม่ท�ำภารกิจไหน
แล้วถ้าเราไม่สามารถเลือกได้ ต้องท�ำยังไง
จึงจะท�ำงานได้ส�ำเร็จลุล่วง แต่ไม่พ่วงความทุกข์เป็น
ของแถม อยู่ที่วิธีคิดหรือทัศนคติจริง ๆ ค่ะ

เติมพลังชุมชน
น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สูแ่ ผนปฏิบตั กิ าร 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ของกรมการพัฒนาชุมชน
“เราเชื่อในหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 “กษัตริย์นักพัฒนา”
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

kick off

1

30

1-15
เมษายน 63

1-30
เมษายน 63

จะพัฒนาใครเขา...
ต้องเริ่มจาก

มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
(ตั้งแต่ พจ./หน.กลุ่ม-ฝ่าย/พอ./พก.) ปลูกผักสวนครัว
อย่างน้อย 5 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมประชาชน

ผู้น�ำ
ต้องท�ำก่อน

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของกิจกรรมนี้คือ ผู้น�ำต้องท�ำ
เป็นตัวอย่าง จึงต้องขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้น�ำ
ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้น
ให้กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว
อ�ำเภอวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการ /อปท./
ก�ำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/องค์กรทางศาสนา/หน่วยงานในพื้นที่
และภาคีเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลแผนที่เดินดินของ รพ.สต.
และ จปฐ.

ตัวเราก่อน

ผนึกก�ำลัง

ตั้งระบบ
ท�ำให้ครบวงจร
ส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัว แบบเข้าถึง

ทุกครัวเรือน

1
พฤษภาคม
30
มิถุนายน 63

มาเป็นแนวทางการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันสู้กับทุกวิกฤตจากภายนอก
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งจากภายในก่อน
ให้พึ่งพาตนเองให้ได้ก่อน พช.จึงได้รณรงค์ทั้งปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้
และท�ำการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
และยิ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทรงสอนไว้เป็นความจ�ำเป็นที่ทุกครอบครัวต้องท�ำ”

สร้างเครือข่าย
ขยายผล

ทีมปฏิบัติการหมู่บ้านลงไปให้ค�ำแนะน�ำและกระตุ้นปฏิบัติการ
โดยท�ำงานแบบคนจนเน้นการพึ่งตนเอง อาจใช้ความสามัคคี
ช่วยกันท�ำในลักษณะกลุ่มเล็ก ๆ
เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธ์ุ/ต้นกล้า
เอามื้อสามัคคีกลุ่มเล็ก ๆ ในชุมชน
รวมกลุ่มน�ำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ท�ำบุญ ท�ำทาน
แบ่งปันไปแปรรูป และจ�ำหน่าย

ระดับผู้บริหาร ก�ำหนดนโยบายและผลักดันกิจกรรม
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับผูป้ ฏิบตั กิ าร ทีม่ คี รัวเรือนในความรับผิดชอบ
บุคคลต้นแบบ
90
ปลูกผักสวนครัวเกิน 90%
และเชิดชูเกียรติ
ระดับชุมชน ที่มีครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเกิน 90%
กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การน�ำของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ได้เปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วันปลูกผักสวนครัว
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โปรดติดตามการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ทั่วประเทศ ในฉบับหน้า

การคัดเลือก

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good
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เคล็ดลับสู่ความสุข

8 วิธี “ทํางานที่บาน”

ใหให “ได
ง
าน”
“ไดงาน”

วางแผน

หา

ลําดับความสําคัญ
ของงาน

แรงบันดาลใจ

ใชเวลาทํางาน

เหมือนตอนไปออฟฟศ

ตัดสิ่งรบกวน

หยุด

พักบาง

เชน โทรทัศน
โทรศัพท

แยกเวลางาน

แตงตัว

กับเวลาสวนตัว
ออกจากกัน

เหมือนไปทํางาน

จัดพื้นที่

ทํางานเฉพาะ

สแกนอ่านรายละเอียด
ข้อมูลได้เลยจ้า
scan me

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871162

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ กลางในการ
ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู             ้
และการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อเป็นการขยายช่องทางสื่อ
โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนและ
วิถชี วี ติ ในชุมชนเป็นแบบฝึกหัด
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์

คณะที่ปรึกษา
นายสุทธิพงษ์
นายโชคชัย
นางวิไลวรรณ
นายนิวัติ
นายจ�ำเริญ

จุลเจริญ
แก้วป่อง
ไกรโสดา
น้อยผาง
แหวนเพ็ชร

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผอ.ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน

ผอ.กลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

บรรณาธิการ

นางสาวศนิชา เหล่าชัย

จ.อ.ณภัทร
นายธนโชติ
นางสาวธวัลรัตน์
นายไพรัตน์
นางกมลมณี
นางสาวธิภาพรรณ
นางสาวฉายาลักษณ์

หงษ์ทอง
จันทร์ดวง
เดชบุญมา
จงรักษา
วงศ์สว่าง
มีแสงเงิน
แก้วศรีพจน์

นางชุติมณฑน์
นางสาวชุติมา
นางสาวลดา
นายภานุมาศ
นางสาวปริศรา
นางสาวจิรภัทร

สนับสนุนภาพถ่าย :

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

สถานที่ติดต่อ : ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กองบรรณาธิการ

กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ ส�ำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์/โทรสาร 02 141 6131, 02 143 8913
เว็บไซต์ www.chumchon.cdd.go.th

วงษ์ค�ำหาร
ภูมิแก้ว
นพรัตน์
ตรีสุวรรณ
อ�่ำมาลี
ทองมาก

