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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 2) ศึกษาแนวทาง
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3) พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และ 
4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ โดยเปรียบเทียบ
ก่อนกับหลังการเรียนรู้และเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการวิจัยและพัฒนาใช้วิธีการวิจัย
แบบผสานวิธี พ้ืนที่วิจัยเป็นศูนย์ต้นแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ในภาคกลาง การวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ต้องการในการจัดการเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ และผู้น าชุมชน
ทั้ง 5 ศูนย์ ศูนย์ละ 10 คน รวม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก ่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ละ 2 คน รวม 10 คน เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสัมภาษณ์ ระยะที่ 3 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยร่างรูปแบบด้วยการจัดสนทนา
กลุ่ม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน ประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบประเมินคุณภาพรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบและ
ปฏิบัติการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ที่สมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้ จ านวน 39 คน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเดียวกับ
ระยะที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.33 - 0.80 มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 แบบสอบถามเจตคติ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 แบบสอบถามการปฏิบัติ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 1) ด้าน

สถานที่ มีพ้ืนที่จ ากัด 2) ด้านหลักสูตร ยังไม่มีหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาโดยตรง 3) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นเฉพาะการบรรยายและปฏิบัติ 4) ด้านอุปกรณ์และสื่อ เกิดการช ารุดและขาดชุด



ข 

ความรู้และสื่อที่หลากหลาย 5) ด้านวิทยากร มีจ านวนจ ากัด และ 6) ด้านการประเมินผล ขาดการ
ประเมินเชิงวิชาการ ส่วนความต้องการในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ด้านสถานที่เรียนรู้ ต้องการพัฒนา
พ้ืนที่แนวใหม่ตามหลัก “โคกหนองนาโมเดล” ที่สอดคล้องตามหลักภูมิสังคมและมุ่งการพ่ึงตนเอง ด้าน
หลักสูตร ต้องการหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ ควรฝึกการทดลองเพ่ือค้นหานวัตกรรมใหม่ ด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ ต้องการปรับปรุง
ป้ายสื่อความหมายและชุดการเรียนรู้ที่มีสื่อประกอบ ด้านวิทยากร ต้องการเพ่ิมวิทยากรที่ช านาญการด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผล ต้องการแบบประเมินและเพ่ิมศักยภาพด้านการประเมินแก่เจ้าหน้าที่ 

2. แนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติ 1) หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนรู้ควรเป็นหลักสูตรฝึกอบรม 3 - 5 วัน และเนื้อหา
สาระควรเพ่ิมการน าความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพัฒนาคนให้คนจัดการดิน น้ า และป่า 2) กิจกรรมการเรียนรู้ จัดอบรม
ให้รู้จริง รู้แจ้ง โดยใช้เทคนิค คือ เช้าบรรยาย บ่ายทดลองและลงมือท า ค่ าสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3) ด้านสื่อและวิทยากร ควรใช้สื่อประสมและจัดฐานการเรียนรู้และวิทยากรประจ าฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) การประเมินผล ควรใช้ทั้งเชิงปริมาณและการมี 
ส่วนร่วม และการติดตามผลความสามารถของการเป็นนักศึกษาแกนน าด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุก 3  เดือน ถึง 1 ปี 

3. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบมุ่งน าความรู้
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างนักศึกษาแกนน า
ให้สร้างงานพ่ึงตนเองได้ 2) วิธีการ ใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการในศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดย
การให้ความรู้ ทดลอง และปฏิบัติโดยใช้เทคนิคเช้าบรรยาย บ่ายทดลองและลงมือท า ค่ าสรุปและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลาอบรมแบบเข้ม 3 วัน 3) สื่อและวิทยากรในการเรียนรู้  ได้จัดฐานเรียนรู้  
9 ฐาน ที่มีวิทยากรและสื่อประจ าฐาน ได้แก่ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์ป่า คนรักษ์น้ า คนรักษ์ 
แม่โพสพ คนเอาถ่าน คนรักษ์สุขภาพ คนมีไฟ คนมีน้ ายา และคนติดดิน และ 4) การประเมินผล ใช้ 
การประเมินเชิงปริมาณและประเมินแบบมีส่วนร่วม ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเมื่อผ่านการ
เรียนรู้ในแต่ละฐานและติดตามผลการปฏิบัติตามบทบาทของแกนน าด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.44, S.D.= 0.53)  

4. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ หลังการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความรู้ เจตคต ิและการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบก่อนกับหลังการเรียนรู้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และการเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีเจตคติต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the problems and needs of 

environmental learning management based on the sufficiency economy philosophy of 
agri-nature networks, 2) study the guidelines for environmental learning management 
based on sufficiency economy philosophy of agri-nature networks, 3) construct and develop 
a model of environmental learning management based on sufficiency economy 
philosophy of agri-nature networks, and 4) study the effects of applying the environmental 
learning management model regarding on knowledge, attitude and practice of the 
youths who learned before and after using the model and compare knowledge, 
attitude and practice with personal factors after using the model. This study was 
research and development using mixed methods consisted of 4 phases as follows. 
Phase 1; study the problems and needs in environmental learning management 
based on sufficiency economy philosophy. The key informants included executives, 
guest speakers, staff and community leaders from 5 agri-nature network centers,  10 
people from each center, total 50 people, using purposive sampling. The instrument was 
In-depth interview  and the data were analyzed by content analysis. Phase 2; study 
the guidelines for environmental learning management. The key informants were 
executives and staff from 5 centers, 2 people from each center, total 10 people. The 
instrument was in-depth interview and the data were analyzed by content analysis. Phase 
3; develop a draft of a learning management model using focus group discussion with 12 
executives, officers and community leaders. The model was evaluated by 5 experts. 
The instruments were issues of focus group discussions and model quality assessment. Then 
the model was improved and operated with 39 undergraduate students from Institute of 
physical education. bangkok campus who participated voluntarily at bhumirak 
dhamachart center, Nakhon Nayok province. Phase 4; study the effects of using learning 
management model. The sample was the same group applied to phase 3. The 
instruments used in the study were a knowledge test with discrimination power 
between 0.33 - 0.80, reliability at 0.94, attitude questionnaire with reliability at 0.90 and  a 
practice questionnaire with reliability at 0.91. Data were analyzed by content analysis, 
percentage, mean, standard deviation and t-test.  

The research findings were as follows: 
1. The problems of environmental learning management of agri-nature networks 

were: 1)  the area was limited, 2 )  there was no curriculum to develop students directly,       



ง 

3) the learning and practices, 4) lacked of knowledge package and varieties of media, 5) limit 
in guest speakers, and 6 )  lack of technical assessment. The need for the aspect of 
place, was a developing a new area in accordance with the principle of “Kook Nong 
Na Model” complying with socio-geography and self-reliance. The curriculum required 
a course aimed at creating sufficiency economy and sustainable environment. Learning 
activities should be practiced with experiments to find new innovations of equipment and 
learning materials. The information signs and training kits with the media were needed to be 
improved. The speakers were needed to add expert speakers specialized on the 
environment. Evaluation was needed to assess and enhance the evaluation capacity of 
the staff. 

2. The guidelines for the environmental learning management based on 
sufficiency economy philosophy of agri-nature networks were: 1) the learning curriculum 
should be a 3 - 5 day training course, and the content should be enhanced the knowledge 
of sustainable environmental management integrated with the philosophy of sufficiency 
economy focused on developing local people to manage land, water and forest, 2 ) 
learning activities should provide real knowledge training with schedules of lecture in the 
morning, implementation in the afternoon, as well as conclusion and exchanging 
knowledge  in the evening, 3 )  multi-media and knowledge bases should be applied, 
including environmental trainers to support sufficiency economy, and 4 )  evaluation 
should be both quantitative and participatory. Monitoring the ability of students 
should be done to lead the philosophy of sufficiency economy every 3 months, up 
to year. 

3. The development of environmental learning management model based on 
sufficiency economy philosophy of agri-nature networks composed of: 1 )  the model 
principle to integrate sustainable environmental knowledge into the philosophy of 
sufficiency economy in order to create the students to lead the self-reliance, 2) the 
operation in the center of agri-nature networks managed by teaching, implementing 
and practic with schedule of lecture in the morning, implementation in the afternoon, and 
conclusion and exchanging knowledge in the evening, 3 days intensive training, 3) there 
were 9  bases of learning with guest lecturers and media, namely, man of soil 
conservation, man of forest conservation, man of water conservation, man of rice 
conservation, man of energy conservation, man of being healthy, man of alternative 
energy, man of self-reliant and man on earth, and 4) the evaluation composed of 
quantitative and participatory assessment of knowledge, attitudes and practices in each of 
bases, and follow-up on the role of core leaders in sufficiency economy with sustainable 
environment. The evaluation results by the experts were at a high level ( X = 4.44 , 
S.D.= 0.53)  

4. The result of using the environmental learning management model based on 
sufficiency economy philosophy of agri-nature networks, it was found that students had high 
levels of knowledge, attitude and practice after learning. In addition, it was found that they 
were statistical significantly different at the 0.05 level. The comparison by personal factors 
was found that the students with different genders had different attitudes at the 0.05 level 
of significance. 

 
Keywords: Environmental Learning Management, Sufficiency Economy, Agri-Nature Networks 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าจะต้องใช้องค์ประกอบหลายประการและปัจจัย
ที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาได้แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา หมายถึงมีความส าคัญที่สุด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญต่อการวางแผนพัฒนาประเทศ
และเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคในส่วนสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็น
บูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.  
2540 - 2544) ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยังคง
น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 - 9 
และการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบ
ภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
สูงขึ้นในหลายด้านและสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อน
ได้จากดัชนีความสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ 66 – 68 มีปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความเข้มแข็งของชุมชนและความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดี
ต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม 
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดสูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะ
ของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหาสอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.8 
ในปี 2553 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนสังคมและระบบ
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เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันส าหรับผล
ของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญ
ทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัยหรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษา
อย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบทหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
น้อย แต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐ
เข้าไปในชนบทได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคน
กลางในการสั่งสินค้า ทุนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่
เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไปสิ่งส าคัญ อันได้แก่ความ
พอเพียงในการด ารงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทยสามารถพ่ึงตนเองและด าเนินชีวิตไปได้
อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง  ความสามารถใน
การควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถ
ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและ
สังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหา
ความอ่อนแอของชนบทรวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์
ประชาชนคนไทยโชคดีที่ผู้น าประเทศได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา ดังปฐมบทแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ความว่า “…การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน
ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อย
เสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ  
ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของ
ประชาชน โดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก 
ล้มเหลวในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศ ก าลังประสบปัญหาความรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 
(ส านักงานพัฒนาระบบราชการ, 2519) “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม 
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เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ใน
การด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง “...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่า
เมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่
พอกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน 
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรา
รักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) 

พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นว่า แนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชน 
ส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร แล้วจึงสร้างความเจริญและฐานะทาง
เศรษฐกิจให้สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการพัฒนาประเทศควร
ที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน นั่นคือท าให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน
เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศก่อน เน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไปชีวิตมนุษย์และสังคมไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการรู้จัก
ตนเอง พ่ึงตนเอง พอเพียง ไม่โลภมาก มีเหตุผล และไม่ประมาท (เสน่ห์ จามริก, 2542) 

การพัฒนาคนให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังคุณค่า
ความเป็นคนให้รู้จัก คิดให้ถูก พูดให้ถูก ปฏิบัติให้ถูก อย่างมีสติและปัญญาไปในทางที่ถูกต้อง จ าเป็นต้อง
พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดวัตถุประสงค์ สามารถวางแผนและตัดสินใจได้ 
(โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2550) ซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
จะท าให้รู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดจากความไม่พอเพียง รู้จักการเลือกรับข้อมูลต่าง ๆ ต่อยอดองค์ความรู้
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน (ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, 2550) 

ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและมีปัญหาซับซ้อน มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ   
การบริการ ละเลยการพัฒนาภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่
ดั้งเดิม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มองเห็นว่าประเทศชาติจะพัฒนาและด ารงอยู่ได้ให้    
ปวงประชาเป็นสุขนั้น ควรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงน ามาใช้ในการทรงงานแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ราษฎรได้ประสบปัญหาทุกข์ยาก 
เดือดร้อนให้อยู่ดีมีสุข จึงได้ร่วมกันน้อมน าแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มาจัดท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนชาวไทย ดังที่เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติได้
ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ จัดให้มีการเรียนรู้ อบรมศึกษาดูงาน และท่องเที่ยว 
กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นภายในศูนย์ต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริจึง
เป็นฐานคิดที่ส าคัญน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และด ารงอยู่ได้ในโลกยุคปัจจุบัน 
การศึกษาจะเป็นกระบวนการเชื่อมโยงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร ด้วยการสร้าง
พลังความคิด เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปให้รู้เท่าทันภัยทุนนิยม ให้ตระหนัก
ถึงความภาคภูมิใจในศาสตร์แห่งการพึ่งพิงธรรมชาติ รวมถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามแนวกสิกรรม
ธรรมชาติและการด ารงชีวิตเป็นชุมชน บนความคารวะวิถีธรรมชาติเพ่ือน าพาสังคมไทยพ่ึงพิงตนเองได้
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทีศู่นย์ในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
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ทั้ง 5 ศูนย์ ในด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในศูนย์ทุกศูนย์ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการจัดฐานการเรียนรู้ 9 ฐานนั้นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การฝึกอบรม และการศึกษา
ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต พบว่า การจัดการเรียนรู้ในทั้ง 2 ส่วนยังไม่สมบูรณ์ หลักสูตรการ
ฝึกอบรมไม่ตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร และผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อีกทั้งยังขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 
และยังขาดการรวบรวมชุดความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ยังไม่มีชุดฝึกอบรมส าหรับใช้ในการอบรม 
ประกอบด้วย คู่มือ สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น ส าหรับป้ายสื่อความหมายในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ช ารุดทรุดโทรม 
มีรายละเอียดเนื้อหาความรู้ไม่ชัดเจน อันส่งผลให้ผู้เข้ามาศึกษาด้วยตนเองไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เข้าใจ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ส าหรับใช้เป็นรูปแบบในการให้ความรู้แก่นักศึกษา 
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ในการพัฒนาสถานที่ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดท าป้ายความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล รวมทั้ง
การฝึกอบรม ในด้านการฝึกอบรมนั้น เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการอบรมเป็นกระบวนการที่ส าคัญ
เหมาะสมอย่างยิ่งในการส่งผ่านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(สุวิทย์  วรรณศรี, 2552) อันเป็นผลให้ผู้เข้ารับการอบรมและเข้าเยี่ยมชมได้ตระหนักและน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแบบอย่าง น าไปปฏิบัติ ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดกับผู้ที่สนใจ
เข้ามาเรียนรู้ ทั้งเด็ก เยาวชน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทุกอาชีพ เพื่อสร้างเจตคติ พฤติกรรม 
และค่านิยมในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป น าไปสู่การด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

1.2.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

1.2.4 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ และเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ  และการปฏิบัติ กับปัจจัย
ส่วนบุคคลหลังการใช้รูปแบบ 
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1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา คือ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั้งหมด 48 ศูนย์ทั้งประเทศ   
โดยเลือกแบบเจาะจงพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และมีกิจกรรมอบรม และศึกษาดูงานตลอดทั้งปี 
จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
2) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 3) ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติสองสลึง ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 4) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ต าบล
พลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 5) ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ต าบลวังใหม่ 
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
  

แนวคิด หลักการ และทฤษฎ ี
- หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
- หลักการจัดการเรียนรู ้
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
- แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ 
และการปฏิบัต ิ
 

- สภาพปญัหาในการจัดการ
เรียนรูส้ิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาต ิ

- ความต้องการในการจัดการ
เรียนรูส้ิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย

กสิกรรมธรรมชาต ิ
-  
-  
สร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาต ิ
- การสร้างรูปแบบ 
- การประเมินคุณภาพของ
รูปแบบ 
- การปรับปรุงคณุภาพของ
รูปแบบ 
- การทดลองใช้รูปแบบ 
- การประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ของรูปแบบ 
 
แ 
 

การศึกษาผลการใช้
รูปแบบ ในด้าน 
- ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

- เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม 

- การปฏิบัตติ่อสิ่งแวดล้อม 

ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ และเปรียบเทียบ
ความรู้ เจตคติ และการ
ปฏิบัติกับปัจจยัส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่าย

กสิกรรมธรรมชาต ิ
 



6 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตด้านประชากร 
1.4.2.1 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จ านวน 5 ศูนย์ มีบุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ วิทยากร รวมทั้งหมดจ านวน 100 คน ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 1.1  แสดงศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 

ล ำดับที่ ศูนย์เรียนรู้ ผู้บริหำร วิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน (คน) 
1 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  

จังหวัดนครนายก 
1 4 13 18 

2 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
จังหวัดชลบุรี 

1 15 9 25 

3 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง 
จังหวัดระยอง 

1 12 8 21 

4 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 
จังหวัดจันทบุรี 

1 9 6 16 

5 ศูนย์ เ รี ยนรู้ เ กษตรธรรมช าติ 
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

1 10 9 20 

 รวมทั้งหมด 5 50 45 100 
 

1.4.2.2 เยาวชนที่เป็นนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ที่ผ่านการ
เรียนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน จ านวน 120 คน 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้แบ่ง

การวิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ มีกลุ่มตัวอย่าง ตามระยะการวิจัย ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและความต้องการในการ

จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ หรือผู้น า
ชุมชน จาก 5 ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์ละ 10 คน รวมทั้งหมด 50 คน 

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัยเจาะจง
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จาก 5 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 คน รวมทั้งหมด 10 คน 

ระยะที่ 3 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
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Discussion) ผู้วิจัยเจาะจงเลือกจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  หรือผู้น าชุมชนของศูนย์เครือข่ายกสิกรรม 
ธรรมชาติที่มีผลการด าเนินงานที่ดีและประสบความส าเร็จ จ านวน 12 คน 

ระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  ผู้ วิจัยเจาะจงเลือกนักศึกษาที่สมัครใจ 
เข้าร่วมเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมจนสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 39 คน 

1.4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.4.3.1 การศึกษาครั้งนี้มุ่งท าการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยใช้ฐานการ
เรียนรู้ในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 9 ฐานการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา เรื่องการปลูกต้นไม้ในใจคน ฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น ป่าเปียกป้องกันไฟ หญ้าแฝก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เกษตรทฤษฎีใหม่ สมุนไพร 
ปุ๋ยอินทรีย์ ผักอินทรีย์ เตาถ่าน น้ าส้มควันไม้ พลังงานทางเลือก การห่มดิน แกล้งดิน และบ้านดิน 

1.4.3.2 ขั้นการทดลองใช้และเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยด าเนินการใน
สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

1.4.3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาทดลองในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์ป่า และการอนุรักษ์
พลังงาน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

1.4.4 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล อยู่ในระหว่างมีนาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 
 

1.5  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
1.5.1 การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การด าเนินการศึกษาและพัฒนาแบบแผนการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้วิธีการบูรณาการองค์ความรู้แล้วน าเสนอเป็นรูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
1.5.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึง แบบแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในเรื่องการอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ า 
การอนุรักษ์ป่า และการอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการเรียนรู้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ โดยผู้วิจัย และบุคลากรเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติร่วมกันพัฒนาขึ้น จัดท ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ และการประเมินผล 

1.5.3 การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมในเรื่องการอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์ป่า และการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมในด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.5.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติได้น้อมน ามาปฏิบัติและเผยแพร่แก่ประชาชนทุกระดับ จนเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

1.5.5 เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ หมายถึง องค์กรที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของ
องค์กรอิสระภาครัฐกับประชาชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโดยด าเนินกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกร
ไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท าการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ลด ละ เลิก การใช้ สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ให้สามารถพึ่งตนเองโดยใช้ของที่ผลิตได้ภายในประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผู้น าชุมชน เพ่ือให้ความรู้กับชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยมุ่งสร้างจิตส านึก สร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงทางความคิดในการ
ท าการเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ การพึ่งตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ จ านวน 48 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายกันเป็นสมาชิก
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

1.5.6 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ หมายถึง พ้ืนที่ทดลองซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านแนวคิดและ
ทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์แสง สี 
เสียง และพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่
เกษตรกรรมของตนเองและในการด ารงชีพ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 98/1 หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ต าบลหินตั้ง 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

1.5.7 ฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อม หมายถึง อาคารและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบของศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ พ้ืนที่แปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ้งโดยจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 9 ฐาน ได้แก่ คนติดดิน คนมี
น้ ายา คนมีไฟ คนรักษ์น้ า คนรักษ์ป่า คนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์แม่โพสพ คนรักษ์สุขภาพ และคนเอา
ถ่าน 

1.5.8 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่การอนุรักษ์ดิน น้ า ป่า และพลังงาน 

1.5.9 เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความ
พร้อมทางจิตใจของบุคคลที่จะปฏิบัติในเรื่องการอนุรักษ์ดิน น้ า ป่า และพลังงาน 

1.5.10 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การกระท าของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องการ
อนุรักษ์ดิน น้ า ป่า และพลังงาน อันเป็นผลมาจากได้รับความรู้ และเจตคติท่ีดี 

1.5.11 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มีอายุระหว่าง 
18-25 ปี ที่ผ่านการเรียนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนและสมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้ 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1.6.1 ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและความต้องการในการจัดการ

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
1.6.2 ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา 
1.6.3 ได้ฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ภูมิรักษ์

ธรรมชาติ โดยพัฒนาฐานเรียนรู้ หลักสูตรฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ 
1.6.4 ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ส าหรับนักศึกษาและเยาวชน 
1.6.5 ได้ผลการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
1.6.6 ได้สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่  

นักศึกษาและเยาวชน สามารถขยายผลสู่สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และชุมชน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ค้นคว้า ทบทวน จากเอกสารและงานวิจัย
ทีเ่กี่ยวข้อง และน ามาเรียบเรียง เพ่ือเป็นแนวทางการวิจัย โดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการเรียนรู้ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับฐานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2.7 แนวคิดด้านการพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรม 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ 
2.9 เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
2.10 แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.11.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.11.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ (Learning) จะช่วยให้คนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตหรือสามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเราได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นคนเราจึงต้องมีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาและเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาให้ความสนใจและศึกษา
เรื่องการเรียนรู้เป็นอย่างมากโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของคนเพ่ือเป็น
แนวทางน าไปสู่การแสวงหาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้แล้วยังจะช่วยให้เข้าใจถึงพัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้เพราะชีวิตความเป็นอยู่และการประพฤติปฏิบัติของคนเราจะเป็นไปในรูปแบบใด
ย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้เป็นส าคัญ 

2.1.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2533, น. 460) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า การ

จัดการเรียนรู้ คือ สถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่ 
1. มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียน 

ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมและผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 
2. ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
3. ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้ 
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พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้  หมายถึง 
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือมาจากการฝึกหัด  
ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรและเป็นผลมาจากการฝึกหัดเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลมาจากการใช้ยาหรือสิ่งเสพติดหรือวุฒิภาวะ (Maturity) ไม่ถือว่า
เป็นการเรียนรู้ 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2550) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
หรือจากการฝึกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปริมาณความรู้ของผู้เรียน โดยทั่วไปเรื่องการเรียนรู้นี้เป็น
เรื่องที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยตรง ในขณะที่ก าลังจะเกิดการเรียนรู้แต่สามารถทราบได้ว่าการ
เรียนรู้เกิดข้ึนแล้วโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมหรือผลจากการกระท าต่าง ๆ ของอินทรีย์นั้น ๆ 

เมดนิค (Mednick, 1967 อ้างถึงใน ปราณี อ่อนศรี, 2553) ซึ่งได้ให้ความหมายของการ
เรียนรู้ไว้ ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
2. การเรียนรู้เป็นผลจากการฝึกฝน 
3. การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรจนเกิดเป็นนิสัยมิใช่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น 
4. การเรียนรู้มิอาจสังเกตได้เรารู้แต่การกระท าที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แล้วเท่านั้น 
ฮิลการ์ด (Hilgard, 1984) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง 

กระบวนการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม โดยการแสดงกริยาโต้ตอบต่อสถานการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ปฏิกิริยาตามธรรมชาติไม่ใช่วุฒิภาวะและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพราะความเหนื่อย
ล้าหรือฤทธิ์ของยา 

ครอนบาค (Cronbach, 1975) อธิบายถึงการเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลจากประสบการณ์และการฝึกหัดแต่ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเป็นผลของพัฒนาการและวุฒิภาวะความเจ็บป่วยความล้ารวมทั้งฤทธิ์ของยาและ
สารเคมีต่าง ๆ 

2.1.2 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ บลูมได้อธิบายลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ ไว้  
3 ประการ 

2.1.2.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติพฤติกรรมพฤติกรรมก่อนการ
เรียนรู้และภายหลังการเรียนรู้จะแตกต่างกัน บลูม (Bloom, 1971) ได้อธิบายพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากการเรียนรู้มีลักษณะ 3 ประการ คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความคิดความเข้าใจ (Cognitive Domain) 
ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินผล 
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2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Domain) 
ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรับการใส่ใจ ความตั้งใจ ความพอใจ ความรู้สึกเห็นในคุณค่า
เห็นความแตกต่างของค่านิยมและเข้าใจถึงค่านิยมเป็นส่วนหนึ่ งของปรัชญาในการด ารงชีวิตด้วยการ
เห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม 

3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Psychomotor 
Domain) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับทักษะ เป็นการประสานระหว่างสมองและ
กล้ามเนื้อที่เน้นความถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว และเที่ยงตรง ทั้งในด้านการเรียนการพูดตลอดจน
การใช้เครื่องมือต่าง 

2.1.2.2 การเรียนรู้  เป็นผลของการฝึกหัดและประสบการณ์  เป็นผลจาก
กระบวนการให้การเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การฝึกหัดด้านการอ่าน การเขียน การพูด การ
เล่นดนตรี เล่นกีฬา หรือการดูการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

2.1.2.3 การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต้องผ่านกระบวนการทางความคิด ความเข้าใจ และเป็นความทรงจ าในระยะเวลาที่
ยาวนานพอสมควรจะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะชั่วคราว อันเป็นผลจากฤทธิ์ของยาสารเคมี
หรือความเหนื่อยล้า 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2550) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์สรุปได้
ว่า การเรียนรู้เป็นพัฒนาการรอบด้านของชีวิตมีองค์ประกอบปัจจัยและกระบวนการต่าง  ๆ มีพลัง
ขับเคลื่อน เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างผสมกลมกลืน ได้สัดส่วนสมดุลกันการเรียนรู้ยังมีความหมาย
ครอบคลุมถึงขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 

1. การรับรู้ (Reception) เป็นการรับข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ 

2. การเข้าใจ (Comprehension) เป็นการเรียนรู้มองเห็นถึงความหมาย
และความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ ที่ตนรับรู้จากแหล่งความรู้และสามารถอธิบายในเชิงเหตุ
และผลได ้

3. การปรับเปลี่ยน (Transformation) เป็นระดับของการเรียนรู้ที่แท้จริง
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านวิธีคิด (Conceptualization) การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่า (Values) 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior) ในสิ่งที่รับรู้และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 

2.1.3 กระบวนการเรียนรู้ 
ความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2546) 

เสนอว่าการเรียนรู้นั้นมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 
1. มีการรับรู้มีการแสวงหาและรับข้อมูลผ่านประสาทการรับรู้ทางการมองเห็นการ

ได้ยินการรู้รสการได้กลิ่นและการสัมผัส 
2. มีการบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์เดิม 
3. มีการประยุกต์ข้อความรู้สู่การปฏิบัติ 
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บลูม (Bloom, 1971) อธิบายว่า กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กันโดยทั่วไปแล้วกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล  ประกอบด้วย 
กระบวนการที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจ 
2. การสัมผัส (Sensation) เมื่อสัมผัสกับสิ่งเร้าร่างกายเกิดการรับสัมผัสและส่ง

กระแสสัมผัสนั้นไปยังระบบประสาทส่วนกลาง 
3. การรับรู้ (Perception) เป็นการท างานในระบบประสาทในส่วนกลางเพื่อ

วิเคราะห์และแปลความหมายจากสื่อที่สัมผัสนั้น โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
ความสามารถ ความถนัด ความพร้อม สติปัญญา เป็นต้น 

4. มโนทัศน์ (Concept) เป็นการสรุปความคิดท่ีตนเข้าใจ 
5. การตอบสนอง (Response) เมื่อสรุปความคิดที่รวมความได้ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการมีพฤติกรรมที่ตอบสนอง ซึ่งสามารถประเมินการเรียนรู้จากพฤติกรรม
ที่ตอบสนองนี้ 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2550) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ว่า
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ของสมองที่มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นการรับรู้ (Perception Level) หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน
ทางผัสสะทั้ง 5 คือ หูตาจมูกลิ้นผิวกายแต่การรับรู้ข้อมูลนี้มิใช่การเรียนรู้ 

2. ขั้นการท าความเข้าใจในสิ่งที่รับรู้ (Comprehension Level) เป็นขั้นที่ส าคัญ
มากเพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้ 

3. ขั้นการปรับเปลี่ยน (Transformation Level) ขั้นนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง
เพราะเปลี่ยนทั้งเจตคติและพฤติกรรม 

หากผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้น กล่าวคือ มีขั้นตอนและวิธีการในการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับตนและสาระการเรียนรู้ก็จะช่วยให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดี คือ เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะ
และเจตคติที่ต้องการ 

ทิศนา  แขมมณี (2551) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาและ
กระบวนการทางจิตใจของบุคคลในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ และพยายามสร้างความหมายของสิ่งเร้าหรือ
ประสบการณ์ท่ีตนได้รับเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในประสบการณ์นั้นโดยอาศัยกระบวนการทางสังคมเข้า
มาช่วยเป้าหมายของการเรียนรู้คือการน าความรู้ไปใช้เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งทางด้าน 
เจตคติความรู้สึกความคิดความเข้าใจและการกระท าต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อ่ืน
สรุปได้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญาหรือกระบวนการทางสมอง  
(A Cognitive Process) ซึ่งบุคคลใช้ในการสร้างความเข้าใจหรือการสร้างความหมายของสิ่งต่าง  ๆ 
ให้แก่ตนเองดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการของการจัดกระท า ต่อข้อมูลหรือ
ประสบการณ์มิใช่เพียงการรับข้อมูลหรือประสบการณ์เท่านั้น 

2. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะตนหรือประสบการณ์ส่วนตัว (Personal Experience) 
ที่ไม่มีผู้ใดเรียนรู้หรือท าแทนกันได ้
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3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม (A Social Process) เนื่องจากบุคคลอยู่ใน
สังคมจึงสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และขยายขอบเขตของความรู้ด้วย 

4. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากการคิดและการกระท ารวมทั้งการ
แก้ปัญหาและการศึกษาวิจัยต่าง ๆ 

5. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ตื่นตัวสนุก (Active and Enjoyable) ท าให้ผู้เรียน
รู้สึกผูกพันเกิดความใฝ่รู้ การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่น ามาซึ่งความสนุกหรือท้าทายให้ผู้เรียนใฝ่รู้สู้สิ่งยาก 

6. การเรียนรู ้อาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Nurturing Environment) 
สภาพแวดล้อมที่ดีสามารถเอ้ืออ านวยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

7. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (Anytime and 
Anyplace) ทั้งในโรงเรียนครอบครัวและชุมชน 

8. การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลง (Change) กล่าวคือ การเรียนรู้จะส่งผลต่อการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งทางด้านเจตคติความรู้สึกความคิดและการกระท าเพ่ือการด ารงชีวิต
อย่างปกติสุขและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

9. การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต (A Lifelong Process) บุคคล
จ าเป็นต้องเรียนอยู่เสมอเพ่ือการพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตจึงเป็นกระบวนการที่ยั่งยืนช่วยให้บุคคลและสังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.1.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ปรัชญาการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการจัดการศึกษาในการจัดประมวล

ประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวัง เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้  
เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการจัดการเรียนการสอน และในการเรียนการสอน
แต่ละครั้ง ยากที่ผู้สอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดโดยเฉพาะ (สุรางค์  โค้วตระกูล, 
2550) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยามีหลายทฤษฎี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอ
เสนอผลการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
4. ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) กลุ่มพุทธินิยมหรือกลุ่มที่เน้น

กระบวนการทางปัญญาหรือความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของสมองการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึง
ข้อมูลมาใช้ในการกระท าและการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของ
มนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง 

นักทฤษฎีที่มีแนวคิดจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น เพียเจต์ (Piaget) บรูเนอร์ (Bruner)  
ออซูเบล (Ausubel) ซึ่งขอกล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เชื่อว่าสติปัญญาของบุคคลมี 
การพัฒนาเป็นล าดับขั้นตามวัยดังนี้ 

1.1 ขั้นตอนการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensori-Motor Period) เป็นขั้น
พัฒนาการในวัย 0-2 ปี เด็กในวัยนี้มีความคิดตามการรับรู้และการกระท าเด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง
และยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Pre-Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในวัย 
2-7 ปี ความคิดของเด็กยังขึ้นอยู่กับการรับรู้และการกระท าเป็นส่วนใหญ่แต่เริ่มเรียนรู้สัญลักษณ์และ
การใช้เหตุผลได้บ้าง 

1.3 ขั ้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั ้น
พัฒนาการในวัย 7-11 ปี เด็กสามารถสร้างภาพในใจคิดย้อนกลับและเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลข
และสิ่งต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

1.4 ขั ้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป ็นขั ้น
พัฒนาการในช่วง 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่ เป็นนามธรรมและคิดตั้งสมมติฐานได้และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้  

นอกจากนี้ เพียเจต์ยังได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาไว้ว่าบุคคลเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึม (Assimilation) ข้อมูลและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เข้าไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสติปัญญาเดิมของตนเป็นเหตุให้โครงสร้างเดิม
เปลี่ยนไปแต่หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์กับประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะ 
ไม่สมดุลซึ่งบุคคลต้องใช้กระบวนการปรับสภาวะ (Accommodation) เข้าไปช่วย 

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมาซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีหลักการ
ดังนี้ 

1. ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน และจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในขณะที่ยังไม่พร้อม 
เพราะอาจท าให้เด็กเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนได้ 

2. ควรเริ่มสอนจากสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว จึงเสนอ 
สิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรับประสบการณ์ที่หลากหลายและมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวทั้งทางธรรมชาติกายภาพและบุคคล รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีทั้งหลายเพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ซึมซับรับข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของตนถ้าเกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญา ซึ่งบุคคลจะต้องใช้กระบวนการปรับสภาวะ (Accommodation) ช่วยสร้างความหมายของ
ข้อมูลใหม่และเก่าให้แก่ตนเอง (ทิศนา แขมมณ,ี 2545) 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) เชื่อว่ามนุษย์เลือกท่ีจะรับ
สิ่งที่ตนเองสนใจและกระบวนการเรียนรู้ เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery 
Learning) เขากล่าวว่า มนุษย์มีขั้นการเรียนรู้จากภาพแทนของจริง (Enactive Stage) และขั้นการ
เรียนรู้จากของจริง (Iconic Stage) และขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) 
เขาเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้เกิดขึ้นได้
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จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอดและเกิดการคิดแบบหยั่งรู้ (Intuition) ขึ้นโดยแรงจูงใจ
ภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมาซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี
หลักการดังนี้ 

1. ควรวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ระดับชั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 

2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะจะ
เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย 

3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระเพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

4. ควรสอนให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด 
5. ควรสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการ

เรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2545) 
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Theory of Meaningful Verbal Learning) 

ของเดวิดออซูเบล (David Ausubel) อธิบายว่า การเรียนรู้ที่ดี คือ การเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่งจะ
เกิดข้ึนได้เม่ือบุคคลสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งเดิมที่มีอยู่ 

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมาซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีหลักการคือ 
ควรน าเสนอความคิดรวบยอดที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ล่วงหน้าก่อน การ
สอนสาระนั้น (Advance Organizer) เพ่ือผู้เรียนจะได้ใช้ในการเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะต้อง
เรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2545) 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม (Behaviorism) นักจิตวิทยาที่มีแนวคิดจัดอยู่ใน
กลุ่มนี้เช่นธอร์นไดท์ (Thorndike) พาฟลอฟ (Pavlov) สกินเนอร์ (Skinner) ฮัลล์ (Hull) มีความเชื่อ
ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองซึ่งสิ่งแวดล้อม
และประสบการณ์ จะเป็นเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรม อันเนื่องมาจากเป็นผลของการ
เรียนรู้นั้นและการเรียนรู้จะมีความถี่มากขึ้นหากได้รับการเสริมแรงซึ่งหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้  
ได้แก่ 

1. การเรียนรู้เกิดจากการกระท าและการสังเกตจากผู้ อ่ืนซึ่งมีผลก่อให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ 

2. การเสริมแรงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นและการเสริมแรง
ทางบวกดีกว่าการเสริมแรงทางลบ 

3. การปฏิบัติพร้อมการให้ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยปรับปรุงการเรียนรู้และความ
คงทนของความจ า 

4. การเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนและการเรียนรู้จาก
ส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ 

5. การเรียนรู้ควรเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยและเป็นตามล าดับขั้นตอน 
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6. การปฏิบัติตามความต้องการหรือผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ควรมีการบอก
กล่าวไว้ล่วงหน้า เช่น การก าหนดไว้เป็นจุดประสงค์ 

7. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากความใกล้ชิดระหว่างสิ่ งเร้าและการ
ตอบสนอง เช่น เมื่อผู้สอนแสดงบัตรค าแล้วให้ผู้เรียนอ่านบัตรค านั้นทันท ี

8. การฝึกหัด หมายถึง การท าพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งซ้ า ๆ
เพ่ือให้จ าได้อย่างคงทนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการเรียนทักษะต่าง ๆ 

9. สภาพของแรงขับ (Drive) มีความส าคัญในการเรียนรู้การจูงใจทั้งทางกายและ
จิตใจมีผลต่อการเรียนรู้ 

10. ความขัดแย้งและความคับข้องใจจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้เมื่อผู้เรียน
ประสบปัญหาอาจเป็นได้ทั้งอุปสรรคและแรงจูงใจ 

11. ผลของการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้หรือวัดได้ 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 

นักทฤษฎีที่มีแนวคิดจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น มาสโลว์ (Maslow) รอเจอร์ส (Rogers) 
โนลส์ (Knowles) ซึ่งขอกล่าวรายละเอียดดังนี้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2545) 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow) มาสโลว์กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมี
ความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติเป็นล าดับขั้น ได้แก่ ขั้นความต้องการทางร่ายกาย (Physical 
Need) ขั้นความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need) ขั้นความต้องการการยอมรับและการ
ยกย่องจากสังคม (Belonging Need) และขั้นความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ 
(Self Esteem) และต้องการที่จะรู้จักตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Self 
Actualization) 

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมาซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีหลักการ 
คือ ผู้สอนควรสังเกตว่าผู้เรียนมีความต้องการพ้ืนฐานอยู่ในระดับใดและพยายามช่วยสนองความ
ต้องการของเขาเพ่ือช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากนั้นการให้อิสรภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้
รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองตามสภาพจริง (ทิศนา 
แขมมณ,ี 2545) 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส (Rogers) รอเจอร์ส อธิบายว่า มนุษย์สามารถ
พัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมาซึ่งจะนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีหลักการ
ดังนี้ 1) ควรสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยไม่น่ากลัวท าให้ผู้เรียนรู้สึกไว้วางใจ 
2) ควรสอนแบบชี้แนะโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้น าตนเองในการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนมีศักยภาพและ
แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง (ทิศนา แขมมณ,ี 2545) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของโนลส์ (Knowles) กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
มนุษย์เป็นกระบวนการภายในที่อยู่ในความควบคุมของแต่ละคน ซึ่งคนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีอิสระที่จะ
เรียนในสิ่งที่ตนต้องการด้วยวิธีการที่ตนพอใจ แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งควรได้รับการส่งเสริม



18 

และควรได้รับเสรีภาพที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยที่จะต้องมีความรับผิดชอบในผล
ของการตัดสินใจของตน 

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมาซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีหลักการ
ดังนี้ 

1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตน
และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสาระหรือเรื่องที่จะเรียนด้วยวิธีเรียนด้วยตนเอง 

2. ควรมีความเข้าใจและส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
3. ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองและยอมรับผลของ

การตัดสินใจหรือการกระท าของตน (ทิศนา แขมมณ,ี 2545) 
4. ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 

ผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้ คือ การ์ดเนอร์ (Gardner) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard  
University) ในปีค.ศ. 1983 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Frames of Mind: The Theory of Multiple 
Intelligences” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางแนวคิดของเขาก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง
ทางความคิดเกี่ยวกับ “เชาวน์ปัญญา” เป็นอย่างมากและกลายเป็นทฤษฎีที่ก าลังมีอิทธิพลอย่าง
กว้างขวางต่อการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญา 
(Intelligences) ที่มีมาแต่ดั้งเดิมนั้นจ ากัดอยู่ที่ความสามารถทางด้านภาษาความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์และการคิดเชิงตรรกะหรือเชิงเหตุผล เป็นหลักการวัดเชาวน์ปัญญาของผู้เรียนจะวัดจาก
คะแนนที่ท าได้จากแบบทดสอบทางสติปัญญา ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบความสามารถทั้ง 2 ด้าน 
ดังกล่าวคะแนนจากการวัดเชาวน์ปัญญาจะเป็นตัวก าหนดเชาวน์ปัญญาของบุคคลนั้นไปตลอดเพราะ
มีความเชื่อว่าองค์ประกอบของเชาวน์ปัญญาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยหรือประสบการณ์มากนักแต่
เป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดการ์ดเนอร์ (Gardner, 1993) ให้นิยามค าว่า “เชาวน์ปัญญา” 
(Intelligences) ไว้ว่าหมายถึง เชาวน์ปัญญาของบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถ 3 ประการ คือ 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
และตามบริบททางวัฒนธรรมของบุคคลนั้น 

2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพและสัมพันธ์กับบริบท
ทางวัฒนธรรม 

3. ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพื่อหาค าตอบและเพ่ิมพูนความรู้ 
จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีหลักการ ดังนี้ 
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการจัดการ

เรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จากทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยมพฤติกรรมนิยมมนุษยนิยม และพหุปัญญา

ถึงแม้ว่าจะมีที่มาและแนวคิดที่แตกต่างกันแต่หลักการที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน การเรียนนั้นมี
เป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือการค านึงถึงผู้เรียนและแนวทางจัดการเรียนรู้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.1.5 พระราชด ารัสเกี่ยวกับการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ 
“...การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและ

คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกัน
ทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน  
ณ ศาลาดุสิดาลัย 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 
 

“...การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคน และไม่ใช่เฉพาะในระยะหนึ่ง เป็นหน้าที่
โดยตรงในระยะเดียว ไม่ใช่อย่างนั้น ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องศึกษา เติบโตขึ้นมาก็ต้องศึกษา จนกระทั่งถึง
ขั้นที่เรียกว่าอุดมศึกษา ... แม้จบปริญญาเอกแล้ว ก็ต้องศึกษาต่อไปตลอดหมายความว่า การศึกษา  
ไม่มีสิ้นสุด...” 

พระบรมราโชวาท 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2512 

 
“...ในการปฏิบัติงานใด ๆ ผู้ปฏิบัติจะต้องทราบ ต้องเข้าใจแจ่มแจ้งถึงปัญหาและ

วิชาความรู้ทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างทั่วถึงจึงจะสามารถน าทฤษฎีมาดัดแปลงใช้ให้
เหมาะกับสภาพการณ์ และสามารถเลือกแนวทางการปฏิบัติให้เกิดผลมากที่สุดได้...” 

พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2517 
 

“...วิชาการทั้งปวงนั้นถึงจะมีประเภทมากมายเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อน ามาใช้
สร้างสรรค์สิ่งใดก็ต้องใช้ด้วยกัน หรือต้องน าประยุกต์เข้าด้วยกันเสมอ อย่างกับอาหารที่เรา
รับประทาน กว่าจะส าเร็จขึ้นมาให้รับประทานได้ ต้องอาศัยวิชาประสมประสานกันหลายอย่าง และ
ต้องผ่านการปฏิบัติมากมายหลายอย่างหลายตอน 

ดังนั้น วิชาต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ถึงกันและมีอุปการะแก่กัน ทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์ 
และฝ่ายศิลปศาสตร์ ไม่มีวิชาใดใช้ได้โดยล าพัง หรือเฉพาะอย่างได้เลย...” 

พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2521 
 

“...ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้นมีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตาม
ความคิดของผู้อ่ืนอย่างหนึ่ง เรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เหตุผลอย่างหนึ่ง กับเรียนรู้
จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผลและเกิดความคล่องแคล่วช านาญอีกอย่างหนึ่ง การเรียนรู้ทั้งสาม
ลักษณะนี้ จ าเป็นต้องกระท าไปด้วยกันให้สอดคล้องและอุดหนุนให้ส่งเสริมกันจึงจะช่วยให้เกิดความรู้
จริง พร้อมทั้งความสามารถท่ีจะน ามาใช้ท าการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้...” 

พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2524 
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2.1.6 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
พัชรี ศรีสังข์ (2551) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า กระบวนการ

จัดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมาจัดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบ
การณหรือไดฝกหัด หรือไดกระท าโดยไดรับการเสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพสัมพันธกันอยางตอเนื่อง
และประสานงานกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นอยางคอนขางถาวร
กับผูเรียนตามขีดความสามารถท่ีมีไดบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว้ 

กัญญา ศรีติ้ ง (2556) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า  เป็น
กระบวนการการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
ประยุกต์ใช้มีการจัดกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

สรุปได้ว่า ความรู้หรือเนื้อหาสาระของการศึกษาการเรียนรู้ที่เหมาะสมนั้น ควรเป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง นั่นคือเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยการให้เหตุผลตามความเป็น
จริง และเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

2.2.1 ความหมายของรูปแบบ 
ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้อย่างหลากหลายซึ่งสามารถ

ประมวลได้ดังต่อไปนี้ 
พูลสุข หิงคานนท์ (2540) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างทาง

ความคิดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 
วัชนีย์ เชาว์ด ารง (2542) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองแบบแผนหุ่นจ าลอง

หรือโครงสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือแทนสภาพความเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการอธิบาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น 

เบญจพร แก้วมีศรี (2545) กล่าวว่ารูปแบบ หมายถึง ตัวแทนของความเป็นจริงใน
การท าให้ความสลับซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นการสะท้อนบางส่วนของปรากฏการณ์ออกมาให้
เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องและความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องมาไว้
ด้วยกันโดยจะต้องใช้ข้อมูลเหตุผลและฐานคติมาประกอบ การแสดงรูปแบบสามารถท าได้หลาย
ลักษณะตั้งแต่กายภาพซึ่งเป็นรูปแบบของวัตถุและรูปแบบเชิงคุณลักษณะที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์
ด้านภาษาหรือสัญลักษณ์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ารูปแบบ หมายถึงรูปแบบอย่างง่ายหรือย่อส่วน
(Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือในบางกรณีอาจใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่
จะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

บุญชม ศรีสะอาด (2535) กล่าวว่ารูปแบบ (Model) มีความหมายหลายประการใน
ที่นี้หมายถึงโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ผู้วิจัย
สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง  ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่าง ๆ อธิบายล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 



21 

แคปแลน (Kaplan, 1964) กล่าวว่ารูปแบบอาจเป็นแนวความคิดหรือแบบ
คณิตศาสตร์ก็ได้บางครั้งรูปแบบมีความหมายเช่นเดียวกับทฤษฎีโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบข้อเสนอทั้ง
รูปแบบและทฤษฎีต่างก็เป็นการเลียนแบบหรือการย่อจากความเป็นจริงโดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือจัด
ระเบียบความคิดเก่ียวกับความเป็นจริงเพื่อให้เข้าใจสาระของความเป็นจริงง่ายขึ้น 

กู๊ด (Good, 1973) ได้รวบรวมความหมายของรูปแบบไว้ในพจนานุกรมการศึกษา  
4 ประการ คือ 

1. เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 
2. เป็นตัวอย่างเพ่ือการเลียนแบบ เช่น การออกเสียงภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้

ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 
3. เป็นแผนภูมิหรือรูปสมมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด 
4. เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งรวมกันเป็นตัว

ประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคมอาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยาย
เป็นภาษาก็ได้ 

เฟอร์เซค และรอเชอร์ (Forcese & Richer, 1973) กล่าวว่ารูปแบบหมายถึง การ
ย่อหรือเลียนแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฏการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบสามารถ
เข้าใจลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์นั้นรูปแบบจึงมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันออกไป เช่น 1) การจ าแนก
ประเภท (Typology) 2) กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และ 3) การแยกเป็นชนิด 
(Taxonomy) เป็นต้น 

คีฟส์ (Keeves, 1988) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสร้างเพ่ือใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 

จอย และเวล (Joyce & Weil, 1992) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนของกรอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรให้เห็นรูปธรรมหรือหมายถึงแผนของการท างาน  (Working Plan) ซึ่งใช้ใน
การอธิบายกระบวนการส าคัญ ๆ ในเชิงปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้ให้
ความหมายของโมเดลไว้ดังนี้ 

1. แบบจ าลองเลียนแบบของจริง 
2. ตัวแบบที่เป็นแบบอย่าง 
3. แบบจ าลองการด าเนินงานที่แสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในระบบ 
4. การอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปของระบบสัญลักษณ์ 
เบลเดบ ไร (Baldev Raj, 1996) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ใน

หนังสือ Encyclope dia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วยข้อความจ านวนหรือ

ภาพโดยการลดทอนเวลาและเทศะท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้นรูปแบบคือ
ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ 

วิลเลอร์ (Willer, 1967ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2532) กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้าง 
มโนทัศน์ (Conceptualization) เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการ  (Rational) ของ
ระบบรูปนัย (Formal System) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม
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ความสัมพันธ์และประพจน์ที่ เกี่ยวข้อง  Longman (2008) ให้ความหมายของรูปแบบโดยสรุป  
3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) รูปแบบ หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของของจริงเช่นรูปแบบของเรือด า
น้ า 2) รูปแบบ หมายถึง สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่างเช่นครู
แบบอย่างนักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ และ 3) รูปแบบ หมายถึง แบบหรือรุ่นของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 486DX 

2.2.2 ประเภทของรูปแบบ 
นักวิชาการต่าง ๆ ได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้หลายลักษณะซึ่งแตกต่างกันไปดังนี้ 
Smith (1980) จ าแนกประเภทของรูปแบบออกเป็นดังนี้ 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่ 

1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง  
1.2 รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง  

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ 
2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) รูปแบบนี้พบมากที่สุดเป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ 
2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model)  
คีฟส์ (Keeves (1988) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ 

โดยยึดแนวทางของ Caplan and Tutsuoka และพัฒนาการใช้รูปแบบการศึกษาเป็น 4 ประเภท คือ 
1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย

เทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม  เช่น 
รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้า
และปล่อยน้ าออกจากถังนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเสมือนกับน้ าที่ไหลเข้าถังนักเรียนที่จะออก
จากระบบเปรียบเสมือนกับน้ าที่ไหลออกจากถังดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้า
สู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบเป็นต้น จุดมุ่งหมายของรูปแบบก็เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลง
ประชากรนักเรียนของโรงเรียน 

2. รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษาแผนภูมิหรือรูปภาพเพ่ือให้เห็นโครงสร้างทาง
ความคิดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ และใช้ข้อความใน
การอธิบายเพ่ือให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นแต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทนี้ คือ  ขาดความชัดเจน
แน่นอนท าให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการน ารูปแบบนี้มาใช้กับการศึกษามาก
เช่นรูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน 

3. รูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิแบบแผนหรือโครงการ (Schematic Models) 
4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่ ใช้แสดง

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรโดยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะ
น าไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้นโดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษารูปแบบ
ลักษณะนี้สามารถน าไปสู่การสร้างทฤษฎีเพราะสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานได้รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์นี้ส่วนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงข้อความ 
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5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มมาจากการน าเทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์รูปแบบเชิงสาเหตุท าให้สามารถ
ศึกษารูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้แนวคิดส าคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้างขึ้นจาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่มีมาแล้วรูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรงแต่ละสมการแสดง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปรจากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ที่เป็นจริง
เพ่ือทดสอบรูปแบบรูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

5.1 รูปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มี
ความสัมพันธ์ย้อนกลับ 

5.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ (Non-Recursive Model) คือ รูปแบบที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรโดยมีทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรตัวหนึ่ง
อาจเป็นทั้งตัวแปรเชิงเหตุและเชิงผลพร้อมกันจึงมีทิศทางย้อนกลับได้ 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบ ที่จะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นรูปแบบต้องประกอบด้วย
ลักษณะที่ส าคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสามารถท านายผลได้สามารถขยายความผลท านาย
ได้กว้างขวางขึ้นและสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษา
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบน าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัยมีการทดสอบและปรับปรุงแบบก่อนน า
รูปแบบไปใช้งานจริงประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 

 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2.3.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนักสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่แตกต่างกันและคล้ายคลึงกัน มีดังนี้ 

วินัย  วีระวัฒนานนท์ (2546) กล่าวว่า สิ ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการ
การศึกษาที่เน้นความรู้ทั ่วไป (General Education) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์เพ่ือสร้างเจตคติ พฤติกรรมและค่านิยมที่จะรักษาหรือพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของตนเองและมนุษย์โดยส่วนรวม 

สุนทรี  จีนธรรม (2555) กล่าวไว้ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนัก เจตคติและค่านิยมในการรู้สึกมีส่วนร่วมการรักษา
สิ่งแวดล้อม มีจิตส านึก และทักษะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือ
ป้องกันแก้ไขปัญหานั้น ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นิดา  กิจจินดาโอภาส (2552) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการที่ท าให้
เห็นคุณค่า เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ
และการเมืองด้วยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะ การรู้จักตัดสินใจเพ่ือให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมเพ่ือปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนรูปแบบ
การด าเนินชีวิตใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม 

พนิดา ค าปัน (2552) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษา
ก่อให้เกิดความรัก ตระหนัก หวงแหนเห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล  
จนสามารถป้องกันและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมไว้ได้ 

ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2541) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการ
เรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและให้รู้เกี่ยวกับแนวคิดหลัก 
เพ่ือพัฒนาทักษะและเจตคติให้เข้าใจซาบซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และฝึกให้
ผู้ เรียนรู้จักการตัดสินใจ ให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งเรื่องคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ศิริพร  หงส์พันธุ์ (2542) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการ
ศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมจนเกิดความตระหนัก  
ค่านิยม เจตคติในการระวังรักษา ห่วงใยสิ่งแวดล้อม มีทักษะการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2546) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง 
กระบวนการที่ท าให้เห็นคุณค่า เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะ และ
การตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม  เพื่อปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้
ดีขึ้น ตลอดจนสร้างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

จากการประชุมที ่เม ือง เนวาดา (Nevada) โดย International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1970) ได้สรุปว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา 
หมายถึง กระบวนการที่ส่งเสริมให้ตระหนักในคุณค่า และเกิดความเข้าใจในแนวความคิดหลักของ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาทักษะและเจตคติที่จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจและความซาบซึ้งเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ วัฒนธรรม และสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ 
นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมศึกษายังฝึกให้คนรู้จักตัดสินใจและสร้างมาตรฐานพฤติกรรมในการแสดงออก
ต่อประเด็นปัญหาของคุณภาพสิ่งแวดล้อม Palmer and Neal (ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์, 2548 อ้างถึง
ใน Palmer & Neal, 1994) 

จากการประชุมของยูเนสโกที่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย   
เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้สรุปว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการที่มุ่งพัฒนาประชากรของโลกให้
มีความตระหนัก ความห่วงใย สิ่งแวดล้อมและปัญหาทั้งหมด ได้แก่ การพัฒนาให้เกิดความรู้  
เจตคติ การกระตุ้น การผูกมัด และทักษะในการท างานทั้งรายบุคคลและร่วมกันท างานเพ่ือแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้น 

สว็อน (Swan, 1969) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้น
เพื่อให้พลเมืองมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับรู้ถึงโอกาสที่ต้องร่วมมือ
กัน ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเร่งเร้าบุคคลทั้งหลายให้ร่วมมือกันแก้ปัญหา 
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กริฟฟิท (Griffith, 1983) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษา 
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น ท าให้ทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพของมนุษย์ Stapp & Cox (1981) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา
เป็นกระบวนการเรียน การสอนที่มุ่งพัฒนาให้ประชากรโลกมีความเข้าใจ ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งมีความรู้ แรงจูงใจ การปฏิบัติ และทักษะในการปฏิบัติเฉพาะบุคคล
หรือกลุ่ม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จากความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่กล่าวมา สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา 
หมายถึง กระบวนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนัก เจตคติ และค่านิยม
ในการรู้สึกมีส่วนร่วม การรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึก และทักษะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหา
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหานั้น ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.3.2 พัฒนาการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
สิ่งแวดล้อมศึกษา  มาจากค า 2 ค า คือ “สิ่งแวดล้อม” และค าว่า “ศึกษา” ซึ่งแปล 

มาจากภาษาอังกฤษ คือ Environmental  Education ในปี พ.ศ. 2513 องค์กร International  
Union for Conservation of Nature and Natural Resource หรือ IUNN จัดการประชุมอย่างเป็น
ทางการครั้งแรกที่เมืองเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเนื้อหาหลัก คือ เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ในหลักสูตรโรงเรียน การประชุมครั้งนั้นมีอิทธิพลสูงมากต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
ระดับประเทศทั่วโลก และมีผลท าให้เกิดการประชุมส าคัญระดับโลกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2515 องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้มีการประชุมเรื่อง
มนุษย์นิเวศวิทยา ณ กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน ซึ่งมีเหตุมาจากการที่พลโลกเพ่ิม
จ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว การประชุมได้ให้ความส าคัญต่อบทบาทและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือสาธารณะและบุคคล และการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ข้อเสนอแนะจากการประชุมมีผลต่อพัฒนาการของสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ก าเนิด
ขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้ 

ปี พ.ศ. 2518 มีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation 
Environmental Programe-UNEP) ท าหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านสิ่งแวดล้อม และมีบทบาท
เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งก าหนดหลักการการให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม เรียกว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และปีเดียวกัน (พ.ศ. 2518) ได้มีการประชุมระหว่างชาติขึ้นที่ กรุง
เบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและอภิปรายสภาพปัจจุบันและแนวโน้ม
ของสิ่งแวดล้อมศึกษาของโลก ผลจากการประชุมได้เกิดข้อตกลง เรียกว่า ปฏิญญาสากลเบลเกรด  
หรือกฎบัตรเบลเกรดขึ้น (The Belgrade Charter)  ผลการประชุมดังกล่าว แสดงถึงโครงสร้างของ
สิ่งแวดล้อมของโลก เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และหลักการอันเป็นแนวทางการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ดังนี้ UNESCO (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546 อ้างถึงใน UNESCO, 1976) 
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เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Goal) คือ พัฒนา
คุณภาพประชากรโลกให้มีความตระหนัก ความผูกพันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่เกี่ยวข้อง  
และให้มีความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการท างานทั้งแต่ละบุคคลและส่วนรวม เพ่ือ
ไปสู่การแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดข้ึนใหม่ 

2.3.3 จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Objectives) 
เพ่ือให้บุคคลและสังคม ได้บรรลุในสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.3.3.1 ความตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โดยส่วนรวม และปัญหาที่เก่ียวข้อง 

2.3.3.2 ความรู้ (Knowledge) คือ มีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดย
ส่วนรวม รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของมนุษย์ 

2.3.3.3 เจตคติ (Attitude) คือ มีค่านิยมทางสังคมที่มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อม
และแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

2.3.3.4 ทักษะ (Skills) คือ มีความช านาญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.3.3.5 ความสามารถในการประเมินผล (Evaluation Ability) คือ ให้รู้จักประเมิน

มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาโครงการในแง่ปัจจัยต่าง ๆ ทางนิเวศวิทยา ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และการศึกษา 

2.3.3.6 การมีส่วนร่วม (Participation) คือ มีการพัฒนาความรู้สึกที่จะมีความ
รับผิดชอบ และเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือ
แก้ปัญหาเหล่านั้น 

2.3.4 หล ักการของสิ ่งแวดล ้อมศ ึกษา ( Guiding Principles of Environmental 
Education) คือ หลักการอันเป็นแนวทางของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ ได้ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากล
เบลเกรด มีดังนี้ 

2.3.4.1 สิ่งแวดล้อมศึกษาต้องพิจารณาการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งมวล ทั้งด้าน
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม กฎหมาย 
วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ 

2.3.4.2 สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็นกระบวนการตลอดชีพ (Continuous Life - 
Long Process) 

2.3.4.3 สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า ค ว ร มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ส ห สั ม พั น ธ์ วิ ท ย า ก า ร 
(Interdisciplinary Approach) 

2.3.4.4 สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเน้นการเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2.3.4.5 สิ่งแวดล้อมศึกษาควรมองประเด็นจากภาพรวมของโลก และค านึงถึง ความ
แตกต่างของแต่ละภูมิภาค 

2.3.4.6 สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเน้นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
2.3.4.7 สิ่งแวดล้อมศึกษาควรมองการพัฒนาและการเติบโตของการพัฒนาทั้งหมด

ที่เกิดขึ้น และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
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2.3.4.8 สิ่งแวดล้อมศึกษาควรส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความจ าเป็นในการที่จะ
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 

จากการประชุมที่กรุงเบลเกรดเป็นการประชุมปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาครั้งแรก
ของโลก มีหลักการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา 8 ข้อ ซึ่งน ามาเป็นต้นแบบส าหรับประเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอ่ืน ๆ 

ปี พ.ศ. 2520 มีการจัดประชุมที่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศสหภาพโซเวียตได้
ก าหนดหลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีหลักการส าคัญดังนี้  (วินัย   
วีระวัฒนานนท์, 2546) 

1. ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา (จากพ.ศ. 2520) มนุษย์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความสมดุลของธรรมชาติ โดยมีผลท าให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ 

2. ประกาศความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง ความร่วมมือ
ในแนวใหม่ ควรน าความรู้และข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเป็นไปด้วย
ความระมัดระวัง 

3. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรจัดให้มนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนรับผิดชอบ นักสิ่งแวดล้อม และผู้ก าหนด
โครงการพัฒนาประเทศ ควรได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

4. สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็นการเรียนตลอดชีวิต (Lifelong Education) เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เพ่ือให้มนุษย์ด ารงชีวิตด้วยความเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
และเพ่ือให้เกิดทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน 
สิ่งแวดล้อมศึกษาจะช่วยให้มองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากการกระท าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และมองเห็นความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในโลก 

5. สิ่งแวดล้อมศึกษามุ่งเน้นที่ชุมชน โดยให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาและความ
รับผิดชอบต่ออนาคต ดังนั้น สิ่งแวดล้อมศึกษา จึงเป็นการแสวงหาแนวทางใหม่ในการให้การศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2535 มีการจัดประชุมโดยองค์การสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาไนโร 
(Rio De Janeiro) ประเทศบราซิล ได้กล่าวถึงสิ ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการกับการเรียนทุกวิชาทั้ง
ในระบบนอกระบบ  และการสื่อสารทุกรูปแบบ 

2.3.5 มาตรการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา การศึกษาควรมีบทบาทส าคัญในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีพ้ืนฐานความคิดดังนี้ 

2.3.5.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ รวมทั้งจริยธรรม  
สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เป็นตัวก าหนดชี้ถึงความเข้าใจที่มนุษย์มีต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
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2.3.5.2 สิ่งแวดล้อมศึกษามีผลให้เกิดการปรับปรุงการศึกษาเดิมในหลายรูปแบบ  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม  การใช้เหตุผล  และความต้องการทางสังคม 

2.3.5.3 จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา  เพื่อให้บุคคลและชุมชนเข้าใจธรรมชาติ
และสิ่งทีอ่ยู่ โดยรอบทางชีววิทยา  ฟิสิกส์  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  การแสวงหาความรู้  ค่านิยม  
เจตคต ิและพฤติกรรมที่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหา  การดูแลจัดการ  และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.3.5.4 ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความเกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

2.3.5.5  สิ่งแวดล้อมศึกษาควรให้ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ทาง
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งสังคม  เศรษฐกิจ  และศิลปะความงาม  ที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาทักษะการแสวงหาสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2.3.5.6 สิ่งแวดล้อมศึกษาให้ความส าคัญของการศึกษาที่มีความหมายต่อชีวิต  
ด้วยการสร้างกิจกรรมการสอนจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาของชุมชน  และการวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีแท้จริง 

2.3.5.7 สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษา ว่าด้วยการสอดแทรกอยู่
ในเนื้อหาความรู้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเสมอ 

2.3.5.8 สิ่งแวดล้อมศึกษาควรจัดให้กับคนทุกวัย  และทุกสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม  และควรจัดโดยตรงให้กับบุคคลทั่วไปที่มีกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บุคคลที่ประกอบ
อาชีพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิคที่ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

2.3.5.9 เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ควรให้การสนับสนุน
อย่างจริงจังและกว้างขวาง ทั้งโดยรัฐและเอกชน ซึ่งรวมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
สื่อมวลชน 

2.3.5.10 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัด 
การศึกษาควรสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  นโยบาย  การควบคุม  และการด าเนินการของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 แนวทางการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา จากการประชุมที่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ได้ให้
ข้อเสนอแนวทางจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา ดังนี้ (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2546) 

2.3.6.1 ให้พิจารณาดูภาพรวมของสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์
จากเทคโนโลยี รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศีลธรรมและ
ศิลปะความงาม 

2.3.6.2 ให้ถือเป็นการเรียนตลอดชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่อนุบาลต่อเนื่องไปถึงทุกระดับ
ในระบบโรงเรียน รวมไปถึงนอกระบบโรงเรียน 

2.3.6.3 เนื้อหาการเรียนเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) โดยเริ่ม
จากเนื้อหาเฉพาะเรื่องในสาขาวิชา และการเกี่ยวพันกับวิชาสาขาอ่ืน 

2.3.6.4 ใช้เนื้อหาที่เป็นประเด็นของท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพ่ือให้
มองเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคที่ต่างกัน 
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2.3.6.5 เน้นเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญที่เพ่ิงเกิดขึ้น แล้วเชื่อมโยงไปให้เห็นอดีต 
2.3.6.6 ส่งเสริมค่านิยมและความส าคัญของความร่วมมือกันในท้องถิ่น ในประเทศ

และนานาประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.3.6.7 มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานของการพัฒนาและความก้าวหน้า

ของประเทศชาติ สังคม และมนุษยชาติ 
2.3.6.8 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีบทบาทในการแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สังคมเกิดการยอมรับถึงปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา 
2.3.6.9 เชื่อมโยงความรู้สึก ความรู้ ทักษะการแก้ไข และการสร้างความกระจ่างใน

ค่านิยมให้แก่ผู้เรียนทุกวัย โดยเน้นความรู้สึกห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
2.3.6.10 ช่วยให้ผู้เรียนค้นพบต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.3.6.11 เน้นความซับซ้อนหลากหลายในปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงควรพัฒนาการใช้

วิจารณญาณ และทักษะการแก้ไขปัญหา 
2.3.6.12 จัดสภาพแวดล้อมการเรียนจากสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและวิธีการเรียน

ที่เป็นไปตามเนื้อหา เรียนด้วยการปฏิบัติจริงและด้วยประสบการณ์ตรง 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะส าหรับประเทศสมาชิก  นโยบายของรัฐ  รัฐบาลของ

ประเทศสมาชิก  ควรก าหนดสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายทั่วไป  ดังนี้ 
1. ยอมรับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าข้อมูลปัญหาที่เกิดข้ึนและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น 
3. ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการให้สิ่งแวดล้อมศึกษาก่อนวัยเรียน 
4. ก าหนดบทบาทของสิ่ งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ทั้ งระดับประถมและ

มัธยมศึกษา 
5. ก าหนดการฝึกอบรมระยะสั้นแก่กลุ่มคน ทั้งในระบบราชการและเอกชน เพ่ือให้

เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
6. มุ่งส่งเสริมเจตคติและพฤติกรรม เพ่ือให้สมาชิกของชุมชนเกิดความตระหนักและ

รับผิดชอบไปถึงประเทศชาติและนานาชาติ 
7. แสวงหาจริยธรรมที่จะพิทักษ์ปกป้องธรรมชาติ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

เพ่ืออนาคตและเพ่ือคุณภาพชีวิต 
2.3.7 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ลัดดาวัลย์  กัณหสุวรรณ (2541) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา ควรมีการจัดโดย
ค านึงถึงหลักการที่ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นการศึกษาเพ่ือชีวิต เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  
ธรรมชาติ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์  มนุษย์เป็นผู้ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
ดังนั้น  สิ่งแวดล้อมศึกษาจึงจ าเป็นส าหรับชีวิตทุกคน 

2. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ และปัญหาของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  
ดังนั้น  ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องท่ีประชาชนต้องได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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3. สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนรู้  เ พ่ืออยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นทั่วโลกและมีผลกระทบต่อทุกประเทศ ดังนั้นจึงต้องร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการจัด
สิ่งแวดล้อมศึกษาตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก 

4. สิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียน สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต การให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จะต้องศึกษาปัญหาปัจจุบันและสิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคต 

5. สิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องมุ่งสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ประชาชนทุกคนจะต้อง
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือชีวิตที่มีสุข 

6. การน าสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าสู่ประชาชนต้องให้ทั้งระบบ เพราะสิ่งต่าง ๆ ในโลก 
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทุกอย่างด ารงอยู่อย่างมีระบบ การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศจะช่วยให้
ผู้เรียนคิดทั้งระบบได ้

7. สิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องจัดในเชิงบูรณาการ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องราว
ที่เก่ียวข้องกันหลายสาขาวิชาผสมผสานกัน โดยมีวิชานิเวศวิทยาเป็นพื้นฐาน 

8. การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องจัดให้มีการร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือผู้เรียนจะได้ฝึกตัดสินใจ ฝึกแก้ไขปัญหาและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

9. สิ่งแวดล้อมศึกษา มุ่งพัฒนาความตระหนัก เจตคติ ค่านิยม และจริยธรรม 
ดังนั้นกิจกรรมที่จัดข้ึนจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายด้วย 

10. สิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องเน้นกระบวนการแก้ปัญหา จึงควรน าเสนอการเรียน
การสอนด้วยประเด็นปัญหา และฝึกแก้ปัญหา 

กล่าวโดยสรุป สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการพัฒนาและมีมาตรฐานในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศึกษาจัดเป็นแนวทางของการน าหลักการทางสิ่งแวดล้อมศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีระบบได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เริ่มต้นจาก
ตัวบุคคลก่อน โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเหมาะสมกับสภาพความ
เป็นอยู่และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 

การเรียนรู้ในวิถีชีวิตจริงนั้น มีหลากหลายทุนความรู้ของชุมชนช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถเข้าใจได้ว่าคนที่มีความแตกต่างกันในสังคม ด้านความรู้ 
เศรษฐกิจ และประสบการณ์ มีวิธีการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างไร ปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใกล้ตัวและสังคมโลกด้วยวิธีใดมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กลุ่มองค์กรเป็นเช่นไรหรือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างไร ในชุมชนการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการในชุมชนได้บูรณาการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใช้
ระบบการจัดการเสริมความเข้มแข็งตามจุดเด่นของพ้ืนที่ให้อยู่ในรูปของ “ฐานการเรียนรู้” ที่เป็นฐาน
บนชีวิตจริงไม่ใช่ฐานจากต าราเนื่องจากได้น าความรู้จากต ารามาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานชีวิตจริง 

2.4.1 การก าหนดฐานการเรียนรู้ในชุมชนค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
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2.4.1.1 ฐานการเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แสวงหาความรู้และการท าความเข้าใจ  
สิ่งที่เกิดขึ้น จากการสังเกตหรือการเรียนรู้  โดยการปฏิบัติมีการรวบรวมข้อมูลน าข้อมูลที่ได้ไปคิด
พิจารณาเหตุและผลเกิดเป็นความคิดทัศนคติความเชื่อกระบวนทัศน์ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนรู้ 

2.4.1.2 เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ  เพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งในธรรมชาติสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติกับความ
เป็นจริงค้นหาสัจธรรมและสามารถสร้างบทเรียนให้กับตนเองได้ 

2.4.1.3 เป็นวิถีชีวิตชุมชนที่แฝงด้วยภูมิปัญญาวัฒนธรรมและกระบวนการทางสังคม
ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 

2.4.1.4 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าขององค์ความรู้หรือแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ 

2.4.1.5 มีความปลอดภัยและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 
2.4.2 วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ 

2.4.2.1 ใช้เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ถอดความรู้ในประเด็นที่เป็นจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่ 
2.4.2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
2.4.2.3 ใช้จัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป 
2.4.2.4 ให้มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความยั่งยืนของ

ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 
2.4.2.5 เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้กับผู้สนใจที่จะมาเรียนรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน

บริบทของตนเอง 
2.4.2.6 เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน 
2.4.2.7 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
2.4.2.8 สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักวิจัยหรือการศึกษาโดยอิสระส าหรับ

ผู้สนใจ 
2.4.2.9 เพ่ือน าความรู้ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนด้วยการพัฒนาและยกระดับ

ความรู้ในชุมชน 
2.4.2.10 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรชุมชน เช่น ความคิดริเริ่มการ

ตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
2.4.2.11 เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนที่เป็นเจ้าของฐานการเรียนรู้และเป็น

แรงจูงใจให้พัฒนาต่อไป 
2.4.3 ความเป็นมาของศูนยส์ิ่งแวดล้อมศึกษา   

ประเทศไทยมีการจัดด าเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาอยู่ทุกภูมิภาค โดยมี
หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและชุมชน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเครือข่ายกระจายอยู่ในประเทศ ปัจจุบันมี
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ทั้งหมด 51 ศูนย์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาท่ีเป็นต้นแบบการศึกษาธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ป่าชุมชน
โคกหินลาดหนองคู - นาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นผู้ด าเนินโครงการร่วมกับชุมชน ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ป่าชุมชน
บ้านร่องบอน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้รับผิดช อบ
ด าเนินโครงการร่วมกับชุมชน ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ป่าชุมชนบ้านพุเตย อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้ด าเนินโครงการร่วมกับชุมชน และศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการร่วมกับชุมชนและ
อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

2.4.4 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด 
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด  ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนางาน

สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรใน
ท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสร้างเยาวชนและชุมชนให้เกิดความรู้ จิตส านึก รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติและ
ด ารงชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2546) 

2.4.4.1 แนวคิดเริ่มต้นของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด 
เป้าหมายสูงสุดของการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ การพัฒนาเจตคติ

ในการระวังรักษา และความผูกพันห่วงใย อันจะช่วยเสริมสร้างให้มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการและ
ความสามารถที่จะปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาจึงไม่ได้
เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างความรู้สึก เจตคติ ทักษะ และการปฏิบัติทางสังคม
ด้วย การด าเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการของ
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาต้องมีสื่อที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ และที่ส าคัญต้องมีเครือข่าย
ช่วยหนุนเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมท างานเพ่ือพัฒนาทักษะของผู้ด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
กระบวนสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ท าหน้าที่เป็นเครือข่าย การด าเนินงานพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยร่วมประสานงานกับชุมชน หน่วยงานและองค์กรในจังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่มีฐานมาจากสภาพแวดล้อมในชุมชน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพ่ือพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักการส าคัญของแนวคิดเริ่มต้น คือ 

1) กระจายบทบาทการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่ระดับท้องถิ่น 
2) สนับสนุนให้เกิดโอกาสในการร่วมมือท างานระหว่างครู ชุมชน องค์กร 

เอกชน และหน่วยงานในท้องถิ่น 
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3) ส่งเสริมให้มีการน าประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมาใช้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน 

4) ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2.4.4.2 บทบาทหลักของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด 

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัดมีบทบาทที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
1) พัฒนาบุคลากร 
2) ส่งเสริมและพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 
3) ให้บริการสื่อ การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับชุมชน และ

หน่วยงานอื่น 
4) ให้บริการสื่อ การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับจังหวัด 
บทบาทหลักทั้ง 4 ประการ ของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด เป็น

บทบาท ที่เชื่อมโยงและหนุนเสริมกัน เหมือนภาพ “จิ๊กซอว์” ที่ต้องน ามาประกอบกัน จึงจะเกิดเป็น
ภาพที่สมบูรณ์โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1.1 บุคลากรในศูนย์ฯ ควรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าใจความแตกต่างระหว่าง “การศึกษาสิ่งแวดล้อม” (Environmental 
Study) กับ “สิ่งแวดล้อมศึกษา” (Environmental Education) 

1.2 การพัฒนาบุคลากรอาจเกิดขึ้นได้ จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างการท ากิจกรรมภายใต้บทบาทหลักอ่ืน ๆ ของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1.3 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ควรสอดคล้องและช่วยส่งเสริมบทบาท
การพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของศูนย์มีกิจกรรม ได้แก่ การฝึกอบรมครูแกนน า ผู้น า
ชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เช่น แนวคิด/กระบวนการสิ่งแวดล้อม เทคนิคการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ การบูรณาการ ฯลฯ และการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครู 

2. การส่งเสริมและพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตร คู่มือและสื่อการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นมี
แนวคิดดังนี้ 

2.1 การพัฒนาสื่อ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
จะต้องค านึงถึงเป้าหมายของสิ่งแวดล้อม (3A) อยู่เสมอ คือ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนัก (Awareness) เจตคติที่ดี (Attitude) การลงมือท าเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น (Action) 

2.2 สอดคล้องกับประเด็นปัญหาในท้องถิ่น 
2.3 เป็นการพัฒนาให้เกิด “กระบวนการเรียนรู้” ไม่ใช่แค่ “องค์

ความรู้” มีกิจกรรม ได้แก่ 
2.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่น 
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2.3.2 การจัดท า สื่อประกอบการเรียนรู้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น 

2.3.2 การจัดท า “คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษานอกห้องเรียน” 
2.3.4 การจัดท า “คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้” เกี่ยวกับระบบนิเวศ

ในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน 

อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย โดยมีแนวคิด ดังนี้ 
3.1 สิ่งแวดล้อมศึกษาควรเป็น “กระบวนการเรียนรู้ร่วม” ระหว่างเด็ก 

ครู ชุมชน 
3.2 ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น “แหล่งเรียนรู้” ที่ส าคัญ จึงควร

ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการจัด “กระบวนการเรียนรู้” 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมีกิจกรรม ได้แก่ 

3.2.1 การส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ขยะในชุมชน 

3.2.2 การจัดวัน “เปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน” ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม 
ในการชมและจัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อม 

3.2.3 การแสดง การแข่งขันทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลงานนักเรียน 
ฯลฯ 

3.2.4 การพัฒนา “เส้นทางศึกษาธรรมชาติ” หรือ “แหล่งเรียนรู้” 
ในชุมชน 

4. เป็นศูนย์บริการสื่อ อุปกรณ์ และการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่
สถาบันและชุมชนในท้องถิ่นโดยมีแนวคิด ดังนี้ 

4.1 ควรจัดระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

4.2 เป็นแหล่งรวบรวมสื่อ เอกสาร อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ส าหรับให้บริการแก่สมาชิกศูนย์ฯ มีกิจกรรม ได้แก่ 

4.2.1 จัดท าแฟ้มข้อมูลทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น รายชื่อและสถานที่ติดต่อหน่วยงาน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

4.2.2 จัดท าระบบบริการสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม
ศึกษา รวมถึงการประเมินผลการให้บริการ 

4.2.3 จัดซื้อและจัดหาสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

4.2.4 จัดท าจดหมายข่าว 
2.4.4.3 ขั้นตอนการจัดตั้ง และการให้การสนับสนุนศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 

1. ขัน้ตอนการจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
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1.1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสานงานกับคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อท าความเข้าใจในหลักการโครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด 

1.2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสานงานกับ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในระดับจังหวัด เพ่ือรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อม ทั้งระดับ
นโยบาย บุคลากร และสถานที่ รวมทั้งมีความต้องการจะเข้าร่วมโครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับ
จังหวัด 

1.3 ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด เพ่ือ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และหลักการ
ของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด รวมทั้งบทบาทหลักของกรมส่งเสริมฯ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมและส ารวจความพร้อมของโรงเรียนที่ได้รับการเสนอให้จั ดตั้งเป็นศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด 

1.4 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฝ่ายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรับทราบผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด 

1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดน าผลการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนที่ตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัดเข้าเป็นวาระเพ่ือทราบ ในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือประชุมกลุ่มโรงเรียน 

1.6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมครู คณะท างานของ
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด เพ่ือท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ และเตรียมความ
พร้อมของคณะท างาน รวมทั้งเพ่ือร่วมกันร่างกรอบโครงการ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ศูนย์ฯ 

1.7 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ ซึ่งควรประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายต่ าง ๆ เช่น ผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่าย ชุมชน 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด และองค์กร
เอกชน เป็นต้น 

2. ขั้นตอนการสนับสนุน 
2.1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

ให้กับบุคลากรหลักของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด ให้สามารถเป็นแกนน าด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมจัดท า “ร่าง” แผน 3 ปี และแผนปฏิบัติการ 

2.2 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายจัดท า
ข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) 3 ปี เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ 

2.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณและงานตามบทบาทหน้าที่
ของศูนย์ฯ 
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2.4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โอนงบประมาณอุดหนุนให้ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ต่อเนื่อง 3 ปี) 

2.5 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัดด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

2.6 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการด าเนินงานและจัดท าการประเมินผลเพ่ือพัฒนา
งานของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก 

2.7 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัดจัดท ารายงานประจ าปี เสนอ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4.4.4 กรอบการจัดท าโครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

1. กิจกรรมของศูนย์ฯ ต้องสอดคล้องกับบทบาทหลักที่ก าหนดไว้ กิจกรรม
ควรเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่น และควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด (ท้ังในแง่บุคลากร และอ่ืน ๆ) 

2. กิจกรรมต้องสอดคล้องกับหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งให้เกิดความรู้ เจตคติ และทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 

3. จัดท ากิจกรรมแผนงานในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดถึงระดับ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในปีที่ 1 และวางแผนแนวทางการด าเนินงานในปีที่ 2 และ 3 ทั้งนี้ จะต้องระบุ
ถึงผลที่คาดว่าจะรับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 3 ปีด้วย 

4. การด าเนินงานในปีที่  2 และ 3 ควรมีการพัฒนาเครือข่ายงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือให้ศูนย์ฯ มีกลไกที่จะด าเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

5. มีรายละเอียดงบประมาณตามความเหมาะสม ซึ่งงบประมาณที่กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การอุดหนุนนั้น สามารถใช้ได้ในรูปแบบหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ ตามระเบียบส านักงบประมาณ 

6. ศูนย์ฯ จะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีส่งให้กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4.4.5 การบริหารงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือให้ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษามีการ
ด าเนินงานในลักษณะของการร่วมคิดร่วมท าระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่าง  ๆ ศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาจึงควรมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งสามารถแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินกิจกรรมย่อยของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาตามบทบาทหลัก 

1. คณะกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา มีหน้าที่หลัก 
1.1 ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
1.2 ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
1.3 พิจารณาแผนปฏิบัติงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือยื่นเสนอต่อ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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1.4 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการด าเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

1.5 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
1.6 สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
1.7 ประสานการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 

2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร 
2.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ควรประกอบด้วย 

ผู้แทนจากกลุ่มท่ีหลากหลายในชุมชน โดยมีองค์ประกอบหลักจากผู้แทนของหน่วยงาน เช่น 
- ผู้บริหารจากโรงเรียนเครือข่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (อาจเลือกจาก

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนละ 1 ท่าน) 
- ผู้แทนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทยานแห่งชาติ              

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรม สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น 
- ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
- ผู้แทนจากองคก์ารพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
- ผู้แทนจากชุมชน หรือผู้น าความคิดในชุมชนที่ได้รับความนับถือ

เกี่ยวกับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม 
(2) ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา อย่างน้อยที่สุด   

ควรด ารงต าแหน่งรองประธานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
(3) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ไม่ควรมีขนาดใหญ่มากนัก ควรมีขนาดระหว่าง 15-20 คน และควรมีวาระการท างานไม่เกินครั้งละ 3 ปี 
(4) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาควร

ประกอบด้วยทีมผู้ด าเนินงานหลักจากโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ 
3. แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 

(1) คณะกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ควรมีการจัดประชุม 
อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) 

(2) ยื่นเสนอแผนงานโครงการประจ าปีของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา                 
ต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

(3) เสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. คณะท างาน มี 2 ลักษณะ 
(1) คณะท างานซึ่งเป็นทีมท างานหลักของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จะท า

หน้าที่บริหารงานและดูแลการด าเนินงานของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริหาร และมีวาระการท างานเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหาร 
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(2) คณะท างานที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา   
เป็นคณะท างานเฉพาะกิจที่ด าเนินกิจกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งต้องการระดมสมอง และประสานความ
เชี่ยวชาญจากผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ องค์กรในท้องถิ่น เมื่อท างานบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจะสิ้นสุดวาระ 

คณะท างานควรมีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10 คน) เพ่ือความคล่องตัวในการ
ท างาน คณะท างานอาจแต่งตั้งมาจากผู้แทนสถานศึกษาในจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน หรือจากชุมชน 

2.4.4.6 แนวคิดการด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหลักของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ระดับจังหวัด 

1) การพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้ความรู้หรือข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้กระตุ้น
และสร้างการเรียนรู้ในตัวบุคคลให้สามารถท่ีจะสืบค้นและตั้งค าถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว 
สามารถตัดสินใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ๆ และน าไปสู ่การเลือกปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันผู้ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) มีความเชื่อม่ันในประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(2) ตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นสหสาขาวิชา และมีความ

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
(3) เข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental 

Education) กับการศึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Studies) 
(4) มีความเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ 3 มิติ คือ การเรียนรู้ “เกี่ยวกับ”

“ใน” และ “เพ่ือ” สิ่งแวดล้อม 
(5) มีความสามารถที่จะปรับและพัฒนาขีดความสามารถในด้าน

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(6) ค่านิยมเจตคติเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
(7) การลงมือปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(8) มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงวิชาที่ รับผิดชอบสอนเข้ากับ

สิ่งแวดล้อม 
(9) มีความสามารถที่จะวางแผน น าเสนอ และสร้างแผนการสอนจาก

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
(10) มีความสามารถท่ีจะใส่แง่มุมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม (เช่น 

สังคมเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ฯลฯ) เข้าไปในหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

(11) ความสามารถที่จะพัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาลงไปใน
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ 

(12) มีความตระหนักในความส าคัญของหลักสูตรแฝง (Hidden 
Curriculum) ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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(13) มีความตระหนักในความหลากหลายของวิธีการที่จะพัฒนาผู้เรียน 
และความหลากหลายของทฤษฎีการเรียนรู้ และสามารถที่จะน าทฤษฎีเหล่านี้มาปรับใช้พัฒนาและ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 

(14) เน้นให้เกิดการปฏิบัติ สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาควรส่งเสริมความ
รับผิดชอบของพลเมือง กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะส่วนตัวในการประเมินปัญหา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติตนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(15) ให้แนวทางในการปฏิบัติ สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาจะต้องให้ข้อแนะน า
ถึงเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ดี 
สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ดีจะต้องมีการออกแบบที่ดี ใช้ง่ายเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

2) การเป็นศูนย์บริการสื่ออุปกรณ์ และการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ศูนย์สิ่ งแวดล้อมศึกษาควรรวบรวมจัดซื้อจัดหาสื่อต่าง  ๆ ด้าน

สิ่งแวดล้อมศึกษา  รวมทั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น แว่นขยาย เทอร์โมมิเตอร์ ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ า 
ฯลฯ เพ่ือให้บริการแก่ครู นักเรียน และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 

(1) ควรเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมศึกษา รายชื่อ
ทรัพยากรบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลการด าเนินงาน/กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
ในจังหวัด 

(2) จัดระบบให้บริการ 
(3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการบริการต่าง ๆ ของศูนย์สิ่งแวดล้อม

ศึกษาในจังหวัดแนวทางในการจัด “ห้องศูนย์ฯ” ควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูท่านอ่ืน ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ

ออกแบบและตกแต่งห้อง โดยอาจใช้เวลาในช่วงวันหยุด และวัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

- จัดบรรยากาศในห้องให้น่าพักผ่อน รู้สึกสบาย เป็นกันเอง เช่น 
อาจให้ถอดรองเท้า จัดหาโต๊ะเตี้ย ๆ ส าหรับนั่งอ่านหนังสือพยายามใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ เป็นต้น 

- จัดให้มีมุมนิทรรศการเล็ก ๆ ส าหรับแสดงโปสเตอร์/รูปภาพ/
ภาพวาด/ผลงานของนักเรียน มีบอร์ด/กระดานส าหรับติดข่าวหรือข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อม หรือ
อาจจัดระบบนิเวศจ าลอง มีเกมที่ช่วยพัฒนาทักษะ เช่น ทักษะการคิด การสังเกต รวมทั้งควรมีสมุด
เยี่ยมชมห้องศูนย์ฯ 

- มีมุมจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางสิ่งแวดล้อม เช่น วันสิ่งแวดล้อม
โลก วันสิ่งแวดล้อมไทย โดยอาจจัดการประกวดแต่งกลอน วาดภาพ การ์ตูน สิ่งประดิษฐ์ หรือรณรงค์
ให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น และเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ 

2.4.4.7 แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา สื่อการสอนควร
จะสอดคล้องกับสถานการณ์ท้องถิ่น ตอบสนองกับหลักสูตรและผลิตโดยครูเพ่ือครู เป้าหมายของ
สิ่งแวดล้อมศึกษา คือ การพัฒนาพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สื่อการสอนควรจะพัฒนา
ความตระหนัก ความรู้ เจตคติ ทักษะ และการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาที่
มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะส าคัญหลัก 6 ประการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) เป็นกลางและถูกต้อง สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาควรจะมีความเป็นกลาง และ
ความถูกต้องของข้อมูล ในการอภิปรายประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ รอบด้านและสะท้อนความ
หลากหลายของมุมมองถูกต้องตามข้อเท็จจริงน าเสนอแง่มุมและทฤษฎีที่แตกต่างกันอย่างสมดุลเปิด
กว้างต่อการถกเถียง สื่อควรส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ส ารวจถึงมุมมองและรูปแบบความคิดเห็นของตัวเอง
และสะท้อนให้เห็นความหลากหลาย โดยค านึงถึงประเด็นของความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ 
เพศ กลุ่มสังคม อายุ ฯลฯ อย่างให้ความเคารพและยุติธรรม 

2) ความลึก สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา ควรสนับสนุนความตระหนักเกี่ยวกับ
ทรัพยากร ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น และที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดข้อจ ากัด
และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความตระหนักเกี่ยวกับความรู้สึกถึงคุณค่า ทัศนคติ 
และความคิดเห็นต่อแก่นแท้ของประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและต่อความเหมาะสมของการพัฒนาที่มี
ระดับแตกต่างกันไปดังนี้ 

(1) ความตระหนัก สื่อควรจะแสดงให้เห็นว่าความรู้สึก ประสบการณ์ 
และเจตคติ จะเป็นตัวก าหนดค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล 

(2) เน้นที่แนวคิด แทนที่จะเป็นเพียงการน าเสนอชุดข้อเท็จจริง สื่อควร
จะให้แนวคิดท่ีส าคัญและมีหัวข้อเรื่องท่ีสอดคล้องกัน 

(3) แนวคิดในเนื้อหา แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสื่อ ควรจะก าหนด
จากเนื้อหาที่รวมมุมมองทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบทรัพยากรธรรมชาติ 

(4) ให้ความสนใจกับระดับความแตกต่าง ประเด็นปัญหา ควรได้รับการ
น าเสนอในระดับต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น เป็นเรื่องขนาดสั้นแล้วจึงเป็นเรื่องยาว หรือแสดงผล
กระทบระดับท้องถิ่นไปจนถึงผลระดับโลก 

3) เน้นการสร้างทักษะ สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาควรเสริมสร้างทักษะที่ใช้ได้
ตลอดชีวิตซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและป้องกันได้ ดังนี้ 

(1) วิเคราะห์และสร้างสรรค์ความคิด 
(2) ปรับทักษะไปใช้กับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้ นักเรียนควรได้เรียนรู้

ไปจนถึงข้อสรุปของตัวเองว่าควรจะลงมือกระท าอะไรในขณะนี้ มากกว่าที่จะถูกสอนว่าวิธีการปฏิบัติ
อะไรที่ดีที่สุด (มีบางสิ่งที่นักเรียนลงมือท าได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ าเป็นจะต้องรอ “ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง” 
มาด าเนินการตามข้ันตอนที่ดีท่ีสุดเพื่อแก้ปัญหา) 

(3) ให้ทักษะในการลงมือปฏิบัติ เป็นทักษะที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4) น าไปสู่การลงมือปฏิบัติสื่อสิ่ งแวดล้อมศึกษาควรส่ง เสริมความ
รับผิดชอบของพลเมือง สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทักษะส่วนบุคคลและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานของการลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบ สื่อควรจะ
กระตุ้นนักเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมส่วนตัวของตน และประเมินทางเลือกที่ตนเองสามารถเลือก
เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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(2) เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียน สื่อนั้นควรเพ่ิมประสิทธิภาพความ
คิดเห็นของนักเรียนให้สามารถวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

5) ให้บทเรียน สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาควรจะใช้เทคนิคในการให้บทเรียนซึ่ง
จะช่วยสร้างสรรค์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) มีรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การน าเสนอมีพ้ืนฐานจากความ
สนใจของผู้เรียนและความสามารถของผู้เรียนในการสร้างความรู้ 

(2) ให้การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ใช้วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
สะท้อนวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียน 

(3) มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจ าวันของผู้เรียน สื่อควรมีเนื้อหาที่
แสดงถึงความเก่ียวข้องสัมพันธ์ดังกล่าว 

(4) ขยายขอบเขตสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ นักเรียนควรได้รับโอกาสที่
จะออกไปศึกษาจิตส านึกรักธรรมชาตินอกชั้นเรียน 

(5) เป็นสื่อที่บูรณาการ 
(6) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการจัดล าดับที่ชัดเจน 
(7) มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะที่ก าหนดขึ้น สื่อควรมีความ

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ความสามารถของครูและทรัพยากรที่มีอยู่ 
(8) การประเมิน ควรใส่วิธีการประเมินหลายรูปแบบลงไปด้วย 

6) การใช้งาน สื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาควรได้รับการออกแบบอย่างดีและง่าย
ต่อการใช้งาน 

(1) ชัดเจน และสมเหตุสมผล 
(2) พร้อมใช้งาน ครูทุกคนควรสามารถใช้สื่อดังกล่าวได้ โดยไม่จ าเป็น 

ต้องมีทักษะพิเศษแต่อย่างใด 
(3) สามารถดัดแปลงการใช้งานได้ สื่อควรสามารถน ามาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ 
(4) ควรมีวิธีการใช้และแหล่งสนับสนุน สื่อควรมีข้อมูลประกอบ โดยมี

แหล่งช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม 
โดยสรุป ฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง

กายภาพชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นอยู่ในศูนย์เรียนรู้ มีองค์ประกอบ ได้แก่ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียนธรรมชาติ สื่อการเรียนรู้บุคลากรที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ค่านิยม และมีทักษะในการปกป้องดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตส านึกรักธรรมชาติ ส าหรับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด มีกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง งบประมาณ สื่อ องค์ความรู้แนวทางการ
ด าเนินงาน และด าเนินงานเป็นเครือข่าย โดยร่วมมือกับชุมชน และมีการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลสู่
โรงเรียนอ่ืน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าหลักการจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดและศูนย์สิ่งแวดล้อม
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ศึกษาของที่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการสร้างและพัฒนาฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.1 ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ส าหรับ
ผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัยหรือการขยายปริมาณและกระจาย
การศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้  ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อยแต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น  
การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านทั้งการต้องพ่ึงพิง
ตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้า ทุนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่
เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญ
หายไปสิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทยสามารถ
พ่ึงตนเองและด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการ
ต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพ
พ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหา
ฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบทรวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และ
ยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี 

2.5.2 พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
 “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี 

พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการเม่ือได้พ้ืนฐานความม่ันคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” (18 กรกฎาคม 2517) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
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 “...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทย
ไม่มีสิ่งที่สมัยใหม ่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน 
มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่
ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน  ๆ ถ้าเรา
รักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) 

พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้  จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร แล้วจึงสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการ
พัฒนาประเทศควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน นั่นคือท าให้ประชาชนในชนบท
ส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อนเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี 2517 คือ เมื่อ 40 ปีที่แล้ว แต่ทิศทางการพัฒนา
มิได้เปลี่ยนแปลง  

“...เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (4 ธันวาคม 2541) 

2.5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชพระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการ
แก้ไข เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ
การกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง  ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและมีปัญหาซับซ้อนเนื่องจากความผิดพลาดใน
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการบริการละเลยการพัฒนาภาค
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมท าให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจอ่อนแอ ส่งผลกระทบไปอย่างกว้างขวาง ประชาชนต้องแบกรับหนี้สินและภาระค่าใช้จ่ายที่
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เพ่ิมขึ้นประชาชนว่างงานและตกงานหรือถูกเลิกจ้าง เนื่องจากการปิดกิจการหรือลดผลผลิตทาง
ภาคอุตสาหกรรมท าให้ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิล าเนาหรือชนบทที่พ่ึงพิงภาคเกษตรกรรม 

2.5.4 ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความหมายของค าว่า เศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานค าจ ากัดความของค าว่า เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างครอบคลุมและ
ลึกซึ้งมาก โดยส่วนหนึ่งของความหมายนั้นได้ทรงด ารัสไว้ว่า 

“ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่มีในต าราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอ่ืน
แต่ไม่ใช้ค านี้” แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมาช้านานในรูปของหลักการสร้างความ “พออยู่พอกิน” “ค าว่าพอเพียง” มีความหมาย
กว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้ของตัวเอง มีความหมายว่า “พอมีพอกิน”...วันนั้นได้
พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีนี้ก็แปลว่า “เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง” ถ้าแต่ละคนมี
พอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดี... พอเพียงก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่
หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ...เพียงก็คือพอเท่านั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็จะมีความโลภน้อยก็
จะเบียดเบียนคนอ่ืนน้อย...พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคน
อ่ืนต้องให้พอประมาณพูดจาก็พอเพียงท าอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็
แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล...” พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2541 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน
จากกระแสพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดการระดมความคิดในวงกว้างจากทุกฝ่าย  อาทิ 
นักวิชาการ ข้าราชการ ปราชญ์ นักคิดทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
น้อมน าเอากระแสพระราชด าริมาปฏิบัติ และหาวิธีการที่จะผลักดันให้บังเกิดผลส าเร็จ ซึ่งต่อมาบุคคล
เหล่านี้ก็ได้ให้ความหมายและแง่คิดของค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงไว้มากมายดังนี้ 

ประเวศ วะสี (2541) ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับ
ทุกคนมีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปัญญาพอเพียงเกิดความสมดุล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุลหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน ไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วน แต่เป็น
เศรษฐกิจที่อยู่บนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ 

สุรเกียรติ เสถียรไทย (2542) ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เป็นปรัชญาของ
การพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีฐานคิดส าคัญที่การพัฒนาคนในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ควบคู่ไปกับการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้การพัฒนาคนจะต้องเริ่มที่การพัฒนา
ความคิดและจิตใจของคน ให้รู้จักกิน รู้จักใช้ ตามอัตภาพและความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 

วรนุช อุษณกร (2544) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ เอาไว้
ว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมืองรัฐประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งในการผลิต
สินค้าและบริการทุกชนิด เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะตามอัตภาพ และที่ส าคัญคือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุ



45 

นิยม มีอิสรภาพเสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางใน
การด ารงชีวิต 

อภิชัย พันธเสน (2550) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบละความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับให้มี
จิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2550) กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของ
ชุมชนเมืองรัฐประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ 
ได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพ่ึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้ โดยไม่เดือดร้อนก าหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณ
ตน ตามฐานะตามอัตภาพและที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ 
ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใดยึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพ้ืนฐานของ
ความมั่นคงในการด ารงชีวิตที่ส่งผลให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติตนในการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
อดออม มีความเพียงพอ พออยู่พอกิน และพอใช้ ในการด ารงชีวิตในประจ าวันมีความพอเพียงใน
ครอบครัวชุมชนมีความเข้มแข็งช่วยตนเองได้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนใน
ศาสนามีสังคมท่ีสงบสุขกินดีอยู่ดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

2.5.5 กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” กล่าวคือ 

3 ห่วง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยที่ทั้งหมด
นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 เงื่อน คือ การมีความรู้และคุณธรรมด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณจากพระราช
ด ารัส ด้านความประหยัด ประมาณรู้ว่าสิ่งใดควรจ่ายออกไปและสิ่งใดควรรักษาไว้โดยใช้การประมาณ
ทั้งประมาณตนและประมาณสถานการณ ์

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ รู้จักประมาณตนและประมาณสถานการณ์ ประการส าคัญ คือ 
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ต้องพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล โดยใช้ความเป็นกลางเที่ยงตรงปราศจากอคติพิจารณาเหตุผลได้รอบ
ด้านและมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล สามารถประมาณได้อย่าง
เหมาะสม เพราะไม่ประมาท มีการเตรียมพร้อมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ อยู่ เสมอ
เช่นเดียวกับการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อย่างเช่น ความมีสติรู้และความสงบภายในใจอยู่เสมอ นอกจากนี้ การ
ตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องมเีงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ อาศัย
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
รอบด้านความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
และความระมัดระวัง ในขั้นปฏิบัติการเรียนรู้อย่างรอบด้าน คือ การเรียนรู้ตั้งแต่รู้เข้าใจและประยุกต์ 
หรือบูรณาการใช้รู้ คือ รู้ในหลักวิชาตามที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี จากนั้นจึงน ามาพิจารณาให้เกิดการ
เข้าใจกลายเป็นความรู้ของตนเอง และน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนที่
จะน าเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไป 

2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตและคุณธรรมต่าง  ๆ ที่ช่วยก ากับ 
การด าเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ ฯลฯ ก่อนที่จะท าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนและสังคม ใคร่ขอ
กล่าวถึง สถานการณ์ปัญหาสังคมพระเจ้าอยู่หัวพระราชด ารัสถึงความสามัคคีให้ยึดเหนี่ยวไว้ในยาม
สังคมมีความเปลี่ยนแปลง ความสามัคคีก็คือภูมิคุ้มกันหนึ่งที่จะช่วยให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวคิดนี้ เพ่ือใช้
ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีข้อความที่ส าคัญตอนหนึ่งว่า “การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน 
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมื่อได้
พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้น
ที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว 
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึน้ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด” 

พระบรมราโชวาทชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีความสอดคล้องกับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชน อาจท าให้เกิดปัญหาได้จึงทรงเน้นการพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้น
ก่อน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้
สูงขึ้นจากแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแนวทางที่
มุ่งให้คนไทยด ารงตนโดยยึดหลักของความสมถะพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งแนวพระราชด ารัสล้วนแต่
เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกับการน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทอันได้แก่ 
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“...การเป็นเสือนั้นมันไม่ส าคัญส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการ
เป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองให้ได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองจะต้อง
ทอผ้าใส่ให้ตัวเอง ส าหรับครอบครัวอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องมี
เศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนการผลิตที่พอเพียงท าได้...” 

