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ชุ ม ชน เป็ น “ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ แ ละขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
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ความหมายศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลือ่ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ แ ละขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เป็นศูนย์กลาง รวบรวมข้อมูลข่าวสารความรูข้ องชุมชน
ที่จะนําไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สําหรับประชาชน
ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรม
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการ
ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการเรี ย นรู ้ ข องชุ ม ชน โดยเน้ น กระบวนการเรี ย นรู ้
เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนา
แบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ที่ดําเนินการโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่ใช่ศนู ย์ฝกึ อบรมประจาํ หมูบ่ า้ นทีร่ อรับการนัดหมาย
จากวิทยากรภายนอก แต่จะเป็นสถานทีท่ จี่ ะสร้างความผูกพัน
ระหว่างคนในชุมชนกับเรื่องราวของตัวเองเป็นสําคัญ
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พอเพียง

เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน
ทุกรูปแบบไม่เน้น
การเรียนการสอน
ในห้องเรียน

เป็นศูนย์กลางที่
ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้ามาเรียนรู้ ค้นคว้า
หาความรู้ แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งการพบปะ
สังสรรค์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ความร่วมมือ
ในการพัฒนาตนเอง
และชุมชน

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน
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ภารกิจของศูนย์เรียนรู้
และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- จัดให้มีกิจกรรม การเรียuรู้การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของประชาชน
ในชุมชน
- เป็นศูนย์รวมของข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค. แหล่งน�ำ 
้ กลุม่ อาชีพ
ฯลฯ รวมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์โลก
- รวบรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้
ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้น ศึกษา และเรียนรู้ได้ทุกเวลา
- เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ ที่ดําเนินการโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน
- เป็ น ศู น ย์ ป ระสานและบู ร ณาการ การทํ า งานของทุ ก ภาคส่ ว น
ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นํากลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน ภาคีพัฒนาภาครัฐ
- เป็นแหล่งเรียนรูท้ กุ ด้าน ทุกรูปแบบ ไม่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน
- เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน
- เป็นสถานทีท่ มี่ โี ครงสร้างเป็นอาคาร หรือสถานทีใ่ ด ๆ ก็ได้ทมี่ อี งค์ความรู้
สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้และเข้าถึงได้
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องค์ประกอบศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. วิธีการก่อเกิด

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเกิดขึ้นได้
ต้องเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชน เพราะจะเป็นสมบัตขิ องชุมชน จึงควร
นําแนวคิดเข้าเวทีประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เผยแพร่ความคิด โน้มน้าว
สร้างการยอมรับ และชี้ให้เห็นความสําคัญของการมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
การจัดเก็บ องค์ความรู้ ประวัติชุมชน และภูมิปัญญาของชุมชนอย่างเป็นระบบ
การแสดงข้ อ มู ล ข่ า วสารของชุ ม ชนให้ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ กั น อย่ า งทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สม�่ำเสมอ โดยเริ่มจากการจัดระเบียบแหล่งเรียนรู้
ที่ มี อ ยู ่ ใ นชุ ม ชน และให้ เ ป็ น ไปตามกํ า ลั ง ที่ ชุ ม ชนจะสามารถดํ า เนิ น การได้
อีกทั้งให้มีขอบเขต และลักษณะตามความเห็นของชุมชน

คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. โครงสร้างของศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้นําชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายองค์กร
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร ฯลฯ โดยมาจากการคัดเลือกของชาวบ้านเอง
และชาวบ้านให้การยอมรับ ซึง่ คณะกรรมการจะร่วมมือกันวางแผนและดาํ เนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ทไี่ ด้รว่ มกันกาํ หนด เพือ่ ระดมพลังให้เกิดการเรียนรูแ้ ละบริหาร
จัดการในศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษา เป็นภาคีการพัฒนาภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชน การศึกษา
นอกโรงเรียน เกษตร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทําขึ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สถานที่ ขนาดเล็กใหญ่ไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญ อาจจะอยูใ่ นห้องของอาคาร อบต.
บ้านผูน้ าํ บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ศาลาวัด ใต้ตน้ ไม้ ศาลากลางบ้าน ซึง่ เป็นสถานที่ พบปะ
ประชุม ทํางานกันได้ตลอดเวลา เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวกัน
เพื่อการเรียนรู้ ไม่จําเป็นต้องหางบประมาณมาก่อสร้างศูนย์ใหม่
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกมีก ารบริ ห ารจั ดการ เพื่ อ ให้
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
งบประมาณ เพื่อพัฒนาคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดซือ้
วัสดุ อุปกรณ์ ทีจ่ าํ เป็นในการพัฒนาศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ อาจดําเนินการได้ทั้งในอาคารศูนย์เรียนรู้
และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอกอาคารศูนย์เรียนรู้และ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
เช่น บ้านปราชญ์ ชาวบ้านในไร่นา เพื่อสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การปลูกผัก
การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนการสอน การจัดการความรู้เกี่ยว
กับประวัติ ความเป็นมาของชาติพันธุ์ ขนบประเพณี วัฒนธรรม การรับความรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน การจัดเวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกัน
การเรียนรูผ้ า่ น E-Learning การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนา อภิปราย ฯลฯ

คู่มือ
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4. เนื้อหาสาระข่าวสารความรู้ ประกอบด้วย

ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ทะเบียนผู้นํา กลุ่ม/องค์กร ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน แผนชุมชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ
ข่าวสาร (สารสนเทศ) ได้แก่ สารสนเทศชุมชน 13 องค์ประกอบ ได้แก่
ประวัติหมู่บ้าน แผนที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ/ฤดูกาล ลักษณะของ
ประชากร (อัตราความหนาแน่น/โครงสร้างประชากร) ลักษณะการประกอบอาชีพ
ของชุมชน (เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ สนใจของหมูบ่ า้ น ศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมปิ ญ
ั ญาของหมูบ่ า้ น สถานที่
ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ การคมนาคม การเดินทางไปยังหมู่บ้าน) ประเพณี/
เทศกาลประจาํ ปี ทักษะ/ฝีมอื /แรงงานของหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ข่าวสารเพือ่ ชีวติ ข่าวสาร
เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
ความรู้ ได้แก่ ความรูด้ า้ นวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
องค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
ความรู้ข่าวสารจากภายนอก
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

ขั้ น ตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม ชี้ให้เห็นว่าความรู้จะเป็นประโยชน์
ต่อเมื่อมีการนํามาเรียนรู้ และใช้เป็นฐานในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนา
หาความรู้ใหม่ที่ทันกับสถานการณ์รอบด้าน เพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้น จากความรู้ที่มี
อยู่ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนขณะนี้เพียงพอหรือยังต่อการพัฒนาอาชีพ การแก้ปัญหา
ของครอบครั ว และชุ ม ชน การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน และการ
เปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนให้ ดี ขึ้ น ถ้ า ไม่ เ พี ย งพอควรจะมี อ ะไร
เพิ่มเติมอีก ควรจะมีการวิจัยชุมชนหรือไม่
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ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน ซึ่งอาจอยู่
ในรู ป การวิ จั ย และพั ฒ นากิ จ กรรมชุ ม ชนที่ ไ ด้ มี ก ารจดบั น ทึ ก เป็ น ความรู ้
ประจํ า หมู ่ บ ้ า นไว้ แ ล้ ว หรื อ การรั บ ความรู ้ จ ากวิ ท ยากรภายนอกชุ ม ชนก็ ไ ด้
ในขั้นนี้ถือเป็นกิจกรรมทางเลือก
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนเพิ่มค่าองค์ความรู้ของชุมชน (วางแผนธุรกิจของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ) โดยให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ อาสาสมัคร แกนนํา ที่ร่วมทํางาน
กันมาตั้งแต่ต้น ร่วมกันพิจารณาว่าความรู้ชุดใดของชุมชนเป็นที่ต้องการของคน
นอกชุมชน จะนํามาเพิม่ ค่าให้เป็นสินค้าของชุมชนได้อย่างไร จะพิมพ์ออกมาจาํ หน่าย
จะเปิดฝึกอบรมโดยเรียกเก็บค่าลงทะเบียน หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสม

