


รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
(ส�ำนักงำน กปร.)
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การประเมนิผลศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�ารขิองศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้           

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  โดยกองติดตามประเมินผล ส�านักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการใช้

ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               

มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อศึกษาถึงการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งหมด ของทั้ง ๒ ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ในการขยายผลองค์ความรู้ไปยังศูนย์เรียนรู้ฯ             

รวมถึงศกึษาปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการด�าเนนิงานของศนูย์เรยีนรูฯ้ ของศนูย์ศกึษา 

การพัฒนาฯ ทั้ง ๒ แห่ง ทั้งหมดเพื่อน�าไปสู่การพัฒนามาตรฐานในการจัดตั้ง สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ฯ 

และข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง 

ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

 ข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน และสถิติ  และข้อมูลปฐมภูมิจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๒ แห่ง และ

เจ้าของศนูย์เรียนรู้ฯ ทกุศนูย์เรียนรู้ฯ ใช้แบบสอบถามผูไ้ด้รบัประโยชน์จากศนูย์เรยีนรูฯ้ และจดัประชมุ

กลุม่ย่อยร่วมกบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผล ได้มกีารน�าผลการวเิคราะห์เพือ่คนืข้อมลูและรบัฟังข้อคดิเหน็

และเสนอแนะ จากการจัดประชมุสมัมนา ณ ศูนยศ์กึษาการพัฒนาฯ ทัง้ ๒ แห่ง และ ณ ส�านกังาน กปร.

ผลการวิเคราะห์ ประมวลและสรุปผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ส�าคัญของการประเมินดังกล่าว

ถือว่ามาจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์น่าจะเป็นประโยชน์ในเบื้องต้นคือท�าให้การบริหารจัดการศูนย์

เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าริมปีระสทิธภิาพและได้ประสทิธผิลสงูขึน้ และในท้ายทีส่ดุท�าให้เหน็ถงึพลงั

การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ความพอเพียงตามพระราชด�าริต่อไป

ความพยายามดังกล่าวจะไม่ส�าเร็จถ้าปราศจากการสนับสนุน ร่วมด�าเนินงาน และให้ความ

ช่วยเหลอืจากผูบ้ริหารและผูป้ฏบิตังิาน ของ กองตดิตามประเมนิผล กองศกึษาและขยายผล และกอง

ประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ และ ๓ ส�านักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมถึงเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ และผู้ได้รับประโยชน์ทุกท่าน ทีมประเมินผลขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ค�ำปรำรภ

(นายดนุชา สินธวานนท์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ส�ำนักงำน กปร.
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ค�ำน�ำ

การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก       
พระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้           
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นความร่วมมอืระหว่างส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน
งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผล กองศึกษาและขยายผล
การพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิกองประสานงานโครงการพ้ืนที ่๑ และกองประสานงานโครงการพ้ืนที ่๓ กับศูนย์
ศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          
ด�าเนินการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ            
ดังกล่าว จ�านวน ๔๙ แห่ง แบ่งเป็นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ�านวน ๑๕ แห่ง และของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ�านวน ๓๔ แห่ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริเป็นสถานที่ขยายผลการพัฒนาของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ถือก�าเนิดจากพระราชด�าริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชน           
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อ
แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ท่ีแตกต่างกัน เป็น
สถานที่แลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน มีการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วย
งาน และเป็นสถานที่สาธิตในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต” โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สาธติท่ีเริม่จดัตัง้ขึน้อย่างเป็นรปูธรรมในปี ๒๕๕๒ การประเมนิผลศูนย์เรียนรู้ฯ ในคร้ังนีส้ะท้อนให้เห็นถงึศกัยภาพ
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และส่ง
ผลการต่อยอดงานขยายผลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ด้วย
ส�านักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่ง จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับกรม กอง จังหวัด ผู้น�า
ท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน อ�านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทั้งด้านข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ฯ และที่ส�าคัญคือทีมงานประเมินผลจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ ที่ทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้า สอบถามข้อมูล และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทุก ๆ ส่วน 
ท�าให้การประเมินผลในครั้งมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ ข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งได้น�ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประมวลผลตามหลักวิชาการจนส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่งดี 

ส�านักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลศูนย์
เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาและการขยายผลของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อโครงการอันเนื่องมาจาก        
พระราชด�ารแิห่งอืน่ ๆ  ทีส่ามารถน�าไปปรบัใช้ได้อย่างชดัเจนยิง่ขึน้ อกีทัง้จะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาเรียนรูแ้ละ
ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
 (ส�ำนักงำน กปร.)

ส�ำนักงำน กปร.
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 

Executive Summary

๑. ที่มำและควำมส�ำคัญ
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ที่ด�าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก            

พระราชด�าริภายใต้การก�ากับ ประสานงาน และสนับสนุนจาก ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ถือว่าเป็นอีก

แนวทางหนึ่งที่สนองพระราชด�าริในการให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชด�าริ ๖ แห่ง 

พัฒนาองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสาธิต แล้วน�าไปการขยายผลสู่ประชาชนและ

เกษตรกรให้สามารถปฏิบัติได้จริง ผ่านเกษตรกรตัวอย่างที่น�าความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไป

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่จนประสบความส�าเร็จ และต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น ศูนย์เรียนรู้ตามแนว                     

พระราชด�าริ จนปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่งมีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริรวมทั้ง

สิ้น ๑๐๘ แห่งทั่วประเทศ

การพัฒนาให้มีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริดังกล่าวเป็นแนวทาง แนวปฏิบัติและเกิดผล

ทีท่�าให้วตัถปุระสงค์ตามพระราชด�ารขิองศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ สมบรูณ์ถงึพืน้ทีแ่ละถึงตวัเกษตรกร

ทีก่ว้างขวางขึน้ จ�าเป็นต้องมีข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีสามารถวเิคราะห์ให้เหน็ถงึ ศกัยภาพ ปัญหา อปุสรรค 

และแนวทางการแก้ปัญหาการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ และในที่สุดหากน�าผลการวิเคราะห์ไป

ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา       

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่อไป 

ดังนั้นกองติดตามและประเมินผล ส�านักงาน กปร. จึงจัดให้มีการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตาม

แนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ โดยศนูย์ศกึษาการใช้ทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมด�าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษาถึงการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.๒ เพือ่ทราบถงึปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการด�าเนนิงานของศูนย์เรยีน

รู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ส�ำนักงำน กปร.
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๒.๓ เพือ่ศกึษาการด�าเนนิงานของศูนย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินการ

ขยายผลองค์ความรู้ไปยังศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

๒.๔ เพือ่พฒันามาตรฐานและแนวทางในการบรหิารจดัการศนูย์เรียนรูต้ามแนวพระราชด�าริ

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง ทั่วประเทศต่อไป

๓. แนวทำงกำรประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน ได้ก�าหนดกรอบแนวทางการประเมินตามแผนภูมิ               

ที่ ๑ มีสาระส�าคัญโดยสังเขป ดังนี้

๓.๑ หน่วยบริหารจัดการที่เป็นฝ่ายก�ากับ ประสาน และสนับสนุน ได้แก่ ส�านักงาน กปร. 

โดยมีกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ กอง

ประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ และกองติดตามประเมินผล 

๓.๒ หน่วยบรหิารจดัการในพืน้ที ่ได้แก่ ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ น�าองค์ความรูต้ามแนวพระ

ราชด�าริ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีพ และด้านเศรษฐกิจพอ

เพียง ไปขยายผลให้เกิดการประยุกต์ใช้ในชุมชนต่าง ๆ โดยศูนย์เรียนรู้ฯ

๓.๓ หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ น�าความรู้ไปประยุกต์

ในกิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดผลส�าเร็จ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจน�าไปปฏิบัติจนได้

รับประโยชน์ 

การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์จึงเน้นไปที่การด�าเนินงานของหน่วยบริหารจัดการ และ         

ผลของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นกับศูนย์เรียนรู้ฯ ดังนี้

๑)  การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ในการขยายผลความรู้ไปยังศูนย์เรียนรู้ฯ 

เกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ และการสนับสนุนจากส�านักงาน กปร. การจัดการ และปฏิบัติการของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านองค์ความรู้และการถ่ายทอด ด้านการใช้เกณฑ์

มาตรฐานเพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการจัดท�าแผน การสนับสนุนและประสานงาน           

งบประมาณ ปัจจัย และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น ด้านศักยภาพและภาระงานของฝ่ายขยาย

ผล รวมถึงด้านข้อมูลการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ๒

๒)  ผลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับ ผลผลิตตามกิจกรรมส�าคัญที่ครบวงจร 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อปฏบิติัการของศนูย์เรยีนรูฯ้ การขยายความรูใ้ห้กบัเกษตรกรผูไ้ด้รบัประโยชน์ รวมถึง

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

๓)  การวเิคราะห์การด�าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาของศนูย์เรยีน

รู้ฯ โดยใช้ข้อมูลจาก ๑ และ ๒ ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ๑ คือ การวิเคราะห์การด�าเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ และวัตถุประสงค์ที่ ๒ คือ การสรุปแนวทางแก้ปัญหาการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ

๔)  การวิเคราะห์และน�าเสนอเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการน�าผล 

การวิเคราะห์จาก ๓ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ๔

๕)  การวิเคราะห์และน�าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการน�าผล 

การวิเคราะห์จาก ๓ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ๔

ส�ำนักงำน กปร.
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ส�ำนักงำน กปร.
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๔. ข้อมูลและกำรวิเครำะห์
การประเมนิผลศนูย์เรียนรูฯ้ ได้ใช้กรอบแนวทางการประเมนิผลเป็นหลกัในการใช้วธิกีารและ

เครื่องมือเก็บข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ซึ่งสรุปได้ตามแผนภูมิที่ ๒, ๓ และ ๔ 

ดังนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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ส�ำนักงำน กปร.
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ส�ำนักงำน กปร.

แผ
นภ

ูมิท
ี่ ๔

 ค
วา

มส
ัมพ

ันธ
์ขอ

งก
าร

ด�า
เน

ินง
าน

ขอ
งศ

ูนย
์ศึก

ษา
กา

รพ
ัฒ

นา
ฯ 

กับ
 ป

ัญ
หา

 อ
ุปส

รร
ค 

แล
ะแ

นว
ทา

งแ
ก้ไ

ขป
ัญ

หา
ขอ

งศ
ูนย

์เร
ียน

รู้ฯ
 

เพ
ื่อไ

ปว
ิเค

รา
ะห

์เก
ณ

ฑ
์มา

ตร
ฐา

นแ
ละ

แน
วท

าง
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
ร



13
ส�ำนักงำน กปร.

๕. ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำร ปฏิบัติกำร ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ

๕.๑ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ภำยใต้กำรก�ำกับ 

ประสำนงำน และสนับสนุนจำก ส�ำนักงำน กปร.

  ๑) การจัดตั้ง สนับสนุน และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ เป็นแนวคิดและ

แนวทางการสร้างและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่ดีมาก สอดคล้องกับการใช้ความรู้ไป

พัฒนาที่สัมพันธ์กับความแตกต่างของพ้ืนที่เชิงบริบททางภูมินิเวศและภูมิสังคม ใช้ความรู้ตามแนว

พระราชด�าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นจุดเริ่มต้นและขยายผลให้กับเกษตรกรตัวอย่างและ      

ต่อมาเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีการค้นหาเพิ่ม ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมส�าคัญ จนเกิดผลส�าเร็จ

  ๒) การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรผูส้นใจโดยศนูย์เรยีนรูฯ้ มคีวามส�าเรจ็สงู เพราะ

ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมส�าคัญจนได้ผลของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และโดยเจ้าของศูนย์        

เรียนรู้ฯ อยู่ในเงื่อนไข ดิน น�้า ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต และจัดการกับผลผลิตที่ใกล้เคียงกับ

เกษตรกรมากที่สุด

  ๓) มีระบบการจัดองค์กรที่ดี โดยให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็น One Stop Service 

และทีส่�าคญัเป็นการจัดองค์กรแบบความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน (Collaborative Organization) 

เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการศึกษาและพัฒนา โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(กปร.) ก�าหนดนโยบาย ส�านกังาน กปร. น�านโยบาย

ไปก�ากบั ประสานงานกบัทัง้หน่วยงานส่วนกลางและศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ รวมถงึการสนบัสนนุการ

จัดการให้ถึงศูนย์เรียนรู้ฯ แบบบูรณาการ

  ๔) ส�านักงาน กปร. มีแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ที่ ๒ เป็นแนวทางส�าคัญส�าหรับการบริหารจัดการ

พฒันาศนูย์เรยีนรูฯ้ ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ มแีผนแม่บท (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มแีนวทางการพฒันา

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เชื่อมต่อระหว่างแนวทางของแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ กับการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ และมีแผนปฏิบัติประจ�าปีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๕) ปฏิบัติการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ จากส�านักงาน กปร. โดยศูนย์ศึกษา                  

การพฒันาฯ ถงึศนูย์เรยีนรูฯ้ จากการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่า มขีัน้ตอนและกระบวนการทีส่มัพนัธ์และ

ส่งต่องานต่าง ๆ  จากบนลงล่างและจากล่างขึน้บน โดยมศีนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เป็นกลไกส�าคญั สรปุ

สาระส�าคัญใน แผนภูมิที่ ๕ และ ๖ ประเมินได้ว่าเป็นระบบและกระบวนการที่ดีระดับหนึ่ง และมี

โอกาสท�าให้สมบูรณ์ขึ้นในอนาคต
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ส�ำนักงำน กปร.

แผนภูมิที่ ๕ ระบบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ จากส่วนกลาง, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สู่ชุมชน
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แผนภูมิที่ ๖ ระบบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ จากชุมชน สู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ถึงส่วนกลาง

ส�ำนักงำน กปร.
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ส�ำนักงำน กปร.

๕.๒ กำรจัดกลุ่มตำมลักษณะส�ำคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

จากข้อมลูและการหารอืร่วมกันกบัฝ่ายขยายผล พบในเบือ้งต้นว่า ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีด่�าเนนิการ

โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๒ แห่ง มีความแตกต่างกันในแง่ของกิจกรรมส�าคัญ สามารถจัดกลุ่ม

ได้ออกเป็น ๓ กลุ่มคือ ๑. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. กลุ่มการผลิตภาค

เกษตร และ ๓. กลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรรูป และในแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มย่อยทั้งนี้เพื่อท�าให้

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลน�าไปสู่แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ตรงกับลักษณะ

ของกิจกรรมส�าคัญมากที่สุด ซึ่งผลสรุปได้ในตารางที่ ๑ 

ตำรำงที่ ๑ กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ตามลักษณะกิจกรรม

ส�าคัญ

ตำรำงที่ ๒ กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ตามลักษณะกิจกรรม

ส�าคัญ
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๕.๓ ผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�ำเนินกำรโดย

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ 

 ๕.๓.๑ ระดบัควำมส�ำเรจ็และปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัควำมส�ำเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้ ในแต่ละ

กลุ่มหลัก ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ  

 การวเิคราะห์ผลส�าคญัถอืว่าเป็นบทสรปุของศนูย์เรยีนรูฯ้ ท่ีได้จากข้อมลูและการวเิคราะห์

ที่ผ่านมาทั้งหมด คือการชี้วัดเชิงประจักษ์ระหว่างตัวแปรผล คือ ความส�าเร็จ ๔ ประเด็น ได้แก่ การ

ใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ผลของกิจกรรม ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลความ

รู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ กับตัวแปรเหตุหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การ

จัดการปัจจัยการผลิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลผลิต ที่เป็น             

บูรณาการของความรู้สู่การปฏิบัติ จนได้ความส�าเร็จทั้งด้านผลของกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

และการขยายผล ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ การบริหารจัดการ

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และการบริหารจัดการของส�านักงาน กปร. 

 การวิเคราะห์บทสรุปความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว ได้ด�าเนินการโดย

 (๑)  การจัดระดับความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละกลุ่มหลัก โดยการใช้ผลรวม           

ค่าเฉลี่ย ๔ ประเด็นของความส�าเร็จรายศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วน�ามาจัดล�าดับความส�าเร็จจากมากไปน้อย

ตามล�าดับและเพือ่ให้เกดิการเปรยีบเทียบทีเ่หน็ภาพได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศนูย์เรยีน

รู้ฯ จึงได้แบ่งครึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้ล�าดับความส�าคัญมากที่สุดจนถึงระดับกลางเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มี

ความส�าเรจ็ระดบัดมีาก และจากระดบักลางถงึระดบัน้อยทีส่ดุเป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีม่คีวามส�าเรจ็ระดบั

ปานกลางถึงดี

 (๒)  น�าข้อมูลตัวแปรเหตุหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จมาหาค่าเฉลี่ย ผลการ

วเิคราะห์ ปัจจยัต่าง ๆ  มาสรุปเป็นค�าอธบิายถงึความเหมอืนความต่างของอทิธพิลจากปัจจยัเหล่านัน้

ผลกำรวิเครำะห์แสดงในตำรำงต่อไปนี้
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ตำรำงที่ ๔ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ

๕.๓.๒ ปัญหำและข้อเสนอแนะจำกเจ้ำของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ           

เขำหินซ้อนฯ

จากข้อมูลทั้ง ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ และผู้ได้รับประโยชน์ ประกอบกับได้น�าผลของการวิเคราะห์

สูก่ารประชมุสมัมนาร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที ่ส�านกังาน กปร. ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขา

หนิซ้อนฯ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทัง้ ๑๕ ศนูย์เรยีนรูฯ้ ได้ท�าการประมวลและ

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สรุปได้ในตารางที่ ๔

กลุ่ม ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

กลุ่มผลิต
ภาคเกษตร

- เกษตรกรยังขาดการน�าเอาความรู้ที่ได้จากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทและพื้นที่ของแต่ละคน 

- ควรเพิ่มเติมหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อยอดแปรรูป
ผลผลิต

 - การขยายความรู้ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาฯ ที่น�า
ไปปฏิบัติแล้วได้ผลออกไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ที่
สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่เพียงแต่เฉพาะที่ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เท่านั้น แต่ควรมีการ 
สนับสนุนเพิ่มเติมให้เกิดการขยายความรู้จาก     
ศูนย์เรียนรู้ฯ ออกไปสู่เกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง
ให้สามารถน�าไปปฏิบัติจนเกิดผลมากกว่าการเป็น
แหล่งศึกษา สาธิต ศึกษาดูงานให้แก่คนภายนอก
เพียงอย่างเดียว

- แม้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะมีการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกที่จ�าเป็นในแต่ละปี แต่การสนับสนุน
บางเรื่องยังกระจายไม่ทั่วถึงและมีข้อจ�ากัดในเชิง
ปริมาณอยู่บ้าง 

- ควรมีการสอบถามความต้องการของแต่ละศูนย์
เรียนรู้ฯ ว่าต้องการอะไร และคอยติดตามผลการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องจะดียิ่งขึ้น

- ผลผลิตยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

- ควรมีการท�างานแบบบูรณาการ

ระหว่างเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษา       

การพัฒนาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเชื่อมประสานการท�างานร่วมกัน

- ควรมีการสอบถามความต้องการของ

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ และคอยติดตามผล

การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผลิต
ภาคเกษตร
และแปรรูป

- ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะรูปลักษณ์บรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่มีเอกลักษณ์

- เกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องการตลาด แหล่ง
จ�าหน่าย

- ผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน พรีเมี่ยมครบทุกชนิด

- อยากให้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการบริหาร

จัดการให้เกิดการวมกลุ่มผลิตให้แก่

เกษตรกร รวมถึงการจัดการวิสาหกิจ

- อยากให้มีตลาดกลางในการวางขาย

ผลผลิตของเกษตรกร

- อยากให้มีการเพิ่มในเรื่องของการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์หลังการแปรรูป
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๕.๔ ผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�ำเนินกำรโดย

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ

 ๕.๔.๑ ระดบัควำมส�ำเรจ็และปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัควำมส�ำเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้ ในแต่ละ

กลุ่มหลัก ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ  

 จากข้อมลูและการวเิคราะห์ท่ีผ่านมาทัง้หมดของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีด่�าเนนิการโดยศนูย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ สามารถสรุปจากตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ระหว่างตัวแปรผล คือ ความส�าเร็จ ๔ 

ประเด็น ได้แก่ การใช้ความรู้ ผลของกิจกรรม ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลความรู้

ตามแนวพระราชด�าริของศนูย์เรียนรูฯ้ กบัตวัแปรเหตหุรอืปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัความส�าเรจ็ ได้แก่ ปัจจยั

ส่วนบุคคล การจัดการปัจจัยการผลิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแปรรูป

ผลผลิต ที่เป็นบูรณาการของความรู้สู่การปฏิบัติ จนได้ความส�าเร็จทั้งด้านผลของกิจกรรมส�าคัญของ

ศนูย์เรยีนรูฯ้ และการขยายผล ศกัยภาพของเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผล การบรหิารจดัการของศนูย์ศึกษา

การพัฒนาฯ และการบริหารจัดการของส�านักงาน กปร. 

 การวิเคราะห์บทสรุปความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว ได้ด�าเนินการโดย

 (๑)  การจัดระดับความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละกลุ่มหลัก โดยการใช้ผลรวมค่า

เฉล่ีย ๔ ประเดน็ของความส�าเร็จรายศนูย์เรยีนรูฯ้ แล้วน�ามาจดัล�าดบัความส�าเรจ็จากมากไปน้อยตาม

ล�าดับและเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ 

จงึได้แบ่งครึง่ศนูย์เรียนรูฯ้ ทีไ่ด้ล�าดบัความส�าคญัมากทีส่ดุจนถงึระดบักลางเป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีม่คีวาม

ส�าเร็จระดับดีมาก และจากระดับกลางถึงระดับน้อยที่สุดเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความส�าเร็จระดับ      

ปานกลางถึงดี

 (๒)  น�าข้อมูลตัวแปรเหตุหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จมาหาค่าเฉลี่ย ผลการ

วเิคราะห์ ปัจจยัต่าง ๆ  มาสรุปเป็นค�าอธบิายถงึความเหมอืนความต่างของอทิธพิลจากปัจจยัเหล่านัน้

 ผลกำรวิเครำะห์แสดงในตำรำงต่อไปนี้
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 ๕.๔.๒ ปัญหำและข้อเสนอแนะจำกเจ้ำของศนูย์เรยีนรู้ฯ ของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วย

ฮ่องไคร้ฯ

 จากข้อมลูทัง้ ๒๘ ศนูย์เรียนรูฯ้ และผูไ้ด้รบัประโยชน์ ประกอบกบัได้น�าผลของการวเิคราะห์

สู่การประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทัง้ ๒๘ ศนูย์เรยีนรูฯ้ ได้ท�าการประมวล

และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สรุปได้ในตารางที่ ๖

ตำรำงที่ ๖ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ

กลุ่ม ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข

กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- การส่งผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานพร้อม ๆ กัน จน

ศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่สามารถจัดการได้

- อาคารและสิ่งอ�านวยความสะดวกของศูนย์      

เรียนรู้ฯ มีสภาพทรุดโทรมและมีปัญหาด้าน

ไฟฟ้า

- การเข้าถึงจุดที่แสดงความส�าเร็จของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความยากล�าบาก

- การประสานงานระหว่างหน่วยงานร่วมปฏิบัติ 

ได้ผลส�าเร็จแค่ในระดับหนึ่ง

- การมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ไม่สามารถให้

เกิดการเลี้ยงตนเองได้ท�าให้มีปัญหาในการ

ท�างานและความยั่งยืนในอนาคต

- ควรมีการกระจายการศึกษาดูงานให้

ครอบคลุมทั่วทุกศูนย์เรียนรู้ฯ

- การบูรณาการแผนงาน โดยศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ และส�านักงาน กปร. ต้อง

ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการ

จัดการอุปสรรคเกี่ยวกับข้อกฎหมาย  

การบูรณาการและปฏิบัติโครงการ และ

การขับเคลื่อนให้มีการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 

- อยากให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เน้นการ

สนับสนุนความรู้และวัสดุอุปกรณ์โดย

เฉพาะเรื่องการตลาดและบรรจุภัณฑ์

กลุ่มผลิตภาค
เกษตร

- การพัฒนาโดยภาพรวมของศูนย์เรียนรู้ฯ ยังไม่

ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของชุมชนและ

คนในพื้นที่

- คนที่ไปรับการอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วไม่ได้

น�ากลับมาปฏิบัติต่ออย่างจริงจัง ท�าให้ความรู้

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ การสนับสนุนด้าน

ต่าง ๆ สูญเปล่าไม่เกิดผลหรือประโยชน์           

เท่าที่ควร 

- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิตก้อน

เชื้อเห็ด การผลิตหัวแม่เชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การ

ผลิตหัวแม่เชื้อ และการเขี่ยเชื้อ เป็นเรื่องที่ต้อง

ใช้ทั้งทักษะความรู้ความสามารถ ตลอดรวมถึง

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงท�าให้มีผู้ที่สนใจ

มาศึกษาและน�าไปปฏิบัติต่อจ�านวนน้อย ส่วน

ใหญ่จะเป็นการขอความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

และน�้าก้อนเชื้อเห็ดที่ตนผลิตไปเลี้ยงมากกว่า 

- ในแง่ของความรู้ ต้องมีการขยายความรู้

ออกไปโดยเฉพาะวิธีคิด วิธีปฏิบัติส�าคัญ 

เช่น การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การ

คิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วน หรือการ

เน้นในเรื่องของการศึกษา วิจัย ทดลอง

และพัฒนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

- อยากให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพิ่มเติม

ความรู้เรื่องการเป็นวิทยากรในการ

ถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจเพิ่มเติม

- อยากเน้นการฝึกอบรมที่ให้ลงมือปฏิบัติ

จริงในพื้นที่ของตนเอง

- อยากให้ศูนย์ให้ความส�าคัญในเรื่องของ

การรวมกลุ่มทางการผลิต  
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กลุ่ม ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข

กลุ่มผลิต

ภาคเกษตร

- ปัญหาด้านอายุและสุขภาพ

ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

- กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 

และความรู้ที่มียังไม่เพียง

พอต่อการถ่ายทอดให้กับ      

ผู้อื่น

- การชักชวนให้เข้าอบรมและ

การได้รับสนับสนุนอุปกรณ์

ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอและไม่

เป็นไปตามความต้องการ

- การจัดการให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ในลักษณะทั้ง

หมู่บ้าน ที่คนเข้ามาสามารถไปศึกษาดูงานในพื้นที่

หมู่บ้านได้อย่างหลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่เพียง        

จุดเดียว น่าจะช่วยให้ศูนย์เรียนรู้ฯ มีศักยภาพมากขึ้น

- ควรค�านึงถึงเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ว่ายังคงสามารถ

ด�าเนินกิจกรรมได้หรือไม่ 

- ควรจัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามให้ความรู้ความส�าคัญกับ

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มากกว่านี้

- การจัดอบรมให้ตรงกับกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 

และความถนัด ความสามารถของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

- สิ่งที่ต้องการไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของ อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่

ควรค�านึงถึงตัวเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ต้องให้ความ

ส�าคัญด้านความรู้ มีการติดตาม ให้ก�าลังใจ ให้ค�า

แนะน�า

กลุ่มผลิต

ภาคเกษตร

และแปรรูป

- ปัญหาเรื่องการจัดการ

ผลผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่         

โรงดอง โดยเฉพาะกระเทียม 

โทนที่ทางหมู่บ้านคิดว่าหาก

สามารถผลิตได้จะช่วยลด

ต้นทุนในการผลิตลงได้

อย่างมาก เพราะทุกวันนี้

ต้องสั่งซื้อมาจากภายนอก 

รวมถึงผลผลิต อื่นๆ

- ปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ยัง

ไม่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์

- อยากให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีเวทีให้แต่ละศูนย์

เรียนรู้ฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยน และส่งเสริมให้เกิด 

เครือข่ายผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากเป็นไปได้

อยากให้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ช่วยเหลือเรื่อง

การตลาด

- ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตพันธุ์

กระเทียมโทนได้ด้วยตนเองเพื่อลดต้นทุนทางการผลิต

ตำรำงที ่๖ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของศูนย์เรยีนรูฯ้ ของศนูย์ศกึษาการพฒันา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ (ต่อ)
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๖. เกณฑ์มำตรฐำนในกำรเริ่มต้นและพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ  
ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความแตกต่างใน (๑) ระดับของพัฒนาการ การใช้ความรู้ตามพระราชด�าริไป

ประยุกต์สูก่ารปฏบิตัใินกิจกรรมส�าคญั และการขยายผลสูเ่กษตรกรและผูท้ีส่นใจ และ (๒) ในระหว่าง

ศูนย์เรียนรู้ฯ ๓ กลุ่มหลัก ประกอบกับมีกรณีที่บางศูนย์เรียนรู้ฯ มีอุปสรรคเกี่ยวกับตัวเจ้าของศูนย์

จ�าเป็นต้องยุติ หรือมีผู้ที่จะมาสืบต่อ รวมถึงกรณีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ พบเกษตรกรตัวอย่างที่มี

ความสามารถพิเศษสามารถพัฒนาต่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ รายใหม่ได้ 

ดังนั้นจึงเสนอแนะให้มีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ประกอบแนวทางในการจัดตั้ง ปรับปรุง และ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ  ๓ ประเภท คือ

(๑) ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถก่อรูป/ เร่ิมพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ หรือเป็นศูนย์       

เรียนรู้ฯ ที่มีผู้สืบต่อ

(๒) ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีพ่ฒันาแล้ว เป็นศนูย์เรยีนรู้ทีด่�าเนนิการ จนเกดิผลส�าเรจ็ระดบัหนึง่ แต่

ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(๓) ศนูย์เรียนรูฯ้ ทีพ่ฒันาไปสูค่วามยัง่ยนื เป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีป่ระสบความส�าเรจ็ทัง้ในด้าน

ของการบูรณาการความรู้จนเกิดผลผลิตตามกิจกรรมส�าคัญอย่างบูรณาการ เร่ิมมีความสมดุลและ

ยัง่ยนืในระบบนเิวศ การผลติ และวถีิชวีติอย่างพอเพยีง มเีกษตรกรผูท้ีต่ัง้ใจได้แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ

น�าไปปฏิบัติอย่างได้ผล และสามารถกลายเป็นต้นแบบของความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ

เกณฑ์มาตรฐานของแต่ละประเภทศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีองค์ประกอบหลักและตัวชี้วัด ๔ ด้าน 

คือ

(๑) คุณสมบัติส ่วนบุคคล (การศึกษา,ประสบการณ์,ความช�านาญ,ความถนัดท่ี

เกี่ยวข้อง,ความรู้,ความเป็นผู้น�า,การได้รับรางวัล)

(๒) ปฏิบัติการกิจกรรมส�าคัญ และผลส�าเร็จ

(๓) เครือข่ายความร่วมมือ (ครอบครัว,เครือญาติ,กลุ่ม,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ, หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง)

(๔) สิง่สนบัสนนุการขยายความรูท้ีม่อียู ่(แปลงสาธติ,ห้องน�า้,อาคาร,แผ่นพบั, สือ่สมยัใหม่ 

ฯลฯ)

เกณฑ์มำตรฐำนที่น�ำเสนอมีสำระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ ๗  เกณฑ์มาตรฐานส�าหรับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์มำตรฐำน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำมระดับกำรพัฒนำ

ก่อรูป/ เริ่มพัฒนำ พัฒนำแล้ว พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน

๑. คุณสมบัติส่วน

บุคคล (ผู้น�ากลุ่ม

อนุรักษ์ตัวอย่าง)

- เป็นผู้น�าทางการ/ ไม่เป็น

ทางการ และเป็นที่ยอมรับ

- ใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การ พัฒนาฯ ไปแก้ปัญหา 

อย่างน้อย ๒ เรื่อง

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์

กับสมาชิกในและนอก

กลุ่ม

- ใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การ พัฒนาฯ ไปแก้ปัญหา 

อย่างน้อย ๓-๕ เรื่อง

-  มีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม

และพื้นที่

- มุ่งมั่นในการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๒. ปฏิบัติการและ

    ผลที่เกี่ยวข้อง

- มีกิจกรรมด้านการอนุ

รักษ์ฯ อย่างน้อย ๒ 

กิจกรรม/ปี

- มีผลส�าเร็จด้านการจัดการ

ป่า ดิน หรือ น�้า อย่างน้อย 

๑ เรื่อง

- มีเวทีหรือเข้าร่วมเวที      

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ 

อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี

- มีกิจกรรมด้านการ        

อนุรักษ์ฯ อย่างน้อย ๓-๕ 

กิจกรรม/ปี

- มีผลส�าเร็จด้านการจัดการ

ป่า ดิน หรือ น�้า อย่าง

น้อย ๒ เรื่อง และส�าเร็จ

แบบองค์รวมอย่างน้อย ๑ 

โครงการ

- มีกิจกรรมด้านการ       

อนุรักษ์ฯ มากกว่า ๕ 

กิจกรรม/ปี

- มีผลส�าเร็จด้านการจัดการ

ป่า ดิน หรือ น�้า และ

ส�าเร็จแบบองค์รวม เป็นที่

ยอมรับ และ/ หรือได้รับ

รางวัล

- ขยายผลสู่ความยั่งยืนด้วย

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๓. เครือข่าย

    ความร่วมมือ

- มีกลุ่ม และ/หรือเครือข่าย

ท�าการอนุรักษ์ฯ ด้านใด

ด้านหนึ่ง

- มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

กลุ่ม และ/ หรือเครือข่าย

ด้านการอนุรักษ์

- มีกลุ่ม และ/หรือเครือข่าย

ท�าการอนุรักษ์ฯ อย่าง      

ต่อเนื่อง

- มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

กลุ่ม เครือข่ายศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ และหน่วย

งานทั้งในและนอกพื้นที่

ด้านการอนุรักษ์ฯ อย่าง

ต่อเนื่อง

- มีการบูรณาการแผน/ 

งบ/ ปฏิบัติการ อนุรักษ์ฯ 

ระหว่างกลุ่ม เครือข่าย 

ศูนย์ศึกษา การพัฒนาฯ 

และหน่วยงานทั้งในและ

นอกพื้นที่ อย่างได้ผลต่อ

เนื่องและยั่งยืน

๔. สิ่งสนับสนุน

    การขยายความรู้

    ที่มีอยู่

- มีผลงานอนุรักษ์ฯ ด้านใด

ด้านหนึ่ง ให้คนมาศึกษาดู

งานได้

- มีป้ายความรู้ สื่อ อย่างง่าย

ด้านการอนุรักษ์ฯ เรื่องใด

เรื่องหนึ่ง

- เป็นวิทยากรถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- มีอาคาร สถานที่ สิ่ง

อ�านวยความสะดวก และ

สื่อ ให้ผู้สนใจมาเรียนรู้

หลายจุด

- วิทยากรได้รับการยอมรับ

และใช้สื่อ ในการเผยแพร่

ความส�าเร็จสู่สาธารณะ

ส�ำนักงำน กปร.
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เกณฑ์มำตรฐำน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำมระดับกำรพัฒนำ

ก่อรูป/ เริ่มพัฒนำ พัฒนำแล้ว พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน

๑. คุณสมบัติส่วน

บุคคล (เกษตรกร

ตัวอย่าง/ 

  ผู้สืบทอด ส�าหรับ

ก่อรูปและพัฒนา 

เจ้าของศูนย์

  เรียนรู้ฯ ส�าหรับ

พัฒนา/ยั่งยืน)

- ผ่านการอบรมจากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ และ/

หรือหน่วยงาน มีความ

ช�านาญด้านการเกษตร 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง

- ใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษา

  การพัฒนาฯ ไปแก้ปัญหา 

อย่างน้อย ๒ เรื่อง

- ใช้ความรู้ไปปรับใช้อย่าง

ต่อเนื่องจนส�าเร็จและมี

ความเชี่ยวชาญในเรื่อง

นั้นๆ  อย่างน้อย ๓ เรื่อง

-  มีวิธีคิดและใช้ความรู้จน

ได้ผลแบบครบวงจร

- มีผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ 

เป็นต้นแบบหรือได้รับ

รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

๒. ปฏิบัติการและ

   ผลที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดการปัจจัยการผลิต

ที่จ�าเป็นและการผลิตที่มี

คุณภาพ

- มีการจัดการแปลง         

โรงเรือน และพื้นที่อย่าง

ถูกต้อง

- มีการจัดการผลผลิตที่

สัมพันธ์กับตลาดอย่าง

ต่อเนื่องและหมุนเวียน

ตลอดทั้งปี

- ได้ต่อยอดความรู้ เพิ่ม

มูลค่าให้กับผลผลิต

ทางการเกษตร

- ปรับวิถีชีวิตเป็นเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้านการผลิตและ

วิถีชีวิต

๓. เครือข่าย

    ความร่วมมือ

- มีกลุ่ม และ/หรือเครือข่าย

การเกษตร ด้านใดด้าน

หนึ่ง

- มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

กลุ่ม และ/ หรือเครือข่าย

การเกษตร

- มีกลุ่ม และ/หรือเครือ

ข่ายการเกษตร อย่าง 

ต่อเนื่อง

- มีกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างกลุ่ม เครือข่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และหน่วยงานทั้งในและ

นอกพื้นที่ด้านการเกษตร 

อย่างต่อเนื่อง

- มีการบูรณาการแผน/ งบ/ 

ปฏิบัติการ เกี่ยวกับ

การเกษตร ระหว่างกลุ่ม 

เครือข่าย ศูนย์ศึกษา       

การพัฒนาฯ และหน่วย

งานทั้งในและนอกพื้นที่ 

อย่างได้ผลต่อเนื่องและ

ยั่งยืน

๔. สิ่งสนับสนุนการ

ขยายความรู้ที่มี

อยู่

- มีแปลงตัวอย่าง และ/ หรือ 

อาคารสถานที่ให้คนมา

เยี่ยมชม

- มีสื่อเผยแพร่ด้านเกษตร

อย่างง่าย อย่างน้อย ๒ สื่อ

- มีการต่อยอดความรู้ที่

จ�าเป็น ด้านการผลิตและ

ตลาดที่เหมาะสม

- มีข้อมูลผู้เยี่ยมชมเชิง

คุณภาพ เพื่อวางแผน

และติดตามผลการน�า

ความรู้ไปปฏิบัติ

- สื่อสารผ่านระบบไอที 

ระหว่างเจ้าของศูนย์เรียน

รู้ฯ และผู้ที่สนใจ

- มีระบบคิดและหลักการ 

ทรงงานฯ มีผลของปฏิบัติ

การของเศรษฐกิจพอเพียง

ตำรำงที่ ๘ เกณฑ์มาตรฐานส�าหรับกลุ่มการผลิตภาคเกษตร

ส�ำนักงำน กปร.
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เกณฑ์มำตรฐำน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำมระดับกำรพัฒนำ

ก่อรูป/ เริ่มพัฒนำ พัฒนำแล้ว พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน

๑. คุณสมบัติส่วน

บุคคล 

(เกษตรกร

ตัวอย่าง/ ผู้

สืบทอด ส�าหรับ

ก่อรปูและพัฒนา 

เจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ ส�าหรับ

พัฒนา/ยั่งยืน)

- มีความเชี่ยวชาญด้าน

การแปรรูปอย่างใด

อย่างหนึ่ง

- ใช้ความรู้จากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ 

หน่วยงาน หรือค้นคว้า

ด้วยตนเองเกี่ยวกับการ

แปรรูป อย่างน้อย ๑ 

เรื่อง

- เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มี

ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ

ด้านการแปรรูปที่ได้ผล 

อย่างน้อย ๓ เรื่อง

-  บูรณาการความรู้ด้านการ

แปรรูป จนได้คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ

๒. ปฏิบัติการและ

ผลที่เกี่ยวข้อง

- ใช้หรือผลิตวัตถุดิบ

เบื้องต้นที่มีคุณภาพน�า

มาแปรรูป

- สามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีความ

โดดเด่นและเป็น

เอกลักษณ์

- มีการจัดการแบบกลุ่ม

- เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่น       

จุดขาย เป็นที่ยอมรับของ

ตลาด

- ควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

- พัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์และความโดดเด่น

ของจุดขาย

- เป็นต้นแบบการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลหรือ

การรับรองจากหน่วยงาน  

ต่าง ๆ

๓. เครือข่ายความ

    ร่วมมือ

- มีการร่วมมือ ความช่วย

เหลือ จากกลุ่มและ/ 

หรือเครือข่ายการ

แปรรูป

- มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม 

และ/ หรือเครือข่าย

การแปรรูป

-  มีความร่วมมือระหว่าง

กลุ่ม เครือข่ายศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ และหน่วย

งานทั้งในและนอกพื้นที่

ด้านการแปรรูป อย่าง      

ต่อเนื่อง

- มีการบูรณาการแผน/ งบ/ 

ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการ

แปรรูป ระหว่างกลุ่ม เครือ

ข่าย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และหน่วยงานทั้งในและนอก

พื้นที่ อย่างได้ผลต่อเนื่องและ

ยั่งยืน

- จัดการแบบกลุ่ม/ วิสาหกิจที่

เข้มแข็ง ในการแปรรูปที่ได้

คุณภาพ มีกลยุทธ์ทาง      

การตลาด

ตำรำงที่ ๙ เกณฑ์มาตรฐานส�าหรับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ส�ำนักงำน กปร.
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๗. ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ
จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัง้หมด ประกอบกับการประมวลปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถงึ

ประเด็นที่ต้องพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ จากทุกเวทีการประชุมสัมมนา ท�าให้สามารถสังเคราะห์ออกเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการบรหิารจดัการศนูย์เรียนรูฯ้ ของศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ โดยจ�าแนกออกเป็น 
๕ ประเด็นการบริหารจัดการคือ

(๑) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลและแผนงานโครงการแบบบูรณาการ 
(๒) การบรหิารจัดการองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าร ิเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพศนูย์เรยีนรูฯ้
(๓) การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลส�าเร็จของกิจกรรม

ส�าคัญ
(๔) การปรับปรุงแนวทางการขยายผลองค์ความรู้เชิงคุณภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ
(๕) การเพิ่มศักยภาพฝ่ายขยายผล ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
และเพือ่ให้เกดิแนวทางในการจัดการตามข้อเสนอแนะทัง้ ๕ ประเดน็อย่างเชือ่มโยง ได้มกีาร

ก�าหนดหน่วยจัดการ ๒ หน่วย คือ (๑) ส่วนกลางคือ ส�านักงาน กปร. และ (๒) ส่วนพื้นที่ คือศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ ๑ หน่วยปฏิบัติหรือการขยายผลต่อ คือ ศูนย์เรียนรู้ 
ตามแนวพระราชด�าริ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

 ๑. กำรบริหำรจัดกำรด้วยข้อมูลและแผนงำนโครงกำรแบบบูรณำกำร

๑.๑ การจดัท�าศนูย์ข้อมลูทีเ่ป็นระบบของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ในการสนบัสนนุและพฒันา
ศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย

  (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น ความรู้ความช�านาญ เงื่อนไข
ทีท่�าให้แสวงหาความรู้ตามแนวพระราชด�ารไิปแก้ปัญหา และปัจจยัทางนเิวศ ป่า-ดิน-น�า้ ทีด่นิ แรงงาน
และทุนเพื่อการผลิต

  (ข) ข้อมลูเกีย่วกบัการได้มาซึง่ความรูต้ามแนวพระราชด�ารจิากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 
และจากหน่วยงานอื่น จากการค้นคว้าด้วยตนเอง ความสามารถในการวิเคราะห์หรือระบบคิดและ
การจัดการตามหลักการทรงงาน และการประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

  (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมส�าคัญต้ังแต่ต้นจนได้ผลผลิตและน�าผลผลิตไป
จัดการแบบครบวงจร รวมถึงสิ่งที่ได้รับเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตในครัวเรือน

  (ง) ข้อมลูเกีย่วกบัปริมาณเกษตรกรและผูส้นใจเข้ามาเรยีนรูแ้ละในเชงิคณุภาพ คอืการ
สื่อสาร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ตั้งใจจนได้ผล

 ข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ฯ เหล่านี้เริ่มต้นจากการน�าข้อมูลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู่และ
ข้อมูลจากการประเมินผลน�าไปจัดระบบและน�าเข้าเป็นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และในแต่ละรอบปี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผลร่วมกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ท�าการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยแบบง่าย

๑.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ประสานงานกับกองติดตามและประเมินผล ในการ (๑) เชื่อม
ข้อมูลของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ และ ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นระบบในส่วน
ของศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ส�านกังาน กปร. (๒) ออกแบบเครือ่งมอื และวธิกีารให้ฝ่ายขยายผลร่วมกบัเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ท�าการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในแต่ละปี
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๑.๓ การจัดท�าแผนงานและโครงการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ แบบบูรณาการฯ
การมฐีานข้อมลูตามข้อ ๑.๑ และการมข้ีอมลูเพือ่น�าไปจดัท�าแผนแบบบรูณาการตามข้อ ๑.๓ 

ถือว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สุดส�าหรับองค์กรความร่วมมือ (Collaboration Organization)  ในการ
บริหารจัดการให้เหมาะสมภายใต้ระบบราชการ งบประมาณ และการบริหารบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม 
ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการสนบัสนนุศนูย์เรยีนรูฯ้ น�าความรูไ้ปปฏบิตัจินได้
ผลและขยายสู่ผู้ที่สนใจต่อไป

 การจัดท�าแผนงานและโครงการฯ ดังกล่าวมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้คือ
 ๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผลในเรื่องการได้มา

และวิเคราะห์ข้อมูล การร่วมกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ผู้ร่วมงาน กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ในระยะสั้นและระยะยาว ในเรื่อง (ก) ความต้องการความรู้เพิ่มเติม  
(ข) การจัดการกับกิจกรรมส�าคัญอย่างครบวงจร และ (ค) การขยายผลเชิงคุณภาพสู่เกษตรกรผู้สนใจ

 ๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดเวทีประมวล สังเคราะห์และสรุป แผนรายปีและแผนระยะ
ยาวของแต่ละกลุ่มหลัก/กลุ่มย่อยของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมี 

 (ก) ฝ่ายวชิาการ, ฝ่ายขยายผล, หน่วยงานร่วมศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีกองประสานงานโครงการพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยง แล้วจัดท�าแผนประจ�าปีที่มีการบูรณาการ
หน่วยงานผูส้นบัสนนุ เพือ่จดัท�าโครงการและงบประมาณจากส�านกังาน กปร. และจากหน่วยงานร่วม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

 (ข) จัดท�าแผนงาน/โครงการระยะ ๓-๕ ปี ให้สัมพันธ์กับพัฒนาการของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (รวมถงึการยบุและ/หรอืการปรบัเปลีย่นผูส้บืทอด การสนบัสนนุศนูย์เรยีนรูฯ้ ที่
ก�าลังพัฒนา และการต่อยอดให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาสู่ความยั่งยืน) 

 (ค) น�าผลของแผนงาน/โครงการระยะ ๓-๕ ปี ไปปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม สาระส�าคัญ
ของตัวชี้วัดในแผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

 (ง) ส�านักงาน กปร. โดยกองประสานงานโครงการพื้นที่ และกองศึกษาและขยายผล 
ประสานงานน�าแผนประจ�าปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปประสานงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ                     
งบประมาณในส่วนของส�านักงาน กปร. และในส่วนของหน่วยงานร่วม ตามแผนประจ�าปีและน�าผล
การปรบัปรงุแผนแม่บทของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ไปพฒันาปรบัปรงุตวัชีวั้ดในแผนยทุธศาสตร์ที ่๑ 
และที่ ๒ ของส�านักงาน กปร.

๑.๔ การน�าแผนประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติไปจัดท�าแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีสาระส�าคัญคือ

  (ก)  การจดัท�าแผนปฏบิตัเิพือ่จดัการศนูย์เรยีนรูฯ้ จ�าแนกตามกลุม่หลกั/กลุม่ย่อย และ
ตามล�าดับพัฒนาการของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดเวทีท�าแผนปฏิบัติ มีฝ่ายขยาย
ผลเป็นผูด้แูลหลกั มฝ่ีายจดัการหน่วยงานร่วม และหน่วยงานภายนอก โดยมกีองประสานงานโครงการ
พื้นที่เป็นพี่เลี้ยงร่วมกันก�าหนดภารกิจหน้าที่ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลา งบประมาณ และการ
ประสานงานที่เห็นร่วมกัน

  (ข) ฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นเจ้าของเรื่องประสานงานให้เกิด                 

บรูณาการตามแผนปฏบิตัปิระจ�า ๔ เดอืน ส�าหรบัฝ่ายขยายผลใช้ก�ากบัการประสานงานและสนบัสนนุ 

ให้เกิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ
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  (ค) เมือ่สิน้ปีตามแผนปฏบิตั ิฝ่ายขยายผลจะท�าการปรบัปรงุข้อมลู  (ตามข้อ ๑.๑) และ

สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และส�านักงาน กปร. ต่อไป

 ๒. กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์            
เรียนรู้ฯ

๒.๑ ฝ่ายขยายผลร่วมกับฝ่ายวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ประมวลและสังเคราะห์ 

บทสรุปผลการประเมินด้านความรู้ตามแนวพระราชด�าริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่ง

ประกอบด้วย

  (ก) องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด และการ

จัดการโดยกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน

  (ข) องค์ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ และการปฏิบัติตามหลักการทรงงาน และ

ตัวอย่างความส�าเร็จของปฏิบัติการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (ค) เรือ่งทีเ่จ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ รเิริม่ต่อยอดความรู ้ด้วยการค้นคว้า ทดลองด้วยตนเอง 

เหมาะสมทีจ่ะมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม Participatory Action Research (PAR) เข้าไป

สนับสนุน 

๒.๒ ฝ่ายวชิาการของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วมกบักองศกึษาและขยายผล ส�านกังาน กปร. 

วิเคราะห์แนวทางตามข้อ ๒.๑ เพื่อน�าไปสู่การปรับ/เพิ่ม จุดเน้นการวิจัย โดยมีนักวิชาการและการ

วจิยัเชงิปฏบิตักิารอย่างมส่ีวนร่วม (PAR) รวมถงึการปรบัหลกัสตูรทีเ่ป็นความคดิเชงิระบบ ปฏบิตักิาร

ตามหลกัทรงงาน และตวัอย่างปฏบิตัทิีน่�าไปสูค่วามเป็นเศรษฐกจิพอเพยีง เพ่ือขอความเหน็ชอบและ

การสนับสนุนเชิงนโยบาย

๒.๓ ฝ่ายวชิาการของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วมกบักองศกึษาและขยายผล ส�านกังาน กปร. 

สนับสนุนการวิจัยตามจุดเน้นเพิ่มเติม รวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR)

๒.๔ ฝ่ายวชิาการของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วมกบักองศกึษาและขยายผล ส�านกังาน กปร. 

ปรบัปรงุหลกัสตูรการขยายความรูใ้ห้สมัพนัธ์กับความต้องการและทศิทางการพฒันาประสทิธผิลของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

๒.๕ ฝ่ายวชิาการของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วมกบักองศกึษาและขยายผล ส�านกังาน กปร. 

จัดท�าโครงการศึกษาศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนและมีผลของปฏิบัติการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (Best Practice) และโครงการศึกษาปราชญ์เกษตรกร ที่ใช้องค์ความรู้ตาม                  

พระราชด�าริและหลกัการทรงงาน ทัง้นีเ้พือ่เป็นตวัอย่างหลกัสตูรการขยายผลความรู ้และการเผยแพร่     

สู่สาธารณะ
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 ๓. กำรสนับสนุนและพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพผลส�ำเร็จของ
กิจกรรมส�ำคัญ

๓.๑ การจดัการศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีป่ระสบปัญหาเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ และการจดัการเกษตรกร

ตัวอย่างที่มีโอกาสจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย

  (ก)  ฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ประสบ

ปัญหา และข้อมลูของเกษตรกรตวัอย่าง จากผลการประเมนิ (บทที ่๔) ไปประสานงานในรายละเอยีด

กับพื้นที่ แล้วน�าผลสรุปเกี่ยวกับการยุติ การสืบทอดเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 

เสนอศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ด�าเนินการ

  (ข)  กองศึกษาและขยายผลฯ ส�านักงาน กปร. น�าข้อเสนอแนะจากการประเมินผล

ศูนย์เรียนรู้ฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน ไปพิจารณาร่วมกับ ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง เพื่อ

ความสมบูรณ์ ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ

  (ค)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าเกณฑ์มาตรฐานท่ีสมบูรณ์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

และด�าเนินการเกี่ยวกับการยุติ เปลี่ยนผู้สืบทอด จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ และสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ 

ที่พัฒนาแล้ว และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๓.๒ การปรับจุดเน้น การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ตรงกับปัญหาความต้องการ

และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมส�าคัญ ประกอบด้วย

  (ก)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ร่วมกับกองประสานงานโครงการพื้นที่ น�าบทวิเคราะห์

ศกัยภาพ ข้อจ�ากดั ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และการเพิม่ประสทิธภิาพของศนูย์เรยีนรูฯ้ ในเรือ่ง

ต่อไปนี้

(๑) การสนบัสนนุทรพัยากรหรอืปัจจยัส�าคญั ตามความต้องการของแต่ละศนูย์

เรียนรู้ฯ ตามกลุ่มกิจกรรมส�าคัญ และระดับการพัฒนา

(๒) การสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ขายให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ 

ด้านการผลิตภาคเกษตร และแบบกลุ่มผู้ประกอบการและการจัดการแบบ

วิสาหกิจชุมชน ให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการแปรรูป

(๓)  การสนบัสนนุด้านการตลาด ด้วยการจดัตลาดกลางและ/หรอื ตลาดนดั เป็น

สถานที่ให้เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ น�าผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย

(๔)  การสนบัสนนุการจดัการเชงิธุรกจิ ด้วยการประสานงานให้เกิดการท่องเทีย่ว

ธรรมชาติโดยชุมชน ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม การจดัท�าตราสญัลกัษณ์ (Brand) แสดงคณุภาพของผลผลติ

ทางเกษตร ของศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มผลิตภาคเกษตร และความโดดเด่นของ

ผลิตภัณฑ์และการใช้ความรู้ตามพระราชด�าริ ให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่ม

แปรรูปผลผลิต

  (ข) กองศึกษาและขยายผล และกองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี น�าแนวทางตามข้อ 

(ก) จัดท�าโครงการเพื่อความเห็นชอบและสนับสนุนเชิงนโยบาย และน�าโครงการที่ต้องด�าเนินการใน

ส่วนกลาง เช่น ตราสัญลักษณ์ (Brand) และฉลากติดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 

๖ แห่ง
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  (ค) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าสาระส�าคัญที่ควรด�าเนินงานในแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ         
(บทที่ ๔) ประกอบกับแนวทางที่จัดท�าในข้อ (ก) และได้รับอนุมัติในข้อ (ข) ไปบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๔. กำรปรับปรุงแนวทำงกำรขยำยผลองค์ควำมรู้เชิงคุณภำพของศูนย์เรียนรู้ฯ

๔.๑ ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ด�าเนนิงานต่อในการขยายผลความรูใ้ห้แก่ผูส้นใจทีห่ลากหลาย
จ�านวนมาก แต่ปรับกลยุทธ์ โดยเลือกสรรผู้ที่สนใจหรือตั้งใจจริงในเรื่องเฉพาะที่ศูนย์เรียนรู้ฯ แล้ว
ประสานงานให้ผู้ตั้งใจเข้าไปเรียนรู้เชิงคุณภาพ พร้อมกับการสนับสนุนการสื่อสารหรือช่วยเหลือ
ระหว่างเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ กับเกษตรกรผู้ตั้งใจต่อไป

๔.๒ ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วมกับกองประสานงานโครงการพืน้ที ่จดัท�าโครงการสนบัสนนุ 
เครือข่ายการสื่อสารด้วยสื่อสมัยใหม่ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ประกอบด้วย

  (ก) สื่อกลาง มีการบริหารจัดการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าข้อมูลองค์ความรู้กับ
ความส�าเร็จในกิจกรรมส�าคัญของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ เผยแพร่ให้ผู้ตั้งใจติดต่อและคัดสรรให้เกิดการ
ขยายผลเชิงคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ

  (ข) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ไม่มีสื่อสมัยใหม่ จัดท�าสื่อของ
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ และเพิ่มศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีสื่อสมัยใหม่อยู่แล้ว ให้มีระบบการแลก
เปลี่ยนข้ามพื้นท่ีออนไลน์ ซึ่งจะกลายเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เช่ียวชาญในเกษตรเฉพาะด้านและ/
หรือ การเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

๔.๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และกองประสานงานโครงการพื้นที่ ปรับลดงบประมาณ                   
สิ่งอ�านวยความสะดวกในการขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ แต่เพ่ิมงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมและ
สนับสนุนสื่อสมัยใหม่

 ๕. กำรเพิ่มศักยภำพฝ่ำยขยำยผลของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ

๕.๑ การเสรมิศักยภาพให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผล โดยเริม่จากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วม
กับกองประสานงานโครงการพื้นที่ จัดท�าโครงการเพ่ือความเห็นชอบและสนับสนุนจากส�านักงาน 
กปร. ประกอบด้วย

  (ก) การจัดอบรมดูงานให้กับเจ้าที่ฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ

  (ข) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดเวทีสัมมนา ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล และมีกอง
ประสานงานโครงการพืน้ทีเ่ข้าร่วม อย่างน้อย ๓ ครัง้/ปี ในวาระทีม่กีารจดัท�าแผนปฏบิตัริาย ๔ เดอืน 
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ ร่วมคิด ร่วมท�า เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ

๕.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดท�าภาระงาน และมีคู่มือการท�างานแบบบันทึกผลงาน     
อย่างง่าย เป็นระบบ เพื่อท�าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล สามารถใช้ทักษะใหม่ และสร้างความสัมพันธ์
เชิงคุณภาพกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

๕.๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และกองประสานงานโครงการพื้นที่ วิเคราะห์ภาระงานตาม
ฐานข้อมลูใหม่ เพือ่จดัสรรอตัราก�าลงั ด�าเนนิงานและค่าตอบแทนภายใต้กรอบของระบบราชการตาม
สมควร

๕.๔ ศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ น�าผลของการปฏบิตังิานตามแบบบนัทกึผลงาน (ตามข้อ ๕.๒) 
มาจัดการให้รางวัลและการยกย่องตามความเหมาะสม เพ่ือเพิ่มขวัญก�าลังใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย        
ขยายผล
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สำรบัญ

ค�ำปรำรถ    ๓

ค�ำน�ำ     ๕

บทสรุปผู้บริหำร   ๗

บทที่ ๑ บทน�ำ   ๓๗

  ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๓๗

  ๑.๒ วัตถุประสงค์  ๓๘

  ๑.๓ ขอบเขตการด�าเนินงาน ๓๘

  ๑.๔ พื้นที่ด�าเนินงานและเป้าหมายการประเมิน ๓๙

   ๑.๔.๑ กลไกที่เป็นผู้น�านโยบาย และแนวทางการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ ๓๙ 

    ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)

   ๑.๔.๒ กลไกที่เป็นผู้จัดการน�านโยบายแนวทางไปก่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ ๔๑

   ๑.๔.๓ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๔๒

  ๑.๕ ขั้นตอนและแผนด�าเนินงาน ๔๗

บทที่ ๒ กรอบคิดและแนวทำงกำรประเมินผล ๔๘

  ๒.๑ แนวทางการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ฯ ๔๘

  ๒.๒ เครื่องมือที่ใช้และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๒

  ๒.๓ แนวทางการวิเคราะห์ ๕๕

บทที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ๖๑

  ๓.๑ หลักการและแนวทางในการขยายความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ๖๑

   ไปยังศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๓.๒ การจัดองค์กรการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ๖๒

   ๓.๒.๑ ส�านักงาน กปร. ๖๓

   ๓.๒.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๖๔

  ๓.๓ การประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ  ๖๗

   โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และการก�ากับ ประสานงาน และ

   สนับสนุนจาก ส�านักงาน กปร.

  ๓.๔ พื้นที่ด�าเนินงานหรือพื้นที่เป้าหมายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๗๑
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สำรบัญ (ต่อ)

   ๓.๔.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ๗๑

   ๓.๔.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ๗๒

  ๓.๕ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์เรียนรู้ฯ ๗๒

   ๓.๕.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ๗๒

บทที่ ๔ ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ ๗๕
  ๔.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ๗๕

   ๔.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๑๕ แห่ง ๗๕

   ๔.๑.๒ ศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ๑๘๗

    ๔.๑.๒.๑ ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ ๑๘๗

    ๔.๑.๒.๒ ศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ๑๘๘

    ๔.๑.๒.๓ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่ได้มาประยุกต์ ๑๙๓

     และใช้โดยศูนย์เรียนรู้ฯ

   ๔.๑.๓ ผลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษา ๒๐๒

    การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

    ๔.๑.๓.๑ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการน�าเข้าปัจจัยที่ส�าคัญ ๒๐๓

     ในการด�าเนินงาน

    ๔.๑.๓.๒ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิต ๒๐๔

    ๔.๑.๓.๓ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการผลลัพธ์ของ ๒๐๕

     กิจกรรมหลัก

    ๔.๑.๓.๔ ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านเศรษฐกิจ ๒๐๖

    ๔.๑.๓.๕ ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านความยั่งยืน ๒๐๗

     ในการผลิตและวิถีชีวิต

    ๔.๑.๓.๖ ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการขยายความรู้ ๒๐๙

    ๔.๑.๓.๗ บทสรุปความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษา ๒๑๑

     การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

   ๔.๑.๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการด�าเนินงาน ๒๒๒

    ของศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

  ๔.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ๒๒๓

   ๔.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๒๘ แห่ง ๒๒๓

   ๔.๒.๒ ศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ๓๘๒
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สำรบัญ (ต่อ)

    ๔.๒.๒.๑ ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ ๓๘๒

    ๔.๒.๒.๒ ศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ๓๘๓

    ๔.๒.๒.๓ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่ได้มาประยุกต์และใช้โดย ๓๙๐

     ศูนย์เรียนรู้ฯ

   ๔.๒.๓ ผลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษา ๔๐๕

    การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

    ๔.๒.๓.๑ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการน�าเข้าปัจจัย ๔๐๕

     ที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน

    ๔.๒.๓.๒ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิต ๔๐๗

    ๔.๒.๓.๓ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการ ๔๐๙

     ผลลัพธ์ของกิจกรรมหลัก

    ๔.๒.๓.๔ ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านเศรษฐกิจ ๔๑๑

    ๔.๒.๓.๕ ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านความยั่งยืน ๔๑๒

     ในการผลิตและวิถีชีวิต

    ๔.๒.๓.๖ ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการขยายความรู้ ๔๑๕

    ๔.๒.๓.๗ บทสรุปความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษา ๔๑๘

     การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

   ๔.๒.๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการด�าเนินงาน ๔๒๙

    ของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

บทที่ ๕ แนวทำงกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ฯของ ๔๓๒
  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ และ
  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ

  ๕.๑ สรุปข้อมูลผลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ๔๓๒

   ๕.๑.๑ สรุปข้อมูลผลการด�าเนินงานของ ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของ ๔๓๓

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

   ๕.๑.๒ สรุปข้อมูลผลการด�าเนินงานของ ๓๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของ ๔๔๒

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

  ๕.๒ รูปแบบและแนวทางวิธีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ๔๖๑

   ๕.๒.๑ รูปแบบการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ๔๖๒

   ๕.๒.๒ แนวทางและวิธีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ๔๖๔

ส�ำนักงำน กปร.
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บทที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนและแนวทำง ๔๖๙
  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๖.๑ เกณฑ์มาตรฐานในการเริ่มต้นและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ๔๖๙

  ๖.๒ ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ๔๗๓

   ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ภำคผนวก    ๔๘๑
  แนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ๔๘๒ 

  บรรณานุกรม  ๕๑๘ 

  คณะผู้จัดท�า   ๕๑๙

สำรบัญ (ต่อ)

ส�ำนักงำน กปร.
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1.1 หลักการและเหตุผล 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ได้มีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชด�าริ ๖ แห่ง เพื่อเป็นแหล่งองค์

ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสาธิต รวมถึงการขยายผลให้กับประชาชนและเกษตรกร

สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ด้วยวิธีการที่ง่ายและได้ผลตามภูมิสังคม ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติที่มีชีวิต” นั้น

ในปี ๒๕๕๒ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก            

พระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ได้เพิ่มแนวทางและสนับสนุนให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องจาก

พระราชด�าร ิขยายผลความรูสู้พ่ืน้ทีข่องเกษตรกรอย่างกว้างขวาง โดยให้เกษตรกรน�าความรูข้องศนูย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองให้ประสบความส�าเร็จ แล้วจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้

ตามแนวพระราชด�าริโดยมีเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และกลุ่มที่มีศักยภาพเป็นผู้น�าความรู้ตาม

แนวพระราชด�าริที่ประสบความส�าเร็จไปประยุกต์ใช้จนประสบความส�าเร็จให้มากข้ึน แล้วขยายผล

องค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรที่สามารถน�าไปปฏิบัติจนได้ประโยชน์ และสู่ผู้ที่สนใจ รวมถึงชุมชนอื่น จน

ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง มีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริรวมทั้งสิ้น ๑๐๘ แห่ง

ทั่วประเทศ

การพัฒนาให้มศูีนย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�ารดัิงกล่าวเป็นแนวทาง แนวปฏบัิต ิและเกดิผล

ทีท่�าให้วตัถปุระสงค์ตามพระราชด�าริของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ สมบรูณ์ถงึพืน้ทีแ่ละถึงตวัเกษตรกร

ที่กว้างขวางขึ้น หากมีการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์และการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วจะท�าให้การด�าเนิน

งานของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ในการขยายผลองค์ความรูไ้ปยงัศูนย์เรยีนรู้ฯ มปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ และ

ในที่สุดหากน�าผลการวิเคราะห์ไปก�าหนดมาตรฐานและแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ 

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในเบื้องต้น และทั้ง                     

๖ แห่งทัว่ประเทศกจ็ะเป็นการท�าให้พระราชด�ารใินการจดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ทีด่�าเนนิงานมา 

เป็นเวลา ๙ ปีประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์ในอนาคต

บทที่ ๑ 

บทน�า

ส�ำนักงำน กปร.
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1.2 วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ศกึษาถงึการด�าเนนิงานของศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�ารขิองศนูย์ศกึษาการพฒันา

เขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิและศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�ารขิองศนูย์ศกึษาการพฒันา

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้

ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๓. เพื่อศึกษาการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในการ

ขยายผลองค์ความรู้ไปยังศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

๔. เพื่อพัฒนามาตรฐานและแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง ทั่วประเทศต่อไป

1.3 ขอบเขตการด�าเนินงาน
ด�าเนินการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ๒ แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์เรียนรู้ฯ ของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจ�านวนศูนย์เรียน

รู้ตามแนวพระราชด�าริ ที่ท�าการประเมินครอบคลุม ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ รวมทั้งสิ้น ๔๓ ศูนย์

เรียนรู้ฯ โดยมีขอบเขตในการด�าเนินงานดังนี้ 

๑. ด�าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระ

ราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสรุปข้อมูลเบื้องต้นของทั้ง ๒ แห่ง

๒. ด�าเนนิการศึกษาและรวบรวมข้อมลูแนวทางในการจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าริ

ของศนูย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิละศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าริ

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้น แนวทาง

ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ การด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา 

๓. การได้มาซึ่งข้อมูล ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

แบบสัมภาษณ์

 ๑) แบบสัมภาษณ์เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และผู้น�ากลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๒) แบบสัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๓) แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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1.4 พื้นที่ด�าเนินงานและเป้าหมายการประเมิน
๑.๔.๑ กลไกที่เป็นผู้น�ำนโยบำยและแนวทำงกำรสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ : ส�ำนักงำน                  

คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (กปร.)

ส�านักงาน กปร. มีพันธกิจส�าคัญ ดังนี้ 

๑)  ตามเสด็จและรับสนองพระราชด�าริ  

๒)  ส�ารวจศกึษาวิเคราะห์และจดัท�าแผนรวมทัง้พจิารณาเสนอแนะเกีย่วกับการจดัสรรงบ

ประมาณเพื่อด�าเนินโครงการฯ  

๓)  ประสานวางแผนสนับสนุนและร่วมด�าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ

สนองพระราชด�าริ 

๔)  ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

๕)  จัดให้มีการศึกษาสรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนว            

พระราชด�าริ  

๖)  ขับเคลื่อนขยายผลเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและองค์ความรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 

๗)  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและองค์       

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์ 

หน่วยงานในส�านักงาน กปร.ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

๑) กองศึกษำและขยำยผล กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ ศูนย์ กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนว                

พระราชด�าริ มีภารกิจหลักส�าคัญ ประกอบด้วย

 (ก)  การขยายผลองค์ความรูแ้ละการพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิตัง้แต่ ต้นทาง กลางทาง 

และปลายทาง ได้แก่ ความรู้ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการจดัการ ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบ

นิเวศของพื้นที่ป่าต้นน�้า ป่าชายเลน เพื่อให้ได้มาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและการอนุรักษ์

เพื่อท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติป่า ดิน น�้า เกิดดุลยภาพที่ส่งผลท�าให้ในระดับใหญ่ ทั้งสภาพภูมิอากาศ 

สภาพภมูปิระเทศ ตลอดรวมถงึแหล่งอาหารตามธรรมชาตเิกดิความอดุมสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ นอกจาก

นีเ้ป็นความรูท้ีเ่กีย่วกบัการพฒันาอาชพี การผลติพชืและสตัว์ทีม่เีหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพภมูนิเิวศ

และภูมิสังคมในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ปลายทาง ได้แก่ การท�าให้

เกษตรกร ครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่อื่นๆ มีทางเลือกในการใช้ความรู้ที่ผ่านการ

ศึกษา ทดลอง วิจัย สาธิต น�าไปสู่การปรับประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาอาชีพและรายได้ ระบบนิเวศเกิด

ความสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

หลักในการด�ารงชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ส�ำนักงำน กปร.
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 (ข) นอกจากภารกิจดังกล่าวข้างต้นแล้ว กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนว               
พระราชด�าริ ยังมีภารกิจส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การด�าเนินการให้ราษฎรและประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์จากความรู้ทีม่าจากการสัง่สมพัฒนาตามแนวพะราชด�าร ิผ่านวธิกีารทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ ศูนย์เป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” และเพิ่มเติมให้มีการขับ
เคลื่อนขยายผลความรู้และการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริสู่ชุมชนด้วยการด�าเนินงานผ่าน “ศูนย์
เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าริ” ทีก่ระจายอยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบและด�าเนนิการของศนูย์ศกึษาการพฒันา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ ศูนย์

๒) กองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑ (ภำคกลำง) และ กองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ 

๓ (ภำคเหนือ)

 ภารกิจหลักของกองประสานงานโครงการพ้ืนที่ ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ประกอบด้วย

 การประสานงานและสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ปฏิบัติโดยหน่วยงานหรือหน่วย

ราชการที่ร่วมด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ ศูนย์ รวมถึงหน่วย

งานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ที่ร่วมมือด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ ศูนย์ ท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การน�าเอาความรู้จากผลการ

ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาไปสู ่การปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก                  

พระราชด�าริที่รับผิดชอบ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ตามแนวพระราชด�าริในพื้นที่ที่ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ รับผิดชอบน�าไปปฏิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ในการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริคร้ังน้ี ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  ซึ่งมีการประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูล

และร่วมวิเคราะห์ถึงการสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจที่ท�าให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ  ได้แก่ กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ (ภาคกลาง) ส�าหรับ ศูนย์

ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ และ กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๓ (ภาคเหนอื) ส�าหรับ ศนูย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

๓) กองติดตำมประเมินผล

การติดตามประเมินผล เป็นพันธกิจหนึ่งที่ก�าหนดไว้ในการสนองพระราชด�าริของส�านักงาน 

กปร.ปัจจุบันมี ๓ รูปแบบ ประกอบไปด้วย 

 ๑) การติดตามผลการด�าเนินงานประจ�าปี  ๒) การติดตามแบบบูรณาการ และ ๓) การ

ติดตามผลแบบบริหารก�ากับงานวิจัย ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลโครงการฯ พิจารณาจากองค์

ประกอบสภาพพื้นที่ ประชากร ตามหลักวิชาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้าน

วิศวกรรมชลประทาน ด้านดิน ด้านป่าไม้ ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม        

ส�ำนักงำน กปร.
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ซึง่จ�าเป็นต้องก�าหนดกรอบแนวคดิโดยอาศยัศาสตร์ทางวทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ร่วมกนั จงึต้อง

ประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการบริหารก�ากับงานวิจัย ซ่ึงวิธีการนี้จะเป็นการ

จ้างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการวางแผนในการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ การพฒันาระบบปฏบิตังิานการตดิตามงานอย่างต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม สร้างการท�างานเป็น

ทีมในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การน�าองค์ความรู้จากผลส�าเร็จจาก

โครงการฯ ไปขยายผลในพื้นที่โครงการอื่นต่อไป สร้างต้นแบบการพัฒนาในการติดตามประเมินผล

ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดรวมถึงจัดท�ารายการติดตามประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศ 

๑.๔.๒ กลไกที่เป็นผู้จัดกำรน�ำนโยบำยแนวทำงไปก่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ

 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ หมายถึง สถานที่ที่มีการจัดการถ่ายทอดเก่ียวกับการ

ด�าเนินชีวิต การท�างานตามแนวพระราชด�าริด้านต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบของผู้รู้ (ผู้ถ่ายทอด) ผู้มี

ประสบการณ์ตรง มีบทเรียนหรือตัวอย่างการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 

และวธิกีารถ่ายทอดทีเ่หมาะสมและสามารถด�าเนนิการจดัการเรยีนรูใ้นพืน้ทีไ่ด้อย่างเป็นรปูธรรม โดย

มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นศูนย์เรียนรู้ (ท่ีได้ริเร่ิมโดยกองที่เก่ียวข้องของส�านักงาน กปร. 

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ส�าหรับการน�าไปใช้ในเบื้องต้น) ประกอบด้วย

 (๑)  สถานที่ (เป็นสถานที่อยู่เดิม ไม่จ�าเป็นต้องเป็นอาคาร สิ่งก่อสร้าง เช่น ในพื้นที่แปลง

เกษตร) โดยมีลักษณะส�าคัญ ดังนี้คือ

   - สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการด�าเนินกิจการของหน่วยงานและบุคคลที่ 

     เกี่ยวข้อง

   - สามารถเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมด้านอาชีพตามประเภทของศูนย์เรียนรู้ฯ นั้น ๆ

 (๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่ด�าเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

   - มีกิจกรรมหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถเผยแพร่และขยายผลต่อผู้ที่สนใจ

   - มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น น�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการ 

     เป็นตัวอย่างที่ดีในการด�าเนินชีวิต

 (๓)  วทิยากรบรรยาย มคีวามสามารถในการบรรยาย ถ่ายทอดความรูห้รอืมผีูอ้ืน่ทีม่คีวาม

รู้ความสามารถขององค์กรเป็นผู้ด�าเนินการ

 (๔)  การเผยแพร่ความรู้ เช่น ทางเอกสาร บทความ การบรรยาย หรือ สาธิต ฯลฯ

 (๕)  การด�าเนนิงานในลกัษณะเครอืข่ายในชุมชนและอืน่ ๆ  ในชมุชนและทีอ่ื่น ๆ  โดยศนูย์

เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลด�าเนินงานของ ศูนย์ศึกษาพัฒนา              

ห้วยฮ่องไคร้ฯ และศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑.๔.๓ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  

 ๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๓๔ ศูนย์                 

เรียนรู้ฯ

ตำรำงที่ ๑-๑ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ที่จะศึกษาครั้งนี้จ�านวน 

๓๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ **

ล�ำดับ
ชื่อศูนย์เรียนรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ
ประเภท ที่ตั้ง

๑ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บ้านป่าสักงาม

การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ม.๑ ต.ลวงเหนือ 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒ กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าบ้านทุ่งยาว การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ม.๘ ต.ป่าป้อง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๓ กลุ่มอุทยานการเรียนรู้บ้านปางจ�าปี การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ม.๗ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่

๔ กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ (ผึ้งโก๋น

หรือผึ้งโพรง)

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๘๕/๑ ม.๘ ต.เทพเสด็จ 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๕ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่า

ไผ่

การแปรรูปและถนอม

อาหาร

๔ ม.๒ ต.แม่โป่ง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๖ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม

๔๒ ม.๒ ต.แม่ฮ้อยเงิน 

อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

๗ กลุ่มการบริหารจัดการน�้าตาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบริหารจัดการน�้า ม.๘ ต.แม่โป่ง  

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ส�ำนักงำน กปร.
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ล�ำดับ
ชื่อศูนย์เรียนรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ
ประเภท ที่ตั้ง

๘ นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น เกษตรกรดีเด่นด้าน

ปศุสัตว์

๙๖ ม.๘ ต.แม่โป่ง  

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๙ ว่าที่ร.ต.เมืองมนต์ ไทยใจอุ่น เกษตรกรดีเด่นด้าน

ปศุสัตว์

๗๗ ม.๘ ต.แม่โป่ง  

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๐ นายมนูญ เทศน�า เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๓/๒ ม.๑ ต.แม่โป่ง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๑ นางอ�านวย ยอดค�าปา เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๙๘ ม.๒ ต.แม่ฮ้อยเงิน 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๒ นายทองอินทร์ สุภาพล เกษตรทฤษฎีใหม่ ๖๕/๑ ม.๔ ต.บ้านสหกรณ์ 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๑๓ นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ เกษตรผสมผสาน ๙๔ ม.๒ ต.แม่โป่ง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๔ น.ส.กัญจนา บัวแดง เกษตรผสมผสาน ๑๘๙ ม.๑ ต.แม่ฮ้อยเงิน 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๕ นายเจริญ ตาถาวัน เกษตรผสมผสาน ๘๒ ม.๑ ต.แม่ฮ้อยเงิน 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๖ นายสินชัย วิริยะจรรยงค์ เกษตรผสมผสาน ๙/๑ ม.๒ ต.แม่ฮ้อยเงิน 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๗ นายสุนทร ดาวแก้ว เกษตรผสมผสาน ๒๔๙ ม.๕ ต.แม่ฮ้อยเงิน 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๘ นายอุ่นเรือน เกิดสุข เกษตรผสมผสาน ๖ ม.๑ ต.ป่าเมี่ยง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๙ นางดาวเรือง เจริญทรัพย์ เกษตรผสมผสาน ๘๕/๑ ม.๖ ต.ป่าเมี่ยง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๐ นายทองมา ศรีภูธร เกษตรผสมผสาน ๑๘/๑ ม.๗ ต.บ้านสหกรณ์ 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๒๑ นายศรีอินทร์ อินทร์สัน เกษตรผสมผสาน ๒๒/๒ ม.๕ ต.ห้วยแก้ว 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๒๒ นางวีรา จินะใจ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๗๐ ม.๑ ต.แม่โป่ง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ส�ำนักงำน กปร.
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ล�ำดับ
ชื่อศูนย์เรียนรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ
ประเภท ที่ตั้ง

๒๓ นายพงษ์เทพ จินะใจ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๒ ม.๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

๒๔ นางราตรี สุนันทศิลป์ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๑๒ ม.๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

๒๕ นางเพียรทอง พรมค�าทิพย์ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๗๔ ม.๘ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

๒๖ นาง ศรีแก้ว นิประพันธ์ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๔๒ ม.๕ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

๒๗ นางเจริญศรี ค�าประเสริฐ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๔๔ ม.๗ ต.เทพเสด็จ 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๘ นางมาลัย ญาติฝูง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๔๔/๓ ม.๗ ต.เทพเสด็จ 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๙ นางทัศนีย์ พวกอินแสง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๔๔/๔ ม.๗ ต.เทพเสด็จ 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๓๐ นายจรูญ ธาตุอินจันทร์ การปลูกผักปลอดสารพิษ ๖๒/๓ ม.๒ ต.ป่าป้อง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๓๑ นางนงนุช พันธุราษฎร์ การปลูกผักปลอดสารพิษ ๓๓ ม.๒ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

๓๒ นายธนากร ขัติยะ การปลูกผักปลอดสารพิษ ๖๖ ม.๗ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่

๓๓ นายสุจินต์ แสงแก้ว การเพาะเลี้ยงกบและขยาย

พันธุ์กบ

๑๐๑/๒ ม.๖ ต.ป่าเมี่ยง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๓๔ นายยงยุทธ ขันทองนาค เกษตรผสมผสาน ๕๖/๘ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่

** ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น ๒๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ ๓)

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๑-๒ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ�านวน ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ

ล�ำดับ
ชื่อศูนย์เรียนรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ
ประเภท ที่ตั้ง

๑ นายทิม คณะเสน เกษตรผสมผสาน ๓๓/๔ หมู่ ๑๓ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๒ นางนภา เข็มมุข เกษตรผสมผสาน ๓๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๓ นางทรัพย์ถวิล สุขศิริ เกษตรผสมผสาน ๑๖๙/๓ หมู่ ๕ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๔ นางสมคิด เพ็งบุปผา เกษตรผสมผสาน, 

เศรษฐกิจพอเพียง

๓๙/๑ หมู่ ๕ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๕ นางสาวปราณี สังอ่อนดี เกษตรผสมผสาน ๒๔ หมู่ ๕ บ.หัวกระสังข์ 

ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๖ นายส�าเนาว์ พึ่งมา เกษตรทฤษฎีใหม่ ๓๑๐ บ้บ.หมองเหียง หมู่ ๑๓ 

ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๗ นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์ การเลี้ยงกบ ๓๖๔ หมู่ ๑๓ ต.เกาะขนุน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๘ นายประสิทธิ์ เส็งมี การผลิตเชื้อเห็ดครบวงจร ๓๐๙ หมู่ ๑๑ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๙ นางสาวเครือวรรณ จันทรศรี การแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร

๑๓๐ หมู่ ๖ ต.บ้านช่อง 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๐ นายสบัน ทะนวนรัมย์ เกษตรผสมผสานและเลี้ยง

แพะนม

๑๖๒/๓ หมู่ ๑ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๑ นางน�้าผึ้ง เกตุขวง เกษตรผสมผสาน ๑๐๓/๓ หมู่๔ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๒)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ล�ำดับ
ชื่อศูนย์เรียนรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ
ประเภท ที่ตั้ง

๑๒ นายอภิรมย์ ผาวันดี เกษตรผสมผสาน ๓๘/๑ หมู่ ๑๒ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๓ นายธงชาติ จันทศรี การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๕๖/๒ หมู่ ๖ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๔ นายนิรุจ ศรีเกษม การแปรรูปพืชผักและ

สมุนไพร

๑๙๓/๑ หมู่ ๓ ต.เขาหินซ้อน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๕ นายสมโชติ  บุญมี เกษตรผสมผสาน ๑๐๑ หมู่ ๕ ต.เกาะขนุน 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ส�ำนักงำน กปร.
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๑.๕ ขั้นตอนและแผนด�ำเนินงำน

ตำรำงที่ ๑-๓ ขั้นตอนและแผนด�าเนินงาน

กิจกรรมของทีมประเมิน
เดือน

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

๑. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ (๑) 
ประโยชน์ของการประเมิน (๒) ความร่วมมือและ
สนับสนุนกระบวนการประเมิน และ (๓) แผนปฏิบัติ
งานในพื้นที่กับ ส�านักงาน กปร. และ ๒ ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ

๒. การเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล
    ๑.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ (ส�านักงาน กปร. และ ๒ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ )
    ๑.๒ การเตรียมการเก็บข้อมูล ๒ ศูนย์ศึกษา      
การพัฒนาฯ (รวมถึงการทดสอบเครื่องมือ)

๓. การเก็บข้อมูลรอบแรก (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนฯ จ�านวน ๗ วัน และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ จ�านวน ๑๔ วัน)

๔. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

๕. การเก็บข้อมูลรอบที่ ๒ เพื่อตรวจสอบความถูก
ต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล และเริ่มต้นการได้มาซึ่ง
แนวทางแก้ปัญหา รวมถึงมาตรฐาน (ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ ๕ วัน และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ ๑๐ วัน)

๖. การวิเคราะห์รายงานผลการประเมินฉบับร่าง รวม
ถึงแนวทางการแก้ปัญหา และมาตรฐาน

๗. การน�าเสนอรายงานผลการประเมินฉบับร่าง รวม
ถึงแนวทางการแก้ปัญหา และมาตรฐาน (ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ๒ วัน และศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  ๒ วัน)

๘. การน�าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับ 
ส�านักงาน กปร. โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ       
( ๒ วัน )

๙. การจัดท�ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์

๑๐. การจัดส่งรายงานผลการประเมินตาม TOR ภายในวันที่ ๒ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน

ส�ำนักงำน กปร.
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บทที่ ๒ 

กรอบคิดและแนวทางการประเมินผล

2.1 แนวทางการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ฯ
การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

ได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินดังนี้

ประกำรแรก กลไกที่เป็นฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ ส�านักงาน กปร. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองศึกษา

และขยายผลฯ และกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ และกองประสานโครงการพื้นที่ ๓ เป็นกลไก

ทีส่นบัสนนุให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ เกดิผลส�าเรจ็ตามพระราชด�าร ิโดยมกีองติดตามประเมนิผลเป็นฝ่ายน�าผล

การวิเคราะห์ไปสู่การแก้ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการก�าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการศูนย์

เรียนรู้ฯ ให้ประสบความส�าเร็จมากขึ้น ต่อมาคือกลไกขยายผลความรู้ และจัดการให้ศูนย์เรียนรู้ฯ มี

ปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้จนส�าเร็จ และเป็นที่ศึกษาและน�าไปขยายผลสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร

ในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ศูนย์ และกลไกที่ส�าคัญได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ที่เน้น

เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ก็ดี หรือเป็นการจัดการในลักษณะกลุ่มก็ดี

ประกำรที่สอง เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ การสนับสนุน การปฏิบัติการน�าองค์ความรู้

ตามแนวพระราชด�าริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้วิจัย ทดลอง และสาธิตจนได้ผล ไปประยุกต์ใช้ใน

ชมุชนต่าง ๆ  ด้วยการขยายผลในกลุม่ความรูท่ี้ส�าคญั ได้แก่ ด้านการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ด้านอาชพี และด้านเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมกีารสนบัสนนุจาก ส�านกังาน กปร. และ

ด�าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่ส่งผลให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ประกำรที่สำม เป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้ฯ และผลปฏิบัติการตั้งแต่การเริ่มต้น การน�าความรู้

ไปประยกุต์ในกจิกรรมต่างๆ จนเกดิผลของการปฏบิตั ิท�าให้เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ หรอืกลุม่ซึง่มทีัง้คน

ที่เป็นตัวอย่าง มีพื้นที่ที่เป็นตัวอย่าง มีวิธีการใช้ความรู้จนเกิดผลเป็นตัวอย่าง สามารถถ่ายทอดเผย

แพร่ความรูใ้ห้กบัเกษตรกรผูส้นใจ และมีเกษตรกรจ�านวนหนึง่น�าไปปฏบิตัจินได้รบัประโยชน์ รวมถึง

การเชือ่มประสาน เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปยงัเครอืข่ายชมุชนอืน่ ๆ  ด้วย ความส�าเรจ็ของศนูย์

เรียนรู้ฯ อย่างน้อยต้องมี ๒ มิติ คือ

(๑) ความสามารถทีเ่พิม่มากขึน้ (จนเป็นตวัอย่าง) ของเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ และของกลุม่ และ 

(๒) ผลของการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ด้านอาชีพ และด้านการด�าเนิน

วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่กระจายจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ และ

สู่เกษตรกรจ�านวนมาก อันสืบเนื่องมาจากการด�าเนินงานตามพระราชด�าริอย่างสมบูรณ์ (โปรดดู

แผนภูมิที่ ๒.๑)

ส�ำนักงำน กปร.
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การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะส�าคัญ ๓ ประการตาม

กรอบแนวทางการประเมิน เพื่อให้ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ จะต้องด�าเนินการตามล�าดับแบบ   

เชื่อมโยง ดังนี้

 ๑. กำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ในกำรขยำยผลควำมรู้ไปยังศูนย์             
เรียนรู้ฯ

 ๑. การศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติ และการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริจาก 

ส�านักงาน กปร.

 ๒. การศกึษาการจดัการและปฏบิตักิารของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่พฒันาศนูย์เรยีนรูฯ้

   ๒.๑. ด้านองค์ความรู้และการถ่ายทอด (การอบรม/ดูงาน)

   ๒.๒. ด้านการเริ่มต้น และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ

๑) ความเป็นเกษตรกรที่พร้อมรับความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ได้

๒) มีสถานที่ แปลงเกษตร/พื้นที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ได้

๓) มีปฏิบัติการ (กิจกรรม) ที่ประสบความส�าเร็จ เป็นประโยชน์ (ด้าน

อาชีพ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเป็น

ตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียง)

๔) มกีารเผยแพร่ถ่ายทอดความรู ้(เอกสาร บทความ สาธติ บรรยาย เป็น

ศูนย์/ค่ายเรียนรู้)

๕) มีเครือข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์ กับชุมชนอื่น

   ๒.๓. ด้านสนับสนุน/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร ปัจจัย และ          

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น

 ๓. ด้านข้อมูลการติดตามและประเมินผล

 ๒. ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 ๑. ด้านปฏิบัติการ กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ

   ๑.๑. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๑.๑.๑ กลุ่มย่อยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๑.๑.๒ กลุ่มย่อยการจัดการน�้า ดิน

   ๑.๒. กลุ่มผลิตภาคเกษตร

      ๑.๒.๑ กลุ่มย่อยเกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฏีใหม่ (พืชชีวภาพ   

ผักปลอดสารพิษ, ปุ๋ยอินทรีย์)

      ๑.๒.๒ กลุ่มย่อยการผลิตพืช (ข้าว ไม้ผล ผัก เห็ด ดอกไม้ สมุนไพร)

      ๑.๒.๓ กลุ่มย่อยการผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์ ผึ้ง กบ ปลา สัตว์ปีก วัว)

ส�ำนักงำน กปร.
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      ๑.๓ กลุ่มแปรรูปผลผลิตภาคเกษตร

๑.๓.๑ กลุ่มย่อยวิสาหกิจชุมชน (OTOP วิสาหกิจ)

๑.๓.๒ กลุ่มย่อยแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรเบื้องต้น

    ๑.๔. การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. ด้านการขยายความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ และผู้สนใจ

 ๓. เงื่อนไขที่มีผลต่อปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ฯ

   ๓.๑. คุณสมบัติของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ /และกลุ่ม

   ๓.๒. กระบวนการขยายผลความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

   ๓.๓. องค์ความรู้ที่ได้ กับการประยุกต์สู่ปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ฯ

   ๓.๔. ความครบวงจรของกิจกรรม (ต้น-กลาง-ปลายทาง)

   ๓.๕. การสนับสนุน ทรัพยากร ปัจจัย และสิ่งอ�านวยความสะดวก

 ๓. กำรวิเครำะห์ควำมส�ำเร็จ/ปัญหำอุปสรรคกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๑. การขยายผลความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๒. องค์ความรู้กับการประยุกต์

  ๓. คุณสมบัติของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ /กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๔. การจดัการปัจจยัการผลติส�าหรับกลุม่การผลติ และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ที่ส�าคัญส�าหรับกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป 

  ๕. ผลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลผลิต (Outputs) ที่

ครบวงจรของกลุ่มจัดการผลิตและแปรรูป

  ๖. ผลปฏบิติัการของศูนย์เรยีนรูฯ้ ทีม่ต่ีอความยัง่ยนืและพอเพยีงของระบบนเิวศ การ

ผลิต และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

  ๗. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ กับผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ที่สนใจ และ

ชุมชนอื่น

  ๘. ด้านปริมาณและคุณภาพของการขยายผลของเกษตรกรและผู ้ที่สนใจได้รับ

ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๙. ปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๔. แนวทำงในกำรแก้ปัญหำและเพิ่มศักยภำพ

แนวทางเพิ่มศักยภาพ และแก้ปัญหาท่ีปฏิบัติได้จริง ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ และส�าหรับศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ

 ๕. เกณฑ์มำตรฐำนและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๕.๑ เกณฑ์มาตรฐานส�าหรับระดับการพัฒนาของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย     

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก่อรูปเริ่มพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาแล้ว และศูนย์เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

(ประกอบไปด้วย ๑.คุณสมบัติส่วนบุคคล (การศึกษา,ประสบการณ์,ความช�านาญ,ความถนัดที่

เกี่ยวข้อง,ความรู้,ความเป็นผู้น�า,การได้รับรางวัล) ๒.ปฏิบัติการและผลที่เกี่ยวข้อง ๓.เครือข่ายความ

ส�ำนักงำน กปร.
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ร่วมมอื (ครอบครวั,เครอืญาต,ิกลุม่,ศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ,หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง) และ ๔. สิง่สนบัสนนุ

การขยายความรู้ที่มีอยู่ (แปลงสาธิต,ห้องน�้า,อาคาร,แผ่นพับ)

๕.๒ แนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

(โปรดดูแผนภูมิที่ ๒-๑)
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2.2 เครื่องมือที่ใช้และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมสาระส�าคัญของกลไกจนเกิดปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ตามกรอบแนวทางการประเมนิ จงึได้ออกแบบวธิกีารและเครือ่งมอืเพือ่การวเิคราะห์ตามวตัถปุระสงค์

ของการประเมินได้ ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

๑.  การศึกษาเอกสาร รายงาน และข้อมูลทุติยภูมิที่ส�านักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการ  

พัฒนาฯ ทั้ง ๒ ศูนย์

๒. แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) ที่มีค�าถามปลายปิดเพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อมูลเชิงปริมาณ

และการจดัล�าดบั และค�าถามปลายเปิดเพือ่ได้ข้อมลูเชงิคณุภาพเก่ียวกบั แรงจงูใจ กระบวนการ องค์

ความรู้ที่ใช้ และองค์ความรู้ที่ประยุกต์ การได้มาและจัดการกิจกรรมขยายผล ประโยชน์ที่ได้รับ 

ศักยภาพ ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางการแก้ไข

๓.  แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค�าถามปลายปิดเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือได้ข้อมูล                   

เชิงปริมาณและการจัดล�าดับส�าหรับผู้ได้รับประโยชน์ และผู้ที่สนใจจากการขยายความรู้จากศูนย์            

เรียนรู้ฯ 

๔.  การสังเกต และบันทึกกิจกรรม และผลกิจกรรม

๕. การน�าผลการวิเคราะห์ฉบับ “ร่าง” ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และส�านักงาน กปร. 

พิจารณาไห้ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์

ซึ่งมีวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์ ดังนี้

๑. การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ในการขยายผลความรู้ไปยังศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๑.๑  การศกึษาแนวคดิ แนวปฏิบตัแิละการสนับสนนุศนูย์เรยีนรูฯ้ ตามแนวพระราชด�าริ

จาก ส�านักงาน กปร. โดยการศึกษาเอกสาร ประกอบไปด้วย แผนแม่บท พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของ 

ส�านกังาน กปร. ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน และศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (ฉบบัร่าง) 

สรุปรายงานการประชุม/อบรมจากกองศึกษาและขยายผลฯ และกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ 

และกองประสานงานโครงการพืน้ที ่๓ รวมถงึข้อมลูทีไ่ด้ด�าเนนิการเก็บรวบรวมไว้ทีฝ่่ายขยายผลของ

แต่ละศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เช่น จ�านวนสถติผิูเ้ย่ียมชมศนูย์เรยีนรูฯ้ รายได้ ประวัตส่ิวนตวั ฯลฯ และ

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร และผู้ด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๒ แห่ง และ กอง

ศึกษาขยายผล และกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ และ ๓ ของ ส�านักงาน กปร.

  ๑.๒  การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการของฝ่ายขยายผลที่ด�าเนินการกับศูนย์เรียนรู้ฯ 

ได้แก่ การสมัภาษณ์โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลกึกบัเจ้าหน้าทีข่ยายผล และการจดัท�าประชมุกลุม่ย่อย                

(Focus group) ทั้งผู้ที่ท�าหน้าที่อ�านวยการ และปฏิบัติการ

  ๑.๓ การศกึษาการจดัการ และปฏบัิตกิารของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่พฒันาศูนย์

เรียนรู้ฯ แบ่งออกเป็น 

ส�ำนักงำน กปร.

52



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

53

๑) ด้านองค์ความรู้และการถ่ายทอด (การอบรม/ดูงาน) จะด�าเนินการโดยการ

ศึกษาเอกสาร คู่มือ หลักสูตรอบรม สาธิต ดูงาน รวมถึงสรุปรายงานการ

ถ่ายทอดความรูผ่้านช่องทางต่างๆ เพือ่วเิคราะห์การเลอืกสรรองค์ความรูท่ี้

ได้ถ่ายทอดสู่ศูนย์เรียนรู้ฯ และการสัมภาษณ์เชิงลึกวิทยากรผู้ถ่ายทอด/

แนะน�า

๒) ด้านการเริ่มต้น และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ศึกษาในเรื่องของ

(ก) ความเป็นเกษตรกรที่พร้อมรับความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ได้

(ข) การมีสถานที่ แปลงเกษตร/พ้ืนที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น

แหล่งเรียนรู้ได้

(ค) การมปีฏบิติัการ (กจิกรรม) ทีป่ระสบความส�าเรจ็ เป็นประโยชน์ (ด้าน

อาชีพ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเป็น

ตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียง)

(ง) การมีการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ (เอกสาร บทความ สาธิต บรรยาย 

เป็นศูนย์/ค่ายเรียนรู้)

(จ) การมกีลุม่ร่วมด�าเนนิงานและการมเีครอืข่ายตดิต่อแลกเปลีย่นเรยีนรู/้

ประสบการณ์ กับชุมชนอื่น

๓) ด้านสนับสนุน/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร ปัจจัย และสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น ใช้วิธีการรวบรวมและศึกษาเอกสารจาก 

ส�านกังาน กปร. และศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ถงึแนวทาง แนวปฏบิตั ิเกณฑ์

การพฒันาสนบัสนนุศนูย์เรยีนรูฯ้ และน�ามาประมวลข้อมลูเชงิปรมิาณเกีย่ว

กับทรัพยากรและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๑.๔  ด้านข้อมูลการติดตามและประเมินผล

  เป็นการศึกษาข้อมูลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ รวบรวมไว้เก่ียวกับ เจ้าของ/กลุ่มศูนย์

เรียนรู้ฯ การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล รายการความรู้ที่ใช้ และประยุกต์การสนับสนุนทุกชนิดจากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ และผลการปฏิบัติ กิจกรรม ผลการที่เจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ขยายผลสู่ผู้ได้รับ

ประโยชน์ และผู้ที่สนใจ รวมถึงการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขยายผลของศูนย์ศึกษา             

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูล และแนวทางการพัฒนาให้สมบูรณ์ของระบบข้อมูล 

เพื่อการติดตามและประเมินผล

๒. ผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ฯ 

  ๒.๑ ด้านปฏิบัติการ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯ ๖ กลุ่ม

    ๑) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ๒) เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฏีใหม่

    ๓) พืชชีวภาพ (ผักปลอดสารพิษ, ปุ๋ยอินทรีย์)

    ๔) การผลิตพืช (ข้าว ไม้ผล ผัก เห็ด ดอกไม้ สมุนไพร)

ส�ำนักงำน กปร.
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    ๕) การผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์ ผึ้ง กบ ปลา สัตว์ปีก วัว)

    ๖) การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง

      การสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และผู้น�ากลุ่มศูนย์        

เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท�า เน้นที่การได้มาและจัดการกับปัจจัยน�าเข้า (Inputs) ที่มีและที่

ได้รับการสนับสนุนตามด้วย ผลผลิต (Outputs) ในแต่ละกิจกรรม แต่ละรอบ และข้อมูลเชิงปริมาณ

และคณุภาพเกีย่วกบัประโยชน์ของผลผลติ รวมถงึปัญหา อปุสรรค และแนวทางการแก้ไข โดยจ�าแนก

ตามกลุ่มกิจกรรม ๖ กลุ่ม มีการสังเกต และบันทึกภาพ เสียง ผลของกิจกรรม ประกอบการวิเคราะห์

และจัดท�าฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์เรียนรู้ฯ (การมีส่วนร่วมโดยการไปดูของจริง

ประกอบค�าอธิบาย และการจัดท�าผังการใช้ที่ดิน)

 ๒.๒ ด้านการขยายความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ และผู้สนใจ ใช้การสัมภาษณ์

โดยแบบสัมภาษณ์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และผู้น�ากลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับกิจกรรมการเผยแพร่ 

ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด�าเนินการ และสัมภาษณ์โดยแบบสอบถาม ผู้ได้รับ

ประโยชน์ (๑-๓ คน) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการขยายความรู้

 ๒.๓ เงื่อนไขที่มีผลต่อปฏิบัติการของศูนย์ เรียนรู้ฯ

    ๑) คุณสมบัติของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ /และกลุ่ม

    ๒) กระบวนการขยายผลความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

    ๓) องค์ความรู้ที่ได้ กับการประยุกต์สู่ปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ฯ

    ๔) ความครบวงจรของกิจกรรม (ต้น-กลาง-ปลายทาง)

    ๕) การสนับสนุน ทรัพยากร ปัจจัย และสิ่งอ�านวยความสะดวก

    เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก (๑) การจัดการและปฏิบัติการของศูนย์ศึกษา        

การพัฒนาฯ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และ (๒) ผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อประเมินว่าผลของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นเพราะเงื่อนไขทั้ง ๕ อย่างไร ในแต่ละกลุ่มกิจกรรม ๖ กลุ่ม 

และจะน�าผลการวิเคราะห์ไปสู่การได้มาซึ่ง “ร่าง” มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ

๓.  การวิเคราะห์ความส�าเร็จ/ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๓.๑ การขยายผลความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ

  ๓.๒  องค์ความรู้กับการประยุกต์

  ๓.๓  คุณสมบัติของเจ้าของศูนย์

  ๓.๔  การสนับสนุนทรัพยากร ปัจจัย และสิ่งอ�านวยความสะดวก

  ๓.๕  ผลผลิต (Outputs) ที่ครบวงจร

  ๓.๖ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ กับผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ที่สนใจและ 

    ชุมชน 

  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก (๑) การจัดการและปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และ (๒) ผลปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อประเมินว่าผลของการ

จัดการศูนย์เรียนรู้ฯ มีศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคอย่างไรใน ๖ ประเด็น

ส�ำนักงำน กปร.
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2.3 แนวทางการวิเคราะห์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบายให้มีศูนย์เรียนรู้ฯ ในชุมชนเพื่อเป็น

ศูนย์กลางขยายความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ที่เม่ือน�าไปปฏิบัติแล้วเกิดผลที่ดี ท�าให้เกษตรกรและ     

ผู้ที่สนใจในพื้นที่ได้เข้ามาเห็นตัวอย่างที่เกษตรกรเองก็สามารถน�าความรู้ไปจัดการภายใต้เงื่อนไข     

ด้านระบบนิเวศทางธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมใกล้เคียงกัน ไม่ใช่เป็นห้องทดลอง 

แปลงสาธิตที่หน่วยงานหรือนักวิชาการเป็นผู้ด�าเนินการ 

จากแนวทางดังกล่าว ทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนฯ ได้ด�าเนินการสนับสนุนและช่วยพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน

พบว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีจ�านวนศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งหมด จ�านวน ๓๔ ศูนย์                 

เรียนรู้ฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีจ�านวนศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งหมด ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ แต่

เนื่องจากศักยภาพและผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู ้ฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากตัวเจ้าของ                 

ศูนย์เรียนรู้ฯ และมีเงื่อนไขข้อจ�ากัดระหว่างการด�าเนินงาน จึงได้ศึกษาข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้ฯ จาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๒ แห่ง โดยมีรายละเอียดและสาระส�าคัญ ดังนี้

๑)  ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทั้งสิ้น ๒๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วย

ล�ำดับ ชื่อศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ ที่ตั้ง

๑ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้าน

ป่าสักงาม

ม.๑ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒ กลุ่มอุทยานการเรียนรู้บ้านปางจ�าปี ม.๗ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๓ กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ (ผึ้งโก๋นหรือ

ผึ้งโพรง)

๘๕/๑ ม.๘ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๔ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่าไผ่

๔ ม.๒ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๕ กลุ่มการบริหารจัดการน�้าตาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ม.๘ ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๖ นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น ๙๖ ม.๘ ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๗ ว่าที่ ร.ต.เมืองมนต์ ไทยใจอุ่น ๗๗ ม.๘ ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๘ นายมนูญ เทศน�า ๑๓/๒ ม.๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๙ นางอ�านวย ยอดค�าปา ๑๙๘ ม.๒ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๐ นายทองอินทร์ สุภาพล ๖๕/๑ ม.๔ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ส�ำนักงำน กปร.
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ล�ำดับ ชื่อศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ ที่ตั้ง

๑๑ น.ส.กัญจนา บัวแดง ๑๘๙ ม.๑ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๒ นายเจริญ ตาถาวัน ๘๒ ม.๑ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๓ นายสินชัย  วิริยะจรรยงค์ ๙/๑ ม.๒ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๔ นายสุนทร ดาวแก้ว ๒๔๙ ม.๕ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๕ นายอุ่นเรือน  เกิดสุข ๖ ม.๑ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๖ นางดาวเรือง เจริญทรัพย์ ๘๕/๑ ม.๖ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๗ นายทองมา ศรีภูธร ๑๘/๑ ม.๗ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๑๘ นายศรีอินทร์ อินทร์สัน ๒๒/๒ ม.๕ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๑๙ นางวีรา จินะใจ ๗๐ ม.๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๐ นายพงษ์เทพ จินะใจ ๒ ม.๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๑ นางราตรี สุนันทศิลป์ ๑๒ ม.๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๒ นางเพียรทอง พรมค�าทิพย์ ๗๔ ม.๘ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๓ นางเจริญศรี ค�าประเสริฐ ๔๔ ม.๗ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๔ นางมาลัย ญาติฝูง ๔๔/๓ ม.๗ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๕ นางทัศนีย์ พวกอินแสง ๔๔/๔ ม.๗ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

** ทีเ่หลอือกีจ�านวน ๖ ศนูย์เรียนรู้ฯ ไม่สามารถด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูได้เนือ่งมาจาก

 (ก)  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ครอบครัว และปัญหาส่วนตัว จึงไม่

พร้อมให้ข้อมูล จ�านวน ๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ

 (ข)  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ประสบอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่สามารถเดินทางเข้า

พื้นที่เก็บข้อมูลได้ จ�านวน ๒ ศูนย์เรียนรู้ฯ

๒)  ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล              

ทั้งสิ้น ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที ่๒-๒ ศนูย์เรยีนรูฯ้ ของศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ทีด่�าเนนิการ จ�านวน  ๑๕ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ **

ล�ำดับ ชื่อศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระ

รำชด�ำริ

ที่ตั้ง

๑ นายทิม คณะเสน ๓๓/๔ หมู่ ๑๓ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๒ นางนภา เข็มมุข ๓๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๓ นางทรัพย์ถวิล สุขศิริ ๑๖๙/๓ หมู่ ๕ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๔ นางสมคิด เพ็งบุปผา ๓๙/๑ หมู่ ๕ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๕ นางสาวปราณี สังอ่อนดี ๒๔ หมู่ ๕ บ.หัวกระสังข์ ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๖ นายส�าเนาว์ พึ่งมา ๓๑๐ หมู่ ๑๓ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๗ นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์ ๓๖๔ หมู่ ๑๓ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๘ นายประสิทธิ์ เส็งมี ๓๐๙ หมู่ ๑๑ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๙ นางสาวเครือวรรณ จันทรศรี ๑๓๐ หมู่ ๖ ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๐ นายสบัน ทะนวนรัมย์ ๑๖๒/๓ หมู่ ๑ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๑๑ นางน�้าผึ้ง เกตุขวง ๑๐๓/๓ หมู่๔ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๑๒ นายอภิรมย์ ผาวันดี ๓๘/๑ หมู่ ๑๒ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๑๓ นายธงชาติ จันทศรี ๕๖/๒ หมู่ ๖ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๑๔ นายนิรุจ ศรีเกษม ๑๙๓/๑ หมู่ ๓ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๑๕ นายสมโชติ  บุญมี ๑๐๑ หมู่ ๕ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

** สามารถด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทั้ง ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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นอกจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทัง้ ๑๕ ศนูย์เรยีนรูฯ้ ของศนูย์ศกึษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ และ ๒๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เพื่อให้เห็นภาพ

ที่ชัดเจนของศักยภาพและผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะมิติในการขยายความรู้สู่ผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์หรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ และน�าความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติจน   

ได้ผล จงึได้มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์โดยตรงจากศนูย์เรยีนรูฯ้ แต่ละแห่ง อย่างน้อย

ศูนย์เรียนรู้ฯ ละ ๑-๓ คน โดยมีจ�านวนของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษา        

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ�านวน ๔๒ คน และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษา    

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ�านวน ๔๕ คน เพื่อประกอบการวิเคราะห์

ข้อมลูและการวเิคราะห์ศกัยภาพและผลส�าเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทัง้ ๒ ศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ 

ที่จะน�าเสนอในสาระส�าคัญได้ด�าเนินการตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา และเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน (โปรดดูแผนภูมิที่ ๑) ทั้งนี้ได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ในส่วน

ของศูนย์เรียนรู้ฯ และปฏิบัติการของฝ่ายขยายผลเป็นหลัก) ดังนี้ 

การวิเคราะห์ศักยภาพและความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ 

๑. การใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล 

  (ก) การใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีค�าถามปลายปิดและปลายเปิด พูดคุยพร้อมกับการให้

เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ น�าพาไปดขูองจรงิ มกีารบนัทกึเสยีง เพือ่ท�าให้การพดูคยุเป็นไปอย่างราบรืน่เป็น

ธรรมชาต ิตามค�าถามปลายเปิด มกีารจดบนัทกึข้อมูลตามค�าถามปลายปิด มกีารจดัท�าและ/หรอืการ

ตรวจสอบผังการใช้ที่ดิน และมีการบันทึกภาพวิดีทัศน์ และภาพนิ่ง เพื่อใช้ในการจัดท�าสาระส�าคัญ

ของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ส�าหรับการเผยแพร่ทั้งในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ และ ออนไลน์

  (ข) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ให้นักศึกษารวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วน

ร่วมหรือได้รับประโยชน์อย่างน้อย ๑-๓ คน จากแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความ

ส�าเร็จในการขยายความรู้ที่มีการปฏิบัติจนประสบความส�าเร็จไปยังเกษตรกรและผู้ที่สนใจ 

  (ค) การใช้แบบสมัภาษณ์ทีม่คี�าถามปลายปิดและปลายเปิด (Interview guide) พดูคยุ

กับบุคคลทุกคนที่ท�างานในฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และได้มีการจัดท�าการประชุม

กลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มาจากการแลกเปลี่ยนและเห็นพ้องร่วมกันเกี่ยวกับการ

พัฒนาและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ

๒. การจัดการข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลก่อนการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๒-๓ ข้อมูลที่รวบรวมได้ ได้จัดการเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะข้อมูล กำรน�ำเข้ำข้อมูล กำรใช้ประโยชน์

ก. ข้อมูลจากเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ

- ข้อมูลเชิงปริมาณ 

- ข้อมูลการประเมินเป็น

คะแนน (มาก-กลาง-น้อย-

ไม่มี)

- ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นรูป

ธรรม

 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ค�า

อธิบายข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะ 

- ข้อมูลภาพนิ่ง เช่น ผังการ

ใช้ที่ดิน รูปถ่ายเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ เอกสาร รางวัล 

โปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ 

- ข้อมูลวิดีทัศน์ 

- น�าเข้าโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอก

ซ์เซลล์(Microsoft Excel) ตาม

อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน น�าเข้า 

ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลล์ (Micro-

soft Excel)  โดยตรง 

- มีการท�ารหัส (Coding) ก่อนน�าเข้า 

ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลล์ (Micro-

soft Excel)  

- มีการสรุปสาระส�าคัญตามกลุ่ม 

ก่อนน�าเข้า ไมโครซอฟท์ เอกซ์

เซลล์ (Microsoft Excel) - มีการ

บันทึกใน ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 

(Microsoft word)  เพื่อเป็น

เอกสารเผยแพร่ 

- น�าเข้า ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Micro-

soft word) ในรูปแบบของ Jpeg.

- น�าเข้าฐานข้อมูลในรูปแบบของ 

MP๔

- เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและผล

ส�าเร็จ

- เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและผล

ส�าเร็จ

- เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและผล

ส�าเร็จ

- เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและผล

ส�าเร็จ

- เพื่อเผยแพร่เป็นเอกสาร และ 

ออนไลน์

- เพื่อเผยแพร่เป็นเอกสาร และ 

ออนไลน์

- เพื่อเผยแพร่เป็นเอกสาร และ 

ออนไลน์

ข. ข้อมูลจากผู้รับประโยชน์

- ข้อมูลเชิงปริมาณ 

- ข้อมูลการประเมินเป็น

คะแนน

- ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- น�าเข้าไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลล์

(Microsoft Excel) ตามศูนย์           

เรียนรู้ฯ 

- มีการสรุปสาระส�าคัญตามกลุ่ม 

ก่อนน�าเข้า ไมโครซอฟท์                 

เอกซ์เซลล์ (Microsoft Excel)

- เพื่อสะท้อนผลส�าเร็จของศูนย์

เรียนรู้ฯ ในแง่ของการขยายผล

ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ

ส�ำนักงำน กปร.
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ประเภท/ลักษณะข้อมูล กำรน�ำเข้ำข้อมูล กำรใช้ประโยชน์

ค. ข้อมูลจากบุคลากรฝ่ายขยาย

ผลของศูนย์การพัฒนาการ

- ข้อมูลเชิงปริมาณ 

- ข้อมูลการประเมิน 

- ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบ

สัมภาษณ์ปลายปิดและปลาย

เปิดที่เป็นรูปธรรม

- ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นค�า

อธิบายและข้อเสนอแนะ

-ข้อมูลจาก การประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group)

- น�าเข้า Excel โดยตรง 

- มีการท�ารหัส (Coding) ก่อนน�า

เข้า ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลล์

(Microsoft Excel)

- มีการสรุปสาระส�าคัญตามกลุ่ม 

ก่อนน�าเข้า ไมโครซอฟท์ เอกซ์

เซลล์ (Microsoft Excel)

- มีการสรุปในภาพรวมของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ บันทึกใน 

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft 

word)

เพื่อ (๑) การหาความสัมพันธ์

กับศักยภาพและผลส�าเร็จของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ (ในแง่ของการ

สนับสนุน/พัฒนา) 

(๒) การวิเคราะห์ประเด็นการ

บริหารจัดการของฝ่ายขยายผล

ที่สัมพันธ์กับศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ กองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๑ กองประสาน

งานโครงการพื้นที่ ๓ กอง

ศึกษาและขยายผลฯ และ กอง

ติดตามประเมินผลของ 

ส�านักงาน กปร.

ส�ำนักงำน กปร.
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บทที่ ๓ 

การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ในบทน้ีจะท�าการสรุปสาระส�าคญัของการบรหิารจดัการศูนย์เรียนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิใน

กรณีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จากข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ใน

แง่ของปัจจัยเริ่มต้นผลักดันและพัฒนาให้เกิดผลกับศูนย์เรียนรู้ฯ และจะท�าให้สามารถวิเคราะห์เพื่อ

ตอบวัตถุประสงค์ที่ ๔ และ ๕ ที่จะน�าเสนอในบทที่ ๕ ต่อไป

3.1 หลักการและแนวทางในการขยายความรู้ตามแนวพระราชด�าริไปยังศูนย์
เรียนรู้ฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเกิดข้ึน เพ่ือมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตามแนวคิดส�าคัญซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ คือมีศูนย์ศึกษาและพัฒนา (Research and Development) น�า

ผลการศึกษาวิจัย ทดลอง จนประสบความส�าเร็จมาเป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จในลักษณะของ 

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ส�าหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง เป็นตัวอย่าง

ของการบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะรวมศูนย์ ผสานความร่วมมือร่วมใจของหน่วยราชการ 

ในการท�างานเพือ่บรกิารประชาชนแบบระบบการบรกิารเบด็เสรจ็ทีจ่ดุเดยีว ทีป่ระชาชนสามารถเข้า

มาเรียนรู้และขอรับบริการได้เบ็ดเสร็จในแห่งเดียวกัน

ในการศกึษาหรือได้มาซึง่ความรูข้องศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ (๑) ในแง่เนือ้หามีลกัษณะส�าคญั

คอื ต้องสมัพนัธ์กบัความแตกต่างหลากหลายของภมูนิเิวศ ภูมสิงัคม และลกัษณะของปัญหา ศกัยภาพ 

และความต้องการของพื้นที่ ต้องมีผลต่อปฏิบัติการจริงทั้งในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและระบบ

นิเวศ ปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตและการด�ารงชีพของประชาชน เช่น ดินและน�้า การผลิตและอาชีพ 

รวมตลอดถึงการด�ารงชีพที่พอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตของประชาชน และควรต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างต้นทางคือ ป่า ดิน น�้า กลางทางคือ

การเกษตรกรรม และปลายทางคือประมง (๒) ในแง่ของวิธีการ มีลักษณะของวิจัยเพ่ือน�าไปสู่การ

ส�ำนักงำน กปร.
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พัฒนา นั่นก็คือ การใช้ความรู้ทางวิชาการผ่านการค้นคว้าวิจัย ทดลอง จนได้ผลและมีรูปธรรมด้วย

แปลงสาธิต หรือพื้นที่แสดงตัวอย่างของความส�าเร็จ

ในการพัฒนา ซึ่งก็คือการน�าผลส�าเร็จของการศึกษาอันเป็นองค์ความรู้ที่ปฏิบัติได้จริง มี

ตัวอย่างผลส�าเร็จขยายสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ผ่านการเข้ามาศึกษาดูงาน 

และเรยีนรู้ผลส�าเรจ็ของความรูจ้ากการศกึษานัน้น�าไปประยกุต์ใช้ จนท�าให้ความรูท้ีป่ฏบิตัไิด้จรงิขยาย

สู่ประชาชนอย่างเหมาะสมและแพร่หลาย ยิ่งไปกว่านั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ขยายผลการ

ด�าเนนิงานทีป่ระสบความส�าเร็จไปยงัหมูบ้่านรอบศูนย์ศกึษาการพฒันาฯ มกีารขยายภารกจิการศกึษา

และพฒันาตามแนวพระราชด�ารไิปยงัศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่ท�าให้พืน้ทีแ่ละประชาชนทีจ่ะได้รบั

ประโยชน์มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ปี  ๒๕๕๒ เป็นต้นมาได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการขยาย

ความรู้ไปยังเกษตรกรตัวอย่างในชุมชน ในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้ฯตามแนวพระราชด�าริก่อให้เกิด

การพฒันาท่ียัง่ยนืท่ีกว้างขวางเหน็ผลได้จรงิ จากความรูต้ามแนวพระราชด�าร ิโดยศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

เป็นกลไกส�าคัญ

ยิง่ไปกว่านัน้แนวคดิทีส่�าคัญอกีประการหนึง่คอื การจดัองค์กรของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ใน

รูปแบบของการบริหารงานแบบบูรณาการผสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซ่ึงไม่ได้

เป็นการจัดองค์กรตามลักษณะพันธกิจเฉพาะของหน่วยราชการ ทั้งนี้เพราะการแก้ปัญหาหรือ

สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาตามปัญหาและความต้องการของพืน้ทีแ่ละของประชาชน ต้องเข้าไปจดัการ

กับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน การบูรณาการงานต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับความเชื่อมโยงของปัญหาที่

ต้องแก้ไข จ�าเป็นต้องมกีลไกกลางแบบรวมศนูย์ และผสานความร่วมมอืของหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ให้ร่วมมือในเนื้อเดียวกัน การจัดรูปแบบองค์กรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เช่นนี้ จึงเหมาะสมอย่าง

มาก ไม่เพียงแค่การมีประสิทธิภาพในการบูรณาการความร่วมมือเท่าน้ัน แต่วิธีการบริหารก็ดี และ

การให้บริการโดยเฉพาะการขยายความรู้เพื่อการพัฒนาก็ดี ได้รูปแบบของระบบบริการเบ็ดเสร็จที่ 

จุดเดียว (One Stop Service) ท�าให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

3.2 การจัดองค์กรการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
เพือ่ให้การบรหิารจดัการศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ให้มปีระสทิธิผลในการสนองพระราชด�ารดัิง

กล่าว ได้มกีารจดัองค์กรตัง้แต่ระดบัชาต ิทีเ่ป็นการประสานความร่วมมอืกบักระทรวงกรมทีเ่กีย่วข้อง

ในด้านนโยบาย แนวปฏิบัติที่ส�าคัญ การจัดการเรื่องบุคลากร งบประมาณ และการติดตามผลการ

ด�าเนินงานและมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นกลไกปฏิบัติที่ส�าคัญ ทั้งด้านการศึกษาและขยายผล     

ความรู้สู่การพัฒนา บนความร่วมมือกับหน่วยงานมีสถานที่ท�างานในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคและส่วน         

ท้องถิ่น จนสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่และชุมชนทั้งหมด สรุปสาระส�าคัญได้โดยผัง

โครงสร้างองค์กรส�านักงาน กปร. ผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย             

ฮ่องไคร้ฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยเขาหินซ้อนฯ ดังต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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๓.๒.๑ ส�ำนักงำน กปร.

ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ (กปร) รับผดิชอบในการสนองพระราชด�าร ิก�ากบัดแูล ประสานและสนบัสนนุงบประมาณ 

รวมถึงติดตาม ขยายผลการพัฒนา และประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.  พร้อม

กับท�าหน้าที่ในก�าหนดนโยบาย แผนงาน แนวทางในการบริหารและ การด�าเนินงาน ของศูนย์ศึกษา

การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ทัง้ ๖ แห่งท่ัวประเทศ ให้สามารถด�าเนนิการสนองพระราชด�าริ 

ประสานและสนับสนุนการด�าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงาน เพื่อท�าหน้าที่

พฒันาศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิห้เป็นพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีวีติ เป็นแหล่ง

ศกึษา มดลอง ทดสอบ วจิยั ด้านการพฒันาและน�าผลส�าเรจ็จากการพฒันาไปขยายผลให้แก่ ประชาชน 

เกษตรกร ชุมนุมและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยมีเกษตรกรตัวอย่าง และศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากศนูย์ศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

และการด�ารงชีพของตนเองรวมถึงท�าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนและผู้สนใจทั่งไป 

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราขด�าริ 

ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดกูารด�าเนนิงาน และส�านกังาน กปร ท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุาร ให้การ

สนับสนุน ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) กองศึกษาและขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิส�านกังาน กปร ท�าหน้าทีก่�าหนด

นโยบาย. แผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ งานวชิาการ และงานขยายผลส�าเรจ็ของศนูยศ์กึษาการ 

พัฒนาฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ ผ่านหลักสูตรการอบรม ศึกษา สาธิต และดูงานท่ีหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการประมวลและก�าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนว

พระราชด�าริ รวมถึง ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ 

(๒) กองประสานงานโครงการพืน้ที ่(กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๑ ดแูลประสานงานศนูย์

ศึกษาการ พัฒนาเขาหินซ้อนฯ และกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ ดูแลประสานงานศูนย์ศึกษา

การพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ) ท�าหน้าทีป่ระสานงาน สนบัสนนุ ก�ากบั ดแูล จดัสรรงบประมาณให้กบัศนูย์

ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการตามพระราชด�าริ 

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมถึงการก�ากับ ดูแล 

ติดตามขยายผลการด�าเนินงานทั้งภายในศูนย์  และภายนอกศูนย์ ตลอดจนศูนย์เรียนรู้ให้สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม ชัดเจนตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

(๓) กองติดตามประเมินผล ส�านักงาน กปร ท�าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลส�าเร็จ

ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิตามกรอบ

ยทุธศาสตร์ส�านกังาน กปร แผนยทุธศาสตร์ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิรวมถงึ

นโยบายของผู้บริหาร ตามหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือ พร้อมกับประสานสถาบันการผศึกษา เพื่อร่วมใน

การการตดิตามและประเมนิผล เพือ่ให้ได้รบัทราบถงึผลสัมฤทธิข์องโครงการ ปัญหาอปุสรรคและข้อ

เสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาในการสนับสนุนการด�าเนินงาน พัฒนา และขยาย

ผลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้

มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

สาระส�าคัญของการจัดองค์กร ณ ส่วนกลาง โดยส�านักงาน กปร. สรุปได้ตามแผนภูมิที่ ๓-๑

ส�ำนักงำน กปร.
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แผนภูมิที่ ๓-๑ โครงสร้างองค์กรส�านักงาน กปร.

โดยสรุป ในตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีการพัฒนาการเชื่อมประสานด้านการ

สนับสนุนในสิ่งที่ส�าคัญกับศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างดีขึ้นตามล�าดับ

แต่อย่างไรกต็ามการพฒันาให้ระบบการสนบัสนนุของ ส�านกังาน กปร. มปีระสทิธภิาพสงูขึน้

จ�าเป็นจะต้องมีข้อมูลในสาระส�าคัญที่สรุปผลของปฏิบัติการ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ และการขยายผลของ

ศนูย์เรยีนรูฯ้ ออกสูผู่ท้ีส่นใจซึง่เกดิมาจากจดุเริม่ต้นทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาฯ ได้ขยายความรูต้ามแนว

พระราชด�าริ ให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งจากการประเมินผลคร้ังน้ีสามารถน�าข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ไป

ท�าให้ระบบการเชือ่มประสานมศีกัยภาพทีด่ขีึน้ ซึง่ในเบือ้งต้นมข้ีอสรปุสูก่ารพจิารณาในส่วนทีเ่ป็นข้อ

เสนอแนะในการบริหาร และข้อเสนอแนะเรื่องเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

๓.๒.๒ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นองค์กรหลักที่น�านโยบายและแนวทางจากคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการตามพระราชด�าริ คณะกรรมการบริหารโครงศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ

การก�ากบั ประสาน สนบัสนนุจากส�านกังาน กปร. ในการพฒันาความรูต้ามแนวพระราชด�าร ิและน�า

ความรู้ไปขยายผลให้กับพื้นที่ ชุมชน และประชาชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการจัด

ส�ำนักงำน กปร.
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องค์กรแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มาจากกรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ร่วมปฏิบัติและมี

หน่วยงานเจ้าภาพตามความเหมาะสมของภมู-ินเิวศและภมูสิงัคมของพืน้ทีเ่ป็นผูอ้�านวยการ ท�าหน้าที่

ประสานงานหลักปฏิบัติทุกโครงการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ รับผิดชอบ โดยมีคณะท�างานเป็น         

ผู้พิจารณากลั่นกรองและมีคณะอนุกรรมการด�าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ซ่ึงมีผู้ว่า

ราชการจงัหวดัเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการบรหิารจัดการเชงินโยบาย แนวทางปฏบัิต ิตลอดจนแผน

ประจ�าปี และแผนยุทธศาสตร์ 

ส�าหรับการบรหิารจัดการศนูย์เรยีนรูฯ้ มฝ่ีายวชิาการ นอกจากจะบรหิารจดัการให้มกีารวจัิย 

ทดลอง สาธิตความรู้ตามแนวพระราชด�าริแล้ว ยังเป็นแกนหลักในการน�าความรู้ออกเผยแพร่ผ่าน

หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรตัวอย่างได้เข้ามาเรียนรู้ไปพัฒนาต่อจนได้ผลและถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์

เรียนรูฯ้ ส่วนการปฏบิติังานเพือ่สนบัสนนุศนูย์เรยีนรูฯ้ ด�าเนนิการโดยฝ่ายขยายผลมหีน่วยงานร่วมที่

เกี่ยวข้องช่วยเสริมกิจกรรมเฉพาะ ฝ่ายขยายผลอยู่ในการอ�านวยการของผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา         

การพัฒนาฯ ท�าหน้าที่ในการประสานให้เกิดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดท�าแผน

สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ  การส่งเสริมกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ การประสานให้เกษตรกรและ       

ผู้ที่สนใจเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้ฯ รวมถึงการติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูล เพื่อ

รายงานผลปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้ฯ อีกด้วย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินงานของฝ่ายขยาย

ผลและเจ้าหน้าที่ขยายผลจะได้น�าเสนอในล�าดับถัดไป

การจดัองค์กรเพือ่จดัการศนูย์เรยีนรูฯ้ ของศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ และศนูย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีความเหมือนกันในสาระส�าคัญแต่แตกต่างในรายละเอียดบางประเด็น ซึ่ง

สรุปในแผนภูมิที่ ๓-๒ และ ๓-๓

ส�ำนักงำน กปร.
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แผนภูมิที่ ๓-๒  โครงสร้างองค์กรและการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ

แผนภูมิที่ ๓-๓  โครงสร้างองค์กรและการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ

ส�ำนักงำน กปร.
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โดยสรุปการจัดองค์กรและการบริหารจัดการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ในการสนับสนุน

ศูนย์เรียนรู้ ฯ ตามแนวพระราชด�าริ ได้ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมตามพระราชด�าริให้มีศูนย์ศึกษา             

การพัฒนาฯ กล่าวคือ เป็นการยึดมั่นในหลักการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการ

ประสานงาน ก�ากบั ดแูล มากกว่าการสัง่การตามสายการบงัคบับญัชา เป็นการให้มรีะบบเช่ือมประสาน

จากส่วนกลาง สว่นพืน้ที/่ภูมิภาค และสว่นชมุชน ซึง่ถอืวา่เป็นจุดแสดงผลความส�าเร็จ และยิง่ไปกว่า

นัน้เป็นการออกแบบให้องค์ความรู ้ณ ศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ ถกูจดัการและถ่ายทอดขยายผลสูศ่นูย์

เรียนรู้ฯ ให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีฝ่ายขยายผลเป็น         

ผู้ด�าเนินการหลักและบูรณาการความช่วยเหลือผ่านแผนแม่บทและแผนปฏิบัติประจ�าปี จนถึงการ 

บูรณาการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และให้ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ขยายผลสู่เกษตรกรผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

3.3 การประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ โดยศูนย์ศึกษา               
การพัฒนาฯ และการก�ากับ ประสานงาน และสนับสนุนจาก ส�านักงาน กปร.

การพฒันาศนูย์เรียนรูฯ้ ทีผ่่านมา มรีะบบบรหิารจดัการ ซึง่ส่วนใหญ่เน้นการด�าเนนิการตัง้แต่

ส่วนกลางคือ ส�านักงาน กปร. ก�าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ และให้การสนับสนุนกับศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปด�าเนินการในภาคปฏิบัติกับศูนย์เรียนรู้ฯ ในชุมชน และ

เมื่อมีผลการด�าเนินงานในแต่ละรอบจะมีการป้อนกลับข้อมูลผลการด�าเนินงาน แผนประจ�าปีที่

สอดคล้องกบัแผนแม่บท ซ่ึงในปัจจบุนัคอื ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ทีจ่ดัการโดยศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

และน�าข้อเสนอและแผนสู่ส่วนกลาง พัฒนาให้การสนับสนุนสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และชุมชนใน

แต่ละปี ดังนั้นเพื่อให้เห็นการปฏิบัติและส่งต่องานอย่างเป็นล�าดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (Work 

Flow) จึงได้น�าเสนอสาระส�าคัญโดยสรุปของระบบบริหารจัดการตามแผนภูมิที่ ๓-๔ และ ๓-๕ ดังนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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แผนภูมิที่ ๓-๔ ระบบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ จากส่วนกลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สู่

ชุมชน 

ฯ
เพื่อการประเมินผล

ส�ำนักงำน กปร.
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แผนภูมิที่ ๓-๕ ระบบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ จากชุมชน สู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ถึง

ส่วนกลาง

ส�ำนักงำน กปร.
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เมื่อเริ่มโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ และการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ นโยบายและแนวทางการพัฒนา

ของศูนย์เรียนรู้ฯ ถูกก�าหนดและให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา

การพฒันาฯ ในส่วนของการสร้างความรู ้และการจดัหลกัสตูร กองศกึษาและขยายผลฯ เป็นผูด้�าเนนิการ 

ประสานให้เกิดงานวิจัยความรู้ตามพระราชด�าริ ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ด�าเนินการ รวมถึง             

การมีหลักสูตรและขยายความรู้ตามผลการวิจัยและทดลองที่ได้ผล มีฝ่ายวิชาการของศูนย์ศึกษา             

การพัฒนาฯ เป็นผู้ด�าเนินงาน ส่วนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ กอง

ศึกษาและขยายผลฯ ได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานเป็นแนวทางให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปจัดการ

การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ ให้มีการปฏิบัติกิจกรรมส�าคัญ และให้มีการขยายผลความรู้ไปสู่

เกษตรกรและผู้ที่สนใจ มีกองประสานงานโครงการพื้นที่ ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายขยายผลใน

การสนบัสนนุตามแผนปฏบิตัปิระจ�าปี ซึง่ส�านกังาน กปร. เป็นผูป้ระสานกบัส�านกังบประมาณเพือ่ให้

ได้มาซึ่งทรัพยากรสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ ซ่ึงในช่วงแรกเป็นเร่ืองของการสนับสนุนสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ขยายผล และต่อมาได้มีสัดส่วนของการสนับสนุนกิจกรรมส�าคัญของ

ศนูย์เรียนรู้ฯ มากข้ึน และส�านกังาน กปร. ยงัท�าหน้าทีป่ระสานกบักรมต่าง ๆ  ต้นสงักดัของหน่วยงาน

ร่วมมอืกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่ให้ได้งบประมาณสนบัสนนุศนูย์เรยีนรูฯ้ ในโครงการตามภารกจิ

หน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ และที่ส�าคัญ ส�านักงาน กปร. จัดสรรอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่ขยายผลเพื่อ

ให้เกิดการสนับสนุนปฏิบัติการให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

การปฏบิตังิานสนบัสนนุศนูย์เรยีนรูฯ้ ตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ด้รบั ผูด้�าเนนิการหลกั

คอื ฝ่ายขยายผลและเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผลของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ทัง้ในด้านการบรรลเุป้าหมาย 

คอืความส�าเร็จของกจิกรรมและการขยายผลความรูข้องศนูย์เรยีนรูฯ้ ตลอดจนการรวบรวมข้อมลูเกีย่ว

กบัผลการด�าเนนิงาน ประมวลปัญหาและอปุสรรคและแนวทางในการแก้ไขหรอืพฒันาให้ดีขึน้ ท้ังหมด

มี เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ร่วมสนับสนุน จนสามารถจัดท�าเป็นแผนประจ�าปี ผ่าน

การพิจารณาจากคณะท�างาน ผู้อ�านวยการ และคณะอนุกรรมการ ก่อนที่จะน�าเสนอส�านักงาน กปร. 