อภิชัย พันธเสน (2542) กล่าวว่า  การท าความเข้าใจกับพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น มิควรจะน าเฉพาะเนื้อความของพระราชด ารัส
มาพิจารณาเท่านั้นแต่จ าเป็นจะต้องเข้าใจบริบททางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจในขณะที่มีพระราช
กระแสรับสั่งด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวนั้น จะสะท้อนความห่วงใยที่พระองค์มี
ต่อสถานการณ์ในบ้านเมือง ขณะนั้นพระราชกระแสรับสั่งจึงถือเป็นการให้สติหรือให้ข้อคิดแก่คณะ
รัฐบาลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน นักธุรกิจ ตลอดพสกนิกรทั่วประเทศให้กลับ
น าไปคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง เพ่ือช่วยกันหาทางปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นหลังจากที่ได้
พระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 แล้วพระองค์ท่านได้ทรงเน้นอีกครั้งใน
พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมดังที่ได้อัญเชิญมาแสดงไว้แล้วพระองค์ท่านทรงย้ าว่า “เรามีพออยู่
พอกิน” พร้อมทั้งยังขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินและมีความสุขเพราะ
ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีความสงบที่แท้จริง  เนื่องจากคนเป็นจ านวนมากไม่พออยู่พอกิน 
อันเนื่องมาจากประโยชน์ของการพัฒนาส่วนใหญ่ของประเทศไทยไปตกอยู่กับคนส่ วนน้อยในสังคม
พร้อมทั้งทรงขอทุกคนท างาน “ตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้เพ่ือจะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอ
กินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด” พร้อมกันนั้น พระองค์ได้ทรงอธิบายความหมายของค าว่า “พอเพียง” 
ว่าความหมายพอมีพอกินเมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็
แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง 

“ค าว่า พอเพียงมีความหมายกว้างขวางกว่าความสามารถในการพ่ึงตัวเองหรือ
ความสามารถในการยืนบนขาของตัวเอง เพราะความพอเพียง หมายถึง การที่มีความพอ คือ มีความ
โลภน้อยเมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดนี้มีความคิดว่าท าอะไรต้อง
พอเพียงหมายความว่า พอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อาจจะเป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมี
มากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเบียดเบียนคนอ่ืนพร้อมกันนั้นพระองค์ก็สรุปในที่สุดว่าความ
พอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล” 

จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรง
อธิบายความหมายของค าว่า เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามที่กล่าวมาแล้วนั้น มีความลึกซึ้งและเหมาะสม
ต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความส าคัญของ
แนวคิดดังกล่าว จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่าง ๆ 
สรุปออกมาเป็นนิยามความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญาน าทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจในหลักปรัชญาและ
น าไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
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ราชานุญาตตามท่ีขอพระมหากรุณา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง (2547, น. 3-4) ได้น ามากล่าวไว้ดังนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง  ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้
สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ครอบคลุมเนื้อหาสาระของการด าเนินชีวิตในวงกว้าง ทั้งในส่วน
ของเศรษฐกิจพึ่งตนเองและเศรษฐกิจชุมชน 

ประเวศ วะสี (2542) นักวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็ได้เสนอแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้  “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้
หมายถึงการไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ค้าขาย ๆ ไม่ผลิตไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ แต่หมายถึงความ
พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน คือ 

1. พอเพียงส าหรับทุกคนทุกครอบครัวไม่ทอดทิ้งกัน 
2. จิตใจพอเพียงสามารถที่จะรักและเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นได้ 
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง ได้แก่ การรู้จักที่จะอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 

ตัวเพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการยังชีพและท ามาหากินในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ชุมชนเข้มแข็งเพียงพอ คือ การที่ชุมชนสามารถรวมตัวกันมีความสามัคคีต่อกัน

เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงรวมตัวกันเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง  ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ง่ายดายส่งผลให้ชีวิตมีความสุขมีชีวิตที่ดี 

5. ปัญญาพอเพียงมีการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกันและสามารถปรับตัวต่อสภาวการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง คือ การที่กลุ่มชนมีวิถีการด าเนินชีวิตที่สัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมและรากฐานทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งการด าเนินชีวิตภายใต้รูปแบบของการมี
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ที่ร้ายแรงต่อคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ต่อครรลองชีวิตของตนทั้งสิ้น 

7. มีความม่ันคงในชีวิตพอเพียงไม่ใช่วูบวาบเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเพราะ
สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางจิตใจของมนุษย์เราทั้งสิ้น เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เรามีความมั่นคง
ในชีวิตพอเพียง ก็จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่สุขภาพจิตดีสามารถอดทนต่อสภาวะที่เกิดขึ้นและผันผวนได้
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เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจสายกลาง ท าให้มองเห็น
โดยภาพรวมได้ว่า การจะด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นส าคัญอยู่ที่ความพึงพอใจในสิ่งที่ตน
เป็นพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมใด ๆ สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นแนวทางท่ีเอ้ือประโยชน์และ
เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย ซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวมั่นคงได้ 

2.5.6 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน 
การพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอพียง คือ การพัฒนาให้แต่ละคนมีหลักคิดและ

หลักปฏิบัติในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้คุณธรรมน าความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชน 
ชาติให้สามารถพ่ึงตนเองได้  และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลตลอดจนพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการฝึกให้คน คิด พูด
ท าอย่างพอดีพอเหมาะพอควรบนหลักเหตุผล ไม่ประมาทโดยใช้สติและปัญญาในทางที่ถูกต้องเพ่ือ
เพ่ิมทางเลือก และพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่
เบียดเบียนตัวเองและผู้ อ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบสุข รู้รักสามัคคีอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และมีค่านิยมที่ดีงามร่วมรักษาคุณค่าของความเป็นไทย จากการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ภายในบ้านเมืองไทยของเราขณะนี้ ท าให้มองเห็นกระจ่างชัด
ขึ้นว่าบ้านเมืองของเรานั้นมิได้มีหรือประสบปัญหาแต่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ยังมีปัญหา
ด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น ด้านการศึกษาก็มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพในการจัดการศึกษาจนต้องมีการ
ปฏิรูป ซึ่งแม้จะดูว่าช้าไปแล้ว แต่ก็ยังดีกว่าไม่คิดท าปัญหาที่ เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยในปีนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งด้านการพระศาสนาที่น่าจะสร้างความสุขสงบสันติให้เกิดขึ้น
ในศาสนิกชนได้ก็ยังกลับมีปัญหา มิใช่แต่เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นบางศาสนาก็ถึงกับจะให้มีการ
ถอดถอนประมุขของศาสนาเลยทีเดียว 

จะเห็นและรู้สึกได้ว่า บ้านเมืองของเราในขณะนี้ มีปัญหาแทบจะทุกด้านที่ต้องการ
การแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว เพราะไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาของชาติก็คงไม่ผิด ปัญหาหนึ่งอาจเป็นต้นเหตุของอีกปัญหาหนึ่งหรือไปเสริมให้ปัญหาอ่ืน
รุนแรงหนักและสาหัสขึ้นก็ได้ ถ้าหากวิเคราะห์ต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงเหล่านี้  แล้วพอจะแน่ชัดที่จะ
สรุปได้ว่ามาจาก “คุณภาพของคน” เป็นส าคัญที่สรุปเช่นนี้มิใช่ว่าสติปัญญาความเฉลียวฉลาดและ
ความสามารถของคนไทยเราจะด้อยกว่าคนเชื้อชาติใดในโลกนี้ก็หาไม่ แต่เมื่อใดที่คนไทยเรา (คนเก่ง 
ๆ) มาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ (กรรมการ) เป็นพรรคหรือจะต้องใช้การประสานสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (ทั้งภายในหรือภายนอกก็ตาม) แล้วก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งไม่ยอมลดรากัน
เกิดข้ึนเสมอ ๆ อย่างผิดปกติไม่รู้รักสามัคคีไม่ยอมรู้แพ้รู้ชนะหรือแพ้ชนะกันไม่เป็นไม่แยกแยะว่าสิ่งใด
คือประโยชน์ส าคัญของชาติหรือส่วนรวมเช่นนี้เป็นต้น เครื่องมือส าคัญที่จะใช้พัฒนาคนให้มีคุณภาพดี
เพ่ือคนที่มีคุณภาพดีจะได้ไปพัฒนาชาตินั้น ก็คือการศึกษาการให้การศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยพัฒนา
คนให้มีคุณภาพดี คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี สมกับค านิยามอย่างหนึ่งที่ว่า การศึกษา คือ การเจริญ
งอกงาม (Education is Growth) ซึ่งครูจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า การศึกษานี้โดยอาศัยแนวพระราชด าริด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงชี้แนะไว้ว่า “การพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้นย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของ
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ส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้วส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วย
ปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษาการศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการ 
(Academic Learning) ส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัย (Spiritual Development)  ให้เป็นผู้มีจิตใจ
ใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน
เพ่ือให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการ และมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้
เป็นไปในทางที่ถูกท่ีควรและอ านวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์” 

2.5.7 เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล 
เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล หมายถึง ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่าง 

ไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามอัตภาพ และที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วัตถุนิยมมีอิสรภาพเสรีภาพไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด หันมายึดทางสายกลางในการด ารงชีวิต เมื่อเริ่ม
จากตนเองได้แล้วก็ขยายผลไปสู่ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว คือ การพอมีพอกิน 
ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ฝืดเคือง นักส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน คือ การที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองได้ ประชาชนมีการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจเป็นกลุ่มสัจจะกลุ่มออมทรัพย์กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ มีการพัฒนาชุมชนอย่างสมดุลและผสมผสาน ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจ 
นอกจากนั้น ยังต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม ลด
รายจ่ายให้น้อยลง ซึ่งท าได้โดยการลดละเลิกอบายมุขต่าง ๆ มีการให้ความรู้สร้างจิตส านึกรู้ตระหนัก
และปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยยึดทางสายกลางรู้จักพอพอดี  
พอประมาณ พอใจ มีความเมตตา เอ้ืออาทรต่อกันร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน 
ไม่มุ่งท าร้ายกัน ประกอบสัมมาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้ เพ่ือน าไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ไม่ตกเป็นทาสอบายมุขวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ถ้าประชาชนในชาติสามารถท าตาม
แนวทางที่ให้ไว้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ เมื่อบุคคลครอบครัวชุมชนสามารถหลุดพ้น
จากความยากจนพ่ึงตนเองได้ สิ่งที่ตามมาคือประเทศชาติเจริญและพัฒนาขึ้นเศรษฐกิจพอเพียง จึง
เป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงในการด ารงชีวิตส่งผลให้สามารถใช้หลักการพ่ึงเองได้ (สุ เมธ ตันติเวชกุล, 
2543) 

2.5.8 การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันต้องค านึงถึงความพอประมาณในการด ารงชีวิตในด้าน

ต่าง ๆ ทั้งด้านการบริโภคการกินอยู่หลับนอนการเข้าสังคมการใช้เวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่โดย
เน้นการพ่ึงตนเองเป็นเบื้องต้น การท าอะไรที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง การใช้เหตุผลเป็นพ้ืนฐานใน
การตัดสินใจและการกระท าต่าง ๆ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
ไม่ท าอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปจนท าให้ตนเองหรือคนรอบข้างเดือดร้อนในภายหลัง การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
และใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังความซื่อสัตย์  ความไม่โลภ ความรู้จักพอ ความ
ขยันหมั่นเพียร การไม่เบียดเบียนกัน การรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

การมีความสุขในชีวิตของคนแต่ละบุคคลไม่ใช่เรื่องที่ไม่สามารถกระท าได้  แต่ละ
บุคคลมีความสุขในวิถีทางหรือการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันทั้งนั้น แต่ถ้าบุคคลใดมีการด าเนินชีวิตที่ 
ไม่เหมาะสมหรือเลือกใช้วิธีผิดในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างความสุขให้กับชีวิตนั้นบุคคล
นั้นก็อาจจะหลงทางหรือไม่อาจจะพบกับความสุขในชีวิตได้เลย 
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เพ็ญศรี เปลี่ยนข า (2550) ได้ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ดังนี้ 

1. ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการ
ด ารงชีวิตอย่างจริงจัง 

2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน
ในการด ารงชีพกต็าม 

3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขาย ประกอบอาชีพ
แบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 

4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก โดยต้องขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 

5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลาย 
เพราะยังมีจ านวนบุคคลมิใช่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากความละอาย 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) กล่าวว่า การจะน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลในการด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไรและมีหลักการส าคัญอะไรบ้างที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางใน
ภาคปฏิบัติ  ตลอดจนเห็นถึงประโยชน์จากการที่จะน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการด าเนินชีวิตต่าง ๆ ร่วมกับผู้อ่ืน โดยค านึงถึงการพ่ึงตนเองเป็นเบื้องต้นก่อนการ
กระท าอะไรที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งการใช้เหตุผลเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระท า  
ต่าง ๆ เพ่ือพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและไม่ท าอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปมีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและ
ใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรู้จักพอไม่โลภรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะ
เห็นได้ว่าการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตด้วยความ
ถูกต้องสุจริต การกระท าอะไรที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง การใช้เหตุผลเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ
และการกระท าต่าง ๆ เพ่ือพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการด าเนินชีวิตในแนวทางที่ดีข้ึน 

2.5.9 การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพ่ึงตนเองเป็นทฤษฎีที่มุ่งช่วยให้บุคคลแก้ปัญหาการด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพา

ตนเองเลี้ยงตนให้อยู่รอดอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะดูแลและพ่ึงพา
ตนเองและควรมีความรับผิดชอบในชีวิตและการด ารงชีวิตของตนซึ่งหากทุกคนถือเป็นความ
รับผิดชอบและมีความสามารถที่จะเลี้ยงตนเองให้อยู่รอดอยู่ดีได้  ก็จะไม่เป็นภาระหรือก่อความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืนและสังคมในที่สุด  ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลไม่รับผิดชอบหรือไม่มี
ความสามารถในการพ่ึงตนเองแล้วก็จะเดือดร้อนถึงผู้ อ่ืนเป็นภาระและเป็นปัญหาต่อสังคมต่อไป 
การพ่ึงตนเองจึงเป็นการด ารงชีวิตที่เหมาะสมเพราะเป็นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนกันและกัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราโชวาทมีพระราช
ด ารัสเกี่ยวกับหลักการพึ่งตนเองสรุปดังนี้ (รงค์ ประพันธ์พงศ์, 2550) 

1. พ่ึงตนเองทางจิตใจ หมายถึง คนที่มีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริตธรรม
แม้ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตแต่ก็มิได้ท้อแท้ 
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2. พ่ึงตนเองทางสังคม หมายถึง การสร้างชุมชนหรือสังคมด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันทุกคนท าหน้าที่อย่างเต็มที ่เพ่ือให้งานรุดหน้าพร้อมเพรียงกัน 

3. พ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การส่งเสริมความสามารถของผู้คนใน
ท้องถิ่นในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. พ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี หมายถึง การส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองและทดสอบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

5. พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้นแม้ 
ไม่มีเงินก็ยังมีทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ข้าว ผัก ปลาและผลไม้ เพ่ือการยังชีพและสามารถน าไปสู่ 
การพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป 

 
2.6  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2.6.1 ทฤษฎี “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 จากการที่ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้อย่างสม่ าเสมอ ท าให้

ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ราษฎรในพ้ืนที่แถบนี้มีความเดือดร้อนจากปัญหานานัปการ 
โดยเฉพาะการท ามาหากินที่ฝืดเคืองในหลายจังหวัด ในปี พ.ศ. 2517 ราษฎรหลายแห่งในจังหวัด
นราธิวาสได้กราบบังคมทูลร้องทุกข์ถึงความเดือดร้อนที่ต้องประสบปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนที่เกิดจาก
น้ าไหลบ่ามาจากป่าพรุ จนไม่สามารถท ามาหากินได้ และปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินของ
เกษตรกร 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ทรงเรียกว่า “แกล้งดิน” จึงมีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นหน่วยด าเนินการสนองพระราชด าริในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินก ามะถัน เริ่มจากวิธีการ “แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยการท าให้ดิน
แห้งและเปียกสลับกันไป เพ่ือเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารประกอบก ามะถัน ที่
เรียกว่า “สารไพไรท”์ ให้ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ แล้วปลดปล่อยก ามะถันออกมา ท าให้ดิน
เป็นกรดจัดจนถึงขั้น “แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” จนกระทั่งถึงจุดที่พืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่สามารถ
เจริญงอกงามให้ผลผลิตได้ หลังจากนั้นจึงให้หาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจได้ ซึ่งวิธีการแก้ไขดินเปรี้ยวจัด ตามแนวพระราชด าริ มีดังนี้ 

1. การแก้ไขโดยวิธีการควบคุมระดับน้ าใต้ดินเพ่ือป้องกันการเกิดกรดก ามะถัน โดย
พยายามควบคุมน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์อยู่ เพ่ือมิให้สารประกอบไพไรท์
ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) วางระบบการระบายน้ าทั่วทั้งพ้ืนที ่
2) ระบายเฉพาะส่วนบนออก เพ่ือชะล้างกรด 
3) รักษาระดับน้ าในคูระบายน้ าให้อยู่ในระดับต่ ากว่า 1 เมตร จากผิวดินตลอด

ทั้งป ี
การด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นจะประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องมีการวางระบบ

การระบายน้ าควบคู่ไปกับการจัดระบบชลประทานที่เหมาะสม กล่าวคือ ระบบการระบายน้ า จะช่วย
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ป้องกันไม่ให้น้ าท่วม และช่วยระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ ระบบชลประทาน จะช่วยส่งเสริมให้น้ าชะล้าง
ความเป็นกรด และรักษาระดับน้ าใต้ดินให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 

ตัวอย่างความส าเร็จของวิธีการควบคุมระดับน้ าใต้ดิน คือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ า
บางนรา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ท าการก่อสร้างประตูระบายน้ าปิดกั้นแม่น้ าบางนรา 2 ประตู 
เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยบริเวณสองฝั่งแม่น้ าและกักเก็บน้ าจืดไว้ในแม่น้ า เพ่ือใช้ในการเกษตร 
อุปโภค และบริโภค ช่วยป้องกันไม่ให้น้ าเค็มจากปากแม่น้ าไหลเข้าไปยังแม่น้ าส่วนใน และช่วยควบคุม
ระดับน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ าไม่ให้ลดต่ าลง ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดกรดจากดินเปรี้ยว
จัดที่พบอยู่ท่ัวไปในบริเวณท่ีราบลุ่มของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย 

2. วิธีการปรับปรุงดินอันเนื่องมาจากพระราชด าริ “แกล้งดิน” สามารถเลือกใช้ได้  
3 วิธีการ ตามแต่สภาพของดินและความเหมาะสม คือ 

วิธีการที่ 1: ใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด ดังนี้ 
1) การใช้น้ าชะล้างดิน เพ่ือล้างกรด ท าให้ค่า pH เพ่ิมข้ึน โดยวิธีการปล่อยน้ าให้

ท่วมขังแปลง แล้วระบายออกประมาณ 2-3 ครั้ง  
2) ทิ้งช่วงการระบายน้ า ประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
3) ดินจะเปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือฤดูแล้ง ดังนั้น การชะล้างควรเริ่มในฤดูฝน 

เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าชลประทาน 
4) การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด ต้องกระท าต่อเนื่องและต้องหวังผลในระยะ

ยาว ไม่ใช่กระท าเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น  
5) วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด แต่จ าเป็นต้องมีน้ ามากพอที่จะใช้ล้างดินควบคู่

ไปกับการควบคุมระดับน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีไพไรท์มาก 
วิธีการนี้ เมื ่อล้างดินเปรี ้ยวให้คลายลงแล้ว ดินจะมีค่า ph เพิ่มขึ ้น อีกทั ้ง

สารละลายเหล็กและอลูมินั่มที่เป็นพิษเจือจางลงจนท าให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะถ้า
หากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตจะสามารถให้ผลผลิตได้ 

วิธีการที่ 2: การแก้ไขดินเปรี้ยว โดยการใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน มี
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ใช้วัสดุปูนที่หาได้ง่ายในท้องที่ เช่น ใช้ปูนมาร์ล (Marl) ส าหรับภาคกลาง หรือ
ปูนฝุ่น (Lime Dust) ส าหรับภาคใต้ หว่านให้ทั่ว 1-4 ตันต่อไร่ แล้วไถแปรหรือพลิกกลบดิน 

2) ปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเป็นกรดของดิน 
วิธีการที่ 3: การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ าชะล้างและควบคุมระดับน้ าใต้ดิน 

เป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพ้ืนที่ซึ่งดินเป็นกรดจัดรุนแรง และถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง
ว่างเปล่าเป็นเวลานาน มีขั้นตอนปฏิบัติ คือ  

1) การใช้ปูนเป็นการกระตุ้นครั้งแรกให้น้ าท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการ
ใช้ปูนทั่วไปเพียง 1-2 ตันต่อไร่  

2) ท าการไถกลบ 
3) ใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด 
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4) ควบคุมน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์มาก เพ่ือไม่ให้
ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนปลดปล่อยกรดออกมา  

3. การปรับสภาพพ้ืนที่เนื่องจากพ้ืนที่ดินเปรี้ยวมีสภาพราบลุ่ม ดังนั้น การระบายน้ า
ออกจากพ้ืนที่จึงท าได้ล าบาก การปรับสภาพพ้ืนที่จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งโดยทั่วไป 
มี 2 วิธี คือ  

1) การปรับระดับผิวหน้าดิน โดยการปรับระดับผิวหน้าดินให้มีความลาดเอียง
พอที่จะให้น้ าไหลออกไปสู่คลองระบายน้ าได้หรือจัดรูปและตกแต่งแปลงนาหรือกระทงนาและคันนา
เสียใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าและระบายน้ าออกไปได้หากต้องการ 

2) การยกร่องปลูกพืช เป็นวิธีการใช้ส าหรับการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล หรือ 
ไม้ยืนต้น ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง แต่การที่จะยกร่องปลูกพืชให้ได้ผล จ าเป็นต้องมีแหล่งน้ า
ชลประทาน เพื่อใช้ขังในร่องและถ่ายเทน้ าได้เมื่อน้ าในร่องเป็นกรดจัด 

วิธีการขุดท้องร่อง จ าเป็นต้องทราบเสียก่อนว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีดินชั้นเลนที่มี
สารประกอบไพไรท์มากอยู่ในระดับใด เมื่อทราบแล้วให้ขุดลึกเพียงแค่ระดับดินเลน ซึ่งโดยทั่วไประดับ
ความลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร ซึ่งขั้นตอนในการขุดร่องสวน พอสรุปได้ดังนี้ 

1) วางแนวร่องให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูก ซึ่งโดยทั่วไป สันร่องสวนจะ
กว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนท้องร่องกว้างประมาณ 1-1.5 เมตร 

2) ระหว่างร่องที่จะขุดคู ให้ใช้แทรกเตอร์ปาดหน้าดินมาวางไว้กลางสันร่อง หน้า
ดินของดินจะเปรี้ยวจัด ส่วนใหญ่จะมีอินทรียวัตถุสูง และค่อนข้างร่วยซุย จึงมีประโยชน์มากหาก
น ามากองไว้ช่วงกลางสันร่อง มิฉะนั้นหน้าดินดังกล่าวจะถูกดินที่ขุดขึ้นมาจากคูกลบเสียหมด 

3) ขุดดินจากคูที่วางแนวไว้มากลบบริเวณขอบสันร่อง ซึ่งหน้าดินถูกปาดออกไป
แล้ว การท าเช่นนี้จะท าให้เกิดสันร่องสูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร เหมาะที่จะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
ต่าง ๆ 

4) เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าท่วม ควรมีคันดินล้อมรอบสวน คันดินควรอัดแน่น เพ่ือ
ป้องกันน้ าซึม และควรมีระดับความสูงมากพอที่จะป้องกันน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

5) จ าเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ า เพ่ือสูบน้ าเข้า-ออก ได้ตามความประสงค์ 
โดยทั่วไปแล้ว น้ าที่จะน าเอาไปขังในร่องสวน หากปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 เดือน จะแปรสภาพเป็น
กรดจัด จึงควรมีการถ่ายเทน้ าออก 3-4 เดือนต่อครั้ง แล้วดูดน้ าชลประทานเข้าในร่องสวน เพ่ือใช้รด
ต้นไม้ดังเดิม 

การยกร่องปลูกพืชยืนต้นหรือไม้ผล จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงการเกิดน้ าท่วม
ในพ้ืนที่นั้น ๆ หากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมสูงไม่ควรท า เพราะไม้ผลเป็นพืชที่ให้ผลระยะยาว 
หรืออย่างน้อย 5-10 ปี ถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นมาจะสร้างความเสียหายให้แก่สวนพืชได้รับความเสียหาย 
และเงินท่ีลงทุนไปจะสูญเปล่า 

ถ้าคิดว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย การยกร่องปลูกพืชอาจยกร่ อง
แบบเตี้ย ๆ ปลูกพืชล้มลุกหรือพืชผักแทน โดยสามารถปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับข้าวได้ 

วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร 
1. วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อใช้ปลูกข้าว แบ่งเป็น 2 เขต คือ 
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1) เขตชลประทาน : 
- ดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0 ใช้ปูน อัตรา ประมาณ 1.5 ตันต่อไร่ 
- ดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0-4.5 ใช้ปูน อัตรา ประมาณ 1 ตันต่อไร่ 

2) เขตเกษตรน้ าฝน 
- ดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0 ใช้ปูน อัตรา ประมาณ 2.5 ตันต่อไร่ 
- ดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0-4.5 ใช้ปูน อัตรา ประมาณ 1.5 ตันต่อไร่ 

ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยว 
1) หลังจากหว่านปูนแล้ว ให้ท าการไถแปร 
2) ปล่อยให้น้ าแช่ขังในนา ประมาณ 10 วัน 
3) ระบายน้ าออกเพ่ือชะล้างสารพิษ 
4) ขังน้ าใหม่เพ่ือรอปักด า 

2. วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อใช้ปลูกพืชล้มลุก 
1) การปลูกพืชผัก มีวิธีการ คือ 

(1) ยกร่องสวน โดยให้สันร่องมีขนาดกว้าง ประมาณ 6-7 เมตร มีคู
ระบายน้ ากว้าง 1.5 เมตร และลึกประมาณ 50 เซนติเมตร หรือลึกพอดีถึงระดับชั้นดินเลนที่มี
สารประกอบไพไรท์มาก 

(2) ไถพรวนดินและตากดินท้ิงไว้ 3-5 วัน 
(3) ท าแปลงย่อยบนสันร่อง โดยยกแปลงให้สูง ประมาณ 25 -30 

เซนติเมตร กว้างประมาณ 1-2 เมตร เพ่ือระบายน้ าบนสันร่องและเพ่ือป้องกันไม่ให้แปลงย่อยแฉะเมื่อ
รดน้ าหรือเม่ือมีฝนตก 

(4) ใส่วัสดุปูนเพ่ือลดความเป็นกรดของดิน คือ ใช้หินปูนฝุ่นหรือดินมาร์ล 
อัตราประมาณ 2-3 ตันต่อไร่ หรือประมาณ 2 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร โดยการคลุกเคล้าปูนให้
เข้ากับดินและทิ้งไว้ 15 วัน 

(5) ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย อินทรีย์ ในอัตรา 5 ตันต่อไร่  หรือประมาณ  
3 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร โดยใส่ก่อนปลูก 1 วัน เพ่ือปรับปรุงดินให้ร่วยซุย มีโครงสร้างดี 

2) การปลูกพืชไร่บางชนิด 
การปลูกพืชไร่บางชนิด สามารถท าได้ 2 วิธี คือ ยกร่องสวน และแบบปลูก

เป็นพืชครั้งที่ 2 หลังจากการท านาไปแล้ว การปลูกพืชไร่แบบยกร่องสวนเป็นการปลูกพืชไร่แบบถาวร 
จึงมีวิธีเตรียมพื้นที่แบบเดียวกับการปลูกพืชผักดังกล่าวมาแล้ว ส าหรับการปลูกพืชไร่หลังฤดูท านา ซึ่ง
อยู่ในช่วงปลายฤดูฝน หรือหลังจากฝนหยุดตกไปแล้ว การเตรียมพ้ืนที่เหมือนกับการเตรียมเพ่ือการ
ปลูกพืชไร่ทั่ว ๆ ไป แต่อาจต้องยกแนวร่องปลูกพืชไร่ให้สูงกว่าการปลูกพืชบนที่ดินดอน ประมาณ  
10-20 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าแช่ขัง ถ้ามีฝนตกลงมาอย่างผิดฤดูกาล ถ้าพ้ืนที่ดินนั้นได้รับการ
ปรับปรุง โดยการใช้ปูนมาแล้ว คาดว่าคงไม่จ าเป็นต้องใช้ปูนอีก 

3. วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อใช้ปลูกไม้ผล 
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1) สร้างคันดินกั้นน้ าขนาดใหญ่ล้อมรอบแปลง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ือระบายน้ าออกตามต้องการ ขนาดของเครื่องสูบน้ าขึ้นอยู่กับปริมาณ
พ้ืนที่ที่จะสูบและปริมาตรน้ าที่ตกลงมาเป็นประจ าในช่วงฤดูฝน 

2) ท าการยกร่องปลูกพืชตามวิธีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่มีดินเปรี้ยวจัด เพ่ือปลูก
ไม้ผลดังที่กล่าวมา  

3) น้ าในคูระบายน้ าจะเป็นน้ าเปรี้ยวต้องท าการะบายออกเมื่อเปรี้ยวจัด และ
สูบน้ าจืดมาแทนใหม่ ช่วงเวลาถ่ายน้ า ประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้ง 

4) ควบคุมระดับน้ าในคูระบายน้ าไม่ให้ต่ ากว่าชั้นดินเลนที่มีสารประกอบ 
ไพไรท์มาก เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่จะท าให้ดินมีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน 

5) ใส่ปูน อาจเป็นปูนขาว ปูนมาร์ล หรือหินปูนฝุ่น โดยหว่านทั่วทั้งร่องท่ีปลูก 
อัตราประมาณ 1-2 ตันต่อไร่  

6) ก าหนดระยะปลูกตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด  
7) ขุดหลุมปลูกขนาด กว้าง ยาว และลึก 50-100 เซนติเมตร แยกดินชั้นบน

และดินชั้นล่างไว้ต่างหาก ตากท้ิงไว้ 1-2 เดือน เพ่ือฆ่าเชื้อโรค เอาส่วนที่เป็นหน้าดินผสมปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยหมัก หรือบางส่วนของดินชั้นล่าง แล้วกลบลงไปในหลุมให้เต็ม ปุ๋ยหมักใส่ในอัตรา 1 กิโลกรัม 
ต่อต้น โดยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับปูนในอัตรา ประมาณ 15 กิโลกรัมต่อหลุม 

8) ดูแลปราบวัชพืช โรค แมลง และให้น้ าตามปกติ ส าหรับการให้ปุ๋ยบ ารุงดิน
ขึ้นอยู่กับความต้องการและชนิดของพืชที่จะปลูก 

2.6.2 ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและการพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก พืชจาก
พระราชด าริ ก าแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน 

การชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดการสูญเสียหน้าดิน ซึ่งประกอบไปด้วย 
สารอาหารที่สะสมในดิน รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ สภาพความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เกิดจากกรณีผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมา น้ าที่ไหลบ่าหน้าดินเป็น
จ านวนมากเช่นนี้ ท าให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป บางครั้งยังเกิดปัญหาดินพังทลาย 
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรกรรมสูง ท าให้ผลผลิตลดลง แม้ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
ปริมาณน้ าฝนมากเพียงพอ จากการไหลบ่าของน้ าฝนเป็นจ านวนมากนี้เอง เมื่อไม่มีสิ่งใดมากั้นชะลอ
ไว้ ท าให้พื้นดินไม่สามารถเก็บกักน้ าฝนได้เต็มที่ และผิวหน้าดินถูกกัดเซาะพังทลายอย่างรุนแรง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและ
สาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาศักยภาพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วย
ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ อีกทั้งเป็นพืชพ้ืนบ้านของ
ไทย วิธีการปลูกใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ เกษตรสามารถด าเนินการได้เอง โดยไม่ต้องให้การดูแลหลัง
การปลูกมากนัก และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอ่ืน  ๆ จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
พระราชด าริให้ด าเนินการศึกษาทดลองเก่ียวกับหญ้าแฝก 

1. หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือน
ก าแพง ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรน ามาศึกษาทดลองปลูก การทดลองปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและพ้ืนที่อ่ืน  ๆ ที่เหมาะสม



57 

อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริและศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. การด าเนินการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก ให้พิจารณาลักษณะภูมิประเทศ 
ซึ่งแบ่งตามลักษณะของพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นท่ีภูเขา ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางของความลาด
ชันและในร่องน้ าของภูเขาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บความชื้นในดิน 

2) การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นท่ีราบให้ด าเนินการในลักษณะ ดังนี้ 
- ปลูกโดยรอบแปลง 
- ปลูกลงในแปลง ๆ ละ 1 หรือ 2 แนว 
- ส าหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ 

3) การปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้ า เพ่ือป้องกันอ่างเก็บน้ าไม่ให้ตื้นเขิน อันเนื่อง  
มาจากตะกอนจากการพังทลายของดิน ตลอดจนช่วยรักษาดินเหนืออ่างและช่วยให้ป่าไม้ในบริเวณ
พ้ืนที่รับน้ าให้ทวีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว 

4) การปลูกหญ้าแฝกเหนือบริเวณแหล่งน้ าเพ่ือเป็นแนวป้องกันตะกอนดินและ
กรองของเสียต่าง ๆ ที่ไหลลงในแม่น้ า 

บันทึกภาพก่อนการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน เพ่ือเห็นผลการศึกษา 
3. ผลของการศึกษาทดลองควรเก็บข้อมูลทั้งทางด้านการเจริญเติบโตของล าต้นและ

ราก ความสามารถในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดินและการเก็บความชื้นในดินและพันธุ์หญ้าแฝก
ชนิดต่าง ๆ ลักษณะของหญ้าแฝก 

หญ้าแฝกมีชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษว่า “Vetiver  Grass” มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ 
คือ หญ้าแฝกดอน (Vetiverianemoralis A. Camus) และหญ้าแฝกหอม (Vetiveriazizanioides 
Nash) เป็นพืชที่มีอายุได้หลายปี ขึ้นเป็นกอแน่น มีใบเป็นรูปขอบขนาน แคบปลายสอบแหลม ยาว 
35-80 เซนติเมตร มีส่วนกว้างประมาณ 5-9 มิลลิเมตร สามารถขยายพันธุ์ได้ ทั้งแบบไม่อาศัยเพศ 
โดยการแตกหน่อจากส่วนล าต้นใต้ดิน และแบบอาศัยเพศ โดยการให้ดอกและเมล็ดได้เช่นกัน ช่อดอก
ที่พบในประเทศไทย สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร แต่การขยายพันธุ์โดยดอกและเมล็ดเป็นไปได้
ค่อนข้างยาก หญ้าแฝกจึงไม่ใช่วัชพืชเช่นหญ้าคา ปกติหญ้าแฝกจะมีการขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็ว โดย
การแตกหน่อจากล าต้นใต้ดิน นอกจากนี้จากการศึกษา พบว่า หญ้าแฝกในบางโอกาสสามารถแตก
แขนงและรากออกในส่วนของก้านช่อดอกได้ เมื่อแขนงดังกล่าวมีการเจริญเติบโตจะเพ่ิมน้ าหนักมาก
ขึ้น ท าให้หญ้าแฝกโน้มลงดินและสามารถเจริญเติบโตเป็นกอหญ้าแฝกใหม่ได้ 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
1. การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดชัน การปลูกแบบนี้

จะเห็นผลดียิ่ง เมื่อหญ้าแฝกมีความเจริญและแตกกอขึ้นเต็มตลอดแนวจนไม่มีช่องว่าง ซึ่งถือว่ามี
ประโยชน์สูงสุด เพราะเม่ือมีน้ าไหลบ่าหรือมีการพัดพาดินไปกระทบแถวของหญ้าแฝก หญ้าแฝกจะท า
หน้าที่ชะลอความเร็วของน้ าลงและดักเก็บตะกอนดินไว้ ส่วนน้ าจะไหลบ่าซึมลงไปสู่ดินชั้นล่างได้มาก
ขึ้น อันจะเป็นการเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่ดินเบื้องล่างและน้ าที่ผิวดินจะไหลผ่านแนวต้นหญ้าแฝกไปได้ 
ส่วนรากหญ้าแฝกนั้นจะหยั่งลึกลงไปในดิน อาจลึกถึง 3 เมตร ซึ่งสามารถยึดดิน ป้องกันการชะล้างได้
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เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการชะล้างแบบเป็นหน้ากระดาน หรือเป็นร่องลึก และแบบอุโมงค์เล็กใต้ดิน 
เมื่อแถวหญ้าแฝกท าหน้าที่ดักตะกอนดินเป็นระยะเวลานานขึ้นจะเกิดการสะสมทับถมกันของตะกอน
ดินบริเวณหน้าแถวหญ้าแฝกเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี กลายเป็นคันดินธรรมชาติไปในที่สุด 

2. การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือแก้ปัญหาการพังทลายของดินที่เป็นร่องลึก เทคนิคการ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือแก้ปัญหาบริเวณร่องลึกโดยการปลูกหญ้าแฝกในแนวขวาง 1 แถว เหนือบริเวณ  
ร่องลึก และใช้ถุงทรายหรือดินเรียงเป็นแนวเพ่ือช่วยชะลอความเร็วของน้ าที่ไหลบ่าในระยะที่แฝกเริ่ม 
ตั้งตัว 

3. การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน โดยเฉพาะทางแถบภาคเหนือและ
ภาคใต้ มาตรการที่เหมาะสม คือ การปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแนวรั้วบริเวณคันคูขอบเขา หรือริม
ขั้นบันไดดินด้านนอก โดยควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวขวางความลาดเทในต้นฤดูฝน โดยการ
ไถพรวนดินน าร่องแล้วปลูกหญ้าแฝกลงในร่องไถ ระยะปลูกระหว่างต้นต่อหลุม 3 -5 เหง้าต่อหลุม 
ระยะห่างระหว่างแถวแฝกจะไม่เกิน 2 เมตร ตามแนวตั้ง หญ้าแฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกัน
ภายใน 4-6 เดือน ในพ้ืนที่แห้งแล้งควรตัดหญ้าแฝกให้สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร เพ่ือเร่งให้มีการ
แตกกอควรตัด 1-2 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ การตัดหญ้าแฝกต้องกระท าในทุกพื้นที่และใช้ใบคลุมดินด้วย 

4. การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ความชุ่มชื้นในดิน เป็นการปลูกไม้ผล
ร่วมกับแถวหญ้าแฝกในระยะแรกเริ่ม หรือปลูกแฝกสลับกับต้นไม้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ เช่น มาเลเซีย
มีการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวในระหว่างแถวปลูกยางพารา เมื่อต้นหญ้าแฝกเจริญเติบโต ประมาณ 1 ปี 
สามารถตัดใบใช้ประโยชน์ในการเป็นวัสดุคลุมดินบริเวณโคนยางพาราเพ่ือรักษาความชุ่มชื้น โดยที่
เศษใบแฝกจะไม่เป็นพาหะของโรคและแมลง การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาความชุ่มชื้นในดิน กระท าได้ 
3 วิธีการ คือ 

1) ปลูกหญ้าแฝกขนานไปกับแถวของไม้ผล ประมาณ 1 เมตร และน าใบของ
หญ้าแฝกมาคลุมโคลนต้น เพ่ือช่วยรักษาความชุ่มชื้นและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

2) ปลูกแบบครึ่งวงกลมรอบไม้ผล ซึ่งทรงเรียกว่า “ฮวงซุ้ย” โดยปลูกเป็นครึ่ง
วงกลมรอบไม้ผลแต่ละต้น รัศมีจากโคนต้นไม้ผล 1.50-2.00 เมตร 

3) ปลูกแบบครึ่งวงกลมหันหน้าเข้าหาแนวลาดชัน แนวหญ้าแฝกจะดัก
ตะกอนดินที่จะไหลบ่าลงมาเก็บกักไว้ที่โคนต้นไม้ 

5. การปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการเสียหายของขั้นบันไดดินหรือคันคูรับน้ า
รอบเขา ในพ้ืนที่ลาดชันมักนิยมปลูกบนขั้นบันไดดินหรือมีการก่อสร้างคันคูดินรอบเขา ซึ่งเป็นการ
ลงทุนสูง การป้องกันการเสียหายโดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวในบริเวณขอบขั้นบันไดดิน หรือคันคู
ดิน 

6. การปลูกเพ่ือควบคุมร่องน้ า โดยการน าหญ้าแฝกไปปลูกในร่องน้ าด้วยการขุด
หลุมปลูกขวางร่องน้ าเป็นแนวตรงหรือแนวหัวลูกศรย้อนทางกับทิศทางไหล ในลักษณะตัว V คว่ า ซึ่ง
ทรงเรียกว่า “บั้งจ่า” เพ่ือควบคุมการเกิดร่องน้ าแบบลึกหรือการปลูกในร่องน้ าล้น โดยปลูกตามแนว
ระดับเพ่ือกักเก็บน้ าและช่วยกระจายน้ าไปใช้ในพ้ืนที่เพาะปลูก ผลของการปลูกหญ้าแฝกแบบนี้จะ
ช่วยดักตะกอนและสามารถชะลอความเร็วของน้ าให้ลดลง 
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7. การปลูกหญ้าแฝกในการป้องกันตะกอนดินทับถมลงสู่คลองส่งน้ า ระบายน้ า
และอ่างเก็บน้ าในไร่นา ตลอดจนปลูกรอบสระเพ่ือกรองตะกอนดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถว
บริเวณสองข้างทางคลองส่งน้ าจะช่วยกันตะกอนดินที่ไหลลงมา ซึ่งในส่วนของการปลูกรอบขอบสระ
เพ่ือกรองตะกอนดินนั้น ใช้วิธีการปลูกตามแนวระดับน้ าสูงสุดท่วมถึง 1 แนว และควรปลู กเพ่ิมอีก  
1-2 แนว เหนือแนวแรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความลึกของขอบสระ ในระยะแรกควรดูแลปลูกแซมให้แถว  
หญ้าแฝกเจริญเติบโตหนาแน่น เมื่อน้ าไหลบ่าลงมาตะกอนดินจะติดค้างอยู่บนแถวหญ้าแฝกส่วนน้ าจะ
ค่อย ๆ ไหลซึมลงสระ และรากหญ้าแฝกจะช่วยยึดดินรอบ ๆ สระ ไม่ให้พังทลายได้ เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกสระด้วย 

8. การปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรม ด าเนินการในโครงการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อม
โทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี และต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการ
ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขวางความลาดเทในดินลูกรังที่เสื่อมโทรมจากการถูกชะล้างของผิวหน้าดิน 
จนกระทั่งเกิดความแห้งแล้งและมีผิวหน้าดินแข็ง ขาดพืชพรรณธรรมชาติปกคลุม การปลูกหญ้าแฝก
แบบนี้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ าไหลบ่า ท าให้น้ าซึมลงดินได้ลึก เกิดความชุ่มชื้น ต้นไม้สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี 

9. การปลูกในพ้ืนที่ดินดาน ด าเนินการศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
ทรายแข็ง ดินเหนียว หินปูน และแร่ธาตุต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นแผ่นแข็งคล้ายหิน ยากที่พืชชั้นสูงจะ
เจริญเติบโตได้ เมื่อท าการปลูกหญ้าแฝกในดินดาน พบว่า รากหญ้าแฝกสามารถหยั่งลึกลงไปในเนื้อ
ดินดานท าให้ดินแตกร่วนขึ้น หน้าดินมีความชื้นเพ่ิมขึ้น ในแนวของหญ้าแฝกสามารถปลูกพันธุ์ไม้ได้
หลายชนิด เช่น กระถินเทพา สะเดา ประดู่ ฯลฯ เมื่อมีการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล รากของหญ้า
แฝกสามารถหยั่งลงในดินดาน เป็นการสลายดินล่วงหน้าก่อนที่รากไม้ผลจะหยั่งลึกลงไปถึง 

10. การปลูกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณไหล่ถนน ด าเนินการในพ้ืน
ที่ดินตัดและดินถมข้างทาง เป็นการปลูกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินในส่วนของไหล่ทางที่เปิดและ
ไหล่ทางด้านข้าง โดยปลูกหญ้าแฝกเพ่ือยึดดินและเบี่ยงเบนทางน้ าไหลบริเวณไหล่ทาง และปลูกขวาง
แนวลาดเทเพื่อป้องกันการพังทลายและเลื่อนไหลของดิน 

11. การปลูกเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ า ปัจจุบันได้มีการใช้
ปุ๋ยเคมีเพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตของพืชกันมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
ที่ดินในประเทศเขตร้อนมักขาดอยู่เสมอ ๆ นอกจากนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้มีการน า
สารเคมีมาใช้ในการปลูกพืชมากขึ้น สารไนเตรทที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยก็ดี โลหะหนักและสารเคมีที่เป็น
พิษอันเนื่องมาจากการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชก็ดี สารเหล่านี้หากถูกชะล้างลงใน
แม่น้ าจะท าให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม การศึกษาทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ 
พิสูจน์ได้ว่ากอหญ้าแฝกที่ปลูกเป็นแนวขวางความลาดเทของพ้ืนที่สามารถยับยั้ง และลดการสูญเสีย
หน้าดินบนพ้ืนที่ลาดชันได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันรากหญ้าแฝกที่มีการแพร่กระจายอย่างหนาแน่น
และหยั่งลึกจะเป็นก าแพงกักกันดินและสารพิษที่ปะปนมากับน้ า ไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ าเบื้องล่าง 
นอกจากนี้ตัวของรากหญ้าแฝกเองน่าจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุโลหะหนักและสารเคมี
บางอย่างได้ดีกว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถของรากหญ้าแฝกในการที่หยั่งลึกและ 
แผ่กว้างได้มากกว่ารากหญ้าชนิดอ่ืน ๆ 
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ประโยชน์อเนกประสงค์อ่ืน ๆ จากหญ้าแฝก 
1) ปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา โดยการปลูกหญ้า

แฝกเป็นแถวขนานไปตามคลองส่งน้ า หรือแม่น้ าล าคลอง ซึ่งแถวหญ้าแฝกจะช่วยในในการดัดตะกอน
ดิน และกรองขยะมูลฝอยไม่ให้ลงไปสู่แม่น้ าล าคลอง ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดการตื้นเขินและน้ าเน่าเสีย 
การปลูกหญ้าแฝกจะช่วยให้น้ าในแหล่งน้ ามีความสะอาดยิ่งขึ้น 

2) ใบและต้นหญ้าแฝกเป็นอาหารสัตว์และท าปุ๋ยหมัก ใบของหญ้าแฝกเป็น
อาหารสัตว์ได้ พบว่า จากแหล่งพันธุ์ก าแพงเพชร 2 มีคุณค่าทางอาหารสัตว์ดีกว่าพันธุ์อ่ืน  ๆ ทั้ง
ปริมาณโปรตีนหยาบ วัตถุแห้งที่ย่อยได้ค่า NDS และธาตุต่าง ๆ ส่วนหญ้าแฝกที่มีอายุการตัด  
4 สัปดาห์ มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งด้านการให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังพบว่า
ใบอ่อนของหญ้าแฝกสามารถน ามาบดเลี้ยงปลาและเป็นอาหารสัตว์ได้ แต่ใบแก่ใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากมี
คุณค่าทางอาหารสัตว์น้อยกว่าหญ้าชนิดอ่ืน ๆ มีความสากคาย นอกจากนั้น ต้นและใบของหญ้าแฝก
น ามาท าปุ๋ยหมัก ภายใน 60-120 วัน สภาพของต้นและใบแฝกจะมีการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอย่าง
สมบูรณ์ มีปริมาณธาตุอาหารที่ส าคัญให้สารปรับปรุงบ ารุงดิน 

3) ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือใช้ประโยชน์มุงหลังคาและอ่ืน ๆ ในบ้าน โดยการใช้ใบ
ที่แห้งแล้วมาสานเรียงกันเป็นตับเพ่ือท าเป็นหลังคาบ้านเรือน ที่พักผ่อนหย่อนใจ หลังคาร้านค้า เป็น
ต้น ตับหลังคาที่ท าจากหญ้าแฝกสามารถผลิตจ าหน่ายได้ ส่วนรากที่มีความหอมนั้น คนไทยรุ่นเก่าเคย
น ามาแขวนในตู้เสื้อผ้า ท าให้มีกลิ่นหอม และช่วยไล่แมลงที่จะท าลายเสื้อผ้าได ้

4) หญ้าแฝกใช้ท าสมุนไพรและน้ าหอมได้ มีสรรพคุณช่วยขับลมในล าไส้  
แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ และแก้ไข้ได้ ส่วนรากสามารถน ามาสกัดท าน้ ามันที่มีประโยชน์และคุณค่า
ทางการค้าได้ เช่น ฝรั่งเศสผลิตน้ าหอมจากรากหญ้าแฝก ชื่อ “Vetiver” 

จากการด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันให้เป็นไปตามพระราชด าริ ท าให้
การศึกษาและการปฏิบัติได้ผลอย่างชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับจากธนาคารโลกว่า “ประเทศไทยท า
ได้ผลอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม” 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 International Erosion Control Association 
(IECA) ได้มีมติถวายรางวัล The International Erosion Control Association’s International 
Merit Award แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างใน
การน าหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ า และเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งธนาคารโลกได้น าคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแผ่นเกียรติบัตรเป็นภาพรากหญ้าแฝกชุบส าริด ซึ่งเป็นรางวัลสดุดีพระเกียรติ
คุณ (Award of Recognition) ในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า และผลการด าเนินงานหญ้าแฝกในประเทศไทยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก 

สรุป ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินที่เพ่ิมขึ้นนี้ นับได้ว่าเป็นเพราะพระวิริยะ
อุตสาหะและพระปรีชาญาณอันยาวไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่
ทรงศึกษาวิเคราะห์ตลอดจนคาดการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือความมั่นคงสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนทั้งหลายทั่วหน้ากัน 

2.6.3 ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ าในบรรยากาศ “ฝนหลวง” 
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ในปี พ.ศ. 2498 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด าเนินโดยพระราชพาหนะเครื่องบินพระที่นั่ง เพ่ือทรงเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของพสกนิกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณเทือกเขาภูพาน ทรงพบเห็นว่า ภาวะแห้งแล้งได้ทวีความถี่และมี
แนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นล าดับ น่าจะมีสาเหตุเกิดขึ้นจากการผันแปรและคลาดเคลื่อนของ
ฤดูกาลตามธรรมชาติ อีกทั้งการตัดไม้ท าลายป่าอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สภาพแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้สภาพอากาศจากพ้ืนดินถึงระดับฐานเมฆไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
กลั่นตัวของไอน้ าที่จะก่อตัวเกิดเป็นเมฆ และท าให้ยากต่อการเหนี่ยวน าให้ฝนตกลงสู่พ้ืนดิน จึงมีฝน
ตกน้อยกว่าปกติหรือไม่ตกเลยทรงสังเกตว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมเหนือพ้ืนที่ระหว่างเส้นทางบิน
แต่ไม่สามารถก่อรวมตัวจนเกิดเป็นฝนตกได้ เป็นเหตุให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน ๆ 
ทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นฤดูฝน เกิดสภาพความแห้งแล้งทั่วพ้ืนที่ ทั้ง  ๆ ที่
ท้องฟ้ามีเมฆมาก คือ “จุดประกายข้อสังเกต” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในขณะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมประชาชนและทอดพระเนตรเห็นแต่ความแห้ง
แล้งเกิดขึ้นทั่วไป ทั้ง ๆ ที่ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอยู่ นอกจากนี้ได้ทรงพบเห็นท้องถิ่นหลายแห่งประสบ
ปัญหาพ้ืนดินแห้งแล้ง หรือการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูเพาะปลูก เกษตรกรมักจะประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากมาก เนื่องจากบางครั้งเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงในระยะวิกฤติของพืชผล กล่าวคือ หากขาดน้ าในระยะดังกล่าวนี้จะท าให้ผลผลิตต่ า
หรืออาจไม่มีผลผลิต รวมทั้งอาจท าให้ผลผลิตที่มีอยู่เสียหายได้ การเช่นนี้เมื่อเกิดภาวะฝนแล้งหรือฝน
ทิ้งช่วงในคราใดของแต่ละปี จึงสร้างความเดือดร้อนอย่างสาหัสและก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจแก่เกษตรกรอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้ภาวะความต้องการใช้น้ าของประเทศนับวันจะทวี
ปริมาณความต้องการสูงขึ้นอย่างมหาศาล เพราะการขยายตัวเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการเพ่ิมขึ้นของประชากร ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ าต้นทุนจากทรัพยากรน้ าที่มีอยู่  
ไม่เพียงพอ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน 
สัมภาษณ์เกี่ยวกับฝนหลวง แก่ข้าราชการส านักงาน กปร. ประกอบด้วย นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ และนายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน 

“เรื่องฝนเทียมนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2498 แต่ยังไม่ได้ท าอะไรมากมาย เพราะว่าไปภาค
อีสานตอนนั้นหน้าแล้งเดือนพฤศจิกายน ที่ไปมีเมฆมาก อีสานก็แล้ง ก็เลยมีความคิด 2 อย่าง ต้องท า 
Check Dam .....ตอนนั้นเกิดความคิดจากนครพนม ผ่านสกลนครข้ามไปกาฬสินธุ์ ลงไปสหัสขันธ์ที่
เดี๋ยวนี้เป็นอ าเภอ สมเด็จ.... ไปจอดท่ีนั่น ไปเยี่ยมราษฎรมันแล้ง มีฝุ่น” 

“....แต่มาเงยดูท้องฟ้า มีเมฆ ท าไมมีเมฆ อย่างนี้ท าไมจะดึงเมฆนี่ให้ลงมาได้ ก็เคยได้
ยินเรื่องท าฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนท าได้มีหนังสือ เคยอ่านหนังสือท าได้....” 

นับเป็นต้นก าเนิดแห่งพระราชด าริ “ฝนหลวง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง....อย่างแท้จริง 

ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล และทรงความอัจฉริยะของพระองค์ท่านที่ประกอบด้วย
คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ จึงทรงสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นแล้ว จึงได้มีพระราชด าริครั้ง
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แรก ในปี พ.ศ. 2498 แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ว่าจะทรงค้นหาวิธีการที่จะท าให้เกิด “ฝนตก
นอกเหนือจากท่ีได้รับจากธรรมชาติ” โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดมีศักยภาพของการเป็นให้ได้ 

ทรงเชื่อมั่นในพระราชหฤทัยว่า ด้วยลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของบ้านเรา
จะสามารถด าเนินการให้บังเกิดผลส าเร็จได้อย่างแน่นอน 

เนื่องจาก “น้ า” เป็นสิ่งที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงตลอดเวลาในสังคมไทยที่ก าลังได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากขาดแคลนน้ าอยู่ในขณะนั้น 

เป็นเพราะ น้ า คือ ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์และพืชพรรณ
ธัญญาหารตลอดจนสิงสาราสัตว์ทั้งปวง 

การขาดแคลนน้ าจึงมิได้มีผลโดยตรงแค่เพียงความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้น แต่
ยังได้ก้าวล่วงไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยส่วนรวมอีกด้วย และถึงขนาดที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสว่า “น้ า คือ ชีวิต” 

แม้ว่าประเทศไทยเราได้พยายามอย่างสุดก าลังที่จะท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วย
การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ าของชาติทุกประเภทที่มีอยู่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าแหล่งทรัพยากรน้ าของ
ประเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ยังอยู่ห่างจากระดับความเพียงพอของความต้องการการใช้น้ าของประชากร
ในประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพาน้ าฝนเป็นหลักใหญ่อยู่ถึง 82.6% 
ดังนั้น จึงทรงคาดการณ์ว่า ก่อนที่จะถึงสภาพที่สุดวิสัยหรือยากเกินกว่าจะแก้ไขได้นั้น ควรจะมี
มาตรการหนึ่งที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหา 

“ฝนหลวง” หรือ “ฝนเทียม” จึงมีก าเนิดขึ้นจากการสนองพระราชด าริ โดย
ประยุกต์ใช้จากผลการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้านการท าฝนเทียมของประเทศต่าง  ๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิสราเอล ภายใต้การพระราชทานข้อแนะน าจากองค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการ “ส านักงาน
ปฏิบัติการฝนหลวง” ขึ้น รับผิดชอบการด าเนินการฝนหลวงในระยะเวลาต่อมา จนถึงปัจจุบัน 

ในระยะแรกของการด าเนินการตามพระราชด ารินี้ ข้อมูล หรือหลักฐานที่น ามา
ทดลองพิสูจน์ยืนยันผลนั้น ยังมีน้อยมาก และขาดความเชื่อถือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศไทยเรา ยังไม่มีนักวิชาการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ หรือนักวิชาการท าฝนอยู่เลย ดังนั้น 
ในช่วงเริ่มต้นของการทดลองปฏิบัติการฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จึงทรงได้ติดตามผล วางแผนการทดลองปฏิบัติการ โดยทรงสังเกตจากรายงานแทบทุกครั้งอย่าง
ใกล้ชิด  

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการท าฝนหลวงของ
ประเทศไทย เพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองท าฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือ
ภาคพ้ืนดิน บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา โดยการใช้
น้ าแข็งแห้ง (Dry-Ice) โปรยที่ยอดของกลุ่มก้อนเมฆ ปรากฏว่าหลังการปฏิบัติการประมาณ 15 นาที 
ก้อนเมฆในบริเวณนั้น เกิดมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่น จนเห็นได้ชัด สังเกตได้จากสีของฐานเมฆได้
เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเข้ม ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่ยังไม่อาจควบคุมให้ฝนตกใน
บริเวณที่ต้องการได้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทาน
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ค าแนะน าเพ่ิมเติมตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น การเปลี่ยนที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอ่ืน ๆ เช่น 
ที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานฝนหลวงเมื่อตอนเริ่มต้นต้องพบกับความยากล าบากและ
อุปสรรคมากมาย สิ่งส าคัญ คือ จะต้องมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการท าฝนทดลอง จะต้อง
ดูลักษณะเมฆที่มีศักยภาพที่จะเกิดฝนได้  ซึ่งเมฆในลักษณะเช่นนี้มองเผิน ๆ จะคล้ายขนแกะใน
ท้องฟ้า ถ้าไม่มีก็จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดเมฆขึ้น โดยเฉพาะอย่ายิ่งความชื้นจะต้องอยู่ในระดับ 70% 
การปฏิบัติงานจึงจะได้ผล แต่ถ้าความชื้นต่ าลงเท่าใดก็จะยิ่งได้ผลน้อยลงจนไม่คุ้มค่า ฉะนั้น การสร้าง
เมฆก็คือการสร้างความชื้นขึ้นในอากาศนั่นเอง โดยใช้เคมีภัณฑ์หลายชนิด ซึ่งได้ทดสอบแล้วว่าได้ผลดี
และปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์มาใช้ในการท าฝนหลวง 

จากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทดลอง จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานค าแนะน า และมีพระราชด าริ
เพ่ิมเติมในการปรับปรุงหลายประการจนสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ดี และทรงให้การสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทรงติดตามการปฏิบัติงานทดลองอย่างใกล้ชิดทุกระยะ และทรงแนะน าฝึกฝน
นักวิชาการให้สามารถวางแผนปฏิบัติการอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น 
บางครั้งพระองค์ก็ทรงทดลองและควบคุมบัญชาการท าฝนหลวงด้วยพระองค์เอง  

ก่อนจะท าฝนหลวงแต่ละครั้ง จะทรงเตือนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศ
ล่วงหน้า เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและทรัพย์สินของราษฎร ทรงเร่งให้ปฏิบัติการ 
เมื่อสภาพอากาศอ านวย เพ่ือจะได้ปริมาณน้ าฝนมากยิ่งขึ้น กับทรงแนะน าให้ระมัดระวังสารเคมีที่ใช้
ปฏิบัติการต้องไมเ่ป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วย 

จนในที่สุดจากการศึกษาวิจัยเป็นการส่วนพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับกระแสและ
ทิศทางลมในแต่ละพ้ืนที่แต่ละเวลามีการทดสอบปรับปรุงหลายประการจนน าไปใช้การได้ดี จน
สามารถพระราชทานข้อแนะน าให้ดึงหรือสร้างเมฆได้ ทั้งยังสามารถบังคับเปลี่ยนทิศทางของเมฆให้
เกิดฝนตกในบริเวณรับน้ าที่ต้องการ เช่น อ่างเก็บน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง หรือบริเวณใกล้เคียงที่
ก าหนดไว้ จึงนับว่า “ฝนหลวง” เป็นความส าเร็จที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพ และความสนพระราช
หฤทัยอย่างจริงจังของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยแท ้

การพัฒนาค้นคว้าเกี่ยวกับฝนหลวงได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้ เพราะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงท าการทดลองวิจัยด้วยพระองค์เอง รวมทั้ง
ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงด้วย  
พระเมตตาธรรม ระยะเวลาที่ทรงมานะบากบั่น อดทนด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 
30 ปี 

ในที่สุดด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่ทรงสั่งสมจากการทดลอง 
สามารถท าให้ก าหนดบังคับฝนให้ตกลงสู่พ้ืนที่เป้าหมายได้ส าเร็จ กลายเป็นหลักแนวทางให้นักวิชาการ
ฝนหลวงรุ่นปัจจุบัน ได้ท าการศึกษาวิจัยอย่างมีระเบียบและเป็นระบบวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง 

พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถึงกลยุทธ์
การพัฒนาโครงการพระราชด าริ “ฝนหลวง” 
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1. ทรงเน้นถึงความจ าเป็นในด้านพัฒนาการและการด าเนินการปรับปรุงวิธีการท า
ฝนในแนวทางของการออกแบบการปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลที่มีลักษณะเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษารูปแบบของเมฆและการปฏิบัติการท าฝนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

2. ทรงย้ าถึงบทบาทของการดัดแปรสภาพอากาศหรือการท าฝนว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญอันหนึ่งในกระบวนการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ า เช่น การเพ่ิมปริมาณน้ าให้แก่แหล่งกักเก็บ
น้ าต่าง ๆ การบรรเทาปัญหามลภาวะและการเพิ่มปริมาณน้ าเพ่ือสาธารณูปโภค เป็นต้น 

3. ทรงเน้นว่า ความร่วมมือประสานงานอย่างเต็มที่ระหว่างหน่วยงานและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่จะเป็นกุญแจส าคัญในอันที่จะท าให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการได ้

ดุจสิ่งมหัศจรรย์.... เพาะเมฆและบังคับเมฆให้เกิดฝน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงวิเคราะห์กรรมวิธีที่จะท า

การผลิตฝนหลวงว่ามีขั้นตอนที่สามารถเข้ากันได้ง่าย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน 
โดยการใช้สารเคมีไปกระตุ้นมวลอากาศทางด้านเหนือลมของพ้ืนที่เป้าหมาย ให้เกิด

การลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเมฆฝน ขั้นตอนแรกนี้เป็นขั้นตอนที่ธรรมชาติเริ่มก่อ
ตัวทางแนวตั้ง การท าฝนหลวงในขั้นตอนนี้มุ่งใช้สารเคมีไปกระตุ้นอากาศให้เกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้อง
บน เพ่ือให้เกิดกระบวนการชักน าไอน้ า หรือความชื้นเข้าสู่ระดับการเกิดเมฆ ระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานของขั้นตอนแรกนี้ ควรด าเนินการในช่วงเช้าของแต่ละวัน สารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนนี้ 
ได้แก่ สารแคลเซียมคลอไรด์ สารแคลเซียมคาร์ไบด์ สารแคลเซียมออกไซด์ หรือสารผสมระหว่างสาร
ยูเรียกับสารแอมโมเนียไนเตรท ซึ่งสารผสมดังกล่าวนี้ แม้จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าก็ตาม แต่
ก็สามารถดูดซับไอน้ าจากมวลอากาศได้ อันเป็นการกระตุ้นกลไกของกระบวนกลั่นตัวของไอน้ าในมวล
อากาศ อีกทั้งยังเสริมสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมฆ
ทางด้านเหนือลมของพ้ืนที่เป้าหมายอีกด้วย เมื่อเมฆเริ่มเกิดมีการก่อรวมตัวและเจริญเติบโตทางตั้ง
แล้ว จึงใช้สารเคมีที่ให้ปฏิกิริยาคายความร้อนโปรยเป็นวงกลมหรือเป็นแนวถัดมาทางใต้ลมเป็น
ระยะทางสั้น ๆ เข้าสู่ก้อนเมฆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดก้อนเมฆเป็นกลุ่มแกนร่วมในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
ส าหรับใช้เป็นแกนกลางในการสร้างกลุ่มเมฆฝนในระยะต่อมา 

การวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นแรกนี้ ก่อนด าเนินการจะต้องท าการศึกษา
ข้อมูลสภาพอากาศและก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในแต่ละวัน โดยใช้ทิศทางและความเร็วของลมเป็น
ตัวก าหนดบริเวณหรือแนวพิกัดที่จะโปรยสารเคมี อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศ แต่ละระดับ
จะถูกน ามาค านวณและวิเคราะห์ตามวิชาการทางอุตุนิยมวิทยา เพ่ือหาสาเหตุที่ขัดขวางการก่อตัวของ
เมฆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ เช่น ปริมาณความชื้นที่ต่ าเกินไป อากาศเกินสภาวะสมดุล ระดับ
ความชื้นที่อ่ิมตัว ระดับที่เมฆฝนเริ่มก่อตัว และระดับที่หยุดยั้งการเจริญเติบโตของยอดเมฆ เป็นต้น 
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วย คือ สภาพภูมิประเทศ เช่น แนวเขา ป่าไม้ แหล่ง
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ความชื้น ฯลฯ ลักษณะของเมฆที่สังเกตเห็น ข้อมูล แผนที่ทางอากาศ พายุโซนร้อน และเหตุอ่ืน  ๆ ที่
อาจจะมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศในพ้ืนที่เป้าหมาย 

ทั้งหมดของข้อมูลและสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ มีความส าคัญต่อการก าหนดชนิดและ
ปริมาณของสารเคมีที่จะน ามาใช้ในการท าฝนหลวง ซึ่งจะต้องกระท าด้วยความช านาญควบคู่ไปกับ
การค านึงถึงระดับความสูง ผนวกกับอัตราการโปรยสารเคมี รวมถึงลักษณะของแนวโปรยสารเคมีด้วย
หากแต่ละวันมีลักษณะข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ย่อมท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน  
แต่ละครั้ง 

ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงให้อ้วน 
เป็นขั้นตอนส าคัญมากในการปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเป็นระยะที่เมฆก าลังก่อ

ตัวเจริญเติบโต จึงใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ผสมผสานกลยุทธ์ในเชิงศิลปะแห่งการท า
ฝนหลวงควบคู่ไปพร้อมกัน เพ่ือตัดสินใจโปรยสารเคมีฝนหลวงที่ทรงค้นคว้าขึ้นมา โดยไม่มีสารอันเป็น
พิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าจะใช้สารเคมีชนิดใดและ
อัตราใดจึงจะเหมาะสม ในการตัดสินใจโปรยสารเคมีฝนหลวง ณ ที่ใดของกลุ่มก้อนเมฆ เพ่ือให้สัมฤทธิ์
ผลที่จะท าให้ก้อนเมฆขยายตัวหรืออ้วนขึ้น และป้องกันมิให้ก้อนเมฆสลายตัวให้จงได้ 

การวางแผนปฏิบัติการในขั้นตอนนี้จ าต้องอาศัยข้อมูล และความต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่หนึ่งประกอบการพิจารณา ด้วยการสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพเมฆที่เกิดขึ้น จึง
กล่าวได้ว่า ขั้นตอนนี้การวางแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เมฆที่เกิดขึ้นมีความส าคัญยิ่ง 

สารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ เกลือแกง สารประกอบสูตร ท.1 (เป็นสารละลาย
เข้มข้นที่ได้จากกระบวนการอิเลคโตรไลซิส ซึ่งเป็นผลงานค้นคว้าของ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล) สารยูเรีย  
สารแอมโมเนียมไนเตรต น้ าแข็งแห้ง และบางครั้งอาจใช้สารแคลเซียมคลอไรด์ร่วมด้วย โดยพิจารณา
ลักษณะการเติบโตของเมฆ บริเวณเมฆและการเกิดฝนในวันนั้น ๆ เป็นหลัก 

ขั้นตอนที่ 3 โจมตีเมื่อกลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถตกเป็นฝนได้ 
โดยภายในกลุ่มเมฆจะมีเม็ดน้ าขนาดใหญ่มากมาย สังเกตได้ถ้าหากเครื่องบินเข้าไปในกลุ่มเมฆฝนนี้
แล้ว จะมีเม็ดน้ าเกาะตามปีกและกระจังหน้าของเครื่องบิน ดังนั้น ขั้นตอนสุดท้ายจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งยวด เพราะจะต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์เป็นอย่างมาก เหนือสิ่งอื่นใดต้องรู้จัก
ใช้เทคนิคในการท าฝนหลวง ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ข้อคิดว่า จะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการท า
ฝนหลวงด้วยว่า ในการท าฝนหลวงของแต่ละพ้ืนที่นั้น ต้องตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของ
ราษฎรใน 2 ประเด็น คือ 

1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณฝนตกให้กับพ้ืนที่ (Rain Enhancement) 
2. เพ่ือให้เกิดการกระจายการตกของฝน (Rain Distribution) 
ซึ่งทั้ง 2 วัตถุประสงค์นี้ได้เป็นแนวทางในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของพสกนิกรให้

คลายความเดือดร้อนยามขาดแคลนน้ าเรื่อยมาตราบเท่าทุกวันนี้ เพราะความต้องการน้ าของ
มนุษยชาตินับวันจะทวีขึ้นอย่างเกินคาด สืบเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจากปฏิกิริยาเรือนกระจกของ
โลก (Green House Effect) ท าให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ดังเช่นเคยในอดีตฝนหลวงกับการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
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หลังจากที่ทรงประสบผลส าเร็จและมีการยอมรับ จากทั้งภายในและต่างประเทศ
แล้วนั้นปริมาณความต้องการฝนหลวง เพ่ือช่วยพ้ืนที่เกษตรกรรม และการขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคได้รับการร้องเรียนขอความช่วยเหลือเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้ชัดในช่วงระหว่าง พ.ศ. 
2520-2534 มีการร้องเรียนขอฝนหลวงเฉลี่ยถึงปีละ 44 จังหวัด ซึ่งทรงพระเมตตาอนุเคราะห์
ช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการบรรเทาการสูญเสียทางเศรษฐกิจให้ประสบความเสียหายน้อยที่สุด 
นอกจากนี้ประโยชน์ส าคัญที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเกษตรกรรม และการอุปโภคบริ
โภค คือ เป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน ให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ าเพ่ือการชลประทาน และ
ผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งน้ าและต้นน้ าล าธารธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยทะนุบ ารุงป่าไม้ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ความชุ่มชื้นที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการท าฝนหลวงจะช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็น
อย่างมาก 

ฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้น
ในบ้านเมืองของเราหลายประการ อาทิเช่น ช่วยแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง โรคระบาด 
อหิวาตกโรค การระบาดของศัตรูพืชบางชนิด เช่น เพลี้ย ตั๊กแตนปาทังก้า เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ได้รับ
ความส าเร็จอย่างดีเยี่ยมตลอดมา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับความร่วมมือจากเหล่า
พสกนิกรทั่วประเทศที่เห็นคุณค่าของฝนหลวง ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนในหลายจังหวัดได้
รว่มกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในการจัดซื้อเครื่องบินส าหรับท าฝนหลวง
เป็นจ านวนมาก เช่น เครื่องบินแอร์ทรัค ซึ่งราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกันจัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2515 
นับเป็นเครื่องแรกที่ได้น าขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย เพ่ือใช้ในกิจกรรมค้นคว้าทดลองปฏิบัติการ ต่อมา
ราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดซื้อเครื่องบินแอร์ทัวเรอร์น้อมเกล้าฯ ถวาย เพ่ือใช้ในการบิน
อ านวยการทดลองปฏิบัติการฝนหลวง นอกจากนี้ยังมีราษฎรจังหวัดขอนแก่น ชลบุรี และกาญจนบุรี 
ได้ร่วมกันจัดซื้อเครื่องบินปอร์ตเตอร์น้อมเกล้าฯ ถวาย เพ่ือใช้ในงานฝนหลวง 

ความส าคัญในพระองค์ท่านนั้นเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจากการที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีน า
ชาวสวนจังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งได้ร่วมกันบริจาค 
โดยเสด็จพระราชกุศลในการจัดซื้อเครื่องบินส าหรับโครงการการท าฝนเทียม และน้อมเกล้าฯ ถวาย
ผลไม้ที่รอดพ้นจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยแล้ง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ในวโรกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้
พระราชทานพระราชด ารัสแก่คณะชาวสวนจังหวัดจันทบุรี ความว่า 

“.....ท่านทั้งหลายก็เป็นประจักษ์พยานว่าการท าฝนเทียมได้ชุบชีวิตต้นไม้ ซึ่งมิฉะนั้น
ก็เสียหายไป ฉะนั้น จึงเกิดความยินดีมากที่ท่านทั้งหลายได้มาพบกันในวันนี้ ได้น าเงินมาสมทบใน
กิจการฝนเทียม และได้น าพาผลิตผลซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาให้ ความดีใจนี้มีหลายประการอย่างหนึ่ง
ก็ได้เห็นว่าท่านทั้งหลายได้มีความสุขสบาย อีกอย่างหนึ่งก็ที่เห็นว่ากิจการมีผลดี และท่านทั้งหลาย
ทราบดี ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ร่วมมือทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมมือในกิจการ และก าลังช่วยให้
ประชาชนมีความสุข ความเรียบร้อยทุกประการ ตามหน้าที่อันนี้น าความปลาบปลื้มแก่ข้าพเจ้าอย่าง
มาก ฉะนั้นก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมืออย่างมีสามัคคีที่กระชับแน่นแฟ้นที่สุด เป็นทาง
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ที่ท าให้ท้องที่มีความเจริญมั่นคง และเมื่อท้องที่มีความเจริญมั่นคงแล้ว ประเทศย่อมอยู่ได้มีทางที่จะ
ก้าวหน้า เพราะทุกคนร่วมมือกัน ทุกคนช่วยซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความเห็นอย่างไรก็แจ้งออกมา ผู้ที่
ได้รับฟังก็ย่อมได้รับฟังด้วยเหตุผลที่ดี อันเป็นวิธีการที่จะอยู่ในชีวิตของประเทศชาติ  อันนี้เป็นความ
ปลื้มที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นความสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตประจักษ์ออกมา ก็ขอ
ขอบใจทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้แสดงว่าเมืองไทยเรา วิธีปฏิบัติ....จะไม่เรียกว่าวิธีการปกครอง....วิธีปฏิบัติ 
ทั้งในด้านชีวิต ทั้งในด้านอาชีพ ตั้งแต่การเป็นอยู่ส่วนตัว จนกระทั่งถึงการจัดระเบียบการทุกขั้นอย่าง
มีเหตุผล มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน เป็นความหวังส าหรับอนาคตของบ้านเมืองที่จะท าให้เมืองไทย
คงอยู่ด้วยความผาสุก ด้วยความมั่นคงไปตลอดกาล” 

บทบาท “ฝนหลวง” วันนี้เริ่มจากแก้ไข “ภัยแล้ง” ก้าวไปสู่การบรรเทา “สาธารณภัย” 
และเพ่ิมพูน “เศรษฐกิจ” 

“ฝนหลวง” ฝนหลวงต้องเข้ามารับภาระหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่อาณา
ประชาราษฎรมากเกินกว่าที่คาดคิดกันไว้นัก เพราะ “ฝนหลวง” กลับกลายจากจุดมุ่งหวังที่ในครั้งแรก
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งนั้น ได้รับการร้องขอให้ขยายการบรรเทาความเดือดร้อนที่
สืบเนื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอีกด้วย กล่าวคือ “ฝนหลวง” มีส่วน
ช่วยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

ด้านการเกษตรมีการร้องขอฝนหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงที่เกิดภาวะ
ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงยาวนาน ซึ่งมีผลกระทบต่อแหล่งผลิตทางการเกษตรที่ก าลังให้ผลผลิต เช่น 
แถบจังหวัดจันทบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นจ านวนมากหลายราย ซึ่งได้พระราชทานความ
ช่วยเหลือเสมอมา 

เพ่ือการอุปโภค บริโภค ภาวะความต้องการน้ า ทั้งจากน้ าฝนและอ่างเก็บน้ า ห้วย 
หนอง คลอง บึง เป็นความต้องการที่สามัญของผู้คนอย่างยิ่ง การขาดแคลนน้ ากิน น้ าใช้ มีความ
รุนแรงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากคุณสมบัติของดินในภูมิภาคนี้ เป็นดินร่วนปนทราย 
ไม่สามารถอุ้มซับน้ าได้ จึงไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ดีเท่าท่ีควร 

ช่วยในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ าภายใต้พ้ืนดินของภาคอีสานมีแหล่งหินเกลือเป็น
จ านวนมากและครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวาง ดังนั้น อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีทาง
ระบายออก หากมีปริมาณน้ าเหลือน้อย น้ าจะกร่อยหรือเค็มได้ เพราะหินเกลือที่อยู่ด้านล่างเกิดมีการ
ละลายแล้วลอยตัวเคลื่อนที่ขึ้นมาบนผิวดิน 

เสริมสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ าเมื่อการขาดแคลนปริมาณน้ าเกิดขึ้นดุจภาวะ
ลูกโซ่เช่นนี้ ส่งผลมาถึงระดับในแม่น้ าลดต่ าลง บางแห่งตื้นเขินจนไม่สามารถสัญจรไปมาทางเรือได้ 
เช่น ทางน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาบางตอนในปัจจุบัน การท าฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าให้กับบริเวณ
ดังกล่าวจึงนับเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพราะการขนส่งสินค้าทางน้ าเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทางอ่ืน และ
การจราจรทางบกนับวันจะมีปัญหารุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 

ป้องกันและบ าบัดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมหากน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาลดน้อยลง
เมื่อใด น้ าเค็มจากทะเลอ่าวไทยก็จะไหลหนุนเนื่องเข้าไปแทนที่ท าให้เกิดน้ ากร่อยขึ้น และเกิดความ
เสียหายแก่เกษตรกรเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นที่ต้องมีการปล่อยน้ าจากเขื่อนภูมิพล เพ่ือผลักดัน
น้ าเค็มไม่ให้หนุนเข้ามาท าความเสียหายต่อการอุปโภค บริโภค หรือเกษตรกรรม รวมทั้งสิ่งที่เราอาจ
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ไม่คาดคิดมาก่อนว่า “ฝนหลวง” ได้บรรเทาภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอันเกิดจากการระบายน้ าเสีย
ทิ้งลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาและขยะมูลฝอยที่ผู้คนทิ้งลงในสายน้ ากันอย่างมากมายนั้น ปริมาณน้ าจากฝน
หลวงจะช่วยผลักดันออกสู่ท้องทะเล ท าให้ภาวะมลพิษจากน้ าเสียเจือจางลดลง ซึ่งสังเกตเห็นได้
ชัดเจนมากจากขยะมูลฝอยและกระแสน้ าเสียต่างสีในบริเวณปากน้ าจนถึงเกาะล้านเมืองพัทยา 

เพ่ิมปริมาณน้ าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าบ้านเมืองของเรา
ประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าขึ้นทุกขณะ เนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง
มากจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อเกิดภาวะวิกฤตระดับน้ าเหนือเขื่อนมีระดับต่ า
มากจนไม่เพียงพอต่อการใช้พลังงานน้ า ท าให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้ผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึง 
ขนาดเกรงกันว่าอาจจ าเป็นต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันบ้าง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ฝนหลวงในอนาคต 
การท าฝนหลวงในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการโปรยสารเคมีจากเครื่องบิน เพ่ือเร่งหรือ

เสริมการก่อตัวและการเจริญเติบโตของเมฆ และโจมตีกลุ่มเมฆฝนให้เกิดฝนตกลงสู่พ้ืนที่เป้าหมายที่
ต้องการนั้น บางครั้งก็ประสบปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนกรรมวิธีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น 
ในขั้นโจมตีให้ฝนตกลงสู่พ้ืนที่เป้าหมายไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากฝนตกปกคลุมสนามบินเกิดลม
พายุปั่นป่วนและรุนแรง เครื่องบินไม่สามารถขึ้นปฏิบัติการได้ ท าให้กลุ่มเมฆเคลื่อนที่พ้นพ้ืนที่
เป้าหมาย จากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้มีการค้นคว้าวิจัยทดลองกรรมวิธีท าฝนขึ้น เพ่ือพัฒนาให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาพระราชทาน
แนวความคิดในการวิจัยพัฒนาฝนหลวงเพ่ือเกษตรกรหลายประการ คือ 

ประการแรก สร้างจรวดฝนเทียมบรรจุสารเคมีจากพ้ืนดินเข้าสู่เมฆหรือยิงจาก
เครื่องบินซึ่งได้มีการทดลองแล้วมีความก้าวหน้าขึ้นมาเป็นล าดับ ขณะนี้อยู่ก าลังอยู่ในขั้นท าการผลิต
จรวดเชิงอุตสาหกรรมและคาดว่าอีกไม่นานเกินรอ ไทยเราก็คงได้เป็นผู้น าของการท าฝนหลวงใน
ภูมิภาคนี้อีกครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาพระราชทาน
แนวความคิดในการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในการใช้เครื่องบินท าฝนหลวง ด้วยการให้ท าการวิจัยสร้าง
จรวดบรรจุสารเคมียิงจากพ้ืนดินเข้าสู่ก้อนเมฆ หรือยิงจากเครื่องบิน จึงได้มีการเริ่มวิจัยประดิษฐ์จรวด
ท าฝนร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2515-2516 จนก้าวหน้าถึงระดับทดลองประดิษฐ์
จรวด เพ่ือท าการยิงในเบื้องต้นแล้ว แต่ต้องหยุดชะงักด้วยความจ าเป็นบางประการของกรมสรรพาวุธ
ทหารบกจนถึง พ.ศ. 2524 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและวิจัยจรวด
ฝนเทียมข้ึน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นักวิชาการ
จากสภาวิจัยแห่งชาติและนักวิชาการฝนหลวง ซึ่งได้ร่วมกันท าการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาจรวด
ต้นแบบขึ้นเพ่ือท าการทดลองยิงและถึงขั้นบรรจุสารเคมี เพ่ือทดลองยิงเข้าสู่ก้อนเมฆจริงแล้ว ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2530 ในขณะนี้จึงอยู่ระหว่างข้ันท าการผลิตจรวดเชิงอุตสาหกรรมในล าดับต่อมา 

ประการที่สอง คือ การใช้เครื่องพ่นสารเคมีอัดแรงก าลังสูงจากยอดเขาสู่ฐานของ
ก้อนเมฆโดยตรง เพ่ือช่วยให้เมฆที่ตามปกติมักลอยปกคลุมอยู่เหนือยอดเขาสามารถรวมตัวหนาแน่น
จนเกิดฝนตกลงสู่บริเวณเขาหรือพ้ืนที่ใต้ลมของภูเขา หากผลการทดลองลุล่วงเรียบร้อยเมื่ อใดก็คงได้
น าไปใช้กันอย่างทั่วถึง ประการสุดท้าย คือ การท าฝนในเมฆเย็นจัด (Super Cooled Cloud) โดยใช้
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สารที่ท าให้เกิดฝนในกลุ่มเมฆเย็นจัด (ที่อยู่สูงเกินกว่า 18,000 ฟุต) ให้สารนี้เป็นตัวเกิดหรือเร่งเร้า
กระตุ้นกลไกของการเกิดผลึกน้ าแข็งในก้อนหรือกลุ่มเมฆนั้น การวิจัยนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัย
ทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือของรัฐบาลไทยและอเมริกา ตั้งแต่ปี 2531  
เป็นต้นมา  

“ฝนหลวง” จึงนับว่าเป็นที่พ่ึงของเกษตรกรยามเกิดภัยแล้งได้อย่างแท้จริง และได้
ก้าวเข้ามามีส่วนช่วยเหลือประเทศชาตินานาประการ จนมิอาจกล่าวได้หมดสิ้น วันนี้....สภาพความ
แห้งแล้งอันเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติ....ได้กลับพลิกฟ้ืนคืนสู่สภาพที่สดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งบนผืน
แผ่นดินไทย โดยพระราชด าริ “ฝนหลวง” อันเกิดจากน้ าพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและ
พระกรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช....ผู้ทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุข
และห่วงใยทุกชีวิตโดยแท้ 

2.6.4 ทฤษฎีการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบ่อบ าบัดและวัชพืชบ าบัด ณ แหลมผักเบี้ย 
หลักการบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีธรรมชาติ แบบบ่อผึ้ง หรือบ่อตกตะกอน และระบบบ่อ

บ าบัดน้ าเสีย ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่

ที่ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการศึกษาวิจัยวิธีการบ าบัดน้ าเสีย 
การก าจัดขยะมูลฝอย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีธรรมชาติ ตามแนวพระราชด าริ ที่มี
สาระส าคัญสรุปได้ว่า 

ปัญหาภาวะมลพิษมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นอย่างมากและนับวันจะ
ทวีคูณมากยิ่งขึ้น การด ารงชีพของพสกนิกรทั้งหลายในปัจจุบันต้องเผชิญภาวะวิกฤต อันเกิดจาก
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมรุนแรงขึ้นตลอดเวลา สาเหตุส าคัญประการหนึ่ง คือ ชุมชน เมืองต่าง ๆ ยังขาด
ระบบบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสว่า 

“ปัญหาส าคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ าเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน 
ท าไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีท าได้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแล้ว ท าในเมืองไทยก็ท าได้ หรือ
จะจ้างบริษัทต่างประเทศมาท าก็ได้ นี่แหละปัญหาเดียวกัน เดี๋ยวนี้ก าลังคิดจะท า แต่ติดอยู่ที่ที่จะท า” 
และได้พระราชทานแนวพระราชด าริว่า 

“อย่างที่บอกว่า เอาน้ าเสียมาใช้ในทางเกษตรกรรม ท าได้แต่ที่ที่ท านั้นต้องมีที่สัก 
5,000 ไร่ ....ขอให้ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ มาช่วย ร่วมกันท า ท าได้แน่.... ถ้าใครเอาที่มาให้ 5,000 ไร่ ที่อยู่
ใกล้กรุงเทพฯ พอใช้ ท าให้ดูยังไม่ทันเกษียณอายุเลย คงได้เห็น” 

ในส่วนแนวการด าเนินงานหรือวิธีการนั้นได้พระราชทานพระราชด ารัสว่า 
“....โครงการที่จะท านี้ไม่ยากนัก คือว่าก็มาเอาสิ่งที่เป็นพิษออก พวกโลหะหนัก 

ต่าง ๆ เอาออก ซึ่งมีวิธีท า ต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศ บางที่ก็อาจไม่ต้องใส่อากาศ แล้วก็มาเฉลี่ยใส่
ในบึง หรือเอาน้ าไปใส่ในทุ่งหญ้าแล้วก็เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนหนึ่งเป็นที่
ส าหรับปลูกพืช ปลูกต้นไม้....” 

ดังพระราชด ารัสว่า 
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“....แล้วก็ต้องท าการเรียกว่า การกรองน้ า ให้ท าน้ านั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน้ า
ลงมาที่เป็นที่ท าการเพาะปลูก หรือท าทุ่งหญ้า หลังจากนั้นน้ าที่เหลือก็ลงทะเลโดยที่ไม่ท าให้น้ านั้นเสีย
....” 

“....ทางใต้ของออสเตรเลียมีโครงการ เขาเอาน้ าเสียนี่ไปใส่คลอง แล้วก็ใส่ท่อไปใกล้
ทะเล แล้วท าเป็นสระ เป็นบ่อใหญ่มาก เป็นพ้ืนที่ตั้งเป็นร้อยไร่ หลายร้อยไร่ เขาก็ไปท าให้น้ านั้นนะ
หายสกปรก แล้วก็เทลงทะเล....” 

จากการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นมาก่อนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชนานมาแล้วนี่ เอง จึงทรงพระกรุณาปรดเกล้าฯ ให้ส านักงาน กปร. และกรม
ชลประทานร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเดินทางไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะมูลฝอยที่ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือน ารูปแบบ
และวิธีการมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป 

คณะท างานได้ด าเนินการสนองพระราชด าริดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับส ารวจพ้ืนที่
ด าเนินการ พบว่า บริเวณต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะที่
ได้รับการคัดเลือกจากคณะท างานให้เป็นแหล่งด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียตามแนว
พระราชด าริ โดยอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประมาณ 18 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,135 ไร่ ซึ่ง
เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ไม่มีปัญหาด้านเวนคืนที่ดินแต่อย่างใด 

เมื่อคณะท างานน าผลการศึกษาในการจัดท าโครงการขึ้นกราบบังคมทูล เพ่ือสนอง
พระกรุณาทราบ และในเวลาต่อมาได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเห็นด้วยกับรูปแบบและแนวความคิด
ดังกล่าว ส านักงาน กปร. และกรมชลประทาน จึงร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินงานตามแผนงานดังกล่าวได้ 

การสนองพระราชด าริในโครงการนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มูลนิธิชัย
พัฒนา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร. ) กรมชลประทาน กรมป่าไม้  กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกันด าเนินการ ดังนี้ 

1. เริ่มด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด าเนินการสร้างท่อระบายรวบรวมน้ าเสีย 
(Combine Waste Water System) ในเขตเทศบาลและเขตใกล้เคียงเข้าเป็นระบบท่อส่งน้ าเสียไปยัง
สถานีสูบน้ าเสียที่คลองยาง โดยกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ าขนาด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่ง
โมง ปัจจุบันมีปริมาณน้ าเสียที่ต้องบ าบัด วันละ 4,500 ลูกบาศก์เมตร แต่เพ่ือเป็นการรองรับการขยาย
ของชุมชนในอนาคต จึงได้มีการออกแบบไว้ให้การท างานทั้งระบบนี้สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้
ถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่จุดนี้จะท าหน้าที่เป็นบ่อดักขยะ แยกถุงพลาสติก เศษผ้า ใบตอง 
เศษไม้ และตะกอนแขวนลอยขนาดใหญ่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ลดความสกปรก 
2) ลดการท างานของเครื่องปั๊มน้ าเสียให้น้อยลง  จัดได้ว่าสถานที่นี ้เป็นบ่อ

ตกตะกอนขั้นต้น ที่สามารถลดค่าความสกปรกได้ถึง 40% 
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2. ระบบการบ าบัดน้ าเสีย เริ่มขึ้นภายหลังที่มีการสูบน้ าเสียจากคลองยางไหลเข้าสู่
บริเวณบ าบัดน้ าเสียแหลมผักเบี้ย ตามท่อยาวเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียที่
ต าบลแหลมผักเบี้ย ซึ่งด าเนินการพร้อมกัน 2 ระบบ คือ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะ 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย แบ่งออกเป็น 
1. ระบบบ าบัดหลัก ประกอบด้วย ระบบบ าบัดน้ าเสีย (Lagoon Treatment) มี

จ านวน 5 บ ่อ  ในพื ้นที ่ 95 ไร ่ น้ า เส ียจะไหลเข ้าตามระบบน้ าล ้น  ได ้แก ่ บ ่อตกตะกอน 
(Sedimentation Pond) บ่อบ าบัด 1-3 (Oxidation Pond : บ่อเติมอากาศ) และบ่อปรับคุณภาพน้ า 
(Polishing) โดยน้ าเสียที่ส่งมาตามท่อจะไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอน แล้วผ่านเข้าไปยังบ่อบ าบัดที่ 1 ที่ 2 
และที่ 3 ตามล าดับ แล้วไหลล้นเข้าไปสู่บ่อปรับคุณภาพน้ าเป็นขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะระบายลงสู่  
ป่าชายเลนต่อไป ซึ่งน้ าเสียขั้นสุดท้ายนี้จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ าจากคณะวิจัยอย่างใกล้ชิด 

2. ระบบบ าบัดรอง อยู่ระหว่างด าเนินการในพ้ืนที่ ประมาณ 60 ไร่ ประกอบด้วย 
2.1 ระบบบึงชีวภาพ (Constructed Wetland) เป็นการด าเนินการโดยให้น้ า

เสียผ่านบ่อดินตื้น ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 25 เมตร ยาว 300 เมตร จ านวน 4 บ่อ ภายในบึงปลูก
พืชที่มีรากพุ่ม ประเภท กกพันธุ์ต่าง ๆ และอ้อ เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้มีระบบรากแผ่กระจายยึดเกาะ
ดิน และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ าขังเสีย สูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร การบ าบัดน้ าเสียจะเริ่ม
จากต้นบึง ไหลล้นผ่านพืชต่าง ๆ ไปท้ายบึงอย่างต่อเนื่อง โดยพืชทั้งหลายจะช่วยดูดซับสารพิษและ
อินทรียสารให้ลดน้อยลง ตลอดจนท าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ให้หมดไป น้ าที่เหลือล้นออกจากบึง
จึงเป็นน้ าที่ดีท่ีใช้ประโยชน์ได้ 

2.2 ระบบกรองน้ าเสียด้วยหญ้า (Grass Filtration) โดยการปล่อยน้ าเป็นระยะ 
ผ่านเข้าไปในแปลงหญ้า จ านวน 4 แปลง มีขนาดและลักษณะเหมือนระบบบึงชีวภาพ หญ้าที่ปลูก 
ได้แก่ หญ้าเนเปีย หญ้าแฝก หญ้านวลน้อย หญ้าขน และหญ้ารูซี่ เป็นต้น ระบบแปลงหญ้านี้จะรับน้ า
จากบ่อปรับคุณภาพน้ าของระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียเข้าไปขังในแปลงหญ้าเป็นระยะ ๆ นานครั้งละ  
1-2 สัปดาห์ กระทั่งน้ ามีความสะอาดดียิ่งขึ้น 

2.3 ระบบกรองน้ าเสียด้วยป่าชายเลน (White and Red Mangrove) น้ าเสียจะ
ได้รับการบ าบัดผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ 30 ไร่ ที่ท าการปลูกป่าชายเลน ประเภทโกงกาง แสมขาว ซึ่งปลูก
แบบคละผสมผสานในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งน้ าที่ผ่านป่าชายเลนนี้จะได้รับการบ าบัดจนเป็นน้ า  
ที่ดีตามมาตรฐานเช่นกัน 

การนี้นับเป็นแนวพระราชด าริที่เป็นแบบฉบับแก่ชุมชนทั้งหลาย ทั่วประเทศไทยได้
ด าเนินการเจริญรอยพระยุคลบาท โดยยึดการด าเนินงานที่แหลมผักเบี้ยเป็นต้นแบบ 

2.6.5 ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามแนวทางการบริหาร
จัดการน้ าท่วมล้น (Flood Management) 

โดยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม มีฝนตกชุกและปริมาณน้ าฝนสูง จึงเกิดปัญหา
น้ าท่วมอยู่ในหลายพ้ืนที่เกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ
ปริวิตกห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วมและทรงค านึงถึงการเลือกใช้วิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ และสมรรถนะของ
ก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ตลอดจนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน
พระราชด าริในการแก้ปัญหาน้ าท่วม คือ 

1. การก่อสร้างคันน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณ โดย
การสร้างคันดินกั้นน้ าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามล าน้ าห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้น้ าล้นตลิ่งไปท่วมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้านใน เช่น คันกั้นน้ าโครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็ง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น 

2. การก่อสร้างทางผันน้ า เพ่ือผันน้ าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นเข้ามาให้
ออกไป โดยการก่อสร้างทางผันน้ าหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับล าน้ าที่มีปัญหาน้ าท่วม โดยให้น้ า
ไหลไปตามทางผันน้ าที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงล าน้ าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซึ่ง
การด าเนินการสนองพระราชด าริวิธีนี้ ด าเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาจากแม่น้ า
โก-ลกเข้ามาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลายหมื่นไร่ทุกปี การขุดคลองมูโนะได้ช่วยบรรเทาลงได้
เป็นอย่างด ี

3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล าน้ า เพ่ือให้น้ าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตาม
ล าน้ าได้สะดวก หรือช่วยให้กระแสน้ าไหลเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน้ าท่วมขังได้ 
โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 

3.1 ขุดลอกล าน้ าตื้นเขินให้น้ าไหลสะดวกข้ึน 
3.2 ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน้ า 
3.3 ก าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท าลายสิ่งกีดขวางทางน้ าไหลให้ออกไปจน

หมดสิ้น 
3.4 หากล าน้ าคดโค้งมาก ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล าน้ าสายตรงให้น้ าไหล

สะดวก การก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าเป็นมาตรการป้องกันน้ าท่วมที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการกักเก็บ
น้ าที่ไหลท่วมล้นในฤดูน้ าหลาก โดยเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนในลักษณะอ่างเก็บน้ า ซึ่งปัจจุบัน
ด าเนินการตามพระราชด าริมากมายหลายแห่งในประเทศไทย และการป้องกันน้ าท่วมใหญ่ใน
ระดับประเทศนั้น ขณะนี้ได้อยู่ระหว่างด าเนินการหลายจุด คือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าป่าสัก  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ านครนายกตอนบนจังหวัดนครนายก 

การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชด าริ 
“แก้มลิง” จากสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครมีลักษณะลุ่มต่ า ท าให้มีการระบายน้ ายาม
เกิดภาวะน้ าท่วมให้ออกจากพ้ืนที่เป็นไปอย่างล่าช้า คูคลองจ านวนมากมีความลาดเทน้อย อีกทั้งมี
จ านวนหลายคลองที่ล าน้ าตื้นเขิน มีวัชพืชกีดขวางทางน้ าไหล ท าให้เกิดเป็นสาเหตุในหลายปัจจัยของ
การเกิดน้ าท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นระยะเวลายาวนาน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวพระราชด าริให้
มีระบบบริหารจัดการด้านน้ าท่วม ในวิธีการที่ตรัสว่า “แก้มลิง” ซึ่งได้พระราชทานพระราช
อรรถาธิบายว่า 
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“ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกแล้วเอาเข้าปากเคี้ยว แล้วเอาไปเก็บไว้
ที่แก้ม ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปไว้ที่แก้มก่อน แล้วจึงน ามาเคี้ยว
บริโภค และกลืนกินเข้าไปภายหลัง” 

เปรียบเทียบได้กับเมื่อเกิดน้ าท่วมก็ขุดคลองต่าง ๆ เพ่ือชักน้ าให้มารวมกัน แล้ว
น ามาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ าอันเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจึงระบายน้ าลงทะเลเมื่อปริมาณน้ าทะเลลดลง 

ลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิง 
1. ด าเนินการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ตอนบนให้ไหลไปตามคลองในแนวเหนือ-ใต้ 

ลงคลองพักน้ าขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝั่งตะวันออก ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น
บ่อเก็บน้ าขนาดใหญ่ คือ แก้มลิง ต่อไป 

2. เมื่อระดับน้ าทะเลลดต่ ากว่าระดับน้ าในคลอง ก็ท าการระบายจากคลองดังกล่าว
ออกทางประตูระบายน้ า โดยใช้หลักการทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกตามธรรมชาติ 

3. สูบน้ าออกจากคลองที่ท าหน้าที่ “แก้มลิง” นี้ ให้ระบายออกในระดับต่ าที่สุดออก
สู่ทะเล เพ่ือจะได้ท าให้น้ าตอนบนค่อย ๆ ไหลมาเองตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่วมพ้ืนที่ลด
น้อยลง 

4. เมื่อระดับน้ าทะเลสูงกว่าระดับน้ าในล าคลองให้ท าการปิดประตูระบายน้ า เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้น้ าย้อนกลับ โดยยึดหลักน้ าไหลทางเดียว 

หลักการ 3 ประเด็นที่โครงการแก้มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จตาม
แนวพระราชด าริ คือ 

1. การพิจารณาสถานที่ที่จะท าหน้าที่เป็นบ่อพักและวิธีการชักน้ าท่วมไหลเข้าสู่บ่อ
พักน้ า 

2. เส้นทางน้ าไหลที่สะดวกต่อการระบายน้ าเข้าสู่แหล่งที่ท าหน้าที่บ่อพักน้ า 
3. การระบายน้ าออกจากบ่อพักน้ าอย่างต่อเนื่อง 
จากหลักการข้างต้น การสนองพระราชด าริจึงด าเนินการพิจารณาจากการใช้  

ล าคลอง หนอง บึงธรรมชาติ หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าน ามาใช้เป็นบ่อพักน้ า แหล่งน้ าที่จะน าน้ าเข้าบ่อพัก
และระบายน้ าออกจากบ่อพักน้ าตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่ งผลการด าเนินการศึกษาและ
พิจารณาก าหนดรูปแบบของโครงการแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ท าการรับน้ าในพ้ืนที่ฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา นับตั้งแต่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ
กรุงเทพมหานคร มาตามคลองสายต่าง ๆ โดยใช้คลองชายทะเลที่ตั้งอยู่ริมทะเลด้านจังหวัด
สมุทรปราการ ท าหน้าที่เป็นบ่อพักน้ าหรือรับน้ า และพิจารณาหนองบึงหรือพ้ืนที่ว่างเปล่าตามความ
เหมาะสม เป็นบ่อพักน้ าเพ่ิมเติม โดยใช้คลองธรรมชาติในแนวเหนือ-ใต้ เช่น คลองพระองค์ไชยานุชิต 
คลองบางปลา คลองด่าน คลองบางปิ้ง คลองต าหรุ คลองชายทะเล เป็นแหล่งระบายน้ าเข้าและออก
จากบ่อพักน้ า 

2. โครงการแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ท าหน้ารับน้ าในพ้ืนที่ฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม 
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กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ไปลงคลองมหาชัย-สนามชัย และแม่น้ าท่าจีน เพ่ือระบายออกสู่
ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร 

นอกจากสภาพพ้ืนที่ทั่วไปแถบนั้นยังไม่มีคันกั้นน้ าริมฝั่งเจ้าพระยาและคันกั้นน้ า
ขนานกับชายทะเลแล้ว คลองต่าง ๆ ที่มีทางน้ าไหลเชื่อมต่อกับชายทะเลก็ยังไม่มีการควบคุมเพียงพอ 
ดังนั้นเมื่อน้ าทะเลมีระดับสูงขึ้นจึงหนุนไม่ให้น้ าจืดไหลออกจากทะเลหรือไหลออกจากทะเลได้ช้ามาก
ก่อให้เกิดภาวะน้ าท่วมรุนแรงและน้ าท่วมขังนานวัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ได้พระราชทานพระราชด าริเพ่ือให้การระบายน้ าท่วมออกจากทะเลเร็วขึ้น ด้ วยวิธีการต่าง ๆ คือ 
โครงการแก้มลิง “แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง” ซึ่งใช้หลักในการควบคุมน้ าในแม่น้ าท่าจีน คือ เปิดระบายน้ า
จ านวนมากลงสู่อ่าวไทยเมื่อระดับน้ าทะเลต่ า ปิดกั้นไม่ให้น้ าจากด้านท้ายน้ าไหลรุกล้ าเข้าไปในแม่น้ า
เมื่อน้ าทะเลมีระดับสูง ถือเป็นโครงการอเนกประสงค์ที่ส าคัญยิ่งในอนาคตด้วย นอกจากช่วยบรรเทา
อุทกภัยให้กับพ้ืนที่บางส่วนทางตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาตั้งแต่ตอนใต้ทางรถไฟสายใต้มาแล้ว ยัง
ช่วยป้องกันการรุกล้ าของน้ าเค็มเข้าไปในแม่น้ าท่าจีนช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 
โดยสามารถน าน้ าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภคได้อีกด้วย 
โครงการแก้มลิง “แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง” จะมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ต้องด าเนินการครบระบบ  
3 โครงการ ด้วยกัน คือ 

1. โครงการแก้มลิง “แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง” ประกอบด้วย ประตูระบายน้ า  
ค.ส.ล. ปิดกั้นน้ าแม่น้ าท่าจีน ประตูเรือสัญจร ท านบดินปิดล าน้ าเดิม บันไดปลา สถานีสูบน้ าขนาด
ใหญ่ 

2. โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย-คลองสนามชัย” ด าเนินการก่อสร้างท านบปิด
กั้นในคลองมหาชัย-คลองสนามชัย พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ า รวมทั้งคลองสาขาต่าง ๆ คือ ประตู
ระบายน้ าคลองสหกรณ์สาย 3 ประตูระบายน้ าคลองเจ็ก ประตูระบายน้ าคลองโคกขาม ประตูระบาย
คลองแสมด า ประตูระบายน้ าคลองแสมด าใต้ 

พ้ืนที่ทั้งหมดนี้จะท าหน้าที่รับน้ าและน้ าท่วมขังจากพ้ืนที่ตอนบนมาเก็บไว้ พร้อม
กับระบายลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้น-ลง ของระดับน้ าทะเล โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก และ
การสูบน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าตามคูคลอง
ธรรมชาติต่าง ๆ ในฤดูฝน และช่วยป้องกันการรุกล้ าของน้ าเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปในแม่น้ าล าคลองและ
พ้ืนที่การเกษตร รวมทั้งสามารถเก็บกักน้ าจืดไว้ด้านเหนือประตูระบายน้ า เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

3. โครงการแก้มลิง “คลองสุนัขหอน” ประกอบด้วย ประตูปิดกั้นคลองสุนัขหอน 
พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ าออกจากคลองสุนัขหอน 

โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมิตหมายอันเป็นสิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทุกข์
ภัย ที่น าความเดือดร้อนแสนล าเค็ญมาสู่ชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัย ซึ่งแนวพระราชด าริอันเป็นทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านน้ าท่วมนี้ มีพระราชด าริเพ่ิมเติมว่า 

“....ได้ด าเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ขอให้รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพต่อไป เพราะโครงการแก้มลิงในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นท่ี...” 
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2.6.6 ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ป่าไม้ของประเทศไทยถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว ตามแรงหนุนเนื่องของประชากร  

ที่เพ่ิมขึ้น ผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวส าคัญ  
เชิงพาณิชยการเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง เนื่องจากต้นน้ าล าธารถูกท าลาย ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล เมื่อยามน้ าหลากก็เกิดน้ าท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหา
ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดิน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราช
สมบัติเป็นต้นมา 

ป่าไม้สาธิต....พระราชด าริเริ่มแรก ส่วนพระองค์ 
ในระยะต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระ

ราชด าเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประจ าแทบทุกปี โดยในระยะแรกจะเสด็จฯ ด้วยรถไฟพระที่นั่ง ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมดีขึ้น จึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ประมาณปี พ.ศ. 2503-2504 ขณะเสด็จพระราชด าเนิน
ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่านอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีนั้น 
มีต้นยางขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายทั้งสองข้างทาง จึงได้มีพระราชด าริที่จะสงวนบริเวณป่ายางนี้ไว้ให้
เป็นสวนสาธารณะ แต่ในระยะนั้นไม่อาจด าเนินการได้ เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทดแทนในอัตราที่สูง 
เพราะมีราษฎรมาท าไร่ ท าสวนในบริเวณนั้นจ านวนมาก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเริ่มทดลองปลูกต้นยางด้วย
พระองค์เอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางในกระถางบนพระต าหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล และได้
ทรงปลูกต้นยางนั้นในแปลงป่าไม้ทดลองในบริเวณแปลงทดลองปลูกต้นยางนา พร้อมข้าราชบริพาน 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จ านวน 1,250 ต้น ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าพันธุ์ไม้
ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณท่ีประทับสวนจิตรลดาในลักษณะป่าไม้สาธิต นอกจากนี้ยังได้สร้าง
พระต าหนักเรือนต้นในบริเวณป่าไม้สาธิตนั้น เพ่ือทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เอง
อย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง ในปี พ.ศ. 2508 

แนวพระราชด าริด้านป่าไม้ 
1. ทรงสร้างความตระหนักให้มีความรักป่าไม้ด้วยจิตส านึกร่วมกันมากกว่าวิธีการใช้

อ านาจบังคับ: ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้ าทุ่งจ๊อ ในปี พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชด าริให้มีการปลูกต้นไม้ 3 ชนิด ที่แตกต่างกัน คือ ไม้ผล ไม้โต
เร็ว และไม้เศรษฐกิจ เพ่ือจะท าให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่าง
ยั่ งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชน ประการส าคัญนั้น  
มีพระราชด าริที่ยึดเป็นทฤษฎีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดยปลูกฝังจิตส านึกแก่ประชาชนว่า 

“....เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพา
กันปลูกต้นไม้ ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

นับเป็นทฤษฎีที่เป็นปรัชญาในด้านการพัฒนาป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่โดยแท้ 
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2. ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟ้ืนฟูสภาพป่าด้วยวัฏธรรมชาติ: 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ลดลงเป็นอย่าง
มาก จึงทรงพยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ในประเทศไทยให้เพ่ิมมากขึ้น
อย่างมั่นคงและถาวร โดยมีวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งได้พระราชทานพระราชด าริหลายวิธี คือ 

2.1 ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ 
1) “....ถ้าเลือกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปท าอะไร

เลย ป่าจะเจริญเติบโตมาเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว....” 
2) “....ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น

....” 
3) “....ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม ไม่ต้องท าอะไร เพราะตอไม้ก็จะ

แตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่สวย แต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้....” 
2.2 ปลูกป่าในที่สูง ทรงแนะน าวิธีการ ดังนี้ 

“....ใช้ไม้จ าพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝัก
ออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่ าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ....” 

2.3 ปลูกป่าต้นน้ าล าธาร หรือการปลูกป่าธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติว่า 
1) ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ เดิม คือ “.. . .ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมี

อะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้ท่ีศึกษามาได้....” 
2) งดปลูกไม้ผิดแผกจากถิ่นเดิม คือ “....ไม่ควรน าไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์

ต่างถิ่นเข้ามาปลูก โดยยังไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน....” 
2.4 การปลูกป่าทดแทน 

ในขณะนี้ประเทศไทยเรามีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 25 ของพ้ืนที่
ประเทศไทย ประมาณการได้เพียง 80 ล้านไร่เท่านั้น หากจะเพ่ิมเนื้อที่ป่าไม้ให้ได้ ประมาณร้อยละ 40 
ของพ้ืนที่ประเทศแล้ว คนไทยจะต้องช่วยกันปลูกป่าถึง 48 ล้านไร่ โดยใช้กล้าไม้ปลูกไม่ต่ ากว่า 
ปีละ 100 ล้านตัน ใช้เวลาถึง 20 ปี จึงจะเพ่ิมป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่ก าหนดไว้เท่านั้น การปลูกป่า
ทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานมรรควิธีในการปลูกป่าทดแทน เพ่ือคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ด้วย
วิถีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติ ดังพระราชด าริ ความตอนหนึ่งว่า 

“....การปลูกป่าทดแทนจะต้องท าอย่างมีแผน โดยการด าเนินการไปพร้อม
กับการพัฒนาชาวเขา ในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันส ารวจ
ต้นน้ าในบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือวางแผนปรับปรุงต้นน้ าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง....” 

วิธีการปลูกป่าทดแทน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานค าแนะน า

ให้มีการปลูกป่าทดแทนตามสภาพภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมของพ้ืนที่ที่เหมาะสม กล่าวคือ 
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1. ปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ป่าไม้ถูกบุกรุกแผ้วถางและพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
“....การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่เสื่อมโทรมหรือพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารที่ถูก 

บุกรุกแผ้วถางจนเป็นเขาหัวโล้น แล้วจ าต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วนนั้น ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ 
ชนิดโตเร็วคลุมร่องน้ าเสียก่อน เพ่ือท าให้ความชุ่มชื้นค่อย ๆ ทวีขึ้น แผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ า ซึ่ง
จะท าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชื้น ในปีต่อไป
ก็ให้ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ถัดขึ้นไป ความชุ่มชื้นก็จะแผ่ขยายกว้างต่อไปอีก ต้นไม้จะงอกงามดีตลอดทั้งปี
....” 

2. การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา 
“....จะต้องปลูกต้นไม้หลาย ๆ ชนิด เพ่ือให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ 

มีทั้งไม้ผล ไม้ส าหรับก่อสร้าง และไม้ส าหรับท าฟืน ซึ่งเกษตรกรจ าเป็นต้องใช้เป็นประจ า ซึ่งเมื่อตัด
ต้นไม้ใช้แล้วก็ปลูกหมุนเวียนทันที่....” 

3. การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้ าบนยอดเขาและเนินสูง 
“....ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้น

ราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความ
ชุ่มชื้น ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้น้ าฝนแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลาย
เมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย....” 

4. ให้มีการปลูกป่าที่ยอดเขา เนื่องจากสภาพป่าบนที่เขาสูงทรุดโทรม ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อลุ่มน้ าตอนล่าง และคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดเป็นฝัก เพ่ือให้เป็นกระบวนการธรรมชาติ
ปลูกต่อไปจนถึงตีนเขา 

5. ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ า หรือเหนืออ่างเก็บน้ าที่ไม่มีความชุ่มชื้น
ยาวนานพอ 

6. ปลูกป่าเพ่ือพัฒนาลุ่มน้ าและแหล่งน้ าให้มีน้ าสะอาดบริโภค 
7. ปลูกป่าให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิม โดยให้ราษฎรในท้องที่นั้น ๆ เข้ามามีส่วน

ร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต นอกจากนี้  ยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎร
เห็นความส าคัญของการปลูกป่า 

8. ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพ่ิมที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า 
การปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชด าริได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นที่น่าพึง

พอใจ อาทิเช่น โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และที่หนองพลับ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการปลูกสร้างสวนป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่าง  ๆ 
โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี โครงการปลูกป่าห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ
ปลูกป่าเสริมธรรมชาติในและนอกเขตภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น 

2.5 การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง: การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและทั่วถึงกัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแนะน าการปลูกป่าใน
เชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมไว้เป็นมรรควิธีปลูกป่าแบบเบ็ดเสร็จนั้นไว้
ด้วยลักษณะทั่วไปของป่า 3 อย่าง พระราชด าริปลูกป่า 3 อย่างนั้น มีพระราชด ารัส ความว่า 
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“....ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้หนึ่ง ป่าส าหรับใช้ผล
หนึ่ง ป่าส าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็นกว้าง ๆ ใหญ่ ๆ การที่จะปลุกต้นไม้ส าหรับ
ได้ประโยชน์ ดังนี้ ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ เป็นสวนหรือจะเป็นสวนมากกว่า 
ป่าไม้ แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพ่ือต้นน้ าล าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนไม้ผลก็ตามหรือ
เป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้และท าหน้าที่
เป็นทรัพยากรในด้านส าหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้....” 

ประโยชน์ที่ได้รับ : ในการปลูกป่า 3 อย่างนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการปลูก
ป่าตามพระราชด าริว่า 

“....การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน 
และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยัง
สามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อส าคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ าล าธารด้วย....” 
และได้มีพระราชด ารัสเพิ่มเติมว่า 

“....การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้  
3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน 
ปลูกรับซับน้ า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้ าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ได้
ระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า....” 

พระราชด าริเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ ด าเนินการในหลายส่วนราชการ ทั้ง
กรมป่าไม้และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกแห่ง คือ การปลูกป่าใช้สอย โดย
ด าเนินการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วส าหรับตัดกิ่งมาท าฟืนเผาถ่าน ตลอดจนไม้ส าหรับใช้ในการก่อสร้างและ
หัตถกรรม ส่วนใหญ่ได้มีการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วเป็นสวนป่า เช่น ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก ประดู่ แค กระถิน
ยักษ์ และสะเดา เป็นต้น 

วิธีการปลูกป่าเพ่ือทดแทนหมุนเวียน 
นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทาน

พระราชด าริเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือใช้ท าฟืนว่า 
“....การปลูกป่าส าหรับใช้เป็นฟืนซึ่งราษฎรจ าเป็นต้องใช้เป็นประจ า ในการนี้

ต้องค านวณเนื้อที่ที่จะใช้ปลูก เปรียบเทียบกับจ านวนราษฎร ตลอดจนการปลูกและตัดต้นไม้ไปใช้ 
จะต้องใช้ระบบหมุนเวียนและมีการปลูกทดแทน อันจะท าให้มีไม้ฟืนส าหรับใช้ตลอดเวลา....” 

3. พระราชด าริ “ป่าเปียก” ทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรน้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟป่าเปียก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนก
อนันต์ของน้ าเป็นยิ่งนัก ทรงค านึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันได้ หากรู้จักน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ เฉกเช่นเดียวกับพระราชด าริ “ป่าเปียก” เพ่ือ
ป้องกันไฟไหม้ป่านั้น จึงเป็นมรรควิธีที่ทรงคิดค้นขึ้น จากหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล 
เมื่อเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นคราใด ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะค านึงถึงการแก้ปัญหาด้วยการระดมสรรพก าลังกัน
ดับไฟป่าให้มอดดับอย่างรวดเร็ว แต่แนวทางป้องกันไฟป่าระยะยาวนั้น ยังดูเลือนรางในการวางระบบ



79 

อย่างจริงจัง พระราชด าริป่าเปียกจึงเป็นแนวพระราชด าริหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงแนะน าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริท าการศึกษาทดลองจน
ได้รับผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ 

วิธีการสร้าง “ป่าเปียก” 
วิธีที่ 1: ท าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้ าและแนวพืชชนิดต่าง ๆ 

ปลูกตามแนวคลองนี้ 
วิธีที่ 2: สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน้ า

ชลประทานและน้ าฝน 
วิธีที่ 3: โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ า เพ่ือให้ความชุ่มชื้นค่อย ๆ ทวีขึ้น 

และแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ าซึ่งจะท าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟป่า
จะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น 

วิธีที่ 4: โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือที่เรียกว่า Check Dam ขึ้น 
เพ่ือปิดกั้นร่องน้ า หรือล าธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ า
ที่เก็บไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ท าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็น “ป่าเปียก” 

วิธีที่ 5: โดยการสูบน้ าเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้ แล้วปล่อยน้ าลงมา
ที่ละน้อยให้ค่อย ๆ ไหลซึมดิน เพ่ือช่วยเสริมการปลูกป่าบนที่สูงในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น  
“ป่าเปียก” ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย 

วิธีที่ 6: ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่ก าหนดให้ เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร 
หากเกิดไฟไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วย ซึ่งอุ้มน้ าไว้ได้มากกว่าพืชอ่ืน ท าให้ลดการสูญเสียน้ าลงไป
ได้มาก 

แนวพระราชด าริป่าเปียก จึงนับเป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยใช้ความ
ชุ่มชื้นเป็นหลัก ส าคัญที่จะช่วยให้ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่าจึงเกิดได้ยาก การพัฒนาเพ่ือการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ที่สมารถท าได้ง่ายและได้ผลดียิ่งขึ้น 

4. พระราชด าริ “ภูเขาป่า”: ทฤษฎีการพัฒนาฟ้ืนฟูป่าไม้โดยใช้ความรู้เบื้องต้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นหลักการด าเนินการ  

การสร้างภูเขาป่าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นมรรควิธีหนึ่งที่พระราชทาน
แนวคิดอันเป็นทฤษฎีการพัฒนา อันเป็นมิติใหม่แก่วงการป่าไม้ 2 ประการ คือ 

ประการแรก หากมีน้ าใกล้เคียงบริเวณนั้น โดยมีพระราชด ารัสว่า 
“....ควรส ารวจแหล่งน้ าเพ่ือการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน้ าในเขต

ต้นน้ าล าธาร ทั้งนี้เพ่ือแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวาง อันจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าในบริเวณ
ที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลายเป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่า มีต้นไม้
นานาชนิด ซึ่งปกคลุมดิน ในอัตราหนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้
เหล่านั้นจะมีผลช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ไม่แห้งแล้งเกินไป 
และยังช่วยยึดผิวดินอันมีค่าไม่ให้ถูกน้ าเซาะทลายลงมายังพ้ืนที่ราบอีกด้วย....” 

ประการที่สอง หากไม่มีแหล่งน้ าในพ้ืนที่เพ่ือฟ้ืนฟูป่าไม้ในบริเวณภูเขาเสื่อมโทรม 
มีพระราชด ารัสว่า 
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“....ให้พิจารณาส่งน้ าขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะด าเนินการได้ ทั้งนี้เพ่ือให้
สามารถจ่ายน้ าลงไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้บนภูเขาได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดู
แล้ง ซึ่งกล้าไม้มักมีอัตราสูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อกล้าไม้เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานต่อ
สภาวะแห้งแล้งได้แล้ว ในอนาคตภูเขาในบริเวณดังกล่าวก็จะคืนสภาพเดิมเป็นภูเขาป่าที่จะมีความ  
ชุ่มชื้นพอสมควร ตลอดจนจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแดนแห้งแล้ง
....” 

ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระราชด ารัสเพ่ิมเติมว่า 
“....จะต้องพยายามสูบน้ าขึ้นไปทีละขั้นจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดย

พิจารณาใช้เครื่องสูบน้ าพลังธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลม ซึ่งมีใช้งานอยู่แล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ไม่เปลืองเชื้อเพลิง เมื่อน าน้ าขึ้นไปพัก ณ ระดับสูงสุดได้แล้ว จะสามารถปล่อยน้ าให้ค่อย 
ๆ ไหลซึมลงมา เพ่ือช่วยเร่งรัดการปลูกป่าไม้ที่มีทั้งพันธุ์ไม้ป้องกันกับไม้โตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปร
สภาพโครงการภูเขาป่า ให้เป็นป่าเปียก ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย....” 

ภูเขาป่าที่เขียวขจีจากแนวพระราชด ารินี้ สามารถพบเห็นและเข้าศึกษาวิธีการ
อนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงชี้แนะให้ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริหลายแห่งด้วยกัน โดยเฉพาะที่เด่นชัด คือ ที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

5. แนวพระราชด าริทฤษฎีการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่
เอ้ืออ านวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด: Check Dam 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอยู่รอดของป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง กล่าวคือ ปัญหาที่ส าคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น 
“น้ า” คือ สิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแนะน าให้ใช้
ฝายกั้นน้ า หรือเรียกว่า Check Dam หรืออาจเรียกว่า “ฝายชะลอความชุ่มชื้น” ก็ได้เช่นกัน 

Check Dam คือ สิ่งก่อสร้างขวางก้ันทางเดินของน้ า ซึ่งปกติมักจะก้ันห้วยล าธาร
ขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ าหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ท าให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ และหาก
ช่วงที่น้ าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปใน
บริเวณลุ่มน้ าตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าได้ดีมากวิธีการหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชาธิบายว่า การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกท าลาย
นั้น  

“....จะต้องสร้างฝายเล็กเพ่ือหนุนน้ าส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพ้ืนที่เพาะปลูกทั้ง
สองด้าน ซึ่งจะให้น้ าค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปท าความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย....” 
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ในส่วนของรูปแบบลักษณะ Check Dam นั้น ได้พระราชทานพระราชด ารัสว่า  
“....ให้พิจารณาด าเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหา

ง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบทิ้งหินคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ ากับล าธารเล็กเป็นระยะ ๆ เพ่ือใช้เก็บกัก
น้ าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ าที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าในดิน ท าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้ง
สองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพ่ือฟ้ืนฟูที่ต้นน้ า
ล าธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มข้ึนเป็นล าดับ....” 

ประเภทของ Check Dam นั้น ทรงแยกออกเป็น 2 ประเภท ดังพระราชด ารัส 
คือ  

“....Check Dam มี 2 อย่าง ชนิดหนึ่งส าหรับให้มีความชุ่มชื้นรักษาความชุ่มชื้น 
อีกอย่างส าหรับป้องกันไม่ให้ทรายลงในอ่างใหญ่....” 

จึงอาจกล่าวได้ว่า Check Dam นั้น ประเภทแรก คือ ฝายต้นน้ าล าธารหรือฝาย
ชะลอความชุ่มชื้น ส่วนประเภทที่สองนั้นเป็นฝายดักตะกอนนั่นเอง 

การสร้าง Check Dam พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชด ารัสเพ่ิมเติมรายละเอียดว่า 

“....ส าหรับ Check Dam ชนิดป้องกันไม่ให้ทรายลงในอ่างใหญ่จะต้องท าให้ดี
และลึก เพราะทรายลงมากจะกักเก็บไว้ ถ้าน้ าตื้นทรายจะข้ามไปลงแอ่งใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam 
ส าหรับรักษาความชุ่มชื้นไม่จ าเป็นต้องขุดลึกเพียงแต่กักน้ าให้ลงไปในดิน แต่แบบกักทรายนี้ต้องท าให้
ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้น้ าลงมาแล้วไล่ทรายออกไป....” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวพระราชด าริ
เกี่ยวกับการพิจารณาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพ่ือสร้างระบบวงจรน้ าแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด คือ 

“....ให้ด าเนินการส ารวจหาท าเลสร้างฝายต้นน้ าล าธารในระดับที่สูงที่ใกล้บริเวณ
ยอดเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจ าเป็นจะต้องออกแบบใหม่ เพ่ือให้
สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน 2 เดือน....การเก็บรักษาน้ าส ารองได้นาน
หลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้ว จะท าให้มีปริมาณน้ าหล่อเลี้ยงและประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรง
และโตเร็วที่ใช้ปลูกแซมในป่าแห้งแล้งอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยการจ่ายน้ าออกไปรอบ ๆ ตัว
ฝายจนสามารถตั้งตัวได้...” 

Check Dam ตามแนวพระราชด าริ กระท าได้ 3 รูปแบบ คือ 
1. Check Dam แบบท้องถิ่นเบื้องต้นเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ 

เช่น กิ่งไม้และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่าง ๆ ในล าห้วย ซึ่งเป็นการก่อสร้าง
แบบง่าย ๆ ก่อสร้างในบริเวณตอนบนของล าห้วยหรือร่องน้ า ซึ่งจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหล
ของน้ าและเพ่ิมความชุ่มชื้นบริเวณรอบฝายได้เป็นอย่างดี วิธีการนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก หรือ
อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเลย นอกจากใช้แรงงานเท่านั้นการก่อสร้าง Check Dam แบบง่ายนี้ สามารถท าได้
หลายวิธี เช่น ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยหิน ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยถุงบรรจุดินหรือทราย 
ก่อสร้างแบบคอกหมูแกนดินอัดขนาบด้วยหิน ก่อสร้างแบบเรียงด้วยหินแบบง่าย ก่อสร้างแบบคอก
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หมูหินทิ้ง ก่อสร้างแบบคอกหมูหินทรายซีเมนต์ ก่อสร้างแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง ก่อสร้างแบบถุง
ทรายซีเมนต์ ก่อสร้างแบบคันดิน ก่อสร้างแบบหลักไม้ไผ่สานขัดกัน อันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน 

2. Check Dam แบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร ก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็น
ผนังกั้นน้ า ก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของล าห้วยหรือร่องน้ า จะสามารถดักตะกอนและ
เก็บกักน้ าในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน 

3. Check Dam แบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการก่อสร้างแบบถาวร ส่วนมากจะ
ด าเนินการในบริเวณตอนปลายของล าห้วยหรือร่องน้ า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ า ในช่วงฤดู
แล้งได้ดี ค่าก่อสร้างเฉลี่ยประมาณ 40,000-50,000 บาท แล้วแต่ขนาดของล าห้วย ซึ่งควรมีความ
กว้างไม่เกิน 4 เมตร 

ข้อค านึงในการสร้าง Check Dam 
1. ควรส ารวจสภาพพ้ืนที่ วัสดุก่อสร้างตามธรรมชาติ และรูปแบบ Check Dam 

ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศมากที่สุด 
2. ต้องค านึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะไม่เกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝน

ตกหนักและกระแสน้ าไหลแรง 
3. ควรก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ช่องล าห้วยมีความลาดชันต่ า เพ่ือที่จะได้ Check Dam 

ในขนาดที่ไม่เล็กเกินไป อีกทั้งยังสามารถกักน้ าและตะกอนได้มากพอสมควร และในล าห้วยที่มีความ
ลาดชันสูงก็ควรสร้าง Check Dam ให้ถี่ข้ึน 

4. วัสดุก่อสร้าง Check Dam ประเภทกิ่งไม้ ท่อนไม้ ที่น ามาใช้ในการสร้าง
จะต้องระมัดระวัง ใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพรเป็นล าดับแรกก่อนที่จะใช้กิ่งไม้ ท่อนไม้จากการริดกิ่ง 
ถ้าจ าเป็นให้ใช้น้อยที่สุด 

5. ถ้าสร้าง Check Dam แบบคอกหมูแกนดินอักแน่น ควรมีทางระบายน้ า
ด้านข้าง เพ่ือป้องกันน้ ากัดชะสันฝายจากการที่มีฝนตกหนักจนมีน้ าหลากมาก 

6. ควรปลูกไม้ยืนต้นยึดดินบนสันฝาย เช่น ไคร้น้ าหรือไม้ชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถ
ขึ้นได้ดีบนที่ชื้น 

7. ควรด าเนินการก่อสร้าง Check Dam หลังฤดูฝนหรือหลังน้ าหลาก และทุกปี
ควรมีการบ ารุงรักษา ขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสันฝายและทางระบายน้ าล้นอยู่เป็นประจ า 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการสร้าง Check Dam 
ก่อนด าเนินการควรส ารวจร่องน้ าล าห้วยในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการพังทลายของดิน 

หรือปัญหาพ้ืนที่ขาดความชุ่มชื้น โดยพิจารณาถึงความลาดชันของร่องน้ าและส ารวจหาข้อมูลปริมาณ
น้ าไหลในร่องน้ ามาใช้ประกอบการเลือกต าแหน่งสร้าง Check Dam ดังนี้ 

1. ในพ้ืนที่ลาดชันสูง ในกรณีที่ความกว้างของล าห้วยไม่เกิน 2 เมตร ควรสร้าง
ฝายผสม ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม้ท่อน หิน ถุงบรรจุดินหรือทราย แต่ถ้าความกว้างของล าห้วยมากกว่า  
2 เมตร หรือล าห้วยมีน้ ามาก ควรเพ่ิมโครงสร้างของ Check Dam เป็นแบบคอกหมูที่มีโครงสร้าง
หลายระดับมากน้อยตามปริมาณน้ า 

2. ในพ้ืนที่ลาดชันปานกลาง ควรสร้าง Check Dam แบบคอกหมูหรือแบบ
ท้องถิ่นของชาวบ้าน ถ้าเป็นแบบคอกหมูให้ใช้หินเรียงหรือกระสอบทรายผสมซีเมนต์ขนาบโครงสร้าง 
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3. ในพ้ืนที่ลาดชันต่ า ในกรณีที่มีน้ ามาก ควรสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้า
มีน้ าไม่มากนักและความกว้างไม่เกิน 2 เมตร อาจใช้ถุงทรายผสมซีเมนต์ได้ 

นานาประโยชน์จาก Check Dam อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1. ช่วยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ าในล าห้วย  

ท าให้ระยะเวลาการไหลของน้ าเพ่ิมมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีเพ่ิมขึ้น และแผ่ขยายกระจายความชุ่มชื้น
ออกไปเป็นวงกว้างในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งของล าห้วย 

2. ช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ าในล าห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืดอายุแหล่ง
น้ าตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง คุณภาพของน้ ามีตะกอนปะปนน้อยลง 

3. เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พ้ืนที่ จากการที่ความชุ่มชื้นเพ่ิมมาก
ขึ้น ความหนาแน่นของพันธุ์พืชก็ย่อมจะมากข้ึน 

4. การที่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้บางส่วนนี้ ท าให้เกิดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
และใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภคของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนน าไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย 

Check Dam จึงนับเป็นพระราชด าริที่เป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ที่ยังประโยชน์
สุขแก่มนุษยชาติทั้งมวล 

ทฤษฎีการอนุรักษ์และพัฒนา “ป่าชายเลน” อันเนื่องมาจากพระราชด าริ:  
แนวทางการสร้างวงจรของระบบนิเวศด้วยการปกป้องอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 

ป่าชายเลน เรียกชื่อกันหลายอย่างว่า ป่าชายเลนน้ าเค็ม และป่าเลน หรือบาง
แห่งเรียก ป่าโกงกาง เป็นป่าที่เกิดข้ึนตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ าของประเทศไทย ลักษณะของป่า
ชนิดนี้เป็นป่าไม้ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ ายัน หรือรากหายใจแตกต่างกันไป
ตามแต่ชนิดของต้นไม้นั้น ๆ ตลอดแนวชายฝั่งทะเลไทยยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร มีส่วนที่เป็น 
ป่าชายเลนอยู่เพียง ประมาณร้อยละ 36 ของความยาวชายฝั่งเท่านั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ 
ป่าชายเลนอยู่ ประมาณ 1,679,335 ไร่ โดยลดลงประมาณเกือบร้อยละ 50 จากที่เคยมี 2,229,375 
ไร่ ในปี พ.ศ. 2504 ป่าชายเลนในประเทศไทยขึ้นอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 
และด้านทะเลอันดามัน การบุกรุกท าลายป่าชายเลนด าเนินการอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพ่ิมขึ้นเป็น
ล าดับ เฉลี่ยช่วงปี พ.ศ. 2522-2529 ป่าชายเลนลดลงปีละ 81,142 ไร่ สภาพป่าชายเลนโดยทั่ว ๆ ไป 
พบว่า ทางภาคใต้ของประเทศไทยแถบฝั่งทะเลอันดามันมีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ส่วน
ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยและภาคกลางบริเวณปากอ่าวไทยมีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม 
ประกอบด้วย ไมข้นาดเล็กและถูกรบกวนจากมนุษย์ในการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนเป็นนากุ้ง นาเกลือ 
และแหล่งอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับภาคตะวันออก การท านากุ้งได้ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรม
ของป่าชายเลนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังถูกท าลายด้วยเหตุอื่นอีก เช่น การท าเหมืองแร่ 
การเกษตรกรรมบางประเภท การขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและพาด
สายไฟฟ้า รวมทั้งการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้จ านวนป่าชายเลนลดลงอย่างที่ 
ไม่อาจประมาณการได้ 

ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงปัญหาและความส าคัญยิ่งของป่าชายเลน
ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชด าริแก่รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ในพระราชพิธีแรกนาขวัญหว่าน
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ข้าวในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 สรุปแนวพระราชด าริ
ว่า 

“....ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่
ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเราก าลังถูกบุกรุกและถูกท าลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกัน อนุรักษ์ และขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่
แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ าขึ้นน้ าลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วน
ราชที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป....” 

การสนองพระราชด าริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน 
โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชายเลนในเขตพ้ืนที่เป้าหมายของจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดปัตตานี นับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชที่บังเกิดขึ้นด้วยกระแสพระราชด าริร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยได้พระราชทานพระราชกระแสกับหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา 
ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ร่วมกัน
เป็นแกนกลางในการด าเนินการปลูกป่าพระราชทานแก่ประชาชนทั้งมวล ในวโรกาสพระราชพิธี
กาญจนาภิเษกเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช โดยทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
มีสภาพยั่งยืนถาวรยาวนาน การด าเนินการปลูกป่าชายเลน “....ป่าพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา-
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง” ในจังหวัดสงขลาและปัตตานีนั้น มีองค์กรที่ท าหน้าที่ประสานงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน คือ มูลนิธิโททาล (Total) สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ด าเนินการปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการย่อย 3 โครงการ คือ 

1. โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
2. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน อ าเภอหนองจิก จังหวัด

ปัตตานี 
โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะท าการพัฒนาชุมชนให้มีความส านึกตระหนัก

ในความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนนี้เคยพ่ึงพิงอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยมาเป็นเวลาช้านาน รูปแบบของการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่ต าบลหัวเขา จึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาป่าไม้ที่อาศัยความเกี่ยวพันและเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันของมนุษย์และธรรมชาติ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 

1. รักษาสภาพแวดล้อมและสนับสนุนการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของชุมชน และ
เพ่ิมผลผลิตของสัตว์น้ าที่จะเสนอทางเลือกของการท าการประมงท่ีทางการอนุญาต เช่น อวนลอย 

2. เพ่ิมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนที่มี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนสามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐบาลที่
เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัว 
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3. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนและสร้างทัศนคติให้เกิด
ความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน 

การปลูกป่าชายเลนที่ต าบลหัวเขา ใช้วิธีการหลายรูปแบบในการด าเนินงาน เช่น 
สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนยอมรับปฏิบัติและร่วมงานปลูกป่า โดยใช้วิธีการปลูกฝังจิตส านึ กสร้าง
ความคุ้นเคยและประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ จัดการประชุมปรึกษาร่วมกัน เพ่ือหาข้อยุติในการ
เตรียมงานการปลูกป่า ซึ่งทางชุมชนได้จัดสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้ และหากล้าไม้มาร่วมกันปลูก 
ป่าชายเลนกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ อย่างเต็มที่ มีการรวมตัวกันของประชาชน
ก่อตั้ง “....ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา.... ” ขึ้น โดยมีคณะกรรมการของชมรม
ประกอบด้วยสมาชิกทั้ง 8 หมู่บ้าน ของต าบลหัวเขา ร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การดูแลรักษา
เรือนเพาะช า การกั้นรั้วบริเวณเขตป่า การท าความเข้าใจกับชาวประมงในการดูแลรักษาป่ าบัดนี้การ
ปลูกป่าชายเลนโดยประชาอาสานี้ ได้มีการปลูกป่าชายเลนร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเป็นครั้งคราวตาม
โอกาสและวาระอันควร และได้ปลูกป่าชายเลนไปแล้ว ประมาณ 300 ไร่ 

พระราชด าริด้านป่าชายเลน จึงเป็นบทพิสูจน์ว่ามีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์และ
พัฒนาไว้เป็นอย่างยิ่ง 

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีป่าชายเลนผืนใหญ่มีอาณาบริเวณ

กว้างขวางถึง 9,080 ไร่ สภาพป่าทั่วไปได้จัดว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากและยังประโยชน์แก่
ชุมชนรอบด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเป็นแหล่งก าเนิดที่ส าคัญของกุ้ง หอย ปู ปลา ที่
อุดมสมบูรณ์และชุกชุมเป็นอย่างมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีอาชีพท าการประมง
ขนาดเล็ก โดยอาศัยท ากินในป่าแห่งนี้ รวมทั้งมีการใช้พ้ืนที่บางส่วนเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังตาม
ล าแม่น้ า ล าคลอง ตลอดจนเลี้ยงกุ้งกุลาด าหลังแนวเขตป่านี้ด้วย การจัดท าโครงการศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการจัดการและสงวนรักษา
ป่าชายเลน โดยมีเจตนารมย์ที่จะให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในสภาพสมดุลตามธรรมชาติของป่า
ชายเลน และสร้างความร่วมมือรวมพลังกันระหว่างชุมชนและนักวิชาการที่จะผดุงรักษาป่าชายเลนไว้
ให้ยั่งยืนนาน การจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนจะท าหน้าที่เสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชน
ให้เข้าถึงสภาพแวดล้อมของบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่ และร่วมคิดหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ให้มีการจัดการด้านป่าชายเลนที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลนได้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
ทางวิชาการด้านป่าชายเลนแก่สาธารณชนทั่วไป 

การจัดสร้างศูนย์ป่าชายเลนยะหริ่งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบที่ตระหนักถึงการให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความกลมกลืนที่ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่นดั้งเดิม ทางเดินป่าชายเลนยะหริ่งยาวประมาณ 1,500 เมตร คือ เป้าหมายที่จะด าเนินการให้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีจะให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ด้วยการเข้าไปท าการส ารวจและสัมผัส
ธรรมชาติป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะสร้างความประทับใจและรู้แจ้งเห็นจริงในการศึกษาด้านนี้
โดยตรง เนื่องจากทางเดินธรรมชาติจะผ่านจุดข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจในป่าชายเลน โดยมีค าอธิบาย
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การด ารงอยู่ของระบบนิเวศป่าชายเลนให้เข้าใจอย่างแจ่มชัด ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาและ
อนุรักษ์ป่าชายเลนในแหล่งอ่ืนต่อไป 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี สภาพพ้ืนที่แห่งนี้เป็นสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมมาก แม้กรมป่าไม้ได้พยายามฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นเวลา 12 ปี แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้บริเวณ
ดังกล่าวนี้ปราศจากการป้องกันลมที่จะลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษาของสถาบัน
ทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงที่จะท าการฟ้ืนฟูปลูก  
ป่าชายเลนเพียง 213 ไร่ และปัจจุบันได้เพ่ิมความพยายามในการค้นหาแนวทางพัฒนาฟ้ืนฟูให้
กลับคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การขุดแพรกเพ่ือให้น้ าหล่อดินมีความชุ่มชื้น
อยู่ตลอดเวลา 

ทฤษฎีการพัฒนาป่าชายเลนอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเพ่ือความผาสุก
สมบูรณ์แก่แผ่นดินไทยอย่างแท้จริง ป่าชายเลนหลายแห่งของประเทศไทยจึงบังเกิดขึ้นในลักษณะที่
คืนสู่ธรรมชาติพิสุทธิ์อันสมบูรณ์ดังเดิม เช่น ป่าชายเลนที่อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ป่าชายเลนที่
จังหวัดระนอง พังงา และสตูล รวมทั้งที่จังหวัดเพชรบุรีและสมุทรสงคราม คงเป็นบทพิสูจน์ถึงน้ า 
พระราชหฤทัยที่ทรงสอดส่องในสิ่งแวดล้อมของพระมหากษัตริย์ไทยนักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ 

7. การอนุรักษ์และพัฒนา “ป่าพรุ” (พรุ หมายถึง ป่าที่มีน้ าท่วมขัง) ทฤษฎีการ
พัฒนาโดยหลักการที่ทรงเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปรับปรุงสภาพป่าให้
เกิดความสมดุลในระบบนิเวศมากท่ีสุด 

“ป่าพรุ” เป็นป่าไม้ทึบไม่ผลัดใบประเภทหนึ่ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงผืนเดียวในภาคใต้
ของประเทศไทย มีลักษณะเด่น คือ เป็นป่าดงดิบที่มีน้ าท่วมขังทั่วทั้งบริเวณ ป่าพรุเกิดจากธรรมชาติ
สร้างขึ้นโดยสาเหตุที่คลื่นลมทะเลซัดดินทรายชายฝั่งปิดกั้นเป็นแนวสันเขื่อนจนกลายเป็นแอ่งน้ า
ขนาดใหญ่ เมื่อซากพืชหล่นทับถมกันมากขึ้นในน้ าแช่ขังนี้ จะเกิดปฏิกิริยาให้เกิดน้ าและดินเปรี้ยว
ตามล าดับ 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าพรุรวมทั้งสิ้น 4,000,000 ไร่ ป่าพรุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่
จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่กระจายอยู่ในแนวเหนือใต้ด้านตะวันออกของพ้ืนที่
จังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 290,000 ไร่ ประกอบด้วยพรุขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ พรุโต๊ะแดง พรุบาเจาะ 
และพรุกาบแดง ซึ่งพรุโต๊ะแดงจัดได้ว่าเป็นพรุที่มีสภาพป่าพรุที่ยังคงสภาพธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์
และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื้อที่ประมาณ 216,500 ไร่ พื้นที่ป่าติดต่อกันเป็นป่าขนาดใหญ่
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายอ าเภอ พ้ืนที่ป่าพรุในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดนี้ ประกอบด้วย ป่าพรุที่ยังอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ 60,525 ไร่ ป่าพรุเสื่อมโทรม 33,525 ไร่ ป่าเสม็ดขาว 91,250 ไร่ ทุ่งหญ้า 61,350 ไร่ 
พ้ืนที่กสิกรรม 27,275 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ (หมู่บ้าน ป่าละเมาะและแม่น้ า) 16,075 ไร่ พ้ืนที่เหล่านี้
ส่วนใหญ่ถูกบุกเบิกเพ่ือน ามาใช้ในการเกษตร แต่เนื่องจากพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะทาง
กายภาพที่ไม่เหมาะสมอยู่หลายประการ ดังนั้น  การพัฒนาดังกล่าวจึงด าเนินการไปด้วยความ
ยากล าบากและยังประโยชน์ไม่เต็มที่ หากยังใช้ประโยชน์โดยปราศจากการจัดการที่เหมาะสม 
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่พรุยิ่งจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เสื่อมโทรมได้ง่าย 



87 

ที่มาของแนวพระราชด าริพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าพรุ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชด าริให้

ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันศึกษาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องมาจากพรุ ซึ่งใน
ระยะแรกของการเสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานไปยังพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในปี พ.ศ. 
2517 ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าในหน้ามรสุม ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากน้ าไหลบ่าลง
มาท่วมพรุเข้าไร่นาเสียหาย จึงมีพระราชด าริเพ่ือความร่วมกันระบายน้ าจากพรุธรรมชาติทั้งหลายนี้ให้
เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด การระบายน้ าออกจากพรุท าให้ทรงพบว่า มีสภาพดินเปรี้ยวเกิดข้ึน จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง กระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้นในปี พ.ศ.  2525 จึงได้ท าหน้าที่เป็นแกนกลาง
ประสานงานในการด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน 

การสนองพระราชด าริด้วยการก าหนดเขตการใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุ 
สืบเนื่องจากที่ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าพรุอย่างไม่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ ท าให้พื้นที่ป่าพรุบางแห่งเสื่อมโทรมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป ต้องปล่อยทิ้ง
ร้างไว้ตามสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพ้ืนที่
ป่า โดยทั่วไปมีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ า เพราะพ้ืนที่ที่ใช้ท าการเกษตรให้ผลผลิตต่ ามาก ราษฎรเองก็
ไม่มีความรู้ในการที่จะแก้ไขพ้ืนที่นั้นให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ การพัฒนาจึงเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริได้ก าหนดเขตการใช้
ที่ดินบริเวณพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาส เพ่ือสนองพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ออกเป็น 3 เขต คือ 

1. เขตสงวน (Preservation Zone) เป็นบริเวณพ้ืนที่พรุที่ยังคงสภาพเป็นป่า
ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ เนื้อที่ประมาณ 56,907 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
ทางตอนกลางและตอนใต้ของพรุโต๊ะแดง ในเขตอ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอสุไหงโก -
ลก และพ้ืนที่ทางตอนใต้ของพรุบาเจาะในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอยี่งอ ปกติพ้ืนที่ป่ามีน้ าท่วมขัง
เกือบตลอดปี ในฤดูฝนระดับน้ าท่วมสูงสุด 2-3 เมตร พ้ืนที่ป่ามีลักษณะสูง ๆ ต่ า ๆ ต้นไม้ส่วนใหญ่
แตกรากค่ ายัน หรือเป็นพูพอน พ้ืนที่ป่ามีใบไม้กิ่งไม้แห้งทับถมกันจนมีลักษณะเป็นเนินสูงขึ้นมาจาก
พ้ืนที่ป่าทั่วไป พ้ืนป่ามีระดับสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางไม่เกิน 8 เมตร ดินเป็นดินอินทรีย์ ลึกลง
ไปเป็นดินเลนสีเทาปนน้ าเงิน ซึ่งมีสารประกอบไพไรท์สะสมอยู่เป็นปริมาณมาก ในเขตนี้พืชพรรณ
ธรรมชาติขึ้นเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่น มีพันธุ์ไม้ยืนต้นขึ้นปะปนกันอยู่มากกว่าร้อยชนิด โดยมี
เรือนยอดอยู่ในระดับสูงตั้งแต่ 20-30 เมตร พืชพ้ืนล่างที่ขึ้นอยู่มีทั้งไม้พุ่ม เถาวัลย์ ปาล์ม หวาย และ
เฟิร์นนานาชนิด 

2. เขตอนุรักษ์ (Conservation Zone) เป็นบริเวณพ้ืนที่พรุที่พืชพรรณธรรมชาติ
ถูกท าลายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ และยังไม่มีโครงการพัฒนาเข้าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าถูก
ท าลาย โดยการแผ้วถางและไฟไหม้ท าความเสียหายในช่วงปีที่อากาศแล้งจัด มีเนื้อที่ประมาณ 
109,938 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของพรุบาเจาะ ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอระแงะ และ
บริเวณทุ่งหญ้ารวมป่าพรุโต๊ะแดงในเขตอ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอสุไหงโก-ลก พ้ืนที่
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เป็นที่ลุ่มมีน้ าขังเกือบตลอดปี สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ไม่เกิน 8 เมตร ปกติดินเปียกชื้นตลอดปี 
ในฤดูฝนระดับน้ าสูงจากผิวดิน ตั้งแต่ 20-30 เซนติเมตร ไปจนถึง 1 เมตร ดินมีทั้งดินอินทรีย์และ 
ดินอนินทรีย์ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวจัด ส าหรับทางตอนใต้ของพรุโต๊ะแดงเป็นดินอินทรีย์ หนาประมาณ  
1-3 เมตร ดินชั้นล่างเป็นดินเลนที่มีสารประกอบก ามะถันสะสมอยู่ น้ าที่ท่วมขังอยู่ ในบริเวณนี้ส่วน
ใหญ่ มีส่วนประกอบเป็นกรดจัด สีด าหรือสีน้ าตาลปนด า เนื่องจากมีสารอินทรีย์แขวนลอยปะปนอยู่
มาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดขาวและพ้ืนที่ป่าพรุที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ มีพืชพวกคมบาง 
ย่านล าเท็ง กก กระจูด และพืชพวกหญ้าขึ้นเป็นพืชพ้ืนล่าง หรือเป็นพื้นที่ซ่ึงในอดีตถูกแผ้วถางแล้วถูก
ปล่อยทิ้งร้างไป ต่อมามีไม้เสม็ดขาว กก กระจูด และพืชพวกหญ้าข้ึนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 

3. เขตพัฒนา (Development Zone) เป็นบริเวณพ้ืนที่พรุที่ได้มีการระบายน้ า
ออกไปบ้างแล้ว พืชพรรณธรรมชาติดั้งเดิมถูกแผ้วถางจนหมดสิ้น มีพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือกิจกรรมทางด้าน
เกษตรและมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ เข้าไปด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเนื้อที่ประมาณ 95,015 ไร่ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตโครงการสหกรณ์นิคมบาเจาะในท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอยี่งอ และอ าเภอบาเจาะ 
และสหกรณ์นิคมปิเหล็งในท้องที่อ าเภอตากใบและอ าเภอสุไหงโก-ลก บริเวณพรุสะปอมท้องที่อ าเภอ
เมือง และบริเวณพรุกาบแดงในท้องที่อ าเภอเมืองคาบเกี่ยวอ าเภอตากใบ พ้ืนที่เหล่านี้ได้จัดสรรที่ดิน
ให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัย และท ากินอย่างถาวร ส่วนใหญ่มีโครงการชลประทานเข้าไปด าเนินการระบาย
ออกจากพ้ืนที่ ซึ่งโดยทั่วไปสูงจากระดับน้ าลดลงจนต่ ากว่าผิวดิน ประมาณ 0.5-1 เมตร บริเวณพรุบา
เจาะส่วนใหญ่มีดินอินทรีย์ถมเป็นชั้นหนาไม่เกิน 2.5 เมตร มีลักษณะเป็นกรดจัดและมีคุณภาพทาง
การเกษตรต่ า ใต้ชั้นดินอินทรีย์ซึ่งทั้งดินและน้ ามีสภาพความเป็นกรดจัด ส่วนบริเวณพรุกาบแดงและ
พรุสะปอมดินมีทั้งดินอินทรีย์และอนินทรีย์ปะปนกันอยู่ส่วนใหญ่ 

การด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่พรุ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริได้จัดท าแผ่นแม่บทใน

การพัฒนาและก าหนดเขตการใช้ที่ดินทั้ง 3 เขต ให้มีการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ
ผสมผสานให้สอดคล้องกันในหลายด้าน และก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่พรุไว้ดังนี้ 

1. เขตสงวน เป็นเขตที่ด าเนินการสงวนรักษาป่าไม้ไว้อย่างเข้มงวด เพ่ือให้
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมป่าไม้ 
ปัจจุบันได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว เมื่อได้มีการตรวจสอบรายละเอียดและประกาศเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วจะท าให้การดูแลรักษาพ้ืนที่เหล่านี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. เขตอนุรักษ์ เป็นเขตที่ด าเนินการฟ้ืนฟูให้กลับเป็นป่าดังเดิม ซึ่งเปลี่ยนไปเป็น
เขตสงวน หรือเปลี่ยนเป็นเขตพัฒนา โดยการใช้พ้ืนที่กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อพ้ืนที่พรุ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่า และจะต้องผ่านการเห็นชอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเสียก่อน การด าเนินงานในเขตนี้จึงผันแปรไปตามวัตถุประสงค์ คือ 

1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส ารวจพันธุ์พืช การทดแทนของสังคมพืช และ
ระบบนิเวศของป่าพรุทั้งหมด โดยมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก 

2) ศึกษาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกป่าทดแทน และศึกษาวิธีการ
จัดการเพ่ือให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี มีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก 
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3) ประชาสัมพันธ์เ พ่ือป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกท าลายป่าพรุ อีกต่อไป 
ด าเนินการโดยกรมป่าไม้และนิคมสหกรณ์ 

4) ในกรณีที่มีการจัดท าโครงการพัฒนาในเขตนี้ ให้จัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยทุกโครงการ 

3. เขตพัฒนา เป็นเขตที่ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงานร่วมกันพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีข้ึน โดย 

1) ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขสภาพดินและน้ าที่มีปัญหา ส าหรับใช้
ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาต่อไป ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
อันเนื่องพระราชด าริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่พรุแบบครบวงจร โดยประกอบด้วยการควบคุมน้ า
ในพ้ืนที่ การปรับปรุงดิน การเลือกชนิดพืชที่ปลูก การสหกรณ์และการตลาด 

3) เลือกพ้ืนที่ด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎร โดย
พิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น สภาพดิน สภาพน้ า และสภาพภูมิประเทศ 

4) รัฐเป็นผู้ด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญจนแล้วเสร็จ และใน
ระยะแรกรัฐจะจัดหาวัสดุปรับปรุงดินและพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้แก่ราษฎร 

5) รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และบริหารโครงการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ดังกล่าว 

การค้นคว้าวิจัยป่าพรุตามพระราชด าริก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ คณะผู้ด าเนินงาน
สนองพระราชด าริมีความเห็นว่า เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่พรุเป็นไปอย่างสอดคล้องผสมผสานกันทั้งใน
เรื่องอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เขตต่าง ๆ ในป่าพรุได้ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างได้ผลดียิ่ง ส่วนราชการ
อันประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) ร่วมกับกรมป่าไม้ได้รับสนองพระราชด าริ โดยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
แหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าพรุขึ้นบริเวณคลองโต๊ะแดงฝั่งขวา บริเวณบ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 8 ต าบล 
ปูโต๊ะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาวิจัยและธรรมชาติป่าพรุสิรินธร” 
ขึ้น เพ่ือถวายพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุ 36 พรรษา ซึ่งศูนย์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของป่าพรุอย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ในลักษณะของเส้นทางเดิน
ธรรมชาติ และนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ 

บัดนี้ป่าพรุได้รับการใช้ประโยชน์อย่างอเนกประสงค์ควบคู่กับการสร้างสมดุลแห่ง
ระบบนิเวศ ตามพระราชด าริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพ่ือความผาสุขนิรันดร์ของอาณาประชาราษฎร์ 

2.6.7 ทฤษฎีใหม่: การบริหารจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในทุกคราที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด าเนิน

ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศนั้น ได้ทรงถามเกษตรกรและทอดพระเนตรพบสภาพ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการปลูกข้าวและเกิดแรงดลพระราชหฤทัยอันเป็นแนวคิดข้ึนว่า 
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1. ข้าวเป็นพืชที่แข็งแกร่งมาก หากได้น้ าเพียงพอจะสามารถเพ่ิมปริมาณเมล็ดข้าว
ได้มากยิ่งขึ้น 

2. หากเก็บน้ าฝนที่ตกลงมาไว้ได้แล้ว น ามาใช้ในการเพาะปลูกก็จะสามารถเก็บเกี่ยว
ได้มากขึ้นเช่นกัน 

3. การสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่นับวันแต่จะยากที่จะด าเนินการได้ เนื่องจากการ
ขยายตัวของชุมชนและข้อจ ากัดของปริมาณท่ีดินเป็นอุปสรรคส าคัญ 

4. หากแต่ละครัวเรือนมีสระน้ าประจ าไร่นาทุกครัวเรือนแล้ว เมื่อรวมปริมาณกัน  
ก็ย่อมเท่ากับปริมาณในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ แต่สิ้นค่าใช้จ่ายน้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรง
มากกว่า 

ที่มาแห่งพระราชด าริ “ทฤษฎีใหม่”  
แรงดลพระราชหฤทัยในเรื่องนี้เกิดจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชเสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งทรงพบว่าปัญหาการขาด
แคลนน้ า คือ อุปสรรคส าคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทั้งมวล โดยทรงยกตัวอย่างภาค
อีสานบริเวณพ้ืนที่บ้านกุดตอแก่น ต าบล กุดสิมคุ้มใหญ่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้เสด็จพระ
ราชด าเนินไปทรงเยี่ยมพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
พระราชทานด ารัสแก่บรรดาคณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ว่า 

“...ถามชาวบ้านที่อยู่นั่นว่า เป็นอย่างไรบ้างปีนี้ เขาบอกว่าเก็บข้าวได้ แล้วข้าวก็อยู่
ตรงนั้นกองไว้ เราก็ไปดูข้าว ข้าวนั้นมีรวงจริงแต่ไม่มีเมล็ดหรือรวงหนึ่งมีซักสองสามเมล็ด ก็
หมายความว่า 1 ไร่ คงได้ประมาณซักถังเดียวหรือไม่ถึงถังต่อไร่ ถามเขาท าไมเป็นอย่างนี้ เขาบอกว่า 
เพราะไม่มีฝน เขาปลูกกล้าไว้แล้วเมื่อขึ้นมาก็ปักด า ปักด าไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ า ก็ปักในทรายท ารูใน
ทรายแล้วปักลงไป เมื่อปักแล้วตอนกลางวันก็เฉามันงอลงไป แต่ตอนกลางคืนก็ตั้งตัวตั้งตรงขึ้นมา 
เพราะมีน้ าค้างแล้วในที่สุดก็ได้รวงแต่ไม่มีข้าวเท่าไรอันนี้เป็นบทเรียนที่ดี...แสดงให้เห็นว่า ข้าวนี้เป็น
พืชแข็งแกร่งมากขอให้ได้มีน้ าค้างก็พอ แม้จะเป็นข้าวธรรมดาไม่ใช่ข้าวไร่ ถ้าหากว่าเราช่วยเขา
เล็กน้อยก็สามารถที่จะได้ข้าวมากข้ึนหน่อยพอที่จะกิน ฉะนั้น โครงการที่จะท ามิใช่จะต้องท าโครงการ
ใหญ่โตมากนักจะได้ผล ท าเล็ก ๆ ก็ได้ จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าในที่เช่นนั้น ฝนดีพอสมควร แต่ลงมา 
ไม่ถูกระยะเวลา...ฝนก็ท้ิงช่วง ข้าวก็ไม่ดี...” 

จากพระราชด ารัสข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการที่ทรงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหา
ข้อเท็จจริงแล้วทรงวิเคราะห์เป็นแนวความคิดทฤษฎีว่า 

“...วิธีการแก้ไขก็คือต้องเก็บน้ าฝนที่ตกลงมา ก็เกิดความคิดว่าอยากทดลองดูสัก  
10 ไร่ ในที่อย่างนั้น 3 ไร่จะเป็นบ่อน้ า คือ เก็บน้ าฝนแล้ว ถ้าจะต้องบุด้วยพลาสติก ทดลองดูแล้วอีก 
6 ไร่ท าเป็นที่นา ส่วนไร่ที่เหลือก็เป็นบริการ หมายถึง ทางเดินหรือกระต๊อบหรืออะไรก็ แล้วแต่ 
หมายความว่าน้ า 30% ที่ท านา 60% ก็เชื่อว่าถ้าเก็บน้ าไว้ได้จากเดิมที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ไร่ละประมาณ 
1-2 ถัง ถ้ามีน้ าเล็กน้อยอย่างนั้นก็ควรจะเก็บเก่ียวข้าวได้ไร่ละประมาณ 10-20 ถังหรือมากกว่า...” 
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ในเวลาต่อมาได้พระราชทานพระราชด าริให้ท าการทดลอง “ทฤษฎีใหม่” เกี่ยวกับ
การจัดการที่ดินและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรขึ้น ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี แนวทฤษฎีใหม่ ก าหนดขึ้นดังนี้ 

ให้แบ่งพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรไทยมีเนื้อที่ดิน
ประมาณ 10-15 ไร่ต่อครอบครัว แบ่งออกเป็นสัดส่วนคือ 

ส่วนแรก: ร้อยละ 30 เนื้อที่เฉลี่ย 3 ไร่ ให้ท าการขุดสระกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ
เพาะปลูก โดยมีความลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะสามารถรับน้ าได้จุถึง 19,000 ลูกบาศก์เมตร โดยการ
รองรับจากน้ าฝน ราษฎรจะสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ าพืชริมสระ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย ดังพระราชด ารัสในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่วัดชัยมงคลพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราด าริ เมื่อวันที่  25 มกราคม 
พ.ศ. 2536 ความตอนหนึ่งว่า 

“...การเลี้ยงปลาเป็นรายได้เสริม ถ้าเลี้ยงปลาไม่ก่ีเดือนก็มีรายได้...” 
ส่วนที่สอง : ร้อยละ 60 เนื้อท่ีเฉลี่ยประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่ท าการเกษตร ปลูกพืช

ผลต่าง ๆ โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ร้อยละ 30 ไร่ ในส่วนที่หนึ่ง : ปลูกนาข้าวประมาณ 5 ไร่ 
ร้อยละ 30 ไร่ ในส่วนที่สอง : ปลูกพืชไร่หรือพืชสวนตามแต่สภาพของพ้ืนที่และ

ภาวะตลาดประมาณ 5 ไร่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์

เฉลี่ยที่ว่า ในพ้ืนที่ท าการเกษตรนี้ต้องมีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ถ้า
หากแบ่งแต่ละแปลงเกษตรให้มีเนื้อที่ 5 ไร่ ทั้ง 2 แห่งแล้ว ความต้องการน้ าจะต้องใช้ประมาณ 
10,000 ลูกบาศก์เมตร ที่จะต้องเป็นน้ าส ารองไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง 

ส่วนที่สาม : ร้อยละ 10 เป็นพ้ืนที่ที่เหลือ มีเนื้อที่เฉลี่ยประมาณ 2 ไร่ จัดเป็นที่อยู่
อาศัยถนนหนทาง คันคูดินหรือคูคลอง ตลอดจนปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ 

รวมพ้ืนที่โดยเฉลี่ยประมาณ 15 ไร่ ตามสัดส่วน 30-30-30-10 ตามทฤษฎีใหม่นี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนว
พระราชด าริอันเป็นหลักปฏิบัติส าคัญยิ่งในการด าเนินการ คือ 

1. วิธีการนี้สามารถใช้ปฏิบัติได้กับเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของที่ดินจ านวนน้อย แปลง
เล็ก ๆ ประมาณ 15 ไร่ (ซึ่งเป็นอัตราถือครองเนื้อที่การเกษตรโดยเฉลี่ยของเกษตรกรไทย) 

2. มุ่งให้เกษตรกรมีความพอเพียงในการเลี้ยงตัวเองได้ (Self Sufficiency) ในระดับ
ชีวิตที่ประหยัดก่อน โดยมุ่งเน้นให้เห็นความส าคัญของความสามัคคีกันในท้องถิ่น 

3. ก าหนดจุดมุ่งหมายให้สามารถผลิตข้าวบริโภคได้เพียงพอทั้งปี โดยยึดหลักว่าการ
ท านา 5 ไร่ ของครอบครัวหนึ่งนั้นจะมีข้าวพอกินตลอดปีซึ่งเป็นหลักส าคัญของทฤษฎีใหม่นี้ 

ทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะเป็นทฤษฎีที่
สมบูรณ์ตามแนวพระราชด าริได้นั้น ทรงค านึงถึงการระเหยของน้ าในสระหรืออ่างเก็บน้ าลึก 4 เมตร 
ของเกษตรกรด้วยว่าในแต่ละวันที่ไม่มีฝนตกคาดว่าน้ าระเหยวันละ 1 เซนติเมตร ดังนั้นเมื่อเฉลี่ยว่าฝน
ไม่ตกปีละ 300 วันนั้น ระดับน้ าในสระจะลดลง 3 เมตร จึงควรมีการเติมน้ าให้เพียงพอเนื่องจากน้ า
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เหลือก้นสระเพียง 1 เมตรเท่านั้น ดังนั้น การมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือคอยเติมน้ าในสระเล็ก จึง
เปรียบเสมือนมีแท้งค์น้ าใหญ่ ๆ ที่มีน้ าส ารองที่จะเติมน้ าอ่างเล็กให้เต็มอยู่เสมอ จะท าให้แนวทาง
ปฏิบัติสมบูรณ์ขึ้นจากภาพตุ่มน้ าเล็ก คือ สระน้ าที่ราษฎรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่นี้ เมื่อเกิดช่วงขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง ราษฎรก็สามารถสูบน้ ามาใช้ประโยชน์ได้และหากน้ าในสระไม่เพียงพอก็ขอรับน้ า
จากอ่างห้วยหินขาว ซึ่งได้ท าระบบส่งน้ าเชื่อมต่อลงมายังสระน้ าที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลงซึ่งจะช่วย
สามารถมีน้ าใช้ตลอดปี ทฤษฎีใหม่จึงเป็นแนวพระราชด าริ ที่ขณะนี้ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วว่า พระราชด าริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่ง
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ความสมบูรณ์พูนสุขแห่งราชอาณาจักรไทยอุบัติขึ้นในครั้งนี้ด้วย
พระปรีชาสามารถอันเฉียบแหลมของพระมหากษัตริย์ไทย ผู้มิเคยทรงหยุดนิ่งที่จะระดมสรรพก าลังทั้ง
ปวงเพ่ือความผาสุกของชาวไทย NEW THEORY ทฤษฎีใหม่ 

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่หนึ่ง 
1. ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุดก็คือ เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจ านวน

น้อย แปลงเล็ก (ประมาณ 15 ไร่) 
2. หลักส าคัญ: ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได้ (Self Sufficiency) ใน

ระดับชีวิตที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น 
3. มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจ าปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่ง ท านา 5 ไร่ จะมี

ข้าวพอกินตลอดปี ข้อนี้เป็นหลักส าคัญของทฤษฎีนี้ 
4. เพ่ือการนี้ จะต้องใช้หลักว่า ต้องมีน้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ฉะนั้น 5 ไร่ 

ต้องมี 5,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ละแปลง (15 ไร่) ท านา 5 ไร่ ท าพืชไร่หรือไม้ผล ฯลฯ 5 ไร่ (= 10 ไร่) 
จะต้องมีน้ า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีจึงได้ตั้งสูตรคร่าว ๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย นา 5 ไร่ 
และพืชไร่และสวน 5 ไร่ สระน้ า 3 ไร่ ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร (19,200) ที่อยู่
อาศัย และอ่ืน ๆ 2 ไร่ รวมทั้งหมด 15 ไร่ 

5. อุปสรรคที่ส าคัญที่สุด คือ: อ่างเก็บน้ า หรือสระ ที่ได้รับน้ าให้เต็มเพียงปีละหนึ่ง
ครั้ง จะมีการระเหย วันละ 1 เซนติเมตร โดยเฉลี่ย ในวันที่ฝนไม่ตกหมายความว่า ในปีหนึ่งถ้านับว่า
แห้ง 300 วัน ระดับน้ าของสระจะลดลง 3 เมตร (ในกรณีนี้ 3/4 ของ 19,000 ลูกบาศก์เมตร น้ าที่
ใช้ได้จะเหลือ 4,750 ลูกบาศก์เมตร) จึงจะต้องมีการเติมน้ าเพื่อให้เพียงพอ 

6. มีความจ าเป็นที่จะมีแหล่งน้ าเพ่ิมเติม ส าหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาได้สร้าง
อ่างเก็บน้ าจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับเลี้ยง 3,000 ไร่ 

7. ล าพังอ่างเก็บน้ าจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตร จะเลี้ยงได้ 800 ไร่ (โครงการวัด
มงคล มีพ้ืนที่ 3,000 ไร่ แบ่งเป็น 200 แปลง) อ่างนี้จึงเลี้ยงได้ 4 ไร่ต่อแปลง ล าพังสระในแปลงเลี้ยง
ได้ 4.75 ไร่ จึงเห็นได้ว่า หมิ่นเหม่มาก (4.75 ไร่ + 4.00 ไร่ = 8.75 ไร่) ถ้าค านึงว่า 8.75 ไร่นั้น จะท า
เกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อีก 6.25 ไร่ จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยงแต่ถ้าค านึงว่า ในระยะที่ไม่มีความ
จ าเป็นที่จะใช้น้ า หรือมีฝนตก น้ าที่ฝนตกมาจะเก็บไว้ได้ในอ่างและในสระ ส ารองไว้ส าหรับเมื่อ
ต้องการ อ่างและสระจะท าหน้าที่เฉลี่ยน้ าฝน (Regulator) จึงเข้าใจว่าในระบบนี้น้ าจะพอ 



93 

8. ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง คือ ราคาการลงทุนค่อนข้างสูง เกษตรกรจะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากภายนอก (ทางราชการ ทางมูลนิธิ และทางเอกชน) แต่ค่าด าเนินการไม่สิ้นเปลือง
ส าหรับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 15 มีนาคม 2537 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง 
เมื่อตั้งศูนย์บริการที่วัดมงคลชัยพัฒนา และแปลงตัวอย่างที่ “ทางดิสโก้” ส าเร็จแล้ว 

เกษตรกรก็เริ่มเข้าใจวิธีการ จึงขอให้ด าเนินการในที่ดินของตน เมื่อได้ผลก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือ ให้ 
เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ ร่วมแรงใน 

1. การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) 
2. การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ าหน่ายผลผลิต 
3. การเป็นอยู่ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ) 
4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้) 
5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) 
6. สังคมและศาสนา 
ด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการ มูลนิธิและเอกชน ทฤษฎีใหม่ มูลนิธิชัยพัฒนา 

วันที่ กุมภาพันธ์ 2538 
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สาม 
ติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน (ธนาคาร) และแหล่งพลังงาน (บริษัทน้ ามัน) ตั้งและ

บริหารโรงสี (2) ตั้งและบริหารร้านสหกรณ์ (1, 3) ช่วยการลงทุน (1, 2) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(4, 5, 6) ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกร และฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับประโยชน์คือ เกษตรกรขายข้าว
ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) ธนาคารกับบริษัทซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจาก
เกษตรกรและมาสีเอง) (2) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาต่ า (เป็นร้านสหกรณ์ ราคาขาย
ส่ง) (1, 3) ธนาคารกับบริษัท จะสามารถกระจายบุคลากร ทฤษฎีใหม่ มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2538 

 
2.7  แนวคิดด้านการพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรม 

2.7.1 ความหมายของหลักสูตร  
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้มากมายและแตกต่างกันไป 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีดังนี้ 
ค าว่า “หลักสูตร” แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Curriculum” ซึ่งมีรากศัพท์

มาจากภาษาลาตินว่า “Currere” หมายถึง “Running Course” หรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้น า
ศัพท์นี้มาใช้ทางการศึกษาว่า “Running Sequence of Course of Learning Experience” ซึ่งการ
เปรียบเทียบหลักสูตรกับสนามหรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งอาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษา
ในระดับใดหรือหลักสูตรใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องฟันฝ่าความยากของวิชาหรือประสบการณ์การเรียนรู้
ตามล าดับขึ้นที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เช่นเดียวกับนักวิ่งที่ต้องวิ่งแข่งและฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ชัยชนะ
และความส าเร็จให้ได้ ซึ่งสุนีย์ ภู่พันธ์ (2546, น. 9-19) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายและ
คุณสมบัติ และองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
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2.7.1.1 หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชาและเนื้อหาสาระที่จัดให้แก่ผู้เรียนคือ วิชาและ
เนื้อหาสาระที่ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ หรือกลุ่มวิชาที่จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2.7.1.2 หลักสูตรในฐานะที่เป็นเอกสารหลักสูตร  สามารถจ าแนกได้ออกเป็น  
2 ประเภท คือ เอกสารหลักสูตร ซึ่งเป็นเอกสารที่กล่าวถึงสาระของหลักสูตรโดยตรง และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร เป็นเอกสารที่อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรเพ่ือให้การ
น าหลักสูตรไปใช้ได้ผลตามความมุ่งหมาย 

2.7.1.3 หลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้แก่ผู้เรียคือการมองหลักสูตร
ในลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียนจัดขึ้น หรือกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ ที่
เตรียมไว้ และจัดให้แก่นักเรียนโดยโรงเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 

2.7.1.4 หลักสูตรในฐานะแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่
คาดหวังแก่นักเรียน คือ แผนในการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมตามที่ก าหนด ซึ่งจะแสดงถึงจุดหมายของการออกแบบ
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล 

2.7.1.5 หลักสูตรในฐานะที่เป็นมวลประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณ์ทุกอย่าง
ของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน รวมถึงเนื้อหาวิชาที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียนด้วย 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด ได้กระท า ได้
แก้ปัญหา และค้นพบด้วยตนเอง 

2.7.1.6 หลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทาง  เป็นสิ่งที่สังคมมุ่งหวังหรือ
คาดหมายให้เด็กได้รับ กล่าวคือ ผู้ที่ศึกษาจนจบหลักสูตรไปแล้วจะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างจะเกิดผล
อย่างไรในตัวผู้เรียนบ้าง ดังนั้นการจัดหลักสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กระบวนการ
เรียนการสอน และการประเมินผล จ าต้องศึกษาและวางแผนให้สอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

2.7.1.7 หลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนคือการมองหลักสูตรในฐานะที่เป็นแผนการเตรียมโอกาสของการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่จัดขึ้นโดย
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาท่ีรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.7.2 คุณสมบัติของหลักสูตร คุณสมบัติของหลักสูตร หมายถึง ธรรมชาติหรือลักษณะของ
หลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอาจหมายรวมถึงข้อตกลงหรือข้อยอมรับเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของหลักสูตร  

2.7.2.1 หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) และเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ 

2.7.2.2 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
2.7.2.3 หลักสูตรไม่สามารถแสดงกิจกรรมหรือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวของ

มันเองได้ จึงจ าเป็นต้องใช้กิจกรรมหรือการกระท าอย่างอ่ืนมาช่วย 
2.7.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 

2.7.3.1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ความตั้งใจหรือ
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้ที่จะผ่านหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคัญ
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เพราะเป็นตัวก าหนดทิศทางและขอบเขตในการให้การศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้อหาและ
กิจกรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการประเมินผล 

2.7.3.2 เนื้อหา (Content) เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว กิจกรรมขั้น
ต่อไปคือการเลือกเนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง  ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการตั้งแต่การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ การเรียงล าดับเนื้อหา
สาระ พร้อมทั้งการก าหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 

2.7.3.3 การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) เป็นการน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าวัสดุหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรและสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดในขั้นการน า
หลักสูตรไปใช้ 

2.7.3.4 การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) คือ การหาค าตอบว่าหลักสูตร
สัมฤทธิผลตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผล
หลักสูตรเป็นงานใหญ่ และมีขอบเขตกว้าง ผู้ประเมินจ าเป็นต้องวางโครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้า 

2.7.4 การพัฒนาหลักสูตร สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) กล่าวถึง รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรไว้
ว่า กระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ควรประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานซึ่งประกอบด้วยปรัชญาการศึกษา ผู้เรียน สังคม สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีอ่ืน  ๆ เพ่ือ
น ามาก าหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้จัดลงในหลักสูตร แล้วน า
หลักสูตรไปทดลองใช้เพ่ือหาข้อบกพร่อง เพ่ือน ามาแก้ไขให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์และน าไปใช้ สุดท้าย
ท าการประเมินผลหลักสูตรและน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไปซึ่ง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 

การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องมีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ส่วนมากจะพัฒนามา
จากแนวคิดของนักการศึกษาชาวต่างประเทศ เนื่องจากกระบวนการสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตร
ของนักการศึกษาไทยอย่างมีน้อยมาก ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป โดย
งานวิจัยครั้งนี้ได้ยึดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Rulph W. Tyler) สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546, 
น. 163-166) เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง และมีความครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียน และการประเมินผล ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับการพัฒนา
หลักสูตรในงานวิจัยได้  

2.7.5 รปูแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 
ในปี ค.ศ. 1949 ไทเลอร์ได้พัฒนาหลักสูตรที่รู้จักกันดี คือ หลักการและเหตุผลใน

การสร้างหลักสูตร (Tyler Rationale) ว่าในการจัดหลักสูตรและการสอนนั้นควรจะตอบถามพ้ืนฐาน 
4 ประการ คือ 

2.7.5.1 มีความมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 
2.7.5.2 มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้

บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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2.7.5.3 จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึ งจะท าให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ 

2.7.5.4 จะประเมินประสิทธิผลของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร จึงจะตัดสินได้
ว่าบรรลุถึงจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร ต้องค านึงถึงการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัด
ประสบการณ์ทางการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์ทางการศึกษาให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ และการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร 

2.7.6 ความหมายของการฝึกอบรม 
กุลธน ธนาพงศ์ธร และไตรรัตน์ โภคพลกรณ์ (2544) ให้ความหมายของการ

ฝึกอบรม หมายถึง กรรมวิธีที่มุ่งจะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

ชูชัย สมิทธิไกร (2548) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกจัดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ  อันจะช่วยปรับปรุง
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสรุปความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะเรื่องให้กับบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
ช านาญและน าความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ ได้จริง และเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกอบรม คือ 
การถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความช านาญ ความสามารถและทัศนคติ ในทางที่ถูกที่ควรเพ่ือ
ช่วยให้การปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบัน และอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และไม่ว่าการฝึกอบรมจะมีขึ้นที่ใดก็ตาม วัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

วิจิตร อาวะกุล (2550) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ช่วยเพ่ิมพูน ความ
ถนัด ความรู้ทางธรรมชาติ ทักษะหรือความช านาญ ความสามารถของบุคคลให้มีเทคนิค วิธีการในการ
ท างานเพ่ือให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ หรือเพ่ือให้เกิดทักษะในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออีก
นัยหนึ่ง การฝึกอบรมหมายถึงการพัฒนา หรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะสม หรือเข้ากับงาน หรือ
การท างาน 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคคล โดยมุ่งที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและเจตคติของบุคคล เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมผลผลิต ท าให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่
ก าหนดไว้ (ศักรินทร์ ชนประชา, 2550) 

สรุปได้ว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะใน
ด้านท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติเป็นผลให้ผู้รับการอบรมมีความ
ช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถึงขั้นสามารถน าความรู้ในเรื่องนั้นไปปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่ งเกิดจากผู้ด าเนินการ และ
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จัดการอบรมอย่างมีระบบ มีความเข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรมและวิธีด าเนินการในแต่ละขั้นตอน
อย่างเหมาะสม 

2.7.7 ประเภทของการฝึกอบรม (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2554) 
สามารถจัดแบ่งประเภทของการฝึกอบรมดังนี้ 

2.7.7.1 แบบใช้ช่วงเวลาในการท างานเป็นหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) การฝึกอบรมก่อนประจ าการ (Pre-ServiceTraining) เป็นการฝึกอบรม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมบุคลากรก่อนเข้ารับหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่จะ
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของการฝึกอบรมจะเน้นเรื่องที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
อย่างละเอียดทุกด้าน ซึ่งมักจะรวมถึงการสร้างทักษะในการปฏิบัติงานไว้ด้วย 

2) การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service Training) เป็นการฝึกอบรม  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน อันมีสาเหตุมาจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง
หรือเพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อม ส าหรับการเลื่อนต าแหน่งหรือเปลี่ยนสายงาน 

2.7.7.2 แบบใช้ลักษณะวิธีการฝึกอบรมเป็นหลัก 
1) การฝึกปฏิบัติงานปกติในที่ท าการ (On the Job Training หรือ Desk 

Training) เป็นการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการท างานที่
ถูกต้องเหมาะสมโดยจ ากัดเฉพาะงานที่จะต้องท าจริงเท่านั้น โดยให้ผู้เข้าอบรมท างานนั้น ๆ ตามปกติ
แล้วมีผู้คอยก ากับดูแลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ผู้คอยก ากับอาจเป็นหัวหน้างานหรือครูฝึกก็ได้ ซึ่งจะท า
หน้าที่อธิบายหรือสาธิตเพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับจากการฝึกปฏิบัติของตนเองเป็น
หลักในช่วงหลังการฝึกอบรม แบบนี้มักจะเป็นการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 

2) การฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน (Off the Job Training) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเตรียมให้ผู้เข้าอบรมพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีหรือพร้อมในการที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน
ปกติในที่ท าการ (On the Job Training) หรือใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหาก
ใช้การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานทันทุกกรณีที่เป็นงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสี่ยงอันตราย 
การฝึกอบรมแบบนี้มักจะมีลักษณะที่เรียกว่า การฝึกอบรมแบบห้องเรียน (Classroom Training) คือ 
จะเน้นถึงการจัดให้มีผู้เข้าอบรมได้ทีละมาก ๆ ตั้งแต่ 10-100 คน จึงมักจะใช้สถานที่ในห้องประชุม
เป็นหลัก การฝึกอบรมมักใช้ เทคนิค การบรรยายการอภิปรายเป็นหลักและอาจมีการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ การสาธิต เทคนิคแบบกลุ่ม ฯลฯ 

3) การฝึกอบรมแบบผสม คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีทั้งการฝึกอบรม
ขณะท างานและการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างานประกอบกัน 

2.7.7.3 แบบแบ่งตามจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล เป็นการฝึกอบรมเฉพาะรายตามความจ าเป็น 

อาจเป็นการอบรมปฐมนิเทศรายบุคคล การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน การจัดอบรมด้วยตัวเองทาง
ไปรษณีย์ หรืออาจใช้เทคนิคทางการบริหารอ่ืน ๆ เช่น การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ เป็นต้น 
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2) การฝึกอบรมเป็นคณะเป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มบุคลากรซึ่งมีลักษณะ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เหมือนกันจ านวนคราวมาก ๆ หรือที่เรียกว่า Class Room Training 
นั่นเอง 

2.7.7.4 แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมในกรณีที่มีการส ารวจหา
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมทั้งองค์กรแล้ว พบว่า มีความจ าเป็นจะต้องจัดการฝึกอบรมหลักสูตรใน
เนื้องานหลายด้านด้วยกัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นบุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่งและระดับต่างกัน 
จึงอาจมีการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมในแต่ละด้านและแบ่งประเภทการฝึกอบรมออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ตามลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานธุรการ การฝึกอบรมด้านการบริหาร เป็นต้น 

2.7.7.5 แบ่งตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในโครงสร้างขององค์การซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรที่จัดอบรมด้วย ได้แก่ 

1) การฝึกอบรมส าหรับบุคลากรแต่ละระดับตามแนวนอนในโครงสร้างของ
องค์การเพ่ือให้ความรู้ทั่ว ๆ ไป ในลักษณะที่ต้องการสร้างกรอบแนวความคิดและแนวปฏิบัติอย่าง
กว้าง ๆ ซึ่งบุคลากรในระดับดังกล่าวควรจะทราบหรือสามารถปฏิบัติได้ ได้แก่ การฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ส าหรับบุคลากรใหม่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร 
เป็นต้น 

2) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแนวตั้งขององค์การ เป็นการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้หรือสร้างความสามารถเฉพาะส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งหรือสายงาน 
โดยใช้หลักสูตรซึ่งก าหนดขึ้นโดยเฉพาะ ตามความจ าเป็นในการฝึกอบรมของต าแหน่งนั้น ๆ และ
มักจะเน้นถึงแนวการปฏิบัติงานในรายละเอียดซึ่งผู้เข้าอบรมจะน าไปใช้ในการท างานได้มากกว่าการ
ฝึกอบรมแนวนอน เช่น การฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่บุคคล การฝึกอบรมเลขานุการผู้บริหาร เป็นต้น 
นอกจากนี้ การฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรมบุคลากร กองการ
เจ้าหน้าที่ก็อาจจัดเป็นการฝึกอบรมประเภทนี้ได้เพราะผู้จัดการฝึกอบรมสามารถก าหนดหลักสูตรที่
เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมเฉพาะส าหรับบุคลากรในหน่วยงานนั้นได้เช่นเดียวกัน 

2.7.7.6 แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมซึ่งอาจแยกการฝึกอบรมออกเป็น  
3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1) การฝึกอบรมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวคือ  เมื่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรมีปัญหาเกิดขึ้นสามารถส ารวจค้นพบได้ หรือเป็นที่ปรากฏชัดแจ้ง
ว่าเป็นความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการฝึกอบรม (เรียกว่ามีความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม) จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น เช่น เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดรายงานการประชุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการจดรายงาน
การประชุมข้ึน 

2) การฝึกอบรมเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมประเภทนี้มักเกิดขึ้น เมื่อมีแผน หรือมีความคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล
หรือวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และบุคลากรที่มีอยู่เดิม ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานใหม่นั้นได้จึงจ าเป็นจะต้องจัดการฝึกอบรมเพ่ือป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น เมื่อมี
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แผนจะน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง จึงจ าเป็นต้องรีบจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้
บุคลากรที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสียก่อน 

3) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นในระยะ หมายถึง 
เมื่อมิได้มีปัญหาหรือมีแผนในการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นแต่อย่างใดแต่ในระยะยาวมุ่งที่จะพัฒนางาน
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยรวม ดังที่มักจะมีค ากล่าวว่า การอยู่นิ่งเฉย 
ไม่พัฒนาก็คือการถอยหลังไปเรื่อย ๆ เพราะผู้อ่ืน ๆ จะแซงหน้าขึ้นไปหมดจึงจ าเป็นต้องมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นอีกจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึงทั้งองค์กร 

2.7.8 กระบวนการในการฝึกอบรม  
การจัดอบรมเป็นกระบวนการที่จะต้องมีการด าเนินงานล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไป

ตั้งแต่ต้นจนจบและแต่ละขั้นตอนก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน กระบวนการในการฝึกอบรม
ประกอบด้วย ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2554) 

1. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
2. การสร้างหลักสูตร 
3. การเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
4. การด าเนินการฝึกอบรม 
5. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม 
ขั้นตอนทั้งหมดนี้ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องจัดด าเนินการให้เป็นล าดับขั้นตอนหาก

การด าเนินการข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งผิดพลาด หรือบกพร่องอาจท าให้การฝึกอบรมล้มเหลวได้ 
การจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องกระท าอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึ ง

องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 
1. ปัจจัยป้อนเข้า (Input) 
2. กระบวนการ (Process) 
3. ผลผลิต (Output) 
4. สิ่งแวดล้อม (Environmental) 
การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์ตรงตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้พัฒนาตามความมุ่งหวังตามวัตถุประสงค์ 
2.7.9 องค์ประกอบของการฝึกอบรม (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2554) 

1. บุคคล นอกเหนือจากการพิจารณาเนื้อหาสาระของการฝึกอบรมแล้ว ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมบางท่านอาจตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรมโดยพิจารณาจากชื่อเสียงของวิทยากรและ
ชื่อเสียงของผู้จัดการฝึกอบรมความส าเร็จของการฝึกอบรมโดยแท้จริงแล้ว ขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นส าคัญ 
ทั้งผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมวิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกในการฝึกอบรม 

2. ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การฝึกอบรมประสบ
ผลส าเร็จในที่นี้จะจ าแนกทรัพยากรในการฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ 
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2.1 สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจุบันผู้จัดอบรมส่วนใหญ่นิยมใช้
โรงแรมเป็นสถานที่อบรม ทั้งนี้เพราะความสะดวกสบายที่ผู้จัดและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับทั้ง
บริการในการจัดสถานที่วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาหารเครื่องดื่มและสวัสดิการอ่ืน ๆ ซึ่งจะส่งผล
ให้การฝึกอบรมบรรลุผลสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ในกรณีที่ใช้สถานที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการ
จัดอบรมจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่เพ่ือเตรียมห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม
กลุ่มย่อย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมส าหรับการฝึกอบรม 

2.2 เวลาช่วงเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมก็มีความส าคัญไม่น้อยจะใช้เวลาในการ
ฝึกอบรมมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระในการฝึกอบรมส าหรับช่วงเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมอาจกระท าได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) การใช้เวลาจัดการฝึกอบรมต่อเนื่องกันโดยตลอด หรือ 
2) การใช้เวลาไม่ต่อเนื่องกัน 

2.3 งบประมาณความส าเร็จในการด าเนินงานทุกประเภท ต้องอาศัยงบประมาณ
ที่เพียงพอและมีระเบียบการเบิกจ่ายที่สะดวก แต่รัดกุมความส าเร็จในการฝึกอบรมก็เช่นกัน 
จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณที่เพียงพอและมีระเบียบการเบิกจ่ายที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ
จัดการฝึกอบรม 

2.4 การจัดการและบริหารโครงการผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมจะต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมแต่ละขั้นต้องกระท าตามล าดับ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม การวางแผน และออกแบบวิธีการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการฝึกอบรมการ
ด าเนินการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม 

2.7.10 ชุดฝึกอบรม 
ชุดฝึกอบรมเป็นสื ่อในการฝึกอบรม (Training Media) ที ่เป ็นปัจจัยที ่น า

ความส าเร็จมาสู่การฝึกอบรมที่ส าคัญยิ่ง  ประการหนึ่ง คือ การใช้กิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและการใช้วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ในการฝึกอบรม เพราะจะช่วยประหยัดเวลา 
ค่าใช้จ่าย และช่วยสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างดียิ่ง เพราะวัสดุอุปกรณ์
สื่อการสอนมีคุณค่า ก่อให้เกิดประสบการณ์ทางรูปธรรมมากขึ้นท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนใจ
เพ่ิมขึ้นเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพัฒนาการทางความคิดที่
ต่อเนื่องกัน ให้ประสบการณ์ที่เป็นจริงชุดฝึกอบรม (Training Packages) จึงเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การฝึกอบรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

2.7.10.1 การสร้างชุดฝึกอบรม 
กระบวนการสร้างชุดฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  (สุรีรัตน์  

ผดุงสิทธิโชค, 2544) 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นการ

วิเคราะห์ปัญหา เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้แบบสอบถาม การทดสอบ และการประเมินผล 
เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเป็นการระบุ
เป้าหมายต้องมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่วัดได้ สังเกตได้ หลังจากท่ีอบรมจบไปแล้ว 
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและก าหนดเนื้อหาสาระชุดฝึกอบรมให้ครอบคลุม
ถึงกระบวนการและความคิดต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการฝึกอบรม (การน าชุดฝึกอบรมไปใช้) ท าให้ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นแนวความคิดส าคัญในการ
ประเมินการฝึกอบรม ที่ได้รับการยอมรับและความนิยมมาจากองค์การต่าง ๆ ได้รวบรวมรูปแบบการ
ประเมินผลการฝึกอบรมหลายรูปแบบที่เน้นผลการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิผลต่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเป็นที่นิยมใช้ในการประเมินผล 
 
2.8  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ 

2.8.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
2.8.1.1 ความหมายของความรู้ (Knowledge) นักวิชาการ และนักการศึกษาได้ให้

ความหมายเกี่ยวกับความรู้ไว้ดังนี้ 
บลูม (Bloom, 1971) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง เรื ่องที่เกี่ยวกับการ

ระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระบวนโครงสร้าง วัตถุประสงค์ในด้าน
ความรู้เน้นในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจ าอันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบ 

กู ๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความรู ้ หมายถึง  ข้อเท็จจริง ความจริง 
กฎเกณฑ์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับและรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณ์ต่าง ๆ 

พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (2009) ได้ให้
ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ การรับรู้ข้อเท็จจริง (Fact) ข้อมูลข่าวสาร (Information) 
ทักษะ (Skills) ความเข้าใจ (Understanding) ผ่านทางการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2534) กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมข้ันต้นที่ผู้เรียนรู้
เพียงแต่เกิดความจ าได้โดยอาจเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในชั้นนี้ ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วน
ความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้านการแปลซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียน
บรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนั้น ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเองและการให้ความหมายที่แสดงออกมาในรูปของ
ความคิดเห็นและข้อสรุปรวมถึงความสามารถในการคาดคะเนหรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) กล่าวว่า ความรู้ต่าง ๆ เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่
ผู้เรียนสามารถจ าได้หรือระลึกได้ โดยการมองเห็น และได้ยิน ซึ่งความรู้นี้เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ 
และค าจ ากัดความ 

เกษม วัฒนชัย (2544) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่าหมายถึง การ
รวบรวม ความคิดของมนุษย์ จัดให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระที่สอดคล้องกันโดยน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
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ราชบัณฑิตยสถาน (2546) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความ
เข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยินได้ฟัง การคิดหรือการ
ปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ที่
สั่งสมมาเป็นความสามารถในการจ าได้หรือระลึกได้จากเรื่องราวที่ได้รับมาจากประสบการณ์ โดยการ
มองเห็น การสังเกต การได้ยิน ได้ฟัง และการปฏิบัติในนั่นคือเป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนเกิด
ความจ า 

2.8.1.2 ประเภทของความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) ความรู้ในตัวคน (Tacit Knowledge) เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ 

พรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อสารหรือถ่ายทอดในรูปตัวเลขสูตร หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้นี้พัฒนา
แบ่งปันกันได้ เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร รายงานต่าง ๆ ท าให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2.8.1.3 ระดับความรู้ 
บลูม (Bloom, 1971, p. 13) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรับรู้หรือพุทธิ

พิสัย (Cognitive Domain) ของคน ว่าประกอบด้วย ความรู้ตามระดับต่าง ๆ 6 ระดับ ซึ่งอาจ
พิจารณาจากระดับความรู้ในขั้นต่ าไปสู่ระดับของความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจ าและการ
ระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจ าที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่
กันไปจนถึงความจ าในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

2) ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญาใน
การขยายความรู้ และความจ า ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อ
เผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง 

3) การน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ 
(Knowledge) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยู่เดิม ไป
แก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่ของเรื่องนั้น โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการน าความคิด
รวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น 

4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความ
เข้าใจ และการน าไปปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มี
ความสัมพันธ์กัน รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้น
สามารถเข้ากันได้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง 

5) การสัง เคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวม
ส่วนประกอบย่อย ๆ หรือส่วนใหญ่ ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การ
สังเคราะห์จะมีลักษณะของการเป็นกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องต่าง  ๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
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เพ่ือสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างที่ยังไม่ชัดเจนขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิด
สร้างสรรค์ภายในขอบเขตของสิ่งที่ก าหนดให้ 

6) การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับ
ความคิดค่านิยม ผลงาน ค าตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการก าหนด
เกณฑ์ (Criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตัดสินการประเมินผล จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิ
ลักษณะ (Characteristics of CognitiveDomain) ที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปรับใช้ การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์เข้ามาพิจารณาประกอบกันเพ่ือท าการประเมินผล สิ่งหนึ่งสิ่งใด 

2.8.1.4 การวัดความรู้ 
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540) กล่าวว่า การวัดความรู้นั้นเป็นการวัดความสามารถ 

ของบุคคลในการระลึกนึกถึงเรื่องราวหรือสิ่งที่เคยเรียนมาแล้ว ซึ่งค าถามที่ใช้ในระดับนี้ คือ ความจ า
การวัดความรู้นั้นส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบ คือ ชุดของสิ่งเร้าน าไปใช้กระตุ้นให้
บุคคลตอบสนองออกมา สิ่งเร้าอาจอยู่ในรูปของข้อความซึ่งใช้เขียนตอบ ให้ปฏิบัติ  ให้พูดออกมาทาง
วาจาก็ได้ ท าให้สามารถวัด สังเกต และน าไปสู่การแปลความหมายได้ ชนิดของแบบทดสอบ แบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) เป็น
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้จากประสบการณ์ มี  
2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น (Teach-Made Test) และแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐาน 
(Standardized Test) แบบทดสอบทั้งสองประเภทนี้จะถามเนื้อหาเหมือนกัน คือ ถามสิ่งที่ผู้เรียน
ได้รับจากการเรียนการสอน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มการปฏิบัติได้ 6 ประเภท คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

2) แบบทดสอบวัดความถนัดหรือปัญญา (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบ 
ที่ใช้วัดศักยภาพสูงสุดของบุคคลว่ามีสมรรถภาพในการเรียนมากน้อยเพียงใด และควรเรียนด้านใด 
หรือท างานด้านใด จึงประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี แบบทดสอบประเภทนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) และแบบทดสอบ
ความถนัดจ าเพาะ (Specific Aptitude Test) 

3) แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสังคม เป็นแบบทดสอบที่วัด
เกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือการปรับตัวของบุคคลในสังคม และสามารถวัดความสนใจด้านต่าง ๆ เช่น
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบส ารวจความสนใจ เป็นต้น 

2.8.2 แนวคิดเก่ียวเจตคติ 
2.8.2.1 ความหมายของเจตคติ (Attitude) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้

ความหมายของเจตคติไว้ดังนี้ 
แอลพอร์ต (Allport, 1985 อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) 

กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ลักษณะของความพร้อมทางจิตซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ สภาวะความ
พร้อมนี้จะเป็นแรงที่ก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคลากรที่มีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง 
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อนาสตาซี (Anastasi, 1982) กล่าวว่า เจตคติเป็นความคิดอย่างหนึ่งซึ่งมี
อารมณ์เป็นตัวน า ท าให้บังเกิดจิตใจโน้มเอียง ก่อให้เกิดการกระท าแบบหนึ่ง ต่อสถานการณ์ทางสังคม
เฉพาะอย่างหนึ่ง 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึก
ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้สรุปความหมายของเจตคติ ดังนี้ 
1. ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลังจากบุคคลได้มีประสบการณใน

สิ่งนั้นความรู้สึกนี้จึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1.1 ความรู้สึกในทางบวกเป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึง

พอใจ เห็นด้วยชอบและสนับสนุน 
1.2 ความรู้สึกในทางลบเป็นการแสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็น

ด้วย ไม่ชอบและไม่สนับสนุน 
1.3 ความรู้สึกท่ีเป็นกลาง คือ ไม่มีความรู้สึกใด ๆ 

2. บุคคลแสดงความรู้สึกทางด้านพฤติกรรมซึ่ งแบ่งพฤติกรรมเป็น  
2 ลักษณะ คือ 

2.1 พฤติกรรมภายนอกเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้มีการกล่าวถึง
สนับสนุนท่าทางหน้าตาที่บอกความพึงพอใจ 

2.2 พฤติกรรมภายในเป็นพฤติกรรมที่สังเกตไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบก็ 
ไม่แสดงออกหรือความรู้สึกท่ีเป็นกลาง โดยสามารถแบ่งเจตคติ ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

2.2.1 เจตคติในด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Attitude) 
ประสบการณ์ที่คนหรือสิ่งของได้สร้างความพึงพอใจและความสุขใจจะท าให้มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้น 
ตลอดจนคนอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

2.2.2 เจตคติทางปัญญา ( Intellectual Attitude) เป็นเจตคติที่
ประกอบด้วย ความคิดและความรู้เป็นแกนบุคคลอาจมีเจตคติต่อบางสิ่งบางอย่าง โดยอาศัยการศึกษา 
ความรู้จนเกิดความเข้าใจและมีความสัมพันธ์กับจิตใจคืออารมณ์  และความรู้สึกร่วมหมายถึงมี
ความรู้สึกจนเกิดความซาบซึ้งเห็นดีหรือเห็นงามด้วยเช่นเจตคติที่มีต่อศาสนาเจตคติที่ ไม่ดี  
ต่อยาเสพติด 

2.2.3 เจตคติทางการกระท า (Action–Oriented Attitude) เป็น
เจตคติที่พร้อมจะน าไปปฏิบัติเพ่ือสนองความต้องการของบุคคลเจตคติที่ดีต่อการพูดจาไพเราะ
อ่อนหวานเพื่อให้คนอ่ืนเกิดความนิยมเจตคติที่ดีต่องานในส านักงาน 

2.2.4 เจตคติทางด้านความสมดุล (Balance Attitude) ประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์ทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ เจตคติทางปัญญา และเจตคติทางการกระท า เป็นเจตคติ
ที่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจในการท างานท าให้บุคคลสามารถท างานตามเป้าหมายของ
ตนเองและองค์กรได ้
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2.2.5 เจตคติในการป้องกันตัวเอง (Ego-Defensive Attitude) 
เป็นเจตคติเก่ียวกับการป้องกันตนเองให้พ้นจากความขัดแย้งภายในใจ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ทั้ง 
3 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกอารมณ์ ด้านปัญญา และด้านการกระท า 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า เจตคติหรือทัศนคติ หมายถึง   
ความรู้สึก ความคิดท่าทีที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นวัตถุ เหตุการณ์ หรือบุคคลอ่ืนที่อยู่รอบตัว
เรา อาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางลบ หรือเป็นกลาง เช่น เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เจตคติต่องานที่ท า 

2.8.2.2 องค์ประกอบของเจตคต ิ
ธีรวุฒิ เอกะกุล (2550) ได้อธิบายถึง องค์ประกอบของเจตคติเป็นสิ่งที่

เชื่อมโยงไปยังนิยามของเจตคติ และเชื่อมโยงไปยังประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือ
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน นักจิตวิทยาได้เสนอองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. เจตคติมีองค์ประกอบเดียว คือ อารมณ์ความรู้สึกในทางชอบหรือ 
ไม่ชอบที่บุคคลมีต่อที่หมายของเจตคติ 

2. เจตคติมีสององค์ประกอบ คือ ด้านปัญญา และด้านอารมณ์ความรู้สึก 
3. เจตคติมีสามองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive 

Component) องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Component) 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2534) โดยทั่วไปเจตคติ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 
3 ประการ คือ 

1. องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ 
ด้านความรู้ความคิดและความเชื่อที่บุคคลมีต่อเป้าเจตคติ (Attitude Object) เป็นขั้นตอนของการ
สัมผัสหรือรับรู้เพ่ือเป็นเหตุผลในการสรุปความและรวมเป็นความเชื่อหรือช่วยในการประเมินเป้า 
เจตคต ิ

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบ 
ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเร้าต่างเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่บุคคล
ประเมินค่าสิ่งเร้านั้นแล้ว พบว่า พอใจหรือไม่พอใจความรู้สึกชอบไม่ชอบต้องการหรือไม่ต้องการดี
หรือเลวองค์ประกอบทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กันเจตคติบางอย่างจะประกอบด้วยความรู้ความ
เข้าใจมากแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์น้อยเช่นเจตคติที่มีต่องานที่ท าส่วน
เจตคติที่มีต่อแฟชั่นเสื้อผ้าจะมีองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์สูงแต่องค์ประกอบด้านความรู้
ความเข้าใจต่ า 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอ 
ทางด้านความพร้อมหรือความโน้มเอียงที่บุคคลประพฤติปฏิบัติหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางที่
สนับสนุนหรือคัดค้านที่บุคคลมีต่อเป้าหมายเจตคติ เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดต้องประกอบด้วยทั้ง 3 องค์ประกอบเสมอ แต่จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป โดยปกติ
บุคคลมักแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคล้องกับเจตคติที่มีอยู่ แต่ก็ไม่เสมอไปทุกกรณีในบางครั้งเรา
มีเจตคติอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมตามเจตคติท่ีมีอยู่ก็มี 
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2.8.2.3 คุณลักษณะของเจตคติ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของเจตคติที่ส าคัญ 

ดังนี้ 
1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์สิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัวบุคคลการอบรมเลี้ยงดู 

การเรียนรู้และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเจตคติ แม้ว่าจะมีประสบการณ์
ที่เหมือนกันก็เป็นเจตคติท่ีแตกต่างกันได้ หรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นต้น 

2. เจตคติเป็นการตระเตรียมหรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
เป็นการเตรียมความพร้อมภายในของจิตใจมากกว่าภายนอกที่สังเกตได้ สภาวะความพร้อมที่
ตอบสนองมีลักษณะที่ซับซ้อนของบุคคล ชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เกี่ยวเนื่องกับ
อารมณ์ด้วย 

3. เจตคติมีทิศทางของการประเมินทิศทางของการประเมิน คือ ลักษณะ
ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นความรู้สึกหรือประเมินว่า ชอบพอใจ เห็นด้วย ก็คือเป็นทิศทาง
ในทางที่ดีเรียกว่าเป็นทิศทางในทางบวกและถ้าการประเมินออกมาในทางไม่ดี  เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ 
ก็มีทิศทางในทางลบเจตคติทางลบไม่ได้หมายความว่า ไม่ควรมีเจตคตินั้นแต่เป็นเพียงความรู้สึกที่ไม่ดี
ต่อสิ่งนั้น 

4. เจตคติมีความเข้มคือมีปริมาณมากน้อยของความรู้สึกถ้าชอบมาก
หรือไม่เห็นด้วยอย่างมากก็แสดงว่า มีความเข้มสูงถ้าไม่ชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงมีความเข้มสูง
ไปอีกทางหนึ่ง 

5. เจตคติมีความคงทนเจตคติเป็นสิ่งที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นและมีส่วนในการ
ก าหนดพฤติกรรมของคนนั้นการยึดมั่นในเจตคติต่อสิ่งใดท าให้การเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดข้ึนได้ยาก 

6. เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายใน
เป็นสภาวะทางจิตใจซึ่งหากไม่ได้แสดงออกก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีเจตคติอย่างไรในเรื่องนั้น 
เจตคติที่เป็นพฤติกรรมภายนอกแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุ้นและการกระตุ้นยังมีสาเหตุอ่ืน  ๆ ร่วม
อยู่ด้วย 

7. เจตคติต้องมีสิ่งเร้าจึงมีการตอบสนองขึ้นไม่จ าเป็นว่าเจตคติที่แสดงออก
จากพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะตรงกันเพราะก่อนแสดงออกนั้นก็จะปรับปรุงให้
เหมาะกับสภาพของสังคมแล้วจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 

2.8.2.4 การวัดเจตคต ิ
อุทุมพร ทองอุไทย (2523) ได้เสนอวิธีวัดเจตคติไว้สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการที่ใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการ

เฝ้ามองอย่างมีจุดมุ่งหมายและจดบันทึกพฤติกรรมอย่างมีแบบแผน เพ่ือจะได้ทราบว่าบุคคลที่เรา
สังเกต มีเจตคติความเชื่อและอุปนิสัยอย่างไร 

2. การสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นวิธีการที่ผู้ศึกษาจะต้องออกไปถาม
บุคคลนั้นด้วยตนเอง เป็นการพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย การวัดเจตคตินี้ต้องเตรียมข้อรายการที่จะ
ถามไว้อย่างดีและตรงกับเป้าหมาย 



107 

3. การรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นวิธีการให้ผู้ถูกสอบวัดแสดง
ความรู้สึกตามสิ่งเร้าที่เขาได้สัมผัส โดยมีสิ่งเร้าเป็นข้อค าถามแบบทดสอบหรือมาตราวัดที่นิยมใช้กันมี
แนวของ เทอร์สโตน (Thurstone) ลิเคอร์ท (Likert) ออสกูด (Ossgood) และกัตแมน (Guttman) 

4. เทคนิคจินตนาการ (Projective Technique) เป็นการวัดเจตคติที่
อาศัยสถานการณ์หลายอย่างเร้าผู้สอบ เช่น ประโยคไม่สมบูรณ์ภาพแปลก ๆ เรื่องราวแปลก ๆ ให้
ผู้สอบจินตนาการออกมาแล้วตีความหมาย 

5. การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) เป็นการวัดที่
อาศัยเครื่องมือไฟฟ้าเพ่ือวัดความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ดีใจเสียใจเครื่องมือแบบ
นี้ยังไม่พัฒนาดีพอจึงไม่มีคนนิยมใช้ 

6. วิธีสังคมมิติโดยการให้กลุ่มรายงานเกี่ยวกับเจตคติของเขาต่อคนอ่ืน ๆ 
ในกลุ่มเดียวกัน 

2.8.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 
2.8.3.1 ความหมายของพฤติกรรมนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมาย

ของค าว่าพฤติกรรมไว้ดังนี้ 
ชุดา จิตพิทักษ์ (2525) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมว่าเป็นการกระท าของ

บุคคลทั้งที่แสดงออกมาภายนอก ได้แก่ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การใช้เงินฟุ่มเฟือย และที่อยู่
ภายในใจของบุคคลไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การให้คุณค่า การคิดเห็น รสนิยม ซึ่งรวมเป็น
บุคลิกภาพของบุคคลนั้น 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2534) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ 
ทุกประเภทที่มนุษย์ได้กระท าไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม เช่น การท างานของกล้ามเนื้อ การ
เดิน การพูด การคิด ความรู้สึก เป็นต้น 

ราชบัณฑิตสถาน (2546) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือ
อาการท่ีแสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิดและความรู้สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท า หรือ 
การปฏิบัติ หรืออาการท่ีแสดงออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอกและเป็นการกระท าเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นสังเกตได้และใช้เครื่องมือวัดได้ 

2.8.3.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ชุดา จิตพิทักษ์ (2525) ได้อธิบายไว้ว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์

แบ่งออกได้ดังนี้ 1) ความมุ่งหมาย (Goal) 2) ความพร้อม (Readiness) 3) สถานการณ์ (Situation) 
4) การแปลความหมาย (Interpretation) 5) การตอบสนอง (Response) 6) ผลที่ได้รับหรือผลที่
ตามมา (Consequence) และ 7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) 

การปฏิบัติของมนุษย์นั้นมีลักษณะแตกต่างกันไป และจะต้องมีตัวก าหนด
การกระท านั้น ๆ การเข้าใจถึงสิ่งที่ก าหนดการกระท า จะท าให้เข้าใจถึงการปฏิบัติของมนุษย์ด้วย สิ่งที่
ก าหนดการปฏิบัติแบ่งได้ดังนี้ ลักษณะส่วนตัว เช่น ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น และ
สิ่งที่ไม่เก่ียวกับนิสัยของมนุษย์ เช่น สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม เป็นสิ่งที่ท าให้เราแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติ
สถานการณ์เป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ ส่วนของ Bloom (1975) ที่กล่าวไว้
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ว่า พฤติกรรมว่าเป็นกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท า อาจเป็นสิ่งสังเกตได้หรือไม่ได้ โดยแบ่ง
พฤติกรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1. พฤติกรรมด้านความรู้ (Cognitive Domain) เป็นกระบวนการทางด้าน
สมองเป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ การจ า ข้อเท็จจริงต่าง  ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาความสามารถ และทักษะทางสติปัญญา การใช้ความคิดวิจารณญาณเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ จ าแนกตามล าดับขั้นจากง่ายไปยาก ได้แก่ ความรู้ ความจ า (Knowledge) ความเข้าใจ 
(Comprehension) การน าไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) 
และการประเมินผล (Evaluation) 

2. พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective Domain) เป็นกระบวนการทางด้าน
จติใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ เจตคติ การให้คุณค่า การปรับปรุงค่านิยม การแสดงคุณลักษณะ
ตามค่านิยมที่ยึดถือรวมไปถึงความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ กันจะบอกแนวโน้มของ
บุคคลในการกระท าพฤติกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วยซึ่งได้แบ่งขั้นตอนการเกิด
พฤติกรรมด้านเจตคติ ดังนี้  การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) การตอบสนอง 
(Responding) การให้ค่านิยม (Valuing) การจัดกลุ่มค่า (Organization) การแสดงลักษณะตาม
ค่านิยมท่ียึดถือ (Characterization by a Value or Complex) 

3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เป็นการใช้
ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกาย ซึ่งรวมพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้ เป็นพฤติกรรมขั้น
สุดท้ายที่บุคคลปฏิบัติออกมาโดยมีด้านความรู้ และด้านเจตคติ เป็นตัวช่วยให้เกิดพฤติกรรมด้านการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่กระบวนการในการจะก่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ต้องอาศัยระยะเวลาและการตัดสินใจ
หลายขั้นตอนแต่นักวิชาการก็เชื่อว่ากระบวนการทางการศึกษาจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติได้ 

2.8.3.3 การวัดพฤติกรรม 
ชัยพร วิชชาวุธ (2523) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลข

ตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแบ่งประเภทของพฤติกรรม การจัดอันดับของพฤติกรรมตาม  
ความมากน้อยการหาระยะแตกต่างระหว่างพฤติกรรมตามความมากน้อย และการเทียบอัตราส่วน
พฤติกรรมตามความมากน้อย ซึ่งการวัดพฤติกรรมสามารถท าได้ 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ การวัดโดยวิธีอัตนัย 
(Subjective Method) ด้วยการก าหนดตัวเลข อาศัยความรู้สึกเป็นเกณฑ์ มีการก าหนดค าตอบซึ่งจะ
เป็นไปตามความรู้สึกของแต่ละคน ไม่ถือว่าตอบถูกหรือตอบผิด แต่อย่างใด ส่วนอีกวิธีเป็นการวัดด้วย
วิธีปรนัย (Objective Method) ซึ่งวิธีนี้มีการก าหนดตัวเลขตามหลักเกณฑ์ภายนอกที่แน่นอน ไม่ว่า
จะก าหนดโดยใครก็เหมือนกันหมด แบ่งเป็น 4 วิธี ได้แก่ การวัดความถี่ การวัดเวลา การวัดความแรง 
และการวัดระยะทาง 
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2.9  เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีศูนย์ที่เป็นเครือข่ายอยู่ทั้งหมด 48 ศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น  

4 ภาค ดังนี้ 
ภาคเหนือ จ านวน  6  ศูนย์  ได้แก่   
1)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดพิจิตร  
2)  ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว มรภ.พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  
3)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งจ าเริง  จังหวัด

เชียงใหม่  
4)  ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ (บวร.) จังหวัดเชียงใหม่  
5)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
6) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติล าปาง จังหวัดล าปาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  17  ศูนย์  ได้แก่ 
1)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกุดน้ าใส จังหวัดยโสธร 
2)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา จังหวัดยโสธร 
3)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง จังหวัดเลย 
4)  ศูนย์บ้านความรู้ จังหวัดเลย 
5)  ศูนย์กสิกรรมกาสิน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตุ้มโฮม จังหวัดนครพนม 
7)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคนฮักถ่ิน จังหวัดสกลนคร 
8)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ จังหวัดอ านาจเจริญ 
9)  นย์กสิกรรมธรรมชาติมุกดาหารประสานมิตร จังหวัดมุกดาหาร 
10)  ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่เราสร้างก่อ จังหวัดมุกดาหาร 
11)  ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนจังหวัดหนองบัวล าภู 
12)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติน้ าเพียงดิน จังหวัดหนองบัวล าภู 
13)  ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดหนองบัวล าภู 
14)  ศูนย์ป่ารักษ์น้ า จังหวัดหนองบัวล าภู 
15)  ศูนย์เรียนรู้สวนสวรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
16)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ จังหวัดขอนแก่น 
17)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนป่าตะวัน จังหวัดอุดรธานี 
ภาคกลาง  จ านวน  18  ศูนย์  ได้แก่ 
1)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
2)  ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรเขาขุนอินทร์ จังหวัดระยอง 
3)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง 
4)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จังหวัดจันทบุรี 
5)  ศูนย์กสิกรรมวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
6)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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7)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 
8)  โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว 
9)  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 
10)  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
11)  โรงเรียนพุทธรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี 
13)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 
14)  สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
15)  ศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีบ้านหนองกระโดนมน จังหวัดสุพรรณบุรี 
16)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี 
17)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
18) ศูนย์การเรียนรู้อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
ภาคใต้  จ านวน  7  ศูนย์  ได้แก่  
1)  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนคนอยู่กับป่า  
2)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะงุ้น จังหวัดชุมพร  
3)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมชาติ  
4)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
5)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
6)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูเก็ต  
7)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสายเพชร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
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ภาพที่ 2.1  เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มี 48 ศูนย์ 4 ภาค 
ที่มา : มูลนิธ ิกสิกรรมธรรมชาติ.  (ม.ป.ป.).  ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ.  สืบค้นจาก  

http://www.agrinature.or.th 
 

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร ผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช โดยรับราชการ ใกล้ชิดพระองค์ท่านในหน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) ส านักนายกรัฐมนตรี กว่า 16 ปี ได้สัมผัสกับ
ชีวิตของเกษตรกรในทั่วภูมิภาคของประเทศ ได้พบกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินท ากิน ความ
ยากจน ความรู้ในเรื่องการเกษตร ตลอดจนปัญหาสุขภาพ การศึกษาและอ่ืน ๆ ประกอบกับที่ได้ถวาย
การรับใช้พระองค์ท่าน ได้เห็นพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกาย ก าลังพระราชทรัพย์ อีกท้ังเวลาส่วนใหญ่
กับการพัฒนาค้นคว้าและทดลองในสิ่งต่าง ๆ 

ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั้ง
การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การท านาข้าว การปรับปรุงดินและน้ า ศึกษาการปลูกป่า พืชสมุนไพร การ
ปลูกแฝก โรงสี และเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยเรื่องพลังงาน และโครงการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งทรง
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ลงมือปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง พระองค์ท่านทรงเน้นให้เกษตรกรและประชาชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง 
จึงได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเป็นหลักคิดให้กับทุก ๆ คน 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาจารย์วิวัฒน์ จึงได้รวบรวมกลุ่มคนในหลาย ๆ อาชีพ ที่
มีแนวคิด แนวอุดมการณ์ในการที่จะฟ้ืนฟูประเทศโดยการน าแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ให้ใช้กับการท าการเกษตร และการด ารง ชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หยุดการพ่ึงพาชาติตะวันตก หันกลับมาพ่ึงพาตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา เพ่ือเน้นการท าการเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดิน
ไทย จึงได้จัดตั้งเป็น “ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท” มาเป็นเวลากว่า 4 ปี 

จากแนวคิด “ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง” นี้เองเป็นแรงบันดาลใจให้ชมรมฯ ออก
รณรงค์เผยแพร่ และให้ความรู้ในเรื่องการท ากสิกรรมธรรมชาติ เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถท า
การเกษตร และอยู่อย่างพอเพียงได้จริง การด าเนินงานครั้งแรกเริ่มที่ อ.วิวัฒน์ ลงมือท าเองจากการ
ผลิตเอ็นไซม์สมุนไพรธรรมชาติใช้กันเองในนาข้าว พืชชนิดอ่ืน ๆ ทั้งพืชผักและไม้ผล รวมถึงการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วย โดยท าการทดลองที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ต าบลหนองบอนแดง 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และน าประสบการณ์ที่ปฏิบัติจริงไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร 
ขณะเดียวกันก็ท าการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเทคโนโลยีการผลิต เอ็นไซม์สมุนไพรธรรมชาติ สมุนไพร
ไล่แมลง 

โดยท าการทดลองและเผยแพร่ในพ้ืนที่ของเกษตรกรกว่า 50 จังหวัดทั่วทุกภาคของ
ประเทศ โดยได้ทดลองกับพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชตระกูลแตง พืชตระกูลถั่ว 
หอมแดง หอมแบ่ง หน่อไม้ฝรั่ง มันส าปะหลัง ไม้ไผ่ตง อ้อย ยางพารา ทุเรียน มังคุด ขนุน ลองกอง 
มะม่วง มะไฟ ส้ม ล าไย ฯลฯ ส่วนในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งกุลาด า-กุ้งก้ามกราม 
การเลี้ยงปลาดุก และปลานิล เป็นต้น 

การด าเนินกิจกรรมของ ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมาได้
ให้ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรที่สนใจ และพร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมฯ  
ทวีมากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งสมาชิกในชมรมฯ เห็นพ้องต้องกันว่าเพ่ือให้การด าเนินงานของชมรมฯ 
เป็นไปอย่างยั่งยืนคล่องตัว และชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้จดทะเบียนขึ้นเป็น มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นการน าโครงการต่าง ๆ ที่ชมรมได้ด าเนินการมาสานต่อและ
เผยแพร่ ขยายให้กว้างไกลยิ่งขึ้น 

โครงการของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
จากแนวความคิดทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชฯ อันเป็นแรงบันดาลใจให้ทางชมรมกสิกรรมธรรมชาติ ออกรณรงค์เผยแพร่ และให้
ความรู้ ในเรื่องการท ากสิกรรมธรรมชาติ โดยเริ่มต้นด าเนินงานจากการที่ อาจารย์วิวัฒน์ ลงมือท า
เอง เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถพ่ึงตนเองได้ การพ่ึงตนเองเริ่มจากการผลิตเอนไซม์ สมุนไพร
ธรรมชาติใช้เองในนาข้าวและพืชชนิดอ่ืน ๆ ทั้งพืชผักและไม้ผลรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วย โดย
ท าการทดลองที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
และน าประสบการณ์ที่ปฏิบัติจริงไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร  ขณะเดียวกันก็ท าการศึกษา 
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ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอ็นไซม์สมุนไพรธรรมชาติ สมุนไพรไล่แมลง  โดยท าการ
ทดลองและเผยแพร่ในพื้นที่ของเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมจากชมรมกสิกรรมธรรมชาติสู่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
ที่ผ่านมา ได้ให้ความรู้และช่วยเหลือให้กับเกษตรกรในหลาย ๆ จังหวัด ในรูปแบบของโครงการที่
หลากหลาย เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรกรสามารถท าการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียงได้จริง 

1. การท ากสิกรรมแบบพ่ึงตนเอง 
เป็นโครงการที่รณรงค์ให้เกษตรกรไทยทุกคน และผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการท าการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ซึ่งเป็นการลด
การน าเข้าจากต่างประเทศ หันกลับมาพ่ึงตนเองโดยใช้ของที่ผลิตได้ภายในประเทศ อาทิเช่น การใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ ผู้น าชุมชน ในการเปิดสัมมนาหัวข้อต่าง ๆ ให้กับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ 

2. ปลูกรักกสิกรรมธรรมชาติ 
เป็นโครงการที่มุ่งสร้างจิตส านึก สร้างองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทางความคิดใน

การท าการเกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย์ การพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเปิดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรร่วมกับสถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน และทางมูลนิธิฯ ยังได้ด าเนินการอบรมต่อไป
อย่างต่อเนื่อง 

3. เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
เป็นโครงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน หรือศูนย์กสิกรรมในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น

การท าการเกษตรแบบธรรมชาติ และเชื่อมโยงศูนย์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เป็นระบบเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
เป็นศูนย์ฝึกอบรมของเครือข่าย 

4. เรารักเกษตร 
เป็นโครงการที่มุ่งสร้างจิตส านึก และรณรงค์ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สนใจ

ทั่วไป ได้ตระหนักถึงความส านึกของการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ  รวมทั้งเข้าใจถึงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท ากสิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั่วประเทศ 

5. อบรมความรู้เรื่องสมุนไพร 
เป็นโครงการที่มุ่งรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ความรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

ในเรื่องสมุนไพร โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
และการน าไปประยุกต์ใช้ 

6. ชุมชนเป็นสุขด้วยกสิกรรมธรรมชาติ 
เป็นโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี และรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์มี

การปลูกพืชผัก พืชไร่ พืชสวน โดยการท าเกษตรแบบธรรมชาติ และด าเนินการจัดหาตลาดรับซื้อเพ่ือ
เพ่ิมความเข้มแข็งในชุมชน  
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7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
เป็นโครงการออกใบรับรองให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ผ่านการตรวจสอบ ตาม

ระเบียบโครงการของมูลนิธิฯ โดยจะออกเป็นเอกสาร และอนุญาตให้น าตราสัญลักษณ์ไปใช้เพ่ือ
การตลาดได ้

8. เรียนรู้วัฒนธรรมแผ่นดินแม่ 
เป็นโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดี

งาน ตลอดจนสืบสานวิถีชีวิต และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน โดยการจัดเข้าค่ายส าหรับลูกหลานคนไทยที่อยู่
ต่างประเทศ โดยจะจัดร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

9. ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนในรูปแบบของ

ธรรมชาติ โดยการพักผ่อนในแถบชนบทเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  รับประทานอาหารไร้
สารพิษ เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

10. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เป็นโครงการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมด าเนินการป้องกัน 

แก้ไข และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าแนวพระราชด าริมาประยุกต์ให้เป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า เช่นการป้องกัน และแก้ไขปัญหา มลพิษใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า ไม่ให้เสื่อมโทรมไปมากกว่าปัจจุบัน อีกทั้งปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ โดยรณรงค์ให้
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนโดยทั่วไปให้มีการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหา
มลพิษ  การท าจุลินทรีย์ส าหรับบ าบัดน้ า และย่อยสลายขยะที่จะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค 

11. วิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างพลังงานทดแทน 
เป็นโครงการวิจัย เชิ งปฏิบัติการ ในส่วนของการศึกษาเ พ่ือหาผลผลิตของ

เกษตรกร และทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ มาพัฒนาคุณภาพให้เป็นพลังงานทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิง 
หรือพลังงานปิโตรเลียมซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท  เช่นน้ ามัน Bio-
Diesel จากปาล์มมะพร้าว, Ethanol จากอ้อย มัน ฯลฯ ก๊าซหุงต้มจากมูลสัตว์ เป็นต้น เป็นการช่วย
เกษตรกรทางหนึ่งเพราะจะท าให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น  รายจ่ายลดลง ลดการน าเงินตราออกนอก
ประเทศ เศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น 

12. คืนชีวิตให้แผ่นดิน 
เป็นโครงการที่รณรงค์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

ทราบถึงปัญหา และผลกระทบอันเนื่องมาจากภาคเกษตรกรรม รณรงค์ให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การ
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารพิษทางการเกษตร ส่งเสริมในเรื่องของแนวพระราชด ารัส “ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจ
พอเพียง” ให้สามารถท าการเกษตรแบบยั่งยืน และท้ายที่สุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่  
บนแผ่นดินไทย 

ฐานการเรียนรู้ เป็นฐานที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติ มีทั้งหมด 9 ฐาน ดังนี้ 

1. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี สอดคล้องกับพระราชด ารัส “…การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์
ผิวดินซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไปสงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่ เพ่ือที่จะรักษา
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ความชุ่มชื้นของผืนดิน…” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน 

2. ฐานคนรักษ์ป่า สอดคล้องกับพระราชด ารัส “…สมควรที่จะปลูกแบบป่าส าหรับใช้ไม้
หนึ่งป่าส าหรับใช้ผลหนึ่งป่าส าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แจกออกไปเป็นกว้างใหญ่ การที่จะปลูก
ต้นไม้ ส าหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้ รู้สึกว่าจะไม่ใช่ป่าไม้จะเป็นสวนมากกว่า
เป็นป่าไม้ แต่ว่าในความหมายของการช่วยเพ่ือต้นน้ําล าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม 
หรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่ เป็นป่า คือเป็นต้นไม้และท า
หน้าที่เป็นทรัพยากร ในด้านส าหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนได้…”พระราชดํารัสบาง
ตอนเกี่ยวกับป่า 3 อย่าง โยชน์ 4 อย่าง ณ โรงแรมรินคํา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2523 

3. ฐานคนรักษ์น้ า สอดคล้องกับพระราชด ารัส “…หลักส าคัญว่า ต้องมีน้ า น้ าบริโภคและ
น้ าใช้ น้ าเพ่ือการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คน
อยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้…” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 17  มีนาคม 2539 

4. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ สอดคล้องกับพระราชด ารัส “…ขอบใจที่น าสิทธิบัตรนี้ ซึ่งถือว่า
เป็นการประกันว่า การข้าวไทยเป็นของไทยแท้ ซึ่งคนหนักใจว่า เราเป็นข้าวไทยมานานแล้วจะ
กลายเป็นต้องไปกินข้าวฝรั่ง เพราะว่าสิทธิบัตรนี้เป็นของฝรั่งแต่ว่ามาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นว่าเราได้
รับประกันว่าเราเป็นข้าวไทย และจะกิน ข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการที่มีสิทธิบัตรนี้ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ และ
ก็หวังว่าจะต้องทุกคนจะรักษาความเป็นไทยได้ด้วย รับประทานกินข้าวไทย ไม่ต้องกินข้าวฝรั่ง…” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตําหนักเปี่ยมสุข วังไกล
กังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 

5. ฐานคนเอาถ่าน สอดคล้องกับพระราชด ารัส “…แต่ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูก
แบบป่าส าหรับ ใช้ไม้หนึ่ง ป่าส าหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าส าหรับใช้เป็นฟืน อย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็น
กว้างๆ ใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้ส าหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในค าวิเคราะห์ของ กรมป่าไม้ รู้สึกว่าจะ
ไม่ใช่ป่าไม้ เป็นสวนหรือจะเป็นสวน มากกว่าเป็นป่าไม้ แต่ว่าในความหมายของการช่วยเพ่ือ ต้นน้ําล า
ธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม หรือ เป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง 
เพราะ ท าหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้ และท าหน้าที่เป็นทรัพยากร ในด้านส าหรับเป็นผลที่มาเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนได้…” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2523 

6. ฐานคนรักษ์สุขภาพ สอดคล้องกับพระราชด ารัส “...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้าง
มาส าหรับให้ออก แรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดี โดยสม่ าเสมอ ร่างกายก็เจริญ
แข็งแรง คล่องแคล่ว และคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลยหรือใช้ไม่พียงพอ ร่างกาย ก็จะเจริญแข็งแรงอยู่
ไม่ได้แต่จะค่อยๆ เสื่อมไปเป็นล าดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้น ผู้ที่ปกติท า
การงานโดยไม่ได้ใช้ก าลังหรือใช้ก าลังแต่น้อย จึงจ าเป็นต้องหาเวลาออกก าลังกายให้พอเพียงกับความ
ต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้นจะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่ เขาจะใช้สติปัญญา
ความสามารถของเขาท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง และแก่ส่วนรวมได้น้อยเกินไป เพราะร่างกายอัน กลับ
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กลายอ่อนแอลงนั้น จะไม่อ านวยโอกาส ให้ท าการงานโดยมีประสิทธิภาพได้...” พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

7. ฐานคนมีไฟ สอดคล้องกับพระราชด ารัส “…น้ ามันปาล์มทราบว่าดีเป็นน้ ามันที่ดีใช้งาน
ได้ ใช้บริโภคแบบใช้น้ ามันมาทอดไข่ได้ มาท าครัวได้ เอาน้ ามันปาล์มมาใส่รถดีเซลได้ ก าลังของน้ ามัน
ปาล์มนี้ดีมากได้ผล เพราะว่าเมื่อได้มาใส่รถดีเซล ไม่ต้องท าอะไรเลย ใส่เข้าไป แล่นไป คนที่แล่นตาม
บอกว่าหอมดี…” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

8. ฐานคนมีน้ ายา สอดคล้องกับพระราชด ารัส “…การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่
เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง 
อันนี้ก็เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้อง
ทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บาง
สิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่า
ขนส่งมากนัก…” พระราชดํารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่  
4 ธันวาคม 2550 

9. ฐานคนติดดิน สอดคล้องกับพระราชด ารัส “…ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ 
ท าอะไรให้ เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท าจากรายได้ 200-300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สาม
หมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกัน เลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือท า
เป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of 
Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพ่ือ
ความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency 
นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มี สตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็
เกินไป…” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตําหนักเปี่ยม
สุข วังไกลกังวล 17 มกราคม 2544 (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง, ม.ป.ป.) 

ในที่นี้จะน าเสนอรายละเอียดศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่เป็นต้นแบบใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ต าบล
หนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 3) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ต าบลสองสลึง อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 4) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
และ 5) ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

2.9.1 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
ความเป็นมาของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ 98/1 หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ต าบล 

หินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ +66 (037) 384 049 หัวหน้าศูนย์ 
นายปัญญา  ปุลิเวคินทร์ มีเนื้อที่จ านวน 14 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา เป็ที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีรับสั่งให้ซื้อไว้ ในปีพุทธศักราช 2532 ว่าอยากมีที่ดินแถวนี้เนื่องจากมี
พ้ืนที่เป็นป่าเขาใหญ่และมีน้ าตก อนาคตอาจจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเจริญขึ้นก็มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาอาจส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ จึงอยากมีที่ดินสักผืนหนึ่ง เพ่ื อใช้
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เป็นศูนย์แสดงแนวคิดของพระองค์ท่าน นักท่องเที่ยวจะได้เกิดส านึกรักธรรมชาติเมื่อได้มาท่องเที่ยว
ในศูนย์ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นสมควรที่จะได้รับใช้เบื้องยุคล
บาทเผยแพร่แนวพระราชด าริให้กว้างขวางและลึกซึ้งออกไปในกิจกรรมที่จะเข้าถึงสาธารณชนจ านวน
มากได้ จึงขออนุญาตจากมูลนิธิชัยพัฒนาใช้ที่ดินเป็นที่รวบรวมข้อมูลและมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเกิดเป็น “โครงการศูนย์นันทนาการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ” เพ่ือเสนอแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนการสาธิตความเป็นอยู่วิถี
ไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะ
มาท่องเที่ยวโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน ที่จะแล้วเสร็จในปี 2547 ได้เข้าร่วมปฏิบัติด้วย สมาคมฯ 
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธาน
มูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 ให้ด าเนินการตามที่เสนอโดยการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
ประกอบด้วย อาคารนิทรรศการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวอาคารห้องประชุม ร้านค้า และลานนิทรรศการ 
เป็นต้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “ศูนย์
ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545 

2.9.1.1 มูลนิธิชัยพัฒนา 
จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2531 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการช่วยเหลือความ

ทุกข์ร้อนของราษฎร 
สัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1. พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง กระบี่ เรียกว่า พระขรรค์ประจ าพระองค์

คล้ายเป็นจอมทัพ น าไปจะทรงออกรบคนเดียวไม่ได้ จะต้องมีข้าราชการ พลเรือน ต ารวจทหาร พสก
นิกรทั่วไปตามพระองค์ไปด้วยเพื่อน าประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง 

2. ธงกระบี่ ธุช หมายถึง ชัยชนะท่ีพระองค์จะน าทัพไปข้างหน้า 
3. ดอกบัว หมายถึง ความสงบร่มเย็น 
4. สังข์หลั่งน้ า หมายถึง ความเจริญงอกงามและความบริบูรณ์แห่งพืชพันธุ์

ธัญญาหาร อันจะน าไปสู่ความอยู่ดี กินดีน้ าที่จะสร้างความชุ่มชื้นแก่แผ่นดิน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
และความร่มเย็นเป็นสุข 

2.9.1.2 แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ 
1. ดิน: อย่าปลอกเปลือกเปลือยดิน ให้ห่มดิน 
2. น้ า: ขุดร่องน้ าเพ่ือสร้างความชุ่มชื้น ตามแนวคิด ฝายชลอความชุ่มชื้น 
3. ป่า: ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ชั้น: สูง กลาง 

เตี้ย เรี่ยดิน ใต้ดิน 
4. คน: ปลูกป่าในใจคน 

2.9.1.3 พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง 
เป็นอาคารจัดนิทรรศการแสดงแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

โดยแบ่งแสดงแนวคิดการบริหารจัดการ 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการดิน 2. การบริหาร
จัดการน้ า 3. การบริหารจัดการป่า 4. การบริหารจัดการมนุษย์โดยให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ดิน 
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หญ้าแฝก น้ าฝนหลวง กังหันน้ าชัยพัฒนา การบ าบัดน้ าเสียบึงมักกะสัน ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.9.1.4 พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามภาคของ

ประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
ภาคเหนือ มีแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการใช้คน

ในการป้องกันไฟป่าต้องใช้งบประมาณทั้งคนและเครื่องมือจ านวนมาก แต่ก็ไม่สามารถมีได้ทั่วถึง 
ดังนั้นการใช้ชนิดของต้นไม้ที่รากสะสมความชื้นไว้ จะเป็นการป้องการโดยธรรมชาติ ในศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ ใช้ต้นกล้วยเป็นตัวอย่าง โดยปลูกรอบ ๆ เขาบริเวณภาคเหนือ 

1. ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้พลังงาน
ทดแทนอนุรักษ์ดินและน้ า 

2. การรักษาป่าให้ชุ่มชื้น (ฝายทดน้ าหรือที่เรียกว่าฝายแม้ว) การท าฝายทด
น้ าโดยใช้วัสดุในป่า เช่น ไม้ไผ่ เศษไม้เศษอิฐ มาท าเป็นฝายทดน้ าเก็บกักน้ า เป็นการกระจายความชุ่ม
ชื้นให้แก่ป่า 

3. การใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
4. การป้องกันไฟป่า 
ภาคกลางแนวคิดพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่พระเจ้าอยู่หัวทรงมี

ด าริขึ้นครั้งแรกที่วัดมงคลชัยพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 
4 ส่วน ประกอบด้วย 

1. แหล่งน้ า 
2. นาข้าว 
3. ผัก – ไม้ผล 
4. ที่อยู่อาศัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวเกิดจากภาคอีสานมี

พ้ืนที่ชลประทานน้อยท าให้เกษตรกรมีอุปสรรคในการท าการเกษตรเมื่อเกิดภาวะฝนแล้ง ดังนั้น
พระองค์ท่านจึงทรงส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรภาคนี้โดยใช้สื่อ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 ฐาน 

1. ธนาคารข้าวมีพ้ืนที่ท านามากฝน – ฟ้าดี ได้ข้าวมากฝน – ฟ้าไม่ดี ไม่ได้
ท านา พระองค์ทรงมีด าริให้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้น ปีที่ได้ข้าวมาก เก็บในธนาคารข้าวปีที่ไม่ได้ท านา ก็
มากู้ข้าวจากธนาคาร ใช้หนี้คืนเป็นข้าวโดยคิดดอกเบี้ยราคาถูก ๆ เพราะเป็นชาวนาด้วยกัน 

2. โรงเพาะเห็ด 
3. การเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ 
4. การแปรรูปผลผลิต ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ ายาอเนกประสงค์ สบู่ 

แชมพูฯลฯ 
5. การท าปุ๋ยใช้เอง 
ภาคใต้แนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ทั้งหมด 5 อย่าง ได้แก่ 
1. เตาถ่าน โดยใช้เศษก่ิงยางพารา ไม้ผล ท าเป็นถ่าน และได้น้ าส้มควันไม ้
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2. โครงการแก้มลิง พระองค์ท่านเปรียบเทียบว่า ลิงเมื่อเขากินผลไม้หรือ
กล้วยเขาจะเก็บตุนไว้ที่แก้ม แล้วค่อย ๆ เอาออกมากินทีละน้อย เปรียบเหมือนโครงการแก้มลิงเป็น
โครงการที่ท าแหล่งน้ าขนาดเล็ก หรือคลองซอยต่าง ๆ เป็นแหล่งระบายน้ าและใช้เมื่อเข้าฤดูแล้ง
พระองค์ไปท าโครงการที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร แก้ปัญหาน้ าท่วมภาคใต้จนประสบ
ความส าเร็จ 

3. ทฤษฎีแกล้งดิน เพ่ือแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดย การพัฒนาแหล่งท านาข้าว 
“ลุ่มน้ าปากพนัง” จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมลุ่มน้ าปากพนัง เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของ
ภาคใต้ต่อมามีการท าลายป่าชายเลน การใช้สารเคมี การเลี้ยงกุ้ง ท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยน  
ดินเปรี้ยว ท านาไม่ได้ผล ดังนั้น พระองค์จึงลงไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเพ่ือพลิกฟ้ืนลุ่มน้ าปากพนังให้
กลับมาท านาได้อีก โดยใช้ทฤษฎีแกล้งดิน คือ การปล่อยน้ าเข้านาแล้วกักน้ าไว้ เสร็จแล้วสูบน้ าออก
จากนาให้หมดปล่อยให้ดินแห้งแล้วสูบน้ าเข้านาอีก แล้วก็ปล่อยเช่นเดิม ท าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือแกล้งให้
ดินเปรี้ยวสุดขีด แล้วล้างความเปรี้ยวโดยใช้น้ า  หรือใช้ปูนขาวหรือใช้น้ าสลับด้วยการใส่ปูนขาว 

4. บ้านดิน การปั้นอิฐจากดินในท้องถิ่นเป็นการน าเอาทรัพยากรในพื้นที่มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีส่วนผสม คือ ดิน 3 ส่วน ซีเมนต์ 1 ส่วน และน้ าพอประมาณ 

5. การท าน้ ามันไบโอดีเซล จากน้ ามันพืช โดยก าหนดเป็นโซนปลูกพืช
น้ ามันซึ่งต่อไปจะจัดตั้งเป็นฐานงานผลิตไบโอดีเซล 

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดของพระองค์ท่านอีก คือ 
1. การใช้อธรรมปราบอธรรม เป็นการใช้ผักตบชวามาบ าบัดน้ าเสียโดยการ

น าผักตบชวามาล้อมใส่ไว้ในบ่อ รากของผักตบชวาจะดูดของเสียทิ้งไว้สักพักก็เปลี่ยนผักตบชวาชุดใหม่ 
พระองค์ทรงแก้ปัญหาน้ าเสียที่บึงมักกะสันกรุงเทพมหานคร 

2. การน าเอาปัสสาวะ อุจจาระของคนมาบ าบัดหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
พระองค์ทรงท าโครงการน าร่องที่ จ.นนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2522 โดยท าเป็นถังหมัก 15 วัน หมดกลิ่น  
28 วันหมดเชื้อ 

3. การน าหญ้าแฝกปลูกไว้ในน้ า โดยพระราชด าริของในหลวงให้กรมพัฒนา
ที่ดินไปคิดศึกษาดูว่านอกจากหญ้าแฝกจะช่วยรักษาหน้าดินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีก ซึ่งจากการ
ทดสอบดูจึงรู้ว่า หญ้าแฝกสามารถปลูกอยู่ในน้ าได้และรากของหญ้าแฝกจะช่วยดูดซึมซับโลหะหนักได้
ด้วย 

4. การห่มดินเพ่ือให้จุลินทรีย์ในดินมีความอุดมสมบูรณ์ ถ้าเปลือยดินไว้จะ
ท าให้จุลินทรีย์ตายต้นไม้จะไม่สามารถเจริญเติบได้ 

2.9.1.5 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติใช้หลักในการเรียนรู้ 
PLAY + LEARN = PLEARN (เพลย์ บวก เลิน เท่ากับ เพลิน) หมายถึง การ

ได้เรียนรู้ และเล่นซึ่งจะได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานจัดท าสวนสมุนไพร ให้เป็นรูปร่างคล้าย
มนุษย์ และปลูกสมุนไพรไว้บริเวณส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามประโยชน์สมุนไพรชนิดนั้น ๆ 

2.9.1.6 แนวคิดทฤษฎีพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
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ประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด  ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี 

“...คนส่วนมากมักเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรใน
ชนบทเท่านั้นแต่แท้ที่จริงผู้ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น พ่อค้า ข้าราชการ และพนักงานบริษัทต่าง  ๆ 
สามารถน าแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ไปใช้ได้...” 

“...พอมีพอกิน ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน
ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...” 

2.9.1.7 เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ า 
“RX-5CWater-Air Pump Type Aerator, Model RX-5C” 
สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้

พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน
ชื่อ “กังหันน้ าชัยพัฒนา” เมื่อปี พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 พระองค์ทรงคิดค้นประดิษฐ์เครื่อง
บ าบัดน้ าเสียเพ่ิมเติมโดยพระราชทานพระราชด าริให้มีการจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5 
และได้พระราชทานภาพลายฝีพระหัตถ์เครื่องกลเติมอากาศทางโทรสารให้กรมชลประทานจัดสร้าง
เครื่องต้นแบบ 3 รูปแบบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2533 

รูปแบบที่ 1 แบบอัดอากาศลงสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียด้วยการใช้
เครื่องกลเติมอากาศซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “กังหันน้ าชัยพัฒนา” เมื่อปี พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2533 พระองค์ทรงคิดค้นประดิษฐ์เครื่องบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมเติมโดยพระราชทานพระราชด าริให้มีการ
จัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5 และได้พระราชทานภาพลายฝีพระหัตถ์เครื่องกลเติมอากาศ
ทางโทรสารให้กรมชลประทานจัดสร้างเครื่องต้นแบบ 3 รูปแบบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2533 คือ
รูปแบบในน้ า (Air Pump) 

รูปแบบที่ 2 แบบใช้ความเร็วของน้ าดึงอากาศจากภายนอกเข้าผสม 
(Water Pump) 

รูปแบบที่ 3 น ารูปแบบที่ 1 และที่ 2 ผสมกันโดยแทนที่จะดึงอากาศ
ภายนอกเข้าผสมตามรูปแบบที่ 2 แต่ใช้วิธีการอัดอากาศเข้าช่วย (Water-Air Pump) 

การศึกษาวิจัย และพัฒนา 
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กรมชลประทานรับสนองพระราชด าริในการศึกษาและสร้างต้นแบบตาม
ภาพฝีพระหัตถ์และได้น าไปทดสอบการท างานที่อ่างเก็บน้ าห้วยตะแปดในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี  ปรากฏว่ารูปแบบที่ 3 มีประสิทธิภาพดีที่สุดแต่
เครื่องกลเติมอากาศ ต้นแบบนี้มีขนาดใหญ่จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เครื่องมีขนาดเล็กเพ่ือจะได้
น าไปติดตั้งในแหล่งน้ าที่ไม่สามารถติดตั้งกังหันน้ าชัยพัฒนาได้แต่การพัฒนาเครื่องต้นแบบ RX-5C 
ต้องหยุดชะงักเนื่องจากมีการติดตั้งกังหันน้ าชัยพัฒนาตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจ านวนมากและต้องวิจัย
แก้ไขปรับปรุงระบบส่งก าหลังของกังหันน้ าชัยพัฒนา การพัฒนาเครื่องต้นแบบ RX-5C ได้เริ่ม
ด าเนินการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2541 และส าเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย 
มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับพระบรมราชานุญาติให้ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร

เครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5C ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชภูมิพลอดุลยเดชซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2544 ในชื่อ “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ า” เครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5C ที่
สร้างเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชด าริแล้วนั้น ได้น าขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสาธิตการท างาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ณ ทะเลน้อย วังไกลกังวล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องกลเติมอากาศเครื่องนี้ยังคงใช้งานอยู่ที่วังไกลกังวล 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ทรงคิดค้นหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นด้วยทรงเห็น
ว่า “น้ า” มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะ“น้ า คือ ชีวิต” 

2.9.2 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง 
ความเป็นมาของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตั้งอยู่ที่ 322/2  หมู่ 8 ต าบล 

สองสลึง  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง หัวหน้าศูนย์ ผู้ใหญ่สมศักดิ์  เครือวัลย์ จุดเริ่มต้นมาจากการ
เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบลสองสลึงเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าเกษตรแบบอินทรีย์ สอนการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ าหมัก และการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก โดยมีกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง และหน่วยงานเกษตรให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและ
งบประมาณ และได้ขยายต่อมาเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรี  มีเนื้อที่
จ านวน 50 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ใหญ่สมศักดิ์  เครือวัลย์  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ได้ให้บริการ 
ในการฝึกอบรมเผยแพร่ความให้กับประชาชนเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- การท าการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง 
- การท าการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์ จังหวัดระยอง 
- การสร้างอาชีพเสริมของผู้ด้อยโอกาส ของพัฒนาชุมชนอ าแกลง จังหวัดระยอง 
- การสร้างผู้น าต้นแบบของการพึ่งตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- การผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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- ปัจจัยการผลิตในการท าการเกษตรที่จ าเป็นแบบง่าย ๆ 
- การสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร 
สถานที่ 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงมีอาคารฝึกอบรม 1 หลัง, อาคารโรงนอนชาย 1 หลัง

, อาคารโรงนอนหญิง 1 หลัง, เรือนพักวิทยากร 1 หลัง และห้องน้ า/ส้วม 13 ห้อง ฐานฝึกอบรม มี
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ ตั้งอยู่บนฐาน  
9 ฐานเรียนรู้หลัก และปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม โดยแต่ละฐานมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง พออยู่ พอกิน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 9 ฐานเรียนรู้หลัก ได้แก่ 

1. ฐานคนรักษ์ป่า 
2. ฐานคนรักษ์น้ า 
3. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี 
4. ฐานคนรักษ์สุขภาพ 
5. ฐานคนเอาถ่าน 
6. ฐานคนติดดิน 
7. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ 
8. ฐานคนมีน้ ายา 
9. ฐานคนมีไฟ 
“ที่ผ่านมากการที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรท าสิ่งนั้นสิ่งนี้   แล้วส่วนใหญ่

ประสบความล้มเหลว  ผลงานไม่ชัดเป็นรูปธรรมเพราะไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของชาวบ้าน” อย่างเช่นให้
เกษตรกรไปอบรมในโรงแรมห้องแอร์  พอนั่งไม่กี่นาทีก็ง่วงแล้ว  ไม่ได้รับความรู้จริง ๆ ต่างจากการ
ฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติได้จริง  เน้นการปฏิบัติจริง  เรียนไปด้วยลงมือท าไปด้วย พบจุดอ่อนและ
ข้อบกพร่องตรงไหน ก็ปรึกษากันได้ หลังการฝึกอบรมเสร็จเกษตรกรก็สามารถน ากลับไปใช้ที่ไร่นาของ
ตนเองได้โดยการฝึกอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง เป็นศูนย์เรียนรู้ ที่น้อมน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ “ท าให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้สัมผัส” เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา “การรู้จักเท่า
ทันกระแสทุนนิยมและการรู้จักตนเองมากขึ้น” น้อมน าพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.9.3 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
ความเป็นมาของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตั้งอยู่ที่ 114/1 หมู่ 1 ซอยหนอง

บอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 หัวหน้าศูนย์ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภูมิพล 

อดุลยเดช ที่ว่า “เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศได้มาใช้
สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของ
ประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสําคัญและงานทุก ๆ ฝ่ายจะดําเนินก้าวหน้าไปได้  
ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ” 
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ประกอบกับ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร ผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยรับราชการ
ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านฯ ในหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) ส านักนายกรัฐมนตรีกว่า 16 ปี ได้สัมผัสกับชีวิตของเกษตรกรใน
ทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้พบกับปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินท ากิน ความ
ยากจน ความรู้ในเรื่องการเกษตร ตลอดจนปัญหาสุขภาพ การศึกษา และอ่ืน ๆ ประกอบกับที่ได้ถวาย
การรับใช้พระองค์ท่าน ได้เห็นพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกาย ก าลังทุนทรัพย์ อีกทั้งเวลาโดยส่วนใหญ่
กับการพัฒนาค้นคว้าและทดลองในสิ่งต่าง ๆ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การท านาข้าว การปรับปรุงดิน และน้ า 
การศึกษาการปลูกป่า และพืชสมุนไพร การปลูกแฝก โรงสี และเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยเรื่อง
พลังงาน และโครงการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งทรงลงมือปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง 

พระองค์ท่านทรงเน้นให้ประชาชน และเกษตรกรรู้จักพ่ึงตนเอง จึงได้พระราชทาน
แนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือเป็นหลักคิดให้กับทุก ๆ คน ด้วยส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ อาจารย์วิวัฒน์  ศัลยก าธร  จึงได้รวบรวมกลุ่มคนในหลาย ๆ อาชีพ ที่มีแนวคิด แนว
อุดมการณ์ ในการที่จะฟ้ืนฟูประเทศ โดยการน าแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ 
ให้ใช้กับการท าการเกษตร และการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกร
เลิกใช้สารเคมี หยุดการพ่ึงพาชาติตะวันตกและหันกลับมาพ่ึงพาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีและ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เคยสืบทอดกันมาเพ่ือเน้นการท าเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย 

การรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาท าการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชด าริฯ 
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้เกษตรกรได้เห็นจริงจึงจะเข้าใจแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองจึงเกิดขึ้น  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่แนวความคิดและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการกสิกรรม การเพาะเลี้ยง

สัตว์  การปศุสัตว์  การพลังงาน  การแพทย์เภสัชกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยใช้ภูมิปัญญา
ตะวันออก 

2. เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรม ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
ให้กับเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการและประชาชน 

3. เพ่ือเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลภายใต้โครงการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

4. เพ่ือเป็นสถานที่จัดท าแปลงสาธิต ในเรื่องของการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับ
สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวและนาข้าวเพ่ือให้ความรู้ และเป็นแปลงตัวอย่างให้กับกลุ่ม
เกษตรกรในท้องถิ่นและเกษตรกรอ่ืน ๆ ที่สนใจ 

5. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมอุปกณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรในอดีต โดยจะตั้ง
เป็นพิพิธภัณฑ์ชาวนาต่อไป 

6. เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้ที่สนใจทางด้านการเกษตรแบบธรรมชาติเข้า
แวะชม และแสวงหาความรู้ 
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7. เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เปิดให้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ 
ที่สนใจใช้เป็นสถานที่จัดอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกประเภท 

 
สถานที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

 

 
 
ภาพที่ 2.2  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
 

2.9.4 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 
ความเป็นมาของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ต้ังอยู่ที ่44/2 หมู่ 3 ต าบลพลับพลา 

อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 หัวหน้าศูนย์ นายธีระ  วงษ์เจริญ ปี 2534 เริ่มต้นการจัดตั้ง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จันทบุรี ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จันทบุรี ขยายผลการด าเนินงานน าเกษตรอินทรีย์จากภายในศูนย์มาพัฒนาพ้ืนที่รอบ
ศูนย์ฯ 100 ไร่ ปี 2540 พร้อมทั้งจัดฝึกอบรม/สาธิต/ปฏิบัติ และขยายผลจัดตั้งเครือข่าย 10 อ าเภอ
ของจังหวัดจันทบุรี (ปี 2544) เข้าร่วมผลักดันวาระแห่งชาติเกตรอินทรีย์ ปี 2548 พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) โดยใช้พ้ืนที่สวนผลไม้ที่ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์จ านวนพื้นที่ 
5 ไร่ เป็นแปลงฝึกปฏิบัติและสาธิตให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมั้งการศึกษาดูงานของผู้สนใจทั่วไป 

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550 

ความพร้อมของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 
อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมห่างจากถนนสุขุมวิท (กม. 335) ประมาณ 3,200 เมตร เขต

พ้ืนที่อ าเภอเมือง ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟ้า 15 KV 3 เฟส โทรศัพท์ 3 เลขหมาย 
ระบบน้ าสมบูรณ์มีโรงฝึกอบรมขนาด 8 X 15 เมตร รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 100-150 
คน โรงอาหาร/โรงครัว ขนาด 8 X 12 เมตร สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 80 คน 
โรงเรือนพักชาย 2 ชั้น สามารถรองรับคนได้ 50 คน เรือนพักหญิงชั้นเดียว ขนาด 6 X 5 เมตร 
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สามารถพักได้ประมาณ 30 คน ห้องพักเดี่ยว 5 หลัง ๆ ละ 6 คน สามารถพักได้ประมาณ 80 คน 
ห้องพักรวม 2 ชั้น ขนาด 4 X 9 เมตร พักได้ประมาณ 40 คน ห้องน้ าชาย 10 ห้อง หญิง 10 ห้อง 
และห้องน้ ารวมชาย 1 จัด ฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง (ฝึกปฏิบัติ) วัสดุ -อุปกรณ์สื่อ-
เครื่องเสียง ไมโครโฟน 2 ชุด มี VCD/DVD เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ ขาตั้งบอร์ด ฟลิบชาร์ด
ชุด บอร์ดนิทรรศการ 10 ชุด 

จุดเด่นของศูนย์กสิกรรมธรรมโป่งแรด 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) เป็นศูนย์ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรม

ธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยยึด
หลักการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติที่มีทั้งการศึกษาวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือการกสิกรรมทั้ง
พืชสัตว์ ประมงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเน้นภูมิปัญญาตะวันออก รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการ
ผลิตและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษเพ่ือทดแทนสารเคมีและสารพิษทางการเกษตร การ
เชื่อมโยงขบวนการเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
และสื่อ รวมทั้งเบญจภาคีเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ 

หลักสูตรที่จัดการฝึกอบรม 
การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงการท าเกษตรอินทรีย์ในไม้ผล การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ -ชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว
ผักพ้ืนบ้านสมุนไพร การผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ การท าสบู่สมุนไพร การเผาถ่านและน้ าส้มควันไม้ 
การผลิตไบโอดีเซล การเลี้ยงหมูหลุม ปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงปลา การผลิตข้าวซ้อมมือ การใช้พลังงาน
ทดแทน การผลิตอิฐประสาน หลักกสิกรรมธรรมชาติการฟ้ืนฟูดิน น้ า ป่า สิ่งแวดล้อม “เลี้ยงดินให้ดิน
เลี้ยงพืช” การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และหลักการพ่ึงพอตนเองในครัวเรือน ชุมชนและ
ระดับรัฐ เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

ส าหรับหลักสูตร 4 วัน 3 คืน จะเน้นเรื่อง “วินัย” เป็นอันดับแรก สองคือการ
พ่ึงตนเอง เพระการกินอยู่หลับนอนจะต้องดูแลตัวเองทั้งหมด ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 วัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ 
กัน แต่เปลี่ยนสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้โดยเริ่มต้นด้วยการฟังบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง และการท ากสิกรรม
ธรรมชาติในช่วงเช้า ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มเพ่ือลงฐานกิจกรรม อาทิ การท าสบู่ การท ายาสระผม การท า
น้ ายาอเนกประสงค์ การสร้างบ้านดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หลักจากจบฐานกิจกรรมแล้ว ช่วงเย็น
เป็นการสรุปการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน เพราะเด็กแต่ละคนมีการรับรู้ที่ไม่เท่ากันจึงต้องมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองได้ท ามา และเขียนสรุปเป็นภาพเพ่ือความเข้าใจตรงกันอีกครั้งก่อนเข้านอนว่าสิ่งที่
เรียนคืออะไร แล้วได้ความรู้อะไรติดตัวกลับไป 

ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดแห่งนี้ ยังมีฐานการเรียนรู้เพื่อการพ่ึงพาตนเอง โดย
มี “คุณน้อยหน่า” ชญานิษฐ์ เทียนบูชา และ “พ่ีน้อง” วัชรี วงเจริญ เป็นวิทยากรใน “ฐานคนมี
น้ ายา” ที่นี่จะสอนการน าวัตถุดิบธรรมชาติมาแปรรูปด้วยการท าเป็นน้ ายาอเนกประสงค์ น้ ามัน
มะพร้าว สบู่สมุนไพรทั้งแบบก้อนและแบบเหลว แชมพูสมุนไพรหลากหลายสูตร อาทิ แชมพูมะกรูด 
แชมพูถ่านไม้ไผ่ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณทางยาต่างกันออกไป 
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ภาพที่ 2.3  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 
 

2.9.5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ 
ความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 4 ต าบล 

วังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 โทรศัพท์ 081-826-3995, 0-3525-1300 โทรสาร 
0-3725-1906 หัวหน้าศูนย์ นายอนุศิษฎ์  ธ ารงรัตนศิลป์ 

เกษตรธรรมชาติด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้การปลูก
ป่าไม้ 7 ระดับ บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค การ
ขับเคลื่อน งานเยาวชนวิถีสระแก้ว 8 จังหวัดภาคตะวันออก การขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ภาคประชาชนระดับต าบล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพและความงาม 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 จากการรวมตัว
กันหลายฝ่าย ทั้งนักวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้น าเกษตร และบุคคลจาก
สาขาต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์ที่ส าคัญคือ การรวบรวมน าเอาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรธรรมชาติมาเผยแพร่ ถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไป โดยมิได้หวังผลตอบแทนใด  ๆ แต่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนคือต้องการตอบแทนคุณของแผ่นดิน เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นกระแส  การ
ผลิตแบบทุนนิยมและเกษตรแบบเคมีก าลังคุกตามผืนแผ่นดินไทยอย่างหนักหน่วง ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในทางลบและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจฟองสบู่อย่างยิ่งยวด 
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จากประสบการณ์และความรู้ความสามารถของนายอนุศิษฎ์ ธ ารงรัตนศิลป์ ได้ก่อตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จั งหวัด
ชลบุรี ด้วยแนวคิดในการท าเกษตรธรรมชาติ ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นการท า
การเกษตรที่สวนกระแส การท าการเกษตรที่ยืนอยู่คนละข้างกับเกษตรที่ใช้สารเคมี เกษตรธรรมชาติ
เป็นวิถี หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตโดยการใช้กฎแห่งธรรมชาติ พ่ึงพิงธรรมชาติและอยู่ในจิต
วิญญาณของผู้ที่ท าจึงได้ท าการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการท าการเกษตร ให้แก่
เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพ่ือให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ได้รับการ
รับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ โดยด าเนินการตามหลักการพลิกฟ้ืนวิถีชุมชนด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชมรมเกษตรธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยได้จัดการฝึกอบรมการท า
เกษตรธรรมชาติ ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ชีวภาพไม่พ่ึงปัจจัยการผลิตภายนอกประเทศ แต่เน้นให้ชาวไทย
สามารถผลิตท าใช้เองได้ เช่น การท าน้ าสกัดชีวภาพ , ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ, สารไล่แมลง ฯลฯ ใน
จังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศไทย และมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 15,000 คน ส าหรับศูนย์การเรียนรู้
เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเกษตรธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยสมาชิก
ส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ใน 9 อ าเภอ ประมาณ 10,000 คน ได้มีการ
รวมกลุ่มกันและท างานร่วมกันมาโดยตลอดช่วง 4-5 ปีผ่านมา และมีแนวคิดร่วมกันว่าจะท าอย่างไร 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ที่จะท าให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา เครือข่ายฯ จึงได้ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว อย่างบูรณาการจากการได้เรียนรู้และท างานร่วมกันจึงได้บทสรุปของท้องถิ่น
ร่วมกันว่า การจะพลิกฟ้ืนและฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นต้องให้เกิดองค์กรน าที่มีความเข้มแข็ง  
มีองค์ความรู้ที่แท้จริง ชุมชนที่พร้อม มีพ้ืนที่ปฏิบัติการที่แท้จริง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี  
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น และผลักดันเข้าสู่แนวคิดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ เพ่ือให้
การฟ้ืนฟูนั้นเป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืนอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ยังเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ 
และประชาชน ทั้งในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านการท าเกษตร
ธรรมชาติ ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฝึกสอนการแปรรูปสินค้าเกษตรอีกด้วย 

 
2.10  แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.10.1 ความหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประชา อินทร์แก้ว (2542) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากร

อย่างชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ต้องให้
สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
โดยทั่วถึงกัน 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้
ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผลต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการ
สนองความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างถาวรต่อไป 



128 

หลักการอนุรักษ์ 
การที่จะให้บรรลุเป้าหมาย คือ การที่จะท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้และอยู่คู่

กับโลกตลอดไปได้นั้น มีหลักการอนุรักษ์ 3 ประการ คือ 
1. ใช้อย่างฉลาด การจะใช้ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขาด

แคลนหรือความหายาก ในอนาคตอีกทั้งพิจารณาหลักเศรษฐศาสตร์ถึงต้นทุนและผลตอบแทนอย่าง  
ถี่ถ้วน 

2. ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดที่มีน้อยหรือ
หายาก ควรเก็บรักษาไว้มิให้สูญไป บางครั้งถ้ามีของบางชนิดที่พอจะใช้ได้ต้องใช้อย่างประหยัด 

3. ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น (ซ่อมแซม ปรับปรุง) กล่าวคือ 
ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่า หรือจะหมดไปถ้าด าเนินการไม่ถู กต้องตามหลัก
วิชา ควรหาทางปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะที่ดีข้ึน 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด ใช้ให้น้อยเกิดประโยชน์สูงสุด ค านึงถึงระยะเวลา การใช้ให้นานและ
เกิดผลเสียหายกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

2.10.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 (ตามกรอบเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก าหนดให้ “การบริโภค 
สีเขียว” (Green Consumption) เป็นประเด็นหลักของแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ “ประชาชน
มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” ประกอบด้วย 

1. สร้างระบบการสื่อสารสาธารณะ 
 พัฒนาและสร้างความหลากหลายของข้อมูล และองค์ความรู้ 
 พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ได้

อย่างเป็นพลวัต 
 ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการสื่อสาร

สาธารณะในมิติต่าง ๆ 
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 พัฒนาตัวชี้วัดการประเมินธรรมาภิบาลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 สร้างและค้นหาต้นแบบที่มีธรรมาภิบาลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 พัฒนาศักยภาพผู้น าและภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลด้านการจัดการทรัพยา

กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
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3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แสวงหาภาคีร่วมพัฒนาในการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 วิจัย พัฒนานวัตกรรม ประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 พัฒนาศักยภาพและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 สร้างกระแสการส่งเสริมการตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจสู่สังคม 
 ส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สร้างตลาดความร่วมมือ (Match Maker) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เสริมศักยภาพชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม 
 แสวงหาองค์ความรู้ พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 
 พัฒนาระบบการท างานเป็นทีมของบุคลากรภายในองค์กรและกระบวนการ

ท างานเป็นทีม 
 สร้างและพัฒนาเครื่องมือและกลไกแบบบูรณาการ 

 
2.11  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

2.11.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
กิตติ  ยงค์สงวนชัย (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก  

(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก  
(บางปู) พบปัญหาการขาดแคลนสื่อ แผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ปัญหาด้านวิทยากรให้ความรู้ มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวซึ่งมี
จ านวนมาก ปัญหาด้านการจัดการภายในศูนย์ฯ ปัญหาป้ายสื่อความหมายในสถานีเรียนรู้ช ารุดและไม่
เพียงพอ ปัญหาการจัดระบบความปลอดภัยเพ่ือดูแลนักท่องเที่ยว ส าหรับความต้องการพัฒนาศูนย์ฯ นั้น
มีหลายประการ ได้แก่ ต้องการให้พัฒนาสถานีเรียนรู้ เส้นทางเดินธรรมชาติ แก้ไขปรับปรุงป้ายสื่อ
ความหมายและป้ายบอกเส้นทาง เพิ่มจ านวนสื่อเผยแพร่ความรู้ จัดท าชุดฝึกอบรม และต้องการ
เพิ่มวิทยากรภายในศูนย์ฯ ส าหรับเป็นมัคคุเทศก์น าชมให้เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว ผลการ
ประเมินการใช้ศูนย์โดยใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า ยุวอาสารักษ์บางปู มีความรู้ เจตคติ ทักษะการสื่อ
ความหมายหลังการอบรม เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยุวอาสารักษ์บางปูเพศชาย
และหญิง มีความรู้ เจตคติ และทักษะในการสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนไม่แตกต่างกัน 
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โดยการศึกษาความพึงพอใจของยุวอาสารักษ์บางปูต่อการเรียนรู้ในศูนย์ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 
3.54, S.D.= 0.94) และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (X = 3.55, S.D.= 0.94) 

รุ่งเรือง สารวิจิตร (2559) ได้ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การอนุร ักษ์ความหลากหลายของพืชอาหารด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา พบว ่า             
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร
ในท้องถิ ่น ด้วยกระบวนการสิ ่งแวดล้อมศึกษา โดยการสังเคราะห์แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ ได้รูปแบบการถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ 1) การ
สร้างและใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การปฏิบัติการถ่ายทอดโดยปราชญ์
ท้องถิ่น โดยได้สร้างชุดการเรียนรู้รวม 4 ชุด ประกอบด้วย (1) การเก็บเกี่ยวพืชอาหารในท้องถิ่น 
(2) การเก็บรักษาและถนอมพืชอาหารในท้องถิ่น (3) การขยายพันธุ์พืชอาหารในท้องถิ่น และ (4) 
การอนุรักษ์แหล่งที ่อยู ่พืชอาหารในท้องถิ ่น โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญประเมิน จ านวน 5 คน แล้ว
ปรับปรุง และน าไปทดลองใช้กับนักเรียน 3 ครั้ง พบว่า อยู่ในเกณฑ์ 81.83/84.66 ซึ่งชุดการ
เรียนรู้มีกระบวนการ ดังนี้ ขั้นทดสอบก่อนเรียน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุปและทดสอบหลัง
เรียนส่วนการปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์ท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรม รวม 4 
กิจกรรม และใช้การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นด้วยวิธีการบรรยาย การสาธิต และ
การปฏิบัติจริงแล้วประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลการประเมินการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ด้วย
การเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้และการปฏิบัติการถ่ายทอด โดยปราชญ์ท้องถิ่น พบว่า หลังการ
เรียนรู้นักเรียนมีความรู้จากชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 54.05 มีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 15.05 หลังเรียนเท่ากับ 25.84 มีเจตคติอยู่ในระดับมาก และมีการปฏิบัติการ
อนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ในระดับมาก ร้อยละ 81.08 และเมื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนการประเมิน
ความเหมาะสมของการถ่ายทอด พบว่ากิจกรรมการถ่ายทอดมีความเหมาะสมในระดับมาก  

ฉลองรัฐ  ทองกันทา (2558) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย
พบว่า ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตต าบลวังบ่อ หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการ  ขยะมูลฝอย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมมีคะแนนความรู้อยู่ใน
ระดับสูง ( X = 18.43, S.D.= 1.07) คะแนนเจตคติอยู่ในระดับดี ( X = 4.80, S.D.= 0.31) และ
คะแนนการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D.= 0.21) หลังการจัดการเรียนรู้ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกันมีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ เจตคติ  
ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยน้อยที่สุด ( X = 4.02, S.D.= 
0.15) และประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

สุนทรี จีนธรรม (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านความ
หลากหลายของพรรณไม้บ้านศีรษะอโศก ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้ามความหลากหลายของพรรณไม้บ้านศีรษะอโศก 
ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ทั้งการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ได้แก่ ผู้น าชุมชน ครู และนักเรียนบ้าน
ศีรษะอโศก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสัมมาสิกขา  
ศีรษะอโศก จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
แบบส ารวจพรรณไม้ แบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ แบบพฤติกรรมการปฏิบัติ และแบบประเมินศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired  
t-test และ F-test (One-way MANCOVA) ผลการศึกษาพบว่า 

1. พรรณไม้ที่บ้านศีรษะอโศก มีความหลากหลายของพรรณไม้ที่น ามาใช้ประโยชน์ 
จ านวน 150 ชนิด 

2. การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาบ้านศีรษะอโศก ได้เส้นทางการศึกษาธรรมชาติ 
โดยมีสถานีศึกษา 9 สถานี ฐานข้อมูลพรรณไม้และป้ายชื่อพรรณไม้ จ านวน 50 ชนิด สื่อการเรียนรู้
ได้แก่ ชุดนิทรรศการ วีดิทัศน์ บทปฏิบัติการ คู่มือศึกษาพรรณไม้ และอ่ืน ๆ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพรรณไม้ ได้ผลดังนี้ 
3.1 นักเรียนโดยรวมและจ าแนกตามเพศมีความรู้ด้านความหลากหลายของ

พรรณไม้หลังการอบรมระดับมาก มีเจตคติด้านความหลากหลายของพรรณไม้หลังการอบรมระดับ
มาก และมีพฤติกรรมการปฏิบัติด้านความหลากหลายของพรรณไม้หลังการอบรมในระดับมาก  
ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากก่อนการอบรมที่อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3.2 นักเรียนชายและนักเรียนหญิงหลังได้รับการอบรมด้านความหลากหลาย
ของพรรณไม้ มีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติด้านความหลากหลายของพรรณไม้ 
ไม่แตกต่างกัน 

ชัยอนันต์ เย็นใจ (2554) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการสอนตามรูปแบบที่สร้างขึ้นกับการสอนแบบปกติตามคู่มือครูและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน 
วัดลาดปลาดุก จังหวัดนนทบุรี จ านวน 60 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการเรียนการ
สอนสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการสอนแบบปกติตามคู่มือครูแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา และ
แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และ
พฤติกรรมของนักเรียนด้วยรูปแบบแคน สูงกว่าที่เรียนด้วยการสอนปกติตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบแคน อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

เบญจวรรณ สุภารัตน์ (2553) ได้ศึกษา การศึกษาและการพัฒนาความรู้ เจตคติ 
และการปฏิบัติ ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ของเยาวชนในชุมชนบ้านเขาพระ จังหวัดนครนายก    
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ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนมีความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้โดยรวม หลังการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับดี และสูงกว่าก่อนการอบรม ซึ่งอยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มี
คะแนนความรู้โดยรวมไม่แตกต่างกัน เยาวชนมีเจตคติต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้โดยรวม หลังการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง และสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต่มีคะแนนเจตคติโดยรวมไม่แตกต่างกัน เยาวชนมีการปฏิบัติ เพ่ือการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูป่าไม ้โดยรวมหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มีคะแนนเจตคติโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยสรุป ชุด
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพท าให้เยาวชนมีความรู้ เจตคติ และมีการปฏิบัติ เพ่ือการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูป่าไม้ที่ดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนทางสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จึงควร
ส่งเสริมสนับสนุนและแนะน ารูปแบบการฝึกอบรมนี้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 

รัชนีกร  ฤดีรัชต์ (2553) ได้ศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบไนซ์ส าหรับกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ความตระหนัก และพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การเรียนรู้รูปแบบไนซ์ (Nice’ 
Model) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 60 คน จากโรงเรียนวัด 
ธรรมศาลา 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม และโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง ด าเนินการ
ทดลองโดยครูประจ าสาระวิชาวิทยาศาสตร์สอนด้วยวิธีปกติกับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา จังหวัด
นครปฐม และสอนด้วยการเรียนรู้รูปแบบไนซ์กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน t-test 
พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้รูปแบบไนซ์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนโรงเรียนวัด  
ธรรมศาลา จังหวัดนครปฐมที่เรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุธี ศรศักดา (2552) ได้ศึกษา ผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนและรูปแบบการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ทั้งโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน (ยกเว้นด้านการก าหนด
นิยมเชิงปฏิบัติการ) และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน (ยกเว้นด้านการนิรนัย
และด้านการประเมินข้อโต้แย้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ศิริพรรณ ยะป๊อก (2551) ได้ศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียนบ้านป่าแม่เมา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า  ภายในโรงเรียนมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยหลักมี 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน การจัดการ
สภาพแวดล้อมและการจัดการน้ าภายในโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านการใช้ทรัพยากรจากป่าไม้ 
ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ า แนวทางของการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนควรมีการประชุมวางแผนระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับคณะครู ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน แต่การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียนยังมี
ปัญหา เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมมีจ านวนน้อย ขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้อีก
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ทั้งยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังกล่าวข้างต้น 

กัลยา จันทร์กอง (2550) ได้ศึกษา การพัฒนาแผนการสอนการเรียนแบบร่วมมือ
กันเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกหิน อ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีประสิทธิภาพ 
80.00/81.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 

ประเสริฐ พลอยบุตร (2550) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง อ าเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.25/91.13 นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

พระฉัตรชัย ศรีน้อยขาว (2552) ได้ศึกษา การพัฒนาแผนงานการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.02/84.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 2) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัง
เรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนที่ระดับชั้นต่างกันมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ธวัช จัดจันทึก (2549) ท าศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเขาเเผงม้า โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมคู่มือประกอบการใช้เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติท าให้มีความรู้ เ พ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วนของคู่มือจาก
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมและน่าสนใจที่จะน าไปใช้ในการเรียนรู้ เรื่อง
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วรากร ศิริโอวัฒนะ (2549) ได้ศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติโดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กรณีศึกษาป่าเจ็ดคด -  
โป่งก้อนเส้า โดยท าการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พบว่า พื้นที่บริเวณที่ท าการศึกษามีเนื้อที่ 
31,250 ตารางเมตร สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ความยาว 520 เมตร และก าหนดจุดศึกษา
ธรรมชาติ 7 จุดศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
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นักเรียนสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าได้ และจากการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ผ่านการฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติการศึกษาธรรมชาติ ชุดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
เจ็ดคด – โป้งก้อนเส้า มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับปัญหาของ
ระบบนิเวศในป่า สูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบจากคะแนนก่อนและหลัง
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จิตราภรณ์ จอมค าสิงห์ (2548) ได้ศึกษา ผลการเรียนจากชุดการสร้างความรู้ที่
พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
สอบก่อนเรียน และความคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีต่อชุดการสร้ างความรู้ที่ พัฒนาตามแนว  
คอนสตรัคติวิสต์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาในการเรียนรู้ การน าเสนอเนื้อหาเพียงพอต่อการ
น ามาใช้แก้ปัญหา เนื้อหามีความเป็นล าดับขั้นตอนเข้าใจง่าย 2) ด้านคุณลักษณะของชุดการสร้าง
ความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวกในการใช้งานและส่งเสริมการเรียนรู้  3) ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือน ามาใช้
แก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้คิด ได้เรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการท างาน
เป็นกลุ่มซึ่งน าไปสู่การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นการเปิดโอกาสให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
และในกลุ่ม 

2.11.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
แฮนสัน (Hanson, 2006) ศึกษาดัชนีชี้การวัดเจตคติของผู้ฝึกอบรมในการด าเนินการ

ประเมินผลการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือประเมินผลเจตคติของผู้ฝึกอบรมในการ
ด าเนินการอบรมตามรูปแบบของ Kirkpatrick Model ใน 4 ด้าน แบบการประเมินผลและเกณฑ์การ
ตัดสินของผู้ฝึกอบรม มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินทักษะที่ส าคัญ 
17 ทักษะ ทั้ง 4 ด้าน คือ การประเมินกิริยาการตอบสนอง การประเมินการเรียนรู้ การประเมิน
พฤติกรรม การประเมินผลต่อการจัดการ หรือผลลัพธ์ที่เกิดกับองค์กร ผลจากการศึกษาด้านที่ 1 
พบว่า ผู้ฝึกอบรมมีปฏิกิริยาตอบสนองและให้ความส าคัญต่อการประเมินผลในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบเจตคติของผู้ฝึกอบรมที่มีต่อเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน มีความแตกต่างกัน ผลการศึกษา
การพัฒนาดัชนีชี้วัดเจตคติ พบว่า ผู้ฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีและสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือการ
ประเมินผลต่อไป 

ลาร์โซ ดาร์ ล่าวิทก้า (Laso Da Lawika, 2005) ได้วิจัยเรื่อง ความตระหนัก ความรู้ 
และเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ค าตอบจากนักสิ่งแวดล้อมศึกษา ครูโรงเรียนมัธยม นักเรียน 
และผู้ปกครอง ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่าง ในด้านความตระหนัก ความรู้ และเจตคติ
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

อัลคันทาร่า และมิเกล (Alcantara & Miguel, 2004) ได้ศึกษาเจตคติของนักเรียน
ต่อการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เตรียมความพร้อมด้านเกษตรกรรมเม็กซิกัน 
กรณีศึกษาการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พบว่า เพศ อายุ และที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น
นักเรียนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ มีความเกี่ยวโยงกับตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น เจตคติที่มีต่อเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมี และการค านวณ
ต้นทุนทางสังคม และยังพบว่านักเรียนมัธยมปลายที่เรียนในโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้าน
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เกษตรกรรมเป็นผู้ที่ใส่ใจในการหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความใส่ใจในประเด็นนี้ได้เพ่ิมขึ้น
หลังจากนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน 

มิลฟอร์ด (Milford, 1981) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนเดิมที่
ครูเป็นศูนย์กลางวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา กลุ่มทดลอง 61 คน สอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้เดิม
กลุ่มควบคุม 63 คน ส่วนรูปแบบเดิมท าการสอน 26 สัปดาห์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 



บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่ใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Method Research) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยมศีูนย์เรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายกสิกรรม 
ธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 
ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ต าบลวังใหม่ 
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดเป็นฐานเรียนรู้หลัก 9 ฐาน ได้แก่ คนติดดิน คนมีน้ ายา คนมี
ไฟ คนรักษ์น้ า คนรักษ์ป่า คนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์แม่โพสพ คนรักษ์สุขภาพ และคนเอาถ่าน ท าการ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และการให้ตอบแบบสอบถาม การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัย ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและความต้องการในการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

ระยะที่ 3 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

ระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
  



137 

3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ตามระยะการวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็น ผู้บริหาร วิทยากร 
เจ้าหน้าทีศู่นย์ และผู้น าชุมชน จาก 5 ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์ละ 10 คน รวมทั้งหมด 50 คน 

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ผู้วิจัยเจาะจง
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็น ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จาก 5 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 คน รวมทั้งหมด 10 คน 

ระยะที่ 3 สร้างพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ผู้วิจัยเจาะจงเลือกจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือผู้น าชุมชนของศูนย์ เครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติที่มีผลการด าเนินงานที่ดีและประสบความส าเร็จ จ านวน 12 คน และประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ จ านวน 5 คน 

ระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  ผู้ วิจัยเจาะจงเลือกนักศึกษาที่สมัครใจ 
เข้าร่วมเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมจนสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 39 คน โดยการทดสอบความรู้ 
สอบถามเจตคติ และการปฏิบัติ ก่อนและหลังการเข้าร่วมเรียนรู้ตามรูปแบบ และเปรียบเทียบความรู้ 
เจตคติและการปฏิบัติ ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

3.3.1 แบบสัมภาษณ์ สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและ
แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