คู่มือ
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ขั้นตอนที่ 4 จัดทําปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนความรู้ภายในชุมชนควรให้วิทยากรของชุมชนกําหนดตาราง
เวลาที่จะให้ความรู้ไว้ล่วงหน้า และในส่วนความรู้ที่จะเพิ่มเติมจากภายนอก ก็ควร
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีตารางเวลาชัดเจน รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมที่ต้องมีการเก็บค่าลงทะเบียน จากบุคคลภายนอกชุมชนที่ถือเป็นธุรกิจ
ของศูนย์เรียนรู้ฯ ก็ควรมีกําหนดเวลาที่แน่นอน แล้วให้คณะกรรมการรวบรวม
ทําเป็นปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน ประกาศไว้ในศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ทราบ
ทั่วกัน
ขั้นตอนที่ 5 กําหนดการให้บริการบุคคลภายนอกชุมชน เพื่อให้ชุมชน
มีความเป็นส่วนตัวและคนในชุมชนสามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งเพื่อให้
การดําเนินธุรกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการ
กํ า หนดระเบี ย บการให้ บ ริ ก ารบุ ค คลภายนอกไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ว่าจะเปิดบริการการเรียนรู้สําหรับบุคคลภายนอกชุมชนในวันใด การขอเข้าอบรม
หรือมาศึกษาดูงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ผู้มาอบรมหรือมาศึกษาดูงาน
จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรในหมู่บ้าน ฯลฯ
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ขั้นตอนที่ 6 เชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น โดยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ฯ ในระดับตําบล
หรือจัดในระดับอําเภอ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหมู่บ้าน
ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการพัฒนาการ
ดําเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ต่อไป

คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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หน้าที่คณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. กําหนดเป้าหมายของศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วางแผนปฏิบัติการและดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้
2. ทําแผนที่จุดเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ามาเรียนรู้สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย
3. สร้ า งและบริ ห ารจั ด การศู น ย์ เ รี ย นรู ้ แ ละขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการบริการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชน
4. พัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นําชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ และเห็น
ความสําคัญของการส่งเสริมการจัดการความรู้ในชุมชน และร่วมปฏิบัติกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการความรู้ของชุมชนเป็นไป อย่างมีระบบ
และต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีความหลากหลายทั้งเนื้อหา
สาระ และรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของคน
ในชุมชนได้มากที่สุด
6. แสวงหารายได้หรือกองทุนสําหรับดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น รายได้จากผู้ที่
มาศึกษาดูงาน รายได้จากการฝึกอบรมจากการขายสินค้า หรือของที่ระลึก
หรือจากการให้บริการอื่น ๆ
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ประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ท�ำให้ชุมชนเห็นศักยภาพของชุมชน รักชุมชน รักท้องถิ่น รู้จักตัวตน
ของตนเองและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเป็นชุมชน
ของตนเอง
2. กระตุ้นประชาชนให้ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
มีส่วนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ได้พบปะ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน
4. มีแหล่งเรียนรู้ รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ได้แนวทาง วิธคี ดิ น�ำไปปรับใช้ในการด�ำรงชีวติ และการประกอบอาชีพ
6. เกิดเครือข่ายการท�ำงานภายในชุมชน กับภาคีการพัฒนาภาครัฐ
และเอกชน
7. มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทุกเวลา

คู่มือ
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ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาชุมชน

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ชุมชน สามารถใช้กระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขัน้ ตอน เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาชุมชนได้ ดังนี้
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1. ศึกษาชุมชน หมายถึง การส�ำรวจและศึกษาวิเคราะห์ความจริงในข้อมูล
ต่าง ๆ ของชุมชนทั้งในด้าน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนต่อไป
2. การวิเคราะห์ชุมชน โดยแบ่งประเภทของปัญหาตามด้านดังนี้
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน ผลิตผลราคาต�่ำ
- ปัญหาด้านสังคม เช่น การเพิม่ ของประชากร การด้อยการศึกษา
- ปัญหาด้านวัฒนธรรม เช่น วัตถุนิยม
- ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง เช่น การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
การไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มพันธมิตร
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติถูกท�ำลาย
การสร้างเขื่อน เป็นต้น

คู่มือ
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3. การวางแผนหรือการวางโครงการในงานพัฒนาชุมชน
หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการก�ำหนดวัตถุประสงค์ ในการด�ำเนิน
การบริหาร และก�ำหนดวิถีทางส�ำหรับปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ มีการล�ำดับความคิดในการด�ำเนินงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ว่าควรจะท�ำอะไร เมือ่ ไร ใครเป็นผูท้ ำ 
� ท�ำทีไ่ หน ท�ำไมจึงเลือกวิธดี ำ� เนินงานเช่นนัน้
ตลอดจนการฝึกอบรมให้ประชาชนได้เข้าใจวิธีการจัดสรร มอบหมายงานให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบบทบาท และหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ทั้งยังเป็น
การคาดการณ์ว่าในอนาคตควรจะด�ำเนินงานอย่างไรได้อีกด้วย

26

คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. การด�ำเนินการ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลงมือด�ำเนินการพัฒนาชุมชนในภาคปฏิบัติการ
และมีภารกิจที่ส�ำคัญอีก 2 ประการ คือ
4.1 การบริหารโครงการให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
- จัดให้มีการอ�ำนวยการสั่งการ และแบ่งงานให้เป็นสัดส่วน
- แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจต่อกันอย่างชัดเจน
- ก�ำหนดวิธีการประสานงาน
- ก�ำหนดวิธีตรวจสอบและควบคุมงาน
- ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ เพื่อการปรับปรุง
ส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนและโครงการ
4.2 การควบคุมและติดตามผลการด�ำเนินงาน ในการด�ำเนินงาน
พัฒนาชุมชนนัน้ นอกจากการจัดให้มกี ารบริหารโครงการแล้ว ยังต้องมีการควบคุม
และติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนโครงการอีกด้วย การด�ำเนินงานจึงจะประสบ
ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย

คู่มือ
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5. การประเมินผลงาน
เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้สามารถด�ำเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีว่ างไว้ หรือเป็น
วิธีการส�ำหรับตัดสินว่ากิจการด�ำเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด
และจะต้องด�ำเนินการต่อไปอีกมากน้อยเท่าไหร่จึงจะประสบผลส�ำเร็จ ดังนั้น
การประเมินผลจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มองเห็นถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของการด�ำเนินงานในทุก ๆ ขัน้ ตอนของโครงการ และยังสามารถ
ใช้ในการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย
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ส่วนที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่ศูนย์เรียนรู้
และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน�ำมาใช้
ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา โมเดล
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ

เป็ น แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กิ ด จากอั จ ฉริ ย ภาพและพระปรี ช าสามารถ
ของพระบาทสมเด็จพระชนกา ธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในการที่ได้ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขให้การพัฒนาโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริเป็นงานทีด่ ำ� เนินการไปได้งา่ ย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และสอดคล้อง
กับสภาพความเป็นอยูแ่ ละระบบนิเวศน์โดยส่วนรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพ
ทางสังคมและชุมชนนั้น ๆ มุ่งเน้นให้ผลการด�ำเนินงานนั้นตกถึงมือประชาชน
โดยตรงเป็นเบื้องแรก เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า คือ การพออยู่ พอกิน
ขณะเดียวกับที่ปูพื้นฐานไว้ส�ำหรับความ อยู่ดี กินดี ต่อไปในอนาคต
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แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดำ� เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน�ำวิชาการต่าง ๆ มาใช้
คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มสี ำ� นึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี่ หมาะสม
ด�ำเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ ด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
* ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ได้ประมวลจากพระราชด�ำรัสเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 พระราชทานในโอกาสต่ า ง ๆ โดยได้ รั บ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ เ ผยแพร่ เพื่ อ เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ
ของทุกฝ่ายและประชาชน โดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
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ภาพพระราชทาน

ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มี
ความพอเพียงกับตัวเอง (Self-Sufficiency) อยูไ่ ด้โดยไม่เดือดร้อน ซึง่ ต้องสร้างพืน้ ฐาน
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของตนเองให้ดีเ สียก่อน คือให้ ต นเองสามารถอยู ่ ไ ด้ อ ย่ า ง
พอกินพอใช้ มิได้มุ่งหวังที่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้เจริญอย่างรวดเร็ว
แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว เพราะผู ้ ที่ มี อ าชี พ และฐานะเพี ย งพอที่ จ ะพึ่ ง ตนเองได้
ย่อมสามารถสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้เจริญอย่างรวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว
เพราะผูท้ มี่ อี าชีพและฐานะเพียงพอทีจ่ ะพึง่ ตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญ
ก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล�ำดับต่อไปได้
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หลักการพึ่งตนเอง หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)
ในการด�ำรงชีวิตให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ
1. ด้านจิตใจ ท�ำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส�ำนึก
ทีด่ ี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจติ ใจเอือ้ อาทร ประนีประนอม ซือ่ สัตย์
สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดังกระแส พระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จ
พระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกีย่ วกับการพัฒนาคน
ความว่า“...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจทีด่ ี คือ ความหนักแน่นมัน่ คงในสุจริตธรรม
และความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ จ นส� ำ เร็ จ ทั้ ง ต้ อ งมี กุ ศ โลบาย หรื อ วิ ธี
การอันแยบยลในการปฏิบัติงาน ประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิผลที่แน่นอน
และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”
2. ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง เป็นอิสระ ดังกระแสพระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จ
พระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า“...เพือ่ ให้
งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน ไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะท�ำงาน
ในหน้าทีอ่ ย่างเต็มที่ และให้มกี ารประชาสัมพันธ์กนั ให้ดี เพือ่ ให้งานทัง้ หมดเป็นงาน
ที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”
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3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด
พร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่า โดยให้ยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
ดังกระแสพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “...ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนึกว่าอยู่ได้
อีกหลายร้อยปี ถึงเวลานั้นลูกหลานของเราก็อาจหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป เป็นเรื่อง
ของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราก็ท�ำได้ ได้รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้พอสมควร...”
4. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยี
ที่เข้ามาใหม่มีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน
และเลือกใช้เฉพาะที่ สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ
สั ง คมไทยและควรพั ฒ นาเทคโนโลยี จ ากภู มิ ป ั ญ ญาของเราเอง ดั ง กระแส
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต รความว่ า “...การเสริ ม สร้ า งสิ่ ง ที่ ช าวบ้ า นชนบทขาดแคลน
และต้องการ คือความรู้ในด้านเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่
เหมาะสม...”  “...การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็มขนาด ในงานอาชีพ
หลักของประเทศย่อมจะมีปัญหา...”
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5. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมการพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มี
การมุง่ ทีก่ ารลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนีจ้ ะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุง่ ลดรายจ่าย
ก่อนเป็นส�ำคัญ และยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
ในระดั บ เบื้ อ งต้ น ดั ง กระแสพระราชด� ำ รั ส พระบาทสมเด็ จ พระชนกาธิ เ บศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “...การทีต่ อ้ งการให้ทกุ คน
พยายามทีจ่ ะหาความรูแ้ ละสร้างตนเองให้มนั่ คงนีเ้ พือ่ ตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะให้ตวั เอง
มีความเป็นอยูท่ กี่ า้ วหน้าทีม่ คี วามสุข พอมีพอกิน เป็นขัน้ หนึง่ และขัน้ ต่อไปก็คอื
ให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง...” “...หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันท�ำ
สักเศษหนึ่งส่วนสี่ ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤติได้...”
(ที่มา : เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด�ำรงชีวิต ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษ เพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ;
2552)
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หลักการทรงงาน 23 ประการ
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การที่ จ ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ ง จะทรงศึ ก ษาข้ อ มู ล
รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ สอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพืน้ ที่ ให้ได้รายละเอียดทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ทีจ่ ะ
พระราชทาน ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามความต้องการ
ของประชาชนหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ส�ำนักพระราชวัง)

2. ระเบิดจากข้างใน

หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน ที่เราเข้าไปพัฒนา
ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การน�ำเอาความเจริญ หรือบุคคล
จากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน/หมูบ่ า้ น ทีย่ งั ไม่ทนั ได้มโี อกาสเตรียมตัวหรือตัง้ ตัว

3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปญ
ั หาจะเริม่ จาก
จุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีค่ นมักจะมองข้าม “...ถ้าปวดหัว
คิดอะไรไม่ออก…ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...”

4. ทำ�ตามลำ�ดับขั้น

ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข
ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับประกอบอาชีพ
การพัฒนาประเทศต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน
ส่วนใหญ่กอ่ น จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขัน้ สูงโดยล�ำดับต่อไป
คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

39

5. ภูมิสังคม

การพัฒนาใด ๆ ต้องค�ำนึงถึง (1) ภูมิประเทศของบริเวณนั้น (ดิน, น�้ำ,
ป่า, เขา ฯลฯ) (2) สังคมวิทยา (นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น)

6. องค์รวม

ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ทรงมอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง

7. ไม่ติดตำ�รา

การพั ฒ นาตามแนวพระราชด� ำ ริ มี ลั ก ษณะของการพั ฒ นาที่ อ นุ โ ลม
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยา
แห่งชุมชน

8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

ทรงใช้ ห ลั ก ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยความเรี ย บง่ า ย และประหยั ด
ราษฎรสามารถท�ำได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สงิ่ ที่มอี ยู่ในภูมภิ าคนัน้ ๆ
มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก “ให้ปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูกป่าโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ”

9. ทำ�ให้ง่าย (Simplicity)

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนว
พระราชด�ำริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทรงโปรดที่จะท�ำสิ่งยากให้กลายเป็นง่าย
ท�ำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
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10. การมีส่วนร่วม

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้สาธารณชนประชาชน หรือเจ้าหน้าที่
ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึงความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ความต้องการของสาธารณชน “...ต้องหัดท�ำใจให้กว้างขวาง
หนักแน่ น รู ้ จัก รั บ ฟังความคิดเห็น แม้ก ระทั่งความวิ พ ากษ์ วิจารณ์ จากผู ้ อื่ น
อย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริง คือ การระดมสติปัญญา
และประสบการณ์อันหลากหลาย มาอ�ำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...”

11. ประโยชน์ส่วนรวม

“...ใครต่อใครก็มาบอกว่า ขอให้คดิ ถึงประโยชน์สว่ นรวมอาจมานึกในใจว่า
ให้ ๆ อยู่เรื่อย แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้
แต่ส่วนรวมอย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่มีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญเสมอ

12. บริการที่จุดเดียว

ทรงให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ” เป็นต้น
แบบในการบริหารรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการ
จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมด�ำเนินการ
และให้บริการประชาชน ณ ทีแ่ ห่งเดียว “...เป็นสองด้านก็หมายถึงว่า ทีส่ ำ� คัญปลายทาง
คือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์”

คู่มือ
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13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

การเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ทรงมองอย่างละเอียด ถึงปัญหาของธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเสือ่ มโทรม โดยพระราชทาน
พระราชด�ำริการปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก (ต้นไม้) ปล่อยให้ธรรมชาติชว่ ยในการฟืน้ ฟู
ธรรมชาติ

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม

ทรงน� ำ ความจริ ง ในเรื่ อ งความเป็ น ไปแห่ ง ธรรมชาติ และกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ และแนวปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญในการแก้ปญ
ั หา และปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น การน�ำน�้ำดีขับไล่น�้ำเสีย การใช้ผักตบชวาบ�ำบัด
น�้ำเสีย โดยดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน�้ำ

15. ปลูกป่าในใจคน

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้น
ก็จะพากันปลูกต้นไม้ ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” การที่จะฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส�ำนึกให้คนรักป่าเสียก่อน

16. ขาดทุนคือกำ�ไร

“...ขาดทุนคือก�ำไร Our loss is our gain… การเสีย คือการได้ ประเทศ
ก็จะก้าวหน้าและการที่คนจะอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”
หลักการ คือ “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร
คือ ความอยู่ดี มีสุขของราษฎร “...ถ้าเราท�ำอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุด ที่เราเสียนั้น
เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่ง
คือ เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน...”
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17. การพึ่งตนเอง

การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริเพือ่ แก้ไขปัญหาใน เบือ้ งต้นด้วยการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้เขาแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ
การพัฒนาให้เขาสามารถอยูใ่ นสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึง่ ตนเองได้”
ในที่สุด

18. พออยู่พอกิน

ส�ำหรับประชาชนที่ตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์เข็ญนั้น ได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือให้เขาได้สามารถอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” เสียก่อนแล้ว จึงค่อย
ขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชน
จะได้ก�ำไรจะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ต่อไป...”

19. เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งหรือภูมคิ มุ้ กันทุกด้าน
ซึง่ จะสามารถท�ำให้อยูไ่ ด้อย่างสมดุลในโลกแห่งการเปลีย่ นแปลง ปรัชญานีส้ ามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับ บุคคล ชุมชน องค์กร และทุกภาคส่วน

20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท�ำประโยชน์
ให้แก่สว่ นรวมได้มากกว่าผูท้ มี่ คี วามรูม้ าก แต่ไม่มคี วามสุจริต ไม่มคี วามบริสทุ ธิใ์ จ...”