เพื่อพัฒนาในรอบปีต่อไป

โดยสรุป ระบบบริหารจดัการท่ีเป็นล�าดบัขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน (Work Flow) เป็นระบบ

ที่ดีภายใต้หลักการของการจัดองค์กรบนความร่วมมือ (Collaboration) ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เป็นศูนย์กลางให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบระดมความร่วมมือดังกล่าว การท�างาน

ไม่ใช่จะปราศจากอุปสรรค จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ี ซ่ึงหากเพ่ิม

ประสิทธิภาพจะท�าให้การบริหารจัดการได้ผลยิ่งขึ้น ได้แก่

๑)  การมีข้อมูลผลการปฏิบัติการจากศูนย์เรียนรู้ฯ ยังไม่สมบูรณ์ และไม่ได้ถูกจัดเก็บและ

ตดิตามให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ท�าให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ รวมถึงส�านกังาน กปร. มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์

ส�ำนักงำน กปร.
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ทีน่�ามาพฒันาปรบัปรุง การแสวงหาความรูใ้หม่ทีต่รงกบัความต้องการของศนูย์เรยีนรูฯ้ การเข้าไปแก้

ปัญหาส�าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมหลักให้ส�าเร็จ และการท�าให้ผู้มาเรียนรู้น�าไปปฏิบัติได้มาก

ขึ้น การก�าหนดแผนระยะยาวของแต่ละกลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ และการก�าหนดแผนปฏิบัติประจ�าปีที่      

ตรงเป้ามากขึน้ รวมถงึการปรบัปรงุตวัชีว้ดัทีส่�าคญัในแผนแม่บทหากมคีวามสมบรูณ์ขึน้ ภารกจิหลกั

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และส�านักงาน กปร. น�าไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ จะเห็นผล

มากขึ้น 

๒)  การจัดการเรื่องงบประมาณและบุคลากรที่จ�าเป็นส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ในสภาพข้อเท็จ

จริงขึ้นอยู่กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดของทางราชการ ไม่สามารถจัดการให้ยืดหยุ่นได้               

ดังนั้นการเน้นยุทธศาสตร์ของการให้มีฐานข้อมูล น�าข้อมูลที่มีเชิงประจักษ์ไปจัดท�าแผนปฏิบัติการ

แบบบูรณาการอย่างแท้จริง รวมถึงการจัดภาระงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ 

ให้เป็นระบบ มกีารประชุมหารอืและประสานงานอย่างสม�า่เสมอจะท�าให้การจัดการเรือ่งงบประมาณ

และบุคลากร รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานร่วมศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3.4 พื้นที่ด�าเนินงานหรือพื้นที่เป้าหมายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
๓.๔.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

พื้นที่เป้าหมายการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�าบล   

เขาหินซ้อน ต�าบลเกาะขนุน และต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม และต�าบลเสม็ดเหนือ อ�าเภอ

บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย

  ๑)  พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เนื้อที่ ๑,๒๕๐ ไร่ และพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อนเนื้อที่ ๖๕๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑,๘๙๕ ไร่

  ๒)  พื้นที่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ในต�าบลเขาหินซ้อนฯ ๑๔ หมู่บ้าน ต�าบล

เกาะขนุน ๑๕ หมู่บ้าน และต�าบลบ้านซ่อง ๑๔ หมู่บ้าน จ�านวน ๑๔,๑๙๒ ครัวเรือน ประชากร 

๔๐,๓๒๓ ราย รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๒๔,๘๐๙ ไร่ 

  ๓)  พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน เน้ือที่ ๖๕๕ ไร่ (สนับสนุนการ 

ด�าเนินงาน)

  ๔)  พื้นที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายบ้านธารพูด ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม 

เนื้อที่ ๓๒ ไร่

  ๕)  พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางคล้า ต�าบลเสม็ดเหนือ อ�าเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๑๑๔ ไร่

ส�ำนักงำน กปร.
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  ๖)  พืน้ทีต่ามความเหมาะสมตามมตคิณะอนกุรรมการโครงการศนูย์ศึกษาการพฒันา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๓.๔.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

  ๑)  พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน ๘,๕๐๐ ไร่

  ๒)  พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑๘ หมู่บ้าน ในต�าบลแม่โป่ง ต�าบลแม่

ฮ้อยเงิน ต�าบลเชิงดอย ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเก็ด และต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่

  ๓)  พื้นที่ศูนย์สาขา

๓.๑) โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้าสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน

๓.๒)  ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจาก             

พระราชด�าริ อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๓.๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่

๓.๔)  โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๓.๕)  โครงการพัฒนาพื้นที่ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  ๔)  พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในเขตภาคเหนือ

  ๕)  พื้นที่หมู่บ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นในภาคเหนือ ที่เกษตรกรมี     

ความสนใจเข้ามาเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติ

๓.๕ ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริของศูนย์เรียนรู้ฯ

๓.๕.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ผลการด�าเนนิงานด้านการศกึษาทดลองตามพระราชด�าริ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาศนูย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้มีการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รวม   ทั้ง

สิน้ ๒๖ เร่ือง โดยในแผนแม่บท พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ พบว่ามกีารด�าเนนิการเพ่ิมเตมิอกีจ�านวน ๗ เรือ่ง 

ประกอบไปด้วย 

  (๑) ศึกษาการปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมมันส�าปะหลังในพ้ืนที่ดินทราย (โครงการ               

ต่อเนื่อง)

ส�ำนักงำน กปร.
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  (๒) การเปรียบเทียบวัสดุปลูกในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา

  (๓) ศกึษาการดดูซับธาตอุาหารและน�า้ในดนิทรายโดยใช้วสัดอุนิทรย์ีและวสัดปุรบัปรงุ

ดินชนิดต่างๆ 

  (๔) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดปากน�้าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

  (๕) การศึกษาประสิทธิภาพตู้ฟักไข่ที่ดัดแปลงจากตู้เย็นในโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  (๖) สัดส่วนกากมันหมักยีสต์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์ปากน�้า

  (๗) ประสิทธิภาพการใช้สมุนไพรจากใบมะกล�่าตาหนู Abrus precatorious L. เป็น

สารให้ความหวานแทนน�้าตาล  

ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ด�าเนินงานทั้งด้านวิชาการและขยายผล ผลส�าเร็จ

จากการศึกษาทดลองได้น�าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติแก่เกษตรกรในโครงการพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ และหมู่บ้านขยายผล ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ          

พอเพียง การพัฒนาพื้นที่จึงได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทั้งให้การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่

เกษตรกร เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บน�้า สระน�้าประจ�าไร่นา ทางล�าเลียงในไร่นา รวมทั้งให้การ

สนบัสนนุปัจจยัการผลติทีจ่�าเป็น นอกจากนีไ้ด้ก�าหนดทศิทางในอนาคตถงึการศกึษาเชงิรกุให้ก้าวทนั

กบัการเปลีย่นแปลง เน้นการแก้ไขปัญหาและพฒันาตามความต้องการของเกษตรกรและการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาขยายผล มีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย สอดรับกับความ

ต้องการขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ส่งเสริมให้เกษตรกรแกนน�า (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นต้นแบบการ

พฒันาการเกษตรยัง่ยนืตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ในแง่ของความรูจ้งึได้มกีารเน้นให้เกดิการ

ขยายผลทั้งในรูปแบบของการสาธิตทั้งการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ การขยายผลและถ่ายทอด

เทคโนโลยีทั้งในรูปแบบการรวมกลุ่ม การฝึกอบรม การพัฒนาส่งเสริมเกษตรและอาชีพ การพัฒนา

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต ฯลฯ โดยมีสาระส�าคัญของผลส�าเร็จที่โดดเด่นและหลักสูตรการฝึกอบรมที่พร้อม

ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงท่ี ๓-๑  ผลส�าเร็จที่โดดเด่นและหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนา                

เขาหินซ้อนฯ

๑๓ ผลส�ำเร็จที่โดดเด่น
หลักสูตรกำรฝึกอบรมของ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ

๑)   การจัดการสวนยางพารา

๒)   การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร

๓)   การปลูกและการแปรรูปข้าวขาวดอก

มะลิ ๑๐๕ ในระบบเกษตรยั่งยืน

๔)   หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

๕)   การเพิ่มผลผลิตของมันส�าปะหลังใน

ภาวะเพลี้ยแป้งระบาด

๖)   การผลิตและการใช้ประโยชน์จาก         

ปุ๋ยหมัก

๗)   เกษตรทฤษฎีใหม่

๘)   การเลี้ยงไก่ไข่เขาหินซ้อน

๙)   การปลูกและแปรรูปสมุนไพรว่าน       

สาวหลง

๑๐) การเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์

๑๑) การจักสานเส้นใยจากพืช

๑๒) การเลี้ยงเป็ดไข่ปากน�้า

๑๓) การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อ

ซีเมนต์

หลักสูตรที่ ๑ การปลูกผักไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่

หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน�้าสนับสนุนศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

หลักสูตรที่ ๓ การปลูกและการดูแลรักษามันส�าปะหลัง

หลักสูตรที่ ๔ การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ และ

สารควบคุมแมลงศัตรูพืช

หลักสูตรที่ ๕ หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

หลักสูตรที่ ๖ เกษตรทฤษฎีใหม่

หลักสูตรที่ ๗ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร (เห็ด

นางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่น)

หลักสูตรที่ ๘ การเลี้ยงสุกร (พันธุ์แลนด์เรซ/ลาร์จไวท์/ดู

ร็อคเจอร์ซี)

หลักสูตรที่ ๙ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง (ลายหางขาว/ 

ประดู่หางด�า)

หลักสูตรที่ ๑๐ การเลี้ยงไก่พันธุ์ (นกแดง/ชี/เขียวเลาหาง

ขาว/เหลืองหางขาว)

หลักสูตรที่ ๑๑ การเลี้ยงกวางฟอลโลล

หลักสูตรที่ ๑๒ การเลี้ยงเป็ดเทศ/ เป็ดปากน�้า

หลักสูตรที่ ๑๓ การเลี้ยงโคเนื้อ

หลักสูตรที่ ๑๔ การเลี้ยงนกกระจอกเทศ

ส�ำนักงำน กปร.
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บทที่ ๔ 

ผลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ

4.1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
๔.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐำนของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๑๕ แห่ง 

โดยมีข้อมูลและรายละเอียดการด�าเนินงานของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ดังนี้ คือ

ชื่อเจ้ำของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

๑. นางสาวเครือวรรณ   จันทศรี ๑๓๐  ม. ๖  ต. บ้านซ่อง  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา

๒. นางนภา  เข็มมุข ๓๒/๑ ม. ๕ บ.ตะคร้อ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม  

จ.ฉะเชิงเทรา

๓. นายนิรุจน์  ศรีเกษม ๑๙๓/๑ ม. ๓  ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๔. นางสาวปราณี  สังอ่อนดี ๒๔  ม. ๕ บ.หัวกระสังข์ ต.บ้านซ่อง  อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา

๕. นายส�าเนาว์  พึ่งมา ๓๑๐  ม. ๑๓ ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา

๖. นางน�้าผึ้ง เกตุขวาง ๑๐๓/๓ ม.๔ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๗. นายประสิทธิ์ เส็งมี ๓๐๙ ม.๑๑  ต.เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๘. นางสมคิด เพ็งบุปผา ๓๙/๑ ม.๕ ต. บ้านช่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๙. นายสมโชติ บุญมี ๑๑๐  ม.๕ ต.เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา

๑๐. นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์ ๓๖๔ ม.๑๓ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๑. นายอภิรมย์ ผาวันดี ๓๘/๑ ม.๑๒ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๒. นางทรัพย์ถวิล  สุขศิริ ๑๖๙/๓ ม.๑๐ ต.เกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๓. นายทิม คณะเสน ๓๓/๔ ม.๑๓ ต. เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๔. นายธงชาติ  จันทศรี ๕๖/๒ ม.๖ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๑๕. นายสะบัน ทะนวนรัมย์ ๑๖๓/๒  ม.๑ ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา

ส�ำนักงำน กปร.
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1. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
นางสาวเครือวรรณ   จันทศรี

(ด้านการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางสาวเครือวรรณ   จันทศรี  

๑.๒ สถานท่ีตั้ง   ๑๓๐  หมู ่๖ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

๑.๓ โทร.     ๐๘๖-๐๓๕๑๑๓๗

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 เป็นคนบ้านซ่องโดยก�าเนิด เม่ือเรียนจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ พ่ีน้องก็เร่ิมไป

เรียนทีก่รงุเทพฯ เนือ่งจากพ่อแม่มบีตุรหลายคน และส่งเรยีนเฉพาะผูช้ายเท่านัน้ ประกอบกบัไม่มคีน

คอยดูแลพ่อและแม่  ตนเองและน้องสาวอีก ๑ คน จึงต้องอาศัยอยู่บ้านเพื่อท�าหน้าที่ดูแลพ่อและแม่  

เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี มีความคิดว่าหากอยู่บ้านเฉย ๆ  ไม่มีรายได้ ในอนาคตอาจจะต้องประสบความยาก

ล�าบาก จึงเริ่มไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่จังหวัดปราจนีบุรี โดยพักอยู่บ้านญาต ิใช้ระยะเวลาในการเรียน 

๖ เดือน หลังจากเรียนจบก็ไปฝึกฝน และหัดตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี อีก ๒ ปี แต่ก็คิดว่า

ตนเองยังไม่เก่ง พอปี ๒๕๓๐ จึงตัดสินใจไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าต่อที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เขต

พระโขนง  กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นญาติของบิดา  เรียนทั้งเย็บเสื้อผ้าบุรุษและเสื้อผ้าสตรี  หลังจากเรียนจบ

กท็�างานอยูท่ีเ่ดมิช่วยอาสอนนกัเรียนทีม่าเรยีนตดัเยบ็เสือ้ผ้า  พอเร่ิมช�านาญกค็ดิว่าต้องการกลบับ้าน

มาตัดเย็บเสื้อผ้าที่บ้านจะได้กลับไปอยู่ดูแลพ่อและแม่ ปี ๒๕๓๔ จึงกลับมาอยู่ที่บ้านและสมัครเรียน

เทยีบโอนจนจบช้ันประถมศกึษาปีที ่๖ และเรียนต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ของศูนย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอพนมสารคาม ทัง้ยงัสมคัรเป็นวทิยากรสอนตดัเยบ็เสือ้ผ้า  

และผ่านการทดสอบ  ได้เป็นวิทยากรสอนวิชาชีพ พร้อมกับเรียน กศน. ไปด้วย จนกระทั่งจบระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  นอกจากนี้ยังส่งน้องสาวอีก ๑ คนเรียนต่อพยาบาล ซึ่งภายหลังจากน้องสาว

เรยีนจบพ่อกล้็มป่วยเป็นโรคไตวายเฉยีบพลนั รกัษาตวัอยูป่ระมาณ ๓ ปีกว่ากเ็สยีชวีติ  ช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ทีพ่่อป่วย จึงไม่ได้สอนตัดเยบ็เสือ้ผ้าเพราะต้องดแูลพ่อ เข้าอบรมการดแูลผูป่้วยโรคไตกบัพยาบาล 

ฝึกฉีดยา วัดความดันโลหิต และใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่จ�าเป็น ฝึกล้างไตทางช่องท้อง จากนั้น

ในช่วงปี ๒๕๓๗ ได้สมคัรเป็นวทิยากรของศนูย์พฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา  โดยท�าการสอน

ตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังจากพ่อเสียชีวิตก็กลับมาเป็นวิทยากรสอนตัดเย็บเสื้อผ้า

เหมือนเดิม และสมัครเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบเม่ือปี ๒๕๔๖ และได้รับเป็น

ส�ำนักงำน กปร.
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วทิยากรเพือ่สอนตดัเยบ็เสือ้ผ้าของศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานในอ�าเภอต่าง ๆ  อกีครัง้ และสอนในเรอืน

จ�ากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเวลา ๘ ปี  

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ P (X) ๐๗๖๐๗๕๖ (Y) ๑๕๒๙๕๗๒

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
การที่ได้ไปสอนในสถานที่ต่าง ๆ ได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุมขัง สภาพความ

เป็นอยูข่องชาวบ้านในแต่ละพืน้ที ่ เหน็แต่ละบ้านจะมคีนคอยดแูลพ่อแม่ และผูส้งูอาย ุจงึคดิว่าตนเอง

มคีวามรู้ตดัเยบ็เสือ้ผ้าน่าจะจดัต้ังกลุม่ตดัเยบ็เสือ้ผ้าเพือ่ฝึกให้ผูส้นใจมาเรยีนแล้วน�าไปประกอบอาชพี

เป็นรายได้เสริม ครั้งแรกเมื่อจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี  ๒๕๔๘  มีสมาชิก ๑๕ ราย จนกระทั่งปี ๒๕๔๙ รับ

สมาชิกเพิ่มอีก มีสมาชิกทั้งหมด ๖๔ ราย ปัจจุบันมีสมาชิก ๗๖  ราย กลุ่มได้ระดมทุนจากสมาชิก      

หุ้นละ ๑๐๐ บาท  ได้รับเงินจากการระดมทุน ๒๐๘,๖๐๐ บาท

ส�ำนักงำน กปร.
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ต่อมาปี ๒๕๕๓ มโีอกาสได้ไปสอนตดัเยบ็ผ้าห่มนวม ทีบ้่านนายาว อ�าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา  เห็นชาวบ้านได้รับความช่วยเหลอืจากศูนย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ในการสอนท�า

ขนมและแปรรปูผลผลติทางการเกษตรต่าง ๆ  และให้ความรูด้้านการปรับปรงุบ�ารงุดนิ  ตนเองมคีวาม

ต้องการเข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาส และต้องการให้

เกษตรกรในต�าบลบ้านซ่องมีโอกาสแบบเกษตรกรของบ้านนายาวบ้าง จึงขอความร่วมมือและให้เจ้า

หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่ม แต่งานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหนิซ้อนฯ ไม่มเีรือ่งการตดัเยบ็เสือ้ผ้าแต่จะมโีครงการอืน่ทีจ่ะลดรายจ่ายและเพิม่รายได้ให้แก่กลุม่

ได้  จึงคิดจะแปรรูปผลไม้พื้นบ้านที่มีอยู่มากมายหลายชนิด  โดยคิดว่าจะท�าอย่างไรให้สมาชิกมีราย

ได้เสรมิ จงึขอเข้ารับการฝึกอบรมเร่ืองการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร หลงัการฝึกอบรมแล้วกฝึ็กฝน

ท�าอย่างต่อเนือ่งลองผดิลองถกู  ทดลองท�าทัง้แช่อิม่  และเชือ่มตากแห้ง ใช้ผลไม้ทีม่อียูใ่นท้องถ่ิน เช่น  

มะกอก มะขาม ตะลิงปิง กระท้อน มะดัน มะม่วง  และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นต้น

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผสมผสาน การ

อนุรักษ์ดินและน�้าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ หลังการเข้ารับการฝึกอบรมแปรรูปจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนฯ จึงกลับมาทดลองท�าอย่างต่อเนื่อง คิดค้นสูตรของตนเอง ลองผิดลองถูกอยู่เกือบ ๓ ปีจนได้

สูตรเฉพาะทั้ง แช่อิ่มและเชื่อมตากแห้ง โดยใช้ผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น  มะกอก มะขาม ตะลิงปิง 

กระท้อน มะดัน มะม่วง  และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นต้น โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้
ควำมรู้จำกกำรศึกษำ

ค้นคว้ำด้วยตนเอง
ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ

ควำมรู้จำกหน่วยงำน

ภำยนอก

การผลิต - การสนับสนุนกล้าพันธุ์

ไม้ผลที่ใช้ใน

กระบวนการแปรรูป 

เช่น ตะลิงปลิง มะดัน 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

กล้วย ฯลฯ

- เทคนิควิธีการปลูก 

บ�ารุงดูแลรักษา การ

ใส่ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่างๆ 

ฯลฯ

- วิธีการท�าปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อใช้ในการปลูกไม้

ผลชนิดต่างๆ 

การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลา

ในการเก็บเกี่ยวผลไม้

แต่ละชนิดที่สามารถ

น�ามาแปรรูปได้อย่าง

เหมาะสม

การแปรรูป - เทคนิค ขั้นตอนและ

กระบวนการแปรรูป

ผลไม้อบแห้ง แช่อิ่ม 

- กระบวนการบรรจุ

ภัณฑ์ที่สะอาดและได้

มาตรฐาน 

- การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ ฉลากและโลโก้

ตราสินค้า

- เทคนิค ขั้นตอนและ

กระบวนการแปรรูป

ผลไม้อบแห้ง แช่อิ่ม 

- เทคนิค ขั้นตอนและ

กระบวนการแปรรูป

น�้าผลไม้บรรจุขวด

- ส�านักงานพลังงาน

จังหวัดสนับสนุนช่วย

เหลือเกี่ยวกับโรงอบ

พลังงานแสงอาทิตย์ 

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การจัดการทางตลาด - น�าไปวางจ�าหน่ายตาม

ร้านค้าทั้งในและนอก

ชุมชนโดยมีพ่อค้ามา

รับซื้อถึงที่

- ผลผลิตที่ได้จากการ

แปรรูปมีการน�าไปวาง

ขายที่ร้านพวงคราม   

ร้านค้าของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  

- วางจ�าหน่ายร้านค้า

ของภัทรพัฒน์ มูลนิธิ

ชัยพัฒนา

- กระบวนการกลุ่มและ

จัดการกลุ่มวิสาหกิจ

โดยกลุ่มแม่บ้าน

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 ศูนย์เรียนรู้ฯ มีจุดเด่นด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย 

 l การแปรรูปผลไม้แช่อิ่ม เช่ือม ตากแห้ง และอบแห้ง เช่น มะกอก มะขาม ตะลิงปิง 

กระท้อน มะดัน มะม่วง  มะม่วงหาวมะนาวโห่ และกล้วย เป็นต้น 

 l การท�าน�้าผลไม้บรรจุขวด ได้แก่ น�้ามะดัน น�้าตะลิงปิง น�้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ฯลฯ

 นอกจากนีม้แีปลงท�าเกษตรผสมผสานในบรเิวณบ้าน โดยปลกูพชืผกัสวนครวัไว้บรโิภคเอง 

มีโรงเห็ดขนาดเล็กส�าหรับไว้บริโภคในครัวเรือน จ�านวน ๑ โรง มีแปลงนา พื้นที่ ๕๓ ไร่ ให้เช่าโดยเก็บ

ค่าเช่าเป็นข้าวเพือ่น�าไว้บรโิภคในครวัเรอืน และมแีปลงพชืสวน ปลกูไม้ผล เช่น  มะม่วง มะไฟ มะนาว 

มะขาม มะปราง มะยม  ฯลฯ

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการขุดสระเพื่อใช้ในแปลงเกษตรผสมผสาน การปลูกไม้ผลและเลี้ยงปลา          

 l การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตน�้าหมักชีวภาพ 

การผลิตสารป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า การผลิตสารไล่แมลง ซ่ึงน�ามาใช้ในการปลูกพืชสวน      

พืชไร่ ไม้ผลต่าง ๆ ภายในสวนของตนเอง          

 l มีการปลูกผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อน�ามาแปรรูปภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของตนเอง 

เช่น กล้วย ตะลิงปลิง มะดัน มะม่วงหาวมะนาวโห่ ฯลฯ และมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ส�าหรับริโภค

ในครัวเรือน 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

มะเขือยาว

ฟักทอง

พริก

บวบ

กล้วย

มะดัน

ตะลิงปลิง

มะม่วงหาวมะนาวโห่

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย
บริโภคภำยในครัวเรือนและ

จ�ำหน่ำย

พืชผัก 

ไม้ผล 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์

ชนิด
ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง
ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

แปรรูปผลไม้      
แช่อิ่ม เชื่อม  
ตากแห้งและ  
อบแห้ง



น�้าผลไม้บรรจุ
ขวด



ส�ำนักงำน กปร.
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ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

แปรรูป 

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

- แปรรูปผลไม้แช่อิ่ม 

เชื่อม ตากแห้ง และ

อบแห้ง

  

น�้าผลไม้บรรจุขวด 

๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับที่ ชนิดพืช จ�ำนวน
รำคำ

ขำย(บำท)
รวมเงิน
(บำท)

ต้นทุน
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ ตัดเย็บเสื้อผ้า ๒๓๐ ตัว - ๒๖๒,๒๖๗ ๒๔๘,๘๑๙ ๑๓,๔๔๘

๒ ผลผลิตจาก
การแปรูป   
ผลไม้

แช่อิ่ม-เชื่อม
ตากแห้ง

๑,๙๓๒ ก.ก. ๑๒๐ ๒๓๑,๘๔๐ ๙๒,๓๗๖ ๑๓๙,๔๖๔

๓ น�้าพริก ๓๒๐ ก.ก. ๒๕๐ ๘๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐

รวม ๕๗๔,๑๐๗ ๓๘๙,๑๙๕ ๑๘๔,๙๑๒

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
 l ผลผลิตที่เหลือจากการเกษตรจะถูกน�ามาแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มชนิดต่าง ๆ  รวมถึงผลไม้

กวน ถึงการแปรรูปสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องส�าอาง

l มกีารด�าเนนิชวิีตตามวถิคีวามพอเพยีง คอืน�าเอาผลผลิตทางการเกษตรทีเ่หลอืจากบรโิภค

และขายมาแปรรูป ให้เกิดประโยชน์

l มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง มีการประยุกต์ความรู้

ที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ น�ามาปรับประยุกต์ใช้หลากหลายแห่ง

l มีการวางแผนทั้งในเรื่องของการเกษตรตั้งแต่การปลูก การผลิต การจัดการผลผลิต การ

แปรรูป การตลาด และการจัดการทางธุรกิจที่เหมาะสมโดยใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนฯ มาสนับสนุนการจัดการ

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ส�ำนักงำน กปร.
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7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
เกษตรกรมีความภูมิใจที่ได้น�าความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยเฉพาะการ

สนับสนุน การปลูกไม้ผลและสมุนไพรมาสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะมีการน�าสิ่งที่เหลือใช้

มาท�าให้ เกิดประโยชน์ เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ร่วมกันคิดร่วมกันท�า สร้างความ

เข้มแข็ง ให้แก่ชาวบ้านโดยกลุ่มวิสาหกิจ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อ

เผือ่แผ่ ช่วยเหลอืสงัคม มสีภาวะการเป็นผูน้�าสงู พยายามท�าทกุอย่างเพือ่ให้ชาวบ้านในหมูบ้่านเดยีวกนั

อยูด่กีนิด ียอมเสยีสละพืน้ทีต่นเองส�าหรบัสร้างเป็นอาคารให้ชาวบ้านได้มาใช้ประโยชน์ในการตดัเยบ็

เสือ้ผ้าโดยจดัต้ังเป็นกลุม่วสิาหกจิชมุชนขึน้ เป็นวทิยากรสอนการตดัเยบ็เสือ้ผ้า  รวมถงึแปรรปูผลผลติ

ทางการเกษตรจ�าหน่าย เพื่อน�าผลผลิตในชุมชนมาสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและเกิดมูลค่า สร้าง

งานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น    

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๕๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l ปัจจุบันใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ ในการประชุมกลุ่ม เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส�าหรับ

เกษตรกรทั่วไปและของเทศบาลต�าบลบ้านซ่อง สอนการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐานแบบต่าง ๆ การ

ออกแบบจนถึงขั้นประกอบอาชีพได้ รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจ�าหน่าย มีโต๊ะ ๔ ตัว  

เก้าอี้ ๕๐ ตัว รองรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้สูงสุดประมาณ ๑๐๐ คน พักแรมได้ประมาณ ๑๐ คน

l การเข้ามาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีทั้งผ่านการแนะน�าของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนฯ ซึ่งน�าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแปรรูปมาศึกษาดูงาน และการแนะน�าผ่านหน่วยงานอ่ืน เช่น 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาการชุมชน พัฒนาการอ�าเภอ 

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดและการเป็นวิทยากรในการ

ฝึกอบรม สาธิต ดูงาน ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ เป็นนักถ่ายทอดที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้

แก่ผู้อื่นอย่างจริงใจ และให้ลงมือปฏิบัติจนเกิดความช�านาญ

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีอาคารส�าหรับ

เป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนกระพ้ีแดงพัฒนา ซ่ึงด�าเนินกิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า แปรรูปและท�าสิ่ง

ประดิษฐ์จากผ้าจ�าหน่าย รวมถึงมีหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ   

l ภายในบรเิวณโดยรอบศนูย์เรยีนรูฯ้ มเีอกสารแผ่นพบั ต่าง ๆ  ป้ายไวนลิแสดงการผลติและ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่าง ๆ  ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตน�้าหมักชีวภาพ การผลิตสารป้องกันโรคราก

เน่าและโคนเน่า การผลิตสารไล่แมลง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส�ำนักงำน กปร.
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11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l ควรเพิม่เตมิหลกัสตูรเกีย่วกบัการต่อยอดแปรรปูผลผลติให้สามารถได้ผลผลติทีม่คีณุภาพ 

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เช่น อย. รวมถึงการจัดการทางตลาดอย่างครบวงจร และการพัฒนา

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นและเป็นที่รู้จักของคนภายนอก เช่น การประสานวางแผนหา

แนวทางในการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างข้ึนและการท�าให้ผลติภณัฑ์ของกลุม่เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่

ข้ึน เช่น เพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ทีม่อียูแ่ล้ว ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภณัฑ์มาวางจ�าหน่าย เพราะปัจจบุนัศนูย์เรยีนรูฯ้ ยงัมคีวามไม่พร้อมในเรือ่ง

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่าง ๆ รวมถึงการจดทะเบียน อย. จึงอยากได้การสนับสนุนใน

เรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดช่องทางการตลาดที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังขาดปัจจัยในการแปรรูปการผลิต  

ซึง่สามารถแก้ไขโดยการระดมทุนสมาชิก  และมแีนวคดิทีจ่ะขอกูย้มืเงนิกองทนุศนูย์ศกึษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ เพิ่มเติม

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ ประมาณ ๗ ไร่ ๓ งาน 

ส�ำนักงำน กปร.
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๒) ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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2. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
นางนภา เข็มมุข

(ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล  นางนภา    เข็มมุข

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๓๒/๑ หมู่ ๕ บ้านแหลมตะคร้อ ต�าบลเกาะขนุน   

          อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๓ โทร.     ๐๘๑-๕๗๖๑๑๕๐

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 เป็นคนต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก�าเนิด หลังจบการ

ศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ก็ช่วยพ่อแม่ท�าไร่มันส�าปะหลัง และเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็

เปิดร้านขายของช�าและท�าธุรกจิรถบรรทกุไปด้วย แต่ไม่ประสบผลส�าเรจ็ ซึง่ขาดทนุนบัล้านบาท และ

ในขณะนั้นลูกทั้ง ๓ คนก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ฐานะของครอบครัวค่อนข้างล�าบาก             

มหีนีส้นิ จงึหนัมาท�าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และปลกูพชืผกัสวนครวัหลายชนดิ โดยน�าไปขาย

เองที่ตลาดสดเกาะขนุน

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ P (X) ๐๗๕๘๗๐๓ (Y) ๑๕๑๘๘๓๙

ส�ำนักงำน กปร.
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2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ช่วงที่เริ่มท�าการเกษตรก็ประสบปัญหา เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้มา

ชกัชวนให้ไปอบรมและน�าความรูจ้ากศูนย์ศกึษาการพฒันาฯ มาปรบัใช้ยงัพ้ืนทีข่องตนเอง ต่อมาศนูย์

ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ได้มาขดุสระเกบ็น�า้เพือ่การเกษตรให้จ�านวน ๑ บ่อ ท�าให้สามารถปลกู

พืชผักได้ตลอดทั้งปี และเลี้ยงปลาเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ

ไม่มีหนี้สิน ชีวิตครอบครัวมีความสุข สามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและรับราชการ ๒ คน

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้เข้ารบัการอบรมจากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ โดยเฉพาะเรือ่งหญ้าแฝกทีเ่หน็ว่า

มีความส�าคัญและดีมากส�าหรับการท�าการเกษตร ท�าให้พืชเจริญงอกงามดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี 

ใช้ใบหญ้าแฝกที่ตัดน�าไปคลุมแปลงเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เป็นปุ๋ย และป้องกันดินพังทลาย  

นอกจากนี้ได้รับอบรมเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธุ์   

ไม้ผล พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น แกลดิโอลัส  หน้าวัว  เบญจมาศ ปทุมมา ดาหลาขาว ซานนาดู   ขิง

ชมพู กระเจียว ฯลฯ การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืดพร้อมการ

สนับสนุนพันธุ์ปลา ฯลฯ 

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพื่อความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ที่ได้มีการน�ามาปรับใช้พลิก

ฟื้นพื้นที่เกษตรของตน เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ยังได้มีการขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม เช่น 

การคิดค้นเรื่องปุ๋ยที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของตนเอง  โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - การจัดพื้นที่เพื่อ

ท�าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน

- เทคนิคการปลูกไม้

ใหญ่ให้ร่มเงาตลอด

แนวขอบแปลงเพื่อ

ช่วยให้พืชผลเจริญ

งอกงาม

- เทคนิคการปลูกพืชผัก

สวนครัว ไม้ผลให้ได้

ผลผลิตงาม เช่น ระยะ

เวลาการใส่ปุ๋ย การให้

น�้า การจัดการโรค

และแมลงฯลฯ

- การทดลองน�าเอาปุ๋ย   

ขี้จิ้งหรีดมาใส่ตาม

สัดส่วนที่พอเหมาะ

- เทคนิควิธีการปลูก 

บ�ารุงดูแลรักษา การ

ใส่ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่างๆ 

ฯลฯ

- วิธีการท�าปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อใช้ในการปลูกพืช

และ ไม้ผลชนิดต่าง ๆ 

- ขั้นตอนและวิธีการ

เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา 

ฯลฯ

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน�้าเพื่อ

การเกษตร

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ

พันธุ์สัตว์

การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลา

ในการเก็บเกี่ยวพืชผัก

และไม้ผลชนิดต่าง ๆ

การจัดการทางตลาด - น�าไปวางจ�าหน่ายเอง

ที่ตลาดในชุมชน

- เทคนิคการก�าหนด

ราคาที่ไม่ขึ้นลงตาม

ท้องตลาด (เนื่องจาก

ผลผลิตปลอดสารพิษ

และมีคุณภาพ)

ส�ำนักงำน กปร.
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5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการแบ่งพื้นที่ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 

 l แปลงปลูกพชืผกัสวนครัว เช่น คะน้า ผกับุง้ กวางตุง้ ต้นหอม ผกัช ีผกัชฝีรัง่ ผกักาดเขยีว 

ผักกาดขาว ข้าวโพด ถั่วฝักยาว บวบ ฯลฯ  

 l แปลงไม้ผล เช่น ชมพู่ มะม่วง กระท้อน กล้วย ฯลฯ  

 l แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น แกลดิโอลัส  ปทุมมา ดาหลาขาว ซานนาดู ขิงชมพู 

กระเจียว ฯลฯ  เพื่อตัดจ�าหน่าย

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการขุดสระน�้า ๑ แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรและเลี้ยงปลาเพื่อไว้ขายและ

บริโภค มีการขุดบ่อบาดาลจ�านวน ๑ บ่อเพื่อใช้ในการเกษตร

 l มีการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกันชนระหว่างแปลง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ

ดิน และช่วยให้ดินชุ่มชื้น สร้างความอุดสมบูรณ์ให้กับพื้นที่

 l มีการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยน�้าชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี

 l มีการปลูกไม้ใหญ่ขนาบบริเวณสองฝั่งของแปลงเกษตรเพื่อใช้เป็นที่บังแดดและลมใน

พื้นที่เกษตร

 l มกีารวางแผนการปลกูและการเกบ็เกีย่วให้สามารถมผีลผลติหมุนเวยีนสบัเปลีย่นตลอด

ทั้งปี         

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

คะน้า

กวางตุ้ง

ผักบุ้ง

ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง

ผักกาดขาว

ผักกาดเขียว

ถั่วฝักยาว

ข้าวโพด

บวบ

ไม้ผล เช่น ชมพู่ มะม่วง กระท้อน 
กล้วย ฯลฯ 

ไม้ประดับ เช่น ปทุมมา  ดาหลาขาว  
ซานนาดู  ขิงชมพู กระเจียว ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.

90



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

91

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย
บริโภคภำยในครัวเรือน

และจ�ำหน่ำย

พืชไร่ 

พืชผัก 

ไม้ผล 

ไม้ดอก 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช 

สัตว์ 

ไม้ผล 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

สัตว์ 

ไม้ผล 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

กิจกรรม รำยได้(ต่อปี) ต้นทุน(ต่อปี) ผลตอบแทน(ต่อปี)

๑.พืชผัก
๒.ไม้ดอกไม้ประดับ
๓.อื่นๆ

๒๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

-

๑๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

รวม ๓๓๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีการปลูกพืชแบบผสมผสานของตนเองใช้พื้นที่น้อยแต่ปลูกหลายอย่างสลับสับเปลี่ยน

หมุนเวียนกันไป ไม่ปลูกมากเกินก�าลังตนเองแม้มีความต้องการของผู้บริโภคจ�านวนมาก

l มีการวางแผนการผลิตท่ีชัดเจนและรู้กลุ่มผู้บริโภคว่าต้องการผักชนิดใด ปริมาณเท่าใด

ท�าให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

l เนื่องจากพืชผักที่ปลูกไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยและมีคุณภาพ ท�าให้สามารถก�าหนดราคา

ได้ไม่ขึ้นลงตามท้องตลาดทั่วไป และมีลูกค้าประจ�าจ�านวนมาก 

l การพลกิฟ้ืนผนืดนิด้วยการปลกูหญ้าแฝกท�าให้พืน้ทีม่คีวามชุม่ชืน้ สามารถปลกูพืชได้หลาย

ชนิดเจริญงอกงาม ปัจจุบันจึงมีเกษตรกรใกล้เคียงเริ่มท�าตามในพื้นที่ของตนเอง

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
นอกจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ จะปลูกผักส่งขายเองที่ตลาดแล้ว ยังช่วยรับซื้อผักของเพื่อน

บ้านไปวางขายด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายที่เคยเข้ามาเรียนรู้หรือรับความรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ ของ

ตนเองไปปรับใช้ ปัจจุบันจึงมีเพื่อนบ้านมาขอความรู้เกี่ยวกับการท�าการเกษตรจ�านวนมาก

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวทางการด�ารงชีวิต 

เพราะต้ังแต่ได้รู้จักศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ก็ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และได้รับประโยชน์จากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาก การท�ามาหากินและประกอบอาชีพดีข้ึน ถ้าไม่มีศูนย์ศึกษากา

รพฒันาฯ ชวีติคงจะไม่ดขีึน้อย่างทกุวนันี ้ปัจจบุนันีส้ามารถพึง่ตนเองได้ ครอบครวัสามารถด�ารงชวีติ

อยู่อย่างมั่นคงและมีความสุข วันใดที่รู ้สึกเหนื่อยล้านึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะท�าให้มีก�าลังใจเพิ่มขึ้นและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๑๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงที่สนใจและ

ต้องการความรู้เรื่องการเกษตร  เนื่องจากเห็นว่าเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ท�าแล้วได้ผลส�าเร็จ นอกจากนี้

หากมีเรื่องใดที่ไม่สามารถแนะน�าได้ก็จะให้เข้าไปขอรับความรู้จากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนฯ เพิ่มเติม

l ประสบการณ์จากการท�าการเกษตรและการขวนขวายด้วยตนเองโดยการศึกษาดูงาน               

ต่าง ๆ และน�าไปปรับใช้ในแปลงเกษตรอยู่เสมอ  จึงท�าให้มีความรู้เรื่องการท�าเกษตรแบบผสมผสาน

จนสามารถเป็นวทิยากรให้ความรูเ้รือ่งการเกษตร เช่น การเก็บพนัธุพ์ชืผกัไว้ใช้ขยายพนัธุเ์อง การปลกู

เพื่อจ�าหน่าย การท�าเกษตรอินทรีย์ การบ�ารุงดินด้วยสารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น�้าหมัก

ชีวภาพ ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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l ปัจจุบันมีอาคารศูนย์เรียนรู้  เป็นอาคารขนาด ๒.๕X ๒.๕ เมตร สามารถรองรับผู้เข้ามา

เยี่ยมชมได้สูงสุดไม่เกิน ๒๐ คน

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
มแีปลงสาธิตการท�าเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ ๖ ไร ่ประกอบดว้ย  แปลงพชืผกัสวนครัว เช่น 

คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักกาดเขียว ผักกาดขาว ข้าวโพด ถั่วฝักยาว บวบ 

เป็นต้น แปลงปลูกไม้ผล เช่น ชมพู่ มะม่วง กระท้อน กล้วย เป็นต้น และแปลงไม้ดอก ไม้ประดับใน 

พื้นที่ ๑ งาน ปลูกแกลดิโอลัส หน้าวัว เบญจมาศ ปทุมมา ดาหลาขาว ซานนาดู หมากเหลือง            

มอนสเตอล่า ขิงชมพู กระเจียว ฯลฯ เพื่อตัดจ�าหน่ายตามฤดูกาล

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l เพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ปลูกผักเดิมที่ด�าเนินการอยู่ในชุมชน ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กลุม่ เช่น การอบรมการบรหิารจดัการกลุม่ การวางแผนการตลาด การพฒันาบรรจภุณัฑ์ และการ

รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

l ประสานเพือ่เพิม่ศกัยภาพช่องทางการตลาด เช่น การหากลุม่ลกูค้าเฉพาะทีส่นใจผักแต่ละ

ชนิด 

l  การเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ทีม่อียูแ่ล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การสร้างอาคารสถานที่เพื่อการขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

 พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน  ๖ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย แปลงพืชไร่ พืชผักสวนครัว แปลง

ไม้ดอก แปลงไม้ผลแบบผสมผสาน

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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3. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายนิรุจน์  ศรีเกษม
(ด้านเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายนิรุจน์  ศรีเกษม  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๑๙๓/๑  หมู่ที่ ๓ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม  

          จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๓ โทร.     ๐๘๑-๘๘๙๑๗๑๔

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 แต่เดิมเป็นคนบ้านธารพูด หมู่ที่ ๗ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม  รับราชการครูที่

โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนเกษียณอายุราชการประมาณ ๕ ปี ได้วางแผนชีวิตไว้ว่าหลัง

เกษียณอายุราชการจะกลับบ้านท�าเกษตรผสมผสาน เล็ก ๆ น้อย ๆ บนแผ่นดินที่ได้รับมรดกจากพ่อ 

แม่ พอให้มีพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยไว้กิน และแจกญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และยังถือเป็นการออกก�าลัง

กายไปด้วยในตัว  

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ P (X) ๐๗๖๕๖๘๑ (Y)  ๑๕๒๘๐๕๑

ส�ำนักงำน กปร.
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2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
หลังจากเร่ิมท�าเกษตรอย่างจริงจังและได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ เข้ามาด�าเนนิการขดุบ่อน�า้ตืน้ให้ จากนัน้จงึเริม่ปลกูไม้ยนืต้นและพชื

ผักล้มลุก  แต่เนื่องจากพื้นดินถูกทิ้งให้ว่างเปล่ามาเป็นเวลานาน และบางส่วนเคยถูกน�ามาปลูกพืชไร่

เช่น มันส�าปะหลัง ส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพ จึงได้ศึกษาการปรับปรุงบ�ารุงดินตามแนวทางที่พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงศึกษา ทดลองไว้  

ด้วยการหาพืชล้มลุกมาปลูกเพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน และปลูกกล้วยเพื่อให้รากกล้วยระเบิดหน้าดินที่

แน่นและแขง็ เนือ่งจากในขณะนัน้ ยงัรับราชการมงีานประจ�าอยู ่จงึไม่มเีวลาดแูลต้นไม้พชืพันธุท์ีป่ลูก

ไว้มากนัก ต้องอาศัยคนงานดูแล  จึงปลูกไม้ป่า เช่น ไม้กฤษณา ตะกู  ไม้ผล ได้แก่ ขนุน  มะม่วง 

เป็นต้น  แต่พบว่าไม้ป่าที่ปลูกไว้นั้น ไม่เจริญงอกงาม จึงหันมาปลูกมะนาวในวงบ่อ จ�านวน  ๔๐๐  ต้น 

และปลูกลงดินอีกประมาณ  ๖๐๐ ต้น ในขณะเดียวกันได้ปลูกผักสลัด  วอเตอร์เครส (water cress)  

จิงจูฉ่าย เพื่อให้น้องสาวที่ป่วยเป็นมะเร็ง  น�าไปปั่นกับน�้าดื่ม เพื่อการรักษาโรคเป็นทางเลือก และได้

ปลูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่รู้จัก และส่งขายเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ไม่ได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่มากนัก

นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร มีสภาพเป็นป่า จึงได้อนุรักษ์ไว้

เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม และเป็นแนวป้องกันลม ในการท�าเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์  ต่อมา

เมื่อปี ๒๕๕๖ มีตัวแทนบริษัทที่น�าผักส่งเข้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มาติดต่อให้ผลิตผักวอเตอร์เครส  

เพือ่ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายอย่างสม�า่เสมอ ส่วนพชืผกัชนดิอืน่ทีเ่ริม่ให้ผลผลติกพ็ยายามหาแหล่งขาย

เอง แต่ราคาผลผลิตและตลาดก็ไม่แน่นอน จึงพยายามแก้ปัญหาโดยการปลูกพืชผักให้หลากหลาย 

เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในยามที่ผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาไม่ดี

เมื่อเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จึงมีเวลาออกมาดูแล และลงมือท�าเกษตร

อนิทรย์ีเองอย่างเตม็ตวั ได้เหน็ปัญหาของผลผลติทางการเกษตรว่า  ถ้าช่วงไหนมผีลผลติออกมาจ�านวน

มากราคาก็ตกต�่าและถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรที่ไม่มีทางเลือก จะเสียเปรียบอยู่

ตลอดเวลา และพบว่าการผลิตพืชผักโดยเริ่มปลูกครั้งละน้อย ๆ จะมีที่ขายง่ายและราคาสูง  เพราะ

สามารถขายได้เองโดยไม่ผ่านคนกลาง เมื่อพบปัญหาก็ค่อย ๆ แก้ไข เมื่อพืชผักเกิดโรคหรือมีแมลง

ศตัรพูชืท�าลายเกิดความเสยีหายกไ็ม่ส่งผลรุนแรง เมือ่ทกุอย่างด�าเนนิไปด้วยด ีจงึคิดต่อยอดด้วยการ

แปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในแปลงทั้งหมด เริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติของพืชผักท่ีมีอยู่ว่าจะแปรรูป

อย่างไรได้บ้าง จนน�ามาสู่การแปรรูปในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “สวนสิริวัฎ”

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้รบัองค์ความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ในเรือ่งของการปรบัปรงุบ�ารงุดนิให้

มีความอุดมสมบูรณ์ การผลิตปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่  สารขับไล่แมลง เชื้อจุลินทรีย์ไตร

โคเดอร์ม่า แบซิลัสซับทิลิส ส�าหรับใช้ในแปลงปลูก ใช้เศษวัสดุจากการเพาะเห็ดมาผลิตปุ๋ยหมัก 

ส�ำนักงำน กปร.
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4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความโดดเด่นในแง่ของการบูรณาการความรู้ที่มาจากหลายแหล่ง     

รวมถึงการขวยขวายด้วยตนเอง ชอบลองผดิลองถกู ศกึษาเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งและน�ามาปรบัประยกุต์

ใช้จนเกิดผลส�าเร็จ โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - การจัดพื้นที่เพื่อท�าการ 

เกษตรผสมผสาน

- การปรับปรุงบ�ารุงดิน

ตามแนวทางในหลวง  

ร.๙ เช่น ปลูกพืชล้มลุก 

ปลูกกล้วย ฯลฯ

- การปลูกป่า ๓ อย่าง

ประโยชน์ ๔ อย่าง 

- เทคนิคการปลูกผัก             

วอเตอร์เครส และ            

จิงจูฉ่าย

- เทคนิคการปลูกพืชผัก

สวนครัว ไม้ผลให้ได้

ผลผลิตงาม เช่น ระยะ

เวลาการใส่ปุย๋ การให้น�า้ 

การจัดการโรคและ

แมลงฯลฯ

- เทคนิคการปลูกเมล่อน

- การใช้เศษวัสดุจากการ

เพาะเห็ดมาผลิต             

ปุ๋ยหมัก 

- แนวทางการท�าเกษตร

ทฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสาน

- เทคนิควิธีการปลูก 

บ�ารุงดูแลรักษา การใส่

ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่าง ๆ 

ฯลฯ

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน�้าเพื่อ

การเกษตร

- วิธีการท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อ

ใช้ในการปลูกพืชและไม้

ผลชนิดต่าง ๆ 

- ขั้นตอน เทคนิคและวิธี

การเลี้ยงปลา 

- ขั้นตอนการท�าเกษตร

อินทรีย์ และ GAP จาก

เกษตรอ�าเภอ

- ขั้นตอนและวิธีการเพาะ

เห็ดฟางเพื่อการค้าโดย

เกษตรอ�าเภอ

- ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมัก 

น�้าหมักชีวภาพ ฮอร์โมน

ไข่ สารขับไล่แมลง เชื้อ

จุลินทรีย์ไตรโคเดิอร์ม่า 

แบซิลัสซับทิลิส               

จาก กรมพัฒนาที่ดิน

การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลา

ในการเก็บเกี่ยวพืชผัก

และไม้ผลชนิดต่าง ๆ 

- วิธีการในการเก็บรักษา

ผลผลิตแต่ละชนิดเพื่อ   

ส่งขาย

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การแปรรูป - การศึกษาวิธีการน�าเอา
พืชผักที่มีอยู่ในแปลงมา
แปรรูป

- การคิดค้นสูตรการ
แปรรูปสบู่ สูตรน�้าผลไม้

- การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ฉลาก โลโก้ 
แบรนด์สวนสิริวัฎ

- การแปรรูปสมุนไพร           
วอเตอร์เครสเป็นสบู่
และเจลล้างหน้า จาก
สถาบันวิจัย มข.

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตที่ได้ในสวนหรือ
แปลงจะ

   ๑) ส่งถึงผู้บริโภค 
       โดยตรงและขาย
       ออนไลน์
   ๒) มีพ่อค้ามารับซื้อถึง
      แปลง
   ๓) ส่งห้างสรรพสินค้า
       ในจังหวัด

- ผลผลิตที่ได้จากการ
แปรรูปจะฝากขายที่ 
ร้านค้าของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดท�าแผนงานการผลิตที่ส�าคัญ ดังนี้คือ

 ๑) ด้านการผลิตพืชผัก

    l  ผักวอเตอร์เครส  พื้นที่ปลูกประมาณ  ๑ ไร่

   l  มะนาว พื้นที่ปลูกประมาณ  ๔ ไร่  ๖๐๐ ต้น

   l  ถั่วดาวอินคา  พื้นที่ปลูกประมาณ  ๒.๕ ไร่  ๕๐๐ ต้น

   l  ผักจิงจูฉ่าย  พื้นที่ปลูกประมาณ  ๑๐๐ ตารางวา

   l  การผลิตต้นพันธุ์  เพื่อจ�าหน่าย ได้แก่  มะนาว  วอเตอร์เครส  จิงจูฉ่าย และ 

      ถั่วดาวอินคา

   l  เห็ดฟาง ๖ โรงเรือน

 ๒) ด้านการแปรรูป ได้แก่  มะนาว  วอเตอร์เครส  และถั่วดาวอินคา

 ๓) ด้านการลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ผลิตปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ สารขับไล่

แมลง เชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่า แบซิลัสซับทิลิส ส�าหรับใช้ในแปลงปลูก ใช้เศษวัสดุจากการเพาะ

เห็ดมาผลิตปุ๋ยหมัก

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการขุดสระน�้าไว้ใช้ประจ�าไร่นา และใช้เลี้ยงสัตว์ จ�านวน ๑ สระ

ส�ำนักงำน กปร.
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 l มกีารน�าเอาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ เช่น การปลกูหญ้าแฝกไปใช้เพือ่

ท�าการปรับสภาพพื้นที่ มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมาบ�ารุงดิน  

 l  มีการผลิตปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ สารขับไล่แมลง เช้ือจุลินทรีย์ไตร            

โคเดอร์ม่า  แบซิลัสซับทิลิส ส�าหรับใช้ในแปลงปลูก ใช้เศษวัสดุจากการเพาะเห็ดมาผลิตปุ๋ยหมัก

 l  มีการผลิตต้นพันธุ์เพื่อจ�าหน่ายได้แก่ มะนาว วอเตอร์เครส จิงจูฉ่าย และถ่ัวดาว                

อินคาออกจ�าหน่าย

 l  มกีารจดัการพืน้ทีต่ามแนวทางเกษตรผสมผสาน แบ่งพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ออกเป็น ท�านา 

ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่พืชที่ปลูกจะเป็นพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลที่จะหมุนเวียน

สับเปลี่ยนกันตลอดทั้งปี                         

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ผักวอเตอร์เครส 

สมุนไพรต่าง ๆ เช่น ป่าช้าเหงา ขิง ข่า 
ขมิ้น ฯลฯ

มะนาว

จิงจูฉ่าย

ถั่วดาวอินคา

เมล่อน

เห็ดฟาง

ปลา

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

เห็ด 

สมุนไพร 

ไม้ผล 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูปโดย
กลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

พืชผัก 

สมุนไพร 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช  

แปรรูป  

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช     

แปรรูป     

๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับ
ที่

รำยกำร จ�ำนวน รำคำ รำคำเงิน ต้นทุน ก�ำไร

๑ น�้าผึ้งมะนาว
+ชาดาวอินคา

๔๐,๐๐๐ขวด ๑๐ / ขวด ๔๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐

๒ ผักวอเตอร์ 
เครส

๑๕,๐๐๐ กก. ๖๐ / กก. ๙๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๓ ผักวอเตอร์ 
เครส (แปรรูป)

๕,๐๐๐ กก. ๑๐๐ / ชิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๔ ถั่วดาวอินคา ๑,๐๐๐ กก. ๑๐๐/ กก. ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

๕ ถั่วดาวอินคา 
(แปรรูป)

๑๐,๐๐๐ ชิ้น ๕๐ / ชิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๖ ผักจิงจูฉ่าย ๘๐๐ กก. ๗๐ / กก. ๕๖,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐

๗ เห็ดฟาง ๑,๖๐๐ กก. ๕๐ / กก. ๘๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

๘ ต้นพันธุ์พืชผัก ๕๐๐ ต้น ๓๐ / ต้น ๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

รวม ๒,๕๕๑,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๕๑,๐๐๐

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีการน้อมน�าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นหลักในการด�ารงชีวิต มี

การวางแผนการผลติทีไ่ม่เกนิก�าลงัของตนเอง ท�าทลีะเลก็ละน้อย ให้สามารถด�ารงชวีติและช่วยเหลอื

ผู้อื่นได้

l มกีารบรูณาการความรู้จากหลากหลายแหล่งมาปรับประยกุต์ใช้ ทัง้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

จากการเข้ารับการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แล้วน�ามาปฏิบัติลองผิดลองผิดลองถูก พัฒนา

ต่อยอดทั้งการผลิตและแปรรูปอย่างไม่หยุดนิ่ง จนประสบผลส�าเร็จ

ส�ำนักงำน กปร.
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l มกีารวางแผนการผลติ และการศกึษาความต้องการของตลาด เพือ่ให้สามารถสร้างรายได้           

ต่อเนื่องหมุนเวียนตลอดทั้งปี รวมถึงมีความคิดริเริ่มให้เกิดการวมกลุ่มเกษตรกร และการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกจ�าหน่าย

l นอกจากนีก้ารใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ  เข้าช่วยในการพฒันาสนิค้าและผลติภณัฑ์ 

การควบคุมมาตรฐานและการผลิตต่าง ๆ ท�าให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคจ�านวนมาก

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ส�าหรับผลผลิตจากการท�าเกษตรผสมผสานที่ปลูกไว้เพื่อจ�าหน่ายโดยตรงและแปรรูป  ได้แก่ 

มะนาว วอเตอร์เครส ผักจิงจูฉ่าย ถั่วดาวอินคา และเห็ดฟาง  และอยู่ในระยะขยายพื้นที่ปลูกผักสลัด 

รวมถึงผักพื้นบ้าน  ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลักการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาที่ได้ศึกษามา

ปัจจุบัน สวนสิริวัฎ ได้รับมาตรฐานการผลิต GAP และ PGS Organics  เป็นแหล่งผลิตพืช

ผกัอนิทรย์ีเพือ่จ�าหน่าย เป็นทีเ่รยีนรูข้องเกษตรกรและบคุคลทัว่ไป  มกีารแปรรปูผลผลติในระบบครัว

เรือน จ�าหน่ายโดยตรง อาทิ

l มะนาว  จ�าหน่ายผลสด  กิ่งพันธุ์  และแปรรูปเป็นน�้าผึ้งมะนาวพร้อมดื่ม ส่งขายตามโรง

พยาบาล ร้านค้าทั่วไป 

l ผกัวอเตอร์เครส  ขายส่งให้ตวัแทนน�าเข้าห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ และน�าไปสกดัแปรรปู

เป็น สบู่  เจลล้างหน้า  ครีมอาบน�้า  เซรัม และครีมบ�ารุงผิว

l ถัว่ดาวอนิคาจ�าหน่ายฝักแห้งเพือ่น�าไปต้มเป็นชา  แปรรปูเป็น  เมลด็ถัว่อบกรอบ เมลด็ถัว่

คั่วเกลือ  ชาซองส�าหรับชง  ชาน�้าผึ้งพร้อมดื่ม สบู่ และคุกกี้ถั่วดาวอินคา

l จิงจูฉ่าย จ�าหน่ายให้ร้านอาหารและคนทั่วไปน�าไปท�าน�้าผัก  แปรรูปเป็นชาซองส�าหรับชง

นอกจากนี ้ยงัได้สร้างเครอืข่ายกบักลุม่ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคทีอ่ยูห่่างไกล เพือ่แลกเปลีย่นเรยีน

รู้ข้อมูลต่างๆ ความต้องการของผลผลิตพืชผัก สินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ  ทั้งยังผลักดันให้เกษตรกร

ที่สนใจ มารวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยออกจ�าหน่าย เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้

แก่ชมุชน และถอืเป็นการร่วมสบืสานพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหา

ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีพ่ระองค์ทรงมุง่หวงัจะให้เกษตรกรมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ี 

มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง  

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ประมาณ ๕๐๐ คน/ปี

9.  การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ส่วนใหญ่มีทั้งติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนฯ หน่วยงานภายนอกเป็นผู้น�าเข้ามา รวมถึงมีการติดต่อผ่านเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยตรง และ

ยังมีคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงมาขอค�าแนะน�าและปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องท�าการเกษตร   

ส�ำนักงำน กปร.
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l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความรู้ความสามารถในด้านการเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้

เกีย่วกบัการเกษตร การแปรรปู และการส่งเสรมิให้ชมุชนรวมกลุม่เกษตรกรเพือ่ความเข้มแขง็ มีความ

ต้องการที่อยากให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

l ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในตัวบ้านเป็นพ้ืนที่ศึกษา สาธิต ดูงาน ให้ความรู้เร่ืองการท�าการเกษตร

ต่างๆ ภายในบริเวณรอบบ้าน สามารถรองรับผู้ที่สนใจได้ครั้งละประมาณ ๑๐๐ คน

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l เจ้าของศนูย์เรียนรู้ฯ มหีลกัสูตรอบรม ฐานการเรยีนรู ้และเอกสารเผยแพร่ความรู้ของศนูย์

เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับการผลิตพืชผัก เช่น ผักวอเตอร์เครส มะนาว ถั่วดาวอินคา ผักจิงจูฉ่าย การผลิตกล้า

ต้นพนัธุต่์างๆ เช่น มะนาว  วอเตอร์เครส จงิจฉู่าย และถัว่ดาวอนิคา ด้านการลดต้นทุนการผลติ ได้แก่ 

ผลิตปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่  สารขับไล่แมลง เชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่า แบซิลัส                       

ซับทิลิส ส�าหรับใช้ในแปลงปลูก ใช้เศษวัสดุจากการเพาะเห็ดมาผลิตปุ๋ยหมัก รวมถึงด้านการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์  มะนาว วอเตอร์เครส  และถั่วดาวอินคา

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปมาวางจ�าหน่าย และตลาดเฉพาะ เช่น กรีน 

มาร์เก็ต

l ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร และขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่เดิมด้วยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การรองรับมาตรฐานสินค้าและตราสินค้าที่เป็นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้กับ

สินค้าเกษตร และการแปรรูป 

l การใช้งานวิจัยเข้าไปสนับสนุนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตพืชบางชนิด เช่น การจัดการ

โรคและแมลง ฯลฯ 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ 
และภาพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

 พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๘ ไร่ 

ท่ีอยู'อาศัยและ
อาคารศูนย1เรียนรู3 ฯ ถนน

สวนสมุนไพร โรงเพาะกล0าพันธุ3

ฟาร$มเมล(อน

แปลงเพาะวอเตอร1เครส

แปลงเพาะจิงจฉู'าย

แปลงพืชผักผสมผสาน

สวนป5า
สวนป.า

โคกหนองนาโมเดล

ส�ำนักงำน กปร.
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๒) ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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4. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางสาวปราณี  สังอ่อนดี
(ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่

และการแปรรูปเบื้องต้น)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางสาวปราณี    สังอ่อนดี

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๒๔ หมู่ ๕ บ้านหัวกระสังข์ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม   

          จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๓ โทร.     ๐๘๖-๑๑๒-๗๗๖๒, ๐๘๖-๕๔๓-๖๙๙๘

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 เป็นคนบ้านหัวกระสังข์โดยก�าเนิด  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (พ.ศ.๒๕๔๘) เดินทาง

ไปประกอบอาชีพรับจ้างบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ ได้ ๕ ปี แต่งงานกับนายสมโชค เป้าทอง  ซึ่งเป็น

โปรแกรมเมอร์ของบริษัทเอกชน เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการท�าบัญชี 

ส่วนสามมีคีวามสามารถด้านการเขยีนโปรแกรมและเขยีนเวบ็ไซด์ การใช้ชวีติในสงัคมเมอืงท�าให้รูส้กึ

เบื่อหน่ายและมีความไม่มั่นคง ประกอบกับตั้งครรภ์มีบุตรจึงคิดว่าชีวิตหากยังอยู่ในเมือง ครอบครัว

ตนคงไม่มีความสุข

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง    ๔๗ P (X) ๐๗๖๒๑๕๑ (Y) ๑๕๒๕๙๗๙

ส�ำนักงำน กปร.
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2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปี ๒๕๕๓ ตัดสินใจลาออกจากงานที่บริษัท  หันกลับมาท�าการเกษตรบนพื้นที่ ๖ ไร่ ของพ่อ

แม่ที่ยกให้เป็นมรดก ต่อมาในปี ๒๕๕๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาให้ความรู้ และ
สาธติการท�าปุย๋อนิทรีย์ในกลุม่เพือ่นบ้านใกล้เคยีงก็เข้าไปร่วมเรยีนรู ้ และน�าความรูม้าปรบัใช้ในแปลง  
โดยการผลิตน�้าหมักชีวภาพและสารไล่แมลงใช้ในแปลงเอง หลังจากน้ันจึงเร่ิมศึกษาข้อมูลจากทาง
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าท�าอย่างไร แบ่งพื้นที่อย่างไร จากนั้นจึง
เริ่มออกแบบแปลงว่าจะปลูกพืชอะไร เลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง และท�าการปรับพื้นที่

แม้ช่วงแรกรู้สึกท้อเพราะอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่เหนื่อยมาก จึงคิดปลูกผักที่ให้ผลผลิตเร็ว 
เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง แล้วน�าไปจ�าหน่ายเองที่ตลาดนัด ปรากฏว่าเป็นที่ต้องการของตลาด จึง
เริม่ปลกูผกัให้หลากหลายชนดิขึน้ ได้แก่ มะเขอืเปราะ มะเขอืยาว น�า้เต้า บวบ ฟักทอง พรกิ มะละกอ 
ข่า สะระแหน่ กะหล�่าขาวปลี มะเขือเทศ ฯลฯ นอกจากนี้มีการน�าเอาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการท�าการเกษตร จนกลายเป็นต้นแบบ
ให้ผู้คนภายนอกเข้ามาศึกเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้จนเกิดประสบผลส�าเร็จ

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมสาธิตการท�าปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตน�้าหมักชีวภาพและสาร

ไล่แมลง การท�าเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ�ารุงดิน  ที่มีการ
ใช้องค์ความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ เข้าไปพลกิฟ้ืนพืน้ที ่ท�าการปรบัปรงุบ�ารงุดนิเพือ่
ให้เกดิความอดุมสมบรูณ์และสามารถท�าการเกษตรได้ เช่น การใช้หญ้าแฝก การปลกูพชืบ�ารงุดนิ การ
ปรับสภาพพื้นที่ นอกจากนี้ยังเข้ารับการอบรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ การเลี้ยงเป็ด 
ปากน�้า ฯลฯ

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพื่อความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ มคีวามโดดเด่นในแง่ของการน�าเอาความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการท�าการเกษตร จนกลายเป็นต้นแบบให้ผู้คน

ภายนอกเข้ามาศึกเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ คือ

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
การท�าทฤษฎีใหม่ การ
จัดการและปรับพื้นที่
เพื่อท�าการเกษตร

- เทคนิคและวิธีการปลูก
พืชชนิดต่างๆ ให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ

- การท�าปุ๋ยอินทรีย์ การ
ผลิตน�้าหมักชีวภาพ  
และสารไล่แมลงมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในแปลง

-  โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ จากกรมพัฒนา 
ที่ดิน         

- โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนา 
ที่ดิน

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - การจัดปฏิทินการเพาะ
ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน

- การผสมพันธุ์เป็ดปากน�้า
ด้วยตนเอง คิดค้นวิธีการ
จัดการโรงเลี้ยงเป็ดโดย
ไม่มีสระน�้าให้เป็ดแต่กลับ
สามารถออกผลผลิตได้   
ทุกวัน

- การท�าบ่อเลี้ยงปลา ให้
สามารถเพิ่มผลผลิตได้
มากขึ้นด้วยการจ�าลอง
ลักษณะนิเวศธรรมชาติที่
เหมาะสมกับลักษณะสัตว์
แต่ละชนิด  

- การท�าเกษตรปลอดภัย
แบบ GAP 

การจัดการผลผลิต - กระบวนการในการเก็บ
รักษาผลผลิตพืชแต่ละ
ชนิด

- ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่เหมาะสม

- เทคนิคและขั้นตอนการเก็บ
เกี่ยวเห็ดแต่ละชนิดตาม
ฤดูกาล

การแปรรูป - ขั้นตอนและกระบวนการ
แปรรูปไข่เค็ม สบู่ดอก 
อัญชัญ กระเจี๊ยบแดง 
คุกกี้ถั่วดาวอินคา

- กระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่
สะอาดและได้มาตรฐาน 

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ฉลากและโลโก้ตราสินค้า

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตพืชผักน�าไปวาง
ขายเองที่ตลาด 

- ผลผลิตแปรรูปนอกจาก
วางขายที่ศูนย์ฯ แล้วยังมี
การน�าขึ้นเว็บไซด์ขาย
แบบออนไลน์ 

 - มีการใช้สื่อโซเชียล 
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้
ยังมีช่องทางการติดต่อ
สื่อสารทั้งผ่านเว็บไซด์ 
และ เฟซบุ๊ค

ส�ำนักงำน กปร.
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5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดแบ่งพื้นที่ท�าการเกษตรผสมผสาน โดยจัดแบ่งพื้นที่ดังนี้

 ด้ำนกำรผลิตพืชผัก พืชสวน ไม้ผล – มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งพืชผักสวนครัว  

ไม้ผล และพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อบริโภค จ�าหน่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้คนที่สนใจ

 ด้ำนกำรผลิตสัตว์ – มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาทับทิม เป็ดปากน�้า ไก่ และวัว

 ด้ำนกำรแปรรปูผลผลติกำรเกษตร - มกีารน�าเอาพชืผลทีป่ลกูได้มาแปรรปูเป็นสนิค้าและ

ผลิตภัณฑ์จ�าหน่าย เช่น น�้าส้มควันไม้ ไข่เค็มใบเตย

นอกจากนีม้กีารท�านาเพือ่บริโภคในครวัเรอืน ปลกูกระเทยีมและหอมแดงหลงันา และมกีาร

เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กบนา และปลา

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการขุดสระน�้าไว้หลังบ้านเพื่อใช้ท�าการเกษตรและใช้เลี้ยงปลา

 l มีการปลูกหญ้าแฝกไว้ตามขอบสระน�้า และคันดินในการท�าการเกษตร

 l มีการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยการท�าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�้าชีวภาพ และน�้าส้ม

ควันไม้ 

 l มกีารน�าเป็ดปากน�า้จากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ มาทดลองเลีย้งด้วยวธิกีาร

ใหม่ (ไม่ให้เป็ดเล่นน�้า) เพื่อให้เป็ดสามารถออกไข่ได้อย่างต่อเนื่อง

 l มกีารจัดการเตรียมแปลงปลกูก่อนลงมอืท�าการผลติ การปรบัสภาพพืน้ทีแ่ละความอดุม

สมบูรณ์ของดิน 

 l มีการประยุกต์ใช้การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ในไร่นาของตนเอง โดยมีการแบ่งพื้นที่ออก

เป็น ๔ ส่วน ประกอบไปด้วย สระน�า้ ๓๐% นาข้าว ๓๐% พชืสวน พชืผกั พชืไร่ ๓๐% ท่ีอยูอ่าศยั ๑๐%

 l การน�าเอาความรู้และวิชาการด้านพืชสมุนไพรทั้งการปลูก การดูแลรักษา จากศูนย์

ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ มาประยกุต์ใช้และทดลองท�าแปลงสมนุไพรภายในสวน ให้ผูค้นภายนอก

ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และท�าการแปรรูปสมุนไพร เช่น สมุนไพรแห้ง สบู่สมุนไพร ฯลฯ

 l ปัจจบุนัพชืผกัในแปลงเป็นแบบผสมผสาน โดยน�าเอาองค์ความรูที้ไ่ด้จากการฝึกอบรม

ร่วมกับการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมจากอินเตอร์เน็ต มาลองผิดลองถูกทั้งเร่ืองการท�าปุ๋ยอินทรีย์ การ

ผลิตน�า้หมกัชวีภาพ สารไล่แมลง โดยไม่ต้องซือ้ปุย๋เคมแีละสารเคมมีาฉดีพ่น จนท�าเป็นแปลงผกัปลอด

สารพิษ ได้รับการรับรองเป็นเกษตรแบบ GAP และอยากพัฒนาต่อให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ต่อไป

ในอนาคต ผลผลิตที่ได้ถูกแบ่งเป็นสามส่วนคือใช้บริโภค ขาย และใช้เลี้ยงสัตว์

 l มีการน�าเอาพันธุ์เป็ดปากน�้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาท�าการทดลอง

เลี้ยงและขยายพันธุ์ จ�านวน ๗๐ ตัว โดยใช้ความรู้ที่ได้จากศูนย์ฯ ผสมผสานกับการทดลองและความ

รู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนสามารถท�าให้ได้ไข่เป็ดวันละมากกว่า ๓๐-๔๐ ฟอง ส่วน

หนึง่ใช้บรโิภคในครวัเรือน ส่วนหนึง่ขายเป็นไข่สด และท�าการแปรรปูเป็นไข่เคม็ทีม่กีารคดิค้นลองสตูร

เฉพาะจนท�าให้ได้ไข่เค็มที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด

ส�ำนักงำน กปร.
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 l มีการเลี้ยงวัว โดยการใช้หญ้าเนเปียร์และหญ้าที่ขึ้นในเรือกสวนไร่นาในการเลี้ยงวัว  

โดยผลผลิตที่ได้นอกจากการขายวัวแล้ว มูลวัวยังถูกน�าไปใช้เป็นปุ๋ยในการเกษตรและส่วนหนึ่งน�าไป

ขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

 l มีการเผาถ่าน โดยการน�าเอากิ่งไม้ เปลือกผลไม้ในไร่นา มาท�าการเผาเป็นถ่านหุงต้ม 

ถ่านชีวภาพ น�้าส้มควันไม้ และถ่านปรับปรุงดิน                 

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

คะน้า

กวางตุ้ง

ผักบุ้ง

มะเขือเปราะ

มะเขือยาว

ฟักทอง

กะหล�่าปลี

มะเขือเทศ

พริก ข่า สะระแหน่

กล้วย

มะละกอ

เป็ดปากน�้า

ไก่

ปลา

วัว

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

ข้าว 

พืชผัก 

สมุนไพร 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๕ การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�าผลผลิตจากที่อื่น
มาแปรรูปโดยตนเอง

น�าผลผลิตจากที่อื่น
มาแปรรูปโดยกลุ่ม

น�้าส้มควันไม้ 

ไข่เค็มใบเตย 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช 

สัตว์ 

แปรรูป 

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

สัตว์ 

แปรรูป  

๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับ
ที่

ชนิดพืช จ�ำนวน รำคำ
ขำย(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

ต้นทุน
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ ถั่วฝักยาว ๖๒๓ ก.ก. ๒๕ ๑๕,๕๗๕ ๒,๓๓๖ ๑๓,๒๓๙

๒ น�้าเต้า ๑,๑๘๓ ก.ก. ๑๕ ๑๗,๗๔๘ ๒,๙๕๘ ๑๔,๗๙๐

๓ บวบ ๘๗๙ ก.ก. ๑๕ ๑๓,๑๘๖ ๒,๑๙๗ ๑๐,๙๘๙

๔ มะระ ๔๓๖ ก.ก. ๑๕ ๖,๕๔๐ ๑,๐๘๘ ๕,๔๕๒

๕ ผักกินใบ ๓๙๓ ก.ก. ๒๐ ๗,๘๖๓ ๑,๓๑๐ ๖,๕๕๓

๖ พริก ๕๕ ก.ก. ๖๐ ๓,๓๐๐ ๖๖๐ ๒,๖๔๐

๗ มะเขือ ๘๕ ก.ก. ๑๕ ๑,๒๗๕ ๑๔๔ ๑,๑๓๑

๘ ผลไม้ ๔๒๖ ก.ก. ๓๕ ๑๔,๙๑๐ ๗๑๐ ๑๔,๒๐๐

๙ กล้วย ๒๑๕ หวี ๓๐ ๖,๔๕๐ - ๖,๔๕๐

๑๐ ปลาดุก ๒๓๕ ก.ก. ๖๐ ๑๔,๑๐๐ ๒,๓๕๐ ๑๑,๗๕๐

๑๑ ไข่เป็ด ๗,๒๐๐ ฟอง ๒.๗๐ ๑๙,๔๔๐ ๓,๒๔๐ ๑๖,๒๐๐

๑๒ มูลวัว ๕๖๗ กระสอบ ๓๐ ๑๗,๐๑๐ ๘๑๐ ๑๖,๒๐๐

๑๓ ขายวัว ๑ ตัว ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐

รวม ๑๗๒,๓๙๗ ๑๗,๘๐๓ ๑๕๔,๕๙๔

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีการปลูกพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล มีการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ในการผลิต การน�าเอาเศษวัสดุจากการผลิตพืชชนิดต่าง ๆ และการเลี้ยงสัตว์กลับมาบริหารจัดการ

ภายในสวนของตนเอง เช่น การเผาถ่าน การท�าปุ๋ยขี้วัว ปุ๋ยหมัก ฯลฯ

l มคีวามพอเพียงในการผลิต จากการบริโภคในครวัเรือนเปน็หลกั สว่นเกนิน�าไปขาย มีการ

วางแผนการผลติโดยไม่ท�าให้เกนิก�าลงัความสามารถทีต่นเองมอียู ่และมกีารผลติท่ีเหมาะสมกบัความ

ต้องการของผู้บริโภค ไม่มุ่งที่จะต้องขยายพื้นที่หรือผลิตจ�านวนมาก ๆ 

l มีการผสมผสานความรู้จากหลากหลายแหล่งมาปรับประยุกต์ใช้ ทั้งศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง จากการเข้ารับการอบรม แล้วน�ามาปฏบิตัลิองผดิลองผดิลองถกูด้วยตนเองจนประสบผลส�าเรจ็

l การลดใช้สารเคมีจนท�าให้พืชผักผลไม้กลายเป็นเกษตรปลอดภัย ได้รับ GAP ท�าให้พืชผัก

ที่ปลูกเป็นที่นิยมของตลาดในท้องถิ่น อีกทั้งราคาที่ไม่แพงจนเกินไปท�าให้มีลูกค้าขาประจ�า               

จ�านวนมาก 

l นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้าช่วยในการวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนาการผลิต เช่น การมี QR Code การควบคุมมาตรฐานและการผลิตต่าง ๆ ท�าให้เป็นที่รู้จักของ

กลุ่มผู้บริโภคจ�านวนมาก 

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ความส�าเร็จของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต การท�าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ท�าให้ครอบครัวมีความ

สุขสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผลผลิตที่ได้แก่บ้านใกล้เรือนเคียง ผู้คนใน

ชมุชน รวมถงึการรบัฝากผลผลติของเพือ่นบ้านไปขายยงัตลาดและผ่านเวบ็ไซด์ของศนูย์เรยีนรูฯ้ และ

ยินดีให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นจ�านวนมาก เน่ืองจากมีความ          

โดดเด่นจนมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงยังได้รับรางวัล

ต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกที่ท�าให้เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก อาทิ ปี ๒๕๕๙ 

ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ จากกรมพฒันาทีด่นิ ได้เป็นครอูาสาสอนเกีย่วกบัการจดัท�าบญัชี

ครวัเรอืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรือ่ง และศนูย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และในปี ๒๕๖๑ ได้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ young 

smart farmer ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ประมาณ ๑,๕๐๐ คน/ปี

ส�ำนักงำน กปร.
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9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l เป็นศนูย์เรียนรู้ฯ ท่ีมชีือ่เสยีงทัง้ในระดับหมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอ และจงัหวดั หากมีผู้ต้องการ

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จะมีการพามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์          

เรียนรู้ฯ แห่งนี้เป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับจังหวัด 

l เป็นผู้มีความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

จากการปฏบิตัแิละของจรงิทีเ่กดิขึน้ทัง้การท�าเกษตรผสมผสาน การปลกูผกัปลอดสารพษิ การจดัท�า

บัญชีครัวเรือน และการด�าเนินชีวิตที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

l การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เดิม เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมและเว็บไซด์ จึงน�ามา

ประยุกต์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าช่วยในการน�าเสนอประกอบการบรรยาย สาธิตให้แก่         

ผู้เยี่ยมชม ผู้ศึกษาดูงาน 

l ปัจจุบันมีอาคารศูนย์เรียนรู้  มีโต๊ะ ๒ ตัว  เก้าอี้ ๒๐ ตัว รองรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้สูงสุด 

ประมาณ ๑๐๐ คน  ไม่รับพักแรม  

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มแีปลงสาธติการท�าเกษตรผสมผสาน ในพืน้ท่ี ๖ ไร่  ประกอบด้วยกิจกรรม แปลงนา พืน้ที่ 

๒ ไร่  ปลกูข้าวขาวดอกมะล ิ๑๐๕ ส�าหรบัไว้บรโิภคในครวัเรอืน แปลงพชืสวนปลกูไม้ผล เช่น  มะม่วง  

มะยงชิด ชมพู่ ขนุน มะละกอ กระท้อน กล้วย แก้วมังกร ฯลฯ แปลงพืชผักปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

หมุนเวียนตลอดปี  ได้แก่ มะเขือเปราะ  มะเขือยาว น�้าเต้า ฟักทอง พริก ข่า สะระแหน่  มะเขือเทศ 

ข้าวโพด ฯลฯ มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ดไข่ ๗๐ ตัว  โคเนื้อ มีสระน�้าเลี้ยงปลาธรรมชาติ ๑ แห่ง 

แปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ข่า ฯลฯ และมีจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด                

ปุ๋ยหมัก  น�้าหมักชีวภาพ สารไล่แมลงจากสมุนไพร    

l มีเอกสารแผ่นพับ ต่าง ๆ   ป้ายไวนิลแสดงการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่าง ๆ  ได้แก่ การ

ผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตน�้าหมักชีวภาพ การผลิตสารป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า การผลิตสารไล่ 

แมลง  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปมาวางจ�าหน่าย และตลาดเฉพาะ เช่น กรีน 

มาร์เก็ต

l ส่งเสรมิการรวมกลุม่เกษตรกร และเครอืข่ายผูผ้ลติสนิค้าเกษตร ทีม่อียูเ่ดมิด้วยการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าที่เป็นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้กับสินค้าเกษตร และการแปรรูป 

l การขยายความรูใ้นด้านไอท ี(IT) ทีเ่จ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ประสบความส�าเรจ็ให้เป็นต้นแบบ

ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ทั้ง ๑๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๖ ไร่ 

ส�ำนักงำน กปร.
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5. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายส�าเนาว์  พึ่งมา
(ด้านการเกษตรผสมผสาน/ ทฤษฎีใหม่)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายส�าเนาว์  พึ่งมา  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๓๑๐ หมู ่๑๓ ต�าบลเขาหนิซ้อน  อ�าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา

๑.๓ โทร.     ๐๘๑-๐๐๐๑๖๕๕

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 เป็นคนอ�าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่ออายุ ๑๕ ปี ได้ย้ายตามบิดามารดามาอยู่ 

ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อย้ายมาอยู่ที่ ต�าบลเขาหินซ้อน ได้

ประกอบอาชีพท�าการเกษตร ได้แก่ ปลูกถั่วลิสง ปลูกมันส�าปะหลัง และพืชผักล้มลุกต่าง ๆ ในพื้นที่

ประมาณ ๑๐  ไร่  เมื่อแต่งงานมีครอบครัวก็ยังคงประกอบท�าอาชีพการเกษตรเรื่อยมา ซึ่งพบว่าการ

เกษตรเชิงเดี่ยวท�าให้มีการใช้สารเคมีจ�านวนมาก ต้นทุนการผลิตสูง แม้จะท�าให้ผลผลิตมากมีรายได้

จากการขายผลผลิตค่อนข้างดี แต่รายได้จากผลผลิตส่วนหน่ึงต้องวนกลับไปซ้ือสารเคมี ปุ๋ย ยาใน

การเกษตรเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เป็นหนี้สิน จึงเริ่มคิดว่าจะหันกลับมาสู่การเกษตรทฤษฎีใหม่แบบ

พออยู่พอกิน ปลูกพืชแบบผสมผสานให้สามารถมีรายได้และผลผลิตตลอดทั้งปี

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง  ๔๗ P (X)  ๐๗๗๑๕๐๑  (Y) ๑๕๑๖๐๓๓

ส�ำนักงำน กปร.
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2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
จนเมื่อประมาณปี ๒๕๔๐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาสนับสนุนและให้  

ความรู้เกี่ยวกับการท�าการเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากการท�า

เกษตรแบบเชิงเด่ียวมาเป็นการท�าเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่ของตนเอง นอกจากน้ีได้รับการคัด

เลือกให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ อยากช่วยเหลือเพื่อนบ้าน จึงได้แนะน�าและเป็นต้นแบบใน

การท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เพื่อนบ้านมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
การเรียนรู้จากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ  สามารถน�าความรูม้าใช้ในการวางแผนการ

ผลติพชืในพืน้ทีข่องตนเอง เรียนรู้ได้ทกุเรือ่ง จากทีเ่คยใช้สารเคมอีย่างเดยีวกล็ดปรมิาณการใช้ลง หัน

มาผลิตน�้าหมักชีวภาพ สารไล่แมลง  และปุ๋ยหมักใช้เอง ท�าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต  และมีราย

ได้เพิ่มขึ้น  

นอกจากนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุการท�ากจิกรรมจากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ มาโดย

ตลอด เช่น บ่อน�้าประจ�าไร่นา จ�านวน ๓ บ่อ ขนาด  ๒,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร (ปี  ๒๕๔๐) ขนาด  

๑,๒๖๐ ลกูบาศก์เมตร (ปี ๒๕๔๑) ขนาด ๑,๒๖๐ ลกูบาศก์เมตร (ปี ๒๕๔๓) รวมถงึได้รบัการสนบัสนนุ

ปรับรูปแปลงนา ท�าปุ๋ยหมัก พันธุ์ปลา พันธุ์ไม้ผล หญ้าแฝกปลูกขอบแหล่งน�้า ปุ๋ยพืชสด บ่อน�้าตื้น 

นอกจากนี้ยังเข้าร่วมรับการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

อยู่อย่างสม�่าเสมอ

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพื่อความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศนูย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ทีไ่ด้น�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ มาปรบัประยกุต์

ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - การจัดพื้นที่เพื่อท�าการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน

- เทคนิคการปลูกพืชผัก
สวนครัว ไม้ผลให้ได้
ผลผลิตงาม เช่น ระยะ
เวลาการใส่ปุ๋ย การให้น�้า 
การจัดการโรคและ
แมลงฯลฯ

- แนวทางการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสาน

- เทคนิค ขั้นตอนและวิธี
การท�านาปี

- เทคนิควิธีการปลูก 
บ�ารุงดูแลรักษา การใส่
ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่าง ๆ 
ฯลฯ

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - เทคนิควิธีการจัดการ
เกี่ยวกับป้องกันโรคและ
แมลงในไม้ผล เช่น การ
ห่อ การใช้สารชีวภาพ
ต่าง ๆ 

- การสนับสนุนด้านการ
จัดการแหล่งน�้าเพื่อ
การเกษตร

- วิธีการท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
ใช้ในการปลูกพืชและไม้
ผลชนิดต่าง ๆ 

- ขั้นตอน เทคนิคและวิธี
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 
ปลา ฯลฯ

- การสนับสนุนด้านการ
จัดการแหล่งน�้าเพื่อ
การเกษตร

การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บ
ผลผลิตและระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวพืชผัก
และไม้ผลชนิดต่าง ๆ 

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตที่ได้ในสวนหรือ
แปลงมีพ่อค้ามารับซื้อ
ถึงแปลง

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดพื้นที่ท�าการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบ

ด้วย การท�านาข้าว ปลูกมันส�าปะหลัง ปลูกไม้ผลตามฤดูกาล เช่น มะม่วง  กระท้อน มะยงชิด  เงาะ 

มังคุด ล�าไย ฝรั่ง น้อยหน่า  ขนุน ชมพู่  มะกอกน�้า ฯลฯ มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปลา ไก่ ฯลฯ

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการขุดสระน�้าไว้ใช้ประจ�าไร่นา และใช้เลี้ยงสัตว์ จ�านวน ๓ สระ

 l มีการน�าเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ�ารุงดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝกไปใช้เพื่อ

ท�าการปรับสภาพพื้นที่ มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมาบ�ารุงดิน  

 l มีการน�าเอาองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในการผลิตปุ๋ยพืชสด           

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน�้าชีวภาพที่ได้รับการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ไป

ประยุกต์ใช้ในการท�าการเกษตร 

 l มกีารจดัการพืน้ทีต่ามแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่ แบ่งพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ออกเป็น ท�านา 

ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ 

 l ส่วนใหญ่พืชที่ปลูกเป็นพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งปี         

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ท�านาปี 

มันส�าปะหลัง

พืชผักสวนครัว เช่น ถั่วฝักยาว พริก 

ขิง ข่า ตะไคร้ ฟักทอง ฯลฯ

ไม้ผล  ได้แก่ มะม่วง กระท้อน 

มะยงชิด เงาะ มังคุด ล�าไย ฝรั่ง 

น้อยหน่า ขนุน ชมพู่ มะกอกน�้า 

ฯลฯ

ไก่  

ปลา

๕.๔ การจัดการผลผลิต

การผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย
บริโภคภำยในครัวเรือนและ

จ�ำหน่ำย

ข้าว 

พืชไร่ 

พืชผัก 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซื้อ

พืช 

สัตว์ 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

สัตว์ 

 ๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับที่ รำยกำร จ�ำนวน รำคำ (บำท)
รวมเงิน
(บำท)

ต้นทุน
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ ข้าว ๒ ตัน ๑๔,๐๐๐/ตัน ๒๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒ มันส�าปะหลัง ๕ ตัน ๑,๔๐๐/ตัน ๒๔๕,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๑๙,๐๐๐

๓ ผลไม้ต่าง ๆ ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๔ พืชผัก ๙,๐๐๐/เดือน ๑๐๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐

รวม ๔๐๑,๐๐๐ ๑๕๙,๐๐๐ ๒๔๒,๐๐๐

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มกีารทดลองปลกูข้าวด้วยระบบนาหว่านน�า้ตม และปลกูพชืแบบผสมผสาน ท�าให้มผีลผลติ

ในเรือกสวนไร่นาตลอดทั้งปี   มีมะนาวแป้นพิจิตรที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนฯ ๕๐ ต้น โดยวางแผนจะท�าการขยายต้นพันธุ์เพื่อจ�าหน่าย

l มีการวางแผนการผลิต โดยไม่ท�าให้เกินก�าลังความสามารถที่ตนเองมีอยู่

l มีการใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่

ของตนเอง และการศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูกด้วยตนเอง

l มีการวางแผนทั้งในเรื่องของการผลิต การจัดการผลผลิตที่เหมาะสม มีความมั่นคงทาง

อาหารพออยู่พอกิน ที่เหลือจึงขายสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

l มีการใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ โดยเฉพาะ

การเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานท�าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพิ่มขึ้น

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ความรูท้ีไ่ด้รบัจากทางศนูย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ท�าให้เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ สามารถ

น�าความรู้มาใช้ในการวางแผนการผลิตพืชในพื้นที่ของตนเอง เรียนรู้ได้ทุกเรื่อง  และจากที่เคยใช้สาร

เคมอีย่างเดยีวก็ลดปรมิาณการใช้ลง หนัมาผลติน�า้หมกัชวีภาพ สารไล่แมลง และปุย๋หมกัใช้เอง ท�าให้

สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น  ปัจจุบันมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ด�ารง

ชวีติเรยีบง่าย เกือ้กูล มคีณุธรรม มกีารเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ผลผลติทีไ่ด้แก่บ้านใกล้เรอืนเคยีง ผูค้นในชมุชน 

เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๓๐๐ คน/ปี

ส�ำนักงำน กปร.
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9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l เป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องการท�าเกษตรอินทรีย์ การบ�ารุงดินด้วยสารอินทรีย์ เช่น 

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น�้าหมักชีวภาพ และน�้าส้มควันไม้ในการไล่แมลงศัตรูพืช

l นอกจากน้ีเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความพร้อมในทุกองค์ประกอบ ทั้งตัวบุคคล องค์ความรู้  

และสถานที ่ โดยมเีจ้าหน้าทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ เข้ามาตดิตามการด�าเนนิงานในแปลง

อย่างต่อเนื่อง  และมีความยินดีที่จะท�าหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ  โดยเฉพาะ

ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานแก่ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชม

l ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีอาคารส�าหรับบรรยาย โต๊ะ ๒ ตัว เก้าอี้ ๒๐ ตัว สามารถรองรับ              

ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้ครั้งละประมาณ ๕๐ คน 

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีแปลงสาธิตการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน ๒๙ ไร่

l มีป้ายไวนิลแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ เช่น ประวัติ และผังกิจกรรมภายในพื้นที่ 

รวมถึงแผ่นพับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สืบทอด หรือทายาท เพื่อด�าเนินการศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การเพิม่ศกัยภาพของกลุม่ หรอืเครอืข่ายเกษตรกรเดมิทีม่อียูแ่ล้ว ให้สามารถน�าผลผลติมา

จ�าหน่าย เช่น ผัก ผลไม้ ในนามของกลุ่มเองได้ 

l การจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ

แนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพ
ประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

 พืน้ทีด่�าเนนิการ ปัจจบุนัมกีารใช้ประโยชน์

พื้นที่ ๒๙  ไร่ เช่า ๓๐ ไร่ รวม ๕๙ ไร่ แบ่งออกเป็น 

ท�านา ๘ ไร่ ไม้ผลในแปลงมัน ๑๕ ไร่ บ่อน�้าประจ�าไร่

นา ๕  ไร่ พืชผักสวนครัว ๑๐ ไร่ ที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ ปลูก

มันส�าปะหลัง ๒๐  ไร่

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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6. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางน�้าผึ้ง เกตุขวาง

(ด้านผลิตภาคเกษตร : เกษตรผสมผสาน)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางน�้าผึ้ง เกตุขวาง

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๑๐๓/๓ หมูท่ี ่๔ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๓ โทร.     ๐๙๒-๓๔๑๓๘๘๖

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 เจ้าของศนูย์เรียนรู้เดมิเป็นคนบ้านปรอืวาย หมูท่ี ่๔ ต�าบลเขาหนิซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

จังหวดัฉะเชงิเทรา เมือ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาปีที ่๖  ได้ไปรับจ้างบรษิทัสวนกติต ิจนกระทัง่

อายุ ๑๘  ปี ทางบริษัทให้ไปเรียนต่อเพื่อจะได้เป็นหัวหน้าแปลง  และได้ไปศึกษาที่ศูนย์บริการการ

ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) ในช่วงวนัอาทติย์  จนกระทัง่จบมธัยมศกึษาตอน

ปลาย จากนั้นก็ไปท�างานบริษัทไมโต้ จ�ากัด  ประมาณ ๓ ปี จึงได้แต่งงานแล้วย้ายตามสามีไปท�างาน

ห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพฯ ได้ ๒ ปี  แต่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ต่อมาตั้งท้อง บิดามารดาจึงให้

กลบัมาอยูบ้่านเลีย้งลกู เมือ่ลกูอายไุด้ ๑ ขวบ จงึชวนสามไีปเปิดร้านอาหารและโต๊ะสนกุเกอร์ทีอ่�าเภอ

โคกปีบ  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นระยะเวลา ๔ ปี  ซึ่งสามารถเก็บเงินได้เป็นจ�านวนมาก  แต่แล้วบิดา

เกดิป่วยหนกัอย่างกระทนัหัน  จงึน�าเงนิมารกัษาบดิาเป็นระยะเวลาเกอืบปี  เงนิทีใ่ช้ลงทนุในร้านเริม่

หมด จึงต้องเลิกกิจการ  แล้วกลับมาอยู่บ้านกับบิดามารดา  โดยช่วยครอบครัวปลูกมันส�าปะหลัง  

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
หลังจากที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ กลับมาอยู่ที่บ้าน มารดายกที่ดินหลังบ้าน ซ่ึงเดิมท�าไร่มัน

ส�าปะหลัง และดินบริเวณนี้เป็นดินทรายจัดปลูกพืชได้ไม่ค่อยดี  ประมาณปี ๒๕๕๘ เริ่มเข้าไปศึกษา

ดูงานและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จากนั้นน�ามาปรับใช้ 

ลองผิดลองถูกในพ้ืนที่ของตน เพื่อไม่ให้ที่ดินว่างเปล่า ร่วมกับปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก 

ท�าให้ทีด่นิของตนเริม่มคีวามอดุมสมบรูณ์ขึน้ จึงเริม่ปลกูพชืผกัต่าง ๆ  เสรมิเพือ่ให้มผีลผลติเกบ็ได้ทกุ

วันหมุนเวียนกันไป  ได้แก่ กระเพรา โหระพา แมงลัก  ผักหวาน  มะตูมแขก  แต้ว  มะกอกป่า เสม็ด 

บวบ น�้าเต้า แค มะนาว ตะไคร้ พริก และเห็ด นอกจากนี้ยังเริ่มแบ่งพื้นที่สร้างกรงเลี้ยงไก่ไข่  เป็ด 

และแพะ มีการลดต้นทุนการผลิตในแปลงโดยผลิตปุ๋ยหมัก  น�้าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง ฮอร์โมน

ไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฯลฯ ซ่ึงในแปลงผสมผสานมีการใช้พ้ืนที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีความสุขตามอัตภาพ

ประมาณปี  ๒๕๕๙ จึงเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนน�้าผึ้ง นอกจากนี้ได้

ขยายความรู้ที่ตนได้ฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมกับการประยุกต์ให้เหมาะ

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วย
งำนภำยนอก

การผลิต - มีการวางแผนการปลูกเพื่อ
ให้มีผลผลิตจ�าหน่ายและ
สร้างรายได้ให้ตนตลอดทั้งปี 
หลักการที่ตนใช้คือการปลูก
พืชผักที่หลากหลาย เพื่อให้
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
ทุกวัน

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่
ปลูกทั้งไม้ยืนต้นและพืชผักสวน
ครัวและการเลี้ยงสัตว์ 

- ให้พันธุ์กล้าไม้ พันธุ์ปลาดุก พันธุ์
เป็ดและไก่ไข่ จึงได้น�าไปขยาย
พันธุ์ต่อ 

- น�้าหมักชีวภาพ  สารไล่แมลง 
ฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
ฯลฯ

การจัดการตลาด - จ�าหน่ายตลาดภายในชุมชน

สมกับพ้ืนที่ของตน ความรู้เหล่านี้ได้ถูกขยายและถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในชุมชนและเกษตรกรใน

พื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
องค์ความรู้ที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากการอบรมที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มี

ประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ปลูกทั้งไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ นอกจาก

ความรูท่ี้ได้รบัแล้ว ยงัได้รับพนัธุก์ล้าไม้ พนัธุป์ลาดกุ พนัธุเ์ป็ดและไก่ไข่ด้วย จงึได้ขยายพนัธุต่์อ ปัจจบุนั

ในพื้นที่มีพืชผัก และสัตว์ที่หลากหลาย ผลผลิตหมุนเวียนกันออกแทบทุกวัน นอกจากน�ามาบริโภค

ภายในครวัเรอืนแล้ว ยงัมเีหลอืแบ่งปันเพือ่นบ้านด้วย นอกจากนีย้งัเกบ็ผลผลติภายในสวนขาย สร้าง

รายได้ให้ครอบครัวเฉลี่ยวันละ ๖๐๐-๗๐๐ บาท รายได้ล้วนมาจากผลผลิตในสวน เช่น ชะมวง           

ยอดติ้ว มันปู เสม็ด มะกอกป่า แต้ว มะตูมแขก กระเพรา  ยอดแค กล้วย พริกขี้หนู เสาวรส ชะอม 

รวมถึง ปลาดุก เป็ด ไก่ ด้วย

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานและกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 ศูนย์เรียนรู้ฯ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒ ไร่ ๒ งาน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ที่อยู่อาศัย บ่อกบ ปลา

ดุกและกรงเลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ปลูกพืชผักและไม้ผลต่างๆ ภายในพ้ืนที่เน้นการ

ปลกูพืชและเลีย้งสตัว์แบบผสมผสานหลายชนดิ เช่น แพะ ปลาดกุ เป็ด ไก่ มกีารปลกูไม้ผลต่าง ๆ  เช่น 

เสาวรส มีการปลูกพืชผักที่หลากหลาย เช่น ชะมวง ยอดติ้ว มันปู เสม็ด มะกอกป่า แต้ว มะตูมแขก        

กระเพรา  ยอดแค กล้วย พริกขี้หนู เสาวรส ชะอม รวมถึง มะม่วง มะขาม ล�าไย มะละกอ กล้วยหอม 

นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ยหมักจากพืชสด หัวปลา จุลินทรีย์ข้าว

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ยอดชะมวง                                  

ยอดมะกอกฝรั่ง                             

ยอดติ้ว ยอดแต้ว                            

แค                                            

กล้วยน�้าว้า                                

กระเพรา                                    

พริกขี้หนู                                    

ชะอม

๕.๓ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย
บริโภคภำยในครัวเรือน

และจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

สัตว์บก 

๕.๔ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

๑. ยอดชะมวง                                  
๒. ยอดมะกอกฝรั่ง                             
๓. ยอดติ้ว ยอดแต้ว                                                                      
๔. กล้วยน�า้ว้า                                
๕. กระเพรา                                    
๖. พริกขี้หนู                                    
๗. ชะอม
๘. แค



๕.๕ แหล่งรับซื้อ/ กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

ปลาดุก กบ 

เหนยีว วตัถุดบิท่ีใช้เป็นผลผลิตพชืผกัผลไม้ภายในศนูย์เรยีนรูฯ้ เช่น ปลกีล้วย ผลกล้วยน�า้ว้า มะละกอ 

โดยเกษตรกรจะน�ามาหมักโดยใช้หัวเชื้อ EM อีกด้วย

๕.๒ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

พืช ปริมำณผลผลิต ต้นทุน รำยได้

๑) ยอดชะมวง                                  ๑-๒ กก./วัน

เฉลี่ย ๒๐๐-๓๐๐ บาท/
เดือน

เฉลี่ย ๖๐๐-๗๐๐ บาท/
วัน

๒) ยอดมะกอกฝรั่ง                             ๑-๒ กก./วัน

๓) ยอดต้ิว ยอดแต้ว                            ๑-๒ กก./วัน

๔) แค                                            ๑-๒ กก./วัน

๕) กล้วยน�้าว้า                                ๑-๒ เครือ/วัน

๖) กระเพรา                                    ๑-๒ กก./วัน

๗) พริกขีห้นู                                    ๑-๒ กก./วัน

๘) ชะอม                                        ๑-๒ กก./วัน

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรผสมผสานที่มีการจัดสรรพื้นที่และด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการปลูกพืช ผักพื้นบ้าน หมุนเวียนชนิดตามความเหมาะสม

l มกีารน�าเอาองค์ความรูม้าใช้ในการปลกูพชืทีห่ลากหลาย หมนุเวยีนพืน้ทีป่ลกู เพ่ือป้องกนั

การสะสมของเชือ้โรคและการขาดธาตอุาหารในดนิ จากการปลูกพชืชนดิเดมิในพืน้ทีเ่ดมิซ�า้กนัทกุๆ ปี

l มีการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพเองภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น ปุ๋ยหมักจากพืชสด หัวปลา 

จุลินทรีย์ขั้วเหนียว วัตถุดิบท่ีใช้เป็นผลผลิตพืชผักผลไม้ภายในศูนย์ฯ เช่น ปลีกล้วย กล้วยน�้าว้า 

มะละกอ โดยเกษตรกรน�ามาหมักโดยใช้หัวเชื้อ EM

l มกีารวางแผนการการปลกูเพือ่ให้มผีลผลติจ�าหน่ายและสร้างรายได้ตลอดทัง้ปี หลกัการที่

ใช้คือการปลูกพืชผักที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน

l มีการปรับใช้ความรู้จากหลาย ๆ แหล่งที่ได้ไปศึกษามาแล้ว น�ามาประยุกต์ปรับใช้ให้      

เหมาะสมกบัพืน้ทีข่องตนเอง ความรูเ้รือ่งใดดกีเ็อามาใช้เรือ่งใดยงัไม่เหมาะกป็รบัปรงุหรอืทดลองเพือ่

ให้เหมาะกับตนที่สุด

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ปัจจุบันพื้นที่ได้ถูกจัดสรรและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยการปลูกพืช 

ผักพื้นบ้าน หมุนเวียนชนิดตามความเหมาะสม เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความสุขกับการท�างานอยู่ที่

บ้าน ได้ท�างานร่วมกบัสมาชกิในครวัเรอืน สามารถใช้ประโยชน์พืน้ทีไ่ด้อย่างเตม็ที ่มรีายได้หมนุเวยีน

จากการจ�าหน่าย เริ่มมีเงินเก็บออม มีแหล่งอาหารผัก ปลา กบ ไว้รับประทาน มีสวนไม้ผลที่เป็นพืช

หลักสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การท�าเกษตรผสมผสาน ผู้สนใจ

สามารถเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต การผลิต และการจ�าหน่ายด้วยตนเอง การใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพา

ตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น มีน�้าใจให้กับชุมชนที่อยู่อาศัย

ส�ำนักงำน กปร.
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8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l การเรียนรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสาน

l การผลิตน�้าหมักและปุ๋ยชีวภาพ

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภณัฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสัญลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

 ที่ดินจ�านวน ๒ ไร่ ๒ งาน แบ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยประมาณ ๒ งาน และพื้นที่เกษตรผสม

ผสานประมาณ ๒ ไร่

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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7. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายประสิทธิ์ เส็งมี

(ด้านผลิตภาคเกษตร : เห็ดเศรษฐกิจ)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ เส็งมี

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๓๐๙ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม

          จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๓ โทร.     ๐๘๕-๒๒๑๕๔๙๗

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเบญจม

ราชรังสฤษฎิ์ ได้ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจนกระทั่งปี  ๒๕๒๘  มีความสนใจด้านการ

เพาะเห็ด จึงขอเข้ารับฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการเพาะเห็ด และผลิตหัวเชื้อเห็ด  

หลังการฝึกอบรมได้น�าความรู้มาฝึกปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา จากส่ือและ           

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จนมีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดและสามารถผลิตหัวเชื้อเห็ดได้เอง  

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปี ๒๕๓๔ ได้แต่งงานและย้ายมาอยู่หมู่ ๑๑  ต�าบลเขาหินซ้อน เป็นที่ดินของภรรยา จึงได้มา

เปิดโรงผลิตหัวเชื้อเห็ดที่ต�าบลเขาหินซ้อน ซ่ึงสมัยน้ันประชาชนในพ้ืนที่ต�าบลเขาหินซ้อน ยังไม่รู้จัก

เห็ดชนิดต่าง ๆ มากนัก  จึงท�าการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยกับพื้นดินก่อน โดยใช้วัสดุเปลือกถั่วเขียว 

เพราะเป็นวัสดุท่ีหาง่ายในท้องถิ่นในพื้นที่ต�าบลเขาหินซ้อน การเพาะเห็ดผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจ 

ท�ารายได้ให้กับครอบครัวได้พอสมควร แต่การเพาะเห็ดฟางต้องย้ายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ จึงมีความคิดว่า

ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรบริเวณนี้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดชนิดอื่น ๆ ที่ท�าจากก้อน

ขี้เลื่อยน่าจะดีกว่า  เพราะการเลี้ยงดูง่าย ไม่ยุ่งยาก จึงได้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขึ้นมาหลายชนิด  เช่น เห็ด

เป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางลม เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ และเห็ดอื่น ๆ อีกหลายชนิด เพื่อเปิด

ดอกให้กับเกษตรกรได้ศึกษาหาความรู้ โดยถ่ายทอดความรู้ให้แก่นางรัชนี เส็งมี ภรรยา ซ่ึงเป็น             

นักวิชาการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ด้วย และเมื่อเกษตรกรสนใจมากขึ้น  ศูนย์

เรยีนรูฯ้ กเ็ริม่ให้อาจารย์จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เข้ามาถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัเจ้าหน้าที ่ภรรยา

ของนายประสทิธิ ์เสง็ม ีจงึได้รับหน้าทีส่่งเสรมิและตดิตามการเพาะเหด็กบักลุม่เกษตรกร  ท�าให้อาชพี

เพาะเหด็เริม่แพร่หลายและเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป ต่อมาเกษตรกรทีส่นใจจงึเริม่สัง่ก้อนเชือ้เหด็ชนดิ

ต่าง ๆ ไปเปิดดอกเองอย่างมากมาย โดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี  

สระแก้ว และปราจีนบุรี

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต การศึกษาทดลองด้วย
ตนเอง ลองผิดลองถูก 
โดยเฉพาะเรื่องการหา
วัสดุที่เหมาะกับการเพาะ
เลี้ยงเชื้อเห็ด

ความรู้เรื่องเห็ดที่ได้จาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนฯ ไม่ได้เป็นแบบ
ตรงไปตรงมา เนื่องจากมี
ความรู้และเชี่ยวชาญใน
เรื่องนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
และเชื่อว่าตลอดเวลาที่ได้
เป็นวิทยากรนั้น ได้แลก
เปลี่ยนความรู้กับ
เกษตรกร รวมถึงเจ้าหน้า
ที่ศูนย์ฯ  ความรู้และ
ประสบการณ์เหล่านั้นได้
น�ามาปรับใช้กับธุรกิจเห็ด
ได้เป็นอย่างมาก

การฝึกอบรมใน
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เกี่ยวกับ 
การเขี่ยเชื้อเห็ด

การจัดการตลาด ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้น�าเห็ดไป
จ�าหน่ายให้กับศูนย์ศึกษา
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็น
ประจ�าทุกปี

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญด้านการเพาะเลีย้งเชือ้เหด็ ซึง่เป็นความรูเ้ฉพาะด้าน

ที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ยังไม่มีวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในเรื่องน้ี                

นายประสิทธิ์ เส็งมี จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับทางศูนย์ศึกษาฯ เสมอ จนในปี ๒๕๕๐       

นายประสทิธิ ์ เสง็ม ีได้เร่ิมเป็นศนูย์เรยีนรู้ฯ การผลติเชือ้เหด็ครบวงจรและได้รบัหน้าทีม่าเป็นวทิยากร

อาสา ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดต่าง ๆ ให้แเก่เกษตรกรทั่วไป ตามสถานศึกษา ทั้งในและนอก

สถานที่  ได้แก่ จังหวัดนครนายก สระบุรี และบุรีรัมย์ เป็นต้น 

ความรู้เรื่องเห็ดที่ได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมา 

เนื่องจากมีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องน้ีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเช่ือว่าตลอดเวลาที่ได้เป็นวิทยากร

นั้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ความรู้และ

ประสบการณ์เหล่านั้นได้ น�ามาปรับใช้กับธุรกิจเห็ดได้เป็นอย่างมาก

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

ส�ำนักงำน กปร.
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5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานและกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 ปัจจุบันเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้จ�าหน่ายก้อนเชื้อเห็ดเป็นหลัก โดยก้อนเชื้อเห็ดที่จ�าหน่าย

มี ๓ ชนิดหลัก ๆ ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ก้อนเชื้อเห็ดฟาง และก้อนเชื้อเห็ดหลินจือแดง ส�าหรับ

การเลีย้งและดแูลรกัษาก้อนเชือ้เห็ดต้องอาศยัความละเอียด ตัง้แต่ข้ันตอนการท�าอาหารวุน้ การเลีย้ง

เชื้อในอาหารวุ้น ทุกขั้นตอนต้องมีความสะอาด ส�าหรับขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเริ่มต้นจากการ

การน�าขี้เลื่อยที่พักตากให้แห้งประมาณ ๗ วันเพื่อให้ขี้เลื่อยคลายความร้อน จากนั้นน�ามาร่อน แล้ว

ผสมปูนขาว ร�า และปุย๋ เมือ่ผสมให้เข้ากนัแล้วจงึอดับรรจลุงถงุพลาสตกิใส จากนัน้ล�าเลยีงใส่ตระแกรง 

และน�าเข้าถังอบ อบนานประมาณ ๘ ชั่วโมง จากนั้นทิ้งก้อนเชื้อเห็ดไว้ในถังอบประมาณ ๑ วัน เพื่อ

ให้ก้อนเชื้อเย็นลง แล้วน�าก้อนเชื้อเห็ดมาหยอดเชื้อ ส�าหรับหัวเชื้อ ๑ ขวดสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ด

ได้ประมาณ ๓๐-๔๐ ก้อน

๕.๒ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ก้อนเชื้อเห็ดฟาง

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ

ก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ                                     

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางฟ้าภูฐาน

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดเป๋าฮื้อ

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหูหนู

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหัวลิง

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางนวล

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือน
และจ�ำหน่ำย

เห็ด 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

เห็ด 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับที่ ชนิดพืช จ�ำนวน รำคำ
ขำย(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

ต้นทุน
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ ก้อนเชื้อเห็ดฟาง ๔๑,๔๐๐ ๙ ๓๗๒,๖๐๐ ๑๗๘,๘๔๘ ๑๙๓,๗๕๒

๒ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน ๕,๐๐๐ ๗ ๓๕,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๒๔,๕๐๐

๓ ก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ ๓,๐๐๐ ๑๐ ๓๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐

๔ ก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ ๒,๕๐๐ ๑๐ ๒๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐

๕ หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางฟ้า
ภูฐาน

๕๐๐ ๘ ๔,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๒,๘๐๐

๖ หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหลินจือ ๓๕๐ ๑๐ ๓,๕๐๐ ๑,๐๕๐ ๒,๔๕๐

๗ หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดเป๋าฮื้อ ๓๕๐ ๑๐ ๓,๕๐๐ ๑,๐๕๐ ๒,๔๕๐

๘ หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหูหนู ๓๐๐ ๘ ๒,๔๐๐ ๗๒๐ ๑,๖๘๐

๙ หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหัวลิง ๓๕๐ ๘ ๒,๘๐๐ ๘๔๐ ๑,๙๖๐

๑๐ หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางนวล ๒๕๐ ๘ ๒,๐๐๐ ๖๐๐ ๑,๔๐๐

๑๑ เก็บดอกจ�าหน่าย ๑๗๐ ก.ก. ๑๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

๑. ก้อนเชื้อเห็ดฟาง

๒. ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน

๓. ก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ

๔. ก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ                                     

๕. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางฟ้าภูฐาน

๖. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดเป๋าฮื้อ

๗. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหูหนู

๘. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหัวลิง

๙. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางนวล



ส�ำนักงำน กปร.
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6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถเข้ามาศึกษาด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจรได้เป็น

อย่างด ี และเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ เป็นคนมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้และสถานทีต่ัง้ไม่ไกล

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ การเดินทางสะดวก

l มีการบูรณาการความรู้ท่ีได้จากการไปศึกษาอบรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลัง

จากนัน้น�ามาปรบัประยกุต์ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในพืน้ทีข่องตนเอง เนือ่งจากเหด็ทีต้่องการอณุหภูมิ

และความชื้นที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการปรับสภาพแวดล้อมให้       

เหมาะสมจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ปัจจุบันเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรอาสา  ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

ต่าง ๆ  ให้กับเกษตรกรทั่วไป ตามสถานศึกษาต่าง ๆ  ทั้งในและนอกสถานที่  เกี่ยวกับการผลิตเชื้อเห็ด

ครบวงจร มีความมุ่งหวังอยากถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดที่ีให้ผู้ที่สนใจ รวมถึงการสานต่อแนวทาง

ตามปรชัญาของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วย 

ซึ่งได้รับเชิญเป็นวิทยากรอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องเห็ดให้

แก่ผู้เข้ามาอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อยู่เสมอ ตลอดช่วงเวลาที่ได้เป็นวิทยากร ได้

รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย จากเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ  ยิ่งท�าให้ความรู้มีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรม เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอน เห็ดขอนขาว 

เห็ดหลินจือ รวมท้ังผลิตดอกเห็ด จ�าหน่ายหัวเช้ือเห็ด และการแปรรูปเห็ด เช่น เห็ดดองซีอิ๊ว                

เห็ดสวรรค์  ข้าวเกรียบเห็ด  และน�้าพริกเห็ด

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมตีราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ 

เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วย การผลิตก้อนเชื้อเห็ด เห็ดนางฟ้าภูฐาน 

เหด็นางรม เหด็หหูน ูเหด็เป๋าฮือ้ เหด็ขอน เหด็ขอนขาว 

เห็ดหลินจือ รวมทั้งผลิตดอกเห็ด จ�าหน่ายหัวเชื้อเห็ด  

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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8. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางสมคิด เพ็งบุปผา
(ด้านเกษตรผสมผสาน)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางสมคิด เพ็งบุปผา

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๓๙/๑ หมู่ที ่๕ ต�าบลบ้านช่อง อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

๑.๓ โทร.     ๐๘๙-๕๔๒๔๓๙๙

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

  นางสมคดิ เพง็บปุผา  เป็นคนอ�าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวัดปราจีนบรุ ีหลงัจากเรยีนจบประถม

ศึกษา ก็ช่วยบิดามารดาท�านามาตลอด จนกระทั่งแต่งงานจึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับครอบครัวสามี  ที่

หมู่ ๕ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมประกอบอาชีพท�าไร่มัน

ส�าปะหลังและท�านา  ต่อมาสามีป่วยเป็นโรคมะเร็งจนเสียชีวิตเหลือเพียงลูกสาวอีก ๓ คน

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
แต่เดิมเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบอาชีพท�าไร่มันส�าปะหลังและท�านา ซึ่งต้องใช้แรงงาน

และมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสารเคมีจ�านวนมาก จึงคิดหาทางลู่ทางประกอบอาชีพอื่น ในช่วงนั้นเองมี           

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้มาแนะน�าการปลูกมะนาวและชักชวนให้เข้าร่วมการฝึก

อบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  จงึสนใจและเข้าไปเรยีนรูก้บัศนูย์ศกึษาฯ น�าความรูแ้ละกล้ามะนาวทีไ่ด้รบัจาก

ทางศูนย์ศึกษา มาต่อยอดพัฒนา จนมีความช�านาญสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

ประมาณปี  ๒๕๕๔ ได้เริม่ก่อตัง้เป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ ด้านเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งดงูานด้าน

การอนุรักษ์ดินและน�้า โดยใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  ด้านการปลูกพืช

ผักสวนครัว ด้านการปลูกมะนาวนอกฤดู และการปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ ได้ถ่ายทอดองค์            

ความรู้ให้แก่ผู้ท่ีสนใจภายในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจจากภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการ นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเป็นจ�านวนมาก

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
l ได้รับองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จึงมีความคิดที่จะน้อมน�าพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา         

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต คือปลูกพืชผัก        

สวนครัวไว้บริโภค ที่เหลือน�าไปจ�าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ จนท�าให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

l องค์ความรู้ด้านการปลูกมะนาวนอกฤดู มะนาวในวงบ่อ  

ส�ำนักงำน กปร.
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4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

มาก รวมถงึศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ได้เข้ามาช่วยเสรมิสิง่ส�าคญัในด้านการจดัรปูแบบพืน้ที่

ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - การให้ปุ๋ยและการตัด

แต่งกิ่งมะนาว

- เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง

- การปลูกมะนาวนอกฤดู 

มะนาวในวงบ่อ  

การแปรรูป การแปรรูปน�้าสมุนไพร

การจัดการตลาด น�าน�้าสมุนไพรส่งขายยัง

ร้านค้าทั้งในและนอก

พื้นที่

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานและกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 l ศูนย์เรียนรู้ฯ มีพื้นที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๒ งาน แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะนาวในวงบ่อ  ปลูกพืช

ผักผสมผสานทั้งในแปลง และปลูกในพื้นที่ว่างในวงบ่อ เช่น กะเพรา โหระพา ยี่หร่า ผักชีฝรั่ง ตะไคร้ 

มะกรูด ปลูกพืชผักแบบผสมผสานและปลอดสารพิษ เช่น น�้าเต้า  ถั่วฝักยาว บวบ ถั่วพู ฟักทอง ฯลฯ 

ไม้ผล ปลูกไม้ผลไว้หลายชนิด เช่น มะม่วง มะยงชิด ขนุน พุทราซุปเปอร์จัมโบ้ กล้วย และพุทรา          

๓ รส มแีปลงสาธติ นอกจากนีจ้ดัท�าแปลงสาธติการอนรุกัษ์ดนิและน�า้โดยใช้หญ้าแฝกเพือ่ป้องกนัการ

ชะล้างพังทลายของหน้าดิน

 l นอกจากการปลูกพืชแบบผสมผสานแล้ว ศูนย์เรียนรู้ฯ ยังมีการแปรรูปผลผลิตจาก

ภายในสวนเป็นน�้าสมุนไพรภายในครัวเรือน เช่น น�้าผึ้งผสมมะนาว น�้าอัญชันผสมมะนาว น�้าใบเตย 

โดยท�าในลกัษณะอตุสาหกรรมภายในครวัเรอืน ส่งขายร้านค้าทัว่ไปภายในชมุชนและบรเิวณใกล้เคยีง

๕.๒ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

มะนาว

กุยช่ายขาว

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๓ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย
บริโภคภำยในครัวเรือน

และจ�ำหน่ำย

มะนาว 

กุยช่ายขาว 

๕.๔ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

น�้าสมุนไพรต่างๆ 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

มะนาว 

น�้าสมุนไพรต่าง ๆ 

กุยช่ายขาว 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

มะนาว 

น�้าสมุนไพรต่าง ๆ 

กุยช่ายขาว 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

รำยกำร ปริมำณ รำคำขำย ต้นทุน

ผลิตน�้าสมุนไพรต่าง ๆ 
บรรจุขวด

๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ขวด/
เดือน

๑๐ บาท/ขวด ๓-๕ บาท/ขวด

กุยช่าย ๗๐๐ กก. ๗๐ บาท/กก. ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท/งาน

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ศนูย์เรยีนรูม้กีารท�าสวนผสมผสาน โดยแบ่งพืน้ทีส่�าหรบัการลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ผกั ของ

ครัวเรือน ส่วนที่เหลือสามารถด�าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนจากสวนผสมผสานและ

การแปรรูปน�้าสมุนไพรต่าง ๆ

l มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการเพาะเห็ดของตนเองและชุมชนให้อยู่รอดอย่างสุจริต 

สามารถต่อรองกับตลาดโดยไม่ท�าการเบียดเบียนผู้อื่น

ส�ำนักงำน กปร.
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l มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ฯ ว่าสิ่งที่จะต้องท�าอย่างไม่ลดละ คือ การด�าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท�าเกษตรผสมผสาน 

l มีการปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

l มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และท�าสวนผสมผสาน บางส่วนที่เหลือจากการบริโภคถึงน�าไป

ขาย และมีการแปรรูปผลผลิตเป็นน�้าสมุนไพรต่าง ๆ เช่น  มะนาว อัญชัน ใบเตย โดยวิธีการแปรรูป

จะท�ากันเองภายในครัวเรือนจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์ “น�้าสมุนไพรสวนผู้ใหญ่สมคิด”

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ปัจจบุนัศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ได้จดัตัง้ให้เป็นศนูย์เรยีนรู้ฯ ด้านเกษตรผสมผสาน  

เป็นแหล่งดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน�้า โดยใช้หญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้า

ดิน  ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว  ด้านการปลูกมะนาวนอกฤดู  และการปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
มีแปลงสาธิตและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกมะนาว

ในวงบ่อ การปลูกพืชผักผสมผสานทั้งในแปลงและปลูกในพื้นที่ว่างในวงบ่อ เช่น กะเพรา โหระพา 

ย่ีหร่า  ผกัชฝีร่ัง ตะไคร้ มะกรดู การปลกูพชืผกัแบบผสมผสานและปลอดสารพษิ เช่น น�า้เต้า ถัว่ฝักยาว 

บวบ ถั่วพู ฟักทอง ฯลฯ 

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ

l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

ในพื้นที่ ๖ ไร่ ๒ งาน แบ่งพื้นที่เป็นการ

ปลูกมะนาวในวงบ่อ  ปลูกพืชผักผสมผสานทั้งใน

แปลง  และปลกูในพืน้ทีว่่างในวงบ่อ เช่น กะเพรา 

โหระพา ยี่หร่า  ผักชีฝรั่ง ตะไคร้ มะกรูด ปลูกพืช

ผักแบบผสมผสานและปลอดสารพิษ เช่น น�้าเต้า 

ถั่วฝักยาว บวบ ถั่วพู ฟักทอง ฯลฯ ไม้ผล ปลูกไว้

หลายชนิด เช่น มะม่วง  มะยงชิด ขนุน พุทราซุป

เปอร์จัมโบ้ กล้วย และพุทรา ๓ รส มีแปลงสาธิต 

แปลงสาธติการอนรุกัษ์ดินและน�า้โดยใช้หญ้าแฝก

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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9. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายสมโชติ  บุญมี
(ด้านเกษตรผสมผสาน)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายสมโชติ บุญมี

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๑๑๐  หมู ่๕ ต�าบลเกาะขนนุ อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

๑.๓ โทร.     ๐๙๐-๙๑๕๒๗๖

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 ภมูลิ�าเนาเดมิเป็นคนหมู ่๑๓ บ้านดอนขีเ้หลก็ ต�าบลเกาะขนนุ อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เติบโตมากับครอบครัวที่ท�าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เม่ือเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีที่  

๔  ได้ออกจากโรงเรียนเพือ่มาช่วยพ่อแม่ท�าการเกษตรเรือ่ยมา หลังจากแต่งงานจงึย้ายมาอยูกั่บภรรยา 

ที่หมู่ ๕ บ้านเกาะวังบ่อ ต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ยึดการท�านาเป็น

อาชีพหลัก

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
แต่เดิมท�านาเป็นอาชีพหลัก ท�าให้มีรายได้เพียงช่วงระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเท่านั้น 

จึงเริ่มปรับเปลี่ยนจากการท�านาเพียงอย่างเดียว มาเป็นการท�าเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความ

เสี่ยงด้านการตลาด เช่น ปลูกไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กบ และจากการเลี้ยงมาระยะหนึ่งพบว่า

เป็นอาชีพที่ท�ารายได้ดีกว่าการท�านา เนื่องจากมีพื้นที่เกษตรอยู่แล้ว จึงมีความคิดว่าน่าจะปลูกพืชที่

ท�ารายได้ ไม่ใช้ต้นทนุสงู สขุภาพร่ายกายและจติใจด ีได้อยูก่บัครอบครัวและมรีายได้จุนเจอืครอบครวั  

ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ประชาชน  และนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อน�าไปปรับใช้ได้

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
องค์ความรูท้ีไ่ด้รับจากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมต่าง ๆ  ภายใน

พืน้ที ่เช่น สระน�า้ประจ�าไร่นา พนัธุไ์ม้ผล ปุย๋หมกัเพือ่ปรบัปรงุบ�ารงุดนิ  การฝึกอบรมความรูท้างด้าน

การเกษตร ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพจนประสบผลส�าเร็จมีรายได้จุนเจือครอบครัว  

สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และ

นักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อน�าไปปรับใช้ได้ต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.
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4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

หลากหลายหน่วยงาน รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาช่วยเสริมสิ่งส�าคัญในด้าน

การจดัรปูแบบพืน้ทีใ่นรูปแบบเกษตรทฤษฏใีหม่ และการปรบัใช้แนวคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงในการด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต การศึกษาทดลองด้วย
ตนเอง ลองผิดลองถูก 
เกี่ยวกับการเลือกชนิด
พืช

- การประยุกต์ใช้หลัก
การเกษตรผสมผสาน คือ
ปลูกพืชที่หลากหลาย มี
ไว้บริโภคในครัวเรือน 

- การผลิตน�้าหมักจากพืช
และสัตว์ชนิดต่าง ๆ

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานและกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปลูกพืชแบบผสมผสาน การเกษตรที่เอื้อต่อธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร เช่น กล้วย 

มะนาว มะม่วง ฝรั่ง มะละกอ มีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ/ท�าน�้าหมักสมุนไพรไล่แมลง ท�าน�้าหมัก

จุลินทรีย์ ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กบ ปลา ภายในสวนเน้นการปลูกพืชตาม

ธรรมชาต ิไม่ใช้สารเคมหีรอืสารก�าจดัวชัพชื หากมโีรคและแมลงรบกวนจะใช้ปุย๋หมกั น�า้หมกัชวีภาพ  

สารไล่แมลง สารป้องกันโรครากและโคนเน่า จุลินทรีย์หน่อกล้วย  จุลินทรีย์ปลีกล้วย  ฮอร์โมนไข่ ที่

ผลิตเองซึ่งนอกจากจะไม่มีสารเคมีตกคางแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย

๕.๒ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ปลูกข้าว (ข้าวเปลือก)

กุยช่าย

วัว

๕.๓ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือน
และจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

ข้าว 

สัตว์บก 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๔ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืชผัก 

ข้าว 

สัตว์บก 

๕.๕ แหล่งรับซื้อ/ กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

สัตว์บก 

๕.๖ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับ
ที่

รำยกำร จ�ำนวน รำคำ
 (บำท)

รวมเงิน
(บำท)

ต้นทุน
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ ปลูกข้าว (ข้าว
เปลือก)

๑๗๐๐ กก. ๑๕/กก. ๒๕,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๐,๕๐๐

๒ วัว ๒๕ ตัว ๕๐,๐๐๐/ตัว ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๓ กุยช่าย ๒,๐๐๐ กก. ๔๐/กก. ๘๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

รวม ๑,๓๕๕,๕๐๐ ๗๗๕,๐๐๐ ๕๘๐,๕๐๐

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการท�าสวนผสมผสาน โดยแบ่งพ้ืนที่ส�าหรับการลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือผัก 

และเนื้อสัตว์ของครัวเรือน ส่วนที่เหลือสามารถด�าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนจาก      

สวนผสมผสาน

l มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันากจิการของตนเองและชมุชนให้อยูร่อดอย่างสจุรติ สามารถต่อรอง

กับตลาดโดยไม่ท�าการเบียดเบียนผู้อื่น

l มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ว่าส่ิงที่จะต้องท�าอย่างไม่ลดละ คือ การด�าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท�าเกษตรผสมผสาน

l มีการปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

l มกีารใช้ชวีติแบบพอเพยีง และท�าสวนผสมผสานโดยผกัและสตัว์ทีเ่หลอืจากการบรโิภคถงึ

น�าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการท�าเกษตรผสมผสาน ให้กับคนในชุมชน และชุมชน           

ใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกในละแวกชุมชนน�าไปปฏิบัติตาม

ส�ำนักงำน กปร.
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7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
l ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ รวมถึง

การปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก น�ามาประยุกต์ปฏิบัติจนประสบความส�าเร็จเช่นในปัจจุบัน

l ตัง้แต่เริม่ท�าสวนเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ทีเ่น้นการปลูกพชืทีห่ลากหลาย ท�าให้ชีวติความ

เป็นอยู่ดีกว่าเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาก สุขภาพดีขึ้นเนื่องจากไม่ใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร แม้

จะไม่ได้มีเงินทางร�่ารวยมากมาย แต่ก็รู้สึกมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวด้วย

l มีการบูรณาการความรู้จากศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และการศึกษาทดลอง ลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง มีการประยุกต์ใช้เกษตรหลักการผสมผสาน คือปลูกพืชที่หลากหลาย มีไว้บริโภค

ในครัวเรือน

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น อบต. กศน.

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
การปลูกพืชแบบผสมผสานที่เอื้อต่อธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร เช่น กล้วย มะนาว 

มะม่วง ฝรัง่ มะละกอ มกีารผลติปุย๋หมกัชวีภาพ/ท�าน�า้หมกัสมนุไพรไล่แมลง ท�าน�า้หมกัจลุนิทรย์ี ปุย๋

น�้าหมักชีวภาพ  และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กบ ปลา

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ

l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และ
ภาพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๘๖ ไร่ 

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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10. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์
(ด้านผลิตภาคเกษตร: ปศุสัตว์)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๓๖๔ หมูท่ี ่๑๓ ต�าบลเกาะขนนุ อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชงิเทรา

๑.๓ โทร.     ๐๘๔-๓๖๒๐๖๕๘, ๐๘๑-๘๙๙๖๒๕๓

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

 นายส�าเริง วงศ์สุรินทร์ เดิมเป็นคนต�าบลดงน้อย อ�าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จบ

การศึกษาประถม ๔ ย้ายตามบิดามารดามาอยู่ที่ หมู่ ๗ ต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๐๙ ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพท�าไร่ ปี ๒๕๑๘ แต่งงานมีครอบครัว จึงย้ายมา

ท�าการเกษตรท่ีหมู ่๑๓  ต�าบลเกาะขนนุ อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ประกอบอาชพีปลกู

มันส�าปะหลังแต่ไม่ประสบความส�าเร็จ ขาดทุน จึงพยายามหาทางออกด้วยการหาอาชีพต่าง ๆ 

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
จากเดิมที่ปลูกมันส�าปะหลังแต่ขาดทุน และพยายามหาทางเลือกอาชีพอื่น ๆ ประมาณช่วง

ปี ๒๕๓๘ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาชักชวนให้ไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาฯ จึงเปิดใจเข้า

มาศึกษาหลักสูตรเรื่อง กบ เพราะคิดว่า ธุรกิจกบมีตลาดรองรับราคาดี มั่นคง สามารถสร้างรายได้ให้

กับครอบครัวได้ เมื่อตนเข้ารับการอบรมแล้วได้น�ามาปฏิบัติจริงร่วมกับการเรียนรู้เพิ่มเติมจากฟาร์ม

กบหลาย ๆ แห่ง สะสมความรู้เรื่อยมาด้วยการทดลองด้วยตนเอง ร่วมกับการน�าความรู้จากที่ต่าง ๆ 

มาประยกุต์ให้เข้ากบัพืน้ทีข่องตน ขณะเดยีวกนัได้พฒันาปรบัปรบัปรงุสายพันธุก์บตลอดเวลาเพ่ือให้

ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้า 

หลงัจากทีไ่ด้เข้าไปศกึษาหลกัสตูรเรือ่ง กบ แล้วได้น�ามาปฏบิตัจิรงิร่วมกบัการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ

จากฟาร์มกบหลาย ๆ  แห่ง สะสมความรูเ้รือ่ยมาด้วยการทดลองด้วยตนเอง ร่วมกบัการน�าความรูจ้าก

ที่ต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับพ้ืนที่ของตน ขณะเดียวกันได้พัฒนาปรับปรับปรุงสายพันธุ์กบตลอด

เวลาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจกับลูกค้า

ปี ๒๕๕๔ จงึได้เริม่ต้นเป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ โดยได้รบัการสนบัสนนุจากศนูย์ศกึษาการพัฒนาเขา

หินซ้อน ฯ เช่น สระน�้าประจ�าไร่นา และหมั่นศึกษาหาความรู้และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยง

กบจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   รวมทั้งยังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอาหารกบให้กับกลุ่มสมาชิกเลี้ยงกบบ้านดอนขี้

เหล็ก จนธุรกิจกบของตนประสบความส�าเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่นในปัจจุบัน

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรด้านการเลี้ยงสัตว์น�้า 

ส�ำนักงำน กปร.
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4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

มาก รวมถงึศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ได้เข้ามาช่วยเสรมิสิง่ส�าคญัในด้านการจดัรปูแบบพืน้ที่

ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์
ควำมรู้

ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำฯ

ควำมรู้จำก
หน่วยงำนภำย

การผลิต - พัฒนาปรับปรับปรุงสาย

พันธุ์กบตลอดเวลาเพื่อให้

ตรงกับความต้องการของ

ตลาด สร้างความน่าเชื่อถือ

และความมั่นใจกับลูกค้า

- ปี ๒๕๓๘ ได้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

เข้าไปเยี่ยมเยียนและแจ้งข่าวสาร

ต่าง ๆ จึงมาเข้ารับการฝึกอบรม

ด้านการเกษตร และเมื่อเข้ารับการ

อบรมด้านการเลี้ยงสัตว์น�้าจึงเริ่ม

ลงทุนเลี้ยงกบ 

- ปี ๒๕๕๔ จึงได้เริ่มต้นเป็นศูนย์

เรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

เช่น สระน�้าประจ�าไร่นา โดยหมั่น

ศึกษาหาความรู้และข่าวสารต่าง ๆ

เกี่ยวกับการเลี้ยงกบจากสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ  รวมทั้งยังเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายอาหารกบให้กับกลุ่ม

สมาชิกเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก

การจัดการ

ตลาด

- ส่งขายให้ลูกค้าประจ�า

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานและกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 l จ�าหน่ายกบตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า เช่น ลูกค้าบางรายต้องการกบและลูกอ๊อด โดย

จ�าหน่ายตัวละ ๐.๑๐ บาท ส่วนกบเนื้อจ�าหน่ายกิโลกรัมละ ๖๐ บาท

 l มีการปรับปรุงพันธุ์กบให้มีความแข็งแรงและตรงกับความต้องการของตลาด   

 l ปัจจบุนัด้านการตลาดธรุกจิกบมพ่ีอค้าแม่ค้าประจ�ามารบัซือ้ถงึฟาร์ม โดยเฉลีย่จ�าหน่าย

กบลกูอ๊อดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตวั/ปี จ�าหน่ายราคาตวัละ ๐.๑๐ บาท ส่วนกบเนือ้จ�าหน่ายกโิลกรมั

ละ ๖๐ บาท โดยเฉลี่ยจ�าหน่ายประมาณ ๒๐,๐๐๐ กก./ปี

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กบ

ปลาดุก

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือน
และจ�ำหน่ำย

กบ 

ปลาดุก 

๕.๓ การจัดการผลผลิต

๕.๔ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

กบ  

ปลาดุก  

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

กบ 

ปลาดุก 

ล�ำดับ
ที่

ชนิดสัตว์ จ�ำนวน
(ตัว)

ผลผลิต
(กก.)