3.3.2 ประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกส าหรับสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

3.3.3 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
3.3.4 แบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3.5 แบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3.6 แบบสอบถามการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.4  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.4.1 แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและ

แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีวิธีท า ดังนี้ 

1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดรูปแบบของค าถามจากเอกสาร 
ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) สร้างแบบสัมภาษณ์ ส าหรับน าไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเด็น ที่ต้องการศึกษา แบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง 

3) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้าน
การวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของ
ข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามด าเนินการโดยพิจารณา
เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 

4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ จากนั้นพิมพ์แบบ
สัมภาษณ์ฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

3.4.2 ประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกส าหรับการสร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีวิธี
ท า ดังนี้ 

1) ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกโดยก าหนดรูปแบบ
ของค าถามจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกส าหรับสอบถามผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มในเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง 

3) น าประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกการสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง 
จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง 
(Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) 
การคัดเลือกข้อค าถามด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ที่ผ่าน
เกณฑม์ากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 

4) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกการสนทนากลุ่มตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ จากนั้นพิมพ์แบบบันทึกการสนทนากลุ่มฉบับจริงเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย 
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3.4.3 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมและ

ตรงตามเนื้อหาในส่วนที่ต้องการศึกษา  
2) จัดท าแบบสอบถาม โดยจัดท าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ 
3) เสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างจากนั้นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรง (Validity) ของ
เนื้อหา ส านวนภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item-Objective 
Congruence) ของแบบสอบถามจากคะแนนความเหมาะสมของผู้ เชี่ยวชาญ  ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.90 

4) คัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 ข้อ 

5) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของ
รูปแบบ  

6) น าแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของรูปแบบ มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามและเกณฑ์ในการแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 

มากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
หากเป็นค าถามเชิงลบ มีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 2 คะแนน 
มากที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
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และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
4.51 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง  น้อย 
1.00 - 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

3.4.4 แบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์ป่า 
และการอนุรักษ์พลังงาน  

1) ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบให้มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 
มี 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ ซึ่งเน้นความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจ การน าไปประยุกต์ใช้ การ
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์ 

2) น าแบบทดสอบเสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  
5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับการเรียนรู้ ลักษณะ  
การใช้ค าถามและความถูกต้องของภาษา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่ายโดยคัดข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20-0.85 จ านวน 25 ข้อ  

4) น าแบบทดสอบไปหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและใช้เกณฑ์กลุ่มสูงและกลุ่มต่ า
ร้อยละ 25 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ จากนั้นคัดข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20      
ขึ้นไป แล้วน ามาวิเคราะห์ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.33-0.80 

5) น าแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดย
วิธีวัดความคงที่ภายในโดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 พิมพ์
แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

6) น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
การแปลความหมายคะแนนความรู้ความเข้าใจ  5  ระดับ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย  21  – 25 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  16  – 20 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  11  – 15 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  6   –  10 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  0   –  5 หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับน้อยท่ีสุด 
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3.4.5 แบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัด
เจตคติเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์ป่าและการ
อนุรักษพ์ลังงาน  

1) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเจตคติให้มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้าง
แบบสอบถามเจตคติเป็นแบบประมาณค่าตามแนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด 
น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด จ านวน 25 ข้อ แต่ละข้อมีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ค าถามเชิงบวก 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
เห็นด้วย   มีระดับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 
ค าถามเชิงลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
เห็นด้วย   มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  มีระดับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
จากนั้นน ามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนน และแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์

แปลความหมายดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543) 
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีเจตคติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2) น าแบบสอบถามเจตคติไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาและ
ปรับแก้ตามค าแนะน า 

3) น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและวิธีสอน พิจารณาความเหมาะสม จ านวน 
5 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.95 และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
ผู้เชี่ยวชาญ 

4) น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพือ่ใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

3.4.6 แบบสอบถามการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบวัดการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบประมาณ
ค่าตามแนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
จ านวน 25 ข้อ แต่ละข้อมีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ค าถามเชิงบวก 
มากที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
มาก   มีระดับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ปานกลาง  มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
น้อย   มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ค าถามเชิงลบ 
มากที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
มาก   มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ปานกลาง  มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
น้อย   มีระดับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
น้อยที่สุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
จากนั้นน ามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนน และแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์

แปลความหมายดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543) 
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
2) น าเครื่องมือตามกรอบการวิจัยที่สร้างขึ้น ไปปรึกษาคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ 
3) เนื้อหาแบบสอบถามการปฏิบัติสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

ผ่านการให้ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจ 
วิจารณ์ แก้ไข และหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม โดยเลือกข้อค าถามที่มีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: I.O.C) 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

4) น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ 
5) น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

กรุงเทพ จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach)  ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
 
3.5  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 ศึกษาบริบทและส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของศูนย์ในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 5 แห่ง 
และน ามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค น าจุดแข็งมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลส าหรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้มีวิธีการดังนี้ 

3.5.1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
1) ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์ เจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชน 
2) ส ารวจสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของเครือข่ายกสิกรรม

ธรรมชาติ 5 แห่ง 
3) ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมา การบริหารและกิจกรรมของศูนย์

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
4) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3.5.1.2 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
1) จัดกิจกรรมประชุมกับสมาชิกและผู้น าชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ใน

การท าวิจัยศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
2) รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมประชุม 
3) ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาและขอบเขตการศึกษา 

3.5.2 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ 5 แห่ง โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์
และผู้น าชุมชน ศูนย์ละ 2 คน รวม 10 คน รวมเป็น 50 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการ
สัมภาษณ์ 

3.5.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 5 ศูนย์ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์ละ 2 คน รวม 10 คน แล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการสัมภาษณ์ 

3.5.4 จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับผู้บริหารศูนย์ เจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการสนทนากลุ่ม   

3.5.5 สังเคราะห์จุดแข็งและพัฒนาฐานเรียนรู้โดยน าข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือ
สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาน ามาสรุปตีความเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แล้วน ามาเสนอ
ต่อหัวหน้าศูนย์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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3.5.6 จัดกิจกรรมการพัฒนาโดยสมาชิกและภาคีที่เกี่ยวข้องของศูนย์โดยมีส่วนร่วมกับ
นักวิจัย มีการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาฐานเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ และคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.5.7  การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
                      คู่มือการจัดการเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของงเศรษฐกิจ
พอเพียง มีรายละเอียดดังนี้ 
                            3.5.7.1. ส่วนประกอบของคู่มือ 

1)  ค าน า 
2)  สารบัญ 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

(1) สาระส าคัญ 
(2) วัตถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
(3) เนื้อหา 
(4) กิจกรรมการเรียนรู้ 
(5) สื่อการเรียนรู้ 
(6) การประเมินผลการเรียนรู้ 
(7) ใบความรู้ 
(8) ใบงาน 
(9) คู่มือการฝึกอบรม 
(10) แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3.5.7.2 สิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้า 
1)  ใบงาน 
2)  ใบความรู้ 
3) เครื่องมือและอุปกรณ ์
4)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

                   3.5.8 การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                           3.5.8.1 การจัดอบรมโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                            3.5.8.2 การประเมินผล 
                                      1) การวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
                                      2) การวัดประสิทธิภาพของผู้ เข้าร่วมเรียนรู้  โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม การน าเสนอผลงานการปฏิบัติกิจกรรม การตอบค าถาม รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 

3.5.9 การผลิตและจัดหาสื่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.9.1 ชุดนิทรรศการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การอนุรักษ์ดิน น้ า ป่า และพลังงาน 
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3.5.9.2 ซีดี ชุดสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.9.3 แฟ้มความรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.9.4 ห้องเรียนธรรมชาติ มีป้ายให้ความรู้ 9 ฐานเรียนรู้ 

                             3.5.9.5 การพัฒนาฐานเรียนรู้ 
          1) จัดท าฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
                                       2) จัดท าห้องเรียนธรรมชาติบริเวณศูนย์ โดยจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ 
ป้ายสื่อความหมาย ปลูกต้นไม้ และตัดแต่งต้นไม้ ในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนและศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 

       3.5.9.6 การสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

         1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   (1) สร้างชุดการเรียนรู้ 

                                          (2) คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
(3) สื่อการเรียนรู้ 
(4) กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
(5) การวัดและประเมินผล 

2) พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ 
(1) ทดลองใช้ 
(2) ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 
(3) ปรับปรุงแก้ไข 

                  3) การด าเนินการทดลองใช้คู่มอื 
                      (1) ก าหนดประชากรในการทดลองใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อม 
              (2) ก าหนดแบบแผนการทดลองใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อม 
              (3) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

                                           (4) ปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
              (5) วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

                   3.5.10 น าร่างรูปแบบที่สร้างขึ้นและแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

      3.5.11 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ที่
สมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้ จ านวน 39 คน โดยใช้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งมีอาคารพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียน
ธรรมชาติในบริเวณจุดศึกษาตามฐานเรียนรู้ที่มีป้ายสื่อความหมาย 9 ฐานหลัก และ 18 ฐานย่อย และ
ทดสอบความรู้ วัดเจตคติ และการปฏิบัติ ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.6.1 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม  และการจัดประชุมน ามาจัด
ระเบียบข้อมูล โดยจ าแนกตามประเด็นการศึกษาให้ครบทุกองค์ประกอบที่ศึกษา โดยแยกแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย แล้วน ามาตรวจสอบผลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม ทุกชุด 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

3.6.2 ระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษา ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลในขณะเขียน
บันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.6.3 หลังจากเก็บข้อมูลบริบทในภาคสนาม น าข้อมูลมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่  ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย แล้วน ามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาต ิ

3.6.4 น าข้อมูลที่ เป็นจุดแข็งมาสังเคราะห์ ตามประเด็นที่ศึกษาและคืนข้อมูลให้กับ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

3.6.5 แก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามค าแนะน าของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ แล้วปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.6.6 น าข้อมูลมาพัฒนาฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6.7 ติดตามผลและประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6.8 การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Paired t-test (จีระพรรณ สุขศรีงาม, 2536) 
 
3.7  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.7.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
3.7.1.1 ค่าร้อยละ 
3.7.1.2 ค่าความถี ่
3.7.1.3  ค่าเฉลี่ย 
3.7.1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
3.7.2.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้องของ

ผู้เชี่ยวชาญ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยน าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมาให้
คะแนน ดังนี้ 

สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น 1 
ไม่แน่ใจ ก าหนดคะแนนเป็น 0 
ไม่สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น -1 



147 

จากนั้นน าผลการตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาค านวณหาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  โดยใช้สูตร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) 
 

N

R
IOC




 
 

เมื่อ  IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 
 R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ 
N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

3.7.2.2 ค านวณหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สูตรหาค่าดัชนีความยากง่าย (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543) 
 

N

R
P 

 
 

เมื่อ P  แทน ค่าดัชนีความยากง่ายของค าถามแต่ละข้อ 
R  แทน จ านวนผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

3.7.2.3 ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความรู้  เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สูตรค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2543) 

 

pq
sx

qxpx
rpbis




 
เมื่อ pbisr  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

pX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตอบถูก 
qX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตอบถูก 
xS  แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

P แทน ค่าความยากง่าย 
Q แทน 1-p 

3.7.2.4 ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้สูตร KR – 20 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) 
 







 





2
1

1 S

pq

n

n
rtt

 
 

 



148 

เมื่อ ttr  แทน ค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบ 
n  แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
p  แทน สัดส่วนของคนท่ีถูกในแต่ละข้อ 
q  แทน สัดส่วนของผู้ที่ผิดในข้อหนึ่งหรือ  1-p 

2S  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
3.7.2.5 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ Item-Total Correlation โดยใช้สูตร

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson) 
3.7.2.6 ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability 

Coefficient) ของแบบสอบถามเจตคติและการปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
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1
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เมื่อ   แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน 

K  แทน จ านวนข้อในแบบวัด 
2

iS  แทน ความแปรปรวนของค าถามรายข้อ 
2

tS  แทน ความแปรปรวนทั้งหมดของแบบวัด 
3.7.3 สถิติในการทดสอบสมมติฐานใช้ Paired t-test  



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
ดังนี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที ่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมาย และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง ตลอดจน
การสื่อความหมายที่ตรงกัน ดังนี้ 

X  หมายถึง ค่าเฉลี่ย  
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t หมายถึง สถิติทดสอบท่ีใช้ในการพิจารณาใน t - Distribution 
F หมายถึง สถิติทดสอบท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญ F - Distribution 
MS หมายถึง ค่าก าลังสองเฉลี่ย (Mean Square) 
SS หมายถึง ผลบวกก าลังสอง (Sum of Square) 
df หมายถึง ชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 

 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative Method and Qualitative 
Method)  
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.2.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรม 
ธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ มีดังนี้ 

4.2.1.1 สภาพบริบทของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จัดตั้งขึ้น ปี พ.ศ. 2554 ได้จัดอบรมและช่วย

ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีแนวคิดและพ้ืนที่ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นเพ่ือท าการเกษตรธรรมชาติ การ
พ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ เข้าเป็นเครือข่าย 
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พบว่า พ้ืนที่ที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีศูนย์ที่เป็นเครือข่ายอยู่ทั้งหมด  
48 ศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังนี้ 

ภาคเหนือ จ านวน 6 ศูนย์ 1. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดพิจิตร 2. ศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 3. ศูนย์
การเรียนรู ้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งจ าเริง จังหวัดเชียงใหม่ 4.ศูนย์
ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ (บวร.) จังหวัดเชียงใหม่  5. ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติล าปาง จังหวัดล าปาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 17 ศูนย์ 1. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกุด
น้ าใส จังหวัดยโสธร 2. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา จังหวัดยโสธร 3. ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติภูหลวง จังหวัดเลย 4. ศูนย์บ้านความรู้ จังหวัดเลย 5. ศูนย์กสิกรรมกาสิน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตุ้มโฮม จังหวัดนครพนม 7. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคนฮักถิ่น จังหวัด
สกลนคร 8. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ จังหวัดอ านาจเจริญ 9. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มุกดาหารประสานมิตร จังหวัดมุกดาหาร 10. ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่เราสร้างก่อ จังหวัดมุกดาหาร 
11. ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนจังหวัดหนองบัวล าภู 12. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติน้ าเพียงดิน 
จังหวัดหนองบัวล าภู 13. ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
หนองบัวล าภู 14. ศูนย์ป่ารักษ์น้ า จังหวัดหนองบัวล าภู 15. ศูนย์เรียนรู้สวนสวรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
16. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ จังหวัดขอนแก่น 17. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนป่าตะวัน 
จังหวัดอุดรธานี 

ภาคกลาง จ านวน 18 ศูนย์ 1. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี 2. ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรเขาขุนอินทร์ จังหวัดระยอง 3. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัด 
ระยอง 4. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จังหวัดจันทบุรี 5. ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว 6. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 7. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคน
ชายแดน จังหวัดสระแก้ว 8. โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว 9. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัด
นครนายก 10. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. โรงเรียนพุทธรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา 12. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัด
กาญจนบุรี 13. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 14. สถาบันพัฒนาการ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 15. ศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีบ้านหนองกระโดนมน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 16. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี 17. ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี 18. ศูนย์การเรียนรู้อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

ภาคใต้ จ านวน 7 ศูนย์ 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนคนอยู่
กับป่า 2. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะงุ้น จังหวัดชุมพร 3. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัด 
นครศรีธรรมชาติ  4. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ ายาง จั งหวัดนครศรีธรรมราช 5. ศูนย์ 
กสิกรรมธรรมชาติสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูเก็ต 7. ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติสายเพชร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จ านวน  
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48 ศูนย์นั้น บางศูนย์ยังคงด าเนินกิจกรรมอยู่บางศูนย์ได้ปิดการด าเนินกิจกรรมเนื่องจากผู้น าศูนย์อายุ
มากขึ้น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิต ไม่มีคนช่วยท างาน สถานที่เสื่อมโทรม (ธีระ วงษ์เจริญ, 2560) ดังนั้น 
จึงเสนอแนะว่าควรมีการติดตาม ทบทวน ส ารวจ เพื่อจะได้ทราบจ านวนศูนย์เรียนรู้ที่ยังคงด าเนินการ
ต่อ มีความเข้มแข็ง มีผู้น า บุคลากรและสถานที่ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ศูนย์ต้นแบบที่
เป็นหลักมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติวังสมบูรณ์ 
                      4.2.1.2 สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า 

1) สภาพปัญหาด้านสถานทีเ่รียนรู้ 
ศูนย์เรียนรู้ทุกศูนย์ มีข้อดี ข้อจ ากัด แตกต่างกันออกไป สภาพอาคาร 

สถานที่ทุกศูนย์เรียนรู้ในการก่อตั้งจะเป็นสภาพพ้ืนดินที่เป็นปัญหา ดังเช่นศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเป็น
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวและมีก้อนหินที่ระเบิดภูเขาสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชลมาทิ้งไว้ ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอ้ือง เป็นพ้ืนที่ดินดาน ดินเสีย ไม่สามารถปลูกพืชได้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 
เป็นพ้ืนที่สวนมังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง ดินเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้กันมาโดยตลอด ศูนย์       
กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติสมบูรณ์ เริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้จึงมี
ปัญหาสภาพดินเป็นอย่างมากจึงต้องฟ้ืนฟูบ ารุงดิน เริ่มจากต้องมีน้ า และเริ่มปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง จนกระทั่งท าฐานเรียนรู้หลัก 9 ฐาน ได้แก่ คนติดดิน คนมีน้ ายา คนมีไฟ คนรักษ์
น้ า คนรักษ์ป่า คนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์แม่โพสพ คนรักษ์สุขภาพ และคนเอาถ่าน ซึ่งแต่ละศูนย์เรียนรู้
ก็ปรับไปตามพ้ืนที่และภูมิสังคมของตน ส่วนอาคารสถานที่ มีอาคารฝึกอบรมและที่พัก แต่ละศูนย์
ด าเนินการก่อสร้างเองตามสภาพ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ดังนั้น จึงใช้หลักการพ่ึงตนเอง 
เมื่อใดที่มีการอบรมและได้รับเงินก็จะน ามาบริหารจัดการสร้างโดยค่อย ๆ พัฒนาอาคารสถานที่ โดย
ใช้วิธีลงแขกซึ่งมีสมาชิกมาช่วยกันท างานในแต่ละศูนย์ 

2) สภาพปัญหาด้านการบริหารและด าเนินงาน 
(1) การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีการ

บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน หรือศูนย์กสิกรรม
ในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ และเชื่อมโยงศูนย์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เป็น
ระบบเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเข้าใจถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการน าไปประยุกต์ใช้ รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์มี การปลูก
พืชผัก พืชไร่ พืชสวน โดยการท าเกษตรแบบธรรมชาติ พบปัญหาคือบุคลากรมีจ ากัด ยังขาดบุคลากร
ที่มีใจรัก เสียสละ และทุ่มเท งานเกษตรกรรมเป็นงานที่หนัก เหนื่อย คนรุ่นใหม่จึงมาท างานได้ไม่นาน
แล้วก็ออกไป มีคนหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนกับมาท างาน ในด้านงบประมาณที่จ ากัด ซ่ึงแต่ละศูนย์
บริหารจัดการผลิตสินค้า จ าหน่าย เพื่อเลี้ยงชีพ 

(2) การด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย มีการด าเนินกิจกรรมในลักษณะ
การรณรงค์ให้เกษตรกรไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท าการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ลด 
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ละ เลิก การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ให้สามารถพึ่งตนเองโดย ใช้ของที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
อาทิ การใช้ปุ ๋ยหมัก ปุ ๋ยคอก ปุ ๋ยชีวภาพ ฯลฯ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผู้น าชุมชน เพื่อให้ความรู้กับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง  ๆ 
ทั ่วประเทศโดยมุ่งสร้างจิตส านึก สร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงทางความคิดในการท าการเกษตร
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ การพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเปิดอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรร่วมกับสถาบัน  วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ เป็นประจ า ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทั้ง 5 แห่ง มี
แนวความคิดและการถ่ายทอดความรู้ด้านกสิกรรมธรรมชาติและด าเนินรอยตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเช่นเดียวกัน มี
ความแตกต่างกันทางด้านภูมิสังคมและมีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ส าหรับงบประมาณ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแต่จะมีรายได้จากการอบรม นอกจากนี้ต้องเลี้ยงตนเองด้วยการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นเอง ได้แก่ ต้นไม้ ปุ๋ย ของใช้ในครัวเรือน ข้าว ผักต่าง ๆ และ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ดังเช่น ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ท าปุ๋ยและเพาะพันธุ์ต้นไม้จ าหน่าย 
ส่วนผักและผลไม้แจกฟรี เพราะยืดหลักของพระองค์ท่านคือยิ่งให้ยิ่งได้ นอกจากนี้ยังท าผลิตภัณฑ์ใช้
ในครัวเรือนจ าหน่าย 

3) สภาพปัญหาด้านหลักสูตร 
หลักสูตรการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือ

น าไปปรับสู่การเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากสิกรรม
ธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรที่จัดท าขึ้น
ได้แก่ การท าเกษตรอินทรีย์ส าหรับไม้ผล การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว ผัก
พ้ืนบ้าน สมุนไพร การผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ การท าสบู่สมุนไพร การเผาถ่านและน้ าส้มควันไม้ การ
ผลิตไบโอดีเซล การเลี้ยงหมูสูตรหลุมปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงปลา การผลิตข้าวซ้อมมือ การใช้พลังงาน
ทดแทน การผลิตอิฐประสาน หลักกสิกรรมธรรมชาติ การฟ้ืนฟูดิน น้ า ป่า สิ่งแวดล้อม “เลี้ยงดินให้ดิน
เลี้ยงพืช” การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และหลักการพ่ึงพาตนเองในครัวเรือน ชุมขนและ
ระดับรัฐ เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

จากเนื้อหาทั้งหมดได้น ามาจัดเป็นหลักสูตรส าหรับอบรม ซึ่งการจัดการ
รายละเอียดเนื้อหานั้นขึ้นอยู่กับความต้องของผู้เข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งมีหลักสูตร 1 วัน 2 วัน 3 วัน 
4 วัน และ 5 วัน ดังที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ทุกวันที่ 9 ของเดือน นอกจากนี้จะมีหน่วยงานให้จัดอบรมให้กับเกษตรกรเป็นหลักสูตร 5 วัน เรียน 
10 เรื่องวันละ 2 เรื่องลงปฏิบัติในฐานเรียนรู้ ดังค ากล่าวที่ว่า “เมื่อก่อนมีหลักสูตรฝึกอบรมหลาย
หลักสูตร ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวหลายเดือน มีนักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และ
ผู้สนใจ มาศึกษาดูงานและอบรมเป็นจ านวนมาก” (สมศักดิ์  เครือวัลย์, 2560) และพบปัญหา คือ 
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ไม่ตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย ขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
และติดตามผลการฝึกอบรม ขาดการรวบรวมชุดความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และยังไม่มีชุดฝึก
อบรมเพ่ือใช้ในการอบรมที่ประกอบด้วยคู่มือและ สื่อการเรียนรู้ 
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4) สภาพปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกศูนย์มี แน วทางเดี ยวกัน  คือ  

เช้าบรรยาย บ่ายลงมือท า ค่ าสรุป นั่นหมายความว่าจะมีการบรรยายและอาจใช้สื่อ เช่น วีดิทัศน์ 
แผนภูมิ แผนภาพ และช่วงบ่ายลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง เช่น เรื่องอย่าปอกเปลือกเปลือยดิน โดย
ลงปฏิบัติการห่มดิน ด้วยวัสดุที่มีในพ้ืนที่ ได้แก่ ใบไม้ ใบหญ้า ฟาง เป็นต้น และพอช่วงเวลาค่ าจึงสรุป
บทเรียนที่เรียนไปในวันนี้ ได้ความรู้อะไรบ้าง และเกิดแนวความคิดท่ีน าไปปฏิบัติได้หรือไม่อย่างไร 

ในการจัดการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ทุกศูนย์นั้น วันแรกส าคัญมาก ต้อง
สร้างความรู้ ความตระหนัก ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ก่อน ดังที่อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร และอาจารย์ธีระ วงศ์เจริญ กล่าวว่า “เริ่มต้นเราต้องสร้างแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกว่าศาสตร์พระราชา ให้ผู้ที่รับการอบรมมีความเข้าใจ ดังนั้น 
ผู้ให้ความรู้เรื่องนี้ต้องเป็นผู้รอบรู้ นั่นคือ หัวหน้าศูนย์แม่นในทฤษฎีเป็นผู้น า ที่ท าส าเร็จมาแล้วจะท า
ให้ผู้เข้ารับการอบรมศรัทธาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น า
ทฤษฎีแปลงสู่การปฏิบัติ หลอมใจให้ได้เข้าใจบทบาทตนเองทุกคนไม่ว่าจะมีต าแหน่งหน้าที่อะไรมาอยู่
ตรงนี้เท่าเทียมกันหมด” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกศูนย์จะไม่มีการแจกเอกสารและต าราแจก 
ไม่มีสมุด กระดาษ ปากกา ดินสอแจก ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมความพร้อมมีความตั้งใจที่จะจด
บันทึกเองจะได้จดจ า ซึ่งปัญหาคือคนที่มาเข้ารับการอบรมดูงานจะขอรับเอกสารประกอบการ
บรรยายเมื่อรับแล้วบางคนที่ไม่สนใจก็ทิ้งขว้าง ดังนั้นทุกศูนย์จะไม่มีเอกสารแจกให้บันทึกด้วยตนเอง 
มีการฝึกอบรมเรื่องระเบียบวินัย คือ นอนดึก ตื่นเช้า มีการปฏิบัติที่ต้องด ารงชีวิตประจ าวัน 

5) สภาพปัญหาด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ 
วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมของแต่ละศูนย์มีทั ้งวัสดุที ่ใช้

ประกอบการฝึกอบรมในแต่ละฐาน เช่น วัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ในการท าไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ และอ่ืน ๆ ยังไม่สมบรูณ์ ปัญหา
เรื่องป้ายสื่อความหมายในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ช ารุดทรุดโทรม มีรายละเอียดเนื้อหาไม่ชัดเจน จึงส่งผล
ให้ผู้เข้ามาศึกษาด้วยตนเองไม่สามารถเข้าใจ อีกท้ังยังพบปัญหากระบวนการฝึกอบรม การด าเนินงาน 
และสื่อการฝึกอบรมยังไม่สมบูรณ์ตรงตามหลักสูตรการฝึกอบรม 

6) สภาพปัญหาด้านวิทยากร 
ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ บุคลากรทุกศูนย์

ต้องเข้ารับการอบรมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ซึ่งเป็นศูนย์หลักเป็นต้นแบบที่ถ่ายทอด
ความรู้โดย อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร และผู้จะเป็นวิทยากรต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ที่ชัดเจน
และถูกต้อง ดังนั้นวิทยากรจึงต้องพัฒนาตัวเองเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมโดยตลอด ต้องพัฒนาความรู้
มาตอกย้ าซ้ าทวนอยู่ตลอดเวลาที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง วิทยากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้
ส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทน เนื่องจากว่าศูนย์เรียนรู้ทั้ง 5 ศูนย์ นั้นไม่มีงบประมาณจาก
แผ่นดินมาสนับสนุน ดังนั้นจึงพบปัญหาด้านวิทยากรผลัดเปลี่ยนเวียนไปอยู่ในขณะหนึ่งก็ลาออกไป 
นอกเสียจากมีคนในครอบครัวสนับสนุนช่วยในการด าเนินงาน หลาย ๆ ศูนย์ขาดแคลนวิทยากรและมี
การลาออกเพ่ือประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวดังเช่นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 
วิทยากรจะไม่มีเงินค่าตอบแทนและในช่วงที่ฤดูผลไม้ออกดอกออกผล จะต้องไปดูแลสวนของตนเอง 
ดังนั้นในช่วงนี้จะไม่รับการฝึกอบรม แต่ถ้าจ าเป็นก็จะผลัดเวียนกันมา หรือในบางครั้งที่มีการอบรม
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และได้รับงบประมาณจากหน่วยงานให้จัดอบรมจะพอมีค่าตอบแทนให้กับวิทยากรบ้าง ส าหรับศูนย์
ภูมิรักษ์ธรรมชาตินั้น เจ้าหน้าที่วิทยากรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมี
จ านวนคนไม่มากนัก และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ก็มีปัญหาด้าน
วิทยากรมีจ านวนจ ากัด ส าหรับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดนั้น มีวิทยากรอาสาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ 
อายุ 23-25 ปี เนื่องจากว่าต้องการให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความส าคัญ ครู/วิทยากรของศูนย์ มีทั้ง
ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ให้ความรู้ มีผู้คนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยไม่ต้อง
มีประกาศนียบัตรครูเป็นผู้สอน โดยครู/วิทยากรในกระบวนการฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่  
(1) ครูประจ าวิชา ผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงบรรยายวิชาหลัก 3 วิชาบังคับ ได้แก่ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ (2) ครู
ประจ าฐานปฏิบัติ อย่างน้อย 5 ฐานเรียนรู้เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (3) ครูประจ าชั้นหรือ
วิทยากรกระบวนการ เป็นผู้ควบคุมดูแลกระบวนการฝึกอบรมทุกช่วงของกิจกรรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

7) สภาพปัญหาด้านการวัดและประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั้ง 5 ศูนย์

นั้น เมื่อสิ้นสุดการอบรมจะมีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ส่วนใหญ่จะไม่ใช้
แบบทดสอบวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ เพราะเห็นว่าไม่สามารถท าให้ผู้เข้ารับการอบรมน าไป
ปฏิบัติได้จริง ทุกศูนย์เรียนรู้จะใช้วิธีวัดผลและประเมินผลในแนวเดียวกัน คือ การประเมินผลโดยการ
สังเกต ความสนใจ และความตั้งใจของผู้เข้ารับอบรม ส่วนในวันสุดท้ายของการอบรมวิทยากรจะให้
เขียนแผนการด าเนินงาน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมจะกลับไปท าอะไรบ้าง โดยให้แต่ละคนเขียนแผน
และกลับไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง หลังจากนั้น 1 เดือน ทางศูนย์จะติดตามผล โดยการลงพ้ืนที่
เยี่ยมชม ให้ก าลังใจ และประเมินผลตามแผนงานที่เขียนไว้ หากพบปัญหาจะช่วยแก้ไขให้แผนงาน
เดินต่อไปได้ ถ้ายังท าไม่ส าเร็จให้กลับมาเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ และจะท าให้เกิดเป็นศูนย์ย่อย  ๆ ส่วน
ปัญหาพบว่ายังไมมี่เครื่องมือส าหรับวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม 

4.2.1.3 ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า 

1) ความต้องการด้านอาคารสถานที ่
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ มีความ
ต้องการพัฒนาสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ให้คนได้ปฏิบัติ การปรับพื้นท่ีให้สะอาดร่มรื่น ซึ่ง
ในแต่ละศูนย์เรียนรู้มีบุคลากรที่จ ากัดซึ่งมีการถือแรงสามัคคี มาช่วยกันพัฒนาความสะอาดตัดแต่ง
ต้นไม้ ส าหรับสิ่งปลูกสร้างนั้นแต่ละศูนย์ด าเนินการเองโดยไม่ของบประมาณจากรัฐมาสนับสนุนซึ่งจัด
ไปตามความพอเพียง ดังเช่นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองเป็นศูนย์ที่มีพ้ืนทีกว้างมากต้องการ
จัดท ารูปแบบการพัฒนาที่ดินแนวใหม่ เรียก โคกหนองนาโมเดล นั่นคือ การขุดดินไปท าโคก ถมให้
เป็นโคกมีขนาดใหญ่พอที่จะปลูกต้นไม้ 5 ระดับ ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดดินที่อุ้มด้วยรากไม่แย่ง
อาหารกัน ได้หนองน้ าเก็บไว้ใช้ในพ้ืนที่ตนเองให้เพียงพอไม่ต้องพ่ึงแหล่งน้ าจากที่อ่ืน ส าหรับน้ าและ
ปุ๋ยที่ใต้ต้นไม้บนโคกก็ไหลลงนาด้วยส าหรับความต้องการในด้านอาคารสถานที่ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 5 ศูนย์ 
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บริหารจัดการอาคารสถานที่ด้วยงบประมาณตนเอง ถ้ามีงบประมาณจากรัฐ เอกชน มาสนับสนุนจะมี
อาคารที่เหมาะสมเพียงพอ 

2) ความต้องการด้านการบริหารและด าเนินงาน 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ มีความ
ต้องการในการบริหารจัดการรูปศูนย์เรียนรู้ให้เป็นศูนย์ต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ ศาสตร์พระราชา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงเน้นให้ประชาชนและเกษตรกร “รู้จักพ่ึงตนเอง” จึงได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง 
“ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเป็นหลักคิดให้กับทุกคน ดังที่ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร 
ได้มารวบรวมคนที่มีแนวคิดเดียวกันมาด าเนินการ “รณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หยุดการพึ่งพา
ชาติตะวันตก หันกลับมาสู่การพึ่งพาตนเอง” โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา
เพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน นั่นคือการจัดตั้งชมรม “กสิกรรมธรรมชาติ” เพ่ือรณรงค์เผยแพร่เพื่อให้ความรู้
ด้านการเกษตรและพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถท าการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียงได้จริง 

ส าหรับการท างานในศูนย์เรียนรู้แต่ละศูนย์นั้นด าเนินการไปตาม 
ภูมิสังคม ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะมีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกันไป ดังเช่น ศูนย์ 
ภูมิรักษ์ธรรมชาติมีความต้องการบริหารแบบ PLEARN มาจากค าว่า PLAY + LEARN ทั้งเรียนและ
เล่น เรียนรู้ไปด้วยและท่องเที่ยวไปด้วย เน้นเรื่องฐานสุขภาพเป็นหลัก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสอง
สลึง ด าเนินงานแบบเรียบง่ายหรือที่เรียกว่า “แบบบ้านบ้าน” ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
ด าเนินงานเชิงนโยบายขับเคลื่อนระดับประเทศและเป็นผู้น าความรู้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 
ด าเนินโดยเน้นเยาวชนให้โอกาสและพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะเด็กเกเรให้เป็นคนดีในสังคมไม่เป็น
ภาระสังคม 

3) ความต้องการด้านการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับคน 

เหมาะสมกับเรา หมายถึง ทีมงานวิทยากรอาสาสมัครต้องรู้ว่าเราท าได้แค่ไหน จึงจะจัดหลักสูตร
ให้กับผู้เข้าอบรมเรียนรู้นั่นหมายความว่า Staff First Customer Second ซึ่งอาจารย์วิวัฒน์  
ศัลยก าธร จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองใช้แบบนี้ เพ่ือท าตามความถนัดของแต่ละทีม แล้ว
ตามด้วยความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมโดยท า Training Need Survey (ส ารวจความต้องการ
ก่อน) ทีมงาน (Staff) ต้องส ารวจความต้องการผู้เข้าอบรม ความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน
ของผู้เข้ารับการอบรมจะได้จัดหลักสูตรให้เดินไปในทางเดียวกัน ดังนั้นแต่ละศูนย์จึงมีความต้องการ
หลักสูตรส าหรับฝึกอบรมที่พัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม จะเหมาะสมกับ
บุคคลท  กวัย โดยจัดท าเป็นหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ได้ 

4) ความต้องการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์
เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ต้องการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ผู้เข้ารับการอบรมเมื่อกลับไปแล้วควร
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากสังคมไทย เป็นสังคมเอาอย่าง ดังนั้นหลักการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จะต้องท าให้เขาเห็นความส าเร็จ เราต้องให้เขาก่อน ท าตัวเองให้เขาเห็น เขาก็จะท าตาม ด้วย
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การสร้างตัวอย่างของความส าเร็จ ให้เขาเห็นต าตา เริ่มจากตัวเราและความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือแบ่งปั น
ต้องคิดหากิจกรรมเปลี่ยนวิธีคิดคน โดยเปลี่ยนแนวคิดคนให้ได้ก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ 
ก็ยังมีความต้องการเรียนรู้วิธีสอนรูปแบบต่าง ๆ มาใช้โดยเฉพาะ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง มี
ความต้องการวิธีการสอนที่หลากหลายมาพัฒนาทีมวิทยากร ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น มีแบบ
แผนขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่มีระบบเพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้  และขณะที่มีการบรรยาย
นั้นผู้เข้ารับการอบรมต้องจดด้วยตนเองจะไม่มีเอกสารแจกให้ 

5) ความต้องการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ 
ส าหรับความต้องการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ ทุกศูนย์

ต้องการพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ในแต่ละฐานให้สมบูรณ์ เช่น อุปกรณ์ในการ
ผลิตปุ๋ย การท าไบโอดีเซล ด้านสื่อประกอบการเรียนรู้และใช้ประกอบการจัดอบรมของศูนย์ 
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ที่มีใช้อยู่ช ารุดไปอย่างมาก มีความ
ต้องการสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายในห้องที่เป็นทฤษฎี เช่น วีดีทัศน์ เนื้อหาใหม่  ๆ แผ่นป้ายสื่อ
ความหมายมีการช ารุด แตกหัก ดังเช่นศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต้องการท าแผ่นป้ายรายชื่อความรู้ เรื่อง 
ต้นไม้ และอ่ืน ๆ ป้ายฐานเรียนรู้ที่มีชีวิตบางฐานช ารุดต้องการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เช่น ฐานแก้มลิง 
ฐานแกล้งดิน นอกจากนี้แล้วศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติยังไม่มีชุดการเรียนรู้ที่ช่วยให้วิทยากร
จัดการอบรม ประกอบด้วย คู่มือ สื่อการเรียนรู้ เพ่ือให้จัดการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถ
เป็นวิทยากรทดแทนกันได้ และยังขาดการรวบรวมชุดความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และต้องการ
จัดสร้างสื่อส าหรับการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ตรงตามหลักสูตรฝึกอบรม 

ส าหรับสื่อที่เป็นสิ่งมีชีวิต นั่นคือฐานเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นควรมีการพัฒนา
พ้ืนที่ภายในศูนย์เรียนรู้ให้สามารถเห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เชิงประจักษ์ เช่น การปลูกป่า 5 ระดับ 
ปลูกพืชสมุนไพร การห่มดิน การใช้ปุ๋ยบ ารุงดิน 

6) ความต้องการด้านวิทยากร 
เนื่องจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์ 

กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ 
วังสมบูรณ์ มีความต้องการวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นจ านวนมากที่มาช่วยถ่ายทอด และ
วิทยากรทุกท่านต้องผ่านการอบรมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง เนื่องจากศูนย์นี้เป็นศูนย์
ต้นแบบ โดยมีอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร เป็นผู้วางแนวทางรากฐานส าหรับฝึกอบรมวิทยากร ให้
สามารถน าความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดได้ชัดเจนแม่นย า ดังนั้น บุคคลที่จะเข้าไปรับการอบรม
เป็นวิทยากร ต้องมีใจรักในศาสตร์พระราชา เชื่อมั่นว่าศาสตร์พระราชาสามารถท าให้ประชาชนมีชีวิต
ที่มีคุณภาพได้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง 

7) ความต้องการด้านการวัดและประเมินผล 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ มีความ
ต้องการเครื่องมือในด้านการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติซึ่งการประเมินผลการฝึกอบรม
ในเชิงปฏิบัติ เป็นกระบวนการศึกษาพฤติกรรมในด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้เข้ารับการ
อบรมว่าผ่านการอบรมมาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ
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โครงการฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติได้จัดท าการฝึกอบรม โดยเฉพาะศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง มีความต้องการแบบการประเมิน ส าหรับประเมินการอบรมทุกหลักสูตร
จะได้น าผลมาใช้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการฝึกอบรมรูปแบบหรือกระบวนการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ส าหรับการติดตามผลการฝึกอบรมนั้น ทางศูนย์เรียนรู้ทุกศูนย์ได้ด าเนิน
ตามรูปแบบ คือ ให้มีการเขียนแผนว่าจะกลับไปท าอะไร และ 1 เดือน จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามว่า
ด าเนินการต่อไปหรือไม่ และต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมกลับมาพบกัน รายงานความก้าวหน้ากัน 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ปีละ 1 ครั้ง 

4.2.2  แนวทางในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ในศูนย์เรียนรู้ทั้ง 5 แห่ง ภายใต้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด  และศูนย์
เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ หรือวิทยากรประจ าศูนย์ ศูนย์ละ 
2 คน รวม 10 คน พบดังนี้  

4.2.2.1 แนวคิคและทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
พบว่า ต้องน าแนวคิดและทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นทฤษฎีมาใช้เป็นหลัก และ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ Situation-Based Learning ภาษาพุทธ เรียกว่า 
กรรมฐาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียกว่า ท าตามฐานะและก าลัง ต้อง
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว ได้เสนอแนวคิดด้านสุขภาพองค์รวมตามแนวคิดนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ และนายใจ
เพชร กล้าจน (หมอเขียว) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ใช้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ ทฤษฎีแกล้งดิน ทฤษฎีแก้มลิง แนวคิดการปลูกป่าในใจคน 
ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าในที่สูง การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ป่าเปียก การ
ห่มดิน หญ้าแฝก อธรรมปราบอธรรมโดยการใช้ผักตบชวาบ าบัดน้ าเสีย กังหันน้ าชัยพัฒนา ธนาคาร
ข้าว ธนาคารโคกระบือ เป็นต้น และยังใช้หลักการธนาคารต้นไม้ของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์
อีกด้วย (ปัญญา ปุลิเวคินทร์, 2560) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงได้น าแนวคิดทฤษฎีศาสตร์
พระราชา ทั้งเรื่องเศรฐกิจพอเพียง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังน้อม
น าพระวิริยะบารมีและหลักการจากหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกมาใช้เป็นแนวคิดในการ
พัฒนาศูนย์ 

4.2.2.2 วิธีการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ควรใช้วิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการพัฒนาคน ดิน น้ า ป่า โดยจัดการ
อบรมเน้นเช้าบรรยาย บ่ายลงมือท า ค่ าสรุป ใช้กระบวนการหล่อหลอมคน พัฒนาคนให้คนพัฒนาชาติ 
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เริ่มต้นด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ดังเช่นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ท าให้เห็น
ความส าเร็จในโครงการ 1 ไร่ แก้จน 

4.2.2.3 การจัดฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  

ควรมีแนวทางการจัดฐานเรียนรู้อย่างน้อย 9 ฐาน ตามแบบศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอ้ือง ที่เป็นศูนย์ต้นแบบซึ่งประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) คนรักษ์
แม่ธรณี 2) คนรักษ์ป่า 3) คนรักษ์น้ า 4) คนรักษ์แม่โพสพ 5) คนเอาถ่าน 6) คนรักษ์สุขภาพ 7) คนมีไฟ 
8) คนมีน้ ายา 9) คนติดดิน และอาจเพ่ิมเติมฐานอ่ืน ๆ ตามภูมิสังคมของแต่ละศูนย์ 

4.2.2.4 หลักสูตรที่ ใช้ ในการจัดการเรียนรู้สิ่ งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

ควรมีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการอบรม 1 วัน 2 วัน 3 วัน  4 วัน และ  
5 วัน ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลักสูตรดิน น้ า ป่าไม้ พลังงาน สุขภาพ 
สมุนไพร การออกก าลังกาย และคุณธรรม และหลักสูตรระยะยาว โดยจัดท าเป็นหลักสูตรการฝึกอรม 
6 เดือน 1ปีและ 2 ปี ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละเอียดในทุกฐานการเรียนรู้โดยน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการเรียนรู้อย่างละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอ้ือง และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติได้มีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของสั งคม ซึ่ งมีหน่ วยงานทั้ งภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรชุมชน  กลุ่ มประชาสั งคม และ
สถาบันการศึกษาให้ความสนใจมาเรียนรู้เป็นจ านวนมาก 

4.2.2.5 กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบองค์รวม และควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และให้เรียนอย่างมีความสุข มีกิจกรรมการบรรยายภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคปฏิบัติ
จริงในฐานเรียนรู้แต่ละฐาน “ควรเน้นให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ได้ปฏิบัติจริง ให้รู้จริง รู้แจ้งจากการลงมือ
ท าด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติในฐานเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ได้
จริง” (อนุศิษฎ์ ธ ารงรัตนศิลป์, 2560) 

4.2.2.6 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ 
ควรมีเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับฐานการเรียนรู้ที่ฝึกปฏิบัติจริง เช่น อุปกรณ์

ท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ เตาเผาถ่าน อุปกรณ์ส าหรับการท าบ้านดิน ถังส าหรับการท าไบโอ
ดีเซล อุปกรณ์ส าหรับการท านา เครื่องสีข้าว อุปกรณ์ส าหรับท าน้ ายาต่างๆ (น้ ายาล้างจาน น้ ายาซัก
ผ้า น้ ายาขัดห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาล้างรถ น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาปรับผ้านุ่ม แชมพู สบู่เหลว ครีม
นวดผม ) ตู้อบสมุนไพร อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น และสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ 
ควรมีสื่อวีดิทัศน์ แผนภูมิ ป้ายสื่อความหมายส าหรับเรียนรู้ในแต่ละฐานเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน และฐาน
อ่ีนๆ ซึ่งมีค าอธิบายสรุปเนื้อหา ความคิดรวบยอดและภาพประกอบเพ่ือสี่อความหมายให้เข้าใจแม้ไม่
มีวิทยากรผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้เองได้  

4.2.2.7 แนวทางในการวัดผล การประเมินผล และติดตามผล การจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  
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ควรมีแนวทางในการวัดผลและประเมินผลควรใช้แบบประเมินผล และ
เขียนแผนการด าเนินงานเมื่อกลับจากอบรมไปแล้ว 1 เดือน ควรติดตามผลทุกปีโดยให้ผู้เข้ารับการ
อบรมกลับมาร่วมกิจกรรมรายงานผลความก้าวหน้าของตนเองซึ่งเป็นการติดตามผลวิธีหนึ่งที่ เห็นผล
เป็นรูปธรรม ดังเช่น ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จะติดตามผลในงานวันคล้ายวันเกิดอาจารย์
วิวัฒน์ ศัลยก าธร ซึ่งมีกิจกรรมการด าเนินงานของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศมาจัด
นิทรรศการและแสดงผลงานในเดือนมีนาคมของทุกปี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จะติดตามผลใน
การจัดงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ในวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จะติดตาม
ผลในวันจัดงานขาดทุนเงินก าไรบุญในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นเครือข่ายมาร่วม
แสดงผลงานและจัดกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละศูนย์จะน าผลงานมาแสดงท าให้สามารถ
ประเมินผลและติดตามผลได้ อาจใช้แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผล 

4.2.3 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

จากการสนทนากลุ่มของผู้น าเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ านวน 12 คน ท าให้ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามาสังเคราะห์กับแนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับการสร้างรูปแบบและผู้วิจัยได้ยกร่างรูปแบบ โดยมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา
รูปแบบ 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) ประเมินคุณภาพของรูปแบบ 3) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4) การทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 5) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และได้น าเครื่องมือเป็นประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน เพ่ือให้ข้อมูลในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สิ่ งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  โดยมี
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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1.1) ความเป็นมาและความส าคัญ 
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจะต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างและ

ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์เป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาคนให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังคุณค่าความเป็นคน
ให้รู้จัก คิดให้ถูก พูดให้ถูก ปฏิบัติให้ถูกอย่างมีสติและปัญญาไปในทางที่ถูกต้อง จ าเป็นต้องพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดวัตถุประสงค์ สามารถวางแผนและตัดสินใจได้ 
(โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2550) ซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
จะท าให้รู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดจากความไม่พอเพียง รู้จักการเลือกรับข้อมูลต่าง ๆ ต่อยอดองค์ความรู้
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน (ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, 2550) 

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “…การ
พัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน
ส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พ้ืนฐาน
ความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” (18 กรกฎาคม 2517) “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่
บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความ 
ไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ 
“ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง “...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่า
เมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะ
ให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่
แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) 

1.2) แนวคิดและทฤษฎีการสร้างรูปแบบ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นแนวคิด
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.2.1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” กล่าวคือ 3 ห่วง ประกอบด้วย ความ
พอประมาณความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโดยที่ทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 เงื่อนไข 
คือ การมีความรู้และคุณธรรมด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
เกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณจาก
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พระราชด ารัสด้านความประหยัดประมาณรู้ว่าสิ่งใดควรจ่ายออกไปและสิ่งใดควรรักษาไว้โดยใช้การ
ประมาณท้ังประมาณตนและประมาณสถานการณ์ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ รู้จักประมาณตนและประมาณสถานการณ์
ประการส าคัญคือ ต้องพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้ความเป็นกลางเที่ยงตรงปราศจากอคติ
พิจารณาเหตุผลไดร้อบด้านและมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลสามารถ
ประมาณได้อย่างเหมาะสมเพราะไม่ประมาทมีการเตรียมพร้อมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่
เสมอเช่นเดียวกับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างเช่นความมีสติรู้และความสงบภายในใจอยู่เสมอ นอกจากนี้
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องมีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ 
อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติการเรียนรู้อย่างรอบด้าน คือการเรียนรู้ตั้งแต่รู้
เข้าใจและประยุกต์หรือบูรณาการใช้รู้คือรู้ในหลักวิชาตามที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดีจากนั้นจึงน ามา
พิจารณาให้ เกิดการเข้าใจกลายเป็นความรู้ของตนเองและน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันก่อนที่จะน าเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไป 

2) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรมมี
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตและคุณธรรมต่าง ๆ 
ที่ช่วยก ากับการด าเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ ฯลฯ ก่อนที่จะน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาชุมชน
และสังคมใคร่ขอกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาสังคมพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสถึงความสามัคคีให้
ยึดเหนี่ยวไว้ในยามสังคมมีความเปลี่ยนแปลงความสามัคคีก็คือภูมิคุ้มกันหนึ่งที่จะช่วยให้รับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1.2.2) แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้  (Learning Management) เป็นกระบวนการ

จัดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมาจัดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณ
และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง การเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้มีการจัดกิจกรรม     
มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนผู้ เรียนกับผู้ เรียน  ผู้ เรียนกับ
สิ่งแวดล้อมและผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และกระบวนการเรียนรู้ได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมิน และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยความรู้หรือเนื้อหาสาระของการศึกษาการเรียนรู้ที่เหมาะสมนั้น 
ควรเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง   นั่นคือ เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยการให้เหตุผลตาม
ความเป็นจริง และเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนเกิดความช านาญ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
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1.2.3) ทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต 
แฮร์บาร์ต เชื่อว่าการสอนควรเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมของ

ผู้เรียนเสียก่อนแล้วจึงเสนอความรู้ใหม่ ต่อไปควรจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ จนได้ข้อสรุปที่ต้องการแล้วจึงให้ผู้เรียนน าข้อสรุปที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือ
สถานการณ์ใหม่ ๆ การสอนโดยด าเนินการตาม 5 ขั้นตอนของแฮร์บาร์ต จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว ขั้นตอนดังกล่าวคือ 

1) ขั้นเตรียมการ หรือขั้นน า (Preparation) ได้แก่ การเร้าความ
สนใจของผู้เรียนและการทบทวนความรู้เดิม 

2) ขัน้เสนอ (Presentation) ได้แก่ การเสนอความรู้ใหม่ 
3) ขั้นการสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Comparison and 

Abstraction) ได้แก่ การขยายความรู้เดิมให้กว้างออกไป โดยสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบ การผสมผสาน ฯลฯ ท าให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ที่สัมพันธ์กับ
ประสบการณ์เดิม 

4) ขั้นสรุป  (Generalization) ได้แก่  การสรุปการเรียนรู้ เป็น
หลักการหรือกฎต่าง ๆ ที่จะสามารถจะน าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป 

5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) ได้แก่ การให้เรียนน าข้อสรุปหรือ
การเรียนรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม 

1.2.4) แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) เป็นกระบวนการ 

ในการท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม (ท้ังในและนอกระบบ) ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์และคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาทักษะ และทัศนะที่ถูกต้องในการตัดสินใจปฏิสัมพันธ์หรือจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้
อย่างเหมาะสม และในที่สุดเพ่ือการป้องกันหรือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ
ส าหรับการด ารงอยู่ของมนุษย์  

สิ่ งแวดล้อมศึกษา มี  3 ลักษณะ คือ 1) การศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นการค้นหาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์โยงใยของระบบสิ่งแวดล้อม เป็น
ลักษณะของการศึกษาเพ่ือรวบความความรู้เป็นหลัก 2) การศึกษาในสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาโดย
อาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อในการศึกษาอย่างหนึ่ง นั่นคือ ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนจะอาศัยสิ่งแวดล้อม 
เป็นแหล่งในการเรียนรู้ และวัตถุดิบในการเรียนรู้ เช่น การเรียนภาคสนามกิจกรรมในธรรมชาติ และ 
3) การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพ่ือเน้นถึงการเห็นคุณค่าและก่อให้เกิดความรักความ 
ผูกผันกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่ทัศนคติที่ถูกต้องและเกิดการปรับพฤติกรรมที่จะเป็นคุณแก่
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

จะเห็นว่า กระแสความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืนท าให้สิ่งแวดล้อมศึกษา คือ การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ สิ่งแวดล้อมศึกษาจะเน้นไปที่
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบเป็นส าคัญ ในขณะที่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้อง
การศึกษาสิ่งแวดล้อมในแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมจริง ๆ 
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1.2.5) แนวคิดของรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
รูปแบบที่ จะน าไป ใช้ ให้ ได้ ประโยชน์ สู งสุ ดนั้ นรูปแบบต้ อง

ประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญคือมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสามารถท านายผลได้สามารถขยายผล
ท านายได้กว้างขวางขึ้นและสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้อง
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบน าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัยมีการทดสอบและปรับปรุงแบบก่อน
น ารูปแบบไปใช้งานจริงประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 

จากทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวสามารถแสดงความสัมพันธ์ของ
แนวคิดและทฤษฎีกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ของแนวคิดและทฤษฎีกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 
 
 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม

ธรรมชาติ 
 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของแฮร์บาร์ต 
 

 
 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษา 

แนวคิดของรูปแบบ 
และการพัฒนารูปแบบ 
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1.3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
รูปแบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการเรียนรู้จากศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติทั้งด้านความรู้และการปฏิบัติจาก
วิทยากรภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันได้อย่างถูกต้อง 

1.4) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่สังเคราะห์ขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้สามารถมีความรู้
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการน าความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ส่งผลให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบและการศึกษาบริบทของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั้ง 5 แห่ง คือ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ 
วังสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
การจั ดการ เรี ยน รู้ สิ่ งแ วดล้ อม ตามหลั กป รั ชญ าของเศรษ ฐกิ จพอ เพี ย งของเครื อข่ าย 
กสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 

1) ขั้นเตรียมการ หรือขั้นน า (Preparation) 
2) ขั้นเสนอความรู้ใหม่ (Presentation) 
3) ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Comparison and Abstraction) 
4) ขั้นสรุป (Generalization) 
5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application) 
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ภาพที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  
 
การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดแต่ละข้ัน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม เป็นขั้นที่เร้าความสนใจของผู้เรียนและทบทวน

ความรู้เดิม 
2. ขั้นเสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่วิทยากรน าเสนอความรู้ใหม่ด้วยการชม

พ้ืนที่ในแต่ละด้านภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และร่วมกันอ่านใบความรู้ใบกิจกรรมศึกษาจาก
วิทยากรด้านเนื้อหาจากเรื่องที่ก าหนดภายในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรุปแล้วเขียน
ลงในใบกิจกรรม 

3. ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่น าความรู้ ใหม่ที่ได้รับจาก
วิทยากรเปรียบเทียบ และผสมผสานกับความรู้เดิม ท าให้ข้อเท็จจริงใหม่ที่สัมพันธ์กับประสบการณ์
เดิม 

4. ขั้นสรุป เป็นขั้นที่สรุปความรู้เนื้อหาที่ได้รับจากวิทยากรน าไปเป็นหลัก
ปฏิบัติสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาหรือประสบการณ์อ่ืน ๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง  

5. ขั้นประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าข้อสรุปหรือการเรียนรู้ที่ได้รับ น าไปใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

ขัน้เสนอความรู้ใหม่ 

 

ขั้นสรุป 

 

ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 

 

ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ 

 

ขั้นประยุกต์ใช้ 
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2) ประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
การประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 

รายการเนื้อหา 
คะแนนคุณภาพรูปแบบ 

X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. องค์ประกอบของรูปแบบ 
มีความครอบคลุม 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

2. ความเป็นมาและความส าคัญ
ของรูปแบบมีความชัดเจน 

4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

3. แนวคิด และทฤษฎี ที่
น ามาใช้ในการสร้างรูปแบบ 
มีความเหมาะสม 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

4. มีวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม 

5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

5. ขั้นตอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

4 5 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

6. คู่มือการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมฯ มีความเหมาะสม 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

5 4 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

8. การน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมไปใช้ มีความ
เหมาะสม 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

9. เนื้อหาของรูปแบบ มีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

10. การประเมินรูปแบบ  
มีความเหมาะสม 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.53 มาก 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีคุณภาพโดยรวมที่ระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 
0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบมี
ความครอบคลุม แนวคิด และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการสร้างรูปแบบมีความเหมาะสม การน ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมไปใช้ มีความเหมาะสม และการประเมินรูปแบบ มีความเหมาะสม ( X = 
4.60, S.D. = 0.55) และด้านที่น้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และ
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมฯ มีความเหมาะสม ( X = 4.20, S.D. = 0.45) 

3) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลังจากการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน จากนั้นได้น า
ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ถูกต้อง
ครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนให้สมบูรณ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  
5 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเพ่ิมเรื่อง ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

3.2) ด้านเนื้อหา ได้ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาที่น ามาจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดย
มีเนื้อหา 5 ด้าน คือ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ า การ
อนุรักษ์ป่า และการอนุรักษ์พลังงาน 

3.3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงกิจกรรมการปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ 
มีทั้งหมด 9 ฐาน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย 

3.4) ด้านสื่อการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงสื่อให้มีความหลากหลาย เช่น วีดิทัศน์ แผ่น
ป้ายสื่อความหมาย คู่มือประกอบการเรียนรู้ และใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น เป็นต้น 

3.5) ด้านการประเมินผล ได้ปรับปรุงแบบวัดความรู้จากประโยคค าถาม เป็น
ประโยคบอกเล่า    

4) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยน ารูปแบบมาทดลองใช้ โดยจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สร้างขึ้น 3 วัน ณ 

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 
2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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วันที่ 24 เมษายน 2560  
เวลา 05.00-06.30 น.  ออกก าลังกายพัฒนาพลังกายพัฒนาพลังปัญญา 
 วิทยากรโดย อาจารย์รัชนีวรรณ  จีนธรรม 
เวลา 07.00-08.00 น. ลงทะเบียน/เข้าท่ีพัก 
เวลา 08.00-12.00 น. บรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์ภูมิรักษ์

ธรรมชาติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยากรโดย อาจารย์ปัญญา  ปุลิเวคินทร์  

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
เวลา 13.00-17.00 น. บรรยายหลักกสิกรรมธรรมชาติ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 ฐานคนมีน้ ายา  

ฐานคนรักษ์สุขภาพ 
ฐานคนรักษ์แม่โพสพ 
วิทยากรโดย นางสาวอันธิกา  สโมสร 
 นางสาวขนิษฐา  ขันชะลี 

เวลา 19.00-20.00 น. สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 วิทยากรโดย อาจารย์รัชนีวรรณ  จีนธรรม 
วันที่ 25 เมษายน 2560 
เวลา 05.00-06.30 น.  ออกก าลังกายพัฒนาพลังกายพัฒนาพลังปัญญา 
 วิทยากรโดย อาจารย์รัชนีวรรณ  จีนธรรม 
เวลา 07.00-08.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.00-12.00 น. อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ดิน 

ฐานคนรักษ์แมธ่รณี 
- การห่มดิน 
- การแกล้งดิน 
ฐานคนติดดิน 
- บ้านดิน 
วิทยากรโดย อาจารย์ปัญญา  ปุลิเวคินทร์ 
 อาจารย์รัชนีวรรณ  จีนธรรม 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
เวลา 13.00-17.00 น. อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์น้ า 

ฐานคนรักษ์น้ า 
- ฝายชะลอความชุ่มชื้น 
- บ าบัดน้ าเสีย  
- น้ าหมักชีวภาพ 
- ก้อนจุลินทรีย์ 
- แก้มลิง 
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วิทยากรโดย นางสาวขนิษฐา  ขันชะลี  และคณะ 
เวลา 19.00-20.00 น. บรรยายสรุปการอนุรักษ์ดินและการอนุรักษ์น้ า 
 วิทยากรโดย อาจารย์รัชนีวรรณ  จีนธรรม 
 
วันที่ 26 เมษายน 2560 
เวลา 05.00-06.30 น.  ออกก าลังกายพัฒนาพลังกายพัฒนาพลังปัญญา 
 วิทยากรโดย อาจารย์รัชนีวรรณ  จีนธรรม 
เวลา 07.00-08.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.00-12.00 น. อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ป่า 

ฐานคนรักษ์ป่า 
- ปลูกป่าในใจคน 
- ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
- ป่าเปียก 
วิทยากรโดย อาจารย์รัชนีวรรณ  จีนธรรม 
 นางสาวกันหา  โทมนตรี   

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
เวลา 13.00-17.00 น. อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 ฐานคนเอาถ่าน  

- การเผาถ่าน 
ฐานคนมีไฟ  
- ไบโอดีเซล 
วิทยากรโดย นางสาวอันธิกา  สโมสร  และคณะ 
บรรยายสรุปการอนุรักษ์ป่าและการอนุรักษ์พลังงาน 
ปิดการอบรม 

 
5) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยทดสอบความรู้ เจตคติ และ
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

5.1) การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสอบถาม 
เจตคติ และการปฏิบัติ  

5.2) การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้  โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่
ก าหนดไว้กับนักศึกษา โดยใช้เวลาการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 3 วัน 32 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 24-26 
เมษายน 2560 มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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(1) ขั้ น เตรียมการ ห รือขั้ น น า  (Preparation) ผู้ วิ จั ย ได้ อ ธิบ ายถึ ง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ และเกรินน าสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเตือนให้ผู้เข้ารับ
การเรียนรู้มาสนใจในเรื่องที่ก าลังจะด าเนินการบรรยายต่อไป 

(2) ขั้นเสนอความรู้ใหม่ (Presentation) ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนการเรียนรู้ที่วางไว้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบต่าง ๆ และท ากิจกรรมตามใบงาน 
แล้วปฏิบัติกิจกรรมในฐานเรียนรู้ 

(3) ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Comparison and Abstraction) 
ผู้ เข้ารับการเรียนรู้วิ เคราะห์ความรู้ที่ ได้รับจากการท ากิจกรรม ซึ่ งสัมพันธ์กับความรู้ เดิมเป็น
ประสบการณ์ใหม่ เกิดความรู้ใหม่ข้ึน 

(4) ขั้นสรุป (Generalization) ผู้วิจัยและผู้เข้ารับการเรียนรู้ร่วมกันสรุป 
(5) ขั้นประยุกต์ ใช้  (Application) ผู้ เข้ ารับการเรียนรู้น าความรู้ ไป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5.3) การทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับ

ก่อนเรียน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ซึ่งผลการทดลองใช้แผนการเรียนรู้ เรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้ง 5 แผนการเรียนรู้ ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และปฏิบัติการตามฐานเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ 
ฐานที่ 1 คนมีน้ ายา เป็นฐานเรียนรู้การผลิตของใช้ในครัวเรือนด้วยวัสดุธรรมชาติ  ได้แก่ น้ ายา
อเนกประสงค์ สบู่สมุนไพร น้ ายาซักผ้าและน้ ายาล้างจาน ฐานที่ 2 คนรักษ์สุขภาพ เป็นฐานเรียนรู้ 
การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติโดยใช้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้แก่ อาหารเพ่ือสุขภาพ การท าสมุนไพร 
และการนวด ฐานที่ 3 คนรักษ์แม่โพสพ เป็นฐานเรียนรู้การท านาและการสีข้าวเป็นการเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย โดยเกษตรกรไทย
เป็นผู้ผลิตข้าวเลี้ยงประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จ านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเพียงใด 
เกษตรกรก็สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอเสมอ และยังสามารถส่งออกไปเลี้ยงพลเมืองโลกได้อีกเป็น
จ านวนมาก ข้าวจึงเป็นอาหารที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติมาอย่างยาวนาน พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
เรียนรู้มีความสนใจ ตั้งใจ การบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจ ตั้งใจ
ท ากิจกรรมในฐานเรียนรู้ ทั้ง 3 ฐาน ด้วยความสนุกสนานมีผลงานที่ดี 
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รูปที่ 4.3 ฐานที่ 1 คนมีน้ ายา 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
รูปที่ 4.4 ฐานที่ 2 คนรักษ์สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
รูปที่ 4.5 ฐานที่ 3 คนรักษ์แม่โพสพ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการอนุรักษ์ดิน  ผู้ เข้ารับการเรียนรู้ได้

เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ดิน โครงการแกล้งดิน การปลูกหญ้าแฝก และเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ ฐาน
ที่ 4 คนรักษ์แม่ธรณี เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู การปรับปรุงบ ารุงดิน การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ลงในดิน เพื่อให้ดินมีคุณภาพ สามารถปลูกพืช เจริญเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตดี การห่มดิน การท าปุ๋ย
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หมัก และการท าปุ๋ยน้ า ฐานที่ 5 คนติดดิน เป็นฐานเรียนรู้การน าวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างเป็นที่พัก
อาศัย คือ บ้านดิน เป็นการสร้างบ้านบนวิถีตนเอง ลดการซื้อหาปัจจัยจากภายนอกชุมชน ท าให้
มนุษย์และสรรพสัตว์สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและลงตัว  พบว่า ผู้ เข้าร่วมการเรียนรู้
ปฏิบัติการห่มดิน ท าปุ๋ย และท าบ้านดินนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นตามเวลา มีความเข้าใจสังเกตได้จาก
ผลการตอบค าถามได้ถูกต้อง สามารถอธิบาย วิธีการห่มดิน วิธีการท าปุ๋ยหมัก และวิธีการท าปุ๋ยน้ า ได้
ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
รูปที่ 4.6  ฐานที่ 4 คนรักษ์แม่ธรณี 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการอนุรักษ์น้ า ความหมายการอนุรักษ์น้ า 

ประโยชน์ของน้ า วิธีการอนุรักษ์น้ าด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น และการบ าบัดน้ าเสียด้วยจุลินทรีย์ 
และลงปฏิบัติ ฐานที่ 6 คนรักษ์น้ า เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรน้ า การใช้
ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น การบ าบัดน้ าเสีย น้ าหมักชีวภาพ ก้อนจุลินทรีย์ และแก้มลิง พบว่า นักศึกษาให้ความ
ร่วมมือและกระตือรือร้นให้ความสนใจในการท ากิจกรรมทุกฐานและท าได้ส าเร็จเกิดความภาคภูมิใจ 
และจากการตรวจใบงาน พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากการตอบค าถามได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
  

    
รูปที่ 4.7 ฐานที่ 6 คนรักษ์น้ า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการอนุรักษ์ป่า และปฏิบัติการเรียนรู้ ฐาน
ที่ 7 คนรักษ์ป่า เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับ การปลูกป่าในใจคน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และ
ป่าเปียก พบว่า ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้มีความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ป่ามากขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
          รูปที่ 4.8 ฐานที่ 7 คนรักษ์ป่า 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ไบโอดีเซล พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากการเผ่าถ่าน และการปฏิบัติการ ฐานที่ 8 คน
เอาถ่าน เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการเผาถ่าน และการท าน้ าส้มควันไม้ และฐานที่ 9  คนมีไฟเป็นการ
เรียนรู้การท าไบโอดีเซล พบว่า ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้สนใจเรื่องการเผาถ่านและการน าถ่านไปใช้
ประโยชน์และสามารถสร้างเป็นรายได้ได้ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจการท าน้ าส้มควันไม้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

                   รูปที่ 4.9 ฐานที่ 8 คนเอาถ่าน                              ฐานที่ 9 คนมีไฟ 
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4.2.4 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ของนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ และเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ  และการปฏิบัติ กับ
ปัจจัยส่วนบุคคลหลังการใช้รูปแบบ 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 31 79.49 
หญิง 8 20.51 

รวม 39 100 
ระดับชั้นที่ศึกษา   

ชั้นปีที่ 1 11 28.20 
ชั้นปีที่ 2 9 23.08 
ชั้นปีที่ 3 10 25.64 
ชั้นปีที่ 4 9 23.08 

รวม 39 100 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 31 คน ร้อยละ 79.49 เพศหญิง 
จ านวน 8 คน ร้อยละ 20.51 ส่วนระดับชั้นที่ศึกษา พบว่า ชั้นปีที่ 1 จ านวน 11 คน ร้อยละ 28.20 
รองลงมาชั้นปีที่ 3 จ านวน 10 คน ร้อยละ 25.64 และชั้นปีที่ 2, 4 จ านวน 9 คน ร้อยละ 23.08  

 
4.2.4.1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ และเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ กับปัจจัย
ส่วนบุคคลหลังการใช้รูปแบบ 

1) ผลการศึกษาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 4.3 ความรู้ด้ านสิ่ งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา  
ก่อนและหลังการเรียนรู้ 

 
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายตรงกับ
ข้อใด 

82.10 มาก 97.40 มาก
ที่สุด 

2. คุณธรรมด้านใดที่มีความส าคัญกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด 

43.60 น้อย 84.60 มาก 

3. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้
เหมาะสมกับกลุ่มใดมากท่ีสุด 

82.10 มาก 100.00 มาก
ที่สุด 

4. การใช้ชีวิตประจ าวันที่กล่าวว่า พออยู่พอกิน         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด 

20.50 น้อย 51.30 ปาน
กลาง 

5. “การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต” ข้อความ
ดังกล่าวตรงกับข้อใด 

71.80 มาก 92.30 มาก
ที่สุด 

6. การป้องกันดินเสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน 
ควรปฏิบัติอย่างไร 

46.20 น้อย 89.70 มาก 

7. โครงการในพระราชด าริ “แกล้งดิน” ตรงกับข้อใด 35.90 น้อย 66.70 ปาน
กลาง 

8. วิธีการห่มดิน ตรงกับการกระท าในข้อใด 76.90 มาก 100.00 มาก
ที่สุด 

9. การกระท าในข้อใดท าให้เกิดผลเสียต่อดิน 74.40 มาก 82.10 มาก 
10. วิธีการในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินที่ดีท่ีสุด 69.20 ปาน

กลาง 
97.40 มาก

ที่สุด 
11. โครงการแก้มลิงในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์
ตามข้อใด 

12.80 น้อย 17.90 น้อย 

12. แก้มลิงขนาดใหญ่ คือ สระน้ าหรือบึงขนาดใหญ่  
ที่รวบรวมน้ าฝนกักเก็บไว้เพ่ือลงสู่ที่ใด 

17.90 น้อย 43.60 น้อย 

13. การสร้างฝายชะลอน้ า มีประโยชน์ในด้านใดมาก
ที่สุด 

23.10 น้อย 35.90 น้อย 

14. การแก้ปัญหาน้ าขาดแคลนในการเกษตรโดยการใช้
หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด 

84.60 มาก 97.40 มาก
ที่สุด 

15. การสร้างป่าเปียก ข้อใดไม่ถูกต้อง 15.40 น้อย 43.60 น้อย 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

16. แนวพระราชด าริการสร้างป่าเปียก มีพระราช
ประสงค์เพ่ืออะไร 

64.10 ปาน
กลาง 

84.60 มาก 

17. พระราชด ารัส “การปลูกต้นไม้ในใจคน” หมายถึง
อะไร 

84.60 มาก 92.30 มาก
ที่สุด 

18. การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
อย่างไร 

48.70 น้อย 66.70 ปาน
กลาง 

19. การปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชด าริ ข้อใด 
ไม่ถูกต้อง 

15.40 น้อย 33.30 น้อย 

20. ไบโอดีเซล ตรงกับข้อใด 23.10 น้อย 33.30 น้อย 
21. การใช้พลังงานที่ลดโลกร้อนดีที่สุดคือข้อใด 71.80 มาก 76.90 มาก 
22. แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สอะไรมากท่ีสุด 23.10 น้อย 38.50 น้อย 
23. วัสดุที่ใช้ท าแก๊สชีวภาพที่ได้ผลดีคืออะไร 64.10 ปาน

กลาง 
74.40 มาก 

24. การเผาถ่านจากไม้ฟืนที่ได้จากการตัดแต่งก่ิงไม้ด้วย
เตาเผาอุณหภูมิสูงช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
อย่างไร 

69.20 ปาน
กลาง 

84.60 มาก 

25. น้ าส้มควันไม้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 82.10 มาก 89.70 มาก 
เฉลี่ยรวม 52.11 ปาน

กลาง 
71.00 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการศึกษาระดับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ก่อนการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.11) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ก่อนการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 14. การแก้ปัญหาน้ าขาดแคลนใน
การเกษตรโดยการใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด และข้อ 17. พระราชด ารัส “การปลูก
ต้นไม้ในใจคน” หมายถึงอะไร (ร้อยละ 84.60) และก่อนการเรียนรู้น้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 11. โครงการ
แก้มลิงในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์ตามข้อ
ใด (ร้อยละ 12.80) ส่วนหลังการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 71.00) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า หลังการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 3. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เหมาะสมกับกลุ่มใดมากที่สุด ข้อ 8. วิธีการห่มดิน ตรงกับการกระท าในข้อใด (ร้อยละ 
100.00) และหลังการเรียนรู้น้ อยที่ สุด  คือ ข้อ 11. โครงการแก้มลิงในพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด (ร้อยละ 17.90) 
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ตารางท่ี 4.4 การเปรียบเทียบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ 

 
ความรู้ X  S.D. df t p-value 

ก่อนการเรียนรู้ 12.33 1.87 
38 - 29.04 0.00* 

หลังการเรียนรู้ 17.74 1.79 
 
*p < .05 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาหลังการเรียนรู้ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ความรู้ 

X  S.D. df t p-value 
ชาย 17.61 1.84 

37 - 0.90 0.38 
หญิง 18.25 1.58 

 
*p < .05 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
2) ผลการศึกษาเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 4.6 เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ก่อนและ
หลังการเรียนรู้ 

 

เจตคต ิ
ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 

X  S.D. X  S.D. 
1. การอนุรักษ์ท่านเห็นว่าป่าไม้เป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนใน

หมู่บ้านต้องร่วมมือกันปฏิบัติ 
3.72 0.56 4.92 0.27 

2. สิ่งที่ส าคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อนคือการที่พ้ืนที่ป่า
ถูกท าลายลงไปมาก 

3.62 0.54 4.82 0.39 

3. โลกยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ป่าไม้ เนื่องจากมี
วัสดุทดแทนไม้ เช่น ไม้ฝาเฌอร่า เฟอร์นิเจอร์พลาสติก 

2.87 0.74 4.28 1.15 

4. ในปัจจุบันป่าไม้ลดลงเพราะมีการลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่าเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง จึงต้องมีโครงการปลูก
เพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

3.51 0.68 4.69 0.47 

5. ท่านเห็นว่าทุกคนควรร่วมมือกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง
และจัดท าโครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพราะป่าไม้สร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับคนทั้งโลก 

3.49 0.88 4.64 0.54 

6. การสร้างป่าเปียกเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การป้องกันไฟป่าจึงควรร่วมมือกันส าหรับท าฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น 

3.26 0.75 4.59 0.50 

7. การปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง เป็นวิธีการ
อนุรักษ์ที่ได้ผลดีและมีประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและ
น้ า 

3.33 0.62 4.51 0.56 

8. การปลูกป่าในใจคน เป็นการสร้างจิตส านึกให้คนรัก
ต้นไม้เป็นสิ่งส าคัญท่ีควรกระท าก่อนไปปลูกต้นไม้ลงใน
ดิน 

3.56 0.60 4.67 0.78 

9. การปลูกต้นไม้มาก ๆ ในบริเวณบ้านที่พักอาศัยเป็น 
สิ่งที่ไม่ควรท า เพราะจะแย่งก๊าซออกซิเจนตอน
กลางคืน 

2.92 0.74 4.21 1.15 

10. ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมการใช้ผักตบชวาน าไปบ าบัดน้ า
เสียซึ่งเป็นการประหยัดและช่วยท าให้น้ าใสสะอาดได้ 

2.82 0.68 3.41 1.14 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

เจตคต ิ
ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 

X  S.D. X  S.D. 
11. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก 

ไม่จ าเป็นต้องประหยัดน้ า 
2.74 0.85 4.08 1.29 

12. ท่านเห็นด้วยกับประเพณีแห่นางแมวเป็นวิธีการที่ช่วย
ท าให้ฝนตกได้ 

3.08 0.70 4.49 0.82 

13. แนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีแหล่งน้ า 30 % 
เป็นสิ่งที่ดีและควรท าตามแบบอย่าง 

3.26 0.68 4.26 0.72 

14. ท่านเห็นว่าโครงการแก้มลิง เป็นการบริหารจัดการน้ า 
ที่ดีซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ าท่วมได้ 

3.59 0.50 4.51 0.82 

15. ท่านเห็นว่าการปลูกต้นไม้เป็นการช่วยอนุรักษ์น้ า 
เพราะจะท าให้ฝนตกมากข้ึน 

3.10 0.45 4.08 0.90 

16. ท่านเห็นว่าฝายชะลอน้ าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมี
ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และป้องกันไฟป่า 

3.33 0.70 4.59 0.60 

17. ท่านเห็นว่า หญ้าแฝกช่วยป้องกันการพังทลายของดิน
ได้ 

3.44 0.64 4.64 0.53 

18. ท่านเห็นว่าน้ ามันไบโอดีเซลเหมาะสมที่จะใช้ 2.92 0.66 4.23 0.63 
19. ท่านเห็นว่า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ

เชื้อเพลิงอัดแท่ง เป็นพลังงานทดแทนที่ควรศึกษาไว้ 
3.33 0.70 4.67 0.58 

20. ท่านเห็นว่า การติดป้าย “ปิดไฟ” ทุกครั้งก่อนออกจาก
ห้องเป็นสิ่งที่ควรท า 

3.28 0.60 4.54 0.68 

21. ท่านเห็นว่า น้ าหมักชีวภาพน าไปเป็นปุ๋ยบ ารุงดินได้ 3.51 0.56 4.72 0.46 
22. พืชผักผลไม้เศษอาหารน ามาท าปุ๋ยหมักได้ 3.49 0.68 4.54 0.82 
23. น้ าส้มควันไม้ไม่ได้ช่วยก าจัดปลวก มด และแมลงที่

ท าลายพืชได้ 
3.05 0.65 4.56 0.85 

24. ท่านเห็นว่า การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในครัวเรือนเป็น
สิ่งที่ควรน าไปใช้ 

3.38 0.55 4.38 0.75 

25. การมีเหตุผลในการซื้อของใช้จะช่วยให้เราลดการใช้
ของฟุ่มเฟือยได้ 

3.41 0.55 4.44 0.60 

เฉลี่ยรวม 3.28 0.23 4.46 0.30 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา ก่อนการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.28, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ก่อนการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1.การอนุรักษ์ท่านเห็นว่าป่าไม้เป็นสิ่งส าคัญที่
ทุกคนในหมู่บ้านต้องร่วมมือกันปฏิบัติ ( X = 3.72, S.D. = 0.56) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 14. ท่านเห็น
ว่าโครงการแก้มลิง เป็นการบริหารจัดการน้ าที่ดีซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ าท่วมได้ (X = 3.59, S.D. =  
0.50) และน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 11. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นมีฝนตกชุกไม่จ าเป็นต้องประหยัด
น้ า ( X = 2.74, S.D. = 0.85) ส่วนหลังการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 
0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลังการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. การอนุรักษ์ท่านเห็นว่า
ป่าไม้เป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนในหมู่บ้านต้องร่วมมือกันปฏิบัติ  ( X = 4.92, S.D. = 0.27) รองลงมา 
ได้แก่ ข้อ 2. สิ่งที่ส าคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อนคือการที่พ้ืนที่ป่าถูกท าลายลงไปมาก  ( X = 4.82, 
S.D. = 0.39) และน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 10. ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมการใช้ผักตบชวาน าไปบ าบัดน้ าเสีย
ซึ่งเป็นการประหยัดและช่วยท าให้น้ าใสสะอาดได้ (X = 3.41, S.D. = 1.14) 

 
ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ 
 

เจตคต ิ X  S.D. df t p-value 
ก่อนการเรียนรู้ 3.28 0.23 

38 - 25.93 0.00* 
หลังการเรียนรู้ 4.46 0.30 

 
*p < .05 
  

จากตารางที่ 4.7 พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาหลังการเรียนรู้ จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ 
เจตคต ิ

X  S.D. df t p-value 
ชาย 4.40 0.30 

37 - 2.46 0.02* 
หญิง 4.68 0.21 

 
*p < .05 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักศึกษาระหว่างเพศชายกับเพศหญิง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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3) ผลการศึกษาการปฏิบัติต่อด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ 

 
ตารางท่ี 4.9 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ก่อนและ

หลังการเรียนรู้ 
 

การปฏิบัติ 
ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 

X  S.D. X  S.D. 
1. ท่านได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในชีวิตประจ าวันซึ่งมีผลดีต่อตนเองและครอบครัว 
2.90 0.75 3.87 0.73 

2. ท่านได้แนะน าเพ่ือนให้ซื้อสิ่งของเท่าที่จ าเป็นที่จะใช้
เท่านั้น 

3.08 0.98 4.26 0.97 

3. ท่านคิดว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเพ่ือรับ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ 
ทุกคนควรท า 

3.15 0.93 4.28 0.97 

4. ท่านพ่ึงตัวเองเป็นเบื้องต้นและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
และด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

2.95 0.97 4.00 1.03 

5. ท่านปลูกผักสวนครัวในพ้ืนที่รอบบ้านและและแบ่งให้
เพ่ือนบ้านโดยไม่ต้องซื้อ 

2.31 1.10 3.36 1.14 

6. ท่านแนะน าเพ่ือนนักศึกษาช่วยกันรณรงค์ปลูกพืชโดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

2.26 0.94 3.31 1.00 

7. ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านของท่านร่วมมือกันปลูกพืชผัก
สวนครัวไว้ในพ้ืนที่ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

2.82 0.88 4.15 0.99 

8. การปลูกพืชตระกูลถั่วจัดว่าเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุ
ให้กับดิน จึงควรร่วมมือกันปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบ ารุง
ดิน 

2.85 0.93 4.05 0.89 

9. การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพมีคุณภาพสู้ปุ๋ยเคมี
ไม่ได้ จึงควรส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

3.03 0.84 4.44 1.05 

10. ท่านรับประทานผลไม้แล้วได้เก็บเมล็ดพันธุ์และน า
เมล็ดไปขยายพันธุ์ 

2.28 1.12 3.51 1.25 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 

การปฏิบัติ 
ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 

X  S.D. X  S.D. 
11. ท่านได้ร่วมมือกันขยายพันธุ์ไม้ไว้แจกและเผยแพร่ให้

ทุกคนน าไปปลูกที่บ้านและในชุมชน หมู่บ้าน 
2.44 1.07 3.74 1.02 

12. ท่านได้ร่วมมือกันจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนใน
ชุมชนรักษาป่าเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.38 0.96 3.74 0.88 

13. ท่านปลูกต้นไม้เพ่ิมในชุมชนเพ่ือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่คนรุ่นหลัง 

2.46 1.10 3.82 0.97 

14. ท่านเก็บเงินออมไว้อยู่เสมอเพ่ือส ารองใช้ยามจ าเป็น 2.77 0.78 4.13 0.73 
15. ท่านปลูกต้นไม้ทั้งที่บ้านและที่ส่วนรวมเป็นประจ า 2.38 1.02 3.59 1.02 
16. ท่านเคยท าฝายชะลอความชุ่มชื้นบ้างหรือไม่ 2.41 0.91 3.69 0.92 
17. ในชีวิตประจ าวันท่านใช้น้ าอย่างประหยัดเพ่ืออนุรักษ์

น้ า เช่น น้ าซักผ้าน ามารดน้ าต้นไม้ 
2.46 1.00 3.69 1.06 

18. ที่บ้านของท่านบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงสู่สาธารณะ 1.97 0.93 3.23 1.04 
19. ท่านเคยน าผักตบชวา บัว มาใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย 2.23 1.01 3.41 1.09 
20. ท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์ดิน 2.28 0.97 3.54 1.05 
21. ท่านใช้สารเคมีปราบวัชพืช เช่น ฉีดยาฆ่าหญ้า  2.54 1.02 4.13 1.24 
22. ท่านเดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางในระยะใกล้บ้าง

หรือไม่ 
2.90 0.75 4.00 0.89 

23. ท่านใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ 3.08 0.98 3.67 1.06 
24. ท่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อออกจากห้องทุกครั้ง 3.15 0.93 4.64 0.67 
25. ท่านน าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเชื้อเพลิง

อัดแท่งมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง 
2.95 0.97 3.85 1.16 

เฉลี่ยรวม 2.59 0.53 3.84 0.50 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษา ก่อนการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.59, S.D. = 0.53) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ก่อนการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 3. ท่านคิดว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัวเองเพ่ือรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรท า และข้อ 24. ท่านปิดไฟ
ปิดแอร์เมื่อออกจากห้องทุกครั้ง ( X = 3.15, S.D. = 0.93) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2. ท่านได้แนะน า
เพ่ือนให้ซื้อสิ่งของเท่าที่จ าเป็นที่จะใช้เท่านั้น และข้อ 23. ท่านใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ (X = 3.08, 
S.D. = 0.98) และน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 18. ที่บ้านของท่านบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงสู่สาธารณะ ( X = 
1.97, S.D. = 0.93) ส่วนหลังการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.50) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลังการเรียนรู้มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 24. ท่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อออกจาก
ห้องทุกครั้ง ( X = 4.64, S.D. = 0.67) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 9. การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพมี
คุณภาพสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ จึงควรส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช เพื่อเพ่ิมผลผลิต (X = 4.44, S.D. = 
1.05) และน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 18. ที่บ้านของท่านบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงสู่สาธารณะ ( X = 3.23, 
S.D. = 1.04) 
 
ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ 
 

การปฏิบัติ X  S.D. df t p-value 
ก่อนการเรียนรู้ 2.59 0.53 

38 - 19.16 0.00* 
หลังการเรียนรู้ 3.84 0.50 

 
*p < .05 
  

จากตารางที่ 4.10 พบว่า การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของนักศึกษาหลังการเรียนรู้ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
การปฏิบัติ 

X  S.D. df t p-value 
ชาย 3.77 0.48 

37 - 1.82 0.07 
หญิง 4.12 0.47 

 
*p < .05 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษาระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ไมม่ีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



 

 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สิ ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
4. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้านความรู้  เจตคติ และการปฏิบัติ ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
เรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ และเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ  และการปฏิบัติ กับปัจจัยส่วน
บุคคลหลังการใช้รูปแบบ 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
5.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า สภาพปัญหาการจัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 5 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ศูนย์ 
กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ สภาพปํญหาด้านสถานที่เรียนรู้ 
มีสิ่งปลูกสร้างอาคารฝึกอบรม ที่พัก และบริเวณโดยรอบพ้ืนที่จัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
จัดเป็นฐานเรียนรู้ 9 ฐาน ตามแนวทางศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง บางศูนย์มีพ้ืนที่มาก บางศูนย์
มีพ้ืนที่จ ากัดไม่อาจรองรับผู้เข้าอบรมจ านวนมากได้ ด้านการบริหารและด าเนินงาน ทุกศูนย์พึ่งตนเอง
ได้ โดยไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ บริหารงานโดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน ด้านหลักสูตร มี
การฝึกอบรมที่หลากหลายแต่ยังไม่ตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย มีหลักสูตร 1 วัน 2 วัน และ 3-5 
วัน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสร้างความรู้ ความตระหนักด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มี
การบรรยายและปฏิบัติ พบปัญหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ยังไม่สมบูรณ์ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และ
สื่อการเรียนรู้ พบปัญหาป้ายสื่อความหมายในฐานเรียนรู้ช ารุด และยังขาดการรวบรวมชุดความรู้ต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ ด้านวิทยากร พบว่า แต่ละศูนย์มีวิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรมโดยจัดแบ่งเป็น 3 
แบบ ได้แก่ 1) ครูประจ าวิชา เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรง บรรยายวิชาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 2) ครู
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ประจ าฐาน ปฏิบัติการเป็นวิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ และ 3) ครูประจ าชั้น หรือวิทยากรกระบวนการ 
เป็นผู้ควบคุม ดูแลกระบวนการฝึกอบรมทุกช่วงของกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม ครูทั้งหมดต้องเข้ารับการอบรมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ในแตล่ะศูนย์มีวิทยากร
จ านวนจ ากัด และด้านการวัดและการประเมินผล ยังขาดเครื่องมือในการประเมินผลและติดตามผล
การฝึกอบรม 

ความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ต้องการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น และต้องการพัฒนา
ที่ดินแนวใหม่เรียกว่า “โคกหนองนาโมเดล” ด้านการบริหารและด าเนินงาน ต้องการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ให้เป็นศูนย์ต้นแบบ เน้นการท าการเกษตรแบบพ่ึงตนเองโดยใช้ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง เลิก การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยมุ่งเน้นการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ และเชื่อมโยง
ศูนย์ต่าง ๆ ให้เป็นระบบเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ต้องการให้ท า
เป็นหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัย และพัฒนาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านการกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องการเรียนรู้วิธีสอนรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายมา
พัฒนาทีมวิทยากร ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ ต้องการปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย 
ป้ายชื่อต้นไม้และอ่ืน ๆ จัดท าฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มองเห็นชัดเจน เช่น การปลูกป่า 5 ระดับ การปลูก
พืชสมุนไพร การห่มดิน ต้องการสื่อการเรียนรู้วีดิทัศน์ที่ใหม่ๆ และต้องการชุดการเรียนรู้ที่สามารถ
น ามาใช้ในการอบรมรวมทั้งต้องการเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ด้านวิทยากร 
ต้องการวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยวิทยากรต้องผ่านการอบรมจากศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอ้ือง 

5.1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู ้สิ ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาข อง
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มี 7 ด้าน คือ 1) แนวคิดและ
ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการเรียนรู้ ทุกศูนย์ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ
จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีศาสตร์พระราชา 2) การจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการพัฒนาคน ดิน น้ า ป่า โดย
จัดกิจกรรมให้ปฏิบัติจริง รู้จริง รู้แจ้ง โดยเน้นเช้าบรรยาย บ่ายลงมือท า ค่ าสรุป 3) การจัดฐานเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้  มี 9 ฐานเป็นหลัก และสามารถปรับให้สอดคล้อง เหมาะสมกับศูนย์นั้น ๆ          
4) หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 1 วัน  หลักสูตร 2 วัน และ
หลักสูตร 3-5 วัน 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องเป็นแบบองค์รวม และควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีการเรียนอย่างมีความสุข 6) เครื่องมืออุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ ควร
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับฐานการเรียนรู้ที่ฝึกปฏิบัติจริง เช่น อุปกรณ์การท าปุ๋ยหมัก เตาเผาถ่าน 
และบ้านดิน และควรมีสื่อวีดิทัศน์ แผนภูมิ ป้ายสื่อความหมายประกอบการเรียนรู้ใน 9 ฐานเรียนรู้                  
7) แนวทางในการวัดและการประเมินผล โดยการท าแผนการด าเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นการอบรม 
เจ้าหน้าที่จะติดตามผลหลังจากกลับไปด าเนินการ 1 เดือน และทุก ๆ ปี 

5.1.3 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า การพัฒนารูปแบบที่สร้างขึ้นโดยสังเคราะห์แนวคิด
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ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับการสร้างรูปแบบและผู้วิจัยได้ยกร่างรูปแบบ โดยมีขั้นตอนการสร้างรูปแบบ  
5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสังเคราะห์แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
แฮร์บาร์ต สิ่งแวดล้อมศึกษา แนวคิดของรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 2) ประเมินคุณภาพของ
รูปแบบ ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีคุณภาพในระดับมาก ( X = 4.44, S.D.= 0.53)  3) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยน า
ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ถูกต้อง
ครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนให้สมบูรณ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  3.1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  
5 แผน โดยเพ่ิมเรื่อง ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 3.2) ด้านเนื้อหา ได้ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาที่น ามาจัดรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
โดยมีเนื้อหา 5 ด้าน คือ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ า การ
อนุรักษ์ป่า และการอนุรักษ์พลังงาน 3.3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงกิจกรรมการปฏิบัติตาม
ฐานการเรียนรู้ มีทั้งหมด 9 ฐาน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย  
3.4) ด้านสื่อการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงสื่อให้มีความหลากหลาย เช่น วีดิทัศน์ ป้ายสื่อความหมาย เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ และใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น เป็นต้น และ 3.5) ด้านการประเมินผล ได้ปรับปรุง
แบบวัดความรู้จากประโยคค าถาม เป็นประโยคบอกเล่า 4) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้เวลาการจัดการเรียนรู้ 3 วัน รวมเป็น 32 ชั่วโมง และ 5) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ
รูปแบบ ด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยทดสอบความรู้ วัดเจตคติ และการปฏิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้     
5.1) การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบความรู้  แบบสอบถามเจตคติ  และ
แบบสอบถามการปฏิบัติ 5.2) การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ให้กับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้ และใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้
ประกอบการจัดกิจกรรม มีขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 2) ขั้นเสนอความรู้
ใหม่ 3) ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 4) ขั้นสรุป และ 5) ขั้นประยุกต์ใช้ และ 5.3) การ
ทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียนรู้ เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนน ซึ่งการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด าเนินการตามแผนการเรียนรู้ เรื่อง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ทั้ง 5 แผนการเรียนรู้ 
ได้แก่ 1) ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติ 2) การอนุรักษ์ดิน 3) การอนุรักษ์น้ า 4) การอนุรักษ์ป่า และ 5) การอนุรักษ์พลังงาน 

5.1.4 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า ก่อนการเรียนรู้ตามรูปแบบนักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนรู้มีความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.11) เจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับระดับปานกลาง (X = 3.28, S.D.= 0.23) 
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และการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.59, 
S.D.= 0.53) หลังการเรียนรู้ตามรูปแบบนักศึกษามีความรู้ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 71.00) เจตคติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.46, S.D.= 0.30) และการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก (X = 3.84, S.D.= 0.50) และ
นักศึกษามีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ หลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้ และแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่มี เพศต่างกัน มีความรู้ และการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน          
แต่นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีเจตคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
มีปัญหาด้านอาคารสถานที่ วิทยากรมีจ ากัด ฐานเรียนรู้ช ารุด ยังไม่มีเครื่องมือการประเมินผล  
อันส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ที่มีความสะอาด ร่มรื่น เป็นศูนย์ต้นแบบที่เป็น
แบบอย่าง และต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และชุดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ 
ยงค์สงวนชัย (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) 
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า สภาพปัญหาของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) พบ
ปัญหาการขาดแคลนสื่อแผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน ปัญหาด้านวิทยากรให้ความรู้ มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวซึ่งมีจ านวนมาก 
ปัญหาด้านการจัดการภายในศูนย์ฯ ปัญหาป้ายสื่อความหมายในสถานีเรียนรู้ช ารุดและไม่เพียงพอ 
ปัญหาการจัดระบบความปลอดภัยเพ่ือดูแลนักท่องเที่ยว ส าหรับความต้องการพัฒนาศูนย์ฯ นั้นมี
หลายประการ ได้แก่ ต้องการให้พัฒนาสถานีเรียนรู้ เส้นทางเดินธรรมชาติ แก้ไขปรับปรุงป้ายสื่อ
ความหมายและป้ายบอกเส้นทาง เพ่ิมจ านวนสื่อเผยแพร่ความรู้ จัดท าชุดฝึกอบรม และต้องการเพ่ิม
วิทยากรภายในศูนย์ฯ ส าหรับเป็นมัคคุเทศก์น าชมให้เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว 
            5.2.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่ น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคน ดิน น้ า และป่า โดยเน้นเช้า
บรรยาย บ่ายลงมือท า และค่ าสรุปใช้กระบวนการหล่อหลอมคน พัฒนาคนให้คนพัฒนาชาติ ให้ปฏิบัติ
ลงฐานการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง ประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) คนรักษ์แม่ธรณี 2) คน
รักษ์ป่า 3) คนรักษ์น้ า 4) คนรักษ์แม่โพสพ 5) คนเอาถ่าน 6) คนรักษ์สุขภาพ 7) คนมีไฟ 8) คนมี
น้ ายา 9) คนติดดิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทรี จีนธรรม (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านความหลากหลายของพรรณไม้บ้านศีรษะอโศก ต าบลกระแชง อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านความ
หลากหลายของพรรณไม้บ้านศีรษะอโศก ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เป็น
การวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการ
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วิจัย ได้แก่ ผู้น าชุมชน ครู และนักเรียนบ้านศีรษะอโศก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบส ารวจพรรณไม้ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดเจต
คติ แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ และแบบประเมินศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ F-test (One-way 
MANCOVA) ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาบ้านศีรษะอโศก ได้พัฒนาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ โดยมีสถานีศึกษา 9 สถานี ฐานข้อมูลพรรณไม้และป้ายชื่อพรรณไม้ จ านวน 150 ชนิด 
สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ชุดนิทรรศการ วีดิทัศน์ บทปฏิบัติการ คู่มือศึกษาพรรณไม้ และอ่ืน ๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพรรณ ยะป๊อก (2551) ได้ศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียนบ้านป่าแม่เมา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ภายในโรงเรียนมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยหลักมี 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน การจัดการสภาพแวดล้อมและ
การจัดการน้ าภายในโรงเรียน ส าหรับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ ภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตร ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านการใช้ทรัพยากรจากป่าไม้ ภูมิปัญญาด้าน
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ า แนวทางของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนควรมีการประชุม วางแผนระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับคณะครู ให้ความ
ร่วมมือด้านการพัฒนา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และชุมชน แต่การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียนยังมีปัญหา เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อมมีจ านวนน้อย ขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้อีกทั้งยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมในด้านการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 

5.2.3 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้สิ ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด าเนินการภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนในทางสายกลางด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นการบริหาร
จัดการที่ดินและน้ าเพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหลักการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาที่เป็นการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้ได้มาซึ่งอาหารที่
ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่ประกอบด้วย
ฐานการเรียนรู้ จ านวน 9 ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 คนมีน้ ายา เรียนรู้วิธีการพ่ึงพาตนเองในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ฐานการเรียนรู้ที่ 2 คนเอาถ่าน เรียนรู้การจัดการพลังงานทางเลือก
จากชีวมวลส าหรับการส ารองพลังงานไว้ใช้ในครัวเรือนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ฐานการเรียนรู้ที่ 3 คน
มีไฟ เรียนรู้การผลิตพลังงานทดแทนส าหรับใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร และใช้ในการหุงต้มใน
ครัวเรือน ฐานการเรียนรู้ที่  4 คนรักษ์ป่า เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพ่ึงพาอาศัยกันของคนกับป่า ฐานการเรียนรู้ที่ 5 คนรักษ์น้ า เรียนรู้เกี่ยวกับการ
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บริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เกษตรของตนเอง ฐานการเรียนรู้ที่ 6 คนรักษ์แม่ธรณี เรียนรู้การท าปุ๋ยบ ารุงดิน 
ฐานการเรียนรู้ที่ 7 คนติดดิน เรียนรู้วิธีสร้างที่อยู่อาศัยจากดินหรือบ้านดิน ฐานการเรียนรู้ที่ 8 คนรักษ์แม่
โพสพ เรียนรู้การท านาข้าวอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้ที่ 9 คนรักษ์สุขภาพ เรียนรู้วิถีสุขภาพแบบพอเพียง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยอนันต์ เย็นใจ (2554) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ เจตคติและพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการสอนตามรูปแบบที่สร้างขึ้นกับการสอนแบบปกติตามคู่มือครูและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัด           
ลาดปลาดุก จังหวัดนนทบุรี จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการสอนแบบปกติตามคู่มือครูแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา และแบบวัดความ     
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียน
ด้วยรูปแบบแคน สูงกว่าที่เรียนด้วยการสอนปกติตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบแคน อยู่ในระดับมากที่สุด 

5.2.4 ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ และเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ  และการปฏิบัติ กับปัจจัย
ส่วนบุคคลหลังการใช้รูปแบบ พบว่า นักศึกษามีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ สูงกว่าก่อนการใช้รูป
แบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ พลอยบุตร  
(2550) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองจอก
วังก าแพง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.25/91.13 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปี
ที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุธี ศรศักดา (2552) ได้ศึกษา ผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนและรูปแบบการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ทั้งโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน (ยกเว้นด้านการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ) และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน (ยกเว้นด้านการนิรนัย
และด้านการประเมินข้อโต้แย้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจวรรณ สุภารัตน์ (2553) ได้ศึกษา เรื่องการศึกษาและการพัฒนาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ 
ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ของเยาวชนในชุมชนบ้านเขาพระ จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า 
เยาวชนมีความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้โดยรวม หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี และสูงกว่าก่อน
การอบรม ซึ่งอยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มีคะแนนความรู้โดยรวม 
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ไม่แตกต่างกัน เยาวชนมีเจตคติต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้โดยรวม หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แต่มีคะแนนเจตคติโดยรวมไม่แตกต่างกัน เยาวชนมีการปฏิบัติ เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
โดยรวม หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งอยู่ในระดับมาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มีคะแนนการปฏิบัติโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยสรุป ชุดฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพท าให้เยาวชนมีความรู้ เจตคติและมีการปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
ป่าไม้ที่ดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนทางสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จึงควรส่งเสริมสนับสนุน
และแนะน ารูปแบบการฝึกอบรมนี้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับเยาวชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป และเยาวชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีความรู้และการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน แต่เยาวชนที่มี เพศต่างกัน มีเจตคติหลังการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ รุ่งเรือง สารวิจิตร 
(2559) ได้ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหารด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านความรู้ เจตคติ และการ
ปฏิบัติในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ด้วยการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้และการปฏิบัติการ
ถ่ายทอด โดยปราชญ์ท้องถิ่น พบว่า หลังการเรียนรู้นักเรียนมีความรู้จากชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 54.05 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.05 หลังเรียนเท่ากับ 25.84 มีเจตคติอยู่ในระดับมาก 
และมีการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 81.08 และเมื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนการ
ประเมินความเหมาะสมของการถ่ายทอด พบว่ากิจกรรมการถ่ายทอดมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
5.3.1.1 จากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติไปใช้ พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนรู้ มีความรู้ เจตคติ 
และการปฏิบัติสูงขึ้น ควรส่งเสริมให้นักศึกษาน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

5.3.1.2 ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเครือข่ายศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ตามศาสตร์พระราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.3.2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบวงจรของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
5.3.2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  ด้าน

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. การจัดฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. การประเมินผล ควรประเมินในลักษณะใดและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลควรวัดผลอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินรูปแบบ 
แบบประเมินรูปแบบการจัดการการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 

รายการเนื้อหา 
คุณภาพรูปแบบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. องค์ประกอบของรูปแบบมีความ
ครอบคลุม 

     

2. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ
มีความชัดเจน 

     

3. แนวคิด และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการ
สร้างรูปแบบมีความเหมาะสม 

     

4. มีวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม 

     

5. ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
5 ขั้นตอน 

     

6. คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมฯ มี
ความเหมาะสม 

     

7. กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

     

8. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมไปใช้ มีความเหมาะสม 

     

9. เนื้อหาของรูปแบบ มีความสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ 

     

10. การประเมินรูปแบบ มีความเหมาะสม      
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เลขที่……. 
 

แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติ และการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบทดสอบชุดนี้ใช้ส าหรับการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. การตอบแบบทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบเพ่ือการศึกษาวิจัย 
3. แบบทดสอบชุดนี้ มี 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ 
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสอบถามเจตคติ และการปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 3 

ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดเจตคติ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดการปฏิบัติ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 

โปรดกาเครื่องหมายถูก √ ลงใน  (   ) ลงในช่องว่างให้ตรงตามความเป็นจริงหรือถูกต้องที่สุด
ส าหรับท่าน 

 
1. เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 
 
2. สถานศึกษา สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
 
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย

กสิกรรมธรรมชาติ 
 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. อยู่ดีกินดีตามมาตรฐานสากล 
ข. ใช้จ่ายตามก าลังฐานะของตน 
ค. กินอยู่อย่างพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ง. ซื้อสินค้าตามกระแสนิยมของสังคม 

2. คุณธรรมด้านใดที่มีความส าคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด 
ก. เป็นคนมีศีลธรรม 
ข. มีความละอายต่อบาป 
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี 
ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 

3. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้เหมาะสมกับกลุ่มใดมากท่ีสุด 
ก. ประชาชนทุกคน 
ข. นักธุรกิจ นักกีฬา 
ค. นักเรียน นักศึกษา 
ง. ข้าราชการ ผู้บริหาร 

4. การใช้ชีวิตประจ าวันที่กล่าวว่า พออยู่พอกิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด 
ก. กินอยู่จากสิ่งที่หาได้ภายในบ้าน 
ข. กินอยู่ตามก าลังฐานะไม่เป็นหนี้ 
ค. กินอยู่ตามมีตามเกิดไม่พ่ึงใคร 
ง. กินอยู่จากทรัพย์ที่บรรพบุรุษมอบให้ 
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5. “การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต” ข้อความดังกล่าว
ตรงกับข้อใด 
ก. ความมีเหตุผล 
ข. ความมีความรู้ดี 
ค. ความพอประมาณ 
ง. ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี

6. การป้องกันดินเสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. ปลูกหญ้าแฝก 
ข. ปลูกมะม่วง 
ค. ปลูกตะไคร้ 
ง. ปลูกอ้อย 

7. โครงการในพระราชด าริ “แกล้งดิน” ตรงกับข้อใด 
ก. แก้ปัญหาดินเค็ม 
ข. แก้ปัญหาดินเปรี้ยว 
ค. การชะล้างหน้าดิน 
ง. การใส่ปุ๋ยคอกบ ารุงดิน 

8. วิธีการห่มดิน ตรงกับการกระท าในข้อใด 
ก. ใส่ปุ๋ยคอกรอบโคนต้นไม ้
ข. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบโคนต้นไม ้
ค. น าเศษอาหารใส่รอบโคนต้นไม ้
ง. น าฟางข้าวใส่รอบโคนต้นไม ้

9. การกระท าในข้อใดท าให้เกิดผลเสียต่อดิน 
ก. ปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่เดียวกัน 
ข. ก าจัดหญ้าที่ปกคลุมดินโดยการเผา 
ค. มีซากพืชซากสัตว์ปะปนในดินมาก 
ง. การปลูกพืชตระกูลถั่วปกคลุมดิน 

10. วิธีการในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินที่ดีท่ีสุด 
ก. การใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุงดิน 
ข. การเผาต้นหญ้าปกคลุมดิน 
ค. ปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอด 
ง. การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 

11. โครงการแก้มลิงในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
ก. แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ข. แก้ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
ค. แก้ปัญหาอุทกภัย 
ง. แก้ปัญหาภัยแล้ง 



219 

12. แก้มลิงขนาดใหญ่ คือ สระน้ าหรือบึงขนาดใหญ่ ที่รวบรวมน้ าฝนกักเก็บไว้เพ่ือลงสู่ที่ใด 
ก. บ่อน้ าขนาดใหญ่ 
ข. แม่น้ าล าคลอง 
ค. บ่อน้ าบาดาล 
ง. อ่างเก็บน้ า 

13. การสร้างฝายชะลอน้ า มีประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด 
ก. การเกษตรกรรม 
ข. การอุตสาหกรรม 
ค. ลดการพังทลายของดิน 
ง. กักเก็บเศษขยะและใบไม้ 

14. การแก้ปัญหาน้ าขาดแคลนในการเกษตรโดยการใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด 
ก. กักเก็บน้ าฝนใส่ในภาชนะให้มากท่ีสุด 
ข. ขุดบ่อกักเก็บน้ าและท าร่องน้ ารอบพ้ืนที่ 
ค. สูบน้ าจากแม่น้ าคูคลองลงสู่บ่อของตัวเอง 
ง. ท าคันกัน้ดินรอบบ่อให้สูงกันน้ าไหลออกไป 

15. การสร้างป่าเปียก ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
ข. ปลูกต้นกล้วยเป็นแนวป้องกัน 
ค. สร้างแนวคลองส่งน้ า 
ง. ปลูกมะละกอสลับต้นกล้วย 

16. แนวพระราชด าริการสร้างป่าเปียก มีพระราชประสงค์เพ่ืออะไร 
ก. ป้องกันไฟป่า 
ข. อนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชื้น 
ค. อนุรักษ์ดิน 
ง. ก และ ข ถูก 

17. พระราชด ารัส “การปลูกต้นไม้ในใจคน” หมายถึงอะไร 
ก. การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
ข. การฟ้ืนฟูสภาพป่า 
ค. การคิดในเรื่องการปลูกต้นไม ้
ง. การท าให้คนเห็นความส าคัญ มีความตระหนักในการรักษาป่า 

18. การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร 
ก. ต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอน 
ข. ต้นไม้ช่วยป้องกันน้ าท่วม 
ค. ต้นไม้ช่วยป้องกันฝนตก 
ง. ต้นไม้ท าให้เกิดความร่มเย็น 
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19. การปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชด าริ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ควรใช้ต้นไม้โตเร็ว 
ข. ควรปลูกพืชคลุมแนวร่องน้ าต่าง ๆ เพื่อยึดผิวดิน 
ค. ควรปลูกพืชผักสวนครัว 
ง. ควรปลูกผลไม้ 

20. ไบโอดีเซล ตรงกับข้อใด 
ก. น้ ามันดีเซลผสมกับพืชพลังงาน 
ข. เอททิลแอลกอฮอล์ผสมน้ ามันมะพร้าว 
ค. น้ ามันปาล์มผสมเมทิลแอลกอฮอล์ 
ง. โซดาไฟผสมเมทิลแอลกอฮอล์ 

21. การใช้พลังงานทีล่ดโลกร้อนดีที่สุดคือข้อใด 
ก. ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 
ข. ใช้ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
ค. ใช้ไฟฟ้าจากถ่านหิน 
ง. ใช้ไฟฟ้าจากน้ ามัน 

22. แก๊สชีวภาพ (Biogas) ประกอบด้วยแก๊สอะไรมากท่ีสุด 
ก. มีเทน (CH4) 
ข. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ค. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
ง. ออกซิเจน (O2) 

23. วัสดุที่ใช้ท าแก๊สชีวภาพที่ได้ผลดีคืออะไร 
ก. เศษอาหาร 
ข. มูลสัตว์ 
ค. ฟางข้าว 
ง. ใบไม้และกิ่งไม้ 

24. การเผาถ่านจากไม้ฟืนที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
อย่างไร 
ก. ลดการตัดโค่นต้นไม้เพ่ือเผาถ่าน 
ข. เป็นถ่านที่ปลอดสารทาร์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 
ค. มีควันที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ง. ก. และ ข. ถูก 

25. น้ าส้มควันไม้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ก. ผสมน้ า 20 เท่าใช้รดป้องกันปลวกและมด 
ข. ผสมน้ า 50 เท่าพ่นลงดินเพ่ือฆ่าเชื้อโรคที่ท าลายพืช 
ค. ผสมน้ า 100 เท่าใช้ดับกลิ่นห้องน้ า ขยะ และคอกสัตว์ 
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา  
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เฉลยแบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1 ค 11 ค 21 ก 
2 ง 12 ง 22 ก 
3 ก 13 ค 23 ข 
4 ข 14 ข 24 ง 
5 ง 15 ง 25 ง 
6 ก 16 ง   
7 ข 17 ง   
8 ง 18 ก   
9 ข 19 ค   
10 ง 20 ค   
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แบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับเจตคติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การอนุรักษ์ท่านเห็นว่าป่าไม้เป็นสิ่งส าคัญท่ีทุกคน
ในหมู่บ้านต้องร่วมมือกันปฏิบัติ  

     

2. สิ่งที่ส าคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อนคือ การที่
พ้ืนที่ป่าถูกท าลายลงไปมาก  

     

3. โลกยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ป่าไม้ 
เนื่องจากมีวัสดุทดแทนไม้ เช่น ไม้ฝาเฌอร่า 
เฟอร์นิเจอร์พลาสติก  

     

4. ในปัจจุบันป่าไม้ลดลงเพราะมีการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง จึงต้องมี
โครงการปลูกเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง  

     

5. ท่านเห็นว่าทุกคนควรร่วมมือกันปลูกป่าอย่าง
ต่อเนื่องและจัดท าโครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพราะป่าไม้
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนทั้งโลก  

     

6. การสร้างป่าเปียกเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการป้องกันไฟป่าจึงควรร่วมมือกันส าหรับท า
ฝายชะลอความชุ่มชื้น  

     

7. การปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง เป็น
วิธีการอนุรักษ์ที่ได้ผลดีและมีประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า  

     

8. การปลูกป่าในใจคน เป็นการสร้างจิตส านึกให้คน
รักต้นไม้เป็นสิ่งส าคัญที่ควรกระท าก่อนไปปลูกต้นไม้
ลงในดินเป็นอย่างยิ่ง  

     

9. การปลูกต้นไม้มาก ๆ ในบริเวณบ้านที่พักอาศัย
เป็นสิ่งที่ไม่ควรท า เพราะจะแย่งก๊าซออกซิเจนตอน
กลางคืน  

     

10. ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมการใช้ผักตบชวาน าไป
บ าบัดน้ าเสียซึ่งเป็นการประหยัดและช่วยท าให้น้ าใส
สะอาดได้  

     

11. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก 
ไม่จ าเป็นต้องประหยัดน้ า  
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แบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

12. ท่านเห็นด้วยกับประเพณีแห่นางแมวเป็นวิธีการ
ที่ช่วยท าให้ฝนตกได้  

     

13. แนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีแหล่งน้ า 
30 % เป็นสิ่งที่ดีและควรท าตามแบบอย่าง  

     

14. ท่านเห็นว่าโครงการแก้มลิง เป็นการบริหาร
จัดการน้ าที่ดีซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ าท่วมได้  

     

15. ท่านเห็นว่าการปลูกต้นไม้เป็นการช่วยอนุรักษ์
น้ า เพราะ จะท าให้ฝนตกมากขึ้น  

     

16. ท่านเห็นว่าฝายชะลอน้ าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
และมีความส าคัญความส าคัญต่อการอนุรักษ์ป่าไม้
และป้องกันไฟป่า  

     

17. ท่านเห็นว่า หญ้าแฝกช่วยป้องกันการพังทลาย
ของดินได้  

     

18. ท่านเห็นว่า น้ ามันไบโอดีเซลเหมาะสมที่จะใช้       
19. ท่านเห็นว่า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
และเชื้อเพลิงอัดแท่ง เป็นพลังงานทดแทนที่ควร
ศึกษาไว้  

     

20. ท่านเห็นว่า การติดป้าย “ปิดไฟ” ทุกครั้งกอ่น
ออกจากห้องเป็นสิ่งที่ควรท า  

     

21. ท่านเห็นว่า น้ าหมักชีวภาพน าไปเป็นปุ๋ยบ ารุง
ดินได้  

     

22. พืชผักผลไม ้เศษอาหาร น ามาท าปุ๋ยหมักได้       
23. น้ าส้มควันไม้ไม่ได้ช่วยก าจัดปลวก มด และ
แมลงที่ท าลายพืชได้  

     

24. ท่านเห็นว่า การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ใน
ครวัเรือนเป็นสิ่งที่ควรน าไปใช้  

     

25. การมีเหตุผลในการซื้อของใช้จะช่วยให้เราลด
การใช้ของฟุ่มเฟือยได้ 
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แบบสอบถามการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ท่านได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งมีผลดีต่อตนเองและ
ครอบครัว 

     

2. ท่านได้แนะน าเพ่ือนให้ซื้อสิ่งของเท่าท่ีจ าเป็นที่จะ
ใช้เท่านั้น 

     

3. ท่านคิดว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเพ่ือรับ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่
ทุกคนควรท า 

     

4. ท่านพ่ึงตัวเองเป็นเบื้องต้นและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจและด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

     

5. ท่านปลูกผักสวนครัวในพ้ืนที่รอบบ้านและแบ่งให้
เพ่ือนบ้านโดยไม่ต้องซื้อ 

     

6. ท่านแนะน าเพ่ือนนักศึกษาช่วยกันรณรงค์ปลูกพืช 
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

     

7. ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านของท่านร่วมมือกันปลูก
พืชผักสวนครัวไว้ในพ้ืนที่ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านเพ่ือ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

     

8. การปลูกพืชตระกูลถั่วจัดว่าเป็นการเพ่ิม
อินทรียวัตถุให้กับดิน จึงควรร่วมมือกันปลูกพืช
ตระกูลถั่วเพ่ือบ ารุงดิน 

     

9. การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพมีคุณภาพสู้
ปุ๋ยเคมีไม่ได้ จึงควรส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูก
พืช (เพ่ือเพ่ิมผลผลิต) 

     

10. ท่านรับประทานผลไม้แล้วได้เก็บเมล็ดพันธุ์และ
น าเมล็ดไปขยายพันธุ์ 

     

11. ท่านได้ร่วมมือกันขยายพันธุ์ไม้ไว้แจกและ
เผยแพร่ให้ทุกคนน าไปปลูกที่บ้านและในชุมชน 
หมู่บ้าน 

     

 
 



225 

แบบสอบถามการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
 

การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

12. ท่านได้ร่วมมือกันจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้
คนในชุมชนรักษาป่าเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     

13. ท่านปลูกต้นไม้เพ่ิมในชุมชนเพื่อปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่คนรุ่น
หลัง 

     

14. ท่านเก็บเงินออมไว้อยู่เสมอเพ่ือส ารองใช้ยาม
จ าเป็น 

     

15. ท่านปลูกต้นไม้ทั้งที่บ้านและที่ส่วนรวมเป็น
ประจ า 

     

16. ท่านเคยท าฝายชะลอความชุ่มชื้นบ้างหรือไม่      
17. ในชีวิตประจ าวันท่านใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อ
อนุรักษ์น้ า เช่น น้ าซักผ้าน ามารดน้ าต้นไม้ 

     

18. ที่บ้านของท่านบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงสู่
สาธารณะ 

     

19. ท่านเคยน าผักตบชวา บัว มาใช้ในการบ าบัดน้ า
เสีย 

     

20. ท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์
ดิน 

     

21. ท่านใช้สารเคมีปราบวัชพืช เช่น ฉีดยาฆ่าหญ้า       
22. ท่านเดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางใน
ระยะใกล้บ้างหรือไม่ 

     

23. ท่านใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์      
24. ท่านปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อออกจากห้องทุกครั้ง      
25. ท่านน าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ
เชื้อเพลิงอันแท่งมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของตนเอง 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการให้คะแนน 
 

ค าชี้แจง ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเที่ยงตรง 
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 - 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดไม่ได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
โปรดเขียนเครื่องหมาย (√) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้อง

หรือถูกต้องเพียงใด 
 

เนื้อหา แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ด้านหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง มี
ความหมายตรงกับข้อใด 
ก. อยู่ดีกินดีตามมาตรฐานสากล 
ข. ใช้จ่ายตามก าลังฐานะของตน 
ค. กินอยู่อย่างพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ง. ซื้อสินค้าตามกระแสนิยมของ

สังคม 

    

 2. คุณธรรมด้านใดที่มีความส าคัญกับ
ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มากที่สุด 
ก. เป็นคนมีศีลธรรม 
ข. มีความละอายต่อบาป 
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี 
ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
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เนื้อหา แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  
 3. ก า ร น้ อ ม น า ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอพียงมาใช้เหมาะสมกับ
กลุ่มใดมากที่สุด 
ก. ประชาชนทุกคน 
ข. นักธุรกิจ นักกีฬา 
ค. นักเรียน นักศึกษา 
ง. ข้าราชการ ผู้บริหาร 

    

 4. การใช้ชีวิตประจ าวันที่กล่าวว่า พออยู่
พอกิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอพียง ตรงกับข้อใด 
ก. กินอยู่จากสิ่งที่หาได้ภายในบ้าน 
ข. กินอยู่ตามก าลังฐานะไม่เป็นหนี้ 
ค. กินอยู่ตามมีตามเกิดไม่พ่ึงใคร 
ง. กินอยู่จากทรัพย์ที่บรรพบุรุษมอบ

ให้ 

    

 5. “การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
การเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ใน
อนาคต” ข้อความดังกล่าวตรงกับ 
ข้อใด 
ก. ความมีเหตุผล 
ข. ความมีความรู้ดี 
ค. ความพอประมาณ 
ง. ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี

    

 6. การป้องกันดินเสื่อมโทรมและการ
พังทลายของดิน ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. ปลูกหญ้าแฝก 
ข. ปลูกมะม่วง 
ค. ปลูกตะไคร ้
ง. ปลูกอ้อย 
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เนื้อหา แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. ด้านการอนุรักษ์
ดิน  

7. โครงการพระราชด าริ “แกล้งดิน” 
ตรงกับข้อใด 
ก. แก้ปัญหาดินเค็ม 
ข. แก้ปัญหาดินเปรี้ยว 
ค. การชะล้างหน้าดิน 
ง. การใส่ปุ๋ยคอกบ ารุงดิน 

    

 8. วิธีการห่มดิน ตรงกับการกระท าใน
ข้อใด 
ก. ใส่ปุ๋ยคอกรอบโคนต้นไม ้
ข. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบโคนต้นไม ้
ค. น าเศษอาหารใส่รอบโคนต้นไม ้
ง. น าฟางข้าวใส่รอบโคนต้นไม ้

    

 9. การกระท าในข้อใดท าให้เกิดผลเสีย
ต่อดิน 
ก. ป ลู ก พื ช ห ล า ย ช นิ ด บ น พ้ื น ที่

เดียวกัน 
ข. ก า จั ดหญ้ าที่ ป กคลุ ม ดิ น โ ด ย 

การเผา 
ค. มีซากพืชซากสัตว์ปะปนในดินมาก 
ง. การปลูกพืชตระกูลถั่วปกคลุมดิน 

    

 10. วิธีการในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินที่ดี
ที่สุด 
ก. การใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุงดิน 
ข. การเผาต้นหญ้าปกคลุมดิน 
ค. ปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอด 
ง. การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 

    

3. ด้านการอนุรักษ์
น้ า  

11. โครงการแก้มลิงในพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี
วัตถุประสงค์ตามข้อใด 
ก. แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ข. แก้ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
ค. แก้ปัญหาอุทกภัย 
ง. แก้ปัญหาภัยแล้ง 
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เนื้อหา แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 12. แก้มลิงขนาดใหญ่ คือ สระน้ าหรือบึง
ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมน้ าฝนกักเก็บไว้
เพ่ือลงสู่ที่ใด 
ก. บ่อน้ าขนาดใหญ่ 
ข. แม่น้ าล าคลอง 
ค. บ่อน้ าบาดาล 
ง. อ่างเก็บน้ า 

    

 13. การสร้างฝายชะลอน้ า มีประโยชน์ใน
ด้านใดมากที่สุด 
ก. การเกษตรกรรม 
ข. การอุตสาหกรรม 
ค. ลดการพังทลายของดิน 
ง. กักเก็บเศษขยะและใบไม ้

    

 14. กา รแก้ ปั ญห าน้ า ข าด แค ล น ใ น
การ เกษตร โดยการ ใช้หลั กของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด 
ก. กักเก็บน้ าฝนใส่ในภาชนะให้มาก

ที่สุด 
ข. ขุดบ่อกักเก็บน้ าและท าร่องน้ า

รอบพ้ืนที ่
ค. สูบน้ าจากแม่น้ าคูคลองลงสู่บ่อ

ของตัวเอง 
ง. ท าคันกั้นดินรอบบ่อให้สูงกันน้ า

ไหลออกไป 

    

4. ด้านการอนุรักษ์
ป่า 

15. การสร้างป่าเปียก ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
ข. ปลูกต้นกล้วยเป็นแนวป้องกัน 
ค. สร้างแนวคลองส่งน้ า 
ง. ปลูกมะละกอสลับต้นกล้วย 
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เนื้อหา แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 16. แนวพระราชด าริการสร้างป่าเปียก มี
พระราชประสงค์เพ่ืออะไร 
ก. ป้องกันไฟป่า 
ข. อนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชื้น 
ค. อนุรักษ์ดิน 
ง. ก และ ข ถูก 

    

 17. พระราชด ารัส “การปลูกต้นไม้ในใจ
คน” หมายถึงอะไร 
ก. การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
ข. การฟ้ืนฟูสภาพป่า 
ค. การคิดในเรื่องการปลูกต้นไม ้
ง. การท าให้คนเห็นความส าคัญ มี

ความตระหนักในการรักษาป่า 

    

 18. การอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นการช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้อย่างไร 
ก. ต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอน 
ข. ต้นไม้ช่วยป้องกันน้ าท่วม 
ค. ต้นไม้ช่วยป้องกันฝนตก 
ง. ต้นไม้ท าให้เกิดความร่มเย็น 

    

 19. ก า ร ป ลู ก ป่ า ท ด แ ท น ต า ม แ น ว
พระราชด าริ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ควรใช้ต้นไม้โตเร็ว 
ข. ควรปลู ก พืชคลุ มแนวร่ อ งน้ า 

ต่าง ๆ เพื่อยึดผิวดิน 
ค. ควรปลูกพืชผักสวนครัว 
ง. ควรปลูกผลไม้ 

    

4. ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน 

20. ไบโอดีเซล ตรงกับข้อใด 
ก. น้ ามันดีเซลผสมกับพืชพลังงาน 
ข. เอททิลแอลกอฮอล์ผสมน้ ามัน

มะพร้าว 
ค. น้ ามันปาล์มผสมเมทิลแอลกอฮอล์ 
ง. โซดาไฟผสมเมทิลแอลกอฮอล์ 
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เนื้อหา แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 21. การใช้พลังงานที่ลดโลกร้อนดีที่สุดคือข้อใด 
ก. ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 
ข. ใช้ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
ค. ใช้ไฟฟ้าจากถ่านหิน 
ง. ใช้ไฟฟ้าจากน้ ามัน 

    

 22. แก๊สชีวภาพ (Biogas) ประกอบด้วยแก๊ส
อะไรมากท่ีสุด 
ก. มีเทน (CH4) 
ข. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ค. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
ง. ออกซิเจน (O2) 

    

 23. วัสดุที่ใช้ท าแก๊สชีวภาพที่ได้ผลดีคืออะไร 
ก. เศษอาหาร 
ข. มูลสัตว์ 
ค. ฟางข้าว 
ง. ใบไม้และกิ่งไม ้

    

 24. การเผาถ่านจากไม้ฟืนที่ได้จากการตัด
แต่งกิ่งไม้ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสู งช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
ก. ลดการตัดโค่นต้นไม้เพ่ือเผาถ่าน 
ข. เป็นถ่านที่ปลอดสารทาร์ซึ่งเป็นสาร

ก่อมะเร็ง 
ค. มีควันที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ง. ก. และ ข. ถูก 

    

 25. น้ าส้มควันไม้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างไร 

ก. ผสมน้ า 20 เท่าใช้รดป้องกันปลวกและ
มด 

ข. ผสมน้ า 50 เท่าพ่นลงดินเพ่ือฆ่าเชื้อโรคที่
ท าลายพืช 

ค. ผสมน้ า 100 เท่าใช้ดับกลิ่นห้องน้ า ขยะ 
และคอกสัตว์ 

ง. ทุกข้อที่กล่าวมา 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการให้คะแนน 
 
ค าชี้แจง ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเที่ยงตรง 
 + 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  - 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นวัดไม่ได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

โปรดเขียนเครื่องหมาย (√) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้อง
หรือถูกต้องเพียงใด 
 

ข้อความ 
 

คะแนน 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 +1  
1. การอนุรักษ์ท่านเห็นว่าป่าไม้เป็นสิ่งส าคัญท่ีทุกคนในหมู่บ้าน
ต้องร่วมมือกันปฏิบัติ (+) 

    

2. สิ่งที่ส าคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อนคือ การที่พ้ืนที่ป่า 
ถูกท าลายลงไปมาก (+) 

    

3. โลกยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ป่าไม้ เนื่องจากมีวัสดุ
ทดแทนไม้ เช่น ไม้ฝาเฌอร่า เฟอร์นิเจอร์พลาสติก (–) 

    

4. ในปัจจุบันป่าไม้ลดลงเพราะมีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า
เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง จึงต้องมีโครงการปลูกเพ่ิมอย่าง
ต่อเนื่อง (+) 

    

5. ท่านเห็นว่าทุกคนควรร่วมมือกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องและ
จัดท าโครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพราะป่าไม้สร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับคนทั้งโลก (+) 

    

6. การสร้างป่าเปียกเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการป้องกันไฟป่าจึงควรร่วมมือกันส าหรับท าฝายชะลอความ
ชุ่มชื้น (+) 

    

7. การปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง เป็นวิธีการ
อนุรักษ์ที่ได้ผลดีและมีประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ า (+) 

    

8. การปลูกป่าในใจคน เป็นการสร้างจิตส านึกให้คนรักต้นไม้
เป็นสิ่งส าคัญที่ควรกระท าก่อนไปปลูกต้นไม้ลงในดินเป็นอย่าง
ยิ่ง (+) 
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ข้อความ 
 

คะแนน 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 +1  
9. การปลูกต้นไม้มาก ๆ ในบริเวณบ้านที่พักอาศัยเป็นสิ่งที่ไม่
ควรท า เพราะจะแย่งก๊าซออกซิเจนตอนกลางคืน (–) 

    

10. ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมการใช้ผักตบชวาน าไปบ าบัดน้ าเสีย
ซึ่งเป็นการประหยัดและช่วยท าให้น้ าใสสะอาดได้ (+) 

    

11. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก 
ไม่จ าเป็นต้องประหยัดน้ า (-) 

    

12. ท่านเห็นด้วยกับประเพณีแห่นางแมวเป็นวิธีการที่ช่วยท า
ให้ฝนตกได้ (-) 

    

13. แนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีแหล่งน้ า 30 % 
เป็นสิ่งที่ดีและควรท าตามแบบอย่าง (+) 

    

14. ท่านเห็นว่าโครงการแก้มลิง เป็นการบริหารจัดการน้ าที่ดี
ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ าท่วมได้ (+) 

    

15. ท่านเห็นว่าการปลูกต้นไม้เป็นการช่วยอนุรักษ์น้ า เพราะ 
จะท าให้ฝนตกมากข้ึน (+) 

    

16. ท่านเห็นว่าฝายชะลอน้ าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมี
ความส าคัญความส าคัญต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และป้องกัน 
ไฟป่า (+) 

    

17. ท่านเห็นว่า หญ้าแฝกช่วยป้องกันการพังทลายของดินได้ 
(+) 

    

18. ท่านเห็นว่า น้ ามันไบโอดีเซลเหมาะสมที่จะใช้ (+)     
19. ท่านเห็นว่า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเชื้อเพลิง
อัดแท่ง เป็นพลังงานทดแทนที่ควรศึกษาไว้ (+) 

    

20. ท่านเห็นว่า การติดป้าย “ปิดไฟ” ทุกครั้งก่อนออกจาก
ห้องเป็นสิ่งที่ควรท า (+) 

    

21. ท่านเห็นว่า น้ าหมักชีวภาพน าไปเป็นปุ๋ยบ ารุงดินได้ (+)     
22. พืชผักผลไม้ เศษอาหาร น ามาท าปุ๋ยหมักได้ (+)     
23. น้ าส้มควันไม้ไม่ได้ช่วยก าจัดปลวก มด และแมลงที่ท าลาย
พืชได้ (-) 

    

24. ท่านเห็นว่า การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในครัวเรือนเป็นสิ่ง
ที่ควรน าไปใช้ (+) 

    

25. การมีเหตุผลในการซื้อของใช้จะช่วยให้เราลดการใช้ของ
ฟุ่มเฟือยได้ 

    



234 

แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการให้คะแนน 
 

ค าชี้แจง ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเที่ยงตรง 
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 - 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบสอบถามนั้นวัดไม่ได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
โปรดเขียนเครื่องหมาย (√) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้อง

หรือถูกต้องเพียงใด 
 

ข้อความ 
 

คะแนน 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1. ท่านได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งมีผลดีต่อตนเองและครอบครัว 

    

2. ท่านได้แนะน าเพ่ือนให้ซื้อสิ่งของเท่าท่ีจ าเป็นที่จะใช้
เท่านั้น 

    

3. ท่านคิดว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเพ่ือรับ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทุก
คนควรท า 

    

4. ท่านพ่ึงตัวเองเป็นเบื้องต้นและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจและด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

    

5. ท่านปลูกผักสวนครัวในพ้ืนที่รอบบ้านและแบ่งให้
เพ่ือนบ้านโดยไม่ต้องซื้อ 

    

6. ท่านแนะน าเพ่ือนนักศึกษาช่วยกันรณรงค์ปลูกพืช 
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

    

7. ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านของท่านร่วมมือกันปลูก
พืชผักสวนครัวไว้ในพ้ืนที่ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านเพ่ือ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

    

8. การปลูกพืชตระกูลถั่วจัดว่าเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุ
ให้กับดิน จึงควรร่วมมือกันปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบ ารุง
ดิน 
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ข้อความ 
 

คะแนน 
การพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 +1  
9. การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพมีคุณภาพสู้ปุ๋ยเคมี
ไม่ได้ จึงควรส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช (เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต) 

    

10. ท่านรับประทานผลไม้แล้วได้เก็บเมล็ดพันธุ์และน า
เมล็ดไปขยายพันธุ์ 

    

11. ท่านได้ร่วมมือกันขยายพันธุ์ไม้ไว้แจกและเผยแพร่
ให้ทุกคนน าไปปลูกท่ีบ้านและในชุมชน หมู่บ้าน 

    

12. ท่านได้ร่วมมือกันจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้คน
ในชุมชนรักษาป่าเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

13. ท่านปลูกต้นไม้เพ่ิมในชุมชนเพื่อปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่คนรุ่นหลัง 

    

14. ท่านเก็บเงินออมไว้อยู่เสมอเพ่ือส ารองใช้ยาม
จ าเป็น 

    

15. ท่านปลูกต้นไม้ทั้งที่บ้านและที่ส่วนรวมเป็นประจ า     
16. ท่านเคยท าฝายชะลอความชุ่มชื้นบ้างหรือไม่     
17. ในชีวิตประจ าวันท่านใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อ
อนุรักษ์น้ า เช่น น้ าซักผ้าน ามารดน้ าต้นไม้ 

    

18. ที่บ้านของท่านบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงสู่สาธารณะ     
19. ท่านเคยน าผักตบชวา บัว มาใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย     
20. ท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์ดิน     
21. ท่านใช้สารเคมีปราบวัชพืช เช่น ฉีดยาฆ่าหญ้า      
22. ท่านเดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางในระยะใกล้
บ้างหรือไม่ 

    

23. ท่านใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์     
24. ท่านปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อออกจากห้องทุกครั้ง     
25. ท่านน าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ
เชื้อเพลิงอันแท่งมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
ตนเอง 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแบบ
สัมภาษณ์สภาพปัญหาความต้องการในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  

ประเด็นค าถาม 
คะแนนความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. ประเด็นด้านสถานที่เรียนรู้ 1 0 1 1 1 0.8 
2. ประเด็นด้านการบริหารและด าเนินงาน 1 0 1 1 1 0.8 
3. ประเด็นด้านหลักสูตร 1 1 1 1 1 1 
4. ประเด็นสัมภาษณ์ด้านการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 
5. ประเด็นด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อ
การเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 

6. ประเด็นด้านวิทยากร 1 1 1 1 1 1 
7. ประเด็นด้านการวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1 
8. ประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 1 1 1 1 1 1 
9. แนวคิดหรือทฤษฎีอะไรบ้างในการจัด
ศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

1 1 1 1 1 1 

10. วิธีการจัดการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ 

1 1 1 1 1 1 

11. การจัดฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายใน
ศูนย์ มีอะไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1 

12. หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีก่ี
หลักสูตร 

1 1 1 1 1 1 

13. กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มี
อะไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1 

14. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 

15. การวัดผล ประเมินผล และติดตามผล 1 1 1 1 1 1 
16. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 1 0 1 1 1 0.8 

รวม 16 13 16 16 16 0.96 
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สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบ (IOC) ของ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 

ที่ รายการเนื้อหา 

คะแนนความเห็นสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 R  

IOC ความหมาย 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 องค์ประกอบของรูปแบบ 
มีความครอบคลุม 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

2 ความเป็นมาและความส าคัญของ
รูปแบบมีความชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

3 แนวคิด และทฤษฎี ที่น ามาใช้ใน
การสร้างรูปแบบมีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

4 มีวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

5 ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

6 คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ฯ มีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

7 กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

8 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมไปใช้ มีความเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

9 เนื้อหาของรูปแบบ มีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

10 การประเมินรูปแบบ มีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

รวม 0.92 สอดคล้อง 
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สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (IOC) ของ
แบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 

ข้อค าถาม 
คะแนนความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมาย
ตรงกับข้อใด 

1 1 1 1 1 1 

2. คุณธรรมด้านใดที่มีความส าคัญกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 

1 1 1 1 1 1 

3. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เหมาะสมกับกลุ่มใดมากท่ีสุด 

1 1 1 1 1 1 

4. การใช้ชีวิตประจ าวันที่กล่าวว่า พออยู่พอกิน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับ
ข้อใด 

1 1 1 1 1 1 

5. “การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต” ข้อความ
ดังกล่าว 

1 0 1 1 1 0.8 

6. การป้องกันดินเสื่อมโทรมและการพังทลาย
ของดิน ควรปฏิบัติอย่างไร 

1 0 1 1 1 0.8 

7. โครงการในพระราชด าริ “แกล้งดิน” ตรง
กับข้อใด 

1 1 1 1 1 1 

8. วิธีการห่มดิน ตรงกับการกระท าในข้อใด 1 1 1 1 1 1 
9. การกระท าในข้อใดท าให้เกิดผลเสียต่อดิน 1 1 1 1 1 1 
10. วิธีการในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินที่ดีที่สุด 1 1 1 1 1 1 
11. โครงการแก้มลิงในพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์
ตามข้อใด 

1 1 1 1 1 1 

12. แก้มลิงขนาดใหญ่ คือ สระน้ าหรือบึงขนาด
ใหญ่ ที่รวบรวมน้ าฝนกักเก็บไว้เพ่ือลงสู่ที่ใด 

1 0 1 1 0 0.6 

13. การสร้างฝายชะลอน้ า มีประโยชน์ในด้าน
ใดมากที่สุด 

1 1 1 1 1 1 

14. การแก้ปัญหาน้ าขาดแคลนในการเกษตร
โดยการใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับ
ข้อใด 

1 1 1 1 1 1 

15. การสร้างป่าเปียก ข้อใดไม่ถูกต้อง 1 1 1 1 1 1 
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สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของ
แบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติ (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

16. แนวพระราชด าริการสร้างป่าเปียก มี
พระราชประสงค์เพ่ืออะไร 

1 1 1 1 1 1 

17. พระราชด ารัส “การปลูกต้นไม้ในใจ
คน” หมายถึงอะไร 

1 1 1 1 1 1 

18. การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นการช่วยลดภาวะ
โลกร้อนได้อย่างไร 

1 1 1 1 1 1 

19. การปลูกป่าทดแทนตามแนว
พระราชด าริ ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1 

20. ไบโอดีเซล ตรงกับข้อใด 1 0 1 1 1 0.8 
21. การใช้พลังงานที่ลดโลกร้อนดีที่สุดคือ
ข้อใด 

1 1 1 1 1 1 

22. แก๊สชีวภาพ (Biogas) ประกอบด้วย
แก๊สอะไรมากที่สุด 

1 0 1 1 1 0.8 

23. วัสดุที่ใช้ท าแก๊สชีวภาพที่ได้ผลดีคือ
อะไร 

1 1 1 1 1 1 

24. การเผาถ่านจากไม้ฟืนที่ได้จากการตัด
แต่งก่ิงไม้ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

1 1 1 1 1 1 

25. น้ าส้มควันไม้ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร 

1 1 1 1 1 1 

รวมเฉลี่ย 25 20 25 25 24 0.95 
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สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (IOC) 
แบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติ 

ข้อสัมภาษณ์/ประเด็นสนทนา 
คะแนนความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. การอนุรักษท์่านเห็นว่าป่าไม้เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ทุกคนในหมู่บ้านต้องร่วมมือกัน
ปฏิบัต ิ(+) 

1 1 1 1 1 1 

2. สิ่งที่ส าคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อนคือ 
การที่พ้ืนที่ป่าถูกท าลายลงไปมาก (+) 

1 1 1 1 1 1 

3. โลกยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ป่า
ไม้ เนื่องจากมีวัสดุทดแทนไม้ เช่น ไม้ฝา
เฌอร่า เฟอร์นิเจอร์พลาสติก (–) 

1 1 1 1 1 1 

4. ในปัจจุบันป่าไม้ลดลงเพราะมีการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง จึงต้องมีโครงการปลูกเพ่ิมอย่าง
ต่อเนื่อง (+) 

1 1 1 1 1 1 

5. ท่านเห็นว่าทุกคนควรร่วมมือกันปลูกป่า
อย่างต่อเนื่องและจัดท าโครงการอนุรักษ์ป่า
ไม้เพราะป่าไม้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
คนทั้งโลก (+) 

1 1 1 1 1 1 

6. การสร้างป่าเปียกเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันไฟป่าจึงควร
ร่วมมือกันส าหรับท าฝายชะลอความชุ่มชื้น 
(+) 

1 0 1 1 0 0.6 

7. การปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 
อย่าง เป็นวิธีการอนุรักษ์ที่ได้ผลดีและมี
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ า (+) 

1 1 1 1 1 1 

8. การปลูกป่าในใจคน เป็นการสร้าง
จิตส านึกให้คนรักต้นไม้เป็นสิ่งส าคัญที่ควร
กระท าก่อนไปปลูกต้นไม้ลงในดินเป็นอย่าง
ยิ่ง (+) 

1 1 1 1 1 1 

9. การปลูกต้นไม้มาก ๆ ในบริเวณบ้านที่
พักอาศัยเป็นสิ่งทีไ่ม่ควรท า เพราะจะแย่ง
ก๊าซออกซิเจนตอนกลางคืน (–) 

1 1 1 1 1 1 
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สรุปผลวิ เคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (IOC) 
แบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติ (ต่อ) 

ข้อสัมภาษณ์/ประเด็นสนทนา 
คะแนนความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

10. ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมการใช้
ผักตบชวาน าไปบ าบัดน้ าเสียซึ่งเป็นการ
ประหยัดและช่วยท าให้น้ าใสสะอาดได้ (+) 

1 1 1 1 1 1 

11. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นมีฝน
ตกชุกไม่จ าเป็นต้องประหยัดน้ า (-) 

1 1 1 1 1 1 

12. ท่านเห็นด้วยกับประเพณีแห่นางแมว
เป็นวิธีการที่ช่วยท าให้ฝนตกได้ (-) 

1 0 1 1 1 0.8 

13. แนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มี
แหล่งน้ า 30 % เป็นสิ่งที่ดีและควรท าตาม
แบบอย่าง (+) 

1 0 1 1 0 0.6 

14. ท่านเห็นว่าโครงการแก้มลิง เป็นการ
บริหารจัดการน้ าที่ดีซึ่งจะช่วยป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมได้ (+) 

1 0 1 1 0 0.6 

15. ท่านเห็นว่าการปลูกต้นไม้เป็นการช่วย
อนุรักษ์น้ า เพราะ จะท าให้ฝนตกมากข้ึน 
(+) 

1 1 1 1 1 1 

16. ท่านเห็นว่าฝายชะลอน้ าเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์และมีความส าคัญความส าคัญต่อ
การอนุรักษ์ป่าไม้และป้องกันไฟป่า (+) 

1 1 1 1 1 1 

17. ท่านเห็นว่า หญ้าแฝกช่วยป้องกันการ
พังทลายของดินได้ (+) 

1 1 1 1 1 1 

18. ท่านเห็นว่า น้ ามันไบโอดีเซลเหมาะสม
ที่จะใช้ (+) 

1 0 1 1 0 0.6 

19. ท่านเห็นว่า พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม และเชื้อเพลิงอัดแท่ง เป็น
พลังงานทดแทนที่ควรศึกษาไว้ (+) 

1 1 1 1 1 1 

20. ท่านเห็นว่า การติดป้าย “ปิดไฟ” ทุก
ครั้งก่อนออกจากห้องเป็นสิ่งที่ควรท า (+) 

1 1 1 1 1 1 

21. ท่านเห็นว่า น้ าหมักชีวภาพน าไปเป็นปุ๋ย
บ ารุงดินได ้(+) 

1 1 1 1 1 1 
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สรุปผลวิ เคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (IOC) 
แบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติ (ต่อ) 

ข้อสัมภาษณ์/ประเด็นสนทนา 
คะแนนความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

22. พืชผักผลไม้ เศษอาหาร น ามาท าปุ๋ย
หมักได้ (+) 

1 1 1 1 1 1 

23. น้ าส้มควันไม้ไม่ได้ช่วยก าจัดปลวก มด 
และแมลงที่ท าลายพืชได้ (-) 

1 1 1 1 1 1 

24. ท่านเห็นว่า กาท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้
ในครัวเรือนเป็นสิ่งที่ควรน าไปใช้ (+) 

1 0 1 1 0 0.6 

25. การมีเหตุผลในการซื้อของใช้จะช่วยให้
เราลดการใช้ของฟุ่มเฟือยได้ 

1 1 1 1 1 1 

รวมเฉลี่ย 25 19 25 25 20 0.91 
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สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (IOC) 
แบบสอบถามการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติ 

ข้อค าถาม 
คะแนนความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. ท่านได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งมีผลดีต่อ
ตนเองและครอบครัว 

1 1 1 1 1 1 

2. ท่านได้แนะน าเพ่ือนให้ซื้อสิ่งของเท่าท่ี
จ าเป็นที่จะใช้เท่านั้น 

1 0 1 1 1 0.8 

3. ท่านคิดว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัวเองเพ่ือรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรท า 

1 0 1 1 0 0.6 

4. ท่านพ่ึงตัวเองเป็นเบื้องต้นและใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจและด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 

1 1 1 1 1 1 

5. ท่านปลูกผักสวนครัวในพ้ืนที่รอบบ้าน
และและแบ่งให้เพ่ือนบ้านโดยไม่ต้องซื้อ 

1 1 1 1 1 1 

6. ท่านแนะน าเพ่ือนนักศึกษาช่วยกัน
รณรงค์ปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

1 1 1 1 1 1 

7. ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านของท่านร่วมมือ
กันปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในพ้ืนที่ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

1 0 1 1 0 0.6 

8. การปลูกพืชตระกูลถั่วจัดว่าเป็นการเพ่ิม
อินทรียวัตถุให้กับดิน จึงควรร่วมมือกันปลูก
พืชตระกูลถั่วเพื่อบ ารุงดิน 

1 1 1 1 1 1 

9. การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพมี
คุณภาพสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ จึงควรส่งเสริมให้ใช้
ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช (เพ่ือเพ่ิมผลผลิต) 

1 0 1 1 1 0.8 

10. ท่านรับประทานผลไม้แล้วได้เก็บเมล็ด
พันธุ์และน าเมล็ดไปขยายพันธุ์ 

1 0 1 1 1 0.8 

11. ท่านไดร้่วมมือกันขยายพันธุ์ไมไ้ว้แจก
และเผยแพร่ให้ทุกคนน าไปปลูกที่บ้านและ
ในชุมชน หมู่บ้าน 

1 0 1 1 0 0.6 
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สรุปผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (IOC) 
แบบสอบถามการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติ(ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

12. ท่านไดร้่วมมือกันจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ใหค้นในชุมชนรักษาป่าเพ่ือความสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 0 1 1 0 0.6 

13. ท่านปลูกต้นไม้เพิ่มในชุมชนเพื่อปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่
คนรุ่นหลัง 

1 0 1 1 1 0.8 

14. ท่านเก็บเงินออมไว้อยู่เสมอเพ่ือส ารองใช้
ยามจ าเป็น 

1 1 1 1 1 1 

15. ท่านปลูกต้นไม้ทั้งที่บ้านและที่ส่วนรวมเป็น
ประจ า 

1 0 1 1 0 0.6 

16. ท่านเคยท าฝายชะลอความชุ่มชื้นบ้างหรือไม่ 1 1 1 1 1 1 
17. ในชีวิตประจ าวันท่านใช้น้ าอย่างประหยัด
เพ่ืออนุรักษ์น้ า เช่น น้ าซักผ้าน ามารดน้ าต้นไม้ 

1 1 1 1 1 1 

18. ที่บ้านชองท่านบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงสู่
สาธารณะ 

1 0 1 1 1 0.8 

19. ท่านเคยน าผักตบชวา บัว มาใช้ในการบ าบัด
น้ าเสีย 

1 0 1 1 0 0.6 

20. ท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกต้นไม้เพ่ือ
อนุรักษ์ดิน 

1 1 1 1 1 1 

21. ท่านใช้สารเคมีปราบวัชพืช เช่น ฉีดยาฆ่า
หญ้า  

1 0 1 1 1 0.8 

22. ท่านเดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางใน
ระยะใกล้บ้างหรือไม่ 

1 1 1 1 1 1 

23. ท่านใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ 1 0 1 1 1 0.8 
24. ท่านปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อออกจากห้องทุกครั้ง 1 1 1 1 1 1 
25. ท่านน าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
และเชื้อเพลิงอันแท่งมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของตนเอง 

1 0 1 1 0 0.6 

รวมเฉลี่ย 25 11 25 25 18 0.83 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 

Reliability Statistics 
KR-20's Alpha N of Items 

.940 25 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale 

Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

KR-20's Alpha 
if Item 

Deleted 
ปรัชญา 16.7667 49.220 .766 .936 
คุณธรรม 16.5667 51.357 .595 .938 
น้อมน า 16.6667 49.540 .788 .936 
การใช้ชีวิต 16.7333 50.754 .549 .939 
การเตรียมตัว 16.5667 51.357 .595 .938 
การป้องกันดิน 16.8333 50.144 .607 .938 
โครงการแกล้งดิน 16.6333 51.413 .508 .939 
วิธีการห่มดิน 16.7667 49.220 .766 .936 
การเกิดผลเสียดิน 16.7667 50.668 .548 .939 
การอนุรักษ์ดิน 16.7667 49.151 .777 .936 
โครงการแก้มลิง 16.7333 51.030 .507 .939 
แก้มลิงขนาดใหญ่ 16.7000 50.631 .585 .938 
การสร้างฝาย 16.7000 52.286 .330 .942 
แก้ปัญหาน้ า 16.5667 51.289 .608 .938 
การสร้างป่าเปียก 16.6333 51.482 .496 .939 
แนวพระราชด าริ 16.5667 51.289 .608 .938 
การปลูกต้นไม้ในใจคน 16.7667 50.323 .599 .938 
การอนุรักษ์ป่าไม้ 16.7000 50.010 .683 .937 
การปลูกป่า 16.7667 50.806 .527 .939 
ไบโอดีเซล 16.7667 50.047 .641 .937 
การใช้พลังงาน 16.7333 50.823 .538 .939 
แก๊สชีวภาพ 16.6667 50.437 .641 .938 
วัศดุท่ีใช้ท าแก๊ส 16.7667 50.668 .548 .939 
การเผาถ่านไม้ฟืน 16.7000 50.010 .683 .937 
น้ าส้มควันไม้ 16.7667 50.185 .620 .938 
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ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 

แบบทดสอบความรู้ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น 
ข้อที่ 1 0.63 0.77 0.94 
ข้อที่ 2 0.83 0.60 0.94 
ข้อที่ 3 0.73 0.80 0.94 
ข้อที่ 4 0.67 0.55 0.94 
ข้อที่ 5 0.83 0.60 0.94 
ข้อที่ 6 0.57 0.61 0.94 
ข้อที่ 7 0.77 0.51 0.94 
ข้อที่ 8 0.63 0.77 0.94 
ข้อที่ 9 0.63 0.55 0.94 
ข้อที่ 10 0.63 0.78 0.94 
ข้อที่ 11 0.67 0.51 0.94 
ข้อที่ 12 0.70 0.59 0.94 
ข้อที่ 13 0.70 0.33 0.94 
ข้อที่ 14 0.83 0.61 0.94 
ข้อที่ 15 0.77 0.50 0.94 
ข้อที่ 16 0.83 0.61 0.94 
ข้อที่ 17 0.63 0.60 0.94 
ข้อที่ 18 0.70 0.68 0.94 
ข้อที่ 19 0.63 0.53 0.94 
ข้อที่ 20 0.63 0.64 0.94 
ข้อที่ 21 0.67 0.54 0.94 
ข้อที่ 22 0.73 0.64 0.94 
ข้อที่ 23 0.63 0.55 0.94 
ข้อที่ 24 0.70 0.68 0.94 
ข้อที่ 25 0.63 0.62 0.94 

ทั้งฉบับ 0.94 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.904 .915 25 
 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
การอนุรักษ์ท่านเห็น 4.0000 .83045 30 
สิ่งที่ส าคัญ 4.0000 .83045 30 
โลกยุคปัจจุบัน 1.6667 1.02833 30 
ปัจจุบันป่าไม้ 3.9333 1.31131 30 
ท่านเห็นว่าทุกคน 3.9667 .80872 30 
การสร้าป่าเปียก 3.3000 1.39333 30 
การปลูกป่า3อย่าง 3.4667 1.00801 30 
การปลูกป่าในใจคน 3.9333 .82768 30 
การปลูกต้นไม้ 2.9333 1.31131 30 
การใช้ผักตบชวา 3.2667 1.38796 30 
ไทยอยู่ในเขตร้อน 3.9667 .85029 30 
ประเพณีแห่นางแมว 3.9000 .84486 30 
แหล่งน้ า 30 3.8000 1.06350 30 
แก้มลิง 4.3000 .74971 30 
ปลูกต้นไม้อนุรักษ์น้ า 2.4667 .81931 30 
ฝายชะลอน้ า 3.0000 1.36458 30 
หญ้าแฝกป้องกัน 4.9333 .25371 30 
น้ ามันไบโอดีเซล 4.6333 .71840 30 
พลังงานแสงอาทิตย์ 4.0667 .98027 30 
การติดป้ายปิดไฟ 3.8000 1.21485 30 
น้ าหมักชีวภาพ 4.7000 .53498 30 
พืชผักผลไม้ 3.8667 .81931 30 
ส้มควันไม้ 3.7667 .77385 30 
การท าผลิตภัณฑ์ 3.9667 .85029 30 
เหตุผลในการซื้อ 3.8000 .84690 30 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.918 .922 25 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
ท่านได้น้อมน า 4.6667 .60648 30 
ท่านได้แนะน า 3.6667 1.49328 30 
ท่านคิดว่าต้องสร้าง 4.4333 1.00630 30 
ท่านพ่ึงตัวเอง 4.1333 .62881 30 
ท่านปลูกผักสวนครัว 4.5000 .90019 30 
ท่านแนะน าเพ่ือน 3.4333 1.47819 30 
ทุกครัวเรือน 3.4667 1.45586 30 
การปลูกพืชตระกูลถั่ว 2.7000 1.46570 30 
การใช้ปุ๋ยหมัก 3.2333 1.56873 30 
รับประทานผลไม้ 3.8000 .92476 30 
ท่านได้ร่วมมือกันขยาย 2.6000 1.47625 30 
ท่านได้ร่วมมือกันจัด 2.3333 1.64701 30 
ท่านปลูกต้นไม้ชุมชน 3.1667 1.46413 30 
ท่านเก็บเงินออม 3.5333 1.35782 30 
ท่านปลูกต้นไม้ที่บ้าน 2.7000 1.34293 30 
ท่านเคยท าฝายชะลอ 2.7000 1.48904 30 
ท่านใช้น้ าประหยัด 3.3000 1.23596 30 
ท่านบ าบัดน้ าเสีย 2.9667 1.56433 30 
ท่านใช้ผักตบบ าบัดน้ า 2.4667 1.67607 30 
ท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3.7667 1.52414 30 
ท่านใช้เคมีปราบวัชพืช 2.7000 1.36836 30 
ท่านเดินกับใช้จักรยาน 3.6667 1.24106 30 
ท่านใช้พลังงานโซล่า 2.4000 1.56690 30 
ท่าปิดไฟปิดแอร์ 2.7000 1.44198 30 
ท่านใช้พลังงานต่างๆ 2.7000 1.44198 30 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 
เรื่อง  ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายกสิกรรม

ธรรมชาติ เวลา 8 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สาระส าคัญ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน
มานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี 
“สติ ปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายความหมายและความเป็นมาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในครัวเรือนได้ถูกต้อง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
เนื้อหา 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติตนในการใช้จ่ายอย่างประหยัด อดออม มีความ
เพียงพอ พออยู่พอกิน และพอใช้ ในการด ารงชีวิตในประจ าวันมีความพอเพียงในครอบครัวชุมชนมี
ความเข้มแข็งช่วยตนเองได้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนในศาสนามีสังคมที่
สงบสุขกินดีอยู่ดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

 
การทดสอบก่อนการเรียนรู้  ก่อนเริ่มการเรียนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดความรู้ เจตคติและการ
ปฏิบัติ 
 
กิจกรรมการเรียน   

1. ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม  
1.1 วิทยากรน าผู้เรียนที่เข้าร่วมการเรียนรู้ กราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือน้อมร าลึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ได้ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ดีมีสุข 

1.2 วิทยากรเกริ่นน าเรื่องความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยอัญเชิญ
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้า
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เฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541 

2. ขั้นเสนอความรู้ใหม่  
2.1  วิทยากรบรรยายเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.2 ชม วีดิทัศน์ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.วิวัฒน์  ศัลยก าธร 
2.3 ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการชมวีดิทัศน์ 
2.4 วิทยากรบรรยายเรื่องวิถีสุขภาพแบบพอเพียงของชาวกสิกรรมธรรมชาติ 
2.5 วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 13 คน ส าหรับปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่มในฐานการเรียนรู้ที่ 1 โดยให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง 
2.6 ลงปฏิบัติ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ฐานคนมีน้ ายา โดยกลุ่มที่ 1 ท าน้ ายาอเนกประสงค์ 

กลุ่มท่ี 2 ท าสบู่เหลว และกลุ่มท่ี 3 ท าน้ ายาล้างจาน  
2.7 ฐานคนรักษ์สุขภาพ ให้ทุกคนฝึกความกตัญญูตอบแทนคุณผู้ให้ค้ าจุนชีวิต ฝึกวินัย 

เริ่มจากเท้าให้จัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.8 ฐานเรียนรู้ที่ 3 ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ตอบแทนแม่โพสพ ด้วยการกินอาหารให้

หมดจาน ฝึกวินัย  
3. ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่  (2 ชั่วโมง) 

3.1 ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากวีดิทัศน์ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม ฐานการเรียนรู้คนมีน้ ายา ฐานการเรียนรู้คนรักษ์

สุขภาพ และฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ 
3.3 วิทยากรและผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติทั้ง 3 

ฐานการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเองที่บ้าน และน าความรู้ที่ได้รับสร้างรายได้ภายใน
ครอบครัว 

 
4. ขั้นสรุป 

 วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- วิถีสุขภาพแบบพอเพียง 
- ขั้นตอนการท าน้ ายาอเนกประสงค์ ท าสบู่เหลว ท าน้ ายาล้างจาน 
- คนไทยผูกพันนับถือและบูชาข้าว เรียกว่า แม่โพสพ เทพธิดาประจ าต้นข้าว ค า

อธิษฐาน ในระหว่างหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนผืนนา ค าท่ี 1 กล่าวว่า “ท าบุญ” ค าท่ี 2 “ท าทาน” ค าท่ี 3 
“เลี้ยงชีวิต” 

 
5. ขั้นประยุกต์ใช้ 

ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างพอเพียงในชีวิตประจ าวัน เช่น การท าบัญชี
รายรับรายจ่าย การดูแลสุขภาพตนเอง ด้านอาหาร ทานอาหารให้หมดจาน การพัฒนาจิตด ารงชีวิต
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อย่างมีสติ และท าน้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาอเนกประสงค์ ใช้ภายในครัวเรือน และน าไป
ประกอบอาชีพเป็นรายได้และรู้จักคุณค่าของแม่โพสพ 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1. วีดิทัศน์ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. วีดิทัศน์พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

แก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541 

3. ฐานการเรียนรู้คนมีน้ ายา ฐานการเรียนรู้คนรักษ์สุขภาพ และฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่
โพสพ 

4. อุปกรณ์การท าน้ ายาเอนกประสงค์ ท าสบู่เหลว และท าน้ ายาล้างจาน 
5. คู่มือการจัดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ตรวจผลงานจากการท าน้ ายาเอนกประสงค์ ท าสบู่เหลว และท าน้ ายาล้างจาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการฝึกอบรม 
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ใบความรู้ 
 

พระราชด ารัส 
พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541 
  

 
  

ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาชุมนุมกันในโอกาสใกล้จะถึงปีใหม่ ไม่ใช่ปีใหม่ เป็นปีใหม่ของ
เรา คือปีใหม่ของผู้พูด เพราะว่าพรุ่งนี้เริ่มศักราชใหม่ เริ่มอายุใหม่  นายกฯ ได้กล่าวสรุปชีวิตตั้ง  
50 กว่าปี ที่ได้ท างานท าการ และชมว่าได้ช่วยให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข มีความร่มเย็น  วันนี้ท่าน
ทั้งหลายมา ทั้งท่ีอยู่ข้างในข้างนอก มาเป็นจ านวนมาก นับว่าเป็นประวัติการณ์ การที่ได้ท าความเจริญ
หรือความสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนนั้น มิได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะปฏิบัติได้ ต้องร่วมมือ
กัน ผู้ใดมีความรู้ทางใดก็ควรจะใช้ความรู้ความสามารถนั้นเพ่ือสร้างความมั่นคง  ถ้ามีหลายคนที่มี
ความรู้อย่างเดียวกัน ก็ต้องร่วมมือกัน บางคนมีความรู้เหมือนกันแต่ความเห็นต่างกัน ดังนี้ก็จะต้อง
ปรึกษากันมากกว่าที่จะเถียงกัน ค าว่าปรึกษากับค าว่าเถียงนี่ต่างกัน ค าว่าเถียงใช้แต่อารมณ์ ค าว่า
ปรึกษาใช้ปัญญา ถ้าสามารถที่จะใช้ปัญญาปรึกษากัน จะได้ค าตอบ เพราะว่าความจริงนั้นมีอัน
เดียว ความเท็จมีหลาย หรือทางที่ผิดมีมากมาย แต่ความจริงทางที่ดี ส่วนมาก เป็นทางเดียวที่จะ
สามารถน าพาสู่ความส าเร็จ 

นายกฯ ได้กล่าวถึงกิจการต่าง ๆ เช่นเรื่องที่ได้กล่าวเมื่อปีที่แล้ว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในต ารา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอย่างอ่ืนแต่ไม่ใช้ค านี้ ปีที่แล้ว
พูดว่า เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาค าอ่ืนไม่ได้ และได้พูดอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติ
เพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ในคราวนั้น เมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจ
กัน แต่เมื่อไม่นาน เดือนที่แล้ว มีผู้ที่ควรจะรู้ เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา มาช้านานแล้ว  
มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น หมายความว่า 
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ถ้าท าได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และท าได้เพียงเศษหนึ่ง
ส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพ้ืนที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระท าต้องพูดเข้าใน
เรื่องเลย เพราะหนักใจว่า แม้แต่คนที่เป็นดอกเตอร์ก็ไม่เข้าใจ อาจจะพูดไม่ชัด แต่เมื่อกลับไปดูท่ีเขียน
จากที่พูด ก็ชัดแล้วว่าควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้ แม้จะเป็น
เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ หมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่ต้องท าทั้งหมด และขอเติมว่าถ้า
ท าทั้งหมดก็จะท าไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่ง หรือแม้หมู่บ้านหนึ่งท าเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็
จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหิน สมัยคนอยู่ในอุโมงค์หรือในถ้ า ซึ่งไม่ต้องอาศัยหมู่อ่ืน เพราะว่าหมู่อ่ืนก็
เป็นศัตรูทั้งนั้น ตีกัน ไม่ใช่ร่วมมือกัน จึงต้องท าเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละคนต้องหาที่อยู่ ก็หาอุโมงค์หา
ถ้ า ต้องหาอาหาร คือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ตามที่มี หรือไปใช้อาวุธที่ได้สร้างได้ประดิษฐ์เอง ไปล่า
สัตว์ กลุ่มท่ีอยู่ในอโุมงค์ในถ้ านั้น ก็มีเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอร์เซ็นต ์ก็ปฏิบัติได ้

แต่ต่อมาเมื่อออกจากถ้ า ในสมัยต่อมา ที่สร้างบ้านเป็นที่อาศัย ก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงเหลือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมา ซึ่งไม่ได้เป็นศัตรู เอาอะไร ๆ มา
แลกเปลี่ยนกัน เช่น คนที่มาจากไกล ผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ก็ซื้อด้วย
การแลกเปลี่ยนด้วยอาหาร เช่น ปลาที่จับได้ในบึง อย่างนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เวลาก้าวล่วง
มาอีก มาถึงปัจจุบันนี้ ถ้าคนที่อยู่ทั้งข้างนอกทั้งข้างในนี้ จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอร์เซ็นต์ 
คงท าไม่ได้ และถ้าส ารวจตัวเอง หรือเศรษฐกิจของตัวเอง ก็เข้าใจว่า จะเห็นได้ว่าไม่ได้ท า เข้าใจว่าท า
ได้ไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ เพราะว่าสิ่งที่ตนผลิตหรือท า ส่วนใหญ่ก็เอาไปแลกกับ
ของอ่ืนที่มีความจ าเป็น ฉะนั้นจึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็ควรจะพอและ
ท าได้ อันนี้เป็นข้อหนึ่ง ที่จะอธิบายค าพูดที่พูดมาเมื่อปีที่แล้ว ค าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง 
มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า
พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้ เมื่อ เท่าไหร่ 20  24 ปี เมื่อปี 2517 ถึง 2541 
นี้ ก็ 24 ปี ใช่ไหม วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทย
เวลานั้น ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชัก
จะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท าเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้  

ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่าง
อาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ  อันนี้ก็
ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปีที่แล้วตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็
ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็น Self-Sufficiency. (พ่ึงตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง  
แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้  กว้างขวางกว่า  Self-Sufficiency  คือ Self-Sufficiency นั้น
หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง) บางคนแปล
จากภาษาฝรั่งว่า ให้ยืนบนขาตัวเอง ค าว่ายืนบนขาตัวเองนี่ มีคนบางคนพูดว่าชอบกล ใครจะมายืนบน
ขา คนอ่ืนมายืนบนขาเรา เราก็โกรธ แต่ตัวเอง ยืนบนขาตัวเองก็ต้องเสียหลักหกล้มหรือล้มลง   
อันนี้ก็เป็นความคิดที่อาจจะเฟ่ืองไปหน่อย แต่ว่า เป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลว่า
พ่ึงตนเอง) หมายความว่าสองขาของเรานี่ ยืนบนพ้ืน ให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอ่ืน
มาใช้ส าหรับยืน แต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ
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ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ” มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความ
ว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง  
ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง เคยพูดว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าอยากจะไปนั่งบน
เก้าอ้ีของผู้ที่อยู่ข้าง ๆ เช่น นี้ไม่พอเพียง และท าไม่ได้ ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนกันแน่ เพราะว่า
อึดอัด จะท าให้ทะเลาะกัน เมื่อมีการทะเลาะกัน ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติ 
สิ่งที่พอเพียง ทางความคิดก็เหมือนกัน ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น ถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่ง และต้องการ
บังคับให้คนอื่นคิดอย่างเดียวกับตัว ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูก ก็ไม่สมควรท า ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ใช่
การปฏิบัติแบบพอเพียง ความพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว ความเห็นของตัว และ
ปล่อยให้อีกคนพูดบ้าง และมาพิจารณาว่าที่เขาพูด กับที่เราพูด อันไหนพอเพียง อันไหนเข้าเรื่อง  ถ้า
ไม่เข้าเรื่องก็แก้ไข เพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน ก็จะกลายเป็นการทะเลาะกัน จากการทะเลาะ
ด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุดก็น ามาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่ผู้ที่เป็นตัว
ละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรงได้ ซึ่งจะท าให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน 

ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะ
ต้องอธิบายค าว่าพอเพียงที่คนไม่เข้าใจเมื่อปีที่แล้ว และไม่เข้าใจจนกระทั่งถึงประมาณ 2-3 อาทิตย์
นี้ ที่แปลกที่สุด คนที่มาพูดก็นึกว่าเขาเข้าใจ เพราะว่าเป็นคนที่เคยได้คุยด้วยมาก และก็คุยในเรื่อง
พรรณอย่างนี้ เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความหมายของค าต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่วาย ฉะนั้นจึงต้องอธิบายอย่าง
กว้างขวางพอใช้ ไม่ทราบว่าวันนี้พูดเข้าใจหรือไม่ ถ้าพูดไม่เข้าใจวันนี้อาจจะต้องอธิบายต่อปีหน้า 
(เสียงหัวเราะ) เพราะน่าเบื่อถ้าต้องอธิบายต่อไปอย่างนี้ คนที่อยู่ต่อหน้านี่ก็ชักจะง่วง (เสียงหัวเราะ) 
แต่ว่านี่ก็ได้อธิบาย ที่ท่านทั้งหลายหัวเราะ ก็คงแปลว่าท่านก็เริ่มเข้าใจนิดหน่อย (เสียงหัวเราะ) ก็ดี
แล้ว เข้าใจนิดหน่อย ดีกว่าไม่เข้าใจ 

อันนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่นายกฯ ได้กล่าวว่าทรงท าอะไร ๆ ดี ๆ คล้าย ๆ ว่าท าอยู่ 
คนเดียว ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ท า คนอ่ืนท าด้วย ยกตัวอย่าง การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ เป็น
การกระท าของหลายคน ของเจ้าหน้าที่การพัฒนาส่วนหนึ่ง และของประชาชนเองที่ท าตามทฤษฎี
ใหม่  ทฤษฎีใหม่นี้เป็นทฤษฎีที่ได้กล่าวออกมา หรือได้แสดงออกมาเมื่อประมาณปี 2537 พิมพ์ลงไป
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น 3 ขั้น และพยายามที่จะท าให้สั้นที่สุด การท าให้สั้นที่สุดย่อมเข้าใจยาก แต่
ว่าเมื่อท าให้สั้นที่สุด และให้มีใจความก็น่าจะเข้าใจได้ จึงให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้ดู และให้เขาไปเลย  ไม่ได้นึก
ว่าทฤษฎีใหม่นี้จะไปปฏิบัติได้อย่างง่าย ๆ แต่ว่าผู้ที่รับทฤษฎีใหม่นี้ไปก็เกิดเข้าใจ และไปปฏิบัติได้ 

ทฤษฎีใหม่นี้เกิดขึ้นมาอย่างไร ก็มาจากการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติของคนอ่ืนด้วยตั้งแต่
ต้น ทฤษฎีใหม่นี้ ความจริงทางราชการได้ปฏิบัติมาหลายปีแล้ว ก่อนที่เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ตามที่
เรียกว่าทฤษฎีใหม่ในพระราชด าริ คือ การพัฒนาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอย่างในที่
เดียวกัน หรือผลัดปลูกหมุนเวียนกัน อย่างเช่นเขาปลูกข้าว หลังจากฤดูกาลข้าว เขาก็ปลูกถั่ว อย่างนี้
เป็นทฤษฎีใหม่แล้ว แต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นทฤษฎี ก็เลยได้หน้าว่าใช้ค าว่า ทฤษฎีใหม่  นี่เป็นความคิด
ขึ้นมา และยอมรับกันว่าเป็นทฤษฎี เมื่อยอมรับกันว่าเป็นทฤษฎี ก็ไปปฏิบัติต่อได้ 
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ที่เริ่มท าทฤษฎีใหม่นี้ ก่อนที่จะได้เรียกว่าเป็นทฤษฎีก็ท าที่สระบุรี ที่นั้นได้ไปหาซื้อที่ 15 ไร่ 
ซึ่งคุณภาพไม่ดี เงินที่ซื้อ 15 ไร่นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนตัว อันนี้ส่วนตัวแท้  ๆ ไม่ได้ไปเบิกจาก
งบประมาณแผ่นดิน หรือจากท่ีอ่ืน เป็นเงินส่วนตัวที่เก็บอยู่เป็นเงินสด จนมีคนล้อว่าเป็นเศรษฐีเงินสด 
ไม่ได้เป็นเศรษฐีที่ไปลงทุนกินดอกเบี้ย บางคนเขาต าหนิว่าท าไมเก็บเงินสด เก็บเงินสดไว้ในกระเป๋า 
เอาไว้ในห้องไม่ได้เอาไปไว้ที่ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ คนเขาก็บอกว่า การเก็บเอาไว้อย่างนั้น  
ไม่ถูกหลักเศรษฐกิจ ก็เลยเอาเงินเช่นนั้นไปซื้อที่ดิน คนอ่ืนที่เห็นดีในการไปซื้อที่ดินเพ่ือที่จะทดลองก็
มาสมทบทุน เป็นเอกชน เป็นเพื่อนเป็นฝูง ไปซื้อ 15 ไร่ และคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายจังหวัด ทั้งฝ่าย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ ก็ได้ร่วมไปท า ก็บอกว่าให้ไปขุดสระ เพราะท่ีนี่ยังไม่มีน้ า 

คนที่ขายที่นั้นเขาบอกว่ามีบริษัทหนึ่งเข้ามาแถวนี้จะมาขอซื้อ แต่ก็มีเงื่อนไขว่า ถ้าหาน้ าได้
เขาจะซื้อ ปรากฏว่าเขาขุด แล้วหาน้ าไม่ได้ อันนี้ก็แปลกเพราะว่าเมื่อซื้อที่ซึ่งห่างจากท่ีที่บริษัทนั้นเคย
จะมาซื้อเพียงประมาณ 200-300 เมตร เราไปขุดมีน้ า เรียกว่าเราดวงดี ขุดมีน้ าได้ เมื่อมีน้ าแล้ว ก็
สามารถที่จะน าน้ านั้นมาท าการเพาะปลูกตลอดปี เลี้ยงปลาก็ได้ เลยใช้ที่ 15 ไร่นี่ มาปลูกข้าว ปลูกผัก 
ปลูกต้นไม้ ต้นไม้ผล ปลูกสมุนไพรก็มี และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งหมดนี่ใน 15 ไร่นี้  คนก็บอกว่า แหม! 
ท าไมในที่แคบอย่างนี้ ท าได้ทุกอย่าง เมื่อท าไปปีหนึ่งก็ได้ผล ผลผลิตนั้นได้ให้นักเรียนที่โรงเรียนวัด 
และท่ีเหลือก็ยังขายไป ได้ก าไร 20,000 บาท 

แต่ที่บอกว่าการท านี่ไม่ได้ท าเองแท้ เพียงแต่พูดไปว่ามีทฤษฎีท าอย่างนั้น ๆ คนที่ท าก็คือ
ข้าราชการ และคนอ่ืนเข้ามาช่วยท า หมายความว่าต้องอาศัยเจ้ าหน้าที่ราชการ คนงานและ
นักวิชาการต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เขาไม่ค่อยคิดว่าจะท าในที่ 15 ไร่ ที่แห้งแล้งแบบนี้ได้ แต่ก็ท าได้  
ผู้วางแผนเองก็ทึ่งตัวเอง นี่พูดเหมือนว่า จะอวดตัวว่าเก่ง แต่ตกใจตัวเองว่าที่พูดไปใช้งานได้ จึงมาสรุป
เป็นทฤษฎีใหม่ เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่ก็ให้ไปที่มูลนิธิชัยพัฒนา แล้วเขียนข้างใต้ว่าเป็นทฤษฎีใหม่ของ
มูลนิธิชัยพัฒนา ต่อมาคนก็ได้เห็นว่าใช้ได้ และไปปฏิบัติได้ในที่ที่แห้งแล้ง เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าที่ท าที่
อ าเภอเขาวง กาฬสินธุ์ ที่ได้ผลดี ที่ตรงนั้นท า 12 ไร่ ภายในปีหนึ่งเขาก็มีข้าวกิน ครั้งแรกที่ไปเยี่ยมเขา
ไม่มีข้าวกิน มีเพียงไม่กี่เม็ดต่อรวง เมื่อชาวบ้านแถวนั้นเห็นว่าดี ก็ขอให้ช่วย ปีต่อไปก็เพ่ิมขึ้นเป็น  
10 ราย ปีต่อ ๆ ไปก็เป็น 100 และขยายออกไปในภาคอ่ืน ได้เป็นการปฏิบัติตามทฤษฎีและได้ผล 

เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่แล้ว ก็มาเข้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คนที่ท านี้ ต้องไม่ฟุ้งซ่าน 
ไม่ฟุ้งเฟ้อ ได้เขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่าล าบาก เพราะผู้ที่ปฏิบัติ ต้องมีความเพียร และต้องอดทน ไม่ใช่ว่า
ท าง่าย ๆ ไม่ใช่บอกว่าเป็นทฤษฎีของในหลวง แล้วจะท าได้สะดวก  และไม่ใช่ว่าท าได้ทุกแห่ง ต้อง
เลือกที่ ถ้าค่อย ๆ ท าไป ก็จะสามารถขยายความคิดของทฤษฎีใหม่นี้ไปได้ โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้ 
แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศ หรืออาจจะช่วยสภาพภูมิประเทศ โดยหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม ความจริง
ทฤษฎีใหม่ที่ปฏิบัติที่สระบุรีนั้นได้คิดก่อนที่บัญญัติทฤษฎี ที่สระบุรีนั้นได้ตั้งโครงการ ก่อนที่ตั้งมูลนิธิ
ชัยพัฒนา โครงการนี้เป็นคล้าย ๆ โครงการแรกของมูลนิธิ และก่อนที่เขื่อนป่าสักได้เริ่มต้น  นึกว่าที่
ตรงนั้นถ้าหากเขื่อนป่าสักส าเร็จ “ซึ่งเวลานี้ใกล้จะส าเร็จแล้ว” จะสามารถน าน้ ามาผ่านใกล้ที่ของ
ทฤษฎีใหม่นั้นได ้ถ้าคลองส่งน้ าผ่านมา ทฤษฎีใหม่นี้ก็จะสมบูรณ์ เพราะมีโครงสร้างรองรับไว้แล้ว และ
บริเวณที่ไม่ใช่บริเวณของทฤษฎีใหม่ เป็นของชาวบ้าน และปฏิบัติแบบเดียวกับที่ของทฤษฎีใหม่ ก็จะ
อยู่ดีมีกินมากขึ้น ถ้าท าโครงการอะไรที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ก็สามารถจะสร้างความ
เจริญให้กับเขตที่ใหญ่ขึ้นได้ เขตที่ใหญ่ ลงท้ายก็จะแผ่ทั่วประเทศได้ แต่เพ่ือการนี้จะต้องมีความ
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ร่วมมืออย่างดี ระหว่างทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ และนักปกครอง ดังนี้ ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะท าความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจ
ร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าท าโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ 

ต่อไปนี้ไปคนละเรื่อง เป็นเรื่องจากข่าวที่ฟัง หรือจากการอภิปราย  ถูกหรือไม่ถูก ต้องขอ
อภัย เพราะว่าเกิดความคิดส่วนตัว เวลาฟังเขาเถียงกัน เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องปลีกย่อย เขาพูดกันว่า 
คนที่เป็นนักธุรกิจส่งนอก บอกว่าเดี๋ยวนี้เงินบาทแข็งเกินไป แต่ก่อนนี้เงินบาทลอยไป ไม่ต้องมี
เครื่องบิน ไม่ต้องมีบอลลูนหรอก มันลอยขึ้นไป พวกท่ีหัวใสในทางเก็งราคา ก็เก็งราคาดอลลาร์  ไปซื้อ
ดอลลาร์เพราะทราบว่าจะลอย ก็ซื้อดอลลาร์มากมายทีเดียว เมื่อลอยก็ขายได้ก าไร  ถ้าซื้อล้านบาท ก็
ได้ก าไรกลับคืนมาสองล้านบาทภายในไม่ก่ีเดือน 

การที่เงินบาทขึ้น ๆ ลง ๆ นี้ รู้สึกว่าจะไม่ถูก ถ้าอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ เงินบาทมีความ
สม่ าเสมอ จะอยู่แค่ไหนก็ไม่เป็นไร ขอให้มีความม่ันคง คือไม่วูบวาบ ขึ้นแล้วลงมากเกินไป อยู่ตรงไหน
ก็ได้ ปัจจุบันนี้อยู่แถว 36 มาแตะ 35 บ้าง  ขึ้น ๆ ลง ๆ เพียง 10 สตางค์ 20 สตางค์ อย่างนี้ 
ไม่เป็นไร ถ้าเงินบาทอยู่อย่างเดี๋ยวนี้ นักธุรกิจที่ส่งนอกเขาบอกเขาแย่ เพราะว่าจะไม่สามารถผลิต
สินค้าเพ่ือที่จะไปขายต่างประเทศ แต่หารู้ไม่ว่า ผู้ที่ผลิตนั้นไม่ใช่ว่า เขาพอเพียง หรือประเทศพอเพียง 
เพราะต้องสั่งวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของสินค้านั้นมาจากต่างประเทศ ถ้าเงินขึ้นลง บางคนที่ไม่เก่ง
นัก ซื้อวัตถุดิบมาในราคาแพง แล้วขายสินค้าของเขาในราคาถูก คนเหล่านั้นก็ล่มจม  ส่วนใหญ่นัก
ธุรกิจธรรมดา ๆ ก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะขึ้น เมื่อไหร่จะลง ก็เลยผิดจังหวะ เขาก็ล่มจม ในวงการธุรกิจ
จึงบอกว่าล่มจม ส่วนผู้ที่เรียกว่าฉลาด หรือหัวใสเก็งราคา คือรู้ว่าเงินมีขึ้นมีลง ก็เล็งเอาตอนที่
เหมาะสม ซื้อวัตถุดิบมาในราคาถูก และขายสินค้าในราคาแพง  อย่างนี้ควบคุมไม่ได้ ก็ท าให้พวกนี้
สบาย 

ความจริงมีคนที่ยังสบายอยู่ไม่น้อย ถ้าเศรษฐกิจการคลัง อัตราแลกเปลี่ยนไม่วูบวาบเกินไป 
ทุกคนที่ขยัน ก็จะสามารถท าธุรกิจได้ดี ในระยะหลังนี้ทราบข่าวมาว่าเดือนนี้เศรษฐกิจดีขึ้น จะเอา
เกณฑ์อะไร ที่บอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้น ถ้าถามกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย์ ก็ไม่มีใคร
เชื่อ เขาบอกว่ารัฐมนตรีคลัง รัฐมนตรีพาณิชย์นี่ พูดอะไร เชื่อไม่ได้ ท่านพยายามพูดอธิบายจนกระทั่ง
ท่านไม่พูดแล้ว ท่านพูด ๆ ไม่มีใครฟัง ท่านก็ไม่พูด ที่ได้ถาม ไม่ใช่รัฐมนตรี ไม่ใช่กระทรวง ถาม
โหราจารย์ ไม่ใช่ถามว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี ถ้าถามโหราจารย์ว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีหรือยัง  
ก็ไม่มีใครเชื่ออีก หาว่างมงายไปฟังโหราศาสตร์ โหราจารย์นั้น ไม่ใช่บอกว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี 
โหราจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของโหราจารย์ดีขึ้น (เสียงหัวเราะ) ของตัวเองดี ไม่ใช่ของประเทศ 
ไม่ใช่ของนักธุรกิจ ไม่ใช่ของนักการเมือง ไม่ใช่ของฝ่ายค้าน ไม่ใช่ของฝ่ายรัฐบาล แต่ของตนเอง ของ
ท่านโหราฯ เองดี เอาเกณฑ์อะไรที่บอกว่าดี ก็เพราะว่ามีคนมาขอฤกษ์มากขึ้น เมื่อปีก่อนนี้ ท่าน
โหราจารย์แย่ ไม่มีใครมาขอฤกษ์ เลยไม่มีใครบ ารุงกิจการบอกว่าล่มจม แต่มาระยะหลังนี้ มีคนมาขอ
ฤกษ์ หมายความว่าเศรษฐกิจชักกระเตื้อง นี่เป็นเรื่องของเกณฑ์ ที่เราจะสามารถทราบว่าสถานการณ์
เป็นอย่างไร 

นี่เป็นความคิดความเห็นที่เป็นกลาง เพราะเป็นเรื่องของตัวท่านโหราจารย์เอง เป็น
ข้อเท็จจริง และก็เถียงไม่ได้ ฉะนั้นท าให้นึกดูว่า ถ้าเศรษฐกิจสม่ าเสมอดี มีแต่ดีขึ้นได้ จึงต้องรักษา
ความเป็นอยู่ที่ดี สถานการณ์ที่ดีต่อไป โดยรักษาอัตราแลกเปลี่ ยนที่สม่ าเสมอ ไม่มีปัญหาว่า
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ประเทศชาติจะรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ ทั้งนี้เพราะวิกฤตการณ์นี้มาจากความฟุ้งเฟ้อ หรือความโลภ 
ไม่อยากจะพูดว่าความทุจริต เพราะไม่จ าเป็นที่จะต้องมีความทุจริตก็แย่ได้เหมือนกัน  ยิ่งมีทุจริตก็ยิ่ง
แย่ เพราะว่าถ้ามีทุจริต ไม่มีใครท างานอะไรได้ ไม่มีใครเชื่อใคร แล้วผู้ที่จะพยายามท างานก็ไม่สามารถ
ท างาน เพราะกลัวทุจริต ข้อส าคัญอยู่ที่ว่า ถ้าไม่มีความสม่ าเสมอ ผู้ที่เป็นนักธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่
สุจริต ก็จะไม่สามารถกะงบประมาณ งบของตัวเอง จึงต้องค้าก าไรเกินควร เพ่ือไม่ให้ขาดทุน แต่มี
หลายคนที่พยายามท างานด้วยความไม่ฟุ้งเฟ้อได้พูดกับนักธุรกิจต่างประเทศ ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเชื่อชาว
ต่างประเทศ หรือนักเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศ บางคนก็เข้าข้างตัวเอง จะมาเรียกว่า มาขุดทองใน
เมืองไทย มีพวกที่เป็นอุตสาหกรรม ผู้ที่เป็นนักธุรกิจต่างประเทศเขาหัวเราะเลย เมืองไทยนี่ก าลัง
วุ่นวาย เขามาขุดทอง เพราะเมืองไทยยังมีทอง เมืองไทยยังเป็นสุวรรณภูมิ แต่ของเราเห็นทองแล้ว
โยนทิ้ง ก็เลยไม่ใช้ประโยชน์ ชาวต่างประเทศเห็นเราทิ้ง เขาก็เก็บ อันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ท าให้
เกิดความคิดขึ้นมา ที่พูดทั้งหมดนี้ ฟังแล้ว อาจจะน่ากลุ้มใจ แต่ถ้าดูอีกแง่หนึ่งก็อาจจะน่าสบายใจ  
น่าสบายใจ เพราะดูได้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเรียกว่าตรงไปตรงมา ด้วยความตั้งอกตั้งใจสักนิด
หนึ่ง “บอกว่าสักนิด” ก็พอ ไม่ต้องตั้งอกตั้งใจอย่างเคร่งเครียดมากเกินไป แต่ให้สม่ าเสมอ สม่ าเสมอนี้
ก็แบบเดียวกับที่พูดถึงพอเพียง สม่ าเสมอในทุกอย่าง พอเพียงในทุกอย่าง เมืองไทยรอดเพราะ
โครงสร้างของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทย ประชากรนี่ หมายถึงประชาชนที่อยู่ในกรุง 
ประชาชนที่อยู่ในชนบท ประชาชนที่อยู่ชายทะเล ประชาชนที่อยู่บนภูเขา ยังดี คนยังมีจิตใจที่กล้าคิด
กล้าท า ถ้าท าตามคุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมของคนหรือความดีของคน เมืองไทยสบาย ไม่ต้องให้
ต่างประเทศมาขุด แม้จะมีต่างประเทศมาขุด เขาก็ขุดให้เรา เขาก็แบ่งให้เราด้วย เราก็แบ่งให้เขา นี่ก็
เลยกลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ 1 ส่วน 4 หรือมากกว่าเศษ 1 ส่วน 4 ด้วยความพอเพียงที่
แปลว่า พอประมาณ และมีเหตุมีผล อันนี้ก็กลับมาถึงที่เศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยนึกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะ
น าไปคิดมีอีกเรื่องที่ได้พูดปีที่แล้ว และปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงไป คือเรื่องที่ท่านนายกฯ พูดเรื่องภัย
พิบัติน้ าท่วม ปีที่แล้วภัยพิบัติน้ าท่วมได้เกิดขึ้น แต่ปีนี้ไม่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพร ที่อ าเภอเมืองจังหวัด
ชุมพรนั้น ปีที่แล้วน้ าท่วม 2 ครั้ง และแต่ละครั้งเสียหายไปประมาณเกือบพันล้าน 2 ครั้ง ก็เสียหายไป
เกือบ 2 พันล้าน ปีนี้เสียไปไม่เท่าไหร่ เพราะไม่มีน้ าท่วม เสียส าหรับโครงการที่เล่าให้ฟังว่าไปขุดคลอง
ให้ครบถ้วน คลองชลประทาน เขาขุดไว้แล้ว แต่ไม่ทะลุ ถามเขาว่าเมื่อไหร่จะทะลุ เขาก็บอกว่าอีก  
2 ปี ตอนนั้นปลายปี 40 ปี 41 ปี 42 ก็จะยังท่วมอีก เพราะว่าคลองไม่ทะลุ จึงได้ท าโครงการให้ทะลุ
ภายในเดือนเดียว เงินไม่มีก็ให้ ปีที่แล้วบอกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และมูลนิธิชัยพัฒนาให้ไป 
จะให้คืนหรือไม่คืนไม่เป็นไร ลงท้ายได้คืน ได้เงินคืนจากประชาชนเอง และจากทางราชการ ประชาชน
เห็นว่าท าดี เขาก็บริจาค ปีที่แล้วบ่นว่าชาวชุมพรไม่ยอมบริจาค แต่ปีนี้ยอมบริจาคช่วย จึงสามารถท า
โครงการเพิ่มเติม นอกจากการป้องกันน้ าท่วม ได้ท าโครงการเพ่ิมเติมส าหรับการท าเกษตรที่ปลอดภัย 
และพอเพียงโดยใช้เงินที่ได้คืนมาตั้งกองทุน เพ่ือให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกได้เป็นกลุ่ม ๆ 

ในปีนี้ระยะหนึ่ง ถ้าวัดน้ าในจุดหนึ่ง มีสูงกว่าปีที่แล้ว แต่เมื่อผ่านโครงการมาแล้ว ท าให้ที่ที่
เคยท่วม ไม่ท่วม เพราะน้ าสามารถมาอยู่ในแก้มลิง อย่างที่อธิบายเรื่องแก้มลิงเมื่อปีที่แล้ว แก้มลิงของ
เรานี้ ที่จริงเป็นแก้มลิงธรรมชาติที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น และต้องบริหารให้ดี ลิงตัวนี้ตัวโตก็สามารถกัก
น้ าไว้ได้พอดี ถ้าบริหารดีแล้ว น้ าจะไม่ท่วม ปีนี้คนที่อยู่ข้างนอก ใกล้ทางที่เดินผ่านมาจากรถ  ถ้าลอง
หันหลังไปดู มีกรงลิง แล้วมีลิงอยู่ในนั้น ปีก่อนนี้ถามว่าเคยเห็นลิง ที่กินกล้วยไหม ก็ดูเหมือนไม่มีใคร
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เคยเห็น จึงเอาลิงมาให้ดู อยู่ในกรง หันหลังไปดูหน่อย ลิงนี้เวลาให้กล้วยให้เงาะกิน มันใส่ปากแล้วเก็บ
ไว้ในแก้ม ในแก้มลิง หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ กลืน น้ าที่อยู่ในแก้มลิงหนองใหญ่ที่ชุมพร ก็เป็นอย่างนั้น 
น้ าเข้ามา ๆ แล้วจึงค่อย ๆ ปล่อยออกไป เป็นอันว่าเมื่อเข้ามาเก็บไว้ น้ านั้นก็ไม่มาท่วมเมืองชุมพร เมื่อ
น้ าที่ลงมาลดลงก็ปล่อยออก ลิงนี้ก็เหมือนกัน ได้พยายามถ่ายรูปลิงที่กินกล้วย ตอนนั้นลิงไม่ได้อยู่ตรง
นั้น อยู่ที่ข้างสระกลม ให้ถั่วลิสง มันก็เอาเข้าปาก แก้มลิงก็ตุ่ยออกมา แต่ถ่ายไม่ค่อยทัน ถ่ายไม่ได้ 
เพราะว่ามีลูกกรงท าให้รูปไม่ชัด แต่คราวนี้มีอยู่ในกรงนี้ อาจจะสามารถถ่ายรูปลิงและแก้มของเขาให้
เห็นชัด แต่ท่านทั้งหลายที่ฟังเมื่อปีที่แล้ว เรื่องแก้มลิง คงได้ไปที่เขาดิน ดูลิงกินกล้วย กินเงาะ ก็คงได้
เห็นแก้มลิงมาแล้ว เพราะสนใจเรื่องลิงขึ้น 

ตอนนี้เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่พูดเมื่อปีที่แล้ว และที่นายกฯ ได้บอกว่า เป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติ
มา ฉะนั้น ก็คงสมควรแก่เวลาที่จะให้ท่านทั้งหลายไปพักผ่อนได้ วันนี้ท่านมาในบัญชีที่อ่านเมื่อตะกี้ 
สองหมื่นกับเก้า (20,009) คน  ก็ไม่รู้ว่าครบหรือไม่ครบ (เสียงหัวเราะ) เพราะว่าเดิมเป็น สองหมื่นกับ
เจ็ด (20,007) คน แต่มีคนมาเพ่ิมอีกสองคนเป็นสองหมื่นกับเก้า (20,009) คน คงอยากให้มีเลขที่เป็น
มงคล (เสียงหัวเราะ) ก็ขอขอบใจทุกคน ทั้งสองหมื่นกับเก้า (20,009) คน ที่มาให้พร และเป็นก าลังใจ 
ก็ขอให้ก าลังใจนี้สะท้อนกลับไปถึงแต่ละคน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ใครท า
อะไร มีหน้าที่อะไรก็ขอให้ท าได้อย่างดี และช่วยกัน ร่วมมือกัน ท าเพ่ือความสงบสุข และความเจริญ
ของประเทศและประชาชน 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค าชี้แจง 
1. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการเรียนรู้ออกเป็น  3  กลุ่ม 
2. ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการชมวีดิทัศน์ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 2.1 ความพอเพียง หมายถึง ………………………………………………………………………………………………. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  
 
2.2 สามห่วงสองเง่ือนไข หมายถึง .......................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.3 ความรู้คู่คุณธรรม หมายถึง …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง คนมีน้ ายา 

 
ค าชี้แจง 
1. ให้สมาชิกในฐานคนมีน้ ายา สรุปรายงานผลขั้นตอนการท าน้ ายาในฐานตนเอง 
2. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผล 
 

ฐานการเรียนรู้กลุ่มที่ 1 
“คนมีน้ ายา” 

เรื่อง ................................................................................................... .... 
 