21. ทำ�งานอย่างมีความสุข

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเกษมส�ำราญ
และทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน “...ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไร
จะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”
คู่มือ
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22. ความเพียร : พระมหาชนก

พระบาทสมเด็ จ พระชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มท�ำโครงการต่าง ๆ ในระยะแรก ที่ไม่มีความพร้อมมากนัก
และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย
มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข

23. รู้ - รัก - สามัคคี

รู้ : การที่เราจะลงมือท�ำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึง ปัจจัยทั้งหมด
รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา
รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา
เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้น ๆ
สามัคคี : เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติ ต้องค�ำนึงเสมอว่า เราท�ำคนเดียวไม่ได้
ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหา
ให้ลุล่วงด้วยดี
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แนวคิดทฤษฎีใหม่

คือพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดิน
และน�้ำ  เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี 3 ขั้นตอน
ดังนี้

1. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน�้ำเพื่อใช้เก็บกักน�้ำฝนในฤดูฝน
และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน�้ำต่าง ๆ พื้นที่
ส่วนทีส่ อง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพือ่ ใช้เป็นอาหารประจ�ำวันส�ำหรับ
ครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วน
ที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ
เพือ่ ใช้เป็นอาหารประจ�ำวัน หากเหลือบริโภคก็นำ� ไปจ�ำหน่าย พืน้ ทีส่ ว่ นทีส่ ี่ ประมาณ
10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่น ๆ
คู่มือ
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2. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง

เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตน จนได้ผลแล้ว
ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง
ร่วมใจกันด�ำเนินการในด้าน
1. การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
2. การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ�ำหน่าย)
3. การเป็นอยู่ (กะปิ น�้ำปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)
5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)
6. สังคมและศาสนา

3. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม

เมื่อด�ำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ก็ควร
พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือ
แหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษทั ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ
- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต�่ำ  (ซื้อข้าว
เปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)
- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต�่ำ  เพราะรวมกันซื้อเป็น
จ�ำนวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปด�ำเนิน
การในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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การประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา
โมเดล
การจัดการพืน้ ทีใ่ นรูปแบบต่าง ๆ ตามภูมสิ งั คม ประยุกต์จากพระราชด�ำริ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีป่ ระเทศไทยซึง่ เป็นการผสมผสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ เข้ากับภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านทีอ่ ยูอ่ ย่าง สอดคล้อง
กับธรรมชาติในพืน้ ที่ ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสมกับพืน้ ที่
เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ สร้างความมัน่ คงทางอาหาร เป็นการทีใ่ ห้ธรรมชาติจดั การตัวมันเอง
โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันส�ำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งในขั้นพื้นฐาน เน้นการ
พึง่ พาตนเอง ด้าน น�ำ 
้ อาหาร และพลังงานอย่างเป็นระบบ สามารถน�ำผลผลิต
ที่ ไ ด้ ม าต่ อ ยอด แปรรู ป ในขั้ น ก้ า วหน้ า เพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานราก
และคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม สร้างความสามัคคีในชุมชน
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โคก-หนอง-นา โมเดล มีองค์ประกอบดังนี้

ที่มา : https://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/knowledge/
case-study-detail.php?id=17
1. โคก : พื้นที่สูง
- ดินที่ขุดท�ำหนองน�้ำนั้นให้น�ำมาท�ำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชด�ำริ
- ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ท�ำให้พออยู่ พอกิน
พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขัน้ พืน้ ฐาน ก่อนเข้าสูข่ นั้ ก้าวหน้า คือ ท�ำบุญ
ท�ำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
- ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
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2. หนอง : หนองน�้ำหรือแหล่งน�้ำ
- ขุดหนองเพื่อกักเก็บน�้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจ�ำเป็น และเป็นที่รับน�้ำ
ยามน�้ำท่วม (หลุมขนมครก)
- ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน�้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
โดยขุ ด ให้ ค ดเคี้ ย วไปตามพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ น�้ ำ กระจายเต็ ม พื้ น ที่ เ พิ่ ม ความชุ ่ ม ชื้ น
ลดพลังงานในการรดน�้ำต้นไม้
- ท�ำ ฝายทดน�้ำ เพื่อเก็บน�้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่
โดยรอบไม่มกี ารกักเก็บน�ำ 
้ น�ำ้ จะหลากลงมายังหนองน�ำ 
้ และคลองไส้ไก่ ให้ทำ� ฝาย
ทดน�้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
- พัฒนาแหล่งน�้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน�้ำไว้
ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน�้ำยามน�้ำหลาก

โคก หนองนา โมเดล เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร
ซึ่งมักอยู่ในพื้นที่กลางน�้ำ  ได้ท�ำการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญา
พื้นบ้านแปลงสู่ค�ำภาษาไทยที่ชาวบ้านเข้าใจง่าย ๆ คือ “โคก หนอง นา” โดย
ยึดหลักว่า ดินที่ขุดท�ำหนองน�้ำนั้นให้น�ำมาท�ำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3 อย่าง
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ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชด�ำริ หนองน�ำ้ เพือ่ ให้นำ�้ กระจายไปเต็มพืน้ ที่
ให้ขดุ “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน�ำ้ รอบพืน้ ทีต่ ามภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน โดยขุดให้
คดเคีย้ วไปตามพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้นำ�้ กระจายเต็มพืน้ ทีเ่ พิม่ ความชุม่ ชืน้ ลดพลังงานในการ
รดน�้ำต้นไม้ นอกจากนั้นยังสามารถท�ำ ฝายทดน�้ำ เพื่อเก็บน�้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มาก
ที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน�้ำ  น�้ำจะหลากลงมายังหนองน�้ำ 
และคลองไส้ไก่ ให้ท�ำฝายทดน�้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง ส่วนพื้นที่นานั้นให้ยกคันนา
ให้สงู และกว้าง โดยสูง 1-1.2 เมตร ความกว้างตามความเหมาะสม เพือ่ ให้นาสามารถ
กักเก็บน�้ำไว้ได้ในยามน�้ำหลาก ท�ำนาน�้ำลึก ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจาก
การฟืน้ ฟูดนิ ด้วยการท�ำเกษตรอินทรีย์ คืนชีวติ เล็ก ๆ หรือจุลนิ ทรียก์ ลับคืนแผ่นดิน
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เติบโตด้วยดินที่อุดมจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลง ใช้การ
ควบคุมปริมาณน�้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ท�ำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก
คนกิน บนคันนา และโดยรอบพืน้ ทีป่ ลูกพืช ผัก สวนครัว เลีย้ งหมู เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลา
ท�ำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้า
สู่ขั้นก้าวหน้า คือ ท�ำบุญ ท�ำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
มีการพัฒนาแหล่งน�้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน�้ำไว้ใช้
ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน�้ำยามน�้ำหลาก
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3. นา :

- พื้ น ที่ น านั้ น ให้ ป ลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย ์ พื้ น บ้ า น โดยเริ่ ม จากการฟื ้ น ฟู ดิ น
ด้วยการท�ำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดิน
ใช้การควบคุมปริมาณน�้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ท�ำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัย
ทั้งคนปลูก คนกิน
- ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน�้ำยามน�้ำท่วม ปลูกพืช
อาหารตามคันนา
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4. คลองไส้ไก่
- ช่วยระบายน�้ำรอบพื้นที่ โดยขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยว เพื่อให้น�้ำไหล
ได้ทั่วถึงตลอดทั้งพื้นที่ เพื่อใช้ท�ำการเกษตรและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน
และต้นไม้โดยรอบ
5. ฝายชะลอน�้ำ
- ช่วยชะลอและกักเก็บน�้ำจากต้นน�้ำไว้ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้น�้ำหลากลงมา
สร้างความเสียหายกับพื้นที่ลุ่มด้านล่าง และช่วยกักตะกอนดินไม่ให้ลงมาสะสม
ในหนอง คลอง บึง หรือเขื่อน นอกจากนั้น ส�ำหรับพื้นที่กลางน�้ำฝายชะลอน�้ำ
ยังช่วยยกระดับน�้ำเพื่อเก็บไว้ในพื้นที่อีกด้วย
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แบบที่ 1 พื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:1

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการขับเคลื่อนโครงการตามแนวทาง “โคก หนอง นา
โมเดล” ทุกหมู่บ้าน โดยมี 6 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 2 พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:1
คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

55

แบบที่ 3 พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:2
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แบบที่ 4 พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:3
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แบบที่ 5 พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 2:3
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แบบที่ 6 พื้นที่ 5 ไร่ สัดส่วน 1:1
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เกษตรผสมผสาน
(Integrated farming)

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบ
การเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน ภายใต้การเกือ้ กูล ประโยชน์ตอ่ กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การอยู่รวมกัน
อาจจะอยูใ่ นรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว์ หรือสัตว์กบั สัตว์กไ็ ด้
ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลส�ำเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ
และด�ำเนินการ โดยให้ความส�ำคัญต่อกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ทีด่ นิ
ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จัก
น�ำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิต
อีกชนิดหนึง่ หรือหลายชนิดภายในไร่นาแบบครบวงจร ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว
คือ การเลี้ยงไก่ หรือเลี้ยงสุกรบนบ่อปลา การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงผึ้ง
ในสวนผลไม้ เป็นต้น
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ตามแนวคิดดังกล่าวมีหลักการพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญ 2 ประการ คือ
1. ต้องมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป
2. ต้องเกิดการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ

ระบบไร่นาสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming System)
เป็นระบบการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อตอบสนอง
ต่อการบริโภคหรือลดความเสี่ยงจากราคา ผลิตผลที่มีความไม่แน่นอนเท่านั้น
โดยมิได้มกี ารจัดการให้กจิ กรรมการผลิตเหล่านัน้ มีการผสมผสานเกือ้ กูลกัน เพือ่ ลด
ต้นทุนในการผลิตหรือค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมเหมือนเกษตรผสมผสาน แต่การท�ำ
ไร่นาสวนผสม
อาจมีการเกื้อกูลกันจากกิจกรรมการผลิตบ้าง แต่กลไกการเกิดขึ้นนั้น
เป็นแบบ “เป็นไปเอง” มิใช่เกิดจาก “ความรู้ ความเข้าใจ” อย่างไร ก็ตามไร่นาสวนผสม
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกร ผู้ด�ำเนินการให้เป็นการด�ำเนิน
การในลักษณะของระบบเกษตรผสมผสานได้
จากการท�ำเกษตรกระแสหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำเกษตรเชิงเดี่ยว
หรือการผลิตสินค้า เกษตรชนิดเดียว เกิดปัญหาหลาย ๆ ด้าน คือ
1. รายได้ของครัวเรือนไม่มีเสถียรภาพ
2. เศษวัสดุจากพืชและมูลสัตว์ไม่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
3. การผลิตสินค้าเดี่ยวบางชนิดใช้เงินลงทุนมาก
4. ครัวเรือนต้องพึ่งพิงอาหารจากภายนอก
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการที่หาระบบการผลิตในไร่นา ที่สามารถใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ท�ำกินขนาดเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิต ลดการพึ่งพิง
เงินทุน ปัจจัยการผลิตและอาหารจากภายนอก เศษพืชและมูลสัตว์ ซึง่ เป็นผลพลอยได้
จากกิจกรรมการผลิต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่นา และท�ำให้ผลผลิตและรายได้
เพิ่มขึ้น ระบบการผลิตดังกล่าวคือ เกษตรผสมผสาน  
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วัตถุประสงค์ของการเกษตรผสมผสาน
1. เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้
2. เพื่อลดการพึ่งพาด้านเงินทุน ปัจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก
3. เพื่อให้เกิดการประหยัดทางขอบข่าย
4. เพิ่มรายได้จากพื้นที่เกษตรขนาดย่อยที่จ�ำกัด
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ลดการท�ำลายสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกษตรกรมีความเป็นอิสระในการด�ำรงชีวิต        
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วิธีการแบ่งสัดส่วนกิจกรรมเกษตร
ระบบผสมผสาน
เกษตรผสมผสานเป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน�้ำ 
เพือ่ การเกษตรในทีด่ นิ ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สงู สุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานพระราชด�ำรินี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร การจัดการพื้นที่
แบ่งได้เป็น 4 ส่วน คือ 30:30:30:10 ดังนี้    

ขุดสระเก็บกักน้ำ�

พืน้ ทีป่ ระมาณ 30% ให้ขดุ สระเก็บกักน�ำ 
้ เพือ่ ให้มนี ำ�้ ใช้ สม�ำ่ เสมอตลอดปี
โดยเก็บกักน�้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง
ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ และพืชน�้ำต่าง ๆ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ

ปลูกข้าว

พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ�ำวัน
ส�ำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพงเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้

ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก

พืน้ ทีป่ ระมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ
อย่างผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ�ำวัน
หากเหลือจากการบริโภคก็น�ำไปขายได้
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เป็นที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ

พื้นที่ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง คันดิน
โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะช�ำ ฉางเก็บผลิตผล
การเกษตร ฯลฯ นี่เป็นทฤษฎีปฏิบัติจริง พื้นที่เป็นนาทั้งหมดหรือไร่สวนด้วย

จุดเด่นของการเกษตรผสมผสาน

1) การลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้
2) รายได้สม�่ำเสมอ
3) การประหยัดทางขอบข่าย ค่าใช้จ่ายในไร่นาลดลง มีรายได้สุทธิ
เพิ่มมากขึ้น
4) ลดการพึ่งพิงจากภายนอก
5) ลดการว่างงานตามฤดูกาล มีงานท�ำทั้งปี ท�ำให้ลดการอพยพแรงงาน

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการทำ�เกษตรผสมผสาน

ระบบเกษตรผสมผสาน เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของระบบเกษตรกรรม
ที่ มี กิ จ กรรมตั้ ง แต่ 2 กิ จ กรรมขึ้ น ไปในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น และกิ จ กรรมเหล่ า นี้
จะมีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นระบบ
ที่น�ำไปสู่ การเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) จึงก่อให้เกิดผลดี
และประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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1. ลดความเสี่ ย งจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้ า อากาศ
จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทมี่ คี วามแปรปรวนในแต่ละปี ซึง่ มีแนวโน้มจะรุนแรง
มากขึ้น เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง น�้ำท่วมฉับพลัน เป็นต้น จึงเป็นปัญหา
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตรเพียงอย่างเดียว เช่น
ข้าว หรือพืชไร่ ดังนั้น หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้ง
เกษตรกรบางส่วนจึงได้พยายามศึกษาและพัฒนาการแปรเปลีย่ นพืน้ ทีน่ า หรือไร่นา
บางส่วนมาด�ำเนินการระบบเกษตรผสมผสานทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น ปลูกพืชสวน
(ไม้ผล พืชผัก) การเลี้ยงสัตว์ หรือการเลี้ยงปลาทดแทน รายได้จากการปลูกข้าว
หรือพืชไร่ที่อาจเสียหาย จากสภาวะฝนแล้งหรือน�้ำท่วม
2. ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต ในการด�ำเนินระบบ
การเกษตรทีม่ เี พียงกิจกรรมเดียว ทีม่ กี ารผลิตเป็นจ�ำนวนมาก ผลผลิตทีไ่ ด้เมือ่ ออก
สู่ตลาดพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ ไม้ผล หรือพืชผัก เมื่อมีปริมาณเกิน
ความต้องการของตลาดย่อมท�ำให้ราคาของผลผลิตต�่ำลง การแปรเปลี่ยนพื้นที่นา
หรือไร่บางส่วนมาด�ำเนินการ ระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถช่วยลดความเสีย่ ง
จากความผันแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได้ เนื่องจากเกษตรกรสามารถ
เลือกชนิดพืชปลูกและเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
เป็นอย่างดี
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3. ลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช ในการด�ำเนินกิจกรรม
การปลูกข้าว หรือพืชไร่เพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะมีความเสีย่ งอย่างมาก เมือ่ เกิด
การระบาดของศัตรูพชื ขึน้ เช่น กรณีการระบาดของเพลีย้ กระโดดสีนำ�้ ตาล และโรค
ใบหงิกอย่างรุนแรงในปี 2532-2533 ท�ำให้พื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
ในเขตภาคกลางได้รับความเสียหายอย่างมาก เกษตรกรต้องประสบความสูญเสีย
ครั้งยิ่งใหญ่ โดยไม่มีรายได้จากกิจกรรมอื่นมาเจือจุนครอบครัว
4. ช่วยเพิม่ รายได้และกระจายรายได้ตลอดปี การด�ำเนินกิจกรรมในระบบ
เกษตรผสมผสาน มีกจิ กรรมหลายกิจกรรมในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นรายได้ รายวัน รายสัปดาห์
รายเดือน และรายได้ประจ�ำฤดูกาล ตัวอย่างเช่น มีรายได้ประจ�ำวันจากการ
ขายพืชผัก รายได้ประจ�ำสัปดาห์จากการเพาะเห็ดฟางในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.- เม.ย.)
รายได้ประจ� ำ เดื อนจากไม้ผลอายุสั้น ได้แก่ กล้วย ฝรั่ ง ละมุ ด และรายได้
ประจ�ำฤดูกาลจากข้าว ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง ถั่วเขียว ที่ปลูกหลังนา
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5. ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพันธุ์ (Species Diversity)
การด�ำเนินระบบเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน
พบว่าท�ำให้เกิดความหลากหลายทางชีวพันธุ์ (Species Diversity) เกิดขึ้นในพื้นที่
6. ช่วยกระจายการใช้แรงงาน ท�ำให้มีงานท�ำตลอดปี เป็นการลดปัญหา
การเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกภาคการเกษตร และในสภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
ของประเทศขณะนี้ ท�ำให้เกิดปัญหาคนว่างงานจ�ำนวนมาก ระบบเกษตรผสมผสาน
จะรองรับแรงงานเหล่านี้ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรม
หลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการใช้แรงงานแตกต่างกันไป เมือ่ รวมกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านีไ้ ว้ดว้ ยกันในระบบเกษตรผสมผสาน จึงมีการใช้แรงงานมากขึน้ มีการกระจาย
แรงงานไปตามกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกษตรที่มี
กิจกรรมเดียว ดังเช่น ข้าวหรือพืช ไร่ และสามารถลดปัญหาการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ออกจากพื้นที่ได้ถึง ร้อยละ 87
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7. ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับ
ไร่นา เป็นการช่วยอนุรกั ษ์ทรัพยากรในระดับไร่นา ไม่ให้เสือ่ มสลายหรือถูกใช้ให้หมด
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากระบบ เกษตรผสมผสานจะมีการเกื้อกูลประโยชน์
ต่อกัน เช่น ปลูกไม้ผลรอบบ่อปลา และเลีย้ งไก่เนือ้ บนบ่อปลา แล้วพบว่ามูลและอาหาร
ของไก่ ที่ตกลงไปในบ่อปลา จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชอาหารของปลา ท�ำให้
ปลามีอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อมีมากเกินไปจะแย่งอากาศในน�้ำกับปลา (น�้ำจะ
มีสีเขียวเข้ม) ท�ำให้ปลาขาดอากาศ จึงจ�ำเป็นต้องมีการระบายน�้ำออกจากบ่อปลา
โดยปล่อยลงนาข้าว จากผลการด�ำเนินงานนีจ้ ะพบว่าเกษตรกรสามารถลดปริมาณ
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวได้ จากผลการสุ่มตัวอย่างผลผลิต พบว่าแปลงของเกษตรกร
ที่มีการใส่ปุ๋ยอัตรา 50 กก./ไร่ จะได้ผลผลิต 764 กก./ไร่ แต่แปลงที่ใส่น�้ำจาก
บ่อเลีย้ งปลา ร่วมกับการใช้ปยุ๋ 21.4 กก./ไร่ จะได้ผลผลิต 759 กก./ไร่ แม้จะแตกต่างกัน
ไม่มากนัก แต่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงได้
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8. ช่วยให้เกษตรกรมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน
ในการด�ำเนินระบบเกษตรผสมผสานทีม่ หี ลายกิจกรรม ช่วยท�ำให้เกษตรกรสามารถ
มีอาหารไว้บริโภคในครอบครัวครบทุกหมู่ โดยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะได้
จากข้าว ข้าวโพด อาหารประเภทโปรตีน จะได้จากไก่ ปลา พืชตระกูลถั่ว อาหาร
ประเภทวิตามิน เส้นใยจากพืชผักผลไม้และเห็ดฟาง ช่วยท�ำให้เกษตรกรสามารถ
ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยค่ า อาหารและมี ก าร ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพโภชนาการและสุ ข ภาพ
ของเกษตรกรในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
9. ช่วยท�ำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น การด�ำเนินกิจกรรมในระบบ
เกษตรผสมผสาน ช่วยท�ำให้มีการกระจายการใช้แรงงานท�ำให้มีงานท�ำตลอด
ทัง้ ปี และมีการกระจายรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการลดปัญหาการเคลือ่ นย้าย
แรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสูภ่ าคอืน่ ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขาย
บริการต่าง ๆ เมื่อไม่มีการอพยพแรงงานออกจากท้องถิ่น ท�ำให้ครอบครัวได้อยู่กัน
พร้อมหน้าทัง้ พ่อ แม่ ลูก ช่วยท�ำให้สภาพจิตใจดีขนึ้ สภาพทางสังคมในท้องถิน่ ดีขนึ้
ช่วยท�ำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น
คู่มือ
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สรุป

เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรทีม่ กี ารปลูกพืช และหรือมีการเลีย้ ง
สัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดจะต้องเกื้อกูลประโยชน์
ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหมาะสม เพือ่ ก่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม และเพิม่ พูนความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกระบวนการทีม่ กี ารจัดการอย่างมีระบบ สามารถน�ำไป
บูรณาการใช้ได้กับทุกพื้นที่และทุกภูมิศาสตร์ เป็นแนวคิดที่ท�ำได้จริง แก้ปัญหา
ได้จริงและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี
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ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
ศาสตร์พระราชา ความสุขอย่างยั่งยืน
ลองปรับใช้ ไม่จนแน่นอน
ทฤษฎีบนั ได 9 ขัน้ สูค่ วามพอเพียง เป็นแนวทางทีใ่ ช้ลำ� ดับขัน้ เพือ่ เดินตาม
ไปทีละขั้น ค่อย ๆ ก้าวไปแบบยั้งยืนและมั่นคง ซึ่งหากใครท�ำตามได้ รับรองว่า
ไม่มีจนแน่นอน โดยแต่ละขั้นจะมีดังนี้

ที่มา : https://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/knowledge/
case-study-detail.php?id=16
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บันไดขั้นที่ 1-4 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน
ขั้นที่ 1 พอกิน

พืน้ ฐานทีส่ ดุ ของมนุษย์ คือ ความต้องการปัจจัย 4 และประการส�ำคัญทีส่ ดุ
ของปัจจัย 4 คือ อาหาร ขั้นที่ 1 ของแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือ ตอบค�ำถามให้
ได้ว่า “ท�ำอย่างไรจึงจะพอกิน” โดยให้ความส�ำคัญกับ ข้าวปลาอาหาร ไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับเงิน ซึ่งเป็นเพียงแค่ “ตัวกลาง”(4 ม.ค.2559 : มจ.สิทธิพร กฤดากร
บิดาแห่งการเกษตรไทย)   ในการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักว่า
“เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง”เกษตรกรต้องเริ่มจากการอยู่ให้ได้
โดยไม่ใช้เงิน มีอาหารพอมี พอกิน ด้วยการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ให้พอกิน ชาวนา
ต้องเก็บข้าวไว้ให้เพียงพอส�ำหรับการมีกินทั้งปี ไม่ขายข้าวเปลือกเพื่อน�ำเงินไปซื้อ
ข้าวสาร
นอกจากนั้ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของ “พอกิ น ” ยั ง มี ค วามหมายรวมไปถึ ง
ความปลอดภัยในอาหาร กินอย่างไรให้มีสุขภาพดี ไม่สะสมเอาความเจ็บไข้ได้ป่วย
ไว้ในร่างกาย นี่คือความหมายของบันไดขั้นที่ 1 ที่เกษตรกรต้องก้าวข้ามให้ได้
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ขั้นที่ 2-4 พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น

เกิดขึ้นได้พร้อมกัน ด้วยค�ำตอบเดียวคือ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์
4 อย่าง” ซึ่งป่า 3 อย่างจะให้ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพรส�ำหรับรักษาโรค
ทั้งโรคคน โรคพืช โรคสัตว์ ให้ไม้ส�ำหรับท�ำบ้านพักที่อยู่อาศัย และให้ความร่มเย็น
กับบ้าน กับชุมชน กับโลกใบนี้ ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจน
ของเกษตรกรไทย
ซึ่ ง ได้ รั บ การพิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า สามารถแก้ ป ั ญ หาได้ จ ริ ง และยั ง สามารถ
ย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งสะสมพอกพูนจากการท�ำเกษตรเชิงเดี่ยว ปัญหา
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร ปัญหาความขาดแคลนน�ำ ภัยแล้ง ทัง้ หมดล้วนแก้ไข
ได้จากแนวคิดป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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บันไดขั้นที่ 5-9 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า
ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน

เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมั่นว่าสังคมไทยเป็นสังคมบุญ สังคมทาน
ไม่เน้นการแลกเปลีย่ นทางการค้า แต่เน้นการท�ำบุญ ไม่เน้นการสะสมเป็นของส่วนตัว
แต่เน้นการให้ทานและสะสมโดยมอบให้เป็นทรัพย์สินส่วนรวมโดยวัด หรือศาสน
สถานตามแต่ละศาสนาเป็นศูนย์กลาง
เป็นการฝึกจิตใจ ให้ละซึ่งความโลภ และกิเลสในการอยากได้ ใคร่มี
ลดปัญหาช่องว่างระหว่างชนชัน้ ตามความหมายอันลึกซึง้ ของค�ำ “ยิง่ ท�ำยิง่ ได้ ยิง่ ให้
ยิง่ มี” การให้ไปคือได้มา และเชือ่ มัน่ ในฤทธิข์ องทาน ว่าทานมีฤทธิจ์ ริง และจะส่งผล
กลับมาเป็นเพื่อน เป็นกัลยาณมิตร เป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันในทุกสถานการณ์
แม้ในวันที่โลกนี้ประสบกับวิกฤตการณ์

คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

75

ขั้นที่ 7 เก็บรักษา

ขั้นต่อไปหลังจากสามารถพึ่งตนเองได้ พอมี พอเหลือท�ำบุญ ท�ำทานแล้ว
คือการรู้จักเก็บรักษา ซึ่งเป็นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และการรู้จักเก็บรักษา
ยังเป็นการสร้างรากฐานของการเอาตัวรอดในเวลาเกิดวิกฤตการณ์ โดยยึดแนวทาง
ตามวิถีชีวิตชาวนาสมัยก่อนซึ่งเก็บรักษาข้าวไว้ในยุ้งฉางเพื่อ ให้พอมีกินข้ามปี
คัดเลือกและเก็บรักษา “ข้าวพันธุ์” ไว้ส�ำหรับเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อไป
ซึง่ ผิดกับวิถชี าวนาในปัจจุบนั ทีใ่ ช้วธิ กี ารขายข้าวทัง้ หมด แล้วน�ำเงินทีข่ ายได้
ไปซือ้ พันธุข์ า้ วเพือ่ ปลูกในปีตอ่ ไป ส่งผลให้เกิดการขาดความมัน่ คงและเปรียบเสมือน
การใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางสายความประมาท เพราะหากเกิดภัยแล้ง น�้ำท่วม
ผลผลิตไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ ย่อมหมายถึงปัญหาหนี้สินและการขาดแคลนพันธุ์ข้าว
ส�ำหรับปลูกในปีต่อไป
นอกจากเก็บพันธุ์ข้าวแล้ว ยังเน้นให้รู้จักวิธีการถนอมอาหาร การสะสม
อาหารไว้กนิ ในยามหน้าแล้ง ด้วยการแปรรูปอาหารหลากชนิด อาทิ ปลาร้า ปลาแห้ง
มะขามเปียก พริกแห้ง หอม กระเทียม เพื่อเก็บไว้กินในอนาคต
76

คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นที่ 8 ขาย

เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจการค้า แต่ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจ
หลังเขา การค้าขายสามารถท�ำได้ แต่ท�ำภายใต้การรู้จักตนเอง รู้จักพอประมาณ
และท�ำไปตามล�ำดับ โดยของทีข่ าย คือ ของทีเ่ หลือจากทุกขัน้ แล้วจึงน�ำมาขาย เช่น
ท�ำนาอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดสารเคมี ไม่ท�ำลายธรรมชาติ ได้ผลผลิตเก็บไว้พอกิน
เก็บไว้ ท�ำพันธุ์ ท�ำบุญ ท�ำทาน แล้วจึงน�ำมาขายด้วยความรู้สึกของการ “ให้”
อยากที่จะให้สิ่งดี ๆ ที่เราปลูกเอง เผื่อแผ่ให้กับคนอื่น ๆ ได้รับสิ่งดี ๆ นั้น ๆ ด้วย
การค้าขายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการค้าทีม่ องกลับด้าน “เพราะรัก
คุณจึงอยากให้คุณได้รับในสิ่งดี ๆ” พอเพียง เพื่ออุ้มชู เผื่อแผ่ แบ่งปัน ไปด้วยกัน
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ขั้นที่ 9 เครือข่าย กองกำ�ลังเกษตรโยธิน

คือการสร้างกองก�ำลังเกษตรโยธิน หรือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ทั้งประเทศ เพื่อขยายผลความ ส�ำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติ
แนวคิด และวิถีการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคม ในชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาวิกฤต
4 ประการ อันได้แก่ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณ์โรคระบาด
ทัง้ ในคน สัตว์ พืช วิกฤตเศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง วิกฤตความขัดแย้งทางสังคม
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ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”

ท่ า มกลางสถานการณ์ ข องประเทศไทยในปั จ จุ บั น ที่ ก าลั ง เผชิ ญ กั บ
ผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ที่ส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคม
และอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก รวมถึงวิกฤตด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้งและน�้ำท่วม ที่คาดว่า
จะมีความรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงความ ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างมากขึ้น
ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น ท�ำให้เศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศเกิดความเสียหาย น�ำไปสูป่ ญ
ั หาความยากจนและความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสั ง คม ตลอดจนระบบการผลิ ต ทางการเกษตรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ เนื่ อ ง
กับความมัน่ คงด้านอาหารและน�ำ 
้ ขณะทีร่ ะบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสือ่ มโทรมลง
คู่มือ
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ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้ถูกก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา
ต่อยอดและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน ให้พึ่งตนเอง
มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มี
วิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยูเ่ ย็น เป็นสุข” ทัง้ นี้ กรมการพัฒนาชุมชน
ได้ ร ่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ก สิ ก รรมธรรมชาติ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี โดยน้อมน�ำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นขัน้ ตอน โดยใช้หมูบ่ า้ น
เป็นฐานของการพัฒนา มุง่ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้ทกุ ครัวเรือน และพัฒนาคนให้มคี วามรู้
และปรับตัวให้สามารถด�ำเนินชีวติ อย่างมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ ท่ามกลางวิกฤติ
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดท�ำโครงการที่ประยุกต์ การใช้
ศาสตร์พระราชาและน้อมน�ำเอาแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ กว่า 40 ทฤษฎี ทีท่ รงพระราชทานไว้ ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบ
เชิงภูมศิ าสตร์สงั คมไทย เพือ่ การพึง่ ตนเองและรองรับภัยพิบตั ิ ในรูปแบบ “โคก หนอง
นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิภาคสังคม
ต่าง ๆ ผ่านการท�ำงานในรูปแบบของการจ้างงาน การร่วมกันลงแรง และบูรณา
การการทางานจากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
และชุมชน
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ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล (ศรท.)

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามภูมิสังคมเพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน ด้วยการน�ำหลักทฤษฎีใหม่ ด้านการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพของ
คน ดิน น�้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ มาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในรูปแบบ โคก หนอง นา
โมเดล ตามแนวความคิด มีองค์ประกอบต่าง ๆ ทางภูมิสังคมดังนี้
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1. องค์ประกอบทางด้านภูมิ (ด้านกายภาพ ในรูปแบบ โคก หนอง
นา โมเดล)
องค์ประกอบ

รายละเอียด

ปริมาณ

โคก

หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
ในด้ า นต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสม
ของสภาพภูมิสังคม เช่น
1) พื้นที่ท�ำการเกษตรส�ำหรับปลูกพืช
อายุสนั้ และพืชอายุยาวในรูปแบบต่าง ๆ
เช่ น การปลู ก พื ช ผสมผสาน หรื อ
การปลูกป่าสามอย่าง เพื่อประโยชน์
สี่อย่าง หรือการปลูกป่า 5 ระดับ หรือ
วนเกษตร หรือการปลูกไม้ยืนต้น หรือ
สวนป่า หรือสวนผลไม้ เป็นต้น
2) พื้นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักอาศัย
ถาวร หรือบ้านพักอาศัยกึ่งถาวร หรือ
ศาลาเอนกประสงค์ หรือเพิงพักผ่อน
หรือเถียงนา เป็นต้น
3) พื้ น ที่ กิ จ กรรมอื่ น ๆที่ ส นั บ สนุ น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ เช่น
โรงเลีย้ งสัตว์ หรือ โรงแปรรูป หรือยุง้ ข้าว
หรื อ โรงเก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเกษตร
หรือโรงเพาะเห็ด หรือฐานการเรียนรู้
ต่าง ๆ เป็นต้น

1) พื้ น ที่ โ คก ขนาดพื้ น ที่ ค วรมี ต าม
ความต้ อ งการในการใช้ ป ระโยชน์
และความเหมาะสมตามลักษณะทาง
ภูมิสังคมของพื้นที่ โดยใช้ดินที่ได้จาก
การขุดหนอง หรือจากการขุดคลองใส้ไก่
มาถมเป็นโคก (งดใช้ดินจากภายนอก
พื้นที่มาถม) ขนาดพื้นที่ โคก สามารถ
ปรับตามสภาพภูมสิ งั คมได้ในช่วงขนาด
20 - 60% ของพื้นที่ทั้งหมด
2) ความสูงของโคก ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์และความ
เหมาะสมตามลั ก ษณะทางภู มิ สั ง คม
ของพื้นที่ มีรูปแบบได้ทั้งการถมดิน
แบบกระจายตัว ที่มีความสูงของดิน
ถมไม่เกิน 0.50 เมตร หรือ การถมดิน
แบบเฉพาะจุด ที่มีขนาดความสูงของ
ดินถมในจุดที่สูงที่สุด ไม่ควรน้อยกว่า
2.00 เมตร
3) ต้ อ งมี กิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์
ตามรายละเอียด ข้อ 1) 2) 3) อย่างน้อย
1 กิจกรรม
4) มี ก ารปลู ก ไม้ ยื น ต้ น อย่ า งน้ อ ย
10 ชนิด ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย
5) ต้องมีการเลีย้ งสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด
ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย

82

คู่มือ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบ

รายละเอียด

ปริมาณ

หนอง

หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
ด้านการบริหารจัดการน�ำ 
้ ภาพในพืน้ ที่
ท�ำกินของตนเอง เพื่อเก็บกักน�้ำ  หรือ
เพื่ อการกระจายความชุ่ม ชื้นของน�้ำ 
ตามความเหมาะสมของสภาพภูมสิ งั คม
เช่น
1) พื้ น ที่ ห นองน�้ ำ  ที่ มี รู ป ทรงอิ ส ระ
มี ค วามลึ ก ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพ/
ประเภทดิ น ตามภู มิ สั ง คม หรื อ ตาม
การใช้ประโยชน์ด้านการเลี้ยงสัตว์น�้ำ
2) พื้นที่คลองใส้ไก่ ที่มีรูปทรงอิสระ
มี ค วามลึ ก ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพ/
ประเภทดิ น ตามภู มิ สั ง คม หรื อ ตาม
การใช้ ป ระโยชน์ ด ้ า นการกระจาย
ความชุ่มชื้น