รำคำ
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

ต้นทุน
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ กบเนื้อ - ๑๐,๕๐๐ ๕๕/กก. ๕๗๗,๐๐๐ ๓๖๗,๕๐๐ ๒๐๙,๕๐๐

๒ ลูกกบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑บาท/ตัว ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

๓ ลูกอ๊อด ๓๕๐,๐๐๐ - ๐.๑๐ สตางค์ ๓๕,๐๐๐ ๖,๕๕๐ ๒๘,๔๕๐

๔ ปลาดุก - ๗๐๐ ๔๕/กก. ๓๑,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐

รวม ๑,๖๔๓,๕๐๐ ๖๗๙,๐๕๐ ๙๖๔,๔๕๐

๕.๕ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

๕.๖ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ส�ำนักงำน กปร.
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6.  จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกบยึดหลักที่สามารถท�าได้ในครัวเรือน ตามแรงและก�าลังที่มี

l มกีารศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิทัง้จากฟาร์มกบทีป่ระสบความส�าเรจ็รวมถงึศกึษาหาข้อมลู

เพิ่มเติม ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง

l มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง

พันธุ์กบให้มีความแข็งแรง ตัวโต น�้าหนักมาก

l ปัจจุบันธุรกิจการเพาะเลี้ยงกบ เน้นท�าตามแรงและก�าลังที่ตนเองมีและเน้นความขยัน      

ซื่อสัตย์ อดทน จนท�าให้มีลูกค้าประจ�า

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม/ประเทศ
หลังจากที่ได้เข้าไปศึกษาหลักสูตรเรื่อง กบ ก็ได้น�ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการไปศึกษา        

เรียนรู้เพิ่มเติมจากฟาร์มกบหลาย ๆ  แห่ง รวบรวมความรู้ทั้งหมดมาทดลองด้วยตนเอง และศึกษาหา        

ความรูแ้ละข่าวสารต่าง ๆ  จากสิง่พมิพ์เพิม่เตมิ ไม่เพยีงเท่านัน้ยงัน�าความรูท้ัง้หมดมาปรบัและประยกุต์

ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กบเพื่อให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาด และได้น�ากบทีป่รบัปรงุพนัธุเ์ข้าประกวดจนชนะการประกวดจากหลาย ๆ  ที ่ซึง่ช่วยประชาสมัพนัธ์ 

ฟาร์มกบ และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วย

8.  จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

9.  การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกบ

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการเลี้ยงกบสู่ศูนย์เรียนรู้ ฯ อื่น ๆ 

และผู้ที่สนใจ

l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภณัฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสัญลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ 
และภาพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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11. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายอภิรมย์ ผาวันดี

(ด้านเกษตรผสมผสาน)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายอภิรมย์ ผาวันดี

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๓๘/๑ หมู่ ๑๒ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

         จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๑.๓ โทร.     ๐๖๓-๗๒๓๕๙๐๒

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

  นายอภริมย์  ผาวนัด ีแต่เดมิประกอบอาชีพรบัจ้างบรษิทัทผลติอะไหล่รถยนต์  แต่ด้วย

สุขภาพที่แย่ลงจึงหันกลับมาท�าเกษตรในพื้นที่ของตน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา จากการที่กลับมา

ท�าเกษตรในที่ดินของตนเองพบว่าดินค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากเดิมเป็นพื้นทีี่ปลูกต้นยูคาลิปตัส ได้

ปลูกพืชผักต่างๆ ซึ่งใส่สารเคมีเหมือนเกษตรกรทั่วไป เมื่อปลูกแบบเกษตรเคมีได้เพียง ๔ ปี กลับมี

สุขภาพย�่าแย่ลง ผอม และมีอาการแน่นหน้าอก จึงเป็นจุดที่ท�าให้เลิกสารเคมีทุกชนิด  

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปัญหาหลัก คือ สุขภาพที่แย่ลงจึงหันกลับมาท�าเกษตรในพื้นที่ของตน เริ่มมีแนวคิดอยากหา

อาชีพทดแทน จึงเริ่มหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทีวี และสื่อต่าง ๆ ด้านการใช้สารอินทรีย์  และเข้ามา

ขอรบัความรู ้ ตลอดจนการฝึกอบรมทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ หนัมาปลกูหญ้าแฝกในพืน้ที่

เพื่อปรับปรุงดิน ต่อมาในปี ๒๕๖๐ จึงเร่ิมต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรผสมผสาน ได้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ และได้น�ามาปรับใช้กับสวนของตนเอง นอกจากนี้ยังได้เพาะกล้าไม้ขยายปลูกภายใน

สวนด้วย

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
เนื่องจากมีพื้นที่อยู ่แล้ว แต่ดินมีสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เคยปลูก                 

ยูคาลปิตัส และพชืผกัเชงิเดีย่วทีต้่องใช้สารเคมมีาก ส่งผลให้สขุภาพย�า่แย่ลง อกีทัง้ยงัต้องใช้เงนิลงทนุ

ในการซื้อสารเคมีจ�านวนมาก ซึ่งไม่คุ้มค่ากับท่ีลงทุน จึงตัดสินใจเข้าร่วมอบรมทางศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ แล้วน�ามาปรับใช้ อีกทั้งยังได้น้อมน�าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง

ในการจัดการพื้นที่ด้วย จึงเริ่มต้นปลูกพืชผสมผสานและไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เน้นการผลิตปุ๋ยหมัก น�้า

หมักชีวภาพ สารไล่แมลง สารป้องกันโรครากและโคนเน่า จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์ปลีกล้วย 

ฮอร์โมนไข่ ฯลฯ ใช้เอง พืชที่ปลูกส่วนใหญ่จะเพาะกล้าเองเพื่อปลูกในสวนและแจกจ่ายเกษตรกรใน

ส�ำนักงำน กปร.
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ชุมชน รวมถึงเพาะจ�าหน่ายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ด้วย  เช่น ไผ่ตง กล้วยน�้าว้า ฝรั่ง 

หน่อกล้วย ผักช�าถุง ต้นหม่อน นอกจากนี้ศูนย์ฯ ได้แจกพันธุ์กบจ�านวน ๒,๐๐๐ ตัว ปลาดุก จ�านวน 

๒,๐๐๐ ตัว ปลาอีก ๒,๕๐๐ ตัว ซึ่งได้น�ามาเลี้ยงและขยายพันธุ์แจกจ่ายขยายแก่เกษตรกรทั่วไปด้วย

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

มาก รวมถงึศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ได้เข้ามาช่วยเสรมิสิง่ส�าคญัในด้านการจดัรปูแบบพืน้ท่ี

ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต การศึกษาทดลองด้วย
ตนเอง ลองผิดลองถูก 
เกี่ยวกับการเลือกชนิด
พืช

- การประยุกต์ใช้ หลัก

การเกษตรผสมผสาน 

คือปลูกพืชที่หลากหลาย 

มีไว้บริโภคในครัวเรือน 

- การผลิตน�้าหมักจากพืช

และสัตว์ชนิดต่าง ๆ

การผลิต การศึกษาทดลองด้วย

ตนเอง ลองผิดลองถูก 

เกี่ยวกับการเลือกชนิด

พืช

- การประยุกต์ใช้เกษตร

หลักการเกษตรผสม

ผสาน คือปลูกพืชที่

หลากหลาย มีไว้บริโภค

ในครัวเรือน 

- การผลิตน�้าหมักจากพืช

และสัตว์ชนิดต่าง ๆ

การแปรรูป ทดลองท�าน�้าสมุนไพร 

เช่น น�้าลูกหม่อน น�้า

มะม่วงหาวมะนาวโห่

การจัดการตลาด ขายเองที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

5. แผนงานละกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ
l เน้นปลูกพืชแบบผสมผสานที่เอื้อต่อธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นตัวน�า

ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ/ท�าน�้าหมักสมุนไพรไล่แมลง  ท�าน�้าหมักจุลินทรีย์  ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ  ปลูกพืชผัก

ปลอดสาร เลี้ยงสัตว์ เช่น กบ ปลา มีแปลงส�าหรับเพาะกล้าพันธุ์เพื่อขยายส�าหรับปลูกภายในสวน

และบางส่วนจะน�าไปจ�าหน่ายบริเวณหน้าศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีการแบ่งพื้นที่ ส�าหรับปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ผล ได้แก่ การ

ปลูกไม้ผล  เช่น  มะม่วง หม่อน มะม่วงหาวมะนาวโห่ น้อยหน่า ขนุน ส้มโอ  ฝรั่ง ทับทิม เป็นต้น การ

ปลูกพืชสมุนไพร  เช่น หญ้าหวาน ว่านต่าง ๆ  ขมิ้น  ขิง ข่า จิงจูฉ่าย ตะไคร้หอม  บอระเพ็ด ฟ้า

ทะลายโจน ฯลฯ ปลูกไม้ดอก /ไม้ประดับ  เช่น โกสน ดาวเรือง  สร้อยทอง  พุทธรักษา  เป็นต้น  รวม

ถึงการปลูกพืชผัก เช่น เพกา ผักติ้ว  ไผ่ต่าง ๆ แค  มะละกอ  มะกรูด มะกล�่า มะรุม มะนาว มะกอก 

กระถิน กล้วย ผักหวานบ้าน แป๊ะต�าปึง ต�าลึง  ขจร  ชะอม  ข่า  ตะไคร้  พริก มะเขือ มะเขือพวง 

แมงลัก  มะเขือเทศ โหระพา กระเพรา ฟักทอง ถั่วฝักยาว เป็นต้น

l การปลกูหญ้าแฝกภายในศนูย์เรยีนรูฯ้ รวมถงึขยายพนัธุห์ญ้าแฝกแจกจ่ายเกษตรกรทัง้ใน

และนอกชุมชน รวมถึงบุคคลที่สนใจด้วย 

l การผลติปุย๋หมกั  น�า้หมกัชวีภาพ  สารไล่แมลง  สารป้องกนัโรครากและโคนเน่า  จลุนิทรย์ี

หน่อกล้วย  จุลินทรีย์ปลีกล้วย  ฮอร์โมนไข่ ฯลฯ ใช้เอง 

l มีการประยุกต์ใช้หลักการเกษตรผสมผสาน คือปลูกพืชที่หลากหลาย มีไว้บริโภคในครัว

เรือน นอกจากนี้ยังเหลือจ�าหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือน 

l มีแปลงเพาะกล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งไม้ผล สมุนไพรต่าง ๆ ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามา

ศึกษา นอกจากนี้ยังได้เพาะขยายเพื่อปลูกภายในสวน และยังเพาะกล้าไม้จ�าหน่ายสร้างรายได้                   

ได้อีกด้วย 

l มีการน�าเอาพันธุ์กบ พันธุ์ปลา มาเลี้ยงภายในพื้นที่ด้วย   

l การผลติน�า้สมุนไพรบรรจุขวดขาย ได้แก่ น�า้มะม่วงหาวมะนาวโห่ น�า้ลกูหม่อน น�า้สมุนไพร

ต่าง ๆ โดยใช้ผลผลิตที่ได้จากสวนมาแปรรูปและท�ากันเองภายในครัวเรือน

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๑ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ข้าว 

ไผ่ตง

กล้วยน�้าว้า

ฝรั่ง

ผักช�าถุง

หม่อน

กล้วย

๕.๒ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือน
และจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

ข้าว 

สมุนไพร 

๕.๓ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

น�้าสมุนไพรต่างๆ 

๕.๔ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืชผัก 

ข้าว 

สมุนไพร 

๕.๕ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืชผัก 

ข้าว 

สมุนไพร 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับ
ที่

ชนิดสัตว์ จ�ำนวน
(ตัว)

ผลผลิต
(กก.)

รำคำ
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

ต้นทุน
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ ไผ่ตง ๗,๘๐๐ กก. ๑๐/กก. ๗๘,๐๐๐ - ๗๘,๐๐๐ ๒๐๙,๕๐๐

๒ กล้วยน�้าว้า ๑,๒๐๐ หวี ๓๐/กก. ๓๖,๐๐๐ - ๓๖,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

๓ ฝรั่ง ๑,๕๐๐ กก. ๓๐/กก. ๔๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๘,๔๕๐

๔ หม่อนสด ๑,๕๐๐ 
กล่อง

๒๐/กล่อง ๓๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐

๕ น�้าหม่อน ๓,๖๐๐ ขวด ๑๕/ขวด ๕๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐

๖ หน่อกล้วย ๑,๕๐๐ ถุง ๒๐/ถุง ๓๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐

๗ ผักช�าถุง ๓,๐๐๐ ถุง ๒๐/ถุง ๖๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐

๘ ต้นหม่อน ๑,๕๐๐ ต้น ๒๐/ต้น ๓๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐

รวมเป็นเงิน ๓๖๓,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓๒๓,๐๐๐

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการท�าสวนผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่ส�าหรับการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก 

และเนือ้สตัว์ของครัวเรือน ส่วนทีเ่หลอืสามารถด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือเพิม่รายได้ให้กบัครวัเรอืนจากสวน

ผสมผสาน

l มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการเพาะเห็ดของตนเองและชุมชนให้อยู่รอดอย่างสุจริต  

สามารถต่อรองกับตลาดโดยไม่ท�าการเบียดเบียนผู้อื่น

l มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ฯ ว่าสิ่งที่จะต้องท�าอย่างไม่ลดละ คือ การด�าเนินชีวิตตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง และการท�าเกษตรผสมผสาน เนือ่งจากกจิการเหด็หากวนัหนึง่ล้ม ก็ยัง

คงมีเกษตรผสมผสานที่จะคอยเกื้อกูลครอบครัวได้อย่างแน่นอน

l มีการปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

l มกีารใช้ชวีติแบบพอเพยีง และท�าสวนผสมผสานโดยผกัและสตัว์ทีเ่หลอืจากการบรโิภคถึง

น�าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการท�าเกษตรผสมผสาน ให้กับคนในชุมชน และชุมชนใกล้

เคียง ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกในละแวกชุมชนน�าไปปฏิบัติตาม

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
l มีการบูรณาการความรู้จากศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และการศึกษาทดลอง ลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง

l มีการประยุกต์ใช้หลักการเกษตรผสมผสาน คือปลูกพืชที่หลากหลาย มีไว้บริโภคในครัว

เรือน นอกจากนี้ยังเหลือจ�าหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือน

l มีแปลงเพาะกล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งไม้ผล สมุนไพรต่าง ๆ ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามา

ศึกษา นอกจากนี้ยังได้เพาะขยายเพื่อปลูกภายในสวน และยังเพาะกล้าไม้จ�าหน่ายสร้างรายได้                    

ได้ดีด้วย

ส�ำนักงำน กปร.
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l มีการน�าพันธุ์กบ พันธุ์ปลา มาเลี้ยงภายในพื้นที่ด้วย

l เน้นปลกูพชืทีห่ลากหลาย ใช้บรโิภคได้ภายในครวัเรอืนและสามารถน�าไปจ�าหน่ายเพือ่สร้าง

รายได้ให้แก่ครัวเรือน ปลูกตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีหรือสารก�าจัดวัชพืชใด ๆ  หากมีโรคและแมลง

รบกวนจะใช้ปุย๋หมกั น�า้หมกัชวีภาพ สารไล่แมลง สารป้องกนัโรครากและโคนเน่า จลุนิทรีย์หน่อกล้วย 

จุลินทรีย์ปลีกล้วย ฮอร์โมนไข่ ที่ตนผลิตเองนอกจากจะไม่มีสารเคมีตกคางแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการ

ผลิตด้วย

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๓๐๐-๕๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น อบต. กศน.

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีกิจกรรมเกี่ยวกับปลูกพืชผักผสมผสานต่าง ๆ เต็มพื้นที่  ได้แก่  ส้มโอ ล�าไย ชมพู่ ขนุน  

ละมุด  ฝรั่ง  มะยงชิด ไผ่ตง หม่อน ข่า ตะไคร้ มะนาว  บัว มีการคลุมดินด้วยใบกล้วย หญ้าแฝก และ

วัสดุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน

l การเลี้ยงกบในบ่อเพื่อกินแมลง เลี้ยงปลาในบ่อ เลี้ยงปลาในวงบ่อ  

l การผลติปุย๋หมกั  น�า้หมกัชวีภาพ  สารไล่แมลง  สารป้องกนัโรครากและโคนเน่า  จลุนิทรย์ี

หน่อกล้วย จุลินทรีย์ปลีกล้วย  ฮอร์โมนไข่ ฯลฯ

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ

l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ทั้งหมดจ�านวน ๒๕ ไร่ มีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

๑)  ปลูกไม้ผลไว้บริโภคและขายเพิ่มรายได้ทั้งขายผลผลิตสด กล้าพันธุ์ และแปรรูป เช่น  

มะม่วง หม่อน มะม่วงหาวมะนาวโห่ น้อยหน่า ขนุน ส้มโอ  ฝรั่ง  ทับทิม เป็นต้น 

๒)  ปลกูพชืสมนุไพรเป็นส่วนส�าคญักบัการท�าเกษตรกรรมยัง่ยนืแบบผสมผสานทีเ่ป็นอนิทรย์ี 

จ�าเป็นต้องมีสมุนไพรเพื่อป้องกันและใช้ขับไล่แมลงพร้อมกับป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ ด้วย  เช่น 

หญ้าหวาน ว่านต่าง ๆ  ขมิ้น  ขิง ข่า จิงจูฉ่าย ตะไคร้หอม  บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจน ฯลฯ 

๓)  ปลูกไม้ดอก /ไม้ประดับ เพื่อขายเพิ่มรายได้  ประดับสวยงาม เช่น โกสน ดาวเรือง  

สร้อยทอง  พุทธรักษา  เป็นต้น 

๔)  ปลูกพืชผัก  ไว้บริโภคให้เพียงพอในครัวเรือนตลอดทั้งปีและขายเพิ่มรายได้ เช่น เพกา  

ผักติ้ว  ไผ่ต่าง ๆ แค มะละกอ  มะกรูด  มะกล�่า  มะรุม มะนาว มะกอก  กระถิน  กล้วย  ผักหวาน

บ้าน  แป๊ะต�าปึง ต�าลึง  ขจร  ชะอม ข่า ตะไคร้  พริก  มะเขือ  มะเขือพวง แมงลัก มะเขือเทศ โหระพา 

กระเพรา ฟักทอง ถั่วฝักยาว เป็นต้น

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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12. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางทรัพย์ถวิล  สุขศิริ
(ด้านเกษตรผสมผสานและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางทรัพย์ถวิล  สุขศิริ

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๑๖๙/๓ หมู่ ๑๐ ต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม

         จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๓ โทร .     ๐๘๗-๑๒๙๘๗๑๔

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

  นางทรัพย์ถวิล  สุขศิริ ภูมิล�าเนาเป็นคนต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เมื่อตอนเด็กอาศัยอยู่กับพ่อและแม่  ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท�านา  ท�าไร่

มันส�าปะหลัง นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักเป็นอาชีพเสริมหลังการท�านา

  เมื่อปี ๒๕๔๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามาจัดท�าโครงการโรงเรียนเกษตรกรในโครงการ              

พระราชด�าริที่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่มาฝึกสอนการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้าน                

ห้วยพล ูตนเองได้เข้ามาเรียนรู้ ควบคูไ่ปกบัฝึกปฏิบตัจิรงิในพืน้ที ่ครัง้แรกทดลองปลกูคะน้าและมะระ 

ปรากฏว่าได้ผลผลิตดี ลูกใหญ่และสวยงามมาก จึงน�าไปขายในตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา และออกงาน

ใหญ่ประจ�าปีของจังหวัด ครั้งละ ๔๐๐-๕๐๐ กิโลกรัม ใช้เวลาไม่นานก็ขายจนหมด จนเป็นที่ขึ้นชื่อ

ของจังหวัดฉะเชิงเทราว่า ถ้าซื้อผักปลอดสารพิษต้องซ้ือที่ผลิตมาจากบ้านห้วยพลู ต�าบลเกาะขนุน

เท่านั้น  

  หลังจากนั้นปี  ๒๕๔๕ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เข้าเฝ้าสมเด็จ      

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย

ผลผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่ม ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้พบกับ               

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ซึ่งในตอนนั้นได้สอบถามความต้องการแหล่งน�า้ใน

การเพาะปลูกพืชผัก แต่ติดตรงพื้นท่ีของหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ณ           

ขณะนัน้ แต่ทางศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ กใ็ห้การสนบัสนนุแหล่งน�า้ขนาด ๒,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร

ให้ในปี ๒๕๔๖ 

ส�ำนักงำน กปร.

156



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

157

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปี ๒๕๔๗  ได้แต่งงานกับนายปัญญา สุขศิริ  แล้วจึงแยกจากบ้านพ่อแม่มาสร้างบ้านใหม่ใน

พืน้ทีท่ีข่ดุแหล่งน�า้ จากนัน้จงึขอเข้าฝึกอบรมภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ แล้วน�าความ

รูม้าปรบัใช้ในพืน้ทีโ่ดยท�าการเพาะปลกูพชืผสมผสาน ให้มคีวามหลากหลาย ปลกูข้าวไว้บรโิภคในครวั

เรือน ปลูกทั้งไม้โตเร็ว พืชผัก และผลไม้ ตนและสามีจะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ  เพื่อให้ได้

รับการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ภายในศูนย์ศึกษาฯ อยู่เสมอ และในปี ๒๕๕๑ จึงมีการรวมกลุ่มและ

จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติบ้านห้วยพลู และได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกให้เป็นประธานกลุ่ม

ด้วย โดยปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด ๒๔ คน และเงินทุนกลุ่ม ๑๐๗,๐๐๐ บาท 

นางทรัพย์ถวิล สุขศิริ เป็นคนที่มีความซ่ือสัตย์ในการประกอบอาชีพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอ

เพยีงโดยท�าการเกษตรแบบพออยู ่พอกนิ  ไม่จ้างแรงงาน  ใช้แรงงานครอบครวัทีม่อียูเ่ท่าทีพ่อท�าไหว  

ไม่ท�าอะไรเกินก�าลัง  ไม่ใช้สารเคมีในการก�าจัดแมลง ผลผลิตที่ได้จึงเป็นที่ต้องการของลูกค้า  ไม่ต้อง

น�าไปจ�าหน่ายในตลาดไกล ๆ ก็มีลูกค้าเข้ามาขอซื้อถึงที่บ้านจนหมดทุกวัน

และจากการเปลีย่นแปลงมมุมองจากประสบการ ผนวกรวมกบัแนวคิดของในหลวง ร.๙ ท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการผลิตจากที่เคยปลูกเชิงเดียวที่ถึงแม้ว่าจะท�าการปลูกแบบปลอดสาร

พิษซึ่งพบว่าราคาไม่ใช่ปัจจัยปัญหาหลักแต่ปัญหาหลักคือภัยธรรมชาติ ซ่ึงพอเปลี่ยนวิธีคิดพบว่าย่ิง

แก่ตัวยิ่งท�าไม่ไหว และจากการปลูกพืชที่หวังว่าจะได้เงินมากแต่สิ่งท่ีเสียไปคือการใช้น�้าใช้

ทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมากซ่ึงมันไม่คุ้มค่าเลย เม่ือมามองในมุมของพระบาทสมเด็จพระบรม         

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พบว่าการพอเพียงเป็นเร่ืองของการน�า

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ P (X) ๐๗๖๐๗๕๑ (Y) ๑๕๑๐๘๖๒

ส�ำนักงำน กปร.
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สิง่ของง่าย ๆ  ในพืน้ทีม่าปรบัใช้ในการแก้ปัญหาทัง้ทีใ่ช้เทคโนโลยกีไ็ด้ เช่น การใช้หญ้าแฝกมาใช้จดัการ

ดิน จึงเริ่มคิดถึงตนเองว่าก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพดังนั้นจึงเริ่มท�าการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ซึ่งไม่

ต้องใช้เงนิในการลงทนุมาก ผลตอบแทนกไ็ด้ไม่น้อย จงึเกดิความประจกัษ์ถงึแนวคดิตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาเชิญชวนไปอบรม จึงท�าให้สามารถ

เพ่ิมพูนองค์ ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม และได้มีโอกาสศึกษาแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ        

พอเพียงซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่น�ามาปรับใช้กับการด�าเนินชีวิต

ได้รบัองค์ความรูต่้าง ๆ  มากจากการไปอบรมในทกุวิชาของศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 

ตลอด ๑๖ ปี ซึ่งในแต่ละปีมีการเชิญอาจารย์ใหม่ ๆ เข้ามา ท�าให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ และฟื้นฟู

องค์ความรู้เดิมอยู่เสมอ ปัจจัยที่ท�าให้อยากไปอบรมเพราะว่า มีวิธีการการอธิบายที่เข้าใจง่าย ได้ดู

ตวัอย่างของจริงท่ีดี และมคีวามรูส้กึเหมอืนเป็นครอบครวัเนือ่งจากเจ้าหน้าทีท่กุระดบัตัง้ใจบรกิารให้

กับผู้ที่มาเรียนรู้ ซึ่งองค์ความรู้ที่คิดว่าได้รับประโยชน์มากที่สุดคือ ๑.การปรับปรุงบ�ารุงดิน เช่น ปุ๋ย 

และ ๒.การแปรรูปสมุนไพร เช่น ว่านสาวหลง ไพร เสลดพังพอน ขมิ้น

นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ ยังได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เช่น บ่อน�้า เครื่องปั้มน�้า และ ท่อ PVC ส�าหรับการเกษตรด้วย

นางทรัพถวิล มีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการท�าการเกษตร และการแปรรูปพืชสมุนไพร

ด้วยตนเองอยู่อย่างสม�่าเสมอ ได้น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานต่าง ๆ มาปรับใช้ให้มีความเหมาะ

สมกบัศนูย์เรียนรูฯ้ ของตนเอง และเคยได้รบัการแต่งต้ังเป็นโรงเรยีนเกษตรกรในโครงการพระราชด�าริ 

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ของนางทรัพย์ถวิล มีการด�าเนินกิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ 

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยท�าการเกษตรแบบพออยู่ พอกิน  ไม่จ้างแรงงาน  ใช้แรงงานครอบครัว

ที่มีอยู่เท่าที่พอท�าไหว ไม่ท�าอะไรเกินก�าลัง ไม่ใช้สารเคมีในการก�าจัดแมลง ผลผลิตที่ได้จึงเป็นท่ี

ต้องการของลูกค้าไม่ต้องน�าไปจ�าหน่ายในตลาดไกล ๆ ก็มีลูกค้าเข้ามาขอซื้อถึงที่บ้านจนหมดทุกวัน

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การผลิต • คัดเลือกชนิดพืช
• การปรับปรุงบ�ารุงดิน

• การคัดเลือกชนิดพืช
• การปรับปรุงบ�ารุงดิน
• การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
• ด้านการท�าเกษตร
ทฤษฏีใหม่

• การปรับปรุงบ�ารุงดิน

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การจัดการผลผลิต • การทดลองหาวิธีปลูกที่
ดีที่สุด

• เอาใจใส่และหมั่นตรวจ
แปลงอยู่เสมอ

• ไม่มีการใช้สารเคมีใน
การผลิตพืช

• การใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืช
• การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การท�าเกษตรผสมผสาน

• การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท�าผักปลอดสาร

การจัดการทางตลาด • ขายให้กับผู้บริโภค
(ประจ�า)ที่มีความ
ต้องการผักปลอดสาร
เคมี

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

  l พื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน โดยเน้นที่การปลูกสมุนไพรแซมไปให้ทั่วพื้นที่

  l ท�าสวนป่าผสมผสาน 

  l พื้นที่เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดไข่ ไก่ไข่อารมณ์ดี

  l พื้นที่ปลูกผักปลอดสาร เช่น กระหล�่าปลี คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือ แตงกวา 

ถั่วฝักยาว บล็อกโคลี่ ผักกาดขาว  กระหล�่าดอก ข่า ตะไคร้ กระเพรา โหระพา ฯลฯ

  l พืน้ทีป่ลกูไม้ดอกไม้ประดบั เช่น แกลดโิอลสั ปทมุมาพนัธุต่์าง ๆ  หงส์เหนิ  สร้อยทอง 

ดาวเงิน

  l พืน้ทีป่ลกูไม้ผล เช่น ส้มโอ มะม่วง ขนนุ มะไฟ มะยงชดิ มะพร้าว สาเก มงัคดุ ล�าไย 

มะปรางหวาน และน้อยหน่า

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

  l มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน

  l มกีารผลติปุย๋อินทรย์ี ปุย๋หมกั และน�า้หมกัชวีภาพเพือ่ใช้ในแปลงเกษตรผสมผสาน 

และใช้ส�าหรับฟื้นฟู ปรับปรุงบ�ารุงดิน และลดกลิ่นมูลสัตว์

  l การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

  l การแปรรูปสมุนไพร เช่น ว่านสาวหลง ไพร เสลดพังพอน ขมิ้น

  l การปลูกไม้ดอก และไม้ผล

  l มีการปรับปรุงบ�ารุงดินโดยการปลูกหญ้าแฝก ปอเทือง ถั่วพร้า และการใช้              

ปุ๋ยหมัก น�้าหมักในการบ�ารุงดิน

  l โรงเลี้ยงไก่-เป็ด สระน�้าส�าหรับใช้ในแปลงเกษตรและเลี้ยงปลาดุก

  l อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร และอาคารส�าหรับดูงาน

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.แปรรูปสมุนไพร

๒.ผลมะนาว

๓.ไข่เป็ด,ไข่ไก่

๔.ไม้ดอก-ไม้ประดับ

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือน
และจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

สมุนไพร 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

สมุนไพร 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืชผัก 

ไข่ไก่ ไข่เป็ด 

จากการแปรรูป  

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช  

สัตว์  

แปรรูป   

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับ
ที่

ชนิดสัตว์ จ�ำนวน
(ตัว)

ผลผลิต
(กก.)

รำคำ
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

ต้นทุน
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ ข้าว ๑ ไร่ ๓๐ ถัง ๗๐/ถัง ๒,๑๐๐ ๕๐๐/ไร่ ๑,๖๐๐ ๒๐๙,๕๐๐

๒ กิ่งพันธุ์
มะนาว

๑,๐๐๐ ต้น ๔๐/ต้น ๔๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

๓ ผลมะนาว ๕,๐๐๐ ลูก ๕/ลูก ๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ๒๘,๔๕๐

๔ ไข่เป็ด,ไข่
ไก่

๗๐๐ ฟอง ๓/ฟอง ๒,๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๖,๕๐๐

๕ ไม้ดอก-ไม้
ประดับ

๑,๐๐๐ ช่อ ๑๐/ช่อ ๑๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๙,๐๐๐

๖ แปรรูป
สมุนไพร

๕๐๐ ขวด ๗๐/ขวด ๓๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

รวมเป็นเงิน ๑๑๔,๒๐๐ ๑๕,๕๐๐ ๙๘,๗๐๐

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีแนวคิด คือ ไม่ใช้สารเคมีในการก�าจัดแมลง ผลผลิตที่ได้จึงเป็นที่ต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้ลูกค้าต้องเป็นสิ่งที่ดี และตั้งราคาขายไม่ให้เป็นการค้าก�าไรเกินควร

l มีการปรับใช้องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับทุกกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยแทบ

ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก ทั้งการปลูกพืชก็ใช้ปุ๋ยที่ได้มาจากการผลิตของตนเอง การปรับปรุง

บ�ารุงดิน และยังมีการแบ่งปัน/จ�าหน่ายผลผลิตพืชผัก สัตว์ สมุนไพรที่เหลือจากการรับประทานให้

กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง

l มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีจุด

มุ่งหมายสูงสุดคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค

l มกีารใช้ชวีติแบบพอเพยีง และท�าสวนผสมผสานโดยผกัและสตัว์ทีเ่หลอืจากการบรโิภคถงึ

น�าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
เจ้าของศนูย์เรียนรู้มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัผูเ้ยีย่มชมเกีย่วกบัด้านปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้ชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ด้านเกษตรผสมผสาน การปรบัปรงุบ�ารงุ

ดนิ โดยเฉพาะด้านการแปรรูปสมนุไพร มกีารปรบัใช้องค์ความรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีงกับทกุกจิกรรม

ของศนูย์เรยีนรูฯ้ โดยแทบไม่ต้องพึง่พาปัจจยัจากภายนอก ทัง้การปลกูพชืก็ใช้ปุย๋ทีไ่ด้มาจากการผลติ

ของตนเอง การปรับปรุงบ�ารุงดิน และยังมีการแบ่งปัน/จ�าหน่ายผลผลิตพืชผัก สัตว์ สมุนไพรที่เหลือ

จากการรับประทานให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง และมีการด�าเนินกิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์ในการ

ประกอบอาชพี ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยท�าการเกษตรแบบพออยูพ่อกนิ ไม่จ้างแรงงาน ใช้แรงงาน

ครอบครัวที่มีอยู่เท่าที่พอท�าไหว ไม่ท�าอะไรเกินก�าลัง  ไม่ใช้สารเคมีในการก�าจัดแมลง ผลผลิตที่ได้จึง

ส�ำนักงำน กปร.
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เป็นที่ต้องการของลูกค้าโดยแทบไม่ต้องน�าไปจ�าหน่ายในตลาดไกล ๆ ก็มีลูกค้าเข้ามาขอซื้อถึงที่บ้าน

จนหมดทุกวัน

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา จ�านวน ๒๐๐-๓๐๐ คน

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน�้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในแปลงเกษตรผสมผสาน และใช้ลดกลิ่น

ของมูลสัตว์

l การท�าสวนเกษตรผสมผสาน

l การแปรรูปสมุนไพร

l การเลี้ยงเป็ดไข่ และไข่ไก่อารมณ์ดี

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l เพิม่ศกัยภาพของกลุม่ผูผ้ลติและแปรรปูสมนุไพรทีด่�าเนนิการอยู่เดมิ เช่น การวางแผนการ

ตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น 

อย. ฯลฯ 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และตลาดเฉพาะ เช่น กรีนมาร์เก็ต 

l การปรับปรุงอาคารสถานที่ส�าหรับการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑) แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ประมาณ ๑๑ ไร่ แบ่งเป็น 

  ๑. ที่อยู่อาศัย

  ๒. ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง

  ๓. สวนสมุนไพรผสมผสาน

  ๔.  เลี้ยงสัตว์ (ไก่,เป็ด)

  ๕.  โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  ๖.  และพื้นที่ท�าปุ๋ยอินทรีย์

ส�ำนักงำน กปร.
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๒) ภำพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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13. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายทิม คณะเสน 

(ด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายทิม คณะเสน 

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๓๓/๔ หมู่ ๑๓ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม   

          จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑.๓ โทร.     -

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

  เดิมนายทิม คณะเสน เป็นคนต�าบลเสม็ดเหนือ อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา              

พ่อแม่ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ต�าบลบางคา อ�าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประกอบอาชีพ 

ท�านา เมื่อเริ่มท�างานนายทิม คณะเสน ได้ไปรับจ้างขับรถไถนา แบกข้าวสาร จนกระทั่งได้แต่งงานจึง                  

ตั้งถิ่นฐานของตนเองที่ต�าบลดงน้อย อ�าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบุตร ๒ คน ก็ยังประกอบ

อาชีพรับจ้างขับรถไถนาเรื่อยมา จากนั้นปี ๒๕๒๙ ก็เริ่มซื้อรถไถนาขนาดเล็กรับจ้างไถนา ปรับถนน

ในเขตอ�าเภอบ้านสร้าง อ�าเภอพนมสารคาม อ�าเภอบางคล้า และเมือ่มีเงนิเกบ็บ้างจึงได้ซือ้รถไถขนาด

ใหญ่ รถตักหน้าขุดหลัง และรถสิบล้อ ๕ คัน โดยรับเหมาก่อสร้างถนน รับจ้างถมที่ จนกระทั่งในช่วง 

ปี ๒๕๔๐ เกิดสภาพเศรษฐกิจตกต�่า ท�าให้ธุรกิจรับเหมาต้องล้มลง ขาดทุนและเป็นหนี้กว่า ๒๐ ล้าน

บาท แต่ชวีติกย็งัไม่สิน้หวัง จงึช่วยกนักบัภรรยาผลติน�า้ผลไม้ น�า้สมนุไพรใส่ขวดออกจ�าหน่ายได้ระยะ

หนึ่ง จึงเริ่มไปเช่าที่ดินที่อ�าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ท�าสวนมะม่วง ๑๐๐ ไร่ แต่ก็ไม่ประสบ

ความส�าเร็จเนื่องจากมีแรงงานแค่ ๒ คน ไม่เพียงพอในการท�าสวน จึงเปลี่ยนมาลองเลี้ยงกุ้งได้ระยะ

หนึ่งก็มีรายได้ดี แต่ก็ยังไม่พอกับค่าส่งดอกเบี้ยธนาคารจึงเลิกเลี้ยงกุ้งและขายสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมด 

พร้อมทั้งยังมีหนี้สิ้นอีกจ�านวนหนึ่งที่ยังคงค้างธนาคาร ธ.ก.ส.

ส�ำนักงำน กปร.
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๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ P (X) ๐๗๗๑๙๒๒ (Y) ๑๕๑๕๗๗๙

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปัญหาหลัก คือ รายจ่ายของครอบครัวมีสูง รายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอน และหนี้สินที่

เกิดจากการท�าธุรกิจในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงฟองสบู่แตกท�าให้เกิดหน้ีสินจ�านวนมากถึงขั้นไม่มี

สนิทรพัย์เหลอืตดิตวั เมือ่ปี ๒๕๕๑ จงึได้เริม่เข้ามาเรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัศนูย์ศกึษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และมีการน�าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการด�าเนิน

ชีวิต เช่นการเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากหวังจะรวยด้วยเงินมาเป็นการมีความสุขด้วยความพอเพียงและ

พอดี

จนเมื่อปี ๒๕๔๖ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหนองเหียง โดยได้ซื้อที่เอาไว้ ๓ ไร่ ในการปลูกบ้าน 

และท�าการแบ่งพืน้ทีป่ลกูไม้ผล ไว้บรโิภคในครัวเรอืน และพืน้ทีท่ีเ่หลอืได้ท�าแปลงปลกูผกัปลอดสารพษิ 

เช่น มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง กุ๊ยฉ่าย พริกและอื่น ๆ  ส�าหรับจ�าหน่ายในเขตต�าบลเขาหินซ้อน และผลิต

ปุย๋อินทรย์ี ไว้ใช้ในพืน้ทีส่วนของตนเอง อีกทัง้ยงัท�าน�า้ยาล้างจานและน�า้ยาอเนกประสงค์ไว้ใช้ในครวั

เรือนอีกด้วย ปัจจุบันแม้จะมีหนี้สินอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นทุกข์ รู้จักใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

ส�ำนักงำน กปร.
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3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
หลังจากมีแนวคิดที่ต้องการท�าเกษตรกรรมตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาเชิญชวนไปอบรม จึงท�าให้เพิ่มพูนองค์ความรู้

เกี่ยวกับเกษตรกรรม และได้มีโอกาสศึกษาแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นส่วน

ส�าคัญที่น�ามาปรับใช้กับการด�าเนินชีวิต

โดยได้รับความรู้จากการอบรม และดูงานเกี่ยวกับการท�าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และ

การท�าปุย๋ชวีภาพและน�า้หมกัชวีภาพ และได้รับการสอดแทรกแนวคดิการด�าเนนิชวีติตามปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง และยงัได้รบัการช่วยเหลอื และสนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ์ ในการท�าเกษตรผสมผสาน

และการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น วัสดุท�าอาคารศึกษาดูงานขนาน ๘x๔ เมตร เครื่องปั้มน�้า วัสดุในการ

ท�าปุ๋ยหมัก กล้าไม้ เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ปลา) รวมถึงวัสดุพื้นฐานในการท�าเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนั้นนายทิม คณะเสน ยังได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอก         

ต่าง ๆ  เช่น เกษตรต�าบล ในการเข้าร่วมอบรม ศกึษา และดูงาน โดยได้รับความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเกษตร

ผสมผสาน และการปรับปรุงบ�ารุงดิน และนายทิม คณะเสน ยังมีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

เกีย่วกบัการท�าการเกษตรอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ และได้น�าความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษาดงูานต่าง ๆ  มาปรับ

ใช้ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง เช่น การปรับปรุงบ�ารุงดินจากที่เป็นดินทรายให้สามารถ

ปลูกพืชได้

4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นายทิมเป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาก แต่จุดที่

ส�าคัญคือการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาช่วยอุดจุดอ่อนให้กับนายทิมในด้านการ

จัดรูปแบบพื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการด�าเนินชวีติ โดยในส่วนนี ้ส่งผลให้นายทิมมคีวามสขุและสามารถหลดุพ้นจากบ่วงของ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยสามารถสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ คือ

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การผลิต • คัดเลือกชนิดพืช
• การปรับปรุงบ�ารุงดิน

• การคัดเลือกชนิดพืช
• การปรับปรุงบ�ารุงดิน
• การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
• ด้านการท�าเกษตร
ทฤษฏีใหม่

• การปรับปรุงบ�ารุงดิน

การจัดการผลผลิต • การทดลองหาวิธีปลูกที่
ดีที่สุด

• เอาใจใส่และหมั่นตรวจ
แปลงอยู่เสมอ

• ไม่มีการใช้สารเคมีใน
การผลิตพืช

• การใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืช
• การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การท�าเกษตรผสมผสาน

• การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท�าผักปลอดสาร

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การจัดการทางตลาด • ขายให้กับผู้บริโภค 
(ประจ�า) ที่มีความ
ต้องการผักปลอดสาร
เคมี 

• การคัดเลือกชนิดพืช
• การปรับปรุงบ�ารุงดิน
• การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
• ด้านการท�าเกษตร
ทฤษฏีใหม่

• การปรับปรุงบ�ารุงดิน

การจัดการผลผลิต • การทดลองหาวิธีปลูกที่
ดีที่สุด

• เอาใจใส่และหมั่นตรวจ
แปลงอยู่เสมอ

• ไม่มีการใช้สารเคมีใน
การผลิตพืช

• การใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืช
• การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การท�าเกษตรผสมผสาน

• การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท�าผักปลอดสาร

การจัดการทางตลาด • ขายให้กับผู้บริโภค 
(ประจ�า) ที่มีความ
ต้องการผักปลอดสาร
เคมี

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

  ศูนย์เรียนรู้ฯ  ใช้พื้นที่ในรูปแบบสวนเกษตรผสมผสาน โดยมีการแบ่งพื้นที่ส�าหรับปลูก

ไม้ผล (บริโภคในครัวเรือน) และมีการท�าแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง        

กุ๊ยฉ่าย พริก

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

  l มีกระบวนการจัดการปรับปรุงบ�ารุงดิน เพิ่มสารอาหารในดินโดยการใช้ดินร่วน (ที่

มีสารอาหารมาก) ผสมปุ๋ยชีวภาพและน�้าหมักชีวภาพ แล้วน�ามาผสมกับดินทราย เพื่อท�าให้ดินทราย

กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชได้

  l มกีารผลติปุย๋อินทรย์ี ปุย๋หมกั และน�า้หมกัชวีภาพเพือ่ใช้ในแปลงเกษตรผสมผสาน 

และใช้ส�าหรับฟื้นฟู ปรับปรุงบ�ารุงดิน

  l มีการแบ่งพื้นที่ส�าหรับท�าสวนผักอินทรีย์แบบผสมผสาน โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ใน

การปลูกผักแต่ละชนิดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

  l มกีารคดัเลอืกชนดิพนัธุท์ีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพดนิและสภาพอากาศ มกีารคดั

เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสม ใช้ปุ๋ยชีวภาพ น�้าหมักชีวภาพ และไม่ใช้สารเคมี

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.มะเขือ

๒.คะน้า

๓.กวางตุ้ง

๔.กุยช่าย

๕.พริก

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืชผัก 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม
(บำท)

๑ พืชผักต่ำง ๆ ๑๒,๕๐๐
๔,๕๐๐

๒ อื่น ๆ ๓๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๔๒,๕๐๐ ๔,๕๐๐

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการกระจายองค์ความรู้การปลูกผักอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน โดยได้

พยายามจดัตัง้เป็นกลุ่มผักอนิทรีย์เพื่อรวมกันจ�าหนา่ยในรูปแบบกลุ่ม และมีแนวคิดในการเพิม่มูลคา่

ของผักด้วยการจัดเป็นตะกร้าผักปลอดสาร ๕ อย่างรวมกัน และน�าผลผลิตไปขายให้กับกลุ่มผู้รัก

สุขภาพในรูปแบบการส่งประจ�า ในราคาเดียวไม่มีการเพิ่มหรือลดราคา

และมีการใช้แนวคิดในการตั้งราคาผลผลิตด้วยความพอดี การคัดเลือกชนิดผักที่จะปลูกโดย

การมองหาความต้องการชนิดผักของผู้บริโภค และผลผลิตที่ได้ต้องปลอดสารและได้มาตรฐาน GAP

ส�ำนักงำน กปร.
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6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีการท�าสวนเกษตรผสมผสานแบบพอดี โดยนายทิมจะมีการแบ่งพ้ืนที่ไว้ส�าหรับปลูกพืช

ไว้กินที่บ้าน และพื้นที่ส�าหรับปลูกผักปลอดสารเพื่อไว้จ�าหน่าย ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อผัก และเนื้อสัตว์ ของครัวเรือน และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนจากการขายผักปลอดสาร

l มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษา และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกอยู่เสมอ เพื่อน�ามา 

ทดลองและปรับใช้พัฒนาพื้นที่เกษตรของตนเอง เช่น การฟื้นฟูคุณภาพดิน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

l มกีารวางแผนในการขยายเครอืข่ายเกษตรกรผูป้ลกูผกัปลอดสาร และพฒันาคณุภาพของ

ดินในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อว่าในอนาคตจะได้มีกลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลกูผกัปลอดสารพษิท่ีเข้มแขง็ เพือ่ทีจ่ะเป็นแหล่งเสรมิรายได้ไห้กบัศนูย์เรยีนรูต้นเองและ

คนในชุมชน

l มกีารปรบัปรงุบ�ารงุดนิในพ้ืนทีศู่นย์เรยีนรูฯ้ ด้วยการซือ้ดนิร่วนจากภายนอกมาผสมกบัปุ๋ย

ชีวภาพ

l มกีารใช้ชวีติแบบพอเพยีง และท�าสวนผสมผสานโดยผกัและสตัว์ทีเ่หลอืจากการบรโิภคถงึ

น�าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชมเก่ียวกับด้าน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน (แต่ในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ไม่ค่อยมีคนมาดูงาน)

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ทุกวันนี้ได้ยึดถือปฏิบัติในแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้จากการ

จ�าหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นตามล�าดับ มีเงินเก็บออม สมาชิก

ในครอบครวัได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนั เรียนรูอ้ดุมการณ์ เรยีนรูก้จิกรรม เรียนรูว้ถิชีีวติแบบเศรษฐกิจพอ

เพียง ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มอบน�้าใจ แนะน�าสิ่งดี ๆ ให้กับเพื่อนบ้าน และผู้ที่สนใจ ซึ่ง

ศูนย์เรียนรู้มีการน้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติรมาปรบัใช้อย่างเข้มข้นจนสามารถ

เป็นสถานที่เรียนรู้ ส�าหรับผู้สนใจได้เข้ามา เรียนรู้อย่างใกล้ชิด สัมผัสองค์ความรู้ น้อมน�าแนว               

พระราชด�าริ มองเห็นวิถีชีวิต อยู่อย่างไม่ฝืนธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ทรัพยากร

สมบูรณ์ บริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม จิตใจพร้อมจะเป็นผู้ให้อย่างเต็มที่

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ จ�านวน ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

ส�ำนักงำน กปร.
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l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มหีลกัสตูรฝึกอบรม เกีย่วกับการท�าเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎใีหม่ การผลติปุย๋อนิทรย์ี

สูตรต่าง ๆ การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การท�าเกษตรอินทรีย์ การผลิตน�้าส้มควันไม้ การเพิ่ม

ธาตุอาหารในดินทราย

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l เพิ่มศักยภาพของกลุ่มผักปลอดสารพิษที่ก�าลังเริ่มด�าเนินการ ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กลุม่ เช่น การอบรมการบริหารจดัการกลุม่ การวางแผนการตลาด การพฒันาบรรจภุณัฑ์ และการ

รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

l ประสานเพื่อเพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดผักปลอดสาร เช่น การหากลุ่มลูกค้าเฉพาะที่

สนใจผักปลอดสาร

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๓ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ส�าหรับอบรม พื้นที่ท�าสวน

เกษตรผสมผสาน พื้นที่ปลูกไม้ผล เป็นต้น

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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14. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ “กลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธุ์พัฒนา” 
(ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และแปรรูปผลลิต)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายธงชาติ  จันทศรี  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๕๖/๒ หมู่ ๖ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม

         จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑.๓ โทร.     ๐๙๙-๓๓๖๒๙๔๙

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. 

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

  นายธงชาต ิจนัทศร ีเป็นคนหวักระพีโ้ดยก�าเนดิ อาศยัอยู ่หมู ่๖ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดา-มารดา มีอาชีพการเกษตร ท�านา-ท�าสวน  เมื่อจบการศึกษา

ได้มาช่วยพ่อ-แม่ท�านา หมดหน้านาก็มาท�างานอยู่กับหน่วย มาลาเลีย จนอายุครบบวช ก็ได้บวชเพื่อ

ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ๑ พรรษา เมื่อสึกออกมาแล้วได้เดินทางไปท�างานที่ประเทศซาอุดิอารเบียเป็น

เวลา ๕ ปี  เมื่อกลับมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ท�าสวน ท�านา ระยะหนึ่ง  จากนั้นจึงแต่งงานกับนางนงเยาว์ 

เมือ่มบีตุร กเ็ริม่มค่ีาใช้จ่ายเพิม่มากขึน้จงึต้องออกไปหางานนอกบ้านโดยไปเป็นช่างเชือ่ม แต่เนือ่งจาก

ค่าแรงถูกไม่พอเลี้ยงปากท้องของครอบครัว เห็นว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะไปท�างานที่ไหนก็คงจะล�าบาก

หากไม่เริ่มหาอาชีพที่มั่นคง 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง  ๔๗ P (X) ๐๗๖๐๓๖๒ (Y) ๑๕๒๙๗๒๔

ส�ำนักงำน กปร.
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2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปัญหาหลัก คือ รายจ่ายของครอบครัวมีสูง และรายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอนจากการ

ประกอบอาชพี และในขณะนัน้ได้มโีอกาสรูจั้กกบัเจ้าหน้าทีข่องศูนย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ ซ่ึง

เจ้าหน้าทีไ่ด้แนะน�าให้เข้ามาศกึษาดงูานภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ ว่ามคีวามสนใจใน

อาชีพอะไรและมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองหรือไม่  ถ้ามีพื้นที่น้อยจะประกอบอาชีพอะไรถึง

จะพอเลีย้งดคูรอบครัวได้  จงึได้ขอเข้าฝึกอบรมการเพาะเหด็เศรษฐกจิ  ในขณะนัน้กจ็�าหน่ายเช้ือเหด็

และเปิดดอกขายด้วย สภาพความเป็นอยูก่เ็ริม่ดขีึน้ แต่จะมีปัญหาตอนช่วงฤดแูล้งทีน่�า้ในพืน้ทีจ่ะเคม็ 

จึงไม่สามารถท�าการเพาะเห็ดได้ ศูนย์ฯ จึงเข้ามาสนับสนุนให้มีการขุดเจาะบ่อน�้าตื้น เพื่อสามารถ

ด�าเนินกิจกรรมด้านการเพาะเห็ดได้ตลอดทั้งปี  

จากนัน้จงึมกีารเพาะเหด็นางฟ้า เหด็ฮงัการี ่เหด็ขอนด�า เหด็หหูน ูเหด็เป๋าฮือ้ และได้ทดลอง

ท�าเหด็หลนิจอืควบคูก่นัมาโดยตลอด แต่กยั็งไม่ประสบความส�าเรจ็ แต่กใ็ช้ความพยายามกว่า ๓ ปีจงึ

ประสบผลส�าเร็จ โดยทดลองท�าซ�้าอีกครั้งจ�านวน ๕๐ ก้อน ได้ผลผลิตที่ส�าเร็จ ๔๘ ก้อน ซึ่งได้จาก

การไปศึกษาดูงานและอ่านหนังสือต่าง ๆ และก็พบปัญหาเหมือนที่ได้ประสบอยู่ จากความส�าเร็จใน

ครั้งนั้น จึงได้ขยายก้อนเชื้อเห็ดหลินจือเป็น ๒,๐๐๐ ก้อน เมื่อญาติพี่น้องเพื่อนบ้านได้ทราบข่าวก็มี

คนต่อว่าและท้วงตงิว่า ท�าไม่ได้หรอก ขาดทนุแน่นอน แต่ปรากฏว่าได้ผลผลิตถงึ ๒๐ กโิลกรมั สามารถ

จ�าหน่ายโดยการแปรรูปได้เงินทั้งสิ้น ๕๒,๘๐๐ บาท ได้ก�าไร กว่า ๔๐,๐๐๐ บาท จากวันนั้นเป็นต้น

มาเลยหันมาท�าเห็ดหลินจืออย่างจริงจังจนถึงทุกวันนี้

ปัจจบุนัจากการประกอบอาชพีเพาะเห็ด ท�าให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ได้ท�างานอยูก่บัครอบครวั 

ไม่ต้องออกไปท�างานต่างถิน่  ชวีติมคีวามสขุแล้ว รูส้กึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุของในหลวงรชักาล

ที ่๙ ทีไ่ด้พระราชทานศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ให้กบัพสกนกิรชาวอ�าเภอพนมสารคาม รวม

ทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่คอยเข้ามาดูแลช่วยเหลือและผลักดันอยู่ตลอด ท�าให้เกษตรกรมีอยู่มี

กินได้จนถึงทุกวันนี้

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ด้านองค์ความรู้ ได้รับการสนับสนุน ๑.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่นเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการ่ี                    

เห็ดขอนด�า เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ และเห็ดหลินจือ ๒.องค์ความรู้ในการแปรรูปเห็ดหลินจือ

ด้านปัจจัย ได้รับการสนับสนุน ๑.อาคารประชุมขนาด ๘x๔ เมตร ๒.บ่อน�้าตื้น ขนาด ๘x๑๐ 

เมตรส�าหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดได้ตลอดทั้งปี

ด้านการตลาด ได้รับการสนับสนุน

๑. สร้างความหน้าเชื่อถือผ่านโลโก้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

๒. พื้นที่ในการกระจายสินค้าที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นายธงชาติ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากสถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานต่าง ๆ มาก โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การผลิต • ค้นคว้าข้อมูลการเลี้ยง
เห็ดจากหนังสือ และ
กลุ่มผู้เลี้ยงเห็ด

• ลงสมัครเรียนคอร์ส     
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานหรือ
สถาบันเปิดสอนเพื่อ
พัฒนาความรู้

• องค์ความรู้การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

• การเพาะกล้าพันธุ์เห็ด
เศรษฐกิจ

• การพัฒนาระบบน�้า 
และโรงเรือนเห็ด

• การจัดการดินให้มีความ
เหมาะสมในการเพาะ
เห็ด

• องค์ความรู้การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

การจัดการผลผลิต • การทดลองหาวิธีปลูกที่
ดีที่สุด

• สนับสนุนความรู้พื้นฐาน
ในการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

• ช่วยแก้ไขปัญหา และ
เสนอแนวทางแก้ปัญหา
ให้กับศูนย์ฯ

• สนับสนุนความรู้พื้นฐาน
ในการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

การแปรรูป • ให้องค์ความรู้ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

การจัดการทางตลาด • วิเคราะห์ความต้องการ
และปริมาณของเห็ด
แต่ละชนิดในแต่ละช่วง
เวลาของปี

• มีการกระจายสินค้าสู่
ลูกค้าทั้งทางตลาดปกติ 
และทาง Online

• สร้างความหน้าเชื่อถือ
ผ่านโลโก้ศูนย์เขาหิน
ซ้อนฯ 

• พื้นที่ในการกระจาย
สินค้าที่ศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

• การพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้เห็ดถังเช่า

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

  ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการแบ่งพื้นที่หลัก ๒ ส่วน คือ ๑) พื้นที่ส�าหรับเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และ 

๒) พื้นที่ส�าหรับแปรรูปผลผลิตเห็ด โดยแผนงานส�าคัญ 

  l การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี่ เห็ดขอนด�า เห็ดหูหนู เห็ด

เป๋าฮื้อ เห็ดหลินจือ และมีพื้นที่ส�าหรับท�าโรงบ่ม และโรงเปิดดอกเห็ด

  l การแปรรูปผลผลิตเห็ด เช่น เห็ดแปรรูปอบแห้ง สบู่เห็ดหลินจือ เห็ดหลินจือ                  

แคปซูล ถ่านไบโอชา สบู่ไบโอชา เป็นต้น

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

  l ประชุมกลุ่มและปันผลหุ้นประจ�าปี

  l เปิดอบรมการเพาะเห็ดให้กับเกษตร – นักเรียน ๒-๓ ครั้ง/ปี

  l รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก – น�้าหมักชีวภาพ

  l เผาถ่านใบโอชา เพื่อแปรรูปท�าสบู่ 

๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.เห็ดนางฟ้า

๒.เห็ดฮังการี่

๓.เห็ดขอนด�า

๔.เห็ดหูหนู

๕.เห็ดหลินจือ

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เห็ด 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

เห็ด  

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

เห็ด   

ก้อนเชื้อเห็ด  

ผลิตภัณฑ์แปรรูป  

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช  

แปรรูป  

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�าดับ รำยกำร จ�ำนวน รำคำ (บำท) รวมเงิน 
(บำท)

ต้นทุน (บำท) ก�ำไร
(บำท)

๑ ขายก้อนเห็ด
หลินจือ

๕,๐๐๐ ก้อน ๑๒/ก้อน ๖๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๒ ขายก้อนเห็ด
นางฟ้า

๔,๐๐๐ ก้อน ๑๐/ก้อน ๔๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐

๓ ขายเห็ด
แปรรูป

๑,๘๐๐ กล่อง ๘๐/กล่อง ๑๔๔,๐๐๐ ๗๒,๙๐๐ ๒๒๗,๑๐๐

๔ ขายเห็ดหลิน
จือแคปซูล

๑,๒๐๐ 
กระปุก

๙๐/กระปุก ๑๐๘,๐๐๐

๕ ขายสบู่เห็ด
หลินจือ

๑,๒๐๐ ก้อน ๔๐/ก้อน ๔๘,๐๐๐

๖ ขายถ่านไบ
โอชา

๑๐๐ กก. ๕๐/กก. ๕,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๗ ขายสบู่ไบโอชา ๔๐๐ ก้อน ๔๐/ก้อน ๑๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐

รวม ๔๒๑,๐๐๐ ๑๒๙,๙๐๐ ๒๙๑,๑๐๐

6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีความมุ่งมั่นที่จะหาหนทางพัฒนากลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธ์ให้มีความก้าวหน้า และมีความ

เป็นธรรมกับสมาชิกกลุ่ม

l มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากิจการแบบค่อยเป็นค่อยไปควบคู่กับ

การพัฒนาการเลี้ยงเห็ดชนิดอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนารูปแบบของการแปรรูปให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาด

l มีองค์ความรู้ แนวทาง และวิธีการในการปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อลด

ความเค็มของดิน ให้เหมาะกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ปัจจุบันจากการประกอบอาชีพเพาะเห็ด ท�าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ได้ท�างานอยู่กับ

ครอบครัว ไม่ต้องออกไปท�างานต่างถิ่น ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับ

เกษตรกร และบุคคลภายนอกที่สนใจ ท�าให้รู้สึกซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานศูนย์ศึกษา       

การพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ให้กบัพสกนกิรชาวอ�าเภอพนมสารคาม รวมทัง้ขอบคณุเจ้าหน้าทีศ่นูย์ศกึษา

การพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ทีค่อยเข้ามาดแูลช่วยเหลอืและผลกัดนัอยูต่ลอด ท�าให้เกษตรกรมอียูม่กีนิได้

จนถึงทุกวันนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๑,๐๐๐ คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ

10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี่ เห็ด        

ขอนด�า เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหลินจือ

l มีหลักสูตรอบรมการแปรรูปเห็ดหลินจือ

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การเพิม่ศกัยภาพของกลุม่ในการผลติเห็ดให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น เห็ดนางฟ้า 

เห็ดฟาง ฯลฯ 

l เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเพาะเห็ด ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม เช่น การอบรมการ

บริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

l การเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตจากเห็ด เช่น ชาเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด ฯลฯ

l การใช้งานวิจัยแบบ Research on Demand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตถั่งเช่า 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ
 ๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

   พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๑.๕ ไร่ แบ่งเป็น  

    l  พื้นที่อยู่อาศัย    

     จ�านวน    ๑  งาน

   l  พื้นที่เพาะและแปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ 

     จ�านวน  ๑.๒๕ ไร่

ส�ำนักงำน กปร.
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15. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายสะบัน ทะนวนรัมย์ 

(ด้านเกษตรผสมผสาน และแปรรูปผลผลิต)

1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายสะบัน ทะนวนรัมย์  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๑๖๓/๒  หมู่ที่ ๑ ต�าบลเขาหินซ้อน  อ�าเภอพนมสารคาม

         จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑.๓ โทร.     ๐๘๕-๓๙๘๙๕๐๘

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ก่อนจะด�าเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน และแปรรูปผลผลิตเกษตร นายสบัน ทะนวนรัมย์  

ภูมิล�าเนาเดิมมาจาก จังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ จากสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อปี ๒๕๔๖ บิดามารดามีอาชีพท�านา ได้เริ่มต้นชีวิต

ท�างานกับฟาร์มววันมทีจ่งัหวดับรีุรัมย์เป็นระยะเวลา ๑ ปีกว่า ย้ายมาท�างานฟาร์มสกุร ทีจ่งัหวดัชลบรุี 

เป็นเวลาประมาณ ๖ เดอืน จากนัน้ได้ย้ายกลบัไปช่วยงานทีบ้่าน โดยไปเปิดกจิการท�าร้านผลติน�า้แขง็ 

เป็นระยะเวลา ๓ ปี หลังจากนั้นได้แต่งงานจึงย้ายมาอยู่บ้านภรรยาท่ีต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ที่อยู่ปัจจุบัน) และได้เข้าท�างานโรงงานผลิตแผ่นไม้อัด ๑ ปี แต่ไม่

ชอบในระบบโรงงาน จงึเปลีย่นกลบัไปท�างานฟาร์ม ซึง่เป็นฟาร์มแพะทีพ่ทัยา จงัหวดัชลบรุ ี ชือ่ฟาร์ม 

“ลูลูแอนด์เดซี่” รับหน้าที่ดูแลสุขภาพแพะ รีดนม เป็นระยะเวลาประมาณ ๘ ปี ได้เก็บออมเงินทุน

ได้จ�านวนหนึ่ง จึงคิดหันกลับบ้านสร้างฟาร์มแพะของตนเองกับครอบครัว โดยท�าฟาร์มแพะรีดนม

จ�าหน่าย เริ่มแรกเลี้ยงแค่ ๔ ตัว และซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีแพะจ�านวน ๖๘ ตัว

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ P (X) ๐๗๖๒๐๔๒ (Y) ๑๕๒๐๔๖๒

ส�ำนักงำน กปร.
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2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ช่วงแรกนั้นฟาร์มแพะของ นายสะบัน ประสบปัญหาหลายอย่าง รวมถึงด้านตลาดในการ

จ�าหน่าย หลังจากนั้นคิดทางออกให้กับน�้านมแพะที่รีดจ�าหน่ายด้วยการแปรรูปในรูปแบบพาสเจอร์

ไรส์และผลติชทีนมแพะออกจ�าหน่าย โดยศกึษาวธิกีารท�าและข้อมูลต่างๆ จากฟาร์มทีพ่ทัยา ส่วนการ

ท�าเกษตรแบบผสมผสานได้เข้ามาเรียนรูท้ีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ท�าให้มีแนวคิดว่าหากเราท�าที่บ้านเราให้เป็นเกษตรผสมผสานและเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบ 

พอเพียง ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข  จึงมาจัดสรรพื้นที่ในบ้านให้ปลูกผักหลาย ๆ อย่างสลับ

กนัไปเพือ่ให้มรีายได้เป็นรายวนั มกีารปลกูพชือาหารสตัว์เพือ่ลดต้นทนุการเลีย้งสตัว์ เลีย้งไก่ไว้บรโิภค

ไข่  เลี้ยงแพะ แปรรูปน�้านมแพะ และผลิตภัณฑ์จากน�้านมแพะจ�าหน่ายในราคาที่ไม่แพง  เพื่อช่วยให้

คนทีร่ายได้น้อยได้ใช้ของด ีแต่ราคาถูก ท�าให้สามารถพึง่พาตนเองได้ นอกจากนีม้กีารใช้ประโยชน์จาก

มูลแพะในการปลูกพืชผัก ไม้ผลต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการน�ามูลแพะมาท�าปุ๋ย

หมกั  และมลูแพะแห้ง บรรจกุระสอบจ�าหน่ายท�ามรีายได้เพิม่ขึน้อกีทางหนึง่ ส่วนไม้ผล มะไฟ ทเุรียน 

กระท้อน มะขามป้อม ผลไม้พื้นบ้านให้ราคาดีไม่ต้องดูแลมาก ปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้านในท้อง

ถิ่น เช่น ลิงลาว ผักกูด เป็นต้น ผลผลิตเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและราคาดี เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ไว้เป็น

แหล่งอาหาร และกิจกรรมที่ส�าคัญ รวมถึงข้อได้เปรียบของพื้นที่ บนพื้นที่สูง สภาพอากาศค่อนข้าง

เย็นตลอดปี จึงเลือกที่จะเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยเฉพาะเห็ดหอมที่ชอบอากาศเย็น สามารถเพาะ

มีผลผลิตจ�าหน่ายได้ตลอดปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรพื้นราบที่สามารถเพาะได้ในเฉพาะช่วงฤดู

หนาวเท่านั้น นอกจากเห็ดหอมแล้วเกษตรกรได้น�าเห็ดชนิดต่าง ๆ เข้ามาผสมผสาน เช่น เห็ดนางฟ้า 

เหด็ลมป่า และเหด็หลนิจอื เมือ่ได้ทดลองมาท�าเกษตรผสมผสาน และจากการทีไ่ปอบรมทีศ่นูย์ศกึษา

การพฒันาเขาหนิซ้อนฯ หลายคร้ัง จงึได้ซมึซบัเอาแนวคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ

เริ่มศึกษาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค้นพบว่าชีวิตแบบพอเพียงไม่ได้อยู่ไกลตัว เกษตรกร

ทั่วไปสามารถใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยยังสามารถท�าเงินให้กับครอบครัวได้

3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๓ ด้าน คือ

 ด้านองค์ความรู้ ได้รับการสนบัสนนุ ๑.การแปรรปูนมแพะ เช่น สบูน่มแพะ ครมีทาผวิ และ

เครื่องส�าอางนมแพะ ๒.เกี่ยวกับแนวคิดเกษตรผสมผสาน ๓.เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

 ด้านปัจจัย ได้รับการสนับสนุน ๑.โรงฝึกอบรมขนาด ๘x๔ เมตร ๒.อาคารแปรรูปผลผลิต

ที่ได้จากนมแพะ ขนาด ๓x๓ เมตร

 ด้านการตลาด ได้รบัการสนบัสนนุ ๑.สร้างความหน้าเชือ่ถอืผ่านโลโก้ศูนย์ศกึษาการพฒันา

เขาหนิซ้อนฯ ๒.พืน้ทีใ่นการกระจายสนิค้าทีศ่นูย์จ�าหน่ายสนิค้าของศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 

๓.มีการสร้างแบรนด์เป็น “ศูนย์เรียนรู้บ้านสามพอ” โดยมีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ

ส�ำนักงำน กปร.
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4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริมาประยุกต์เพ่ือความย่ังยืนของการ
ผลิต และเพื่อความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นายสบัน เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ในการเลี้ยงแพะนมอยู่มากอันเนื่องจากสาขาที่เรียน 

ประสบการณ์ท�างาน และจากการค้นคว้า ศึกษา ดูงานตามฟาร์มแพะต่าง ๆ แต่เมื่อมาด�าเนินธุรกิจ

เองพบว่าปัญหาของการด�าเนินธุรกิจมีมากกว่าการเลี้ยงและดูแล แต่ยังมีส่วนของการบริหารจัดการ

ธรุกจิ การคดัเลอืกผลติภณัฑ์ การสร้างความน่าเชือ่ถอืให้ลกูค้า และการตลาด ซึง่ศูนย์ศกึษาการพฒันา 

เขาหนิซ้อนฯ ได้เข้ามาช่วยอดุจดุอ่อนให้กบัศนูย์เรยีนรูฯ้ ในส่วนนี ้ส่งผลให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ สามารถหลดุ

พ้นจากปัญหาวิกฤตในช่วงเริ่มต้นกิจการ

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ฯ

การผลิต • สร้างโรงเลี้ยง 

• คัดเลือกสายพันธุ์

• ปลูกหญ้าแพงโกล่า

• เกษตรผสมผสาน

• ปุ๋ยชีวภาพ

• เลี้ยงไก่

การจัดการผลผลิต • ศึกษาวิธีปลูกหญ้าแพงโกล่า

จาก YouTube

• ดูแลสุขภาพอนามัยแพะนม

• การปรับปรุงบ�ารุงดิน

การประยุกต์ความรู้ ศึกษาด้วยตนเอง จากศูนย์ฯ

การแปรรูป • ชีสนมแพะ

• นมแพะพาสเจอไรส์

• เครื่องส�าอางนมแพะ เช่น สบู่

นมแพะ ครีมทาผิว และเครื่อง

ส�าอางนมแพะ

• บรรจุภัณฑ์

• Band & Logo

การจัดการทางตลาด • ขายชีสนมแพะ และนมแพะ

พาสเจอไรส์ ผ่านสมาชิกในกลุ่ม

เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะนม

• ส่งเสริมพื้นที่กระจายสินค้า

เครื่องส�าอางนมแพะที่ศูนย์

ศึกษาฯ

• ส่งเสริมพื้นที่กระจายสินค้านม

แพะพาสเจอไรส์ที่ศูนย์ศึกษาฯ

5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ “บ้านสามพอ” มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ โดยแบ่งพี้นที่เป็น ๕ ส่วน คือ

  ๑. ที่อยู่อาศัย

  ๒. อาคารฝึกอบรม

  ๓. อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์

  ๔. สวนเกษตรผสมผสาน แปลงปลูกหญ้า

  ๕. โรงเลี้ยงแพะ เป็นต้น

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

  ๑. รีดน�้านมแพะ และจ�าหน่ายแพะ

  ๒. ผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์  ชีท  โยเกิร์ต

  ๓. แปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนจ�าหน่าย ได้แก่  สบู่นมแพะ  โลชั่นนมแพะ  

ครีมบ�ารุงผิวนมแพะ

  ๔. ปลูกพืชผักแบบเกษตรผสมผสาน เช่น ถั่วพู ถั่วฝักยาว บวบ น�้าเต้า กล้วยน�้าว้า 

กล้วยหอม มันเทศ

๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.แพะนม

๒.กล้วย

๓.ถั่วพู 

๔.ถั่วฝักยาว

๕.ฟักทอง

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

สัตว์บก 

อื่น ๆ นมแพะ 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

อื่น ๆ....นมแพะ... 

มกีารแปรรปูนมแพะ เป็น ๑.นมแพะพาสเจอไรส์ ๒.ชสีนมแพะโฮมเมด ๓.สบูน่มแพะ ๔.ครีม

บ�ารุงผิว ๕.ไวท์เทนนิ่ง

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต 

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

แปรรูป

๑. ชีสชมแพะ

๒. นมแพะพาสเจอไรส์

๓. สบู่นม, แพะครีม 

    บ�ารุงผิว, ไวท์เทนนิ่ง



๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

แปรรูป  

ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ แบ่งการตลาดตามประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ 

  ๑. ชสีชมแพะ เน้นกลุม่ตลาดเฉพาะ (โดยลกูค้าจะท�าการสัง่สนิค้าโดยตรงกบัศนูย์เรยีน

รู้ฯ เอง) เช่น กลุ่มชาวต่างชาติ กลุ่มร้านอาหารยุโรป และกลุ่มเครือข่ายผู้ชื่นชอบในชีสนมแพะ

  ๒. นมแพะพาสเจอไรส์ และผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง เป็นการตลาดผ่านศนูย์ศกึษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ และน�าไปวางขายเองตามร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ

๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้ 

ล�าดับ รำยกำร จ�ำนวน รำคำ 
(บำท)

รวมเงิน 
(บำท)

ต้นทุน 
(บำท)

ก�ำไร
(บำท)

๑ น�้านมแพะดิบ  วันละ 
๑๔ ลิตร

    ๕,๑๑๐ ก.ก. ๖๐/ลิตร ๓๐๖,๖๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๘๒,๖๐๐

๒ นมพลาสเจอร์ไรส์ ๑๐,๐๐๐ ขวด ๑๕/ขวด ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

๓ มูลแพะ ๘๐๐ กระสอบ ๓๐/
กระสอบ

๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐

๔ ผักต่าง ๆ - - ๖๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ๕๖,๕๐๐

๕ แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากแพะ

๖๐,๕๐๐ - ๖๐,๕๐๐ ๑๘,๑๕๐ ๔๒,๓๕๐

รวม ๔๒๑,๐๐๐ ๑๒๙,๙๐๐ ๒๙๑,๑๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

l ศูนย์เรียนรู้มีการท�าสวนผสมผสาน ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก และสัตว์ 

ของครัวเรือน นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนจากผักและสัตว์ที่เหลือจากการรับ

ทานโดยการน�าไปจ�าหน่ายภายในชุมชน

l มีความมุ่งมั่นที่จะหาหนทางพัฒนากิจการนมแพะของตนเองให้อยู่รอดอย่างสุจริต และ

สามารถเข้าไปอยู่ในกระแสของตลาดโดยไม่ท�าการเบียดเบียนผู้อื่น

l การวางแผนของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีมุ่ง่เน้นการพฒันากจิการแบบค่อยเป็นค่อยไปควบคูก่บัการ

พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ชัดเจนคือมุ่งเน้นที่จะพัฒนาชีสนมแพะ

โฮมเมด และท�าการขายชีสนมแพะโฮมเมดในตลาดเฉพาะ

l มีการปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

l มกีารใช้ชวีติแบบพอเพยีง และท�าสวนผสมผสานโดยผกัและสตัว์ทีเ่หลอืจากการบรโิภคถงึ

น�าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ

ปัจจุบันได้ผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และด้านการแปรรูปผลผลิต

ได้อย่างลงตวั สามารถจดัสรรพืน้ทีใ่ห้ได้ใช้ประโยชน์สงูสดุ มรีายได้จากการจ�าหน่ายผลผลติการแปรรปู

อย่างต่อเนื่อง มีเวลาอยู่กับครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นตามล�าดับ มีเงินเก็บออม 

สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้อุดมการณ์ เรียนรู้กิจกรรม โดยในทุก ๆ กิจกรรม

จะมีการค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มอบน�้าใจ แนะน�าสิ่งดี ๆ ให้กับเพื่อนบ้าน และสามารถ

น้อมน�าแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็วชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาปรับใช้จนเป็นสถานท่ีเรียนรู้ เหมาะส�าหรับผู้สนใจ

ทั่วไป โดยสามารถเข้ามาเรียนรู้อย่างใกล้ชิด สัมผัสองค์ความรู้ น้อมน�าแนวพระราชด�าริ มองเห็นวิถี

ชีวิต อยู่อย่างไม่ฝืนธรรมชาติ แต่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ทรัพยากรสมบูรณ์ บริหารจัดการ

พื้นที่อย่างเหมาะสม จิตใจพร้อมจะเป็นผู้ให้อย่างเต็มที่

8. จ�านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า คน/ปี

9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ

l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

ส�ำนักงำน กปร.
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10. หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มหีลกัสตูรฝึกอบรมเกีย่วกบัการเลีย้งแพะนม ๒ สายพนัธุ ์คอื พนัธุแ์องโกลนเูบยี และพนัธุ์

ซาแนน

l มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตผักผสมผสาน เช่น กล้วย ถั่วพู ถั่วฝักยาว ฟักทอง

l มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มปริมาณสารอาหารในดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และ

น�้าหมักชีวภาพที่มาจากการผลิตด้วยตนเอง

l หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน�้าหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในแปลงเกษตร

ผสมผสาน และใช้ลดกลิ่นของมูลสัตว์

11. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การต่อยอดนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ให้ได้รับมาตรฐานการรับรอง 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น

l การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

l ประสานช่องทางการตลาดและกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ 

l การขยายความรู้ให้เกิดการผลิตในลักษณะของกลุ่มหรือเครือข่าย 

l การเพ่ิมองค์ความรู้เรื่องแพะนม ด้วยการศึกษา วิจัย ทดลองร่วมกันระหว่างศูนย์ศึกษา     

การพัฒนาฯ กับศูนย์เรียนรู้ฯ 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

12. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๔ ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย อาคารฝึกอบรม อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

สวนเกษตรผสมผสาน แปลงปลูกหญ้า โรงเลี้ยงแพะ เป็นต้น

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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๔.๑.๒ ศักยภำพของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ 

   ๔.๑.๒.๑ ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ 

        เนื่องจากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ศึกษา ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความเหมือนกันในแง่

ของเวลาการจัดตั้ง แต่มีความแตกต่างตามลักษณะส�าคัญในด้านจุดเด่นความถนัด หรือสาระส�าคัญ

ของการน�าความรูไ้ปปฏบิตั ิจงึท�าการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบ โดยการจ�าแนกออกเป็น ๒ กลุม่หลกั คอื 

กลุม่การผลติภาคเกษตร และกลุม่ผลติภาคเกษตรและแปรรปู ท�าการวเิคราะห์เชงิลกึถงึศกัยภาพและ

ความส�าเร็จที่ต่างกันภายในกลุ่มได้ชัดเจน โดยจ�าแนกเป็นกลุ่มย่อย ดังต่อไปนี้

   ๑. กลุ่มกำรผลติภำคเกษตร คอื กลุม่ทีม่คีวามโดดเด่นในแง่ของการผลติพชืและสัตว์ 

โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มย่อย คือ 

    ๑.๑) กลุม่ย่อยเกษตรผสมผสำนและทฤษฎใีหม่ คอื กลุม่ทีม่กีารผลติพชืและสตัว์

ที่หลากหลาย แต่มีความโดดเด่นในแง่ของการจัดการตามหลักเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ 

    ๑.๒) กลุ่มย่อยกำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจ คือ กลุ่มที่มีความโดดเด่นในการผลิตเห็ด

เศรษฐกิจ บางรายอาจมีการท�าเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ร่วมด้วย แต่ไม่โดดเด่นเท่ากับการ

ผลิตเห็ด 

    ๑.๓) กลุม่ย่อยกำรผลติกบ คอื กลุม่ทีม่คีวามโดดเด่นและเชีย่วชาญในการผลติกบ

แบบครบวงจร

   ๒. กลุ่มผลิตภำคเกษตรและแปรรูป คือ กลุ่มที่มีความโดดเด่นในแง่ของการน�า

ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อยคือ 

     ๒.๑) กลุ่มย่อยแปรรูป OTOP คือ การรวมกลุ่มของคนในชุมชน น�าผลผลิต

ทางการผลิตภาคเกษตรและเกษตรมาแปรรูปในลักษณะ หรือกลุ่มวิสาหกิจ 

     ๒.๒) กลุม่ย่อยกำรผลติภำคเกษตรและแปรรปูเบือ้งต้น คอื กลุม่ทีน่�าเอาผลผลติ

ภาคเกษตรท่ีตนเองผลติได้มาเพิม่มลูค่าด้วยการแปรรปูเบือ้งต้นและมกีารจดัการในลกัษณะรายเดีย่ว 

ตำรำงที่ ๔-๑ ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ จ�ำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ ร้อยละ

๑. กลุ่มการผลิตภาคเกษตร ๗ ๔๖.๗๐

    ๑.๑ กลุ่มย่อยเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ ๕ ๓๓.๓๐

    ๑.๒ กลุ่มย่อยการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ๑ ๖.๗๐

    ๑.๓ กลุ่มย่อยการผลิตกบ ๑ ๖.๗๐

๒. กลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรรูป ๘ ๕๓.๓๐

    ๒.๑ กลุ่มย่อยแปรรูป OTOP ๑ ๖.๗๐

    ๒.๒ กลุ่มย่อยการผลิตภาคเกษตรและ แปรรูปเบื้องต้น ๗ ๔๖.๗๐

รวม ๑๕ ๑๐๐.๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๔.๑.๒.๒ ศักยภำพของศูนย์เรียนรู้ฯ 

การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ด�าเนินการตามธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เป็นเหตุและผล                   

ดังกล่าวคือ

ในส่วนแรกเป็นสาระส�าคญัของเหต ุหรอืปัจจยัส�าคญัท่ีแสดงศกัยภาพของศนูย์เรยีนรูฯ้ แต่ละ

กลุ่มหลัก และภายในกลุ่มย่อย ประกอบด้วย

ก. คุณสมบัติส่วนบุคคลของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

ข. ปัจจยัแวดล้อมทีท่�าให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ สามารถน�าความรูไ้ปปฏิบัติจนเกดิผล โดยเน้นทีแ่หล่ง

น�้าและความพอเพียงของแหล่งน�้า

ค. ปัญหาและความต้องการที่ส�าคัญที่สุด

ทั้ง ๓ ส่วนเป็นแรงผลักที่มีพลังท�าให้เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละรายต้องขวนขวาย ต่อสู้ เพื่อ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้พยายามแสวงหาแนวทาง ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และจากแหล่งอื่น ได้พยายามน�าไปปฏิบัติจนได้ผล กลายเป็นเกษตรกร

ตวัอย่าง และต่อมาจงึได้รับการคดัเลอืกและสนบัสนนุจากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ให้เป็นศนูย์เรียนรูฯ้ 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีแรงผลักเริ่มต้น ประกอบด้วยปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรจากพืชเชิงเดียวที่ท�าให้

ขาดทุน นิเวศถูกท�าลาย และวิถีชีวิตที่ไม่ม่ันคง ปัญหาเก่ียวกับอาชีพอื่น ๆ รวมถึงอาชีพนอกภาค

เกษตรทีแ่ม้จะมีรายได้แตว่ิถีชีวิตและครอบครัวมีความเดือดรอ้นและปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมถูกท�าลาย ซึ่งส่งผลกระทบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และชุมชนเป็นอย่างมาก

จากข้อมูล ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติส่วนบุคคลของเจ้ำของศูนย์เรียนรู้ฯ

ตำรำงที่ ๔-๒ คุณสมบัติส่วนบุคคลของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(ราย)

คุณสมบัติส่วนบุคคล (ราย)

ภูมิล�าเนาเดิม อาชีพเดิม
ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เดิม

๑.กลุ่มการผลิตภาคเกษตร (๗) ในหมู่บ้าน (๒)
นอกหมู่บ้าน (๕)

เกษตรกร (๔)
พนักงานเอกชน 
(๑)
ค้าขาย (๑)
รับจ้างทั่วไป (๑)

ด้านเกษตรกรรม 
(๖)
ประกอบธุรกิจ (๑)

    ๑.๑ กลุ่มย่อยเกษตรผสมผสานและ
          ทฤษฎีใหม่ (๕)

ในหมู่บ้าน (๒)
นอกหมู่บ้าน (๓)

เกษตรกร (๒)
พนักงานเอกชน 
(๑)
ค้าขาย (๑)
รับจ้างทั่วไป (๑)

ด้านเกษตรกรรม 
(๔)
ประกอบธุรกิจ (๑)

    ๑.๒ กลุ่มย่อยการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๑) นอกหมู่บ้าน (๑) เกษตรกร (๑) ด้านเกษตรกรรม 
(๑)

ส�ำนักงำน กปร.
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ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(ราย)

คุณสมบัติส่วนบุคคล (ราย)

ภูมิล�าเนาเดิม อาชีพเดิม
ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เดิม

    ๑.๓ กลุ่มย่อยการผลิตกบ (๑) นอกหมู่บ้าน (๑) เกษตรกร (๑) ด้านเกษตรกรรม (๑)

๒. กลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๘) ในหมู่บ้าน (๖)
นอกหมู่บ้าน (๒)

เกษตรกร (๓)
รับราชการ (๑)
พนักงานเอกชน (๓)
รับจ้างฝีมือ (๑)

ด้านเกษตรกรรม(๔)
ฝีมือ (๒) 
เลี้ยงสัตว์ (๑)
โปรแกรมเมอร์ (๑)

    ๒.๑ กลุ่มย่อยแปรรูป OTOP (๑) ในหมู่บ้าน (๑) รับจ้างฝีมือ (๑) ฝีมือ (๑)

    ๒.๒ กลุ่มย่อยการผลิตภาคเกษตรและ 
แปรรูปเบื้องต้น (๗)

ในหมู่บ้าน (๕)
นอกหมู่บ้าน (๒)

เกษตรกร (๓)
รับราชการ (๑)
พนักงานเอกชน (๓)

ด้านเกษตรกรรม (๔)
ฝีมือ (๑) 
เลี้ยงสัตว์ (๑)
โปรแกรมเมอร์ (๑)

รวม

ในหมู่บ้าน (๘)
นอกหมู่บ้าน (๗)

เกษตรกร (๗)
รับราชการ (๑)
ค้าขาย (๑) 
พนักงานเอกชน (๔)
รับจ้างฝีมือ (๑)
รับจ้างทั่วไป (๑)

ด้านเกษตรกรรม (๑๐)
ฝีมือ (๒) 
ประกอบธุรกิจ (๑)
เลี้ยงสัตว์ (๑)
โปรแกรมเมอร์ (๑)

จากข้อมูลตาราง ๔-๒ พบว่า ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๒ กลุ่ม มีความหลากหลายด้าน

คุณสมบัติส่วนบุคคล คือ  กลุ่มการผลิตภาคเกษตรทั้งหมด ๗ ราย มีภูมิล�าเนาเดิมในหมู่บ้าน ๒ ราย 

และนอกหมู่บ้าน ๕ ราย โดยในกลุ่มนี้ มีอาชีพเดิมที่มีอาชีพเกษตร ๔ ราย และที่มีผู้ที่เคยท�างานนอก

ภาคเกษตร ๓ ราย เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์เดิม

ด้านเกษตรกรรม โดยมีเพียง ๑ ราย ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เดิมด้านประกอบธุรกิจ

ส�าหรับกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป ทั้งหมด ๘ ราย พบว่า มีความหลากหลายด้าน

คุณสมบัติส่วนบุคคลเช่นกันคือ มีภูมิล�าเนาเดิมในหมู่บ้าน ๖ ราย และนอกหมู่บ้าน ๒ ราย โดยใน

กลุ่มนี้ มีอาชีพเดิมที่มีอาชีพเกษตร ๓ ราย รับราชการ ๑ ราย พนักงานเอกชน ๓ ราย และรับจ้าง

ฝีมือ ๑ ราย ในส่วนของความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เดิม พบว่า เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ในกลุ่มนี้

ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เดิมด้านเกษตรกรรม ๔ ราย ฝีมือ ๒ ราย เลี้ยงสัตว์ ๑ 

ราย และที่ส�าคัญมี ๑ ราย ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เดิมด้านโปรแกรมเมอร์

ข. แหล่งน�้ำและควำมพอเพียงของน�้ำ

 (๑) แหล่งน�้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติส�าคัญของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๓ แหล่งน�้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ประโยชน์

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(ราย)

แหล่งน�้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ประโยชน์ (ราย)

ชลประทาน ธรรมชาติ สระน�้า บาดาล บ่อน�้าตื้น ประปา

๑.การผลิตภาคเกษตร 
(๗)

- - ๔ ๒ ๒ ๖

   ๑.๑ เกษตรผสมผสาน
และทฤษฎีใหม่ (๕)

- - ๔ ๒ ๑ ๕

   ๑.๒ ผลิตเห็ด (๑) - - - - - ๑

   ๑.๓ ผลิตกบ (๑) - - - - ๑ -

๒.การผลิตภาคเกษตร
และแปรรูป (๘)

๑ - ๕ ๑ ๔ ๘

   ๒.๑ OTOP (๑) - - ๑ - ๑ ๑

   ๒.๒ ผลิตภาคเกษตร
และแปรรูปเบื้องต้น (๗)

๑ - ๔ ๑ ๓ ๗

รวม ๑ - ๙ ๓ ๖ ๑๔

จากตารางที่ ๔-๓ พบว่า แหล่งน�้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่กลุ่มการผลิตภาค

เกษตร มีการใช้น�้าจากหลายแหล่ง และแหล่งที่ส�าคัญคือประปาหมู่บ้าน สระน�้าและบ่อน�้าตื้น ตาม

ล�าดับ ส่วนกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น ใช้น�้าจากประปาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาใช้             

แหล่งน�้าจากสระน�้า บ่อน�้าตื้น บาดาลและระบบชลประทาน ตามล�าดับ 

 (๒)  ความพอเพียงของน�้าที่ใช้

ตำรำงที่ ๔-๔ ระดับความพอเพียงของน�้าที่ใช้

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้
(รำย)

ระดับควำมพอเพียง (รำย)

น้อย ปำนกลำง มำก

๑. การผลิตภาคเกษตร (๗) ๑ ๓ ๓

    ๒.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๕) ๑ ๑ ๓

    ๒.๒ ผลิตเห็ด (๑) - ๑ -

    ๒.๓ ผลิตกบ (๑) - ๑ -

๒. การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๘) - ๑ ๗

    ๓.๑ OTOP (๑) - - ๑

    ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๗) - ๑ ๖

รวม ๑ ๔ ๑๐

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที่ ๔-๔ พบว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกกลุ่มมีความพอเพียงของน�้าที่ใช้อยู่ในระดับมาก 

จ�านวน ๑๐ ราย มีเพียงส่วนน้อยของกลุ่มการผลิตภาคเกษตร  และกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป

ที่มีความพอเพียงในระดับปานกลาง แสดงว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ส่วนใหญ่นอกจากจะจัดหาแหล่งน�้าตาม

ลักษณะของกิจกรรมแล้ว ยังมีการได้มาและใช้ประโยชน์ซึ่งน�้าค่อนข้างดี

ค. ปัญหำและควำมต้องกำรที่ส�ำคัญที่สุด

 (๑)  การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในอาชีพ หรืองานส�าคัญก่อนที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

จนท�ามีแรงผลักดันให้เกิดการลุกขึ้นมาสู้ท�าใหม่หรือแก้ไขปัญหา

 ตำรำงที่ ๔-๕ ปัญหาที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ปัญหำที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (รำย)

ปัญหำอำชีพภำค
เกษตรจำกพืช

เชิงเดี่ยว

ปัญหำอำชีพนอก
เกษตร หรือมีควำม

ต้องกำรใช้ชีวิต
แบบพอเพียง

ปัญหำด้ำน
ทรพัยำกรธรรมชำติ

ถูกท�ำลำย

๑. การผลิตภาคเกษตร (๗) ๔ ๗ ๐.๐๐

    ๑.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ 
(๕)

๒ ๕ ๐.๐๐

    ๑.๒ ผลิตเห็ด (๑) ๑ ๑ ๐.๐๐

    ๑.๓ ผลิตกบ (๑) ๑ ๑ ๐.๐๐

๒. การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๘) ๓ ๗ ๑.๐๐

    ๒.๑ OTOP (๑) ๐ ๑ ๐.๐๐

    ๒.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้อง
ต้น (๗)

๓ ๖ ๑.๐๐

รวม ๗ ๑๔ ๑.๐๐

จากตารางที่ ๔-๕ ปัญหาที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ พบว่า ส่วนใหญ่ศูนย์เรียนรู้ฯ ต้อง

เผชิญกับปัญหาอาชีพนอกเกษตร หรือมีความต้องการใช้ชีวิตแบบพอเพียงถึง ๑๔ ราย และปัญหา

อาชีพภาคเกษตรจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวจ�านวน ๗ ราย มีเพียง ๑ ราย ท่ีมีปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลาย

 (๒) การเปลี่ยนแปลงของปัญหาและความต้องการหลังจากเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

 เพื่อเป็นการประเมินว่า ณ ปัจจุบันเมื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วปัญหาและความต้องการที่

ส�าคัญได้รับการแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับแรงผลักดันเริ่มต้น อย่างไร

 การรับทราบและเห็นว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีทั้งความรู้และแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน สามารถจะช่วยเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ แก้ปัญหาที่ส�าคัญที่เขาเผชิญและต้องการ

เปลี่ยนแปลงได้ เป็นข้อมูลท่ีทุกศูนย์เรียนรู้ฯ ระบุอย่างชัดเจน แต่เพ่ือเป็นการวิเคราะห์เพ่ิมเติมว่า

ศนูย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ มภีารกจิทีต้่องท�าหน้าทีน่ีอ้ยูแ่ล้ว แต่ความส�าเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้ 

จะมมีากขึน้เพยีงใดขึน้อยูก่บัระดบัความเข้มข้นในการตดิต่อสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าทีข่องศนูย์ศกึษาการ

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พฒันาเขาหนิซ้อนฯ ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลงั ดงันัน้การทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ เข้าไป

มีส่วนส�าคัญต่อการแก้ปัญหาจึงแสดง ถึงระดับความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที ่๔-๖ ระดบัความเข้มข้นในแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหากบัศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ระดับควำมเข้มข้น (คะแนนเฉลี่ย)*

สัมพันธ์กับ
เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์

ศึกษำ
กำรพัฒนำฯ

เข้ำรับกำรอบรม  
ดูงำน กำรสำธิต

จำกศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำฯ

ควำมต่อเนื่องและ
ควำมสัมพันธ์กับ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย

ขยำยผล

๑. การผลิตภาคเกษตร (๗) ๒.๙ ๒.๓ ๒.๔๐

    - เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่(๕)
    - ผลิตเห็ด (๑)
    - ปศุสัตว์ (๑)

๓.๐
๒.๐
๓.๐

๒.๖
๑.๐
๒.๐

๒.๖๐
๒.๐๐
๒.๐๐

๒. การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๘) ๓.๐ ๒.๕ ๒.๕๐

   - OTOP (๑)
   - ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๗)

๓.๐
๓.๐

๓.๐
๒.๔

๓.๐๐
๒.๔๐

* คะแนนเต็มเท่ากับ ๓.๐๐

จากตารางที ่๔-๖ สรุปได้ว่า ศูนย์เรยีนรูฯ้ แทบทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยาย

ผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อย่างดีทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการติดต่อเพื่อแก้ปัญหา

ทีส่�าคัญ ทัง้การได้เข้ารบัการอบรม ศกึษา ดงูาน การสาธติกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ เป็น

อย่างดีและมีความต่อเนื่องในทุกกลุ่ม

ตำรำงที่ ๔-๗ การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับปัญหาและความต้องการหลังจากที่ได้เป็นศูนย์                

เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้
(รำย)

ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไข (รำย) เกิดควำม
ยั่งยืนของ

กำรผลิตและ
วิถีชีวิต

ด้ำนอำชีพ
ภำคเกษตร

ด้ำนอำชีพ
นอกเกษตร

ด้ำนกำร
อนุรักษ์

๑. การผลิตภาคเกษตร (๗) ๗ ๗ ๕ ๓

    ๑.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ 
(๕)

๕ ๕ ๔ ๓

    ๑.๒ ผลิตเห็ด (๑) ๑ ๑ ๑ ๐

    ๑.๓ ผลิตกบ (๑) ๑ ๑ ๐ ๐

๒. การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๘) ๔ ๗ ๘ ๕

    ๒.๑ OTOP (๑) ๐ ๑ ๑ ๐

    ๒.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป          
เบื้องต้น (๗)

๔ ๖ ๗ ๕

รวม ๑๑ ๑๔ ๑๓ ๘

ส�ำนักงำน กปร.
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รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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จากตารางที ่๔-๗ พบว่า การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัปัญหาและความต้องการหลงัจากทีไ่ด้เป็น

ศูนย์เรียนรู้ฯ พบว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ ส่วนใหญ่ได้ผลทั้งด้านการแก้ปัญหาด้านอาชีพนอกภาคเกษตรและ

ด้านอาชพีในภาคเกษตร นอกจากนีย้งัมด้ีานการอนรุกัษ์ทีไ่ด้รบัการแก้ไขด้วย และทีน่่าสนใจคอืมศีนูย์

เรียนรู้ฯ จ�านวนเกินกว่าครึ่งเริ่มระบุถึงผลการเกิดความยั่งยืนของการผลิตและวิถีชีวิตอีกด้วย

๔.๑.๒.๓ ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริที่ได้มำประยุกต์และใช้โดยศูนย์เรียนรู้ฯ

ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเป็นปัจจัยส�าคัญที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ แสวงหา ได้รับ และน�า

ไปประยกุต์สูก่ารปฏบิตัใินเรือ่งทีส่�าคญัจนประสบความส�าเรจ็ ในแง่นีถ้อืว่าการให้มศีนูย์เรยีนรูฯ้ เพือ่

การขยายความรู้สู่พื้นที่ สู่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยการสนับสนุนของ ส�านักงาน กปร. และโดยการ

ปฏิบัติโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริอย่างมาก

ประเด็นที่วิเคราะห์จากข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ จ�าแนกตามกลุ่มหลักและ

กลุ่มย่อย ประกอบไปด้วย

 ก. การได้มาซึ่งความรู้ หรือแหล่งความรู้ตามแนวพระราชด�าริของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้

จ�าแนกออกเป็น ๓ แหล่งส�าคัญ คือ ๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ๒) จากการขวนขวาย 

คือการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองและการทดลองปฏิบัติเอง และ๓) จากหน่วยงานภายนอก โดย

สามารถสรุปสาระส�าคัญได้จากจากตารางดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๘ การได้มาซึ่งความรู้ตามแนวพระราชด�าริของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริของเจ้ำของศูนย์เรียนรู้ฯ (รำย)

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ขวนขวำยด้วยตนเอง หน่วยงำนภำยนอก

๑. การผลิตภาคเกษตร 

(๗)

ล�าดับแรก  = ๕ ราย

ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ล�าดับแรก  = ๑ ราย

ล�าดับที่สอง = ๖ ราย

ไม่ได้รับ      = ๕ ราย

ล�าดับแรก   = ๑ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

   - เกษตรผสมผสานและ

     ทฤษฎีใหม่ (๕)

   - เห็ด (๑)

   - กบ (๑)

ล�าดับแรก  = ๔ ราย

ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ล�าดับแรก  = ๑ ราย

ล�าดับแรก  = ๑ ราย

ล�าดับที่สอง = ๔ ราย

ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ไม่ได้รับ = ๔ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ล�าดับแรก   = ๑  ราย

ไม่ได้รับ = ๑ ราย

๒. การผลิตภาคเกษตร

และแปรรูป (๘)

ล�าดับแรก  = ๔ ราย

ล�าดับที่สอง = ๔ ราย

ล�าดับแรก  = ๔ ราย

ล�าดับที่สอง = ๔ ราย

ไม่ได้รับ     = ๔ ราย

ล�าดับที่สาม = ๔ ราย

    -  OTOP (๑)

    - ผลิตภาคเกษตร 

      แปรรูปเบื้องต้น (๗)

ล�าดับแรก  = ๓ ราย

ล�าดับแรก  = ๓ ราย

ล�าดับที่สอง = ๔ ราย

ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ล�าดับแรก  = ๔ ราย

ล�าดับที่สอง = ๓ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ไม่ได้รับ     = ๔ ราย

ล�าดับที่สาม = ๓ ราย

จากตารางที ่๔-๘ พบว่า ในระดบักลุม่หลกัทัง้ ๒ กลุม่ การได้มาซึง่ความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการ 

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ ทั้งล�าดับความส�าคัญก่อน-หลังและระดับความรู้ที่ได้รับ เมื่อพิจารณาเป็นราย

กลุม่พบว่า กลุม่การผลติภาคเกษตรจะมคีวามเข้มข้นจากในการได้มาซึง่ความรู้จากศนูย์ศกึษาพฒันา

เขาหนิซ้อนฯ และการขวนขวายด้วยตนเองในระดบัทีเ่ท่ากนั ส่วนความรูจ้ากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะ

อยู่ในล�าดับท้ายสุด

ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป จะมีความเข้มข้นในการได้มาซึ่งความรู้และ

ระดบัของความรูท้ีม่าจากหน่วยงานภายนอกมากกว่ากลุม่อืน่ ๆ  และความรู้จากศนูย์ศกึษาพฒันาเขา

หินซ้อนฯ และขวนขวายด้วยตนเองในระดับที่เท่ากัน

 ข. ความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่ได้มาประยุกต์และใช้โดยศูนย์เรียนรู้ฯ โดยความส�าเร็จ

ของศนูย์เรียนรู้ฯ ขึน้อยูก่บัความรูต้ามแนวพระราชด�ารทิีส่่วนใหญ่ได้มาจากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขา

หินซ้อนฯ ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นและมีการค้นคว้าเพิ่มเติม น�าไปสู่การทดลองปฏิบัติจน

ได้ผลซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญในการประเมิน ซ่ึงจากข้อมูลที่ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ พบว่าเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีการน�าเอาความรู้ตั้งต้นจากศูนย์

ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ ไปปรบัใช้ในพืน้ทีข่องตนเองอย่างหลากหลาย สรปุสาระส�าคัญได้ดงันีค้อื

ตำรำงที ่๔-๙ การน�าความรูต้ามแนวพระราชด�ารจิากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ ไป

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของทั้ง ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ควำมรู้และกิจกรรม

๑. ทิม คณะเสน - การท�าเกษตรผสมผสาน 

- การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยหมัก  ผลิตและใช้น�้าหมักชีวภาพในพืชผัก  

- ผลิตสารไล่แมลงจากสมุนไพร และผลิตน�้าส้มควันไม้เพื่อใช้ในการไล่แมลง

๒. เครือวรรณ               

    จันทศรี

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลไม้ดองและแช่อิ่ม ได้แก่ มะดัน มะกอก 

น�้าผลไม้ ฯลฯ 

- การท�าเกษตรผสมผสาน ในบริเวณบ้าน โดยปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง

- การปรับปรุงดิน  มีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยหมัก  ผลิตและใช้น�้าหมัก 

ชีวภาพในพืชผัก  ผลิตสารไล่แมลงจากสมุนไพร  

๓. ทรัพย์ถวิล  สุขศิริ - การท�าเกษตรผสมผสาน 

- แปลงนา, แปลงพืช, พืชผัก  ปลูกพืชผักปลอดเกษตร ได้แก่ ประดู่ ชิงชัน  ยางนา 

โมก ฯลฯ

- การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกไม้ประดับใส่กระถางจ�าหน่าย ได้แก่ ชวนชม  และ

ปลูกไม้ตัดดอก ตัดจ�าหน่าย 

- การปรับปรุงดิน  มีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยหมัก  ผลิตและใช้น�้าหมัก

ชีวภาพในพืชผัก  ผลิตสารไล่แมลงจากสมุนไพร  

๔. ประสิทธิ์  เส็งมี - การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน นางรม เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอน เห็ดขอน

ขาว เห็ดหลินจือ 

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ ควำมรู้และกิจกรรม

๕. ปราณี  สังอ่อนดี - การท�าเกษตรผสมผสาน ได้แก่ ปลูกไม้ผล พืชผักสมุนไพร

- การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเป็ดไข่ 

- การเลี้ยงปลาธรรมชาติ  

- การปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชายใต้ต้นมะม่วง  ข่า ฯลฯ

- การปรับปรุงดิน  มีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยหมัก  ผลิตและใช้น�้าหมัก

ชีวภาพในพืชผัก  ผลิตสารไล่แมลงจากสมุนไพร  

๖. สมคิด  เพ็งบุปผา - การปลูกพืชผสมผสาน เช่นกะเพรา โหระพา ยี่หร่า ผักชีฝรั่ง ตะไคร้ มะกรูด ปลูก

พืชผัก

- การปลูกไม้ผล  เช่น มะม่วง  มะยงชิด  ขนุน  พุทราซุปเปอร์จัมโบ กล้วย และ

พุทรา ๓ รส

- การจัดท�าแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง

พังทลายของหน้าดิน

๗. ส�าเนาว์  พึ่งมา - การท�าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น แปลงนา  ปลูกมันส�าปะหลัง 

และ พืชสวนครัว เช่น ต้นหอม ถั่วฝักยาว กุ้ยช่าย บวบเหลี่ยม บวบงู 

- การจัดท�าแปลงสาธิตการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังโดยใช้ระบบเทปน�้าหยด

- การปรับปรุงบ�ารุงดิน  มีโรงผลิตปุ๋ยหมักน�้าชีวภาพ

๘. น�้าผึ้ง เกตุขวาง - การท�าปุ๋ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ยหมักจากพืชสด หัวปลา จุลินทรีย์ขั้วเหนียว 

- การท�าเกษตรผสมผสานที่เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี เช่น ชะมวง ยอดติ้ว มันปู สะเม็ด 

มะกอกป่า แต้ว มะตูมแขก กระเพรา  ยอดแค กล้วย พริกขี้หนู เสาวรส กล้วย 

ชะอม 

- การเลี้ยง ไก่ เป็ด แพะ ปลาดุก 

๙. อภิรมย์ ผาวันดี - การปลูกพืชแบบผสมผสานที่เอื้อต่อธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร

- การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ/ท�าน�้าหมักสมุนไพรไล่แมลง  ท�าน�้าหมักจุลินทรีย์  ปุ๋ย              

น�้าหมักชีวภาพ  ปลูกพืชผักปลอดสาร

- การเลี้ยงสัตว์ เช่น กบ ปลา 

- การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ได้แก่ น�้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ น�้าลูกหม่อน น�้า

สมุนไพรต่างๆโดยจะใช้ผลผลิตที่ได้จากสวนมาแปรรูปและท�ากันเองภายในครัว

เรือน

๑๐. นภา เข็มมุข - การท�าเกษตรผสมผสาน เช่น ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ

- การท�าปุ๋ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

๑๑. ส�าเริง วงศ์สุรินทร์ - การผลิตและจ�าหน่ายกับเศรษฐกิจ

๑๒. สบัน ทะนวนรัมย์ - การเลี้ยงแพะนม

- การผลิตและแปรรูปนมแพะ เช่น สบู่ ชีสนมแพะ

- การปลูกพืชผักผสมผสาน

๑๓. ธงชาติ จันทศรี - การผลิตและแปรรูปเห็ด

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ ควำมรู้และกิจกรรม

๑๔. นิรุจน์ ศรีเกษม - การผลิตพืชผักและสมุนไพร เช่น ถั่วดาว มะนาว 

- การผลิตเห็ดฟาง

- การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ สารไล่แมลงจากธรรมชาติ

- การผลิตกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น วอเตอร์เครส ถั่วดาวอินคา มะนาว จิงจูฉ่าย

- การแปรรูปผลผลิตจากพืชพรรณธรรมชาติ เช่น สบู่ แชมพูจากต้นวอเตอร์เครส ชา

ถั่วดาวอินคา 

๑๕. สมโชติ บุญมี - การปลูกพืชแบบผสมผสาน การเกษตรที่เอื้อต่อธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใน

การเกษตร เช่น กล้วย มะนาว มะม่วง ฝรั่ง มะละกอ 

- การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ/ท�าน�้าหมักสมุนไพรไล่แมลง ท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยน�้า

หมักชีวภาพ 

- การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กบ ปลา

จะเห็นได้ว่าความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่ส่วนใหญ่ได้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา            

หนิซ้อนฯ เป็นตวัตัง้ต้นได้มกีารบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่และมกีารค้นคว้าเพ่ิมเตมิ น�าไปสูก่ารทดลอง

ปฏิบัติจน ได้ผล ซึ่งจากการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๑๕ ศูนย์         

เรียนรู้ฯ สามารถจ�าแนกความรู้ที่ได้บูรณาการออกเป็น ๖ กลุ่มส�าคัญ คือ

๑)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องพืช

๒)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องสัตว์

๓)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

๔)  ความรูต้ามแนวพระราชด�ารกิารอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

และการจัดการดินเพื่อการผลิตภาคเกษตร 

๕)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องเกษตรที่ยั่งยืน 

๖)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในแต่ละกลุม่องค์ความรู ้ได้มกีารจ�าแนกศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีใ่ช้การได้มาซึง่ความรูจ้ากศนูย์ศกึษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการขวนขวายเพิ่มเติม และการประยุกต์

โดยการทดลองปฏิบัติของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีสาระส�าคัญแสดงในตารางดังต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๑๐ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องพืช

ควำมรู้เรื่องพืช ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่น�ำควำมรู้ไปใช้

กำรได้มำซึ่งควำมรู้ กำรประยุกต์โดย
ทดลองปฏิบัติ

๑.พืชไร่ เกษตรผสมผสานและ
ทฤษฎีใหม่ (๒)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

๒.พืชผัก เกษตรผสมผสานและ
ทฤษฎีใหม่(๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๕ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๕ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๓ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย

๕ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๓.ข้าว เกษตรผสมผสานและ
ทฤษฎีใหม่ (๒)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๒)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

๔.เห็ด ผลิตเห็ด (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๒)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

๕.สมุนไพร ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๔)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๓ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๔ ราย

๔ ราย

๖.ไม้ผล เกษตรผสมผสานและ
ทฤษฎีใหม่ (๔)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๔ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๔ ราย

๔ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓. ราย

๐ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
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ตำรำงที่ ๔-๑๑ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องสัตว์

ควำมรู้เรื่องสัตว์
ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ที่น�ำควำมรู้ไปใช้
กำรได้มำซึ่งควำมรู้

กำรประยุกต์
โดยทดลอง

ปฏิบัติ

๑.วัว เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๑)

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๒.กบ เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๒)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๑)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๓. แพะ เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๑)

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

๔.เป็ด เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๑)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๒)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๒ ราย

๕.ปลา เกษตรผสมผสาน (๔) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๔ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๔ ราย

๔ ราย

ผลิตกบ (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๓ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๓ ราย

๖.ไก่ เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๒)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๑๒ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ควำมรู้เรื่องกำร
แปรรูป

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่น�ำควำมรู้ไปใช้

กำรได้มำซึ่งควำมรู้
กำรประยุกต์
โดยทดลอง

ปฏิบัติ

๑.แปรรูป (นม) ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

๒.แปรรูป (เห็ด) ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๑)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๓.แปรรูป (สมุนไพร) ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๔)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๔ ราย

๔ ราย

๔.แปรรูป (พืชสวน) ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๑)

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

๕.แปรรูป (ไม้ผล) ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๑)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ตำรำงที่ ๔-๑๓ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และจัดการดินเพื่อการเกษตร

ควำมรู้เรื่องกำร
อนุรักษ์

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่น�ำควำมรู้ไปใช้

กำรได้มำซึ่งควำมรู้ กำรประยุกต์
โดยทดลอง

ปฏิบัติ

๑.ความอุดมสมบูรณ์
ของป่า

เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๑)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๒.การอนุรักษ์
ทรัพยากร ดิน น�้า ป่า

เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๒)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

๓.อนุรักษ์ดิน (หญ้า
แฝก)

เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๔ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย

๕ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๓ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

๔.จัดการดิน เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๕ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๔ ราย

๕ ราย

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ควำมรู้เรื่องกำร
อนุรักษ์

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่น�ำควำมรู้ไปใช้

กำรได้มำซึ่งควำมรู้ กำรประยุกต์
โดยทดลอง

ปฏิบัติ

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๕ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๔ ราย

๕ ราย

๕.ปุ๋ย เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๕ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย

๕ ราย

ผลิตภาคเกษตร และแปรรูป
เบื้องต้น (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๕ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๔ ราย

๔ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ตำรำงที่ ๔-๑๔ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องเกษตรที่ยั่งยืน

ควำมรู้เรื่องกำร
อนุรักษ์

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่น�ำควำมรู้ไปใช้

กำรได้มำซึ่งควำมรู้ กำรประยุกต์
โดยทดลอง

ปฏิบัติ

๑.เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่  (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๓ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

ผลิตเห็ด (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๓.ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

๒.ความรู้เกษตรผสม
ผสาน

เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
ใหม่ (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๕ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย

๕ ราย

ผลิตกบ (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย ๑ ราย

ผลิตเห็ด (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๖)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๖ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๖ ราย

๖ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที ่๔-๑๕ ความรูต้ามแนวพระราชด�ารด้ิานหลกัการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง

ควำมรู้หลักกำรทรงงำน
และปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่น�ำควำมรู้ไปใช้

กำรได้มำซึ่งควำมรู้ กำรประยุกต์
โดยทดลอง

ปฏิบัติ

๑.หลักการทรงงาน เกษตรผสมผสานและ
ทฤษฎีใหม่ (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๕ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย

๕ ราย

ผลิตกบ (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตเห็ด (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตภาคเกษตรและ
แปรรูปเบื้องต้น (๗)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๖ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๗ ราย

๗ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๒.ความรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภาคเกษตรและ
แปรรูปเบื้องต้น (๕)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๕ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย

๕ ราย

ผลิตกบ (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตเห็ด (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ผลิตภาคเกษตรและ
แปรรูปเบื้องต้น (๗)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๖ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๗ ราย

๗ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๑ ราย
จากหน่วยงานภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

จากตารางที ่๔-๑๐,๔-๑๑,๔-๑๒,๔-๑๓,๔-๑๔ และ ๔-๑๕ พบว่า ความรูต้ามแนวพระราชด�าริ

เรือ่งพชืทีเ่จ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ได้รบัและประยกุต์ ๖ ประเภท ปรากฏว่าประเภทพชืผกั มจี�านวนมาก

ที่สุดตามล�าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรผสมผสานและกลุ่มแปรรูปเบื้องต้น ทั้งที่

ได้รบัจากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ขวนขวายเพิม่เตมิ มากกว่าจากการสนับสนนุจากหน่วย

งานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และส่วนใหญ่มีการทดลองปฏิบัติ ในเรื่องพืชผักด้วย 

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเร่ืองสัตว์ ในภาพรวมมีจ�านวนศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มาจากการ

ขวนขวายและประยุกต์ใช้น้อยว่าความรู้เรื่องพืช เมื่อเรียงตามล�าดับความส�าคัญ ปลา ไก่ กบ วัว และ

เป็ด จะเป็นความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับตามล�าดับ 

ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พบว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ส่วน

ใหญ่ใช้องค์ความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพรมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มาจากการขวนขวายเพิ่มเติมและ

การทดลองปฏิบัติเป็นหลัก 

ความรู ้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการดินเพ่ือ

การเกษตร พบว่า ได้มาประยุกต์และใช้ประโยชน์ความรู้เรื่องจัดการดินรวมถึงการใช้หญ้าแฝก และ

ใช้ปุ๋ย เป็นกลุ่มความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มย่อยด้านเกษตรผสมผสาน 

ได้มาประยุกต์ และใช้ประโยชน์มากที่สุด

ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นความรู้เชิงระบบและใช้ความคิดที่

เป็นเหตุเป็นผลอย่างเชื่อมโยง ในภาพรวมไม่มีการกระจายตัวไปทั่วทุกศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ที่ส�าคัญ กลุ่ม

ศนูยเ์รยีนรูฯ้ ด้านการผลติภาคเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ยอ่ยเกษตรผสมผสาน เหด็ และสตัว์ ได้

มาประยุกต์ และใช้ประโยชน์ ด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มากที่สุด

ประเด็นสุดท้าย เป็นเรื่องความเข้าใจ และการพัฒนาการผลิตและใช้ชีวิตแบบยั่งยืน ความรู้

ตามแนวพระราชด�าริด้านหลกัการทรงงานและด้านปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง พบว่า เจ้าของศนูย์

เรียนรู้ฯ ไม่ได้มีการให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมา แต่ทั้งหมดเกิดจากการพูดคุยและสรุปจากทั้งวิธีคิด

และผลการปฏิบัติของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มาและน�าไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

แต่พบว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่และศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการผลิตเห็ด จ�านวนที่

มากพอควรมีความเข้าใจและน�าไปใช้ทั้งหลักการทรงงานฯ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑.๓ ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ 

ตามกรอบแนวคิด การประเมินผลส�าเร็จของการสนับสนุนและพัฒนาให้มีการขยายความรู้

ตามแนวพระราชด�าริ สู่เกษตรกรและผู้สนใจที่แพร่หลาย ตรงกับบริบททางนิเวศน์และสังคมที่แตก

ต่างกันในแต่ละพื้นที่ผ่านศูนย์เรียนรู้ฯ จ�าเป็นต้องวิเคราะห์ผลความส�าเร็จในหลายมิติ ถือว่าผลเป็น

เชิงประจักษ์ที่ส�าคัญที่สุด

ข้อมูลจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถชี้วัดความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ แบ่งออกได้ เป็น 

๖ มิติหลัก คือ

ส�ำนักงำน กปร.
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๔.๑.๓.๑ ควำมสมบูรณ์/ครบวงจรของกำรน�ำเข้ำปัจจัยที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน 

ตำรำงที่ ๔-๑๖ ความสมบูรณ์ของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต/จัดการทรัพยากรและนิเวศน์ของ

กลุ่มผลิตภาคเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

กำรจัดกำรน�้ำ 
(ล�ำเหมือง

ธรรมชำติ ระบบ
ชลประทำน 
เหมืองฝำย 

บ่อน�้ำ/สระน�้ำ)
(เฉลี่ย)

กำรอนุรักษ์
และเพิ่ม

ควำมอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน
 (เฉลี่ย)

กำรได้มำ/
ปรับปรุงและใช้
ประโยชน์พันธุ์

พืช
 (เฉลี่ย)

กำรได้มำ/
ปรับปรุงและ
ใช้ประโยชน์
พันธุ์สัตว์
เศรษฐกิจ
(เฉลี่ย)

รวม
คะแนน

ค่ำ
เฉลี่ย*

๑.กลุ่มผลิตภาค
เกษตร (๗)

๑๘
(๒.๕๗)

๑๖
(๒.๒๙)

๑๔
(๒.๐๐)

๙
(๑.๒๙) ๕๗ ๒.๐๔

   - เกษตรผสม
ผสานและ
เกษตรทฤษฏี
ใหม่ (๕)

๑๓
(๒.๖)

๑๕
(๓.๐๐)

๘
(๑.๖)

๖
(๑.๒) ๔๒ ๒.๑๐

  - ผลิตกบ (๑) ๒
(๒.๐๐)

-
๓

(๓.๐๐)
๓

(๓.๐๐)
๘ ๒.๒๕

  - ผลิตเห็ด (๑) ๓
(๓.๐๐)

๑
(๐.๓๓)

๓
(๓.๐๐)

- ๗ ๑.๕๘

ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ตำรำงที่ ๔-๑๗ ความสมบูรณ์ของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต/จัดการทรัพยากรและนิเวศน์ของ

กลุ่มแปรรูป

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

กำรจัดกำรน�้ำ (ล�ำเหมืองธรรมชำติ ระบบ
ชลประทำน เหมืองฝำย บ่อน�้ำ/สระน�้ำ) 

(เฉลี่ย)

รวมคะแนน ค่ำเฉลี่ย*

๒.การผลิตภาคเกษตรและ
แปรรูป (๘)

๑๓
(๑.๖๓)

๑๓ ๑.๖๓

   - OTOP (๑) ๒
(๒.๐๐)

๒ ๒.๐๐

   - ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
เบื้องต้น (๗)

๑๑
(๑.๕๗)

๑๑ ๑.๕๗

* ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

จากตารางที ่๔-๑๖และ ๔-๑๗ พบว่า ความสมบรูณ์ของการน�าเข้าปัจจยัทีส่�าคญัส�าหรบัการ

ปฏบิตักิจิกรรมหลกัของศนูย์เรียนรู้ฯ เป็นเรือ่งของการน�าความรูต้ามแนวพระราชด�ารจิากหลายแหล่ง

มาประยุกต์และน�ามาใช้ส�าหรับการท�างานต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

ส�ำนักงำน กปร.
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กลุ่มการผลผลิตภาคเกษตร มีความสมบูรณ์ในภาพรวมระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

จากแต่ละเรื่องของปัจจัยน�าเข้า พบว่า มีการเตรียมการเรื่องน�้า ดิน พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ในระดับ

ปานกลางเท่าๆ กันโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ และกลุ่มผลิตกบตามล�าดับ

ส�าหรับกลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น ข้อมูลที่ได้มาไม่พบว่าได้ใช้ความรู้               

จากศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ไปใช้อย่างตรงไปตรงมาในการเตรยีมปัจจยัน�าเข้า ส�าหรบักลุม่

การแปรรูปมีข้อมูลเฉพาะการจัดการน�้า ซึ่งมีความสมบูรณ์ในระดับที่ไม่มากนัก

๔.๑.๓.๒ ควำมสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนกำรสร้ำงผลผลติ

ตำรำงที่ ๔-๑๘ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิตของกลุ่มผลิตภาค

เกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

กำรผลิต
ปุ๋ย/ สำร
ไล่แมลง
ชีวภำพ
(เฉลี่ย)

กำรจัดกำร
แปลงพืช (รวม

ถึงพื้นที่ป่ำ) 
โรงเรือน (เช่น 

เห็ด ผัก)
(เฉลี่ย)

สถำนที่เลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ 

(ทุ่งหญ้ำ 
ฟำร์มโค หมู 
กบ ผึ้ง ปลำ

(เฉลี่ย)

วิธีกำรปลูก/ 
เลี้ยงและดูแล
รักษำให้ได้

ผลผลิตที่ดีของ
สมุนไพร พืช

ป่ำ พืชไร่ สวน 
ข้ำวและ

สัตว์(เฉลี่ย)

รวม
คะแนน

ค่ำ
เฉลี่ย*

๑.กลุ่มผลิตภาค
   เกษตร(๗)

๑๕
(๒.๑๔)

๑๖
(๒.๒๙)

๘
(๑.๑๔)

๑๗
(๒.๔๓)

๕๖ ๒.๐๐

- เกษตรผสมผสาน
  และเกษตรทฤษฏี
  ใหม่ (๕)

๑๕
(๓.๐๐)

๑๔
(๒.๘)

๕
(๑)

๑๔
(๒.๘) ๔๘ ๒.๔๐

- กบ (๑)
-

๒
(๒.๐๐)

๓
(๓.๐๐)

๓
(๓.๐๐)

๘ ๒.๐๐

- เห็ด (๑)
-

๓
(๓.๐๐)

-
๓

(๓.๐๐)
๖ ๑.๕๐

* ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ตำรำงที่ ๔-๑๙ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิตของกลุ่มแปรรูป

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

แปรรูปพืชและสัตว์ที่ได้
ผลิตภัณฑ์ปริมำณและคุณภำพ 

(เฉลี่ย)
รวมคะแนน ค่ำเฉลี่ย*

๒.การผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๘) ๒๒
(๒.๗๕)

๒๒ ๒.๗๕

    OTOP (๑) ๓
(๓.๐๐)

๓ ๓.๐๐

    ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น 
   (๗)

๑๙
(๒.๗๑)

๑๙ ๒.๗๑

* ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที่ ๔-๑๘ และ ๔-๑๙ พบว่า กระบวนการปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จของกิจกรรมที่

ส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ ในเร่ืองเก่ียวกับความครบถ้วน

สมบูรณ์ และครบวงจรของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่า

กลุม่ผลติภาคเกษตรมคีวามแปรปรวนระหว่างเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีม่คีวามหลากหลาย ท�าให้

ในภาพรวมคะแนนความสมบูรณ์และครบวงจรของกระบวนการที่ได้อยู่ในระดับปานกลาง แต่ที่เป็น

ประเด็นส�าคัญ คือ พบว่ากลุ่มย่อยด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีคะแนนสูงที่สุดแบ่ง

เป็นแต่ละกระบวนการ คือ การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ ตามมาด้วย การจัดการแปลงพืช                  

โรงเรือน และวิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตที่ดี และการจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์               

ตามล�าดับ

ส่วนกลุม่การผลติภาคเกษตรและแปรรูป ในภาพรวมความสมบรูณ์ครบวงจรของกระบวนการ

แปรรูปที่ค่อนข้างดีถึงดีมาก ทั้งกลุ่ม OTOP และกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้นพบว่ามี

ความสมบูรณ์ของกระบวนการแปรรูปในระดับปานกลาง

๔.๑.๓.๓ ควำมสมบูรณ์/ครบวงจรของกำรจัดกำรผลลัพธ์ของกิจกรรมหลัก

ตำรำงที่ ๔-๒๐ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการผลลัพธ์ของกิจกรรมหลักของกลุ่ม

ผลิตภาคเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

กำรน�ำผลผลิตไปสร้ำงรำยได้และประโยชน์
(เฉลี่ย)

รวมคะแนน ค่ำเฉลี่ย*

๑.กลุ่มผลิตภาคเกษตร (๗) ๑๘
(๒.๕๗)

๑๘ ๒.๕๗

  - เกษตรผสมผสานและ
    เกษตรทฤษฏีใหม่ (๕)

๑๒
(๒.๔)

๑๒ ๒.๔๐

  - ผลิตกบ (๑) ๓
(๓.๐๐)

๓ ๓.๐๐

  - ผลิตเห็ด (๑) ๓
(๓.๐๐)

๓ ๓.๐๐

* ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ตำรำงที่ ๔-๒๑ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการผลลัพธ์ของกิจกรรมหลักของกลุ่ม

แปรรูป 

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(ราย)

ธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
(เฉลี่ย)

รวมคะแนน ค่าเฉลี่ย*

๒.กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๘) ๒๒
(๒.๗๕)

๒๒ ๒.๗๕

   OTOP (๑) ๓
(๓.๐๐)

๓ ๓.๐๐

   ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น 
(๗)

๑๙
(๒.๗๑)

๑๙ ๒.๗๑

* ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที ่๔.๒๐และ ๔.๒๑ พบว่า ความส�าเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้ เกีย่วกบัการจดัการผลผลติ

หรือผลของกิจกรรมหลัก เป็นเรื่องของการที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เมื่อได้ผลงานหรือผลผลิตที่ดีออก

มา ได้มีการจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของการเผยแพร่ การสร้างรายได้ และการใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มหลัก พบว่า

กลุม่หลกัผลติภาคเกษตร ได้มกีารน�าผลผลติไปสร้างรายได้และบริโภคอย่างค่อนข้างสมบรูณ์

และครบวงจร ที่โดยเฉพาะกลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ผลิตสัตว์ ผลิตเห็ด ส่วนเกษตรผสมผสานและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ มีความสมบูรณ์ระดับปานกลาง ตามล�าดับ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มย่อยด้านการผลิตเกษตร

ผสมผสานและทฤษฎีใหม่มีความหลากหลาย มีหลายรายที่จัดการได้ดีมาก แต่บางรายได้ระดับ       

ปานกลาง ท�าให้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มย่อยอื่น

ส่วนกลุ่มหลักผลิตภาคเกษตรและแปรรูป พบว่า กลุ่มย่อย OTOP มีความสมบูรณ์ระดับดี

มาก และ กลุ่มย่อยผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น มีความสมบูรณ์ค่อนข้างดี ตามล�าดับ

๔.๑.๓.๔ ควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้ำนเศรษฐกิจ

ผลตอบแทนทีเ่ป็นรายได้จากผลผลติ กจิกรรมส�าคญัของศนูย์เรยีนรูฯ้เป็นส่วนหนึง่ทีส่ามารถ

ประเมินความส�าเร็จได้ จึงท�าการวิเคราะห์จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษา            

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับต้นทุน ก�าไร และผลต่างหรือรายได้

สุทธิ ซึ่งสรุปสาระส�าคัญของความส�าเร็จด้านนี้ ตามตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๒๒ ผลตอบแทนที่เป็นรายได้จากผลผลิตของกลุ่มผลิตภาคเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ต้นทุน
รวม(บำท/

ปี)

ต้นทุนเฉลี่ย
(บำท/ปี)

รำยได้รวม
(บำท/ปี)

รำยได้รวม
เฉลี่ย

(บำท/ปี)

รำยได้สุทธิ
รวม

(บำท/ปี)

รำยได้สุทธิ
เฉลี่ย

(บำท/ปี)

กลุ่มผลิตภาค

เกษตรกรรม 

(๗)

๑,๙๒๗,๗๕๐ ๒๗๕,๓๙๒ ๔,๓๐๘,๔๙๒ ๖๑๕,๔๙๙ ๒,๓๘๐,๗๔๒ ๓๔๐,๑๐๖

- เกษตรผสม

ผสานและ

เกษตรทฤษฏี

ใหม่ (๕)

๑,๐๓๖,๗๐๐ ๒๐๗๓๔๐ ๒,๓๘๔,๕๐๐ ๔๗๖๙๐๐ ๑,๓๔๗,๘๐๐ ๒๖๙,๕๖๐

- ผลิตกบ (๑) ๖๗๙,๐๕๐ ๖๗๙,๐๕๐ ๑,๖๔๓,๕๐๐ ๑,๖๔๓,๕๐๐ ๙๖๔,๔๕๐ ๙๖๔,๔๕๐

- ผลิตเห็ด (๑) ๒๑๒,๐๐๐ ๒๑๒,๐๐๐ ๒๘๐,๔๙๒ ๒๘๐,๔๙๒ ๖๘,๔๙๒ ๖๘,๔๙๒

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๒๓ ผลตอบแทนที่เป็นรายได้จากผลผลิต กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ต้นทุน
รวม(บำท/

ปี)

ต้นทุนเฉลี่ย
(บำท/ปี)

รำยได้รวม
(บำท/ปี)

รำยได้รวม
เฉลี่ย

(บำท/ปี)

รำยได้สุทธิ
รวม

(บำท/ปี)

รำยได้สุทธิ
เฉลี่ย

(บำท/ปี)

ผลิตภาคเกษตร

และแปรรูป (๘)

๒,๓๑๘,๐๔๘ ๒๘๙,๗๕๖ ๕,๕๑๖,๘๐๔ ๖๘๙,๖๐๑ ๓,๑๙๘,๗๕๖ ๓๙๙,๘๔๕

- OTOP (๑) ๓๘๙,๑๙๕ ๓๘๙,๑๙๕ ๕๗๔,๑๐๗ ๕๗๔,๑๐๗ ๑๘๔,๙๑๒ ๑๘๔,๙๑๒

- ผลิตภาค

เกษตรและ

แปรรูปเบื้อง

ต้น (๗)

๑,๙๒๘,๘๕๓ ๒๗๕,๕๕๐ ๔,๙๔๒,๖๙๗ ๗๐๖,๑๐๐ ๓,๐๑๓,๘๔๔ ๔๓๐,๕๔๙

จากผลของตารางที่ ๔-๒๒และ ๔-๒๓ เมื่อน�ามาวิเคราะห์พบว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มผลิตภาค

เกษตร มีรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อปี ประมาณ ๓๔๐,๑๐๖ บาท/ปี เน่ืองจากต้นทุนรวมมีไม่มากนักเมื่อ

เปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่ม ในกลุ่มย่อยพบว่ากลุ่มผลิตกบ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อปีมากที่สุด 

รองลงมาคือกลุ่มเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม่ และกลุ่มผลิตเห็ด ตามล�าดับ

ศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มหลักด้านผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น มีรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อปีใกล้

เคียงกับกลุ่มผลิตภาคเกษตร คือ ๓๙๙,๘๔๕ บาท/ปี และมีสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยและต้นทุนเฉลี่ย

ในอตัราทีใ่กล้เคยีงกบักลุม่ผลติภาคเกษตรเช่นเดยีวกนั และภายในกลุม่ย่อยกลุม่ผลติภาคเกษตรและ

แปรรปูเบือ้งต้นมรีายได้สุทธเิฉลีย่ ๔๓๐,๕๔๙ บาท/ปี และกลุม่ OTOP มรีายได้สทุธิเฉลีย่ ๑๘๔,๙๑๒ 

บาท/ปี เนื่องมาจากการที่กลุ่ม OTOP อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการรวมกลุ่มและแปรรูปให้มีคุณภาพ

๔.๑.๓.๕ ควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้ำนควำมยั่งยืนในกำรผลิตและวิถีชีวิต

ในประเดน็นีเ้ป็นการวเิคราะห์ผลส�าเรจ็ทีม่ากกว่าด้านเศรษฐกจิ โดยการประยกุต์ปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ๕ มิติ คือ

 ก. ความพอเพียงในการผลิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 ข. ความสมเหตผุลในการใช้ความรู ้ทัง้จากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ จากหน่วยงาน จากการ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และจากการปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ

 ค. ด้านภูมิคุ้มกัน ได้แก่ การจัดการปริมาณและคุณภาพของการผลิต การปรับปรุงระบบ

ดินและน�้า และการจัดการทางธุรกิจและการตลาด 

 ง. ด้านความยั่งยืนของการผลิตที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของ ดิน-น�้า-ป่า

 จ. ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล และมีคุณธรรม

ทัง้หมดได้ใช้คะแนนเฉลีย่ของแต่ละศนูย์เรยีนรูฯ้ และจ�าแนกตามกลุม่หลกัและกลุม่ย่อยของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยผลการวิเคราะห์แสดงในตารางต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๒๔ ความยั่งยืนในการผลิตและวิถีชีวิตของศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มผลิตภาคเกษตร 

ศูนย์
เรียนรู้ฯ
(รำย)

ก) ด้ำนควำมพอเพียง ข) ด้ำนควำมสมเหตุผลใช้ข้อมูลควำมรู้ ค) ด้ำนภูมิคุ้มกัน

ง) ด้ำน
ควำม
อุดม

สมบูรณ์
ของดิน 
น�้ำ ป่ำ
(เฉลี่ย)

จ) ด้ำนวิถี
ชีวิต

ทีเ่รยีบง่ำย 
มีควำม
เกื้อกูล 

มี
คุณธรรม
(เฉลี่ย)

รวม
คะแนน

เฉลี่ย
**

การผลิต
ภาค

เกษตร
(เฉลี่ย)

การ
แปรรูป
ผลผลิต
ภาค

เกษตร
(เฉลี่ย)

การ
อนุรักษ์

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ดิน 
น�้า 
ป่า

(เฉลี่ย)

ความรู้
จากศูนย์
(เฉลี่ย)

ความรู้
เกี่ยวกับวิธี
คิดและวิธี

ปฏิบัติ
(เฉลี่ย)

ความรู้
จาก
ภาย
นอก

(เฉลี่ย)

ความรู้
จาก
การ

ค้นคว้า
ด้วย

ตนเอง
(เฉลี่ย)

การ
ขยาย

ปริมาณ
และ

คณุภาพ
การ
ผลิต

(เฉลี่ย)

การ
ปรับปรุง
ระบบ
ที่ดิน
แหล่ง
น�้า

(เฉลี่ย)

การ
จัดการ
ในแง่
ธุรกิจ
และ
ตลาด
(เฉลี่ย)

๑.กลุ่ม
ผลิตภาค
เกษตร 
(๗)

๑๕
(๐.๕๔)

-
๔

(๐.๕๗)
๑๘

(๐.๘๖)
๑๗

(๐.๘๑)
๑๑

(๐.๕๒)
๒๐

(๐.๙๕)
๑๕

(๐.๗๑)
๑๔

(๐.๖๗)
๑๔

(๐.๖๗)
๖

(๐.๘๖)
๗

(๑.๐๐)
๑๓๘ ๐.๖๗

-เกษตร
ผสม
ผสาน
และ
เกษตร
ทฤษฏี
ใหม่ (๕)

๑๓
(๐.๐๕) -

๔
(๐.๘๐)

๑๔
(๐.๙๓)

๑๓
(๐.๘๗)

๕
(๐.๓๓)

๑๔
(๐.๙๓)

๑๐
(๐.๖๗)

๑๑
(๐.๗๓)

๖
(๐.๔๐)

๕
(๑.๐๐)

๕
(๑.๐๐) ๑๐๐ ๐.๖๙

-ผลิตกบ 
(๑)

๒
(๐.๕๐)

- -
๒

(๐.๖๗)
๒

(๐.๖๗)
๓

(๑.๐๐)
๓

(๑.๐๐)
๓

(๑.๐๐)
๓

(๑.๐๐)
๓

(๑.๐๐)
๓

(๑.๐๐)
๑

(๑.๐๐)
๒๓ ๐.๗๔

-ผลิตเห็ด 
(๑)

๑
(๐.๒๕)

- -
๒

(๐.๖๗)
๒

(๐.๖๗)
๓

(๑.๐๐)
๓

(๑.๐๐)
๒

(๐.๖๗)
-

๒
(๐.๖๗)

-
๑

(๑.๐๐)
๑๖ ๐.๔๙

** คะแนนของค่าเฉลี่ยในมิติต่างๆ อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๑.๐๐

ตำรำงที ่๔-๒๕ ความยัง่ยนืในการผลติและวถิชีวีติของศนูย์เรยีนรูฯ้ กลุม่ผลติภาคเกษตรและ

แปรรูป

ศูนย์
เรียนรู้ฯ
(รำย)

ก) ด้ำนควำมพอเพียง ข) ด้ำนควำมสมเหตุผลใช้ข้อมูลควำมรู้ ค) ด้ำนภูมิคุ้มกัน

ง) ด้ำน
ควำม
อุดม

สมบูรณ์
ของดิน 
น�้ำ ป่ำ
(เฉลี่ย)

จ) ด้ำนวิถี
ชีวิต

ทีเ่รยีบง่ำย 
มีควำม
เกื้อกูล 

มี
คุณธรรม
(เฉลี่ย)

รวม
คะแนน

เฉลี่ย
**

การผลิต
ภาค

เกษตร
(เฉลี่ย)

การ
แปรรูป
ผลผลิต
ภาค

เกษตร
(เฉลี่ย)

การ
อนุรักษ์

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ดิน 
น�้า ป่า
(เฉลี่ย)

ความรู้
จากศูนย์
(เฉลี่ย)

วิธีคิดและ
วิธีปฏิบัติ
(เฉลี่ย)

ความรู้
จาก
ภาย
นอก

(เฉลี่ย)

ความรู้
จาก
การ

ค้นคว้า
ด้วย

ตนเอง
(เฉลี่ย)

การ
ขยาย

ปริมาณ
และ

คณุภาพ
การ
ผลิต

(เฉลี่ย)

การ
ปรับปรุง
ระบบ
ที่ดิน
แหล่ง
น�้า

(เฉลี่ย)

การ
จัดการ
ในแง่
ธุรกิจ
และ
ตลาด
(เฉลี่ย)

๒.ผลิต
ภาค
เกษตร
และ
แปรรูป 
(๘)

๒๑
(๐.๖๖)

๘
(๑.๐๐)

๗
(๐.๘๘)

๒๑
(๐.๘๘)

๑๘
(๐.๗๕)

๑๑
(๐.๔๖)

๒๑
(๐.๘๘)

๑๓
(๐.๕๔)

๑๘
(๐.๗๕)

๑๘
(๐.๗๕)

๗
(๐.๘๘)

๘
(๑.๐๐) ๑๗๑ ๐.๗๘

-OTOP 
(๑)

๔
(๑.๐๐)

๑
(๑.๐๐)

-
๓

(๑.๐๐)
๒

(๐.๖๗)
๓

(๑.๐๐)
๓

(๑.๐๐)
- -

๓
(๑.๐๐)

-
๑

(๑.๐๐)
๒๐ ๐.๖๔

-ผลิตภาค
เกษตร
และ
แปรรูป
เบื้องต้น 
(๗)

๑๗
(๐.๖๑)

๗
(๑.๐๐)

๗
(๑.๐๐)

๑๘
(๐.๘๖)

๑๖
(๐.๗๖)

๘
(๐.๓๘)

๑๘
(๐.๘๖)

๑๓
(๐.๖๒)

๑๘
(๐.๘๖)

๑๕
(๐.๗๑)

๗
(๑.๐๐)

๗
(๑.๐๐)

๑๕๑ ๐.๘๐

** คะแนนของค่าเฉลี่ยในมิติต่างๆ อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๑.๐๐
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จากตารางที่ ๔-๒๔ และ ๔-๒๕ ความยั่งยืนในการผลิตและวิถีชีวิตของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๒ 

กลุม่หลกั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางถงึค่อนข้างด ีคอื ระหว่าง ๐.๖๗ ถงึ ๐.๗๘ แต่เมือ่วเิคราะห์

ตามกลุ่มหลักพบผลของความส�าเร็จที่สะท้อนลักษณะส�าคัญที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุม่การผลติภาคเกษตร มมีติคิวามพอเพยีงอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่พบว่ามติด้ิานความสม

เหตุสมผล ใช้ข้อมูลและความรู้มีผลส�าเร็จที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มย่อยเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ที่

มีการบูรณาการความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  และมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกลุ่มผลิตกบ และพบ

ว่าเกือบทั้งหมดของกลุ่มนี้มีการจัดการด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า และด้านวิถีชีวิตได้เป็น

อย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่

ขณะทีก่ลุม่ผลติภาคเกษตรและแปรรปูผลผลติภาคการเกษตร พบความโดดเด่นของกลุม่ผลติ

ภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น ที่มีความพอเพียงด้านการผลิต ความสมเหตุผลและใช้ข้อมูล ความรู้ 

และมกีารจดัการความอดุมสมบรูณ์ของดนิ น�า้ ป่า และด้านวถิชีวีติทีค่่อนข้างสงูมาก ส่วนกลุม่แปรรปู 

OTOP มีความสมเหตุสมผล ใช้ข้อมูลและความรู้มีผลส�าเร็จที่ดี และมีความพอเพียงอยู่ในระดับที่ดี

พอสมควร

๔.๑.๓.๖ ควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้ำนกำรขยำยควำมรู้

ความส�าเร็จในด้านนี้ ได้ท�าการวิเคราะห์จากข้อมูล ๒ ส่วน คือ

 (ก) จากข้อมลูจ�านวนผูเ้ข้าเยีย่มชมต่อปีล่าสดุทีเ่กบ็รวบรวมโดยเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผลของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๒๖ จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ (รำย)
จ�ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชม

(คน/ปี)
จ�ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชมรวม

(คน/ปี)

๑. กลุ่มผลิตภาคเกษตร (๗) ๑,๓๐๐ คน

- เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฏี 
  ใหม่ (๕)

๙๐๐ คน

- กลุ่มผลิตกบ (๑) ๒๐๐ คน

- กลุ่มผลิตเห็ด (๑) ๒๐๐ คน

๒. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๘) ๒,๘๕๐ คน

- OTOP (๑) ๒๐๐ คน

- ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้อง
  ต้น (๗)

๒,๖๕๐ คน

 (ข) จากข้อมูลคนในชุมชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ ติดต่อ หรือร่วมงานกับศูนย์เรียนรู้ฯ  โดยใช้

แบบสอบถามผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งสิ้น ๔๒ ราย สามารถวิเคราะห์เพื่อสรุป

ผลได้ดังนี้ คือ

 ๑. จ�านวนครั้งและจ�านวนวันที่ผู้ได้รับประโยชน์เข้ารับการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตำรำงที่ ๔-๒๗ จ�านวนครั้งและจ�านวนวันในการเข้ารับการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ
 (ราย)

จ�านวนผู้ได้
รับประโยชน์

(ราย)

จ�านวนการเข้ารับการเรียนรู้ที่จากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ

เฉลี่ย (ครั้ง/ปี) เฉลี่ย (วัน/ปี)

กลุ่มผลิตภาคเกษตร ๑๘ ๑๗ ๔๓

    เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ 
    ผลิตกบ 
    ผลิตเห็ด

๑๓
๒
๓

๘
๒๕
๕๓

๘
๓๐
๒๐

กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป ๒๔ ๒๑ ๒๖

   OTOP 
   ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น 

๓
๒๑

๑๒
๒๓

๑๒
๒๘

 รวม ๔๒ ๒๓ ๒๔

จากตารางที่ ๔-๒๗ พบว่า ความถี่ในการเข้ามาเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ มีระดับค่อนข้างมาก 

คือ จ�านวนครั้งต่อปีต�่าที่สุดคือ ๘ ครั้งต่อปี สูงที่สุดคือ ๕๓ ครั้งต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๓ ครั้งต่อ

ปี แต่ความเข้มข้นเป็นจ�านวนวันต่อปี พบว่ามีค่อนข้างมากในกลุ่มผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในกลุ่มผลิตกบ อยู่ที่ ๓๐ วันต่อปี และต�่าสุดอยู่ที่กลุ่มเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ จ�านวน ๘ 

วัน/ปี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๔ วันต่อปี

 ๒. วิธีการเผยแพร่และขยายผลความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

 เป็นการวิเคราะห์ผลการให้คะแนน วิธีการเผยแพร่หลายวิธีการ และช่องทางของแต่ละ              

ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยท�าการวิเคราะห์จากผู้ได้รับประโยชน์ ๔๒ คน ได้ผลแสดงในตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๒๘ ช่องทางและวิธีการเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

ได้รับประโยชน์
(รำย)

ค่ำเฉลี่ย*

กำร
บรรยำย

สำธิต
ให้ลอง
ปฏิบัติ

ให้ซัก
ถำม

เอกสำร
วิทยำกร/
เกษตรกร
ตัวอย่ำง

กลุ่มผลิตภาคเกษตร (๑๘) ๘.๑ ๘.๓ ๙.๓ ๕.๖ ๔.๒ ๖.๒

   - เกษตรผสมผสานและเกษตร
ทฤษฏีใหม่  (๑๓)
   - ผลิตกบ (๒)
   - ผลิตเห็ด (๓)

๗.๘

๘.๐
๙.๓

๘.๐

๘.๐
๑๐.๐

๙.๒

๙.๕
๙.๓

๔.๖

๗.๕
๘.๗

๓.๘

๗.๕
๔.๐

๕.๒

๘.๕
๙.๐

กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๒๔) ๘.๒ ๘.๔ ๘.๕ ๖.๒ ๔.๔ ๖.๔

- OTOP (๓)
- ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น 
(๒๑)

๑๐.๐
๘.๐

๑๐.๐
๘.๒

๑๐.๐
๘.๓

๒.๓
๖.๘

๑.๐
๔.๙

๓.๗
๖.๘

รวม (๔๒) ๘.๑ ๘.๔ ๘.๙ ๖.๐ ๔.๓ ๖.๓

*คะแนนเต็มเท่ากับ ๑๐.๐
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จากตารางที่ ๔-๒๘ ในภาพรวมของวิธีการเผยแพร่ความรู้ท่ีผู้ท่ีได้รับประโยชน์เห็นว่าได้ผล

มาก-น้อย สามารถสรุปได้ตามล�าดับดังน้ี คือ การทดลองปฏิบัติ การสาธิต การบรรยาย การเป็น

เกษตรกรตวัอย่าง การให้ซกัถาม และจากเอกสาร ตามล�าดบั โดยพบว่าทัง้สองกลุม่ต่างเหน็ว่าวธิกีาร

ในการเผยแพร่ความรูท้ีผู่ไ้ด้รับประโยชน์เหน็ว่าเกิดประสทิธภิาพมากทีส่ดุทัง้สองกลุม่ คอื การทดลอง

ปฏิบัติ

 ๓. การน�าผลความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่ได้จากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปปฏิบัติ

 ได้มีการให้ผู้รับประโยชน์ประมาณการน�าความรู้ตามแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติ และผล

ของการปฏิบัติพบว่าความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่ได้และน�าไปปฏิบัติมีคะแนนค่อนข้างต�่า แต่การ

ปฏบิตัขิองตนเองจนเกดิผลกลบัมค่ีาทีส่งูกว่ามาก แสดงว่าความรูท้ีไ่ด้จากศนูย์เรยีนรูฯ้ มส่ีวนบ้าง แต่

การปฏิบัติที่ได้ผลผู้ได้รับประโยชน์ต้องหาเพิ่มและต้องมีการประยุกต์การปฏิบัติจึงได้ผล ซึ่งแสดงได้

ตามตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๒๙ การน�าผลความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปปฏิบัติของ

ผู้ได้รับประโยชน์

ได้รับประโยชน์
(รำย)

คะแนนเฉลี่ย*
กำรน�ำควำมรู้ที่ได้เรียนรู้มำ

ปฏิบัติ

คะแนนเฉลี่ย**
ผลของกำรปฏิบัติ

กลุ่มผลิตภาคเกษตรกรรม (๑๘) ๐.๘๕ ๓.๔๐

   - เกษตรผสมผสานและทฤษฏีใหม่ (๑๓)
   - ผลิตกบ (๒)
   - ผลิตเห็ด (๓)

๐.๘๙
๑.๐๐
๑.๐๐

๓.๖๐
๓.๐๐
๓.๐๐

กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๒๔) ๑.๐๐ ๓.๔๐

   - OTOP (๓)
   - ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๒๑)

๑.๐๐
๑.๐๐

๔.๐๐
๓.๔๐

รวม (๔๒) ๐.๙๕ ๓.๔๐

*ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๑.๐๐

** ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๔.๐๐

๔.๑.๓.๗ บทสรุปควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ

ก) ความสัมพันธ์ระหว่างความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ กับปัจจัยที่ส�าคัญ

 การวเิคราะห์ผลส�าคญัถอืว่าเป็นบทสรปุของศนูย์เรยีนรูฯ้ ท่ีได้จากข้อมลูและการวเิคราะห์

ที่ผ่านมาทั้งหมด คือการชี้วัดเชิงประจักษ์ระหว่างตัวแปรผล คือ ความส�าเร็จ ๔ ประเด็น ได้แก่ การ

ใช้ความรูต้ามแนวพระราชด�าร ิผลของกจิกรรม ความเป็นเศรษฐกจิพอเพยีง และการขยายผลความรู ้ของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ กับตัวแปรเหตุหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการ

ปัจจัยการผลิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลผลิต ที่เป็นบูรณาการ

ของความรู้สู่การปฏิบัติ จนได้ความส�าเร็จทั้งด้านผลของกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ และการ

ส�ำนักงำน กปร.
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ขยายผล ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ การบริหาร

จัดการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และการบริหารจัดการของส�านักงาน กปร. 

การวิเคราะห์บทสรุปความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว ได้ด�าเนินการโดย

(๑) การจัดระดับความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละกลุ่มหลัก โดยการใช้ผลรวมค่าเฉลี่ย 

๔ ประเดน็ของความส�าเรจ็รายศนูย์เรียนรูฯ้ แล้วน�ามาจดัล�าดบัความส�าเรจ็จากมากไปน้อยตามล�าดบั

และเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ จึงได้

แบ่งครึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้ล�าดับความส�าคัญมากที่สุดจนถึงระดับกลางเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความ

ส�าเร็จระดับดีมาก และจากระดับกลางถึงระดับน้อยที่สุดเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความส�าเร็จระดับปาน

กลางถึงดี สามารถสรุปได้ดังนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

กลุ่ม ระดับของศูนย์เรียนรู้ฯ (ราย) รายชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ

๑) กลุ่มการผลิตภาคเกษตร

ระดับดีมาก  ๔  ศูนย์เรียนฯ ๑. นายสมโชติ  บุญมี
๒. นายทิม  คณะเสน
๓. นางนภา เข็มมุข
๔. นายส�าเนาว์  พึ่งมา

ระดับปานกลาง-ดี ๓ ศูนย์เรียนรู้ฯ ๑. นางสาวน�้าผึ้ง เกตุขวาง
๒. นายส�าเริง  วงษ์สุรินทร์
๓. นายประสิทธิ์ เส็งมี

๒) กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

ระดับดีมาก ๔  ศูนย์เรียนรู้ฯ ๑. นางทรัพย์ถวิล สุขสิริ
๒. นางสาวปราณี  งอ่อนดี
๓. นายนิรุจน์ ศรีเกษม
๔. นางสมคิด เพ็งบุปผา

ระดับปานกลาง-ดี ๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ ๑. นางอภิรมย์ ผาวันดี
๒. นายธงชาติ จันทศรี
๓. นางสาวเครือวรรณ จันทศรี
๔. นายสบัน  ทะนวนรัมย์

(๒) น�าข้อมูลตัวแปรเหตุหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จมาหาค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์

ปัจจัยต่างๆ มาสรุปเป็นค�าอธิบายถึงความเหมือนต่างของอิทธิพลจากปัจจัยเหล่านั้น

ส�ำนักงำน กปร.
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 ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๓๐ ระดับความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละกลุ่มหลัก

ศูนย์เรียนรู้ฯ (รำย)

ระดับควำมส�ำเร็จ

กำรใช้ควำมรู้*
(คะแนนเฉลี่ย)

ผลจำกกิจกรรม
ของจำกศูนย์
ศึกษำกำร
พัฒนำฯ **

(คะแนนเฉลี่ย)

ควำมเป็น
เศรษฐกิจ

พอเพียง***
(คะแนนเฉลี่ย)

กำรขยำยผลควำม
รู้ของจำก
ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำฯ ****
(เฉลี่ยคน/ปี)

๒) กลุ่มการผลิตภาคเกษตร (๗)

      - ระดับดีมาก (๔) ๒.๑ ๑๙.๕ ๑๙.๐ ๑๗๕

      - ระดับปานกลาง-ดี (๓) ๒.๒ ๙.๓ ๒๑.๐ ๒๐๐

๓) กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป  (๘)
      - ระดับดีมาก (๔) ๒.๕ ๒๔.๕ ๒๒.๕ ๕๖๓

      - ระดับปานกลาง-ดี (๔) ๒.๓ ๑๕.๓ ๒๐.๕ ๑๕๐

* ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากระดับความรู้ที่ได้รับจาก ๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒) การขวนขวายด้วยตนเอง และ ๓) 
จากหน่วยงานภายอก อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐
** ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากกิจกรรม ๑) ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการน�าเข้าปัจจัยที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน ๒) 
ความสมบูรณ์/ ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิต และ ๓) ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการผลลัพธ์
ของกิจกรรมหลัก อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐
*** ค่าเฉลี่ยของความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในแง่ ๑) ความพอเพียงทางการผลิต ๒) ความสมเหตุสมผล/ ใช้ข้อมูล
ความรู้ ๓) ด้านภูมิคุ้มกัน ๔) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า และ ๕) ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เกื้อกูล มีคุณธรรม 
อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐
**** จ�านวนเฉลี่ยของผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ตำรำงที่ ๔-๓๑ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละกลุ่มหลัก

ศูนย์เรียนรู้ฯ

(ราย)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จ

ปัจจัยส่วนบุคคล
การจัดการปัจจัยการ
ผลิต/ ทรัพยากรดิน 

น�้า ป่า

ศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขยายผล

การบริหารจัดการของ
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ

การบริหารจัดการของ 
กปร.

๒) กลุ่มการผลิตภาค
เกษตร (๗)
 - ระดับดีมาก (๔)

- ภูมิล�าเนาทั้งในและ
นอกหมู่บ้าน

- มีอาชีพเดิมที่หลาก
หลายทั้งในภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร

- มีความรู้ความถนัดทั้ง
ในภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร

- มีความต้องการแก้ไข
ปัญหาการผลิตพืช
เชิงเดี่ยว

- มีความต้องการที่จะใช้
ชีวิตแบบพอเพียง

- มีการจัดการปัจจัยเพื่อ
สนับสนุนการผลิตได้
ในระดับที่ดีมาก เช่น 
การจัดการแปลง การ
จัดการพันธุ์พืชและ
สัตว์ การจัดการโรง
เรือน ฯลฯ 

- มีกิจกรรมการผลิตที่
หลากหลายทั้งพืชและ
สัตว์

- มีการจัดการเพิ่มความ
อุดสมบูรณ์ให้กับ
ทรัพยากรดินและ

- มีการบูรณาการความรู้
จากจากศูนย์ศึกษากา
รพัฒนาฯ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการ
ขวนขวายด้วยตนเอง
ไปสู่การปฏิบัติจนเกิด
ผลส�าเร็จ

- มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับศูนย์ 
เรียนรู้ฯ มีความต่อ
เนื่องและสม�่าเสมอ

- มีการต่อยอดทาง 
ความริเริ่มหรือการ 
ทดลองใหม่โดยเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ

- ปริมาณของศูนย์         
เรียนรู้ฯ ที่รับผิดชอบมี
ความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับจ�านวน
เจ้าหน้าที่สามารถดูแล
ได้อย่างทั่วถึงและเกิด
ประสิทธิภาพ

- มีการบูรณาการทั้งใน
ด้านความรู้ ก�าลังคน 
งบประมาณและการ
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ 
ให้เกิดการเคลื่อนงาน
ที่มีประสิทธิภาพผ่าน
การจัดท�าแผนแม่บท 
แผนประจ�าปี โดย  

- มีการแบ่งโครงสร้าง
หน้าที่การบริหาร
จัดการที่ชัดเจน 
ระหว่าง

๑) กองศึกษาและขยาย
ผล สนับสนุนการสร้าง 
ประมวลและสรุปความรู ้
ณ ศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ออกเผยแพร่
ขยายผลสู่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ผ่านหลักสูตรอบรม 
ศึกษา สาธิต งานที่มี
ประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนให้เกิดการใช้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ

(ราย)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จ

ปัจจัยส่วนบุคคล
การจัดการปัจจัยการ
ผลิต/ ทรัพยากรดิน 

น�้า ป่า

ศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขยายผล

การบริหารจัดการของ
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ

การบริหารจัดการของ 
กปร.

   แหล่งน�้า เช่น การ
จัดการปุ๋ย การขุดบ่อ 
สระน�้า ฯลฯ ได้ใน
ระดับดีมาก

- มีกิจกรรมการผลิตที่
สอดคล้องกับระบบ
นิเวศน์และวงจรการ
ผลิต

- มีการจัดวงจรการผลิต
ให้มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและ
นอกพื้นที่

  - มีบางรายได้ใช้สื่อ IT 
ของตนเองออกเผย
แพร่สู่สาธารณะ ให้
เกิดการเข้ามาศึกษา
เรียนรู้ และน�าไป
ปฏิบัติ พร้อมติดตาม
อย่างได้ผล

   ผู้อ�านวยการฯ และ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล

- มีความริเริ่มในเรื่องของ
การจัดท�าฐานข้อมูล
ของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อ
ติดตามและประเมินผล 
หากได้รับการพัฒนา
เป็นระบบ และน�ามา
พิจารณาในเวที Focus 
Group จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานยิ่งขึ้น

๒) กองประสานงาน
โครงการพื้นที่ เป็นผู้
ประสานให้เกิดการ
ปฏิบัติกิจกรรมของศูนย์
เรียนรู้ฯ ที่ต่อเนื่องตาม
แผนแม่บทและแผน
ประจ�าปี การสนับสนุน
งบประมาณผ่านศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล

๓) กองติดตามประเมินผล 
รวบรวมข้อมูลส�าคัญเพื่อ
พัฒนาปฏิบัติการของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สามารถ
ขยายผลได้ดียิ่งขึ้น

- การเพิ่มประสิทธิภาพให้
แก่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ดียิ่ง
ขึ้น จะต้องมีระบบฐาน
ข้อมูลที่สมบูรณ์
ครอบคลุมและทันสมัย
ในสาระส�าคัญที่สรุปผล
ของปฏิบัติการ และการ
ขยายผล ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่สามารถบูรณาการ
เชื่อมประสานข้อมูลสู่
การวิเคราะห์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทั้งในแง่
ของการสนับสนุนและ
การบริหารจัดการ 

- แหล่งที่มาของงบ
ประมาณเพื่อสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้ฯ มีหลายช่อง
ทาง หากมีบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพจะก่อให้
เกิดผลส�าเร็จที่ดียิ่งขึ้น

- ระดับปาน
กลาง-ดี (๓)

- เป็นคนในหมู่บ้าน
- อาชีพเดิมมีความหลาก

หลายทั้งในภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร

- มีความรู้และพื้นฐาน
ความถนัดที่หลาก
หลายก่อนมาเป็นศูนย์
เรียนรู้ฯ

- บางรายมีความต้องการ
แก้ไขปัญหาการผลิต
พืชเชิงเดี่ยวและใช้ชีวิต
แบบพอเพียง

- มีการจัดการปัจจัยเพื่อ
สนับสนุนการผลิตบาง
อย่างได้ในระดับดี เช่น 
การจัดการแปลง การ
จัดการโรงเรือน ฯลฯ

- มีกิจกรรมการผลิตพืช
และสัตว์ที่ยังไม่หลาก
หลายมากเท่าที่ควร

- มีการจัดการเพิ่มความ
อุดสมบูรณ์ให้กับ
ทรัพยากรดินและ 
แหล่งน�้า เช่น การ
จัดการปุ๋ย การขุดบ่อ 
สระน�้า ฯลฯ ได้ใน
ระดับดีมาก

- มีการใช้ความรู้ที่มาจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ในแต่ละเรื่อง ไปปฏิบัติ
จนเกิดผลส�าเร็จ เช่น 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การเลี้ยงกบ ฯลฯ

- มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล
กับศูนย์เรียนรู้ฯ มี
ความต่อเนื่องและ
สม�่าเสมอ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ

(ราย)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จ

ปัจจัยส่วนบุคคล
การจัดการปัจจัยการ
ผลิต/ ทรัพยากรดิน 

น�้า ป่า

ศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขยายผล

การบริหารจัดการของ
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ

การบริหารจัดการของ 
กปร.

- มีกิจกรรมการผลิตพืช
และสัตว์ที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับ
ระบบนิเวศน์และวงจร
การผลิตที่สัมพันธ์กับ
ความต้องการของ
ตลาด

-  มีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรที่มี
ความหลากหลาย

- มีความก้าวหน้าและ
ความส�าเร็จในการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ

- ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นและ
จุดขายมานานและเป็น
ที่ยอมรับของตลาด

- มีการรวมกลุ่มการผลิต
ในระดับชุมชน แต่ยัง
ไม่เกิดการจัดการในรูป
กลุ่มวิสาหกิจ

- มีช่องทางการตลาดที่
หลากหลายและมีการ
ใช้ IT ในการจัดการเชิง
ธุรกิจ

- บางศูนย์ศึกษาการพัฒ
นาฯ เริ่มมีการใช้งาน
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ต่อยอดหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ผ่าน
การสนับสนุนจากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ 

- ระดับปาน
กลาง-ดี (๔)

- มีภูมิล�าเนาทั้งในและ
นอกหมู่บ้าน- มีอาชีพ
ภาคเกษตร

- มีอาชีพที่หลากหลาย
ก่อนมาเป็นศูนย์           
เรียนรู้ฯ

- มีความรู้และพื้นฐาน
ความถนัดที่หลาก
หลายก่อนมาเป็นศูนย์
เรียนรู้ฯ

- มีความต้องการแปรรูป
ผลผลิตเบื้องต้น

- มีการจัดการปัจจัยเพื่อ
สนับสนุนการผลิตบาง
อย่างได้ในระดับดี เช่น 
การจัดการแปลง การ
จัดการโรงเรือน ฯลฯ

- มีการจัดการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับ
ทรัพยากรดินและ
แหล่งน�้า เช่น การ
จัดการปุ๋ย การขุดบ่อ 
สระน�้า ฯลฯ ได้ดีใน
ระดับหนึ่ง

- มีกิจกรรมการผลิตพืช
และสัตว์ที่ไม่หลาก
หลายมาก

- มีการจัดการทางธุรกิจ
และการตลาดที่ดีใน
ระดับชุมชน

- มีลักษะของการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
เบื้องต้น

- มีกิจกรรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่ไม่หลากหลาย

- มีการรวมกลุ่มการผลิต
ในระดับชุมชน แต่ยัง
ไม่เกิดการจัดการในรูป
กลุ่มวิสาหกิจ

- ความรู้ฯ ที่ถูกน�าไปใช้
ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขวนขวายด้วยตนเอง 
และทดลองในภาค
ปฏิบัติ โดยมี ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ 
สนับสนุนในแง่ของสิ่ง
ที่จ�าเป็นบางอย่าง 

- มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับศูนย์ 
เรียนรู้ฯ มีความต่อ
เนื่องและสม�่าเสมอ

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที ่๔-๓๐ และ ๔-๓๑ บทสรปุทีส่�าคญัและสามารถน�าไปก�าหนดแนวทางการพัฒนา

ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ประสบความส�าเร็จ ในด้านการบริหารจัดการและเกณฑ์หรือมาตรฐานในการพัฒนา

ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งในประเภทที่เริ่มก่อรูปจากเกษตรกรตัวอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ ประเภทที่ก�าลัง

พัฒนา และที่พัฒนาแล้วที่จะน�าเสนอในบทที่ ๕ ต่อไป ผลการวิเคราะห์พบว่า 

๑)  การแบ่งกลุม่หลักศนูย์เรยีนรูฯ้ และจ�าแนกเป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ พบว่า ภายในกลุม่ประเภท

ที่ส�าเร็จดีมากและปานกลาง-ดี จากข้อมูลรวมมีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดรวมระดับความส�าเร็จ ๔ 

ประเด็นได้ดี กล่าวคือในทุกกลุ่มหลัก ค่าคะแนนเฉลี่ยของการใช้ความรู้ ผลจากกิจกรรมของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับดีมากมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับปานกลาง-ดี 

ยกเว้นความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มการผลิตภาคเกษตร ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับปาน

กลาง-ด ีมคีะแนนค่าเฉลีย่สงูกว่าศนูย์เรยีนรูฯ้ ระดบัดมีาก ขณะทีก่ลุม่ผลติภาคการเกษตรและแปรรปู 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับดีมากมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับดีปานกลาง 

ส่วนระดับความส�าเร็จในด้านการขยายผลความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ที่ใช้ค่าเฉลี่ยของ

จ�านวนผู้เข้ามารับความรู้ ประเด็นจ�านวนผู้เข้ามารับความรู้อาจต้องพิจารณาต่อว่าสามารถใช้ได้บ้าง

เพียงบางส่วนเท่านั้น การพัฒนาถึงคุณภาพคือการเข้ามาเรียนรู้อย่างต้ังใจจริงแล้วน�าผลของความรู้

และตัวอย่างไปท�าต่อจะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการต่อไป

๒)  ปัจจัยส่วนบุคคล ในแง่ของภูมิล�าเนามีผลน้อย ส่วนในแง่ของอาชีพเดิม ความรู้ความ

สามารถเดิม รวมถึงประสบการณ์จะมีผลกับศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งสองกลุ่มเป็นอย่างมาก ที่น่าสังเกต คือ 

ปัญหาที่เผชิญและต้องการความรู้ และผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ แก้ปัญหา 

เป็นแรงผลกัดนัทีส่�าคญักบัทกุศนูย์เรียนรูฯ้ บางรายต้องการทีต้่องการแก้ไขปัญหาการผลติพชืเชงิเดีย่ว 

บางรายมคีวามต้องการไปไกลถงึการมวีถิชีวีติแบบพอเพยีงเป็นเป้าหมายสงูสดุ และทีม่พีลงัมากทีส่ดุ 

เป็นศูนย์เรยีนรู้ฯ ด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ในกลุม่การผลติภาคเกษตร กบัศนูย์

เรียนรู้ฯ ด้านการผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้นในกลุ่มการผลิตภาคการเกษตรและแปรรูป

๓)  การจัดปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ประสบความส�าเร็จ พบว่า ศูนย์                

เรียนรู้ฯ ระดับดีมากในทุกกลุ่มหลักจัดการได้หลากหลายและครอบคลุมมากกว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับ

ปานกลาง-ดี

๔)  ศกัยภาพและการปฏบิตัขิองฝ่ายขยายผล สรปุได้ว่า การเข้าไปสนบัสนนุของฝ่ายขยาย

ผลให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละกลุ่มหลัก ในเรื่องของความรู้ตามแนวพระราชด�าริจากศูนย์ศึกษาการ  

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ การสนองตอบของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ความต่อเนื่องและสม�่าเสมอของ

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผลกับเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีม่ใีนศูนย์เรยีนรูฯ้ ระดบัดมีากกบั

ศนูย์เรยีนรูฯ้ ระดบัปานกลาง-ดเีป็นไป  ด้วยด ีแต่ปัจจยัส�าคญัทีม่ผีลต่อความเข้มแขง็ทีต่่างกนัระหว่าง

ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับดีมากกับระดับปานกลาง-ดี ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นส�าคัญที่พบว่า

กลุ่มที่มีระดับดีมากมีการบูรณาการความรู้ทั้งจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ

ขวนขวายด้วยตนเอง ไปจนถึงการน�าไปสู่การปฏิบัติจนได้ผลส�าเร็จ ขณะที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับปาน

กลาง-ดีจะอยู่ในระดับปานกลาง ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าบางศูนย์เรียนรู้ฯ ในระดับดีมากของกลุ่มผลิต

ส�ำนักงำน กปร.
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ภาคเกษตรและแปรรูป เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขยายผลได้มีการต่อยอดความคิดริเริ่มและสนับสนุนเรื่องสื่อ 

(IT) ให้กับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วย

๕) การบริหารจัดการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นการจัดการที่ใช้กับทุกกลุ่ม

หลักและกลุ่มย่อยของศูนย์เรียนรู้ฯ จึงไม่ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของแต่ละศูนย์         

เรียนรูฯ้ แต่ในสาระส�าคญัสรปุได้ว่า ส�าหรบัศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ เนือ่งจากจ�านวนศนูย์

เรียนรู้ฯ มีไม่มากนัก ไม่มีอุปสรรคในการเดินทางรวมถึงมีการจัดการกับปัญหาอุปสรรคด้านความ

ยืดหยุ่นของงบประมาณและการสนับสนุนที่จ�าเป็นได้เป็นอย่างดี มีเพียงแต่ความไม่สมบูรณ์ในเรื่อง

ระบบข้อมูลที่จ�าเป็นต้องมีการจัดการและเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล การจัดการท่ี

เสริมศักยภาพและความส�าเร็จให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ตามกลุ่มหลักและกลุ่มย่อยจึงเป็นประเด็นที่น�าสู่

การพัฒนาต่อไป

๖) การจดัการของส�านกังาน กปร. เป็นการสนบัสนุนท�าให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 

ไปช่วยพฒันาศนูย์เรียนรู้ฯ ทกุศูนยศ์ูนยเ์รยีนรูฯ้ จึงไม่ไดว้เิคราะห์ความสัมพันธท์ี่แตกตา่งกนัในสาระ

ส�าคัญ ได้มีการปรับแต่งภาระงานที่สนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ระหว่าง ๓ กองส�าคัญที่ชัดเจน

และมศีกัยภาพสงูขึน้ และมบีางประเดน็ทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพเน้นทีก่ารสร้างระบบการสนบัสนนุให้ศนูย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ใช้ ซึ่งจะน�าเสนอในบทที่ ๕ ต่อไป 

ข)  ผลความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

ในแง่ของกลุ่มหลัก ๒ กลุ่ม การวัดความส�าเร็จของ ๒ กลุ่มนั้น เนื่องจากจุดเน้นของแต่ละ

กลุ่มจะมีความต่างกัน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า 

๑)  กลุ่มหลักกำรผลิตภำคเกษตร (๗ ศูนย์เรียนรู้ฯ )

มีความหลากหลายใน ๓ กลุ่มย่อย ที่อาจมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันบ้าง แต่จากข้อมูลพบว่า

๑.๑) กลุ่มย่อยด้ำนเกษตรผสมผสำนและเกษตรทฤษฏีใหม่ (๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ)

 ก. ความส�าเร็จ

  ๑. มคีวามส�าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้ในแง่ของการใช้ความรูต้ามแนวพระราชด�าริ 

ที่หลากหลายที่ได้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นหลัก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเสริม และที่

ส�าคัญมีหลายศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีการค้นคว้าด้วยตนเอง และทุกศูนย์เรียนรู้ฯ มีการบูรณาการความรู้          

ในขัน้ปฏบิตัจินท�าให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีม่คีวามส�าเรจ็ค่อนข้างมากมจี�านวนมากกว่าศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีก่�าลัง

เริ่มต้น 

  ๒. ภูมิหลังและความรู้เดิมของศูนย์เรียนรู้ฯ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในภาคเกษตรที่

ใช้ข้อมูลและความรู้ในระดับที่ค่อนข้างดี มีบางศูนย์เรียนรู้ฯ มีศักยภาพจากการที่เป็นบุคคลจาก

ภายนอกที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจจากภาคเอกชนหรือภาครัฐมาก่อน

  ๓. ปฏิบัติการในการผลิต ส่วนใหญ่จะมีความหลากหลาย ทั้งพืช สัตว์ (ในแง่ของ

กจิกรรมการเกษตร) มคีวามลงตวัในแง่ของการปรับ การเลอืกพชืและสตัว์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกบั

ระบบนิเวศน์ (ดิน น�้า) มีการจัดวงจรการผลิตให้มีความสัมพันธ์กับการตลาด มีบางรายได้ท�าการคิด

เพิ่มเติมเพื่อจะท�าให้ผลผลิตเกิดผลในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส�ำนักงำน กปร.
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  ๔. ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ยืนยันในระดับหนึ่ง สรุปได้ว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ จ�านวนหนึ่งมีล�าดับของการพัฒนาสู่ความเป็นเศรษฐกิจ

พอเพียง ๓ ระดับ (ระดับที่ ๑ สามารถแก้ปัญหาการผลิตที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ ระดับที่ ๒ 

สามารถสร้างการผลิตภาคเกษตรที่ยั่งยืน และมีบางรายเริ่มก้าวเข้าสู่การพัฒนาในระดับที่ ๓ มีการ

ปรบัวิถชีวีติสูค่วามพอเพยีง ใช้เหตผุล และมภีมูคิุม้กนัไม่เพยีงแต่ในการผลติเท่านัน้ แต่ร่วมถงึวถิชีวีติ

ในครัวเรือนของตนเอง)

 ข. สิ่งที่ควรพัฒนาต่อ

  ๑. การเพิ่มช่องทางในการสื่อสารผ่าน (IT) เช่น เฟสบุค เว็บไซต์ โดยมีเป้าหมาย คือ 

นอกจากจะช่วยให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีส่�าเรจ็แล้วให้ดยีิง่ขึน้ ยงัจะช่วยให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีก่�าลงัจะเริม่ด�าเนนิ

การ ทั้งนี้จะท�าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองของเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม่มี

ประสทิธภิาพสงูขึน้ และท�าให้ผูท้ีส่นใจและตัง้ใจทีจ่ะมาเรยีนรูแ้ละปฏบิตั ิได้เข้ามารบัการแลกเปลีย่น

เรียนรู้สู่การปฏิบัติต่อไป (โดยลดการให้คนที่ไม่ได้สนใจอย่างจริงจังจ�านวนมากเข้าไปเรียนรู้ ณ ศูนย์

เรียนรู้ฯ)

  ๒. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ประสบความส�าเร็จ เพ่ือถอดบท

เรยีนเกีย่วกบัการได้มาและพฒันาการของระบบคดิทีน่�าไปสูก่ารใช้หลกัการทรงงานฯ และท้ายสดุคอื

ผลของปฏิบัติการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในแง่การผลิต วิถีชีวิตและความสัมพันธ์กับ

ชุมชน

๑.๒) กลุ่มย่อยด้ำนกำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๑ ศูนย์เรียนรู้ฯ)

 ก. ความส�าเร็จ

  ๑. ความส�าเร็จของศนูย์เรยีนรูฯ้ กลุม่นีจ้ะมมีติทิีแ่ตกต่างจากกลุม่เกษตรผสมผสานและ

เกษตรทฤษฏีใหม่ ตรงที่จะมีระบบเกษตรแบบปราณีตที่ไม่จ�าเป็นต้องหลากหลาย เน้นในเรื่องของ

การจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม โรงเรอืน เชือ้เหด็ ก้อนเหด็ การเพาะ การดแูลรกัษาและการเกบ็เกีย่ว 

ส่วนใหญ่พบว่าสามารถท�าได้อย่างครบวงจร จัดการได้เป็นอย่างดีและมีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

นอกจากนั้นเห็ดที่ผลิตได้จัดการมีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ด

หลินจือ ฯลฯ 

  ๒. ภมูหิลงัและความถนดัเฉพาะจะมจีดุเด่นตรงทีเ่จ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ได้รบัความรูส่้วน

ใหญ่มาจากหน่วยงานภายนอกและสถานศึกษา และน�ามาทดลองปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จ สามารถ

กลายเป็นวทิยากรและผูเ้ช่ียวชาญ สามารถขยายความรูใ้ห้แก่เกษตรกรรายอืน่ๆ รวมถงึการขยายผล

ความรู้ให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ กลายเป็นต้นแบบของความส�าเร็จด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

  ๓. การเยีย่มชมเผยแพร่โดยผูท้ีส่นใจ มคีวามโดดเด่นเช่นเดยีวกบักลุม่เกษตรผสมผสาน

และเกษตรทฤษฏใีหม่เมือ่เปรยีบเทยีบกนั เนือ่งจากเป็นศนูย์เรียนรู้ฯ เพยีงรายเดยีวทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ด้านการผลิตเห็ดเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจร ท�าให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและรับความรู้จาก

ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เป็นจ�านวนมาก สามารถจดุประกายให้ผูท้ีส่นใจสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้ต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.

218



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

219

 ข. สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ

  ๑. มีข้อพิจารณาว่าศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มนี้ ควรจะด�าเนินการผลิตเช้ือเห็ดได้เองหรือไม่ 

แต่เนื่องจากว่าคุณภาพของการผลิตเช้ือเป็นสิ่งที่ส�าคัญ การที่จะด�าเนินการต้องให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มี

ความรู้ความสามารถมากที่สุดท�างานร่วมกับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้มีพลังมากขึ้น

เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ มีองค์ความรู้ในการท�าโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นแกนหลัก

  ๒. ในแง่ของการตลาดและความต้องการของเหด็แม้ว่าจะมอีนาคต และผูผ้ลติเหด็กจ็ะ

เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ คงไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งเสริม

พันธุ์ใหม่ แต่ควรเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเห็ดให้มากขึ้น และพยายามให้เกิดจุดเด่นของ

เห็ดที่ผลิตผ่านกลุ่มในนามศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ (ในอนาคตอาจพัฒนาเป็นเห็ดที่มีตราผลิตภัณฑ์

หรือแบรนด์ของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ)

  ๓. การเผยแพร่ ควรจะต้องเลอืกสรรเฉพาะเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการผลติเห็ด มาเรยีนรูอ้ย่าง

เข้มข้นในเชิงคุณภาพ ดังนั้นการสนับสนุนเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกในการอบรมหากจะท�าควรจะ

มีเฉพาะในรูปของเครือข่าย

๑.๓) กลุ่มย่อยด้ำนกำรเลี้ยงกบ (๑ ศูนย์เรียนรู้ฯ)

 ก. ความส�าเร็จ

  ๑. ความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มนี้ พบว่ามีความโดดเด่นอย่างมากใน

แง่ของการบูรณาการองค์ความรู้ที่มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และมุ่งที่จะน�าความรู้ที่

ได้รบัไปใช้แก้ปัญหาการผลติพชืเชงิเดีย่ว มคีวามใฝ่รูใ้นการขวนขวายด้วยตนเอง ด้วยการไปศึกษายัง

พื้นที่ต้นแบบ แล้วน�ากลับมาปฏิบัติจนประสบผลส�าเร็จ อาทิ การจัดการพันธุ์ การจัดการฟาร์ม การ

ดูแลรักษา ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี และพบว่ามีการขยายความรู้ดังกล่าวออกไปให้กลุ่มเพื่อบ้านหรือผู้ที่

สนใจในละแวก ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติ มีการติดต่อสื่อสารให้ค�าแนะน�า และ

เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกบให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ท�าให้

ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ที่สนใจอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

  ๒. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงกบ พบว่าเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถจัดการให้ได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับของตลาด จนมีช่ือเสียงในระดับอ�าเภอและ

สามารถสร้างให้กับเกษตรกรในแต่ละปีจ�านวนมาก

 ข. สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ

  ๑. มีข้อพิจารณาว่าศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มนี้ควรด�าเนินการให้เกิดการรวมกลุ่มและเครือ

ข่ายผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับความรู้และน�าไปปฏิบัติ และการแปรรูปกบเบื้องต้น

  ๒. การเผยแพร่ ควรจะต้องเลือกสรรเฉพาะผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างเข้มข้นในเชิง

คุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกในการอบรมซึ่งควรมีการด�าเนินการในรูป

ของเครือข่ายเท่าที่จ�าเป็น

ส�ำนักงำน กปร.
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๓) กลุ่มผลิตภำคเกษตรและแปรรูป (แปรรูประดับ OTOP ๑ ศูนย์เรียนรู้ฯ และผลิตภำค

เกษตรและแปรรูปเบื้องต้น ๗ ศูนย์เรียนรู้ฯ)

 ก. ความส�าเร็จ

  ๑. มคีวามส�าเรจ็อยูใ่นระดบัค่อนข้างด ีทัง้ในแง่ของการใช้ความรูท้ีห่ลากหลายทีไ่ด้มา

จากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เป็นหลกั จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาเสรมิ และทีส่�าคญัมหีลายศนูย์เรยีน

รู้ฯ ที่มีการค้นคว้าด้วยตนเอง และทุกศูนย์เรียนรู้ฯ มีการบูรณาการความรู้ในขั้นปฏิบัติจนท�าให้ศูนย์

เรียนรู้ฯ ที่มีความส�าเร็จมีจ�านวนมากกว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังเริ่มต้น 

  ๒. ภมูหิลงัและความรู้เดมิของศนูย์เรยีนรูฯ้ ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในภาคการเกษตร

ที่ใช้ข้อมูลและความรู้ในระดับที่ค่อนข้างดี มีบางศูนย์เรียนรู้ฯ มีศักยภาพจากการที่เป็นบุคคลจาก

ภายนอกที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจจากภาคเอกชนมาก่อนและได้น�าความรู้ท่ีตนเองมีอยู่มา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓. ปฏิบัติการในการผลิต ส่วนใหญ่จะมีความหลากหลาย ทั้งพืช สัตว์ (ในแง่ของ

กจิกรรมการเกษตร) มคีวามลงตวัในแง่ของการปรับ การเลอืกพชืและสตัว์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกบั

ระบบนิเวศน์ (ดิน น�้า) มีการจัดวงจรการผลิตให้มีความสัมพันธ์กับการตลาด มีบางรายได้ท�าการคิด

เพิ่มเติมเพื่อจะท�าให้ผลผลิตเกิดผลในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  ๔. ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีเ่ป็นระดบัแปรรปู OTOP มคีวามก้าวหน้ามาก มคีวามส�าเรจ็ในการ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นจุดขายมานานและเป็นที่ยอมรับของตลาด  ส่วนกลุ่มแปรรูปเบื้องต้น

เริ่มมีแนวโน้มที่ดี ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก้าวหน้า พบว่ามีเง่ือนไขส�าคัญ เป็นความรู้ที่มาจากการ           

บูรณาการความร่วมมือทั้งจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ความช่วยเหลือของหลายหน่วยงาน และ

เป็นการขวนขวาย ทดลองในภาคปฏิบัติของกลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ท�าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถเผยแพร่

ความรู้ไปสู่ผู้ที่สนใจอย่างแพร่หลาย

  ๕. ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งหมดมีเงื่อนไขที่ส�าคัญ คือ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และกลุ่มผู้ร่วมงาน

มีภูมิหลังและมีความต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตภาคเกษตรที่ตนเองผลิตอยู่ ให้สามารถต่อยอด

สร้างรายได้เพิม่เตมิจากการเป็นผูแ้ปรรปูแทนทีจ่ะเป็นผูผ้ลติวตัถุดบิเบือ้งต้น และมกีารขยายการผลติ

ออกไปในลักษณะของเครือข่ายให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจ

  ๖. ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 

(ส่วนมาก) เป็นผู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้ประสาน มีบางรายที่ประสบความส�าเร็จมาก ได้ใช้สื่อ 

ไอท ีของตนเองออกเผยแพร่สูส่าธารณะ ท�าให้มเีกษตรกรจากภายนอกพืน้ทีเ่ข้ามาศกึษาเรยีนรูใ้นเชงิ

คุณภาพ และน�าความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามอย่างได้ผล

  ๗. ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับเร่ืองวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ยืนยันในระดับหนึ่ง สรุปได้ว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ จ�านวนมากมีล�าดับของการพัฒนาสู่ความเป็นเศรษฐกิจ

พอเพียง ๓ ระดับ ( ระดับที่ ๑ สามารถแก้ปัญหาการผลิตที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  ระดับที่ ๒ 

สามารถสร้างการผลิตภาคเกษตรที่ยั่งยืน และระดับที่ ๓ มีการปรับวิถีชีวิตสู่ความพอเพียง ใช้เหตุผล 

และมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงแต่ในการผลิตเท่านั้น แต่ร่วมถึงวิถีชีวิตในครัวเรือนของตนเอง)

ส�ำนักงำน กปร.
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  ๘. การเผยแพร่ให้กบัผูส้นใจเป็นไปอย่างด ีและมคีวามโดดเด่นในแง่ของปรมิาณจ�านวน

ผูท้ีเ่ข้ามาเยีย่มชม และศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ สามารถทีจ่ะสนบัสนนุเรือ่งของสิง่อ�านวยความสะดวก

ส�าหรับการเผยแพร่ความรู้ได้อย่างเหมาะสม

 ข. สิ่งที่ควรพัฒนาต่อ

  ๑. ควรสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ประสบความส�าเร็จแล้ว ในแง่ของการต่อยอดทาง

ความคิดริเริ่ม หรือการทดลองใหม่ที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ก�าลังด�าเนินการ ด้วยการสนับสนุนทาง

วิชาการ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังพัฒนา ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ในรปูของความรู้ ปัจจัยการผลติทีจ่�าเปน็ หรือชอ่งทางการตลาดที่เหมาะสม (ไม่จ�าเปน็ต้องสนบัสนุน

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการเผยแพร่)

  ๒. การเพิ่มช่องทางในการสื่อสารผ่าน IT เช่น เฟสบุค เว็บไซต์ โดยมีเป้าหมาย คือ 

นอกจากจะช่วยให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ส�าเร็จแล้วให้ดียิ่งข้ึน ยังจะช่วยให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังจะเร่ิม                

ด�าเนินการ ทั้งนี้จะท�าให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองของเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏี

ใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และท�าให้ผู้ที่สนใจและตั้งใจที่จะมาเรียนรู้และปฏิบัติ ได้เข้ามารับการแลก

เปลีย่นเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัต่ิอไป (โดยลดการให้คนทีไ่ม่ได้สนใจอย่างจรงิจังจ�านวนมากเข้าไปเรยีนรู ้ณ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ)

  ๓. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ประสบความส�าเร็จ เพ่ือถอดบท

เรยีนเกีย่วกบัการได้มาและพฒันาการของระบบคดิทีน่�าไปสูก่ารใช้หลกัการทรงงานฯ และท้ายสดุคอื

ผลของปฏิบัติการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในแง่การผลิต วิถีชีวิตและความสัมพันธ์กับ

ชุมชน

  ๔. ศนูย์เรยีนรู้ฯ ทีม่คีณุสมบตักิารเป็น OTOP ปัจจบุนัประสบปัญหาเกีย่วกบัการจัดการ

ในด้านของการผลิตเพื่อให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐาน (อย.) การดึงเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มา 

สร้างมลูค่า รวมถงึการต่อยอดในเร่ืองของฉลากและบรรจภัุณฑ์ ดงันัน้แนวทางในการแก้ไขหรอืพัฒนา

ต่อ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการดึงเอาจุดเด่น (รสชาติ และความเป็น

มิตรต่อสุขภาพ) มาน�าเสนอในรูปแบบของสื่อที่แสดงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เช่น  ฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ และท�าการเผยแพร่จะส่งผล

ท�าให้ตลาดของผู้บริโภคออนไลน์ จะพัฒนามากขึ้น และผลของการใช้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริฯ 

มีรูปธรรมมากขึ้น

  ๕. ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อาจต้องมี

การประสานงานให้เกิดการจัดการในเชิงวิสาหกิจชุมชน ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพในการแปรรูป 

กลยทุธ์ทางการตลาด และการบรหิารจดัการภายในกลุม่ โดยศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ควร

ท�าการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวมากกว่าการสนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเผยแพร่

ส�ำนักงำน กปร.
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๔.๑.๔ ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ของ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ 

ตำรำงที่ ๔-๓๒ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

กลุ่ม ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

กลุ่มผลิตภาค
เกษตร

- เกษตรกรยังขาดการน�าเอาความรู้ที่ได้
จากศูนย์ศึกษาการพัฒาฯ ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ของ 
แต่ละคน 

- ควรเพิ่มเติมหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อยอด
แปรรูปผลผลิต

- การขยายความรู้ของศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ที่น�าไปปฏิบัติแล้วได้ผลออกไปสู่
เกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ ไม่เพียงแต่เฉพาะที่ศูนย์ศึกษา                
การพัฒนาฯ เท่านั้น แต่ควรมีการ
สนับสนุนเพิ่มเติมให้เกิดการขยายความรู้
จากศูนย์เรียนรู้ฯ ออกไปสู่เกษตรกรใน
ชุมชนใกล้เคียงให้สามารถน�าไปปฏิบัติจน
เกิดผลมากกว่าการเป็นแหล่งศึกษา สาธิต 
ศึกษาดูงานให้แก่คนภายนอกเพียง             
อย่างเดียว

- แม้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะมีการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นใน
แต่ละปี แต่การสนับสนุนบางเรื่องยัง
กระจายไม่ทั่วถึงและมีข้อจ�ากัดในเชิง
ปริมาณอยู่บ้าง 

- ควรมีการสอบถามความต้องการของ
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ว่าต้องการอะไร และ
คอยติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อ
เนื่องจะดียิ่งขึ้น

- ผลผลิตยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตฐาน

- ควรมีการท�างานแบบบูรณาการระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อม
ประสานการท�างานร่วมกัน

- ควรมีการสอบถามความต้องการของ
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ และคอยติดตามผล
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผลิตภาค
เกษตรและแปรรูป

- ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะรูป
ลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีเอกลักษณ์

- เกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องการตลาด 
แหล่งจ�าหน่าย

- ผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน พรีเมี่ยมครบ          
ทุกชนิด

- อยากให้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการบริหาร
จัดการให้เกิดการวมกลุ่มผลิตให้แก่
เกษตรกร รวมถึงการจัดการวิสาหกิจ

- อยากให้มีตลาดกลางในการวางขาย
ผลผลิตของเกษตรกร

- อยากให้มีการเพิ่มในเรื่องของการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์หลังการแปรรูป

ส�ำนักงำน กปร.
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๔.๒ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ
๔.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐำนและบริบททั่วไปของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๒๘ แห่ง 

โดยมีข้อมูลและรายละเอียดการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๒๘ แห่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

๑. นางสาวกัญจนา บัวแดง  ๑๐๒ หมู่ที่ ๑ ต. แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒. นายทองมา ศรีภูธร  ๑๘/๑ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๓. นายทองอินทร์ สุภาพล ๖๕/๑ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๔. นายพงษ์เทพ จินะใจ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๕. นายมนูญ  เทศน�า  ๑๓/๒ หมู่ที่ ๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

๖. นางวีรา จินะใจ  ๗๐ หมู่ที่ ๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๗. นายเจริญ  ตาถาวัน  ๘๒ หมู่ที่ ๑ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๘. นางยุวรี ธาตุอินจันทร์ ๔ หมู่ที่ ๒ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๙. นางดาวเรือง เจริญทรัพย์ ๘๕/๑ หมู่ที่ ๖ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๐. นายสินชัย วิริยะจรรยงค์ ๙/๑ บ.แม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ ๒ ต. แม่ฮ้อยเงิน อ. ดอยสะเก็ด             

จ. เชียงใหม่

๑๑. นายสุนทร ดาวแก้ว ๒๔๙ หมู่ที่ ๕ ต. แม่ฮ้อยเงิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

๑๒. นางเพียรทอง พรหมค�าทิพย์ ๗๔ หมู่ที่ ๘ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๓. นายเมืองมนต์ ไทยใจอุ่น หมู่ที่ ๘ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๔. นายสุจินต์ แสงแก้ว ๑๐๒/๑ หมู่ที่ ๖ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๕. นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น ๙๖ หมู่ที่ ๘ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๖. นายประสงค์ ทะลาบุญ หมู่ที่ ๘ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๗. นางทัศนีย์ พวกอินแสง  ๔๔/๔ หมู่ที่ ๗ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๘. นางมาลัย ญาติฝูง  ๔๔/๓ หมู่ที่ ๗ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๙. นางราตรี สุนันทศิลป์  ๑๒ หมู่ที่ ๑ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๐. นายอุ่นเรือน เกิดสุข  ๖ หมู่ที่ ๑ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๑. นายมณเฑียร บุญช้างเผือก หมู่ที่ ๑ บ.ป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๒. นางเจริญศรี ค�าประเสริฐ ๑๒ หมู่ที่ ๑ ต.แม่โป่ง อ.สะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๓. นายสุจิตต์ ใจมา บ.จ�าปี หมู่ที่ ๗ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๒๔. นายประพันธ์ แหลงแก้ว หมู่ที่ ๘ บ.ปางก�าแพงหิน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๕. นางอ�านวย ยอดค�าปา ๑๙๘ หมู่ที่ ๒ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๖. นายศรีอินทร์ อินทร์สัน ๒๒/๒ หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

๒๗. นางนงนุช พันธุราษฎร์ ๓๓ หมู่ที่ ๒ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๘. นายยงยุทธ  ขันทองนาค ๕๖/๘ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ส�ำนักงำน กปร.
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1. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
นางสาวกัญจนา บัวแดง 

(ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัญจนา บัวแดง  

๑.๒ สถานที่ตัง้   ๑๐๒ หมูท่ี ่๑ ต�าบลแม่ฮ้อยเงนิ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชยีงใหม่ 

๑.๓ โทร.     ๐๘๔-๖๖๐๙๕๕๒, ๐๘๓-๕๗๓๘๓๙๒

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เป็นคนดอยสะเก็ดแต่ก�าเนดิ แต่เดมิประกอบอาชพีเป็นลกูจ้างท�างานทีโ่รงเพาะเห็ดของศนูย์

ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จากการที่เป็นคนใฝ่รู้และหมั่นสังเกต ได้เรียนรู้ และปฏิบัติในทุกขั้น

ตอนของการเพาะเห็ด รวมทั้งได้ปฏิบัติดูแลเห็ดชนิดต่าง ๆ สะสมประสบการณ์จนเกิดความช�านาญ

ในการเพาะเห็ด หลังจากที่ได้ตั้งครรภ์บุตรสาวคนโต จึงมีความคิดอยากลาออกจากงาน หางานที่ท�า

อยู่กบับ้านร่วมกบัการเลีย้งลกู จงึตดัสินใจน�ากจิกรรมการเพาะเหด็ซ่ึงตนมคีวามถนดัและได้ปฏิบัตจิน

เกิดความช�านาญพอสมควร มาเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพ

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (x) ๐๕๓๗๕๘๖ (Y) ๒๑๐๗๑๐๔

ส�ำนักงำน กปร.
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๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ด้วยความที่เป็นลูกจ้างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มาก่อนและมีความช�านาญในการเพาะ

เชือ้เหด็ (เพราะในขณะนัน้มอีาจารย์จากประเทศจีนมาสอนเก่ียวกบัวธิกีารเพาะเชือ้เห็ด ณ ศนูย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จึงได้สั่งสมความรู้มาตั้งแต่ตอนน้ันเร่ือยมา) ภายหลังที่ออกมาท�ากิจกรรม

การเพาะเหด็อยูก่บับ้าน กย็งัมีการตดิต่อกบัทางศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาโดยตลอด อกี

ทั้งยังช่วยท�าการเพาะเชื้อเห็ดส่งให้กับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้

กลุ่มผู้ที่สนใจมารับความรู้และเชื้อเห็ดจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปเพาะเลี้ยง การน�าความรู้ที่

ได้สัง่สมจากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาปฏบิตั ิเริม่จากกจิกรรมการเพาะเหด็และการผลติ

ก้อนเห็ดส�าหรับเปิดดอกเป็นกิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นการเพาะเห็ดแบบครบวงจร เพราะตนเองมีความ

พร้อมในเรือ่งของอปุกรณ์และสถานทีอ่ย่างเพยีงพอ จงึได้วางแผนการผลติโดยเลอืกเหด็หลนิจอื เหด็

หอม เห็ดนางฟ้า และเห็ดลมป่า เป็นเห็ดรายได้ ซ่ึงแต่ละชนิดจะระยะเวลาการเก็บเก่ียว การดูแล

รักษาที่แตกต่างกันไป จึงต้องวางแผนให้เหมาะสมเพื่อให้มีรายได้ตลอดปี รวมทั้งหารายได้เสริมจาก

การผลติก้อนเหด็จ�าหน่ายซึง่ก�าลงัเป็นทีต้่องการของผู้สนใจเพาะเหด็ทีไ่ม่มอีปุกรณ์แต่ต้องการน�าก้อน

เห็ดไปเปิดดอกที่บ้าน นอกจากนี้การได้ออกมาลองท�าการเพาะเช้ือเห็ดเอง ได้มีการลองผิดลองถูก 

คิดค้นถึงวิธีการเพาะเชื้อเห็ดให้ได้คุณภาพด้วยการใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่สั่งสมมา จน

เกิดความช�านาญ สามารถเพาะเชื้อเห็ดได้เกือบทุกชนิด

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสาน 

การอนรัุกษ์ดนิและน�า้และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ประโยชน์จากพชืสมนุไพร การเพิม่ประสทิธภิาพการ

ใช้ประโยชน์ทีดิ่น การแปรรปูอาหาร การพัฒนาเพือ่เพ่ิมศกัยภาพเกษตรกรตวัอย่าง เกษตรผสมผสาน

ในรปูแบบเศรษฐกจิพอเพยีง การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชุมชนในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวกัญจนา เป็นผู้ท่ีได้มีน�าความรู้ที่โดดเด่นโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจมา

ปรบัประยกุต์ใช้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด�าเนนิชวีติ โดยสรปุความรูท้ีถ่กูประยกุต์

ได้ดังนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้
ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ
ควำมรู้จำกหน่วยงำน

ภำยนอก

การผลิต - การจัดการควบคุม

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล

ต่อการเจริญเติบโต

ของเชื้อเห็ดแต่ละชนิด 

เช่น แสงสว่าง 

อุณหภูมิ ความชื้น 

อากาศ  การให้น�้า 

ฯลฯ

- การสังเกตพันธุ์เห็ด

ที่มาท�าการเพาะเชื้อที่

มีความสมบูรณ์และ

แข็งแรง

- เทคนิคในการผลิตก้อน 

เชื้อเห็ดชนิดต่าง ๆ 

- ขั้นตอนการเพาะและ

เขี่ยเชื้อเห็ด

- ขั้นตอนการเตรียม

อาหารเพาะเชื้อแต่ละ

ชนิด

- ขั้นตอนในการอัดก้อน

และ บ่มก้อนเชื้อเห็ด

- การจัดการสถานที่

หรือโรงเรือนส�าหรับ

เพาะเชื้อ เขี่ยเชื้อ อัด

ก้อน และบ่มก้อนที่

เหมาะสมกับเห็ด

แต่ละชนิด

 การจัดการผลผลิต - กระบวนการในการ

เก็บรักษาก้อนเชื้อเห็ด

แต่ละชนิด

 การจัดการทางตลาด - ผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดจะ

มีผู้ที่สนใจเพาะเห็ด

เปิดดอกขายมารับซื้อ

ถึงที่

- ผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้กับ

ทางศูนย์ฯ เพื่อไปแจก

จ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ที่

สนใจ

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม เห็ดลม เห็ดหลิน

จือ เห็ดหัวลิง ฯลฯ มีการปลูกไม้ผล ได้แก่ ล�าไย มะพร้าว ส้มโอ มีการขุดบ่อเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลานิล 

ปลาตะเพียน

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

  l  มสีถานทีใ่นการเพาะเชือ้และผลติก้อนเชือ้เห็ดอย่างเป็นสดัส่วน มรีะบบการจดัการ

ที่ดี และอุปกรณ์ที่พร้อมและมีความทันสมัย

  l  มีการขุดบ่อบาดดาลไว้ใช้เพื่อท�าการเพาะเชื้อเห็ดและอัดก้อน

  l  ด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ จึงมาท�าการเพาะเชื้อ เขี่ยเชื้อ และผลิตก้อนเชื้อ

เห็ดที่มีคุณภาพสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า           

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดลมป่า

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเห็ดนางฟ้า นางรม

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหัวลิง

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหัวลิง

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เห็ด 

ไม้ผล 

ปลา 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

เห็ด 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

เห็ด 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ปลูกไม้ผล ๒,๗๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๒ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดลมป่า ๑๘,๔๐๐

๓ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ๑๙๒,๐๐๐

๔ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ ๓๔,๐๐๐

๕ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดหัวลิง ๒๖,๐๐๐

๖ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม ๗๔,๙๐๐

๗ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า นางรม ๑๒,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๓๖๐,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

l กิจกรรมการเพาะเช้ือเห็ดอาจไม่ใช่แง่ของความพอเพียงแบบตรงไปตรงมา แต่ตนเองคิด

ว่าสิ่งที่ตนท�าไม่ได้มุ่งหวังที่จะต้องได้ก�าไรมากมายแค่พออยู่ได้และไม่ท�าเกินความสามารถหรือก�าลัง

ของตน จงึท�าให้ชวีติความเป็นอยูข่องครอบครวัดขีึน้ มรีายได้เสรมิรายได้หลกัของครอบครวัจากการ

ท�างานประจ�าของสามี สามารถปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ มีเวลาให้กับ

ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีความสุขจากการได้ท�างานร่วมกัน มีเงินออมเก็บไว้ใช้ในยามจ�าเป็น 

l กิจกรรมเพาะเนื้อเยื่อและผลิตก้อนเห็ด เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความช�านาญเป็นอย่าง

มากในการผลิต ต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมที่จะ

ท�ากัน แต่นิยมที่จะเลือกซื้อหรือสั่งให้ตนเพาะก้อนเชื้อเห็ดตามที่แต่ละคนต้องการไปเปิดดอกอีก              

ทอดหนึ่ง 

l กิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่ได้คัดเลือกเห็ดหลากหลายชนิด เช่น เห็ดหลินจือ 

เกษตรกรสามารถเก็บไว้จ�าหน่ายเป็นเวลานานให้มีราคาสูง นอกจากนีค้วามพร้อมด้านเครือ่งมือและ

ทกัษะความช�านาญในการเพาะเชือ้ท�าให้มผีูท้ีส่นใจศนูย์ฯ ตนเองเป็นอย่างมาก มทีัง้ตดิต่อเพือ่การค้า

และขอเข้ามาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ

l นอกจากการเพาะเห็ด เกษตรกรได้เลี้ยงปลาไว้ส�าหรับบริโภคในครอบครัว เช่นเดียวกับ 

ไม้ผลจะเก็บไว้รับประทานและแบ่งปันเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่  

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ

เกษตรกรมคีวามภมูใิจทีไ่ด้น�าวชิาความรู ้ทกัษะประสบการณ์จากการท�างานเป็นลกูจ้างของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เร่ืองการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและแนว

พระราชด�ารต่ิาง ๆ  มาเป็นแนวทางในการสร้างอาชพี ยดึกจิกรรมการเพาะเหด็และการผลติก้อนเหด็

ส�าหรบัเปิดดอกเป็นกจิกรรมหลกัในการสร้างรายได้ ซึง่การเพาะเหด็แบบครบวงจร เกษตรกรมคีวาม

พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ และสถานที่อย่างเพียงพอ จึงได้วางแผนการผลิตโดยเลือกเห็ดหลินจือ            

เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และเห็ดลมป่าเป็นเห็ดรายได้ ซึ่งแต่ละชนิดมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยว การดูแล

รักษาที่แตกต่างกันไป จึงต้องวางแผนให้เหมาะสมเพื่อให้มีรายได้ตลอดปี รวมทั้งหารายได้เสริมจาก

การผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย ซึ่งก�าลังเป็นที่ต้องการของผู้สนใจเพาะเห็ดที่ไม่มีอุปกรณ์ แต่ต้องการน�า

ก้อนเหด็ไปเปิดดอกทีบ้่านและได้คดัเลอืกเหด็หลากหลายชนดิ โดยเฉพาะเหด็หลนิจือ ซึง่สามารถเกบ็

ไว้จ�าหน่ายเป็นเวลานานให้มีราคาสูง ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น มีเงินออมเก็บไว้ใช้ในยาม

จ�าเป็น ปัจจบุนัเป็นแหล่งเรยีนรู ้ศกึษาดูงาน แลกเปลีย่นประสบการณส์�าหรบัผูส้นใจทั่วไป ตลอดจน

เป็นแหล่งพักแรมให้กับเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๓๐๐-๕๐๐ คน/ปี

ส�ำนักงำน กปร.
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๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ

l ส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการเพาะเนื้อเยื่อและ

ก้อนเช้ือเหด็จากทางศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ จะถกูส่งต่อมาศกึษาดงูานและเรยีนรู ้ณ ศนูย์

เรียนรู้ฯ แห่งนี้

l จากความรู้ความสามารถในการเพาะเชื้อเห็ด ท�าให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ที่ต้องการเปิดดอก

เหด็เพือ่จ�าหน่ายทัง้ในและนอกพืน้ท่ี  นอกจากนีย้งัมคีนในชมุชนทีส่นใจเข้ามาเรยีนรูเ้ป็นจ�านวนมาก 

รวมถงึหน่วยงานต่าง ๆ  ทีส่นใจ ทีเ่ข้ามาศกึษาเรยีนรู้ ณ ศนูย์เรยีนรูฯ้ และเชญิไปเป็นวทิยากรให้ความ

รู้และแนะน�าวิธีการต่าง ๆ อย่างเช่น โรงเรียนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมให้ครูและ

นักเรียนเพาะเลี้ยงเห็ด 

l นอกจากนี้ปัจจุบันมีอาคารส�าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความพร้อมด้านการสาธิต ศึกษา 

ดงูาน สามารถรองรบัจ�านวนผูม้าเยีย่มชมทีส่ามารถรบัได้ ๓๐ คน และสามารถรองรบัผูท้ีต้่องการพกั

แรมได้จ�านวน ๕ คน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส�าหรับผู้สนใจทั่วไป ตลอด

จนเป็นแหล่งพกัแรมให้กบัเยาวชนได้เข้ามาเรยีนรูแ้ละฝึกปฏิบตัใินการเพาะก้อนเชือ้เหด็ไว้ส�าหรบัการ

เปิดดอก 

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

l มหีลกัสตูรฝึกอบรมเกีย่วกับการเขีย่เชือ้เห็ด การผลติก้อนเชือ้เห็ด การเพาะเหด็ โดยมฐีาน

การเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า การ

ผลิตก้อนเห็ดส�าหรับจ�าหน่าย  นอกจากนี้มีกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การผลิตก้อนเชื้อ

เห็ด  การผลิตหัวแม่เชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การผลิตหัวแม่เชื้อ และการเขี่ยเชื้อ

l ทางเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการจัดท�าเอกสารเผยแพร่และคู่มือเก่ียวกับข้ันตอนและวิธี

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อแจกจ่ายและใช้ประกอบการศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจ

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

l การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

l การขยายความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะเร่ืองเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (การ

เขี่ยเชื้อเห็ด การผลิตก้อน การเปิดดอก)  สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ 

l การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่

สนใจน�าความรู้ไปปรับใช้ 

l การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตเห็ดที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรา

สัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรูฯ้

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา

๒)  ภาพประกอบ

นำงสำวกัญจนำ บัวแดง

กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ

พิกัด 47 Q (X) 0516432 (Y) 2080287

ส�ำนักงำน กปร.
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2. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายทองมา ศรีภูธร
(ด้านการเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายทองมา ศรีภูธร  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๗ ต�าบลบ้านสหกรณ์ อ�าเภอแม่ออน  

          จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓ โทร.     ๐๘๙-๖๓๕๒๘๑๐  

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ภูมิล�าเนาเดิมเป็นคนต�าบลโนนสัง อ�าเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี เป็นครอบครัวใหญ่มี              

พีน้่อง รวมตนเอง ๑๐ คน มฐีานะยากจน โดยบดิามาเสยีชวีติลงฐานะครอบครวัจงึเดอืดร้อนกว่าเดมิ 

เมื่อโตขึ้นต้องดิ้นรนหางานท�าทุกอย่างเท่าที่จะท�าได้ หมุนเวียนเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อย ๆ ด้วยความ

อดทนและพยายาม หลายครั้งประสบปัญหาการถูกคดโกงจากนายจ้าง ด้วยเหตุผลข้างต้น ตนเอง

และครอบครัวจึงย้ายถิ่นฐาน เพื่อหางานท�าทางพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q(x) ๐๕๒๓๖๗๓ (Y) ๒๐๘๐๓๗๘

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ได้ทดลองท�างานหลายอย่าง บางงานก็ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกโกงเหมือนที่เคยได้รับ แต่

ยังคงอดทน พยายามหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพสุจริตมาเร่ือย ๆ ภายหลังเม่ือตัดสินใจซ้ือที่ดินท�ากินจึง

ลงมือท�าการเกษตร โดยได้ทดลองเลี้ยงโคนม ในตอนแรกมีโคนม จ�านวน ๓ ตัว ต่อมาเพิ่มขึ้นจ�านวน 

๓๐ ตวั และสิง่ส�าคญั คอื ทีด่นิท�ากนิของตนได้รบัเอกสารสทิธิ ์ประกอบกบัทาง รพช.ได้จัดตัง้โครงการ

หมู่บ้านสหกรณ์สันก�าแพงขึ้นในปี ๒๕๒๔ ตนเองมีความสนใจกิจกรรมการเลี้ยงโคนมมากและได้มี

การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมขึ้น ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ส�ำนักงำน กปร.
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 หลงัจากด�าเนนิกจิกรรมด้านการเลีย้งโคนมแล้ว ด้วยความชอบด้านการเกษตรเป็นทนุเดมิ 

จึงวางแผนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ท�ากิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ประกอบด้วย ปลูกไม้ผลพืชผัก เลี้ยง

สัตว์ ผลิตปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา ปลูกไผ่ เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเป็นประโยชน์ สามารถลดค่าใช้

จ่าย เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว กิจกรรมดังที่กล่าวมา ตนเองได้เข้าไปรับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และเข้ารับความรู้จากส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้

จากเอกสารทางวิชาการและน�าไปประยุกต์พัฒนาอาชีพของตน

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในวงบ่อซีเมนต์ การเลี้ยง

ไก่พืน้เมอืงพนัธุป์ระดูห่างด�า การเลีย้งกบนาโดยวถีเีกษตรธรรมชาต ิการปลกูผกัปลอดภยัจากสารพษิ 

เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน การเลี้ยงลูกสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมัก

ใบไม้และน�้าหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลุ่มน�้า

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

การท�าเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี  

๒๕๔๓ โดยเริ่มต้นจากทุนของตนเอง ๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐๐,๐๐๐  บาท โดยท�าการ

เกษตรแบบผสมผสาน มกีารท�าปุย๋หมกัไว้ใช้เองในครวัเรอืน เลีย้งสตัว์ ได้แก่ ววัเนือ้ ไก่เนือ้ ไก่ไข่ และ

เลีย้งปลา ปลกูพชืสวนและไม้ผล พชืผกักนิได้ไปจนถงึพชืผกัสวนครวั แรกเริม่จงึเป็นการศกึษาค้นคว้า 

ลองผดิลองถกู ไปจนถงึการศกึษาดงูานจากแหล่งทีท่�าการเกษตรและประสบผลส�าเรจ็ แล้วน�ามาปรบั

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น

ปศุสัตว์อ�าเภอได้ให้ค�าปรึกษาในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงโค และการ

เลี้ยงแพะ ตลอดจนให้ความรู้ในการใช้ฮอร์โมนและวัคซีนต่าง ๆ  ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

สหกรณ์อ�าเภอสนัก�าแพงตามพระราชด�ารไิด้ส่งเสรมิกลุม่ในการท�าเกษตรแบบผสมผสานโดยยดึหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องทุกปี  หรืออย่างเช่นสวนเกษตรธรรมชาติอ�าเภอแม่ออน 

ได้ให้ค�าปรึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของการน�าจุลินทรีย์มาใช้ในการท�าปุ๋ยหมัก การท�าอาหารสตัว์ การ

ท�าฮอร์โมนพืช สัตว์ ท�าดินปลูก การเลี้ยงไส้เดือนดินที่สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

สรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - การจัดพื้นที่เพื่อท�าการ 
เกษตรผสมผสาน

- เทคนิคการปลูกพืชผัก
สวนครัว ไม้ผลให้ได้
ผลผลิตงาม เช่น ระยะ

- แนวทางการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสาน

- เทคนิควิธีการปลูก 
บ�ารุงดูแลรักษา การใส่
ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่าง ๆ 
ฯลฯ

- การเลี้ยงโคนมจาก
สหกรณ์สันก�าแพง
เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ 
ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เลี้ยง
โค และการเลี้ยงแพะ 
ตลอดจนให้ความรู้ในการ

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต   เวลาการใส่ปุ๋ย การให้น�้า 
การจัดการโรคและ
แมลง ฯลฯ

- การใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

- การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

- วิธีการท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
ใช้ในการปลูกพืชและไม้
ผลชนิดต่างๆ 

- ขั้นตอน เทคนิคและวิธี
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 
ปลา ฯลฯ

  ใช้ฮอร์โมนต่าง ๆ วัคซีน 
โดยปศุสัตว์อ�าเภอ

- การท�าเกษตรแบบผสม
ผสานโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยศูนย์
ประสานงานโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์อ�าเภอ
สันก�าแพงตามพระราช 
ด�าริ การน�าจุลินทรีย์ 
มาใช้ในการท�าปุ๋ยหมัก 
การท�าอาหารสัตว์ การ
ท�าฮอร์โมนพืช สัตว์ ท�า
ดินปลูก การเลี้ยง
ไส้เดือนดิน ที่สามารถ
น�าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสวน
เกษตรธรรมชาติอ�าเภอ
แม่ออน   

การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บ
ผลผลิตและระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวพืชผัก
และไม้ผลชนิดต่าง ๆ

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตที่ได้ในสวนหรือ
แปลงจะมีพ่อค้ามารับ
ซื้อถึงแปลง

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการแบ่งพื้นที่หลัก ๒ ส่วน คือ ๑) สวนเกษตรผสมผสาน ๒) พื้นที่ส�าหรับเลี้ยง

สัตว์ โดยแผนงานส�าคัญดังนี้คือ 

l การท�าเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชผักและพืชสวนครัว ไม้ผล ได้แก่ มะขามหวาน

น้อยหน่า มะม่วง มีการผลิตปุ๋ยหมัก ปลูกไผ่ ฯลฯ

l การผลิตสัตว์ มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลาดุก จิ้งหรีด โคนม ฯลฯ

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

l มกีารปลกูไม้ยนืต้น ไม้ผล ร่วมกับการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ยดึหลกัการใช้ธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาติ 

ส�ำนักงำน กปร.
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l มีการขุดสระน�้าเพื่อใช้ในการเกษตรภายในพื้นที่ ร่วมกับการเลี้ยงปลา         

l มีการลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช มีการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยพืชสด

l มีการผลิตและใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และน�้าหมักชีวภาพในการเกษตร 

l มีการแบ่งพื้นที่ท�าการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และมีการปลูกพืชแบบผสม

ผสาน ใช้พื้นที่ภายในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด

l มีการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ท�าให้มีความม่ันคงทางอาหาร

ภายในครัวเรือน นอกเหนือจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองตลอดทั้งปี

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ไผ่

ไม้ผล เช่น กล้วย มะขามหวาน 
น้อยหน่า มะม่วง 

พืชผักสวนครัว เช่น พริก ขิง ข่า 
ตะไคร้ ฟักทอง มะนาว มะเขือพวง 
ผักชี ต้นหอม ฯลฯ

โคนม

ไก่  เป็ด 

ปลา

จิ้งหรีด

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

ไม้ผล 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืชผัก  

สัตว์  

ไม้ผล  

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช  

สัตว์  

ไม้ผล  

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ เลี้ยงโคนมสาว ๕๕,๐๐๐

๓๗,๐๐๐

๒ ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยหมัก ๑๘,๕๐๐

๓ พืชผักสวนครัว ๕,๕๐๐

๔. ไผ่ ๕,๐๐๐

๔ ไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะขามหวาน 
น้อยหน่า มะม่วง

๑๐,๐๐๐

๕ ไก่ เป็ด ๓๐,๐๐๐

๖ ปลา ๑๐,๐๐๐

๗. จิ้งหรีด ๔๐,๐๐๐

รวมรายได้ทั้งหมด ๑๗๔,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

l ด�าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน เหลือจากการบริโภคจึงขาย ไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือท�าการค้า           

เป็นหลัก 

l มีการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการท�าการเกษตรที่ได้ทั้งศึกษาค้นคว้า และได้รับการ

อบรมจากหลายหน่วยงาน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเอง 

l ไม่มกีารลงทนุในปริมาณท่ีมาก และผลผลติทีไ่ด้เป็นเกษตรปลอดภัยเพราะไม่ใช้สารเคมใีน

การเกษตร นอกจากนี้การปลูกพืชแบบผสมผสานท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ มีอาหาร

บริโภคและเหลือขายตลอดทั้งปี      

l การพลกิฟ้ืนพืน้ทีจ่ากเดิมซึง่เป็นไร่เกษตรเชงิเดยีวสูแ่ปลงเกษตรแบบผสมผสาน ท�าให้พืน้ที่

เกิดความอุดสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อนบ้านที่เห็นความส�าเร็จจึงเริ่มท�าตามอย่าง

l นอกจากความรูด้้านเกษตรทีม่อบให้แก่เพือ่นบ้านแล้ว  ผลผลติในแปลงเกษตรในแปลงยงั

แบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้าน แลกเปลี่ยนกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน 

ส�ำนักงำน กปร.
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๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ

จากการด�าเนนิกจิกรรมด้านการเลีย้งโคนมแล้ว ด้วยความชอบด้านการเกษตรเป็นทุนเดมิ จงึ

มีการวางแผนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ท�ากิจกรรมการเกษตด้วย ประกอบด้วย ปลูกไม้ผล พืชผัก เลี้ยง

สัตว์ ผลิตปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา ปลูกไผ่ เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเป็นประโยชน์ สามารถลดค่าใช้จ่าย 

เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว กิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมา ตนเองได้เข้าไปรับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และเข้ารับความรู้จากส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้

จากเอกสารทางวิชาการ น�าไปประยุกต์พัฒนาอาชีพของตน ทุกวันนี้จากการน้อมน�าองค์ความรู้จาก

แนวพระราชด�าริ การใช้ชวีติแบบพอเพยีงตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ท�าให้ชวีติความเป็น

อยู่ดีขึ้น เกิดกิจกรรมหมุนเวียน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้สนใจ มีเงินเก็บออมและส่งลูกเรียน ให้ได้รับ

การศึกษาในระดับสูง

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๑๕๐-๒๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ

l มีการพาผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยประสานผ่าน              

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l มีการพาผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ จากหลากหลาย            

หน่วยงาน ทั้งเกษตรอ�าเภอ เกษตรต�าบล กศน อบต. ฯลฯ

l เจ้าของศูนย์เรยีนรูเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถสงู สามารถการเป็นวทิยากรในการถ่ายทอด

ได้ดี ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายตามความเข้าใจและประสบการณ์ของตนเองให้แก่ผู้ท่ีสนใจ ทั้งการ

บรรยายเนื้อหาทางวิชาการ ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตประกอบการบรรยายและการฝึกอบรม 

l มีอาคารศูนย์เรียนรู้ที่สามารถรองรับผู้ท่ีสนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้จ�านวนมากกว่า 

๑๐๐ คน มีโต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เพื่อใช้ใน

การบรรยาย สาธิต ดูงานในพื้นที่

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

l มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการท�าน�้าส้มควันไม้ การท�าปุ๋ยหมัก

l มฐีานการเรียนรู้และหวัข้อการเรยีนรูเ้รือ่งรปูแบบและวธิกีารท�าเกษตรแบบผสมผสาน การ

ปลกูพชืผกัและพชืสวนครัว การผลติปุย๋หมกั การเล้ียงไก่พืน้เมอืง การเลีย้งปลาดกุ การปลกูไผ่กจิกรรม

การสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การเพาะเมล็ดพืชผักและการปลูก การผลิตปุ๋ยหมัก ฯลฯ

l มีการถ่ายทอดผ่านเอกสารแผ่นพับ และสื่อของจริง

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

l การพฒันาบรรจภุณัฑ์ ตราสญัลกัษณ์กลางของศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ และเพิม่ช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

มาวางจ�าหน่าย 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

พืน้ทีด่�าเนนิการ จ�านวน  ๓๐ ไร่ แบ่งเป็น พืน้ทีอ่ยูอ่าศัย จ�านวน ๑ ไร่ และพืน้ทีท่�าการเกษตร

ผสมผสาน จ�านวน ๒๙ ไร่

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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3. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายทองอินทร์ สุภาพล

(ด้านเกษตรผสมผสาน/ เกษตรทฤษฎีใหม่)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายทองอินทร์ สุภาพล

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๖๕/๑ หมู่ที่ ๔ ต�าบลบ้านสหกรณ์ อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓ โทร .     ๐๙๒-๑๘๖๙๒๓๓

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เดิมเคยท�างานเป็นลูกจ้างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ได้ปฏิบัติ

งานอยูห่ลายงาน ประกอบด้วย งานควบคมุและป้องกนัไฟป่า งานศกึษาและพฒันา งานปลกูพชื งาน

ศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ และงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ต่อมาในปี ๒๕๔๕ ได้ตัดสินใจลาออกเพ่ือไป

ด�าเนินกิจกรรมการเกษตรอย่างเต็มที่ โดยใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่เคยได้รับจากการท�างานใน

ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ มาปรบัใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเน้นการเลีย้งโคนมเป็นกจิกรรมหลกั ต่อ

มาได้รบัการคดัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บ้าน กจิกรรมการเกษตรทีท่�าอยูเ่ริม่ชะงกัลง เนือ่งจากปัญหาด้านเวลา

ในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ใ้หญ่บ้านและดแูลงานของส่วนรวม จงึไม่มเีวลาท�า การเกษตรได้อย่างเตม็ที ่ต่อ

มาในปี ๒๕๕๔ จึงลาออกจากต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพื่อต้องการท�าการเกษตรอย่างเต็มตัว

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q(x) ๐๕๒๒๔๒๑ (Y) ๒๐๘๒๔๐๑

ส�ำนักงำน กปร.
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๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

หลังจากลาออกจากต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตนเองและครอบครัว ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ ใช้พื้นที่

ที่มีอยู่วางแผนท�าการเกษตรและหาความรู้เพ่ิมเติมจากการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา                

ห้วยฮ่องไคร้ฯ เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้เพิม่เตมิกจิกรรมในพืน้ที ่แม้ในปัจจบุนัครอบครวัได้ประกอบธรุกจิ

น�า้ดืม่ แต่สามารถท�าควบคูไ่ปกบัการเกษตรได้อย่างลงตัว น้อมน�าหลกัเกษตรทฤษฎใีหม่ มาประยกุต์

ด�าเนินการส�าหรับบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสูด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ

ความลาดชันของพื้นที่ โดยใช้พื้นที่ลุ่มท�านา แนวคันนาปลูกมะพร้าวน�้าหอม และขุดบ่อปลา ที่ดอน

ปลูกไม้ผล และปลูกพืชผัก เลือกปลูกไผ่กิมซุงเพ่ือเป็นพืชรายได้อีกอย่างหนึ่งของครอบครัวชีวิต

ครอบครวัมรีายได้เกดิขึน้ต่อเนือ่ง เกดิความสขุใจ สมดงัทีต่นเองและครอบครวัตัง้ใจไว้เสมอจะไม่ขาย

ที่ดินของพ่อแม่ที่ได้รับพระราชทานท่ีดินท�ากินจากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�าแพง แต่จะรักษา

และท�าให้เกดิประโยชน์มากเท่าทีจ่ะท�าได้ รวมถงึปลกูฝังจติส�านกึรกับ้านเกดิรกัแผ่นดนิให้กบัลกูหลาน

อยู่เสมอ

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม ผัก

ปลอดภัยจากสารพิษ การเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักใบไม้และน�้า

หมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช และเกษตรทฤษฎีใหม่

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

แม้ไม่ได้เรียนสงู แต่เป็นคนทีใ่ฝ่รูช้อบศกึษาค้นคว้าทดลอง การเป็นลกูจ้างของศนูย์ศกึษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในหลาย ๆ หน่วยท�าให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ และน�ามาบูรณาการในพื้นที่ของ

ตนเอง กอปรกับช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างมาก 

รวมถึงการเกษตร จึงน�ามาปรับใช้เมื่อเริ่มมาท�าการเกษตรอย่างเต็มตัวจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปความรู้

ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

การประยุกต์ความรู้
ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ
ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก

การผลิต - การจัดพื้นที่เพื่อท�าการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน

- ความรู้เกี่ยวกับการท�า
เกษตร การเลี้ยงสัตว์ 
การเพาะพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ เมื่อครั้งเป็นลูกจ้าง
ศูนย์ฯ และร่วมงานวิจัย
ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
อยู่หลายครั้ง ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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การประยุกต์ความรู้
ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ
ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก

การผลิต - เทคนิคการปลูกพืชผัก

สวนครัว ไม้ผลให้ได้

ผลผลิตงาม เช่น ระยะ

เวลาการใส่ปุย๋ การให้น�า้ 

การจัดการโรคและ

แมลงฯลฯ

- เทคนิคการปลูกไผ่กิมซุง

- แนวทางการท�าเกษตร

ทฤษฎีใหม่และเกษตร

ผสมผสาน

- เทคนิค ขั้นตอนและวิธี

การท�านาปี

- เทคนิควิธีการปลูก 

บ�ารุงดูแลรักษา การใส่

ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่าง ๆ 

ฯลฯ

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

- การสนับสนุนด้านการ

จัดการแหล่งน�้าเพื่อ

การเกษตร

- เทคนิควิธีการจัดการ

เกี่ยวกับป้องกันโรคและ

แมลง การใช้สารชีวภาพ

- การท�าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 

ปู๋ยน�้าชีวภาพต่าง ๆ

- ขั้นตอน เทคนิคและวิธี

การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 

ปลา ฯลฯ

- การปลูกไผ่กิมซุงเพื่อ

เศรษฐกิจโดยเกษตร

อ�าเภอ

- ขั้นตอนและเทคนิคการ

เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า 

เช่น ไก่ ปลา จาก

ปศุสัตว์อ�าเภอ

การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บ

ผลผลิตและระยะเวลา

ในการเก็บเกี่ยวนาข้าว 

พืชผัก และไม้ผลชนิด

ต่าง ๆ 

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตที่ได้ในสวนหรือ

แปลงจะมีพ่อค้ามารับ

ซื้อถึงแปลง

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อท�าการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรตามแนวทาง

ทฤษฎีใหม่ โดยมีการแบ่งพื้นที่ท�านา ปลูกไม้ไผ่กิมซุง ปลูกไม้ผล ได้แก่ มะพร้าวน�้าหอม ปลูกพืชผัก

สวนครัว เช่น พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ผักหลังนาต่าง ๆ ฯลฯ  ด้านการผลิตสัตว์ มีการเลี้ยงปลา และไก่

ภายในบริเวณบ้าน

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l ภายในบริเวณบ้านมีการขุดบ่อเพ่ือใช้ในการเกษตรแล้วยังใช้เลี้ยงปลาเพ่ือการบริโภค

และขาย       

 l มกีารน�าเอาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ เช่น การปลกูหญ้าแฝกไปใช้เพือ่

ท�าการปรับสภาพพื้นที่ มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมาบ�ารุงดิน  

 l มีการปลูกพืชคลุมดิน ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น หญ้า ฟาง ฯลฯ คลุมดินบ้าง รวมถึงการ

ปลูกพืชหมุนเวียน หรือพืชหลังนา เช่น ถั่ว เพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน 

 l มีการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้าชีวภาพไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง

 l มีการแบ่งพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกพืชผสมผสานภายในพ้ืนที่ 

ทั้งพืชผัก ไม้ผล นาข้าว เลี้ยงสัตว์ ท�าให้มีอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือน   

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ท�านาปี 

ปลูกไผ่กิมซุง

พืชผักสวนครัว เช่น พริก ขิง ข่า 
ตะไคร้ ฟักทอง ฯลฯ

ปลาดุก ปลานิล

ไก่  

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

ข้าว 

พืชผัก 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช 

สัตว์ 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

สัตว์ 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ปลูกไผ่กิมซุง ๗๑,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๒ ท�านา ๑๓,๐๐๐

๓ เลี้ยงปลาดุก ๓,๐๐๐

๔ เลี้ยงปลานิล ๒,๐๐๐

๕ ปลูกพืชผัก ๑,๐๐๐

๖. มะพร้าวน�้าหอม ๑๐,๐๐๐

๗. ธุรกิจผลิตน�้าดื่มบรรจุขวด ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

รวมรายได้ทั้งหมด ๓๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

l ท�าการผลิตแบบพออยู่พอกิน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่เน้นบริโภคทั้งข้าว พืช

ผัก การเลี้ยงสัตว์ส่วนที่เหลือถึงขาย 

l มกีารน�าเอาองค์ความรูข้องศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาปรบัประยกุต์ใช้ในพืน้ที่

ได้อย่างเหมาะสม ใช้การสังเกตและประสบการณ์ของตนเองร่วมด้วย ท�าให้ประสบความส�าเร็จ

l นอกจากการเกษตรเพื่อบริโภค บางส่วนเหลือจึงขายแล้ว ยังมีธุรกิจน�้าดื่มและน�้าแร่เป็น

รายได้เสริมด้วย ซึ่งในพื้นที่เด่นเรื่องน�้าแร่ 

l มกีารปลกูพชืหลากหลายและมกีารน�าเอาเกษตรทฤษฎใีหม่มาปรบัใช้ในพืน้ทีท่�าให้พืน้ทีม่ี

ความอุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิม

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม/ประเทศ

ครอบครัวมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล และมีคุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจากเดิม 

มีรายได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง เกิดความสุขใจ สมดังที่ตนเองและครอบครัวตั้งใจไว้เสมอจะไม่ขายที่ดินของ

พ่อแม่ และที่ได้รับพระราชทานที่ดินท�ากินจากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�าแพง แต่จะรักษาและ

ท�าให้เกิดประโยชน์มากเท่าที่จะท�าได้ รวมถึงปลูกฝังจิตส�านึกรักบ้านเกิด รักแผ่นดินให้กับลูกหลาน

อยู่เสมอ - นอกจากการเพาะเห็ด มีการได้เลี้ยงปลาไว้ส�าหรับบริโภคในครอบครัว เช่นเดียวกับไม้ผลที่

เก็บไว้รับประทานและแบ่งปันเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่  

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ประมาณ ๕๐ คน/ปี

ส�ำนักงำน กปร.
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๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ

l ผูท้ีส่นใจเข้ามาเรียนรู้ส่วนใหญ่ตดิต่อผ่านเจ้าหน้าทีข่องศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

เป็นผู้น�าเข้ามา เนื่องจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่ค่อยมีเวลามาก จึงไม่ได้เปิดให้คนภายนอกเข้ามา

ศกึษาดงูานมากนกั ส่วนใหญ่เป็นคนในชมุชนและบ้านใกล้เรือนเคยีงจะแวะเวยีนมาขอค�าแนะน�าและ

ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องท�าการเกษตร   

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความรู้ความสามารถในด้านการเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือความเข้มแข็ง มี

ความต้องการให้หมู่บ้านกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งชุมชน

l ปัจจบุนัยงัไม่มอีาคารศนูย์เรยีนรูเ้ป็นสดัส่วน แต่ใช่พืน้ทีใ่นตวับ้านเป็นพืน้ทีศ่กึษา สาธติ ดู

งาน ให้ความรู้เรื่องการท�าการเกษตรต่าง ๆ ภายในบริเวณรอบบ้าน สามารถรองรับผู้ที่สนใจได้ครั้ง

ละประมาณ ๕๐ คน

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีหลักสูตรอบรม และเอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ เกี่ยว

กับการปลูกพืชผัก การปลูกไผ่หวาน

l มฐีานการเรยีนรูแ้ละหวัข้อการเรยีนรูเ้รือ่งการท�านา การปลกูพชืผกั การปลกูไผ่กมิซงุ การ

เลี้ยงปลา การปลูกไม้ผล  นอกจากนี้มีกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การท�านา การปลูกพืชผัก

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

l การปรบัปรงุพฒันาอาคารสถานทีศ่นูย์เรยีนรูฯ้ ให้เหมาะสมและเป็นสดัส่วนเพือ่การขยาย

ผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

l การเพิ่มศักยภาพของกลุ ่มผู ้ผลิตที่มีอยู ่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์                     

ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๑๕ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย นาข้าว แปลงผัก  แปลงไม้ผล 

บ่อเลี้ยงปลา โรงผลิตน�้าดื่ม  สวนไผ่กิมซุง

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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4. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายพงษ์เทพ จินะใจ
(ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายพงษ์เทพ จินะใจ

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร.     ๐๙๑-๑๔๒๘๖๐๗

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เป็นคนในพื้นท่ีอ�าเภอดอยสะเก็ดมาแต่ก�าเนิด เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช

เชิงเดี่ยว แต่ราคาผลผลิตการเกษตรไม่คงที่ ส่วนใหญ่ต้นทุนการผลิตสูง ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ท�าให้

ประสบภาวะขาดทุน ในขณะที่รายจ่ายเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จึงต้องการหาแนวทางสร้างรายได้อื่น ๆ  

ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับเห็นพี่สาว (นางวีรา จินะใจ) ท�าการเพาะเห็ดเศรษฐกิจโดย

น�าความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาปรบัประยกุต์ใช้จนประสบผลส�าเร็จ จงึอยากท�า

ตามเพราะรายได้ดี

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q(x) ๐๕๒๑๐๘๑ (Y) ๒๐๘๒๔๖๓

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

แต่เดิมไม่ได้ติดต่อผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยตรง แต่เกิดจากการแนะน�า

และเรยีนรู้จากพีส่าว (นางวรีา  จินะใจ) ซึง่เคยไปรบัการอบรมความรู้ด้านการเพาะเหด็เศรษฐกจิจาก

ทางศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาก่อนแล้วมาลองท�า จากทีต่นเองเคยช่วยพีส่าวจงึเกดิความ

สนใจทีจ่ะแยกออกมาท�าด้วยตนเองและขอเข้ารบัการอบรมเพิม่เตมิความรูเ้กีย่วกบัด้านการเพาะเหด็

ส�ำนักงำน กปร.
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เศรษฐกจิจากทางศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ ในภายหลงั หลงัจากนัน้จงึทดลองท�าในพืน้ทีข่อง

ตนเอง หมัน่สังเกตเพิม่ทกัษะประสบการณ์ด้านต่างๆ ทดลองจนประสบความส�าเรจ็ตามพีส่าวของตนเอง 

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลกัสตูรการเลีย้งปลาเพือ่ยงัชพี การเลีย้งสกุรอนิทรีย์ การ

ท�าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของเกษตรกรตัวอย่าง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง การ

เลี้ยงสุกร การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เพาะ 

เลี้ยงกบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรเป็นคนทีใ่ฝ่รู้ชอบศกึษาค้นคว้าทดลอง ดงันัน้จากการได้เรยีนรูจ้ากพีส่าว การทดลอง

ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยสรุป

ความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

การประยุกต์ความรู้
ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ
ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก

การผลิต - การจัดการควบคุมเกี่ยว
กับปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ด
แต่ละชนิด เช่น แสง
สว่าง อุณหภูมิ ความชื้น 
อากาศ  การให้น�้า ฯลฯ

- การจัดปฏิทินการผลิต
เห็ดแต่ละชนิดให้เหมาะ
สมกับฤดูกาล

- ขั้นตอนการเพาะเชื้อ
เห็ด

- ขั้นตอนการเตรียม
อาหารเพาะเชื้อ

- ขั้นตอนในการอัดก้อน
และ บ่มก้อนเชื้อเห็ด

- การจัดการสถานที่หรือ
โรงเรือนส�าหรับเปิดดอก
ที่เหมาะสมกับเห็ดแต่ละ
ชนิด

- เทคนิคและขั้นตอนการ
ดูแลรักษาเห็ดแต่ละ
ชนิด

การจัดการผลผลิต - กระบวนการในการเก็บ
รักษาผลผลิตเห็ดแต่ละ
ชนิด

- ระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยวเห็ดแต่ละชนิด

- เทคนิคและขั้นตอนการ
เก็บเกี่ยวเห็ดแต่ละชนิด
ตามฤดูกาล

 การจัดการทางตลาด - ผลผลิตเห็ดสดจะมี
พ่อค้ามารับซื้อไป
จ�าหน่ายยังตลาดและ
ร้านอาหารต่าง ๆ 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศนูย์เรยีนรูฯ้ มกีารจดัแบ่งพืน้ทีเ่พ่ือท�าการเพาะเหด็เศรษฐกจิ ได้แก่ เหด็หลนิจือ เหด็นางฟ้า 

เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง และมีการผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย 

นอกจากนี้มีการท�านาเพื่อบริโภคในครัวเรือน และปลูกกระเทียมและหอมแดงหลังนา และ

มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กบนา และปลา

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้น�้าในการเพาะเห็ด และมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ

 l มกีารจดัการโรงเรอืนเพาะเหด็ทีต่่างชนดิกนัให้มคีวามเหมาะสมกบัเหด็ชนดิต่าง ๆ  เช่น 

เห็ดที่ปลูกได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน ฤดูหนาว และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

 l มกีารจดัการวธิกีารปลกู การเลีย้งและดูแลรกัษาตามชนดิของเหด็ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม 

เช่น เห็ดบางชนิดชอบโรงปิด เห็ดบางชนิดชอบอากาศถ่ายเท บางชนิดชอบความชื้น บางชนิดชอบ

ความเย็นเป็นต้น ฯลฯ              

 ๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

เห็ดนางฟ้า

เห็ดขอนขาว

เห็ดกระด้าง

เห็ดหัวลิง

เห็ดหลินจือ

กระเทียม หอมแดง

ปลา กบนา

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

ข้าว 

พืชไร่ 

เห็ด 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช 

สัตว์ 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

สัตว์ 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ๑๑๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒ เพาะเห็ดนางฟ้า ๗๐,๐๐๐

๓ เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์
เห็ดหลินจือ

๙๐,๐๐๐

๔ ปลูกกระเทียม ๑๙๐,๐๐๐

๕ ปลูกหอมแดง ๓๗,๐๐๐

๖ เลี้ยงกบนา ๓,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

l ปัจจุบันมีการผลิตเท่าที่ตนเองท�าได้ ไม่ท�ามากจนเกินไป มีการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 

l การเพาะเลีย้งเหด็ต้องใช้ความขยนั อดทน ดแูลเอาใจใส่สงู และต้องใช้ทกัษะความช�านาญ 

รู้จักสังเกตทั้งสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงชนิดพันธุ์ของเห็ดแต่ละชนิดว่าชอบแบบไหน ซึ่ง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เองได้ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสามารถท�าได้อย่างทุกวันนี้

l ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง เนื่องจากมีความหลากหลายของชนิดเห็ดที่

หมุนเวียนสับเปลี่ยนตลอดทั้งปี และผลผลิตเห็ดที่ได้มีคุณภาพ

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ

จากการได้เข้าไปเรยีนรูก้ารเพาะเหด็เศรษฐกจิกบัครอบครวัของพ่ีสาว โดยได้รบัการถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย “ความขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน” รวมถึงการได้

เข้ามาเรียนรู้ ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน จากศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  น�าความรู้ทีไ่ด้ไปประยกุต์

ใช้ร่วมกัน เกิดทักษะ และแนวทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ จนสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับ

ครอบครัว  โดยการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ที่หลากหลาย วางแผนผลิตเป็นรุ่น ๆ และแบ่งโรงบ่มเช้ือ 

ส�าหรับผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันด�ารงชีวิตด้วย “ความเรียบง่าย พอประมาณ” ท�าตามก�าลังของครอบครัว คิด

ใคร่ครวญด้วย “ความรอบคอบ” ก่อนด�าเนินกิจกรรม น�าประสบการณ์มาพัฒนากิจกรรม ท�าให้เกิด

ผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ชีวิตครอบครัวมีความสุขที่ได้ “อยู่อย่างพอเพียง”

ส�ำนักงำน กปร.
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๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ประมาณ ๓๐-๕๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l ผูท้ีส่นใจเข้ามาเรียนรู้ส่วนใหญ่จะส่งต่อมาจากทางศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ผ่าน

ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ของพี่สาว (นางวีรา  จินะใจ) หากจ�านวนคนที่ต้องการเข้ามาศึกษาเรียนรู้มีจ�านวน

มาก ก็จะส่งต่อมายังศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเห็ดชนิด

ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์และทักษะความช�านาญที่ได้สั่งสมมา 

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความพร้อมทั้งอาคารเรียนรู้ โรงเพาะเห็ดที่เป็นแปลงสาธิต มีความ

พร้อม/จ�านวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้  ๕๐ คน/ ครั้ง

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีหลักสูตรอบรม และเอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้าน

การเพาะเห็ดหลินจือ การเพาะเห็ดนางฟ้า

l มฐีานการเรยีนรูแ้ละหวัข้อการเรยีนรูเ้รือ่งการเพาะเหด็เศรษฐกจิ (เหด็หลนิจอื เหด็นางฟ้า 

เหด็หหูน ูเหด็หอม)  การผลติก้อนเหด็จ�าหน่าย นอกจากนีม้กีจิกรรมการสาธติและฝึกปฏิบติัเร่ือง การ

ผลิตก้อนเชื้อเห็ด

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

l การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งถุงเพาะ             

แสลนกันแดด พลาสติก กระเบื้องลอน ฯลฯ

l การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่

สนใจน�าความรู้ไปปรับใช้ 

l การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตเห็ดที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์                

ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๑ ไร่ ๒ งาน แบ่งเป็น แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย โรงเห็ด และเลี้ยงสัตว์

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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5. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายมนูญ  เทศน�า

(ด้านการเกษตรผสมผสาน/ ทฤษฎีใหม่)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายมนูญ  เทศน�า  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๑๓/๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓ โทร.     ๐๖๔-๐๐๙๔๒๔๙

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๕

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เคยประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

และท�าการเกษตรเชิงเดี่ยวควบคู่กันไปโดยใช้เวลาว่างจากการเป็นลูกจ้าง ซ่ึงในขณะน้ันรายรับที่ได้

รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงลาออกมาท�าการเกษตรอย่างเต็มตัวแต่ยังคงท�าเกษตร

เชิงเดี่ยวอยู่ ประกอบด้วย ท�านา ปลูกกระเทียม ถั่วลิสง ซึ่งการบ�ารุงพืชที่ปลูกจ�าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี 

และยาปราบศตัรพูชืจ�านวนมาก ต้นทนุการผลติสงูขึน้ ในระยะแรกพชืทีป่ลกูตอบสนองต่อปุย๋เคมใีห้

ผลผลติด ีเมือ่เวลาผ่านไปดนิเริม่เสือ่มคณุภาพ ผลผลติทีไ่ด้ลดปรมิาณลง ผลตอบแทนทีไ่ด้รบัไม่เพียง

พอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่สูงขึ้น เกิดหนี้สินสะสม เป็นภาระให้ครอบครัว

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q(x)  ๐๕๒๓๓๙๑ (Y) ๒๐๘๓๒๓๔

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
หลังจากที่ประสบปัญหาทางการผลิตพืชเชิงเดี่ยว เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ จึงได้ทบทวนจาก

ประสบการณ์การท�างานในศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ทัง้เกีย่วกบัหลกัเกษตรทฤษฎใีหม่ การ

ด�าเนินกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ น�ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ให้หลากหลาย ตลอดจนไปศึกษาเรียนรู้เพิ่ม

เติมผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�ามาพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยน

ส�ำนักงำน กปร.
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จัดสรรพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยค�านึงถึงแหล่งน�้าส�าหรับใช้ในการเกษตรร่วมกับระบบ

ชลประทาน สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้ในการเลีย้งสตัว์น�า้ พืน้ทีถ่กูแบ่งเป็นกจิกรรมการเกษตร

ต่าง ๆ โดยค�านึงถึงความเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ต่อกัน การสร้างผลผลิตที่หลากหลายเกิดรายได้

หมุนเวียนจุนเจือครอบครัวอยู่สม�่าเสมอ งดเว้นจากใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ผันชีวิตและวิถีการท�า

เกษตรกรรมของตนเองจนถึงปัจจุบัน

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ ฝายต้นน�้าล�าธารเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน การปลูก

ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่างตามแนวพระราชด�าริ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต การเพาะเลี้ยงกบ การ

จัดการลุ่มน�้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การท�าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อการผลิต

ทางการเกษตร การปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล การเพาะเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพ การพัฒนาศักยภาพเครือ

ข่ายสมาชิกกลุ่มผลิตลูกกบเพื่อการขยายผล การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตัวอย่าง เกษตร

ผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ การส่ง

เสริมและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ การผลิตและกระจาย

เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศนูย์เรียนรู้ฯ เป็นผูท้ีไ่ด้มนี�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ มาปรบัประยกุต์

ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก

การผลิต - การจัดพื้นที่เพื่อท�าการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน

- หลักการทรงงานเกี่ยว
กับการใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ

- เทคนิค ขั้นตอนและวิธี
การท�านาโยน

- เทคนิคการเลี้ยงผึ้งโก๋น
- เทคนิคการปลูกพืชผัก
สวนครัว ไม้ผลแบบ
อินทรีย์ให้ได้ผลผลิตงาม 

- เทคนิควิธีการจัดการ
เกี่ยวกับป้องกันโรคและ
แมลงในพืชและไม้ผล

- แนวทางการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสาน

- เทคนิควิธีการปลูก 
บ�ารุงดูแลรักษา การใส่
ปุ๋ย ไม้ผลชนิดต่าง ๆ 
ฯลฯ

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

- การสนับสนุนด้านการ
จัดการแหล่งน�้าเพื่อ
การเกษตร

- วิธีการท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
ใช้ในการปลูกพืชและไม้
ผลชนิดต่าง ๆ

- วิธีการเลี้ยงผึ้งโก๋น
- กระบวนการปลูกพืชผัก
ปลอดสารและผัก
อินทรีย์

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก

- ขั้นตอน เทคนิคและวิธี
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 
ปลา ฯลฯ

การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บ
ผลผลิตและระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวพืชผัก
และไม้ผลชนิดต่าง ๆ 

การแปรรูป - การผลิตน�้าส้มควันไม้
- การผลิตถ่านจากไม้
ล�าไย

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตที่ได้ในสวนหรือ
แปลงจะมีพ่อค้ามารับ
ซื้อถึงแปลง

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดการวางแผนการผลิตแบบผสมผสานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 

l การท�านาข้าว ๘ ไร่ พันธุ์หอมมะลิ ๑๐๕ และสันป่าตอง ๑ ด้วยระบบนาโยน 

l ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย กระท้อน ล�าไย มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ลองกอง มะไฟจีน  ฯลฯ

l พืชสมุนไพร จ�าพวกขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ลิงลาว ฯลฯ 

l พืชผัก เช่น ผักหวานป่า และไผ่หวาน 

l ไม้เศรษฐกิจส�าคัญ เช่น ไม้สัก พยุง มะค่า ฯลฯ

l การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ๔๔ ตัว วัว ๓ ตัว หมู ๒ ตัว บ่อกบ และท�าการขุดบ่อ

เลี้ยงปลานิลและปลาดุก ๑,๐๐๐ ตัว มีการเลี้ยงผึ้งโก๋น

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่จ�านวนมาก และมีโครงการที่จะท�าให้พ้ืนที่กลายเป็น          

วนเกษตร

 l มีการขุดสระน�้า จ�านวน ๔ สระ โดยแบ่งเป็น ขุดเอง  ๑ ไร่ และ๑ ไร่ ๑ งาน ใช้เพื่อการ 

เกษตร ปรบัปรงุบ่อเดมิ ๒๐x๓๐ เมตร ใช้เลีย้งปลา กรมพฒันาทีด่นิขดุให้ ๒๐x๓๐ เมตร ใช้เลีย้งปลา

 l มีการปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชคลุมดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่

 l มีการผลิตปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร รวมถึงผลิตน�้าส้มควันไม้เพื่อ

จ�าหน่าย 

 l มกีารปลูกไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านเพือ่ปรบัพืน้ทีใ่ห้กลายเป็นวนเกษตร และปลกูพชืผกัแซม 

 l มีการจัดการโรงเรือนเพื่อเลี้ยงสัตว์ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้งโก๋น

ส�ำนักงำน กปร.
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 l มีการปลูกพืชผักอินทรีย์หมุนเวียนสับเปลี่ยน ขณะที่ไม้ผลมีความหลากหลายชนิด แต่

ทีโ่ดดเด่นคอืกล้วยทีน่อกจากจะสร้างรายได้ให้ตนเองตลอดทัง้ปีและสามารถขายได้ทุกส่วนแล้ว กล้วย

ยงัสร้างความชุม่ชืน้ให้กบัพืน้ทีข่องตนเองอกีด้วย มกีารเลีย้งสตัว์ควบคูไ่ปด้วย ด้วยการยดึมัน่ในหลัก

การทรงงานฯ ที่ว่า “ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” ให้มากที่สุด         

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ท�านาปี  (หอมมะลิ ๑๐๕ และ
สันป่าตอง ๑)

พืชผักได้แก่ ผักหวานป่า ชะอม 

ไผ่หวาน

สมุนไพร ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ 
กระชาย ลิงลาว

ไม้ผล ได้แก่ กล้วยน�้าว้า กระท้อน 
ล�าไย มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ลองกอง 
มะไฟจีน 

ไก่ 

หมู

วัว

ผึ้งโก๋น

เลี้ยงปลานิล ปลาดุก

กบนา

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

ข้าว 

พืชผัก 

สมุนไพร 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า 

น�้าผึ้ง 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๕ การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์

ชนิด
ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง
ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

ถ่านจากไม้ล�าไย 

น�้าส้มควันไม้ 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช  

สัตว์  

แปรรูป  

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช   

สัตว์   

แปรรูป   

๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ข้าว ๙๖,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒ ปลูกไม้ผล ได้แก่ กระท้อน ล�าไย 
มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ลองกอง 
มะไฟจีน

๒๐,๐๐๐

๓ พืชผัก ได้แก่ ผักหวานป่า ชะอม ๘๔,๐๐๐

๔ สมุนไพร ได้แก่ ขมิ้น ขิง ข่า 
ตะไคร้ กระชาย ลิงลาว

๘,๑๐๐

๕ ผลิตน�้าส้มควันไม้ ๕,๐๐๐

๖ เลี้ยงปลา ๓๕,๐๐๐

๗ เลี้ยงกบนา ๖,๙๐๐

๘ จ�าหน่ายถ่านจากไม้ล�าไย ๒,๐๐๐

๙ กล้วยน�้าว้า ๔๖,๐๐๐

๑๐ ไก่ ๒,๐๐๐

๑๑ วัว ๑๐,๐๐๐

๑๒ ผึ้งโก๋น ๑๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๓๒๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.

258



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

259

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีการผลิตพืชและสัตว์อย่างละเล็กละน้อย ไม่ท�าจ�านวนมากเพ่ือมุ่งการค้าเป็นหลักเพียง

อย่างเดยีว ส่วนใหญ่ใช้เพือ่การบรโิภคในครวัเรือนก่อน ส่วนทีเ่หลอืถงึท�าการขายให้กบัพ่อค้า ปัจจุบนั

ไม่มีรายจ่ายค่าอาหารเพื่อการบริโภคเลย

l มีการศึกษาค้นคว้าและให้ความสนใจเก่ียวกับการปลูกพืชอยู่อย่างสม�่าเสมอ และชอบ

ทดลองท�าสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ภายในพื้นที่ของตนเอง

l ผลผลติทีไ่ด้ในสวนส่วนใหญ่ปลอดสารพษิ บางชนดิเป็นอนิทรีย์ทีต่ลาดต้องการเป็นจ�านวน

มาก ท�าให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนและได้ราคาดี  อีกทั้งความอุดสมสมบูรณ์ของพื้นที่และการ

บริหารจัดการมีความเหมาะสมท�าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

l ในอดีตพื้นที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ นี้เป็นไร่ข้าวโพดเกือบทั้งหมด ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เจ้าของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ท�าเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ไม้ผล ไม้ยืนต้น การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  ปัจจุบันเมื่อ

คนทั่วไปเห็นว่าประสบความส�าเร็จ จึงเริ่มเข้ามาขอความรู้และวิธีการต่าง ๆ เพื่อไปท�าตามช่วยกัน

ท�าให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากน้ีครอบครัวยังด�ารงชีพด้วยอาชีพเกษตรเต็มตัว 

โดยยึดหลักค�าสอนของในหลวง ร.๙

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
จากการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมการเกษตรที่มีการจัดการแหล่งน�้า พื้นที่ใช้ประโยชน์ 

ถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมลงตัว เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดปีอย่างต่อเนื่อง ชีวิตครอบครัวมีความสุข 

มีเงินเก็บออม สามารถส่งลูกทั้ง ๓ คนให้ได้รับการศึกษาที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับเกษตรกรที่ยึด

หลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสถานที่ศึกษาดู

งานและแหล่งเรียนรู้ให้ผูส้นใจทกุเพศ ทกุวยั ได้น�าตวัอย่างไปประยกุต์ใช้ในพืน้ทีข่องตนเอง ตามความ

พร้อมและความเหมาะสมของภมูปิระเทศ และได้รบัเชญิไปเป็นวิทยากรบรรยายทัง้ในและนอกสถาน

ทีเ่พือ่ขยายองค์ความรู ้แนวคดิ และเผยแพร่แนวพระราชด�ารสิูส่ายตาคนภายนอกถงึผลส�าเรจ็ในการ

ปฏิบัติเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ผ่านทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

เนือ่งจากเจ้าของเป็นศนูย์เรียนรู้ฯ รุ่นแรก ๆ  และมคีวามคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที ่และอยูใ่กล้กับศนูย์ศกึษา             

การพัฒนาฯ ผู้ที่ติดต่อมาทางศูนย์ศึกษาฯ ส่วนใหญ่ถ้ามีคนสนใจอยากเห็นรูปธรรมความส�าเร็จ ก็จะ

ติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม

l การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานภายนอกจะมีอยู่บ้าง ส่วนใหญ่จะมาจากกรมพัฒนาที่ดิน

และหน่วยงานเกษตรต่าง ๆ เพื่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการ

น้อมน�าเอาหลักการทรงงานประยุกต์ใช้ในพื้นที่  

ส�ำนักงำน กปร.
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l ศนูย์เรยีนรูฯ้ แห่งนีเ้ป็นตวัอย่างทีด่สี�าหรบัเกษตรกรทีย่ดึหลกัเกษตรทฤษฎใีหม่มาบรหิาร

จดัการทีด่นิและแหล่งน�า้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เป็นสถานทีศ่กึษาดงูานและแหล่งเรยีนรูใ้ห้ผูส้นใจ ได้

น�าตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ตามความพร้อมและความเหมาะสมของภูมิสังคม                    

ภูมินิเวศ  

l ส�าหรับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือ

ขยายองค์ความรู ้แนวคดิ และเผยแพร่แนวพระราชด�าริสู่สายตาคนภายนอก ถงึผลส�าเรจ็ในการปฏิบตัิ

เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

l ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีอาคารส�าหรับบรรยาย สามารถรับรองผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้            

ครั้งละประมาณ ๕๐-๑๐๐ คน 

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบและหลักการท�า

เกษตรทฤษฎีใหม่ วิธีและกระบวนการท�านาโยน การปลูกและดูแลไม้ผล (กล้วยน�้าว้า มะม่วง ล�าไย 

มะพร้าว กระท้อน ขนุน ส้มโอ ชมพู่) การปลูกและดูแลไม้ดอก (มะลิ กระเจียว) การปลูก ดูแล และ

การตลาดพืชผักอินทรีย์ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ การเลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาดุก) การปลูก

พืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน การปลูกผักหวานป่า การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ การเลี้ยง

ไก่ประดู่หางด�า

l มีกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การท�านา การผลิตปุ๋ยหมักน�้าหมักชีวภาพ การ

ผลิตน�้าส้มควันไม้ การปลูกพืชผัก

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ต้องการให้มีการหันกลับมาทบทวนบทบาทของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะการน้อมน�าเอาหลักการทรงงานฯ มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ

เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องท�าให้เกษตรกรไม่ตกเป็นทาสของทุน

l ในแง่ของความรู้ ต้องให้มีการขยายความรู้ออกไปโดยเฉพาะวิธีคิด วิธีปฏิบัติส�าคัญ เช่น  

การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การคิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วน หรือแม้กระทั่งการเน้นในเร่ืองของ

การศกึษา วจิยั ทดลองและพฒันาเกีย่วกับเกษตรอนิทรีย์เพราะถ้าศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ยงัส่งเสรมิ

ให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมีก็คงไม่ใช่ค�าตอบที่ถูกเท่าใดนัก

l การพฒันาบรรจภุณัฑ์ ตราสญัลกัษณ์กลางของศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ และเพิม่ช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

มาวางจ�าหน่าย 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

พื้นที่ด�าเนินการ ทั้งหมดจ�านวน ๑๕ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย จ�านวน ๐.๒๕ ไร่ พื้นที่ศาลา

ดูงาน จ�านวน ๐.๒๕ ไร่ พื้นที่ท�านา ๘ ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล/สมุนไพร/ไม้ดอก จ�านวน ๗ ไร่ พื้นที่ขุด

สระน�้า (เลี้ยงปลา) จ�านวน ๑ ไร่ 

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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6. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางวีรา  จินะใจ

(ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางวีรา จินะใจ  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๗๐ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร.     ๐๘๑-๖๗๒๒๓๕๘

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๓๘

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ก่อนที่จะเริ่มเพาะเห็ด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�านาปีละครั้ง (ใน

พื้นที่นาของครอบครัวคนละพื้นที่ท�าเห็ด) หลังจากท�านาจะปลูกกระเทียม หอมแดง ถั่วลิสง เป็นพืช

หลังนา แต่ประสบปัญหาด้านการตลาด คือ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตไม่แน่นอน แต่ต้นทุน (ปุ๋ย 

ค่าแรง ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) สูงขึ้นแบบต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาขายตามท้องตลาดมีความผันผวนท�าให้

เกิดภาวะขาดทุนสะสม ในขณะที่รายจ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (x) ๐๕๒๑๐๗๕ (Y) ๒๐๘๒๔๕๕

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
หลังจากประสบปัญหาการผลิตพืชเชิงเดี่ยว เริ่มมีแนวคิดอยากหาอาชีพใหม่มาทดแทน โดย

เป็นอาชพีท่ีมรีายได้ต่อเนือ่ง ท�างานอยูร่่วมกบัสมาชกิในครวัเรอืนและสามารถไปช่วยเหลอืงานสงัคม

ได้ จึงสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ขณะนั้นศูนย์ศึกษาการ 

พฒันาฯ เปิดรบัเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ทีส่นใจเกีย่วกบัการเพาะเหด็เศรษฐกจิเข้าร่วมอบรม จึง

เข้าได้ร่วมอบรมรับความรู้ และเริ่มทดลองน�ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง ตั้งแต่การเขี่ยเชื้อเห็ด การเตรียม

ส�ำนักงำน กปร.
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วัตถุดิบ การผสมขี้เลื่อย และการอัดก้อนเห็ด ขั้นตอนการเพาะเห็ด การนึ่งก้อน การเขี่ยเชื้อจากหัว

เชื้อเม็ดข้าวฟ่างลงก้อน และการจัดเรียงก้อนเห็ดเข้าโรงบ่มเส้นใยและโรงเปิดดอก การดูแลและเก็บ

ผลผลิตเหด็ชนดิต่าง ๆ  (ตามฤดกูาลและชนิดเหด็) นอกจากนีไ้ด้มกีารลองผิดลองถกูด้วยตนเอง ทดลอง

หาวิธกีารเพาะเหด็ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีต่นเอง ใช้เวลาอยูฝึ่กฝนจนเกดิความช�านาญด้านการเพาะเหด็ 

ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอน และวิธีการดูแลเห็ดชนิดต่าง ๆ

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การท�าหมูยอเห็ดหอม 

ปลาส้ม ปลาส้มฟัก การเพ่ิมศกัยภาพผูผ้ลติ การแปรรูปอาหาร การเพาะเลีย้งกบ โรคและการป้องกนั

รกัษา การแปรรูปผลิตภณัฑ์ การปลกูและขยายพนัธุไ์ม้ผล การพฒันาเพ่ือเพิม่ศกัยภาพของเกษตรกร

ตัวอย่าง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บรรจภุณัฑ์ การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชมุชนและแหล่งเรยีนรู ้การท�าและใช้ปุย๋อนิทรย์ีและผลติภัณฑ์

อินทรีย์เพื่อการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกบตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นางวีรา จนิะใจ เป็นผูท้ีไ่ด้น�าความรู้ทีไ่ด้รบัจากศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยเฉพาะ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจมาปรับประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต

จนประสบผลส�าเร็จอย่างโดดเด่น โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้
ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ
ควำมรู้จำกหน่วยงำน

ภำยนอก

การผลิต - การจัดการควบคุมเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
เติบโตของเห็ดแต่ละชนิด 
เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ 
ความชืน้ อากาศ  การให้น�า้ 
ฯลฯ

- การจัดปฏิทินการผลิตเห็ด
แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาล

- ขั้นตอนการเพาะเชื้อเห็ด
- ขั้นตอนการเตรียมอาหาร
เพาะเชื้อ

- ขั้นตอนในการอัดก้อนและ 
บ่มก้อนเชื้อเห็ด

- การจัดการสถานที่หรือโรง
เรือนส�าหรับเปิดดอกที่
เหมาะสมกับเห็ดแต่ละ
ชนิด

- เทคนิคและขั้นตอนการ
ดูแลรักษาเห็ดแต่ละชนิด

การจัดการผลผลิต - กระบวนการในการเก็บ
รักษาผลผลิตเห็ดแต่ละ
ชนิด

- ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
เห็ดแต่ละชนิด

- เทคนิคและขั้นตอนการ
เก็บเกี่ยวเห็ดแต่ละชนิด
ตามฤดูกาล

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้
ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ
ควำมรู้จำกหน่วยงำน

ภำยนอก

การแปรรูป - ขั้นตอนและ
กระบวนการแปรรูปเป็น
ชาสมุนไพรจากเห็ดด้วย
การอบแห้ง 

- กระบวนการบรรจุภัณฑ์
ที่สะอาดและได้
มาตรฐาน 

- การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ฉลากและโลโก้
ตราสินค้า

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตเห็ดสดมีพ่อค้า
มารับซื้อไปจ�าหน่ายยัง
ตลาดและร้านอาหาร
ต่าง ๆ 

- ผลผลิตแปรรูปขายใน
นามผลิตภัณฑ์จาก
โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  
โดยวางจ�าหน่ายที่ศูนย์ฯ 
และสินค้าภัทรพัฒน์

- ขั้นตอนการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจเกษตรกรผู้ผลิต
และแปรรูปชาสมุนไพร

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดการวางแผนการผลิตภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 

 l การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า 

เห็ดนางรม เห็ดหูหนู และผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย (เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดลมป่า)  

 l การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและชาสมุนไพรต่าง ๆ  ในรูปของกลุ่มวิสาหกิจ  ได้แก่ 

ชาเห็ดสามเซียน (เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม) ชาผักเชียงดา ฯลฯ

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการขุดบ่อบาดาล จ�านวน ๑ บ่อเพื่อใช้ในการเพาะเห็ด

 l มกีารจดัการโรงเรอืนเพาะเหด็ทีต่่างชนดิกนัให้มคีวามเหมาะสมกบัเหด็ชนดิต่าง ๆ  เช่น 

เห็ดที่ปลูกได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน ฤดูหนาว และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

 l มีการจัดการวิธีการปลูก การเลี้ยงและดูแลรักษาตามชนิดของเห็ดต่างๆ อย่าง               

เหมาะสม เช่น เห็ดบางชนิดชอบโรงปิด เห็ดบางชนิดชอบอากาศถ่ายเท บางชนิดชอบความชื้น บาง

ชนิดชอบความเย็นเป็นต้น ฯลฯ                 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

เห็ดนางฟ้า

เห็ดนางรม

เห็ดขอนขาว

เห็ดกระด้าง

เห็ดหัวลิง

เห็ดลมป่า

เห็ดหลินจือ

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

ข้าว 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์

ชนิด
ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง
ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

- ชาเห็ดหลินจือ 

- ชาเห็ดสาม
เซียน (หลินจือ 
หัวลิงเห็ดหอม)



- ชาผักเชียงดา 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช (เห็ดทุกชนิด) 

แปรรูป (ชาสมุนไพร)   

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช (เห็ดทุกชนิด) 

แปรรูป  

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ๒๘๐,๐๐๐

๕๔๕,๐๐๐

๒ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว ๖๔,๐๐๐

๓ เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเห็ดหลินจือ และเห็ด
สมุนไพร

๔๗๗,๕๐๐

๔ เพาะเห็ดนางฟ้า ๒๕,๐๐๐

๕ เพาะเห็ดนางรม ๑๕,๐๐๐

๖ ท�านา ๕๘,๕๐๐

๗ เพาะเห็ดลมป่า ๒๐,๐๐๐

๘ เพาะเห็ดขอนขาว ๑๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๙๕๐,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

l มีการผลิตแต่เพียงพอเหมาะ  แม้ตลาดจะมีความต้องการสูง แต่จะท�าเท่าที่ตนเองท�าได้ 

นอกจากนั้นมีการขยายความรู้และเครือข่ายผู้ผลิตให้กับผู้ท่ีสนใจช่วยกันท�าและจัดส่งผลผลิตในรูป

ของกลุ่มแทน

l การเพาะเลีย้งเหด็ต้องใช้ความขยนั อดทน ดแูลเอาใจใส่สงู และต้องใช้ทกัษะความช�านาญ 

รู้จักสังเกตทั้งสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงชนิดพันธุ์ของเห็ดแต่ละชนิดว่าชอบแบบไหน ซึ่ง

ตนเองใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสามารถท�าได้อย่างทุกวันนี้  

l ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง เนื่องจากมีความหลากหลายของชนิดเห็ดที่

หมุนเวียนสับเปลี่ยนตลอดทั้งปี การให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของเห็ดที่มีมาตรฐาน ความ

สะอาด การมโีรงอบพลงังานแสงอาทติย์ บรรจภัุณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานและการจัดส่งได้ตรงตามเวลา ล้วน

ท�าให้ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกซื้อ

l การรวมกลุ่มวิสาหกิจ และการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งขายในนามกลุ่ม เป็นสิ่งท่ี

เจ้าของศนูย์เรียนรู้ฯ ให้ความส�าคญัเพือ่จะได้มกีารช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในชุมชน เกดิความสามัคคเีป็น

ชุมชนที่เข้มแข็ง

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ

จากการที่ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็น

วัสดุและโรงเห็ดแล้ว เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้เริ่มต้นฝึกฝนทักษะอย่างจริงจัง ค่อยเป็นค่อยไป ค่อย ๆ  

เรยีนรู ้โดยเริม่จากการเพาะเห็ดนางฟ้าซึง่ได้รบัค�าปรกึษาทีด่จีากเจ้าหน้าทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาห้วย

ฮ่องไคร้ฯ มาอย่างต่อเนือ่ง จนสามารถด�าเนนิกจิกรรมเพาะเห็ดได้ด ีได้เพิม่โรงเพาะเหด็และชนดิเห็ด
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ให้หลากหลาย โดยเฉพาะเน้นการผลิตเห็ดหลินจือ ซ่ึงเป็นเห็ดสมุนไพรที่ราคาดีให้ผลตอบแทนสูง 

สามารถเก็บไว้ได้นาน มีเห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหัวลิง เห็ดหูหนู สลับหมุนเวียน เพื่อลดความเสี่ยง

ของตลาด เพราะเห็ดแต่ละชนดิทีก่ล่าวมามฤีดกูาลทีเ่หมาะสมส�าหรบัเพาะ การดแูลเอาใจใส่และการ

เก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันไป ผลตอบแทนที่ได้รับก็ไม่เท่ากัน รายได้ที่ได้ช่วยเสริมซึ่งกันและกันเป็นเงิน

ออมที่มีมูลค่าสูงขึ้น นอกจากเพาะเห็ดต่าง ๆ แล้ว ได้เป็นผู้น�าในการรวมกลุ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน

ส�าหรับแปรรูปเห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า จ�าหน่ายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ด้วย โดยเฉพาะรูปแบบเหด็แห้ง หรอืในรปูแบบชาชงสมนุไพร ซ่ึงได้รบัการรบัรองได้เครือ่งหมาย อย. 