1) พื้นที่หนองหรือคลองใส้ไก่ ขนาด
พื้นที่ ควรมีปริมาตรการขุดตามความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์ ทั้งในด้าน
การกักเก็บน�้ำ  หรือการใช้ประโยชน์
ในด้านการกระจายความชุ่มชื้น ขึ้นอยู่
กั บ ความเหมาะสมตามลั ก ษณะทาง
ภูมิสังคมของพื้นที่ ขนาดพื้นที่หนอง
หรือคลองใส้ไก่ สามารถปรับตามสภาพ
ภู มิ สั ง คมได้ ใ นช่ ว งขนาด 10-40%
ของพื้นที่ทั้งหมด
2) ความลึกของหนอง หรือคลองใส้ไก่
ความมี ค วามลึ ก ตามความต้ อ งการ
ในการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการกัก
เก็บน�้ำ  หรือการใช้ประโยชน์ในด้าน
การกระจายความชุ ่ ม ชื้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ
ความเหมาะสมตามลั ก ษณะทาง
ภูมิสังคมของพื้นที่ ที่ส�ำคัญ ความลึก
ของหนองหรือคลองใส้ไก่ต้องค�ำนึง
ถึ ง ชนิ ด ของดิ น และความปลอดภั ย
ในการท�ำงาน
3) การขุดต้องมีการด�ำเนินการตาม
รายละเอียด ในข้อ 1) หรือ ข้อ 2) อย่างใด
อย่างหนึ่ง
4) ครัวเรือนต้นแบบทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
- ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ต้องมีการขุดหนอง
หรือคลองใส้ไก่ปริมาตรไม่เกิน 1,500
ลูกบาศก์เมตร
-ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ต้องมีการขุดหนอง
หรือคลองใส้ไก่ปริมาตรไม่เกิน 4,000
ลูกบาศก์เมตร
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องค์ประกอบ

รายละเอียด

ปริมาณ

นา

หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
ด้านการเกษตรส�ำหรับปลูกพืชอายุสั้น
หรือพืชอายุยาว ที่มีช่วงเวลาการให้
ผลผลิตระยะสั้น หรือระยะยาวในรูป
แบบต่าง ๆ เช่น การท�ำนาข้าว หรือ
การท�ำแปลงผักอินทรีย์ หรือการท�ำ
แปลงพืชสมุนไพร หรือการท�ำแปลงไม้
ดอกไม้ประดับ หรือการท�ำพืชไร่ หรือ
การท�ำแปลงผักสวนครัว หรือการท�ำ
แปลงพืชพลังงาน เป็นต้น

1) ต้ อ งมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ในรูปแบบการปลูกพืชอายุสั้นหรือพืช
อายุยาว อย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สอง
อย่าง ความต้องการในการใช้ประโยชน์
และตามความเหมาะสมตามลักษณะ
ทางภู มิ สั ง คมของพื้ น ที่ ขนาดพื้ น ที่
สามารถปรั บ ตามสภาพภู มิ สั ง คมได้
ในช่วงขนาด 20-60% ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด
2) มีการปลูกพืชอายุสนั้ หรือพืชอายุยาว
อย่างน้อย 1 ชนิดในพื้นที่ครัวเรือน
เป้าหมาย

2. องค์ประกอบทางด้านสังคม (ด้านการเรียนรู้หลักทฤษฎีใหม่)
องค์ประกอบ
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รายละเอียด

ปริมาณ

คน

เพื่ อ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการแก้ ไ ข มี ฐ านการเรี ย นรู ้ ด ้ า นการแก้ ไ ข
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพข องคน เช ่ น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง ค น
ฐานคนมี น�้ ำ ยา หรื อ ฐานคนรั ก ษ์ ตามรายละเอียด อย่างน้อย 1 ฐาน
สุขภาพ หรือฐานคนพึ่งตนเอง หรือ
ฐานคนติ ด ดิ น หรื อ ฐานคนเอาถ่ า น
หรือฐานคนมีไฟ หรือฐานคนหัวเห็ด  
เป็นต้น

ดิน

เพื่ อ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการแก้ ไ ข มี ฐ านการเรี ย นรู ้ ด ้ า นการแก้ ไ ข
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพข องดิ น เช ่ น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง ดิ น
ฐานคนรักษ์ดิน หรือฐานคนรักษ์แม่ ตามรายละเอียด อย่างน้อย 1 ฐาน
ธรณี หรือฐานปลูกพืชบ�ำรุงดิน หรือ
ฐานหญ้ า แฝก หรื อ ฐานการห่ ม ดิ น
เป็นต้น
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องค์ประกอบ

รายละเอียด

ปริมาณ

น�้ำ

เพื่ อ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการแก้ ไ ข มี ฐ านการเรี ย นรู ้ ด ้ า นการแก้ ไ ข
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ น�้ ำ  เช่ น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง น�้ ำ 
ฐานคนรักษ์น�้ำ  หรือฐานฝายชลอน�้ำ  ตามรายละเอียด อย่างน้อย 1 ฐาน
หรือฐานคลองใส้ไก่เพื่อการกระจาย
ความชุ่มชื้น เป็นต้น

ป่า

เพื่ อ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการแก้ ไ ข มี ฐ านการเรี ย นรู ้ ด ้ า นการแก้ ไ ข
ปรับปรุงคุณภาพของป่า เช่น ฐานคน ปรับปรุงคุณภาพของป่า ตามรายละเอียด
รักษ์ป่า หรือฐานหลุมพอเพียง หรือ อย่างน้อย 1 ฐาน
ฐานป่าเปียก หรือฐานป่าสามอย่าง
เพื่อประโยชน์สี่อย่าง หรือฐานป่าห้า
ระดับ หรือฐานปลูกป่าในที่สูง หรือ
ฐานปลูกป่าในใจคน เป็นต้น
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ส่วนที่ 3

ตัวอย่างความส�ำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านกระแชงใต้ หมู่ที่ 3
ต�ำบลกระแชง อ�ำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความสำ�เร็จของกิจกรรมที่โดดเด่น

ได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง ประจ�ำปี 2563 จากกระทรวงมหาดไทย ประเภท
รางวัลกลุ่มองค์กรแกนหลักส�ำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
คณะกรรมการศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระแชงใต้
หมู ่ บ ้ า นกระแชงใต้ หมู ่ 3 ต� ำ บลกระแชง อ� ำ เภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนใช้ชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งด�ำเนินการมาตลอดระยะเวลาหลายปี ตามวิสัยทัศน์ของ
หมู่บ้าน คือ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ซึ่งค�ำว่า “ต้นแบบ” ต้องท�ำให้
เป็นตัวอย่าง แก่พนื้ ทีอ่ นื่ หมูบ่ า้ นอืน่ ต�ำบลอืน่ สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรูใ้ นหมูบ่ า้ น
กระแชงใต้ได้  จึงส่งเสริมให้ชาวบ้านกระแชงใต้ เป็นสังคมแห่งการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และในปั จ จุ บั น จากการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานตามแนวนโยบายภาครั ฐ
ปรั บ เปลี่ ย นให้ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละความต้ อ งการของประชาชน
บ้านกระแชงใต้ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นต้นแบบในหลายกิจกรรม ขยายเป็น
ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ท�ำน�้ำหม่อน ฐานการเรียนรู้การท�ำขนมไทย
ฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานการเรียนรู้ท�ำเรือกระแชงจ�ำลอง และ
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ฐานการเรียนรู้จักสานไม้ไผ่ ซึ่งฐานการเรียนรู้จุดต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ดึงศักยภาพ
ของประชาชนบ้านกระแชงใต้ ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่ผทู้ สี่ นใจ ได้ศกึ ษา และเรียนรู้
ร่วมกัน เป็นความภูมิใจของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ต้องการเผยแพร่ให้บุคคล
ทั่วไปได้รับทราบ

การทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ มีแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
1) ประชุมวางแผนการ
2) ศึกษาแนวทาง/ขั้นตอนการด�ำเนินการ
3) ลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจ และทุ่มเท
4) สรุปผลการด�ำเนินงาน/ปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ประสบผลส�ำเร็จนัน้ ทางศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านกระแชงใต้ ได้แบ่งการท�ำงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนของคณะกรรมการ ต้องมีการประชุมวางแผน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติในฐานะแกนน�ำหมู่บ้าน
ส่วนของประชาชน ต้องเข้าใจความต้องการของประชาชน พืน้ ทีแ่ ละบริบท
ของหมู่บ้าน ที่ส�ำคัญคือการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
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บ้านกระแชงใต้ หมู่ที่ 3
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ฐานการเรียนรู้ บ้านกระแชงใต้
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