หลายชนิด เป็นที่ต้องการของท้องตลาด รวมทั้งการผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่ายเป็นแนวทางเลือกในการ

สร้างอาชีพได้เป็นอย่างดี จากความตั้งใจในการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นขยันอดทนที่จะท�าในสิ่งที่ตนเอง

เลือกไว้ให้ประสบความส�าเร็จ ผลผลิตเห็ดหลากหลายชนิดได้ทยอยออกสู่ท้องตลาด โดยผ่าน

กระบวนการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ผ่านการวางแผนระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความเหมาะ

สมของฤดกูาล เทศกาล ราคารบัซือ้ของท้องตลาด ควบคูก่บักจิกรรมการรวมกลุม่แปรรปูเห็ด รวมทัง้

มีเวลาช่วยเหลือสังคม งานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ปัจจุบันเป็นสถานที่ส�าหรับศึกษาดูงาน เป็น

แหล่งเรยีนรูก้ารเพาะเหด็เศรษฐกจิครบวงจรส�าหรบัผูส้นใจทัว่ไปได้เข้ามาใช้บรกิารหรอืเป็นแหล่งพกั

แรมส�าหรับเยาวชนท่ีต้องการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ซ่ึงมีความยินดีและเต็มใจในการถ่ายทอดองค์         

ความรู้และเผยแพร่แนว พระราชด�าริเป็นอย่างยิ่ง

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๓๐๐-๕๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ

l ส่วนใหญ่ถ้ามผีูส้นใจอยากเยีย่มชมเรือ่งการเพาะเหด็เศรษฐกจิตดิต่อผ่านมายงัศูนย์ศกึษา

การพัฒนาฯ  จะมีการน�ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของตนเองอยู่สม�่าเสมอ

l นอกจากการทีไ่ด้มกีารรวมกลุม่วสิาหกจิ และการทีไ่ด้เข้าร่วมงานต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัอ�าเภอ 

จังหวัดและประเทศ ท�าให้มีผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้ จัดกิจกรรมอบรมสาธิตอยู่ตลอด

l จากความรูค้วามสามารถทีเ่กิดจากทกัษะ และประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาอย่างยาวนาน ท�าให้

สามารถเป็นวิทยากรที่ถ่ายความรู้ด้านการเพาะเห็ดให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชนเป็น

จ�านวนมาก 

l ปัจจุบันมีอาคารส�าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด มีจุดต่าง ๆ ให้ได้เรียนรู้ทั้งขั้น

ตอนและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมีความพร้อม/จ�านวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ ๕๐-๑๐๐ คนต่อ

ครั้ง สามารถรับผู้พักแรมได้ได้ในแต่ละครั้ง ๕ คน

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

l มฐีานการเรยีนรูแ้ละหวัข้อการเรยีนรู ้ได้แก่ การเพาะเหด็เศรษฐกจิ (เหด็หลนิจือ เหด็หอม 

ส�ำนักงำน กปร.
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เห็ดหัวลิง เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู)  การผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย (เห็ดนางฟ้า เห็ด

นางรม เห็ดลมป่า) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดสมุนไพร (เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม)  การ

รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มและการตลาด

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด

l นอกจากนีม้กีจิกรรมการสาธติและฝึกปฏบิตั ิได้แก่ การเขีย่เชือ้เหด็ การเตรยีมวตัถดุบิ การ

ผสมขีเ้ลือ่ย และการอดัก้อนเหด็ ขัน้ตอนการเพาะเหด็การนึง่ก้อน การเขีย่เชือ้จากหวัเชือ้เมด็ข้าวฟ่าง

ลงก้อน และการจัดเรียงก้อนเห็ด เข้าโรงบ่มเส้นใยและโรงเปิดดอก การผลผลิตเห็ดชนิดต่าง ๆ (ตาม

ฤดูกาลและชนิดเห็ด) การแปรรูปเห็ดหลินจือ และเห็ดนางฟ้า (แหนมเห็ด หรือเห็ดสวรรค์)  

กระบวนการแปรรูปและบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเห็ด

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

l การขยายความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะเร่ืองเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (การ

เขี่ยเชื้อเห็ด การผลิตก้อน การเปิดดอก) สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ 

l การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่

สนใจน�าความรู้ไปปรับใช้ 

l การเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรา

สญัลกัษณ์กลางของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ การแปรรปูผลติภณัฑ์ทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่น และเพิม่ช่อง

ทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

๑) แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ พื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน  แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย โรงอัดก้อน โรงบ่ม

ก้อน โรงเขี่ยเชื้อ โรงเพาะเห็ดจ�านวน ๗ โรง และ ลานตากวัสดุ เช่น ชี้เลื่อย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๒) ภำพประกอบ
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270



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

271
ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

7. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายเจริญ  ตาถาวัน

(ด้านการเกษตรผสมผสาน/ ทฤษฎีใหม่)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายเจริญ  ตาถาวัน  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๘๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓  โทร.     ๐๘๑-๐๓๔๖๘๖๐

๑.๔  ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๙

๑.๕  สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นคนดอยสะเก็ดและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาแต่ก�าเนิด ประกอบอาชีพ          

ท�านาเพียงอย่างเดียว อาศัยน�้าฝน มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียว เพราะพืชที่ปลูกไม่หลากหลาย รายได้

จากการด�าเนินกิจกรรมมีเป็นระยะ ๆ ไม่ต่อเนื่อง จึงมีความคิดต้องการเพิ่มกิจกรรมในพื้นที่เพิ่มเติม

เพือ่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้เสริมให้ครอบครวั จงึได้เข้ามาเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมร่วมกบัศูนย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง  ๔๗ Q (x) ๐๕๑๖๒๗๔ (Y) ๒๐๘๐๐๙๔

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
จากการที่เป็นคนในพื้นที่ ได้เห็นตั้งแต่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เริ่มก่อตั้ง จึงคิด

ว่าทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีความรู้เกี่ยวกับการท�าการเกษตรน่าจะน�าเอามาปรับประยุกต์ใช้ใน

พื้นที่ของตนได้ โดยเฉพาะเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชแบบผสมผสาน  

ฯลฯ  ดังนั้นช่วงที่มีการเปิดให้เกษตรกรโดยเฉพาะหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ  

มีการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน จึงได้เข้าร่วมอบรมหลายครั้ง จนได้รับความรู้และการช่วยเหลือใน

ด้านการเกษตร ทั้งเรื่องของพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ การท�าปุ๋ย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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หลังจากที่เข้ารับการอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้มีการปรับพื้นที่ให้เป็น

เกษตรผสมผสาน โดยเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ท�าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยท�านาส�าหรับเก็บ

ไว้บรโิภคเป็นหลกั เลีย้งเป็ดไว้เกบ็ไข่บรโิภค ท่ีเหลอืจ�าหน่าย เลีย้งไก่พืน้เมอืงปล่อยในพืน้ที ่เนือ่งจาก

มีพื้นที่สวนล�าไยกว้างขวางพอส�าหรับให้ไก่ได้ออกหากิน ขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ใน

พืน้ที ่และเลีย้งปลานลิ ปลาทบัทมิแบบธรรมชาต ิผลผลติเป็นทีน่ยิมของผูบ้รโิภคเนือ่งจากไม่มปัีญหา

เรื่องกลิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับปลานิลที่จ�าหน่ายตามท้องตลาด รายได้ต่าง ๆ ทยอยหมุนเวียนเข้าสู่

ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืด การเลี้ยงเป็ดเทศ การ

เพาะเลีย้งปลาเพือ่ยงัชพี การพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพของเกษตรกรตวัอย่าง การท�าและใช้ปุย๋อนิทรย์ี

และผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ การท�า

และใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่ง

เรียนรู้ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ที่ได้รับ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มี

การหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน�ามาพัฒนาศักยภาพหรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมการเกษตรอื่น ๆ เช่น 

การเลีย้งชนัโรงในสวนล�าไย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผสมเกสรและการตดิผลของล�าไย เป็นต้น โดย

สรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - การปรับพื้นที่เพื่อท�าการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน

- เทคนิคการปลูกพืชผัก
สวนครัว ไม้ผลให้ได้
ผลผลิตงาม เช่น ระยะ
เวลาการใส่ปุ๋ย การให้น�้า 
การจัดการโรคและแมลง
ฯลฯ

- เทคนิควิธีการเลี้ยงปลา
ทับทิมและปลานิลแบบ
ธรรมชาติ

- การเลี้ยงชันโรงในสวน
ล�าไยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผสม
เกสรและการติดผลล�าไย 

- แนวทางการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสาน

- การปลูกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง

- เทคนิค ขั้นตอนและวิธี
การท�านาปี

- เทคนิควิธีการปลูก บ�ารุง
ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ไม้
ผลชนิดต่างๆ ฯลฯ

- การสนับสนุนเกี่ยวกับ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

- การสนับสนุนด้านการ
จัดการแหล่งน�้าเพื่อ
การเกษตร

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - วิธีการท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
ใช้ในการปลูกพืชและไม้
ผลชนิดต่างๆ 

- ขั้นตอน เทคนิคและวิธี
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ 
ปลา ฯลฯ

การจัดการผลผลิต - วิธีการในการเก็บผลผลิต
และระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยวพืชผักและไม้ผล
ชนิดต่างๆ 

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตที่ได้ในสวนหรือ
แปลงจะมีพ่อค้าและ      
ผู้บริโภคมารับซื้อถึงที่

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดการวางแผนการผลิตแบบผสมผสานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบ      

ไปด้วย 

 l มีการท�านา ปลูกพืชหลังนา ได้แก่ ถั่วลิสง กระเทียม ฯลฯ พืชผักสวนครัวต่าง ๆ 

 l มีการปลูกไม้ผล ได้แก่ ล�าไย กล้วยหอม มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ 

 l มีการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ ปลาทับทิม ปลานิล เป็ดไข่ และไก่พันธุ์พื้นเมือง

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการท�าการเกษตรที่มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติ มีการ

หมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 l เน้นการจัดการแหล่งน�้าและจัดสรรแบ่งส่วนพื้นที่ท�าการเกษตรอย่างเหมาะสม มีการ

แบ่งพื้นที่ระหว่าง แหล่งน�้า/นาข้าว/พืชผสมผสาน/เลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัดส่วนพอเหมาะ ท�าให้มีการใช้

ทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพของพื้นที่

 l มคีวามพยายามปลกูป่า ๓ อย่างเพือ่ประโยชน์ ๔ อย่าง คอื ป่าไม้ใช้สอยท่ีเป็นไม้โตเรว็

ส�าหรบัใช้ในครวัเรอืนเพือ่สร้างสิง่ต่าง ๆ  และเป็นพลงังานหรอืไม้ฟืน ป่าไม้กนิได้พวกไม้ผลและพชืผกั

ต่าง ๆ ที่เป็นอาหารและสมุนไพรรักษาโรค ป่าไม้เศรษฐกิจหรือไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เพื่อขายเมื่อโต ซึ่งให้

ประโยชน์ต่อระบบนเิวศและช่วยอนรัุกษ์ดนิและน�า้ การปลกูพืชทีห่ลากหลายอย่างเป็นระบบจะช่วย

สร้างสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่เพาะปลูก ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น สร้างความสมบูรณ์

ให้กับพื้นที่  

ส�ำนักงำน กปร.
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 l มีการผลิตปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ เพ่ือใช้ในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือลดการใช้สารเคมีใน

การเกษตร       

 l มีการแบ่งจัดสรรพื้นที่ให้มีความหลากหลาย ทั้งพื้นที่นา ไม้ผล พืชผักสวนครัว สระน�้า

ใช้เลี้ยงปลาและท�าการเกษตร มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงไก่และเป็ด      

 l การใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่นพืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น ใช้หญ้าเนเปียเลีย้งปลา การ

ใช้เศษวัสดุท�าปุ๋ยหมัก การปลูกถั่วลิสงหลังนาเพื่อบ�ารุงดิน ฯลฯ    

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ท�านาปี 

ถั่วลิสง

กระเทียม

พืชสวนครัว

ล�าไย

กล้วยหอม

ปลานิล ปลาทับทิม

ไก่และเป็ดพันธุ์พื้นเมือง

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

ข้าว 

พืชไร่ 

พืชผัก 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช 

สัตว์ 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

สัตว์ 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ท�านา ๒๓,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒ ปลูกล�าไย ๘,๐๐๐

๓ ปลูกกล้วยหอม ๒,๑๐๐

๔ เลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม ๒,๒๐๐

๕ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๓,๗๐๐

๖ ปลูกถั่วลิสง ๓๐,๐๐๐

๗ เลี้ยงเป็ดไข่ ๓,๕๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๗๒,๕๐๐ ๖๐,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

l ท�านาส�าหรับเก็บไว้บริโภคเป็นหลัก เลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่บริโภค ที่เหลือจ�าหน่าย เลี้ยงไก่พื้น

เมอืงปล่อยในพืน้ท่ี เนือ่งจากมพีืน้ทีส่วนล�าไยกว้างขวางพอส�าหรบัให้ไก่ได้ออกหากนิ ขดุบ่อเล้ียงปลา  

เพือ่น�าน�า้มาใช้ประโยชน์ในพืน้ที ่การท�าเกษตรแบบผสมผสานและยดึหลกัพอเพยีง ไม่ท�าจนมากเกนิ

ไปนัก ท�าให้มีรายได้ต่าง ๆ ทยอยหมุนเวียนเข้าสู่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

l ด้วยความเป็นคนช่างสงัเกต ศกึษา ค้นคว้าและทดลองเพิม่เตมิ ท�าให้อาชพีด้านการเกษตร

ประสบความส�าเร็จ โดยเฉพาะแนวคดิเกีย่วกบัการใช้ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาตภิายในพืน้ที ่ยกตวัอย่าง

เช่น การเลี้ยงชันโรงในสวนล�าไย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรและการติดผลของล�าไย การ

ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ให้ร่มเงาตามบริเวณขอบแปลง  เป็นต้น

l เกษตรกรด�าเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน โดยเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้าง

ภมูคิุม้กนั มรีายได้อย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ีความโดดเด่นจะเป็นเรือ่งการเลีย้งปลานลิและปลาทบัทมิ

แบบธรรมชาติ ผลผลิตเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับปลา

นิลที่จ�าหน่ายตามท้องตลาด 

l การปลกูป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างและการเกษตรทฤษฎใีหม่ทีส่ร้างความอดุมสมบรูณ์

ให้กับพื้นที่เพิ่มขึ้น 

l จากการด�าเนนิกจิกรรมเกษตรผสมผสาน พบว่ามคีวามสขุจากการได้ใช้เวลาอยูก่บักจิกรรม 

ได้ท�างานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ได้รับประทานผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีความปลอดภัย และ

ช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวได้มาก

ส�ำนักงำน กปร.
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๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ

ปัจจบุนัด�าเนนิกจิกรรมเกษตรผสมผสาน โดยเพิม่กจิกรรมต่าง ๆ  ในพืน้ที ่เพือ่สร้างภมูคิุม้กนั 

มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ท�านาส�าหรับเก็บไว้บริโภคเป็นหลัก เลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่บริโภคที่เหลือจ�าหน่าย 

เลี้ยงไก่พื้นเมืองปล่อยในพื้นที่ เนื่องจากมีพื้นที่สวนล�าไยกว้างขวางพอส�าหรับให้ไก่ได้ออกหากิน ขุด

บ่อเลีย้งปลา เพือ่น�าน�า้มาใช้ประโยชน์ในพืน้ทีแ่ละเลีย้งปลานลิแบบธรรมชาต ิผลผลติเป็นทีน่ยิมของ

ผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น เม่ือเปรียบเทียบกับปลานิลที่จ�าหน่ายตามท้องตลาด รายได้

ต่าง ๆ จะทยอยหมุนเวียนเข้าสู่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน�ามาพัฒนา

ศักยภาพหรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมการเกษตรอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงชันโรงในสวนล�าไย เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผสมเกสรและการตดิผลของล�าไย เป็นต้น จากการด�าเนนิกจิกรรมเกษตรผสมผสาน

ของเกษตรกรพบว่า มคีวามสขุจากการได้ใช้เวลาอยูก่บักจิกรรม ได้ท�างานร่วมกบัสมาชกิในครอบครวั 

ได้รับประทานผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีความปลอดภัยและช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวได้

มาก ปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างและแหล่งแลกเปลี่ยน ความรู้ในการด�าเนินกิจกรรมด้านเกษตร

ผสมผสานให้กับผู้สนใจ

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๕๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ

l ส่วนใหญ่ผูเ้ข้ามาศกึษาดงูาน ผ่านการแนะน�าจากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ นอก

นั้นจะเป็นเพื่อนบ้านที่เข้ามาปรึกษาขอความรู้ค�าแนะน�าต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตร 

l สามารถเป็นวิทยากรต้นแบบ และแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ในการด�าเนินกิจกรรมด้าน

เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานให้กับผู้สนใจ แต่ปัจจุบันด้วยอายุที่มากท�าให้ไม่สามารถเป็น

วิทยากรให้คนเข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเต็มที่มากนัก ท�าได้เป็นครั้งคราวและจ�านวนไม่มาก 

l เนื่องจากที่อยู่อาศัยและแปลงอยู่คนละที่ จึงใช้อาคารบริเวณแปลงเกษตรเป็นอาคารศูนย์

เรียนรู้เวลาที่มีคนมาศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม สามารถรับได้ ๑๐ คนต่อครั้ง

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

l มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการท�านา การเลี้ยงเป็ดพื้นเมือง การเลี้ยงปลา

นิลและปลาทับทิม การปลูกและดูแลไม้ผล ส่วนกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การท�านา

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

l การพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สืบทอดหรือทายาท เพื่อด�าเนินการศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป เพราะ

อายุมากแล้ว ลูกหลานส่วนใหญ่ท�างานอยู่ในเมืองไม่ได้สืบทอดอาชีพด้านการเกษตรเช่นเดียวกับตน 

ปัจจุบันจึงต้องมีการจ้างแรงงานเข้ามาช่วยเป็นครั้งคราว

ส�ำนักงำน กปร.
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l เจ้าของศูนย์อยากได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับพันธุ์ปลาเพื่อน�ามาเลี้ยง เพราะปัจจุบันต้อง

ไปซื้อจากทางแม่โจ้ซึ่งรับพันธุ์มาจากศูนย์ห้วยลานฯ (ซ่ึงเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา       

ห้วยฮ่องไคร้ฯ) เพื่อมาจ�าหน่ายต่อ จึงอยากให้มีการเชื่อมต่อกับเกษตรกรโดยตรง 

l การพฒันาบรรจภุณัฑ์ ตราสญัลกัษณ์กลางของศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ และเพิม่ช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

มาวางจ�าหน่าย 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พืน้ทีด่�าเนินการ  จ�านวน ๔ ไร่ ๓ งาน  (พื้นที่อยู่อาศยัและพื้นที่ท�าการเกษตรอยู่คนละ

แปลง) แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย จ�านวน  ๓ งาน พื้นที่ท�านา จ�านวน ๑.๓ ไร่ บ่อเลี้ยงปลา จ�านวน ๑ 

งาน พื้นที่ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ด จ�านวน  ๒ ไร่

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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8. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่าไผ่

(ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร OTOP)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางยุวรี ธาตุอินจันทร์ (ประธานกลุ่ม)  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๔ หมู่ที่ ๒ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร.     ๐๘๙-๕๕๗๖๓๗๗

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

บ้านป่าไผ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา ปลูกพืชเชิงเดี่ยวประเภทหอมแดง และ

กระเทียม ในระหว่างการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และหลังฤดูเก็บเก่ียว เกษตรกรต้อง

ประสบปัญหาการขาดรายได้ในรอบปี อีกทั้งบางปีราคาผลผลิตตกต�่า ดังนั้นจึงคิดที่จะรวมกลุ่ม และ

น�าผลผลิตการเกษตรในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์โดยเริ่มจากกระเทียมดอง

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (x)  ๐๕๑๙๖๗๔ (Y) ๒๐๘๒๒๕๘

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
จากปัญหาที่บ้านป่าไผ่เป็นแหล่งผลิตกระเทียมจ�านวนมาก  และประสบปัญหาราคาผลผลิต

ตกต�่า จึงคิดอยากน�าเอาผลผลิตกระเทียมที่มีอยู่ในชุมชนจ�านวนมากด�าเนินการแปรรูป โดยเริ่มจาก

การรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ ๑๕ คน กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๔             

โดยทดลองน�ากระเทียมมาดองโดยการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต่อมามี 

เจ้าหน้าทีเ่คหกจิเกษตรอ�าเภอดอยสะเก็ด จดัประชมุฝึกอบรมเพ่ิมพนูทกัษะ และการรวมหุน้รวมกลุม่ 

ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๔๙ คน

ส�ำนักงำน กปร.
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กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ เป็นหนึง่หมู่บ้านในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริศนูย์

ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในปี ๒๕๓๕ ได้ระดมทนุจากสมาชิกเพิม่เตมิเพือ่ซือ้ทีดิ่นและก่อสร้าง

อาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรเชิงธุรกิจในปี ๒๕๓๙ จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นแหล่งผลิตกระเทียมดอง 

มะม่วงดอง และผลไม้แช่อิ่มทุกชนิด 

ต่อมาได้รบัการสนับสนนุองค์ความรูแ้ละงบประมาณจากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

เนื่องจากเป็นหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนช่อง

ทางการตลาด ท�าให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้พัฒนาเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตรมาแปรรูป เช่น มะม่วง และมะเขือเทศ จนสามารถเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑ์

ของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการแปรรูปและถนอมอาหาร  

รวมถงึเป็นแหล่งจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของกลุม่แม่บ้านทีม่ชีือ่เสยีงของชมุชน กลุม่ได้พฒันารปูแบบของ

บรรจภุณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง และพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพเพือ่ให้เป็นทีย่อมรบั ผลติภณัฑ์กระเทยีม

โทนดองของกลุ่มได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในนาม “ภัทรพัฒน์” 

โดยการพัฒนาสูตรน�้าดองกระเทียมโดยใช้น�้าตาลมะพร้าวเป็นส่วนผสมที่ส�าคัญ ซ่ึงทางกลุ่มได้ผลิต

ผลติภณัฑ์สนิค้าดงักล่าวส่งให้กับมลูนธิชิยัพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ถอืได้ว่าเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้รบัการ

คัดเลือก ท�าให้ผู้ซื้อและตลาดรู้จักกลุ่มกว้างขวางยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน      

ป่าไผ่  ปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วม ๑๕๒ คน (ปฏิบัติการจริง ณ ศูนย์ฯ ประมาณ ๗-๑๐ คน)

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

กลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์ทางการเกษตรกลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ ได้มกีารน�าความรูท้ีไ่ด้

รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาปรับประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ที่มาจากภายนอก รวมถึง 

การขวนขวายด้วยตนเองจนประสบผลส�าเร็จอย่างโดดเด่น โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้ 

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การแปรรูป - เทคนิคการคัดเลือก
ผลผลิตหรือวัตถุดิบที่จะ
น�ามาแปรรูป

- การพัฒนาสูตรการดอง
และการแช่อิ่มผลผลิต
ชนิดต่าง ๆ 

- เทคนิคขั้นตอนและ
กรรมวิธีการดองให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

- การบรรจุภัณฑ์ การ
ออกแบบโลโก้  ฉลาก
และตราสินค้าโดยการ
สนับสนุนจากศูนย์ฯ

- ขั้นตอนและกรรมวิธีการ
แปรรูปด้วยการดองและ
แช่อิ่มจากทาง กศน. 
และเคหกิจอ�าเภอ

- วัสดุอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานในโรงดองโดย
ทางอ�าเภอและ อบต.

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การแปรรูป - เทคนิคขั้นตอนและ
กรรมวิธีการแช่อิ่มให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการทางตลาด - ผลผลิตที่ได้จะขายผ่าน    
   ๑) เวปไซด์ของกลุ่ม
   ๒) ออเดอร์จากกลุ่ม      
       ผู้บริโภคโดยตรง
   ๓) พ่อค้าสั่งซื้อไป  
       จ�าหน่ายต่อ
   ๔) การออกร้าน งาน
       แสดงสินค้าต่างๆ 
       ทั้งระดับอ�าเภอ 
       จังหวัด ประเทศ  

- วางขายร้านค้าของ
ศูนย์ฯ ในนามผลิตภัณฑ์
ของศูนย์ฯ

- ได้รับการคัดเลือกจาก
มูลนิธิชัยพัฒนา ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้าในนาม 
ภัทรพัฒน์ วางจ�าหน่าย

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดการวางแผนการผลิตภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วย 

  l การแปรรูปโดยวิธีการดอง ได้แก่ กระเทียมโทน กระเทียมหัว และขิง

  l การแปรรูปโดยวิธีการแช่อิ่ม ได้แก่ มะเขือเทศ มะม่วงและมะขาม

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

  l มีการจัดท�าโรงดอง สถานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์และวางจ�าหน่ายของกลุ่ม 

  l กระเทียมโทนดองน�้าผึ้งบ้านป่าไผ่ ใช้กระเทียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตที่

สะอาด ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สารฟอกสแีละสารบอเรกซ์ ท�าให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่รีสชาตอิร่อย ไร้สารตกค้าง 

สะอาด ถูกหลกัอนามัย และเครือ่งจักรทีใ่ช้ในการผลติมคีวามทนัสมยั สามารถเกบ็ไว้ได้นาน และเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และมีแรงงานที่มีความช�านาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดย

เฉพาะจะขึ้นอยู่กับแรงงานที่มีความรู้ความช�านาญในการผลิตซึ่งท�าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพกระเทียม

โทนสด คัดคุณภาพ น�ามาแปรรูปด้วยกรรมวิธีที่ว่าสะอาดและทันสมัย มีส่วนผสม หลัก ๆ ดังนี้ 

กระเทียมโทน ๘๐% น�้าตาล ๖% น�้าผึ้ง ๕% น�้าส้มสายชู ๕% เกลือไอโอดิน ๔% รับรองคุณภาพ

และความสะอาด

  l ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นที่ได้รับความนิยม แต่ในพื้นที่มีข้อจ�ากัดเร่ืองการผลิต

กระเทียมโดน เกษตรกรจึงมีการรับซื้อผลผลิตกระเทียมโทนจากภายนอกมาด�าเนินการแปรรูป 
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 ๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

กระเทียมโทนดอง

กระเทียมหัวดอง

ขิงดอง

มะเขือเทศแช่อิ่ม

มะม่วงแช่อิ่ม

มะขามแช่อิ่ม

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

ผลผลิตแปรรูปทุกชนิด 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

- กระเทียมโทนดอง
กระเทียมหัวดอง 
และขิงดอง

 

- มะเขือเทศแช่อิ่ม 
มะม่วงแช่อิ่มและ
มะขามแช่อิ่ม

 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

- กระเทียมโทนดองกระเทียมหัว
ดอง และขิงดอง



- มะเขือเทศแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม
และมะขามแช่อิ่ม



๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

- กระเทียมโทนดอง
กระเทียมหัวดอง 
และขิงดอง

    

- มะเขือเทศแช่อิ่ม 
มะม่วงแช่อิ่มและ
มะขามแช่อิ่ม

    

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ล�ำดับที่ รำยกำร จ�ำนวน
รำยได้

(บำท/ปี)
ต้นทุน

(บำท/ปี)
ผลตอบแทน
(บำท/ปี)

๑ กระเทียมโทน ๒๐ ตัน

๑,๒๖๖,๐๘๒ ๓๕๔,๖๒๒ ๙๑๑,๔๖๐

๒ กระเทียมหัว ๕ ตัน

๓ มะม่วง ๔ ตัน

๔ มะเขือเทศ ๑.๕ ตัน

๕ ขิง ๑ ตัน

รวม ๑,๒๖๖,๐๘๒ ๓๕๔,๖๒๒ ๙๑๑,๔๖๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ใช้กระเทียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สารฟอกสีและ             

สารบอแรกซ์ ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย ไร้สารตกค้าง สะอาด ถูกหลักอนามัย  เครื่องจักรที่

ใช้ในการผลิตมีความทันสมัย สามารถเก็บไว้ได้นาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และ

มีแรงงานที่มีความช�านาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดยเฉพาะจะข้ึนอยู่กับแรงงานที่มีความรู้ความ

ช�านาญในการผลิตซึ่งท�าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

l กระเทียมโทนดองบ้านป่าไผ่ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านรสชาติอร่อย มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกระเทียมที่ผ่านกระบวนการการ

ดองโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใส่สารเจือปนใด ๆ ปราศจากสารพิษตกค้าง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ากระเทียม

โทนดองบ้านป่าไผ่สะอาดและปลอดภัย เหมาะส�าหรับทุกคนที่จะน�าไปรับประทาน และเลือกซื้อหา

ไปเป็นของฝากได้อีกด้วย     

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
หลงัเข้าร่วมโครงการกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ จากเดมิกลุม่แปรรปูได้รวมกลุม่

แปรรูปผลผลิตการเกษตรอยู่แล้ว ประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียมโทนและกระเทียม ต่อมา

ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณ ในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

ตลอดจนช่องทางการตลาด ท�าให้เกดิการพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพ กลุม่แม่บ้านเกษตรกรได้พฒันาเพิม่

ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เช่น มะม่วง และมะเขือเทศ จนสามารถเพิ่มความหลากหลายของ

ผลติภณัฑ์ของกลุม่ได้เป็นอย่างด ีปัจจุบนัเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละศกึษาดงูานด้านการแปรรปูและถนอม

อาหาร รวมถึงเป็นแหล่งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านที่มีชื่อเสียงของชุมชน ปัจจุบันทางกลุ่ม

ได้พฒันารปูแบบของบรรจภัุณฑ์อย่างต่อเนือ่งและพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพเพือ่ให้เป็นทีย่อมรบั 

ผลิตภัณฑ์กระเทียมโทนดองของกลุ่มได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า

ในนาม “ภัทรพัฒน์” โดยการพัฒนาสูตรน�้าดองกระเทียมโดยใช้น�้าหวานจากดอกมะพร้าวเป็นส่วน

ผสมที่ส�าคัญ ซึ่งทางกลุ่มได้ผลิตสินค้าดังกล่าวส่งให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็น

เกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือก ท�าให้ผู้ซื้อและตลาดรู้จักกลุ่มกว้างขวางยิ่งขึ้น

ส�ำนักงำน กปร.
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๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l ทางกลุ่มได้มีการจัด display แสดงสินค้าพร้อมจ�าหน่ายที่ห้องจัดจ�าหน่ายสินค้า ณ          

โรงแปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าไผ่ เพื่อจ�าหน่าย แนะน�าให้แก่ผู้สนใจและคนที่มาศึกษาดูงาน

l มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านทางเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เกี่ยวกับการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

l มกีารร่วมแสดงบธูสนิค้าในงานแสดงสนิค้าต่าง ๆ  เพ่ือประชาสมัพนัธ์กลุม่แม่บ้านเกษตรกร

และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

l มีการพาผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยประสานผ่านเจ้า

หน้าทีข่องศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ รวมถึงการแนะน�าจากหลากหลายหน่วยงานทัง้เกษตร

อ�าเภอ เกษตรต�าบล กศน อบต. ฯลฯ

l สมาชิกผู้ร่วมงานในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง สามารถเป็นวิทยากรใน

การถ่ายทอดบรรยายได้ดี โดยมีอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ โดยใช้อาคารปฏิบัติการของกลุ่มเป็นที่ศึกษาดู

งานด้านการแปรรูปผลผลิตสามารถรองรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้มากสูงสุดกว่า ๒๐๐ คน

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้เร่ืองการแปรรูปกระเทียม โดยวิธีการดอง ได้แก่ 

กระเทียมโทนและกระเทียมธรรมดา การแปรรูปมะเขือเทศ มะม่วง และมะขาม โดยวิธีการแช่อ่ิม 

และกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติทั้งเรื่องการแปรรูปกระเทียม โดยวิธีการดองและการแช่อิ่ม

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรูแ้ละผลส�าเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้ โดยเฉพาะเรือ่งการแปรรปูผลผลติทางการ

เกษตร สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ  

l การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์               

ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น (การไม่

ใช้สารฟอกขาว) และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และตลาดเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค

l การใช้งานวจิยัลกัษณะ research on demand ระหว่างศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ และกลุม่

ในการเพาะและขยายพันธุ์กระเทียมโทน เพื่อป้อนโรงงานแปรรูป 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ พื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ (ที่ดินของชุมชน ๑ ไร่)

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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9. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ
นางดาวเรือง เจริญทรัพย์

(ด้านผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางดาวเรือง เจริญทรัพย์

๑.๒ สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๘๕/๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด 

         จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓  โทร .     ๐๘๖-๖๗๑๑๒๒๔, ๐๘๒-๘๙๘๕๕๔๘

๑.๔  ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ก่อนที่จะมาท�าเกษตรผสมผสานประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก โดยปลูกมะขามหวานและ

จ�าหน่ายมะขามหวานเป็นรายได้เพียงอย่างเดียว ซ่ึงให้ผลผลิตปีละคร้ัง อาชีพค้าขายจึงไม่ต่อเน่ือง 

การท�าเกษตรเชงิเดีย่วถอืได้ว่าเป็นจดุเสีย่งของครอบครวั เพราะบางปีมะขามหวานให้ผลผลติสงูราคา

ดี ตนเองได้รับค่าตอบแทนที่สูง บางปีมะขามหวานให้ผลผลิตน้อย หรือประสบปัญหาฝักมะขามติด

เชือ้รา รายได้ลดลงหรอืขาดทนุ รายจ่ายของครอบครวัสงูขึน้ รายได้ไม่เพยีงพอ เกดิภาวะหนีส้นิ  จาก

ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอาชีพเสริมหรือทดแทนการปลูกมะขามหวาน

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง  ๔๗ Q (x) ๐๕๒๕๙๘๓ (Y) ๒๐๙๐๗๕๑

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
 หลังจากที่ปลูกมะขามแล้วขาดทุน เกิดภาวะหนี้สิน จ�าเป็นที่จะต้องหาอาชีพเสริมหรือ

ทดแทนการปลูกมะขามหวาน จากความชอบการท�าเกษตรและอาชีพค้าขายเป็นทุนเดิม ตนเองจึงมี

ความตั้งใจอยากหากิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ  มาสร้างรายได้ จึงยึดกิจกรรมเกษตรผสมผสานและมา

หาความรู้ด้านวิชาการหรือรูปแบบการด�าเนินงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็น

แนวทาง ซึ่งได้สมัครฝึกอบรมในหลากหลายหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะประสบการณ์

ก่อนน�ามาปฏิบัติจริง โดยเลือกกิจกรรมการเกษตรที่ถนัดมาประกอบอาชีพ ปัจจุบันพื้นที่ถูกจัดสรร

และด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มพื้นที่ ประกอบด้วยการปลูกพืชผัก ผักพื้นบ้าน หมุนเวียนชนิด

ตามความเหมาะสม ขุดบ่อเลี้ยงปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย สร้างบ่อส�าหรับเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ 

ผลติลูกกบจ�าหน่าย น�าผลผลติทางการเกษตรมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์แห้ง เช่น มะตมูแห้ง กระเจีย๊บ

แดงแห้ง เป็นต้น รวมทัง้ลดต้นทนุการซือ้ปุย๋เคมสี�าหรบับ�ารงุพชืทีป่ลกูโดยน�าวตัถดุบิเหลอืใช้ในพืน้ที่

มาผลิตน�้าหมักชีวภาพ มีการเพาะขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 
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ปัจจบุนัเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ มคีวามสขุกบัการท�างานอยูก่บับ้าน ได้ท�างานร่วมกบัสมาชกิใน

ครัวเรือน สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ มีรายได้หมุนเวียนจากการจ�าหน่ายผลผลิต เริ่มมี

เงินเก็บออม  หนี้สินได้รับการช�าระ มีแหล่งอาหาร มีผัก ปลา กบ ไว้รับประทาน มีสวนไม้ผลที่เป็น

พชืหลกัและปลกูเสริมด้วยผกัหวานป่า ซึง่เป็นพชืเศรษฐกิจท้องถิน่ทีส่ร้างรายได้ให้ครอบครวัเป็นอย่าง

ดี น�าผลผลิตที่ผลิตได้ในพื้นที่ไปจ�าหน่ายด้วยตนเอง ท�าให้ทราบกลไก และความต้องการของท้อง

ตลาด น�ามาวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การท�าเกษตรผสมผสาน ผู้สนใจ

สามารถเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต การผลิตและจ�าหน่ายด้วยตนเอง การใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง

และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น มีน�้าใจให้กับชุมชนที่อยู่อาศัย

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการแปรรูปอาหาร 

การปลูกล�าไยพันธุอ์ดีอ การท�าดอกไม้ประดษิฐ์จากดนิไทย การปลกูผกัปลอดสารพษิ การพฒันาเพือ่

เพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพของเกษตรกรตวัอย่าง การพฒันาศกัยภาพในการเพาะเลีย้งกบ การพฒันาศกัยภาพปราชญ์

ชมุชนและแหล่งเรยีนรู้ การพฒันาผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ การพัฒนาศกัยภาพกลุม่ผูเ้พาะเลีย้งกบ

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

เป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ มพีืน้ทีท่ัง้หมด ๒๐ ไร่ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คอื พืน้ท่ีอยูอ่าศยั/บ่อกบ/เลีย้ง

ปลาดุกจ�านวน ๑ ไร่ พื้นที่ปลูกกล้วยน�้าว้า จ�านวน ๒ ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้ผล/ผักหวานป่า จ�านวน 

๑๗ ไร่ ภายในพื้นที่จะเน้นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานหลายชนิด เช่น ปลานิล ปลาดุก 

มีการปลูกไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง มะขาม ล�าไย มะละกอ กล้วยหอม นอกจากนี้มีการเพาะเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์กบนา มีการปลูกพืชผักที่หลากหลาย เช่น ผักกาด ฟักทอง กะหล�่าปลี คะน้า พริก มะเขือ 

ถั่วฝักยาว ผักหวานป่า นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ยังเป็นพื้นที่ศูนย์กลางและตัวแทนที่น�าผลผลิตพืช

ผักพื้นบ้านต่าง ๆ ของเกษตรกรภายในหมู่บ้านไปจ�าหน่ายยังตลาดนัดทุก ๆ วันพุธอีกด้วย

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

  l ปลูกพืชผักตามฤดูกาล ผักพื้นบ้าน เช่น ผักหวานป่า ผักกาด ฟักทอง กะหล�่าปลี 

คะน้า พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว หมุนเวียนชนิดตามความเหมาะสม

  l ปลูกไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง ล�าไย มะขาม มะละกอ กล้วยน�้าว้า กล้วยหอม 

  l ขุดบ่อเลี้ยงปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย 

  l เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ผลิตลูกกบจ�าหน่าย ในบ่อซีเมนต์

ส�ำนักงำน กปร.
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  l น�าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แห้ง เช่น มะตูมแห้ง กระเจี๊ยบ

แดงแห้ง 

  l เป็นศูนย์กลางและตัวแทนที่น�าผลผลิตพืชผักพื้นบ้านต่าง ๆ ของเกษตรกรภายใน

หมู่บ้านไปจ�าหน่ายยังตลาดนัดทุกๆ วันพุธ

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

เลี้ยงปลาดุก

เลี้ยงปลานิล

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ

เพาะกล้าไม้

พืชผัก

ผักหวานป่า

กล้วยหอมทอง

กล้วยน�้าว้า

มะละกอ

ล�าไย

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เลี้ยงปลาดุก 

เลี้ยงปลานิล 

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ 

เพาะกล้าไม้ 

พืชผัก 

ผักหวานป่า 

มะละกอ 

ล�าไย 

กล้วยน�้าว้า 

กล้วยหอมทอง 

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดย

ตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

สมุนไพรแห้งต่าง ๆ 
เช่น มะตูม 
กระเจี๊ยบ



๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืชผัก 

ปลาดุก กบ 

สมุนไพรตากแห้ง 

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

ปลาดุก กบ 

สมุนไพรตากแห้ง 

๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ เลี้ยงปลาดุก ๑,๗๐๐

๖๐,๐๐๐

๒ เลี้ยงปลานิล ๑,๖๐๐

๓ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ๓๐,๐๐๐

๔ เพาะกล้าไม้ ๑,๐๐๐

๕ แปรรูปผลผลิตการเกษตร ๑๔,๐๐๐

๖ พืชผัก ๙,๐๐๐

๗ ผักหวานป่า ๑๐,๐๐๐

๘ ล�าไย ๕๐๐

๙ มะละกอ ๒,๐๐๐

๑๐ กล้วยหอมทอง ๑,๐๐๐

๑๑ กล้วยน�้าว้า ๑๐,๐๐๐

๑๒ ผึ้งโก๋น ๓,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๘๒,๙๐๐ ๒๘,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรผสมผสานที่มีการจัดสรรพื้นที่และด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการปลูกพืชผัก ผักพ้ืนบ้าน หมุนเวียนชนิดตามความเหมาะสม ขุดบ่อ

เลีย้งปลานลิ ปลาดกุบิก๊อยุ สร้างบ่อส�าหรบัเพาะเลีย้งและขยายพนัธ์ุกบ ผลติลกูกบจ�าหน่าย นอกจาก

นี้ยังน�าผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์แห้งต่าง ๆ เช่น มะตูม

แห้ง กระเจี๊ยบแดงแห้ง เป็นต้น รวมถึงการลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีส�าหรับบ�ารุงพืชที่ปลูกโดยน�า

วัตถุดิบเหลือใช้ ในพื้นที่มาผลิตน�้าหมักชีวภาพ มีการเพาะขยายพันธุ์ผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรสร้าง

รายได้อีกทางหนึ่ง 

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ

ปัจจุบันพื้นที่ได้ถูกจัดสรรและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มพื้นที่ ประกอบด้วยการปลูก

พชืผกั ผกัพืน้บ้าน หมนุเวยีนชนดิตามความเหมาะสม ทกุวนันีเ้จ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ มคีวามสขุกบัการ

ท�างานอยูก่บับ้าน ได้ท�างานร่วมกบัสมาชกิในครวัเรอืน สามารถใช้ประโยชน์พืน้ทีไ่ด้อย่างเต็มที ่มรีาย

ได้หมุนเวียนจากการจ�าหน่ายเริ่มมีเงินเก็บออม มีแหล่งอาหารมีผัก ปลา กบ ไว้รับประทาน มีสวนไม้

ผลทีเ่ป็นพชืหลกัและปลกูเสรมิด้วยผกัหวานป่าซ่ึงเป็นพชืเศรษฐกจิท้องถิน่ทีส่ร้างรายได้ให้ครอบครวั

เป็นอย่างดี ผลผลิตที่ผลิตได้ในพื้นที่จะน�าไปหน่ายด้วยตนเอง ท�าให้ทราบกลไก และความต้องการ

ของท้องตลาด สามารถน�ามาวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การท�าเกษตร

ผสมผสาน ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต การผลิตและจ�าหน่ายด้วยตนเอง การใช้ชีวิตแบบพอ

เพียง พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น มีน�้าใจให้กับชุมชนที่อยู่อาศัย

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

l การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ (กบนา)

l การปลูกพืชผัก และการเพาะกล้าไม้ (ผักกาด ฟักทอง กะหล�่าปลี คะน้า พริก มะเขือ 

ถั่วฝักยาว)

l การรูปผลผลิตการเกษตรในรูปการตากแห้ง

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ส�ำนักงำน กปร.
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l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ จ�านวน ๒๐ ไร่ ได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

  ๑. พื้นที่อยู่อาศัย/บ่อกบ/เลี้ยงปลาดุก จ�านวน ๑ ไร่

  ๒. พื้นที่ปลูกกล้วยน�้าว้า   จ�านวน ๒ ไร่

  ๓. พื้นที่ปลูกไม้ผล/ผักหวานป่า  จ�านวน ๑๗ ไร่ 

ส�ำนักงำน กปร.
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๒) ภำพประกอบ
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10. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
นายสินชัย วิริยะจรรยงค์

(ด้านเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายสินชัย วิริยะจรรยงค์ 

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๙/๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ ๒ ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน   

          อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร.     ๐๘๙-๔๓๒๘๖๐๗

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เดิมประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

นอกจากนีเ้จ้าของศนูย์เรียนรูม้คีวามรูด้้านการเกษตรเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว และยงัมพีืน้ทีท่�าการเกษตร

ของครอบครวัอยู ่ในช่วงเวลาว่างหลงัท�างานหรอืลางานชอบท�ากจิกรรมปลกูพชืผกัต่าง ๆ  รวมถงึการ

ค้นคว้าหาข้อมูลด้านเกษตรใหม่ๆ ด้วย

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (x) ๐๕๓๗๕๘๖ (Y) ๒๑๐๗๑๐๔

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
แต่เดิมเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีราย

ได้เพยีงอย่างเดยีวเข้ามาจุนเจอืครอบครวั จงึมคีวามคดิว่าหากวนัเวลาล่วงเลยไปตนเองมอีายเุพิม่ขึน้ 

น่าจะหาอาชพีเสรมิมารองรบัไว้ เมือ่วนัใดลาออกจากบรษิทัไปจะได้มอีาชพี มกีจิกรรมสร้างรายได้ท�า

ต่อไป และด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ชอบกิจกรรมการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีพื้นที่ของครอบครัวอยู่ 

จงึได้ใช้เวลาว่างในวนัทีไ่ม่ได้ไปท�างานหรอืลางานเพือ่ไปเสาะแสวงหาความรูต่้าง ๆ  ทางด้านการเกษตร 

และแหล่งส�าคัญทีไ่ด้เข้าไปเรยีนรู้ ช่วยจดุประกายในหลาย ๆ  กิจกรรมกค็อื ศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วย

ฮ่องไคร้ฯ 

ส�ำนักงำน กปร.
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๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การ

เพาะเลี้ยงกบเบื้องต้น การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์  ๔ อย่างตามแนว               

พระราชด�าริ การท�าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฯ การปลูกล�าไยพันธุ์อีดอ การท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพการพัฒนา

ศกัยภาพปราชญ์ชมุชนในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลย ีเกษตรผสมผสานในรปูแบบเศรษฐกจิ

พอเพียง การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชมุชนและแหล่งเรยีนรู ้การพฒันาศกัยภาพในการเพาะเลีย้งกบ 

การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกบเพื่อการตลาด

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

มาก รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้เข้ามาช่วยเสริมสิ่งส�าคัญในด้านการจัดรูปแบบ

พื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต น�าแนวคิดและองค์ความรู้
ที่ได้รับการถ่ายทอดมา
จากแหล่งวิชาการต่าง ๆ 
ตลอดจนน้อมน�าแนว 
พระราชด�าริ เดินทางบน
พื้นฐานความพอเพียงมา
ปรับใช้ วางแผนจัดสรร
พื้นที่ เลือกกิจกรรมที่
ตนเองและครอบครัวถนัด
มาด�าเนินการตามก�าลัง
ความสามารถ

- อบรมเรื่องเกษตรผสม
ผสาน 

- การเลี้ยงปลาดุก
- การเลี้ยงปลาในกระชัง 
- การเลี้ยงปศุสัตว์ต่าง ๆ 

เช่น การเพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์กบ ไก่ เป็ด 

- การผลิตปุ๋ยหมักและน�้า
หมักชีวภาพ 

การจัดการตลาด พืชผักที่ปลูกนอกจากจะ
เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน
ส่วนหนึ่งจะน�าไปจ�าหน่าย
ภายในชุมชน 

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

เจ้าของศนูย์เรยีนรู้ฯ มีการปลกูพชืและเลีย้งสตัว์ทีห่ลากหลายพืน้ที ่จ�านวน ๖ ไร่ ๑ งาน แบ่ง

เป็น  พื้นที่อยู่อาศัย จ�านวน ๑ ไร่ และพื้นที่ท�าการเกษตรผสมผสาน จ�านวน ๕ ไร่ ๑ งาน พืชที่ปลูก

ได้แก่ ล�าไย มะพร้าวมะม่วง กล้วยน�้าว้า ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล      

เป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง เป็นต้น

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรผสมผสานต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ 

การเลี้ยงกบนา ปลูกพืชผักตามฤดูกาลต่าง ๆ  การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก และเลี้ยงไก่และเป็ดเทศ รวม

ถึงการจ�าหน่ายไข่ไก่และไข่เป็ด นอกจากนี้ยังเลี้ยงโคพื้นเมือง ปลูกไม้ผล (ล�าไย ขนุน มะม่วง) และ

เลี้ยงสุกรด้วย

๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ล�าไย

มะพร้าว

มะม่วง

กล้วยน�้าว้า

ปลาดุก

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

ไม้ผล 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/ กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

ไม้ผล 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑. ล�าไย ๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒. มะพร้าว ๕๐,๐๐๐

๓. มะม่วง ๖,๐๐๐

๔. กล้วยน�้าว้า ๓,๐๐๐

๕. ปลาดุก ๓,๐๐๐

๖. ไก่พื้นเมือง ๑๐,๐๐๐

รวม ๒๗๒,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
เป็นแหล่งศกึษาดงูาน เรยีนรู้วถีิชวีติ เป็นตวัอย่างรปูแบบของการจดัสรรพืน้ที ่ให้กบันกัเรยีน 

นักศึกษา เพื่อนบ้าน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างประเทศที่สนใจ และตัวเกษตรกรเองมีความ

เต็มใจและพร้อมที่จะแนะน�าให้เพื่อนบ้านได้เจริญรอยตามหันมาท�าเกษตรผสมผสาน หันมาใช้ปุ๋ย

อินทรีย์เป็นสิ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนและเผยแพร่แนวพระราชด�าริสู่ชุมชน

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ได้น�าแนวคดิและองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ  ตลอดจนน้อมน�า

แนวพระราชด�าริเดินทางบนพื้นฐานความพอเพียงมาปรับใช้ วางแผนจัดสรรพื้นที่ เลือกกิจกรรมที่

ตนเองและครอบครวัถนดัมาด�าเนนิการตามก�าลงัความสามารถ เลอืกความหลากหลาย ให้รายได้เกิด

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งอาหารในครัวเรือนไม่จ�าเป็นต้องซื้อหา ภรรยาสามารถด�าเนินการในช่วงที่

ตนเองไปท�างานได้อย่างไม่ล�าบาก ซึง่ได้ใช้เวลาในตอนเยน็และวนัเสาร์อาทติย์ลงพืน้ทีท่�าเกษตรผสม

ผสานอย่างเต็มที่ ผลผลิตที่ได้ภรรยาได้น�าไปจ�าหน่ายในชุมชน ชีวิตครอบครัวมีความสุข ทุกกิจกรรม

ได้เกือ้กลูประโยชน์ต่อกนั การปลกูพืชผกั ไม้ผล เน้นกระบวนการทางธรรมชาตใิช้ปุย๋หมกั ปุย๋อนิทรย์ี

ปั้นเม็ดปุ๋ยคอก และน�้าหมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี ทุกวันนี้ได้ด�าเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานอย่าง

เตม็ที ่จดัสรรพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัว วางเส้นทางเดนิในพืน้ท่ีพร้อมดคูวามเหมาะสมของแต่ละ

กจิกรรม ตลอดจนมคีวามรอบรู้ ละเอยีดในการคดัเลอืกกจิกรรม ด�าเนนิชวีติโดยไม่ประมาท ไม่ฟุง้เฟ้อ 

รายได้ทีไ่ด้รับมาหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายกจ็ะเกบ็ไว้เป็นเงนิออม สามารถเป็นตวัอย่างทีด่สี�าหรบัเกษตรกร

คนหนึ่งที่สามารถประกอบอาชีพท�างานในบริษัท แต่มีใจรักทางการเกษตร มองการณ์ไกลในวันข้าง

หน้า ซึ่งสุดท้ายแล้วชีวิต การท�างานของลูกจ้าง เมื่ออายุมากขึ้นจนไม่สามารถท�างานได้ จ�าเป็นต้อง

กลับมาอยู่ยังถิ่นฐานเดิม หากมีการวางแผนรับมือ ก็สามารถเชื่อมต่อกิจกรรมและอาชีพได้อย่างไม่

ต้องกังวล เหล่าไม้ผลเจริญเติบโตขึ้นตามอายุการปลูก และทยอยให้ผลผลิต พื้นทีว่่างระหว่างต้นไม้

ผลไม่เคยว่างเว้นจากชนิดพืชผักต่าง ๆ ที่สามารถน�าไปบริโภคและจ�าหน่ายสร้างรายได้

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๑,๐๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l รูปแบบและวิธีการท�าเกษตรแบบผสมผสาน

l การปลูกและดูแลไม้ผล (ล�าไย ส้มโอ กล้วยน�้าว้า)

l การปลูกพืชผักและพืชสวนครัว 

l การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ

ส�ำนักงำน กปร.
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l การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ

l การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

l การเลี้ยงปลา (ปลาดุก ปลานิล)

l การเลี้ยงเป็ดเทศ

l การเลี้ยงสุกร

l การเพาะเมล็ดพืชผักและการปลูก 

l การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ

l การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ มีพื้นที่ จ�านวน ๖ ไร่ ๑ งาน แบ่งเป็น  พื้นที่อยู่อาศัย จ�านวน ๑ ไร่ และ

พืน้ทีท่�าการเกษตรผสมผสาน จ�านวน ๕ ไร่ ๑ งาน พชืทีป่ลกูได้แก่ ล�าไย มะพร้าว มะม่วง กล้วยน�า้ว้า 

ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล เป็ดเทศ  ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็นต้น

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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11. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ  นายสุนทร ดาวแก้ว
(ด้านเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายสุนทร ดาวแก้ว

๑.๒ สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๒๔๙ หมู่ที่ ๕ ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน อ�าเภอดอยสะเก็ด  

          จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร .     ๐๘๑-๑๗๙๗๑๖๔

๑.๔  ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๕  สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

  เดิมเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบอาชีพท�านาเป็นหลัก หลังการท�านาจะปลูกพืช

เชิงเดี่ยว เช่น กระเทียม หอมแดง ซึ่งในแต่ละปีราคาของพืชที่ปลูกไม่แน่นอนขึ้นลงตามสภาวะของ

ตลาด อีกท้ังต้นทนุในการผลติสงูต้องซ้ือปุย๋เคมจี�านวนมากมาบ�ารุง และยาก�าจดัโรคแมลงศัตรพูชื ซึง่

ยิง่ใช้นานวนัเข้า ส่งผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างมาก อกีทัง้ยงัส่งผลต่อสิง่แวดล้อม

โดยรอบพื้นที่ ดินในพื้นที่เร่ิมเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด จากปัญหาด้านกิจกรรมที่ไม่หลากหลาย ราย

ได้ที่ครอบครัวได้รับไม่ต่อเนื่อง ขาดทุนจากการด�าเนินการ จึงตั้งใจหากิจกรรมเกษตรอื่น ๆ เข้ามา

ช่วยปรับปรุงอาชีพ โดยได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ใน

กิจกรรมที่จะน�าไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ของตน ใฝ่เรียนรู้ไปศึกษาตามแหล่งวิชาการต่าง ๆ  สมัครเข้าเป็น

หมอดินอาสาเพื่อน�าความรู้มาพัฒนาพื้นที่

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (x) ๐๕๑๖๖๙๗ (Y) ๒๐๗๙๖๔๕

ส�ำนักงำน กปร.
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๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
เดิมเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบอาชีพท�านาเป็นหลัก หลังการท�านาจะปลูก พืชเชิงเดี่ยว 

เช่น กระเทียม หอมแดง ซึ่งในแต่ละปีราคาของพืชที่ปลูกไม่แน่นอนขึ้นลง ตามสภาวะของตลาด อีก
ทัง้ต้นทนุในการผลติสงูต้องซือ้ปุย๋เคมจี�านวนมากมาบ�ารงุ และยาก�าจดัโรคแมลงศตัรพูชื ซึง่ยิง่ใช้นาน
วนัเข้า ส่งผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างมาก อกีทัง้ยงัส่งผลต่อสิง่แวดล้อมโดยรอบ
พื้นท่ี ดินในพื้นที่เริ่มเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด จากปัญหาด้านกิจกรรมที่ไม่หลากหลาย รายได้ท่ี
ครอบครัวได้รับไม่ต่อเนื่องขาดทุนจากการด�าเนินการ จึงต้ังใจหากิจกรรมเกษตรอื่นๆ เข้ามาช่วย
ปรับปรุงอาชีพ โดยได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในกิจกรรม
ทีจ่ะน�าไปปฏบิตัไิด้ในพืน้ที ่ใฝ่เรยีนรูไ้ปศกึษาตามแหล่งวชิาการต่างๆ สมคัรเข้าเป็นหมอดนิอาสาเพือ่
น�าความรู้มาพัฒนาพื้นที่หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ยึดอาชีพการท�านาเหมือนในอดีต แต่ได้เพ่ิมกิจกรรมต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่ด�าเนินการ
อย่างมีแบบแผนและลงตัว สามารถใช้ประโยชน์เกื้อกูลจากกิจกรรมหนึ่งสู่อีกกิจกรรม เช่น ใช้มูลสุกร
บ�ารุงพืชผัก ไม้ผล ท�านาข้าว ท�าปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพใช้เอง เป็นต้น ในด้านปศุสัตว์ได้แบ่งพื้นที่ 
โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการคัดแยกขนาดและการอนุบาล นอกนี้ยัง
โดดเด่นในเรื่องของการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สุกร ทุกกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงดู การบ�ารุงแม่
สุกร การท�าคลอด จนกระทั่งการอนุบาลสุกร มีความช�านาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ 

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รบัองค์ความรูจ้ากการเข้าอบรมหลกัสตูรการเพาะเลีย้งปลาน�า้จดื การเลีย้งปลาเศรษฐกจิ 

การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่างตามแนวพระราชด�าริ การท�าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์
อนิทรย์ีเพือ่การผลติทางการเกษตร การเลีย้งปลาเพือ่ยงัชพี การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชุมชนในการ
เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศักยภาพ
ปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ การเลี้ยงสุกร การปลูกและ
ขยายพันธุ์ไม้ผล การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกบเพื่อการตลาด

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาก รวมถึง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้เข้ามาช่วยเสริมส่ิงส�าคัญในด้านการจัดรูปแบบพื้นที่ใน                

รปูแบบเกษตรทฤษฏใีหม่ และการปรับใช้แนวคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด�าเนนิ

ชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำนภำย

การผลิต มีการท�าลองปฏิบัติด้วย
ตนเอง และประยุกต์เอา
ความรู้จากการอบรมมาปรับ
ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตน

- เกษตรทฤษฎีใหม่ หมอดินอาสา ของกรม
พัฒนาที่ดิน

ส�ำนักงำน กปร.
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๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 
พื้นที่จ�านวน ๗ ไร่ ๓ งาน (ที่ดินของตนเอง ๒ ไร่ ๑ งานที่ดินเช่า ๔ ไร่ ๒ งาน)  แบ่งเป็น  
 l พื้นที่ท�านา      จ�านวน ๔ ไร่ ๒ งาน
 l พื้นที่ท�าเกษตรผสมผสาน   จ�านวน ๒ ไร่
 l พื้นที่อยู่อาศัย    จ�านวน ๓ งาน
๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้แบ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับท�ากิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ได้แก่ ท�านา การ

ปลูกผักสวนครัวต่าง ๆ เช่น ชะอม ผักหวานบ้าน กะหล�่าปลี กะหล�่าดอก ผักกาด พริก ผักคาวตอง 
ผักชีฝรั่ง เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ดเทศพื้นเมือง เลี้ยงแม่พันธุ์สุกร เลี้ยงปลานิล การปลูกไม้ผลต่าง ๆ 
เช่น ล�าไย กล้วยน�้าว้า ขนุน น้อยหน่า

๕.๓ ปฏิทินการผลิตในรอบปี 

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ท�านา

เลี้ยงวัว

เลี้ยงปลานิล

เลี้ยงกบนา

ปลูกข้าวโพด

ปลูกล�าไย

เลี้ยงไก่ไข่

เลี้ยงไก่พื้นเมือง

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต กิน ขำย กิน+ขำย

ข้าว 

พืชไร่ 

พืชผัก 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

สัตว์น�้า 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช
  ๑. ท�านา
  ๒. ปลูกข้าวโพด
  ๓. ปลูกล�าไย



ส�ำนักงำน กปร.
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ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

สัตว์
  ๑. เลี้ยงวัว
  ๒. เลี้ยงกบนา
  ๓. เลี้ยงปลานิล
  ๔. เลี้ยงไก่ไข่
  ๕. เลี้ยงไก่พื้นเมือง



๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

สัตว์ 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้ 

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๒๘,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒ เลี้ยงสุกร ๓๔,๐๐๐

๓ เลี้ยงปลานิล ๓,๐๐๐

๔ เลี้ยงกบนา ๒,๔๐๐

๕ ปลูกข้าวโพด ๓๘,๐๐๐

๖ ปลูกล�าไย ๔,๒๐๐

๗ ท�ำนำ ๑๑๘,๑๐๐

๘ เลี้ยงไก่ไข่ ๒,๓๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๒๓๐,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
เป็นศนูย์เรียนรูฯ้ ทีม่กีารแบ่งพืน้ทีด่�าเนนิการอย่างมแีบบแผนและลงตวั สามารถใช้ประโยชน์

เกื้อกูลจากกิจกรรมหนึ่งสู่อีกกิจกรรม เช่น ใช้มูลสุกรบ�ารุงพืชผัก ไม้ผล นาข้าว ท�าปุ๋ยหมัก น�้าหมัก

ชีวภาพใช้เอง เป็นต้น ในด้านปศุสัตว์เกษตรกรได้แบ่งพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นสัดส่วน เพื่อ

ความสะดวกในการคัดแยกขนาด การอนุบาล 

l เจ้าของศูนย์เรียนรู ้ฯ มีความเช่ียวชาญด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ ์สุกร ทุก

กระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงดู การบ�ารุงแม่สุกร การท�าคลอด จนกระทั่งการอนุบาลสุกร 

l เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่โดดเด่น มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้กิจกรรม
ภายในศูนย์ฯ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะมีนักศึกษามาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรของเจ้าของ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่อง

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็วชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว และ

ส�ำนักงำน กปร.
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาใช้อยู่เสมอ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้ความขยัน อดทน และมีน�้าใจในการด�าเนินชีวิต แม้สุขภาพของภรรยาไม่ค่อย
แข็งแรงหลังจากประสบอุบัติขาหัก ไม่สามารถท�างานหนักได้ แต่สองชีวิตก็เดินต่อไปด้วยกันอย่างไม่
ย่อท้อ มีความสุขบนความพอเพียง มีกิน มีใช้ มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจ�าเป็นในวันข้างหน้า เป็น
แหล่งศึกษาดูงาน เรียนรู้เกี่ยวกับการท�าเกษตรผสมผสาน โดยแต่ละกิจกรรมได้ผสมผสานแนวความ
คิด ภูมิปัญหาชาวบ้าน สิ่งที่ท้องถิ่นมีแต่หลายคนมองข้ามไม่น�ามาใช้ประโยชน์ แต่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง
จะมคีณุค่า สามารถสร้างประโยชน์ในตัวของมนัเอง สถานทีแ่ห่งนีย้งัคงเปิดต้อนรบัผูท้ีส่นใจได้เข้ามา
เรยีนรู ้หลายร้อยชวีติได้เข้ามาเยีย่มชม หลายชวีติของเยาวชนได้เข้ามาฝากตวัเป็นลกูหลานมาพกัแรม
อาศัยอยู่ร่วมกัน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ก�าลังเพียงน้อยแต่สามารถสร้างสิ่งที่ดีมี
คณุค่าได้อย่างมหาศาลก่อเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ และถอืว่าเป็นแรงขบัเคลือ่นแนวพระราชด�าริ
ที่ส�าคัญ เป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้เป็นอย่าง

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๑,๐๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร
l จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l รูปแบบและวิธีการท�าเกษตรแบบผสมผสาน
l รูปแบบและวิธีการท�านา
l ปลูกไม้ผล (ขนุน กล้วยน�้าว้า มะขาม มะละกอ)                                          
l ปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน
l เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สุกร
l การเลี้ยงปลา (ปลานิล)
l การเลี้ยงกบนา
l การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
l การเลี้ยงไก่ไข่

l การเลี้ยงห่าน

l การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  ทีด่นิของตนเอง จ�านวน ๒ ไร่ ๓ งาน 

ที่ดินเช่า จ�านวน ๔ ไร่ ๒ งาน แบ่งเป็น  

  l พื้นที่ท�านา    

     จ�านวน ๔ ไร่ ๒ งาน

  l พื้นที่ท�าเกษตรผสมผสาน 

     จ�านวน ๒ ไร่

  l พื้นที่อยู่อาศัย   

     จ�านวน ๓ งาน

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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12. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางเพียรทอง พรหมค�าทิพย์

(ด้านผลิตภาคเกษตร : การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางเพียรทอง พรหมค�าทิพย์

๑.๒ สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๘ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด  

          จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร .     ๐๘๔-๖๖๐๙๕๕๒

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

  เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท�านา ปลูกหอมแดง ปลูกกระเทียม ปลูกพืชผัก 

เช่น พริก มะเขือ เป็นต้น รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตดังกล่าวไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่อง และไม่คุ้ม

กับการลงทุน ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น ไม่มีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามจ�าเป็น

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (x) ๐๕๒๑๔๖๓ (Y) ๒๐๘๒๑๓๘

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ในปี ๒๕๔๕ ได้เริ่มเรียนรู้การเพาะเห็ด โดยเข้าไปฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เพื่อน�าความรู้ทางวิชาการ เทคนิคต่าง ๆ  มาร่วมพัฒนา โดย

มทีกัษะการผลติก้อนเหด็เป็นทนุเดิม จงึเป็นข้อได้เปรยีบ เม่ือเข้าไปเรยีนรู ้น�าความรู ้เทคนคิ มาพัฒนา

กิจกรรมเพาะเห็ด ในระยะแรกเริ่มเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นพื้นฐานก่อน เมื่อประสบความส�าเร็จ จึงเพิ่ม

ชนิดของเห็ดที่เพาะ รวมทั้งเปลี่ยนวัตถุดิบจากเดิมใช้ขี้เลื่อยไม้ฉ�าฉาร่วมกับฟางข้าวสับเป็นขี้เลื่อยไม้

ยางพารา ถึงแม้จะมีราคาสูงแต่เลือกใช้เนื่องจากท�าให้เห็ดให้ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน 

ปัจจบุนัเกษตรกรได้คดัเลอืกชนดิเหด็ทีเ่หมาะสมตามทีต่นเองถนดั และเป็นทีต้่องการของตลาด เน้น

ความหลากหลายและต่อเนื่อง โดยวางแผนการผลิตเป็นรุ่น ๆ  มีผลผลิตออกจ�าหน่ายตลอดปี รวมทั้ง

การผลิตก้อนเห็ดพร้อมเปิด ได้แก่เห็ดหอม และเห็ดนางฟ้า จ�าหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ส�ำนักงำน กปร.
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๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลกัสตูรการเพาะเหด็เศรษฐกจิ ฝายต้นน�า้ล�าธารเพือ่การ

อนรุกัษ์และพฒันาทีย่ัง่ยนื การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ การพฒันาเพือ่เพิม่
ศักยภาพเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนในการเผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยี เกษตร
ผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพยีง การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรยีนรู ้การพฒันา
ศกัยภาพในการเพาะเลีย้งกบ การปลกูป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่างตามแนวพระราชด�าร ิการพฒันา
ศักยภาพกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเช่ือมโลหะไฟฟ้า การตีมีด 
(ขั้นพื้นฐาน) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นางเพียรทอง พรหมค�าทิพย์ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์
ควำมรู้

ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต - การจัดการควบคุม               

โรงเรือนตั้งแต่ ความชื้น 

อุณหภูมิ แสงแดด การให้น�้า 

ทิศทางลม ให้เหมาะกับเห็ด

แต่ละชนิด

- การจัดปฏิทินการผลิตเห็ดให้

เหมาะสมกับฤดูกาล

- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด

- ขั้นตอนการเตรียม

อาหารส�าหรับเชื้อเห็ด

- การดูแลจัดการสถานที่

ให้เหมาะสมกับการ

เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด

การจัดการ

ผลผลิต

- กระบวนการในการเก็บรักษา

ผลผลิตเห็ดแต่ละชนิด

- การวางแผนการผลิตเห็ดให้

เหมาะสมกับ ช่วงฤดู

การจัดการตลาด - ผลผลิตเชื้อเห็ดและชาจากเห็ด

ต่าง ๆ จะมีพ่อค้ามารับซื้อ

โดยตรง

- ศูนย์ศึกษาฯ  รับซื้อเชื้อ

เห็ดทุกปี

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศนูย์เรยีนรู้ฯ การเพาะเหด็เศรษฐกจิครบวงจร มกีจิกรรมตัง้แต่การผลติก้อนเหด็ การบ่มก้อน

เชือ้ การเปิดดอกและการเกบ็เกีย่ว ตลอดจนการจ�าหน่ายผลผลติ และยงัเป็นทีป่รกึษาให้กบัผูท้ีส่นใจ

ในเรื่องการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหอม เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดเป๋าฮื้อ 

เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง) ปลูกไม้ผล (ล�าไย มะม่วง มะยงชิด ฝรั่ง) ปลูกพืชผักสวนครัว

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

เพาะเห็ดขอนขาว

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว

เพาะเห็ดนางฟ้า

เพาะเห็ดนางรม

เพาะเห็ดหูหนู

เพาะเห็ดหอม

เพาะเห็ดหลินจือ

เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ

เพาะเห็ดลมป่า

เพาะเห็ดขอนด�า

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เห็ด 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่นมำ
แปรรูปโดยตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

เห็ด 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

๑. เพาะเห็ดขอนขาว
๒. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม
๓. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว
๔. เพาะเห็ดนางฟ้า
๕. เพาะเห็ดนางรม
๖. เพาะเห็ดหูหนู
๗. เพาะเห็ดหอม
๘. เพาะเห็ดหลินจือ
๙. เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ
๑๐ เพาะเห็ดลมป่า
๑๑.เพาะเห็ดขอนด�า



ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด
ผู้บริโภค

ตรง
พ่อค้ำ

คนกลำง
หน่วยงำน

รัฐ
Retail 
Store

Online

๑. เพาะเห็ดขอนขาว
๒. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม
๓. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว
๔. เพาะเห็ดนางฟ้า
๕. เพาะเห็ดนางรม
๖. เพาะเห็ดหูหนู
๗. เพาะเห็ดหอม
๘. เพาะเห็ดหลินจือ
๙. เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ
๑๐ เพาะเห็ดลมป่า
๑๑.เพาะเห็ดขอนด�า



๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม ๒๐,๐๐๐

๓ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว ๑๐,๐๐๐

๔ เพาะเห็ดนางฟ้า ๒๐,๐๐๐

๕ เพาะเห็ดนางรม ๑๕,๐๐๐

๖ เพาะเห็ดหอม ๑๕,๐๐๐

๗ เพำะเห็ดขอนขำว ๒๐,๐๐๐

๘ เพำะเห็ดหูหนู ๑๐,๐๐๐

๙ เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์ ๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐ ปลูกล�าไย ๕๐,๐๐๐

๑๑ เพาะเห็ดขอนด�า ๑๐,๐๐๐

๑๒ เพาะเห็ดลมป่า ๔,๐๐๐

๑๓ เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ ๖,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบแบบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิตก้อนเห็ด การ

บ่มก้อนเชื้อ การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการจ�าหน่ายผลผลิต และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ

ผู้ที่สนใจในเรื่องการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ส�ำนักงำน กปร.
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๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ได้คดัเลอืกชนดิเห็ดทีเ่หมาะสมตามตนเองถนดั และเป็นทีต้่องการของตลาด เน้นความหลาก

หลายและต่อเนือ่ง โดยวางแผนการผลติเป็นรุน่ ๆ  มผีลผลติออกจ�าหน่ายตลอดปี รวมทัง้การผลติก้อน

เหด็พร้อมเปิด ได้แก่เหด็หอม และเห็ดนางฟ้า จ�าหน่ายสร้างรายได้อกีทางหนึง่ สามารถด�าเนนิกจิกรรม

เพาะเหด็ได้เป็นอย่างด ีมีเหด็หลากหลายชนดิให้ผลผลติจ�าหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ง ครอบครวั

มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเงินเก็บออมบนพื้นที่ ๔ ไร่ มีโรงเห็ดทั้งหมด ๑๒ โรง หมุนเวียนใช้งานสลับกัน

ไป ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการเพาะเห็ดครบวงจรและเป็นแหล่ง

ผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดหอมที่มีคุณภาพแห่งหนึ่ง

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
มหีลกัสตูรฝึกอบรม เกีย่วกบัการเพาะเหด็หลนิจอื การเพาะเหด็หวัลงิ การเพาะเหด็หอม การ

เพาะเห็ดขอนขาว การเพาะเห็ดหูหนู การเพาะเห็ดนางฟ้า

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรูแ้ละผลส�าเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้ โดยเฉพาะการผลติเหด็เศรษฐกจิ (การเขีย่

เชื้อเห็ด การผลิตก้อน การเปิดดอก) สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ 

l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

พื้นที่ จ�านวน ๖ ไร่ ๒ งาน ได้แบ่งพื้นที่เป็น  พื้นที่อยู่อาศัยและโรงเพาะเห็ดจ�านวน  ๔  ไร่

และพื้นที่ปลูกข้าว จ�านวน  ๒  ไร่ ๒ งาน

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

บ้ำนของนำงเพียรทอง พรมค�ำทิพย์
พิกัด 47 Q (K) 0521463 (Y) 2082138

ส�ำนักงำน กปร.
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13. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายเมืองมนต์ ไทยใจอุ่น

(ด้านผลิตภาคเกษตร : ปศุสัตว์)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายเมืองมนต์ ไทยใจอุ่น

๑.๒ สถานที่ตั้ง   หมู่ที่ ๘ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร.     ๐๘๐-๔๙๘๖๒๗๓

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๕  สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

  ครอบครัวของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้มีโอกาสเข้าร่วม

โครงการเลี้ยงโคนมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเวลา 

๓ เดือน และน�าโคนมมาทดลองเลี้ยง ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง

ไคร้ฯ คอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (x) ๐๕๓๗๕๘๖ (Y) ๒๑๐๗๑๐๔

ส�ำนักงำน กปร.
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๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
เมืองมนต์ ไทยใจอุ่น เป็นเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการผลิตโคนมรุ่นสองที่สืบทอด

จากบิดา (นายเสาร์ ไทยใจอุ่น) การด�าเนินกิจกรรมของฟาร์มไม่เพียงแต่รีดน�้านมขายให้กับสหกรณ์
โคนมเท่านั้น แต่ฟาร์มยังมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคนม ตั้งแต่การคัดเลือกน�้าเช้ือพ่อ
พันธุ์ที่ดี การเก็บรักษาน�้าเชื้อ การผสมพันธุ์เทียม การดูแลโคขณะตั้งท้อง จนคลอดและการอนุบาล
ลูกโคนม ปัจจุบันมีโคทั้งหมด ๓๙ ตัว แบ่งเป็นโคนมแม่พันธุ์จ�านวน ๒๐ ตัว และโคนมเล็กจ�านวน 
๑๙ ตัว เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้ของตนเองในเรื่องการเลี้ยงโคนมจากแหล่ง
ต่าง ๆ  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และกรมปศุสัตว์ ได้น�า
มาปรบัประยกุต์ใช้ให้เหมาะกบัตน เรยีนรูท้ดลองปฏบัิตจิรงิเพ่ือให้มคีวามช�าชาญ โดยเฉพาะเรือ่งการ 
การคัดเลือกน�้าเชื้อพ่อพันธุ ์ที่ดี การเก็บรักษาน�้าเชื้อ ที่ต้องอาศัยความช�านาญและการสะสม
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้มโีอกาสเข้าร่วมโครงการเลีย้งโคนมจากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเป็นเวลา ๓ เดือน และน�าโคนมมาทดลองเลี้ยง ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีศูนย์

ศึกษาการ พัฒนาฯ คอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจนในปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคนม

จึงได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อย่างต่อเนื่อง

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

มาก รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้เข้ามาช่วยเสริมสิ่งส�าคัญในด้านการจัดรูปแบบ

พื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต จากที่ไปศึกษาท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติทั้งจากศูนย์
ศึกษาฯและกรมปศุสัตว์ ได้
น�ามาปรับประยุกต ์ใช ้ให ้
เหมาะกับตน ทดลองปฏิบัติ
จริงเพื่อให้มีความช�าชาญ 
โดยเฉพาะเรื่องการ การคัด
เลือกน�้าเชื้อพ่อพันธุ์ที่ดี การ
เกบ็รกัษาน�า้เชือ้ ทีต้่องอาศยั
ความช�านาญและการสะสม
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

เข้าร่วมโครงการเล้ียงโคนม
จากศูนย์ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเป็นเวลา ๓ 
เดือน และน�าโคนมมาทดลอง
เลี้ยง ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยมีศูนย์ศึกษาคอยเป็นพี่
เ ล้ี ยงอ ยู ่ ตลอดเวลาจนใน
ปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญด้าน
การเลี้ยงโคนมจึงได้รับเชิญไป
เป็นวิทยากรให้กับศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ อย่างต่อเนื่อง

การอบรมเรื่องการ
ผสมเทียมจากกรม
ปศุสัตว์

การจัดการตลาด จ�าหน่ายผลผลิตให้กับ
สหกรณ์โคนมสันก�าแพง

ส�ำนักงำน กปร.
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๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 
  l รีดน�้านมจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์โคนมแม่ออน
  l จ�าหน่ายมูลโคนมดิบ
๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
เนื่องจากเป็นโรงเรือนขนาดกลาง การบริหารจัดการโรงเรือนจึงใช้แรงงานภายในครัวเรือน

เป็นหลัก ด�าเนินกิจกรรมภายในฟาร์มตั้งแต่การคัดเลือกน�้าเชื้อพ่อพันธุ์ที่ดี การเก็บรักษาน�้าเชื้อ การ
ผสมพันธุ์เทียม การดูแลโคขณะตั้งท้อง จนคลอดและการอนุบาลลูกโคนม โดยแบ่งหน้าที่กับภรรยา
ในการให้อาหารโคในช่วงเช้าและช่วงเยน็ การดแูลเลีย้งโคนมส่วนใหญ่ให้ววักนิเปลือกจากฝักข้าวโพด
อ่อนและหญ้าเนเบียร์เป็นอาหารซึ่งวัวจะให้น�านมดีกว่าการกินซังข้าวโพด โรงเรือนมีการแบ่งโคแม่
พันธุ์และโคเล็กออกจากกันเพื่อให้ง่ายในการจัดการ ล้างท�าความสะอาดเก็บมูลวัวทุกวันเพื่อลดกลิ่น
และการสะสมของเชื้อโรค และรีดนมวัวทุกวันในตอนเช้าประมาณ ตี ๔-ตี ๕ โดยการรีดนมวัวจะให้
น�้านมเฉลี่ยประมาณ ๑-๒ ถัง ต่อตัว หรือประมาณ ๑๐-๑๕ กก. 

๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

น�้านมดิบ

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

น�้านมดิบ 

มูลวัว 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

น�้ำนมดิบ 

มูลวัว 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช 

มูลวัว 

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ท�านา ๓๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐๒ จ�าหน่ายน�้านมดิบ ๓๕๘,๐๐๐

๓ จ�าหน่ายมูลโคนม ๒,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๓๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญครบวงจรโดยเฉพาะเรื่องการ การคัดเลือกน�้าเชื้อ

พ่อพันธุ์ที่ดีการเก็บรักษาน�้าเชื้อ 

l มีการบูรณาการความรู้ท่ีไปอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองการผสมเทียม ท่ี

ต้องใช้เทคนคิวธิกีารทีค่่อนข้างเฉพาะ รวมถงึความประณตีและต้องประสบการณ์ความช�านาญเฉพาะ

l สามารถถ่ายทอดความรูด้้านการเลีย้งโคนม ตัง้แต่การคดัเลอืกน�า้เชือ้พ่อพนัธุท์ีด่ ีการเกบ็

รักษาน�้าเช้ือ การผสมพันธุ์เทียม การดูแลโคขณะตั้งท้อง จนคลอดและการอนุบาลลูกโคนม ให้แก่            

ผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี 

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม/ประเทศ
หลงัเข้าร่วมโครงการกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิได้รบั

การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะประสบการณ์จากบิดามาอย่างต่อเนื่อง และสืบทอดกิจกรรมต่อ

จากบิดา จนปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโคนม ทุกวันนี้ประสบความส�าเร็จได้ด้วย 

“ความขยนั อดทน มวีนิยัในตวัเอง” ท�าทกุอย่าง “ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ท�าเกนิตวั ” เกนิก�าลงัทีส่ามารถ

จะท�าได้ ทกุขัน้ตอน “เอาใจใส่ท�าอย่างเตม็ที”่ และท�าด้วยความประณตี จงึท�าให้งานสมัฤทธิผ์ล ชวีติ

มีความสุขจาก “ความพอประมาณ”

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
 ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรและการรีดโคนม

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภณัฑ์มาวางจ�าหน่าย และมตีราสัญลกัษณ์ของศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ จ�านวน ๒๐ ไร่ 

แบ่งเป็นพ้ืนท่ีส�าหรับพักอาศัย โรงเรือน

ส�าหรับเลี้ยงโคนมและโรงฟางแห้งส�าหรับ

เป็นอาหารของโคนม

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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14. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายสุจินต์ แสงแก้ว

(ด้านผลิตภาคเกษตร : ปศุสัตว์)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายสุจินต์ แสงแก้ว

๑.๒ สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๑๐๒/๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด 

         จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓  โทร.     ๐๘๑-๗๒๔๗๘๗๖

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เดมิประกอบอาชพีเกษตรกรรม ประกอบด้วย ปลกูมนัเทศ ยาสบู ถวัเหลือง ข้าวโพด ประสบ

ปัญหาต้นทุนในการด�าเนินการ ปุ๋ยเคมี ยาก�าจัดแมลงศัตรูพืช ราคาสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่

ได้รับนั้น ในบางปีขาดทุน หรือบางครั้งได้ผลตอบแทนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายประจ�าวัน

ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ส�าคัญสารเคมีต่าง ๆ 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (X) ๐๕๒๕๘๔๔ (Y) ๒๐๙๐๗๒๒

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
เดมิเจ้าของศนูย์เรียนรู้ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ประกอบด้วย ปลกูมนัเทศ ยาสูบ ถัว่เหลอืง 

ข้าวโพด ประสบปัญหาต้นทุนในการด�าเนินการ ปุ๋ยเคมี ยาก�าจัดแมลงศัตรูพืช ราคาสูง เมื่อเปรียบ

เทียบกับรายได้ที่ได้รับนั้น ในบางปีขาดทุน หรือบางครั้งได้ผลตอบแทนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

รายจ่ายประจ�าวันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ส�าคัญสารเคมีต่าง ๆ จึงจ�าเป็นต้องหาอาชีพใหม่ และได้เข้ามา

ศกึษาเรยีนรูใ้นศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จงึหาแนวทางเลอืกหรอืกจิกรรมเกษตรทีแ่ตกต่าง

จากกิจกรรมเดิม มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ส�ำนักงำน กปร.
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ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด�ารง

ต�าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต�าบลป่าเมี่ยง ได้หากิจกรรมการเกษตรต่างๆ มาด�าเนินการในเวลาว่าง

หลงัจากการท�างานหลกั ด�าเนนิกจิกรรมเพาะเลีย้งและขยายพนัธุก์บแบบ ครบวงจร เนือ่งจากมใีจรกั

ในด้านนีแ้ละเป็นกจิกรรมทีส่ามารถใช้พืน้ทีท่ี่มอียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ มพ้ืีนทีท่�างานใกล้

บ้าน รวมทัง้ได้เลอืกกจิกรรมการเลีย้งสตัว์สวยงามมาผสมผสานในพืน้ที ่เพ่ือสร้างรายได้ให้หลากหลาย 

เป็นกิจกรรมที่ทดแทนรายได้และทดแทนช่วงเวลาที่กบจ�าศีลในฤดูหนาว ได้แก่ การเลี้ยงไก่ฟ้าชนิด

ต่างๆซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย สามารถด�าเนินการได้ สายพันธุ์ไก่ฟ้าที่เลี้ยงไว้ มีอยู่หลายสายพันธุ์ เช่น 

ไก่ฟ้าสีทอง ไก่ฟ้ารีฟ ไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิร์ท การเลี้ยงเป็ดสวยงาม ได้แก่ เป็ดแมนดาริน เป็ดบาฮาม่า 

ซิลเวอร์ และไก่ญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมการเลี้ยงไก่ฟ้า เส้นทางการประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านใน

เว็บไซต์ซึ่งท�าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีการติดต่อจองคิวซื้อไว้ล่วงหน้าเป็นจ�านวนมาก  ได้

วางแผนด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวและสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างไม่หยุดยั้งตลอดจนเป็นผู้ขับ

เคลื่อนในการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายลูกกบเพ่ือสร้างเครือข่ายในการจ�าหน่าย สร้างอ�านาจใน

การต่อรองได้ด�าเนินกิจกรรมทุกอย่างด้วยความรอบคอบ แบบค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้ สะสม

ประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญก่อนจะขยายพื้นที่ด�าเนินการ วางแผนการผลิตเป็นรุ่น ๆ ให้มีผลผลิตที่ต่อ

เนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ โดยค�านึงถึงคุณภาพของผลผลิตลูกกบที่ผลิตได้จึงแข็งแรง 

เจรญิเตบิโตได้ด ีเกษตรกรสามารถด�าเนนิกจิกรรมควบคูไ่ปกบัอาชพีหลกั ชวีติความเป็นอยูด่ขีึน้ รูจ้กั

ตน รู้จักความพอประมาณ ท�าตามก�าลังที่จะท�าได้ มีความสุขกับงานที่ตนเองรัก และสามารถมีส่วน

ขับเคลื่อนและช่วยให้อาชีพเพาะเลี้ยงกบเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นผู้จุดประกายกิจกรรม

การเลี้ยงไก่ฟ้าและเป็ดสวยงามให้เป็นที่รู้จักในชุมชน สามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ

สร้างรายได้ให้กับผู้สนใจได้

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการขยายพันธุ์กบโดยใช้วิธีฮอร์โมน การเลี้ยง

หมูป่า การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่างตามแนวพระราชด�าริ การเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพ การ

พัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรผสมผสานในรูปแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ในการเพาะเลี้ยงกบ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

มาก รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้เข้ามาช่วยเสริมสิ่งส�าคัญในด้านการจัดรูปแบบ

พื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต มีการทดลองปฏิบัติด้วย
ตนเอง  และประยุกต ์              
เอาความรู้จากการอบรม
มาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่           
ของตน

เริ่มต ้นการเลี้ ยงกบนา
เนื่องจากได้ไปอบรมใน
การส่งเสริมอาชีพเลี้ยง          
กบนากับศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห ้วยฮ ่องไคร ้อัน
เน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
และได้ปัจจยัในการผลติมา 
จึงได้พยายามเพาะเลี้ยง 
ขยายพันธุ์มาเรื่อย ๆ และ
เมื่อมีจ�านวนมากขึ้น คุณ           
สจุนิต์ จงึได้แจกพันธุฟ์รใีห้
แก่ชาวบ้าน แล้วต่อมาได้มี
การบอกต่อ ๆ กัน จึงได้มี
การขยายพันธุ ์กบต่อมา 
นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรม 
ในโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์
ป่าสู ่ประชาชน โดยทาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ได้ให้ยืมพ่อ
แม่พันธุ ์ ไก ่ฟ ้าสายพันธุ ์ 
“โกล เด้น” มา ๑ คู่ เพื่อ
น�ามาเพาะขยายพันธุ ์จน
มีชื่อเสียงเป ็นที่รู ้จักใน
ว ง ก า ร ก า ร เ ลี้ ย ง สั ต ว ์
สวยงามเช่นในปัจจุบัน

การจัดการตลาด การประชาสัมพันธ ์ ได ้
ประชาสัมพันธ ์ผ ่ านใน
เว็บไซต์ซ่ึงท�าให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว ้างขวาง มีการ
ตดิต่อจองควิซือ้ไว้ล่วงหน้า
เป็นจ�านวนมาก ตลอดจน
เป็นผู้ขับเคลื่อนในการจัด
ตัง้กลุม่ผู้ผลติและจ�าหน่าย
ลูกกบเพื่อสร้างเครือข่าย
ในการจ�าหน ่าย สร ้าง
อ�านาจในการต่อรอง

ส�ำนักงำน กปร.
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๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานและกิจกรรมส�าคัญ

ศูนย์เรียนรู้ของนายสุจินต์ แสงแก้ว ได้ด�าเนินกิจกรรมเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบแบบครบ

วงจร รวมทั้งได้เลือกกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์สวยงามมาผสมผสานในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างรายได้ให้หลาก

หลาย นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงไก่สวยงามที่ทดแทนรายได้และทดแทนช่วงเวลาท่ีกบจ�าศีลในฤดูหนาว 

ได้แก่ การเลีย้งไก่ฟ้า ชนดิต่าง ๆ  ซึง่ถกูต้องตามกฎหมาย สามารถด�าเนนิการได้ สายพนัธุไ์ก่ฟ้าทีเ่ลีย้ง

ไว้ มอียูห่ลายสายพนัธุ ์เช่น ไก่ฟ้าสทีอง ไก่ฟ้ารฟี ไก่ฟ้าเลดีแ้อมเฮร์ิท การเลีย้งเป็ดสวยงาม ได้แก่ เป็ด

แมนดาริน เป็ดบาฮาม่า ซิลเวอร์ และไก่ญี่ปุ่น 

๕.๒ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา

เลี้ยงไก่ฟ้า

เลี้ยงเป็ดสวยงาม

เลี้ยงไก่สวยงาม

๕.๓ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์กบนา



เลี้ยงไก่ฟ้า 

เลี้ยงเป็ดสวยงาม 

เลี้ยงไก่สวยงาม 

๕.๔ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา 

เลี้ยงไก่ฟ้า 

เลี้ยงเป็ดสวยงาม 

เลี้ยงไก่สวยงาม 

๕.๕ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

เพาะเลี้ยงและขยาย
พันธุ์กบนา



เลี้ยงไก่ฟ้า  

เลี้ยงเป็ดสวยงาม  

เลี้ยงไก่สวยงาม  

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๖ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา ๔๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐๒ เลี้ยงไก่ฟ้า ๖๐,๐๐๐

๓ เลี้ยงเป็ดสวยงาม ๑๕,๐๐๐

๔ เลี้ยงไก่สวยงำม ๑๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๔๘๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มกีารบรูณาการความรู้ทีไ่ด้ไปอบรมมา น�ามาประยกุต์ ร่วมกบัการศกึษาทดลองด้วยตนเอง 

โดยเฉพาะเร่ืองการเลี้ยงกบนา ที่ท�าบ่อกบต้องอยู่ที่โล่งแจ้งและต้องหม่ันคัดสายพันธุ์กบอยู่เสมอ ที่
ส�าคัญในการเลี้ยงกบ ต้องมีใจรักและเข้าใจในพฤติกรรมของกบ

l เรียนรู ้สะสมประสบการณ์ให้เชีย่วชาญก่อนจะขยายพืน้ทีด่�าเนนิการ วางแผนการผลติเป็น
รุ่นๆ ให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง

l เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเลี้ยง          
กบนาและการเลี้ยงไก่สวยงามได้เป็นอย่างดี 

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม/ประเทศ
ด�าเนนิกจิกรรมทกุอย่างด้วยความรอบคอบ แบบค่อยเป็นค่อยไป เรยีนรู ้สะสมประสบการณ์

ให้เชีย่วชาญก่อนจะขยายพืน้ทีด่�าเนนิการ วางแผนการผลติเป็นรุ่น ๆ  ให้มผีลผลติท่ีต่อเนือ่ง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อ โดยค�านึงถึงคุณภาพของผลผลิตลูกกบที่ผลิตได้จึงแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี 
เกษตรกรสามารถด�าเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับอาชีพหลัก    

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร
l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ
l การเลี้ยงไก่ฟ้า เป็ดสวยงาม และนกสวยงาม

l การเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์และคัดแยกกบนา

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ จ�านวน ๑ ไร่ ๒ งาน 

แบ่งเป็นที่พักอาศัย โรงเลี้ยงกบนา ไก่ฟ้า นกแก้ว 

เม่น เป็ดแมนดาริน

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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15. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น

(ด้านผลิตภาคเกษตร : ปศุสัตว์)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๙๖ หมู่ที่ ๘ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร.     ๐๘๔-๖๑๒๘๕๖๐

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๙

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เดิมประกอบอาชีพท�านา ปลูกพืชผักไม่หลากหลาย ผลผลิตขึ้นอยู่กับฤดูกาลและราคาของ

ท้องตลาด  รายได้ที่ได้รับจึงไม่แน่นอน ซึ่งตอนนั้นมีความคิดว่าอยากหาอาชีพเข้ามาเสริมรายได้จาก

การท�านาและปลูกผัก 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (x) ๐๕๓๗๕๘๖ (Y) ๒๑๐๗๑๐๔

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
เดิมครอบครัวของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นเกษตรกร ปลูกพืชผักทั่วไป ราคาผลผลิตที่ผลิต

ได้ไม่แน่นอนจงึมองหาอาชพีทีส่ามารถท�าได้อย่างต่อเนือ่ง ต่อมามเีจ้าหน้าทีศ่นูย์ศกึษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร้ฯ ได้ชักชวนให้เข้าไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม โดยเร่ิมแรกตนเองได้เลือกกิจกรรมการเลี้ยง

โคนม ได้รับองค์ความรูแ้ละได้รบัการสนบัสนนุพนัธุโ์คนมไปทดลองเลีย้ง เมือ่ด�าเนนิการไประยะหนึง่

จึงพบว่าการเลี้ยงโคนมเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างละเอียด ต้องดูแลเอาใจใส่ และใช้แรงงานในการดูแล

มาก ในตอนนัน้อายเุพิม่มากขึน้ สขุภาพไม่เอือ้อ�านวย จงึเลิกกิจกรรมนีไ้ป และหากจิกรรมด้านปศสุตัว์

ประเภทอืน่ ๆ  เข้ามาด�าเนนิการ ซึง่ตนเองและครอบครวัมคีวามชอบในงานปศสุตัว์เป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว 

จงึเข้าไปเรยีนรูเ้พิม่เตมิจากศนูย์ศกึษาฯ และเลอืกกจิกรรมเลีย้งโคพืน้เมอืง สกุร ไก่พืน้เมอืง และเป็ด

เทศ มาเป็นกิจกรรมควบคู่กับการท�านาและปลูกผัก

ส�ำนักงำน กปร.
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๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการการเลี้ยงเป็ดเทศ การจัดการลุ่มน�้าเพ่ือการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื ฝายต้นน�า้ล�าธารเพือ่การอนรัุกษ์และพฒันาท่ียัง่ยนืการเล้ียงไก่พืน้เมอืง การท�าและใช้

ปุย๋อนิทรย์ีและผลติภณัฑ์อนิทรีย์ เพือ่การผลติทางการเกษตร การปลกูและขยายพนัธุไ์ม้ผล การปลกู

ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่างตามแนวพระราชด�าริ การท�าปุ๋ยหมัก การเลี้ยงแพะนม การเลี้ยงปลา

เพื่อยังชีพ การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพชาวนารุ่นใหม่ การผลิตและ

กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี การสัมมนาแก้ปัญหาไฟป่า แก้ปัญหาโลกร้อน

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้  เป็นผูท้ีไ่ด้มกีารศกึษาและดงูานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ  

มาก รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้เข้ามาช่วยเสริมสิ่งส�าคัญในด้านการจัดรูปแบบ

พื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง

ควำมรู้จำกศูนย์ฯ ควำมรู้จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต มีการท�าลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
และประยกุต์เอาความรูจ้ากการ
อบรมมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นท่ี
ของตน

เริ่มแรกได้เลือกกิจกรรม
การเล้ียงโคนมกบัทางศนูย์
ศึกษาการพัฒนาฯ โดยได้
รับองค์ความรู ้และได้รับ
การสนบัสนนุพนัธุโ์คนมไป
ทดลองเลี้ยงจ�านวน ๒ ตัว 
และได้รบัการคดัเลือกเป็น
ศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระ
ราชด�าริด้านปศุสัตว์ในปี 
๒๕๔๘

ได้ความรู้เรื่องการผสมวัว
เทียมจากกรมปศุสัตว์

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานและกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ด�าเนินกิจกรรมการเกษตรผสมผสานระหว่างการปลูกพืช ท�านา และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 

โดยสัตว์ที่น�ามาเลี้ยงประกอบด้วย โคพื้นเมือง ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ และสุกร เน้นท�าตามศักยภาพ

ของทรพัยากรทีม่อียูใ่นพืน้ทีแ่ละแรงงานในครอบครวั มีการหมนุเวยีนใช้ทรพัยากรทีเ่กดิจากการผลติ

ในฟาร์ม มกีารเลีย้งสตัว์เป็นออมทรพัย์ของครอบครวัใช้มลูเป็นปุย๋ และเป็นแหล่งอาหารของครอบครวั

ไม่ต้องใช้เงินสดซื้อหา ไม่อิงตลาด ลงทุนต�่า ผลผลิตที่เหลือจะขายภายในชุมชน

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

วัว

ไก่พื้นเมือง

ไก่ประดู่หางด�า

ไก่พื้นเมือง

เป็ดเทศ

เลี้ยงสุกร

ท�านา 

พืชผัก

ไม้ผล

กระเทียม

๕.๓ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

ข้าว 

พืชไร่ 

พืชผัก 

ไม้ผล 

สัตว์บก 

๕.๔ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืชผัก  

เห็ด  

ไม้ผล 

๕.๕ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืช
   ๑. ท�านา
   ๒. พืชผัก
   ๓. ไม้ผล
   ๔. กระเทียม



สัตว์
   ๑. ไก่พื้นเมือง
   ๒. เป็ดเทศ
   ๓. เลี้ยงสุกร
   ๔. เลี้ยงโคเนื้อ



ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ท�านา ๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๖๐,๐๐๐

๓ เลี้ยงเป็ดเทศ ๕๐๐

๔ ปลูกพืชผัก ๓๐,๐๐๐

๕ ปลูกไม้ผล ๖,๐๐๐

๖ เลี้ยงสุกร ๓๗,๐๐๐

๗ เลี้ยงโคเนื้อ ๑๒๐,๐๐๐

๘ ปลูกกระเทียม ๑๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๓๑๓,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ศูนย์เรียนรู้ฯ เน้นการการเลี้ยงพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกขาย ลักษณะการเลี้ยงจะเป็น

แบบการเลีย้งในสวนหลงับ้าน ผสมผสานในระบบไร่นา อาหารหลกัของโค คือ อาหารหยาบ เช่น หญ้า

สด หญ้ามัก หญ้าแห้ง ฟางข้าว ฯลฯ และอาหารข้นเป็นอาหารเสริมเพื่อให้โคมีสุขภาพสมบูรณ์

l ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการท�าสวนผสมผสาน โดยแบ่งพ้ืนที่ส�าหรับการลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือผัก 

และสัตว์ ของครัวเรือน ส่วนที่เหลือสามารถด�าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนจากสวน

ผสมผสาน

l มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการเพาะเห็ดของตนเองและชุมชนให้อยู่รอดอย่างสุจริต โดย

ต้องสามารถต่อรองกับตลาดโดยไม่ท�าการเบียดเบียนผู้อื่น

l มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ฯ ว่าสิ่งที่จะต้องท�าอย่างไม่ลดละ คือ การด�าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท�าเกษตรผสมผสาน เน่ืองจากเห็ดหากวันหน่ึงล้ม ก็ยังคงมี

เกษตรผสมผสานที่จะคอยเกื้อกูลครอบครัวได้อย่างแน่นอน

l มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และท�าสวนผสมผสานโดยผักและสัตว์ที่เหลือจากการกินถึงน�า

ไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการท�าเกษตรผสมผสาน 

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม/ประเทศ
ด�าเนินกิจกรรมการเกษตรผสมผสานระหว่างการปลูกพืช ท�านา และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 

โดยสัตว์ที่น�ามาเลี้ยงประกอบด้วย โคพื้นเมือง ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ และสุกร ได้ใช้เวลาทั้งหมดดูแล

เอาใจใส่กจิกรรมทีด่�าเนนิการ โดยใช้แรงงานในครอบครัวร่วมแรงร่วมใจกนัด�าเนนิกจิกรรม   เกษตรกร

ได้เลอืกอาชพีทีต่นเองและครอบครวัรัก มีความถนดั จงึสามารถปฏิบตัไิด้ด ีครอบครวัมชีวีติความเป็น

อยูด่ขีึน้ มเีงนิเกบ็ออม สมาชกิในครอบครวัมเีวลาพบหน้ากนั ครอบครวัอบอุน่มคีวามสขุ ความรูแ้ละ

ส�ำนักงำน กปร.
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แนวพระราชด�าริจากศูนย์ศึกษาฯ ได้น�าพาครอบครัวให้มาถึงจุดจุดนี้ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านปศุสัตว์ ด�าเนินชีวิต อย่างเรียบง่าย ไม่หรูหราเหมือนเชิงธุรกิจ 

ไม่ตีกรอบให้กับตนเอง ท�าตามก�าลังความสามารถ ท�าด้วยใจรัก แบบค่อยเป็นค่อยไป

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๒๐๐-๓๐๐ คน/ปี

๙.  กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

l การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

l การเลี้ยงเป็ดเทศ

l การเลี้ยงสุกร

l การเลี้ยงโคพื้นเมือง

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคพ้ืนเมือง สู่ศูนย์            

เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ

l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และ
ภำพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

พื้นที่ทั้งหมดจ�านวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน 

จัดสรรพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ พื้นที่อยู่

อาศัย จ�านวน  ๑  งานและพื้นที่ท�านา ปลูก

ผัก และเลี้ยงสัตว์ จ�านวน ๑๐ ไร่ ๒ งาน

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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16. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
กลุ่มบริหารจัดการน�้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ชลประทาน)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายประสงค์ ทะลาบุญ

๑.๒ สถานที่ตั้ง   หมู่ที่ ๘ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร .     ๐๖๔-๐๒๕๓๖๗๑

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการน�้าแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นล้านนา โดยกลุ่ม

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์มีข้อตกลง ระเบียบการใช้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด “แม้วันเวลาแห่ง

การก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้า จะผ่านพ้นมานานหลายสิบปี แต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวผู้คนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรม คือการยึดมั่นปฏิบัติในกฎกติการ่วมกัน ด้วยความ

ซื่อสัตย์ ไว้ใจซึ่งกันและกัน เม่ือทุกอย่างที่ท�าเกิดจากความตั้งใจ ผลตอบแทนที่ได้คือความส�าเร็จที่

ยั่งยืน”

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (X) ๐๕๒๑๘๓๘    (Y) ๒๐๘๒๓๗๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
คลองส่งน�า้บ้านแม่ฮ่องไคร้ มสีมาชกิทัง้หมด ๕๐ คน โดยมนีายประสงค์ ทะลาบญุ เป็นผูด้แูล 

หรือที่เรียกว่า “แก่เหมือง แก่ฝาย”  มีหน้าที่รับผิดชอบกุญแจ ปิด – เปิดประตูน�้า ตลอดจนประสาน

งาน แจ้งให้ผู้ใช้น�้าในล�าเหมืองมาร่วมกันพัฒนาขุดลอกคลองส่งน�้าอย่างพร้อมเพรียงกัน ปีละ ๒ ครั้ง 

ในช่วงก่อนฤดูท�านา และช่วงหลังการปลูกพืชล้มลุก หากไม่มาร่วมกันพัฒนาหรือไม่หาคนแทน จะ

ถกูลงโทษตามกฎกตกิาทีร่่วมกนัตัง้ไว้ ด้วยลกัษณะภมูปิระเทศของพืน้ทีท่ีเ่ป็นทีร่าบลุม่ระหว่างหุบเขา 

มีการท�านาเป็นอาชีพหลักของชุมชน จึงจ�าเป็นต้องมีระบบชลประทานที่เหมาะสมเพ่ือการท�า

เกษตรกรรม การท�านาโดยอาศัยน�้าฝนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้มีการท�านาจากการ

ใช้น�้าจากน�้าเหมือง ซ่ึงจะให้ผลผลิตอย่างสม�่าเสมอเพราะมีน�้ามาหล่อเลี้ยงตลอดปี การท�าฝายจะมี

ล�าเหมืองส่งน�้าไปเลี้ยงพื้นที่นาท�าให้สามารถขยายที่ท�านาท�าไร่ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีระบบเหมือง

ซอยหลายสายแจกจ่ายน�้าลักษณะเป็นเครือข่าย มีสมาชิกท้ังหมด ๕๐ คน ครอบคลุมพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ท�านา หอมแดง ถั่วและพืชผักต่างๆ โดยจะมีการ

ท�าข้อตกลงการเปิด-ปิดน�า้อย่างชดัเจน โดยจะเปิดฝายประมาณเดอืน ธันวาคม-เดอืนพฤศจกิายน ซึง่

เป็นช่วงฤดทู�านาของทกุปี จากนัน้จะปิดฝายในช่วงเดอืนตลุาคมเป็นต้นไป โดยในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม

ของทุกปีจะมีการขุดลอกคลองร่วมกัน ผู้ใช้น�้าทุกคนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหมืองฝายไม่ว่าจะ

เป็นการเลือกตั้งผู้บริหารเหมืองฝาย การขุดลอกเหมืองฝาย การเลี้ยงผีฝายและกิจกรรมอื่น ๆ ตาม

กฎระเบียบของเหมืองฝายที่เรียกว่าสัญญาเหมืองฝายซึ่งเป็นกฎกติกาที่สมาชิกผู ้ใช้น�้าร่วมกัน       

ก�าหนดขึ้น

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รบัองค์ความรูจ้ากการเข้าอบรมหลกัสตูรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฝายต้นน�า้ ล�าธารเพือ่การ

อนรุกัษ์และพฒันาทีย่ัง่ยนื การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ การพฒันาเพือ่เพิม่

ศกัยภาพเกษตรกร การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชมุชนในการเผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลย ีเกษตร

ผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกจิพอเพยีง การพัฒนาศกัยภาพ ปราชญ์ชมุชนและแหล่งเรยีนรู ้การพฒันา

ศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างตามแนวพระราชด�าริ 

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบการเหมอืงฝายถอืได้ว่าเป็นการจดัการน�า้ของภาคเหนอื ทีไ่ม่ได้เป็นเพยีงการจดัการน�า้

เพื่อใช้ในการท�าการเกษตรเท่านั้น แต่เป็นระบบการจัดการความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ที่ต้องใช้น�้าร่วม

กัน ความเคารพนับถือศรัทธาของผู้คนในระบบแก่ฝาย-เหมืองฝาย ไปจนถึงความช่วยเหลือเก้ือกูล   

ซึง่กนัและกนัในกลุม่ผูใ้ช้น�า้จากฝายลกูเดยีวกนั นอกจากนีร้ะบบเหมอืงฝายยงัมส่ีวนสร้างโลกทศัน์ให้

มนษุย์เคารพธรรมชาตผ่ิานการไหว้ผแีละพธิกีรรมเกีย่วกบัเหมอืงฝายด้วย ซึง่ท�าให้ผูค้นใช้น�า้ในฐานะ

ทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิต เป็นการใช้อย่างเห็นคุณค่าและรักษาดูแล 

ส�ำนักงำน กปร.
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ในทกุๆ ปี มนีายประสงค์ ทะลาบญุ เป็นผูด้แูล เป็นแก่เหมอืง แก่ฝาย โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบ

กญุแจ ปิด – เปิดประตูน�า้  แจ้งให้ผูใ้ช้น�า้ในล�าเหมอืงมาร่วมกนัพฒันาขดุลอกคลองส่งน�า้ อย่างพร้อม

เพรยีงกนัปีละ ๒ คร้ัง ในช่วงก่อนฤดทู�านา และช่วงหลงัการปลกูพชืล้มลกุ โดยทกุคนทีใ่ช้น�า้จะมส่ีวน

ร่วมในการปรบัปรงุ บ�ารงุฝายต้นน�า้ล�าธาร ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการอนรุกัษ์ และพฒันาชมุชนในด้านแหล่ง

น�้า นอกจากนี้ยังเป็นการจัดการด้านการเกษตรที่ยั่งยืนของชุมชน

๕. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าตามภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ที่มีระบบการ

บริหารจัดการของสมาชิกผู้ใช้น�้าที่มีความเข้มแข็ง มีกฎระเบียบที่ชัดเจน มีความช่วยเหลือเก้ือกูล              

ซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้ใช้น�้าจากฝายลูกเดียวกัน 

๖. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๑๐๐-๒๐๐ คน/ปี

๗. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

๘. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
lการบริหารและจัดการน�้าตามภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

๙. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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17. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางทัศนีย์ พวกอินแสง
(ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางทัศนีย์ พวกอินแสง  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๔๔/๔ หมูท่ี ่๗ ต�าบลเทพเสดจ็ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

๑.๓ โทร.     ๐๙๖-๕๗๒๒๐๙๘

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๖ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ก่อนจะด�าเนนิกจิกรรม ตนเองประกอบอาชีพท�าไร่เมีย่ง ร่วมกบัท�าสวนกาแฟ รายได้จากการ

ประกอบอาชพีจะได้เฉพาะช่วงเวลาทีพ่ชืให้ผลผลติเท่านัน้ ส่วนเวลาทีเ่หลอืในรอบปีต้องไปประกอบ

อาชีพรับจ้างทั่วไปตามที่ได้รับการว่าจ้าง ซึ่งรายได้ที่ได้รับไม่มีความแน่นอน 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (X) ๐๕๓๔๒๙๑ (Y) ๒๐๙๒๒๗๒

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปัญหาหลัก  คือ รายจ่ายของครอบครัวมีสูง และรายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอนจากการ

ประกอบอาชีพท�าไร่เมีย่งและสวนกาแฟ มรีายได้จากการประกอบอาชพีจะได้เฉพาะช่วงเวลาทีพ่ชืให้

ผลผลิตเท่านั้น รวมถึงการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปตามที่ได้รับการว่าจ้างก็ไม่ได้สร้างความมั่นคง

ด้านการเงินให้กับครอบครัว 

ต่อมาได้มีโอกาสเห็นจากความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจของนาง

เจริญศร ีจงึมคีวามสนใจและได้เข้าไปพดูคยุสอบถามถงึแนวทางการเพาะเหด็เศรษฐกจิ จนได้มโีอกาส

เข้าไปศกึษาเรียนรู้เร่ืองการเพาะเหด็เศรษฐกจิทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาห้วยห้องไคร้ฯ ซ่ึงทางศนูย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ก็ได้ช่วยเหลือทั้งต้นทุนการผลิต และองค์ความรู้

ส�ำนักงำน กปร.
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๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
องค์ความรูต่้าง ๆ  ทีไ่ด้รบัการอบรมจากศนูย์ ได้รบัองค์ความรูจ้ากการเข้าอบรมหลกัสตูรการ

บนัทึกบญัชฟีาร์ม การม ีส่วนร่วมของชมุชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ การพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ของเกษตรกรตัวอย่าง การแปรรูปอาหาร เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา

ศกัยภาพปราชญ์ชมุชนและแหล่งเรยีนรู ้การเลีย้งสกุร การพฒันาบรรจภุณัฑ์สนิค้าเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นางทัศนีย์ พวกอินแสง เป็นผู้ที่ได้มีองค์ความรู้ส่วนใหญ่มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย            

ฮ่องไคร้ฯ และจากศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่ประสบความส�าเร็จแล้ว คือ ศูนย์เรียน

รูฯ้ ของนางเจรญิศรี ค�าประเสรฐิ โดยทีห่ากประสบปัญหากจ็ะของค�าปรกึษาจากศนูย์ศกึษาการพฒันา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ ของ นางเจริญศรี เป็นหลัก

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ศึกษำ ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การผลิต - องค์ความรู้การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

การจัดการผลผลิต - การศึกษา ทดลองหาวิธี
ปลูกที่ดีที่สุด

- การคัดเลือกพันธ์เห็ดที่
จะปลูก

- สนับสนุนความรู้พื้นฐาน
ในการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

- ช่วยแก้ไขปัญหา และ
เสนอแนวทางแก้ปัญหา
ให้กับศูนย์ฯ

การแปรรูป - การศึกษา พัฒนา และ
ต่อยอดการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์

การจัดการทางตลาด - วิเคราะห์ความต้องการ
และปริมาณของเห็ด
แต่ละชนิดในแต่ละช่วง
เวลาของปี

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการแบ่งพื้นที่หลัก ๒ ส่วน คือ 

  ๑) พื้นที่ส�าหรับเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

  ๒) พื้นที่สวนกาแฟ 

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

l พื้นที่ศูนย์เรียนรู้อยู่ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของนางทัศนีย์ พวกอินแสง โดยมีการแบ่งพื้นที่ 

คือ พื้นที่อาคารอบรม โรงเรือนเพาะเห็ด อาคารแปรรูป และโรงนึ่งเห็ด

ส�ำนักงำน กปร.
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l การแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพ

ปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ โดยจะท�าการแปรรูปร่วมกันในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของนางเจริญศรี             

ค�าประเสริฐ

l จัดท�าหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหอม การท�าข้าวเกรียบเห็ดหอม

๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.เห็ดหอม

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เห็ด 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่นมำ
แปรรูปโดยตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

เห็ด 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

เห็ดหอม 

กำรแปรรูป
  ๑. ข้าวเกรียบเห็ดหอม
  ๒. สบู่เห็ดหอม 
  ๓. สบู่พรอบเพอลิส



๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช  

แปรรูป  

๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ เพาะเห็ดหอม ๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๒ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอม

และผลผลิตทางการเกษตร
๓๐,๐๐๐

๓ ท�าสวนกาแฟ ๕๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๑๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีความมุ่งมั่นที่จะแนวทางการพัฒนา และต่อยอดการด�าเนินการเพาะพันธุ์เห็ดเศรษฐกิจ

อยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการทดลองท�า และมีการขอค�าปรึกษาจากผู้รู้

l ศนูย์เรียนรูม้คีวามเป็นเกษตรทีม่วีถิชีวีติท่ีเรยีบง่ายอยูแ่ล้วแต่เดมิโดยจะมกีารปลกูพชื และ

เลีย้งสตัว์ (ไก่) เพือ่ใช้กนิในครวัเรอืนเพือ่เป็นการลดรายจ่าย เพิม่รายได้ และหากเหลอืกจ็ะน�าไปแบ่ง

ปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
มคีวามภูมใิจในผลการด�าเนนิการท�ากจิกรรมการเพาะเหด็หอม จ�าหน่ายผลผลติ เกดิรายได้ท่ี

ชัดเจนมาเติมเต็มช่วงเวลาที่กาแฟยังไม่ให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดีร่วมกับสภาพของพื้นที่และสภาพภูมิ

อากาศที่ได้เปรียบกว่าที่อื่น ๆ เหมาะกับการเจริญเติบโตของเห็ดหอม ซึ่งสามารถเพาะได้ตลอดปี               

รวมถึงการได้รวมกลุ่มกันผลิตก้อนเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเห็ดหอม ท�าให้เวลาที่มีอยู่ใน               

แต่ละวันสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ทุกวันนี้ครอบครัวมีเงินออมใช้ในยามจ�าเป็น 

สามารถพฒันาตนเองและครอบครวั ใช้ชวีติอย่างพอเพยีง ตลอดจนมคีวามสขุจากการรวมกลุม่กันท�า

กิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา จ�านวน ๑๒๖ คน

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเห็ด แต่ยังคงมีจุดอ่อนในด้านศักยภาพใน

การเป็นวิทยากร ควรต้องมีการพัฒนาทักษะในด้านการเป็นวิทยากรบรรยาย และอธิบายให้ผู้เข้ามา

เรียนรู้

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหอม และการแปรรูปเห็ดหอม

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อการขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

l การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่

สนใจน�าความรู้ไปปรับใช้ 

l การเพ่ิมศกัยภาพของผูผ้ลติเหด็ให้เข้มแขง็ ด้วยการพฒันาบรรจุภัณฑ์ ตราสญัลกัษณ์กลาง

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ

๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๑๕ ไร่ แบ่งเป็น  

  l สวนกาแฟ    จ�านวน   ๑๔ ไร่

  l ที่อยู่อาศัย    จ�านวน   ๒ งาน

  l พื้นที่เพาะเห็ด   จ�านวน   ๒ งาน

๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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18. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางมาลัย ญาติฝูง
(ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางมาลัย ญาติฝูง  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   ๔๔/๓ หมูท่ี ่๗ ต�าบลเทพเสดจ็ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

๑.๓ โทร.     ๐๙๑-๗๔๑๗๒๒๓

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ก่อนจะด�าเนนิกจิกรรม ตนเองประกอบอาชีพท�าไร่เม่ียง ร่วมกบัท�าสวนกาแฟ รายได้จากการ

ประกอบอาชพีจะได้เฉพาะช่วงเวลาทีพ่ชืให้ผลผลติเท่านัน้ ส่วนเวลาทีเ่หลอืในรอบปีต้องไปประกอบ

อาชีพรับจ้างทั่วไปตามที่ได้รับการว่าจ้าง ซึ่งรายได้ที่ได้รับไม่มีความแน่นอน 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (X) ๐๕๓๔๒๔๙ (Y) ๒๐๙๒๒๖๑

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปัญหาหลัก คือ รายจ่ายของครอบครัวมีสูง และรายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอนจากการ

ประกอบอาชีพท�าไร่เมีย่งและสวนกาแฟ มรีายได้จากการประกอบอาชพีจะได้เฉพาะช่วงเวลาทีพ่ชืให้

ผลผลิตเท่านั้น รวมถึงการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปตามที่ได้รับการว่าจ้างก็ไม่ได้สร้างความมั่นคง

ด้านการเงินให้กับครอบครัว 

ต่อมาได้มีโอกาสเห็นจากความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจของนาง

เจริญศร ีจงึมคีวามสนใจและได้เข้าไปพดูคยุสอบถามถงึแนวทางการเพาะเหด็เศรษฐกจิ จนได้มโีอกาส

เข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ฯ ซึ่งทางศูนย์         

ห้วยฮ่องไคร้ก็ได้ช่วยเหลือทั้งต้นทุนการผลิต และองค์ความรู้

ส�ำนักงำน กปร.
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๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปอาหาร การ

แปรรูปผลติภณัฑ์ การพัฒนาเพือ่เพิม่ศกัยภาพของกลุม่อาชพีแปรรปูอาหาร เครือ่งดืม่และผลติภณัฑ์
สมุนไพร การเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ของเกษตรกรตัวอย่าง เกษตรผสม
ผสานในรปูแบบเศรษฐกจิพอเพยีง การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชมุชนและ แหล่งเรยีนรู ้การเลีย้งสกุร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การเลี้ยงสุกร
ลูกผสมเหมยซาน-ดูร็อก

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นางมาลยั ญาตฝูิง เป็นผูท้ีเ่ข้ารับการฝึกอบรมเรือ่งเห็ดจากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

และจากศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่ประสบความส�าเร็จแล้ว คือ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของ                  

นางเจริญศรี ค�าประเสริฐ และน�าเอาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ศึกษำ ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การผลิต - องค์ความรู้การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

การจัดการผลผลิต - การศึกษา ทดลองหาวิธี
ปลูกที่ดีที่สุด

- การคัดเลือกพันธ์ุเห็ดที่จะ
ปลูก

- สนับสนุนความรู้พื้นฐาน
ในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

- ช่วยแก้ไขปัญหา และ
เสนอแนวทางแก้ปัญหา
ให้กับศูนย์ฯ

การแปรรูป - การศึกษา พัฒนา และต่อ 
ยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การจัดการทางตลาด - วิเคราะห์ความต้องการ
และปริมาณของเห็ดแต่ละ
ชนิดในแต่ละช่วงเวลา 
ของปี

- มีการกระจายสินค้าสู่ลู่ค้า
ทั้งทางตลาดปกติ และ
ทาง Online

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการแบ่งพื้นที่หลัก ๓ ส่วน คือ ๑) พื้นที่ส�าหรับเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๒)พื้นที่

สวนกาแฟ และ ๓) พื้นที่เลี้ยงสัตว์ โดยแผนงานส�าคัญ คือ

  ๑. การเพาะเห็ดหอม 

  ๒. ท�าสวนกาแฟ 

  ๓. เลี้ยงปลาดุก และไก่พื้นเมือง

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

l พืน้ทีศู่นย์เรียนรู้อยูใ่นพืน้ทีบ้่านของนางมาลยั  ญาตฝิงู โดยมกีารแบ่งพืน้ที ่คอื พืน้ทีอ่าคาร

อบรม โรงเรือนเพาะเห็ด อาคารแปรรูป และโรงนึ่งเห็ด

l การแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพ

ปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ 

l จัดท�าหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหอม การท�าข้าวเกรียบเห็ดหอม

๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.เห็ดหอม

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เห็ด 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่นมำ
แปรรูปโดยตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

เห็ด 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

เห็ดหอม 

กำรแปรรูป
  ๑. ข้าวเกรียบเห็ดหอม
  ๒. สบู่เห็ดหอม 
  ๓. สบู่พรอบเพอลิส



๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช  

แปรรูป  

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ เพาะเห็ดหอม ๘๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๒ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอม

และผลผลิตการเกษตร
๔๐,๐๐๐

๓ ท�าสวนกาแฟ ๔๐,๐๐๐

๔ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๘,๐๐๐

๕ เลี้ยงปลำดุก ๔,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๑๗๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และต่อยอดการด�าเนินการเพาะพันธุ์เห็ดเศรษฐกิจอยู่เสมอ โดย

จะมีการศึกษาหาความรู้ มีการทดลองท�า และมีการขอค�าปรึกษาจากผู้รู้

l ศนูย์เรียนรูม้คีวามเป็นเกษตรทีม่วีถิชีวีติท่ีเรยีบง่ายอยูแ่ล้วแต่เดมิโดยจะมกีารปลกูพชื และ

เลี้ยงสัตว์ (ไก่) เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพ่ือเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และหากเหลือก็จะน�าไป               

แบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ภูมิใจได้มีกิจกรรมสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่องจากการพอเพียง รายได้หลักจาก

การท�าสวนกาแฟ หนี้สินที่มีอยู่เริ่มหมดไป มีเงินเก็บออมและมีทุนใน การด�าเนินกิจกรรม เกิดความ

สุข จากการท�างานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ากับความตั้งใจ สามารถ

ด�าเนินชีวิตบนความพอเพียง นอกจากนั้นยังสามารถขยายองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรอื่น ๆ ที่สนใจ

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา จ�านวน ๑๓๓ คน

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
เจ้าของศูนย์เรียนรู้มีองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเห็ด แต่ยังคงมีจุดอ่อนในด้านศักยภาพใน

การเป็นวิทยากร ควรต้องมีการพัฒนาทักษะในด้านการเป็นวิทยากรบรรยาย และอธิบายให้ผู้เข้ามา

เรียนรู้

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหอม และการแปรรูปเห็ดหอม

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อการขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

l การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่

สนใจน�าความรู้ไปปรับใช้ 

l การเพ่ิมศกัยภาพของผูผ้ลติเหด็ให้เข้มแขง็ ด้วยการพฒันาบรรจุภัณฑ์ ตราสญัลกัษณ์กลาง

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๑๐ ไร่ แบ่งเป็น  

  l สวนกาแฟ    จ�านวน   ๙ ไร่

  l ที่อยู่อาศัย    จ�านวน   ๓ งาน

  l พื้นที่เพาะเห็ด   จ�านวน   ๑ งาน

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ

ส�ำนักงำน กปร.
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19. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางราตรี สุนันทศิลป์ 
(ด้านเกษตรผสมผสานและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางราตรี สุนันทศิลป์  

๑.๒ สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด   

          จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓ โทร.     ๐๘๙-๖๓๖๙๘๔๙

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๗ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ก่อนทีจ่ะมายดึอาชพีเพาะเหด็นัน้ ได้ประกอบอาชพีรบัจ้างทัว่ไปโดยไม่เกีย่งลกัษณะของงาน 

ยดึในหลกัความขยนัและอดทน ตวัอย่างงานทีไ่ด้ไปรบัจ้าง เช่น รบัจ้างรบัเหมาปลกูข้าว เกีย่วข้าว ท�า

สวน และขายก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ซึ่งรายได้ที่ได้รับนั้นไม่แน่นอน หากหมดฤดูท�านา งานที่จ้างก็เริ่ม

ลดลง รายรับมไีม่มากอยูใ่นระดบัต�า่เมือ่เทยีบกับรายจ่ายของครอบครวัทีเ่พิม่สงูขึน้ ค่าจ้างทีไ่ด้รบัมา

จึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจ�าวันไปไม่มีเงินเก็บออม ซึ่งได้มีความกังวลถึงอนาคตการศึกษาของบุตรและ

ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (X) ๐๕๒๑๕๘๖ (Y) ๒๐๘๒๙๓๖

ส�ำนักงำน กปร.
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๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปัญหาหลัก คือ รายจ่ายของครอบครัวมีสูง รายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอน รวมถึง ความ

กงัวลถึงอนาคตการศึกษาของบตุรและชวีติความเป็นอยูข่องครอบครวั จงึได้ตัง้ใจเข้าไปเรยีนรูแ้ละฝึก

อบรมหลกัสตูรการเพาะเหด็เศรษฐกจิจากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยค�าแนะน�าของญาติ 

หลังจากฝึกอบรมเสร็จได้ไปฝึกทักษะประสบการณ์รับจ้างใส่ถุงเห็ดให้เกิดความช�านาญร่วมกับเร่ิม

ด�าเนนิกจิกรรมเพาะเหด็ด้วยตนเองอย่างจรงิจงั โดยได้น�าองค์ความรู ้ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัมาด�าเนนิ

การพร้อมกับปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ช่วยประหยัดทุนด�าเนินการในระยะเริ่มต้น

หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ โดย

ได้เลอืกกจิกรรมการเพาะเหด็เป็นอาชพีใหม่ของครอบครวัและได้ลงมอือย่างจรงิจัง ขยายกจิการแบบ

ค่อยเป็นค่อยไปตามก�าลังความสามารถ ชนิดเห็ดที่เพาะเริ่มจากเห็ดนางฟ้าจนปัจจุบันสามารถเพาะ

เห็ดจ�าหน่ายได้มากกว่า ๕ ชนิด ตามความเหมาะสมของฤดูกาลและราคาของท้องตลาด รวมทั้งเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน กรณีเห็ดชนิดใดชนิดหนึ่งราคาตกต�่า เห็ดชนิดอื่นสามารถทดแทน

รายได้เหด็ทีร่าคาต�า่ได้ การเพาะเหด็เศรษฐกจิได้ถกูด�าเนนิการหมนุเวยีนอย่างเหมาะสม จนสามารถ

สร้างรายได้ทีม่ัน่คงให้กบัครอบครวั มเีงนิเกบ็ออม ความเป็นอยูด่ขีึน้มากเมือ่เทียบกบัในอดตี สมาชกิ

ในครอบครัวได้มีโอกาสท�างานร่วมกัน มีความเข้าใจและมีทักษะในการเพาะเห็ด รวมทั้งเกษตรกรยัง

สร้างทางเลือกเพ่ิมเติมในการสร้างรายได้โดยการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาวส�าหรับ

จ�าหน่ายให้เกษตรกรทีส่นใจน�าไปเพาะเลีย้งไว้ท่ีบ้านของตนและจ�าหน่ายในลักษณะเป็นเครอืข่ายของ

ศนูย์ศกึษาฯ ในการผลิตก้อนเหด็ให้กับเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมกบัศนูย์ศกึษาฯ เป็นแนวทางสร้าง

รายได้ที่ดีแนวทางหนึ่ง ปัจจุบันได้ด�าเนินการขยายโรงบ่มเส้นใยและโรงเปิดดอกเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 

๔ โรง ซึ่งสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันด�าเนินการได้อย่างทั่วถึง

เกษตรกรสามารถด�าเนินการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจรได้ดี มีชนิดเห็ดหลากหลาย

ทยอยสร้างรายได้ให้ครอบครวั ผลส�าเรจ็จากความต้ังใจทีจ่ะสร้างสิง่ดีๆ  ให้กบัครอบครวั การเดนิทาง

ตามแนวพระราชด�าริ ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครวัดีขึ้น และกลับมาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มที่ 

โดยสามรัีบต�าแหน่งผูใ้หญ่บ้าน ตวัเกษตรกรเองได้มส่ีวนร่วมในการท�างานช่วยเหลอืสงัคมร่วมกบัสามี

และแนะน�าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับเพื่อนบ้าน งานส่วนรวมและงานส่วนตัวสามารถด�าเนินไปร่วมกัน

ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรและครอบครัวภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาดู

งานและเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ใจทั่วไป และผู้เข้าอบรม

จากศูนย์ศึกษาฯ หลักสูตรเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การท�าหมูยอเห็ดหอม 

ปลาส้ม ปลาส้มฟัก การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต การแปรรูปอาหาร การแปรรูปและถนอมอาหารในกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร การอนุรักษ์ดินและน�้าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 

การแปรรูปผลติภณัฑ์ การพัฒนาเพ่ือเพิม่ศกัยภาพของเกษตรกรตวัอย่าง การพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ของกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน

ส�ำนักงำน กปร.
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และแหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพ

ปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

สินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ที่ได้กล่าวมาแล้ว

ศูนย์เรียนรู้ฯ ของนางราตรี สุนันทศิลป์ มีความมุ่งมั่นและทดลองท�าหลายๆอย่าง ทั้งจากการค้นคว้า

จากหนงัสอื และศึกษาจากผูป้ระสบความส�าเรจ็อย่างจรงิจงัในทกุ ๆ  สิง่ทีท่�าทัง้ในเรือ่งของกระบวนการ

เพาะเห็ด และศึกษาตลาดของเห็ดแต่ละชนิด เมื่อท�าไม่ส�าเร็จก็หาสิ่งใหม่มาทดลองท�าอย่างไม่ย่อท้อ

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

ศนูย์เรียนรู้ฯ ของนางราตรี สนุนัทศลิป์ มอีงค์ความรูท้ีใ่ช้ส่วนใหญ่มาจากศนูย์ศกึษาการพฒันา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ และจากการทดลองท�าของเกษตรกรเอง ซีง่เกษตรกรเองได้หลงัจากได้องค์ความรูแ้ล้ว

ได้ท�าการ ศึกษา ค้นคว้า ทดลองต่อยอดด้วยตนเอง โดยประเมินถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิด

ขึ้น หากประสบปัญหาก็จะของค�าปรึกษาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยสรุปความรู้ที่

ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ศึกษำ ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การผลิต - องค์ความรู้การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ศึกษำ ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การจัดการผลผลิต - การทดลองหาวิธีปลูก

ที่ดีที่สุด

- การคัดเลือกพันธุ์เห็ด

ที่จะน�ามาเพาะพันธุ์

- สนับสนุนความรู้         

พื้นฐานในการเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ

- ช่วยแก้ไขปัญหา และ

เสนอแนวทางแก้

ปัญหาให้กับศูนย์

ศึกษาฯ

การจัดการทางตลาด - วิเคราะห์ความ

ต้องการและปริมาณ

ของเห็ดแต่ละชนิดใน

แต่ละช่วงเวลาของปี

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

พืน้ทีศ่นูย์เรยีนรูฯ้ อยูใ่นอาณาเขตพืน้ทีบ้่านของนางเจรญิศร ีสนุนัทศลิป์ โดยมกีารแบ่งพืน้ที่

เป็น ๔ ส่วน คือ ๑.พื้นที่อาคารอบรม ๒.โรงเรือนเพาะเห็ด ๓.อาคารแปรรูป และ ๔.โรงนึ่งเห็ด

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

l ศนูย์เรยีนรูฯ้ มกีารเพาะเหด็เศรษฐกจิ คอื เหด็หลนิจือ เหด็หอม เหด็หวัลงิ เหด็ลมป่า เหด็

นางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  มีเจ้าหน้าที่ที่คอยท�าการเพาะ

เชื้อเห็ด ซึ่งจะมีการทดสอบพันธุ์เห็ด และมีการแนะน�าพันธุ์เห็ดที่ดีมาจ�าหน่ายในราคาถูกให้กับ

เกษตรกรอยู่เสมอ

l มีการปลูกไม้ผล ท�านา และเลี้ยงปลา 

๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.เห็ดนางฟ้า 

๒.เห็ดลม 

๓.เห็นขอนขาว 

๔.เห็ดหลินจือ

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เห็ด 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ศูนย์เรียนรู้ฯ ยังไม่มีกิจกรรมการแปรรูปผลผลิต  

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต 

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

เห็ดหอม 

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

เห็ด 

๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ๑๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐๒ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรม ๔๐,๐๐๐

๓ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดลมป่า ๗๐,๐๐๐

๔ เพาะเห็ดนางฟ้า ๕๐,๐๐๐

๕ เพาะเห็ดนางรม ๓๐,๐๐๐

๖ เพาะเห็ดขอนขาว ๕๐,๐๐๐

๗ เพาะเห็ดลมป่า ๑๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ศูนย์เรียนรู้มีมีความมุ่งมั่นที่จะแนวทางการพัฒนา และต่อยอดการด�าเนินการเพาะพันธุ์

เห็ดเศรษฐกิจอยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการทดลองท�า และมีการขอค�าปรึกษาจากผู้รู้

l มีการเพาะเลี้ยงเห็ดมากกว่า ๕ ชนิด โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมของฤดูกาลและราคา

ของท้องตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน กรณีเห็ดชนิดใดชนิดหนึ่งราคาตกต�่า เห็ดชนิด

อื่นสามารถทดแทนรายได้เห็ดที่ราคาต�่าได้ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้ถูกด�าเนินการหมุนเวียนอย่าง

เหมาะสม

l มีความเป็นเกษตรที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่แล้วแต่เดิมโดยจะมีการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์

(ไก่) เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหากเหลือก็จะน�าไปแบ่งปันให้กับ

ชาวบ้านใกล้เคียง

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ศนูย์เรยีนรู้ฯของ นางราตรี สนุนัทศลิป์ สามารถสร้างทางเลอืกเพิม่เตมิในการสร้างรายได้โดย

การผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาวสาหรับจ�าหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจน�าไปเพาะเลี้ยงไว้ท่ี

บ้านของตน และจ�าหน่ายในลักษณะเป็นเครือข่ายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในการ

ผลติก้อนเหด็ให้กบัเกษตรกร ผูผ่้านการฝึกอบรมกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เป็นแนวทางสร้างรายได้ท่ี

ดแีนวทางหนึง่ ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการขยายโรงบ่มเส้นใยและโรงเปิดดอกเพิม่เตมิ รวมทัง้สิน้ ๔ โรง ซึง่

สมาชกิในครอบครวัสามารถช่วยกนัดาเนนิการได้อย่างทัว่ถงึ ด�าเนนิการเพาะเหด็เศรษฐกจิแบบ ครบ

วงจรได้ด ีมชีนดิเหด็หลากหลายทยอยสร้างรายได้ให้ครอบครวั ผลส�าเรจ็จากความตัง้ใจ ทีจ่ะสร้างสิง่

ดีๆ ให้กับครอบครัว การเดินทางตามแนวพระราชด�าริ ชีวิตความเป็นอยู่ ของครอบครัวดีข้ึน และ

กลบัมาช่วยเหลอืสงัคมได้อย่างเตม็ที ่โดยสามรีบัต�าแหน่งผูใ้หญ่บ้าน ตวัเกษตรกรได้มส่ีวนร่วมในการ

ท�างานช่วยเหลือสังคมร่วมกับสามีและแนะน�าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ให้กับเพื่อนบ้าน ทุกวันนี้งานส่วน

รวมและงานส่วนตัวสามารถด�าเนินไปร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรและครอบครัวภาค

ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ฯ กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานและ เรียนรู้เร่ืองการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจครบวงจร มีนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และผู้เข้าอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร้ฯ หลักสูตรเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปี ๒๕๖๑ มีจ�านวน ๒๒ คน 

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นางราตรี สุนันทศิลป์ ประสบกับปัญหาสุขภาพจึงได้ท�าการหยุด

กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซึ่งจะเริ่มด�าเนินกิจกรรมอีกครั้งในช่วงปี ๒๕๖๒

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ
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๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
นางราตรี สนุนัทศลิป์ มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับผูเ้ยีย่มชนเกีย่วกับด้านการ

เพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแนะน�าแนวทางที่ถูกต้องจากประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดได้เป็น

อย่างดีส่งผลให้ผูท้ีม่าเรียนรู้สามารถน�าไปปรบัใช้ และหากไม่เข้าใจสามารถโทรสอบถามได้ตลอดเวลา

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

l การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่

สนใจน�าความรู้ไปปรับใช้ 

l การเพ่ิมศกัยภาพของผูผ้ลติเหด็ให้เข้มแขง็ ด้วยการพฒันาบรรจุภัณฑ์ ตราสญัลกัษณ์กลาง

ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ และเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

ให้เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๖ ไร่ แบ่งเป็น  

  l พื้นที่อยู่อาศัย   จ�านวน ๐.๕ ไร่

  l พื้นที่โรงเห็ด   จ�านวน  ๐.๕ ไร่

  l พื้นที่ท�านา   จ�านวน   ๓  ไร่

  l พื้นที่ปลูกไม้ผล  จ�านวน   ๒  ไร่
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๒)  ภาพประกอบ
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20. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นายอุ่นเรือน เกิดสุข 
(ด้านเกษตรผสมผสานและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล  นายอุ่นเรือน เกิดสุข  

๑.๒ สถานที่ตั้ง    บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด 

          จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓  โทร .      ๐๘๗-๑๙๒๓๒๘๕

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง    พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ก่อนจะด�าเนนิกจิกรรมเกษตรผสมผสาน ประกอบอาชพีท�าไร่เม่ียงร่วมกบัท�าสวนกาแฟ (รวม 

๓๐ ไร่) ซึ่งเป็นอาชีพที่ยึดถือปฏิบัติมาตามบรรพบุรุษ รายได้จากการประกอบอาชีพจะได้เฉพาะช่วง

เวลาที่พืชให้ผลผลิตเท่านั้น ส่วนเวลาที่เหลือในรอบปีต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปตามที่ได้รับ

การว่าจ้าง ซึ่งรายได้ที่ได้รับไม่มีความแน่นอน 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง    ๔๗ Q (x) ๐๕๓๗๕๘๖ (Y) ๒๑๐๗๑๐๔

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ปัญหาหลัก คือ รายจ่ายของครอบครัวมีสูง และรายได้ที่ได้รับยังไม่มีความแน่นอนจากการ

ประกอบอาชีพท�าไร่เมีย่งและสวนกาแฟ มรีายได้จากการประกอบอาชพีจะได้เฉพาะช่วงเวลาทีพ่ชืให้

ผลผลิตเท่านั้น รวมถึงการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปตามที่ได้รับการว่าจ้างก็ไม่ได้สร้างความมั่นคง

ด้านการเงนิให้กับครอบครัว ต่อมาได้มโีอกาสได้รบัการแนะน�าให้ไปศกึษาดงูานทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ จาก ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร จึงได้เข้ามาเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยได้เลือกเอากิจกรรมที่เหมาะ

สมกับตนเอง ครอบครัวและสภาพพื้นที่ สร้างเป็นกิจกรรมเกษตรผสมผสาน แต่ยังติดปัญหาเรื่องน�้า

ส�าหรับใช้ในการเกษตรจึงขอรับการสนบัสนนุจากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ เข้ามาสนบัสนนุ
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ฝายให้กบัหมูบ้่าน ท�าให้ราษฎรในหมูบ้่านมนี�า้ส�าหรบัใช้ในการอปุโภค-บรโิภค และน�า้ใช้ส�าหรบัทีจ่ะ

ท�าการเกษตรต่างๆ 

หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เมื่อ

มีทรัพยากร ต้นทุนพื้นที่ น�้า ภูมิอากาศพร้อมผสมผสานความมุ่งมั่นตั้งใจ จึงค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไร่

เมี่ยง พื้นที่ดินของตนให้มีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย ไม้ผลที่ปลูกจะมุ่งเน้นพันธุ์พืชที่สามารถ

เจริญเติบโตในสภาพพื้นที่ได้ดี จ�าหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ โดยเลือกที่จะปลูกส้มโอพันธุ์            

ขาวใหญ่ขาวทองดี ท่าข่อย ปลูกเงาะโรงเรียน มะไฟ ทุเรียน กระท้อน มะขามป้อม ผลไม้พื้นบ้านให้

ราคาดีไม่ต้องดูแลมาก ปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้านในท้องถิ่น เช่น ลิงลาว ผักกูด เป็นต้น ผลผลิต

เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและราคาดี เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ไว้เป็นแหล่งอาหาร และกิจกรรมที่ส�าคัญ รวม

ถึงข้อได้เปรียบของพื้นที่ บนพื้นที่สูง สภาพอากาศค่อนข้างเย็นตลอดปี จึงเลือกที่จะเพาะเห็ดในถุง

พลาสตกิ โดยเฉพาะเหด็หอมทีช่อบอากาศเยน็ สามารถเพาะมผีลผลติจ�าหน่ายได้ตลอดปี เมือ่เปรยีบ

เทียบกับเกษตรกรพื้นราบที่สามารถเพาะได้ในเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น นอกจากเห็ดหอมแล้ว

เกษตรกรได้น�าเห็ดชนิดต่าง ๆ เข้ามาผสมผสาน เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดลมป่า และเห็ดหลินจือ เมื่อได้

ทดลองมาท�าเกษตรผสมผสาน และจากการที่ไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ หลายๆ 

ครั้ง จึงได้ซึมซับเอาแนวคิดตามหลักปรัชญาฯ และเริ่มที่จะอยากศึกษาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง และค้นพบว่าชวีติแบบพอเพยีงไม่ได้อยูไ่กลตวั เกษตรกรทัว่ไปสามารถใช้ชวีติอย่างเรยีบง่าย

โดยยังสามารถท�าเงินให้กับครอบครัว

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รบัองค์ความรูจ้ากการเข้าอบรมหลกัสตูรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฝายต้นน�า้ ล�าธารเพือ่การ

อนรุกัษ์และพฒันาทีย่ัง่ยนื การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ การพฒันาเพือ่เพิม่

ศกัยภาพเกษตรกร การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชมุชนในการเผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลย ีเกษตร

ผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกจิพอเพยีง การพัฒนาศกัยภาพ ปราชญ์ชมุชนและแหล่งเรยีนรู ้การพฒันา

ศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างตามแนวพระราชด�าริ การ

พฒันาศกัยภาพกลุ่มผูเ้พาะเลีย้งกบตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การเชือ่มโลหะไฟฟ้า การ

ตีมีด (ขั้นพื้นฐาน) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

 นายอุ่นเรือน เป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาและดูงานในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาก 

รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้เข้ามาช่วยเสริมสิ่งส�าคัญให้กับนายอุ่นเรือนในด้านการ

จัดรูปแบบพื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ และการปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด�าเนินชีวิต โดยสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ศึกษำ ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การผลิต - คัดเลือกชนิดพืช

- การปรับปรุงบ�ารุงดิน

- การคัดเลือกชนิดพืช

- การปรับปรุงบ�ารุงดิน

- การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

- ด้านการท�าเกษตรผสม

ผสาน

- การปรับปรุงบ�ารุงดิน 

การจัดพื้นที่

การจัดการผลผลิต - การทดลองหาวิธีปลูกที่ดี

ที่สุด

- เอาใจใส่และหมั่นตรวจ

แปลงอยู่เสมอ

- ไม่มีการใช้สารเคมีในการ

ผลิตพืช

- ทดลองหาวิธีการที่ดีที่สุด

ในการเพาะเห็ดหอม

- ทดลองท�าเชื้อเห็ดด้วย

ตนเอง

- การใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืช

- การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

ท�าเกษตรผสมผสาน

- การให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

การจัดการทางตลาด - ขยายองค์ความรู้การ

เพาะเห้ดให้กับเกษตรกร

ใกล้เคียง แล้วท�าการรวม

กลุ่มกันขาย

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการแบ่งพื้นที่หลัก ๒ ส่วน คือ ๑) สวนเกษตรผสมผสาน ๒) พื้นที่ส�าหรับเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ โดยแผนงานส�าคัญ 

 l เกษตรผสมผสาน มีการปลูกข่า ขิง ไม้ผล 

 l การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดหอม เห็ดลม เห็ดนางฟ้า และมีพื้นที่ส�าหรับท�าโรงบ่ม 

และโรงเปิดดอกเห็ด

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 l มกีารเพิม่ธาตอุาหารในดนิ ด้วยการน�าก้อนเหด็ทีอ่อกดอกเสรจ็แล้วน�าไปเป็นปุย๋ให้กบั

สวนผสมผสาน

 l มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองในศูนย์เรียนรู้ฯ 

 l มีการศึกษาและทดลองขยายพันธุ์เห็ดด้วยตนเอง ซึ่งผลที่ได้สามารถลดอัตราการสูญ

เสียจ�านวนก้อนเชื้อเห็ดจากเดิม ๑๐-๑๕% เหลือเพียง ๕% และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.เห็ดหอม

๒.เห็ดลม

๓.เห็ดนางฟ้า

๔.ขิง-ข่า

๕.ไม้ผล

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

พืชผัก 

เห็ด 

ไม้ผล 

๕.๕ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

พืชผัก  

เห็ด  

ไม้ผล 

๕.๖ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช  

๕.๗ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ ปลูกไม้ผล ๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐๒ ปลูกพืชผัก ๑๕,๐๐๐

๓ เพาะเห็ดหอม ๓๙๐,๐๐๐

๔ เพาะเห็ดหลินจือและผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ ๑๑๗,๐๐๐

๕ เพาะเห็ดลมป่า ๘,๐๐๐

๖ เพาะเห็ดนางฟ้า ๒๐,๐๐๐

๗ ปลูกกาแฟ ๑๐,๐๐๐

๘ ไร่เมี่ยง ๑๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๖๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ศูนย์เรียนรู้มีการท�าสวนผสมผสาน โดยจะแบ่งพ้ืนที่ส�าหรับการลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือผัก 

และสัตว์ ของครัวเรือน ส่วนที่เหลือสามารถด�าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนจากสวน

ผสมผสาน

l มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการเพาะเห็ดของตนเองและชุมชนให้อยู่รอดอย่างสุจริต โดย

ต้องสามารถต่อรองกับตลาดโดยไม่ท�าการเบียดเบียนผู้อื่น

l มีการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ฯ ว่าสิ่งที่จะต้องท�าอย่างไม่ลดละ คือ การด�าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท�าเกษตรผสมผสาน เน่ืองจากเห็ดหากวันหน่ึงล้ม ก็ยังคงมี

เกษตรผสมผสานที่จะคอยเกื้อกลูครอบครัวได้อย่างแน่นอน

l มีการปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

l มกีารใช้ชวีติแบบพอเพยีง และท�าสวนผสมผสานโดยผกัและสตัว์ทีเ่หลอืจากการบรโิภคถงึ

น�าไปขาย และมีการขยายองค์ความรู้ในการท�าเกษตรผสมผสาน และเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจให้กับ

คนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกในละแวกชุมชนน�าไปปฏิบัติตามกว่า ๘๐% 

ของคนในชุมชน

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
ได้ยึดถือปฏิบัติในอาชีพเดิมที่บรรพบุรุษมอบให้ และผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มไปอย่าง

ลงตวั พืน้ทีไ่ด้ใช้ประโยชน์สงูสดุ มรีายได้จากการจ�าหน่ายผลผลติอย่างต่อเนือ่ง ชวีติความเป็นอยูข่อง

ครอบครัวดีขึ้นตามล�าดับ มีเงินเก็บออม สามารถส่งบุตรสาวให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง สมาชิกใน

ครอบครัวได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้อุดมการณ์ เรียนรู้กิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม รักในบ้าน

เกิดเมืองนอน ไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษ ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มอบน�้าใจ แนะน�าสิ่ง

ดีๆ  ให้กบัเพือ่นบ้าน ผลผลติทีผ่ลดิอกออกผลในแปลงจงึมใิช่เพยีงผลผลติของพชื เหด็อย่างเดยีวเท่านัน้ 

แต่เป็นการผลบิานของความมุง่มัน่ตัง้ใจ คณุความดทีีป่รารถนาให้ผูอ้ืน่ได้รบัความสขุ ดอกผลจากการ

เดินตามเส้นทางบรรพบุรุษ น้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มาปรบัใช้จนเป็น

สถานทีเ่รยีนรู ้เหมาะส�าหรบัผูส้นใจทัว่ไปหรอืเยาวชนได้เข้ามาพกัพงิอาศยั เรยีนรูอ้ย่างใกล้ชดิ สมัผสั

องค์ความรู ้น้อมน�าแนวพระราชด�าร ิมองเหน็วถิชีวีติ อยูอ่ย่างไม่ฝืนธรรมชาต ิแต่อยูร่่วมกบัธรรมชาติ

อย่างเกื้อกูล ทรัพยากรสมบูรณ์ บริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม จิตใจพร้อมจะเป็นผู้ให้อย่างเต็ม

ที่ สัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ที่นี่เสมอ ในทุกครั้งของการมาเยี่ยมเยือน

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา มากกว่า ๑,๐๐๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

ส�ำนักงำน กปร.
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l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

l จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร อบต. กศน.

l ผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศ เช่น ทหารของพม่า (มาทุกปีปีละ ๑๐๐-๑๕๐ คน)

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหอม การเพาะเห็ดหลินจือ

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรูแ้ละผลส�าเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้ โดยเฉพาะการผลติเหด็เศรษฐกจิ (การเขีย่

เชื้อเห็ด การผลิตก้อน การเปิดดอก) สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ

l การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

l การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสนิค้าหรือผลติภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และมีตราสญัลกัษณ์ของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๗ ไร่ แบ่งเป็น  

  l พื้นที่อยู่อาศัย    จ�านวน   ๒ งาน

  l พื้นที่บ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก  จ�านวน   ๑  ไร่

  l พื้นที่ปลูกไม้ผล   จ�านวน   ๔  ไร่

  l พื้นที่เพาะเห็ด   จ�านวน   ๑   ไร่ ๒ งาน

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ
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21. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
“กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าบ้านป่าสักงาม”

(ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นายมณเฑียร บุญช้างเผือก (ประธานกลุ่ม)

๑.๒ สถานที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑ บ้านป่าสักงาม ต�าบลลวงเหนือ อ�าเภอดอยสะเก็ด 

         จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ โทร.     ๐๙๔-๔๔๓๖๒๒๑

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

ในอดีตบา้นปา่สกังามเปน็พืน้ทีท่ี่มีต้นสักอยู่เปน็จ�านวนมาก ในช่วงแรก (พ.ศ. ๒๕๐๓) มกีาร

สัมปทานป่าไม้สักของโรงเลื่อยไม้ท�าให้ชาวบ้านได้เข้ารับจ้างในการคัดเลือกไม้ ตีตราไม้ ตัดโค่นไม้ให้

กับผู้รับสัมปทาน ชาวบ้านบางรายลงทุนซื้อช้างมารับจ้างชักลากไม้ และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการน�า

เลื่อยไฟฟ้าเข้ามาและเกิดการท�าไม้เถื่อนเกิดข้ึนโดยพ่อเลี้ยงนอกชุมชน จนในที่สุดคนในชุมชนก็เริ่ม

เป็นผูต้ดั และขายไม้เถือ่นเอง ส่งผลให้บรเิวณผนืป่าทีช่าวบ้านเคยเข้าเกบ็หาอาหาร สมนุไพร กท็�าได้

ยากมากขึ้นเพราะถูกจ�ากัดสิทธิ์อันเป็นผลมาจากสิทธิในการได้รับอนุญาตให้นายทุนได้ใช้ประโยชน์

พืน้ทีป่่า ท�าให้เกดิความขัดแย้งระหว่างนายทนุและชาวบ้านอยูเ่ป็นประจ�า ต่อมาประมาณในปี ๒๕๒๐ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เข้ามาด�าเนินกิจการตัดไม้ (พื้นที่สัมปทาน ประมาณ ๒,๒๐๐ ไร่) ส่งผล

ให้คนในชุมชนเริ่มเข้าไปลักลอบตัดไม้เพื่อการแปรรูป และท�าเฟอร์นิเจอร์ จนเมื่อปี ๒๕๓๕ การตัด

ไม้สกัอย่างมากมายส่งผลให้สภาพทรัพยากรธรรมชาตขิองพืน้ทีเ่สือ่มสภาพลง พืน้ทีต้่นน�า้เสือ่มโทรม 

น�้าธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มแห้งแล้ง และน�้าในชุมชนไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q  (X) ๐๕๑๑๙๘๒ (Y) ๒๐๙๙๔๓๖

ส�ำนักงำน กปร.
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๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
เมื่อคนในชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้อย่างสิ้นเปลือง ต้นไม้ถูก

ตดัท�าลาย  ทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มสภาพลง พืน้ทีต้่นน�า้เสือ่มโทรม ระบบนเิวศเริม่ขาดความสมดลุ  
ท�าให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งพิงธรรมชาติได้ดังเดิม ชาวบ้านเร่ิมปรับเปลี่ยนวิถีการท�ากินโดยออกไป
รับจ้างนอกหมู่บ้านมากขึ้น

ในปี ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ได้ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่กวง บ้านป่าสักงามเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่โครงการ
เข้าด�าเนนิการ โดยมหีน่วยทหารท�าหน้าทีใ่นการป้องกนัการตดัไม้ท�าลายป่า จงึท�าให้ชมุชนไม่สามารถ
ท�าไม้เถือ่นได้ดงัเดมิ คนในชมุชนจงึเริม่ปรบัเปลีย่นแนวทางในการท�ามาหากนิ โดยมหีน่วยงานเข้ามา
ส่งเสริม คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (แม่งานหลัก) กรมพัฒนาที่ดิน และเกษตรอ�าเภอ 
เข้ามาส่งเสริมอาชีพเกษตร (จัดสรรพื้นที่ท�ากินให้ครัวเรือนละ ๑.๕ ไร่) และสอดแทรกแนวคิดเกี่ยว
กบัการจัดการป่าให้กบัคนในชมุชนผ่านการเก็บข้อมลูแบบสอบถามแล้วท�าการสรปุให้คนในชมุชนได้
เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการพาคนในชุมชนไปศึกษาดูงานยังสถานที่ที่มีการจัดการป่าต้นน�้าที่
ประสบความส�าเร็จเพื่อให้เห็นถึงความสุขของการมีทรัพยากร ธรรมชาติที่สมบูรณ์

ส่งผลให้ในช่วงปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓ ชาวบ้านเริม่มคีวามตระหนกัและเริม่มกีารจดัตัง้กลุม่ในการ
ดแูลรกัษาป่า จนปัจจบุนัสายน�า้ และน�า้ตกทีเ่คยแห้งขอดสามารถกลบัมาใช้ประโยชน์ให้กับชมุชนได้
อีกครั้ง

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รบัองค์ความรูจ้ากการเข้าอบรมหลกัสตูรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฝายต้นน�า้ ล�าธารเพือ่การ

อนรุกัษ์และพฒันาทีย่ัง่ยนื การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ การพฒันาเพือ่เพิม่

ศกัยภาพเกษตรกร การพฒันาศกัยภาพปราชญ์ชมุชนในการเผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลย ีเกษตร

ผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกจิพอเพยีง การพัฒนาศกัยภาพ ปราชญ์ชมุชนและแหล่งเรยีนรู ้การพฒันา

ศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างตามแนวพระราชด�าริ การ

พฒันาศกัยภาพกลุ่มผูเ้พาะเลีย้งกบตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การเชือ่มโลหะไฟฟ้า การ

ตีมีด (ขั้นพื้นฐาน) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

จากการมพีระราชด�าริให้จดัตัง้โครงการพฒันาพืน้ทีป่่าขุนแม่กวงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่กวง บ้านป่าสักงามเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่โครงการ

เข้าด�าเนนิการ โดยมหีน่วยทหารท�าหน้าทีใ่นการป้องกนัการตดัไม้ท�าลายป่า จงึท�าให้ชมุชนไม่สามารถ

ท�าไม้เถือ่นได้ดงัเดมิ จึงเริม่ปรบัเปลีย่นแนวทางในการท�ามาหากนิ และในด้านการพฒันาโครงการได้

มแีผนการส่งเสรมิอาชพีและการอนรุกัษ์ ตามรปูแบบผลการศกึษาการพัฒนาของโครงการศนูย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ชุมชนกับทรัพยากรจึงเกิดการเรียนรู้และมีการ

ส�ำนักงำน กปร.
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ปรับความสัมพันธ์ไปสู่การมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ศึกษำ ฯ จำกหน่วยงำนภำยนอก

การผลิต - ด้านอาชีพ

- การจัดสรรพื้นที่ท�ากิจ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

- ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ 

อย่าง

- การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้า

- วัสดุอุปกรณ์

- องค์ความรู้จากการศึกษา

ดูงาน

- แนวคิด วิธีการ และ

บุคลากรในการฟื้นฟูป่า

๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 l มีการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์ป่าที่เป็นทีมงานหลักในการดูแลเร่ืองไฟป่า มีกิจกรรมปลูกป่า 

(ปีละ ๒๐๐ไร่) มีการจัดท�าแนวกันไฟร่วมกับทหารในทุก ๆ ปี มีการจัดตั้งทีมงานในการตรวจลาด

ตระเวนผู้บุกรุกป่า/หาของป่าในช่วงที่ไม่ได้รับอนุญาต

 l มีการจัดท�าฝายดักตะกอน ในพ้ืนที่ป่าต้นน�้าในทุกร่องห้วย และมีการจัดท�าฝายปูน

ประมาณ ๕๐-๖๐ แห่ง 

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ได้แก่ การสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร 

 l การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

 l การจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

 l จัดท�าแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายวิถีชีวิตชุมชนคนอยู่กับป่า 

 l กิจกรรมการป้องกันและท�าแนวกันไฟป่า 

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ชุมชนมีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สามารถด�ารงอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทุนในการท�ามาหากิน ได้แก่ 

การเกษตรผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างชาญฉลาดเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างพออยู่พอ

กนิ โดยการพฒันากลุม่อาชพีเสรมิรายได้ครวัเรอืน ประกอบด้วย กลุม่เลีย้งกบ กลุม่ปุย๋ธรรมชาต ิกลุม่

เลี้ยงหมูป่า กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย กลุ่มสมุนไพร กลุ่มเพาะช�ากล้าไม้

l มกีารร่วมกนัวางแผนการพฒันาเพือ่หาปัญหาและความต้องการของชมุชนอย่างเป็นระบบ

โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ

l มีการสนับสนุนให้กลุ่มแกนน�า เยาวชน ผู้สูงอายุ มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนอยู่

ตลอดเวลา

ส�ำนักงำน กปร.
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l มกีารปลกูป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง มกีารจัดท�าแนวกนัไฟ และมกีารออกกฎระเบยีบ

การเข้าไปหาของป่าเฉพาะช่วงเวลา

l มีการจัดท�าฝายปูนจ�านวน ๖๐ แห่ง และฝายดักตะกอนในทุก ๆ ล�าห้วย

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
สภาพพืน้ทีมี่ความหลากหลายของลกัษณะภมูปิระเทศ มนี�า้ตกเอเฟรม ถ�า้หลวงทีส่วยงาม มี

แหล่งเรียนรู้ส�าหรับศึกษาธรรมชาติมากมาย ที่ส�าคัญที่สุดชุมชนมีความเข้มแข็ง ตระหนักถึงคุณค่า

และเล็งเห็นส�าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยร่วมกันก�าหนด

แนวทางและปฏิบัติตามกฎของชุมชน ชุมชนกับทรัพยากรจึงเกิดการเรียนรู้และมีการปรับความ

สัมพันธ์ไปสู่การมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการปลูกจิตส�านึกกับคนในชุมชนสู่คน

ภายนอก ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด ได้จัดตั้งค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและ             

ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กับสถานที่จริง โดยมีวิทยากรชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดและเดินชม           

เส้นทางเดินธรรมชาติ ซึ่งจะมีจุดส�าคัญที่มีเร่ืองราวองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีเอกลักษณ์             

เฉพาะจุด ท�าให้เกิดการซึมซับความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ๕๓๐ คน/ปี

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ และจากการที่เคยไปเป็นวิทยากร

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l การสร้างฝายต้นน��้าล�าธาร

l การท�าแนวป้องกันไฟป่า

l การเพาะกล้าไม้

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่าย ในการบริหารจัดการป่า ดิน น�้า ด้วย

กิจกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ

l การพัฒนาจุดสาธิต เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและผลส�าเร็จในการบริหารจัดการป่า ดิน น�้า 

ของกลุ่ม

l การประสานความร่วมมือผ่านส�านักงาน กปร. ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนร่วมกัน

ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวนพื้นที่ (ไร่) ๓๗,๐๐๐ ไร่ (ที่ดินของชุมชน ๓๗,๐๐๐ ไร่)

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ
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22. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ นางเจริญศรี ค�าประเสริฐ 
(ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

๑. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้ฯ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางเจริญศรี ค�าประเสริฐ

๑.๒ สถานที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๗ ต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด 

         จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓ โทร.     ๐๘๙-๒๖๕๕๓๘๕

๑.๔ ปีที่จัดตั้ง   พ.ศ. ๒๕๔๕

๑.๕ สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง)

เดมิเกษตรกรประกอบอาชีพท�าไร่เมีย่ง และสวนกาแฟ เนือ่งจากหมูบ้่านทีอ่ยูอ่าศยัมลีกัษณะ

ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง สภาพอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โดยต้องออกจากบ้านแต่เช้าในทุก ๆ 

วันเพื่อเก็บผลผลิต กลับมาถึงบ้านก็จวนค�่า โดยมีรายได้อื่น ๆ มาจากการรับจ้างทั่วไปของสามี ซึ่งมี

งานว่าจ้างไม่แน่นอน ซึ่งในช่วงเวลานั้นสภาวะทางการเงินของครอบครัวมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่

เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่สูงขึ้น รวมทั้งภาระค่าเล่าเรียนของบุตรทั้งสองคนที่จ�าเป็นต้อง

ใช้ให้ลูกเรียนในระดับที่สูง 

๑.๖ พิกัดที่ตั้ง   ๔๗ Q (X) ๐๕๓๔๒๘๐ (Y) ๒๐๙๒๒๘๓

๒. จุดเริ่มต้นของกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
เนื่องจากสภาวะทางการเงินของครอบครัวที่มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของ

ครอบครวัทีส่งูขึน้ รวมทัง้ภาระค่าเล่าเรยีนของบตุรทัง้สองคนทีจ่�าเป็นต้องใช้ให้ลกูเรยีนในระดบัทีส่งู 

จึงหากิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ระหว่างรอเม่ียงและกาแฟให้ผลผลิต และหากิจกรรมที่สร้างรายได้ได้

อย่างต่อเนื่อง และได้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเกิดความสนใจและได้

ส�ำนักงำน กปร.
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ทดลองเข้ามาศกึษาเรยีนรูเ้พือ่หากจิกรรมทีต่นเองถนดัและเหมาะสมกบัครอบครวัมาพฒันาอาชพี ซึง่

ทางศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ กไ็ด้ช่วยเหลือทัง้ต้นทนุการผลติ และองค์ความรู ้แต่ในช่วงแรก 

สิ่งที่ท�าก็ยังไม่ตรงกับความถนัดของเกษตรกร เช่น การเลี้ยงปลาดุก (ไม่ส�าเร็จ) การอบรมเลี้ยงกบ  

(ไม่ส�าเร็จ) เพาะเห็ดนางฟ้า (ขายไม่ได้) เพาะเห็ดหลินจือ(ออกรอบเดียว) จนสุดท้ายได้มาอบรมการ

เพาะเห็ดหอมซึ่งเกษตรกรเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ของตนเองมีความพร้อม และตรงกับความต้องการของ

เกษตรกรทั้งรูปแบบการผลิตและด้านรายได้

๓. องค์ควำมรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 
ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดหอม การแปรรูปอาหาร การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรตัวอย่าง การพัฒนา

เพ่ือเพิม่ศักยภาพของกลุม่อาชพีแปรรูปอาหาร เครือ่งดืม่ และผลติภณัฑ์สมนุไพร การพฒันาศกัยภาพ

ปราชญ์ชุมชนในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่ง

เรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๔. กำรใช้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริมำประยุกต์เพื่อควำมยั่งยืนของกำรผลิต และ
เพื่อควำมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

นางเจริญศรี ค�าประเสริฐ ได้รับองค์ความรู้ส่วนใหญ่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

และจากการทดลองท�าด้วยตนเองของเกษตรกร ซ่ีงเกษตรกรเองได้รับการซึมซับด้านการใช้ข้อมูล

ความรู้มาจากการอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยเกษตรกรหลังจากได้องค์ความรู ้

แล้วได้ท�าการศึกษา ค้นคว้า ทดลองต่อยอดด้วยตนเอง หากประสบปัญหาก็จะของค�าปรึกษาจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยสามารถสรุปความรู้ที่ถูกประยุกต์ได้ดังนี้

กำรประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำด้วยตนเอง จำกศูนย์ฯ จำกหน่วยงำน
ภำยนอก

การผลิต • องค์ความรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

การจัดการผลผลิต • การทดลองหาวิธีปลูกที่ดี
ที่สุด

• การคัดเลือกพันธ์เห็ดที่ 
จะปลูก

• สนับสนุนความรู้พื้นฐานในการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ

• ช่วยแก้ไขปัญหา และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาให้กับศูนย์ฯ

การแปรรูป • การศึกษา พัฒนา และ
ต่อยอดการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์

การจัดการทางตลาด • วิเคราะห์ความต้องการ
และปริมาณของเห็ด
แต่ละชนิดในแต่ละช่วง
เวลาของปี

• มีการกระจายสินค้าสู่
ลูกค้าทั้งทางตลาดปกติ 
และทาง Online
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๕. แผนงำน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑ แผนงานส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ 

พื้นที่ศูนย์เรียนรู้อยู่ในพื้นที่บ้านของนางเจริญศรี โดยมีการแบ่งพื้นที่ เป็น ๔ พื้นที่หลัก คือ 

  ๑. พื้นที่อาคารอบรม

  ๒. โรงเรือนเพาะเห็ด

  ๓. อาคารแปรรูป

  ๔. โรงนึ่งเห็ด

๕.๒ กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ

 l มีการใช้มีมีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คือ เห็ดหอม

 l มีการเลี้ยงสัตว์ คือ ผึ้งชันรงค์ และ ไก่พื้นเมือง

๕.๓ ปฎิทินการผลิตในรอบปี

กำรผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

๑.เห็ดหอม

๕.๔ การจัดการผลผลิต

กำรผลิต บริโภคภำยในครัวเรือน จ�ำหน่ำย บริโภคภำยในครัวเรือนและจ�ำหน่ำย

เห็ด 

ผึ้งชนรงค์ 

ไก่พื้นเมือง 

๕.๕ การแปรรูปผลผลิต

ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป
ด้วยตัวเอง

ที่ผลิตและแปรรูป
โดยกลุ่ม/สหกรณ์

น�ำผลผลิตจำกที่อื่นมำ
แปรรูปโดยตนเอง

น�ำผลผลิตจำกที่อื่น
มำแปรรูปโดยกลุ่ม

เห็ด 

๕.๖ การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต

ชนิด ขำยเอง ขำยผ่ำนกลุ่ม พ่อค้ำรับซื้อ

เห็ด 

ข้าวเกรียบเห็ดหอม 

สบู่เห็ดหอม 

สบู่พรอบเพอลิส 

๕.๗ แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต

ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้ำคนกลำง หน่วยงำนรัฐ Retail Store Online

พืช  

แปรรูป  

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๘ ตารางสรุปผลผลิตและรายได้

ที่ กิจกรรม รำยได้ (บำท) ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม (บำท)

๑ เพาะเห็ดหอม ๑๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๒ ขายก้อนเชื้อเห็ด ๒๐,๐๐๐

๓ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอมและผลผลิต
การเกษตร

๔๐,๐๐๐

๔ ปลูกกาแฟ ๒๐,๐๐๐

๕ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๑๐,๐๐๐

รวมรำยได้ทั้งหมด ๒๓๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐

๖. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ
l ศนูย์เรยีนรูฯ้ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา และต่อยอดการด�าเนนิการเพาะพนัธุเ์หด็เศรษฐกจิ

อยู่เสมอ โดยจะมีการศึกษาหาความรู้ มีการทดลองท�า และมีการขอค�าปรึกษาจากผู้รู้

l ศนูย์เรยีนรูม้คีวามเป็นเกษตรทีม่วีถีิชวีติทีเ่รยีบง่ายอยูแ่ล้วแต่เดมิ โดยจะมกีารปลกูพชื และ

เลี้ยงสัตว์ (ไก่) เพื่อใช้กินในครัวเรือนเพ่ือเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และหากเหลือก็จะน�าไป            

แบ่งปันให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

๗. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ
หลงัจาก ทีค่รอบครัวได้ประกอบอาชพีเพาะเห็ดหอม เป็นรายได้ระหว่างระหว่างรอเมีย่ง และ

กาแฟให้ผลผลิต ค่อยๆ เพิ่มก�าลังการผลิต ขยายโรงเพาะเห็ดตามก�าลัง ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็น

หลกัในการด�าเนนิกิจกรรม เพิม่ชนดิเหด็นางฟ้า และเหด็หลนิจอืเพือ่สร้างความหลากหลาย นอกจาก

การเพาะเห็ดหอมเป็นหลักแล้ว ได้สังเกตว่าในช่วงที่เห็ดหอมล้นตลาด เห็ดหอมตกเกรด หรือเศษ           

เห็ดหอมหลังจากการตัดแต่ง เกษตรกรน�ามาดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้ด�าเนินการรวมกลุ่ม                

แม่บ้านเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในหมู่บ้านเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ ท่ีมีลักษณะเฉพาะของกลุ่ม พัฒนาเป็น

สินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชน ตลอดจนน�าผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนมาแปรรูปร่วมกับเห็ดหอม 

ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของกลุ่ม ได้แก่ น�้าพริกเผาเห็ดหอม ข้าวเกรียบเห็ดหอม ข้าวเกรียบงา ข้าวเกรียบ

ฟักทอง สร้างรายได้เสรมิให้กบัสมาชิกในกลุม่เป็นอย่างด ีและช่วยลดปัญหาผลผลติล้นตลาด สามารถ

ใช้ประโยชน์ จากเห็ดหอมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนในทุกวันนี้มีอาชีพที่มั่นคง มีกิจกรรมด�าเนินอยู่

ตลอดเวลา สมาชิกในครอบครัว มีโอกาสเจอกันและช่วยเหลือกันท�างานอย่างมีความสุข มีรายได้เข้า

มาจุนเจือครอบครัวอย่างต่อเนื่อง มีเงินเก็บออม รู้จักการวางแผน การรวมกันท�างานเป็นทีม ได้มี

โอกาสชักชวน และแนะน�าให้เกษตรกรเพื่อนบ้าน หันมาประกอบอาชีพเพาะเห็ดเสริมอาชีพ โดยไม่

ละทิ้งอาชีพเดิม สามารถท�าควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว โดยเกษตรกรเองได้ท�าหน้าที่เป็นครูคนแรกที่

ได้รเิริม่สร้างอาชพีเพาะเหด็ให้เกิดขึน้ ในหมูบ้่านเป็นครัง้แรกการรวมกลุม่แปรรปูมคีวามเข้มแข็ง เกดิ

สนิค้าทีม่ชีือ่เสยีงของกลุม่อยูห่ลายชนดิ จนสามารถจดัตัง้เป็นวิสาหกจิชมุชน ปัจจบุนัศนูย์เรยีนรูฯ้ ได้

กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มแปรรูปให้กับผู้สนใจ หรือ

เยาวชนที่ต้องการมาพักแรมเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวตัวเองอย่างใกล้ชิด

ส�ำนักงำน กปร.
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๘. จ�ำนวนผู้เข้ำชมและศึกษำดูงำน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา จ�านวน ๓๕๑ คน

๙. กำรถ่ำยทอดและขยำยผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชำชนและผู้ที่สนใจ
l การประสานผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

l การติดต่อเข้ามาเองจากการบอกต่อ

๑๐. หลักสูตรอบรม เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
l มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหอม และการแปรรูปเห็ดหอม

๑๑. แนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป
l การขยายความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะเร่ืองเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (การ

เขี่ยเชื้อเห็ด การผลิตก้อน การเปิดดอก) สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่สนใจ 

l การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

l เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ 

l การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๒. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภำพประกอบ
๑)  แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ

  พื้นที่ด�าเนินการ ประมาณ  ๑๕ ไร่  แบ่งเป็น

  l พื้นที่อยู่อาศัยและโรงเห็ด  จ�านวน    ๑ ไร่

  l พื้นที่สวนกาแฟ   จ�านวน  ๑๔ ไร่

ส�ำนักงำน กปร.
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๒)  ภาพประกอบ
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23. ศูนย์เรียนรู้ฯ อุทยานเรียนรู้บ้านปางจ�าปี

อุทยานการเรียนรู้บ้านปางจ�าปี

ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายสุจิตต์ ใจมา

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๔๐๔๙๗๒

สถานที่ตั้ง : บ้านปางจ�าปี หมู่ที่ ๗ ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดที่ตั้ง  :  ๔๗ Q ๐๕๓๒๐๐๙ ๒๐๘๙๙๑๓

อทุยานการเรียนรู้บ้านปางจ�าปี เป็นแหล่งเรียนรูใ้นการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ด้านการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายกิจกรรม  มีผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง คือนายสุจิตต์  ใจมา ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านปางจ�าปี ผู้ขับเคลื่อนในการปลูกจิตส�านึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและ

คณุประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ โดยเฉพาะป่าไม้  มคีวามอดุมสมบรูณ์ของผืนป่า ล�าห้วย ล�าธาร

และสัตว์น�้า ท�าให้ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญ ร่วมกันก�าหนดกฎระเบียบในการอนุรักษ์ป้องกัน

รกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเข้มงวดและปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  คนกบัป่าอาศยัพึง่พากนั  เกดิความ

ผูกพันและหวงแหน ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ดังนี้

l พิธีบวชป่า และสืบชะตาล�าน�้าแม่ลาย

ได้มกีารน�าความเชือ่และศรทัธาของชาวบ้าน มาใช้ในการอนรุกัษ์ล�าน�า้แม่ลายน้อย และรกัษา

ผนืป่าบ้านปางจ�าปี โดยใช้พธิกีารทางสงฆ์ ซึง่เป็นสิง่ทีค่นพืน้เมอืงชาวเหนอืให้ความเคารพและศรัทธา

มาเป็นหลกัในพธิกีาร แนวคดิการสบืชะตาล�าน�า้แม่ลายน้อย เป็นแนวคิดเดยีวกบัการสบืชะตาหมูบ้่าน 

หรือการสืบชะตาคน เพื่อให้คนอายุยืน ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตราย ส่วนการบวชป่า 

คล้ายกับการบวชคน เมื่อใครจะมาตัดไม้ท�าลายป่า แต่เห็นผ้าเหลืองผูกอยู่บนต้นไม้ ซึ่งคนพื้นเมือง

จะถือมาก จะคิดว่าต้นไม้ต้นนั้นมีเทพารักษ์คุ้มครองอยู่ กลัวบาปและไม่กล้าตัดต้นไม้ในที่สุด 
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23. ศูนย์เรียนรู้ฯ อุทยานเรียนรู้บ้านปางจ าปี 
 

อุทยานการเรียนรู้บ้านปางจ าปี 
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายสุจิตต์ ใจมา 
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-7404972 
สถานที่ตั้ง : บ้านปางจ าปี หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดท่ีตั้ง  :  47Q 0532009 2089913 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุทยานการเรียนรู้บ้านปางจ าปี เป็นแหล่งเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายกิจกรรม  มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง คือนายสุจิตต์  ใจมา  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านปางจ าปี ผู้ขับเคลื่อนในการปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะป่าปม้  มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ล าห้วย ล าธารและสัตว์น้ า ท าให้ชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญ  ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบในการอนุรักษ์ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เข้มงวดและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  คนกับป่าอาศัยพ่ึงพากัน  เกิดความผูกพันและหวงแหน ซึ่งมีรายละเอียด
ของกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ดังนี้ 

- พิธีบวชป่า และสืบชะตาล าน้ าแม่ลาย 
ปด้มีการน าความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้าน มาใช้ในการอนุรักษ์ล าน้ าแม่ลายน้อย และรักษาผืนป่า

บ้านปางจ าปี โดยใช้พิธีการทางสงฆ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนพ้ืนเมืองชาวเหนือให้ความเคารพและศรัทธามาเป็นหลักใน
พิธีการ แนวคิดการสืบชะตาล าน้ าแม่ลายน้อย เป็นแนวคิดเดียวกับการสืบชะตาหมู่บ้าน หรือการสืบชะตาคน 
เพ่ือให้คนอายุยืน ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตราย ส่วนการบวชป่า คล้ายกับการบวชคน เมื่อใคร
จะมาตัดปม้ท าลายป่า แต่เห็นผ้าเหลืองผูกอยู่บนต้นปม้ ซึ่งคนพ้ืนเมืองจะถือมาก จะคิดว่าต้นปม้ต้นนั้นมี
เทพารักษ์คุ้มครองอยู่ กลัวบาปและปม่กล้าตัดต้นปม้ในท่ีสุด  

- การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า (วังปลา)  
เป็นการจัดแนวอนุรักษ์เพ่ือให้ปลาสามารถอยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ปด้ โดยเริ่มแรกของการท าโครงการ

มีเสียงตอบรับจากชาวบ้านทั้งที่เห็นด้วยและปม่เห็นด้วย เนื่องจากชาวบ้านกลัวว่าถ้าอนุรักษ์แล้วจะปม่สามารถ

ส�ำนักงำน กปร.
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l การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า (วังปลา) 

เป็นการจัดแนวอนรัุกษ์เพือ่ให้ปลาสามารถอยูอ่าศยัและเพาะพนัธุไ์ด้ โดยเร่ิมแรกของการท�า

โครงการมีเสยีงตอบรับจากชาวบ้านทัง้ท่ีเห็นด้วยและไม่เหน็ด้วย เนือ่งจากชาวบ้านกลวัว่าถ้าอนรุกัษ์

แล้วจะไม่สามารถหาปลาได้อีก ทางแกนน�าหมู่บ้านได้ท�าความเข้าใจถึงการบริหารจัดการ โดยจะ

ก�าหนดขอบเขตการอนุรักษ์เพียง ๕๐๐ เมตรเท่านั้น ซึ่งถ้านอกเหนือจากเขตที่ก�าหนดก็สามารถหา

ปลาได้ตามปกติ และแกนน�าชุมชนได้ทดลองท�าแบบวัดใจ กับชุมชน โดยการขอโอกาสเพียง ๕-๖ 

เดือน ถ้าปลามีไม่มากขึ้นจะยกเลิกไป ภายหลังจากนั้นเพียง ๕ เดือน ชาวบ้านต้องขยายแนวอนุรักษ์

ออกไปเป็น ๑,๐๐๐ เมตร เนือ่งจากชาวบ้านสงสารปลาเลก็ปลาน้อยทีอ่ยูอ่ย่างแออดั ปัจจบุนัปลาใน

เขตวงัปลามปีรมิาณมากและมขีนาดล�าตวัทีใ่หญ่ โดยเฉพาะปลาปงุ และปลาปีกเหลอืง ทีเ่หน็ได้อย่าง

ชัดเจน กุ้งและปูก็มีมาก โดยเฉพาะเต่าปูลู ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ก็มีให้เห็นที่วังปลา

l การท�าโฉนดชุมชน (การจัดการที่ดินท�ากินของชุมชน)

การท�าโฉนดชุมชนเป็นแนวคิดท่ีต้องการแก้ไขปัญหาเร่ืองแนวเขตพ้ืนที่ท�ากินของชุมชนให้มี

ความชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ป่าในเขตบ้านปางจ�าปี อยู่ในเขตป่าสงวนไม่สามารถออกโฉนดหรือ                 

แนวเขตที่ชัดเจนได้ 

พืน้ทีป่่าท้ังหมดบริเวณบ้านปางจ�าปี มทีัง้หมด ๑๕,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ ๕,๐๐๐ 

ไร่ ป่าไม้ใช้สอย ๗,๐๐๐ ไร่ และพืน้ทีท่�ากนิและทีอ่ยูอ่าศยัท้ังหมด ๓,๐๐๐ ไร่ แกนน�าได้ลงรายละเอยีด

ถึงการแบ่งขอบเขตพืน้ทีท่ีค่นในชมุชนเป็นเจ้าของอย่างชดัเจน โดยมเีจ้าของทีแ่ต่ละแปลงเป็นผูช้ีแ้นว

เขตและตกลงกบัเจ้าของแปลงตดิกนัด้วยความประนปีระนอม โฉนดชมุชนปางจ�าปี จงึเกิดขึน้จากการ

มีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ ทั้งมีการตรวจสอบและก�าหนดข้อ

ตกลงด้วยความพอใจของทุกฝ่าย ช่วยลดความขัดแย้งเรื่องปัญหาการแก่งแย่งที่ดินท�ากินด้วยกันเอง 

ทั้งยังช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ทหาร       

อีกด้วย

l การท�าแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า

การท�าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมการอนุรักษ์ที่ส�าคัญที่ต้องท�าเป็น

ประจ�าทุกปี อีกทั้งต้องเฝ้าระวังไฟป่า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ที่มักจะเกิดไฟป่า ซ่ึงต้อง          

ช่วยกนัดบัไฟ เพือ่ไม่ให้เข้าไปเผาไหม้บรเิวณป่าอนรุกัษ์ แนวเขตอนรุกัษ์พันธุส์ตัว์ป่า หรอือทุยานการ

เรยีนรูฯ้ และบรเิวณล�าน�า้แม่ลายน้อย บรเิวณล�าห้วยทีใ่ช้น�า้ในการอปุโภคและบรโิภค เมือ่ท�าแนวกนั

ไฟเสร็จแล้ว อีกประมาณ ๑๐ วัน หรือ ๒ อาทิตย์ ต้องมีการไปท�าความสะอาดซ�้า เนื่องจากใบไม้                  

กิ่งไม้ มักจะร่วงและหล่นเป็นเชื้อเพลิงได้

l การท�าฝายชะลอความชุ่มชื้นของน�้า

การท�าฝายชะลอน�า้ เป็นกจิกรรมหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัในการฟ้ืนฟลู�าน�า้แม่ลายน้อย ฝายชะลอ

น�า้จะท�าหน้าทีใ่นการกัน้ตะกอนไม่ให้ไหลลงสูล่�าน�า้แม่ลายน้อยให้เกดิความตืน้เขนิ อกีทัง้ยงัสามารถ

เก็บความชุ่มชื้นเก็บน�้าไว้ได้ดี ปัจจุบันฝายของบ้านปางจ�าปี มีทั้งหมด ๑๕๐ ฝาย ท�าให้จากเดิมที่มี

น�้าสาขาเพียง ๗ สาขา มารวมกันเป็นล�าน�้าแม่ลายน้อย ปัจจุบันมีน�้าสาขาไหลเพิ่มถึง ๑๗ สาขา จาก

ส�ำนักงำน กปร.
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ปริมาณน�้าสาขาที่ไหลเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ล�าน�้าแม่ลายน้อยมีปริมาณน�้าที่เพิ่ม

มากขึ้น และมีที่อยู่อาศัยให้ปลามากขึ้น ตลอดจนท�าให้สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น

l กฎระเบียบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความสงบสุข

ทางชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งกฎดังกล่าว เพื่อเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับของชุมชนปางจ�าปี                  

เกี่ยวกับการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความสงบสุข โดยก�าหนดความหมาย 

รายละเอียด และหน้าที่ชัดเจน ท�าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้เป็นอย่างดี

l ธนาคารชุมชนคนรักษ์ป่าบ้านปางจ�าปี

จัดตั้งขึ้นโดยการเชื่อมโยงจากการอนุรักษ์น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนและเกิด

เป็นการออมของชุมชนข้ึน ซึง่ปัจจบุนัได้เอ้ือประโยชน์ให้กบัคนในชมุชนเป็นทัง้แหล่งการออมเงนิ การ

ฝากเงิน และสามารถกู้ยืมเงินภายในชุมชนด้วยกันเอง ทั้งยังได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าธนาคาร

พาณิชย์ และมีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่าแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ท�าให้เกิดเงินหมุนเวียนขึ้นในชุมชน 

ส�ำนักงำน กปร.
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24. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ (ผึ้งโก๋นหรือผึ้งโพรง)

ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายประพันธ์ แหลงแก้ว

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๖๑-๓๖๘๕๐๙๗

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๘ บ้านปางก�าแพงหิน ต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดที่ตั้ง  :  ๔๗ Q ๐๕๓๖๗๘๙ ๒๐๙๕๔๕

ป่าชมุชนบ้านปางก�าแพงหนิ มพีืน้ทีท่ัง้หมด ๓,๖๑๐ ไร่ คนในชุมชนส่วนใหญ่ มอีาชพีท�าสวน

กาแฟ หาของป่าและน�้าผึ้งจากผึ้งป่า รายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัวไม่ต่อเนื่อง มีเฉพาะช่วงที่กาแฟ

ให้ผลผลิต ซึ่งจะให้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ในด้านของการรักษาทรัพยากรในพื้นที่ คนในชุมชนยังขาด

ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของชุมชน ขาดการ 

บูรณาการและจัดการระหว่างการอนุรักษ์ป่าไม้และการเลี้ยงผึ้งร่วมกัน มุ่งเพียงเพื่อหารายได้ให้กับ

ครอบครัว และยังไม่ให้ความส�าคัญด้านการอนุรักษ์และรักษาป่าไม้เท่าที่ควร

ส�ำนักงำน กปร.
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แต่หลังจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้ และปลูกจิตส�านึกเรื่องการอนุรักษ์ป่าและ

ทรัพยากรธรรมชาติ การหาอาชีพเสริมร่วมกับป่าโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทุกคนเร่ิมเห็นความ

ส�าคัญของทรัพยากร และร่วมกันฟื้นฟูและรักษา จนปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ในการด�าเนินกิจกรรม

ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการมส่ีวนร่วมของคนในชุมชนรปูแบบคนอยูก่บัป่า อย่างเกือ้กูล

กัน จากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาแต่คร้ังอดีต โดยเฉพาะการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติหรือผึ้ง

โก๋น (ผึง้โพรง) เป็นทีม่าของอาชพีการเลีย้งผึง้ทีป่ระสบความส�าเรจ็  จนสามารถพฒันาเป็นอาชพีเสรมิ

รายได้และเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้นในชุมชนมีจ�านวนสมาชิก ๑๗ ครัวเรือน เกิดผลิตภัณฑ์จาก

ผึ้งหลากหลายชนิดจนเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชน

ส�ำนักงำน กปร.
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25. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

นางอ�านวย ยอดค�าปา

ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นางอ�านวย ยอดค�าปา

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๓-๕๖๙๖๑๘๑/๐๘๐-๔๙๓๔๙๕๗

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๒ ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดที่ตั้ง  : ๔๗ Q ๐๕๑๖๐๕๔ ๒๐๗๙๕๙๒

เป็นศูนย์เรียนรู้ประเภทเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โดยการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เน้นการท�านาเป็นหลักสลับหมุนเวียนกับการ

ปลูกพืชไร่ พืชผักหลังการท�านา เนื่องจากพ้ืนที่มีระบบชลประทานเกษตรกรมีน�้าเพียงพอส�าหรับใช้

ประโยชน์จงึลดพืน้ทีแ่หล่งน�า้ลง ขดุสระเฉพาะส�าหรบัเลีย้งปลานลิ ปลาดกุ เพือ่เป็นอาหารและสร้าง

รายได้เสริมเท่านัน้ สร้างบ่อส�าหรับเพาะเลีย้งและขยายพนัธุก์บ ผลติลกูกบและกบเนือ้จ�าหน่าย รอบๆ

บริเวณบ้านได้ปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้านที่สามารถน�ามาประกอบอาหารและจ�าหน่าย   ซึ่งช่วย

ลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวเป็นอย่างมาก รวมทั้งปลูกไม้ผลต่าง ๆ ในพ้ืนที่โดยเฉพาะกล้วยน�้าว้าสาย

พันธุ์มะลิอ่อง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้น�าผลผลิตต่าง ๆ 

ในแปลงไปจ�าหน่ายด้วยตนเอง ท�าให้ทราบกลไกของตลาดและน�ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการ                

ผลิตได้   
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25. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ นางอ านวย ยอดค าปา 
 

ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นางอ านวย ยอดค าปา 
หมายเลขโทรศัพท์ : 083-5696181/080-4934957 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 198 หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดท่ีตั้ง  : 47Q 0516054 2079592 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

เป็นศูนย์เรียนรู้ประเภทเกษตรทฤษฏีใหม่ ปด้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เน้นการท านาเป็นหลักสลับหมุนเวียนกับการปลูกพืชปร่ พืชผัก
หลังการท านา เนื่องจากพ้ืนที่มีระบบชลประทานเกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับใช้ประโยชน์จึงลดพ้ืนที่แหล่งน้ า
ลง ขุดสระเฉพาะส าหรับเลี้ยงปลานิล ปลาดุก เพ่ือเป็นอาหารและสร้างรายปด้เสริมเท่านั้น สร้างบ่อส าหรับ
เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ผลิตลูกกบและกบเนื้อจ าหน่าย รอบๆบริเวณบ้านปด้ปลูกพืชผักสวนครัว ผัก
พ้ืนบ้านที่สามารถน ามาประกอบอาหารและจ าหน่าย   ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวเป็นอย่างมาก รวมทั้ง
ปลูกปม้ผลต่างๆในพ้ืนที่โดยเฉพาะกล้วยน้ าว้าสายพันธุ์มะลิอ่อง ที่สามารถสร้างรายปด้ให้กับเกษตรกรปด้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ยังปด้น าผลผลิตต่างๆในแปลงปปจ าหน่ายด้วยตนเอง ท าให้ทราบกลปกของตลาดและน ามา
เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตปด้     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ส�ำนักงำน กปร.
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ปัจจุบันชีวิตครอบครัวมีความสุข สมาชิกครอบครัวมีกิจกรรมได้ท�าร่วมกัน ชีวิตความเป็น

อยู่ดีขึ้น มีเงินเก็บออม แม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ แต่ก็สามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆตามก�าลัง

และสภาพร่างกายที่เอื้ออ�านวย แม้บางกิจกรรมต้องลดก�าลังการผลิตลงก็ตาม แต่ก็สามารถแบ่งปัน

ช่วยเหลอืส่วนรวม ตลอดจนเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละตวัอย่างของการท�าเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่

ให้กบัผูส้นใจทัว่ไปได้เข้ามาเรยีนรูแ้ละน�าไปประยกุต์ใช้ในพืน้ทีข่องตน พืน้ทีด่�าเนนิการทัง้สิน้จ�านวน 

๒๑ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย/ปลูกพืชผัก/ไม้ผล จ�านวน ๒ ไร่ พื้นที่ท�านา โดยจ�านวน ๑๘ ไร่ และ

พื้นที่บ่อเลี้ยงปลา/เลี้ยงกบ จ�านวน ๑ ไร่

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

4-304 
 

ปัจจุบันชีวิตครอบครัวมีความสุข สมาชิกครอบครัวมีกิจกรรมปด้ท าร่วมกัน ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มี
เงินเก็บออม แม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ แต่ก็สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆตามก าลังและสภาพร่างกายที่
เอ้ืออ านวย แม้บางกิจกรรมต้องลดก าลังการผลิตลงก็ตาม แต่ก็สามารถแบ่งปันช่วยเหลือส่วนรวม ตลอดจน
เป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างของการท าเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ให้กับผู้สนใจทั่วปปปด้เข้ามาเรียนรู้และ
น าปปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตน พ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 21 ปร่ แบ่งเป็น พ้ืนที่อยู่อาศัย/ปลูกพืชผัก/ปม้
ผล จ านวน 2 ปร่ พ้ืนที่ท านา โดยจ านวน 18 ปร่ และพ้ืนที่บ่อเลี้ยงปลา/เลี้ยงกบ จ านวน 1 ปร่ 
 

 
26. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ นายศรีอินทร์ อินทร์สัน 

 
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายศรีอินทร์ อินทร์สัน 
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-1798005   
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 22/2 หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดท่ีตั้ง  : 47Q 0528562 2086123 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ปด้เข้าปป
ศึกษาเรียนรู้และรับการฝึกอบรมวิชาการเกษตร จากโครงการหลวงตีนตก และศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และน า
ความรู้ ปัจจัยการผลิตที่ปด้รับมาทดลองปฏิบัติในพ้ืนที่และความถนัดของตนเอง ปด้วางแผนด าเนินกิจกรรม
การเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ทุกวันนี้พ้ืนที่ปด้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีแหล่งอาหาร
บริโภคในครัวเรือน พืชที่ปลูกสร้างรายปด้มีทั้งพืชอายุหลายปี และพืชล้มลุก ท าให้มีรายปด้ต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สนใจและเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน 

 
 
 
 
 
 

26. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

นายศรีอินทร์ อินทร์สัน

ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายศรีอินทร์ อินทร์สัน

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๗-๑๗๙๘๐๐๕  

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ที่ ๕ ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดที่ตั้ง  : ๔๗ Q ๐๕๒๘๕๖๒ ๒๐๘๖๑๒๓

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้

เข้าไปศึกษาเรียนรู้และรับการฝึกอบรมวิชาการเกษตร จากโครงการหลวงตีนตก และศูนย์ศึกษา                

การพัฒนาฯ และน�าความรู้ ปัจจัยการผลิต

ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในพื้นที่และความ

ถนัดของตนเอง ได้วางแผนด�าเนินกิจกรรม

การเกษตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของ

พื้นที่ ทุกวันนี้พื้นที่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่าง

เตม็ที ่มแีหล่งอาหารบรโิภคในครัวเรือน พชื

ที่ปลูกสร้างรายได้มีทั้งพืชอายุหลายปี และ

พืชล้มลุก ท�าให้มีรายได้ต่อเนื่อง ปัจจุบัน

เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับผู้สนใจและเป็นจุด

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบ

ผสมผสาน
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27. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ นางนงนุช พันธุราษฎร์ 

 
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นางนงนุช พันธุราษฎร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-1831107 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 33 หมู่ที่ 2 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดท่ีตั้ง  : 47Q 0515872 2082798 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ภายหลังที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปด้เข้ามารับการอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ปด้น า องค์ความรู้ที่ปด้ปปเรียนรู้กลับมาพัฒนาการปลูกพืชผัก
ในพ้ืนที่ โดยเปลี่ยนจากการผลิตพืชผักเคมีมาเป็นผักปลอดสารพิษ พยายามลดการใช้สารเคมีให้ปด้มากที่สุด 
หากจ าเป็นต้องใช้จะมีระยะปลอดภัยส าหรับการน าปปบริโภคและจ าหน่าย ด้วยความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
ปด้ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม รูปแบบการด าเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย
สารพิษ ปด้เริ่มเพ่ิมชนิดของพืชผักที่ปลูก สร้างความหลากหลาย มีผลผลิตหลากประเภทจ าหน่ายให้ลูกค้า 
วางแผนผลิตเป็นรุ่นๆ สร้างรายปด้ต่อเนื่อง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในยามที่ราคาผลผลิตตกต่ า พืชหลักที่ปลูกสลับ
หมุนเวียนกันปป ประกอบด้วย พริกหนุ่ม มะเขือเทศ มะเขือม่วง กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก แตงกวา ถั่วฝักยาว 

ส�ำนักงำน กปร.
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27. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
นางนงนุช พันธุราษฎร์

ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นางนงนุช พันธุราษฎร์

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๖-๑๘๓๑๑๐๗

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๒ ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดที่ตั้ง  : ๔๗ Q ๐๕๑๕๘๗๒ ๒๐๘๒๗๙๘

4-305 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ นางนงนุช พันธุราษฎร์ 

 
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นางนงนุช พันธุราษฎร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-1831107 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 33 หมู่ที่ 2 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดท่ีตั้ง  : 47Q 0515872 2082798 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ภายหลังที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ปด้เข้ามารับการอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ปด้น า องค์ความรู้ที่ปด้ปปเรียนรู้กลับมาพัฒนาการปลูกพืชผัก
ในพ้ืนที่ โดยเปลี่ยนจากการผลิตพืชผักเคมีมาเป็นผักปลอดสารพิษ พยายามลดการใช้สารเคมีให้ปด้มากที่สุด 
หากจ าเป็นต้องใช้จะมีระยะปลอดภัยส าหรับการน าปปบริโภคและจ าหน่าย ด้วยความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
ปด้ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม รูปแบบการด าเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย
สารพิษ ปด้เริ่มเพ่ิมชนิดของพืชผักที่ปลูก สร้างความหลากหลาย มีผลผลิตหลากประเภทจ าหน่ายให้ลูกค้า 
วางแผนผลิตเป็นรุ่นๆ สร้างรายปด้ต่อเนื่อง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในยามที่ราคาผลผลิตตกต่ า พืชหลักที่ปลูกสลับ
หมุนเวียนกันปป ประกอบด้วย พริกหนุ่ม มะเขือเทศ มะเขือม่วง กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก แตงกวา ถั่วฝักยาว 

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ภายหลังที่เจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ ได้เข้ามารับการอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้น�าองค์ความรู้ที่ได้ไปเรียนรู้กลับมา

พฒันาการปลูกพชืผกัในพืน้ท่ี โดยเปลีย่นจากการผลิตพชืผกัเคมมีาเป็นผกัปลอดสารพษิ พยายามลด

การใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุด หากจ�าเป็นต้องใช้จะมีระยะปลอดภัยส�าหรับการน�าไปบริโภคและ

จ�าหน่าย ด้วยความเชือ่มัน่ในความปลอดภยั ได้ยดึหลกัความซือ่สตัย์สจุรติเป็นแนวทางในการด�าเนนิ

กิจกรรม รูปแบบการด�าเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดภัยสารพิษ ได้เริ่มเพิ่มชนิดของพืชผักที่ปลูก สร้าง

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ความหลากหลาย มีผลผลติหลากประเภทจ�าหน่ายให้ลกูค้า วางแผนผลติเป็นรุน่ๆ สร้างรายได้ต่อเนือ่ง 

ช่วยสร้างภมูคิุม้กนัในยามทีร่าคาผลผลติตกต�า่ พชืหลกัทีป่ลกูสลบัหมนุเวยีนกนัไป ประกอบด้วย พรกิ

หนุ่ม มะเขือเทศ มะเขือม่วง กะหล�่าปลี กะหล�่าดอก แตงกวา ถั่วฝักยาว แตงโม ฟักทองญี่ปุ่นและ

ข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นต้น แต่ละฤดูกาลพื้นที่ด�าเนินกิจกรรมของเกษตรกรไม่เคยว่างเว้นจากพืชผัก

ต่างๆ 

 การด�าเนินกิจกรรมได้ค�านึงถึงคุณภาพของดินในแปลงปลูกอยู่เสมอ และใช้ปุ๋ยหมักและ

น�้าหมักชีวภาพเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูบ�ารุงดิน ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้สามารถหาได้ภายในพื้นที่ เช่นเศษพืช

ผัก ผลไม้ ที่ตัดแต่งภายหลังจากการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังได้น�ากิจกรรมเกษตรอื่น ๆ  มาด�าเนินร่วม

กนัในพืน้ที ่เพือ่สร้างแหล่งอาหารส�าหรบับรโิภคและสร้างรายได้เสรมิให้กบัครอบครวั ได้แก่ การเลีย้ง

ปลานิล และปลาดุก 

ผลส�าเร็จจากความตั้งใจจึงเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน แม้การ

ศึกษาจะไม่สูงนักแต่ก็สามารถน�าพาครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ลดภาระหน้ีสินได้อย่าง 

ต่อเนื่อง มีความสุขกับครอบครัว มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ตัดสินใจลงมือท�า มีความสุขกับ

การเดินทางตามแนวพระราชด�าริ

ส�ำนักงำน กปร.
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28. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

นายยงยุทธ ขันทองนาค

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านเกษตรผสมผสาน

ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน :  นายยงยุทธ  ขันทองนาค    

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๐-๕๐๑๖๖๓๔                                        

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ ๕๖/๘ หมู่ที่ ๔ ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดที่ตั้ง  : ๔๗ Q ๐๕๒๘๐๔๙ ๒๐๘๖๗๙๖

4-307 
 

28. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ นายยงยุทธ ขันทองนาค 
 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านเกษตรผสมผสาน 
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน :  นายยงยุทธ  ขันทองนาค     
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-5016634                                         
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขท่ี 56/8 หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
พิกัดท่ีตั้ง  : 47Q 0528049 2086796 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งแต่เดิมปด้ท าเกษตรเชิงเดี่ยว

มาก่อน โดยมีรายปด้จากการท าปร่เมี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิม 
รายปด้จากการประกอบการปด้เพียงปีละครั้ง ปม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัว จึงมีแนวความคิดหา
กิจกรรมเกษตรอื่นๆ มาด าเนินการในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดรายปด้ต่อเนื่องตลอดปี เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและ
มีเงินออมในอนาคต ต่อมาย้ายถิ่นฐานมาอยู่บ้านแม่เตาดิน อ าเภอแม่ออน ปด้เช่าพ้ืนที่เพ่ือนบ้านปลูกพืช
หลากหลาย เช่น ยาสูบ ถั่วแระญี่ปุ่น สลับหมุนเวียนในแต่ละปี ผลตอบแทนปม่ดีเท่าท่ีควร  ต้องประสบปัญหา
โรคแมลงเข้าท าลาย รวมถึงราคาผลผลิตตกต่ าปม่คุ้มทุน จึงพยายามศึกษาหาความรู้และหาแนวทางสร้าง
กิจกรรมใหม่ และด้วยพื้นที่บ้านแม่เตาดินอยู่ในเขตพ้ืนที่ขยายผลของโครงการหลวงตีนตก ตนเองจึงปด้เรียนรู้
เรื่องการปลูกผักปลอดสาร สร้างรายปด้หลักให้กับครอบครัวนับตั้งแต่นั้นมา 

ต่อมามีความคิดอยากเพ่ิมกิจกรรมเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความหลากหลายและรายปด้ที่ต่อเนื่อง 
จึงเข้าปปเรียนรู้และฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น าความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงปัจจัยการผลิตปป
ด าเนินการ และปด้แลกเปลี่ยนคิดความคิด ประสบการณ์และปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ทุกวันนี้ปด้ใช้พ้ืนที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ิมชนิดพืชและกิจกรรมลงในพ้ืนที่ ปลู ก
เสาวรส ผักพ้ืนบ้านต่างๆ และปม้ผล กระบวนการผลิตพืชยึดหลักความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตที่ปลูกในพ้ืนที่ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตปลอดภัยสารพิษ การดูแล บ ารุงรักษาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกเป็น
หลักในการบ ารุงพืชที่ปลูกและบ ารุงดิน ท าให้ดินที่ปลูกมีโครงสร้างที่ดี มีธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์
สม่ าเสมอ ท าให้สามารถปลูกพืชผักปด้อย่างต่อเนื่อง เป็นรุ่นๆ ผลผลิตออกอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกผักปลอดสารพิษและการ

เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงแต่เดิมได้ท�าเกษตร

เชิงเดี่ยวมาก่อน โดยมีรายได้จากการท�าไร่เมี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด 

ซึง่เป็นถิน่ฐานเดมิ รายได้จากการประกอบการได้เพยีงปีละครัง้ ไม่เพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายของครอบครวั 

จงึมแีนวความคดิหากจิกรรมเกษตรอืน่ๆ มาด�าเนนิการในพ้ืนทีเ่พือ่ให้เกดิรายได้ต่อเนือ่งตลอดปี เพยีง

พอกับค่าใช้จ่ายทีสู่งขึน้และมเีงนิออมในอนาคต ต่อมาย้ายถิน่ฐานมาอยูบ้่านแม่เตาดนิ อ�าเภอแม่ออน 

ได้เช่าพื้นที่เพื่อนบ้านปลูกพืชหลากหลาย เช่น ยาสูบ ถั่วแระญี่ปุ่น สลับหมุนเวียนในแต่ละปี ผล

ตอบแทนไม่ดีเท่าที่ควร  ต้องประสบปัญหาโรคแมลงเข้าท�าลาย รวมถึงราคาผลผลิตตกต�่าไม่คุ้มทุน 

จึงพยายามศึกษาหาความรู้และหาแนวทางสร้างกิจกรรมใหม่ และด้วยพื้นที่บ้านแม่เตาดินอยู่ในเขต

พืน้ทีข่ยายผลของโครงการหลวงตนีตก ตนเองจงึได้เรยีนรูเ้รือ่งการปลกูผกัปลอดสาร สร้างรายได้หลกั

ให้กับครอบครัวนับตั้งแต่นั้นมา

ต่อมามคีวามคดิอยากเพิม่กจิกรรมเพาะเหด็เศรษฐกิจเพือ่สร้างความหลากหลายและรายได้ที่

ต่อเนื่อง จึงเข้าไปเรียนรู้และฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึง

ปัจจัยการผลิตไปด�าเนินการ และได้แลกเปลี่ยนคิดความคิด ประสบการณ์และปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์

ศกึษาการพฒันาฯ อย่างต่อเนือ่ง ทุกวนันีไ้ด้ใช้พืน้ทีข่องตนเองให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ เพิม่ชนดิพชื

ส�ำนักงำน กปร.
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และกิจกรรมลงในพื้นที่ ปลูกเสาวรส ผักพื้นบ้านต่างๆ และไม้ผล กระบวนการผลิตพืชยึดหลักความ

ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตปลอดภัยสารพิษ 

การดูแล บ�ารุงรักษาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกเป็นหลักในการบ�ารุงพืชที่ปลูกและบ�ารุงดิน ท�าให้ดินที่ปลูกมี

โครงสร้างทีด่ ีมธีาตอุาหารและความอดุมสมบรูณ์สม�า่เสมอ ท�าให้สามารถปลกูพชืผกัได้อย่างต่อเนือ่ง 

เป็นรุ่นๆ ผลผลิตออกอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท�าการเกษตร

แบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกผักปลอดสารพิษและการเพาะเห็ด ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความขยันหมั่นเพียร และใฝ่เรียนรู้เป็นหลักในการพัฒนากิจกรรมที่ด�าเนินการ  

๔.๒.๒ ศักยภำพของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 

๔.๒.๒.๑ ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ 

   เนือ่งจากศนูย์เรียนรู้ฯ ทีศ่กึษา ๒๘ ศนูย์เรยีนรูฯ้ มคีวามเหมอืนกนัในแง่ของเวลาการ

จัดตั้ง แต่มีความแตกต่างตามลักษณะส�าคัญในด้านจุดเน้น ความถนัด หรือสาระส�าคัญของการน�า

ความรูไ้ปปฏบิตั ิดงันัน้ การศกึษาเชิงเปรยีบเทยีบ ศนูย์เรยีนรู้ฯ ทีม่คีวามแตกต่างตามลักษณะทีส่�าคัญ 

จงึได้ร่วมกบัฝ่ายขยายผลของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ก�าหนดความเหมอืนและความต่างตามลกัษณะ

ส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ผลสรุปคือจ�าแนกออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ประกอบไปด้วยสาระส�าคัญ                   

ดังต่อไปนี้

  ๑) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การรวมกลุ่มของคนในชุมชน 

เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ 
    ๑.๑) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรดิน  

        น�้า ป่า)
    ๑.๒) กลุ่มชลประทาน (การจัดการน�้า)
  ๒) กลุ่มการผลิตภาคเกษตร คือ กลุ่มที่มีความโดดเด่นในแง่ของการผลิตพืชและสัตว์ 

โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มย่อย คือ 

ส�ำนักงำน กปร.

382



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

383

    ๒.๑) กลุ่มเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ คือ กลุ่มที่มีการผลิตพืชและสัตว์ที่
หลากหลาย แต่มีความโดดเด่นในแง่ของการจัดการตามหลักเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ 

    ๒.๒) กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจ คือ กลุ่มที่มีความโดดเด่นในการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
บางรายอาจมีการท�าเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ร่วมด้วย แต่ไม่โดดเด่นเท่ากับการผลิตเห็ด (มี
เจ้าของศนูย์เรยีนรู้ฯ จ�านวน ๑ รายทีม่ลีกัษณะส�าคญัเป็นการผลติเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ซึ่งรวมถึงการผลิตเห็ด เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญที่สุดจึงได้จัดให้อยู่ในกลุ่มผลิตเห็ด)

    ๒.๓) กลุ่มปศุสัตว์ คือ กลุ่มที่มีความโดดเด่นในการผลิตสัตว์ บางรายอาจมีการ
ท�าเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ร่วมด้วย แต่ไม่โดดเด่นเท่าการผลิตสัตว์

  ๓) กลุม่การผลติภาคเกษตรและแปรรปู คอื กลุม่ทีมี่ความโดดเด่นในแง่ของการผลผลิต
ภาคเกษตร และมีการน�าผลผลิตที่ได้มาแปรรูป แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อยคือ 

    ๓.๑) กลุม่ย่อยแปรรปู OTOP คอื การรวมกลุม่ของคนในชมุชน น�าผลผลติทางการ
เกษตรมาแปรรูปในลักษณะ กลุ่มวิสาหกิจ 

    ๓.๒) กลุม่ย่อยการผลติภาคเกษตรและแปรรปูเบือ้งต้น คอื กลุม่ทีม่กีารผลติภาค
เกษตรและน�าเอาผลผลิตที่ตนเองผลิตได้มาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเบื้องต้น และมีการจัดการใน
ลักษณะรายเดี่ยว และ/หรือกลุ่ม

ซึ่งจะท�าการวิเคราะห์เชิงลึกถึงศักยภาพและความส�าเร็จที่ต่างกัน และในแต่ละกลุ่มหลักจะ
มีความแตกต่างภายใน ตามตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๓๓ ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
จ�ำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)
ร้อยละ

๑. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ๑๔.๓

   ๑.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ ๑๐.๗

   ๑.๒ ชลประทาน ๑ ๓.๖

๒. กลุ่มการผลิตภาคเกษตร ๒๐ ๗๑.๔

   ๒.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ ๑๐ ๓๕.๗

   ๒.๒ ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ๗ ๒๕.๐

   ๒.๓ ปศุสัตว์ ๓ ๑๐.๗

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป ๔ ๑๔.๓

   ๓.๑ OTOP ๑ ๓.๖

   ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น ๓ ๑๐.๗

รวม ๒๘ ๑๐๐.๐

๔.๒.๒.๒ ศักยภำพของศูนย์เรียนรู้ฯ 

การวเิคราะห์ดังต่อไปนีจ้ะด�าเนนิการตามธรรมชาตขิองปรากฏการณ์ทีเ่ป็นเหตแุละผล กล่าว

คือ ในส่วนแรก เป็นสาระส�าคัญของเหตุ หรือปัจจัยส�าคัญที่แสดงศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละ

กลุ่มหลัก และภายในกลุ่มย่อย ประกอบไปด้วย

ส�ำนักงำน กปร.
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ก. คุณสมบัติส่วนบุคคลของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

ข. ปัจจัยแวดล้อมที่ท�าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติจนเกิดผล โดยเน้นที่การ

จัดการแหล่งน�้าและความพอเพียงของแหล่งน�้า

ค. ปัญหาและความต้องการที่ส�าคัญที่สุด ที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เผชิญมาก่อนและเป็นแรง
ผลักดันส�าคัญที่อยากหลุดพ้นอย่างเข้มแข็งจนน�ามาสู่การแสวงหาความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
และได้น�าความรู้ไปแก้ปัญหาจนได้ผลเมื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

ทัง้ ๓ ส่วนเป็นแรงผลกัทีม่พีลงัท�าให้เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ต้องขวนขวาย ต่อสู ้เพือ่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงให้ได้ จึงได้พยายามแสวงหาแนวทาง ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และจากแหล่ง
อื่นได้พยายามน�าไปปฏิบัติจนได้ผลเป็นเกษตรกรตัวอย่าง และต่อมาจึงได้รับการคัดเลือกและ
สนบัสนนุจากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ให้เป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ โดยมแีรงผลักเริม่ต้น ประกอบไปด้วยปัญหา
เกี่ยวกับการเกษตรจากการผลิตพืชเชิงเดียวที่ท�าให้ขาดทุน นิเวศน์ถูกท�าลาย และวิถีชีวิตที่ไม่มั่นคง 
ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆ รวมถึงอาชีพนอกเกษตรที่แม้จะมีรายได้แต่วิถีชีวิตและครอบครัวมีความ
เดอืดร้อนและปญัหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถกูท�าลาย มีผลต่อเจา้ของศนูยเ์รียนรูฯ้ 
และชุมชนเป็นอย่างมาก  จากข้อมูล ๒๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติส่วนบุคคลของเจ้ำของศูนย์เรียนรู้ฯ
ตำรำงที่ ๔-๓๔ คุณสมบัติส่วนบุคคลของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ 
(ราย)

คุณสมบัติส่วนบุคคล (ราย)

ภูมิล�าเนาเดิม อาชีพเดิม
ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการเดิม

๑.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อม (๔)

ในหมู่บ้าน (๔) เกษตรกร (๔) ด้านเกษตรกรรม (๔)

   ๑.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

         และสิ่งแวดล้อม (๓)

ในหมู่บ้าน (๓) เกษตรกร (๓) ด้านเกษตรกรรม (๓)

   ๑.๒ ชลประทาน (๑) ในหมู่บ้าน (๑) เกษตรกร (๑) ด้านเกษตรกรรม (๑)

๒.กลุ่มการผลิตภาคเกษตร (๒๐) ในหมู่บ้าน (๑๙)

นอกหมู่บ้าน (๑)

เกษตรกร (๑๔)

รับราชการ (๒)

พนักงานเอกชน (๓)

รับจ้างฝีมือ (๑)

ด้านเกษตรกรรม 

(๑๙)

พนักงานเอกชน(สัตว์)

(๑)

   ๒.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎี

ใหม่ (๑๐)

ในหมู่บ้าน (๙)

นอกหมู่บ้าน (๑)

เกษตรกร (๔)

รับราชการ (๒)

พนักงานเอกชน (๓)

รับจ้างฝีมือ (๑)

ด้านเกษตรกรรม (๙)

พนักงานเอกชน(สัตว์)

(๑)

   ๒.๒ ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๗) ในหมู่บ้าน (๗) เกษตรกร (๗) ด้านเกษตรกรรม (๗)

   ๒.๓ ปศุสัตว์ (๓) ในหมู่บ้าน (๓) เกษตรกร (๓) ด้านเกษตรกรรม (๓)

ส�ำนักงำน กปร.
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ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ 
(ราย)

คุณสมบัติส่วนบุคคล (ราย)

ภูมิล�าเนาเดิม อาชีพเดิม
ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการเดิม

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป 

   (๔)

ในหมู่บ้าน (๔) เกษตรกร (๔) ด้านเกษตรกรรม (๔)

   ๓.๑ OTOP (๑) ในหมู่บ้าน (๑) เกษตรกร (๔) ด้านเกษตรกรรม (๑)

   ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป

         เบื้องต้น (๓)

ในหมู่บ้าน (๓) เกษตรกร (๔) ด้านเกษตรกรรม (๓)

รวม

ในหมู่บ้าน (๒๗)

นอกหมู่บ้าน (๑)

เกตษรกร (๒๒)

รับราชการ (๒)

พนักงานเอกชน (๓)

รับจ้างฝีมือ (๑)

ด้านเกษตรกรรม 

(๒๗)

พนักงานเอกชน(สัตว์) 

(๑)

จากตารางที่ ๔-๓๔ พบว่า ภูมิล�าเนาของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่มีความแตกต่าง มีเพียง ๑ 

รายที่มีภูมิล�าเนานอกหมู่บ้านและเป็นผู้ประสบความส�าเร็จอย่างดี

 อาชีพเดิมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมาก่อน ส่วนผู้ที่เคยมีอาชีพนอกภาคการเกษตร จ�านวน ๖ 

ราย อยูใ่นกลุม่ย่อยเกษตรผสมผสานและทฤษฎใีหม่  และทีส่�าคญัม ี๑ รายทีป่ระสบความส�าเรจ็ โดด

เด่นและมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ท�างานเป็นพนักงานบริษัท CP (ด้านการผลิตสัตว์)

ข. แหล่งน�้ำและควำมพอเพียงของน�้ำ

 (๑) แหล่งน�้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมส�าคัญของแต่ละศูนย์

ตำรำงที่ ๔-๓๕ แหล่งน�้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ประโยชน์

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

แหล่งน�้ำที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ประโยชน์ (รำย)

ชล
ประทำน

ธรรมชำติ สระน�้ำ บำดำล บ่อน�้ำตื้น ประปำ

๑.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ        

สิ่งแวดล้อม (๔)

๔ ๔ - - - -

   ๑.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดล้อม (๓)

๓ ๓ - - - -

   ๑.๒ ชลประทาน (๑) ๑ ๑ - - - -

๒.การผลิตภาคเกษตร (๒๐) ๓ ๔ ๑๐ ๔ ๗ ๑๘

   ๒.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎี
         ใหม่ (๑๐)

๒ ๔ ๙ ๒ ๔ ๑๐

   ๒.๒ ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๗) - - ๑ ๒ ๑ ๖

ส�ำนักงำน กปร.
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ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

แหล่งน�้ำที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ประโยชน์ (รำย)

ชล
ประทำน

ธรรมชำติ สระน�้ำ บำดำล บ่อน�้ำตื้น ประปำ

   ๒.๓ ปศุสัตว์ (๓) ๑ - - - ๒ ๒

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป

    (๔)

- - - ๑ ๑ ๔

  ๓.๑ OTOP (๑) - - - - - ๑

  ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูป
        เบื้องต้น (๓)

- - - ๑ ๑ ๓

รวม ๗ ๘ ๑๐ ๕ ๘ ๒๒

จากตารางที่ ๔-๓๕ กลุ่มอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด จ�านวน ๔ ราย มี

การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานและแหล่งน�้าตามธรรมชาติ เช่น ล�าห้วย ล�าคลอง 

ฯลฯ เท่านั้น 

ขณะทีก่ลุม่การผลติภาคเกษตร พบว่า มกีารเข้าถงึและใช้ประโยชน์แหล่งน�า้จากหลายแหล่ง

เพือ่ใช้ในกจิกรรมส�าคญัของศนูย์เรยีนรูฯ้  แต่ทีส่�าคญัคอืมกีารขดุสระน�า้เพือ่ใช้ส่วนตวั จ�านวน ๗ ราย 

และใช้จากระบบประปาเป็นส่วนใหญ่ จ�านวน ๑๘ ราย
ส่วนกลุม่ผลติและแปรรปูทางการเกษตรทัง้หมด จ�านวน ๔ ราย มกีารเข้าถงึและใช้ประโยชน์

แหล่งน�้าจากระบบประปา นอกจากนี้พบว่าในกลุ่มย่อยผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น พบว่ามี
การใช้ประโยชน์แหล่งน�้าจากบ่อบาดาลและบ่อน�้าตื้น แสดงว่าปัจจัยแวดล้อมในเร่ืองของการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์แหล่งน�้าสอดรับกับความต้องการและความจ�าเป็นตามลักษณะส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ

 (๒) ความพอเพียงของน�้าที่ใช้
ตำรำงที่ ๔-๓๖ ระดับความพอเพียงของน�้าที่ใช้

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ควำมพอเพียงของน�้ำที่ใช้ (รำย)

ปำนกลำง มำก

๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) - ๔

   ๑.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) - ๓

   ๑.๒ ชลประทาน (๑) - ๑

๒. การผลิตภาคเกษตร (๒๐) ๕ ๑๕

   ๒.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๑๐) - ๑๐

   ๒.๒ ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๗) ๓ ๔

   ๒.๓ ปศุสัตว์ (๓) ๒ ๑

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๔) ๑ ๓

ส�ำนักงำน กปร.
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ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ควำมพอเพียงของน�้ำที่ใช้ (รำย)

ปำนกลำง มำก

   ๓.๑ OTOP (๑) - ๑

   ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๓) ๑ ๒

รวม ๖ ๒๒

จากตารางที่ ๔-๓๖ พบว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกกลุ่มมีความพอเพียงของแหล่งน�้าอยู่ในระดับมาก 
จ�านวน ๒๒ ราย มีศูนย์เรียนรู้ฯ เพียงส่วนน้อยของกลุ่มการผลิตภาคเกษตร จ�านวน ๕ ราย และ              
กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป จ�านวน ๑ ราย ที่มีความพอเพียงในระดับปานกลาง แสดงว่า ศูนย์
เรียนรู้ฯ ส่วนใหญ่นอกจากจะจัดหาแหล่งน�้าตามลักษณะของกิจกรรมแล้ว ยังมีความพอเพียงของ
แหล่งน�้าที่ใช้ค่อนข้างดี

ค. ปัญหำและควำมต้องกำรที่ส�ำคัญที่สุด
 (๑) การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคส�าคัญในอาชีพหรืองานก่อนท่ีจะเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  

จนท�าให้มีแรงผลักดันให้เกิดการลุกขึ้นมาสู้-ท�าใหม่หรือแก้ไขปัญหา 
ตำรำงที่ ๔-๓๗ ปัญหาที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ปัญหำที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (รำย)

ปัญหำอำชีพ
ภำคเกษตร

จำกพืช
เชิงเดี่ยว

ปัญหำอำชีพ
นอกเกษตร หรือ
ควำมต้องกำรใช้
ชีวิตแบบพอเพียง

ปัญหำด้ำน
ทรัพยำกร
ธรรมชำติ
ถูกท�ำลำย

๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (๔)

๑ - ๓

   ๑.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ          
         สิ่งแวดล้อม (๓)

- - ๓

๒. การผลิตภาคเกษตร (๒๐) ๑๕ ๑๑ ๐

   ๒.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๑๐) ๗ ๖ -

   ๒.๒ ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๗) ๕ ๒ -

   ๒.๓ ปศุสัตว์ (๓) ๓ ๓ -

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๔) ๔ - -

   ๓.๑ OTOP (๑) ๑ - -

   ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น 
         (๓)

๓ - -

รวม ๒๐ ๑๑ ๓

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที่ ๔-๓๗ ปัญหาที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  พบว่าศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มหลักด้าน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาการที่ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมถูกท�าลายมาก ได้มีความพยายามแก้ไขมาตลอด จนต่อมาได้การสนับสนุนเป็นศูนย์

เรียนรู้ฯ 

ส่วนศนูย์เรยีนรูฯ้ กลุม่ผลติภาคเกษตร ส่วนใหญ่ก่อนมาเป็นศนูย์เรยีนรูฯ้ ต้องเผชญิกบัปัญหา

การผลติภาคเกษตรจากการผลติพชืเชิงเดีย่วจงึมคีวามต้องการอยากจะหลดุพ้น จ�านวน ๑๕ ราย และ

มีจ�านวน ๑๑ ราย ต้องเผชิญกับปัญหาอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น รู้สึกเบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อย

จากงานประจ�า ฯลฯ จึงมีความต้องการอยากมีชีวิตที่ดีกว่าการเป็นพนักงานบริษัทหรือการประกอบ

อาชีพนอกภาคเกษตรที่ท�าอยู่เดิม

ส่วนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทั้งหมดจ�านวน ๔ ราย พบว่ามีความต้องการหา

ทางออกจากแก้ปัญหาจากการผลิตภาคเกษตรที่ท�าอยู่เดิม 
ทั้งหมดจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ท�าให้เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละรายมีแรงผลักดันให้เกิดการ

ลกุขึน้มาสู-้ท�าใหม่ หรือแก้ไขปัญหาโดยเริม่น�าความรูต้ามแนวพระราชด�ารจิากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 
การขวนขวายด้วยตนเอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปปรับประยุกต์ใช้จนเกิดผลส�าเร็จ

 (๒) การเปลี่ยนแปลงของปัญหาและความต้องการหลังจากเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
 เพื่อเป็นการประเมินว่า ณ ปัจจุบันเมื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วปัญหาและความต้องการที่

ส�าคัญได้รับการแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับแรงผลักเริ่มต้น อย่างไร
 การรับทราบและเหน็ว่าศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ มทีัง้ความรูแ้ละแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

สามารถจะช่วยเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ แก้ปัญหาส�าคญัทีเ่ผชิญอยูแ่ละต้องการเปลีย่นแปลงได้ เป็นข้อมลู
ที่ทุกศูนย์เรียนรู้ฯ ระบุอย่างชัดเจน แต่เพื่อเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มี
ภารกิจที่ต้องท�าหน้าที่นี้อยู่แล้ว แต่ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีมากขึ้นเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับ
ความเข้มข้นในการตดิต่อสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าทีข่องศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลงั 
ดงันัน้การทีศู่นย์ศกึษาการพฒันาฯ เข้าไปมส่ีวนทีส่�าคญัต่อการแก้ปัญหา ระดบัความสมัพนัธ์ดงักล่าว
แสดงได้ ดังตารางต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๓๘ ระดับความเข้มข้นในการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหากับศูนย์ศึกษา                 
การพัฒนาฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ระดับควำมเข้มข้น (คะแนนเฉลี่ย)*

ควำมสัมพันธ์
กับเจ้ำหน้ำที่

ของศูนย์
ศึกษำ

กำรพัฒนำฯ

กำรเข้ำรับกำร
อบรม ดูงำน 
สำธิตจำก
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำฯ

ควำมต่อเนื่อง
และควำม
สัมพันธ์กับ
เจ้ำหน้ำที่

ฝ่ำยขยำยผล

๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ๒.๗๕ ๒.๗๕ ๒.๗๕

    - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓)
    - ชลประทาน (๑)

๒.๖๐
๓.๐๐

๒.๖๐
๓.๐๐

๒.๖๐
๓.๐๐

๒. การผลิตภาคเกษตร (๒๐) ๒.๙๐ ๒.๙๐ ๒.๙๐

    ๒.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๑๐)
    ๒.๒ ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๗)
    ๒.๓ ปศุสัตว์ (๓)

๒.๘๐
๓.๐๐
๓.๐๐

๒.๘๐
๓.๐๐
๓.๐๐

๒.๘๐
๓.๐๐
๓.๐๐

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๔) ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐

    ๓.๑ OTOP (๑)
    ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๓)

๓.๐๐
๓.๐๐

๓.๐๐
๓.๐๐

๓.๐๐
๓.๐๐

* คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

จากตารางที ่๔-๓๘ สรปุได้ว่า ศนูย์เรยีนรู้ฯ แทบทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าทีข่องศนูย์

ศกึษาการพฒันาฯ อย่างดทีัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการตดิต่อเพือ่แก้ปัญหาทีส่�าคญัจากข้อมลูพบว่า 

มเีจ้าของศนูย์เรียนรู้ฯ จ�านวน ๒-๓ ราย เคยท�างานทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันา ฯ และ ได้เข้ารบัการอบรม 

ศึกษา ดูงาน การสาธิตกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นอย่างดี และมีความต่อเนื่อง

ส�ำนักงำน กปร.
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และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตำรำงที่ ๔-๓๙ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการหลังจากที่ได้เป็นศูนย์ 

เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไข (รำย) เกิดควำม
ยั่งยืนของ

กำรผลิตและ
วิถีชีวิต 
(รำย)

ด้ำนอำชีพ
ภำค

เกษตร

ด้ำนอำชีพ
นอกภำค
เกษตร

ด้ำนกำร
อนุรักษ์

๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ๓ ๑ ๓ ๑

    ๑.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ               
          สิ่งแวดล้อม (๓)

๓ ๑ ๓
๑

   ๑.๒ ชลประทาน (๑) - - -

๒. การผลิตภาคเกษตร (๒๐) ๑๘ ๑๗ ๑๐ ๘

   ๒.๑ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๑๐) ๘ ๗ ๔ ๗

   ๒.๒ ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๗) ๗ ๗ ๔ ๑

   ๒.๓ ปศุสัตว์ (๓) ๓ ๓ ๒ -

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๔) ๔ ๔ ๓ ๐

   ๓.๑ OTOP (๑) ๑ ๑ ๑ -

   ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๓) ๓ ๓ ๒ -

รวม ๒๕ ๒๒ ๑๖ ๙

จากตารางที ่๔-๓๙ การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัปัญหาและความต้องการหลงัจากทีไ่ด้เป็นศนูย์
เรียนรู้ฯ พบว่ากลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเว้นกลุ่ม
จัดการชลประทาน) ระบุว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข และส่งผลท�าให้การ
ผลิตภาคเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชนดีขึ้น 

ขณะท่ีกลุม่หลกัการผลติภาคเกษตร ส่วนใหญ่พบว่าเกดิผลส�าเรจ็ทัง้ในด้านการแก้ปัญหาการ
ผลิตภาคเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว ด้านความต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพจากนอกภาคเกษตร รวมถึงผล
ส�าเร็จเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรของตนเองอีกด้วย และที่น่าสนใจคือมีศูนย์
เรียนรู้ฯ จ�านวนหนึ่งเริ่มระบุถึงแนวโน้มความยั่งยืนของการผลิตและวิถีชีวิตของตนเอง

 ส่วนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระบุว่าสามารถแก้ปัญหาอาชีพทั้งในและภาค
การเกษตรให้ดีขึ้น แต่ยังไม่พบถึงการระบุว่าเป็นความยั่งยืนของการผลิตและวิถีชีวิต

๔.๒.๒.๓ ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริที่ได้มำประยุกต์และใช้โดยศูนย์เรียนรู้ฯ
ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเป็นปัจจัยส�าคัญที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ แสวงหา ได้รับ และน�า

ไปประยกุต์สูก่ารปฏบิตัใินเรือ่งทีส่�าคญัจนประสบความส�าเรจ็ ในแง่นีถ้อืว่าการให้มศีนูย์เรยีนรูฯ้ เพือ่
การขยายความรู้ตามแนวพระราชด�ารสิูพ่ืน้ทีสู่เ่กษตรกร และผูส้นใจ โดยการสนับสนนุของส�านกังาน 

ส�ำนักงำน กปร.
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กปร. และการปฏิบัติโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นความส�าเร็จของการขยายความรู้ตามแนว             

พระราชด�าริอย่างมาก

ประเด็นที่วิเคราะห์จากข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๒๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ จ�าแนกตามกลุ่มหลัก และ

กลุม่ย่อย ประกอบไปด้วย การได้มาซึง่ความรู ้หรอืแหล่งความรูต้ามแนวพระราชด�ารขิองเจ้าของศนูย์

เรียนรู้ฯ ได้จ�าแนกออกเป็น ๓ แหล่งส�าคัญ คือ ๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒) จากการขวนขวาย 

คือการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองและการทดลองปฏิบัติเอง และ๓) จากหน่วยงานภายนอก โดย

สามารถสรุปสาระส�าคัญได้จากตารางดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๔๐ การได้มาซึ่งความรู้ของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ล�ำดับกำรได้มำของควำมรู้ (รำย)

ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำฯ

ขวนขวำย
ด้วยตนเอง

หน่วยงำน
ภำยนอก

๑. อนุรักษ์ทรัพยากร   

    ธรรมชาติและ

    สิ่งแวดล้อม (๔)

ล�าดับแรก = ๑ ราย
ล�าดับที่สอง = ๓ ราย

ไม่ได้รับ = ๑ ราย
ล�าดับแรก = ๒ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ล�าดับแรก =๓ ราย
ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

   ๑.๑ อนุรักษ์ทรัพยากร 
         ธรรมชาติและ
         สิ่งแวดล้อม (๓)
   ๑.๒ ชลประทาน (๑)

ล�าดับแรก = ๑ ราย
ล�าดับที่สอง = ๒ ราย
ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ไม่ได้รับ = ๑ ราย
ล�าดับแรก = ๒ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ล�าดับแรก = ๒ ราย
ล�าดับที่สอง = ๑ ราย
ล�าดับแรก = ๑ ราย

๒. การผลิตภาคเกษตร 
    (๒๐)

ล�าดับแรก = ๙ ราย
ล�าดับที่สอง = ๔ ราย
ล�าดับที่สาม = ๗ ราย

ล�าดับแรก = ๔ ราย
ล�าดับที่สอง =๑๓ ราย
ล�าดับที่สาม = ๓ ราย

ไม่ได้รับ =๑๐ ราย
ล�าดับแรก = ๔ ราย

ล�าดับที่สอง = ๒ ราย
ล�าดับที่สาม = ๔ ราย

   ๒.๑ เกษตรผสมผสาน
         และทฤษฎีใหม่ 
         (๑๐)
  
   
   ๒.๒ ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
         (๗)
   

   ๒.๓ ปศุสัตว์ (๓)

ล�าดับแรก = ๓ ราย
ล�าดับที่สอง = ๑ ราย
ล�าดับที่สาม = ๖ ราย

ล�าดับแรก = ๒ ราย
ล�าดับที่สอง = ๑ ราย
ล�าดับที่สาม = ๔ ราย

ล�าดับแรก = ๑ ราย
ล�าดับที่สอง = ๑ ราย
ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ล�าดับแรก = ๒ ราย
ล�าดับที่สอง = ๔ ราย
ล�าดับที่สาม = ๔ ราย

ล�าดับแรก = ๒ ราย

ล�าดับที่สอง = ๔ ราย

ไม่ได้รับ = ๒ ราย
ล�าดับแรก = ๒ ราย

ล�าดับที่สอง = ๓ ราย
ล�าดับที่สาม = ๓ ราย

ไม่ได้รับ = ๖ ราย
ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ไม่ได้รับ = ๑ ราย
ล�าดับที่สาม = ๒ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ล�ำดับกำรได้มำของควำมรู้ (รำย)

ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำฯ

ขวนขวำย
ด้วยตนเอง

หน่วยงำน
ภำยนอก

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตร

    และแปรรูป (๔)

ล�าดับแรก = ๒ ราย

ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ล�าดับแรก = ๑ ราย

ล�าดับที่สอง = ๓ ราย

ไม่ได้รับ = ๒ ราย

ล�าดับแรก = ๑ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

   ๓.๑ OTOP (๑)

   ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและ

         แปรรูปเบื้องต้น (๓)

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

ล�าดับแรก = ๒ ราย

ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ล�าดับที่สอง = ๑ ราย

ล�าดับแรก = ๑ ราย

ล�าดับที่สอง = ๒ ราย

ไม่ได้รับ = ๒ ราย

ล�าดับแรก = ๑ ราย

ล�าดับที่สาม = ๑ ราย

จากตารางท่ี ๔-๑๐ ล�าดับความส�าคัญของความรู้ที่ได้รับ พบว่าในภาพรวมของระดับกลุ่ม

หลักทั้ง ๓ กลุ่ม การได้มาซึ่งความรู้ตามแนวพระราชด�าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีล�าดับความ

ส�าคัญมาก่อนการขวนขวายด้วยตนเองและจากหน่วยงานภายนอก ตามล�าดับ และเม่ือจ�าแนกเป็น

รายกลุ่ม พบว่ากลุ่มผลิตภาคเกษตรและกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูปจะมีความเข้มข้นในการได้

มาซึ่งความรู้มากกว่ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยสาระส�าคัญพบว่า ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ขึ้นอยู่กับความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่

ส่วนใหญ่ได้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นและมีการค้นคว้า           

เพิม่เตมิ น�าไปสูก่ารทดลองปฏบิติัจนได้ผลซึง่ทัง้หมดนีถ้อืว่าเป็นประเด็นส�าคญัในการประเมนิ ซึง่จาก

ข้อมลูทีไ่ด้ด�าเนนิการเก็บรวบรวมโดยศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ พบว่าเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ มกีารน�าเอา

ความรู้ตั้งต้นจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างหลากหลาย สรุปสาระ

ส�าคัญได้ดังนี้คือ

ตำรำงที่ ๔-๔๑ การน�าความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไปประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมต่างๆ ของ ๒๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ควำมรู้และกิจกรรม

๑. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระ
ราชด�าริกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติบ้านป่าสักงาม

- การสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร
- การปลูกไม้ ๓ อย่างประโยชน์ ๔ ประการตามแนวพระราชด�าริ
- การอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
- การป้องกันและท�าแนวไฟป่า

๒. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระ
ราชด�าริ กลุ่มอุทยานการเรียนรู้
บ้านปางจ�าปี

- การท�าแนวป้องกันไฟป่า
- การปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ ประการตามแนวพระราชด�าริ
- การอนุรักษ์สัตว์ป่า
- การอนุรักษ์สมุนไพร
- การท�าเกษตรแบบพึ่งพิงป่า

๓. ศูนย์เรียนรู้ ตามแนวพระราช 
ด�าริ กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ 
(ผึ้งโก๋นหรือผึ้งโพรง)

- การเลี้ยงผึ้งธรรมชาติหรือผึ้งโก๋น (ผึ้งโพรง)
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้าผึ้ง

ส�ำนักงำน กปร.
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๔. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

กลุ่มการบริหารจัดการน�้าตาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การบริหารและจัดการน�้าตามภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

๕. นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น - การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

- การเลี้ยงเป็ดเทศ

- การเลี้ยงสุกร

- การเลี้ยงโคพื้นเมือง

๖. เมืองมนต์ ไทยใจอุ่น - การเลี้ยงและดูแลโคนม

๗. มนูญ เทศน�า - การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- การปลูกพืชผสมสาน

- การท�านาข้าว

- การเลี้ยงสัตว์

๘. อ�านวย ยอดค�าปา - หลักการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

- การท�านา

- การปลูกและดูแลไม้ผล (กล้วยน�้าว้า)

- การปลูก ดูแล และการตลาดพืชผัก

- การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ

- การเลี้ยงปลา (ปลานิล และปลาดุกบิ๊กอุย)

- การปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน

๙. ทองอินทร์ สุภาพล - การท�านา

- การปลูกพืชผักและไม้ผล

- การปลูกไผ่กิมซุง

- การเลี้ยงปลา

๑๐. กัญจนา บัวแดง - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า)

- การผลิตก้อนเห็ดส�าหรับจ�าหน่าย

๑๑. นายเจริญ ตาถาวัน - การท�านา

- การเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดพื้นเมือง ปลานิล ฯลฯ

- การปลูกและดูแลไม้ผล (ล�าไย)

๑๒. สินชัย วิริยะจรรยงค์ - วิธีการท�าเกษตรแบบผสมผสาน

- การปลูกและดูแลไม้ผล (ล�าไย ส้มโอ กล้วยน�้าว้า)

- การปลูกพืชผักและพืชสวนครัว 

- การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ

- การเพาะเลี้ยงสัตว์ เช่น กบ ไก่พื้นเมือง ปลาดุก ปลานิล เป็ดเทศ สุกร ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๓. สุนทร ดาวแก้ว - ท�าเกษตรแบบผสมผสาน

- การท�านา

- การปลูกไม้ผล (ขนุน กล้วยน�้าว้า มะละกอ)                                          

- การปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน

- การเพาะเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ปลานิล กบนา ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ห่าน ฯลฯ

- การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ

๑๔. อุ่นเรือน เกิดสุข - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปผลผลิตเห็ด (เห็ดหลินจือ  เห็ดหอม 

เห็ดนางฟ้า เห็ดลมป่า)

- การท�าเกษตรแบบผสมผสาน

- การปลูกและดูแลไม้ผล (ส้มโอ มะขามป้อม มะม่วง กระท้อน  พลับ ทุเรียน 

เงาะโรงเรียน มะไฟ)

- การเลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาดุก)

- การปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน

- การปลูกเมี่ยงและกาแฟ

๑๕. ทองมา ศรีภูธร - การท�าเกษตรแบบผสมผสาน

- การปลูกพืชผักและพืชสวนครัว 

- การผลิตปุ๋ยหมัก

- การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นเมือง ปลาดุก ฯลฯ

- การปลูกไผ่

๑๖. ศรีอินทร์ อินทร์สัน - การปลูกไม้ผลผสมผสาน (เช่น มะม่วง และเสาวรส)

- การปลูกพืชผัก

- การท�าเกษตรผสมผสาน

- การปลูกและดูแลผักไฮโดรโพรนิกส์

- การมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

- การขยายพันธุ์พืช

- การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นเมือง ปลาและเลี้ยงกบ ฯลฯ

๑๗. พงษ์เทพ จินะใจ - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดหอม)

- การผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย

๑๘. ราตรี สุนันทศิลป์ - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เห็ดลมป่า เห็ด

นางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู)

- การผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย (เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดลมป่า)

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดสมุนไพร (เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม)

- การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นเมือง โคพื้นเมือง

ส�ำนักงำน กปร.
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๑๙. เพียรทอง พรมค�าทิพย์ - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหอม เห็ด
ขอนขาว)

- การผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย (เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า)
- การแปรรูปเห็ดหลินจือ

๒๐. มาลัย ญาติฝูง - การเพาะเห็ดหอม
- การปลูกและแปรรูปกาแฟ

๒๑. ทัศนีย์ พวกอินแสง - การเพาะเห็ดหอม
- การปลูกและแปรรูปกาแฟ

๒๒. นงนุช พันธุราษฎร์ - การปลูกพืชผักปลอดภัย เช่น มะเขือเทศ พริกหนุ่ม บวบ กะหล�่าปลี 
กะหล�่าดอก แตงกวา

- การผลิตปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ
- การท�านา
- การเลี้ยงปลานิล

๒๓. สุจินต์ แสงแก้ว - การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ
- การเลี้ยงไก่ฟ้า เป็ดสวยงาม และนกสวยงาม

๒๔. ยงยุทธ ขันทองนาค - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า)
- การท�าเกษตรแบบผสมผสาน
- การปลูกผักปลอดภัย

๒๕. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้าน           
ป่าไผ่

- การแปรรูปกระเทียม โดยวิธีการดอง ได้แก่ กระเทียมโทนและกระเทียม
ธรรมดา ฯลฯ

- การแปรรูปมะเขือเทศ มะม่วงและมะขาม โดยวิธีการแช่อิ่ม ฯลฯ

๒๖. ดาวเรือง เจริญทรัพย์ - รูปแบบการท�าเกษตรแบบผสมผสาน เช่น มะม่วง มะขาม ล�าไย กล้วยหอม 
ผักหวานป่า

- การเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุย กบนา
- การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในรูปการตากแห้ง

๒๗. วีรา จินะใจ - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เห็ดลมป่า เห็ด
นางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู)

- การผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย (เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดลมป่า)
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดสมุนไพร (เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม)
- การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด

๒๘. เจริญศรี ค�าประเสริฐ - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหอม เห็ด
ขอนขาว)

- การผลิตก้อนเห็ดจ�าหน่าย (เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า)
- การแปรรูปผลผลิตเห็ดหอม ผลผลิตการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ 

ข้าวเกรียบเห็ดหอม ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบงาด�า และน�้าพริกเผา
เห็ดหอม

- การปลูกและแปรรูปกาแฟ

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที่ ๔-๔๑ จะเห็นได้ว่าความรู้ตามแนวพระราชด�าริที่ส่วนใหญ่ได้มาจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ เป็นตัวตั้งต้นได้มีการบูรณาการกับความรู้ที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละรายได้รับจาก

หน่วยงานอื่นและมีการค้นคว้าเพิ่มเติม น�าไปสู่การทดลองปฏิบัติจนได้ผล ซึ่งจากการด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๒๘ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สามารถจ�าแนกความรู้ที่ได้

บูรณาการออกเป็น ๖ กลุ่มส�าคัญ คือ

๑)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องพืช

๒)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องสัตว์

๓)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

๔)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม และการจัดการดินเพื่อการผลิตภาคเกษตร 

๕)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องเกษตรที่ยั่งยืน 

๖)  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริด้านหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แต่ละกลุ่มองค์ความรู้ ได้มีการจ�าแนกศูนย์เรียนรู้ที่ใช้การได้มาซึ่งความรู้จากศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการขวนขวายเพิ่มเติม และการประยุกต์โดยการทดลอง

ปฏิบัติของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีสาระส�าคัญแสดงในตารางดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๔๒ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องพืช

ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ          

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้

(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้

(รำย)

กำรประยุกต์โดย

ทดลองปฏิบัติ

(รำย)

๑.พืชไร่ เกษตรผสมผสาน และ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

เห็ด (๗) ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

๒.พืชผัก เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๘ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๔ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๙ ราย

๙ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๓.พืชสวน เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๗ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๖ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๙ ราย

๙ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ          

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้

(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้

(รำย)

กำรประยุกต์โดย

ทดลองปฏิบัติ

(รำย)

๔.ข้าว เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย

๖ ราย

เห็ด (๗) ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

๕.เห็ด เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๗ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๗ ราย

๗ ราย

เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย ๑ ราย

๖.สมุนไพร เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

๗.ไม้ผล เกษตรผสมผสาน และ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๖ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๕ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๘ ราย

๘ ราย

สัตว์ (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

 ๑ ราย

ตำรำงที่ ๔-๔๓ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องสัตว์

ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำริ

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้
(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้
(รำย)

กำรประยุกต์โดย
ทดลองปฏิบัติ

(รำย)

๑.หมู เกษตรผสมผสานและ
ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย ๑ ราย

๒.วัว เกษตรผสมผสานและ
ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย
จากหน่วยงาน  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย
๓ ราย

สัตว์ (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย
จากหน่วยงาน ภายนอก ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย
๒ ราย

๓.กบ เกษตรผสมผสานและ
ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย
จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๔ ราย
๔ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำริ

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้
(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้
(รำย)

กำรประยุกต์โดย
ทดลองปฏิบัติ

(รำย)

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

สัตว์ (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

๔.เป็ด เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย
๒ ราย

สัตว์ (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

๕.ปลา เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑๐ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๔ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑๐ ราย

๑๐ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย
๒ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๖.ไก่ เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๘ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๔ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๗ ราย

๘ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

สัตว์ (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๒ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย
๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๔๔  ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการแปรรูปผลผลิตเกษตร

ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำริ  

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
ใช้

(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้
(รำย)

กำรประยุกต์ 
โดยทดลอง

ปฏิบัติ
(รำย)

๑.แปรรูป (นม) สัตว์ (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

แปรรูปเบื้องต้น 

(๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

๒.แปรรูป(เห็ด) เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

แปรรูปเบื้องต้น 

(๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

๓.แปรรูป 

(สมุนไพร)

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย
๐ ราย

แปรรูปเบื้องต้น 

(๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๒ ราย

๔.แปรรูป 

(กระเทียม)

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๔๕ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและจัดการดินเพื่อการผลิตภาคเกษตร

ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ  

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้

(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้

(รำย)

กำรประยุกต์โดย

ทดลองปฏิบัติ

(รำย)

๑.ความอุดม

สมบูรณ์ของป่า

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

น�้า (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๒.การอนุรักษ์

ทรัพยากร ดนิ น�า้ 

ป่า

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

น�้า (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

เกษตรผสมผสาน

และทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

๓.ความหลาก

หลายทางชวีภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๒ ราย

๔.ชลประทาน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๒ ราย

น�้า (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ  

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้

(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้

(รำย)

กำรประยุกต์โดย

ทดลองปฏิบัติ

(รำย)

เกษตรผสมผสาน

และทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

๕.อนุรักษ์ดิน 

(หญ้าแฝก)

จัดการน�้า (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

เกษตรผสมผสาน

และทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๓ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

๖.จัดการดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๐ ราย

น�้า (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

เกษตรผสมผสาน

และทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๕ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย

๕ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

๗.ปุ๋ย เกษตรผสมผสาน

และทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ    ๙ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๕ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๙ ราย

๙ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๔๖ ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน

ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ  

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้

(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้

(รำย)

กำรประยุกต์โดย 

ทดลองปฏิบัติ

(รำย)

๑. เกษตรทฤษฏี

ใหม่

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย ๐ ราย

เกษตรผสมผสาน 

(๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๙ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๔ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๘ ราย

๙ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๗ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย
๗ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย ๐ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๒ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

๒.ความรู้เกษตร

ผสมผสาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย
๐ ราย

เกษตรผสมผสาน

และทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑๐ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๘ ราย

๑๐ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๖ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย
๒ ราย

สัตว์ (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย ๐ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที ่๔-๔๗ ความรูต้ามแนวพระราชด�ารด้ิานหลกัการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกจิ     

พอเพียง

ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริ  

เรื่องพืช

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้

(รำย)

กำรได้มำซึ่งควำมรู้

(รำย)

กำรประยุกต์โดย 

ทดลองปฏิบัติ

(รำย)

๑.หลักการทรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๒ ราย

๑ ราย

น�้า (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

เกษตรผสมผสาน

และทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑๐ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๗ ราย

๑๐ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๗ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย
๕ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย ๐ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

๒.ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๓)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย ๑ ราย

น�้า (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก  ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย

๑ ราย

เกษตรผสมผสาน

และทฤษฎีใหม่ (๑๐)

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑๐ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๔ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๗ ราย

๙ ราย

เห็ด (๗) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๗ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๕ ราย
๕ ราย

สัตว์ (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

จากหน่วยงาน ภายนอก ๑ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๓ ราย

๓ ราย

OTOP (๑) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๑ ราย ๐ ราย

แปรรูปเบื้องต้น (๓) จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  ๓ ราย

ขวนขวายเพิ่มเติม  ๑ ราย
๑ ราย

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที่ ๔-๔๑, ๔-๔๒, ๔-๔๓, ๔-๔๔, ๔-๔๕, ๔-๔๖ และ๔-๔๗ พบว่า ความรู้ตามแนว

พระราชด�าริเรื่องพืชที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับและประยุกต์ ๗ ประเภท ปรากฏว่าประเภทพืชผัก 

พืชสวน และไม้ผลมีจ�านวนมากที่สุดตามล�าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มเกษตร            

ผสมผสาน ทั้งที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ขวนขวายเพิ่มเติม มากกว่าจากการสนับสนุนจาก            

หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องและส่วนใหญ่มีการทดลองปฏิบัติในเรื่องเห็ด เป็นความรู้ส�าคัญที่              

ศนูย์เรยีนรูฯ้ ด้านการผลติเหด็ได้มาจากการขวนขวายเพิม่เตมิ และประยกุต์ใช้แบบตรงไปตรงมามาก

ที่สุด ส่วนความรู้เรื่อง ข้าว พืชไร่ และสมุนไพร มีบางศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้มาจากการขวนขวายเพิ่มเติม 

และประยุกต์ใช้

ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเร่ืองสัตว์ ในภาพรวมมีจ�านวนศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มาจากการ

ขวนขวายและประยุกต์ใช้น้อยว่าความรู้เรื่องพืช เมื่อเรียงตามล�าดับความส�าคัญ ได้แก่ ปลา ไก่ กบ 

วัว และเป็ด จะเป็นความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯได้รับตามล�าดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผลิตสัตว์จาก ๓ 

ศนูย์เรยีนรูฯ้ ได้มาและใช้ความรูส้ตัว์เฉพาะทีท่�าเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิง่ศนูย์เรยีนรูฯ้ ด้านววัและ

กบ ที่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

ความรูต้ามแนวพระราชด�ารเิรือ่งการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร ในภาพรวมศนูย์เรยีนรูฯ้ 

ที่เป็น OTOP ได้พัฒนาความรู้มาก่อนปี ๒๕๕๒ จึงไม่ได้รับความรู้ด้านนี้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่

เกีย่วกบัการแปรรปูโดยเฉพาะส่วนศนูย์เรียนรูฯ้ การแปรรปูผลผลติเบือ้งต้น การใช้ความรูจ้ะมลีกัษณะ

เดียวกับสัตว์ คือ ได้ความรู้แบบตรงไปตรงมา เช่น การแปรรูปนม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ การ

แปรรูปเห็ด ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และแปรรูปสมุนไพร ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ความรู ้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการดินเพ่ือ

การเกษตร พบว่า ศนูย์เรยีนรูฯ้ ด้านนีจ้�านวน ๔ ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ได้มาประยกุต์และใช้ประโยชน์

ความรูเ้รือ่งความอดุมสมบรูณ์ของป่า การอนรุกัษ์ทรพัยากร ดนิ น�า้ ป่า ความหลากหลายทางชวีภาพ

และน�้าอย่างตรงไปตรงมาตามล�าดับ ส่วนการจัดการดินรวมถึงการใช้หญ้าแฝก และใช้ปุ๋ย เป็นกลุ่ม

ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มย่อยด้านเกษตรผสมผสาน ได้มาประยุกต์

และใช้ประโยชน์มากที่สุด

ความรู้ตามแนวพระราชด�าริเรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นความรู้เชิงระบบและใช้ความคิดที่

เป็นเหตุเป็นผลอย่างเชื่อมโยง ในภาพรวมไม่มีการกระจายตัวไปทั่วทุกศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ที่ส�าคัญกลุ่ม

ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการผลิตภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มย่อยเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ 

การผลติเห็ดและปศสุตัว์ได้มาประยกุต์และใช้ประโยชน์ ซึง่ส่วนใหญ่ได้มาจากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

มากที่สุด

ประเด็นสุดท้าย เป็นเรื่องความเข้าใจและการพัฒนาการผลิตและใช้ชีวิตแบบยั่งยืน ความรู้

ด้านหลักการทรงงานก็ดีและด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ดี พบว่าเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่ได้

มีการให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมา แต่ทั้งหมดเกิดจากการที่ได้มีการพูดคุยและสรุปจากทั้งวิธีคิดและ

ส�ำนักงำน กปร.
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ผลการปฏิบัติของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มาและน�าไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม แต่

พบว่าศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มย่อยด้านเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ และกลุ่มย่อยด้านการผลิตเห็ด

จ�านวนมากเริ่มมีความเข้าใจและน�าไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

๔.๒.๓ ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 

ตามกรอบแนวคิด การประเมินผลส�าเร็จของการสนับสนุนและพัฒนาให้มีการขยายความรู้

ตามแนวพระราชด�าริฯ สู่เกษตรกรและผู้สนใจที่แพร่หลาย ตรงกับบริบททางภูมินิเวศน์และสังคมที่

แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีผ่่านศนูย์เรยีนรูฯ้ จ�าเป็นต้องวเิคราะห์ผลความส�าเรจ็ในหลายมติ ิถอืว่าเป็น

ผลเชิงประจักษ์ที่ส�าคัญที่สุด

ข้อมูลจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถชี้วัดความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ แบ่งออกได้ เป็น 

๖ มิติหลัก คือ

๔.๒.๓.๑ ควำมสมบูรณ์/ครบวงจรของกำรน�ำเข้ำปัจจัยที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำน 

ตำรำงที่ ๔-๔๘ ความสมบูรณ์ของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต/จัดการทรัพยากรและนิเวศน์ของ

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

กำร

อนุรักษ์ป่ำ 

พันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ 

และควำม

หลำก

หลำยทำง

ชีวภำพ

(เฉลี่ย)

กำรจดักำรน�ำ้ 

(ล�ำเหมือง

ธรรมชำติ 

ระบบ

ชลประทำน 

เหมืองฝำย 

บ่อน�้ำ/สระ

น�้ำ)

 (เฉลี่ย)

รวม

คะแนน

ค่ำ

เฉลี่ย*

๑.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

   สิ่งแวดล้อม (๔)
๖

(๑.๕๐)

๙

(๒.๒๕)
๑๕ ๑.๘๘

- อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (๓)
๓

(๑.๐๐)

๖

(๒.๐๐)
๙ ๑.๕๐

- การจัดการน�้า (๑) ๓

(๓.๐๐)

๓

(๓.๐๐)
๖ ๓.๐๐

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๔๙  ความสมบูรณ์ของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต/จัดการทรัพยากรและนิเวศน์ของ

กลุ่มผลิตภาคเกษตร

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

กำรจัด 

กำรน�้ำ

(ล�ำเหมือง

ธรรมชำติ 

ระบบ

ชลประทำน 

เหมืองฝำย 

บ่อน�้ำ/

สระน�้ำ)

(เฉลี่ย)

กำรอนุรักษ์

และเพิ่ม

ควำมอุดม

สมบูรณ์

ของดิน

 (เฉลี่ย)

กำรได้มำ/

ปรับปรุง

และใช้

ประโยชน์

พันธุ์พืช

 (เฉลี่ย)

กำรได้

มำ/

ปรับปรุง

และใช้

ประโยชน์

พันธุ์สัตว์

เศรษฐกิจ

 (เฉลี่ย)

รวม

คะแนน

ค่ำ

เฉลี่ย*

๑.กลุ่มผลิตภาคเกษตรกรรม

(๒๐)

๒๙

(๑.๔๕)

๒๗

(๑.๓๕)

๑๗

(๐.๘๕)

๗

(๐.๓๕)
๘๐ ๑.๐๐

- เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)

๒๓

(๒.๓๐)

๒๔

(๒.๔๐)

๔

(๐.๔๐)

๓

(๐.๓๐)
๕๔ ๑.๓๕

- ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๗) ๖

(๐.๘๖)

๓

(๐.๔๓)

๑๒

(๑.๗๑)
- ๒๑ ๐.๗๕

- ปศุสัตว์ (๓)
- -

๑

(๐.๓๔)

๔

(๑.๓๔)
๕ ๐.๔๒

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ตำรำงที่ ๔-๕๐ ความสมบูรณ์ของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต/จัดการทรัพยากรและนิเวศน์ของ

กลุ่มแปรรูป 

ศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

กำรจัดกำรน�้ำ (ล�ำเหมือง

ธรรมชำติ ระบบชลประทำน 

เหมืองฝำย บ่อน�้ำ/สระน�้ำ)

 (เฉลี่ย)

รวม

คะแนน

ค่ำ

เฉลี่ย*

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๔) ๔

(๑.๐๐)
๔ ๑.๐๐

   ๓.๑ OTOP (๑) - - -

   ๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๓) ๒

(๐.๖๗)
๒ ๐.๖๗

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที ่๔-๔๘ และ ๔-๕๐ ความสมบรูณ์ของการน�าเข้าปัจจัยทีส่�าคญัส�าหรบัการปฏบิตัิ

กิจกรรมหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นเรื่องของการน�าความรู้ตามแนวพระราชด�าริจากหลายแหล่งมา

ประยุกต์และน�ามาใช้ส�าหรับการท�างานต่างๆ  ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม พบว่า

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้และประยุกต์ความรู้ตามแนว                     

พระราชด�าริ ทั้งด้านการจัดการน�้า และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ โดยมีระดับความสมบูรณ์ของการ

จัดการน�้าค่อนข้างสูง

กลุม่ผลติภาคเกษตร มคีวามสมบรูณ์ในภาพรวมระดับปานกลาง และเมือ่พจิารณาจากแต่ละ

เรื่องของปัจจัยน�าเข้า พบว่า มีการเตรียมการเรื่องน�้า ดิน พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ในระดับมากสู่น้อย

ตามล�าดับ

ส�าหรับกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป ข้อมูลที่ได้มาไม่พบว่าได้ใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษา   

การพัฒนาฯ ไปใช้ในการเตรียมปัจจัยน�าเข้า พบเพียงแต่ข้อมูลเฉพาะด้านการจัดการน�้าซ่ึงมีความ

สมบูรณ์ไม่มากนัก

๔.๒.๓.๒ ควำมสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนกำรสร้ำงผลผลิต

ตำรำงที่ ๔-๕๑ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิตของกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

กำรจัดกำรป่ำ ดิน น�้ำ

และระบบนิเวศน์

(เฉลี่ย)

รวม

คะแนน

ค่ำ

เฉลี่ย*

๑.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ๑๒

 (๓.๐๐)
๑๒ ๓.๐๐

  -  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) ๙

(๓.๐๐)
๙ ๓.๐๐

  - ชลประทาน (๑) ๓

(๓.๐๐)
๓ ๓.๐๐

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๕๒ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิตของกลุ่มผลิตภาค

เกษตร

ลักษณะศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

กำรผลิต

ปุ๋ย/ สำรไล่

แมลง

ชีวภำพ

(เฉลี่ย)

กำรจัดกำร

แปลงพืช 

(รวมถึง

พื้นที่ป่ำ) 

โรงเรือน 

(เช่น เห็ด 

ผัก)

(เฉลี่ย)

สถำนที่

เลี้ยงสัตว์

เศรษฐกิจ 

(ทุ่งหญ้ำ 

ฟำร์มโค 

หมู กบ ผึ้ง 

ปลำ

(เฉลี่ย)

วิธีกำร

ปลูก/ เลี้ยง

และดูแล

รักษำให้ได้

ผลผลิต

ที่ดีของ

สมุนไพร 

พืชป่ำ 

พืชไร่ สวน 

ข้ำวและ

สัตว์

(เฉลี่ย)

รวม

คะแนน

ค่ำ

เฉลี่ย*

๒.กลุ่มผลิตภาค

เกษตรกรรม(๒๐)

๒๕

(๑.๒๕)

๔๘

(๑.๒๕)

๓๑

(๑.๕๕)

๕๒

(๒.๖๐)
๑๕๖ ๑.๖๗

- เกษตรผสมผสานและ

ทฤษฎีใหม่ (๑๐)
๒๒

(๒.๒๐)

๒๔

(๒.๔๐)

๒๐

(๒.๐๐)

๒๕

(๒.๕๐)
๙๑ ๒.๒๘

- ผลิตเห็ด (๗) ๓

(๐.๔๓)

๒๑

(๓.๐๐)

๒

(๐.๒๙)

๑๘

(๒.๕๘)
๔๔ ๑.๕๘

- ปศุสัตว์ (๓)
-

๓

(๑.๐๐)

๙

(๓.๐๐)

๙

(๓.๐๐)
๒๑ ๑.๗๕

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

ตำรำงที่ ๔-๕๓ ความสมบูรณ์/ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิตของกลุ่มแปรรูป

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

แปรรูปพืชและสัตว์ที่ได้
ผลิตภัณฑ์ปริมำณและ

คุณภำพ
(เฉลี่ย)

รวม
คะแนน

ค่ำ
เฉลี่ย*

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๔) ๘
(๒.๐๐)

๘ ๒.๐๐

๓.๑ OTOP (๑) ๓
(๓.๐๐)

๓ ๓.๐๐

๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๓) ๕
(๑.๖๗)

๕ ๑.๖๗

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที่ ๔-๕๑, ๔-๕๒, และ๔-๕๓ กระบวนการปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จของกิจกรรมที่

ส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๒๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับความครบถ้วน

สมบูรณ์ครบวงจรของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่า

กลุม่อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้ปฏบัิตติามกระบวนการอย่างสมบรูณ์และ

ครบวงจร ในด้านการจัดการป่า ดิน น�้า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างดี

กลุ่มผลิตภาคเกษตร มีความแปรปรวนระหว่างเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความหลากหลาย 

ท�าให้ในภาพรวมคะแนนความสมบูรณ์และครบวงจรของกระบวนการมีไม่สูงเท่ากับกลุ่มอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แต่ทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญั คอื พบว่ากลุม่ย่อยด้านเกษตรผสมผสาน

และเกษตรทฤษฎใีหม่มีคะแนนสงูทีส่ดุเมือ่พจิารณาในแต่ละกระบวนการ ตัง้แต่วธิกีารปลกูและดแูล

จนได้ผลผลิตที่มีระดับคะแนนมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐) ตามมาด้วย การจัดการแปลง (คะแนน

เฉลี่ย ๒.๔๐)  การผลิตและใช้ปุ๋ยและสารไล่แมลง (คะแนนเฉลี่ย ๒.๒๐)  และการจัดการที่เลี้ยงสัตว์ 

(คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐)  ตามล�าดับ

ส่วนกลุม่ผลิตและแปรรูป ความสมบูรณ์ครบวงจรของกระบวนการแปรรปูทีด่มีาก โดยเฉพาะ

กลุ่มแปรรูปในลักษณะ OTOP ส่วนกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้นมีความสมบูรณ์ของ

กระบวนการแปรรูปในระดับปานกลาง

๔.๒.๓.๓ ควำมสมบูรณ์/ครบวงจรของกำรจัดกำรผลลัพธ์ของกิจกรรมหลัก

ตำรำงที่ ๔-๕๔  ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการผลลัพธ์ของกิจกรรมหลักของกลุ่ม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้ฯ

กำรน�ำผลผลิตไป

สร้ำงรำยได้และ

ประโยชน์ (รำย)

รวม

คะแนน

ค่ำ

เฉลี่ย*

๑.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ๑๒

(๓.๐๐)
๑๒ ๓.๐๐

- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) ๙

(๓.๐๐)
๙ ๓.๐๐

- ชลประทาน (๑) ๓

(๓.๐๐)
๓ ๓.๐๐

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๕๕  ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการผลลัพธ์ของกิจกรรมหลักของกลุ่ม

ผลผลิตภาคเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ

กำรน�ำผลผลิตไป

สร้ำงรำยได้และ

ประโยชน์ (รำย)

รวม

คะแนน

ค่ำ

เฉลี่ย*

๒.กลุ่มผลิตภาคเกษตรกรรม(๒๐) ๕๓

(๒.๖๕)
๕๓ ๒.๖๕

- เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๑๐) ๒๔

(๒.๔๐)
๒๔ ๒.๔๐

- ผลิตเห็ด (๗) ๒๐

(๒.๘๖)
๒๐ ๒.๘๖

- ปศุสัตว์ (๓) ๙

(๓.๐๐)
๙ ๓.๐๐

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐

ตำรำงที่ ๔-๕๖  ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการผลลัพธ์ของกิจกรรมหลักของกลุ่ม

แปรรูป

ศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

ธุรกิจของ

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป

(รำย)

รวม

คะแนน

ค่ำ

เฉลี่ย*

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๔) ๑๐

(๒.๕๐)
๑๐ ๒.๕๐

๓.๑ OTOP (๑) ๓

(๓.๐๐)
๓ ๓.๐๐

๓.๒ ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๓) ๗

(๒.๓๔)
๗ ๒.๓๔

* คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐

ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตหรือผลของกิจกรรมหลัก เป็นเรื่อง

ของการที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เมื่อได้ผลงานหรือผลผลิตที่ดีออกมา ได้มีการจัดการให้เกิดประโยชน์

ทั้งในแง่ของการเผยแพร่ การสร้างรายได้ และการใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง ข้อมูลจาก ๒๘ ศูนย์

เรียนรู้ฯ เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มหลัก พบว่า

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการได้อย่างสมบูรณ์และครบวงจร

อย่างดี ในแง่ของการเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและเรียนรู้ผลงาน

กลุม่ผลติภาคเกษตรกรรม ได้มกีารน�าผลผลติไปสร้างรายได้และบรโิภคอย่างค่อนข้างสมบรูณ์

และครบวงจร ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ผลิตสัตว์ ผลิตเห็ด และเกษตรผสมผสาน มีความ

ส�ำนักงำน กปร.
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สมบูรณ์ มาก-กลาง ตามล�าดับ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ผลิตเกษตรผสมผสานมีความหลากหลาย มี

หลายรายที่จัดการได้ดีมาก แต่บางรายได้ระดับปานกลาง ท�าให้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มย่อยอื่น

ส่วนกลุ่มแปรรูป กลุ่มย่อย OTOP มีความสมบูรณ์ดีมาก และ กลุ่มแปรรูปเบื้องต้น มีความ

สมบูรณ์ปานกลาง

๔.๒.๓.๔ ควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้ำนเศรษฐกจิ

ผลตอบแทนทีเ่ป็นรายได้จากผลผลติ กจิกรรมส�าคญัของศนูย์เรยีนรูฯ้ เป็นส่วนหนึง่ทีส่ามารถ

ประเมินความส�าเร็จได้ จึงท�าการวิเคราะห์จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษา  

การพัฒนาฯ และจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับต้นทุน ก�าไร และผลต่างหรือรายได้สุทธิ ซึ่งสรุป

สาระส�าคัญของความส�าเร็จด้านนี้ตามตารางต่อไปนี้

ตำรำงท่ี ๔-๕๗ ผลส�าเร็จทางเศรษฐกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ต้นทุน
รวม

(บำท/ปี)

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บำท/ปี)

รำยได้
รวม

(บำท/ปี)

รำยได้
รวมเฉลี่ย
(บำท/ปี)

รำยได้
สุทธิรวม
(บำท/ปี)

รำยได้
สุทธิเฉลี่ย
(บำท/ปี)

๑.กลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (๔)

- - - - - -

- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม (๓)
- - - - - -

- การจัดการน�้า (๑) - - - - - -

ตำรำงที่ ๔-๕๘ ผลส�าเร็จทางเศรษฐกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มผลิตภาคเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

ต้นทุนรวม

(บำท/ปี)

ต้นทุน

เฉลี่ย

(บำท/ปี)

รำยได้รวม

(บำท/ปี)

รำยได้

รวมเฉลี่ย

(บำท/ปี)

รำยได้สุทธิ

รวม

(บำท/ปี)

รำยได้

สุทธิเฉลี่ย

(บำท/ปี)

๑.กลุ่มผลิต

ภาคเกษตร 

(๒๐)

๑,๘๐๐,๔๐๐ ๙๐,๐๒๐ ๕,๕๑๘,๕๐๐ ๒๗๕,๙๒๕ ๓,๙๗๘,๑๐๐ ๑๙๘,๙๐๕

- เกษตรผสม

ผสานและ

ทฤษฎีใหม่ 

(๑๐)

๘๓๖,๔๐๐ ๘๓,๖๔๐ ๒,๔๑๓,๕๐๐ ๒๔๑,๓๕๐ ๑,๕๗๗,๑๐๐ ๑๕๗,๗๑๐

-- เห็ด (๗) ๗๘๔,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ๓๑๗,๑๔๓ ๑,๖๑๖,๐๐๐ ๒๓๐,๘๕๗

- สัตว์ (๓) ๑๘๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๘๕,๐๐๐ ๒๙๕,๐๐๐ ๗๘๕,๐๐๐ ๒๖๑,๖๖๗

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๕๙ ผลส�าเร็จทางเศรษฐกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป

ศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

ต้นทุนรวม

(บำท/ปี)

ต้นทุนเฉลี่ย

(บำท/ปี)

รำยได้รวม

(บำท/ปี)

รำยได้

รวมเฉลี่ย

(บำท/ปี)

รำยได้สุทธิ

รวม

(บำท/ปี)

รำยได้

สุทธิเฉลี่ย

(บำท/ปี)

๑.แปรรูป

ผลผลิตทางการ

เกษตร (๔)

๙๖๐,๖๒๒ ๒๔๐,๑๕๖ ๒,๕๒๘,๙๘๒ ๖๓๒,๒๔๖ ๑,๕๖๘,๓๖๐ ๓๙๒,๐๙๐

- OTOP (๑) ๓๕๔,๖๒๒ ๓๕๔,๖๒๒ ๑,๒๖๖,๐๘๒ ๑,๒๖๖,๐๘๒ ๙๑๑,๔๖๐ ๙๑๑,๔๖๐

- แปรรูปเบื้อง

ต้น (๓)
๖๐๖,๐๐๐ ๒๐๒,๐๐๐ ๑,๒๖๒,๙๐๐ ๔๒๐,๙๖๗ ๖๕๖,๙๐๐ ๒๑๘,๙๖๗

จากตาราง ๔-๕๗, ๔-๕๘, และ๔-๕๙ เมื่อน�ามาวิเคราะห์พบว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่มีข้อมูลด้านน้ีเน่ืองจากไม่ได้น�าความส�าเร็จของกิจกรรมสร้าง

รายได้เป็นหลัก แต่เป็นการน�าเสนอและเผยแพร่ให้กับผู้สนใจและมาเยี่ยมชม

ศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มผลิตภาคเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ประมาณ ๑๙๘,๙๐๕ บาท เกิด

จากรายได้เฉลี่ยรวมกับต้นทุนรวมมีไม่มากนัก ในกลุ่มย่อยพบว่ากลุ่มผลิตปศุสัตว์ กลุ่มผลิตเห็ด และ

เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อปีมาก-น้อย ตามล�าดับ

ศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มหลักด้านผลิตภาคเกษตรและแปรรูป มีรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อปีมากกว่ากลุ่ม

ผลิตภาคเกษตร แต่ในขณะเดียวกันสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยและต้นทุนเฉลี่ยก็สูงเช่นกัน และภายใน

กลุ่มย่อยเห็นได้ชัดว่ากลุ่ม OTOP ที่มีการพัฒนามานานและมีธุรกิจที่ดีมีรายได้เฉลี่ยสุทธิต่อปีสูงถึง 

๙๑๑,๔๖๐ บาท

๔.๒.๓.๕ ควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้ำนควำมยั่งยืนในกำรผลิตและวิถีชีวิต

ในประเด็นนี้เป็นการวิเคราะห์ผลส�าเร็จที่มากกว่าด้านเศรษฐกิจ โดยการประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ๕ มิติ คือ

 ก. ความพอเพียงในการผลิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 ข. ความสมเหตผุลในการใช้ความรู ้ทัง้จากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ จากหน่วยงาน จากการ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และจากการปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ

 ค. ด้านภูมิคุ้มกัน ได้แก่ การจัดการปริมาณและคุณภาพของการผลิต การปรับปรุงระบบ

ดินและน�้า และการจัดการทางธุรกิจและการตลาด 

 ง. ด้านความยั่งยืนของการผลิตที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของ ดิน-น�้า-ป่า

 จ. ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเกื้อกูล และมีคุณธรรม

ทัง้หมดได้ใช้คะแนนเฉลีย่ของแต่ละศนูย์เรียนรูฯ้ และจ�าแนกตามกลุม่หลกัและกลุม่ย่อยของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยผลการวิเคราะห์แสดงในตารางต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๖๐ ความยั่งยืนในการผลิตและวิถีชีวิตของศูนย์เรียนรู ้ฯ กลุ ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม

(ราย)

ก) ด้านความพอเพียง ข) ด้านความสมเหตุผลใช้ข้อมูลความรู้ ค) ด้านภูมิคุ้มกัน

ง) ด้าน

ความ

อุดม

สมบูรณ์

ของดิน 

น�้า ป่า

(เฉลี่ย)

จ) ด้าน

วิถีชีวิต

ที่เรียบ

ง่าย มี

ความ

เกื้อกูล 

มีคุธรรม

(เฉลี่ย)

รวม

คะแนน
เฉลี่ย**

การ

ผลิต

ภาค

เกษตร

(เฉลี่ย)

การ

แปรรูป

ผลผลิต

ภาค

เกษตร

(เฉลี่ย)

การ

อนุรักษ์

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

ดิน

น�้า ป่า

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

ศูนย์

ศึกษา

การพัฒ

นาฯ

(เฉลี่ย)

ความรู้

เกี่ยวกับ

วิธีคิด

และวิธี

ปฏิบัติ

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

ภายนอก

(เฉลี่ย)

ความรู้

จากการ

ค้นคว้า

ด้วย

ตนเอง

(เฉลี่ย)

การ

จัดการ

ปริมาณ

และ

คุณภาพ

การผลิต

(เฉลี่ย)

การ

ปรับปรุง

ระบบ

ที่ดิน

แหล่งน�้า

(เฉลี่ย)

การ

จัดการ

ในแง่

ธุรกิจ

และ

ตลาด

(เฉลี่ย)

๑. กลุ่มอนุรักษ์

    ทรัพยากร

    ธรรมชาติ และ  

สิ่งแวดล้อม (๔)

- ๑

(๐.๒๕)

๔

(๑.๐๐)

๑๐

(๐.๘๓)

๗

(๐.๕๘)

๙

(๐.๗๕)

๑๑

(๐.๙๒)

- ๖

(๐.๕๐)

๑

(๐.๐๘)

๔

(๑.๐๐)

๔

(๑.๐๐)

๕๗ ๐.๕๘

- อนุรักษ์

  ทรัพยากร

   ธรรมชาติ

   และ 

   สิ่งแวดล้อม (๓)

- ๑

(๐.๓๓)

๓

(๑.๐๐)

๘

(๐.๘๙)

๕

(๐.๕๖)

๗

(๐.๗๘)

๘

(๐.๘๙)

- ๓

(๐.๓๓)

๑

(๐.๑๑)

๓

(๑.๐๐)

๓

(๑.๐๐)

๔๒ ๐.๔๘

- ชลประทาน 

  (๑)

- - ๑

(๑.๐๐)

๒

(๐.๖๗)

๒

(๐.๖๗)

๒

(๐.๖๗)

๓

(๑.๐๐)

- ๓

(๑.๐๐)

- ๑

(๑.๐๐)

๑

(๑.๐๐)

๑๕ ๐.๕๒

ตำรำงที่ ๔-๖๑ ความยั่งยืนในการผลิตและวิถีชีวิตของศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มผลิตภาคเกษตร

กลุ่ม

(ราย)

ก) ด้านความพอเพียง ข) ด้านความสมเหตุผลใช้ข้อมูลความรู้ ค) ด้านภูมิคุ้มกัน

ง) ด้าน

ความ

อุดม

สมบูรณ์

ของดิน 

น�้า ป่า

(เฉลี่ย)

จ) ด้าน

วิถีชีวิต

ที่เรียบ

ง่าย มี

ความ

เกื้อกูล 

มีคุธรรม

(เฉลี่ย)

รวม

คะแนน
เฉลี่ย**

การผลิต

ภาค

เกษตร

(เฉลี่ย)

การ

แปรรูป

ผลผลิต

ภาค

เกษตร

(เฉลี่ย)

การ

อนุรักษ์

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

ดิน

น�้า ป่า

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

ศูนย์

(เฉลี่ย)

ความรู้

เกี่ยวกับ

วิธีคิด

และวิธี

ปฏิบัติ

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

ภาย

นอก

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

การ

ค้นคว้า

ด้วย

ตนเอง

(เฉลี่ย)

การ

จัดการ

ปริมาณ

และ

คุณภาพ

การผลิต

(เฉลี่ย)

การ

ปรับปรุง

ระบบ

ที่ดิน

แหล่งน�้า

(เฉลี่ย)

การ

จัดการใน

แง่ธุรกิจ

และ

ตลาด

(เฉลี่ย)

๒. กลุ่มผลิต

ภาคเกษตร 

(๒๐)

๓๙

(๐.๔๙)

๖

(๐.๓๐)

๑๐

(๐.๕๐)

๔๖

(๐.๗๗)

๔๒

(๐.๗๐)

๓๒

(๐.๕๓)

๕๔

(๐.๙๐)

๒๘

(๐.๔๗)

๓๕

(๐.๕๘)

๔๑

(๐.๖๘)

๑๒

(๐.๖๐)

๑๘

(๐.๙๐)

๓๖๓ ๐.๖๓

- เกษตรผสม

ผสานและ

ทฤษฎีใหม่

(๑๐)

๒๔

(๐.๖๐)

๓

(๐.๓๐)

๘

(๐.๘๐)

๒๒

(๐.๗๓)

๒๖

(๐.๘๗)

๑๙

(๐.๖๓)

๒๖

(๐.๘๗)

๑๐

(๐.๓๓)

๒๓

(๐.๗๗)

๑๕

(๐.๕๐)

๑๐

(๑.๐๐)

๙

(๐.๙๐)

๑๙๕ ๐.๖๗

ส�ำนักงำน กปร.
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กลุ่ม

(ราย)

ก) ด้านความพอเพียง ข) ด้านความสมเหตุผลใช้ข้อมูลความรู้ ค) ด้านภูมิคุ้มกัน
ง) ด้าน

ความ

อุดม

สมบูรณ์

ของดิน 

น�้า ป่า

(เฉลี่ย)

จ) ด้าน

วิถีชีวิต

ที่เรียบ

ง่าย มี

ความ

เกื้อกูล 

มีคุธรรม

(เฉลี่ย)

รวม

คะแนน
เฉลี่ย**

การผลิต

ภาค

เกษตร

(เฉลี่ย)

การ

แปรรูป

ผลผลิต

ภาค

เกษตร

(เฉลี่ย)

การ

อนุรักษ์

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

ดิน

น�้า ป่า

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

ศูนย์

(เฉลี่ย)

ความรู้

เกี่ยวกับ

วิธีคิด

และวิธี

ปฏิบัติ

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

ภาย

นอก

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

การ

ค้นคว้า

ด้วย

ตนเอง

(เฉลี่ย)

การ

จัดการ

ปริมาณ

และ

คุณภาพ

การผลิต

(เฉลี่ย)

การ

ปรับปรุง

ระบบ

ที่ดิน

แหล่งน�้า

(เฉลี่ย)

การ

จัดการใน

แง่ธุรกิจ

และ

ตลาด

(เฉลี่ย)

- ปศุสัตว์ (๓) ๕

(๐.๔๒)

- ๑

(๐.๓๓)

๖

(๐.๖๗)

๖

(๐.๖๗)

๗

(๐.๗๘)

๙

(๑.๐๐)

๘

(๐.๘๙)

๙

(๑.๐๐)

๙

(๑.๐๐)

๑

(๐.๓๓)

๓

(๑.๐๐)

๖๔ ๐.๗๔

** คะแนนเฉลี่ยในมิติต่างๆ อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๑.๐๐ 

ตำรำงที ่๔-๖๒ ความยัง่ยนืในการผลติและวถิชีวีติของศนูย์เรยีนรูฯ้ กลุม่ผลติภาคเกษตรและ

แปรรูป

กลุ่ม

(ราย)

ก) ด้านความพอเพียง ข) ด้านความสมเหตุผลใช้ข้อมูลความรู้ ค) ด้านภูมิคุ้มกัน

ง) ด้าน

ความ

อุดม

สมบูรณ์

ของดิน 

น�้า ป่า

(เฉลี่ย)

จ) ด้าน

วิถีชีวิต

ที่เรียบ

ง่าย มี

ความ

เกื้อกูล 

มีคุธรรม

(เฉลี่ย)

รวม

คะแนน
เฉลี่ย**

การ

ผลิต

ภาค

เกษตร

(เฉลี่ย)

การ

แปรรูป

ผลผลิต

ภาค

เกษตร

(เฉลี่ย)

การ

อนุรักษ์

ทรพัยากร

ธรรมชาติ

ดิน

น�้า ป่า

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

ศูนย์

(เฉลี่ย)

ความรู้

เกี่ยวกับ

วิธีคิด

และวิธี

ปฏิบัติ

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

ภาย

นอก

(เฉลี่ย)

ความรู้

จาก

การ

ค้นคว้า

ด้วย

ตนเอง

(เฉลี่ย)

การ

จัดการ

ปริมาณ

และ

คุณภาพ

การผลิต

(เฉลี่ย)

การ

ปรับปรุง

ระบบที่ดิน

แหล่งน�้า

(เฉลี่ย)

การ

จัดการใน

แง่ธุรกิจ

และ

ตลาด

(เฉลี่ย)

๓. ผลิตภาค

เกษตรและ

แปรรูป (๔)

๕

(๐.๓๑)

๓

(๐.๗๕)

๑

(๐.๒๕)

๙

(๒.๗๕)

๘

(๐.๖๗)

๖

(๐.๕๐)

๑๑

(๐.๙๒)

๘

(๐.๖๗)

๓

(๐.๒๕)

๑๒

(๑.๐๐)

๒

(๐.๕๐)

๔

(๑.๐๐)

๗๒ ๐.๖๒

-ผลิตภาค

เกษตรและ

แปรรูปเบื้อง

ต้น (๓)

๕

(๐.๔๒)

๒

(๐.๖๗)

๑

(๐.๓๓)

๘

(๒.๘๙)

๕

(๑.๕๖)

๓

(๐.๓๓)

๘

(๐.๘๙)

๕

(๐.๕๖)

๓

(๐.๓๓)

๙

(๑.๐๐)

๑

(๐.๓๓)

๓

(๑.๐๐)

๕๓ ๐.๖๑

-OTOP (๑) - ๑

(๑.๐๐)

- ๑

(๐.๓๓)

๓

(๑.๐๐)

๓

(๑.๐๐)

๓

(๑.๐๐)

๓

(๓.๐๐)

- ๓

(๑.๐๐)

๑

(๑.๐๐)

๑

(๑.๐๐)

๑๙ ๐.๖๖

** คะแนนเฉลี่ยในมิติต่างๆ อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๑.๐๐ 

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที่ ๔-๖๐, ๔-๖๑, และ๔-๖๒ ความยั่งยืนในการผลิตและวิถีชีวิตของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ทั้ง ๓ กลุ่มหลัก ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ระหว่าง ๐.๔๘ ถึง ๐.๗๔ แต่เมื่อวิเคราะห์ตาม

กลุ่มหลักพบผลของความส�าเร็จที่สะท้อนลักษณะส�าคัญที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมิติความพอเพียง ภูมิคุ้มกัน และวิถีชีวิต

มไีม่มาก แต่ในมติิด้านความสมเหตสุมผลการใช้ข้อมลูและความรูม้ผีลส�าเร็จทีด่ ีทัง้นีแ้สดงว่ากจิกรรม

หลักส่งผลต่อเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นปัจเจกบุคคลไม่มาก ผลของกิจกรรมน่าจะมีผลต่อทั้งชุมชน

และพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า

กลุ่มผลิตภาคเกษตร มีความพอเพียงด้านการผลิตค่อนข้างได้ผล มีความสมเหตุผลในการใช้

ความรู้ และการมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่มีไม่มากนักในด้านวิถีชีวิต และในระหว่างกลุ่ม

ย่อยศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการผลิตปศุสัตว์ และกลุ่มเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่มีค่าเฉลี่ยรวมค่อน

ข้างสูงตามล�าดับ

 กลุม่ผลิตภาคเกษตรและแปรรปู มค่ีาเฉลีย่ไม่สงูนกัในด้านความพอเพยีง ความอดุมสมบรูณ์

ของดิน-น�้า-ป่า และด้านวิถีชีวิต แต่มีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีในมิติการใช้เหตุผล การใช้ข้อมูลและ         

ความรู้ และในมิติภูมิคุ้มกันที่สามารถจัดการธุรกิจและการตลาดในอนาคตได้ดี

๔.๒.๓.๖ ควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้ำนกำรขยำยควำมรู้

ความส�าเร็จในด้านนี้ ได้ท�าการวิเคราะห์จากข้อมูล ๒ ส่วน คือ

 (ก) จากข้อมูลจ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมต่อปีล่าสุด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายขยายผล ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  มีดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ ๔-๖๓ จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อปี

ลักษณะศูนย์เรียนรู้ฯ (รำย)

จ�ำนวนผู้เข้ำเยี่ยม

ชม

(คน/ปี)

จ�ำนวนผู้เข้ำเยี่ยม

ชมรวม (คน/ปี)

๑. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    (๔)

๙๖๔ คน

   - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) ๗๖๔ คน

   - ชลประทาน (๑) ๒๐๐ คน

๒. กลุ่มผลิตภาคเกษตร (๒๐) ๓,๗๑๕ คน

   - เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๑๐) ๑,๐๐๖ คน

   - ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (๗) ๒,๑๐๙ คน

   - ผลิตปศุสัตว์ (๓) ๖๐๐ คน

๓. กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๔) ๑,๒๘๐ คน

   - OTOP ๒๕๐ คน

   - ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น ๑,๐๓๐ คน

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 (ข) จากข้อมูลคนในชุมชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ ติดต่อ หรือร่วมงานกับศูนย์เรียนรู้ฯ โดยใช้

แบบสอบถามผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งสิ้นจ�านวน ๔๕ ราย สามารถวิเคราะห์

และสรุปผลส�าเร็จได้ดังนี้คือ

๑. จ�านวนครั้งและจ�านวนวันที่ผู้ได้รับประโยชน์เข้ารับการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ

ตำรำงที่ ๔-๖๔ จ�านวนครั้งและจ�านวนวันในการเข้ารับการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ
 (รำย)

จ�ำนวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

(รำย)

จ�ำนวนกำรเข้ำรับกำร
เรียนรู้ที่จำกศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำฯ

เฉลี่ย 
(ครั้ง/ปี)

เฉลี่ย 
(วัน/ปี)

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๙)

๙ ๑๐ ๑๐

   ชลประทาน (๓)
   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖)

๓
๖

๐
๑๕

๐
๑๕

กลุ่มผลิตภาคเกษตรกรรม (๒๙) ๒๙ ๘ ๒๕

   เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๑๑) ๑๑ ๑๔ ๔๖

   ปศุสัตว์ (๖) ๖ ๔ ๔

   ผลิตเห็ด (๑๒) ๑๒ ๕ ๑๗

กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป (๗) ๗ ๑๐ ๑๐

   OTOP (๑) ๑ ๑๒ ๑๒

   ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๖) ๖ ๙ ๙

รวม ๔๕ ๙ ๑๕

จากตารางที ่๔-๖๔ พบว่า ความถ่ีในการเข้ามาเรยีนรูจ้ากศนูย์เรยีนรู้ฯ มรีะดบัปานกลาง คอื 

จ�านวนครั้งต่อปีต�่าที่สุดคือ ๔ ครั้งต่อปี สูงที่สุดคือ ๑๕ ครั้งต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๙ ครั้งต่อปี แต่

ความเข้มข้นเป็นจ�านวนวันต่อปี พบว่ามีค่อนข้างมากในกลุ่มผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กลุ่มย่อยด้านเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ อยู่ที่ ๓๐ วันต่อปี 

๒. วิธีการเผยแพร่และขยายผลความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

เป็นการวิเคราะห์ผลการให้คะแนน วิธีการเผยแพร่หลายวิธีการ และช่องทางของแต่ละศูนย์

เรียนรู้ฯ โดยท�าการวิเคราะห์จากผู้ได้รับประโยชน์ ๔๕ คน ได้ผลแสดงในตารางต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ตำรำงที่ ๔-๖๕ ช่องทางและวิธีการเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ

 (รำย)

คะแนนเฉลี่ย*

กำร

บรรยำย

สำธิต ให้ลอง

ปฏิบัติ

ให้ซัก

ถำม

เอกสำร วิทยำกร/

เกษตรกร

ตัวอย่ำง

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (๙)

๙.๙ ๙.๒ ๙.๖ ๘.๒ ๒.๐ ๔.๑

   - ชลประทาน (๓) ๙.๗ ๙.๗ ๙.๓ ๗.๓ ๐.๓ ๓.๓

   - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

     สิ่งแวดล้อม (๖)

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๙.๗๐ ๘.๗๐ ๒.๘๐ ๔.๕๐

   - เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ 

     (๑๑)

๙.๔๐ ๘.๕๐ ๗.๓๐ ๗.๒๐ ๒.๑๐ ๕.๑๐

   - ปศุสัตว์ (๖) ๘.๕๐ ๕.๘๐ ๕.๕๐ ๗.๕๐ ๑.๕๐ ๓.๐๐

   - ผลิตเห็ด (๑๒) ๘.๐๐ ๗.๐๐ ๖.๘๐ ๕.๗๐ ๔.๘๐ ๕.๘

กลุ่มผลผลิตทางการเกษตรและ

แปรรูป (๗)

๙.๔๐ ๙.๖๐ ๙.๗๐ ๘.๗๐ ๓.๓๐ ๘.๓๐

   - OTOP (๑) ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๘.๐๐ ๙.๐๐

   - ผลผลิตทางการเกษตรและ

     แปรรูปเบื้องต้น (๖)

๙.๓๐ ๙.๕๐ ๙.๗๐ ๘.๗๐ ๒.๕๐ ๘.๒๐

รวม (๔๕) ๙.๐๐ ๘.๑๐ ๗.๘๐ ๗.๓๐ ๒.๙๐ ๕.๓๐
* คะแนนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๑๐.๐๐ 

จากตารางท่ี ๔-๖๕ วธิกีารเผยแพร่ความรูท้ีผู่ท้ีไ่ด้รบัประโยชน์เหน็ว่าได้ผลมาก-น้อย สามารถ

สรปุได้ตามล�าดบัดงันี ้คอื การบรรยาย การสาธติ การทดลองปฏบิตั ิการให้ซกัถาม การเป็นเกษตรกร

ตัวอย่าง และจากเอกสาร

๓. การน�าผลความรู้ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปปฏิบัติ

ได้มกีารให้ผูร้บัประโยชน์ประมาณการน�าความรูไ้ปปฏบิตั ิและผลของการปฏบิตัพิบว่าความ

รู้ที่ได้และน�าไปปฏิบัติมีคะแนนค่อนข้างต�่า แต่การปฏิบัติของตนเองจนเกิดผลกลับมีค่าที่สูงกว่ามาก 

แสดงว่าความรูท้ีไ่ด้จากศนูย์เรียนรู้ฯ มส่ีวนบ้าง แต่การปฏิบตัทิีไ่ด้ผลผูไ้ด้รบัประโยชน์ต้องหาเพ่ิมและ

ต้องมีการประยุกต์การปฏิบัติจึงได้ผล ซึ่งแสดงได้ตามตารางต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ตำรำงที่ ๔-๖๖ การน�าผลความรู้ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้ฯไปปฏิบัติ ของผู้ได้รับประโยชน์

กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ

 (รำย)

คะแนนเฉลี่ย*

กำรน�ำควำมรู้ที่ได้

เรียนรู้มำปฏิบัติ

คะแนนเฉลี่ย**

ผลของกำรปฏิบัติ

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๙) ๑.๐๐ ๓.๙๐

  - การชลประทาน (๓) ๑.๐ ๓.๕๐

  - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) ๑.๐๐ ๔.๐๐

กลุ่มผลิตภาคเกษตร (๒๙) ๐.๙๗ ๓.๖๐

  - เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ (๑๑) ๑.๐๐ ๓.๕๐

  - ผลิตปศุสัตว์ (๖) ๑.๐๐ ๓.๘๐

  - ผลิตเห็ด (๑๒) ๐.๙๒ ๓.๕๐

กลุ่มผลิตทางการเกษตรและแปรรูป (๗) ๑.๐๐ ๔.๐๐

  - OTOP (๑) ๑.๐๐ ๔.๐๐

  - ผลิตภาคเกษตรและแปรรูปเบื้องต้น (๖) ๑.๐๐ ๔.๐๐

รวม (๔๕) ๐.๙๘ ๓.๗๐

* คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๑.๐๐
** คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๔.๐๐

๔.๒.๓.๗ บทสรุปควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ

ก)  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ กับปัจจัยที่ส�ำคัญ

 การวิเคราะห์ที่ส�าคัญถือว่าเป็นบทสรุปของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้จากข้อมูลและการวิเคราะห์

ที่ผ่านมาทั้งหมด คือการชี้วัดเชิงประจักษ์ระหว่างตัวแปรผล คือ ความส�าเร็จ ๔ ประเด็น ได้แก่ การ

ใช้ความรู้ ผลของกิจกรรม ความเป็นเศรษฐกจิพอเพยีง และการขยายผลความรูต้ามแนวพระราชด�าริ

ของศนูย์เรียนรูฯ้ กบัตวัแปรเหตหุรือปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัความส�าเรจ็ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบคุคล การจดัการ

ปัจจัยการผลิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลผลิต ที่เป็นบูรณาการ

ของความรู้สู ่การปฏิบัติ จนได้ความส�าเร็จทั้งด้านผลของกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ และ           

การขยายผล ศกัยภาพของเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผล การบรหิารจดัการของศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ และ

การบริหารจัดการของส�านักงาน กปร. 

ส�ำนักงำน กปร.
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การวิเคราะห์บทสรุปความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว ได้ด�าเนินการโดย

(๑) การจัดระดับความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละกลุ่มหลัก โดยการใช้ผลรวมค่าเฉลี่ย 

๔ ประเดน็ของความส�าเรจ็รายศนูย์เรยีนรูฯ้ แล้วน�ามาจดัล�าดบัความส�าเร็จจากมากไปน้อยตามล�าดบั

และเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ จึงได้

แบ่งครึง่ศนูย์เรียนรูฯ้ ทีไ่ด้ล�าดบัความส�าคญัมากทีส่ดุจนถงึระดบักลางเป็นศูนย์เรยีนรูฯ้ ทีม่คีวามส�าเรจ็

ระดับดีมาก และจากระดับกลางถึงระดับน้อยที่สุดเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความส�าเร็จระดับปานกลาง

ถึงดี โดยมีข้อมูลดังนี้

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ

กลุ่ม ระดับของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(รำย)

รำยชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ

๑) กลุ่มอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล้อม 

ระดับดีมาก  ๒  ศูนย์เรียนรู้ฯ ๑. กลุ่มอุทยานการเรียนรู้บ้านปางจ�าปี  

    (นายสุจิตต์  ใจมา)

๒. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมบ้านป่า

สักงาม (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก)

ระดับปานกลาง-ดี  ๒ ศูนย์

เรียนรู้ฯ

๑. กลุ่มการบริหารจัดการน�้าตาม  

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (นายประสงค์ 

    ทะลาบุญ)

๒. กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ (ผึ้งโก๋น) 

    (นายประพันธ์  แหลงแก้ว)

๒) กลุ่มผลิตภาคเกษตร ระดับดีมาก ๑๐ ศูนย์เรียนรู้ฯ ๑. นายศรีอินทร์  อินทร์สัน

๒. นายเจริญ ตาถาวัน

๓. นายมนูญ เทศน�า

๔. นายทองมา ศรีภูธร

๕. นายสุนทร  ดวงแก้ว

๖. นายอุ่นเรือน เกิดสุข

๗. นายทองอินทร์ สุภาพล

๘. นายยงยุทธ  ขันทองนาค

๙. นายเพียรทอง  พรหมค�าทิพย์

๑๐. นายอุ่นเรือน  ไทยใจอุ่น

ส�ำนักงำน กปร.
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กลุ่ม ระดับของศูนย์เรียนรู้ฯ 

(รำย)

รำยชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ

ระดับปานกลาง-ดี ๑๐ ศูนย์

เรียนรู้ฯ

๑. นางสาวกัญจนา  บัวแดง

๒. นางนงนุช  พันธุราษฎร์  

๓. นายสุจิตต์  แสงแก้ว

๔. ว่าที่ร้อยตรีเมืองมนต์  ไทยใจอุ่น

๕. นายพงษ์เทพ จินะใจ

๖. นางราตรี  สุนันทศิลป์

๗. นางมาลัย  ญาติฝูง

๘. นายอ�านวย  ยอดค�าปา 

๙. นายทัศนีย์ พวกอินแสง

๑๐. นายสินชัย  วิริยะจรรยงค์

๓) กลุ่มผลิตภาคเกษตรและ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ระดับดีมาก ๒ ศูนย์เรียนรู้ฯ ๑. นางวีรา  จินะใจ

๒. นางยุวรี  ธาตุอินจันทร์

ระดับปานกลาง-ดี  ๒ ศูนย์

เรียนรู้ฯ

๑. นางดาวเรือง  เจริญทรัพย์

๒. นางเจริญศรี  ค�าประเสริฐ

(๒) น�าข้อมูลตัวแปรเหตุหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จมาหาค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์

ปัจจัยต่างๆ มาสรุปเป็นค�าอธิบายถึงความเหมือนต่างของอิทธิพลจากปัจจัยเหล่านั้น

ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางต่อไปนี้ 

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๖๗ ระดับความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละกลุ่มหลัก

ศูนย์เรียนรู้ฯ

(รำย)

ระดับควำมส�ำเร็จ

กำรใช้

ควำมรู้*

(คะแนน

เฉลี่ย)

ผลจำก

กิจกรรมของ

ศูนย์ศึกษำกำร

พัฒนำ ฯ**

(คะแนนเฉลี่ย)

ควำมเป็น

เศรษฐกิจพอ

เพียง***

(คะแนน

เฉลี่ย)

กำรขยำยผล

ควำมรู้ของ

ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำฯ 

****

(เฉลี่ยคน/ปี)

๑) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดล้อม (๔) 

      - ระดับดีมาก  (๒) ๒.๕ ๑๕ ๑๔.๕ ๑๘๙

      - ระดับปานกลาง-ดี (๒) ๒.๕ ๖ ๑๔.๐ ๒๙๓

๒) กลุ่มผลิตภาคเกษตร (๒๐)

      - ระดับดีมาก (๑๐) ๒.๕ ๒๐.๗ ๒๑.๒ ๒๒๔

     - ระดับปานกลาง-ดี (๑๐) ๒.๒ ๑๐.๙ ๑๕.๑ ๑๔๘

๓) กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป 

    (๔)

      - ระดับดีมาก (๒) ๓.๐ ๑๔ ๑๕.๕ ๓๗๕

     - ระดับปานกลาง-ดี (๒) ๒.๐ ๘ ๒๐.๕ ๒๖๕

* ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากระดับความรู้ที่ได้รับจาก ๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒) การขวนขวายด้วยตนเอง และ 

๓) จากหน่วยงานภายอก อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

** ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากกิจกรรม ๑) ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการน�าเข้าปัจจัยที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน ๒) 

ความสมบูรณ์/ ครบวงจรของกระบวนการสร้างผลผลิต และ ๓) ความสมบูรณ์/ครบวงจรของการจัดการผลลัพธ์

ของกิจกรรมหลัก อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

*** ค่าเฉลี่ยของความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในแง่ ๑) ความพอเพียงทางการผลิต ๒) ความสมเหตุสมผล/ ใช้ข้อมูล

ความรู้ ๓) ด้านภูมิคุ้มกัน ๔) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น�้า ป่า และ ๕) ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เกื้อกูล มีคุณธรรม 

อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๓.๐๐

**** จ�านวนเฉลี่ยของผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๖๘ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ในแต่ละกลุ่มหลัก

ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับควำมส�ำเร็จ

ปัจจัย
ส่วนบุคคล

กำรจัดกำร
ปัจจัยกำรผลิต/ 

ทรัพยำกรดิน น�้ำ ป่ำ

ศักยภำพของ
ฝ่ำยขยำยผล

กำรบริหำรจัดกำร
ของศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำฯ

กำรบริหำร
จัดกำรของ

ส�ำนักงำน กปร.

๑) กลุ่มอนุรักษ์ 
    ทรัพยากร
    ธรรมชาติ
    และสิ่ง
    แวดล้อม (๔) 
- ระดับ
  ดีมาก  (๒)

- เป็นคนในหมู่บ้าน
- มีอาชีพภาคเกษตร
- มีความรู้ความถนัด

ด้านเกษตร
- มีความต้องการแก้ไข

ปัญหาทรัพยากรสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน

- มีกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า 
เช่น การปลูกป่า ๓ 
อย่าง ประโยชน์ ๔ 
อย่าง ท�าแนวกันไฟ 
บวชป่า สืบชะตาล�าน�้า 
ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

- มีการจัดการในรูปกลุ่ม
และเริ่มมีการเผยแพร่
ให้กับผู้ที่สน รวมถึง
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

- มีการบูรณาการความรู้
จากศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการ
ขวนขวายด้วยตนเองไป
สู่การปฏิบัติจนเกิดผล
ส�าเร็จ

- มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้า
หน้าที่ฝ่ายขยายผลกับ
ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความ 
ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

- มีความริเริ่มในเรื่อง
ของการจัดท�าฐาน
ข้อมูลของศูนย์
เรียนรู้ฯ เพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผล หากได้
รับการพัฒนาเป็น
ระบบ และน�ามา
พิจารณาในเวที 
Focus Group จะ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานยิ่ง
ขึ้น

- ภาระงานด้านการ
ขยายผลของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ 
มีปริมาณมากไม่
เพียงพอกับปริมาณ
เจ้าหน้าที่ขายผลที่
มีอยู่ ท�าให้บางครั้ง
การติดตามและ
ขยายผลเกิดความ
ไม่ต่อเนื่อง

- การสนับสนุนศูนย์
เรียนรู้ฯ ยังมีข้อ
จ�ากัดในเรื่องของ
ความยืดหยุ่นใน
เรื่องของงบ
ประมาณและการ
สนับสนุนสิ่งที่
จ�าเป็น

- มีการแบ่งโครงสร้าง
หน้าที่การบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน ระหว่าง

๑) กองศึกษาและขยายผล 
สนับสนุนการสร้าง 
ประมวลและสรุปความรู้ 
ณ ศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ออกเผยแพร่
ขยายผลสู่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ผ่านหลักสูตรอบรม 
ศึกษา สาธิต งานที่มี
ประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนให้เกิดการใช้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง

๒) กองประสานงาน
โครงการพื้นที่ เป็นผู้
ประสานให้เกิดการ
ปฏิบัติกิจกรรมของศูนย์
เรียนรู้ฯ ที่ต่อเนื่องตาม
แผนแม่บทและแผน
ประจ�าปี การสนับสนุน
งบประมาณผ่านศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล

๓) กองติดตามประเมินผล 
รวบรวมข้อมูลส�าคัญเพื่อ
พัฒนาปฏิบัติการของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สามารถ
ขยายผลได้ดียิ่งขึ้น

- การเพิ่มประสิทธิภาพให้
แก่ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ดียิ่ง
ขึ้น จะต้องมีระบบฐาน
ข้อมูลที่สมบูรณ์
ครอบคลุมและทันสมัย
ในสาระส�าคัญที่สรุปผล
ของปฏิบัติการ และการ
ขยายผล ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่สามารถบูรณาการ
เชื่อมประสานข้อมูลสู่
การวิเคราะห์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทั้งในแง่
ของการสนับสนุนและ
การบริหารจัดการ 

- แหล่งที่มาของงบ
ประมาณเพื่อสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้ฯ มีหลายช่อง
ทาง หากมีบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพจะก่อให้
เกิดผลส�าเร็จที่ดียิ่งขึ้น

- ระดับปานกลาง-ดี 
(๒)

- เป็นคนในหมู่บ้าน
- มีอาชีพภาคเกษตร
- มีความรู้ความถนัด

ด้านเกษตร
- มีความต้องการแก้ไข

ปัญหาทรัพ ยากรสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน

- มีกิจกรรมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น�้า ป่า เช่น การ
ปลูกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง ขุด
ลอกฝาย ฯลฯ อย่างต่อ
เนื่อง

- มีการใช้ความรู้ที่มาจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผล
ส�าเร็จค่อนข้างมาก

๒) กลุ่มการผลิตภาค
เกษตร (๒๐)

- ระดับดีมาก (๑๐)

- เป็นคนในหมู่บ้าน
- อาชีพเดิมมีความ

หลากหลายทั้งใน
ภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร

- มีความรู้ความถนัด
และพื้นฐานด้าน
เกษตร

- มีความต้องการแก้ไข
ปัญหาการผลิตพืช
เชิงเดี่ยว

- มีความต้องการที่จะ
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

- มีการจัดการปัจจัยเพื่อ
สนับสนุนการผลิตได้ใน
ระดับที่ดีมาก เช่น การ
จัดการแปลง การ
จัดการพันธุ์พืชและ
สัตว์ การจัดการโรง
เรือน ฯลฯ

- มีกิจกรรมการผลิตที่
หลากหลายทั้งพืชและ
สัตว์

- มีการจัดการเพิ่มความ
อุดสมบูรณ์ให้กับ
ทรัพยากรดินและแหล่ง
น�้า เช่น การจัดการปุ๋ย 
การขุดบ่อ สระน�้า ฯลฯ 
ได้ในระดับดีมาก

- มีกิจกรรมการผลิตที่
สอดคล้องกับระบบ
นิเวศน์และวงจรการ
ผลิต

- มีการจัดวงจรการผลิต
ให้มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและ
นอกพื้นที่

- มีการบูรณาการความรู้
จากศูนย์ศึกษาการพัฒ
นาฯ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการ
ขวนขวายด้วยตนเองไป
สู่การปฏิบัติจนเกิดผล
ส�าเร็จ

- มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้า
หน้าที่กับศูนย์เรียนรู้ฯ มี
ความต่อเนื่องและ
สม�่าเสมอ

- มีการต่อยอดทางความ
ริเริ่มหรือการทดลอง
ใหม่โดยเจ้าของศูนย์
เรียนรู้ฯ

- มีบางรายได้ใช้สื่อไอที 
ของตนเองออกเผยแพร่
สู่สาธารณะ ให้เกิดการ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และ
น�าไปปฏิบัติ พร้อม
ติดตามอย่างได้ผล

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ
(รำย)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับควำมส�ำเร็จ

ปัจจัย
ส่วนบุคคล

กำรจัดกำร
ปัจจัยกำรผลิต/ 

ทรัพยำกรดิน น�้ำ ป่ำ

ศักยภำพของ
ฝ่ำยขยำยผล

กำรบริหำรจัดกำร
ของศูนย์ศึกษำกำร

พัฒนำฯ

กำรบริหำรจัดกำรของ
ส�ำนักงำน กปร.

- ระดับปานกลาง-ดี 
  (๑๐)

- เป็นคนในหมู่บ้าน
- อาชีพเดิมมีความ

หลากหลายทั้งใน
ภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร

- มีความรู้ความถนัด
และพื้นฐานด้าน
เกษตร

-  มีความต้องการ
แก้ไขปัญหาการผลิต
พืชเชิงเดี่ยว

- มีการจัดการปัจจัยเพื่อ
สนับสนุนการผลิตบาง
อย่างได้ในระดับดี เช่น 
การจัดการแปลง การ
จัดการโรงเรือน ฯลฯ

- มีกิจกรรมการผลิตพืช
และสัตว์ที่ยังไม่หลาก
หลายมากเท่าที่ควร

- มีการจัดการเพิ่มความ
อุดสมบูรณ์ให้กับ
ทรัพยากรดินและแหล่ง
น�้า เช่น การจัดการปุ๋ย 
การขุดบ่อ สระน�้า ฯลฯ 
ได้ดีในระดับหนึ่ง

- มีการจัดการทางธุรกิจ
และการตลาดที่ดีใน
ระดับชุมชน

- มีการใช้ความรู้ที่มาจาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ในแต่ละเรื่อง ไปปฏิบัติ
จนเกิดผลส�าเร็จ เช่น 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

-  มีการสนับสนุนให้เกิด
การเผยแพร่และขาย
ความรู้โดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขยายผลฯ ได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 

๓) กลุ่มผลิตภาค
    เกษตรและ
    แปรรูป (๔)
- ระดับดีมาก (๒)

 เป็นคนในหมู่บ้าน
- มีอาชีพภาคเกษตร
- มีความรู้ความถนัด

และพื้นฐานด้าน
เกษตร

- มีความต้องการแก้ไข
ปัญหาจากการผลิต
พืชเชิงเดี่ยว

- มีภูมิหลังและมีความ
ต้องการเพิ่มมูลค่าให้
กับผลผลิต

- มีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรที่มี
ความหลากหลาย

- มีความก้าวหน้าและ
ความส�าเร็จในการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ

- ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นและ
จุดขายมานานและเป็น
ที่ยอมรับของตลาด

- มีการจัดการในรูปกลุ่ม 
วิสาหกิจที่เข้มแข็งใน
ระดับหนึ่ง

- มีการบูรณาการความรู้
และความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน รวมทั้ง
การขวนขวยด้วยตนเอง 
ทดลองในภาคปฏิบัติ
และศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ได้เข้ามาต่อย
อดจนเกิดผลส�าเร็จ

- มีการสนับสนุนให้เกิด
การขยายความรู้แก่ผู้ที่
สนใจและการสนับสนุน
สิ่งอ�านวยความสะดวก
ต่างๆ โดยศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ ได้อย่าง
เหมาะสม

- ระดับปานกลาง-ดี 
(๒)

- เป็นคนในหมู่บ้าน
- มีอาชีพภาคเกษตร
- มีความรู้ความถนัด

และพื้นฐานด้าน
เกษตร

- มีความต้องการ
แปรรูปผลผลิตเบื้อง
ต้น

- มีลักษะของการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
เบื้องต้น

- มีกิจกรรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่ไม่หลากหลาย

- มีการรวมกลุ่มการผลิต
ในระดับชุมชน แต่ยัง
ไม่เกิดการจัดการในรูป
กลุ่มวิสาหกิจ

- ความรู้ตามแนว          
พระราชด�าริ ที่ถูกน�าไป
ใช้ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขวนขวายด้วยตนเอง 
และทดลองในภาค
ปฏิบัติ โดยมีศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ สนับสนุน
ในแง่ของสิ่งที่จ�าเป็น
บางอย่าง 

ส�ำนักงำน กปร.
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จากตารางที ่๔-๖๗ และ ๔-๖๘ บทสรปุทีส่�าคญั และสามารถน�าไปก�าหนดแนวทางการพฒันา

ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ประสบความส�าเร็จ ในด้านการบริหารจัดการและเกณฑ์หรือมาตรฐานในการพัฒนา

ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งในประเภทที่เริ่มก่อรูปจากเกษตรกรตัวอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ ประเภทที่ก�าลัง

พัฒนา และที่พัฒนาแล้วที่จะน�าเสนอในบทที่ ๕ ต่อไป ผลการวิเคราะห์พบว่า 

๑) การแบ่งกลุ่มหลักศูนย์เรียนรู้ฯ และจ�าแนกเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ภายในกลุ่มประเภทที่ส�าเร็จ

ดีมากและปานกลาง-ดี จากข้อมูลรวมมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดรวมระดับความส�าเร็จ ๔ ประเด็นได้

ด ีกล่าวคอืในทกุกลุม่หลกั ค่าคะแนนเฉลีย่ของการใช้ความรูข้องผลจากกจิกรรมของศนูย์เรยีนรูฯ้ และ

ความเป็นเศรษฐกจิพอเพยีง ศนูย์เรยีนรูฯ้ ระดบัดมีากมค่ีาคะแนนเฉลีย่สงูกว่าศนูย์เรยีนรูฯ้ ระดบัปาน

กลาง-ด ียกเว้นระดบัความส�าเร็จในด้านการขยายผลทีใ่ช้ค่าเฉลีย่ของจ�านวนผูเ้ข้ามารบัความรู ้ดงันัน้

ประเดน็จ�านวนผูเ้ข้ามารบัความรูจ้งึต้องพจิารณาต่อว่าอาจใช้ได้บ้างเท่านัน้ การพฒันาถงึคณุภาพคอื

การเข้ามาเรียนรู้อย่างตั้งใจจริงแล้วน�าผลของความรู้และตัวอย่างไปท�าต่อจะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ 

ต่อไป

๒) ปัจจัยส่วนบุคคลในแง่ของภูมิล�าเนา มีผลน้อยในแง่ของอาชีพเดิม ความรู้ความสามารถ

เดิม รวมถึงประสบการณ์จะมีผลกับศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มการผลิตภาคเกษตรและกลุ่มผลิตภาคเกษตร

และแปรรูปอย่างมาก ที่น่าสังเกต คือ ปัญหาที่เผชิญและต้องการความรู้และผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ไปแก้ปัญหา เป็นแรงผลักดันที่ส�าคัญกับทุกศูนย์เรียนรู้ฯ และที่มีพลังมากที่สุด เป็น              

ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ในกลุ่มการผลิตภาคเกษตร

๓) การจัดปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ประสบความส�าเร็จ พบว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ระดบัดมีากในทกุกลุม่หลกัจดัการได้หลากหลายและครอบคลมุมากกว่าศนูย์เรยีนรูฯ้ ระดบัปานกลาง-ดี

๔) ศักยภาพและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล สรุปได้ว่า การเข้าไปสนับสนุนของ

ฝ่ายขยายผลให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละกลุ่มหลัก ในเร่ืองของความรู้ตามแนวพระราชด�าริ จากศูนย์

ศกึษาการพฒันาฯ และมกีารบรูณาการความรูจ้นท�าให้กจิกรรมหลกัของศนูย์เรียนรูฯ้ มคีวามเข้มแขง็

ที่ต่างกันระหว่าง ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับดีมากกับระดับปานกลาง-ดี ทั้งนี้เป็นเพราะ การสนองตอบของ

เจ้าของศูนย์เรยีนรูฯ้ โดยพบว่า ความต่อเนือ่งและสม�า่เสมอของปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยาย

ผลและเจ้าของของศูนย์เรียนรู้ฯ ท่ีมีในศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับดีมาก มากกว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับปาน

กลาง-ดี เป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับดีมากของกลุ่มผลิตภาค

เกษตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผลได้มีการต่อยอดความคิดริเริ่มและสนับสนุนเรื่องสื่อ (IT) ให้กับเจ้าของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วย

๕) การบริหารจดัการของศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ เป็นการจดัการทีใ่ช้กบัทกุกลุม่หลกัและกลุม่

ย่อยของศูนย์เรียนรู้ฯ จึงไม่ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ในสาระ

ส�าคัญสรุปได้ว่า ส�าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เนื่องจากมีจ�านวนศูนย์เรียนรู้ฯ มาก มี

ระยะทางไกล มอีปุสรรคด้านความยดืหยุน่ของงบประมาณและการสนบัสนนุทีจ่�าเป็น รวมถงึมคีวาม

ไม่สมบูรณ์ในเรื่องระบบข้อมูลและการเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ขยายผล การจัดการที่เสริม

ส�ำนักงำน กปร.
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ศกัยภาพและความส�าเร็จให้กบัศนูย์เรยีนรูฯ้ ตามกลุม่หลกัและกลุม่ย่อยจงึเป็นประเดน็ทีต้่องน�าสูก่าร

พัฒนาต่อไป

๖) การจัดการของส�านักงาน กปร. เป็นการสนับสนุนท�าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปช่วย

พฒันาศนูย์เรยีนรูฯ้ ทกุศนูย์ จงึไม่ได้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทีแ่ตกต่างกันในสาระส�าคญั ได้มกีารปรบั

แต่งภาระงานที่สนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ระหว่าง ๓ กองส�าคัญที่ชัดเจนและมีศักยภาพสูงขึ้น 

และมบีางประเดน็ทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพเน้นทีก่ารสร้างระบบการสนบัสนนุให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ได้ 

ซึ่งจะน�าเสนอในบทที่ ๕ ต่อไป

ข) ผลควำมส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 

ในแง่ของกลุม่หลกัทัง้ ๓ กลุม่ของศูนย์เรยีนรูฯ้  การวดัความส�าเรจ็ของทัง้ ๓ กลุม่นัน้ เนือ่งจาก

จุดเน้นของแต่ละกลุ่มจะมีความต่างกัน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า 

๑) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (จ�ำนวน ๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ)

ก. ความส�าเร็จ

 ๑. กลุม่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จะมคีวามส�าเรจ็ในแง่ของการใช้ความ

รู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู่จ�านวนมากเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ

นเิวศน์ ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการผ้ึง  ตลอดรวมถงึมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ามาร่วมอย่างหลากหลาย 

และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่จ�านวนหนึ่ง ส่งผลให้การฟื้นตัวของทรัพยากรป่า การจัดการน�้า  รวมถึง

การจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า (กาแฟ ผึ้ง) อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

 ๒. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความส�าเร็จโดยเฉพาะการเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ

สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการเพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางชีวภาพ

ข. สิ่งที่น่าจะพัฒนาต่อ

 ๑. การสนับสนุนให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (กาแฟ ผึ้ง) ควร

จะท�าให้เข้มข้นขึ้น

 ๒. กลุ่มที่ร่วมจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ เริ่มมีความต้องการที่จะให้การอนุรักษ์การสร้างความรู้

และความพึงพอใจให้กับผู้มาเรียนรู้ และการก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ควรจะต้องท�าให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง

 ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการหลวง กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน

การศึกษานอกโรงเรียน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาการ ฯลฯ มีความตั้งใจร่วม

กันที่จะท�าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความยั่งยืนตามข้อ (๒) แต่ยังขาดการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ 

และการปฏิบัติในพื้นที่

๒) กลุ่มกำรผลิตภำคเกษตร

มีความหลากหลายใน ๓ กลุ่มย่อย ที่อาจมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันบ้าง แต่จากข้อมูลพบว่า

๒.๑) กลุ่มย่อยด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม่ (จ�านวน ๑๐ ศูนย์เรียนรู้ฯ)

ก. ความส�าเร็จ

 ๑. มคีวามส�าเร็จทีค่่อนข้างสงู ทัง้ในแง่ของการใช้ความรูท้ีห่ลากหลายทีไ่ด้มาจากศูนย์ศกึษา

ส�ำนักงำน กปร.
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การพัฒนาฯ เป็นหลัก จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาเสริม และที่ส�าคัญมีหลายศูนย์เรียนรู้ฯ ท่ีมีการ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และทุกศูนย์เรียนรู้ฯ มีการบูรณาการความรู้ในขั้นปฏิบัติจนท�าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

มีความส�าเร็จค่อนข้างมากมีจ�านวนมากกว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังเริ่มต้น 

 ๒. ภูมิหลังและความรู้เดิมของศูนย์เรียนรู้ฯ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในภาคเกษตรที่ใช้

ข้อมูลและความรู้ในระดับที่ค่อนข้างดี บางศูนย์เรียนรู้ฯ มีศักยภาพจากการที่มีประสบการณ์ในภาค

ธุรกิจจากภาคเอกชนหรือภาครัฐมาก่อน

 ๓. ปฏิบัติการในการผลิต ส่วนใหญ่จะมีความหลากหลาย ทั้งพืช สัตว์ (ในแง่ของกิจกรรม

การเกษตร) มีความลงตัวในแง่ของการปรับ การเลือกพืชและสัตว์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบ

นเิวศน์ (ดนิ น�า้) มีการจดัวงจรการผลติให้มีความสมัพนัธ์กบัการตลาด มบีางรายได้ท�าการคดิเพิม่เตมิ

เพื่อจะท�าให้ผลผลิตเกิดผลในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 ๔. ศนูย์เรยีนรู้ฯ มกีารถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่ความรูใ้ห้เกษตรกรและผูท่ี้สนใจ (ส่วน

มาก) เป็นผู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้ประสาน มีบางรายที่ประสบความส�าเร็จมาก ได้ใช้สื่อ IT ของ

ตนเองออกเผยแพร่สูส่าธารณะ ท�าให้มเีกษตรกรจากภายนอกพืน้ทีเ่ข้ามาศกึษาเรยีนรูใ้นเชงิคณุภาพ 

และน�าความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามอย่างได้ผล

 ๕. ข้อมลูเชงิคณุภาพ โดยมข้ีอมลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัเรือ่งวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีงยนืยนั

ในระดบัหนึง่ สรปุได้ว่า ศนูย์เรยีนรู้ฯ จ�านวนหนึง่มลี�าดบัของการพฒันาสู่ความเป็นเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓ ระดับ ( ระดับที่ ๑ สามารถแก้ปัญหาการผลิตที่เผชิญก่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  ระดับที่ ๒ สามารถ

สร้างการผลิตภาคเกษตรที่ยั่งยืน และระดับที่ ๓ มีการปรับวิถีชีวิตสู่ความพอเพียง ใช้เหตุผล และมี

ภูมิคุ้มกันไม่เพียงแต่ในการผลิตเท่านั้น แต่ร่วมถึงวิถีชีวิตในครัวเรือนของตนเอง)

ข. สิ่งที่ควรพัฒนาต่อ

 ๑. ควรสนบัสนนุให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีป่ระสบความส�าเร็จแล้ว ในแง่ของการต่อยอดทางความ

คิดริเริ่ม หรือการทดลองใหม่ที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ก�าลังด�าเนินการ ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการ 

การสนับสนุนด้านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการตามเรื่องที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ริเริ่ม ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ 

ที่ก�าลังพัฒนา ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในรูปของความรู้ ปัจจัยการผลิตที่จ�าเป็น หรือช่อง

ทางการตลาดที่เหมาะสม (ไม่จ�าเป็นต้องสนับสนุนด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก)

 ๒. การเพิ่มช่องทางในการสื่อสารผ่าน ไอที เช่น เฟสบุค เว็บไซต์ โดยมีเป้าหมาย คือ 

นอกจากจะช่วยให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ ท่ีส�าเรจ็แล้วให้ดยีิง่ขึน้ ยงัจะช่วยให้ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีก่�าลงัจะเริม่ด�าเนนิการ 

ทัง้น้ีจะท�าให้มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบัเรือ่งของเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม่ได้อย่าง

ประสทิธภิาพสงูขึน้ และท�าให้ผูท้ีส่นใจและตัง้ใจทีจ่ะมาเรยีนรูแ้ละปฏบิตั ิได้เข้ามารบัการแลกเปลีย่น

เรียนรู้สู่การปฏิบัติต่อไป (โดยลดการให้คนที่ไม่ได้สนใจอย่างจริงจังจ�านวนมากเข้าไปเรียนรู้ ณ            

ศูนย์เรียนรู้ฯ)

ส�ำนักงำน กปร.
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 ๓. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อถอดบทเรียน

เกี่ยวกับการได้มาและพัฒนาการของระบบคิดที่น�าไปสู่การใช้หลักการทรงงานฯ และท้ายสุดคือผล

ของปฏบัิตกิารตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ท้ังในแง่การผลติ วิถชีวีติและความสมัพนัธ์กบัชมุชน

๒.๒) กลุ่มย่อยด้ำนกำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (จ�ำนวน ๗ ศูนย์เรียนรู้ฯ)

ก. ความส�าเร็จ

 ๑. ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มนี้จะมีมิติที่แตกต่างจากกลุ่มเกษตรผสมผสานและ

เกษตรทฤษฏีใหม่ ตรงที่จะมีระบบเกษตรแบบปราณีตที่ไม่จ�าเป็นต้องหลากหลาย เน้นในเรื่องของ

การจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม โรงเรอืน เชือ้เหด็ ก้อนเหด็ การเพาะ การดแูลรกัษาและการเกบ็เกีย่ว 

ส่วนใหญ่พบว่าสามารถท�าได้อย่างครบวงจร และมีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อย นอกจากนั้นเห็ดที่

ผลิตได้จึงมีคุณภาพ และเป็นเห็ดที่ตรงกับความต้องการของตลาด คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดหลินจือ เห็ด

ขอนขาว ฯลฯ 

 ๒. ภมูหิลงัและความถนดัเฉพาะจะมีจดุเด่นตรงที ่เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ มคีวามใส่ใจในการ

ผลิตเกษตรเชิงเดี่ยวที่ผ่านมา ความรู้ที่ได้ส่วนใหญ่มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และมีความร่วมมือ

กนัจากทัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และเจ้าของศนูย์เรียนรูฯ้ มคีวามเป็นไปอย่าง

เหมาะสม

 ๓. การเยี่ยมชมเผยแพร่โดยผู้ที่สนใจ จะไม่โดดเด่นเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มเกษตรผสม

ผสานและเกษตรทฤษฏใีหม่ แต่กลบัมคีวามโดดเด่นเฉพาะเรือ่งท�าให้ผูเ้ยีย่มชมเข้าใจง่าย และสามารถ

จุดประกายให้ผู้ที่สนใจสามารถน�าไปปฏิบัติต่อได้

ข. สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ

 ๑. มข้ีอพจิารณาว่าศนูย์เรียนรูฯ้ กลุม่นี ้ควรจะด�าเนนิการผลติเชือ้เหด็ได้เองหรอืไม่ เพราะ

คุณภาพของการผลิตเชื้อเป็นสิ่งที่ส�าคัญ  ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุดควรท�างาน

ร่วมกับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อันเป็นการเพิ่มให้มีพลังมากขึ้นเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ มีองค์ความรู้

ในการท�าโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นแกนหลัก

 ๒. ในแง่ของการตลาดและความต้องการของเห็ดแม้ว่าจะมอีนาคต และผูผ้ลติเห็ดกจ็ะเพิม่

มากขึ้นด้วย ดังนั้นการเข้าไปช่วยเหลือศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ คงไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งเสริมพันธุ์

ใหม่ แต่ควรเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเห็ดให้มากขึ้น และพยายามให้เกิดจุดเด่นของเห็ดที่

ผลติผ่านศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ (ในอนาคตอาจพฒันาเป็นเหด็ทีม่ตีราผลติภณัฑ์หรอืแบรนด์ของทาง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ)

 ๓. ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ควรจะต้องมีการสร้างเครอืข่ายทางการผลติและการตลาดของ

เห็ด โดยเริ่มต้นด้วย ๗ กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๔. การเผยแพร่ ควรจะต้องเลือกสรรเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับเห็ด มาเรียนรู้อย่างเข้มข้นใน

เชงิคณุภาพ ดงันัน้การสนบัสนนุเร่ืองสิง่อ�านวยความสะดวกในการอบรมหากจะท�าควรจะมเีฉพาะใน

รูปของเครือข่าย

ส�ำนักงำน กปร.
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๒.๓) กลุ่มย่อยด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ (จ�ำนวน ๓ ศูนย์เรียนรู้ฯ)
ก. ความส�าเร็จ
 ๑. ความส�าเร็จของศนูย์เรยีนรูฯ้ กลุม่นี ้พบว่ามคีวามโดดเด่นอย่างมากในแง่ของการบรูณา

การองค์ความรู้ที่มิใช่เกิดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แบบตรงไปตรงมา แต่เกิดจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง(ปศุสัตว์อ�าเภอ) และการขวนขวายด้วยตนเอง จนประสบผลส�าเร็จโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยง
โคนม อาทิ  การจัดการพันธุ์ด้วยการผสมเทียม การจัดการโรงเรือน การจัดการด้านอาหาร การดูแล 
ฯลฯ ได้เป็นอย่างด ีและพบว่ามกีารขยายความรูด้งักล่าวออกไปให้กลุม่เพือ่บ้านหรอืผูท่ี้สนใจในละแวก
ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติ มีการติดต่อสื่อสารให้ค�าแนะน�า และศูนย์ศึกษาการ 
พฒันาฯ ได้เข้ามาต่อยอด ท�าให้อย่างน้อยศนูย์เรยีนรูฯ้ สามารถเผยแพร่ความรูไ้ปสู่ผูท้ีส่นใจอย่างแพร่
หลายมากยิ่งขึ้น

 ๒. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ พบว่าเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถจัดการผลผลิต
ที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานของตลาดรับซื้อ (กลุ่มสหกรณ์โคนมสันก�าแพง) ซึ่งมีเกษตรกร
จ�านวนน้อยทีจ่ะสามารถผลติได้ เนือ่งจากเป็นองค์ความรูท้ีค่่อนข้างเฉพาะและต้องอาศยัประสบการณ์
และความช�านาญสูง  อีกทั้งพบว่ามีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่ทายาทผู้สืบทอดในครัวเรือน
จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถอีกด้วย 

 ๓. ขณะที่กลุ่มที่มีการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น เช่น กบ เป็ดแมนดาริน นก ไก่ฟ้า และสัตว์
สวยงามอื่นๆ พบว่ากลุ่มนี้มีความโดดเด่นในแง่ของการน�าความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกบ และสัตว์สวยงาม ไปใช้โดยตรงจนเกิดผลส�าเร็จและมีหนึ่ง ศูนย์เรียนรู้ที่ฯ 
มีชื่อเสียงในด้านการเลี้ยงสัตว์สวยงาม จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
เป็นจ�านวนมาก

ข. สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ
 ๑. มีข้อพิจารณาว่าศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มนี้ ควรด�าเนินการให้เกิดการรวมกลุ่มและเครือข่าย

ผู้ผลิต โดยเน้นที่การควบคุมคุณภาพของน�้านมดิบ และการแปรรูปกบเบื้องต้น
 ๒ การเผยแพร่ ควรจะต้องเลือกสรรเฉพาะผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างเข้มข้นในเชิง

คุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกในการอบรมซึ่งควรมีการด�าเนินการในรูป
ของเครือข่ายเท่าที่จ�าเป็น

๓) กลุ่มผลติภำคเกษตรและแปรรปู (แปรรปูระดบั OTOP และผลติภำคเกษตรและแปรรูป

เบื้องต้นจ�ำนวน ๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ)

ก. ความส�าเร็จ

 ๑. ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นระดับแปรรูปมีความก้าวหน้ามาก มีความส�าเร็จในการผลิตสินค้าที่

มีคุณภาพ มีจุดเด่นจุดขายมานานและเป็นที่ยอมรับของตลาด  ส่วนกลุ่มแปรรูปเบื้องต้นเริ่มมีแนว

โน้มที่ดี ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก้าวหน้า พบว่ามีเงื่อนไขส�าคัญ ซึ่งอาจไม่ใช่ความรู้แบบตรงไปตรงมา

ทีไ่ด้รบัจากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ แต่เป็นความรูท้ีม่าจากการบรูณาการความร่วมมอืความช่วยเหลอื

ของหลายหน่วยงาน และเป็นการขวนขวาย ทดลองในภาคปฏิบัติของกลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์

ศกึษาการพฒันาฯ ได้เข้ามาต่อยอด ท�าให้อย่างน้อยศนูย์เรยีนรูฯ้ สามารถเผยแพร่ความรูไ้ปสูผู่ท้ีส่นใจ

อย่างแพร่หลาย

ส�ำนักงำน กปร.
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 ๒. ทั้ง ๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีเงื่อนไขที่ส�าคัญ คือ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และกลุ่มผู้ร่วมงานมีภูมิ

หลงัและมคีวามต้องการเพิม่มลูค่าให้กบัผลผลติ สร้างรายได้จากการเป็นผู้แปรรปูแทนทีจ่ะเป็นผูผ้ลติ

วัตถุดิบเบื้องต้น และสามารถที่จะช่วยผู้ผลิตเบื้องต้นได้

 ๓. การเผยแพร่ให้กับผู้สนใจเป็นไปอย่างดี ในแง่ของปริมาณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม และศูนย์

ศกึษาการพฒันาฯ สามารถทีจ่ะสนบัสนนุเรือ่งของสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัการเผยแพร่ความรู้

ได้อย่างเหมาะสม

ข. สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ

 ๑. ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีคุณสมบัติการเป็น OTOP ปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับการแยกตัว

ของกลุ่มที่เคยร่วมธุรกิจกัน และมีการแข่งขันโดยอ้างอิงชื่อเสียงของกลุ่มเดิมมาใช้ในการตลาด ทั้งที่

ตัวคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเป็นมิตรต่อสุขภาพ ดังนั้นแนวทางใน

การแก้ไขหรือพัฒนาต่อ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการดึงเอาจุดเด่น 

(รสชาติ และความเป็นมิตรต่อสุขภาพ) มาน�าเสนอในรูปแบบของสื่อที่แสดงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์

และการสนับสนุนของโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริ เช่น  ฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 

และท�าการเผยแพร่จะส่งผลท�าให้ตลาดของผู้บริโภคออนไลน์ จะพัฒนามากข้ึน และผลของการใช้

แนวทางตามแนวพระราชด�าริฯ มีรูปธรรมมากขึ้น

 ๒. ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังพัฒนา (จ�านวน ๓ ศูนย์เรียนรู้ฯ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

อาจต้องมีการประสานงานให้เกิดการจัดการในเชิงวิสาหกิจชุมชน ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพในการ

แปรรูป กลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารจัดการภายในกลุ่ม โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ควร

ท�าการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวมากกว่าการสนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเผยแพร่

๔.๒.๔ ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ฯ ของ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ  

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๔-๖๙ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

กลุ่ม ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

กลุ่ม

อนุรักษ์

และจัดการ

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

- การส่งผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานพร้อมๆ

กัน จนศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่สามารถจัดการได้

- อาคารและสิ่งอ�านวยความสะดวกของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีสภาพทรุดโทรมและมี

ปัญหาด้านไฟฟ้า

- การเข้าถึงจุดที่แสดงความส�าเร็จของการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความยาก

ล�าบาก

- การประสานงานระหว่างหน่วยงานร่วม

ปฏิบัติ ได้ผลส�าเร็จได้แค่ในระดับหนึ่ง

- การมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ไม่

สามารถให้เกิดการเลี้ยงตนเองได้ท�าให้มี

ปัญหาในการท�างานและความยั่งยืนใน

อนาคต

- ควรมีการกระจายการศึกษาดูงานให้

ครอบคลุมทั่วทุกศูนย์เรียนรู้ฯ

- การบูรณาการแผนงาน โดยศูนย์ศึกษา  

การพัฒนาฯ และส�านักงาน กปร. ต้อง 

ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการ

จัดการอุปสรรคเกี่ยวกับข้อกฎหมาย            

การบูรณาการและปฏิบัติโครงการ และ

การขับเคลื่อนให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อย่างเป็นรูปธรรม 

- อยากให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เน้น

การสนับสนุนความรู้และวัสดุอุปกรณ์โดย

เฉพาะเรื่องการตลาดและบรรจุภัณฑ์

กลุ่มผลิต

ภาคเกษตร

- การพัฒนาโดยภาพรวมของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของ

ชุมชนและคนในพื้นที่

- คนที่ไปรับการอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ 

แล้วไม่ได้น�ากลับมาปฏิบัติต่ออย่างจริงจัง 

ท�าให้ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

การสนับสนุนด้านต่างๆ สูญเปล่าไม่เกิด

ผลหรือประโยชน์เท่าที่ควร 

- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิต

ก้อนเชื้อเห็ด การผลิตหัวแม่เชื้อเมล็ด          

ข้าวฟ่าง การผลิตหัวแม่เชื้อ และการเขี่ย

เชื้อ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งทักษะความรู้

ความสามารถ ตลอดรวมถึงเครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่างๆ จึงท�าให้มีผู้ที่สนใจมาศึกษา

และน�าไปปฏิบัติต่อจ�านวนน้อย ส่วนใหญ่

จะเป็นการขอความรู้เกี่ยวกับ

- ในแง่ของความรู้ ต้องมีการขยายความรู้

ออกไปโดยเฉพาะวิธีคิด วิธีปฏิบัติส�าคัญ 

เช่น การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การ

คิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วน หรือการเน้น

ในเรื่องของการศึกษา วิจัย ทดลองและ

พัฒนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

- อยากให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพิ่มเติม

ความรู้เรื่องการเป็นวิทยากรในการ

ถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจเพิ่มเติม

- อยากเน้นการฝึกอบรมที่ให้ลงมือปฏิบัติ

จริงในพื้นที่ของตนเอง

- อยากให้ศูนย์ให้ความส�าคัญในเรื่องของ

การรวมกลุ่มทางการผลิต  

ส�ำนักงำน กปร.
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กลุ่ม ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

กลุ่มอนุรักษ์
และจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

การเพาะเห็ดและน�้าก้อนเชื้อเห็ดที่ตนผลิตไป
เลี้ยงมากกว่า 

- ปัญหาด้านอายุและสุขภาพของเจ้าของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

- กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ และความรู้ที่

มียังไม่เพียงพอต่อการถ่ายทอดให้กับผู้อื่น

-การชักชวนให้เข้าอบรมและการได้รับ

สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอและ

ไม่เป็นไปตามความต้องการ

- การจัดการให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ใน

ลักษณะทั้งหมู่บ้าน ที่คนเข้ามาสามารถไป

ศึกษาดูงานในพื้นที่หมู่บ้านได้อย่างหลาก

หลาย ไม่ใช่เพียงแค่เพียงจุดเดียว น่าจะ

ช่วยให้ศูนย์เรียนรู้ฯ มีศักยภาพมากขึ้น

- ควรค�านึงถึงเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ว่ายังคง

สามารถด�าเนินกิจกรรมได้หรือไม่ 

- ควรจัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตาม ให้ความรู้

ความส�าคัญกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

มากกว่านี้

- การจัดอบรมให้ตรงกับกิจกรรมภายใน

ศูนย์เรียนรู้ฯ และความถนัด ความ

สามารถของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ

- สิ่งที่ต้องการไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของ อุปกรณ์

ต่างๆ ควรค�านึงถึงตัวเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ที่ต้องให้ความส�าคัญด้านความรู้ มีการ

ติดตาม ให้ก�าลังใจ ให้ค�าแนะน�า

กลุ่มผลิต
ภาคเกษตร
และแปรรูป

- ปัญหาเรื่องการจัดการผลผลิตเพื่อป้อนเข้า

สู่โรงดอง โดยเฉพาะกระเทียมโทนที่ทาง

หมู่บ้านคิดว่าหากสามารถผลิตได้จะช่วย

ลดต้นทุนในการผลิตลงได้อย่างมาก 

เพราะทุกวันนี้ต้องสั่งซื้อมาจากภายนอก 

รวมถึงผลผลิตอื่นๆ

- ปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่โดดเด่น 

เป็นเอกลักษณ์

- อยากให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีเวทีให้

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยน 

และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตเห็ด

เศรษฐกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากเป็นไปได้

อยากให้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ช่วย

เหลือเรื่องการตลาด

- ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ

ผลิตพันธุ์กระเทียมโทนได้ด้วยตนเองเพื่อ

ลดต้นทุนทางการผลิต

ส�ำนักงำน กปร.
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บทที่ ๕ 

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ของ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ

๕.๑ สรุปข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ผลจากการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) 

นอกจากจะได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ และ ๒๘ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เพื่อให้มีความ

สมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ จึงได้ถูก

เติมเต็มร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๒ 

แห่ง และการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปภาพรวมของสถานภาพและระดับ

การพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และ ๓๔ 

ศนูย์เรยีนรูฯ้ ของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ (รายละเอยีดและสาระส�าคญัปรากฏอยูใ่นส่วน

ถัดไป) เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์

๑)  แนวทางการพฒันาและการบรหิารจดัการเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลให้แก่

ศูนย์เรียนรู้ฯ และ 

๒)  เพือ่เสนอแนะรูปแบบแนวทางวธิกีารจดัตัง้ศูนย์เรยีนรูฯ้ ใหม่ ทีก่�าลงัก่อรปู/ เริม่พัฒนา 

ทั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ท่ีมีการเปลี่ยนตัวเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีทายาทหรือผู้สืบทอด หรือเกษตรกร

ตัวอย่างที่มีความโดดเด่น สามารถพัฒนาจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ ที่จ�าเป็นจะต้องมีเกณฑ์

มาตรฐานของแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างในสาระส�าคัญ และองค์ประกอบหลัก (ซึ่งจะแสดงราย

ละเอียดและสาระส�าคัญอยู่ในบทที่ ๕ ส่วนถัดไป)

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๑.๑ สรุปข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนของ ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำ

หินซ้อนฯ

๑)  กลุ่มการผลิตภาคเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับกำร

พัฒนำของศูนย์เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญและ

กำรขยำยควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

ก) ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีปฏิบัติการ ณ ปัจจุบัน

๑) นายสมโชติ             
    บุญมี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ใน
ระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�าเนิน
การมาอย่างยาวนานและ
ต่อเนื่อง (พ.ศ.๒๕๔๒) 
ประสบความส�าเร็จ และ
โดดเด่นในเรื่องการท�า
เกษตรผสมผสาน มีความรู้
ความสามารถในด้าน
การเกษตรตามภูมิปัญญา

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

การเกษตรที่เอื้อต่อธรรมชาติ ไม่ใช้
สารเคมีในการเกษตร เช่น กล้วย 
มะนาว มะม่วง ฝรั่ง มะละกอ 

- มีการผลิตปุยหมักชีวภาพ ท�าน�้า
หมักสมุนไพรไล่แมลง ท�าน�้าหมัก
จุลินทรีย์ ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ 

๒) การขยายผลความรู้
- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา  

การพัฒนาฯ ในการท�าปุ๋ยหมักเพื่อ
ปรับปรุงบ�ารุงดิน 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการ
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกพืช
แบบผสมผสาน

- การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ
การขยายผลความรูใ้ห้แก่ผูท้ีส่นใจ

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรที่
มีอยู่แล้วให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก
ของปุ๋ยหมักชีวภาพ น�้าหมัก
สมุนไพร ฯลฯ

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย
ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา

  การพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้
เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ 

  เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๒) นายทิม 
    คณะเสน

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ใน
ระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�าเนิน
การมาได้ระยะหนึ่ง (พ.ศ.
๒๕๕๒) ประสบความ
ส�าเร็จ และโดดเด่นในเรื่อง
การท�าเกษตรผสมผสาน มี
ความรู้ความสามารถใน
ด้านการเกษตรตาม
ภูมิปัญญา

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- การท�าเกษตรผสมผสาน  การ

ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก 
การใช้น�้าหมักชีวภาพในพืชผัก 
ผลิตสารไล่แมลงจากสมุนไพร 

- ปลูกไม้ผล ปลูกพืชผักหมุนเวียน
ตลอดปี ปลูกสมุนไพร

๒) การขยายผลความรู้
- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา           

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับการท�า
เกษตรผสมผสาน การท�าปุ๋ย
ชีวภาพ แนวคิดการด�าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ            
พอเพียง 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่าง ๆ การ
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การ
ท�าเกษตรอินทรีย์ ผลิตน�้าส้ม      
ควันไม้

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มผักปลอด
สารที่ก�าลังเริ่มด�าเนินการ ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม 
เช่น การอบรมการบริหารจัดการ
กลุ่ม การวางแผนการตลาด การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการ
รองรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
ฯลฯ 

- ประสานเพื่อเพิ่มศักยภาพช่อง
ทางการตลาดผักปลอดสาร เช่น 
การหากลุ่มลูกค้าเฉพาะที่สนใจ
ผักปลอดสาร

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย
ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา    
การพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้
เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ 

   เวปไซด์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับกำร

พัฒนำของศูนย์เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญและ

กำรขยำยควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

๓) นางนภา 
    เข็มมุข

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ใน
ระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�าเนิน
การมาระยะหนึ่ง (พ.ศ.
๒๕๕๒) ประสบความ
ส�าเร็จ และโดดเด่นในเรื่อง
การท�าเกษตรผสมผสาน

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- การท�าเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้

ผล พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้
ประดับ เลี้ยงปลา  สามารถสร้าง
รายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี และ
การท�าปุ๋ยชีวภาพ 

๒) การขยายผลความรู้
- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา  

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับการปรับปรุง
บ�ารุงดินด้วยการใช้หญ้าแฝก การ
ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน การ
ท�าปุ๋ยชีวภาพ 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ
การเกษตรผสมผสาน การบ�ารุงดิน
ด้วยหญ้าแฝก การท�าปุ๋ยชีวภาพ

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ปลูกผัก
เดิม ที่ด�าเนินการอยู่ในชุมชน 
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่ม เช่น การอบรมการบริหาร
จัดการกลุ่ม การวางแผนการ
ตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
และการรับรองมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

- ประสานเพื่อเพิ่มศักยภาพช่อง
ทางการตลาด เช่น การหากลุ่ม
ลูกค้าเฉพาะที่สนใจผักแต่ละชนิด 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย
ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา    
การพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้
เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- การสร้างอาคารสถานที่เพื่อการ
ขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ 
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๔) นายส�าเนาว์  
    พึ่งมา

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ใน
ระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�าเนิน
การมาอย่างยาวนานและ
ต่อเนื่อง (พ.ศ.๒๕๔๙) 
ประสบความส�าเร็จ และ
โดดเด่นในเรื่องการท�า
เกษตรผสมผสานและ
เกษตรทฤษฏีใหม่  

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- มีการท�านา ปลูกพืชผักสวนครัว

แบบผสมผสาน การปลูกไม้ผล ขุด
บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ การท�าปุ๋ย
ชีวภาพ ท�าน�้าส้มควันไม้ 

- มีการท�าแปลงสาธิตเพิ่มผลผลิตมัน
ส�าปะหลังโดยใช้ระบบเทปน�้าหยด 

๒) การขยายผลความรู้
- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา     

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับการท�า
เกษตรทฤษฏีใหม่ การท�าเกษตร
ผสมผสาน การท�าปุ๋ยชีวภาพ 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวเกษตร
ทฤษฏีใหม่ การปรับปรุงบ�ารุงดิน
ด้วยปุ๋ยชีวภาพ น�้าส้มควันไม้ การ
เพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังโดยใช้
ระบบเทปน�้าหยด

- การพัฒนาศักยภาพให้แก่            
ผู้สืบทอด หรือทายาท เพื่อ
ด�าเนินการศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย
ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา     
การพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้
เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม หรือ
เครือข่ายเกษตรกรเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ให้สามารถน�าผลผลิตมาจ�าหน่าย 
เช่น ผัก ผลไม้ ในนามของกลุ่ม
เองได้ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ      
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับกำร

พัฒนำของศูนย์เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญและ

กำรขยำยควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

๕) นางน�้าผึ้ง  

    เกตุขวาง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ใน

ระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก่อตั้ง

ใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๐) 

ประสบความส�าเร็จ และ

โดดเด่นในเรื่องการท�า

เกษตรผสมผสาน 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการท�าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากพืช

สด หัวปลา จุลินทรีย์ขั้วเหนียว

- มีการปลูกพืชแบบผสมผสานตลอด

ทั้งปี 

- มีการผลิตสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด แพะ 

ปลาดุก 

๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา   

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับ การท�าเกษตร

ผสมผสาน การท�าปุ๋ยชีวภาพ 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการ

ผลิตปุ๋ยและ น�้าหมักชีวภาพ สารไล่

แมลง ฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์หน่อ

กล้วย 

- การจัดหาแหล่งน�้าเพิ่มเติม เพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร

ที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

ของปุ๋ยหมักชีวภาพ น�้าหมัก

สมุนไพร ฯลฯ

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม หรือ

เครือข่ายเกษตรกรเดิมที่มีอยู่

แล้ว ให้สามารถน�าผลผลิตมา

จ�าหน่าย เช่น ปุ๋ย  ผัก           

ผลไม้ ฯลฯ ในนามของกลุ่มเอง

ได้

๖) นายส�าเริง  

    วงศ์สุรินทร์

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ใน

ระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก่อตั้ง

ใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๔) 

ประสบความส�าเร็จ และ

โดดเด่นในเรื่องการเพาะ

เลี้ยงกบ

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเพาะเลี้ยงกบเศรษฐกิจ และ

ปลาดุก

๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา   

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับ การเพาะ

เลี้ยง และขยายพันธุ์กบ  

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการ

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ

- การปรับปรุงสถานที่ให้เพียงพอ

ต่อผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม หรือ

เครือข่ายเกษตรกรเดิมที่มีอยู่

แล้ว ให้สามารถน�าผลผลิตกบมา

จ�าหน่าย ในรูปแบบกลุ่ม 

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงกบ 

ที่ด�าเนินการอยู่ในชุมชน ด้วย

การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม 

เช่น การ อบรมการบริหาร

จัดการกลุ่ม การวางแผนการ

ตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

และการรับรองมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ  

เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับกำร

พัฒนำของศูนย์เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญและกำร

ขยำยควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำร

จัดกำร แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

๗) นายประสิทธิ์  

    เส็งมี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ใน

ระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�าเนิน

การมาอย่างยาวนานและ

ต่อเนื่อง (พ.ศ.๒๕๕๐) 

ประสบความส�าเร็จ และ

โดดเด่นในเรื่องการเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจแบบครบ

วงจร 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ด

นางรม เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอน

ขาว เห็ดหลินจือ รวมทั้งเปิดดอก

จ�าหน่าย

๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ เกี่ยวกับ การเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ การเขี่ยเชื้อเห็ด การผลิตก้อน

เชื้อเห็ด และการเปิดดอกเพื่อจ�าหน่าย 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การเขี่ยเชื้อเห็ด การผลิต

ก้อนเชื้อเห็ด และการเปิดดอกเพื่อ

จ�าหน่าย

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม 

หรือเครือข่ายเกษตรกร

เดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถ

น�าผลผลิตเกี่ยวกับเห็ด มา

จ�าหน่าย ในรูปแบบกลุ่ม 

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม

เพาะเห็ด ที่ด�าเนินการอยู่

ในชุมชน ด้วยการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กลุ่ม เช่น 

การอบรมการบริหาร

จัดการกลุ่ม การวางแผน

การตลาด การพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ และการ

รับรองมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

- การเพิ่มศักยภาพในการ

แปรรูปผลผลิตจากเห็ด 

เช่น ชาเห็ด ข้าวเกรียบ

เห็ด ฯลฯ 

- การจัดท�าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น

พับแนะน�าศูนย์          

เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียล 

มีเดีย ฯลฯ

ข) เกษตรกรตัวอย่างที่มีศักยภาพโดดเด่นที่จะสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯได้

๑) นายสถาพร 

    วันเทวิน

เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่มี

ความโดดเด่นด้านเกษตร

ผสมผสาน

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

(รายละเอียดตาม ข้อ ๕.๒)

๒) น.ส.ชลชญา 

    ชาญระวินท์

เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่มี

ความโดดเด่นด้านวนเกษตร

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

(รายละเอียดตาม ข้อ ๕.๒)

ส�ำนักงำน กปร.
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 ๒) กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป

ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

ก) ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีปฏิบัติกำร ณ ปัจจุบัน

๑) นางทรัพย์ถวิล     

    สุขศิริ

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาระยะ

หนึ่ง (พ.ศ.๒๕๕๒) 

ประสบความส�าเร็จ 

และโดดเด่นในเรื่อง

เกษตรผสมผสาน 

และการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน มี

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น�้าหมัก

ชีวภาพ 

- การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ 

๔ อย่าง 

- การแปรรูปสมุนไพร เช่น ว่าน

สาวหลง ไพร เสลดพังพอน 

ขมิ้น 

๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับ การท�า

ปุ๋ยอินทรีย์ น�้าหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 

การแปรรูปพืชสมุนไพร การ

ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ 

อย่าง 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ

การเกษตรผสมผสาน การท�า

ปุ๋ยอินทรีย์ น�้าหมัก และปุ๋ย

ชีวภาพ การแปรรูปพืชสมุนไพร 

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตและ

แปรรูปสมุนไพร ที่ด�าเนินการอยู่

เดิม เช่น การวางแผนการตลาด 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และการ

รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

เช่น อย. ฯลฯ 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย

ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา           

การพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย และ

ตลาดเฉพาะ เช่น กรีนมาร์เก็ต 

- การปรับปรุงอาคารสถานที่ส�าหรับ

การแปรรูปให้ได้มาตรฐาน 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ       

เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๒) น.ส.ปราณี 

    สังอ่อนดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก่อ

ตั้งใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๗) 

แต่มีการบูรณาการ

ความรู้จากหลาย

แหล่งและเป็น

เกษตรกรหัวก้าวหน้า 

จนประสบความ

ส�าเร็จ และโดดเด่นใน

เรื่องเกษตรผสมผสาน 

และทฤษฏีใหม่ และ

การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการท�านา

- มีการผลิตพืชผัก พืชสวน ไม้ผล 

และพืชสมุนไพรแบบผสมผสาน

- มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด

ปากน�้า วัว ปลาทับทิม 

- มีการแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร ได้แก่ ไข่เค็ม น�้าส้มควัน

ไม้ ฯลฯ 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย

ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา          

การพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าเกษตร

หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปมาวาง

จ�าหน่าย และตลาดเฉพาะ เช่น 

กรีนมาร์เก็ต

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 

และเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร 

ที่มีอยู่เดิมด้วยการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ และตราสินค้าที่เป็นของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้กับ

สินค้าเกษตร และการแปรรูป

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับ เกษตร

ทฤษฏีใหม่ การท�าปุ๋ยชีวภาพ 

การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยง

เป็ดปากน�้า  

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ

การเกษตรผสมผสานและ

ทฤษฏีใหม่ การใช้เทคโนโลยี

ทางการเกษตรในการเก็บขอ้มลู

ในแปลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

และการปลูกผักปลอดสารพิษ 

- การขยายความรู้ในด้านไอที ที่

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ประสบความ

ส�าเร็จให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ฯ 

อื่น ทั้ง ๑๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น การ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ 

เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๓) นายนิรุจน์  

ศรีเกษม

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก่อ

ตั้งใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๗) 

แต่มีการบูรณาการ

ความรู้จากหลาย

แหล่งและเป็น

เกษตรกรหัวก้าวหน้า 

จนประสบความ

ส�าเร็จ และโดดเด่นใน

เรื่องเกษตรผสมผสาน 

และการแปรรูป

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการผลิตพืชผัก พืชสวน 

  ไม้ผล และพืชสมุนไพรแบบ

ผสมผสาน เช่น จิงจูฉ่าย 

  วอเตอร์เครส มะนาว ถั่วดาว

อินคา มีการผลิตต้นพันธุ์เพื่อ

จ�าหน่าย 

- มีการผลิตเห็ดฟาง

- มีการแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร ได้แก่ สบู่วอเตอร์เครส 

ชาดาวอินคา น�้าผึ้งมะนาว  

๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับ เกษตร

ผสมผสาน การผลิตปุ๋ยหมัก น�้า

หมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ สาร

ขับไล่แมลง เชื้อจุลินทรีย์ไตรโค

เดอร์ม่า แบซิลัสซับทิลิส 

ส�าหรับใช้ในแปลงปลูก 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ

เกษตรผสมผสาน วิถีเกษตร

อินทรีย์โดยยึดหลักการพัฒนา

ตามศาสตร์พระราชา และการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย

ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา         

การพัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าเกษตร

หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปมาวาง

จ�าหน่าย และตลาดเฉพาะ เช่น 

กรีนมาร์เก็ต

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 

และขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า

เกษตร ที่มีอยู่เดิมด้วยการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ การรับรองมาตรฐาน

สินค้าและตราสินค้าที่เป็นของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้กับ

สินค้าเกษตร และการแปรรูป 

- การใช้งานวิจัยเข้าไปสนับสนุน

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตพืช

บางชนิด เช่น การจัดการโรคและ

แมลง ฯลฯ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ          

เว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

๔)  นางสมคิด 
    เพ็งบุปผา

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่
ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก่อ
ตั้งใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๖) 
ประสบความส�าเร็จ 
และโดดเด่นในเรื่อง
เกษตรผสมผสาน 
และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- มีการปลูกมะนาวในวงบ่อ  

ปลูกพืชผสมผสาน พืชผัก
ปลอด สารพิษ และปลูกไม้ผล 
เช่น มะยงชิด มะม่วง ขนุน 
พุทราซุปเปอร์จัมโบ้ ฯลฯ 

- มีการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
น�้าหมักชีวภาพ และสารไล่
แมลง

- เพิ่มศักยภาพของการผลิตและ
แปรรูปน�้าสมุนไพร เช่น การ
วางแผนการตลาด การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดด
เด่น และการรับรองมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น อย. ฯลฯ 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย
ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ

  พัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้เกษตรกร
สามารถน�าสินค้า

 - มีการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร ภายใต้แบรนด์ “น�้า
สมุนไพรสวนผู้ใหญ่สมคิด” 

๒) การขยายผลความรู้
- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับ การปลูก
มะนาวในวงบ่อ การผลิตปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยพืชสด น�้าหมักชีวภาพ 
และสารไล่แมลง

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ดินและน�้าโดยใช้
หญ้าแฝก การปลูกพืชผักสวน
ครัว การปลูกมะนาวนอกฤดู 
และการปลูกผักผลไม้       
ปลอดสาร  

- หรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 
- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ 
  เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๕) นายอภิรมย์  

    ผาวันดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก่อ

ตั้งใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๐) 

แต่มีการบูรณาการ

ความรู้จากหลาย

แหล่งและเป็น

เกษตรกรหัวก้าวหน้า 

จนประสบความ

ส�าเร็จ และโดดเด่นใน

เรื่องเกษตรผสมผสาน 

และการแปรรูป

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

ไม่มีการใช้สารเคมี

- มีการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ย

หมักและน�้าหมักชีวภาพ 

- มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กบ ปลา 

- มีแปลงส�าหรับเพาะกล้าพันธุ์ไม้

ต่าง ๆ เพื่อขยายและจ�าหน่าย 

- มีการแปรรูป ผลิตน�้าสมุนไพร 

เช่น มะม่วงหาวมะนาวโห่ ลูก

หม่อน และสมุนไพรต่าง ๆ 

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตและ

แปรรูปผลผลิตเกษตร เช่น การ

วางแผนการตลาด การพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดด

เด่น ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ  และการ

รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

เช่น อย. ฯลฯ 

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม

ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๒) การขยายผลความรู้
- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ เกี่ยวกับ 
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อบ�ารุง
ดิน การปลูกพืชแบบผสม
ผสาน การผลิตปุ๋ยหมัก น�้า
หมักชีวภาพ จุลินทรีย์หน่อ
กล้วยและปลีกล้วย 

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อบ�ารุง
ดิน การปลูกพืชแบบผสม
ผสาน การผลิตปุ๋ยหมัก น�้า
หมักชีวภาพ จุลินทรีย์หน่อ
กล้วยและปลีกล้วย

 - การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้
ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้เกษตรกร
สามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มา
วางจ�าหน่าย และตลาดเฉพาะ เช่น 
กรีนมาร์เก็ต 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ           
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๖) นายธงชาติ   
    จันทศรี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
อยู่ในระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
ด�าเนินการมาระยะ
หนึ่ง (พ.ศ.๒๕๕๒) 
ประสบความส�าเร็จ 
และโดดเด่นในเรื่อง
การผลิตและแปรรูป
เห็ด 

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- มีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เช่น 

เห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี่ เห็ด
ขอนด�า เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ 
เห็ดหลินจือ โดยจ�าหน่ายทั้ง
ก้อนเห็ดและเปิดดอกขาย 

- มีการแปรรูปเห็ดหลินจือ
แผ่น ชาเห็ดหลินจือ สบู่เห็ด
หลินจือ เห็ดหลินจือแคปซูล 
โดยการรวมกลุ่มในนาม 
“กลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธ์
พัฒนา” 

๒) การขยายผลความรู้
- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ เกี่ยวกับ 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น 
เห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี่ เห็ด
ขอนด�า เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ 
เห็ดหลินจือ และการแปรรูป
เห็ดหลินจือ  

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น 
เหด็นางฟ้าฮงัการี ่เหด็ขอนด�า 
เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ด
หลินจือ และการแปรรูปเห็ด
หลินจือ  

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มในการ
ผลิตเห็ดให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง 
ฯลฯ 

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเพาะเห็ด ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม เช่น 
การอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม 
การวางแผนการตลาด การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ และการรับรอง
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

- การเพิ่มศักยภาพในการแปรรูป
ผลผลิตจากเห็ด เช่น ชาเห็ด ข้าว
เกรียบเห็ด ฯลฯ

- การใช้งานวิจัยแบบ Research on 
Demand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตถั่งเช่า 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ             
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

๗) น.ส.เครือวรรณ  

    จันทศรี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาระยะ

หนึ่ง (พ.ศ.๒๕๕๔) 

ประสบความส�าเร็จ 

และโดดเด่นในเรื่อง

การแปรรูปผลไม้ 

และการเกษตรแบบ

ผสมผสาน

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการแปรรูปผลไม้แช่อิ่ม เชื่อม 

ตากแห้ง และอบแห้ง การท�า

น�้าผลไม้บรรจุขวด โดยกลุ่ม

วิสาหกิจในชุมชน

- มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

และการปลูกไม้ผล เพื่อป้อน

วัตถุดิบในการแปรรูป 

๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับ การ

แปรรูป การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ การเกษตรแบบผสม

ผสาน และการปลูกไม้ผล การ

ท�าปุ๋ยและน�้าหมักชีวภาพ  

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ

การแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร การเกษตรแบบผสม

ผสาน และการปลูกไม้ผล การ

ท�าปุ๋ยและน�้าหมักชีวภาพ  

- เพิ่มศักยภาพของการผลิตและแปรรูป

ผลไม้แช่อิ่ม เช่น การวางแผนการ

ตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และการรองรับ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น อย. 

ฯลฯ 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้

ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้เกษตรกร

สามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มา

วางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น

พับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต ์      

โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๘) นายสบัน           

ทะนวนรัมย์ 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาระยะ

หนึ่ง (พ.ศ.๒๕๕๒) 

ประสบความส�าเร็จ 

และโดดเด่นในเรื่อง

การผลิตและแปรรูป

เห็ด 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เช่น 

เห็ดนางฟ้าฮังการี่ เห็ดขอนด�า 

เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหลินจือ 

โดยจ�าหน่ายทั้งก้อนเห็ดและ

เปิดดอกขาย 

- มีการแปรรูปเห็ดหลินจือ         

แผ่น ชาเห็ดหลินจือ สบู่เห็ด

หลินจือ เห็ดหลินจือแคปซูล 

โดยการรวมกลุ่มในนาม “กลุ่ม

เห็ดมิตรสัมพันธ์พัฒนา” 

๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ เกี่ยวกับ การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดนางฟ้า

ฮังการี่ เห็ดขอนด�า เห็ดหูหนู 

เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหลินจือ และ

การแปรรูปเห็ดหลินจือ  

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มในการผลิต

เห็ดให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง ฯลฯ 

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเพาะเห็ด ด้วย

การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม เช่น 

การอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม การ

วางแผนการตลาด การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ และการรองรับมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

- การเพิ่มศักยภาพในการแปรรูป

ผลผลิตจากเห็ด เช่น ชาเห็ด ข้าว

เกรียบเห็ด ฯลฯ

- การใช้งานวิจัยแบบ Research on 

Demand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ผลิตถั่งเช่า 

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

- มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น 

เห็ดนางฟ้าฮังการี่ เห็ดขอนด�า 

เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหลิน

จือ และการแปรรูปเห็ดหลินจือ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น

พับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต ์       

โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๕.๑.๒ สรุปข้อมูลผลการด�าเนินงานของ ๓๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย   

ฮ่องไคร้ฯ

   ๑)  กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

ก) ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีปฏิบัติการ ณ ปัจจุบัน

๑)  กลุ่มอุทยาน

การเรียนรู้บ้าน

ปางจ�าปี 

   (นายสุจิตต์  

ใจมา)

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

ระดับดีมาก

- มีผู้น�าชุมชน และการ

รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

- ประสบผลส�าเร็จใน

การฟื้นฟู อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท�าให้คนในชุมชนเกิด

ความตระหนักในการ

ดูแลรักษาป่า 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฯ ได้แก่ 

พิธีบวชป่า สืบชะตาล�าน�้า 

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า (วังปลา) 

การท�าโฉนดชุมชน การท�าแนว

ป้องกันไฟ ฝายชะลอน�้า 

ธนาคารชุมชนคนรักษ์ป่า และ

กฎระเบียบในการอนุรักษ์           

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

๒) การขยายผลความรู้

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ในเรื่องฝายต้นน�้า

ล�าธาร การปลูกป่า ๓ อย่าง 

ประโยชน์ ๔ อย่าง การมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ การ

สัมมนาไฟป่าโลกร้อน 

- มีหลักสูตรการอบรมสร้างวังปลา 

สร้างฝายต้นน�้า ปลูกต้นลิงลาว

ในป่า ท�าแนวกันไฟ 

- ปรับปรุงอาคารเรียนรู้ เส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ และระบบ โซล่า

เซลล์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

- การพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบครบวงจร ด้วยการท่องเที่ยวใน

ลักษณะแบบเชื่อมโยงกับหมู่บ้าน

ใกล้เคียง การค้นหาของดีมาน�า

เสนอออกสู่ภายนอก ด้วยสื่อรูป

แบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับแนะน�า

ศูนย์เรียนรู้ฯ  เว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย 

ฯลฯ พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

ให้มีความหลากหลาย 

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

๒) กลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติบ้าน

ป่าสักงาม  

  (นายมณเฑียร  

บุญช้างเผือก)

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

ระดับดีมาก

- มีผู้น�าชุมชน และการ

รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

- ชุมชนมีการร่วมกัน

คิดพัฒนา ดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ได้แก่ 

การสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร การ

ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ 

อย่าง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

มีแหล่งเรียนรู้ความหลากหลาย

วิถีชีวิตชุมชนคนอยู่กับป่า การ

ป้องกันและท�าแนวกันไฟป่า 

๒) การขยายผลความรู้ 

- ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ในเรื่อง การเลี้ยง

ปลา การเลี้ยงหมูป่า การเลี้ยง

โคพื้นเมือง การพัฒนาชุมชน

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมการสร้าง

ฝายต้นน�้าล�าธาร การท�าแนว

ป้องกันไฟป่า การเพาะกล้าไม้ 

- เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่ม

และเครือข่าย ในการบริหารจัดการ

ป่า ดิน น�้า  ด้วยกิจกรรมการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่า 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ

- การพัฒนาจุดสาธิต เรียนรู้เกี่ยวกับ

กิจกรรมและผลส�าเร็จในการบริหาร

จัดการป่า ดิน น�้า ของกลุ่ม

- การประสานความร่วมมือผ่าน

ส�านักงาน กปร. ในการบริหาร

จัดการพื้นที่ป่าสงวนร่วมกันระหว่าง

ชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ   

เว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๓) กลุ่มการ

บริหารจัดการ

น�้าตามภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น 

  (นายประสงค์ 

ทะลาบุญ)

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

ระดับดี

- มีผู้น�าชุมชน และการ

รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

- มีกฎระเบียบที่ปฏิบัติ

ร่วมกัน 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการน�้า ตามภูมิปัญญา

พื้นบ้านล้านนา เช่น การจัดการ

เหมืองฝาย การปลูกป่าต้นน�้า

ร่วมกัน 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษากา

รพัฒนาฯ ได้แก่ การเข้าอบรม

หลักสูตร หมอสัตว์อาสา การ

ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ 

อย่าง การพัฒนาศักยภาพ

ชาวนารุ่นใหม่ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

บริหารและจัดการน�้าตาม

ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา 

- เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่ม

และเครือข่าย ในการบริหารจัดการ

น�้า ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์ การจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ

- การพัฒนาจุดสาธิต เรียนรู้เกี่ยวกับ

กิจกรรมและผลส�าเร็จในการบริหาร

จัดการน�้าของกลุ่ม

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ  

  เว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ
ศูนย์เรียนรู้ฯ

๔) กลุ่ม

อนุรักษ์ผึ้ง

ธรรมชาติ 

(นายประพนัธ์ 

แหลงแก้ว)

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 

ระดับปานกลาง 

- อยู่ระหว่างการพัฒนา

กลุ่มให้เข้มแข็ง 

- ประสบผลส�าเร็จใน

ด้านการเลี้ยงผึ้ง

ธรรมชาติหรือผึ้งโก๋น 

และอยู่ระหว่างการ

พัฒนาการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากน�้าผึ้ง 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า 

การเลี้ยงผึ้งธรรมชาติหรือผึ้ง

โก๋น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ

อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชน ในรูปแบบคนอยู่

กับป่าอย่างเกื้อกูล ฯลฯ 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ ฝายต้นน�้า

ล�าธาร ป่า ๓ อย่าง 

ประโยชน์ ๔ อย่าง การสร้าง

ความเข้มแข็งกลุ่ม เครือข่าย 

ในการอนุรักษ์ การใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ ฯลฯ 

- หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

อนุรักษ์พื้นที่ป่า การเลี้ยงผึ้ง

ธรรมชาติ และการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากน�้าผึ้ง 

- เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่ม

และเครือข่าย ในการเลี้ยงผึ้ง ด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเพิ่มความ

อุดมสมบูรณ์ของป่า การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกลุ่มหรือเครือข่าย ฯลฯ

- การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อ

สร้างรายได้จากการเลี้ยงผึ้ง เช่น บรรจุ

ภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากน�้าผึ้ง ฯลฯ 

- การประสานช่องทางการตลาดกับกลุ่ม

ผู้บริโภค และจัดหาตลาดกลางเพื่อ

วางจ�าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์        

จากกลุ่ม

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น

พับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ  เว็บไซต ์            

โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๕) กลุ่ม

อนุรักษ์ป่า

ต้นน�้าทุ่งยาว

- เป็นศูนย์เรียนรู้ ระดับ

ปานกลาง

- ประสบความส�าเร็จใน

ด้าน การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะการท�า 

ฝายต้นน�้า 

- มีความสัมพันธ์

ระหว่าง คนกับป่า  

รุ่นสู่รุ่น 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- กิจกรรมการสร้างฝายต้นน�้า

ล�าธาร การบวชป่า การสืบ

ชะตาป่าไม้ การท�าแนว

ป้องกันไฟป่า

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน

ฝายต้นน�้า เพื่อการอนุรักษ์

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ 

๔ อย่าง การสัมมนาการแก้

ปัญหาไฟป่า ปัญหาโลกร้อน 

ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

การสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร 

การบวชป่า และการสืบชะตา

ป่าไม้ การท�าแนวป้องกันไฟป่า 

- เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่ม

และเครือข่าย ในการบริหารจัดการน�้า 

ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์ การจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ

- การพัฒนาจุดสาธิต เรียนรู้เกี่ยวกับ

กิจกรรมและผลส�าเร็จในการบริหาร

จัดการน�้าของกลุ่ม

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น

พับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ  เว็บไซต ์          

โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ
ศูนย์เรียนรู้ฯ

๖) กลุ่มปุ๋ย

อินทรีย์      

ปั้นเม็ด

- ปัจจุบันไม่มีการ

ด�าเนินกิจกรรมของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

- ด�าเนินการยกเลิกการเป็น

ศูนย์เรียนรู้ฯ ในปี พ.ศ.

๒๕๖๒

๒) กลุ่มการผลิตภาคเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

ก) ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีปฏิบัติการ ณ ปัจจุบัน

๑) นายศรี 
    อินทร์สัน

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
อยู่ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
ด�าเนินการก่อตั้งใหม่ 
(พ.ศ.๒๕๕๕) แต่
ประสบความส�าเร็จ 
และโดดเด่นในเรื่อง
การท�าเกษตรผสม
ผสาน และการ
น้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอ
เพียงมาประยุกต์ใช้ 

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- มีกิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้

ผล (อโวคาโด้ เสาวรส มะม่วง 
ฯลฯ) การเลี้ยงปลา กบ ไก่ ไว้
บริโภคและจ�าหน่าย ฯลฯ 

- การเพาะกล้าพันธุ์ไม้เพื่อ
จ�าหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ 

- การปลูกผักไฮโดรโปรนิกเพื่อ
จ�าหน่าย 

๒) การขยายผลความรู้
- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเลี้ยง
ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ 
การเพาะเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง การเลี้ยงกบนาด้วยวิธี
ธรรมชาติ การท�าปุ๋ยอินทรีย์ 
การปลูกผักต่าง ๆ การปลูก
ผักไฮโดรโปรนิก ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
การปลูกไม้ผล การขยายพันธุ์
ไม้ผล การปลูกผักพื้นบ้าน 
การปลูกผักไฮโดรโปรนิก

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่นๆ และ
ผู้ที่สนใจ

- การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ใหม่ ที่สอดคล้อง และตรงกับความ
ต้องการของศูนย์เรียนรู้ฯ และการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้
ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 
และมีตราสัญลักษณ์ของศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้บริโภค 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น  
แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๒) นายเจริญ  
ตาถาวัน

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
อยู่ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
ด�าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน 
(พ.ศ. ๒๕๔๙) จน

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- มีการท�านา เลี้ยงสัตว์ (เป็ด 

ไก่) ไว้บริโภคและจ�าหน่าย มี
การเลี้ยงปลาแบบธรรมขาติ 
และมีการปลูกไม้ผลและ         
เลี้ยงชันโรงในสวนล�าไย

- การพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สืบทอด 
หรือทายาท เพื่อด�าเนินการศูนย์          
เรียนรู้ฯ ต่อไป

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์
กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ
เพิ่มช่องทางการ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของ       

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

  ประสบความส�าเร็จ

และโดดเด่นในแง่

ของการท�าเกษตร

ผสมผสาน เพิ่มเติม

กิจกรรมต่าง ๆ ใน

พื้นที่ เกิดรายได้

อย่างต่อเนื่อง

- ในปัจจุบันเจ้าของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีอายุ

มาก และอยากให้

บุตรเป็นผู้สืบทอด 

 ๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ได้แก่ การเลี้ยงปลา     

น�้าจืด การเลี้ยงเป็ดเทศ เลี้ยงไก่

พื้นเมือง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

การเพาะเลี้ยงกบ การพัฒนา

ศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่ง

เรียนรู้ ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการ

เลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา 

  จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มา

วางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต ์

โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๓)  นายมนูญ   

     เทศน�า

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง

ยาวนานและ       

ต่อเนื่อง (พ.ศ. 

๒๕๔๕) มีความ 

โดดเด่นในด้าน

เกษตรทฤษฏีใหม่ 

และการด�าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจ       

พอเพียง 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการท�าเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยมี

การปรับพื้นที่เพื่อท�านา เลี้ยง

ปลา ปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว 

สมุนไพร เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

- มีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย

ทั้งพืช และสัตว์ 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา   

การพัฒนาฯ ได้แก่ การส่งเสริม

พัฒนาอาชีพเกษตรตามแนว

ทฤษฏีใหม่ ฝายต้นน�้าล�าธาร 

ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ 

อย่าง เพาะเลี้ยงกบ การท�าปุ๋ย

อินทรีย์ การปลูกและขยายพันธุ์

ไม้ผล การเลี้ยงปลา การพัฒนา

พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสม

ผสาน 

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้

ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต ์

โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๔)  นายทองมา  

     ศรีภูธร

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดีมาก

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการก่อตั้งใหม ่

(พ.ศ. ๒๕๕๙) แต่

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีกิจกรรมการเกษตรแบบผสม

ผสาน มีการปลูกผัก ปลูกไม้ผล

เลี้ยงสัตว์ ผลิตปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา 

ปลูกไผ่

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้

ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ให้เกษตรกร

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

  ประสบความส�าเร็จ 
และโดดเด่นในเรื่อง 

  การท�าเกษตรผสม
ผสาน และการ
น้อมน�าองค์ความรู้
จากแนวพระราช 
ด�าริต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ 

 - เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย 
หมุนเวียนสร้างรายได้ให้
ครอบครัวตลอดทั้งปี 

  สามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มา
วางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๕) นายสุนทร  
ดาวแก้ว

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
อยู่ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
ด�าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง (พ.ศ.
๒๕๕๑) ประสบ
ความส�าเร็จ และ
โดดเด่นในเรื่องการ
ท�าเกษตรผสมผสาน
และน้อมน�าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

- ในปัจจุบันเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ มีอายุ
มาก และไม่มี           
ผู้สืบทอด

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- มีกิจกรรมการท�านา การปลูกผัก

สวนครัว การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงโค ฯลฯ

๒) การขยายผลความรู้
- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา      

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะ
เลี้ยงปลาน�้าจืด การเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจ การปลุกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง การเพาะ
เลี้ยงกบ การท�าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการ
เลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การเลี้ยง
โค ฯลฯ

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ 
และผู้ที่สนใจ

- การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ใหม่ ที่สอดคล้อง และตรงกับความ
ต้องการของศูนย์เรียนรู้ฯ และการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้
ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 
และมีตราสัญลักษณ์ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ  เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๖) นายอุ่นเรือน  
เกิดสุข

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
อยู่ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
ด�าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยาวนาน (พ.ศ.
๒๕๔๓) ประสบ
ความส�าเร็จ และ
โดดเด่นในเรื่องการ
ท�าเกษตรผสมผสาน 
และด�าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- มีกิจกรรม ได้แก่ การท�าสวน

กาแฟ สวนเมี่ยง การเพาะเห็ด 
หอม การเพาะกล้าไม้ การปลูก
ไม้ผลและพืชผัก

๒) การขยายผลความรู้
- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยง
เห็ดเศรษฐกิจ ฝายต้นน�้าล�าธาร
และพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ฯลฯ

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ (การเขี่ยเชื้อเห็ด การผลิต
ก้อน การเปิดดอก) สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
อื่นๆ และผู้ที่สนใจ

- การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้
ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวาง

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

   - มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดหอม การเพาะ

เห็ดหลินจือ 

 จ�าหน่าย และมีตราสัญลักษณ์ของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ           

เวปไซด์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๗) นายทองอินทร์  

สุภาพล

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดีมาก 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

เริ่มด�าเนินการใหม่ 

(พ.ศ.๒๕๕๙) แต่

เคยมีประสบการณ์

เป็นลูกจ้างศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ 

มาก่อน จึงน�าความ

รู้มาประยุกต์ใช้ จน

เกิดผลส�าเร็จ และ

โดดเด่นในเรื่องการ

เกษตรทฤษฏีใหม่ 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีกิจกรรม ได้แก่ มีการปรับ

พื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฏี

ใหม่ มีแนวคันนาปลูกมะพร้าว

น�้าหอม ขุดบ่อเลี้ยงปลา ที่ดอน

ปลูกไม้ผล และปลูกพืชผักและ

ไผ่กิมซุง สร้างรายได้ต่อเนื่อง 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ ได้แก่ เลี้ยงปลาดุก 

บิ๊กอุย การปลูกผักปลอดภัย 

การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักและ

น�้าหมักชีวภาพ และการเกษตร

ทฤษฏีใหม่ ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การท�านา การปลูกพืชผักและ

ไม้ผล การปลูกไผ่กิมซุง และ

การเลี้ยงปลา ฯลฯ 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตที่

มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย         

โดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถ

น�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวาง

จ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ            

เว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๘) นายยงยุทธ  

ขันทองนาค

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

เริ่มด�าเนินการใหม่ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑) โดด

เด่นในเรื่องการท�า

เกษตรผสมผสาน มี

การใช้พื้นที่ในการ

ผลิตพืชที่หลาก

หลาย มีรายได้อย่าง

ต่อเนื่อง

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- กิจกรรม ได้แก่ การปลูกผัก 

ปลูกไม้ผล เพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

ฯลฯ

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ ได้แก่ การปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษ การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยงกบนา

ด้วยวิธีธรรมชาติ การเลี้ยงปลา

ในกระชัง ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ด การปลูกผัก

- การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ

การขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย

ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวาง

จ�าหน่าย

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ         

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

๙) นางเพียรทอง  

พรหมค�าทิพย์

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๓๙) โดดเด่น

ในเรื่องการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ ที่สามารถ

สร้างรายได้หลักให้แก่

ครอบครัว 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น 

เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ด

หอม เห็ดหูหนูด�า เห็ดขอน

ขาว ฯลฯ 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การสร้างฝาย

ต้นน�้าล�าธาร การพัฒนา

ศักยภาพปราชญ์ชุมชน การ

เลี้ยงกบ ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น 

เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ด

หอม เห็ดหูหนูด�า เห็ดขอน

ขาว ฯลฯ 

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเพาะเห็ด 

ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม 

เช่น การอบรมการบริหารจัดการ

กลุ่ม การวางแผนการตลาด การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรองรับ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ 

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๑๐) นายอุ่นเรือน  

ไทยใจอุ่น

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๙) โดดเด่น

ในเรื่องปศุสัตว์ 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น 

โคพื้นเมือง ไก่พื้นเมือง ไก่

ประดู่หางด�า เป็ดเทศ ฯลฯ 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเลี้ยง

เป็ดเทศ การจัดการกลุ่มน�้า

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

เลี้ยงไก่พื้นเมือง การท�าปุ๋ย

หมัก การเลี้ยงปลา ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเลี้ยงไก่ประดู่หางด�า การ

เลี้ยงโคพื้นเมือง การสาธิต

การท�าหยวกกล้วยหมักเป็น

อาหารสัตว์ 

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะเรื่องการ

เลี้ยงโค สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และ 

ผู้ที่สนใจ 

- การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ

การขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มปศุสัตว์ให้

เข้มแข็ง เช่น การอบรมการบริหาร

จัดการกลุ่ม การวางแผนการตลาด 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ฯลฯ 

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มและ          

เครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ระหว่างศูนย์

เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่สนใจน�า

ความรู้ไปปรับใช้ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ     

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

๑๑) นางกัญจนา  

      บัวแดง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดีมาก

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๓) จาก

ประสบการณ์การเป็น

ลูกจ้างของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ จึงน�า

ความรู้ที่ได้มา

ประยุกต์ใช้จนเกิดผล

ส�าเร็จและโดดเด่นใน

เรื่องการเขี่ยเชื้อเห็ด 

และการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเขี่ยเชื้อเห็ด ผลิตก้อน

เชื้อเห็ด และเพาะเห็ด

เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

(เห็นหลินจือ เห็ดหอม เห็ด

นางฟ้า เห็ดลมป่า เห็ดหัวลิง) 

ฯลฯ 

- มีการวางแผนการผลิตที่

เหมาะสม สร้างรายได้ตลอด

ทั้งปี 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การเพิ่ม

ศักยภาพ เกษตรกรตัวอย่าง 

การพัฒนาศักยภาพปราชญ์

ชุมชนในการเผยแพร่และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเขี่ยเชื้อเห็ด ผลิตก้อนเชื้อ

เห็ดส�าหรับเปิดดอก การ

เพาะเห็ดเศรษฐกิจ

- การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ

การขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะเรื่องเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ (การเขี่ยเชื้อเห็ด 

การผลิตก้อน การเปิดดอก)  สู่

ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และ ผู้ที่สนใจ 

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือ

ข่าย ผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียน

รู้ฯ และ เกษตรกรผู้ที่สนใจน�า

ความรู้ไปปรับใช้ 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต

เห็ดที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย          

โดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถ

น�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวาง

จ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ            

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๑๒) นางนงนุช  

      พันธุราษฎร์

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๘) โดยน�า

ความรู้จากศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ มาแก้

ปัญหาเรื่องการผลิต

พืชเชิงเดี่ยว จนเกิด

ผลส�าเร็จในด้าน

เกษตรผสมผสาน

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการปลูกพืชผัก เช่น ฟักทอง 

ข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว 

- มีการท�านา ขุดสระเลี้ยงปลา 

เลี้ยงไก่ ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะ

เลี้ยงปลาน�้าจืด การเลี้ยงไก่         

พื้นเมือง การปลูกผักปลอด

สารพิษ การแปรรูปอาหาร 

ฯลฯ

- การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ

การขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรให้

เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาผลผลิตให้

มีคุณภาพ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรา

สัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษา      

การพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม

ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

  - มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมัก

ชีวภาพ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ 

  เว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๑๓) นายสุจินต์    

      แสงแก้ว

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอยา่งตอ่

เนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๓) ประสบ

ผลส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องการเพาะเลี้ยง

กบ และขยายพันธุ์กบ 

รวมถึงการเลี้ยงไก่

สวยงาม สามารถ

สร้างรายได้ได้เป็น

อย่างมาก 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเพาะเลี้ยงกบ และขยาย

พันธุ์กบ

- มีการเลี้ยงไก่สวยงาม และ

เป็ดแมนดาริน และ            

นกเลิฟเบิร์ด

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การขยาย

พันธุ์กบ การเลี้ยงหมูป่า การ

เลี้ยงปลา การพัฒนา

ศักยภาพปราชญ์ชุมชน ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเลี้ยงกบ การเตรียมพ่อ

แม่พันธุ์ไก่สวยงาม การเลี้ยง

เป็ดแมนดาริน 

- การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ

การขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- การขยายความรู้เรื่องการเพาะ

เลี้ยงสัตว์สวยงาม ให้ผู้กับผู้ที่

สนใจ 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต

กบที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย

ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา           

การพัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถ

น�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวาง

จ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ        

เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๑๔) ว่าที่ ร.ต. 

      เมืองมนต์   

      ไทยใจอุ่น

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอยา่งตอ่

เนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๕๐) ประสบ

ผลส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ 

โดยเฉพาะโคนม เป็น

ปราชญ์ชุมชน

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเลี้ยง และผสมเทียม

โคนม 

- มีการผลิตน�้านมโคคุณภาพดี 

สู่สหกรณ์โคนมสันก�าแพง 

 

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะเรื่องการ

เลี้ยงโคนม สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ 

และผู้ที่สนใจ 

- การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ

การขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ
ศูนย์เรียนรู้ฯ

  ในการเผยแพร่และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเลี้ยงโคนม

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะ

เลี้ยงปลาน�้าจืด การพัฒนา

ศักยภาพปราชญ์ชุมชน 

เกษตรผสมผสาน ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเลี้ยงโคนม การสาธิตการ

รีดโคนม

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 

ให้เข้มแข็ง เช่น การอบรมการ

บริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนการ

ตลาด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ฯลฯ 

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มและ           

เครือข่ายผู้เลี้ยงโคนมระหว่างศูนย์           

เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่สนใจน�า          

ความรู้ไปปรับใช้ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ          

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๑๕) นายพงษ์เทพ  

      จินะใจ

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง 

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๘) ประสบ

ผลส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ สร้างรายได้

หมุนเวียนตลอดทั้งปี

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 

เห็ดหลินจือ เห็ดขอนขาว 

เห็ดขอนด�า โดยวางแผนผลิต

เป็นรุ่นๆ แบ่งโรงบ่มเชื้อ

ส�าหรับผลิตก้อนเห็ด 

- มีการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า

ออกจ�าหน่าย 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยงปลา 

เลี้ยงสุกร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

และการท�าเกษตรผสมผสาน

ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดหลินจือ เพาะ

เห็ดนางฟ้า 

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือ

ข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ 

และเกษตรกรผู้ที่สนใจน�าความรู้ไป

ปรับใช้ 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตเห็ด

ที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ด้วยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้

ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ          

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๑๖) นางราตรี  

      สุนันทศิลป์

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดี 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง 

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๖)

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

(เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ด

หัวลิง เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า 

เห็ดนางรม เห็ดหูหนู) ปลูกไม้

ผล ท�านา เลี้ยงปลา

- การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ         

การขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มและ            

เครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร แต่ละ
ศูนย์เรียนรู้ฯ

  ประสบผลส�าเร็จและ

โดดเด่นในเรื่องการ

เพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

และด�าเนินชีวิตตาม

แนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การท�าหมูยอ

เห็ดหอม ปลาส้ม ปลาส้มฟัก

การเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิต 

การแปรรูปอาหาร การ

พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร 

ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ด

หลินจือ เห็ดหอม เห็ดหัวลิง 

เห็ดลมป่า เห็ดนางฟ้า เห็ด

นางรม เห็ดหูหนู) การผลิต

ก้อนเห็ด การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

  เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่สนใจน�า

ความรู้ไปปรับใช้

- การเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตเห็ดให้

เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มา

วางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ      

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๑๗) นางมาลัย  

      ญาติฝูง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับปานกลาง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่างต่อ

เนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๗) ประสบ

ผลส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ 

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเพาะเห็ดหอม ท�าสวน

กาแฟ เลี้ยงปลาดุก และไก่

พื้นเมือง 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การ

แปรรูปอาหาร การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ การเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ การพัฒนา

ศักยภาพปราชญ์ชุมชนและ

แหล่งเรียนรู้ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดหอม การท�า

ข้าวเกรียบเห็ดหอม

- การพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อการ

ขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือ

ข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ 

และเกษตรกร ผู้ที่สนใจน�าความรู้ไป

ปรับใช้ 

- การเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตเห็ดให้

เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของศูนย์

ศึกษา การพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มา

วางจ�าหน่าย 

- การพัฒนาศักยภาพการเป็น

วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้

กับผู้ที่สนใจ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับกำร
พัฒนำของศูนย์เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ           

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๑๘) นางอ�านวย  

      ยอดค�าปา

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับปานกลาง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่างต่อ

เนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๕) ประสบ

ผลส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องเกษตรทฤษฏี

ใหม่  

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีแบ่งพื้นที่ในการท�านา ท�า

สวนไม้ผล (กล้วยน�้าว้า) การ

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย เลี้ยงกบ 

และปลูกพืชผักสวนครัว ผัก

พื้นเมือง 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การส่ง

เสริมและพัฒนาการใช้

ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนา 

อาชีพเกษตรทฤษฏีใหม่ การ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เพาะ

เลี้ยงกบ การพัฒนาศักยภาพ

ปราชญ์ชุมชนในการเผยแพร่

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตรผสมผสานในรูปแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับ

การเลี้ยงกบนา การเลี้ยงปลา 

รูปแบบและหลักการการท�า

เกษตรทฤษฏีใหม่ 

- การสนับสนุนสิ่งจ�าเป็นในการ

ด�าเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงการให้

ขวัญและก�าลังใจ ติดตามเยี่ยม

เยือนให้กับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

- การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร 

ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรา

สัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษา  

การพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ    

เว็บไซต ์โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๑๙) นางทัศนีย์    

      พวกอินแสง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับปานกลาง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการใหม่มาได้

ระยะหนึ่ง (พ.ศ.

๒๕๕๑) มีความโดด

เด่นในด้านการเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ

๑) กิจกรรมส�าคัญการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ (เห็ดหอม) และ

การท�าสวนกาแฟ

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ในเรื่องการเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การอบรม

หลักสูตรบันทึกบัญชีฟาร์ม 

การพัฒนาเพิ่มศักยภาพ

เกษตรกร การเลี้ยงสุกร การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่ม

- การพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อการ

ขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มและ           

เครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์

เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่สนใจน�า

ความรู้ไปปรับใช้ 

- การเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตเห็ดให้

เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์กลางของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับกำร
พัฒนำของศูนย์เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

 - มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดหอม และการ

ท�าข้าวเกรียบจากเห็ดหอม

เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยใช้

ตลาดกลางของศูนย์ศึกษาการ       

พัฒนาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวาง

จ�าหน่าย 

- การพัฒนาศักยภาพการเป็น

วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้

กับผู้ที่สนใจ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ             

เว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๒๐) นายสินชัย 

วิริยะจรรยงค์

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับปานกลาง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก่อ

ตั้งใหม่และด�าเนินมาได้

ระยะหนึ่ง (พ.ศ.

๒๕๕๐) มีความโดด

เด่นในเรื่องการท�าการ

เกษตรผสมผสาน

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการเลี้ยงเป็ดเทศ ไก่พื้น

เมือง สุกร โคพื้นเมือง             

ปลานิลและปลาดุกบิ๊กอุย 

- มีการปลูกไม้ผล พืชผัก ท�า

ปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ 

น�้าส้มควันไม้

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเลี้ยง

ไก่พื้นเมือง การเพาะเลี้ยงกบ 

เลี้ยง ปลาเศรษฐกิจ ปลูกป่า 

๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  

การท�าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน�้า

ชีวภาพ การพัฒนาศักยภาพ

ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

วิธีการท�าเกษตรแบบผสม

ผสาน การผลิตปุ๋ยหมักและ

น�าหมักชีวภาพ การเพาะ

เลี้ยงกบ ไก่พื้นเมือง ปลาดุก 

ปลานิล เป็ดเทศ และสุกร

- การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร 

ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรา

สัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษา          

การพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ             

เว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

๒๑) นายจรูญ  

ธาตุอินจันทร์

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง  

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๖) ประสบ

ผลส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องการท�าการ

เกษตรผสมผสาน และ

ผักปลอดสารพิษ

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- การปลูกผักปลอดสารพิษ 

ปลูกไม้ผล ท�าปุ๋ยหมักและน�้า

หมักชีวภาพ เลี้ยงไก่พันธุ์        

พื้นเมือง เลี้ยงกบนา และ

เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การปลูก

ผักปลอดสารพิษ การเพาะ

เลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่พันธุ์         

พื้นเมือง การท�าปุ๋ยอินทรีย์ 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์

กบ พัฒนาศักยภาพปราชญ์

ชุมชน ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมัก

ชีวภาพ การเลี้ยงกบนาและ

ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 

- การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร 

ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรา

สัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ   

เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

๒๒) นายสุรชัย  

มรกตวิจิตรการ

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับดีมาก

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง 

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๓) ประสบ

ผลส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องการน�าความรู้

ด้านการเกษตรผสม

ผสาน จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ มา

ประยุกต์ใช้

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- การบริหารจัดการน�้าให้

เหมาะสมกับฤดูกาล การ

ปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยน�้าชีวภาพ   

- การเลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา เลี้ยง

เป็ดเทศ เลี้ยงโค เพาะเลี้ยง

และขยายพันธุ์กบ ปลูกไผ่  

ไม้สัก และไม้ผล

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การส่ง

เสริมและพัฒนาประมง            

น�้าไหล การพัฒนาศักยภาพ

ปราชญ์ชุมชน การพัฒนา

อาชีพเกษตรผสมผสาน ฯลฯ 

- การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร 

ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรา

สัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ และเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้

เกษตรกรสามารถน�าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ            

เว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรม
ส�ำคัญและกำรขยำยควำมรู้

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การเลี้ยงโค การเลี้ยงปลา 

การปลูกไม้ผล การเพาะเลี้ยง

และขยายพันธุ์กบ 

๒๓) นายธนากร  

ขัติยะ

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่

ในระดับปานกลาง

- เป็นศูนย์เรียนรู้ที่

ด�าเนินการมาอย่างต่อ

เนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๔๙) มีความ

โดดเด่นในเรื่องปลูก

ผักปลอดสารพิษ

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการปลูกผักปลอดสารพิษ 

เช่น คะน้ายอด ผักกาดฮ่องเต้ 

พริกแมกซิกัน 

- มีการท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมัก

ชีวภาพ 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ ปลูกป่า ๓ 

อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การ

พัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์

กบ การเลี้ยงปลา ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การเลี้ยงปลานิล  

- การเพิ่มศักยภาพของ

เกษตรกร ด้วยการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

กลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ และเพิ่มช่อง

ทางการจ�าหน่ายโดยใช้ตลาด

กลางของศูนย์ศึกษาการพัฒ

นาฯ ให้เกษตรกรสามารถน�า

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาวาง

จ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 

เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์

เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียล 

มีเดีย ฯลฯ

๒๔) นางศรีแก้ว  

นิประพันธ์

- ปัจจุบันไม่มีการ

ด�าเนินกิจกรรมของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

เนื่องจากปัญหา

ครอบครัว

- จะด�าเนินการยกเลิกการเป็น

ศูนย์เรียนรู้ฯ ในปี ๒๕๖๒

ข) เกษตรกรตัวอย่างที่มีศักยภาพโดดเด่นที่จะสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯได้

๑)  นายอวยชัย 

ทิเอ้ย

- เป็นเกษตรกรตัวอย่าง

ที่มีความโดดเด่นด้าน

เกษตรทฤษฎีใหม่

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

(รายละเอียดตาม ข้อ  ๕.๒)

๒) นายสุรินทร์  

ตันตา

- เป็นเกษตรกรตัวอย่าง

ที่มีความโดดเด่นด้าน

เกษตรทฤษฎีใหม่

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

(รายละเอียดตาม ข้อ ๕.๒)

ส�ำนักงำน กปร.
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๓)  กลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรูป

ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ

กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ

และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

ก) ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีปฏิบัติการ ณ ปัจจุบัน

๑) นางวีรา               

จินะใจ

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดีมาก

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน 

(พ.ศ.๒๕๓๙) ประสบ

ผลส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องการเพาะเห็ด

เศรษฐกิจและแปรรูป

เห็ดโดยกลุ่มวิสาหกิจ

๑) กิจกรรมส�าคัญ

-  มีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง 

เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ด

ขอนขาว เห็ดขอนด�า เห็ดลม

ป่า ทั้งการเพาะเชื้อ บ่มก้อน 

อัดก้อน และเปิดดอกจ�าหน่าย 

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 

เช่น ชาเห็ดหลินจือ ชาเห็ด

สามเซียน และการแปรรูปผัก

พื้นบ้าน เช่น ชาเชียงดา ฯลฯ

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ

แปรรูปอาหารเครื่องดื่ม และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพ

ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดหลินจือ เห็ด

หัวลิง เห็ดหอม เห็นขอนขาว 

เห็ดหูหนู และเห็ดนางฟ้า

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จ

ของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะเรื่อง

เพาะเห็ดเศรษฐกิจ (การเขี่ยเชื้อ

เห็ด การผลิตก้อน การเปิดดอก) 

สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และผู้ที่

สนใจ 

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มและ

เครือข่ายผู้ผลิตเห็ดระหว่างศูนย์

เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้ที่สนใจ

น�าความรู้ไปปรับใช้ 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม

วิสาหกิจที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง 

ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรา

สัญลักษณ์กลางของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย 

โดยใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

มาวางจ�าหน่าย 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับแนะน�าศูนย์เรียนรู้ฯ 

เว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย ฯลฯ

๒) กลุ่มแปรรูป

ผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร

กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรบ้านป่า

ไผ่ (นางยุวรี 

ธาตุอินจันทร์) 

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดีมาก

- มีการรวมกลุ่มของแม่

บ้านเกษตรกรใน

พื้นที่ท�าการแปรรูป

โดยกลุ่มวิสาหกิจ 

ก่อนที่จะได้รับเลือก

ให้เป็นศูนย์เรียนรู้

๑) กิจกรรมส�าคัญ

- มีการแปรรูปกระเทียมโดยวิธี

การดอง ได้แก่ กระเทียมโทน 

และกระเทียมธรรมดา การ

แปรรูปมะเขือเทศ และ

มะขามโดยวิธีการแช่อิ่ม

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จ

ของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะเรื่อง

การแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่น ๆ และ

ผู้ที่สนใจ

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ
และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

  เรียนรู้ฯ (พ.ศ.
๒๕๕๒) ประสบผล
ส�าเร็จและโดดเด่น
ในเรื่องการแปรรูป
กระเทียมดอง 

 - มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจน
เป็นที่ยอมรับและได้รับคัด
เลือกให้เป็นสินค้าในนาม
ภัทรพัฒน์

๒) การขยายผลความรู้
- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ได้แก่ 
การแปรรูปและถนอม
อาหาร 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การแปรรูปกระเทียมโดยวิธี
การดอง ได้แก่ กระเทียม
โทน และกระเทียมธรรมดา 
การแปรรูปมะเขือเทศ และ
มะขามโดยวิธีการแช่อิ่ม 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง 
ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่น (การไม่ใช้สารฟอกขาว) 
และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย
โดยใช้ตลาดกลางของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ ให้
เกษตรกรสามารถน�าสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 
และตลาดเฉพาะกลุ่ม ผู้บริโภค

- การใช้งานวิจัยลักษณะ 
research on demand 
ระหว่างศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ และกลุ่มในการเพาะ
และขยายพันธุ์กระเทียมโทน 
เพื่อป้อนโรงงานแปรรูป 

- การจัดท�าสื่อประชา สัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์         
เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย 
ฯลฯ

๓) นางดาวเรือง  
เจริญทรัพย์

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
อยู่ในระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
เริ่มก่อตั้งและ
ด�าเนินการมาได้
ระยะหนึ่ง (พ.ศ.
๒๕๕๑) ประสบผล
ส�าเร็จและโดดเด่น
ในเรื่องเกษตรผสม
ผสานและการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

๑) กิจกรรมส�าคัญ
- มีการเลี้ยงปลา มีการปลูก

ผักและผักสวนครัว (กะหล�่า
ดอก ผักบุ้ง ผักกาด คะน้า 
ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู

- มีการปลูกไม้ผล เช่น กล้วย
น�้าว้า กล้วยหอม ล�าไย 
มะม่วง มะละกอ 

๒) การขยายผลความรู้
- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ได้แก่ 
การแปรรูปและถนอม
อาหาร การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
แปรรูป  ฯลฯ 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง 
ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ตราสัญลักษณ์กลางของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่น และเพิ่มช่องทางการ
จ�าหน่ายโดยใช้ตลาดกลางของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้
เกษตรกรสามารถน�าสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 
และตลาดเฉพาะ 

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์เรียนรู้ฯ สถำนภำพและระดับ
กำรพัฒนำของศูนย์

เรียนรู้ฯ

สำระส�ำคัญของกิจกรรมส�ำคัญ
และกำรขยำยควำมรู้ของศูนย์

เรียนรู้ฯ 

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ

-  มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตรในรูปแบบตากแห้ง 

การปลูกไม้ผล

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 

เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์            

เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียล  

มีเดีย ฯลฯ

๔) นางเจริญศรี  

ค�าประเสริฐ

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

อยู่ในระดับดี

- เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

เริ่มก่อตั้งและ

ด�าเนินการมาได้

ระยะหนึ่ง (พ.ศ.

๒๕๔๕) ประสบผล

ส�าเร็จและโดดเด่น

ในเรื่องเห็ด

เศรษฐกิจและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์

จากเห็ด

๑) กิจกรรมส�าคัญ

-  มีการเพาะเห็ดหอม การ

แปรรูปเห็ดหอม เช่น น�้า

พริกเผา ข้าวเกรียบเห็ดหอม 

สบู่จากเห็ด 

-  มีการท�าสวนกาแฟ และ

เลี้ยงไก่พื้นเมือง 

๒) การขยายผลความรู้

- ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้แก่ การ

แปรรูปอาหาร และการเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์  การพัฒนาเพื่อ

เพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพ

แปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร พัฒนาบรรจุภัณฑ์

เพื่อสร้างมูลค่า ฯลฯ 

- มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ด

หอม) การแปรรูปผลผลิต

เห็ดหอม (ข้าวเกรียบเห็ด

หอม ข้าวเกรียบฟักทอง 

ข้าวเกรียบงาด�า และน�้าพริก

เผาเห็ดหอม)

- การขยายความรู้และผลส�าเร็จ

ของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะ

เรื่องเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (การ

เขี่ยเชื้อเห็ด การผลิตก้อน การ

เปิดดอก) สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ อื่นๆ 

และผู้ที่สนใจ 

- การเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม

เพาะเห็ดเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม

ให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

กลางของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และ

เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดย

ใช้ตลาดกลางของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ให้เกษตรกร

สามารถน�าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์มาวางจ�าหน่าย 

- เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับพืช

เศรษฐกิจใหม่ๆ 

- การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 

เช่น แผ่นพับแนะน�าศูนย์          

เรียนรู้ฯ เว็บไซต์ โซเชียล  

มีเดีย ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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ข) เกษตรกรตัวอย่างที่มีศักยภาพโดดเด่นที่จะสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯได้

๑) นางวิไลวรรณ 

จันทราศรี

- มีความโดดเด่นด้าน

การผลิตและแปรรูปผัก

เชียงดา

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

(รายละเอียดตาม ข้อ ๕.๒)

๕.๒ รูปแบบและแนวทำงวิธีกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ
จากข้อมูล ๕.๑  ที่แสดงถึงสาระส�าคัญและรายละเอียดของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีปฏิบัติการ ณ 

ปัจจุบัน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ�านวน ๑๕ ศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ จ�านวน ๓๔ ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งในด้านสถานภาพและระดับการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ฯ 

สาระส�าคัญของกิจกรรมส�าคัญและการขยายความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ และแนวทางในการบริหาร

จัดการแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถสรุปจ�าแนกสถานภาพและระดับการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ฯ ของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๒ แห่งได้ดังนี้

สถำนภำพและระดับกำรพัฒนำของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ

(จ�ำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ )

ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 

(จ�ำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ )

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ในระดับพัฒนาแล้ว (ดีมาก) ๗ ๑๕

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

(ปานกลาง-ดี)

๗ ๑๗

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้ด�าเนินการ 

(ทายาท/ผู้สืบทอด) 

๑ -

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ไม่ได้ด�าเนินกิจกรรมต่อแล้ว

(ยุบหรือยกเลิกการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ)

- ๒

รวม ๑๕ ๓๔

 * ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ๒๕๖๑

สถำนภำพและระดับกำรพัฒนำของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ

(จ�ำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ )

ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 

(จ�ำนวนศูนย์เรียนรู้ฯ )

ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังจะจัดตั้งขึ้นใหม่ ปี ๒๕๖๒ 

(พัฒนาจากเกษตรกรตัวอย่าง)

๒ ๓

ส�ำนักงำน กปร.
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๕.๒.๑ รูปแบบกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 

จากสรุปข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่าหากจะด�าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเฉพาะใน ๒ กลุ่มหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่

ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้ด�าเนินการ (โดยทายาท/ผู้สืบทอด) และ ๒)  ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังจะจัดตั้งขึ้น

ใหม่ (พฒันาจากเกษตรกรตวัอย่างของศูนย์ศกึษาการพฒันาฯ) ซึง่ทาง ส�านกังาน กปร. โดยกองศกึษา

และขยายผลฯ ได้พัฒนาเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเป็นแนวทางให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�า

ไปใช้ในการคัดเลือกเกษตรตัวอย่างที่ได้ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ และมีหรือเร่ิมพ้ืนที่ที่มีการใช้             

ความรู้ไปปฏิบัติจนได้ผลและมีศักยภาพในการให้เกษตรและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ และท�าการจัดตั้ง

ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพร้อม ๕ ด้าน ที่ประกอบไปด้วย

(๑) ความพร้อมด้านคุณสมบัติทั่วไป

(๒) ความพร้อมด้านการเป็นพื้นที่ที่พอจะปะสบความส�าเร็จ และสามารถถ่ายทอดองค์   

ความรู้ได้ 

(๓) ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมีอาคาร วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ 

(๔) ความช�านาญหรือความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ทัง้ในแง่ของการปฏบิตัใิห้เกิดผล และด้าน

การถ่ายทอดความช�านาญและ 

(๕) ความยั่งยืนจากการมีส่วนร่วม และมีเครือข่ายในด้านการปฏิบัติให้เกิดผล และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

แต่ผลจากการด�าเนนิงานของโครงการฯ  ปรากฏข้อเทจ็จรงิสรปุได้ว่าศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีไ่ด้ท�าการ

ศึกษามีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในเรื่องของระยะเวลาการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ภูมิล�าเนาของ

เจ้าของศนูย์เรียนรูฯ้ แต่มคีวามต่างอย่างชดัเจนในเรือ่งของพฒันาการ ความส�าเรจ็และปัญหาอปุสรรค

ในเรื่องของการเริ่มต้น การใช้ความรู้ตามพระราชด�าริไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในกิจกรรมส�าคัญ และ

การขยายผลสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ในระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ ๓ กลุ่มหลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ (ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มการผลิตภาค

เกษตร และกลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรรูป) และ ๒ กลุ่มหลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนฯ (ประกอบด้วย กลุ่มการผลิตภาคเกษตร และกลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรรูป)

ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า การเน้นให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�าเนินการอยู่แล้วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเชิง

คุณภาพมากกว่าการเพิ่มศูนย์เรียนรู้ฯ เชิงปริมาณเป็นความเห็นร่วมกันของทั้ง ๒ ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีกรณีที่จ�าเป็นในอนาคตซึ่งมีไม่มากที่มีความจ�าเป็นต้อง ๑) การหา

ผู้ที่จะมาทดแทนเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เดิม ที่ไม่สามารถด�าเนินการต่อได้  ๒) มีบางกรณีที่ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ ได้ไปมีความสัมพันธ์กับเกษตรกรตัวอย่างท่ีมีความสามารถโดดเด่น มีศักยภาพและ

คุณสมบัติที่พร้อม สามารถพัฒนาต่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ รายใหม่ได้ โดยจากผลสรุปข้อมูล (ราย

ละเอียดในบทที่ ๒) พบว่า

ส�ำนักงำน กปร.
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(๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

  l มีศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ต้องการมีการเปลี่ยนตัวผู้ด�าเนินการ (โดยทายาทหรือผู้สืบทอด) 

จ�านวน ๑ ศูนย์เรียนรู้ฯ

  l มีศูนย์เรียนรู้ฯ ท่ีก�าลังจะด�าเนินการจัดตั้งข้ึนใหม่ ในปี ๒๕๖๒ โดยพัฒนาจาก

เกษตรกรตัวอย่าง จ�านวน ๒ ศูนย์เรียนรู้ฯ ในกลุ่มผลิตภาคเกษตร

(๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

  l มีศูนย์เรียนรู้ฯ ท่ีก�าลังจะด�าเนินการจัดตั้งข้ึนใหม่ ในปี ๒๕๖๒ โดยพัฒนาจาก

เกษตรกรตวัอย่าง จ�านวน ๓ ศนูย์เรียนรูฯ้ แบ่งเป็น กลุม่ผลติภาคเกษตร จ�านวน ๒ ศนูย์เรยีนรูฯ้ และ

กลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป จ�านวน ๑ ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ดงันัน้เกณฑ์มาตรฐานส�าหรับศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีก่�าลงัก่อรูป/ เริม่พฒันา ทัง้ศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีเ่ปลีย่น

ตัวเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยทายาทหรือผู้สืบทอด หรือเกษตรกรตัวอย่างที่มีความโดดเด่น สามารถ

พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ จึงจ�าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างใน

สาระส�าคัญ และองค์ประกอบหลักของเกณฑ์อยู่ด้วยกัน ๔ องค์ประกอบส�าคัญ คือ

๑.  คุณสมบัติส่วนบุคคล (การศึกษา, ประสบการณ์, ความช�านาญ, ความถนัดที่เกี่ยวข้อง, 

ความรู้, ความเป็นผู้น�า, การได้รับรางวัล)

๒.  ปฏิบัติการกิจกรรมส�าคัญ และผลส�าเร็จ

๓.  เครือข่ายความร่วมมือ (ครอบครัว, เครือญาติ, กลุ่ม, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ, หน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง)

๔.  สิ่งสนับสนุนการขยายความรู้ที่มีอยู่ (แปลงสาธิต, ห้องน�้า, อาคาร, แผ่นพับ, สื่อสมัย

ใหม่ ฯลฯ)

ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ส�าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ 

ส�านักงาน กปร. คร้ังนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นตัวแบบเริ่มต้นส�าหรับการน�าไปพิจารณาถึงความ               

เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงกับทั้ง ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่ประกอบด้วย 

(ก) กลุ่มการผลิตภาคเกษตร

  ๑) คุณสมบัติส่วนบุคคล (เกษตรกรตัวอย่าง/ ผู้สืบทอด)

    l เกษตรกรตัวอย่าง หรือผู้สืบทอดเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ผ่านการอบรมจากศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ เรื่อง

    l มกีารใช้ความรู้จากศูนย์ศกึษาการพฒันาฯ ไปปรบัหรอืประยกุต์ใช้ในพืน้ที ่อย่าง

น้อย ๒ เรื่อง

  ๒) ปฏิบัติการและผลที่เกี่ยวข้อง

    l มีการจัดการปัจจัยการผลิตที่จ�าเป็นเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ

    l มีการจัดการแปลง โรงเรือน และพื้นที่อย่างถูกต้อง

  ๓) เครือข่ายความร่วมมือ

    l มีกลุ่ม และ/หรือเครือข่ายการเกษตร ด้านใดด้านหนึ่ง

ส�ำนักงำน กปร.
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    l มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่ม และ/หรือเครือข่ายเกษตรกร 

  ๔) สิ่งสนับสนุนการขยายความรู้ที่มีอยู่ 

    l มีแปลงตัวอย่าง และ/หรือ อาคารสถานที่ให้คนมาเยี่ยมชม

    l มีสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรอย่างง่าย อย่างน้อย ๒ สื่อ เช่น โปสเตอร์ 

แผ่นพับ ใบความรู้ หลักสูตร ฯลฯ

(ข) กลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรรูป 

  ๑) คุณสมบัติส่วนบุคคล (เกษตรกรตัวอย่าง/ ผู้สืบทอด)

    l มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง 

    l มกีารใช้ความรู้จากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรอืขวนขวาย

ด้วยตนเองเกี่ยวกับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อย่างน้อย ๑ เรื่อง

  ๒) ปฏิบัติการและผลที่เกี่ยวข้อง

    l ใช้หรือผลิตวัตถุดิบเบื้องต้นที่มีคุณภาพน�ามาแปรรูป

    l สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

    l มีการจัดการในรูปแบบกลุ่ม

  ๓) เครือข่ายความร่วมมือ

     l มีการร่วมมือ ความช่วยเหลือจากกลุ่มและ/หรือเครือข่ายแปรรูป

    l มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม และ/หรือเครือข่ายการแปรรูป

  ๔) สิ่งสนับสนุนการขยายความรู้ที่มีอยู่

    l มีตัวอย่างการแปรรูป และ/หรือ อาคารสถานที่ให้ผู้มาเยี่ยมชม 

    l มีสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแปรรูปอย่างง่าย อย่างน้อย ๒ สื่อ เช่น โปสเตอร์ 

แผ่นพับ ใบความรู้ หลักสูตร ฯลฯ

๕.๒.๒ แนวทำงและวิธีกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 

จากรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ในข้อ ๕.๑ ที่มีความต่างทั้งในแง่ของปฏิบัติการและ

การด�าเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ ตามกลุ่มหลัก และความต่างในแง่ของแนวทางการพัฒนาตาม

เกณฑ์มาตรฐานในการก่อรูปหรือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง ๔ องค์ประกอบส�าคัญ ดังนั้นวิธีการในการ

เข้าไปริเริ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ของทั้ง ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงจ�าเป็นต้องมีขั้นตอนและ

กระบวนการที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญดังนี้คือ

(ก) เจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผลของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ทัง้ ๒ แห่ง  ซึง่มบีทบาทและภารกจิ

หลักที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้ฯ จ�าเป็นจะต้องมีการด�าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์

มาตรฐานและตัวชี้วัดส�าคัญในแต่ละประเด็นเพ่ือน�าไปประกอบการพิจารณาในการจัดต้ังศูนย์       

เรียนรู้ฯ ที่มีความต่างกันในแง่ของกลุ่มและองค์ประกอบหลักเพ่ือการก่อรูปและพัฒนา ตามราย

ละเอียดและสาระส�าคัญดังนี้คือ

ส�ำนักงำน กปร.
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ตำรำงที่ ๑ ข้อมูลและสาระส�าคัญที่ด�าเนินการเก็บรวบรวมเพื่อการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใหม่ฯ 

ของกลุ่มการผลิตภาคเกษตร

เกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด ข้อมูลและสำระส�ำคัญ

๑. คุณสมบัติส่วน

บุคคล (เกษตรกร

ตัวอย่าง/            

ผู้สืบทอด)

- เกษตรกรตัวอย่าง 

หรือผู้สืบทอด

เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ผ่านการอบรมจาก

ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ และหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง

- มีการใช้ความรู้จาก

ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ ไปปรับหรือ

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 

อย่างน้อย ๒ เรื่อง

- ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ภูมิล�าเนา การ

ศึกษา อาชีพ รายได้ ปัญหาที่เผชิญและความต้องการ

ส�าคัญก่อนมาเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ฯลฯ

- ประเด็นหรือความรู้ที่ได้รับการอบรมจากศูนย์ศึกษา           

การพัฒนาฯ และจ�านวนความถี่ที่เข้ามารับการอบรม 

สาธิต ดูงาน (กี่ครั้ง) 

- ขั้นตอน วิธีการและผลของการน�าความรู้ที่ได้รับจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปปรับประยุกต์ใช้ หรือการ

พัฒนาต่อยอดบูรณาการความกับหน่วยงาน และการ

ค้นคว้าด้วยตนเอง จนน�าไปสู่การประยุกต์ใช้จนเกิดผล

ส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม (ในแต่ละเรื่อง) 

๒. ปฏิบัติการและ

ผลที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดการปัจจัย

การผลิตที่จ�าเป็น

เพื่อให้เกิดผลผลิตที่

มีคุณภาพ

- มีการจัดการแปลง 

โรงเรือน และพื้นที่

อย่างถูกต้อง

- ข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกร ตั้งแต่ การจัดการ

ปัจจัยการผลิต เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน�้า 

การจัดการปุ๋ย แปลง โรงเรือน ฯลฯ ปฏิทินการเพาะ

ปลูกในรอบปี การจัดการบ�ารุงดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว

ผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการเชิง

ตลาดและธุรกิจ ฯลฯ 

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร เช่น ต้นทุน ผล

ตอบแทนในแต่ละกิจกรรมของเกษตรกร ฯลฯ

๓ .เครือข่ายความ

ร่วมมือ

- มีกลุ่ม และ/หรือ

เครือข่ายการเกษตร 

ด้านใดด้านหนึ่ง

- มีกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างกลุ่ม และ/

หรือเครือข่าย

เกษตรกร 

- ข้อมูลรายชื่อสมาชิกกลุ่ม และ/หรือเครือข่ายการเกษตร 

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประเภทนั้น ๆ หรือด้านนั้น ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกพื้นที่ (อาจรวมถึงความสามารถ

หรือความโดดเด่นของสมาชิกกลุ่มในแง่การผลิตเรื่อง 

นั้น ๆ) 

- ข้อมูลประวัติความเป็นมา การรวมกลุ่ม การแบ่ง

โครงสร้างบทบาทหน้าที่ เครือข่ายความร่วมมือทั้ง

ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุน และราย

ละเอียดการด�าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม และ/

หรือเครือข่ายเกษตรกรในด้านนั้น ๆ  

ส�ำนักงำน กปร.



รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
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เกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด ข้อมูลและสำระส�ำคัญ

๔. สิ่งสนับสนุน

การขยายความรู้

ที่มีอยู่

- มีแปลงตัวอย่าง 

และ/หรือ อาคาร

สถานที่ให้คนมา

เยี่ยมชม

- มีสื่อเผยแพร่ความรู้

ด้านการเกษตรอย่าง

ง่าย อย่างน้อย ๒ 

สื่อ เช่น โปสเตอร์ 

แผ่นพับ ใบความรู้ 

หลักสูตร ฯลฯ

- ข้อมูลเกี่ยวกับแปลงตัวอย่างของเกษตรกร ที่สามารถ

เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ สาธิต ดูงาน

- แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมของเกษตรกร

ตัวอย่างหรือศูนย์เรียนรู้ฯ

- หลักสูตร หรือความรู้ที่เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญด้าน

การเกษตร สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ 

สาธิต ศึกษาดูงาน (พร้อมภาพประกอบ) เพื่อน�าไปจัด

ท�าสื่อเผยแพร่

ตำรำงที่ ๒ ข้อมูลและสาระส�าคัญที่ด�าเนินการเก็บรวบรวมเพื่อการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใหม่ฯ 

ของกลุ่มการผลิตภาคเกษตรและแปรรูป

เกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด ข้อมูลและสำระส�ำคัญ

๑. คุณสมบัติส่วน

บุคคล 

(เกษตรกร

ตัวอยา่ง/            

ผู้สืบทอด)

- มีความเชี่ยวชาญด้านการ

แปรรูปผลผลิตภาค

เกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง 

- มีการใช้ความรู้จาก           

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรือขวนขวายด้วยตนเอง

เกี่ยวกับแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร อย่าง

น้อย ๑ เรื่อง

- ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ภูมิล�าเนา การ

ศึกษา อาชีพ รายได้ ปัญหาที่เผชิญและความ

ต้องการส�าคัญก่อนมาเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ฯลฯ

- ประเด็นหรือความรู้ที่ได้รับการอบรมจากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาฯ และจ�านวนความถี่ที่เข้ามารับการ

อบรม สาธิต ดูงาน (กี่ครั้ง) 

- ขั้นตอน วิธีการและผลของการน�าความรู้ที่ได้รับจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปปรับประยุกต์ใช้ หรือการ

พัฒนาต่อยอดบูรณาการความกับหน่วยงาน และ

การค้นคว้าด้วยตนเอง จนน�าไปสู่การประยุกต์ใช้จน

เกิดผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม (ในแต่ละเรื่อง) 

๒. ปฏิบัติการ

และผลที่

เกี่ยวข้อง

- ใช้หรือผลิตวัตถุดิบเบื้อง

ต้นที่มีคุณภาพน�ามา

แปรรูป

- สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้มีความโดดเด่นและ

เป็นเอกลักษณ์

- มีการจัดการในรูปแบบ

กลุ่ม

- ข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกรหรือกลุ่ม ตั้งแต่ 

การจัดการปัจจัยการผลิต เช่น ความอุดมสมบูรณ์

ของดิน แหล่งน�้า การจัดการปุ๋ย แปลง โรงเรือน 

ฯลฯ ปฏิทินการเพาะปลูกในรอบปี การจัดการบ�ารุง

ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว การจัดการเชิงตลาดและธุรกิจ ฯลฯ

ส�ำนักงำน กปร.
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เกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด ข้อมูลและสำระส�ำคัญ

- ข้อมูลด้านการแปรรูปของเกษตรกรหรือกลุ่ม ตั้งแต่ 

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การจัดการวัตถุดิบ ปริมาณ

วัตถุดิบที่น�าไปใช้ ขั้นตอนกระบวนการแปรรูป

วัตถุดิบ การจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุ

อุปกรณ์แปรรูป การจัดการบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ตรา

สัญลักษณ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และการจัดการ

ทางตลาด ฯลฯ

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรหริอกลุ่ม เช่น 

ต้นทุน ผลตอบแทนในแต่ละกิจกรรมของเกษตรกร 

ฯลฯ

๓.เครือข่ายความ

ร่วมมือ

- มีการร่วมมือ ความช่วย

เหลือจากกลุ่มและ/หรือ

เครือข่ายแปรรูป

 - มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม 

และ/หรือเครือข่ายการ

แปรรูป

- ข้อมูลรายชื่อสมาชิกกลุ่ม และ/หรือเครือข่ายการ

แปรรูป ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ 

หรือด้านนั้น ๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ (อาจ          

รวมถึงข้อมูลความสามารถหรือความโดดเด่นของ

กลุ่มในแง่การผลิตและแปรรูปเรื่องนั้น ๆ) 

- ข้อมูลประวัติความเป็นมา การรวมกลุ่ม การแบ่ง

โครงสร้างบทบาทหน้าที่ เครือข่ายความร่วมมือทั้ง

ในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 

และรายละเอียดการด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ

กลุ่ม และ/หรือเครือข่ายเกษตรกรในด้านนั้น ๆ 

๔. สิ่งสนับสนุน

การขยายความ

รู้ที่มีอยู่

- มีตัวอย่างการแปรรูป 

และ/หรือ อาคารสถานที่

ให้ผู้มาเยี่ยมชม 

- มีสื่อเผยแพร่ด้านการ

แปรรูปอย่างง่าย อย่าง

น้อย ๒ สื่อ เช่น 

โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบ

ความรู้ หลักสูตร ฯลฯ

- ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างการแปรรูปของเกษตรกร 

อาคารสถานที่ ที่สามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ 

สาธิต ดูงาน

- แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมของ

เกษตรกรหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ

แปรรูป

- หลักสูตร หรือความรู้ที่เกษตรกรหรือกลุ่มมีความ

เชี่ยวชาญด้านการแปรรูป สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่

สนใจเข้ามาเรียนรู้ สาธิต ศึกษาดูงาน (พร้อมภาพ

ประกอบ) เพื่อน�าไปจัดท�าสื่อเผยแพร่

ส�ำนักงำน กปร.
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(ข) เมือ่เจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผลด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและสาระส�าคญัดงักล่าว ตาม

กลุ่มและตามเกณฑ์ในแต่ละประเด็น จะต้องด�าเนินการน�าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ผลใน 

แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้ฯ ใหม่ที่มีสาระหลักเหมือนกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดของ                       

องค์ประกอบการเข้าไปจัดตั้งแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ อาทิ ศูนย์เรียนรู้ฯ ในกลุ่มผลิตภาคเกษตร บางศูนย์

เรียนรู้ฯ มีความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมในแง่ของความรู้และสิ่งของจ�าเป็นที่จะท�าให้กิจกรรมการ

ผลิตของศูนย์เรียนรู้ฯ เกิดความสมบูรณ์และครบวงจร ซึ่งบางศูนย์เรียนรู้ฯ อาจต้องการงานวิจัยเพิ่ม

เตมิในลักษณะของ Research on Demand บางศูนย์เรียนรู้ฯ ต้องการการสนับสนุนเพิม่เติมในเรื่อง

ของกลุ่มและเครือข่ายทางการผลิตภาคเกษตรในประเภทนั้น ๆ บางศูนย์เรียนรู้ฯ ต้องการสนับสนุน

ปัจจัยในแง่ให้เกิดการขยายความรู้ส�าหรับผู้ที่สนใจ เหล่านี้เป็นต้น 

เช่นเดียวกับกลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ในกลุ่มผลิตภาคเกษตรและแปรรูป บางศูนย์เรียนรู้ฯ อาจ

ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือในแง่ของความรู้เพ่ิมเติมทั้งจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่มีอยู่ และ

หรือการประสานจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการจัดการผลิตภาคเกษตรและการ

แปรรปูทีส่มบรูณ์ครบวงจร  บางศนูย์เรยีนรูฯ้ อาจต้องการการต่อยอดพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีวามโดด

เด่นและเป็นเอกลักษณ์เพิ่มเติม บางศูนย์เรียนรู้ฯ อาจมีการรวมกลุ่มและ/หรือเครือข่ายแปรรูปมา

บ้างแล้ว แต่ต้องการการเข้าไปเพิม่ศกัยภาพให้กับกลุม่หรอืเครอืข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านกจิกรรม

รูปแบบต่างๆ หรือบางศูนย์เรียนรู้ฯ อาจต้องการสนับสนุนสื่อเผยแพร่ด้านการแปรรูปอย่างง่าย                 

เหล่านี้เป็นต้น

(ค) หลังจากที่ได้แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ที่มีสาระหลักเหมือนกัน แต่แตกต่างกัน

ในรายละเอียดขององค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์ศึกษา                

การพัฒนาฯ ทั้งฝ่ายวิชาการ และฝ่ายขยายผล ตลอดรวมถึงหน่วยงานร่วมปฏิบัติที่มีภารกิจ                         

รับผิดชอบโดยตรง และกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ และกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ 

พจิารณาแผนการจดัตัง้ร่วมกนั ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมทัง้ในแนวทางการจัดตัง้ แนวทาง

ด�าเนินงาน ไปจนถึงแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือตามรายละเอียดและสาระส�าคัญ และน�าแผนที่

ได้ปรับปรุงแล้วเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ (ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ) หลัง

จากนั้นกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ และกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓  น�าแผนดังกล่าวไป

บรรจุไว้ในแผนประจ�าปีเพื่อขอรับการอนุมัติจัดตั้ง การด�าเนินการสนับสนุนต่อทั้งในแง่ของความรู้  

งบประมาณ และก�าลังคน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัตขิองการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่

ที่มีความสมบูรณ์ทั้งในแง่ของกิจกรรมและเป็นแผนงานในลักษณะแบบบูรณาการ                                                                                                                        

ส�ำนักงำน กปร.
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บทที่ ๖ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและแนวทาง
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ

จากผลการวเิคราะห์การบรหิารจดัการศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีด่�าเนนิการโดยศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

ภายใต้การก�ากับ ประสาน และสนับสนุนจากส�านักงาน กปร. ในบทที่ ๓ และจากการวิเคราะห์ผล

ส�าเร็จ ศักยภาพ ข้อจ�ากัด รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขของศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในบทที่ ๔ สามารถประมวลสรุปเพื่อ

บรรลวุตัถปุระสงค์ที ่๔ ในส่วนของการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานและข้อเสนอแนะในการบรหิารจัดการ

ศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนน�าไปสู่การปรับใช้ในภาคปฏิบัติ โดยมีสาระส�าคัญ             

ดังต่อไปนี้

๖.๑ เกณฑ์มำตรฐำนในกำรเริ่มต้นและพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ  
ส�านักงาน กปร. โดยกองศึกษาและขยายผลได้พัฒนาเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเป็น

แนวทางให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าไปใช้ในการคัดเลือกเกษตรตัวอย่างที่ได้ความรู้ตามแนว                 

พระราชด�าริ และมีหรือเริ่มพื้นท่ีที่มีการใช้ความรู้ไปปฏิบัติจนได้ผลและมีศักยภาพในการให้เกษตร

และ ผูส้นใจเข้ามาเรียนรู้ และท�าการจดัตัง้ศนูย์เรียนรูฯ้ โดยก�าหนดเกณฑ์ในการพจิารณาความพร้อม 

๕ ด้าน คือ

 ๑. ความพร้อมด้านคุณสมบัติทั่วไป

 ๒. ความพร้อมด้านการเป็นพื้นที่ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

 ๓. ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมีอาคาร วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ

 ๔. ความช�านาญหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในแง่ของการปฏิบัติให้เกิดผล และ

ด้านการถ่ายทอดความช�านาญ

 ๕. ความยั่งยืนจากการมีส่วนร่วม และมีเครือข่ายในด้านการปฏิบัติให้เกิดผล และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

จากผลการวิเคราะห์ในบทที่ ๓ และ ๔ ปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้ว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้ท�าการ

ศึกษามีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในเร่ืองของระยะเวลาการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ภูมิล�าเนาของ

เจ้าของศนูย์เรียนรูฯ้ แต่มคีวามต่างอย่างชดัเจนในเรือ่งของพฒันาการ ความส�าเร็จและปัญหาอปุสรรค

ในเรื่องของการเริ่มต้น การใช้ความรู้ตามพระราชด�าริไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในกิจกรรมส�าคัญ และ

การขยายผลสู่เกษตรกรและผูท้ีส่นใจ ในระหว่างศนูย์เรยีนรูฯ้ ๓ กลุม่หลกั (ของศนูย์ศกึษาการพฒันา

ส�ำนักงำน กปร.
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ห้วยฮ่องไคร้ฯ) และ ๒ กลุ่มหลัก (ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ) 

ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า การเน้นให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด�าเนินการอยู่แล้วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเชิง

คุณภาพมากกว่าการเพิ่มศูนย์เรียนรู้ฯ เชิงปริมาณเป็นความเห็นร่วมกันของทั้ง ๒ ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ แต่อย่างไรก็ตามก็พบว่า มีกรณีที่จ�าเป็นในอนาคตซึ่งมีไม่มากที่มีความจ�าเป็นต้อง ๑) การ

หาผูท่ี้จะมาทดแทนเจ้าของศนูย์เรยีนรู้ฯ เดิม ทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการต่อได้ ๒) มีบางกรณทีีศู่นย์ศกึษา

การพัฒนาฯ ได้ไปมีความสัมพันธ์กับเกษตรกรตัวอย่างที่มีความสามารถพิเศษ และพัฒนาต่อให้เป็น

ศูนย์เรียนรู้ฯ รายใหม่ได้ 

ดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานจึงเสนอแนะให้มีการจัดล�าดับขั้นของศูนย์เรียนรู้ฯ  ออกเป็น ๓ ระดับ 

แบ่งเป็น

๑)  ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ก�าลังก่อรูป/ เริ่มพัฒนา หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เปลี่ยนเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ หรือเกษตรกรที่โดดเด่นรายใหม่ สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่

๒)  ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาแล้ว หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จน

เกดิผลส�าเร็จระดบัหนึง่ แต่ยงัมปัีญหาอปุสรรคทีจ่�าเป็นต้องมกีารเข้าไปช่วยสนบัสนนุการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง

๓)  ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้ด�าเนินการอย่างต่อ

เนือ่ง จนเกดิผลความส�าเร็จทัง้ในด้านของการบรูณาการความรู ้การจัดการให้เกดิผลผลติตามกจิกรรม

ส�าคัญอย่างบูรณาการ การบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตอย่างครบวงจร ส่งผลให้เกิดความ

สมดลุอย่างยัง่ยนืในเรือ่งเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมโยงกบัการผลติอย่างยัง่ยนื และการ

ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติอย่างพอเพยีงจนเป็นตวัอย่างทีม่เีกษตรกรผูท้ีต่ัง้ใจสามารถเข้ามาแลกเปลีย่นเรยีน

รู้และน�าไปปฏิบัติอย่างได้ผล ศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มน้ีจ�าเป็นต้องมีเกณฑ์เพ่ือให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

เข้าไปต่อยอดความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ความยั่งยืนโดยแท้จริงและสามารถกลายเป็นต้นแบบ

ของความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ

นอกจากนี้ยังเห็นว่าในเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกลุ่มที่มีความต่างในสาระส�าคัญ มีองค์

ประกอบหลักของเกณฑ์อยู่ด้วยกัน ๔ องค์ประกอบส�าคัญ ประกอบไปด้วย

๑.  คุณสมบัติส่วนบุคคล (การศึกษา, ประสบการณ์, ความช�านาญ, ความถนัดที่เกี่ยวข้อง, 

ความรู้, ความเป็นผู้น�า, การได้รับรางวัล)

๒.  ปฏิบัติการกิจกรรมส�าคัญ และผลส�าเร็จ

๓.  เครือข่ายความร่วมมือ (ครอบครัว, เครือญาติ, กลุ่ม, ศูนย์เรียนรู้ฯ, หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

๔.  สิ่งสนับสนุนการขยายความรู้ที่มีอยู่ (แปลงสาธิต, ห้องน�้า, อาคาร, แผ่นพับ, สื่อสมัย

ใหม่ ฯลฯ)

เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ส�าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ 

ส�านักงาน กปร. จึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นตัวแบบเริ่มต้นส�าหรับการน�าไปพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

สามารถปฏิบัติได้จริงกับ ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ตามตารางที่ ๖-๑ ,๖-๒ และ ๖-๓ ดังต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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เกณฑ์มำตรฐำน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำมระดับกำรพัฒนำ

ก่อรูป/ เริ่มพัฒนำ พัฒนำแล้ว พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน

๑. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
(ผู้น�ากลุ่มอนุรักษ์
ตัวอย่าง)

-  เป็นผู้น�าทางการ/ ไม่เป็น
ทางการ และเป็นที่ยอมรับ

-  ใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษา         
การพัฒนาฯ ไปแก้ปัญหา อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง

-  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
สมาชิกในและนอกกลุ่ม

-  ใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษา          
การพัฒนาฯ ไปแก้ปัญหา 
อย่างน้อย ๓-๕ เรื่อง

-  มีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม
และพื้นที่

-  มุ่งมั่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๒. ปฏิบัติการและผลที่
เกี่ยวข้อง

- มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฯ 
อย่างน้อย ๒ กิจกรรม/ปี

-  มีผลส�าเร็จด้านการจัดการป่า 
ดิน หรือ น�้า อย่างน้อย ๑ เรื่อง

-  มีเวทีหรือเข้าร่วมเวทีเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/
ปี

-  มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฯ 
อย่างน้อย ๓-๕ กิจกรรม/ปี

-  มีผลส�าเร็จด้านการจัดการ
ป่า ดิน หรือ น�้า อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง และส�าเร็จแบบองค์รวม
อย่างน้อย ๑ โครงการ

-  มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฯ 
มากกว่า ๕ กิจกรรม/ปี

-  มีผลส�าเร็จด้านการจัดการ
ป่า ดิน หรือ น�้า และส�าเร็จ
แบบองค์รวม เป็นที่ยอมรับ 
และ/ หรือได้รับรางวัล

-  ขยายผลสู่ความยั่งยืนด้วย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๓. เครือข่ายความร่วมมือ - มีกลุ่ม และ/หรือเครือข่ายท�าการ
อนุรักษ์ฯ ด้านใดด้านหนึ่ง

-  มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่ม 
และ/ หรือเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์

- มีกลุ่ม และ/หรือเครือข่าย
ท�าการอนุรักษ์ฯ อย่าง           
ต่อเนื่อง

- มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
กลุ่ม เครือข่ายศูนย์ศึกษา กา
รพัฒนาฯ และหน่วยงานทั้ง
ในและนอกพื้นที่ด้านการอนุ
รักษ์ฯ อย่างต่อเนื่อง

-  มีการบูรณาการแผน/ งบ/ 
ปฏิบัติการ อนุรักษ์ฯ ระหว่าง
กลุ่ม เครือข่าย ศูนย์ศึกษา  
การพัฒนาฯ และหน่วยงาน
ทั้งในและนอกพื้นที่ อย่างได้
ผลต่อเนื่องและยั่งยืน

๔. สิ่งสนับสนุนการขยาย 
ความรู้ที่มีอยู่

-  มีผลงานอนุรักษ์ฯ ด้านใดด้าน
หนึ่ง ให้คนมาศึกษาดูงานได้

-  มีป้ายความรู้ สื่อ อย่างง่ายด้าน
การอนุรักษ์ฯ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

- เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้ที่สนใจ

-  มีอาคาร สถานที่ สิ่งอ�านวย
ความสะดวก และสื่อ ให้ผู้
สนใจมาเรียนรู้หลายจุด

-  วิทยากรได้รับการยอมรับ
และใช้สื่อ ในการเผยแพร่
ความส�าเร็จสู่สาธารณะ

ตำรำงที่ ๖-๒ เกณฑ์มาตรฐานส�าหรับกลุ่มการผลิตภาคเกษตร

เกณฑ์มำตรฐำน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำมระดับกำรพัฒนำ

ก่อรูป/ เริ่มพัฒนำ พัฒนำแล้ว พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน

๑. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
(เกษตรกรตัวอย่าง/                
ผู้สืบทอด ส�าหรับก่อรูปและ
พัฒนา เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ส�าหรับพัฒนา/ยั่งยืน)

-  ผ่านการอบรมจากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ และ/หรือ
หน่วยงาน มีความช�านาญ
ด้านการเกษตร อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง

-  ใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ไปแก้ปัญหา อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง

-  ใช้ความรู้ไปปรับใช้อย่างต่อ
เนื่องจนส�าเร็จและมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  อย่าง
น้อย ๓ เรื่อง

-  มีวิธีคิดและใช้ความรู้จนได้
ผลแบบครบวงจร

-  มีผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ 
เป็นต้นแบบหรือได้รับรางวัล
จากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

๒. ปฏิบัติการและผลที่เกี่ยวข้อง -  มีการจัดการปัจจัยการผลิต
ที่จ�าเป็นและการผลิตที่มี
คุณภาพ

- มีการจัดการแปลง โรงเรือน 
และพื้นที่อย่างถูกต้อง

-  มีการจัดการผลผลิตที่
สัมพันธ์กับตลาดอย่าง         
ต่อเนื่องและหมุนเวียนตลอด 
ทั้งปี

-  ได้ต่อยอดความรู้ เพิ่มมูลค่า
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร

-  ปรับวิถีชีวิตเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการผลิตและวิถี
ชีวิต

ตำรำงที่ ๖-๑ เกณฑ์มาตรฐานส�าหรับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงำน กปร.
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เกณฑ์มำตรฐำน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำมระดับกำรพัฒนำ

ก่อรูป/ เริ่มพัฒนำ พัฒนำแล้ว พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน

๓. เครือข่ายความร่วมมือ -  มีกลุ่ม และ/หรือเครือข่าย
การเกษตร ด้านใดด้านหนึ่ง

-  มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
กลุ่ม และ/ หรือเครือข่าย
การเกษตร

-  มีกลุ่ม และ/หรือเครือข่าย
การเกษตร อย่างต่อเนื่อง

-  มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
กลุ่ม เครือข่ายศูนย์ศึกษา  
การพัฒนาฯ และหน่วยงาน
ทั้งในและนอกพื้นที่ด้าน
การเกษตร อย่างต่อเนื่อง

-  มีการบูรณาการแผน/ งบ/ 
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
การเกษตร ระหว่างกลุ่ม 
เครือข่าย ศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ และหน่วยงานทั้งใน
และนอกพื้นที่ อย่างได้ผลต่อ
เนื่องและยั่งยืน

๔. สิ่งสนับสนุนการขยาย 
ความรู้ที่มีอยู่

-  มีแปลงตัวอย่าง และ/ หรือ 
อาคารสถานที่ให้คนมา 

  เยี่ยมชม
-  มีสื่อเผยแพร่ด้านเกษตร
อย่างง่าย อย่างน้อย ๒ สื่อ

-  มีการต่อยอดความรู้ที่จ�าเป็น 
ด้านการผลิตและตลาดที่
เหมาะสม

-  มีข้อมูลผู้เยี่ยมชมเชิง
คุณภาพ เพื่อวางแผนและ
ติดตามผลการน�าความรู้ไป
ปฏิบัติ

-  สื่อสารผ่านระบบไอที 
ระหว่างเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
และผู้ที่สนใจ

-  มีระบบคิดและหลักการ         
ทรงงานฯ มีผลของปฏิบัติ
การของเศรษฐกิจพอเพียง

ตำรำงที่ ๖-๓ เกณฑ์มาตรฐานส�าหรับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เกณฑ์มำตรฐำน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำมระดับกำรพัฒนำ

ก่อรูป/ เริ่มพัฒนำ พัฒนำแล้ว พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน

๑. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
(เกษตรกรตัวอย่าง/                
ผู้สืบทอด ส�าหรับก่อรูปและ
พัฒนา เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ส�าหรับพัฒนา/ยั่งยืน)

-  มีความเชี่ยวชาญด้านการ
แปรรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง

-  ใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษา          
การพัฒนาฯ หน่วยงาน หรือ
ค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การแปรรูป อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง

-  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการ
แปรรูปที่ได้ผล อย่างน้อย ๓ 
เรื่อง

-  บูรณาการความรู้ด้านการ
แปรรูป จนได้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ

๒. ปฏิบัติการและผลที่เกี่ยวข้อง - ใช้หรือผลิตวัตถุดิบเบื้องต้นที่
มีคุณภาพน�ามาแปรรูป

- สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์

-  มีการจัดการแบบกลุ่ม

- เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่นจุดขาย 
เป็นที่ยอมรับของตลาด

- ควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

-  พัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และความโดดเด่น
ของจุดขาย

-  เป็นต้นแบบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลหรือ
การรับรองจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

๓. เครือข่ายความร่วมมือ -  มีการร่วมมือ ความช่วย
เหลือ จากกลุ่มและ/ หรือ
เครือข่ายการแปรรูป

-  มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม 
และ/ หรือเครือข่ายการ
แปรรูป

-  มีความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 
เครือข่ายศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ และหน่วยงานทั้งใน
และนอกพื้นที่ด้านการ
แปรรูป อย่างต่อเนื่อง

-  มีการบูรณาการแผน/ งบ/ 
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการ
แปรรูป ระหว่างกลุ่ม เครือ
ข่าย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
และหน่วยงานทั้งในและนอก
พื้นที่ อย่างได้ผล              
ต่อเนื่องและยั่งยืน

-  จัดการแบบกลุ่ม/ วิสาหกิจ
ที่เข้มแข็ง ในการแปรรูปที่ได้
คุณภาพ มีกลยุทธ์ทางการ
ตลาด

ส�ำนักงำน กปร.
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๖.๒ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ
จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัง้หมด ประกอบกบัการประมวลปัญหาและแนวทางแก้ไขรวมถงึ

ประเด็นที่ต้องพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ จากทุกเวทีการประชุมสัมมนา ท�าให้สามารถสังเคราะห์ออกเป็น

ข้อเสนอแนะแนวทางการบรหิารจดัการศนูย์เรียนรูฯ้ ของศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ โดยจ�าแนกออกเป็น 

๕ ประเด็นการบริหารจัดการคือ

(๑) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลและแผนงานโครงการแบบบูรณาการ 

(๒) การบรหิารจัดการองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าร ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพศนูย์เรยีนรูฯ้

(๓) การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลส�าเร็จของกิจกรรม

ส�าคัญ

(๔) การปรับปรุงแนวทางการขยายผลองค์ความรู้เชิงคุณภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ

(๕) การเพิ่มศักยภาพฝ่ายขยายผล ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

และเพื่อให้เกิดแนวทางในการจัดการตามข้อเสนอแนะทั้ง ๕ ประเด็นอย่างเชื่อมโยงได้มีการ

ก�าหนดหน่วยจัดการ ๒ หน่วย คือ (๑) ส่วนกลางคือ ส�านักงาน กปร. และ (๒) ส่วนพื้นที่ คือศูนย์

ศกึษาการพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิและ หน่วยปฏบิตัหิรอืการขยายผลต่อ คอื ศนูย์เรยีนรูต้ามแนว

พระราชด�าริ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

 ๑) กำรบริหำรจัดกำรด้วยข้อมูลและแผนงำนโครงกำรแบบบูรณำกำร
บทสรุป

การจัดองค์กรโดยใช้ความรว่มมอื (Collaborative Organization) ของหน่วยงานส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนให้เกิดศูนย์ 

เรียนรู้ฯ นบัว่าเป็นสิง่ทีม่ีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชด�ารใินการจดัตั้งศูนยศ์ึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริอย่างมาก แต่การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในลักษณะนี้ ถึง

แม้ว่าจะมคีวามพยายามทีจ่ะให้เกดิความคล่องตวัในระบบราชการทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบัสายการสัง่งาน

และบงัคบับญัชา การบรหิารงานบคุคล และแผนงานและงบประมาณ ซึง่แต่ละศูนย์ศกึษาการพฒันาฯ 

ก็ต้องมีวิธีการบริหารให้เกิดความยืดหยุ่นภายในข้อจ�ากัดดังกล่าว ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีส่วนช่วย

ท�าให้การจัดองค์กรในลักษณะนี้สามารถจะบูรณาการในระบบราชการก็คือ 

 ๑) ต้องมีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับความส�าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย (เช่น กรณีของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการ Update อยู่เป็นระยะ 

 ๒) มีการวิเคราะห์สาระส�าคัญเชิงประจักษ์ของผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย 

 ๓) น�าผลการวเิคราะห์ไปสร้างและปรบัแผนระยะยาว (แผนยทุธศาสตร์) แผนปฏบัิต ิหรอื 

แผนงานและงบประมาณประจ�าปีแบบบูรณาการ 

 ๔) มรีะบบการน�าโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตัติามแผนประจ�าปี ไปบรูณาการวธิกีารและขัน้ตอน

ในการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมปฏิบัติ และหน่วยงานที่

เกีย่วข้องในพืน้ที ่รวมถงึองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ นัน่คอื การสร้างระบบบรูณาการมาช่วยในการ

สร้างประสิทธิภาพให้เกิดความยืดหยุ่นในระบบราชการ จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ส�ำนักงำน กปร.
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๑.๑) การจดัท�าศนูย์ข้อมลูทีเ่ป็นระบบของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ในการสนบัสนนุและพฒันา

ศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย

  (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น ความรู้ความช�านาญ เงื่อนไข

ทีท่�าให้แสวงหาความรู้ตามแนวพระราชด�ารไิปแก้ปัญหาและปัจจยัทางนเิวศ ป่า-ดนิ-น�า้ ทีดิ่น แรงงาน

และทุนเพื่อการผลิต

  (ข) ข้อมลูเกีย่วกบัการได้มาซึง่ความรูต้ามแนวพระราชด�ารจิากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

และจากหน่วยงานอื่น จากการค้นคว้าด้วยตนเอง ความสามารถในการวิเคราะห์หรือระบบคิดและ

การจัดการตามหลักการทรงงาน และการประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

  (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมส�าคัญ ตั้งแต่ต้นจนได้ผลผลิตและน�าผลผลิต          

ไปจัดการแบบครบวงจร รวมถึงสิ่งที่ได้รับเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตในครัวเรือน

  (ง) ข้อมลูเกีย่วกบัปริมาณเกษตรกรและผูส้นใจเข้ามาเรยีนรูแ้ละในเชงิคณุภาพ คอืการ

สื่อสาร ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ที่ตั้งใจจนได้ผล

 ข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ฯ เหล่านี้เริ่มต้นจากการน�าข้อมูลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู่และ

ข้อมูลจากการประเมินผลน�าไปจัดระบบและน�าเข้าเป็นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และในแต่ละรอบปี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผลร่วมกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ท�าการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยแบบง่าย

๑.๒) ศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ ประสานงานกบักองตดิตามประเมนิผล ในการ (๑) เชือ่มข้อมลู

ของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ และ ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นระบบในส่วนของศูนย์

เรียนรู้ฯ ณ ส�านักงาน กปร. (๒) ออกแบบเครื่องมือ และวิธีการให้ฝ่ายขยายผลร่วมกับเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ ท�าการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในแต่ละปี

๑.๓) การจัดท�าแผนงานและโครงการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ แบบบูรณาการฯ

การมฐีานข้อมลูตามข้อ ๑.๑ และการมข้ีอมลูไปจดัท�าแผนแบบบรูณาการตามข้อ ๑.๓ ถอืว่า

เป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัองค์กรความร่วมมอื (Collaboration Organization)  ในการบรหิาร

จดัการให้เหมาะสมภายใต้ระบบราชการ งบประมาณและการบรหิารบคุคลทีต้่องปฏบิตัติาม ทัง้นีเ้พือ่

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ น�าความรู้ไปปฏิบัติจนได้ผลและ

ขยายสู่ผู้ที่สนใจต่อไป

การจัดท�าแผนงานและโครงการฯ ดังกล่าวมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้คือ

๑)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผลในเรื่องการได้มา

และวิเคราะห์ข้อมูล การร่วมกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ผู้ร่วมงาน กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ในระยะสั้นและระยะยาว ในเรื่อง (ก) ความต้องการความรู้เพิ่มเติม  

(ข) การจัดการกับกิจกรรมส�าคัญอย่างครบวงจร และ (ค) การขยายผลเชิงคุณภาพสู่เกษตรกรผู้สนใจ

๒)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดเวทีประมวล สังเคราะห์และสรุป แผนรายปีและแผนระยะ

ยาวของแต่ละกลุ่มหลัก/กลุ่มย่อยของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมี 

  (ก) ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายขยายผล, หน่วยงานร่วมศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง มีกองประสานงานโครงการพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยง แล้วจัดท�าแผนประจ�าปีที่มีการบูรณาการ

ส�ำนักงำน กปร.
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หน่วยงานผู้สนับสนุน เพื่อจัดท�าโครงการและงบประมาณจาก ส�านักงาน กปร. และจากหน่วยงาน

ร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

  (ข) จัดท�าแผนงาน/โครงการระยะ ๓-๕ ปี ให้สัมพันธ์กับพัฒนาการของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน (รวมถงึการยบุและ/หรอืการปรบัเปลีย่นผูส้บืทอด การสนบัสนนุศนูย์เรยีนรูฯ้ ที่

ก�าลังพัฒนา และการต่อยอดให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาสู่ความยั่งยืน) 

  (ค) น�าผลของแผนงาน/โครงการระยะ ๓-๕ ปี ไปปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม สาระส�าคัญ

ของตัวชี้วัดในแผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

  (ง) ส�านักงาน กปร. โดยกองประสานงานโครงการพื้นที่และกองศึกษาและขยายผลฯ 

ประสานงานน�าแผนประจ�าปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปประสานงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ                

งบประมาณในส่วนของส�านักงาน กปร. และในส่วนของหน่วยงานร่วม ตามแผนประจ�าปีและน�าผล

การปรบัปรงุแผนแม่บทของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ไปพฒันาปรบัปรงุตวัชีวั้ดในแผนยทุธศาสตร์ที ่๑ 

และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของส�านักงาน กปร.

๑.๔ การน�าแผนประจ�าปีฯ ที่ได้รับอนุมัติไปจัดท�าแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีสาระส�าคัญคือ

  (ก) การจดัท�าแผนปฏบิตัเิพือ่จดัการศนูย์เรยีนรูฯ้ จ�าแนกตามกลุม่หลกั/กลุม่ย่อย และ

ตามล�าดับพัฒนาการของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดเวทีท�าแผนปฏิบัติ มีฝ่ายขยาย

ผลเป็นผูด้แูลหลกั มฝ่ีายจดัการหน่วยงานร่วม และหน่วยงานภายนอก โดยมกีองประสานงานโครงการ

พื้นที่เป็นพี่เลี้ยงร่วมกันก�าหนดภารกิจหน้าที่ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลา งบประมาณ และการ

ประสานงานที่เห็นร่วมกัน

  (ข) ฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นเจ้าของเรื่องประสานงานให้เกิด             

บรูณาการตามแผนปฏบิตัปิระจ�า ๔ เดอืน ส�าหรบัฝ่ายขยายผลใช้ก�ากบัการประสานงานและสนบัสนนุ 

ให้เกิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ

  (ค) เมื่อสิ้นปีตามแผนปฏิบัติ ฝ่ายขยายผลจะท�าการปรับปรุงข้อมูลและ (ตามข้อ ๑.๑) 

และสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และส�านักงาน กปร. ต่อไป

 ๒) กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์
เรียนรู้ฯ

บทสรุป

 องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ที่ส�านักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้พัฒนา

ประสบความส�าเร็จอย่างดี ผ่านการวิจัย ทดลอง สาธิต จนเกิดผลที่ปฏิบัติได้จริง และได้น�าไปขยาย

ผลผ่านหลักสูตร เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่ท�าหน้าที่เป็น

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตอย่างได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชและสัตว์บางชนิด

ส�ำนักงำน กปร.
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แต่เมือ่มกีารขยายองค์ความรูสู้ศู่นย์เรยีนรูฯ้ เพือ่ให้เจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ น�าไปปฏบิติักจิกรรม

ส�าคัญให้ได้ผล และน�าผลส�าเร็จไปขยายความรู้องค์ความรู้สู่เกษตรกรที่สนใจ พบว่า องค์ความรู้ตาม

แนวพระราชด�าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีมาก แต่ที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ น�าไปปรับใช้ส่วนใหญ่

เป็นความรู้เฉพาะที่ตรงกับกิจกรรมส�าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นความรู้ตั้งต้นที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ได้พยายามประยุกต์ให้การปฏิบัติกิจกรรมส�าเร็จ ด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง/หน่วย

งานอื่น จากการค้นคว้าและทดลองด้วยตนเองจนได้ผล ยิ่งไปกว่าน้ันการประเมินผลคร้ังน้ี พบว่ามี

หลายศูนย์เรียนรู้ฯ ต้องการความรู้ด้านการจัดการผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด และมีบาง

ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ริเริ่มต่อยอดความรู้ที่ได้ผลด้วยการค้นคว้า ทดลองด้วยตนเอง และพบว่า ศูนย์เรียน

รูฯ้ ทีป่ระสบความส�าเร็จอย่างด ีเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ ไม่เพยีงมคีวามคดิทีเ่ป็นรปูธรรมและมกีารปฏบัิติ

ทีแ่สดงออกถงึหลกัการทรงงานบางประการเท่านัน้ แต่ได้มกีารปรบัวถิกีารผลติ และวถิชีวีติทีเ่ป็นภาค

ปฏิบัติการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

๒.๑) ฝ่ายขยายผลร่วมกับฝ่ายวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ประมวลและสังเคราะห์ 

บทสรุปผล

การประเมินด้านความรู้ตามแนวพระราชด�าริ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่ง

ประกอบด้วย

  (ก) องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด และการ

จัดการโดยกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน

  (ข) องค์ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ และการปฏิบัติตามหลักการทรงงาน และ

ตัวอย่างความส�าเร็จของปฏิบัติการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (ค) เรือ่งทีเ่จ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ รเิริม่ต่อยอดความรู ้ด้วยการค้นคว้า ทดลองด้วยตนเอง 

เหมาะสมทีจ่ะมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม Participatory Action Research (PAR) เข้าไป

สนับสนุน 

๒.๒) ฝ่ายวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ร่วมกับกองศึกษาและขยายผลฯ ส�านักงาน 

กปร. วิเคราะห์แนวทางตามข้อ ๒.๑ เพื่อน�าไปสู่การปรับ/เพิ่ม จุดเน้นการวิจัย โดยมีนักวิชาการและ

การวจิยัเชงิปฏิบตักิารอย่างมส่ีวนร่วม (PAR) รวมถงึการปรบัหลกัสตูรทีเ่ป็นความคดิเชงิระบบ ปฏบิตัิ

การตามหลกัทรงงาน และตวัอย่างปฏบิตัทิีน่�าไปสูค่วามเป็นเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ขอความเหน็ชอบ

และการสนับสนุนเชิงนโยบาย

๒.๓) ฝ่ายวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ร่วมกับกองศึกษาและขยายผลฯ ส�านักงาน 

กปร. สนับสนุนการวิจัยตามจุดเน้นเพิ่มเติม รวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR)

๒.๔)  ฝ่ายวชิาการของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วมกบักองศกึษาและขยายผล ส�านกังาน กปร. 

ปรบัปรงุหลกัสตูรการขยายความรูใ้ห้สมัพนัธ์กับความต้องการและทศิทางการพฒันาประสทิธผิลของ

ศูนย์เรียนรู้

๒.๕) ฝ่ายวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ร่วมกับกองศึกษาและขยายผลฯ ส�านักงาน 

กปร. จัดท�าโครงการศึกษาศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนและมีผลของปฏิบัติการตามปรัชญา

ส�ำนักงำน กปร.
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ของเศรษฐกิจพอเพียง (Best Practice) และโครงการศึกษาปราชญ์เกษตรกร ที่ใช้องค์ความรู้ตาม                

พระราชด�าริและหลกัการทรงงาน ทัง้นีเ้พือ่เป็นตวัอย่างหลกัสตูรการขยายผลความรู ้และการเผยแพร่    

สู่สาธารณะ

 ๓) กำรสนับสนุนและพัฒนำ ศูนย์เรียนรู้ฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพผลส�ำเร็จของ
กิจกรรมส�ำคัญ

บทสรุป

ผลการประเมนิสรปุได้ว่า ศนูย์เรียนรูฯ้ ทีด่�าเนนิงานมคีวามแตกต่างตามกจิกรรมส�าคญั และ

ตามลักษณะการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ฯ คือมีบางศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อาจมีปัญหาการด�าเนินงานต่อ 

เนือ่งจากเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ จ�าเป็นต้องยกเลกิหรอืหาผูส้บืทอดต่อ มเีกษตรกรตวัอย่างทีม่ศีกัยภาพ

พอจะเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาอย่างโดดเด่น สู่ความยั่งยืนและเป็นตัวอย่างปฏิบัติการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีความแตกต่างดังกล่าว จึง

มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๓.๑) การจัดการกับศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ประสบปัญหาเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และกับเกษตรกร

ตัวอย่างที่มีโอกาสจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วย

  (ก) ฝ่ายขยายผลของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ น�าข้อมลูของศนูย์เรยีนรูฯ้ ทีป่ระสบปัญหา

และข้อมลูเกษตรกรตวัอย่างจากผลการประเมนิ (บทที๔่) ไปประสานงานในรายละเอยีดกบัพืน้ที ่แล้ว

น�าผลสรุปเกี่ยวกับการยุติ การสืบทอดเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ เสนอศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ด�าเนินการ

  (ข) กองศกึษาและขยายผลฯ ส�านกังาน กปร. น�าข้อเสนอแนะจากการประเมนิผลศูนย์

เรยีนรูฯ้ เรือ่งเกณฑ์มาตรฐาน ไปพจิารณาร่วมกบั ๖ ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพือ่ความสมบรูณ์ ชดัเจน 

มีตัวชี้วัดที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ

  (ค) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าเกณฑ์มาตรฐานที่สมบูรณ์ไปใช้ ประกอบการตัดสินใจ

และด�าเนินการเกี่ยวกับการยุติ เปลี่ยนผู้สืบทอด จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ และสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ที่

พัฒนาแล้ว และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๓.๒) การปรับจุดเน้น การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ตรงกับปัญหาความต้องการ

และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมส�าคัญ ประกอบด้วย

  (ก) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ร่วมกับกองประสานงานโครงการพ้ืนที่ น�าบทวิเคราะห์

ศักยภาพข้อจ�ากัด ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาและการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของศูนย์เรียนรู้ฯ ในเรื่องต่อไปนี้

   (๑) การสนับสนุนทรัพยากรหรือปัจจัยส�าคัญ ตามความต้องการของแต่ละศูนย์             

เรียนรู้ฯ ตามกลุ่มกิจกรรมส�าคัญ และระดับการพัฒนา

   (๒) การสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ขายให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ด้าน

การผลิตภาคเกษตร และแบบกลุ่มผู้ประกอบการและการจัดการแบบวิสาหกิจ

ชุมชน ให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการแปรรูป

ส�ำนักงำน กปร.
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   (๓) การสนับสนุนด้านการตลาด ด้วยการจัดตลาดกลางและ/หรือ ตลาดนัด เป็น

สถานที่ให้เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ น�าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มาวางจ�าหน่าย

   (๔) การสนับสนุนการจัดการเชิงธุรกิจ ด้วยการประสานงานให้เกิดการท่องเที่ยว

ธรรมชาติโดยชุมชน ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม การจัดท�าตราสัญลักษณ์ (Brand) แสดงคุณภาพของผลผลิตทาง

เกษตร ของศนูย์เรยีนรูก้ลุม่ผลติภาคเกษตร และความโดดเด่นของผลติภณัฑ์และ

การใช้ความรู้ตามพระราชด�าริ ให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ กลุ่มแปรรูปผลผลิต

  (ข)  กองศกึษาและขยายผลฯ และกองประสานงานโครงการพืน้ที ่น�าแนวทางตามข้อ 

(ก) จัดท�าโครงการเพื่อความเห็นชอบและสนับสนุนเชิงนโยบาย และน�าโครงการที่ต้องด�าเนินการใน

ส่วนกลาง เช่น ตราสัญลักษณ์ (Brand) และฉลากติดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ของศูนย์ศึกษาการ       

พัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง

  (ค)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าสาระส�าคัญที่ควรด�าเนินงานในแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ               

(บทที ่๔) ประกอบกบัแนวทางทีจ่ดัท�าในข้อ (ก) และได้รบัอนมุตัใินข้อ (ข) ไปบรหิารจดัการกบัแต่ละ

ศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๔) กำรปรับปรุงแนวทำงกำรขยำยผลองค์ควำมรู้เชิงคุณภำพของศูนย์เรียนรู้ฯ
 บทสรุป

 การขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจของศูนย์ศึกษา           

การพฒันาฯ ประสบผลส�าเรจ็อย่างด ีจนเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง โดยมศีนูย์เรยีนรูฯ้ เป็นอกีหนึง่

ช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพกับเกษตรกรที่จะน�าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมาก คือ ความรู้ตาม

แนวพระราชด�าริท่ีเจ้าของศนูย์เรียนรู้ฯ ทีเ่ป็นเกษตรกร/คนในชมุชน ไปจดัการกบัทรพัยากรธรรมชาติ 

การผลิตและการจัดการผลผลิต ตามเงื่อนไขของพื้นที่และของเกษตรกร สิ่งนี้ เมื่อมีเกษตรกรผู้ตั้งใจ

มาเรียนรู้ เมื่อเง่ือนไขต่าง ๆ เหมือนกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนช่วยเหลือก็ดี หรือการท่ี

เกษตรกรน�าไปท�าเองก็ดีก็จะได้ผลอย่างมาก

 แต่จากข้อมูลการประเมินผล พบว่า การมีเกษตรกรและผู้สนใจจ�านวนมากเข้าไปศึกษา

เรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ในแง่หนึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ในอีกแง่หนึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าของศูนย์

เรียนรู้ฯ และพบว่า หลายศูนย์เรียนรู้ฯ มีระบบการสื่อสารสมัยใหม่ ท�าให้มีทั้งการแลกเปลี่ยนกับ

เกษตรกรที่ท�าเรื่องเดียวกันมากขึ้น และการมีผู้ต้ังใจมาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจนมีการสื่อสารและ      

ช่วยเหลือ ท�าให้เกษตรกรผู้ตั้งใจปฏิบัติได้จริง

 ดงันัน้การเพิม่ประสทิธภิาพการขยายความรูข้องศนูย์เรยีนรูฯ้ จงึมข้ีอเสนอแนะดังต่อไปนี้

๔.๑) ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ด�าเนนิงานต่อในการขยายผลความรูใ้ห้กับผูส้นใจทีห่ลากหลาย

จ�านวนมาก แต่ปรับกลยุทธ์ โดยเลือกสรรผู้ที่สนใจหรือตั้งใจจริงในเรื่องเฉพาะที่ศูนย์เรียนรู้ฯ แล้ว

ประสานงานให้ผู้ตั้งใจเข้าไปเรียนรู้ฯ เชิงคุณภาพ พร้อมกับการสนับสนุนการสื่อสารหรือช่วยเหลือ

ระหว่างเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ กับเกษตรกรผู้ตั้งใจต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.
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๔.๒) ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วมกบักองประสานงานโครงการพืน้ที ่จดัท�าโครงการสนบัสนนุ 

เครือข่ายการสื่อสารด้วยสมัยใหม่ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ประกอบด้วย

  (ก) สื่อกลาง มีบริหารจัดการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ น�าข้อมูลองค์ความรู้ กับ           

ความส�าเร็จในกิจกรรมส�าคัญของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ เผยแพร่ให้ผู้ตั้งใจติดต่อและคัดสรรให้เกิดการ

ขยายผลเชิงคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ

  (ข) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ไม่มีสื่อสมัยใหม่ จัดท�าสื่อของ

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ และเพิ่มศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีสื่อสมัยใหม่อยู่แล้ว ให้มีระบบการแลก

เปลี่ยนข้ามพื้นที่ออนไลน์ จะกลายเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในเกษตรเฉพาะด้านและ/หรือ 

การเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

๔.๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และกองประสานงานโครงการพ้ืนที่ ปรับลดงบประมาณ สิ่ง

อ�านวยความสะดวกในการขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ ไปเพิ่มงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมและ

สนับสนุนสื่อสมัยใหม่

 ๕) กำรเพิ่มศักยภำพฝ่ำยขยำยผล ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ
 บทสรุป

 การขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ผ่านศูนย์เรียนรู้เป็นแนวคิด แนวทาง และ

ปฏบิตักิารทีดี่มาก แต่ประสทิธิภาพและประสทิธผิลกลบัมคีวามยุง่ยาก ซบัซ้อน และมกีารเปลีย่นแปลง

ค่อนข้างมาก จึงขึ้นอยู่กับการจัดองค์กรบนความร่วมมือ มีระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น ภายใต้

กรอบของระบบราชการ โดยใช้ข้อมลูและแผนบรูณาการตามทีก่ลา่วมาแล้ว อีกส่วนหนึง่ทีส่�าคญั คือ

ข้ึนอยูก่บัศักยภาพของฝ่ายขยายผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผลซึง่เป็นผูม้คีวามสมัพันธ์

โดยตรงและต่อเนื่องกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ และเป็นผู้ที่ประสานงานให้การสนับสนุนต่าง ๆ จาก

หน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และหน่วยงานภายนอกลงไปในภาคปฏิบัติได้

อย่างเหมาะสม

 จากผลการประเมนิพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อฝ่ายขยายผล ในการขบัเคลือ่นให้เกดิความส�าเรจ็

ของการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ คือ (ก) ความรู้ ทักษะในการในการจัดการความรู้แบบครบ

วงจร การช่วยเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ในการแก้ปัญหา ทักษะในการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ การจัดการ

แบบกลุ่มและเครือข่ายตามลักษณะส�าคัญของกิจกรรม ทักษะในการเก็บข้อมูล จัดท�าแผนแบบ               

บูรณาการที่มาจากปัญหาและแนวทางในการแก้ไขในระยะสั้นและความต้องการการพัฒนาในระยะ

ยาว ของแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ การประสานงานเพื่อให้เกิดการใช้สื่อสมัยใหม่ เพื่อขยายผลเชิงคุณภาพ 

(ข) ภาระทีส่ามารถท�าให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผลมคีวามสมัพันธ์กบัเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้ แบบมคีณุภาพ 

และ (ค) ความมั่นคงในงานรวมถึงขวัญก�าลังใจ จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๕.๑) การเสรมิศักยภาพให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผล โดยเริม่จากศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ร่วม

กับกองประสานงานโครงการพื้นที่ จัดท�าโครงการเพื่อขอความเห็นชอบและสนับสนุนจากส�านักงาน 

กปร. ประกอบด้วย
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  (ก) การจัดอบรมดูงานให้กับเจ้าที่ฝ่ายขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง 

อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ

  (ข) ศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่งจดัเวทีสมัมนา ระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผล มี

กองประสานงานโครงการพื้นที่เข้าร่วม อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี ในวาระที่มีการจัดท�าแผนปฏิบัติราย ๔ 

เดือน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ ร่วมคิด ร่วมท�า เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ

๕.๒) ศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ จดัท�าภาระงาน และมีคูม่อืการท�างานแบบบนัทกึผลงานอย่าง

ง่าย เป็นระบบ เพื่อท�าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายผล สามารถใช้ทักษะใหม่ และสร้างความสัมพันธ์เชิง

คุณภาพกับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 

๕.๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และกองประสานงานโครงการพื้นที่ วิเคราะห์ภาระงานตาม

ฐานข้อมลูใหม่ เพือ่จดัสรรอตัราก�าลงั ด�าเนนิงานและค่าตอบแทนภายใต้กรอบของระบบราชการตาม

สมควร

๕.๔) ศนูย์ศึกษาการพฒันาฯ น�าผลของการปฏบิตังิานตามแบบบนัทกึผลงาน (ตามข้อ ๕.๒) 

มาจดัการให้รางวลัและการยกย่องตามความเหมาะสม เพือ่เพิม่ขวญัก�าลงัใจกบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขยายผล

ส�ำนักงำน กปร.
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แนวทำงกำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ

1. ความเป็นมา
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) ได้เห็นความส�าคัญของการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มีอยู่ทั่ว

ประเทศ จงึได้รวบรวมตวัอย่างความส�าเรจ็ของบคุคลทีน้่อมน�าแนวพระราชด�ารไิปปฏบิตั ิน�ามาจดัตัง้

เป็นศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้

พระราชด�าริและองค์ความรู้ของศนูย์ศกึษาฯ ประกอบกับส�านกังาน กปร. ได้จัดท�าค�ารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการประจ�าปี ๒๕๕๒ เรื่องจ�านวนศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริที่สามารถ

เผยแพร่ต่อประชาชนได้ โดยมเีป้าหมายการด�าเนนิงานรวมทัง้สิน้ ๑๒๐ แห่ง และมกีารด�าเนนิงานต่อ

เนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ส�านักงาน กปร. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขา พิจารณาก�าหนด

หลักเกณฑ์การจัดตั้ง พร้อมทั้งแนวทางการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริในระยะ

ต่อไป เพื่อให้มีการด�าเนินงานขยายผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ

สามารถน�าผลส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการศกึษา ทดลอง วจิยัทีส่อดคล้องกบัสภาพพืน้ทีไ่ปขยายผลสูเ่กษตรกร

และผู้สนใจได้น�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม และประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสในการเข้า

มาศึกษา เรียนรู้ และน�าผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการประกอบ

อาชีพ เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริที่สามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ค�าจ�ากัดความ
ศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าริ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

ประสบการณ์ แนวทางการด�าเนนิชวีติ การปฏบิตังิานตามแนวพระราชด�าร ิทีบ่คุคลทัว่ไปสามารถเข้า

ศึกษาเรียนรู้ได้

ตัวอย่างความส�าเร็จ หมายถึง เกษตรกรตัวอย่างที่มีแปลงในพ้ืนที่ของตน และได้เข้ามาฝึก

อบรมกบัศนูย์ศกึษาฯ หรอืศนูย์สาขาฯ สามารถน�าไปด�าเนนิการให้เกดิผลส�าเรจ็ มคีณุสมบตัพิร้อมใน

การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้อื่นน�าไปปฏิบัติตามได้ 

ส�ำนักงำน กปร.
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3. หลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ
ในการจดัตัง้ศนูย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�ารมิหีลกัเกณฑ์ในการพจิารณาความพร้อม ๕ ด้าน 

ดังนี้

๑)  ความพร้อมด้านคุณสมบัติทั่วไป ประกอบด้วย

 - เป็นคนด ีมคุีณธรรม ได้แก่ ขยนั อดทน ใฝ่เรยีนรู ้มจีติใจแบ่งปัน เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ พร้อม

ที่จะให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้อื่น เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อ

เนื่อง 

 - มีความรู้ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ที่พร้อมจะเผยแพร่ มีองค์ความรู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจาก

ศูนย์ศึกษาฯ พร้อมทั้งเข้าใจองค์ความรู้ที่ตนเองมีอย่างลึกซึ้ง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ และหมั่นศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 - มพีนัธุพื์ช/พนัธุส์ตัว์ทีม่คุีณภาพ และให้ผลผลติได้ดี ให้การดแูลและบ�ารงุรกัษาสม�า่เสมอ   

๒)  การวางแผนการจัดการศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ความพร้อมด้านพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

อาทิ 

 - มีแปลงหรือจุดสาธิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการในเรื่องนั้นๆ บนพื้นที่ของตนเอง

 - มีการจัดการ ดูแลและบ�ารุงรักษาแปลงหรือจุดสาธิตอย่างต่อเนื่อง

 - มีผลผลิตในแปลงหรือจุดสาธิตให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

 - มีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้

๓)  ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ความพร้อมด้านสถานที่ อาทิ

 - มีอาคารเรียนรู้ 

 - มีวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 

 - มีสื่อเผยแพร่ความรู้รูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ

๔)  ความช�านาญหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้านองค์ความรู้ อาทิ

 - มีองค์ความรู้ที่เป็นความช�านาญหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 - มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่าในพื้นที่ของตนเอง

 - มีความพร้อมในการถ่ายทอดความช�านาญหรือความเชี่ยวชาญนั้นให้แก่ผู้อื่นได้

๕)  ความยั่งยืน ได้แก่ การมีส่วนร่วม การมีเครือข่าย อาทิ

 - มีกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว

 - มีผู้สืบทอดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อเนื่องได้ 

 - มีเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 - มีหลักสูตรความเชื่อมโยงกับแผนงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ 
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4. กระบวนการพิจารณาการเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ
ในการพิจารณาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ มีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้

๑)  ศูนย์ศึกษาฯ หรือศูนย์สาขาฯ พิจารณา ตัวอย่างความส�าเร็จตามหลักเกณฑ์ในการจัด

ตัง้ศนูย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ หากเหน็ว่ามคีวามพร้อมครบท้ัง ๕ ด้าน ให้จดัท�าหนงัสอืแจ้งความ

ประสงค์ขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริมาที่ส�านักงาน กปร.

๒)  ส�านักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาฯ หรือศูนย์สาขาฯ นั้น ร่วมกันส�ารวจพื้นที่ตัวอย่าง

ความส�าเรจ็ และตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์การจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิแล้วน�าประเดน็

ดังกล่าวน�าเสนอผู้บริหารส�านักงาน กปร. และคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

๓)  เมือ่ทีป่ระชมุมมีตใิห้ความเหน็ชอบแล้ว ส�านกังาน กปร. จะแจ้งการจดัตัง้เป็นศนูย์เรยีน

รู้ตามแนวพระราชด�าริให้ทราบต่อไป 

5. การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ
๑)  ให้ศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาฯ รวบรวมผลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนว

พระราชด�าริ ในความรับผิดชอบส่งมายัง ส�านักงาน กปร. ปีละ ๑ ครั้ง โดยแสดงผลการด�าเนินงาน

เป็นสถิติการเยี่ยมชมศึกษาดูงานและการเข้ารับการฝึกอบรมจ�าแนกตามประเภทในแต่ละเดือน

๒)  ให้ศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาฯ ร่วมกับ ส�านักงาน กปร. ด�าเนินการประเมินผลการ

ด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริทุก ๒ ปี เพ่ือทบทวนความพร้อมในการด�าเนินงาน 

และทราบถึงปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานน�าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในระยะต่อไป

6.  การยกเลิกการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ
กรณีการถอดถอนหรือขอยกเลิกการเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ให้ศูนย์ศึกษาฯ 

หรือศูนย์สาขาฯ จัดท�าหนังสือแจ้งมายัง ส�านักงาน กปร. รายงานถึงเหตุผลและความจ�าเป็นในการ

ขอยกเลกิการเป็นศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิโดย ส�านกังาน กปร. จะน�าประเด็นดังกลา่วเสนอ

ให้คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทราบ และแจ้ง

ยกเลิกการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการต่อไป

7. การจัดท�าข้อมูลเพื่อการเผยแพร่
เมื่อมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริแล้ว ขอให้ ศูนย์ศึกษาฯ หรือ

ศนูย์สาขาฯ จดัส่งข้อมลูตามแบบฟอร์มข้อมลูศนูย์เรียนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิเพือ่เป็นข้อมลู

ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยมีแบบฟอร์มข้อมูลดังนี้
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485

แบบฟอร์มข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ

๑) ชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ/เกษตรกร …………………………………………………………………………………

๒) ประเภท  q เกษตรผสมผสาน q  เกษตรทฤษฎีใหม่  q การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

  q การแปรรูปสมุนไพร q การเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชลประทานน�้าเค็ม 

  q อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................

๓) ปีที่จัดตั้ง ……………………………………………………………………………………………………………………

๔) ข้อมูลส่วนตัว

 ๔.๑) ชื่อ-นามสกุล …………….…………………………………………..…………………………………..…………

 ๔.๒) อายุ (ปี) ………………………………………………..…………………………………………………..………..

 ๔.๓) สถานภาพ  ………………………………………………..……………………………………………….……….

 ๔.๔) การศึกษา …………………………………………………..……………………..………………………………..

๕) ข้อมูลรายละเอียด 

 ๕.๑) จ�านวนพื้นที่ (ไร่) ………………………………..……………………………………..…………………………

 ๕.๒) กิจกรรมในแปลง ………………….………………………………..……………………………………………

 ๕.๓) การผลิต/ผลผลิต/รายได้ .………………………………………….………………..………………………..

 ๕.๔) หลักการด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริ …………….……………..………………………………….

 ๕.๕) ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาฯ .……………………………..………………………………………….…..

 ๕.๖) ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ .……………………………………………………………………………..

๖) ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………

 เบอร์โทรศัพท์ ...……………………………………..… e-mail …………………..….……………..……………

๗) พิกัดที่ตั้ง (Latitude/Longitude) …………………………………………………………………….……………

๘) เอกสารประกอบ เช่น หลักสูตรอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ  

 ๘.๑) รูปภาพ

 ๘.๒) รูปเกษตรกร

 ๘.๓) รูปกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ

 ๘.๔) รูปแผนที่/ผังแปลง
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แบบบันทึกข้อมูล 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

                ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ                       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(**ข้อมูลนี้จะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวม  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ  ทีมประเมินจะไม่น าอ้างอิงผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อ…………………………………………… นามสกุล………………………………….… เบอร์โทร…………………………… 
1.2  อายุ.....................ปี    เพศ         ชาย       หญิง       
1.3  ที่อยู่......................................................................................................................................................... 
1.4  อีเมล........................................................................................................................................................ 
1.5  หน่วยงานต้นสังกัด 
             กรมประมง          ต ารวจตระเวนชายแดน         กรมวิชาเกษตร         กรมพัฒนาที่ดิน   
             กรมปศุสัตว์         กรมชลประทาน         ศูนย์ฯ ผึ้ง         กรมป่าไม้         ศูนย์วิจัยข้าว 
             อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... 
1.6  ต าแหน่ง 
             ข้าราชการประจ า            ลูกจ้างหน่วยงาน/กรม/กอง          ลูกจ้างงบประมาณ กปร. 
             อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... 
1.7  อายุการท างานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ...................................................... ป ี
1.8 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา 
   

 
1.9  ความเชี่ยวชาญเฉพาะ/ ความสามารถพิเศษต่างๆ 

.................................................................................................................................................................... 
1.10  ประสบการณ์งานท่ีผ่านมา 

1.10.1 กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ          
.................................................................................................................................................................... 
1.10.2 กับหน่วยงานต้นสังกัด          
.................................................................................................................................................................... 
1.10.3 อ่ืนๆ  โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

แบบบันทึกข้อมูลชุดที่............. 
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1.11 การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือเพ่ิมศักยภาพ 
ประเด็นหรือเร่ือง 
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลา/
ช่วงเวลาที่เข้ารับ

การอบรม 

หน่วยงานที่สนับสนุน 
ให้เข้ารับการอบรม 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 

   

 
1.12 ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(ก) กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ          
ภารกิจหลัก
.................................................................................................................................................................... 
ภารกิจรอง
.................................................................................................................................................................... 
(ข) กับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  (ถ้ามี)      
ภารกิจหลัก 

       .................................................................................................................................................................... 
ภารกิจรอง
.................................................................................................................................................................... 
 

ตอนที ่2 บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ฯ 
2.1  ชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ ที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบร่วม 

ชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลรับผิดชอบร่วม ระยะเวลา 
ที่ดูแล (ปี) 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 
ดูแลศูนย์เรียนรู ้

  
 

  

 
2.2   ท่านเคยเข้ารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการตามแนวพระราชด าริของในหลวง 
รัชกาลที่ 9 (เช่น หลักการทรงงานฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ฯลฯ ) 
              ไม่เคย            เคย  เกี่ยวกับประเด็นใดต่อไปนี้ 

เร่ือง จ านวนคร้ังท่ีเข้ารับการอบรม จัดโดยหน่วยงานใด 
   
     ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

.................................................................................................................................................................... 
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2.3   ท่านเคยเข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ หรือไม่ อย่างไร  
              ไม่เคย            เคย  เกี่ยวกับประเด็นใดต่อไปนี้ 

ประเด็นหรือเร่ืองที่อบรม จ านวนคร้ังท่ีเข้า
รับการอบรม 

จัดโดยหน่วยงานใด 

1) ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดตั้งให้มศีูนย์เรียนรู้ฯ   
2) เป้าหมายและประโยชน์ของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ   
3) หลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ   
4) แนวปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือ   
5) การติดตามและประเมินผล   
6) อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................................   
 
2.4   ท่านได้เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์เรียนรู้ฯ ที่รับผิดชอบดูแลในด้านต่อไปนี้  อย่างไรบ้าง 
  (ก) องค์ความรู้เฉพาะด้านที่เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้  (เช่น การพาไปอบรมศึกษาดูงานความรู้เฉพาะด้านที่
จ าเป็น การช่วยให้เกษตรกรเกิดวิธีคิดท่ีเป็นระบบ และการด าเนินกิจกรรมที่ครบวงจร  การช่วยแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ช่วยแนะน าช่องทางความรู้หรือวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม ฯลฯ)  

ประเด็นที่สนับสนุนช่วยเหลือ ด้วยวิธีการใด ผลที่ได้รับ 
   

 
   
   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

............................................................................................................................................................................................ 
       (ข) การสนับสนุนกิจกรรมหลักให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ  (เช่น เป็นสื่อกลางในการประสานปัญหา และความ
ต้องการให้เกิดการแก้ปัญหา /สนับสนุนที่ถู กต้องและเหมาะสม เช่น ปัจจัยการผลิต  กล้าพันธุ์  ปุ๋ย แหล่งน้ า 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากศูนย์ฯ และหน่วยงานภาคี ฯลฯ) 

ประเด็นท่ีสนับสนุนช่วยเหลือ ด้วยวิธีการใด ผลที่ได้รับ 
   

 
     
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

............................................................................................................................................................................................ 
    (ค) การขยายความรู้ ให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ  (เช่น พาผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน  จัดท าสื่อเผยแพร่ขยายความรู้ของ
แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งเรื่องของแผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ดความรู้ รวมถึงการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Website Social Media ฯลฯ) 

ประเด็นท่ีสนับสนุนช่วยเหลือ ด้วยวิธีการใด ผลที่ได้รับ 
   

 
     
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

............................................................................................................................................................................................ 
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2.5 ท่านได้เข้าไปติดตามประเมินผลศูนย์เรียนรู้ฯ ที่รับผิดชอบดูแล ในด้านต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง 
  2.5.1 การเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม และจัดท ารายงาน 
                  ไม่ได้ท า            ท า    ความถี.่..............ครั้ง/เดือน 
 2.5.2 การน าเอาปัญหาความต้องการหรือปัญหาเร่งด่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ มาจัดเวทีประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน   
                  ไม่ได้ท า            ท า    ความถี.่..............ครั้ง/เดือน 
 2.5.3 การน าเอาปัญหาความต้องการหรือปัญหาเร่งด่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ เสนอแนะให้กับศูนย์ศึกษาฯ   
                  ไม่ได้ท า            ท า    ความถี.่..............ครั้ง/เดือน 
 2.5.4 การน าเอาปัญหาความต้องการหรือปัญหาเร่งด่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ เสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
           ไมไ่ด้ท า            ท า    ความถี.่..............ครั้ง/เดือน 
 2.5.5 การน าเอาปัญหาความต้องการหรือปัญหาเร่งด่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ เสนอแนะให้กับ  กอง 1 กอง 3 หรือ กปร. 
           ไมไ่ด้ท า            ท า    ความถี.่..............ครั้ง/ปี 
 2.5.6 การน าเอาปัญหาความต้องการหรือปัญหาเร่งด่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ จัดท าแผนปฏิบัติ/รายงานประจ าปี 
                  ไม่ได้ท า            ท า    ความถี.่..............ครั้ง/ปี 
2.6  ท่านได้มีการติดตามสนับสนุนเกี่ยวกับผู้สืบทอด/ทายาทของศูนย์เรียนรู้ฯ หรือไม่ อย่างไร 
                  ไม่ได้ท า            ท า     
           ด้วยวิธีการใด 

............................................................................................................................................................................................ 
           ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................................................ 
 
2.7  ท่านได้มีการติดตามสนับสนุนเกี่ยวกับการเลือกสรรศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ อย่างไร  
                  ไม่ได้ท า            ท า     
           ด้วยวิธีการใด 

............................................................................................................................................................................................ 
    ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................................................ 
 
2.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  

............................................................................................................................................................................................ 
 
2.9 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้กับ ส านักงาน กปร . 

............................................................................................................................................................................................ 
 

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ข้อมูล 
โครงการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
ส าหรับเจ้าของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ 

1.1 ชื่อ-นามสกุล  ……………………………………………………………………………. อายุ……………  ปี  
1.2 สถานที่ตั้ง   ………………………………………………………………………………………………………. 
1.3 พิกัดท่ีตั้ง   ………………………………………………………………………………………………………. 
1.4 เบอร์โทร   ………………………………………………………………………………………………………. 
1.5 ปีที่จัดตั้ง   ………………………………………………………………………………………………………. 
1.6 ลักษณะส าคัญของศูนย์เรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

           ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
            ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและแปรรูปสัตว์ 
           ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและแปรรูปพืช               

                 ศูนย์เรียนรู้ด้านวิสาหกิจและแปรรูป 
           อ่ืนๆ ระบุ...............................................................................................................................  

1.7 สถานะก่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (ภูมิหลัง) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. องค์ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. การใช้ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาประยุกต์เพื่อความย่ังยืนของการผลิตและ เพื่อความเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียง 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตารางการประยุกต์ใช้ความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อความย่ังยืนของการผลิตและความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ความรู้ ความรู้จากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก 
การผลิต    
การจัดการผลผลิต    
การแปรรูป    

การจัดการทางตลาด    
 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ ................ 

ส�ำนักงำน กปร.
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5. แผนงาน กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ 
 5.1 แผนงานส าคัญของศูนย์เรียนรู้ฯ  

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดการวางแผนการผลิตภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วย  
- ด้านการผลิตพืช 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ด้านการผลิตสัตว์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-    ด้านการแปรรูป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ ****ระบุว่าแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส าคัญใดบ้าง**** 
(ก) การอนุรักษ์ป่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ข) การจัดการน้ า (ล าเหมืองธรรมชาติ ระบบชลประทาน เหมืองฝาย บ่อน้ า/สระน้ า) 
  - เพ่ือการเกษตร 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  - เพ่ือเลี้ยงสัตว์                      
           ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  - เพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ค) การอนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ง) การผลิตปุ๋ย/ สารไล่แมลงชีวภาพ       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (จ) การได้มา/ ปรับปรุงและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ฉ) การจัดการแปลงพืช (รวมถึงพ้ืนที่ป่า) โรงเรือน (เช่น เห็ด ผัก)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ช) สถานที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (ทุ่งหญ้า ฟาร์มโค หมู กบ ผึ้ง ปลา กุ้ง หอยนางรม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ซ) วิธีการปลูก/ เลี้ยงและดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตที่ดีของสมุนไพร พืชป่า พืชไร่ สวน ข้าวและสัตว์  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ฌ) วิธีการแปรรูปผลผลิตทั้งพืช สัตว์ และสมุนไพร เช่น กุ้ง ชันโรง หอยนางรม ฯลฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส�ำนักงำน กปร.
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 (ญ) วิธีการจัดการผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5.3 ปฏิทินการผลิตในรอบปี 
การผลิต มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

             
 5.4 การจัดการผลผลิต 
การผลิต บริโภคภายในครัวเรือน จ าหน่าย บริโภคภายในครัวเรือนและจ าหน่าย 
    

5.5 การแปรรูปผลผลิตของพืชและสัตว์  
ชนิด ที่ผลิตและแปรรูป

ด้วยตัวเอง 
ที่ผลิตและแปรรูปโดย
กลุ่ม/สหกรณ์ 

น าผลผลิตจากที่อื่นมา
แปรรูปโดยตนเอง 

น าผลผลิตจากที่อื่น
มาแปรรูปโดยกลุ่ม 

     
 5.6 การตลาด/ การจัดการธุรกิจผลผลิต  
ชนิด ขายเอง ขายผ่านกลุ่ม พ่อค้ารับซ้ือ 
    
 5.7 แหล่งรับซื้อ/กระจายผลผลิต 
ชนิด ผู้บริโภคตรง พ่อค้าคนกลาง หน่วยงานรัฐ Retail Store Online 
      

5.8 ตารางสรุปผลผลิตและรายได้  

ที ่
 

กิจกรรม 
 

รายได้ (บาท) 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1    
รวมรายได้ทั้งหมด   

 
6. จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ 

 (ก)   ด้านพอเพียง      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ข)   ด้านความสมเหตุผล ใช้ข้อมูลความรู้      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ค)   ด้านภูมิคุ้มกัน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ง)   ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ป่า ท าให้สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่และชุมชนดีขึ้น      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส�ำนักงำน กปร.
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(จ)   ด้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเก้ือกูล มีคุณธรรม       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้รับกับตนเอง ชุมชน สังคม/ประเทศ 
 - กับตนเอง 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - กับชุมชน 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กับสังคม/ ประเทศ 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. จ านวนผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ  
 ปริมาณผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ........................................ คน/ปี 
9. การถ่ายทอดและขยายผลของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ 

9.1 ศักยภาพของวิทยากร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.2  ศักยภาพความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ อาคารเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เช่น

โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.3 ศักยภาพความพร้อมด้านพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ (เช่น แปลงหรือจุดสาธิตมีความครบถ้วนสมบูรณ์

ตามหลักการ มีการบ ารุงดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ มีผลผลิตในแปลงหรือจุดสาธิตที่เป็นรูปธรรม มีการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้เข้ารับอบรมเพ่ือวางแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ฯลฯ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.4 ศักยภาพ ด้านความช านาญหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น มีองค์ความรู้ที่เป็นความ

เชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้าน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่าในพ้ืนที่ตนเอง มีความพร้อมในการ
ถ่ายทอดความช านาญหรือเชี่ยวชาญนั้นให้แก่ผู้อื่น ฯลฯ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.5 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
      - รูปแบบที่คนมาเรียนรู้ เช่น ท าเฟสบุค มีเว็บไซต์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 - การเข้ามาเรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาฯ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ส�ำนักงำน กปร.
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                 - การเข้ามาเรียนรู้ผ่านหน่วยงานอื่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 - เอกสาร/ แผ่นพับ/ โปสเตอร์ สื่อเผยแพร่ต่างๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.6 ศักยภาพด้านความยั่งยืน เช่น มีกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน มีผู้สืบทอดในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อเนื่อง มีเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ มีหลักสูตรเชื่อมโยงกับแผนงานขยายผลของ
ศูนย์ศึกษา ฯลฯ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. หลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้ฯ 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ผ่านมา 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไปในอนาคต 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และภาพประกอบ 
 พ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่ประมาณ .................. ไร่.......................งาน....................ตารางวา   
             แบ่งเป็น ............................................................................................................................. .............. 
 
 
                                           แผนผังแปลงศูนย์เรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส�ำนักงำน กปร.
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แบบสอบถาม (Questionnaire)  
ส าหรับผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์โดยตรงจากศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ…์………………………………………………นามสกุล…………………………………………..อายุ………………ปี 
ที่อยู่………………………………………………………………………เบอร์โทร...……………………………………………………………. 
 
 

  ท่านได้รับประโยชน์โดยตรงจากศูนย์เรียนรู้ฯ และได้น าความรู้ไปปฏิบัติ 
 ท่านได้รับประโยชน์โดยตรงจากศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ยังไม่ได้น าความรู้ไปปฏิบัติ 
 
ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน 

(1) ท่านมอีาชีพหลักคือ…………………………………………….และอาชีพรองคือ…………………………………………… 
(2) ถ้าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โปรดระบุการเกษตรที่ท า 

 

พืช : 
 

ปลูกข้าว………………………………….ไร่  พืชสวน …………………………………..ไร่  
พืชไร่    ………………………………….ไร่  พืชผัก   ……………………………….….ไร่  
เห็ด      ………………………………….ไร่  พืชดอก ………………………….……….ไร่  

 

สัตว์ : 
 

สัตว์ใหญ่   ระบุประเภทของสัตว์ ……………………………………………………………………...... 
สัตว์เล็ก       ระบุประเภทของสัตว์ ………………………………………………………………………… 
ปลา, กุ้ง,หอย ระบุประเภทของสัตว์ ………………………………………………………………………… 
กบ, ผึ้ง, ชันโรง    ระบุประเภทของสัตว์ ……………………………………………………………………….. 
อ่ืนๆ        ระบุประเภทของสัตว์ ………………………………………………………………………… 
 
 

การแปรรูปผลผลิต (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

แบบสอบถามชุดที.่............ 

ส�ำนักงำน กปร.
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความสนใจที่จะได้ความรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปท าประโยชน์  
 

(1) ท่านทราบว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีความรู้ต่างๆ ตามพระราชด าริที่สามารถ  
(ก) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    ไม่ทราบ  ทราบแต่ไม่ชัดเจน ทราบและสนใจมาก 
(ข) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้  

    ไม่ทราบ  ทราบแต่ไม่ชัดเจน ทราบและสนใจมาก 
(ค) สนับสนุนการด ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

    ไม่ทราบ  ทราบแต่ไม่ชัดเจน ทราบและสนใจมาก 
ท่านได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ หรือไม่ 

  ไม่เคย  เคย....................ครั้ง 
 

(2) ท่านได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหรือไม่ 
 

ท่านได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ฯ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ หรือไม่ 
เคย  ไม่เคย……………..ครั้ง 

 

(ก) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เคย  ไม่เคย……………..ครั้ง 

(ข) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้  
เคย  ไม่เคย……………..ครั้ง 

(ค) สนับสนุนการด ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เคย  ไม่เคย……………..ครั้ง 

(ง) เรื่องอ่ืนๆ  
เคย  ไม่เคย……………..ครั้ง 

 

 
(3) ความรู้และการปฏิบัติที่ท่านคาดว่าจะได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ คืออะไร (โปรดจัดล าดับความส าคัญ 1-9 ลง

ใน [    ] โดย 1 คือมากที่สุด และ 9 คือ น้อยที่สุด) 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากร [    ]  2. การจัดการน้ า  [    ] 
3. การปรับปรุงดิน        [    ]  4. ปุ๋ยชีวภาพ      [    ] 
5. การผลิตพืช             [    ]  6. การผลิตสัตว์    [    ] 
7. การแปรรูปผลผลิต     [    ]  8. การจัดการธุรกิจเก่ียวกับการผลิต [    ] 
9. การศึกษาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  [    ] 
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(4) ท่านได้รับทราบข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ฯ ว่ามีความรู้ มีภาคปฏิบัติ มีตัวอย่างท่ีดีจากที่ใด? (โปรดจัดล าดับ

ความส าคัญ 1-6 ลงใน [    ] โดย 1 คือมากท่ีสุด และ 6 คือน้อยท่ีสุด) 
1. เพ่ือนบ้าน  [    ]  2. หน่วยงาน  [    ]  
3. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์ศึกษาฯ [    ] 4. การชักชวนของศูนย์เรียนรู้ฯ  [    ] 
5. ค้นหาเอง  [    ]   6. อ่ืนๆ  [    ] 

(5) ท่านเข้ารับการเรียนรู้จากศูนย์กี่ครั้ง……………………………………………. 
รวมเวลาทั้งหมด………………………วัน 

 
(6) วิธีการเผยแพร่ที่ท่านเห็นว่าได้ประโยชน์มากที่สุดคือ? (โปรดจัดล าดับความส าคัญ 1-7 ลงใน [    ] โดย 1 

คือมากท่ีสุด และ 7 คือน้อยท่ีสุด) 
  1. บรรยาย [    ]  2. สาธิต [    ] 
 3. ให้ลองปฏิบัติ [    ]  4. ให้ซักถาม [    ] 
 5. เอกสาร [    ]  6. วิทยากร/เกษตรตัวอย่าง [    ] 

 7. อ่ืนๆ  [    ] 
 
ตอนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ 

(1) สิ่งที่ท่านคาดหวังไว้ก่อน กับส่วนที่ได้มาหลังการไปศึกษาเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นอย่างไร 
ที่คาดหวังกับที่ได้เหมาะสมกัน     ที่คาดหวังกับที่ได้มาพอจะใช้ได้บ้าง 
ที่คาดหวังกับที่ได้มาใช้ไม่ได้ต้องประยุกต์    ไม่ตรงกันเลย 
  

(2) ความรู้ที่ได้จาก “ใบเรียนรู้” ที่ศูนย์ฯ ที่ท่านพบมีเรื่องอะไรบ้าง? (โปรดจัดล าดับความส าคัญ 1-9 ลงใน [ ] 
โดย 1 คือมากท่ีสุด และ 9 คือน้อยท่ีสุด) 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากร [    ]  2. การจัดการน้ า [    ] 
3. การปรับปรุงดิน        [    ]  4. ปุ๋ยชีวภาพ     [    ] 
5. การผลิตพืช             [    ]  6. การผลิตสัตว์  [    ] 
7. การแปรรูปผลผลิต     [    ]  8. การจัดการธุรกิจเก่ียวกับการผลิต [    ] 
9. การศึกษาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง [    ] 

 
(3) ท่านได้น าความรู้ที่ได้เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ มาปฏิบัติเองหรือไม่ 

ไม่ได้ท า (ข้ามไปตอบข้อ (4) ) 
ท า ให้ขยายความ 
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 3.1) ท่านได้ท าเรื่องอะไร 

พืช : 
 1. ปลูกข้าว........................................ไร่  2. พืชสวน ........................................ไร่  
 3. พืชไร่    ........................................ไร่  4. พืชผัก   ........................................ไร่  
 4. เห็ด      ........................................ไร่  5. พืชดอก ........................................ไร่  
สัตว์ : 
 

1. สัตว์ใหญ่   ระบุประเภทของสัตว์ ……………………………………………………………………...... 
2. สัตว์เล็ก       ระบุประเภทของสัตว์ ………………………………………………………………………… 
3. ปลา, กุ้ง,หอย ระบุประเภทของสัตว์ ………………………………………………………………………… 
4. กบ, ผึ้ง, ชันโรง    ระบุประเภทของสัตว์ ……………………………………………………………………….. 
5. อ่ืนๆ        ระบุประเภทของสัตว์ ………………………………………………………………………… 

การแปรรูปผลผลิต (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.2)  ผลของการปฏิบัติในข้อ 3.1 เป็นอย่างไร 
  ส าเร็จดีมาก  ส าเร็จปานกลาง  ส าเร็จน้อย 
  ไม่ส าเร็จ  

 เพราะ..................................................................................................................................... 
 

(4) สาเหตุที่ไม่ได้น าไปปฏิบัติต่อเป็นเพราะอะไร? (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้น าไปปฏิบัติ) 
4.1 เพราะความรู้กับการปฏิบัติที่ได้มาไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการท า  
  ไม่ใช่ทั้งหมด  ใช่บางส่วน  ใช่ทั้งหมด 
อธิบายเพิ่ม (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.2 เพราะมีเงื่อนไขด้านเงินทุน ที่ดิน เวลา แรงงานจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ 
  ไม่ใช่ทั้งหมด  ใช่บางส่วน  ใช่ทั้งหมด 
อธิบายเพิ่ม (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.3 ต้องการความรู้ที่ตรงมากกว่านี้ 
  ไม่ใช่ทั้งหมด  ใช่บางส่วน  ใช่ทั้งหมด 
อธิบายเพิ่ม (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
(1) ส าหรับผู้ได้รับประโยชน์จากศูนย์ฯ ทีน่ าความรู้ไปปฏิบัติและได้ประโยชน์  

หากท าให้ท่านสามารถน าความรู้ตามแนวพระราชด าริ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ
ไปปฏิบัติ ให้ได้ผลมากขึ้นควรต้องท าอะไรบ้าง 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(2) ส าหรับผู้ได้รับประโยชน์จากศูนย์ฯและยังไม่ได้ปฏิบัติ 

หากท าให้ท่านสามารถน าความรู้ตามแนวพระราชด าริ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและศูนย์เรียนรู้ ฯ ไป
ท าได้จริงควรต้องท าอะไรบ้าง 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
ส าหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ชื่อผู้สัมภาษณ์……………………………………… นามสกุล……………………………….…เบอร์โทร…………………………… 
ชื่อศูนย์          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 
                   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
 

ส่วนงาน        ฝ่ายวิชาการ 
                  ฝ่ายขยายผล 
                  อ่ืนๆ............................................................................................................................................              
ต าแหน่ง ............................................................................................................................................................ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กับศูนย์เรียนรู้ ฯ 
 บทบาทท่ีเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
  ผู้น านโยบายและแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ไปปฏิบัติ 
 

  ผู้บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ 
 ต าแหน่งหน้าที่…………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ผู้ปฎิบัติการ ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
 ต าแหน่งหน้าที่……………………………………………………………………………………………………………. 
 

  ผู้ปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
   จัดการอบรม 
   จัดการดูงาน/สาธิต 
   วิทยากรในองค์ความรู้ 

การชักชวน/เลือกสรร เกษตรกร/ผู้น าที่มีความต้องการและศักยภาพในการได้
ความรู้ตามพระราชด าริและน าไปประยุกต์ 

 ต าแหน่งหน้าที่……………………………………………………………………………………………………………. 
 

  ผู้สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ ณ พื้นท่ี 
   ด้านการประยุกต์ความรู้กับเจ้าของศูนย์/กลุ่มเรียนรู้ฯ ณ พื้นท่ี 
   สนับสนุนการคิด ออกแบบ กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ 

การแนะน า/ช่วยจัดการ/แก้ปัญหาการปฏิบัติตามกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ 
สนับสนุนและประสานงานเรื่อง การสนับสนุนทรัพยากร เงินทุน การจัดการปัจจัย
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ที่มาจาก กปร.และศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

 ต าแหน่งหน้าที่…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

แ 
 

 

 

 

 

แ 
 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณชุ์ดที่............. 
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ตอนที ่2 ส าหรับผู้บริหารและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
 

2.1 แนวคิดส าคัญท่ีสุดของการให้มีศูนย์เรียนรู้ฯ ขอท่านประเมินสาระส าคัญ 
 

1) เกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ก) มีมาก มีตรงกับความต้องการของชุมชน ต้องการขยายผลเพิ่มจากการให้มารับที่ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ 
ข) มีมาก มีตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างกับความต้องการของชุมชน 
ค) ต้องการปรับให้มีการวิจัย/แสวงหาความรู้ภาคปฏิบัติกับชุมชนมากขึ้น 
ง) อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่านคิดว่า ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ กับการประยุกต์ใช้ส าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นข้อใดมาก
ที่สุด.......................................................................................................................................................
เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2) เกี่ยวกับการขยายผลความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
 ท่านคิดว่าการขยายผลความรู้ตามแนวพระราชด าริ ตั้งแต่เริ่มจนก่อนมีความริเริ่มมีศูนย์
เรียนรู้ฯ เป็นอีกช่องทางของการขยายผลเป็นอย่างไร 
 

      การให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ดีอยู่แล้ว (ให้ผู้สนใจ 
รวมถึงเกษตรกรมาศึกษาแล้วน าไปปฏิบัติ) 

      ข้อ 1) ไม่พอต้องน าความรู้เข้าไปสู่เกษตรกรโดยตรงแล้วให้มีการประยุกต์จนเกิดผล 
สามารถขยายไปสู่ผู้สนใจผ่านศูนย์เรียนรู้ ฯ ณ ชุมชนได้ 

      อ่ืนๆ ................................................................................................................................ 
 

2.2 แนวทางสนับสนุนจาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
     การสนับสนุนให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอะไรบ้าง 

ก) เชิงนโยบาย 
………………………………………………………………………………………………............................... 

ข) เชิงบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………............................... 

ค) เชิงงบประมาณ  
………………………………………………………………………………………………............................... 

ง) ส่วนที่เป็นศักยภาพ (สนับสนุนได้ดีแล้ว) ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………............................... 

จ) ส่วนที่เป็นข้อจ ากัด/อุปสรรค (น่าจะสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น) ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………............................... 
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2.3 การจัดการและปฏิบัติการเพ่ือเริ่มต้นและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ 
การเลือกความรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู่เพ่ือขยายผล  ขอท่านประเมินการเลือกความรู้ขยายผล

ไปศูนยเ์รียนรู้ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ตามล าดับความส าคัญ (โปรดจัดล าดับความส าคัญ 1 ถึง 6 ใน [  ]) 
1) กลุ่มที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ก) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสมบูรณ์ [  ] 
(ข) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง [  ] 
(ค) เกี่ยวกับการจัดการน้ าเพื่อความชุ่มชื้นของป่า [  ] 
(ง) เกี่ยวกับการจัดการน้ า เพ่ือการบริโภคและการเกษตรของชุมชน [  ] 
(จ) เกี่ยวกับการจัดการลดการสูญเสียหน้าดินของป่า [  ] 
(ฉ) เกี่ยวกบัการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือการเกษตรของชุมชน  [  ] 
(ช) อ่ืน ๆ [  ] ………………………………………………………………………………………………………  

 

โปรดอธิบายเหตุผลของล าดับความส าคัญ 
........................................................................................................................................... 
 

2) กลุ่มที่เกี่ยวกับพืช 
(ก) พืชสวน และวนเกษตรที่เหมาะสมกับการปลุกของเกษตรกร [  ] 
(ข) ข้าวที่เหมาะสมกับการปลูกชองเกษตรกร [  ] 
(ค) พืชไร่อายุสั้น (ถั่ว งา ข้าวโพด) ที่เหมาะกับการผลิตของเกษตรกร [  ] 
(ง) เห็ดต่างๆที่เหมาะกับการผลิตของเกษตรกร [  ] 
(จ) พืชผักต่างๆท่ีเหมาะกับการเกษตร [  ] 
(ฉ) อ่ืน ๆ [  ] …………………………………………………………………………………….................... 

 

โปรดอธิบายเหตุผลของล าดับความส าคัญ         

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) กลุ่มที่เกี่ยวกับสัตว์ 
(ก) สัตว์ใหญ่ (วัว ควาย) [  ] 
(ข) สัตว์ขนาดกลาง (สุกร แพะ) [  ] 
(ค) สัตว์ขนาดเล็ก (เป็ด ไก่ ) [  ] 
(ง) สัตว์พิเศษ (กบ จิ้งหรีด) [  ] 
(จ) ปลา กุ้ง หอย (ในสระ ในน้ า ในบ่อ ในกระชัง) [  ] 
(ฉ) ผึ้ง ชันโรง [  ] 
(ช) อ่ืน ๆ [  ] ……………………………………………………………………………………………………… 
 

โปรดอธิบายเหตุผลของล าดับความส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) กลุ่มที่เกี่ยวกับการผลิตพืชและสัตว์แบบย่ังยืน 
(ก) อาหารสัตว์  [  ] 
(ข) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเมล็ด ปุ๋ยน้ าธรรมชาติ  [  ] 
(ค) สารไล่แมลง/ศัตรูพืช  [  ] 
(ง) อ่ืน ๆ [  ] ……………………………………………………………………………………………………… 
โปรดอธิบายเหตุผลของล าดับความส าคัญ 
........................................................................................................................................... 
 

5) ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต 
(ก) แปรรูปผลผลิตพืช (ดอง, ฉาบ, เชื่อม, อบ, ต้ม)  [  ] 

ระบุท่ีได้ใช้……………………………………………………………………………………………………… 
(ข) แปรรูปผลผลิตสัตว์ (นม, น้ าผึ้ง, ช าแหละ, ย่าง)  [  ] 

ระบุท่ีได้ใช้……………………………………………………………………………………………………... 
กลุ่มไหนเด่นและเลือกกลุ่มไหนเด่นเพราะอะไร................................................................ 

 

6) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตลาด/ธุรกิจ 
โปรดระบุ ……………………………………………………………………………..................................... 
กลุ่มไหนเด่นและเลือกกลุ่มไหนเด่นเพราะอะไร………………………………………………………... 

 

2.4 การเลือกเกษตรกรผู้สนใจ เพ่ือขยายผลความรู้ก่อนที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
ขอท่านเลือกประเมินเงื่อนไขการเลือกเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ตามประเด็นต่อไปนี้ 
(1) การศึกษาบริบทของชุมชน เพ่ือเลือกสรรความรู้ที่ได้ผลอย่างไร  

...........................................................................................................................................  
(2) การได้มาซึ่งข้อมูล เกี่ยวกับเกษตรกรในความรู้ที่เลือกอย่างไร 

........................................................................................................................................... 
การจัดหลักสูตรการอบรม สาธิต ดูงาน เพ่ือให้ความรู้ที่เลือกเหมาะกับบริบทของชุมชน
และตรงกับเกษตรกรผู้สน อย่างไร ในแง่ของ 
- สาระส าคัญของหลักสูตร 
........................................................................................................................................... 
- วิทยากร 
........................................................................................................................................... 
- วิธีการถ่ายทอด 
........................................................................................................................................... 
การเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมการถ่ายทอดเพ่ือขยายผลท าอย่างไร 
........................................................................................................................................... 

     ขอท่านประเมินศักยภาพ/ความส าเร็จจากการจัดให้ความรู้กับผู้สนใจ  
     ปัญหา/อุปสรรคของการจัดการความรู้ชุมชนกับผู้สนใจ คือ  

........................................................................................................................................... 
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2.5 เกี่ยวกับ ผลของการถ่ายทอดความรู้ก่อนมีศูนย์เรียนรู้ฯ 
ขอท่านประเมินผลการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ดังนี้  
1. ความส าเร็จที่ท าให้ความรู้ถ่ายทอด เกิดจุดเริ่มต้นที่จะมีเจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ จาก 

(ก) ความสนใจ/ความต้องการของเกษตรกร  [  ] 
(ข) ความเหมาะสมของหลักสูตร  [  ] 
(ค) ความเหมาะสมของกระบวนการ  [  ] 
(ง) การชักชวนที่เหมาะสม  [  ] 
(จ) อ่ืนๆ(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………….. 

โปรดอธิบายเหตุผลของการจัดล าดับความส าคัญ 
.................................................................................................................................................. 
โปรดระบุศักยภาพที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
.................................................................................................................................................. 
โปรดระบุปัญหา/อุปสรรคที่ไม่ส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
................................................................................................................................................. 
 

ตอนที ่3 การเริ่มต้นศูนย์เรียนรู้ฯ 

3.1 หลักการ/เกณฑ์การพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ 
ขอท่านประเมินหลักการ/เกณฑ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดล าดับความส าคัญ 

(ก) คุณลักษณะของเกษตรกรเจ้าของ/กลุ่มท่ีจะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  [  ] 
(ข) สถานที่ของเกษตรกรเจ้าของ/กลุ่มท่ีเมื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วจะประสบความส าเร็จในการ

ประยุกต์ความรู้ และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ  [  ] 
(ค) เงื่อนไขของการที่เกษตรกรเจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ น าความรู้ไปจัดการจนได้ผล (เช่น ทุน, 

ที่ดิน, เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, ระบบน้ า ฯลฯ)  [  ] 
(ง) ความเป็น “วิทยากร” ผู้ถ่ายทอดผลส าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ผู้สนใจ  [  ] 

โปรดอธิบายเหตุผลของการจัดล าดับความส าคัญ 
.................................................................................................................................................. 
โปรดระบุศักยภาพที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
.................................................................................................................................................. 
โปรดระบุปัญหา/อุปสรรคที่ไม่ส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
.................................................................................................................................................. 

3.2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน เรื่องใด อย่างไร  
(1) ความรู้ 

(ก) เรื่องความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่เพ่ิมเติม 
..........................................................................................................................................  
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(ข) เรื่องความรู้จากภายนอกท่ีเข้าไปหนุนช่วย 
.......................................................................................................................................... 
เรื่องการประยุกต์และบูรณาการความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ของภายนอก และ
ของภูมิปัญญาในพื้นที่ 
.......................................................................................................................................... 

ในแง่ของความรู้ อะไรคือศักยภาพที่น าไปสู่ความส าเร็จ ? 
..................................................................................................................................................  
อะไรคือปัญหา และอุปสรรค ? 
.................................................................................................................................................. 

 

(2) การช่วยเจ้าของ/กลุ่ม ศูนย์เรียนรู้ฯ ในขั้นปฏิบัติ 
(ก) ด้านการท ากิจกรรม ได้แก่ 

.......................................................................................................................................... 
(ข) ด้านการแก้ปัญหา/อุปสรรคของการท ากิจกรรม ได้แก่ 

..........................................................................................................................................  
ในแง่ของความรู้ อะไรคือศักยภาพที่น าไปสู่ความส าเร็จ ? 
..................................................................................................................................................  
อะไรคือปัญหา และอุปสรรค ? 
..................................................................................................................................................  

(3) การช่วยเจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ในการถ่ายทอดและขยายผล 
(ก) กรณีท่ีมีผู้สนใจมาเรียนรู้ แล้วน าไปปฏิบัติต่อ 
(ข) กรณีท่ีมีผู้สนใจภายในชุมชน ภายนอกชุมชนเข้ามารับการถ่ายทอดและขยายผล 
เกิดข้ึนด้วยเงื่อนไขใด ?  

.................................................................................................................................................. 
ยังมีปัญหาและอุปสรรคใด ? 

.................................................................................................................................................. 
มีข้อเสนอแนะที่จะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น คือ? 

.................................................................................................................................................. 

ตอนที ่4 ด้านการสนับสนุน/ประสานงาน ทรัพยากร ปัจจัย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

(1) ได้ใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าในแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ต้องการ/เสนอความต้องการการสนับสนุนที่
ควรสนับสนุน และผลเป็นอย่างไร? 

(ก) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ใช้เกณฑ์ใด 

.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
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(ข) เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบน้ า 
ใช้เกณฑ์ใด 

.................................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ใช้เกณฑ์ใด 

.................................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 
เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตพืช 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตสัตว์ 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 
เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและตลาด 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 

(ค) เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 
ใช้เกณฑ์ใด 

.................................................................................................................................................. 

ส�ำนักงำน กปร.



507

 
 

  8 

ผลเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 

(ง) เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 

(จ) เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการขยายผล 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 

การสนับสนุนต่างๆ มีประเด็นใด/เรื่องใดที่ประสบความส าเร็จ ? 
........................................................................................................................................................ 
การสนับสนุนต่างๆ มีประเด็นใด/เรื่องใดที่มีปัญหาและอุปสรรค ? 
........................................................................................................................................................ 
มีข้อเสนอแนะใดที่จะท าให้การสนับสนุนเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
........................................................................................................................................................ 
 

ตอนที ่5 ข้อมูลและการติดตามประเมินผลศูนย์เรียนรู้ฯ 

(1) ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ในเรื่องต่างๆ อย่างไร 
(ก) ข้อมูลของเจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ 

ใช้เกณฑ์ใด 
................................................................................................................................................ 

ผลเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................ 

(ข) ข้อมูลของเกษตรกรที่ปฏิบัติต่อ และได้ประสิทธิภาพ 

ใช้เกณฑ์ใด 
.............................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
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(ค) ข้อมูลของผู้สนใจเข้ามารับการถ่ายทอดเผยแพร่ 

ใช้เกณฑ์ใด 
.............................................................................................................................................. 

ผลเป็นอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ กปร . 
ใช้เกณฑ์ใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ได้จากการน าความรู้ไปปฏิบัติ ศักยภาพ และข้อจ ากัด  

ใช้เกณฑ์ใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลเป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจากเง่ือนไขใด ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
มีปัญหา/อุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไร ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

มีข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูล อะไรบ้าง ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(2) ได้มีการจัดระบบ / วิเคราะห์ / ส่งต่อข้อมูล (จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไป กปร.) อย่างไร 
(ก) การจัดระบบ ท าอย่างไร ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ข) การวิเคราะห์แล้วน าผลไปแก้ปัญหา/เพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างไร ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ค) มีการส่งต่อข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศูนย์เรียนรู้อย่างไร ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส�ำนักงำน กปร.



509

 
 

1 

แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide)  
ส าหรับส านักงาน กปร. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………………………… นามสกุล………………….…………………เบอร์โทร……………………… 
ส่วนงาน        กองศึกษาและขยายผล การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
                  กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 (ภาคกลาง)  
                  กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 (ภาคเหนือ)  
                  กองติดตามและประเมินผล                                
ต าแหน่ง .......................................................................................................................................................... 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กับศูนย์เรียนรู้ ฯ 
 บทบาทท่ีเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
  ผู้น านโยบายและแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ไปปฏิบัติ 
 

  ผู้บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ 
 ต าแหน่งหน้าที่…………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ผู้ปฎิบัติการ ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
 ต าแหน่งหน้าที่……………………………………………………………………………………………………………. 
 

  ผู้ปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
   จัดการอบรม 
   จัดการดูงาน/สาธิต 
   วิทยากรในองค์ความรู้ 

การชักชวน/เลือกสรร เกษตรกร/ผู้น าที่มีความต้องการและศักยภาพในการได้
ความรู้ตามพระราชด าริและน าไปประยุกต์ 

 ต าแหน่งหน้าที่……………………………………………………………………………………………………………. 
 

  ผู้สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ  ณ พื้นท่ี 
   ด้านการประยุกต์ความรู้กับเจ้าของศูนย์/กลุ่มเรียนรู้ฯ ณ พื้นท่ี 
   สนับสนุนการคิด ออกแบบ กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ 

การแนะน า/ช่วยจัดการ/แก้ปัญหาการปฏิบัติตามกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ 
สนับสนุนและประสานงานเรื่อง การสนับสนุนทรัพยากร เงินทุน การจัดการปัจจัย
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ที่มาจาก กปร.และศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

 ต าแหน่งหน้าที่…………………………………………………………………………………………………………… 
  

 

 

 

แ 
 

 

 

 

 

แ 
 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณชุ์ดที.่............ 
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ตอนที ่2 ส าหรับผู้บริหารและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ ของ กปร. 
 

2.1 แนวคิดส าคัญท่ีสุดของการให้มีศูนย์เรียนรู้ฯ ขอท่านประเมินสาระส าคัญ 
 

1) เกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ก) มีมาก มีตรงกับความต้องการของชุมชน ต้องการขยายผลเพิ่มจากการให้มารับที่ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ 
ข) มีมาก มีตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างกับความต้องการของชุมชน 
ค) ต้องการปรับให้มีการวิจัย/แสวงหาความรู้ภาคปฏิบัติกับชุมชนมากขึ้น 
ง) อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่านคิดว่า ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ กับการประยุกต์ใช้ส าหรับศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นข้อใดมาก
ที่สุด
................................................................................................................................................................
เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2) เกี่ยวกับการขยายผลความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
 ท่านคิดว่าการขยายผลความรู้ตามแนวพระราชด าริ ตั้งแต่เริ่มจนก่อนมีความริเริ่มมีศูนย์
เรียนรู้ฯ เป็นอีกช่องทางของการขยายผลเป็นอย่างไร 
 

      การให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ดีอยู่แล้ว (ให้ผู้สนใจ 
รวมถึงเกษตรกรมาศึกษาแล้วน าไปปฏิบัติ) 

      ข้อ 1) ไม่พอต้องน าความรู้เข้าไปสู่เกษตรกรโดยตรงแล้วให้มีการประยุกต์จนเกิดผล 
สามารถขยายไปสู่ผู้สนใจผ่านศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ชุมชนได้ 

      อ่ืนๆ................................................................................................................................ 
 

2.2 แนวทางสนับสนุนจาก กปร. 
     การสนับสนุนให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ จาก กปร. มีอะไรบ้าง 

ก) เชิงนโยบาย 
………………………………………………………………………………………………............................... 

ข) เชิงบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………............................... 

ค) เชิงงบประมาณ  
………………………………………………………………………………………………............................... 

ง) ส่วนที่เป็นศักยภาพ (สนับสนุนได้ดีแล้ว) ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………............................... 

จ) ส่วนที่เป็นข้อจ ากัด/อุปสรรค (น่าจะสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น) ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………............................... 
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2.3  การจัดการและปฏิบัติการเพ่ือเริ่มต้นและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ 
          การเลือกความรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู่เพ่ือขยายผล ขอท่านประเมินการเลือกความรู้ขยาย
ผลไปศูนย์เรียนรู้ฯ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ตามล าดับความส าคัญ ( โปรดจัดล าดับความส าคัญ 1 ถึง 6 
ใน [  ] ) 

1) กลุ่มที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ก) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสมบูรณ์ [  ] 
(ข) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [  ] 
(ค) เกี่ยวกับการจัดการน้ าเพื่อความชุ่มชื้นของป่า [  ] 
(ง) เกี่ยวกับการจัดการน้ า เพ่ือการบริโภคและการเกษตรของชุมชน [  ] 
(จ) เกี่ยวกับการจัดการลดการสูญเสียหน้าดินของป่า [  ] 
(ฉ) เกี่ยวกับการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือการเกษตรของชุมชน  [  ] 
(ช) อ่ืน ๆ [  ] ………………………………………………………………………………………………………  

 

โปรดอธิบายเหตุผลของล าดับความส าคัญ 
...........................................................................................................................................  

2) กลุ่มที่เกี่ยวกับพืช 
(ก) พืชสวน และวนเกษตรที่เหมาะสมกับการปลุกของเกษตรกร [  ] 
(ข) ข้าวที่เหมาะสมกับการปลูกชองเกษตรกร [  ] 
(ค) พืชไร่อายุสั้น (ถั่ว งา ข้าวโพด) ที่เหมาะกับการผลิตของเกษตรกร [  ] 
(ง) เห็ดต่างๆที่เหมาะกับการผลิตของเกษตรกร [  ] 
(จ) พืชผักต่างๆท่ีเหมาะกับการเกษตร [  ] 
(ฉ) อ่ืน ๆ [  ] …………………………………………………………………………………….................... 

 

โปรดอธิบายเหตุผลของล าดับความส าคัญ         

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) กลุ่มที่เกี่ยวกับสัตว์ 
(ก) สัตว์ใหญ่ (วัว ควาย) [  ] 
(ข) สัตว์ขนาดกลาง (สุกร แพะ) [  ] 
(ค) สัตว์ขนาดเล็ก (เป็ด ไก่ ) [  ] 
(ง) สัตว์พิเศษ (กบ จิ้งหรีด) [  ] 
(จ)  ปลา กุ้ง หอย (ในสระ ในน้ า ในบ่อ ในกระชัง) [  ] 
(ฉ) ผึ้ง ชันโรง [  ] 
(ช) อ่ืน ๆ [  ] ……………………………………………………………………………………………………… 
 

โปรดอธิบายเหตุผลของล าดับความส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) กลุ่มที่เกี่ยวกับการผลิตพืชและสัตว์แบบย่ังยืน 
(ก) อาหารสัตว์  [  ] 
(ข) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเมล็ด ปุ๋ยน้ าธรรมชาติ  [  ] 
(ค) สารไล่แมลง/ศัตรูพืช  [  ] 
(ง) อ่ืน ๆ [  ] ……………………………………………………………………………………………………… 
โปรดอธิบายเหตุผลของล าดับความส าคัญ 
...........................................................................................................................................  

5) ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต 
(ก) แปรรูปผลผลิตพืช (ดอง, ฉาบ, เชื่อม, อบ, ต้ม)  [  ] 

ระบุท่ีได้ใช้……………………………………………………………………………………………………… 
(ข) แปรรูปผลผลิตสัตว์ (นม, น้ าผึ้ง, ช าแหละ, ย่าง)  [  ] 

ระบุท่ีได้ใช้……………………………………………………………………………………………………... 
กลุ่มไหนเด่นและเลือกกลุ่มไหนเด่นเพราะอะไร................................................................ 

 

6) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตลาด/ธุรกิจ 
โปรดระบุ ……………………………………………………………………………..................................... 
กลุ่มไหนเด่นและเลือกกลุ่มไหนเด่นเพราะอะไร………………………………………………………... 

 

2.4 การเลือกเกษตรกรผู้สนใจ เพ่ือขยายผลความรู้ก่อนที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
ขอท่านเลือกประเมินเงื่อนไขการเลือกเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ตามประเด็นต่อไปนี้ 
(1) การศึกษาบริบทของชุมชน เพ่ือเลือกสรรความรู้ที่ได้ผลอย่างไร  

........................................................................................................................................... 
(2) การได้มาซึ่งข้อมูล เกี่ยวกับเกษตรกรในความรู้ที่เลือกอย่างไร  

........................................................................................................................................... 
การจัดหลักสูตรการอบรม สาธิต ดูงาน เพ่ือให้ความรู้ที่เลือกเหมาะกับบริบทของชุมชน
และตรงกับเกษตรกรผู้สน อย่างไร ในแง่ของ 
- สาระส าคัญของหลักสูตร 
........................................................................................................................................... 
- วิทยากร 
........................................................................................................................................... 
- วิธีการถ่ายทอด 
........................................................................................................................................... 

(3) การเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมการถ่ายทอดเพ่ือขยายผลท าอย่างไร 
........................................................................................................................................... 

 

     ขอท่านประเมินศักยภาพ/ความส าเร็จจากการจัดให้ความรู้กับผู้สนใจ  
     ปัญหา/อุปสรรคของการจัดการความรู้ชุมชนกับผู้สนใจ คือ  

........................................................................................................................................... 
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2.5 เกี่ยวกับ ผลของการถ่ายทอดความรู้ก่อนมีศูนย์เรียนรู้ฯ 
ขอท่านประเมินผลการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ดังนี้  
1. ความส าเร็จที่ท าให้ความรู้ถ่ายทอด เกิดจุดเริ่มต้นที่จะมีเจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ จาก 

(ก) ความสนใจ/ความต้องการของเกษตรกร  [  ] 
(ข) ความเหมาะสมของหลักสูตร  [  ] 
(ค) ความเหมาะสมของกระบวนการ  [  ] 
(ง) การชักชวนที่เหมาะสม  [  ] 
(จ) อ่ืนๆ(ระบุ) …………………………………………………………………………………………………….. 

โปรดอธิบายเหตุผลของการจัดล าดับความส าคัญ 
.................................................................................................................................................. 
โปรดระบุศักยภาพที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
.................................................................................................................................................. 
โปรดระบุปัญหา/อุปสรรคที่ไม่ส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
.................................................................................................................................................. 

 
ตอนที ่3 การเริ่มต้นศูนย์เรียนรู้ฯ 

3.1 หลักการ/เกณฑ์การพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ 
ขอท่านประเมินหลักการ/เกณฑ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดล าดับความส าคัญ 

(ก) คุณลักษณะของเกษตรกรเจ้าของ/กลุ่มท่ีจะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  [  ] 
(ข) สถานที่ของเกษตรกรเจ้าของ/กลุ่มท่ีเมื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วจะประสบความส าเร็จในการ

ประยุกต์ความรู้ และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ  [  ] 
(ค) เงื่อนไขของการที่เกษตรกรเจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ น าความรู้ไปจัดการจนได้ผล (เช่น ทุน, 

ที่ดิน, เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, ระบบน้ า ฯลฯ)  [  ] 
(ง) ความเป็น “วิทยากร” ผู้ถ่ายทอดผลส าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ สู่ผู้สนใจ  [  ] 

โปรดอธิบายเหตุผลของการจัดล าดับความส าคัญ 
.................................................................................................................................................. 
โปรดระบุศักยภาพที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
.................................................................................................................................................. 
โปรดระบุปัญหา/อุปสรรคที่ไม่ส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
..................................................................................................................................................  

3.2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน เรื่องใด อย่างไร 
(1) ความรู้ 

(ก) เรื่องความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่เพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................... 
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(ข) เรื่องความรู้จากภายนอกท่ีเข้าไปหนุนช่วย 
.......................................................................................................................................... 

(ค) เรื่องการประยุกต์และบูรณาการความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ของภายนอก และ
ของภูมิปัญญาในพื้นที่ 
.......................................................................................................................................... 

ในแง่ของความรู้ อะไรคือศักยภาพที่น าไปสู่ความส าเร็จ ? 
.................................................................................................................................................. 
อะไรคือปัญหา และอุปสรรค ? 
.................................................................................................................................................. 

 

(2) การช่วยเจ้าของ/กลุ่ม ศูนย์เรียนรู้ฯ ในขั้นปฏิบัติ 
(ก) ด้านการท ากิจกรรม ได้แก่ 

.......................................................................................................................................... 
(ข) ด้านการแก้ปัญหา/อุปสรรคของการท ากิจกรรม ได้แก่ 

.......................................................................................................................................... 
ในแง่ของความรู้ อะไรคือศักยภาพที่น าไปสู่ความส าเร็จ ? 
.................................................................................................................................................. 
อะไรคือปัญหา และอุปสรรค ? 
.................................................................................................................................................. 
 

(3) การช่วยเจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ ในการถ่ายทอดและขยายผล 
(ก) กรณีท่ีมีผู้สนใจมาเรียนรู้ แล้วน าไปปฏิบัติต่อ 
(ข) กรณีท่ีมีผู้สนใจภายในชุมชน ภายนอกชุมชนเข้ามารับการถ่ายทอดและขยายผล 
เกิดข้ึนด้วยเงื่อนไขใด ?  

.................................................................................................................................................. 
ยังมีปัญหาและอุปสรรคใด ? 

.................................................................................................................................................. 
มีข้อเสนอแนะที่จะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น คือ? 

.................................................................................................................................................. 
 

ตอนที ่4 ด้านการสนับสนุน/ประสานงาน ทรัพยากร ปัจจัย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

(1) ได้ใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าในแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ต้องการ/เสนอความต้องการการสนับสนุนที่
ควรสนับสนุน และผลเป็นอย่างไร? 

(ก) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ใช้เกณฑ์ใด 

.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 

ส�ำนักงำน กปร.
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(ข) เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบน้ า 
ใช้เกณฑ์ใด 

.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
(ค) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
(ง) เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตพืช 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
(จ) เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตสัตว์ 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
(ฉ) เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
(ช) เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและตลาด 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
(ซ) เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
 

ส�ำนักงำน กปร.
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(ฌ) เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 

ใช้เกณฑ์ใด 
.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการขยายผล 
ใช้เกณฑ์ใด 

.................................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................. 
 

การสนับสนุนต่างๆ มีประเด็นใด/เรื่องใดที่ประสบความส าเร็จ ? 
........................................................................................................................................................ 
การสนับสนุนต่างๆ มีประเด็นใด/เรื่องใดที่มีปัญหาและอุปสรรค ? 
........................................................................................................................................................ 
มีข้อเสนอแนะใดที่จะท าให้การสนับสนุนเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
........................................................................................................................................................ 
 

ตอนที5่ ข้อมูลและการติดตามประเมินผลศูนย์เรียนรู้ฯ 

(1) ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ในเรื่องต่างๆ อย่างไร 
(ก) ข้อมูลของเจ้าของ/กลุ่มศูนย์เรียนรู้ฯ 

ใช้เกณฑ์ใด 
................................................................................................................................................ 
ผลเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................ 

(ข) ข้อมูลของเกษตรกรที่ปฏิบัติต่อ และได้ประสิทธิภาพ 
ใช้เกณฑ์ใด 
.............................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 

(ค) ข้อมูลของผู้สนใจเข้ามารับการถ่ายทอดเผยแพร่ 
ใช้เกณฑ์ใด 
.............................................................................................................................................. 
ผลเป็นอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 

ส�ำนักงำน กปร.
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(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ กปร . 
ใช้เกณฑ์ใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ได้จากการน าความรู้ไปปฏิบัติ ศักยภาพ และข้อจ ากัด 
ใช้เกณฑ์ใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจากเง่ือนไขใด ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
มีปัญหา/อุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไร ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
มีข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูล อะไรบ้าง ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(2) ได้มีการจัดระบบ / วิเคราะห์ / ส่งต่อข้อมูล (จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไป กปร.) อย่างไร 
(ก) การจัดระบบ ท าอย่างไร ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ข) การวิเคราะห์แล้วน าผลไปแก้ปัญหา/เพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างไร ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ค) มีการส่งต่อข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศูนย์เรียนรู้ ฯ อย่างไร ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส�ำนักงำน กปร.
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บรรณำนุกรม

ฝ่ายขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. 2557. รำยงำนผลกำร

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินกำรงำนขยำยผล ประจ�ำเดือนตุลำคม 2557. เชียงใหม่: 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.

ฝ่ายขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. 2560. รำยงำนผลกำร

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนขยำยผล ประจ�ำเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2560. 

เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.

ฝ่ายขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. 2561. รำยงำนผลกำร

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินกำรงำนขยำยผล ประจ�ำเดือนเมษำยน 2561. เชียงใหม่: 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. 2559. รำยงำนประจ�ำปี 2559 ศูนย์

ศกึษำ กำรพฒันำเขำหนิซ้อนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร.ิ ฉะเชิงเทรา: ศนูย์ศึกษาการพฒันา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. 2559. รำยงำนวิจัยประจ�ำปี 2559 

ศูนย์ศึกษำ กำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร.ิ ฉะเชิงเทรา: ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.

ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร.ิ 2564. แผนแม่บท โครงกำรศนูย์ศกึษำ

กำรพฒันำเขำหินซ้อนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิพ.ศ.2560-2564. ฉะเชงิเทรา: ศนูย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. 2559. แผน

แม่บท ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ พ.ศ.2560-2564. กรุงเทพฯ: 

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.

ส�ำนักงำน กปร.
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คณะผู้ร่วมจัดท�ำรำยงำน

คณะที่ปรึกษำ
๑. นายดนุชา    สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.

๒. นายลลิต    ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.

๓. นายปวัตร์    นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร.

๔. ศ.คลินิค นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้จัดท�ำ
ศูนย์ศึกษำกำรใช้ที่ดินและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ผู้ด�ำเนินกำรประเมินผลโครงกำรฯ

๑. ดร. สิทธิณัฐ   ประพุทธนิติสาร อาจารย์ประจ�า คณะสังคมศาสตร์

๒. นายโสรักษ์   ดิษฐประยูร นักวิจัย

๓. นางสาวอัจจิมา  หิรัณยพิชญ์ นักวิจัย

๔. นางสาวสุรีย์รัตน์  จันทร ผู้ช่วยนักวิจัย

๕. นายธีระภาพ   ปัทมรังสรรค์ ผู้ช่วยนักวิจัย

ส�ำนักงำน กปร.

กองติดตามประเมินผล

๑. นางศศิพร    ปาณิบุตร ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล

๒. นางเสาวลักษณ์ ควรพินิจ ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตาม

๓. นายขจรชัย   ฤทธิวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ

๔.นางกุญชัญญา   ทองค�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ

๕. นายวีรพงษ์   ก�าแพงทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

๑. นายสมศักดิ์   เพิ่มเกษร  ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

๒. นางสาวณัฐดา   ศุภสินธุ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๓

๓. นางสาวสุภาพร   หมั่นหาทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ

๔. นางสาววัชรีวรรณ  แคบ�ารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

๑. นายวิกรม    คัยนันทน์ ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

๒. นายธนฤทธิ์   รัชตะประกร ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๒

๓. นางพิมพ์นภัส   บุรมย์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

๑. นางกมลินี    สุขศรีวงศ์ ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

           ตามแนวพระราชด�าริ

๒. นางสาวสมลักษณ์  บุนนาค ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 

           มาจากพระราชด�าริ

๓. นายศิริชัย    รอดทัศนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

๑. นายอนุวัชร   โพธินาม ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

๒. นายรัฐ      เกาวนันทน์ หัวหน้าฝ่ายขยายผล

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยอ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

๑. นายไพรัตน์   ทับประเสริฐ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

๒. นายเสริมพงศ์   สงเคราะห์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายขยายผล

ส�ำนักงำน กปร.