1. ส่วนผสม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
2. วิธีการท า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
3. ผลงานที่ได้รับมีลักษณะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 



262 

ใบงานที่ 3 
ฐานการเรียนรู้กลุ่มที่ 2 

“คนรักษ์สุขภาพ” 
ค าชี้แจง 
1. ให้สมาชิกในฐานคนรักษ์สุขภาพ สรุปรายงานผล 
2. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผล 
 
1. รายชื่อโรคที่สามารถอบสมุนไพรได้ ได้แก่ ............................................................................... 

1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ……………………………………………………………………………..……………………………… 
1.4 …..………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 ………..…………………………………………………………………………………………………… 
1.6 ……………………………………………………………………………..……………………………… 

2. รายชื่อโรคที่ไมส่ามารถอบสมุนไพรได้ ได้แก่ ..................................................................................... 
2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ……………………….…………………………………………………………………..……………………………… 
2.4 …..………………………………….…………………………………………………………………………………… 
2.5 ………..………………………………………………………….……………………………………………………… 
2.6 ………………………………………………………………………………….………..……………………………… 

3. การท าลูกประคบ มีส่วนผสม ดังนี้ .................................................................................................... 
3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 …………………………………………………………….……………………………..……………………………… 
3.4 …..……………………………………………………………………….……………………………………………… 
3.5 ………..……………………………………………………………………………….………………………………… 
3.6 ……………………………………………………………………………..……………………….…………………… 

4. วิธีการท าลูกประคบ มีดังนี้ ………………………………………………………………………………………..………… 
.................................................................................................... ............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….……………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานที่ 4 
ฐานการเรียนรู้กลุ่มที่ 3 

“คนรักษ์แม่โพสพ” 
 

1. ข้าวเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาช้านาน ขณะที่หว่านพันธุ์ข้าว 3 ก า ต้องกล่าวว่า 
  

1.1 ก าที่ 1 กล่าวว่า …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 ก าที่ 2 กล่าวว่า ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1.3 ก าที่ 3 กล่าวว่า ........................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 
2. เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง หมายความว่า ……………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 

แบบทดสอบ 
 

ค าชี้แจง จงอธิบายอย่างละเอียด 
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง.................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
2. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่อะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3. ความรู้คูคุ่ณธรรม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4. “...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มี
ความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ท่ีจะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่า
จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรารักษา
ความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) ท่านเข้าใจอย่างไร 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
 
เรื่อง  การอนุรักษ์ดิน เวลา 4 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สาระส าคัญ 

มนุษย์เราจะใช้ที่ดินเพ่ือสนองความต้องการของตนตลอดเวลา  และนับวันจะถูกใช้หนักขึ้น
เรื่อย ๆ จนทุกวันนี้สภาพความสมดุลของดินในหลายพ้ืนที่ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป  การใช้ที่ดินผิด
ประเภท การท าลายผิวดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ท าลายป่า การใช้
ปุ๋ยเคม ีล้วนส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศด้วยการท าการเกษตรของเกษตรกร
ไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันมีการ “ปอกเปลือกเปลือยดิน” การเผาการใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นวิธีการที่ผิดธรรมชาติและท าลายธรรมชาติซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต การเกษตรที่ไม่ท าลายธรรมชาติไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน  ไม่เผา ไม่ใช้
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ 
ที่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นอันดับแรกและถือเป็นหัวใจส าคัญ  เพราะถือว่าดินเป็น
ต้นก าเนิดของชีวิตสังคมไทยในอดีตให้ความส าคัญของดินด้วยความเคารพบูชาดินเสมือน “แม่” เรียก 
“พระแม่ธรณี” การให้ความรักและเอาใจใส่พระแม่ธรณี โดยการห่มดินหรือการคลุมดินไม่เปลือยดิน 
โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือเศษพืชผลทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
วัตถุประสงค์ของเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายและสาธิตการห่มดินได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนและวิธีการแกล้งดินได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายการอนุรักษ์บ ารุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพได้อย่างถูกต้อง 

 
เนื้อหา 

“ปอกเปลือกเปลือยดิน” การเผาการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นพิษกับ
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นวิธีการที่ผิดธรรมชาติและท าลายธรรมชาติซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต 
การเกษตรที่ไม่ท าลายธรรมชาติไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน  ไม่เผา ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ ที่ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงบ ารุงดินเป็นอันดับแรกและถือเป็นหัวใจส าคัญ  เพราะถือว่าดินเป็นต้นก าเนิดของชีวิต
สังคมไทยในอดีตให้ความส าคัญของดินด้วยความเคารพบูชาดินเสมือน “แม่” เรียก “พระแม่ธรณี” 
การให้ความรักและเอาใจใส่พระแม่ธรณี โดยการห่มดินหรือการคลุมดินไม่เปลือยดิน โดยใช้ฟาง เศษ
หญ้า หรือเศษพืชผลทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และการปรุง 

“แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยการท าให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพ่ือเร่งปฏิกิริยาทางเคมี
ของดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารประกอบก ามะถัน ที่เรียกว่า “สารไพไรท์” ให้ท าปฏิกิริยากับออกซิเจน
ในอากาศ แล้วปลดปล่อยก ามะถันออกมา ท าให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น “แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” 
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จนกระทั่งถึงจุดที่พืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่สามารถเจริญงอกงามให้ผลผลิตได้ หลังจากนั้ นจึงให้หา
วิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ 

บ้านดินเป็นหนึ่งของการน าแนวคิดในการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างเป็นที่พักอาศัยพ้ืนถิ่น 
ซึ่งหมายถึงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เพ่ือให้
เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต เป็นสถาปัตยกรรมธรรมชาติ เพราะวัสดุที่น ามาใช้เป็นวัสดุที่ได้มาจาก
ธรรมชาติ สอดคล้องกับวิถีชีวิต หรืออาจเกิดจากการน าวัสดุมาใช้ให้เกิดการหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า 
คุณค่าของการสร้างบ้านดิน จึงอยู่ตรงการสร้างบ้านบนวิถีพ่ึงพาตนเอง ลดการซื้อหาปัจจัยจาก
ภายนอกชุมชน ท าให้มนุษย์ สรรพสัตว์สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและลงตัว บ้านดิน ถูกสร้าง
ขึ้นโดยการเปลี่ยนรูปจากดินให้เป็นบ้านเท่านั้น เมื่อเราสร้างขึ้นแล้วไม่พอใจเราสามารถรื้อและ
สร้างใหม่ได้ทันที บ้านดินจะเปลี่ยนกลับเป็นดินดังเดิมมีคนเคยกล่าวไว้ว่า “เมื่อรื้อลงบ้านดินสามารถ
ปลูกผักได้ทันท”ี บ้านดินจึงเป็นบ้านที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้   

1. ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม  
วิทยากรน าภาพข้อความพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน 
“การปรับปรุงที่ดินนั้น ต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดิน

ทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่ เพ่ือที่จะรักษาความชุ่มชื่นของผิวดิน” พร้อมอธิบาย 
2. ขั้นเสนอความรู้ใหม่  

2.1  วิทยากรบรรยายเรื่อง การอนุรักษ์ดิน โครงการแกล้งดิน การปลูกหญ้าแฝกกันการ
พังทลายของดิน  

2.2 วิทยากรบรรยายเรื่อง การห่มดิน 
2.3 ให้ชมวีดีทัศน์ ฟ้าห่มดิน เทปพเิศษ โดย ผู้ใหญ่สมศักดิ์  เครื่อวัลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน

เรื่องดิน 
2.4 วิทยากรบรรยายเรื่อง การท าปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งประโยชน์ 
2.5 วิทยากรบรรยายเรื่อง บ้านดิน 
2.6 ลงฐานฝึกปฏิบัติ ฐานห่มดิน และฐานท าปุ๋ย 

3. ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
3.1 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการอนุรักษ์ดิน เรื่อง การห่มดิน 
3.2 ผู้เรียนได้แนวทางการท าปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ในการรดน้ าต้นไม้ ใช้บ าบัดน้ า

เสีย โดยสามารถน าเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่มีในครัวเรือนมาท าปุ๋ยชีวภาพเองได้ 
4. ขั้นสรุป 

วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดิน เช่น การท า
ปุ๋ยชีวภาพ สูตรน้ าและสูตรแห้ง การห่มดิน 
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5. ขั้นประยุกต์ใช้ 
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าใบไม้ ใบหญ้า หรือฟางมาใช้ห่มดิน เพ่ือไม่ปอกเปลือก 

เปลือยดิน และท าปุ๋ยน้ าไว้ใช้เองในการบ าบัดน้ าเสีย กลิ่นเหม็นในท่อระบายน้ า 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1. วีดิทัศน์ เรื่อง ฟ้าห่มดนิ เทปพิเศษ โดย ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์  
2. วีดิทัศน์วิชาพ่ึงตนเอง ตอนปลดหนี้แก้จน ท าปุ๋ยแบบผู้ใหญ่สมศักดิ ์ เครือวัลย์ 
3. วัสดุการห่มดิน ได้แก่ ฟาง ใบไม้ 
4. วัสดุอุปกรณ์ท าปุ๋ยชีวภาพ ถังพร้อมฝาปิด กากน้ าตาล ผัก ผลไม้ และน้ า 
5. วัสดุอุปกรณ์ท าปุ๋ยแห้ง ได้แก่ มูลสัตว์ แกลบ น้ าหมักชีวภาพ 
6. ฐานห่มดิน ฐานการท าปุ๋ยแห้ง และปุ๋ยน้ า 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ดูผลงานการปฏิบัติในฐานเรียนรู้ 
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ใบงาน 
เรื่อง การอนุรักษ์ดิน 

 
ค าชี้แจง ให้เขียนรายงานผลการเรียนรู้ลงในช่องว่างต่อไปนี้ 
1. การบ ารุงดินให้ดินดีตามแนวกสิกรรมธรรมชาติ นั้นควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี พร้อมบอก
เหตุผล 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
2. การปลูกพืชบ ารุงดิน แล้วไถกลบลงดินเพื่อ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3. บ้านดิน มีข้อดีอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4. ประโยชน์ของการห่มดิน 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
5. จงบอกประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
6. แกล้งดิน หมายถึง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
 
เรื่อง  การอนุรักษ์น้ า เวลา 4 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สาระส าคัญ 

ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช นั้น น้ าเป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ถ้าขาดน้ าก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาแหล่งน้ าต่าง ๆ ไม่ให้
น้ าเสีย 
 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายการอนุรักษ์น้ าได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงวิธีการท าฝายชะลอน้ าได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนบอกวิธีการบ าบัดน้ าเสียด้วยจุลินทรีย์ได้ 

 
เนื้อหา 

- ความหมายการอนุรักษ์น้ า 
- ประโยชน์ของน้ า 
- วิธีการอนุรักษ์น้ าด้วยฝายชะลอความชุ่มชื่น 
- วิธีการจัดการและอนุรักษ์น้ าที่เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้แก่ การบ าบัดน้ าเสียด้วย

จุลินทรีย์ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม  
น าภาพพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เรื่องน้ า 
“หลักส าคัญว่า ต้องมีน้ า น้ าบริโภค และน้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั้น 

ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้” ร่วมกัน
สรุปความรู้ 

2. ขั้นเสนอความรู้ใหม่  
2.1  วิทยากรบรรยายความหมายของการอนุรักษ์น้ า  
2.2 วิทยากรอธิบายประโยชน์ของน้ าและประโยชน์ของฝายชะลอน้ า พร้อม

ภาพประกอบให้ชม 
2.3 ให้ชมวีดิทัศน์ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี การท าฝายชะลอน้ า โคกหนองนา และ

การท าคลองไส้ไก่ และหลุมขนมครก และร่วมกันสรุปหลังชมเสร็จแล้ว 
2.4 วิทยากรอธิบายวิธีการบ าบัดน้ าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ 
2.5 วิทยากรบรรยายวิธีการท าแก้มลิง 
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3. ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
3.1 วิเคราะห์ความรู้จากชมวีดิทัศน์ เรื่อง การบริหารจัดการน้ า  
3.2 ผู้เรียนอธิบายการแก้ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง โดยใช้โคกหนองนาโมเดล การ

จัดท าหลุมขนมครก และการขุดคลองไส้ไก่ 
3.3 ลงมือปฏิบัติการน าน้ าหมักชีวภาพไปใช้บ ารุงดิน และบ าบัดน้ าเสีย 
3.4 ลงปฏิบัติในฐานการท าฝายชะลอความชุ่มชื้นบนภูเขา 

4. ขั้นสรุป 
วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา เรื่อง การอนุรักษ์น้ าด้วยการท าฝายชะลอน้ า 

และน้ าหมักจุลินทรีย์ 
5. ขั้นประยุกต์ใช้ 

น าความรู้การบ าบัดน้ าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพมาใช้ในห้องครัว ห้องน้ า น ารูปแบบโคก
หนองนามาขุดท าโคกปลูกต้นไม้ 

 
สื่อการเรียน 

1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. วีดิทัศน์ เรื่อง การบริหารจัดการน้ า 
3. แผ่นภาพแก้มลิง 
4. ฐานฝึกปฏิบัติฝายชะลอความชุ่มชื้นบนภูเขา 
5. ฐานบ าบัดน้ าเสีย 
6. ฐานแก้มลิง 
7. ภาพฝายชะลอน้ า www.bejame.com/article/1727 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
2. ผลการด าเนินงานในฐานเรียนรู้ 
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ใบงาน 
เรื่อง การอนุรักษ์น้ า 

 
ค าชี้แจง จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
1. ความส าคัญของน้ าต่อสิ่งมีชีวิต 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
2. จงบอกประโยชน์ของน้ า 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3. การท าฝายชะลอน้ า แบบง่ายใช้วัสดุอะไรได้บ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4. ประโยชน์ของการท าแก้มลิง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
5. การบ าบัดน้ าเสียตามแนวทางเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
 
เรื่อง  การอนุรักษ์ป่า เวลา 4 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สาระส าคัญ 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การบุกรุก
ท าลายป่าไม้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อสิ่งมีชีวิต การฟ้ืนฟูดินให้ดีมีคุณภาพ ต้องเริ่มต้นที่การ
ปลูกป่า (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) 
 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายการปลูกป่าในใจคนได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนบอกวิธีการใช้ป่าป้องกันไฟได้ 

 
เนื้อหา 

1. ปลูกป่าในใจคน 
2. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
3. ป่าเปียกป้องกันไฟ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  

1. ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม  
น าเข้าบทเรียนด้วยเพลง ชีวิตสัมพันธ์ (เปิดเพลงพร้อมแจกเนื้อร้อง) และสรุป

ความหมายของเนื้อเพลง 
2. ขั้นเสนอความรู้ใหม่  

2.1  วิทยากรบรรยายอธิบายความหมายและประโยชน์ของป่าไม้ การปลูกป่าโดย 
ไม่ต้องปลูก  

2.2 วิทยากรบรรยายและให้ผู้เข้ารับการอบรมชมวีดิทัศน์ เรื่อง การปลูกป่าในใจคน 
2.3 วิทยากรบรรยายพร้อมชมวีดิทัศน์วิชาพ่ึงตนเอง เรื่อง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 

4 อย่าง และการปลูกป่า 5 ระดับ โดย ดร.วิวัฒน์  ศัลยก าธร 
3. ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

3.1 วิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากเพลง ชีวิตสัมพันธ์ ได้ข้อสรุปคือการไม่เบียดเบียนกัน 
การพ่ึงพากัน  

3.2 ลงมือปฏิบัติฐานป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จะท าให้ดินดี 
3.3 ร่วมกันปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น 
3.4 การก่อเกิดธนาคารต้นไม้ 
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4. ขั้นสรุป 
วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปการปลูกป่านั้นส าคัญที่เริ่มต้นปลูกป่าในใจคนให้ได้

เสียก่อน และจะส่งผลตามมา คือ ปลูกต้นไม้ และการปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้พออยู่ ไม้พอกิน 
ไม้พอใช้ อย่างที่ 4 เกิดความร่มเย็น 

5. ขั้นประยุกต์ใช้ 
- ได้เข้าถึงเรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งผลให้ดินดี 
- ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ศูนย์ฝึกอบรม 
- การบวชต้นไม้ 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1. วีดิทัศน์เรื่อง ประวัติความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เนื้อเพลงชีวิตสัมพันธ์ และวีดิทัศน์เพลงชีวิตสัมพันธ์ 
3. แผ่นภาพการปลูกป่าในใจคน 
4. ต้นไม้ส าหรับปลูก คนละ 1 ต้น 
5. ฐานเรียนรู้ป่าเปียกป้องกันไฟ 
6. ฐานเรียนรู้ปลูกป่าในใจคน 
7. ฐานเรียนรู้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
8. การปลูกป่าในใจคน ข่าวพระราชส านัก ททบ.5 19 เมษายน 2559 
9. วิชาพ่ึงตนเอง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง https://youtu.be/Risawt BPWSK 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตพฤติกรรมความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
2. ผลการด าเนินงานในฐานเรียนรู้ 
 

  

https://youtu.be/Ris
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ใบงาน 
เรื่อง การอนุรักษ์ป่า 

 
ค าชี้แจง จงอธิบายอย่างละเอียด 
 
1. การปลูกป่าในใจคน หมายถึง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
2. สาเหตุของการตัดไม้ท าลายป่า 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3. อธิบายความหมายของการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

1............................................................................................................................ ..................... 
2............................................................................................................................ ..................... 
3............................................................................................................ ..................................... 
4............................................................................................................................ ..................... 

 
4. ป่าเปียกป้องกันไฟเป็นการใช้ทรัพยากรน้ าให้เป็นประโยชน์ มีวิธีการสร้างอย่างไรบ้าง 

1............................................................................................................................ ..................... 
2............................................................................................... .................................................. 
3............................................................................................................................ ..................... 
4......................................................... ........................................................................................ 

 
5. ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก มีหลักการปลูกอย่างไร 

1....................................................................................................................... .......................... 
2............................................................................................................................ ..................... 
3................................................................................. ................................................................ 
4............................................................................................................................ ..................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
 
เรื่อง  การอนุรักษ์พลังงาน เวลา 4 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สาระส าคัญ 

พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตมนุษย์ เมื่อแหล่งพลังงานลดน้อยลง มนุษย์ก็
จ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหาพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก้ไขไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล 
 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายความหมายการอนุรักษ์พลังงานได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายบอกประโยชน์ของถ่านไม้ไผ่ได้ 

 
เนื้อหา 

1. การอนุรักษ์พลังงาน 
2. ไบโอดีเซล 
3. พลังงานแสงอาทิตย์ 
4. พลังงานลม 
5. พลังงานชีวมวล 
6. พลังงานจากการเผาถ่าน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้   

1. ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม  
วิทยากรน าผลิตภัณฑ์ที่ท าจากถ่าน ได้แก่ สบู่ที่ท าจากถ่าน หมอนหนุน ผงถ่านใช้ล้าง

ผัก พร้อมอธิบาย 
2. ขั้นเสนอความรู้ใหม่  

2.1  วิทยากรน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ เมื่อปีพ.ศ. 2523 เพ่ือให้เข้าใจการปลูกต้นไม้เป็นสวนไม้ฟืนเพ่ือ
น ามาเป็นพลังงาน 

“...แต่ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบป่าส าหรับ ใช้ไม้หนึ่ง ป่าส าหรับใช้
ผลหนึ่ง ป่าส าหรับใช้เป็นฟืน อย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็นกว้าง ๆ ใหญ่ ๆ การที่จะปลูกต้นไม้
ส าหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้ รู้สึกว่าจะไม่ใช่ป่าไม้ เป็นสวนหรือจะเป็นสวน 
มากกว่าเป็นป่าไม้ แต่ว่าในความหมายของการช่วยเพ่ือต้นน้ าล าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็
ตาม หรือ เป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้ และ
ท าหน้าที่เป็นทรัพยากร ในด้านส าหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...”  
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2.2 วิทยากรบรรยายและให้ผู้เรียน โดยใช้วีดิทัศน์ เรื่อง การผลิตไบโอแก๊ส โดย ผู้ใหญ่
สมศักดิ์  เครือวัลย์ 

2.3 ฝึกปฏิบัติลงฐานเรียนรู้ คนเอาถ่าน การเผาไม้ไผ่ กิ่งไม้ เพ่ือน าถ่านมาใช้ 
2.4 เรียนรู้ที่ฐานไบโอดีเซล พร้อมฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง การผลิตไบโอดีเซล 

3. ขั้นสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
3.1 ผลที่ได้รับจากการปลูกป่า 5 ระดับ จะได้กิ่งไม้มาเผาถ่านได้ใช้ประโยชน์อย่าง

แท้จริง 
3.2 ผลที่ได้รับจากการเผาไม้ไผ่ จะได้ถ่าน และน้ าส้มควันไม้ใช้ไล่แมลง น้ ามัน ถ่านไม้

ไผ่ สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นหมอนหนุน ป้องกันรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ ใช้หุงต้มอาหาร 
4. ขั้นสรุป 

วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปการอนุรักษ์พลังงาน การผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นทางเลือก
หนึ่งของพลังงานทดแทนที่ดีกว่าน้ ามันดีเซล และการน ากิ่งไม้มาเผาถ่านหรือปลูกไม้ส าหรับเผาถ่าน 
สามารถน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งการเผาถ่านให้ได้ถ่านที่มีความบริสุทธิ์ต้องมี
ความรู้ และต้องใช้เตาเผาถ่านที่ให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง ซึ่งท าให้ถ่านสุกทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

5. ขั้นประยุกต์ใช้ 
ถ่านมีคุณภาพดี เมื่อน ามาวัดค่ากระแสไฟฟ้าจะมีค่ากระแสไฟฟ้าสูง และสามารถน าไป

เป็นส่วนประกอบในการท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ยาสีฟัน สบู่ถ่าน และหมอนถ่านได้ เป็นต้น 
สื่อการเรียนรู้ 

1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การผลิตไบโอดีเซล โดย ผู้ใหญ่สมศักดิ์  เครือวัลย์ 
3. ผลิตภัณฑ์จากถ่านเป็นตัวอย่าง ได้แก่ ผงถ่านล้างผัก หมอนหนุน และสบู่ถ่าน 
4. ภาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
5. ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน 
6. ฐานเรียนรู้คนมีไฟ 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตความสนใจในการเรียนรู้กิจกรรม 
2. การประเมินผลงานจากใบงาน 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน 

 
ค าชี้แจง จงอธิบายอย่างละเอียด 
1. การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง…................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากถ่านไม้ไผ่ ได้แก่ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3. คุณภาพของเนื้อไม้ที่น ามาเผาถ่านให้ได้น้ าส้มควันไม้ ควรเป็นไม้แห้ง ไม้พอหมาด หรือไม้สด 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4. น้ ามันไบโอดีเซล มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นดีกว่าน้ ามันดีเซลใช้หรือไม่ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
5. น้ ามันไบโอดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์ได้มาจากน้ ามันอะไร 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง  การอนุรักษ์พลังงาน 

 
ค าชี้แจง เขียนเรียงความเรื่อง พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม…………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 3 
เรื่อง  การอนุรักษ์พลังงาน 

 
ค าชี้แจง วาดภาพ การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
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แบบทดสอบวัดความรู้ ก่อนการฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 
ชื่อ........................................................................................ ..........เลขที่……………..ชั้น……………………. 
 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความ ที่เป็นค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 

ข้อเดียว 
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. อยู่ดีกินดีตามมาตรฐานสากล 
ข. ใช้จ่ายตามก าลังฐานะของตน 
ค. กินอยู่อย่างพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ง. ซื้อสินคา้ตามกระแสนิยมของสังคม 

2. คุณธรรมด้านใดที่มีความส าคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด 
ก. เป็นคนมีศีลธรรม 
ข. มีความละอายต่อบาป 
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี 
ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 

3. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้เหมาะสมกับกลุ่มใดมากท่ีสุด 
ก. ประชาชนทุกคน 
ข. นักธุรกิจ นักกีฬา 
ค. นักเรียน นักศึกษา 
ง. ข้าราชการ ผู้บริหาร 

4. การใช้ชีวิตประจ าวันที่กล่าวว่า พออยู่พอกิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด 
ก. กินอยู่จากสิ่งที่หาได้ภายในบ้าน 
ข. กินอยู่ตามก าลังฐานะไม่เป็นหนี้ 
ค. กินอยู่ตามมีตามเกิดไม่พ่ึงใคร 
ง. กินอยู่จากทรัพย์ที่บรรพบุรุษมอบให้ 

5. “การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต” ข้อความดังกล่าว
ตรงกับข้อใด 
ก. ความมีเหตุผล 
ข. ความมีความรู้ดี 
ค. ความพอประมาณ 
ง. ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
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6. การป้องกันดินเสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. ปลูกหญ้าแฝก 
ข. ปลูกมะม่วง 
ค. ปลูกตะไคร้ 
ง. ปลูกอ้อย 

7. โครงการในพระราชด าริ “แกล้งดิน” ตรงกับข้อใด 
ก. แก้ปัญหาดินเค็ม 
ข. แก้ปัญหาดินเปรี้ยว 
ค. การชะล้างหน้าดิน 
ง. การใส่ปุ๋ยคอกบ ารุงดิน 

8. วิธีการห่มดิน ตรงกับการกระท าในข้อใด 
ก. ใส่ปุ๋ยคอกรอบโคนต้นไม ้
ข. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบโคนต้นไม้ 
ค. น าเศษอาหารใส่รอบโคนต้นไม้ 
ง. น าฟางข้าวใส่รอบโคนต้นไม้ 

9. การกระท าในข้อใดท าให้เกิดผลเสียต่อดิน 
ก. ปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่เดียวกัน 
ข. ก าจัดหญ้าที่ปกคลุมดินโดยการเผา 
ค. มีซากพืชซากสัตว์ปะปนในดินมาก 
ง. การปลูกพืชตระกูลถั่วปกคลุมดิน 

10. วิธีการในข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินที่ดีท่ีสุด 
ก. การใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุงดิน 
ข. การเผาต้นหญ้าปกคลุมดิน 
ค. ปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอด 
ง. การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 

11. โครงการแก้มลิงในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
ก. แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ข. แก้ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
ค. แก้ปัญหาอุทกภัย 
ง. แก้ปัญหาภัยแล้ง 

12. แก้มลิงขนาดใหญ่ คือ สระน้ าหรือบึงขนาดใหญ่ ที่รวบรวมน้ าฝนกักเก็บไว้เพื่อลงสู่ที่ใด 
ก. บ่อน้ าขนาดใหญ่ 
ข. แม่น้ าล าคลอง 
ค. บ่อน้ าบาดาล 
ง. อ่างเก็บน้ า 
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13. การสร้างฝายชะลอน้ า มีประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด 
ก. การเกษตรกรรม 
ข. การอุตสาหกรรม 
ค. ลดการพังทลายของดิน 
ง. กักเก็บเศษขยะและใบไม้ 

14. การแก้ปัญหาน้ าขาดแคลนในการเกษตรโดยการใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด 
ก. กักเก็บน้ าฝนใส่ในภาชนะให้มากท่ีสุด 
ข. ขุดบ่อกักเก็บน้ าและท าร่องน้ ารอบพ้ืนที่ 
ค. สูบน้ าจากแม่น้ าคูคลองลงสู่บ่อของตัวเอง 
ง. ท าคันกั้นดินรอบบ่อให้สูงกันน้ าไหลออกไป 

15. การสร้างป่าเปียก ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
ข. ปลูกต้นกล้วยเป็นแนวป้องกัน 
ค. สร้างแนวคลองส่งน้ า 
ง. ปลูกมะละกอสลับต้นกล้วย 

16. แนวพระราชด าริการสร้างป่าเปียก มีพระราชประสงค์เพ่ืออะไร 
ก. ป้องกันไฟป่า 
ข. อนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชื้น 
ค. อนุรักษ์ดิน 
ง. ก และ ข ถูก 

17. พระราชด ารัส “การปลูกต้นไม้ในใจคน” หมายถึงอะไร 
ก. การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
ข. การฟ้ืนฟูสภาพป่า 
ค. การคิดในเรื่องการปลูกต้นไม ้
ง. การท าให้คนเห็นความส าคัญ มีความตระหนักในการรักษาป่า 

18. การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร 
ก. ต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอน 
ข. ต้นไม้ช่วยป้องกันน้ าท่วม 
ค. ต้นไม้ช่วยป้องกันฝนตก 
ง. ต้นไม้ท าให้เกิดความร่มเย็น 

19. การปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชด าริ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ควรใช้ต้นไม้โตเร็ว 
ข. ควรปลูกพืชคลุมแนวร่องน้ าต่าง ๆ เพื่อยึดผิวดิน 
ค. ควรปลูกพืชผักสวนครัว 
ง. ควรปลูกผลไม้ 
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20. ไบโอดีเซล ตรงกับข้อใด 
ก. น้ ามันดีเซลผสมกับพืชพลังงาน 
ข. เอททิลแอลกอฮอล์ผสมน้ ามันมะพร้าว 
ค. น้ ามันปาล์มผสมเมทิลแอลกอฮอล์ 
ง. โซดาไฟผสมเมทิลแอลกอฮอล์ 

21. การใช้พลังงานที่ลดโลกร้อนดีที่สุดคือข้อใด 
ก. ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 
ข. ใช้ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
ค. ใช้ไฟฟ้าจากถ่านหิน 
ง. ใช้ไฟฟ้าจากน้ ามัน 

22. แก๊สชีวภาพ (Biogas) ประกอบด้วยแก๊สอะไรมากท่ีสุด 
ก. มีเทน (CH4) 
ข. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ค. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
ง. ออกซิเจน (O2) 

23. วัสดุที่ใช้ท าแก๊สชีวภาพที่ได้ผลดีคืออะไร 
ก. เศษอาหาร 
ข. มูลสัตว์ 
ค. ฟางข้าว 
ง. ใบไม้และกิ่งไม้ 

24. การเผาถ่านจากไม้ฟืนที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
อย่างไร 
ก. ลดการตัดโค่นต้นไม้เพ่ือเผาถ่าน 
ข. เป็นถ่านที่ปลอดสารทาร์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 
ค. มีควันที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ง. ก. และ ข. ถูก 

25. น้ าส้มควันไม้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
ก. ผสมน้ า 20 เท่าใช้รดป้องกันปลวกและมด 
ข. ผสมน้ า 50 เท่าพ่นลงดินเพ่ือฆ่าเชื้อโรคที่ท าลายพืช 
ค. ผสมน้ า 100 เท่าใช้ดับกลิ่นห้องน้ า ขยะ และคอกสัตว์ 
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 

 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1 ค 11 ค 21 ก 
2 ง 12 ง 22 ก 
3 ก 13 ค 23 ข 
4 ข 14 ข 24 ง 
5 ง 15 ง 25 ง 
6 ก 16 ง   
7 ข 17 ง   
8 ง 18 ก   
9 ข 19 ค   
10 ง 20 ค   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

คู่มือการจัดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

รัชนีวรรณ  จีนธรรม 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ค าน า 
 

คู่มือการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและเพ่ือให้ผู้เรียนรู้
มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ภายในคู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาด้วยกัน 5 เรื่อง ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ าและการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อต่อนักศึกษา และ
เยาวชนในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม 
 
 

รัชนีวรรณ  จีนธรรม 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
  1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.4 ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ส าหรับ
ผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
เจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัยหรือการขยายปริมาณและกระจาย
การศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้  ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อยแต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น  
การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านทั้งการต้องพ่ึงพิง
ตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่
เดิมแตกสลายลงภูมิความรู้ที่ เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม 
สูญหายไปสิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทยสามารถ
พ่ึงตนเองและด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิต
ของตนเองความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการ
ต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพ
พ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหา
ฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบทรวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และ
ยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี 

1.2 พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
 “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี 

พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการเมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” (18 กรกฎาคม 2517) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
พระราชทานมานานกว่า 40 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่
ส าคัญจะต้องม ี“สติ ปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 

 “...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทย
ไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน 
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มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่
ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรา
รักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) 

พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้วจึงสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการ
พัฒนาประเทศควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน นั่นคือท าให้ประชาชนในชนบท
ส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อนเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี 2517 คือ เมื่อ 40 ปีที่แล้ว แต่ทิศทางการ
พัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง  

“...เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (4 ธันวาคม 2541) 

1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

พระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อน
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้นและ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ และ 
ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและมีปัญหาซับซ้อนเนื่องจากความผิดพลาดใน
การพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมามุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการบริการละเลยการพัฒนาภาค
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมท าให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจอ่อนแอส่งผลกระทบไปอย่างกว้างขวาง ประชาชนต้องแบกรับหนี้สินและภาระค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้น ประชาชนว่างงานและตกงานหรือถูกเลิกจ้างเนื่องจากการปิดกิจการหรือลดผลผลิตทาง
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิล าเนาหรือชนบทที่พ่ึงพิงภาคเกษตรกรรม 



292 

1.4 ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความหมายของค าว่า เศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานค าจ ากัดความของค าว่า เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งมาก โดย 
ส่วนหนึ่งของความหมายนั้นได้ทรงด ารัสไว้ว่า 

“ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่มีในต าราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอ่ืน
แต่ไม่ใช้ค านี้” แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมาช้านานในรูปของหลักการสร้างความ “พออยู่พอกิน” “ค าว่าพอเพียง” มีความหมาย
กว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้ของตัวเอง มีความหมายว่า “พอมีพอกิน”...วันนั้นได้
พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีนี้ก็แปลว่า “เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง” ถ้าแต่ละคนมี
พอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดี... พอเพียงก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย  
ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ...เพียงก็คือพอเท่านั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็จะมีความโลภน้อย
ก็จะเบียดเบียนคนอ่ืนน้อย...พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคน
อ่ืนต้องให้พอประมาณพูดจาก็พอเพียงท าอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็
แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล...” พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2541 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐานจากกระแสพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดการระดมความคิดในวงกว้างจากทุกฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ข้าราชการ 
ปราชญ์ นักคิดทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยน้อมน าเอากระแส
พระราชด าริมาปฏิบัติและหาวิธีการที่จะผลักดันให้บังเกิดผลส าเร็จ  ซึ่งต่อมาบุคคลเหล่านี้ก็ได้ให้
ความหมายและแง่คิดของค าว่าเศรษฐกิจพอเพียงไว้มากมายดังนี้ 

ประเวศ วะสี (2541) ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับ
ทุกคนมีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปัญญาพอเพียงเกิดความสมดุล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุลหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน ไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วน แต่เป็น
เศรษฐกิจที่อยู่บนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ 

สุรเกียรติ เสถียรไทย (2542) ได้กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เป็นปรัชญาของ
การพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีฐานคิดส าคัญที่การพัฒนาคนในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ควบคู่ไปกับการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้การพัฒนาคนจะต้องเริ่มที่การพัฒนา
ความคิดและจิตใจของคน ให้รู้จักกิน รู้จักใช้ ตามอัตภาพและความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2550) กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของ
ชุมชนเมืองรัฐประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ 
ได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพ่ึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้ โดยไม่เดือดร้อนก าหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณ
ตน ตามฐานะตามอัตภาพและที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยมมีอิสรภาพเสรีภาพ 
ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใดยึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพ้ืนฐานของ
ความมั่นคงในการด ารงชีวิตที่ส่งผลให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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วิวัฒน ศัลยก าธร (2552) ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไววา เศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดวย หลักที่ตองคิดประเด็นแรกคือ เรื่อง 3 หวง 2 เงื่อนไข ลักษณะส าคัญ 3 อยาง
ที่ตองเปนหวงเชื่อมตอกัน คือ 1. ความพอประมาณ คือไมมากไมนอยเกินไป ไมเบียดเบียนตัวเองและ
คนอ่ืน เชน ผลิตและบริโภคตามก าลังพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล คือ การจะตัดสินใจอะไรนั้นตอง
พิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดจากการกระท านั้น ๆ อยางรอบ
คอบ 3. การมีภูมิคุมกัน คือ การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล การด าเนินการตาง ๆ ที่จะใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตอง
อาศัยอยูบนพ้ืนฐานของ 2 เงื่อนไข คือ ตองมีความรูรอบด้าน รอบคอบที่จะน าความรูเหลานั้นมา
เชื่อมโยงกัน อีกเง่ือนไขก็คือ ตองมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ไมโลภ ไมตระหนี่ 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติตนในการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
อดออม มีความเพียงพอ พออยู่พอกิน และพอใช้ ในการด ารงชีวิตในประจ าวันมีความพอเพียงใน
ครอบครัวชุมชนมีความเข้มแข็งช่วยตนเองได้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนใน
ศาสนามีสังคมท่ีสงบสุขกินดีอยู่ดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

1.5 กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” กล่าวคือ 

3 ห่วง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยที่ทั้งหมด
นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 เงื่อน คือ การมีความรู้และคุณธรรมด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณจากพระราช
ด ารัส ด้านความประหยัด ประมาณรู้ว่าสิ่งใดควรจ่ายออกไปและสิ่งใดควรรักษาไว้โดยใช้การประมาณ
ทั้งประมาณตนและประมาณสถานการณ์ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ รู้จักประมาณตนและประมาณสถานการณ์ ประการส าคัญ คือ 
ต้องพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล โดยใช้ความเป็นกลางเที่ยงตรงปราศจากอคติพิจารณาเหตุผลได้รอบ
ด้านและมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล สามารถประมาณได้อย่าง
เหมาะสม เพราะไม่ประมาท มีการเตรียมพร้อมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ อยู่ เสมอ
เช่นเดียวกับการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อย่างเช่น ความมีสติรู้และความสงบภายในใจอยู่เสมอ นอกจากนี้ การ
ตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องมีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ อาศัย
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
รอบด้านความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
และความระมัดระวัง ในขั้นปฏิบัติการเรียนรู้อย่างรอบด้าน คือ การเรียนรู้ตั้งแต่รู้เข้าใจและประยุกต์ 
หรือบูรณาการใช้รู้ คือ รู้ในหลักวิชาตามที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี จากนั้นจึงน ามาพิจารณาให้เกิดการ
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เข้าใจกลายเป็นความรู้ของตนเองและน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนที่
จะน าเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไป 

2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตและคุณธรรมต่าง  ๆ ที่ช่วยก ากับ 
การด าเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ ฯลฯ ก่อนที่จะท าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนและสังคม ใคร่ขอ
กล่าวถึง สถานการณ์ปัญหาสังคมพระเจ้าอยู่หัวพระราชด ารัสถึงความสามัคคีให้ยึดเหนี่ยวไว้ในยาม
สังคมมีความเปลี่ยนแปลง ความสามัคคีก็คือภูมิคุ้มกันหนึ่งที่จะช่วยให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวคิดนี้  เพ่ือใช้ปรับทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีข้อความที่ส าคัญตอนหนึ่งว่า “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท า
ตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน
โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและ
ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่ง
แต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว  โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ
สัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่อง  
ต่าง ๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด” 

พระบรมราโชวาทชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีความสอดคล้องกับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชน อาจท าให้เกิดปัญหาได้จึงทรงเน้นการพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้น
ก่อน เมื่อมีพื้นฐานความมั่งคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้
สูงขึ้นจากแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีแนวทางที่มุ่งให้คนไทยด ารงตน
โดยยึดหลักของความสมถะพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่  ซึ่งแนวพระราชด ารัสล้วนแต่เป็นแนวทางที่
เหมาะสมกับการน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทอันได้แก่ 

“...การเป็นเสือนั้นมันไม่ส าคัญส าคัญอยู่ที่ เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการ
เป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองให้ได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองจะต้อง
ทอผ้าใส่ให้ตัวเอง ส าหรับครอบครัวอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องมี
เศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนการผลิตที่พอเพียงท าได้...” 

อภิชัย พันธเสน (2542) กล่าวว่า  การท าความเข้าใจกับพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มิควรจะน าเฉพาะเนื้อความของพระราชด ารัสมาพิจารณาเท่านั้นแต่
จ าเป็นจะต้องเข้าใจบริบททางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจในขณะที่มีพระราชกระแสรับสั่งด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวนั้น จะสะท้อนความห่วงใยที่พระองค์มีต่อสถานการณ์ใน
บ้านเมือง ขณะนั้นพระราชกระแสรับสั่งจึงถือเป็นการให้สติหรือให้ข้อคิดแก่คณะรัฐบาลข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน นักธุรกิจ ตลอดพสกนิกรทั่วประเทศให้กลับน าไปคิดใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง เพ่ือช่วยกันหาทางปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นหลังจากที่ได้พระราชทานพระบรม
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ราโชวาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 แล้วพระองค์ท่านได้ทรงเน้นอีกครั้งในพระราชด ารัส  เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคมดังที่ได้อัญเชิญมาแสดงไว้แล้วพระองค์ท่านทรงย้ าว่า “เรามีพออยู่พอกิน” พร้อมทั้ง
ยังขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินและมีความสุขเพราะขณะนั้นประเทศ
ไทยยังไม่มีความสงบที่แท้จริง เนื่องจากคนเป็นจ านวนมากไม่พออยู่พอกินอันเนื่องมาจากประโยชน์
ของการพัฒนาส่วนใหญ่ของประเทศไทยไปตกอยู่กับคนส่วนน้อยในสังคมพร้อมทั้ งทรงขอ 
ทุกคนท างาน “ตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้เพ่ือจะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด” พร้อมกันนั้น พระองค์ได้ทรงอธิบายความหมายของค าว่า “พอเพียง” ว่า
ความหมายพอมีพอกินเมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็
แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง 

“ค าว่า พอเพียงมีความหมายกว้างขวางกว่าความสามารถในการพ่ึงตัวเองหรือ
ความสามารถในการยืนบนขาของตัวเอง เพราะความพอเพียง หมายถึง การที่มีความพอ คือ มีความ
โลภน้อยเมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดนี้มีความคิดว่าท าอะไรต้อง
พอเพียงหมายความว่า พอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อาจจะเป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมี
มากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเบียดเบียนคนอ่ืนพร้อมกันนั้นพระองค์ก็สรุปในที่สุดว่าความ
พอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล” 

จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงอธิบายความหมายของ
ค าว่า เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามที่กล่าวมาแล้วนั้น มีความลึกซึ้งและเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตของ
คนไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
ฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความส าคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่าง ๆ สรุปออกมาเป็นนิยามความหมายปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจในหลักปรัชญาและน าไปเป็น พ้ืนฐานและแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547: 3-4) ได้น ามา
กล่าวไว้ดังนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลก 
ยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญา
และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวนั้นครอบคลุมเนื้อหาสาระของการด าเนินชีวิตในวงกว้างทั้งในส่วนของเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง
และเศรษฐกิจชุมชน 

ประเวศ วะสี (2542) นักวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็ได้เสนอแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้  “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้
หมายถึงการไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ค้าขาย ๆ ไม่ผลิตไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ แต่หมายถึงความ
พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน คือ 

1. พอเพียงส าหรับทุกคนทุกครอบครัวไม่ทอดทิ้งกัน 
2. จิตใจพอเพียงสามารถที่จะรักและเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นได้ 
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง ได้แก่ การรู้จักที่จะอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 

ตัวเพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการยังชีพและท ามาหากินในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ชุมชนเข้มแข็งเพียงพอ คือ การที่ชุมชนสามารถรวมตัวกันมีความสามัคคีต่อกัน

เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงรวมตัวกันเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ง่ายดายส่งผลให้ชีวิตมีความสุขมีชีวิตที่ดี 

5. ปัญญาพอเพียงมีการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกันและสามารถปรับตัวต่อสภาวการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

6. อยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง คือ การที่กลุ่มชนมีวิถีการด าเนินชีวิตที่สัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมและรากฐานทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งการด าเนินชีวิตภายใต้รูปแบบของการมี
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ที่ร้ายแรงต่อคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ต่อครรลองชีวิตของตนทั้งสิ้น 

7. มีความม่ันคงในชีวิตพอเพียงไม่ใช่วูบวาบเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเพราะ
สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางจิตใจของมนุษย์เราทั้งสิ้น เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เรามีความมั่นคง
ในชีวิตพอเพียงก็จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่สุขภาพจิตดีสามารถอดทนต่อสภาวะที่เกิดขึ้นและผันผวนได้
เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจสายกลางท าให้มองเห็น
โดยภาพรวมได้ว่า การจะด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นส าคัญอยู่ที่ความพึงพอใจในสิ่งที่ตน
เป็นพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมใด ๆ สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นแนวทางที่เอ้ือประโยชน์และ
เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวมั่นคงได้ 

1.6 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน 
การพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอพียง คือ การพัฒนาให้แต่ละคนมีหลักคิดและ

หลักปฏิบัติในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้คุณธรรมน าความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชน 
ชาติให้สามารถพ่ึงตนเองได้และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลตลอดจนพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการฝึกให้คน คิด พูด
ท าอย่างพอดีพอเหมาะพอควรบนหลักเหตุผลไม่ประมาทโดยใช้สติและปัญญาในทางที่ถูกต้องเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่เบียดเบียน
ตัวเองและผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบสุข รู้รักสามัคคีอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
สมดุลและยั่งยืนและมีค่านิยมที่ดีงามร่วมรักษาคุณค่าของความเป็นไทย จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
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เกดิขึ้นในแต่ละวันภายในบ้านเมืองไทยของเราขณะนี้ ท าให้เรามองเห็นกระจ่างชัดขึ้นว่าบ้านเมืองของ
เรานั้นมิได้มีหรือประสบปัญหาแต่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ยังมีปัญหาด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย 
เช่น ด้านการศึกษาก็มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพในการจัดการศึกษาจนต้องมีการปฏิรูปซึ่ งแม้จะดูว่าช้า
ไปแล้ว แต่ก็ยังดีกว่าไม่คิดท าปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ก็เป็นตัวอย่าง
หนึ่งด้านการพระศาสนาที่น่าจะสร้างความสุขสงบสันติให้เกิดขึ้นในศาสนิกชนได้ก็ยังกลับมีปัญหามิใช่
แต่เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นบางศาสนาก็ถึงกับจะให้มีการถอดถอนประมุขของศาสนาเลยทีเดียว 

จะเห็นและรู้สึกได้ว่า บ้านเมืองของเราในขณะนี้ มีปัญหาแทบจะทุกด้านที่ต้องการ
การแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว เพราะไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาของชาติก็คงไม่ผิดปัญหา หนึ่งอาจเป็นต้นเหตุของอีกปัญหาหนึ่งหรือไปเสริมให้ปัญหาอ่ืน
รุนแรงหนักและสาหัสขึ้นก็ได้ ถ้าหากวิเคราะห์ต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงเหล่านี้ แล้วพอจะแน่ชัดที่จะ
สรุปได้ว่ามาจาก “คุณภาพของคน” เป็นส าคัญที่สรุปเช่นนี้มิใช่ว่าสติปัญญาความเฉลียวฉลาดและ
ความสามารถของคนไทยเราจะด้อยกว่ากว่าคนเชื้อชาติใดในโลกนี้ก็หาไม่แต่เมื่อใดที่คนไทยเรา (คน
เก่ง ๆ) มาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ (กรรมการ) เป็นพรรคหรือจะต้องใช้การประสานสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (ทั้งภายในหรือภายนอกก็ตาม) แล้วก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งไม่ยอมลดรากัน
เกิดขึ้นเสมอ ๆ อย่างผิดปกติไม่รู้รักสามัคคีไม่ยอมรู้แพ้รู้ชนะหรือแพ้ชนะกันไม่เป็นไม่แยกแยะว่าสิ่งใด 
คือ ประโยชน์ส าคัญของชาติหรือส่วนรวมเช่นนี้ เป็นต้น เครื่องมือส าคัญที่จะใช้พัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ดีเพ่ือคนที่มีคุณภาพดีจะได้ไปพัฒนาชาตินั้น ก็คือการศึกษาการให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะช่วยพัฒนา
คนให้มีคุณภาพดี คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี สมกับค านิยามอย่างหนึ่งที่ว่า การศึกษา คือ การเจริญ
งอกงาม (Education is Growth) ซึ่งครูจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า การศึกษานี้โดยอาศัยแนวพระราชด าริด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงชี้แนะไว้ว่า “การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไป
นั้นย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อนเพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว
ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่งการที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา
การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการ (Academic Learning) ส่วนหนึ่งกับการ
อบรมบ่มนิสัย (Spiritual Development) ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญมีปกติละอายชั่วกลัวบาป  
ส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน  เพ่ือให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้
ประกอบการและมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรและ
อ านวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์” 

1.7 เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล 
เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล หมายถึง ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่าง 

ไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามอัตภาพและที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วัตถุนิยมมีอิสรภาพเสรีภาพไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด หันมายึดทางสายกลางในการด ารงชีวิต เมื่อเริ่ม
จากตนเองได้แล้วก็ขยายผลไปสู่ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว คือ การพอมีพอกิน 
ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ฝืดเคืองนัก ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน คือ การที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองได้ ประชาชนมีการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจเป็นกลุ่มสัจจะกลุ่มออมทรัพย์กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ มีการพัฒนาชุมชนอย่างสมดุลและผสมผสาน ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจ 
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นอกจากนั้น ยังต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม  
ลดรายจ่ายให้น้อยลง ซึ่งท าได้โดยการลดละเลิกอบายมุขต่าง ๆ มีการให้ความรู้สร้างจิตส านึก 
รู้ตระหนักและปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยยึดทางสายกลางรู้จักพอพอดี 
พอประมาณ พอใจ มีความเมตตา เอ้ืออาทรต่อกันร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน 
ไม่มุ่งท าร้ายกัน ประกอบสัมมาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้ เพ่ือน าไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ไม่ตกเป็นทาสอบายมุขวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ถ้าประชาชนในชาติสามารถท าตาม
แนวทางที่ให้ไว้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ เมื่อบุคคลครอบครัวชุมชนสามารถหลุดพ้น
จากความยากจนพ่ึงตนเองได้ สิ่งที่ตามมาคือประเทศชาติเจริญและพัฒนาขึ้นเศรษฐกิจพอเพียง จึง
เป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงในการด ารงชีวิตส่งผลให้สามารถใช้หลักการพ่ึงเองได้ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 
2543) 

1.8 การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันต้องค านึงถึงความพอประมาณในการด ารงชีวิตในด้าน

ต่าง ๆ ทั้งด้านการบริโภคการกินอยู่หลับนอนการเข้าสังคมการใช้เวลาและทรัพยากรต่าง  ๆ ที่มีอยู่
โดยเน้นการพึ่งตนเองเป็นเบื้องต้น การท าอะไรที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง การใช้เหตุผลเป็นพ้ืนฐาน
ในการตัดสินใจและการกระท าต่าง ๆ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
ไม่ท าอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปจนท าให้ตนเองหรือคนรอบข้างเดือดร้อนในภายหลัง การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
และใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังความซื่อสัตย์ความไม่โลภความรู้จักพอความ
ขยันหมั่นเพียรการไม่เบียดเบียนกันการรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

การมีความสุขในชีวิตของคนแต่ละบุคคลไม่ใช่เรื่องที่ไม่สามารถกระท าได้แต่ละ
บุคคลมีความสุขในวิถีทางหรือการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันทั้งนั้น แต่ถ้าบุคคลใดมีการด าเนินชีวิตที่ 
ไม่เหมาะสมหรือเลือกใช้วิธีผิดในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างความสุขให้กับชีวิตนั้นบุคคล
นั้นก็อาจจะหลงทางหรือไม่อาจจะพบกับความสุขในชีวิตได้เลย 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) กล่าวว่า การจะน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลในการด าเนินชีวิตจ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไรและมีหลักการส าคัญอะไรบ้างที่จะน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในภาคปฏิบัติตลอดจนเห็นถึงประโยชน์จากการที่จะน า เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการด าเนินชีวิตต่าง ๆ ร่วมกับผู้อ่ืน โดยค านึงถึงการพึ่งตนเองเป็นเบื้องต้นก่อนการ
กระท าอะไรที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งการใช้เหตุผลเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระท า  
ต่าง ๆ เพ่ือพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและไม่ท าอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปมีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและ
ใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรู้จักพอไม่โลภรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะ
เห็นได้ว่าการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตด้วยความ
ถูกต้องสุจริต การกระท าอะไรที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง การใช้เหตุผลเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ
และการกระท าต่าง ๆ เพ่ือพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการด าเนินชีวิตในแนวทางที่ดีข้ึน 

1.9 การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพ่ึงตนเองเป็นทฤษฎีที่มุ่งช่วยให้บุคคลแก้ปัญหาการด ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง

เลี้ยงตนให้อยู่รอดอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะดูแลและพ่ึงพาตนเอง
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และควรมีความรับผิดชอบในชีวิตและการด ารงชีวิตของตนซึ่งหากทุกคนถือเป็นความรับผิดชอบและมี
ความสามารถที่จะเลี้ยงตนเองให้อยู่รอดอยู่ดีได้ ก็จะไม่เป็นภาระหรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน
และสังคมในที่สุดในทางตรงกันข้ามหากบุคคลไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง
แล้วก็จะเดือดร้อนถึงผู้อื่นเป็นภาระและเป็นปัญหาต่อสังคมต่อไป การพึ่งตนเองจึงเป็นการด ารงชีวิตที่
เหมาะสมเพราะเป็นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนกันและกัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับหลักการ
พ่ึงตนเองสรุปดังนี้ (รงค์ ประพันธ์พงศ์, 2550) 

1. พึ่งตนเองทางจิตใจ หมายถึง คนที่มีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริตธรรม
แม้ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตแต่ก็มิ ๆ ได้ท้อแท ้

2. พึ่งตนเองทางสังคม หมายถึง การสร้างชุมชนหรือสังคมด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันทุกคนท าหน้าที่อย่างเต็มที่เพ่ือให้งานรุดหน้าพร้อมเพรียงกัน 

3. พ่ึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การส่งเสริมความสามารถของผู้คนใน
ท้องถิ่นในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. พึ่งตนเองทางเทคโนโลยี หมายถึง การส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองและทดสอบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

5. พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้นแม้ 
ไม่มีเงินก็ยังมีทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ข้าวผักปลาและผลไม้ เพ่ือการยังชีพและสามารถน าไปสู่ 
การพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป 

1.10 วิถีสุขภาพแบบพอเพียงของชาวกสิกรรมธรรมชาติ 
บรรพบุรุษของเราเคยพูดไว้ว่า “ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว” นั้นสอดคล้องกับผลการวิจัย

จ านวนมากที่สะท้อนว่า ภาวะจิตใจที่ไม่สบายนั้น ส่งผลสะเทือนจนก่อให้เกิดโรคทางกายอีกมากมาย
ตามมา การท ากสิกรรมธรรมชาติและประคองตนในวิถีพอเพียงนั้น ท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้ด ารง
สติให้เกิดเป็นสมาธิพร้อมกับการท างาน ส่งผลให้จิตพบกับความสงบเย็น ผลหลังจากนั้นคือการได้มา
ซึ่งอาหารคุณภาพดีไร้สารพิษ ครอบครัวไร้หนี้สิน และความโลภเบาบางลง “ภูมิคุ้มกันทางสิ่งแวดล้อม
กายและใจ” 

การได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนบ้านและชุมชนตามขั้นตอนวิถีพอเพียงที่ว่าด้วย 
“ทาน” นั้น ช่วยให้เรามีมิตรและสังคมที่ดี ซึ่งถือได้ว่าเป็น “ภูมิคุ้มกันด้านสังคม” ผลการปฏิบัติตาม
วิถีพอเพียงและกสิกรรมธรรมชาติ จึงนับได้ว่ามีความครบถ้วนตามองค์ประกอบของสุขภาพแบบองค์
รวมและวิถีสุขภาพแบบพอเพียง โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันหรืองานป้องกันที่แข็งแกร่ง ก่อนการ
แก้ไขหรือเยียวยารักษา 

จิตเป็นนาย ด้วยการยึดอิทธิบาท ไม่ขาดวินัย ให้ทาน มุ่งม่ันกตัญญ ู
ยึดอิทธิบาท คือการมีรากฐานแห่งความส าเร็จ ด้วยการกล่าวค าปฏิญาณตน การใส่

รหัส โดยทั้งหมดจักไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ต้องประคองเกินไปไม่ให้หดหู่ภายใน และไม่ฟุ้งซ่านไปใน
ภายนอก 

ไม่ขาดวินัย โดยเริ่มจากเท้า คือวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการครอง
สติอย่างหนึ่ง 
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ให้ทาน (Our Loss is Our Gain) ยิ่งให้ไปยิ่งได้มา ทานเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสและ
ความโลภให้เบาบาง ช่วยสร้างสังคมที่เก้ือกูล 

มุ่งมั่นกตัญญู คือการตอบแทนคุณผู้ให้และค้ าจุนชีวิตเรา ด้วยการตอบแทนคุณแม่
โพสพโดยกินอาหารให้หมดจานตอบแทนคุณแม่ธรณีด้วยการห่มดินและท าเกษตรอินทรีย์  ตอบแทน
คุณแม่คงคาด้วยการอนุรักษ์น้ า เป็นต้นหรือเรียกอีกอย่างว่า “ธรรมโอสถ” เป็นสภาวะจิตเหนือกาย
เบื้องต้น ท าให้ความดันโลหิตลดลง แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากขึ้น ส่งเสริมการสร้าง “สารสุข” ที่
เอ้ือโอกาสต่อการซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอ ท าให้ฟ้ืนตัวจากความเจ็บไข้ และ สร้างภูมิคุ้มกัน
ภายในกายได้ดี การศึกษาพบว่านักกีฬาท าให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงได้เพียง 50-60 ครั้ง/นาที 
แต่การท าสมาธิของพระสงฆ์ สามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ช้าได้ถึง 30 ครั้ง/นาที ซึ่งท าให้การ
สึกหรอของร่างกายลดน้อยลงชะลอความแก่ ส่งเสริมให้มีอายุยืนยาวมากกว่าปกติหลวงปู่ฝั้น เป็น
ตัวอย่างของการใช้สมาธิบ าบัดหรือธรรมโอสถ โดยในขณะที่ท่านป่วยด้วยไข้มาลาเรียและขาดแคลน
ยาขณะธุดงค์อยู่ในป่าแถบอีสาน ท่านใช้การท าสมาธิรักษาโรคที่ก าลังคุกคามอยู่ให้หายไปได้  ดังนั้น
การมีสติเพ่ือสร้างสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ชาวกสิกรรมธรรมชาติพึงกระท าควบคู่ ไปกับการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน 

วิถีแห่ง “กาย” เป็นบ่าว กินข้าวเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินปลาเป็นอาหารข้าว เป็น
เมล็ดธัญพืชที่มีคุณค่าอเนกอนันต์คู่สังคมไทยมายาวนาน ผลวิเคราะห์ของกินผักเป็นยา การกินอาหาร
ควรกินให้เหมาะกับธาตุเจ้าเรือนและละเว้นอาหารที่ไม่สอดคล้องกับธาตุซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ธาตุดิน ควรกินอาหารรสฝาด หวาน มัน เค็ม 
- ธาตุน้ า ควรกินอาหารรสเปรี้ยว เลี่ยงอาหารรสมันจัด 
- ธาตุลม ควรกินอาหารรสเผ็ดร้อนหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด 
- ธาตุไฟ ควรกินอาหารรสขม ไม่ควรกินอาหารรสร้อน เป็นต้น 
กินปลาเป็นอาหาร ปลาเป็นอาหารที่หาได้ง่ายและเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย 
การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้บุคคลแก้ปัญหาการ

ด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองเลี้ยงตนให้อยู่รอด อยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการท าผลิตภัณฑ์
ใช้เองในครัวเรือน 

1. น้ ายาเอนกประสงค์ (สูตรชีวภาพ) 
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
1. ถังพลาสติกสีเข้มมีฝาปิดมิดชิด ขนาดความจุ 32 แกลลอน 1 ใบ 
2. ตะกร้าพลาสติก 
3. เครื่องชั่งน้ าหนัก 
4. ถ้วยตวงน้ า 1 ใบ 
5. ช้อน ไม้พาย ส าหรับคน 1 คัน 
6. ผ้าขาวบางส าหรับกรอง 1ผืน 
7. ช้อนตวง 1 ชุด 
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ส่วนผสม 
1. เปลือกสับปะรดหรือผลไม้รสเปรี้ยว เช่น มะกรูด มะนาว มะเฟือง ปริมาณ  

30 กิโลกรัม (สรรพคุณเป็นกรด ขจัดคราบมัน) 
2. หัวเชื้อน้ าหมักชีวภาพหรือ EM 1.5 กิโลกรัม (สรรพคุณช่วยย่อยสลายสับปะรด) 
3. น้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม (เป็นอาหารของจุลินทรีย์) 
4. น้ าสะอาดไม่มีคลอรีน (น้ าประปาพักไว้ 1 คืน ก่อนน ามาใช้) 
วิธีท า 
1. ล้างถังและตะกร้าพลาสติก ทิ้งไว้ให้แห้ง น าตะกร้าใส่ในถังพลาสติก 
2. น าเปลือกสับปะรดหรือผลไม้รสเปรี้ยวมาล้างน้ าให้สะอาด แล้วแช่ในน้ าหมัก

ชีวภาพหรือ EM โดยผสมน้ าสะอาดในอัตรา 1: 100 เพ่ือล้างสารเคมีที่ติดมากับเปลือก แช่ทิ้งไว้
ประมาณครึ่งชั่วโมง 

3. สับเปลือกสับปะรดหรือผลไม้รสเปรี้ยวเป็นชิ้นเล็ก แล้วน าไปเทใส่ในตะกร้า 
4. น าน้ าตาลทรายแดงผสมกับน้ าหมักชีวภาพหรือ EM คนจนละลายหมด 
5. น าส่วนผสมข้อ 3 และ 4 เทลงในตะกร้าสับปะรด คนให้เข้ากัน เติมน้ าสะอาด

ให้ท่วม ปิดฝาทิ้งไว้ เมื่อหมักได้ 2-3 วัน คนให้เข้ากันอีกครั้ง หมักต่อจนครบ 15 วัน จึงเปิดออก กรอง
ด้วยผ้าขาวบางโดยไม่ต้องบีบคั้นกาก น าน้ าสกัดชีวภาพที่กรองใส่ถังปิดไว้ให้แน่น  และปล่อยให้
ตกตะกอนอีก 2-3 วัน ระยะแรก ๆ สีของน้ าจะขุ่นต่อมาจะตกตะกอน กลิ่นจะฉุนคล้ายไวน์มากขึ้น
เรื่อย ๆ และสีจะใสน่าใช้ยิ่งขึ้น (หากค้ันกากน้ าสกัดท่ีได้สีจะขุ่นไม่น่าใช้ ส่วนกากที่เหลือสามารถน าไป
ผสมดินปลูกต้นไม้ได้) ถังที่หมักควรเก็บในที่มีแสงน้อยภายในห้องหรือในที่ร่มอุณหภูมิปกติ  เพราะ 
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ า หมักชีวภาพชอบความมืดและต้องอยู่ในที่ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด การหมักจะเกิด 
ฝ้าขาวเหนือผิวน้ า แสดงว่าการหมักได้ผล เมื่อกวนลงไปฝ้าสีขาวจะสลายตัวกลับไปอยู่ในน้ าเหมือนเดิม 

วิธีใช้ 
ใช้ล้างจาน พ้ืนห้องน้ า พ้ืนบ้าน โดยไม่ต้องผสมน้ า ใช้เหมือนน้ ายาตามท้องตลาด 

การล้างจานจ านวนมากควรแช่จานในน้ ายาผสมน้ า อัตราส่วน 1: 5 แช่ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีก่อน
ล้าง เพ่ือให้สะอาดทั่วถึง แล้วจึงล้างออกด้วยน้ าสะอาด ควรตากจานให้แห้งก่อนน าไปใช้ เพ่ือป้องกัน
การตกค้างของจุลินทรีย์ในหยดน้ าที่เกาะอยู่บนจาน น้ ายาเอนกประสงค์สามารถน าไปใช้ในการขจัด
คราบมันได้เป็นอย่างดี จากสองพลังบวก คือกรดเปรี้ยวจากน้ าผลไม้ซึ่งช่วยท าให้ไขมันแตกตัวและ
เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะย่อยคราบไขมันท าให้ไม่มี กลิ่นตกค้างเหม็นบูด อีกทั้งยังถนอมมือไม่ท าให้มือแห้ง 
แตกหรือลอกเหมือนน้ ายาเคมีตามท้องตลาด ที่ส าคัญไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

วัสดุที่ ใช้แทนเปลือกสับปะรด  ได้แก่ มะขามเปียก มะกรูด  มะเฟือง กาก
กระเจี๊ยบที่ต้มน้ าแล้ว เปลือกมะนาว เปลือกส้ม เปลือกเสาวรส เปลือกส้มโอ หรือเปลือก ผลไม้ที่มีรส
เปรี้ยว ๆ เพราะมีสภาพเป็นกรดเหมือนกับสับปะรด ฤดูกาลไหน วัสดุใดมีราคาถูกก็ใช้วัสดุนั้น ตาม
หลักควรใช้เปลือก หลังจากหมักท าน้ ายาก็เอากากที่หมักแล้วไปท าปุ๋ย ไม่มีการทิ้งเปล่า การท าน้ ายา
อเนกประสงค์ จ านวนมากน้อยให้ใช้ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้น 
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2. แชมพูมะกรูด 100% ไร้สารพิษ 
ส่วนผสม 
มะกรูดแก่จัดตามจ านวนที่ต้องการ 
วิธีท า 
1. น ามะกรูดไปย่างไฟให้พอเหลืองผ่าควักเอาเมล็ดออก หั่นเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะ 
2. เติมน้ าพอท่วม แล้วปั่นให้ละเอียด 
3. กรองเอาเฉพาะน้ าโดยใช้ผ้าขาวบางจากนั้นน ามาตั้งไฟให้พออุ่นเพ่ือฆ่าเชื้อ

แล้วกรอกใส่ขวดขณะยังอุ่นอยู่ 
วิธีใช้ 
1. ชโลมผมให้เปียกด้วยน้ าแล้วนวด เพ่ือเปิดรูขุมขน หรือใช้ผสมน้ าอาบก็ได้ 
2. เก็บในตู้เย็น ถ้าเก็บที่อุณหภูมิห้องปกติสามารถเก็บไว้ได้ 1 เดือน 
หมายเหตุ 
ไม่มีฟอง เหมาะส าหรับผู้ที่ห่วงใยในเส้นผมและผิวพรรณเป็นพิเศษ เพราะไม่มี

ส่วนผสมของสารเคมี 
3. ส่วนผสมแชมพูสมุนไพร 

1. หัวเชื้อแชมพู (N 70) 1,000 กรัม 
2. น้ าเกลือ 400 กรัม 
3. ผงฟอง 100 กรัม 
4. น้ ามันมะกอก 100 กรัม 
5. ลาโนลีน 100 กรัม 
6. กลิ่น (ใช้หัวน้ าหอม) 1 ออนซ์ 
7. น้ าสมุนไพร 3,750 กรัม 
8. น้ าสะอาด 2 ลิตร สมุนไพรที่ใช้ เช่น น้ าดอกอัญชัน น้ ามะกรูด ควรต้มให้

เดือดก่อน 
4. ส่วนผสมครีมอาบน้ าสมุนไพร 

1. หัวเชื้อแชมพู (N 70) 1,000 กรัม 
2. น้ าเกลือ 400 กรัม 
3. ผงฟอง 100 กรัม 
4. น้ าผึ้ง 100 กรัม 
5. ลาโนลีน 100 กรัม 
6. กลิ่นสบู่ 1 ออนซ์ 
7. น้ าสมุนไพร 3,750 กรัม 
8. น้ าสะอาด 2 ลิตร สมุนไพรที่ใช้น้ ามะขามเปียก น้ าขมิ้น ควรต้มให้เดือดก่อน 
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5. ส่วนผสมน้ ายาซักผ้า 
1. หัวเชื้อแชมพู (N 70) 1,000 กรัม 
2. น้ าเกลือ 400 กรัม 
3. ผงฟอง 100 กรัม 
4. น้ าด่าง 5 ลิตร 
5. ลาโนลีน 100 กรัม 
6. กลิ่น (หัวน้ าหอม) 1 ออนซ์ 

 ส่วนผสมน้ ายาล้างจาน 
1. หัวเชื้อแชมพู (N 70) 1,000 กรัม 
2. น้ าเกลือ 400 กรัม 
3. ผงฟอง 100 กรัม 
4. น้ าด่าง 5 ลิตร 
5. กลิ่นมะนาว 1 ออนซ์ 
การเตรียมส่วนผสม (ใช้วิธีเดียวกัน) 
1. ละลายลาโนลีนและผงฟองในน้ าอุ่นครึ่งลิตร 
2. วิธีท าน้ าด่าง ใช้ขี้เถ้าไม้ที่ขาว สะอาด และใหม่ ใส่ในถังปริมาณครึ่งถัง เติมน้ า

จนเต็ม ทิ้งไว้ให้ขี้เถ้าตกตะกอนใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน รินเอาน้ าด่างเฉพาะส่วนที่ใสมากรองให้
สะอาด 

3. วิธีท าน้ าเกลือ ใช้เกลือที่ขาว สะอาด 1.5 กิโลกรัม ผสมกับน้ า 4 ลิตร ต้มให้
ละลายทิ้งไว้ให้ตกตะกอน รนิเอาเฉพาะน้ าส่วนที่ใสมากรองให้สะอาด 

วิธีการท า (ใช้วิธีเดียวกัน) 
1. กวนหัวเชื้อแชมพู และน้ าเกลือจนเป็นเนื้อเดียวกัน สังเกตได้จากเนื้อครีมจะมี

ความเนียนลื่น โดยให้กวนไปทางเดียวกันตลอดห้ามวนกลับเพราะจะเกิดฟอง 
2. จากนั้นเติมส่วนผสมในข้อ 3, 4 และ 5 กวนช้า ๆ แล้วค่อย ๆ เติมน้ าสมุนไพร 

ทีละน้อย กวนช้า ๆ โดยกวนไปทางเดียวกันเช่นเดิม 
3. เติมส่วนผสมที่เหลือ กวนให้เข้ากันไม่น้อยกว่า 20 นาที แล้วตั้งไว้ให้หมดฟอง 

จึงบรรจุใส่ภาชนะ 
ข้อควรระวัง 
1. ถ้ากวนไปคนละทางจะเกิดฟอง และต้องกวนนาน ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เนื้อ

น้ ายาตกตะกอน 
2. น้ าสมุนไพรที่จะน ามาผสมต้องตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเสียก่อน 
3. ถ้าน้ ายาเอนกประสงค์เหลวเกินไปให้เติมน้ าเกลือเพ่ิม และถ้าข้นเกินไปให้เติม

น้ าสะอาด 
4. หลังจากท าเสร็จควรเก็บไว้ 24 ชั่วโมง เพ่ือให้ตัวยาและสมุนไพรได้ท าปฏิกิริยากัน 

ก่อนน าไปใช้ 
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การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้บุคคลแก้ปัญหาการด ารงชีวิตด้วย
การพ่ึงพาตนเองเลี้ยงตนให้อยู่รอดอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามล าดับโดยมนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพที่จะดูแลและพ่ึงพาตนเองและควรมีความรับผิดชอบในชีวิตและการด ารงชีวิตของตนซึ่งหาก
ทุกคนถือเป็นความรับผิดชอบและมีความสามารถที่จะเลี้ยงตนเองให้อยู่รอดอยู่ดีได้ก็จะไม่เป็นภาระ
หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและสังคมในที่สุดในทางตรงกันข้ามหากบุคคลไม่รับผิดชอบหรือไม่มี
ความสามารถในการพ่ึงตนเองแล้วก็จะเดือดร้อนถึงผู้อ่ืนเป็นภาระและเป็นปัญหาต่อสังคมต่อไปดังนั้น
การพ่ึงตนเองจึงเป็นการด ารงชีวิตที่เหมาะสมเพราะเป็นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนกันและกัน 
 
2. ด้านการอนุรักษ์ดิน 

มนุษย์เราจะใช้ที่ดินเพ่ือสนองความต้องการของตนตลอดเวลา และนับวันจะถูกใช้หนักขึ้น
เรื่อย ๆ จนทุกวันนี้สภาพความสมดุลของดินในหลายพ้ืนที่ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป  การใช้ที่ดินผิด
ประเภท การท าลายผิวดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ท าลายป่า การใช้
ปุ๋ยเคมี ล้วนส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศด้วยการท าการเกษตรของเกษตรกร
ไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันมีการ “ปอกเปลือกเปลือยดิน” การเผาการใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นวิธีการที่ผิดธรรมชาติและท าลายธรรมชาติซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต การเกษตรที่ไม่ท าลายธรรมชาติไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน  ไม่เผา ไม่ใช้
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ 
ที่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นอันดับแรกและถือเป็นหัวใจส าคัญ  เพราะถือว่าดินเป็น
ต้นก าเนิดของชีวิตสังคมไทยในอดีตให้ความส าคัญของดินด้วยความเคารพบูชาดินเสมือน “แม่” เรียก 
“พระแม่ธรณี” การให้ความรักและเอาใจใส่พระแม่ธรณี โดยการห่มดินหรือการคลุมดินไม่เปลือยดิน 
โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือเศษพืชผลทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และการ
ปรุงอาหารเลี้ยงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไปเพ่ือให้เป็นอาหารของดิน แล้วดินจะปลดปล่อย
ธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช 
(Feed the Soil and Let the Soil Feed the Plant)” การปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้ดินกลับมามีชีวิต
พืชที่ปลูกก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตดี  ต้นทุนในการผลิตลดลง รวมถึงการที่ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี จึงมีการให้นิยามของการปฏิบัติเช่นนี้ว่า “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” 
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของ “ลูก” (มนุษย)์ ที่มีต่อ “แม่” (ธรณี) 

2.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ทรงเรียกว่า “แกล้งดิน” จึงมีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นหน่วยด าเนินการสนองพระราชด าริในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินก ามะถัน เริ่มจากวิธีการ “แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยการท าให้ดิน
แห้งและเปียกสลับกันไป เพ่ือเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารประกอบก ามะถัน ที่
เรียกว่า “สารไพไรท์” ให้ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ แล้วปลดปล่อยก ามะถันออกมา ท าให้ดิน
เป็นกรดจัดจนถึงขั้น “แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” จนกระทั่งถึงจุดที่พืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่สามารถ
เจริญงอกงามให้ผลผลิตได้ หลังจากนั้นจึงให้หาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจได้ ซึ่งวิธีการแก้ไขดินเปรี้ยวจัด ตามแนวพระราชด าริ มีดังนี้ 
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2.1.1 การแก้ไขโดยวิธีการควบคุมระดับน้ าใต้ดินเพ่ือป้องกันการเกิดกรดก ามะถัน 
โดยพยายามควบคุมน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์อยู่ เพ่ือมิให้สารประกอบ  
ไพไรท์ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) วางระบบการระบายน้ าทั่วทั้งพ้ืนที่ 
2) ระบายเฉพาะส่วนบนออก เพ่ือชะล้างกรด 
3) รักษาระดับน้ าในคูระบายน้ าให้อยู่ในระดับต่ ากว่า 1 เมตร จากผิวดิน

ตลอดทั้งปี 
การด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นจะประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องมีการวาง

ระบบการระบายน้ าควบคู่ไปกับการจัดระบบชลประทานที่เหมาะสม กล่าวคือ ระบบการระบายน้ า 
จะช่วยป้องกันไม่ให้น าท่วม และช่วยระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ ระบบชลประทาน จะช่วยส่งเสริมให้น้ า
ชะล้างความเป็นกรด และรักษาระดับน้ าใต้ดินให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 

2.1.2 วิธีการปรับปรุงดินอันเนื่องมาจากพระราชด าริ “แกล้งดิน” สามารถเลือก 
ใช้ได้ 3 วิธีการ ตามแต่สภาพของดินและความเหมาะสม คือ 

วิธีการที่ 1: ใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด ดังนี้ 
1) การใช้น้ าชะล้างดิน เพ่ือล้างกรด ท าให้ค่า pH เพ่ิมขึ้น โดยวิธีการปล่อย

น้ าให้ท่วมขังแปลง แล้วระบายออกประมาณ 2-3 ครั้ง  
2) ทิ้งช่วงการระบายน้ า ประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
3) ดินจะเปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือฤดูแล้ง ดังนั้น การชะล้างควรเริ่ม 

ในฤดูฝน เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าชลประทาน 
4) การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด ต้องกระท าต่อเนื่องและต้องหวังผล 

ในระยะยาว ไม่ใช่กระท าเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น  
5) วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด แต่จ าเป็นต้องมีน้ ามากพอที่จะใช้ล้างดิน

ควบคู่ไปกับการควบคุมระดับน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีไพไรท์มาก 
วิธีการนี้  เมื่อล้างดินเปรี้ยวให้คลายลงแล้ว ดินจะมีค่า ph เพ่ิมขึ้น อีกทั้ ง

สารละลายเหล็กและอลูมินัมที่เป็นพิษเจือจางลงจนท าให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะถ้า
หากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตจะสามารถให้ผลผลิตได้ 

วิธีการที่ 2: การแก้ไขดินเปรี้ยว โดยการใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน มี
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ใช้วัสดุปูนที่หาได้ง่ายในท้องที่ เช่น ใช้ปูนมาร์ล (Marl) ส าหรับภาคกลาง 
หรอืปูนฝุ่น (Lime Dust) ส าหรับภาคใต้ หว่านให้ทั่ว 1-4 ตันต่อไร่ แล้วไถแปรหรือพลิกกลบดิน 

2) ปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเป็นกรดของดิน 
วิธีการที่ 3: การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ าชะล้างและควบคุมระดับน้ าใต้ดิน 

เป็นวิธีการที่สมบรูณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพ้ืนที่ซึ่งดินเป็นกรดจัดรุนแรง และถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง
ว่างเปล่าเป็นเวลานาน มีขั้นตอนปฏิบัติ คือ 

1) การใช้ปูนเป็นการกระตุ้นครั้งแรกให้น้ าท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อัตรา
การใช้ปูนทั่วไปเพียง 1-2 ตันต่อไร่  
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2) ท าการไถกลบ 
3) ใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด 
4) ควบคุมน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์มาก เพ่ือ

ไม่ให้ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนปลดปล่อยกรดออกมา  
2.13 การปรับสภาพพ้ืนที่เนื่องจากพ้ืนที่ดินเปรี้ยวมีสภาพราบลุ่ม ดังนั้น การ

ระบายน้ าออกจากพ้ืนที่จึงท าได้ล าบาก การปรับสภาพพ้ืนที่จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ จะแก้ไขปัญหาได้ 
ซึ่งโดยทั่วไป มี 2 วิธี คือ  

1) การปรับระดับผิวหน้าดิน โดยการปรับระดับผิวหน้าดินให้มีความลาดเอียง
พอที่จะให้น้ าไหลออกไปสู่คลองระบายน้ าได้หรือจัดรูปและตกแต่งแปลงนาหรือกระทงนาและคันนา
เสียใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าและระบายน้ าออกไปได้หากต้องการ 

2) การยกร่องปลูกพืช เป็นวิธีการใช้ส าหรับการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล หรือ
ไม้ยืนต้น ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง แต่การที่จะยกร่องปลูกพืชให้ได้ผล จ าเป็นต้องมีแหล่งน้ า
ชลประทาน เพื่อใช้ขังในร่องและถ่ายเทน้ าได้เมื่อน้ าในร่องเป็นกรดจัด 

วิธีการขุดท้องร่อง จ าเป็นต้องทราบเสียก่อนว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีดินชั้นเลนที่มี
สารประกอบไพไรท์มากอยู่ในระดับใด เมื่อทราบแล้วให้ขุดลึกเพียงแค่ระดับดินเลน ซึ่งโดยทั่วไประดับ
ความลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร ซึ่งขั้นตอนในการขุดร่องสวน พอสรุปได้ดังนี้ 

1) วางแนวร่องให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูก ซึ่งโดยทั่วไป สันร่อง
สวนจะกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนท้องร่องกว้างประมาณ 1-1.5 เมตร 

2) ระหว่างร่องที่จะขุดคู ให้ใช้แทรกเตอร์ปาดหน้าดินมาวางไว้กลางสันร่อง 
หน้าดินของดินจะเปรี้ยวจัด ส่วนใหญ่จะมีอินทรียวัตถุสูง และค่อนข้างร่วยซุย จึงมีประโยชน์มากหาก
น ามากองไว้ช่วงกลางสันร่อง มิฉะนั้นหน้าดินดังกล่าวจะถูกดินที่ขุดขึ้นมาจากคูกลบเสียหมด 

3) ขุดดินจากคูที่วางแนวไว้มากลบบริเวณขอบสันร่อง ซึ่งหน้าดินถูกปาด
ออกไปแล้ว การท าเช่นนี้จะท าให้เกิดสันร่องสูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร เหมาะที่จะปลูกไม้ผลหรือไม้
ยืนต้นต่าง ๆ 

4) เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าท่วม ควรมีคันดินล้อมรอบสวน คันดินควรอัดแน่น 
เพ่ือป้องกันน้ าซึม และควรมีระดับความสูงมากพอที่จะป้องกันน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

5) จ าเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ า เพ่ือสูบน้ าเข้า -ออก ได้ตามความ
ประสงค์ โดยทั่วไปแล้ว น้ าที่จะน าเอาไปขังในร่องสวน หากปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 เดือน จะแปร
สภาพเป็นกรดจัด จึงควรมีการถ่ายเทน้ าออก 3-4 เดือนต่อครั้ง แล้วดูดน้ าชลประทานเข้าในร่องสวน 
เพ่ือใช้รดต้นไม้ดังเดิม 

การยกร่องปลูกพืชยืนต้นหรือไม้ผล จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงการเกิด 
น้ าท่วมในพ้ืนที่นั้น ๆ หากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมสูงไม่ควรท า เพราะไม้ผลเป็นพืชที่ให้ผล
ระยะยาว หรืออย่างน้อย 5-10 ปี ถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นมาจะสร้างความเสียหายให้แก่สวนพืชได้รับความ
เสียหาย และเงินท่ีลงทุนไปจะสูญเปล่า 

ถ้าคิดว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย การยกร่องปลูกพืชอาจยกร่อง
แบบเตี้ย ๆ ปลูกพืชล้มลุกหรือพืชผักแทน โดยสามารถปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับข้าวได้ 
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วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร 
1. วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อใช้ปลูกข้าว แบ่งเป็น 2 เขต คือ 

1) เขตชลประทาน : 
- ดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0 ใช้ปูน อัตรา ประมาณ 1.5 ตันต่อไร่ 
- ดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0-4.5 ใช้ปูน อัตรา ประมาณ 1 ตันต่อไร่ 

2) เขตเกษตรน้ าฝน 
- ดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0 ใช้ปูน อัตรา ประมาณ 2.5 ตันต่อไร่ 
- ดินมีค่า pH น้อยกว่า 4.0-4.5 ใช้ปูน อัตรา ประมาณ 1.5 ตันต่อไร่ 

ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยว 
1. หลังจากหว่านปูนแล้ว ให้ท าการไถแปร 
2. ปล่อยให้น้ าแช่ขังในนา ประมาณ 10 วัน 
3. ระบายน้ าออกเพ่ือชะล้างสารพิษ 
4. ขังน้ าใหม่เพ่ือรอปักด า 

2. วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อใช้ปลูกพืชล้มลุก 
1) การปลูกพืชผัก มีวิธีการ คือ 

(1) ยกร่องสวน โดยให้สันร่องมีขนาดกว้าง ประมาณ 6 -7 เมตร มีคู
ระบายน้ ากว้าง 1.5 เมตร และลึกประมาณ 50 เซนติเมตร หรือลึกพอดีถึงระดับชั้นดินเลนที่มี
สารประกอบไพไรท์มาก 

(2) ไถพรวนดินและตากดินท้ิงไว้ 3-5 วัน 
(3) ท าแปลงย่อยบนสันร่อง โดยยกแปลงให้สู ง ประมาณ 25 -30 

เซนติเมตร กว้างประมาณ 1-2 เมตร เพ่ือระบายน้ าบนสันร่องและเพ่ือป้องกันไม่ให้แปลงย่อยแฉะเมื่อ
รดน้ าหรือเม่ือมีฝนตก 

(4) ใส่วัสดุปูนเพ่ือลดความเป็นกรดของดิน คือ ใช้หินปูนฝุ่นหรือดินมาร์ล 
อัตราประมาณ 2-3 ตันต่อไร่ หรือประมาณ 2 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร โดยการคลุกเคล้าปูน
ให้เข้ากับดินและทิ้งไว้ 15 วัน 

(5) ใส่ปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ย อินทรีย์ ใน อัตรา 5 ตันต่อไร่  หรือประมาณ  
3 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร โดยใส่ก่อนปลูก 1 วัน เพ่ือปรับปรุงดินให้ร่วยซุย มีโครงสร้างดี 

2) การปลูกพืชไร่บางชนิด 
การปลูกพืชไร่บางชนิด สามารถท าได้ 2 วิธี คือ ยกร่องสวน และแบบปลูก

เป็นพืชครั้งที่ 2 หลังจากการท านาไปแล้ว การปลูกพืชไร่แบบยกร่องสวนเป็นการปลูกพืชไร่แบบถาวร 
จึงมีวิธีเตรียมพ้ืนที่แบบเดียวกับการปลูกพืชผักดังกล่าวมาแล้ว ส าหรับการปลูกพืชไร่หลังฤดูท านา ซึ่ง
อยู่ในช่วงปลายฤดูฝน หรือหลังจากฝนหยุดตกไปแล้ว การเตรียมพ้ืนที่เหมือนกับการเตรียมเพ่ือการ
ปลูกพืชไร่ทั่ว ๆ ไป แต่อาจต้องยกแนวร่องปลูกพืชไร่ให้สูงกว่าการปลูกพืชบนที่ดินดอน ประมาณ  
10-20 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าแช่ขัง ถ้ามีฝนตกลงมาอย่างผิดฤดูกาล ถ้าพ้ืนที่ดินนั้นได้รับการ
ปรับปรุง โดยการใช้ปูนมาแล้ว คาดว่าคงไม่จ าเป็นต้องใช้ปูนอีก 



308 

3. วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อใช้ปลูกไม้ผล 
1) สร้างคันดินกั้นน้ าขนาดใหญ่ล้อมรอบแปลง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังใน 

ฤดูฝน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ือระบายน้ าออกตามต้องการ ขนาดของเครื่องสูบน้ าขึ้นอยู่กับ
ปริมาณพ้ืนที่ที่จะสูบและปริมาตรน้ าที่ตกลงมาเป็นประจ าในช่วงฤดูฝน 

2) ท าการยกร่องปลูกพืชตามวิธีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่มีดินเปรี้ยวจัด เพ่ือปลูก
ไม้ผลดังที่กล่าวมา  

3) น้ าในคูระบายน้ าจะเป็นน้ าเปรี้ยวต้องท าการะบายออกเมื่อเปรี้ยวจัด และ
สูบน้ าจืดมาแทนใหม่ ช่วงเวลาถ่ายน้ า ประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้ง 

4) ควบคุมระดับน้ าในคูระบายน้ าไม่ให้ต่ ากว่าชั้นดินเลนที่มีสารประกอบ 
ไพไรท์มาก เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่จะท าให้ดินมีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน 

5) ใส่ปูน อาจเป็นปูนขาว ปูนมาร์ล หรือหินปูนฝุ่น โดยหว่านทั่วทั้งร่องที่ปลูก 
อัตราประมาณ 1-2 ตันต่อไร่  

6) ก าหนดระยะปลูกตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด  
7) ขุดหลุมปลูกขนาด กว้าง ยาว และลึก 50-100 เซนติเมตร แยกดินชั้นบน

และดินชั้นล่างไว้ต่างหาก ตากทิ้งไว้ 1-2 เดือน เพ่ือฆ่าเชื้อโรค เอาส่วนที่เป็นหน้าดินผสมปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยหมัก หรือบางส่วนของดินชั้นล่าง แล้วกลบลงไปในหลุมให้เต็ม ปุ๋ยหมักใส่ในอัตรา 1 กิโลกรัม 
ต่อต้น โดยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับปูนในอัตรา ประมาณ 15 กิโลกรัมต่อหลุม 

8) ดูแลปราบวัชพืช โรค แมลง และให้น้ าตามปกติ ส าหรับการให้ปุ๋ยบ ารุงดิน
ขึ้นอยู่กับความต้องการและชนิดของพืชที่จะปลูก 

2.2 ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและการพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก พืชจาก
พระราชด าริ ก าแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน 

การชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดการสูญเสียหน้าดิน ซึ่งประกอบไปด้วย 
สารอาหารที่สะสมในดิน รวมทั้งความอุดมสมบรูณ์จากธรรมชาติ สภาพความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เกิดจากกรณีผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมา น้ าที่ไหลบ่าหน้าดินเป็น
จ านวนมากเช่นนี้ ท าให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบรูณ์ไป บางครั้งยังเกิดปัญหาดินพังทลาย 
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรกรรมสูง ท าให้ผลผลิตลดลง แม้ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับ
ปริมาณน้ าฝนมากเพียงพอ จากการไหลบ่าของน้ าฝนเป็นจ านวนมากนี้เอง เมื่อไม่มีสิ่งใดมากั้นชะลอ
ไว้ ท าให้พื้นดินไม่สามารถเก็บกักน้ าฝนได้เต็มที่ และผิวหน้าดินถูกกัดเซาะพังทลายอย่างรุนแรง 

1. หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือน
ก าแพง ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรน ามาศึกษาทดลองปลูก การทดลองปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริและศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. การด าเนินการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก ให้พิจารณาลักษณะภูมิประเทศ 
ซึ่งแบ่งตามลักษณะของพ้ืนที่ ดังนี้ 
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1) การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ภูเขา ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางของความลาด
ชันและในร่องน้ าของภูเขาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บความชื้นในดิน 

2) การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ราบให้ด าเนินการในลักษณะ ดังนี้ 
- ปลูกโดยรอบแปลง 
- ปลูกลงในแปลง ๆ ละ 1 หรือ 2 แนว 
- ส าหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ 

3) การปลูกหญ้ าแฝกรอบสระน้ า เพ่ื อป้ องกัน อ่างเก็บน้ าไม่ ให้ ตื้ น เขิน  
อันเนื่องมาจากตะกอนจากการพังทลายของดิน ตลอดจนช่วยรักษาดินเหนืออ่างและช่วยให้ป่าไม้ใน
บริเวณพ้ืนที่รับน้ าให้ทวีความอุดมสมบรูณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว 

4) การปลูกหญ้าแฝกเหนือบริเวณแหล่งน้ าเพ่ือเป็นแนวป้องกันตะกอนดินและ
กรองของเสียต่าง ๆ ที่ไหลลงในแม่น้ า 

3. ผลของการศึกษาทดลองควรเก็บข้อมูลทั้งทางด้านการเจริญเติบโตของล าต้นและ
ราก ความสามารถในการอนุรักษ์ความสมบรูณ์ของดินและการเก็บความชื้นในดินและพันธุ์หญ้าแฝก
ชนิดต่าง ๆ ลักษณะของหญ้าแฝก 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
1. การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดชัน การปลูกแบบนี้

จะเห็นผลดียิ่ง เมื่อหญ้าแฝกมีความเจริญและแตกกอขึ้นเต็มตลอดแนวจนไม่มีช่องว่าง ซึ่งถือว่ามี
ประโยชน์สูงสุด เพราะเมื่อมีน้ าไหลบ่าหรือมีการพัดพาดินไปกระทบแถวของหญ้าแฝก หญ้าแฝกจะ
ท าหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ าลงและดักเก็บตะกอนดินไว้ ส่วนน้ าจะไหลบ่าซึมลงไปสู่ดินชั้นล่างได้
มากขึ้น อันจะเป็นการเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่ดินเบื้องล่างและน้ าที่ผิวดินจะไหลผ่านแนวต้นหญ้าแฝก
ไปได้ ส่วนรากหญ้าแฝกนั้นจะหยั่งลึกลงไปในดิน อาจลึกถึง 3 เมตร ซึ่งสามารถยึดดิน ป้องกันการ  
ชะล้างได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการชะล้างแบบเป็นหน้ากระดาน หรือเป็นร่องลึก และแบบอุโมงค์
เล็กใต้ดิน เมื่อแถวหญ้าแฝกท าหน้าที่ดักตะกอนดินเป็นระยะเวลานานขึ้นจะเกิดการสะสมทับถมกัน
ของตะกอนดินบริเวณหน้าแถวหญ้าแฝกเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี กลายเป็นคันดินธรรมชาติไปในที่สุด 

2. การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือแก้ปัญหาการพังทลายของดินที่เป็นร่องลึก เทคนิคการ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือแก้ปัญหาบริเวณร่องลึกโดยการปลูกหญ้าแฝกในแนวขวาง 1 แถว เหนือบริเวณร่อง
ลึก และใช้ถุงทรายหรือดินเรียงเป็นแนวเพ่ือช่วยชะลอความเร็วของน้ าที่ไหลบ่าในระยะที่แฝกเริ่ม  
ตั้งตัว 

3. การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน โดยเฉพาะทางแถบภาคเหนือและ
ภาคใต้ มาตรการที่เหมาะสม คือ การปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแนวรั้วบริเวณคันคูขอบเขา หรือริม
ขั้นบันไดดินด้านนอก โดยควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวขวางความลาดเทในต้นฤดูฝน โดยการ
ไถพรวนดินน าร่องแล้วปลูกหญ้าแฝกลงในร่องไถ ระยะปลูกระหว่างต้นต่อหลุม 3 -5 เหง้าต่อหลุม 
ระยะห่างระหว่างแถวแฝกจะไม่เกิน 2 เมตร ตามแนวตั้ง หญ้าแฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกัน
ภายใน 4-6 เดือน ในพ้ืนที่แห้งแล้งควรตัดหญ้าแฝกให้สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร เพ่ือเร่งให้มีการ
แตกกอควรตัด 1-2 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ การตัดหญ้าแฝกต้องกระท าในทุกพื้นที่และใช้ใบคลุมดินด้วย 
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4. การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ความชุ่มชื้นในดิน เป็นการปลูกไม้ผลร่วมกับ
แถวหญ้าแฝกในระยะแรกเริ่ม หรือปลูกแฝกสลับกับต้นไม้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ เช่น มาเลเซียมีการ
ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวในระหว่างแถวปลูกยางพารา เมื่อต้นหญ้าแฝกเจริญเติบโต ประมาณ 1 ปี 
สามารถตัดใบใช้ประโยชน์ในการเป็นวัสดุคลุมดินบริเวณโคนยางพาราเพ่ือรักษาความชุ่มชื้น โดยที่
เศษใบแฝกจะไม่เป็นพาหะของโรคและแมลง การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาความชุ่มชื้นในดิน กระท าได้ 
3 วิธีการ คือ 

1) ปลูกหญ้าแฝกขนานไปกับแถวของไม้ผล ประมาณ 1 เมตร และน าใบของ
หญ้าแฝกมาคลุมโคลนต้น เพ่ือช่วยรักษาความชุ่มชื้นและเพ่ิมความอุดมสมบรูณ์ของดิน 

2) ปลูกแบบครึ่งวงกลมรอบไม้ผล ซึ่งทรงเรียกว่า “ฮวงซุ้ย” โดยปลูกเป็นครึ่ง
วงกลมรอบไม้ผลแต่ละต้น รัศมีจากโคนต้นไม้ผล 1.50 - 2.00 เมตร 

3) ปลูกแบบครึ่งวงกลมหันหน้าเข้าหาแนวลาดชัน แนวหญ้าแฝกจะดักตะกอน
ดินที่จะไหลบ่าลงมาเก็บกักไว้ที่โคนต้นไม้ 

5. การปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการเสียหายของขั้นบันไดดินหรือคันคูรับน้ ารอบ
เขา ในพ้ืนที่ลาดชันมักนิยมปลูกบนขั้นบันไดดินหรือมีการก่อสร้างคันคูดินรอบเขา ซึ่งเป็นการลงทุนสูง 
การป้องกันการเสียหายโดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวในบริเวณขอบขั้นบันไดดิน หรือคันคูดิน 

6. การปลูกเพ่ือควบคุมร่องน้ า โดยการน าหญ้าแฝกไปปลูกในร่องน้ าด้วยการขุด
หลุมปลูกขวางร่องน้ าเป็นแนวตรงหรือแนวหัวลูกศรย้อนทางกับทิศทางไหล ในลักษณะตัว V คว่ า ซึ่ง
ทรงเรียกว่า “บั้งจ่า” เพ่ือควบคุมการเกิดร่องน้ าแบบลึกหรือการปลูกในร่องน้ าล้น โดยปลูกตามแนว
ระดับเพ่ือกักเก็บน้ าและช่วยกระจายน้ าไปใช้ในพ้ืนที่เพาะปลูก ผลของการปลูกหญ้าแฝกแบบนี้จะ
ช่วยดักตะกอนและสามารถชะลอความเร็วของน้ าให้ลดลง 

7. การปลูกหญ้าแฝกในการป้องกันตะกอนดินทับถมลงสู่คลองส่งน้ า ระบายน้ าและ
อ่างเก็บน้ าในไร่นา ตลอดจนปลูกรอบสระเพ่ือกรองตะกอนดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวบริเวณ
สองข้างทางคลองส่งน้ าจะช่วยกันตะกอนดินที่ไหลลงมา ซึ่งในส่วนของการปลูกรอบขอบสระเพ่ือ
กรองตะกอนดินนั้น ใช้วิธีการปลูกตามแนวระดับน้ าสูงสุดท่วมถึง 1 แนว และควรปลูกเพ่ิมอีก 1 -2 
แนว เหนือแนวแรก ซึ่งข้ึนอยู่กับความลึกของขอบสระ ในระยะแรกควรดูแลปลูกแซมให้แถวหญ้าแฝก
เจริญเติบโตหนาแน่น เมื่อน้ าไหลบ่าลงมาตะกอนดินจะติดค้างอยู่บนแถวหญ้าแฝกส่วนน้ าจะค่อย ๆ 
ไหลซึมลงสระ และรากหญ้าแฝกจะช่วยยึดดินรอบ ๆ สระ ไม่ให้พังทลายได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การขุดลอกสระด้วย 

8. การปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรม ด าเนินการในโครงการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี และต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการปลูก
หญ้าแฝกเป็นแถวขวางความลาดเทในดินลูกรังที่ เสื่อมโทรมจากการถูกชะล้างของผิวหน้าดิน 
จนกระทั่งเกิดความแห้งแล้งและมีผิวหน้าดินแข็ง ขาดพืชพรรณธรรมชาติปกคลุม การปลูกหญ้าแฝก
แบบนี้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ าไหลบ่า ท าให้น้ าซึมลงดินได้ลึก เกิดความชุ่มชื้น ต้นไม้สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี 

9. การปลูกในพ้ืนที่ดินดาน ด าเนินการศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
ทรายแข็ง ดินเหนียว หินปูน และแร่ธาตุต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นแผ่นแข็งคล้ายหิน ยากที่พืชชั้นสูงจะ
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เจริญเติบโตได้ เมื่อท าการปลูกหญ้าแฝกในดินดาน พบว่า รากหญ้าแฝกสามารถหยั่งลึกลงไปในเนื้อ
ดินดานท าให้ดินแตกร่วนขึ้น หน้าดินมีความชื้นเพ่ิมขึ้น ในแนวของหญ้าแฝกสามารถปลูกพันธุ์ไม้ได้
หลายชนิด เช่น กระถินเทพา สะเดา ประดู่ ฯลฯ เมื่อมีการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล รากของหญ้า
แฝกสามารถหยั่งลงในดินดาน เป็นการสลายดินล่วงหน้าก่อนที่รากไม้ผลจะหยั่งลึกลงไปถึง 

10. การปลูกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินบริเวณไหล่ถนน ด าเนินการในพ้ืนที่ดิน
ตัดและดินถมข้างทาง เป็นการปลูกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดินในส่วนของไหล่ทางที่เปิดและไหล่
ทางด้านข้าง โดยปลูกหญ้าแฝกเพ่ือยึดดินและเบี่ยงเบนทางน้ าไหลบริเวณไหล่ทาง และปลูกขวางแนว
ลาดเทเพื่อป้องกันการพังทลายและเลื่อนไหลของดิน 

11. การปลูกเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ า ปัจจุบันได้มีการใช้
ปุ๋ยเคมีเพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตของพืชกันมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
ที่ดินในประเทศเขตร้อนมักขาดอยู่เสมอ ๆ นอกจากนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้มีการน า
สารเคมีมาใช้ในการปลูกพืชมากขึ้น สารไนเตรทที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยก็ดี โลหะหนักและสารเคมีที่เป็น
พิษอันเนื่องมาจากการฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชก็ดี สารเหล่านี้หากถูกชะล้างลงใน
แม่น้ าจะท าให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม การศึกษาทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ 
พิสูจน์ได้ว่ากอหญ้าแฝกที่ปลูกเป็นแนวขวางความลาดเทของพ้ืนที่สามารถยับยั้ง และลดการสูญเสีย
หน้าดินบนพ้ืนที่ลาดชันได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันรากหญ้าแฝกที่มีการแพร่กระจายอย่างหนาแน่น
และหยั่งลึกจะเป็นก าแพงกักกันดินและสารพิษที่ปะปนมากับน้ า ไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ าเบื้องล่าง 
นอกจากนี้ตัวของรากหญ้าแฝกเองน่าจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุโลหะหนักและสารเคมี
บางอย่างได้ดีกว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถของรากหญ้าแฝกในการที่หยั่งลึกและ 
แผ่กว้างได้มากกว่ารากหญ้าชนิดอ่ืน ๆ  

ประโยชน์อเนกประสงค์อ่ืน ๆ จากหญ้าแฝก 
1) ปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา โดยการปลูกหญ้าแฝกเป็น

แถวขนานไปตามคลองส่งน้ า หรือแม่น้ าล าคลอง ซึ่งแถวหญ้าแฝกจะช่วยในในการดัดตะกอนดิน และ
กรองขยะมูลฝอยไม่ให้ลงไปสู่แม่น้ าล าคลอง ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดการตื้นเขินและน้ าเน่าเสีย การ
ปลูกหญ้าแฝกจะช่วยให้น้ าในแหล่งน้ ามีความสะอาดยิ่งขึ้น 

2) ใบและต้นหญ้าแฝกเป็นอาหารสัตว์และท าปุ๋ยหมัก ใบของหญ้าแฝกเป็นอาหาร
สัตว์ได้ พบว่า จากแหล่งพันธุ์ก าแพงเพชร 2 มีคุณค่าทางอาหารสัตว์ดีกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ ทั้งปริมาณ
โปรตีนหยาบ วัตถุแห้งที่ย่อยได้ค่า NDS และธาตุต่าง ๆ ส่วนหญ้าแฝกที่มีอายุการตัด 4 สัปดาห์ มี
ความเหมาะสมที่สุด ทั้งด้านการให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังพบว่าใบอ่อนของ
หญ้าแฝกสามารถน ามาบดเลี้ยงปลาและเป็นอาหารสัตว์ได้ แต่ใบแก่ใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากมีคุณค่าทาง
อาหารสัตว์น้อยกว่าหญ้าชนิดอ่ืน ๆ มีความสากคาย นอกจากนั้น ต้นและใบของหญ้าแฝกน ามาท าปุ๋ย
หมัก ภายใน 60-120 วัน สภาพของต้นและใบแฝกจะมีการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างสมบรูณ์ มี
ปริมาณธาตุอาหารที่ส าคัญให้สารปรับปรุงบ ารุงดิน 

3) ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือใช้ประโยชน์มุงหลังคาและอ่ืน ๆ ในบ้าน โดยการใช้ใบที่แห้ง
แล้วมาสานเรียงกันเป็นตับเพ่ือท าเป็นหลังคาบ้านเรือน ที่พักผ่อนหย่อนใจ หลังคาร้านค้า เป็นต้น ตับ
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หลังคาที่ท าจากหญ้าแฝกสามารถผลิตจ าหน่ายได้ ส่วนรากที่มีความหอมนั้น คนไทยรุ่นเก่าเคยน ามา
แขวนในตู้เสื้อผ้า ท าให้มีกลิ่นหอม และช่วยไล่แมลงที่จะท าลายเสื้อผ้าได้ 

4) หญ้าแฝกใช้ท าสมุนไพรและน้ าหอมได้ มีสรรพคุณช่วยขับลมในล าไส้ แก้อาการ
ท้องอืดท้องเฟ้อ และแก้ไข้ได้ ส่วนรากสามารถน ามาสกัดท าน้ ามันที่มีประโยชน์และคุณค่าทางการค้า
ได้ เช่น ฝรั่งเศสผลิตน้ าหอมจากรากหญ้าแฝก ชื่อ “Vetiver” 

2.3 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
หมายถึง สารธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการหมักบ่มวัตถุดิบจากธรรมชาติต่าง ๆ ทั้ง

พืช และสัตว์จนสลายตัวสมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิตามิน ฮอร์โมน และสารธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้ง
อาหารของดิน ตัวเร่งการท างานของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืชที่
สามารถสร้างธาตุอาหารกว่า 93 ชนิด ให้แก่พืชประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

1. เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่นแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซีส 
2. ให้ธาตุอาหาร และกระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารกว่า 93 ชนิดแก่พืช 
3. ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ และโครงสร้างดินให้ดีขึ้น 
4. ช่วยดูดซับ หรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช 
5. ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การเจริญ 

เติบโตของพืช 
6. ช่วยก าจัด และต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่าง ๆ 
7. ท าให้พืชสามารถสร้างพิษได้เอง ช่วยให้ต้านทานโรคและแมลงได้ดี 
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้รวบรวมข้อมูลประสบการณ์จากการปฏิบัติของเกษตรกร 

ผลสรุปของนักวิชาการและจากการปฏิบัติอย่างจริงจังภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จงัหวัด
ชลบุรี และเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี, งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวัด
จันทบุรี, ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไทวังจันทร์ จังหวัดระยอง, ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมูลนิธิใต้ร่มเย็น 
จังหวัดสตูล, สวนผักปลอดสารพิษมาแซนเทพา จังหวัดสงขลา, ชมรมกสิกรรมธรรมชาติชุมพรคาบา
น่า จังหวัดชุมพร และโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จงัหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 

 
2. การอนุรักษ์บ ารุงดิน 

สูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยน้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพ 
1. สูตรหญ้าผสมขี้ไก่ 

ส่วนประกอบ 
- หญ้าสด 50 กิโลกรัม 
- ขี้ไก่ 5 กิโลกรัม ไม่ควรเลือกไก่ที่กินยาปฏิชีวนะเพราะจะท าให้มีกลิ่นเหม็นเน่าและ

เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ในดิน และท่ีปลายรากพืช 
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วิธีท า 
น าหญ้าสด 10 กิโลกรัม ใส่ลงในถังหมักพลาสติกขนาด 200 ลิตร ย่ าให้แน่น (จะสูง

ประมาณ 20 เซนติเมตร) โรยขี้ไก่หมาด ๆ 1 กิโลกรัม ทับลงบนหญ้า ท าซ้ าเช่นเดิมอีก 4 ชั้น ปิดฝา
เก็บไว้ในที่ร่มจากนั้นบ่มไว้ประมาณ 45 วัน ขึ้นไปจะได้ปุ๋ยน้ าเข้มข้นคุณภาพด ี

วิธีใช้ 
ผสมน้ า 1: 200-500 รดดินหรือ ผสมน้ า 1: 300-1000 ฉีดล าต้นและใบ 

2. สูตรเศษอาหาร (ปุ๋ยคน) 
ส่วนประกอบ 
- เศษอาหารในครัวเรือน 3 กิโลกรัม 
- น้ าตาลแดงหรือกากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 
- น้ าสะอาด 1–10 ลิตร (แล้วแต่เศษอาหารมีน้ ามากหรือไม)่ 
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร 
วิธีท า 
น าเศษอาหาร 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถังพลาสติก แยกผสมน้ ากับน้ าตาลให้เข้ากันเป็นเนื้อ

เดียว เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นลงไป จากนั้นน าไปเททับลงในถังที่ใส่เศษอาหารให้ทั่วปิดฝาให้สนิท 
ไม่ให้แสงและอากาศเข้าได้ บ่มทิ้งไว้ประมาณ 90 วัน จะได้ปุ๋ยน้ าคุณภาพดี กลิ่นหอม รสเปรี้ยว (pH 
ประมาณ 3) 

หมายเหตุ ปริมาณส่วนผสมต่าง ๆ ปรับได้ตามส่วน 
วิธีใช้ 
ผสมน้ า 1: 100-400 รดโคนหรือผสมน้ า 1: 200-1000 ฉีดล าต้นและใบ 

3. สูตรพืชผัก 
ส่วนประกอบ 
- เศษพืชผักผลไม้ทุกชนิด 3 กิโลกรัม 
- น้ าตาลแดงหรือกากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 
- น้ าสะอาด 10 ลิตร 
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร 
วิธีท า 
น าเศษผัก ผลไม้สับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ในถังพลาสติก แยกผสมน้ ากับน้ าตาลให้เข้ากัน

เป็นเนื้อเดียว เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นลงไป จากนั้นน าไปเททับลงบนเศษผักผลไม้ในถังให้ทั่ว ใช้ไม้
ไผ่ขัดกดให้เศษผักจมน้ า ปิดฝาให้สนิท ไม่ให้แสงและอากาศเข้า บ่มทิ้งไว้ในที่ร่ม 90 วัน เป็นอย่าง
น้อย ก็จะได้ปุ๋ยน้ าคุณภาพดีกลิ่นหอม และรสเปรี้ยว (pH 3.3) เหมาะส าหรับรดพืชผักทุกชนิด 

หมายเหตุ ถ้าต้องการรดผักชนิดไหนให้ใช้ผักชนิดนั้นหมักเป็นหลัก ร่วมกับพืชผักท่ีชอบ
ขึ้นร่วมกับผักชนิดนั้น 

วิธีใช้ 
ผสมน้ า 1: 100 รดดินหรือผสมน้ า 1: 200-400 ฉีดพ่นใบและล าต้น 
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4. สูตรหอยเชอรี่หรือสูตรปลา 
ส่วนประกอบ 
- หอยเชอรี่หรือปลาสด 3 กิโลกรัม 
- น้ าตาลทรายแดงหรือกากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 
- น้ าสะอาด 10 ลิตร 
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร 
วิธีท า 
น าหอยเชอรี่หรือปลามาสับ ทุบหรือบดให้พอแหลก แยกผสมน้ าน้ าตาลและหัวเชื้อ 

จุลินทรีย์เข้มข้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเททับลงบนหอยเชอรี่หรือปลาในถัง ใช้ไม้ไผ่ขัดกดให้ 
หอยเชอรี่หรือปลาจมลงในน้ า จากนั้นปิดฝาให้สนิทไม่ให้แสง และอากาศเข้า บ่มทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ 
90 วัน เป็นอย่างน้อย 

หมายเหตุ ไม่ควรใช้สูตรหอยเชอรี่หรือสูตรปลาเพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับสูตร
พืชผัก หรือสูตรสมุนไพรด้วย 

5. ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพ (ชนิดผง) 
สูตรมูลสัตว์ 
ส่วนประกอบ 
- มูลสัตว์ 1 กระสอบ 
- แกลบ เศษใบไม ้หรือซังข้าวโพด 1 กระสอบ 
- ขี้เถ้าแกลบ 1 กระสอบ 
- ร าอ่อน 1 กระสอบ 
- น้ าสะอาด 10 ลิตร (ถ้าวัตถุดิบแห้งมากก็สามารถเพ่ิมปริมาณขึ้น) 
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร 
วิธีท า 
1. น ามูลสัตว์ แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และร าอ่อนมาผสมคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 
2. ผสมน้ า กับหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นให้เข้ากัน รดลงบนกองวัสดุ และผสมให้เข้ากันจน

มีความชื้นประมาณ 35% โดยทดลองก าดูจะเกาะกันเป็นก้อนได้แต่ไม่เหนียว และเมื่อปล่อยทิ้งลงพ้ืน
จากความสูงประมาณ 1 เมตร ก้อนปุ๋ยจะแตกแต่ยังมีรอยนิ้วมือเหลืออยู่ 

3. คลุกเคล้าให้เข้ากันดี ตักปุ๋ยใส่กระสอบและมัดปากถุงให้แน่น 
4. กองกระสอบปุ๋ยซ้อนกันเป็นชั้น ๆ และควรวางกระสอบแต่ละตั้งให้ห่างกัน เพ่ือให้

ความร้อนสามารถระบายออกได้ทั้ง 4 ด้าน เพ่ือไม่ต้องกลับกระสอบทุกวัน 
5. ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน ตรวจดูว่ามีกลิ่นหอมและไม่มีไอร้อน ก็สามารถน าไปใช้งาน

และเก็บรักษาไว้ได้นาน 
วิธีใช้ 
ควรใช้ตั้งแต่ในขั้นตอนของการเตรียมดินโดยผสมคลุกเคล้ากับดินในแปลง เสร็จแล้ว

คลุมดินด้วยฟาง ใบไม้หรือกิ่งไม้ และควรหมักดินทิ้งไว้ 7 วัน จึงจะเริ่มลงมือปลูกพืช (ในกรณีที่เป็น 
นาข้าว พืชไร่ และพืชผัก) 
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อัตราการใช้ 
- นาข้าว 200 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ 
- พืชไร่/ผัก 2 ก ามือ ต่อ 1 ตารางเมตร 
- ไม้ยนืต้น พืชสวน 1 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร 
ข้อแนะน า 
ในการใช้ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพให้ได้ผลดีนั้น หลังจากหว่านหรือคลุกผสมปุ๋ยหมัก

แห้งกับดินแล้ว ควรคลุมดินด้วยฟาง เศษหญ้า หรือเศษใบไม้จากนั้นใช้ปุ๋ยน้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพรดลง
ไป ในอัตราส่วน 1: 200จะช่วยให้ดินร่วนซุยและฟูขึ้น ท าให้รากพืชเติบโตได้ดี 

 
3. การอนุรักษ์น  า 

การอนุรักษ์น้ า หมายถึง การรู้จักใช้น้ าอย่างรอบคอบอย่างชาญฉลาดคุ้มค่าที่สุดโดยเกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด และใช้อย่างประหยัดที่สุดรู้จักเก็บรักษาไว้ใช้ในยามจ าเป็น น้ าเป็นปัจจัยส าคัญใน 
การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์รวมถึงมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
(สุรางค์ พรมสุวรรณ และคนอื่น ๆ, 2552) 

น้ า หมายถึง ของเหลวที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันอย่างเหมาะสมระหว่างแก๊สออกซิเจนกับ
ไฮโดรเจนในอัตราส่วน 1: 2 และเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้หมุนเวียน (สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 
2548) 

3.1 วัฏจักรของน้ า (สุรางค์ พรมสุวรรณ และคนอื่น ๆ, 2552) 
ตามปกติแล้ววัฏจักรของน้ าจะอยู่ในภาวะสมดุลเสมอ คือ ปริมาณน้ าที่ระเหย

กลายเป็นไอจากทะเลและมหาสมุทรเมื่อถูกพัดพาเข้าสู่แผ่นดินแล้วตกลงมาเป็นฝน ในที่สุดก็จะไหล
กลับสู่ทะเลในปริมาณเดียวกันเสมอ วัฏจักรของน้ าที่อยู่ในสภาวะสมดุลเมื่อท าการประเมินโดยเฉลี่ย
แล้ว จะพบว่าในวันหนึ่ง ๆ นั้น น้ าระเหยจากทะเลและมหาสมุทรเป็นปริมาณ 875 ลูกบาศก์กิโลกรัม 
น้ าปริมาณนี้จะตกลงมาเป็นฝนในเขตทะเลและมหาสมุทรเสีย 755 ลูกบาศก์กิโลกรัม ที่เหลืออีก 100
ลูกบาศก์กิโลกรัมจะถูกพัดเข้าหาแผ่นดินโดยรวมกับไอน้ าอีกส่วนหนึ่งที่ได้จากการคายน้ าจากใบพืช
การระเหย (165 ลูกบาศก์กิโลกรัม) รวมเป็น 265 ลูกบาศก์กิโลกรัมจากนั้นก็จะพัดลงมาเป็นฝน เมื่อ
ถึงพ้ืนดินก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า บางส่วนจะถูกดูดไปใช้โดยพืช บางส่วนซึมลงสู่ใต้ดินเท่ ากับ 100
ลูกบาศก์กิโลกรัม ที่ถูกถ่ายเทกลับลงทะเล โดยแม่น้ าสายต่าง ๆ สิ่งที่น ามาสังเกตอย่างหนึ่งคือ น้ าที่
แผ่นดินให้กับบรรยากาศ จ านวน 165 ลูกบาศก์กิโลกรัมต่อวันและปริมาณร้อยละ 90 เป็นน้ าที่ได้จาก
การคายน้ าของพืช ส่วนที่เหลือเป็นการระเหยโดยความร้อนจากดวงอาทิตย์ 

วัฎจักรของน้ าด ารงอยู่ได้ด้วย 5 กระบวนการ คือ การระเหย (Evaporation) เป็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพของน้ าจากของเหลวเป็นไอน้ าที่ปะปนอยู่ในอากาศ การกลั่น (Precipitation) 
เป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ าจากไอน้ าในอากาศมาเป็นน้ าซึ่งเป็นของเหลว การไหล (Runoff) เป็นการ
ที่น้ าเข้าไปสู่ที่ต่าง ๆ ทางผิวดิน การหายใจ (Aspiration) เป็นการที่น้ าเข้าไปสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
สิ่งหนึ่งโดยการหายใจ และการคายน้ า (Transpiration) เป็นการลดระดับของน้ าในส่วนประกอบของ
สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง อาจเรียกว่า การหายใจ หรือการระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมชีีวิตโดยตรง 
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3.2 แหล่งน้ าที่ส าคัญ 
แหล่งน้ าที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการด ารงชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

ส าคัญได้แก่ 
3.2.1 แหล่งน้ าบนผิวดินที่ส าคัญได้แก่ แม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง และ

ทะเลสาบ เป็นต้น การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะปรากฏว่าอยู่อย่างหนาแน่นตามริมฝั่งแม่น้ า น้ าจืดจาก
แหล่งดังกล่าวร้อยละ 75 น ามาเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการชลประทาน 

การน าน้ าจากแหล่งผิวดินมาใช้จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป บางแห่งจะใช้
แรงงานคนหาบหาม ใช้ระหัดฉุดดึงขึ้นมาหรือใช้เครื่องสูบน้ า แต่บางท้องที่อาจจะท าเหมืองฝายเขื่อน 
หรือท านบกั้นน้ า เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นพอที่จะไหลบ่าไปในพ้ืนที่ท าการเพาะปลูก หรือเพ่ือน าเอา
พลังงานน้ ามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า 

3.2.2 แหล่งน้ าใต้ดิน น้ าเหล่านี้อาจจะแช่ขังอยู่ในเนื้อดินที่อยู่ระดับลึกลงไปหินเนื้อ
ฟ่ามส าหรับน้ าใต้ดินที่แช่ขังอยู่ในเนื้อหินฟ่ามจะเรียกว่า “น้ าบาดาล” ตามปกติแล้วน้ าใต้ดินจะอยู่
ระดับลึก พืชไม่สามารถจะดูดขึ้นมาใช้เพ่ือการเจริญเติบโต น้ าใต้ดินจะมีก าเนิดมาจากน้ าฝน หรือน้ า
จากการละลายของหิมะที่แทรกลงไปในใต้ดิน ระดับของน้ าใต้ดินจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าไหลซึมลงไปเพ่ิมเติมและปริมาณของน้ าใต้ดินที่ถูกสูบขึ้นมาในช่วงฤดูฝน 
ระดับน้ าจะอยู่ตื้นกว่าในฤดูแล้งในหลายประเทศ น้ าใต้ดินได้ถูกน าขึ้นมาใช้เป็นจ านวนมากจึงเป็นผล
ท าให้น้ าใต้ดินมีปริมาณลดลงและอาจจะหมดไปในที่สุด ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับทะเลจะมีน้ าเค็มแทรก
ซอนเข้าไป จึงท าให้น้ าใต้ดินที่สูบขึ้นมาในระยะหลัง ๆ เค็มหรือกร่อย ปละมีผลกระทบต่อการยุบตัว
ของพ้ืนที่ในบริเวณนั้นด้วย 

น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตเรา และเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติ
ส าหรับใช้ดื่ม อาบ ปรุงอาหาร การซักฟอก การช าระล้างที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือการสาธารณสุข น้ าเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ประจ าทุกวัน โดยปกติน้ ามีปริมาณมากและหาได้ง่าย คนเราจึงมักมองข้าม
ความส าคัญของมันไปเสีย (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2538) 

บนพ้ืนโลกเรานี้ น้ าได้ไหลถ่ายเทสู่ที่ต่ าจนถึงทะเลและมหาสมุทร น้ าบน
พ้ืนดินนอกจากจะไหลไปตามธรรมดาแล้ว บางส่วนก็ซึมลงไปใต้ดิน จนกระทั่งถึงดินชั้นล่าง ๆ  
ไม่สามารถจะซึมต่อลงไปได้อีก จึงขังตัวอยู่เป็นน้ าบาดาล ซึ่งเราได้ขุดและสูบเอาขึ้นมาใช้ในบางแห่ง 
แหล่งน้ าของประเทศไทย มีอยู่ 3 ชนิด คือ น้ าฝน เป็นน้ าโดยตรงที่รับจากฝน น้ าผิวดิน เป็นน้ าที่ไหล
อยู่ตามผิวดินและขังอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึงทะเลสาบ ฯลฯ และน้ าใต้ดิน ได้แก่ น้ าฝนซึ่งละลาย
มาจากหิมะและก้อนน้ าแข็ง หรือน้ าในล าธารที่ซึมเข้าไปในดินและช่องว่างระหว่างหิน เช่น ในหิน
ทราย น้ าใต้ดิน มี 2 ประเภท คือ ประเภทน้ าในดิน และน้ าในชั้นดิน ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “น้ า
บาดาล” แหล่งน้ าของโลก 97% ได้แก่ ทะเลและมหาสมุทร 2% ได้แก่ น้ าแข็ง 1% เป็นน้ าที่มนุษย์
บนโลกใช้อยู่มาจากแม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ล าธาร ทะเลสาบและน้ าใต้ดิน (น้ าบาดาล) แหล่งน้ าดื่ม
ของมนุษย์ 90% เป็นน้ าบาดาล 

น้ าฝนจัดเป็นน้ าดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์มีรสชาติดี ฝนกันมาก ดื่มแล้วชื่ นใจ 
น้ าฝน ดังนั้นคนสมัยก่อนจึงนิยมดื่มน้ าฝนกันมาก ใครจะคิดบ้างว่าน้ าฝนในปัจจุบันนั้นไม่ได้บริสุทธิ์
ดังที่คิดเสียแล้ว น้ าฝนในปัจจุบันนอกจากจะปะปนด้วยฝุ่นละออง สารเคมี สารพิษต่าง  ๆ แล้วยังมี
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รสชาติเปรี้ยว ๆ อีกด้วย ตามปกติน้ าฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าจะมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย เนื่องจาก
บรรยากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อรวมกับน้ าฝนก็จะเป็นกรดคาร์บอนิค 

ส าหรับน้ าฝนในประเทศไทยเราโดยทั่วไปยังมีคุณภาพดี พบว่า บริเวณที่มีการท า
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มว่าน้ าฝนจะมีความเป็นกรดมากขึ้น แต่น้ าฝนในเมืองหรือบริเวณอุตสาหกรรม
จะมีสิ่งเจือปนจ าพวกฝุ่นละออง สิ่งสกปรกต่าง ๆ มาก บางครั้งน้ าฝนจะรวมเอาสารพิษที่ปล่อยจาก
โรงงานหรือจากการฉีดสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าให้น้ าฝนมีสารพิษเจือปนอยู่ด้วย ดังนั้นในการรอง
น้ าฝนไว้ใช้บริโภค จึงควรให้ฝนตกสักพักหนึ่งเสียก่อน เพ่ือให้น้ าฝนชะล้างฝุ่นละอองสารพิษต่าง ๆ ให้
หมดก่อนจึงค่อยรองน้ ามาบริโภค จะท าให้น้ าฝนมีคุณภาพดีขึ้น 

แหล่งน้ าบนผิวโลก ได้แก่ น้ าในแม่น้ าล าคลอง ห้วย หนอง บึง ทะเลสาบ  และ
มหาสมุทร เป็นต้น นับว่าเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญ ปัจจุบันน้ าสกปรกมีพวกอินทรียวัตถุอนินทรีย
วัตถุ และเชื้อโรคปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีเกลือแร่ แบคทีเรียละลายอยู่ด้วยเป็นแหล่ง
น้ าที่มีความจ าเป็นในการน าน้ ามาปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นน้ าสะอาดส าหรับบริโภคได้ เช่น 
น้ าประปา เป็นต้น 

ดังได้กล่าวแล้วว่าน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชก็ตาม หาก
ขาดน้ าแล้วจะท าให้เซลล์แห้งและเฉาตายไปในที่สุด ดังนั้นต้องได้รับน้ าที่สะอาดอย่างเพียงพอ หาก
ได้รับน้ าที่สกปรกมีเชื้อโรคย่อมเกิดโทษอย่างมหันต์ โดยปกติน้ าจะรักษาความสะอาดโดยธรรมชาติอยู่
เสมอ 

เมื่อจ านวนประชากรมากขึ้นได้ปล่อยของเสียของไม่ต้องการลงในแม่น้ า จึงท าให้เกิด
การเน่าเสีย เพราะแบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ให้หมดไปได้ท าให้ขาดน้ าขาดออกซิเจน
สัตว์น้ าก็ตายเกิดมลภาวะขึ้น การที่น้ าสามารถรักษาสมดุลธรรมชาติไว้ นักวิทยาศาสตร์ได้น าเอา
ความรู้นี้มาใช้ในการก าจัดน้ าเสีย โดยใช้แบคทีเรียเป็นตัวย่อยสารอินทรีย์ที่ปล่อยออกมาจาก
บ้านเรือน โรงงาน โรงแรมให้กลับคืนสภาพดี 

เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย น้ าที่ใช้ดื่มอยู่  
ทุกวันนี้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นและสารที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ ดังนั้น หลาย ๆ แห่ง ประชาชนต้อง
หันไปซื้อน้ าดื่มที่มีผู้ผลิตขายแทนน้ าดื่มที่ขุดจากใต้ดินหรือน้ าประปา 

3.3 น้ ามีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต ดังนี้ 
3.3.1 ความส าคัญในด้านการเกษตรกรรม น้ ามีความส าคัญ ทั้งในด้านการเพาะปลูก

และเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เพราะพืชและสัตว์ต้องใช้น้ าในการด ารงชีวิต แหล่งที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์จะมีการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืน ๆ 

3.3.2 ความส าคัญในด้านอุตสาหกรรม น้ าใช้ในกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรม
เกือบทุกประเภท ซึ่งอาจใช้น้ าเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์หรือใช้น้ าเป็นสารละลาย หรือตัวชะล้างท า
ความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.3.3 ความส าคัญในด้านคมนาคม ความส าคัญต่อการคมนาคมขนส่งทางน้ า เสียค่า
ขนส่งถูกและขนส่งได้ทีละมาก ๆ ท าให้ต้นทุนในการผลิตต่ าไปด้วย 

3.3.4 ความส าคัญในด้านการประมง น้ าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าทุกชนิด สัตว์น้ า
เหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส าคัญของมนุษย์ 
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3.3.5 ความส าคัญในด้านการอุปโภคและบริโภค น้ าใช้ดื่มและปรุงอาหาร ใช้ช าระ
สิ่งสกปรกต่าง ๆ ความส าคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น
พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก นอกจากใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดจาก
การสร้างเขื่อนแล้ว ยังสามารถน าไปใช้ในด้านการเกษตรกรรมอีกด้วย 

3.3.6 ความส าคัญในด้านนันทนาการ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และใช้ในการแข่งขันหรือเล่นกีฬา 

น้ าเป็นทรัพยากรที่จ ากัด แม้จะดูเหมือนว่ามีน้ ามากเวลาฝนตก แต่น้ าฝนก็เป็นเพียง
น้ าที่ระเหยมาจากท่ีใดที่หนึ่งจากแหล่งน้ าของโลก น้ าฝนที่ตกมาย่อมไหลกลับคืนสู่แหล่งน้ าตามผิวดิน 
แล้วไหลซึมลงสู่ชั้นดิน ชั้นหิน กลายเป็นน้ าใต้ดินอีกทางหนึ่ง มากกว่า 75% ของผิวโลกเป็นพ้ืนน้ า แต่
น้ าเกือบทั้งหมดเป็นน้ าเค็ม น้ าจืดมีเพียง 1% และในจ านวน 1% นี้ก็มีเพียงน้อยนิดที่เป็นน้ าสะอาด
เหมาะแก่การดื่ม (ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์, 2548) 

น้ ามีความส าคัญอย่างมากในการด ารงชีวิตของคน สัตว์และพืช ถ้าร่างกายขาดน้ าก็ไม่
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันรักษาแหล่งน้ าต่าง ๆ ไม่ให้เน่าเสีย ไม่ทิ้งขยะลงใน
แม่น้ าล าคลอง เพ่ือเราจะได้มีแหล่งน้ าที่ใสสะอาดไว้ใช้กันต่อไป (สุพจน์ แสงมณี และสายใจ ชื่นค า, 
2544) 

ตามชนบทหาดูได้ไม่ยากที่ชาวบ้านต้องเดินทางนับวันละหลายกิโลเมตรเพ่ือไปตักน้ า 
อาบน้ า หรือไม่ก็จับปลามาเป็นอาหาร แม้กระนั้นก็ยังมีหลายหมู่บ้านที่ไม่มีน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ
และนี่ก็คือปัญหา น้ าสะอาดกับปริมาณประชากรที่เพ่ิมขึ้นไม่สมดุลเพราะแต่ละคนต้องการน้ าสะอาด
จ านวนหนึ่งทุกวันในการด ารงชีวิต 

3.4 สาเหตุที่ท าให้น้ าเน่าเสีย หรือไม่ปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคนั้น มาจากการขาด
ความรับผิดชอบและขาดการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจนท าให้แหล่งน้ าเต็มไปด้วยขยะ สารเคมี ของ
เสียและเชื้อโรค การรั่วไหลของน้ ามันในทะเล 

น้ าเสีย หมายถึง น้ าที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ แล้วถูกระบายทิ้ง น้ าเสียมีสิ่งเจือปนซึ่งอาจ
เป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ โลหะหนัก หรือสารมีพิษต่าง ๆ ท าให้น้ านั้นไม่เหมาะสมส าหรับน าไปใช้
ได้อีก ถ้าปล่อยให้น้ าเสียที่ยังไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติจะปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติ 
และท าให้เสื่อมโทรมลง (ภัทรสินี ภัทรโกศล, 2550) 

น้ าเสีย คือ น้ าที่ได้รับผลกระทบในด้านคุณภาพจากอิทธิพลของมนุษย์  ระบบบ าบัด 
น้ าเสียเทศบาลจะระบายลงในในท่อหรือคลองระบายน้ า เพ่ือส่งไปบ าบัดที่โรงน้ าเสียหรือลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติโดยตรง น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดมีการปล่อยลงไปในแหล่งน้ าธรรมชาติต่อไปหรืออาจน าไปใช้
ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งน้ าเสียอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 น้ าเสียจากชุมชน ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชน เช่น จากอาคารบ้านเรือน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านค้า ตลาดสด
ส านักงานเป็นต้น 

3.4.2 น้ าเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม 
ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การล้างวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการท าความสะอาด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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โรงงาน น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม 
และมีทั้งน้ าเสียที่ยังไม่ได้รับการบ าบัดหรือน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

3.4.3 น้ าเสียจากเกษตรกรรม ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร  
ซึ่งครอบคลุมถึงการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ น้ าเสียจากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โปแตสเซียม และสารพิษต่าง ๆ ในปริมาณสูง ส่วนน้ าเสียจากการเลี้ยงสัตว์ จะพบสิ่งสกปรกใน
รูปแบบของสารอินทรีย์เป็นจ านวนมาก 

3.4.4 น้ าเสียจากแหล่งก าเนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ น้ าฝน และน้ าที่ไหลผ่านและจะชะล้าง
ความสกปรกต่าง ๆ อาทิ กองขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แหล่งเก็บสารเคมี น้ าเสียประเภทนี้จะมีความ
เข้มข้นต่ ากว่าน้ าเสียจากแหล่งอื่น ๆ แต่จะเกิดขึ้นพร้อมกันในปริมาณครั้งละมาก ๆ 

3.5 ผลกระทบจากน้ าเสีย 
มลพิษทางน้ าถูกถ่ายเทลงแหล่งน้ า โดยไม่มีการบ าบัดเสียก่อน จะก่อให้ เกิด

ผลกระทบต่อแหล่งน้ าดังต่อไปนี้ 
3.5.1 ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม 

1) การกสิกรรม น้ าเสียที่ส่งผลกระทบต่อการกสิกรรมนั้น เกิดขึ้นเนื่องจาก
โรงงานอุตสาหกรรม น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นน้ าเสียที่มีความเป็นกรด ด่างสูงมี
ปริมาณเกลืออินทรีย์หรือสารเป็นพิษสูง น้ าเสียเหล่านี้ เกิดจากการปล่อยน้ าทิ้ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ าโดยปราศจากการก าจัด ท าให้แหล่งน้ ามีคุณสมบัติ ที่ไม่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชและใช้เลี้ยงสัตว์ 

2) การประมง มลภาวะที่ปนเปื้อนในน้ า อาจท าให้สัตว์น้ าต่าง ๆ เช่น ปลา 
กุ้งตาย หรือค่อย ๆ ลดจ านวนลง เนื่องจากไม่สามารถด ารงชีวิตและแพร่พันธุ์ได้ตามธรรมชาติ น้ าเสีย
ที่มีสารพิษเจือปนน้ าให้ปลาตายได้ แต่ถ้าลดไม่มากนักก็อาจท าลายพืช และสัตว์น้ าเล็ก  ๆ ที่เป็น
อาหารของปลาและตัวอ่อน ท าให้ปลาขาดอาหารในที่สุด ปลาก็จะลดจ านวนลงทุกที ก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อการประมงยิ่งขึ้น นอกจากนี้สารพิษที่สะสมยังท าให้สัตว์น้ ามีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการ
บริโภคอีกด้วย 

3.5.2 ผลกระทบต่อการสาธารณสุข 
น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเจือปน เหล่านี้ท าให้เกิดโรคร้ายแรง 

ท าลายสุขภาพของประชาชน ทั้งโดยตรงและทางอ้อม เช่น โรคมินามาตะ (Minamata) เกิดจากการ
รับประทานปลาที่สารปรอทสูง ผู้ป่วยมีอาการเกี่ยวกับประสาท มือเท้า ขา ถ้าเป็นมาก ๆ อาจถึง
ทุพพลภาพและตายได้ โรคอีไตอีไต (Itati-Tai) เกิดจากการที่ประชาชน ใช้น้ าที่มีแคสเมี่ยมในการ
บริโภคและการเกษตร โรคระบาดหลายชนิด เช่น อหิวาต์ ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด เกิดจากน้ าสกปรก เป็น
พาหะนอกจากนี้ แม่น้ าล าคลองเน่าเสียยังส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญเป็นการบั่น
ทอนสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ าล าคลอง และผู้สัญจร 

3.5.3 ผลกระทบต่อการอุตสาหกรรม 
น้ าเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในขบวนการต่าง ๆ ของการอุตสาหกรรม เช่น ใช้ใน

การหล่อเย็น ในการล้าง ใช้ในขบวนการผลิตเป็นต้น ถ้าน้ าในแหล่งน้ ามีคุณภาพไม่เหมาะสม ที่จะใช้ 
เช่น มีความขุ่นสูง มีความเป็นกรดด่าง และความกระด้างสูงก่อนที่จะน้ าไปใช้ต้องมี การปรับปรุง
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คุณภาพน้ าให้ เหมาะสมก่อน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตเพ่ิมขึ้น โดย เฉพาะอย่างยิ่ ง 
อุตสาหกรรมที่จะต้องใช้น้ าเป็นจ านวนมากในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรม
สุรา อุตสาหกรรมสิ่งทอผ้า ฯลฯ นอกจากนี้อุตสาหกรรมประเภทที่ต้องการน้ าที่มีคุณสมบัติเฉพาะ 
เช่น อุตสาหกรรมกระดาษและเส้นใย ต้องการน้ าที่มีปริมาณเหล็กและแมงกานิสต่ ามาก ก็ยิ่งจะต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพน้ ามากขึ้น นอกจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ าแล้ว โรงงาน
เหล่านี้ยังต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เสียหายเนื่องจากการที่ใช้น้ าไม่ได้
คุณภาพอีกด้วย 

3.5.4 ผลกระทบต่อการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
น้ าเสียกระทบกระเทือนต่อการผลิตน้ าใช้อย่างยิ่ง แหล่งน้ าส าหรับผลิต

น้ าประปาส่วนใหญ่ ได้แก่ ล าคลอง เมื่อแหล่งน้ าเหล่านี้เกิดเน่าเสีย คุณภาพน้ าลดลง ท าให้ค่าใช้จ่าย
ในขบวนการผลิตเพ่ือให้ได้น้ าที่มีคุณภาพเข้าเกณฑ์มาตรฐานน้ าดื่มเพ่ิมขึ้น เมื่อแหล่งน้ าเสียเ พ่ิมขึ้น 
การเลือกแหล่งน้ าเพ่ือการประปาก็ยิ่งมาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย 

3.5.5 ผลกระทบต่อการคมนาคม 
การที่แหล่งน้ ามีตะกอนหรือขยะมูลฝอย มาตกทับถมกันมาก ๆ ท าให้แหล่ง

น้ ามีสภาพตื้นเขิน การคมนาคมทางน้ าเป็นไปอย่างล าบาก และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอก 
อีกด้วย 

3.5.6 ผลกระทบต่อทัศนียภาพ 
สภาพน้ าเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามแหล่งน้ า จะส่งลกระทบต่อทัศนียภาพและ

ท าลายแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังส่งผลถึงความสะอาดของบ้านเมือง และท าลายภาพพจน์ต่าง ๆ ของ
นักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นทั่วไป 

3.5.7 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม 
น้ าเสียและน้ าทิ้งต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาดสด 

ภัตตาคาร และอ่ืน ๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียน้ าทิ้ง ซึ่งกระทบกระเทือน
ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นที่รังเกียจของสังคม เนื่องจากมักจะส่งกลิ่นเหม็นและยังแสดงถึงการกิน
ดีอยู่ดี และความสะอาดของบ้านเมืองด้วย 

ดังนั้น ปัญหาน้ าเสียคงไม่ใช่แค่ปัญหาของสังคมแต่เป็นปัญหาของมนุษย์ 
ทุกคนที่ต้องช่วยกันแก้ไข และมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ าและช่วยกัน
รณรงค์ต่อต้านโรงงานอุสาหกรรมที่ปล่อยของเสียลงแม่น้ าล าคลอง แค่นี้ก็จะมีน้ าที่สะอาดใช้และ 
ไม่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

3.6 วิธีการอนุรักษ์น้ า 
3.6.1 ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) 

ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ก้อนหิน และไม้ เพ่ือก่อเป็นฝาย
ขวางร่องน้ าหรือห้วยเล็ก ๆ ท าหน้าที่กักกระแสน้ าไว้ให้ไหลช้าลง และให้น้ าสามารถซึมลงใต้ผิวดิน
สร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น อีกท้ังยังช่วยดักตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าเบื้องล่าง 
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3.6.2 แฝก 
การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับเพ่ือช่วยชะลอความชุ่มชื้นไว้ในดิน โดยราก

ของหญ้าแฝกจะขยายออกด้านข้างเป็นวงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  50 เซนติเมตร และ จะแทงลงไป
เป็นแนวลึกใต้ดิน 1-3 เมตร แล้วสานกันเป็นแนวก าแพงดูดซับความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน 
 

3.7 วิธีการจัดการและอนุรักษ์น้ ารูปแบบอ่ืน ๆ ที่เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติได้พัฒนา
และน ามาประยุกต์ใช้การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้จุลินทรีย์ 

วิธีที่ 1 การใช้น้ าหมักชีวภาพ 
โดยการใช้น้ าหมักชีวภาพปริมาณ 1 ต่อ 500 ส่วน ราดลงทั้งในน้ าทิ้งจาก ครัวเรือน 

ตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารในแหล่ง
น้ า นอกจากนี้ น้ าหมักชีวภาพยังสามารถน าไปใช้ได้ดีในการปรับสภาพน้ าในบ่อประมงทั้งบ่อเลี้ ยงกุ้ง
และปลาได้เป็นอย่างดี 

วิธีที่ 2 ลูกระเบิดจุลินทรีย์ 
เป็นการบ าบัดและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ให้ดีขึ้นด้วยจุลินทีย์เช่นเดียวกับการใช้น้ าหมัก 

ประกอบด้วย 
- โคลนจากท้องน้ า 50 กิโลกรัม 
- ร า 10 กิโลกรัม 
- ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหรือผง 50 กิโลกรัม 
- น้ าหมักชีวภาพที่หมักจนได้ที่แล้ว 3 เดือนขึ้นไป 
โดยน าทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกัน จนสามารถปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกเปตอง น าไป

ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้ง สามารถน าไปบ าบัดน้ าได้ โดยใช้ในอัตราส่วน 5 กิโลกรัมต่อน้ า 1 ล้านลิตร หรือ 
25-50 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่ไร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ าที่เน่าเสียจากการทดลองของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติพบว่า สามารถเพ่ิมค่า DO (Dissolved Oxygen) หรือค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าจาก  
3.5 ppm (หรือส่วนในล้านส่วน) เป็น 6.5 ppm ในเวลา 22 นาที ออกซิเจนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับปลา, หอย, พืช และแอโรบิคแบคทีเรีย (แบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน) ถ้าหากค่า DO ในน้ า
ต่ ากว่า 3 ppm จะท าให้สิ่งมีชีวิตในน้ าอยู่ในภาวะถูกกดดัน ถ้าค่า DO ต่ ากว่า 2 ppm หรือ 1 ppm 
ปลาจะไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากปลาจะด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติได้ที่ค่า 
DO 6-5 ppm ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ส าหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ า การเพ่ิม
ออกซิเจนในแหล่งน้ าช่วยให้เกิดแบคทีเรียที่สร้างสรรค์ขึ้น  อย่างทวีคูณส่งเสริมให้เกิดสัตว์หน้าเลน 
เช่น ไส้เดือน แมลงในน้ า รวมทั้งไรน้ า ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่ส าคัญยิ่งของสัตว์น้ าพวก ปู กุ้ง ปลา 
และหอย 

วิธีการอนุรักษ์น้ า ช่วยบรรเทาปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากรน้ า ซึ่งในปัจจุบันอาจ
เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ฉะนั้นการรักษาแหล่งน้ าจืดตามธรรมชาติ ไว้จึงเป็นแนวทางที่จะท าให้มีน้ า
ไว้ใช้ได้ตลอดฤดูกาล แนวทางการอนุรักษ์น้ า สรุปได้ ดังนี้ 

1) เมื่อเปิดก๊อกน้ าใช้แล้วก็ควรปิดก๊อกน้ าอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะจะท าให้สูญเสียน้ า
โดยเปล่าประโยชน์ 
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2) ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ าต่าง ๆ เพราะเป็นสาเหตุท าให้น้ าเน่าเสีย มีผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ 

3) น้ าล้างถ้วยชาม น้ าซักผ้า ครั้งสุดท้ายเก็บไว้รดน้ าต้นไม้ 
4) ร่วมกันปลูกสวนป่า เพ่ืออนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร และช่วยกันรักษาป่าไม้ที่มีอยู่ให้คง

อยู่ต่อไป 
5) ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยเอาน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ระบ าบัด

และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือประหยัดการใช้น้ าของโรงงานอุตสาหกรรม 
6) ส ารวจแหล่งน้ าใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการใช้น้ าในอนาคต เช่น การส ารวจแหล่งน้ าใต้

ดิน เป็นต้น 
7) ระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากดิน และสิ่งที่เป็นตัวการให้เกิดมลพิษ เช่น สารเคมี

เกษตร ปุ๋ยเคม ี
น้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนเราควรร่วมมือกันอนุรักษ์น้ า เพ่ือให้เกิดผลดี

ที่สุด คุ้มค่าท่ีสุด มีประโยชน์มากที่สุดและประหยัดมากที่สุด (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2548) 
สรุปได้ว่า การอนุรักษ์น้ า เป็นการรักษาแหล่งน้ าต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็นแหล่งน้ าที่ 

บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ทุกคนน าไปใช้อุปโภคและบริโภคและควรใช้น้ าอย่างประหยัด 
ร่วมมือกันควบคุมรักษาต้นน้ าล าธารไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่าและควบคุมไม่ให้มลพิษลงในแหล่งน้ า 
เพ่ือจะได้มีน้ าไว้อุปโภคและบริโภคอย่างยั่งยืน 
 
4. การอนุรักษ์ป่าไม้  

การอนุรักษ์น้ า หมายถึง การป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ า และการน ามาใช้เพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เราจึงควรช่วยกันแก้ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรน้ าด้วย
การอนุรักษ์น้ าดังนี ้

 
4.1 การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

เป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าของประเทศได้อย่างแยบคาย จากการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ตระหนักและเห็นคุณค่าจากการ
ได้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ปลูก สามารถแจกแจงตามการใช้ประโยชน์ให้เข้าใจง่ายข้ึนดังนี้ 

ประโยชน์การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
1) เพ่ือให้ “พออยู่” คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่าไม้ 

กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยาวนานซึ่งจะเน้นประโยชน์ในเนื้อไม้เพ่ือสร้างบ้าน ท าเครื่องเรือน และถือได้ว่าเป็น
การออมทรัพย์เพ่ือ สร้างความมั่นคงในอนาคตต้นไม้กลุ่มนี้  เช่น ตะเคียนทองยางนา แดง สัก พะยูง 
พยอม เป็นต้น 

2) เพ่ือให้ “พอกิน” คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ 
เช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แฮ่ม กล้วย ฟักข้าว เป็นต้น 
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3) เพ่ือให้ “พอใช้” คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ ส าหรับใช้สอยในครัวเรือน อาทิ 
ท าฟืนเผาถ่าน ท างานหัตถกรรม หรือท าน้ ายาซักล้าง ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น มะค าดีควาย หวาย ไผ่ 
หมีเหม็น เป็นต้น 

4) เพ่ือให้ “พอร่มเย็น” คือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง “พอ
ร่มเย็น” คือ ป่าทั้ง 3 อย่าง จะช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศดินและน้ า ให้กลับอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นและฉ่ าเย็น
ขึ้นมา 

4.2 ป่าเปียก 
เป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้าง

แนวป้องกันไฟแบบเปียก (Wet Fire Break) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึง
คุณค่าอันอเนกอนันต์ของน้ าเป็นอย่างยิ่ง ทรงค านึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้น จะ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้หากรู้จักประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ “ป่าเปียก” เพ่ือป้องกันไฟไหม้ป่านั้น จึง
เป็นกลวิธีอย่างง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้น โดยทรงแนะน าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริท าการศึกษาทดลองและได้รับผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ 

การสร้าง “ป่าเปียก” 
วิธีที่ 1 ท าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้ าและแนวพืชชนิดต่าง ๆ 

ปลูกไว้ตามแนวคลอง 
วิธีที่ 2 สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยป่าเปียก โดยอาศัยน้ าชลประทานและน้ าฝน 
วิธีที่ 3 ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ า เพ่ือให้ความชุ่มชื้นค่อย ๆ ทวีขึ้น และแผ่

ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ า ซึ่งจะท าให้ต้นไม้เติบโตและช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าจะเกิดข้ึนหากป่า
ขาดความชุ่มชื้น 

วิธีที่ 4 สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือที่เรียกว่า “Check Dam” ขึ้นเพ่ือปิดกั้นร่อง
น้ าหรือล าธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพ่ือใช้เก็บกักน้ าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ าที่เก็บไว้จะซึม
เข้าไปสะสมในดิน ท าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านจนกลายเป็น “ป่าเปียก” 

วิธีที่ 5 สูบน้ าขึ้นที่สูงแล้วปล่อยให้ไหลลงมาทีละน้อย เพ่ือช่วยเสริมการปลูกป่าบน
พ้ืนที่สูงในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ช่วยป้องกันไฟป่าได้ 

วิธีที่ 6 ปลูกต้นกล้วย ซึ่งสามารถอุ้มน้ าไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอ่ืน ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้
เป็นช่องว่างของป่ากว้าง 2 เมตร เพ่ือเป็นแนวปะทะกับไฟป่าแนวพระราชด าริ “ป่าเปียก” จึงเป็น
ทฤษฎีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้โดยอาศัยความชุ่มชื้น  ช่วยให้ป่าชุ่มฉ่ าอยู่เสมอ หากสามารถป้องกัน 
ไฟป่าได้ก็จะท าให้เกิดการฟ้ืนฟูป่าไม้ได้ในที่สุด 

4.3 ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟ้ืนฟูสภาพป่าด้วยวัฏจักร 
ธรรมชาติ (Natural Reforestation) 
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่พระองค์ทรงคิดค้นเพ่ือจะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่ง

จะเน้นการท าที่เรียบง่ายได้ประโยชน์สูงแต่ประหยัดสุด อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้แบบดั้งเดิม
ได้เป็นอย่างด ีมีหลักการอันหลากหลาย ดังนี้ 
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หลักการที่ 1 ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้ 
1.1 ปล่อย “ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปท าอะไรเลย  

ป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว...” 
1.2 ปละ “ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องท าอะไรเพราะตอไม้จะแตกกิ่ง

ออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...” 
1.3 ประคับประคอง “ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเอง

เท่านั้น...” 
หลักการที่ 2 ปลูกป่าในที่สูง 
ทรงแนะวิธีการดังนี้ “...ใช้ไม้จ าพวกท่ีมีเมล็ดทั้งหลาย ขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโต

แล้วออกฝักออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเอง ในที่ต่ าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ...” 
หลักการที่ 3 ปลูกป่าธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 ปลูกต้นไม้ดั้งเดิม “ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตาม

รายการชนิดต้นไม้ท่ีศึกษามา...” 
3.2 งดปลูกไม้ต่างถิ่น “...ไม่ควรน าไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูก โดยยัง

ไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน...” 
หลักการที่ 4 การปลูกป่าทดแทน 
ในขณะที่ประเทศไทยเรามีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ

ประมาณ 80 ล้านไร่ การจะเพ่ิมเนื้อที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศแล้ว คนไทยต้อง
ช่วยกันปลูกป่าถึง 48 ล้านไร่ โดยใช้กล้าไม้ไม่ต่ ากว่าปีละ 100 ล้านต้น และใช้เวลาถึง 20 ปี จึงจะ
เพ่ิมป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่ก าหนดไว้เท่านั้น การปลูกป่าทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้
อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานในการปลูกป่าทดแทน 
เพ่ือคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยวิธีทางแบบผสมผสานในเชิงปฏิบัติ ดังพระราชด าริตอนหนึ่งว่า “การ
ปลูกป่าทดแทนจะต้องท าอย่างมีแผน โดยการด าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา ในการนี้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันส ารวจต้นน้ าในบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือวางแผนปรับปรุงต้นน้ าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง” 

4.4 หลักการปลูกป่าในใจคน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตระหนักถึงความส าคัญของป่าไม้มาตั้งแต่เสด็จ

ขึ้นครองราชย์ พระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงได้เห็นสภาพป่าไม้
ที่ทรุดโทรมและถูกท าลายมากมาย จึงทรงมีพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าเพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ า ดิน และป่าไม้ เพ่ือให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีใน
สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้หลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการส่วน
พระองค์ โครงการพระราชด าริป่าและดิน อาทิ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ .สกลนคร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย 
ฮ่องไคร้ จงัหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องของการ 

ปลูกป่าว่า “ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้
ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
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4.5 หลักการและวิธีการปลูกป่า 5 ระดับแบบกสิกรรมธรรมชาติ 
การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกต้นไม้แบบกสิกรรมธรรมชาติ 

ประกอบด้วย ต้นไม้หลากหลายทั้งชนิดพันธุ์ ช่วงอายุ ลักษณะนิสัยและขนาดความสูง โดยเราสามารถ
จัดแบ่งตามระดับช่วงความสูงและระบบนิเวศได้ 5 ระดับ อันได้แก ่

1. ไม้สูง เป็นกลุ่มต้นไม้เรือนยอดสูงสุดและอายุยืนไม้ในระดับนี้ เช่น ตะเคียน ยางนา 
เต็ง รัง ฯลฯ 

2. ไม้กลาง เป็นกลุ่มต้นไม้ที่ไม่สูงนัก ไม้ในระดับนี้ ได้แก่ บรรดาไม้ผลที่เก็บกินได้ 
เช่น มะม่วง ขนุน มังคุดกระท้อน ไผ่ สะตอ ฯลฯ 

3. ไม้เตี้ย เป็นกลุ่มต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้ในระดับนี้ เช่น พริก มะเขือ กะเพรา ผักหวานบ้าน 
ต้ิว เหรียง ฯลฯ 

4. ไม้เรี่ยดิน ไม้ในระดับนี้เป็นตระกูลไม้เลื้อย เช่น พริกไทย รางจืด ฯลฯ 
5. ไม้หัวใต้ดิน ไม้ในระดับนี้ เช่น ขิงข่า มันมือเสือ บุก กวาวเครือ ฯลฯ 
ข้อค านึงในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
1. ไม้เบิกน า ไม้สะเดา มะรุม แค ไม้ผล กล้วย อ้อย และพืชผักอายุสั้นควรหามาปลูก

ก่อน เพ่ือสร้างแหล่งอาหารของครอบครัว 
2. ไม้ปลูกเพ่ืออยู่อาศัย ควรปลูกหลังจากปลูกไม้ในข้อที่ 1 ประมาณ 1-2 ปี 
3. ไม้สมุนไพร จะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีความร่มรื่นเพียงพอ 
4. นาข้าว ก าหนดพ้ืนที่ให้เหมาะสมหากมีพ้ืนที่พอ เพ่ือเก็บข้าวไว้กินระหว่างปีโดย 

ไม่ต้องซื้อ 
5. ร่องน้ า ควรขุดร่องน้ าขนาดเล็กเพ่ือให้ความชุ่มชื้นกับพื้นดินและต้นไม้ ซึ่งจะท าให้

สามารถเลี้ยงปลาธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นอาหาร โดยขุดให้เชื่อมต่อกันกับบ่อขนาดใหญ่ 
6. ปลูกต้นไม้ให้หลากหลาย เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย 

สร้างความม่ังคั่ง มั่นคงซึ่งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวและชุมชน 
4.6 ธนาคารต้นไม้ 

ประกันชีวิตที่พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติได้เสนอแนวคิด “ธนาคารต้นไม้” ให้เป็นเครื่องมือในการจัดการหนี้และสร้างหลักประกัน
ชีวิตของเกษตรกร ให้เกษตรกรทั้งที่มีหนี้และไม่มีหนี้ปลูกต้นไม้มากขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่
ตนเอง และตกทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ โดยการท าบัญชีต้นไม้ฝากไว้ในธนาคาร ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนรูปแบบจากการออมเงินดอกเบี้ยต่ า เป็นการออมต้นไม้ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า อีกทั้งเป็น
การใช้จุดแข็งของเกษตรกรและแผ่นดินไทย เป็นฐานการสร้างไทยให้ยั่งยืน และสร้างผลดีแก่โลก โดย
มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก เป็นสิทธิของประชาชนในการเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและต้นไม้ มี
สิทธิในการดูแลรักษา คิดมูลค่า และตัดเพ่ือเป็นสินค้าเหมือนพืชเกษตรอ่ืน ต้นไม้ทุกต้นย่อมมีมูลค่าใน
ระหว่างที่ยังมีชีวิต (ไม่ใช่ตัดแล้วจึงมีค่าอย่างปัจจุบัน) 

การปลูกต้นไม้จะต้องยึดแนวทาง ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ 
1. ปลูกไว้กิน คือ กินเป็นอาหาร กินเป็นเครื่องดื่ม กินเป็นสมุนไพร กินเป็นขนม 
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2. ปลูกไว้ท าท่ีอยู่ ได้แก่ ท าไม้พ้ืน ไม้ฝา ไม้เสาและไม้เครื่องบน 
3. ปลูกไว้เพ่ือใช้สอย ได้แก่ ท าฟืน ท าถ่าน ท าปุ๋ยท าสารไล่แมลง ท าเครื่องมือ

เครื่องใช้ ใช้งานหัตถกรรม ใช้ท าสี ใช้ท าน้ ายาซักล้าง 
4. ปลูกไว้เพ่ือเป็นร่มเงาให้ความร่มเย็นเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก มีส่วนในการสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศช่วยดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ แก้ปัญหาโลกร้อน และรัฐบาลต้องสนับสนุนการท าคาร์บอนเครดิตส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ต้องผลักดัน พัฒนากลไกหนุนเสริมธนาคารต้นไม้ของ
ภาคประชาชน เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่งใหม่ในชีวิตสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “จากการวิจัยพบว่า ต้นไม้ที่ปลูกเป็นป่าในเมืองสามารถชะลอการไหลของ
น้ าตามผิวดินให้มีโอกาสซึมลงดินและระเหยได้ 1.3 ล้านแกลลอน หรือร้อยละ 13 ของฝนที่ตกใน
ปริมาณ 25 มิลลิเมตรเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งช่วยประหยัดค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าฝนของเมืองได้
อย่างดี  

ประโยชน์ของป่าไม้ ป่าไม้มีคุณค่าและความส าคัญต่อมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ประโยชน์ของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 2555) มีดังนี ้

1. ประโยชน์ทางตรงของป่าไม้ 
1.1 ไม้ เป็นผลผลิตจากป่าที่นิยมกันแพร่หลายตั้งแต่โบราณ เนื่องจากมีราคาถูก 

น าหนักเบาและมีคุณสมบัติเหมาะสมสะดวกในการใช้สอยกว่าสิ่งอ่ืน ๆ เช่น เหล็กหรือซีเมนต์ แม้
ปัจจุบันจะมีการคิดค้นวัสดุอ่ืนที่ใช้แทนไม้ แต่เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งบางครั้งใช้วัสดุอ่ืน
แทนไม่ได้ ไม้จึงยังคงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้มีการใช้กันมากในการก่อสร้างบ้านเรือน ท า
เครื่องเรือนและการก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่น ท าสะพาน ท ารถ ต่อเรือ ท าเครื่องมือการเกษตร การประมง
และเครื่องกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2 เชื้อเพลิง ที่ได้จากป่าคือ ฟืนและถ่าน ซึ่งใช้ในการหุงต้ม และใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อเพลิงที่ใช้กับจรวด 

1.3 วัสดุเคมี ที่ได้จากไม้ ได้แก่ เซลลูโลสและลิกนิน เซลลูโลสที่ใช้กันมากในการ
ท ากระดาษ ไหมเทียม วัสดุระเบิด น้ าตาล แอลกอฮอล์ และยีสต์ ส่วนลิกนิน ใช้ในการท าวานิลา 
น้ าหอมและเครื่องส าอางต่าง ๆ ถนอมอาหาร และยารักษาโรคผิวหนัง ถ้าเอาไม้ไปกลั่นในเตาอบก็จะ
ได้กรดอาซิติค น้ ามันดินและเม็ทธิลแอลกอฮอล์ น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

1.4 อาหาร มนุษย์ได้อาหารหลายอย่างจากป่า เช่น ดอก ผล ใบ เมล็ดของพันธ์ไม้
ต่าง ๆ หน่อไม้ เห็ด หัวกลอย มันต่าง ๆ และอาหารที่ได้จากสัตว์ป่า รวมทั้งนกสัตว์เลื้อยคลานและ
แมลงต่าง ๆ เช่น ผึ้ง เป็นต้น 

1.5 ยารักษาโรคที่ได้จากป่าที่ส าคัญมีสมุนไพรต่าง ๆ ยาแก้โรคเรื้อนจากน้ ามัน
ของผลกระเบา ยารักษาความดันโลหิตสูงจากรากของต้นระย่อม ยารักษาโรคหัวใจจากเมล็ดต้น 
แสลงใจ สารก าจัดแมลงและเบื่อปลาจากต้นหางปลาไหล เป็นต้น 

1.6 เส้นใยที่ได้จากป่ามีหลายชนิดเช่นจากเปลือกไม้ต่าง ๆ และจากเถาวัลย์ชนิด
ต่าง ๆ 
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1.7 ชันที่ได้จากป่าที่ส าคัญมีชันตะเคียนตาแมวที่ได้จากต้นตะเคียนตาแมวและ 
ชันกะบากใช้ท าน้ ามันชักเงา ยางรักใช้ในการท าเครื่องเขิน ก ายานใช้ในการท าเครื่องหอมและท ายา  
ยางสนใช้ในการท ายาท าน้ ามันผสมสีท าสบู่และยาขัดรองเท้า เป็นต้น น้ ามันและยางไม้ น้ ามันไม้ได้
จากต้นยางนา ยางเหียง ยางกราด เป็นต้น ซึ่งใช้ในการท าไต้ชันยาเรือและทาบ้านเรือน เป็นต้น และ
ยางไม้ที่ส าคัญคือยางเยลูตงใช้ในการท าหมากฝรั่ง และยางขนุนนกใช้ในการหุ้มสายเคเบิ้ลใต้น้ า เป็นต้น 

1.8 ฝาดฟอกหนังและสีพรรณไม้ในป่ามีหลายชนิดที่เปลือกแก่นหรือผลน ามาใช้ท า
ฝาดฟอกหนังได้ดี เช่น เปลือกก่อโกงกาง โปรงคูณ กระถินพิมาน แก่นสีเสียด ผลสมอไทย และสมอพิเภก 
เป็นต้น ส่วนสีก็อาจได้จากแก่นชัน และผลของพันธุ์ไม้บางชนิด เช่น แก่นของไม้แก แลชันจากต้นรง 
และผลของต้นจ าปา เป็นต้น 

1.9 อาหารสัตว์มนุษย์ได้ใช้ป่าเป็นที่เลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งอาหารส าหรับเลี้ยง
สัตว์มาช้านานเพราะในป่ามีหญ้าใบไม้เปลือกไม้ผลและเมล็ดไม้ที่สัตว์ชอบกินอยู่มากมายหลายชนิดใน
ประเทศไทย การเลี้ยงสัตว์ในป่าพบได้ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเมื่อหมดฤดู
ท านาชาวบ้านมักจะปล่อยสัตว์เข้าไปหากินในป่าเป็นจ านวนมากทุก ๆ ปี ถ้าหากมีการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์และก าหนดขอบเขตการเลี้ยงให้เหมาะสมแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ 

2. ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ 
2.1 ช่วยให้ฝนตกและท าให้มีความชุ่มชื้นในอากาศสม่ าเสมอ ป่าไม้มีอิทธิพลช่วย

ให้มีฝนตกเหนือพ้ืนที่ป่ามากขึ้นเนื่องจากอากาศเหนือพ้ืนที่ป่าไม้มีความชุ่มชื้นและเย็นกว่าในพ้ืนที่ 
ที่ไม่มีป่า เมฆฝนที่ลอยผ่านมากระทบกับความเย็นก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ าตกลงมาเป็นฝน แต่ส าหรับ
ฝนที่เป็นไปตามฤดูกาล ป่าไม้ไม่มีอิทธิพลต่อการตกของฝนแต่อย่างใด ปริมาณน้ าฝนที่ตกจะเพ่ิมขึ้น
ตามความสูงของพ้ืนที่ป่าอากาศในป่ามีความชื้นสูง เนื่องจากในป่ามีไอน้ าจากการคายน้ าของต้นไม้
มากรวมทั้งไม่มีลมแรงภายในป่า จึงท าให้ความชุ่มชื้นของอากาศภายในป่าสูงกว่าที่โล่งแจ้งที่อยู่
ใกล้เคียงกันเสมอปกติจะแตกต่างกันประมาณร้อยละ 11 ดังนั้นเวลาอยู่ในป่าจึงรู้สึกชุ่มชื้นเย็นสบาย
ไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและไม่หนาวมากในฤดูหนาวแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับท่ีตั้งและชนิดของป่าไม้ด้วย 

2.2 บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ เมื่อพัดมาถึงท่ีที่มีป่าไม้เป็นฉากก าบังอยู่ก็จะ
ลดความเร็วลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงความหนาแน่นของหมู่ไม้และเรือนยอดของพันธุ์ไม้
แต่ละชนิดว่ามีความแน่นทึบเพียงใด ในการปลูกต้นไม้ไว้เป็นฉากก าบังลมหรือแนวป้องกันลมปรากฏ
ว่าที่สูงจากพ้ืนดิน 2 ฟุต แนวกันลมนี้สามารถลดความเร็วของลมพายุให้เหลือเพียงร้อยละ 20 และ
สามารถป้องกันลมได้เป็นระยะทางเท่ากับ 20-25 เท่าของความสูงของต้นไม้นั้นในด้านใต้ลมและ  
3 เท่าในด้านเหนือลม นอกจากนี้ต้นไม้ยังช่วยป้องกันความชุ่มชื้นของดินและผิวดินไม่ให้ถูกพัดพาไป 
นอกจากนี้ตามริมฝั่งทะเลป่าไม้ยังสามารถป้องกันการขยายตัวของเนินทรายไม่ให้ลมพัดเอาทรายเข้า
มาทับถมในพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนให้เสียหาย 

2.3 ป้องกันการพังทลายของดินในที่ที่เป็นป่าไม้ เมื่อฝนตกลงมาเรือนยอดของ 
ป่าไม้จะสกัดก้ันความรุนแรงของฝนไม่ให้ตกกระทบผิวดินโดยตรง น้ าบางส่วนจะค้างอยู่ตามเรือนยอด
ของต้นไม้บางส่วนจะไหลไปตามล าต้น บางส่วนจะตกทะลุเรือนยอดลงสู่พ้ืนป่าบริเวณพ้ืนป่ามักจะมี
เศษไม้ใบไม้และซากต่าง ๆ ทั้งของพืชและสัตว์คอยช่วยดูดซับน้ าฝนและชะลอความเร็วของน้ าที่ไหล
บ่าด้วยการดูดซับน้ าลงดิน ท าให้น้ าที่ไหลบ่าลดลงลดการพังทลายของดินที่เกิดจากแรงปะทะของเม็ด
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ฝนที่มีต่ออนุภาคดินและการพัดพาอนุภาคดินเนื่องจากน้ าที่ไหลบ่าส่งผลให้น้ าที่บ่าผ่านหน้าดิน 
ไม่ขุ่นข้น ดังนั้นหากป่าไม้ถูกแผ้วถางท าลายย่อมส่งผลความอุดมสมบูรณ์ของดินความใสสะอาดของ
น้ าที่ใช้ส าหรับบริโภคและใช้สอย 

2.4 บรรเทาอุทกภัยป่าไม้ ช่วยชะลอความเร็วของน้ าเมื่อไม่มีป่าจะส่งผลให้
ปริมาณน้ าที่ไหลลงสู่แม่น้ าล าธารเพ่ิมขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และน้ าที่ไหลบ่าดังกล่าวเป็นน้ า
ที่ขุ่นข้นเพราะเต็มไปด้วยหินกรวดทรายและตะกอนที่ถูกพัดพามา เหล่านี้จะกัดเซาะตลิ่งพังหรือท าให้
สายน้ าต้องเปลี่ยนทิศทางและท าให้ล าน้ าตื้นเขินอย่างรวดเร็วส่งผลให้ล าธารสามารถรองรับปริมาณ
น้ าที่ไหลบ่าเข้ามาเพียงเล็กน้อย จึงท าให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้ง่ายและบ่อยมากข้ึน 

2.5 ท าให้น้ าไหลสม่ าเสมอตลอดปี การที่ป่าไม้ช่วยให้มีน้ าไหลในล าธารตลอดทั้งปี 
เนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่ป่าน้ าฝนจะไม่ไหลลงสู่แม่น้ าทั้งหมดแต่น้ าฝนจะถูกกิ่งไม้ใบไม้ตาม
พ้ืนป่าและดินที่ร่วนซุยดูดซับน้ าเอาไว้และค่อย ๆ ซึมลงดินสะสมไว้เป็นน้ าใต้ดินแล้วค่อย ๆ ปล่อย
ออกมาสู่ล าห้วย ท าให้ฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตกแต่ล าธารต่าง ๆ ก็ยังคงมีน้ าไหลอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้
เนื่องจากพ้ืนดินใต้ป่าไม้เปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ าธรรมชาติที่สะสมน้ าไว้ในฤดูฝนแล้วระบายออกใน  
ฤดูแล้ง 

2.6 เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องใช้สอยต่าง ๆ นอกจากนี้นกและแมลงหลายชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในการเป็นผู้ท าลาย
ศัตรูพืชทางการเกษตร และยังช่วยในการรักษาสมดุลของธรรมชาติไว้ ปัจจุบันมีผู้สนใจท าการศึกษา
หาความรู้และศึกษาความเป็นอยู่ของสัตว์ป่ามากขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและ
นันทนาการที่เก่ียวข้องกับสัตว์ป่า 

2.7 เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการการที่มนุษย์ใช้เวลาว่างส าหรับ
เดินทางไปค้างแรมในป่าไปทัศนศึกษายังที่ต่าง ๆ เพ่ือพักผ่อนหย่อนอารมณ์ท าให้สุขกายสบายใจนั้นจะ
เห็นว่าสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นประกอบขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า 
ป่าไม้ และสัตว์ป่าแทบทั้งสิ้น รวมเรียกว่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ป่าไม้ที่อยู่ในรูปของทิวทัศน์
เป็นฉากธรรมชาติอันสวยงาม สัตว์ป่าก็เป็นส่วนประกอบของธรรมชาติที่ท าให้มีชีวิตชีวาแก่ผู้พบเห็น 
จะเห็นว่าปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในด้านการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น
ตามล าดับ 

3. สาเหตุของการท าลายป่าไม้ 
3.1 เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

1) การลักลอบตัดต้นไม้ การเพ่ิมของประชากรท าให้มีการขยายตัวของชุมชน
ต่าง ๆ ความต้องการใช้ไม้เพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และท าอุปกรณ์เครื่องใช้สอยมีมากขึ้นเป็นเงา 
ตามตัว นอกจากนั้นยังมีราษฎรอีกส่วนหนึ่งยังตัดไม้ขายเพ่ือการยังชีพ ทั้งที่ขายไม้โดยตรงหรือในรูป
ของการเผาถ่าน เป็นต้น ไม่เพียงแต่ราษฎร ที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าต้องการตัดต้นไม้เพ่ือน าไปใช้สอยใน
ครัวเรือนเท่านั้น ยังรวมถึงนายทุนผู้มีอิทธิพล ที่ท าเป็นขบวนการลักลอบตัดฟันต้นไม้เพ่ือการค้าและ
จ าหน่าย 

2) การเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าไม้เป็นพ้ืนที่การเกษตรกรรม ประเทศไทยยังเป็น
ประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพท าการเกษตร ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยที่ดินเป็น



329 

ปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต การเพ่ิมขึ้นของประชากร โดยเฉพาะในชนบท จ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนที่ท ากิน
เพ่ือให้เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนหรือหมู่บ้าน จึงมีการขยายพ้ืนที่ท ากินโดยการแผ้วถางพ้ืนที่
ป่าเพ่ือปลูกพืชทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น อันเป็นสาเหตุให้พื้นที่ถูกท าลาย 

3) การครอบครองพ้ืนที่ป่าไม้ การท าลายป่าไม้โดยสาเหตุนี้ เป็นผลต่อ
เนื่องมาจากสาเหตุก่อนหน้า กล่าวคือเมื่อราษฎรบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่จนหมดสภาพแล้วและท า
การเกษตรอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เกิดภาวะขาดทุนและมีหนี้สินก็จะขายพื้นที่นั้นให้แก่นายทุนหรือผู้มี
อิทธิพล ซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อไป เช่น รีสอร์ท สถานที่พักตากอากาศ สวนพืชเกษตร 
เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือสนามกอล์ฟ ตามศักยภาพและสถานที่ตั้งของพ้ืนที่ 

4) การเผาป่า ไฟป่าในปัจจุบันมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่หากเกิดจาก
คนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะจุดไฟเผาป่าเพ่ือเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ เผาไร่แล้วลุกลามเข้าป่า จุดไฟโดยประมาท
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ล้วนเป็นภัยต่อป่าทั้งสิ้น โดยไฟป่าจะท าลายสิ่งปกคลุมหน้าดิน ท าให้เกิดการชะ
ล้างพังทลายของดินจากฝนและลม ท าลายความอุดมสมบูรณ์ของดินและเกิดการสูญเสียน้ าที่ไหลบ่า
หน้าดิน 

3.2 เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
1) โรคและแมลงต่าง ๆ ในอดีตโรคและแมลงต่าง ๆ ระบาดหรือท าความ

เสียหายต่อป่ามักไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ป่ายังมีจ านวนมากสามารถที่จะรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติไว้ได้ แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้มีจ านวนลดลงจนไม่สามารถรักษาความสมดุลตามธรรมชาติไว้
ได้ จึงเกิดการระบาดของโรคและแมลงต่าง ๆ ท าความเสียหายไม่แต่เฉพาะในพ้ืนที่ป่าไม้เท่านั้น  
ยังลุกลามมาถึงพ้ืนที่การเกษตรส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย เช่น การะบาดของตั๊กแตนบาง
ชนิด เป็นต้น 

2) ภัยจากธรรมชาติ เช่น ไฟป่า หรือน้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ซึ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ป่าที่มากพอไว้รองรับและดูดซับน้ าฝนที่ตกลงมา 
จนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นย่อมท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ถูกท าลายไปพร้อมกันด้วย 

3.3 ผลกระทบที่เกิดจากป่าไม้ถูกท าลาย 
1) ท าให้สภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน สภาพลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปในเขต 

ป่าไม้จะชุ่มชื้นและอุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ ากว่าที่โล่งแจ้งที่อยู่ใน บริเวณใกล้เคียงกันมากดังนั้นถ้าป่าไม้ถูก
ท าลายลงพ้ืนดินจะแห้งแล้งและอุณหภูมิจะสูงขึ้นลมที่พัดจะเพ่ิม ความรุนแรงมากเพราะไม่มีต้นไม้
ชะลอความเร็วและจะเป็นตัวเร่งท าให้การระเหยของน้ าและความชื้นใน ดินสูญเสียไปอย่างรวดเร็วจึง
ท าให้สภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งเข้ามาแทนที่ 

2) ท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากน้ าท่วมและดินโคลนถล่ม ป่าไม้เป็นตัวช่วยซับและ
ชะลอความเร็วของน้ าที่จะไหลลงสู่แม่น้ าล าคลองช่วยต้านกระแสน้ าให้ไหลช้าลง ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตก
หนักป่าไม้จึงช่วยลดอัตราความรุนแรงของน้ าท่วมได้เป็นอย่างดีในทางตรงกันข้ามหากป่าไม้ถูกท าลาย
ลงไปเวลาเกิดฝนตกหนักน้ าป่าจะไหลลงสู่ที่ราบอย่างฉับพลันและรุนแรง จึงท าให้เกิดน้ าท่วมอย่าง
รุนแรงและรวดเร็วหรืออาจรุนแรงถึงขั้นมีดินโคลนถล่มร่วมด้วยด้วยเหตุนี้เองการบ ารุงรักษาป่าไม้ต้นน้ า
ล าธารจึงเป็นเรื่องส าคัญและต้องกระท าเพ่ือลดความรุนแรงของน้ าท่วมให้น้อยลง 
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3) สูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อป่าไม้ถูกท าลายไปจะส่งผลท าให้หน้าดิน
เกิดการกัดเซาะพังทลายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงท าให้ดินชั้นบนที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัวการทาง
ธรรมชาติเช่นน้ าไหลและลมชะล้างออกไป นอกจากนี้ดินที่ปราศจากต้นไม้ปกคลุมจะท าให้ความชื้นใน
ดินสูญเสียไปอย่างรวดเร็วจึงท าให้ดินขาดแคลน น้ าและมิอาจน ามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม
ได้ 

4) สัตว์ป่าถูกท าลาย เมื่อป่าไม้อันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและที่หลบ
ภัยของสัตว์ป่าถูกท าลายลงจะท าให้สัตว์ป่าขาดแคลนอาหารและมีโอกาสถูกล่ามากขึ้น จึงท าให้ 
สัตว์ป่าลดจ านวนลงและสูญพันธุ์ไปในที่สุด แม้ปัจจุบันป่าไม้จะคงเหลืออยู่บ้างแต่จ านวนสัตว์ป่ายังลด
จ านวนลงอย่างน่าใจหายและมีสัตว์ป่าหลายชนิด ก าลังจะสูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปแล้วก็มี  เช่น สมัน 
กูปร ีเป็นต้น 

5) อ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติตื้ นเขิน การตื้นเขินของแหล่งน้ า
ธรรมชาติหรืออ่างเก็บน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นมีสาเหตุมาจากการพังทลายของดินอย่างรุนแรง ซึ่งตะกอน
เหล่านั้นจะถูกน้ าชะพาลงสู่แหล่งน้ าและจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปตะกอนที่น้ าพัด
พามาด้วยนี้จะสะสมในแหล่งน้ าท าให้แหล่งน้ าตื้นเขินอย่างรวดเร็วและท าให้การใช้ งานของแหล่งน้ า
ลดลงซึ่งปัญหานี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการที่ป่าไม้ถูกท าลายเพราะถ้าหากป่าไม้ถูกท าลายลงจะท าให้
ดินมีโอกาสเกิดการกร่อนได้ง่าย 
 
5. การอนุรักษ์พลังงาน 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พลังงานพอเพียง น้ ามันปาล์มทราบว่าดีเป็น
น้ ามันที่ดีใช้งานได้ใช้บริโภคแบบใช้น้ ามันมาทอดไข่ได้ มาท าครัวได้เอาน้ ามันปาล์มมาใส่รถดีเซลได้
ก าลังของน้ ามันปาล์มนี้ดีมากได้ผลเพราะว่าเมื่อได้มาใส่รถดีเซล ไม่ต้องท าอะไรเลยใส่เข้าไป แล่นไป 
คนที่แล่นตามบอกว่าหอมด”ี 

การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการ
อนุรักษ์ พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการ
แล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย การสร้างนโยบายด้าน
พลังงานของรัฐบาลเป็นอีก แนวทางหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

ความส าคัญของพลังงาน พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการตอบสนองความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต และเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศท่ัวโลก 
นอกจากสิ่งมีชีวิตจะใช้พลังงานในรูปของสารอาหารเพ่ือการด ารงชีวิตโดยตรงแล้ว สิ่งมีชีวิตยังต้องใช้
พลังงานในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตประจ าวันอีกด้วย อาทิเช่น ด้านแสงสว่าง ความร้อน 
ไฟฟ้า ซึ่งถ้าไม่มีพลังงานก็จะไม่มีโลกจักรวาล ดวงดาวและดวงอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องยุติลง 

การอนุรักษ์พลังงานมีหลายรูปแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 ไบโอดีเซล (Biodiesel) ทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัย

ส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนโดยตรง  มีความส าคัญต่อภาคการผลิต ทั้งภาค 
อุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจการขนส่ง จากการที่ราคาน้ ามันเชื้อในตลาดปัจจุบันมี
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แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะเกษตรกร  ท าให้
ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน 

ไบโอดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าน้ ามันพืชชนิดต่าง ๆ หรือน้ ามันสัตว์มาสกัด
เอายางเหนียวและสิ่งสกปรกออก จากนั้นน าไปผ่านกระบวนการทางเคมี โดยการเติมแอลกอฮอล์ 
เช่น เทานอลหรือเมทานอล และมีตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิ
สูง เพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างน้ ามันจาก Triglyceridesเป็น Organic Acid Esters เรียกว่า “ไบโอดีเซล” 
และได้กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมยา เครื่องส าอางวัตถุประสงค์
ของกระบวนการดังกล่าวคือ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของน้ ามันในเรื่องความหนืดให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซล และเพ่ิมค่า Cetane Number การใช้ไบโอดีเซล สามารถลดมลพิษอากาศ 
ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากองค์ประกอบของไบโอดีเซลไม่มีธาตุ
ก ามะถัน แต่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 10% โดยน้ าหนักจึงช่วยการเผาไหม้ได้ดีขึ้นและ
ลดมลพิษ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ ฯลฯ นอกจากนี้ ไบโอดีเซลม 

คุณสมบัติในการหล่อลื่นดีกว่าน้ ามันดีเซลน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดนี้ สามารถผลิตได้จาก
วัตถุดิบจากการเกษตรภายในประเทศ เช่น ไขมันจากพืช ไขมันจากสัตว์ และสาหร่ายบางชนิด ใน
ระดับชุมชน สามารถท าการผลิตได้จากพืชน้ ามันในท้องถิ่น เช่น น้ ามันสบู่ด าหรือโดยการใช้น้ ามัน
ประกอบอาหารที่ใช้แล้วจากกิจการต่าง ๆ ทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ 
OTOP หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร  
หรือเป็นการเพ่ิมคุณค่าของน้ ามันที่ใช้แล้ว และช่วยลดปริมาณของเสียที่จะท าให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อีกด้วยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี
พระราชด าริให้ศึกษาวิจัยและทดลองผลิตน้ ามันไบโอดีเซล น ามาใช้กับยานพาหนะในพระราชวังสวน
จิตรลดาเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา และทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการใช้น้ ามันไบโอดีเซลเป็นพลังงาน
ทดแทนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาของชาติด้านพลังงาน กับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อสนองพระราชด าริฯ พสกนิกรจึงสมควรน้อมน า
เทคโนโลยีการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลมาปฏิบัติ เพ่ือท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้ด้านพลังงานต่อไป 

สูตรการท าน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืช น้ ามันสัตว์ที่ใช้แล้ว 
1. น าน้ ามันพืชหรือน้ ามันสัตว์ที่ใช้แล้วเอาเศษอาหารที่ปนออก จากนั้นยกขึ้นตั้งไฟ 

หากมีน้ าผสมอยู่ในน้ ามัน (จะมีลักษณะขาวข้น) ต้องต้มน้ ามันในอุณหภูมิ ประมาณ 110 องศา นาน
ประมาณ 10 นาที แล้วดับไฟ หากไม่มีน้ าปน (มีลักษณะใส) ให้ต้มน้ ามันที่อุณหภูมิ 57 องศาแล้ว 
ดับไฟ ความร้อนจะขึ้นถึง 60 องศา 

2. น าเมทิลแอลกอฮอล์ ใส่ลงในภาชนะคล้ายแกลลอนที่มีฝาปิดและน าโซดาไฟใส่ลง
ไป ปิดฝาแล้วเขย่าจนละลายหมด ณ เวลาใกล้เคียงกับน้ ามันอุณหภูมิที่ 60 องศา ระหว่างเขย่า ควร
หยุดเปิดฝาให้ไอร้อนระเหยออกจากแกลลอน  แล้วจึงเขย่าอีกครั้ง ขั้นตอนนี้ควรท าด้วยความ
ระมัดระวัง อย่าสัมผัสส่วนผสมหรือสูดดมไอระเหย และอย่าท าให้เกิดประกายไฟ ควรท าในสถานที่
อากาศถ่ายเทได้ดีหากมีการสัมผัสให้ล้างน้ าสะอาดทันที 

3. เมื่อน้ ามันที่ต้มมีอุณหภูมิ 60 องศา ให้ยกน้ ามันลงจากเตา แล้วน าส่วนผสมของ
ข้อ 2 เทลงไป กวนให้เข้ากัน พักทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้าจะพบว่ามีฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้าให้ตักออก แล้ว
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ตักของเหลวใสตอนบน (ไบโอดีเซล) ไปพักไว้ 7 วัน ค่อยน าไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ ามันดีเซล ส่วน
ชั้นล่างเป็นของแข็งสีน้ าตาล คือ กลีซอรีน สามารถน าไปท าเป็นสบู่ธรรมชาติเพ่ือใช้ล้างท าความ
สะอาดพ้ืนหรือท าเป็นเชื้อเพลิงติดไฟหากหลังจากกวนส่วนผสม ผลที่ได้เป็นของเหลวคล้ายเจลโดย 
ไม่มีการแยกตัว หมายความว่า โซดาไฟมากไป หากได้เป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนบน 
- ไบโอดีเซล ส่วนกลาง  
- น้ ามันที่ยังไม่ท าปฏิกิริยา  
ส่วนล่าง  
- กลีซอรีน หมายความว่า โซดาไฟน้อยเกินไปหากใช้โซดาไฟที่ชื้นหรือมีน้ าปนอยู่ จะ

ได้ส่วนที่ 4 เกิดข้ึน คือ สบู่ 
การใช้น้ ามันไบโอดีเซล 
ควรหมั่นตรวจไส้กรองดีเซลและเปลี่ยนตามก าหนด หรือถ่ายน้ ามันจากกรองดักน้ า

บ่อย ๆ เพ่ือป้องกันการอุดตันของสบู่ หากเครื่องยนต์มีอาการสะดุด ให้ตรวจสอบระบบท่อน้ ามัน 
และตรวจไส้กรองน้ ามันดีเซล 

5.2 แก๊สชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส 
เป็นแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจาก 

ออกซิเจน แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด  ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน (CH4) ประมาณ  
50-70% และ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-50% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอ่ืน ๆ 
เช่น ไฮโดเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ า 

ระบบแก๊สชีวภาพ 
เป็นระบบจัดการของเสียควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในระบบ โดยวิธี

ทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศด้วยการน าสารอินทรีย์หรือมูลสัตว์ไปหมักโดยวิธีชีวภาพเพ่ือ ให้กลุ่ม
จุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนย่อยสลายมูลสัตว์เหล่านั้น และเกิดเป็นแก๊สชีวภาพ ที่สามารถจุด
ติดไฟได้ โดยมีแก๊สมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักแก๊สชีวภาพนั้น สามารถน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทน 
พลังงานเชื้อเพลิงอื่น ๆ ได้ น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากระบบชีวภาพจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี 

ขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์สภาวะปราศจากออกซิเจน 
ขบวนการย่อยสลายประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ เช่น ไขมันแป้งและโปรตีน ซึ่งอยู่

ในรูปสารละลายจนกลายเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่าย  (Volatile Acids) โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด 
(Acid-Producing Bacteria) 

2. ขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรีย์ให้เป็นแก๊สมีเทน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
จุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทน (Methane Producing Bacteria) 

ประโยชน์ของแก๊สชีวภาพ 
1. ด้านพลังงาน เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจแล้วการลงทุนผลิตแก๊สชีวภาพจะลงทุน 

ต่ ากว่าการผลิตเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ สามารถน ามาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอ่ืน ๆ 
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2. ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
โดยการน ามูลสัตว์และน้ าล้างคอกมาหมักในบ่อแก๊สชีวภาพ จะเป็นการช่วยก าจัด

มูลในบริเวณที่เลี้ยง ท าให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลง และผลจากการหมักมูลสัตว์ใน
บ่อแก็สชีวภาพที่ปราศจากอกซิเจนเป็นเวลานาน ๆ ท าให้ไข่พยาธิและเชื้อโรคส่วนใหญ่ในมูลสัตว์ตาย
ด้วย ซึ่งเป็นการท าลายแหล่งเพาะเชื้อโรคบางชนิด เช่น โรคบิด อหิวาต์ และพยาธิ ที่อาจแพร่กระจาย
จากมูลสัตว์ด้วยกันแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

3. ด้านการเกษตร 
การท าเป็นปุ๋ย กากที่ได้จากการหมักแก๊สชีวภาพ เราสามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยได้

ดีกว่ามูลสัตว์สด ๆ และปุ๋ยคอก ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่หมักจะมีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบ
ไนโตรเจนในมูลสัตว์ท าให้พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

การท าเป็นอาหารสัตว์ โดยน าส่วนที่เหลือจาการหมัก น าไปตากแห้งแล้วน าไป
ผสมเป็นอาหารสัตว์ให้โคและสุกรกินได้ แต่ทั้งนี้มีข้อจ ากัดคือควรใส่อยู่ระหว่าง 5-10 กิโลกรัมต่อ
ส่วนผสมทั้งหมด 10 กิโลกรัม จะท าให้สัตว์เจริญเติบโตตามปกติและเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

ขั้นตอนการสร้างถังหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาดครัวเรือน 
อุปกรณ์ 
1. ถังหมักแก๊ส 

ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร 1 ใบ พร้อมฝาปิด 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ส าหรับท าท่อเติมเศษอาหาร และท าตัว

ประคองแกนใบพัดกวนปฏิกูลในถังหมักแก๊ส 
ท่อน้ าประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ท าเป็นแกนเชื่อมเหล็กแผ่นเป็นใบพัด 

2 ชั้น 
วาล์วปิด-เปิด 2 ตัว ตัวที่ 1 ส าหรับเปิดสิ่งปฏิกูล เมื่อปฏิกูลหมดอายุใน 10-12 

เดือน ตัวที่ 2 ส าหรับเปิดปฏิกูลทิ้งรายวันเมื่อน าเศษอาหารใส่แต่ละม้ือ 
เกลียวต่อสายยางท่อน าแก๊สออกจากถังหมักแก๊สไปยังถังรับแก๊ส 1 ตัว 
กาว ซิลิโคน และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2. ถังรับแก๊ส 
ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร 1 ใบ เป็นตัวเปลือก 
ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 180 ลิตร 1 ใบ เป็นถังรับแก๊ส 
เกลียวต่อสายยาง 2 ตัว ตัวที่ 1 ต่อสายยางจากถังหมักแก๊ส ตัวที่ 2 ต่อจากถังรับ

แก๊สไปยังเตาหุงต้ม 
วิธีท า 

1. วิธีท าถังหมักแก๊ส 
เจาะคว้านฝาครอบถังบรรจุแก๊ส 2 รู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2นิ้ว เพ่ือท า

ช่องใส่เศษอาหารแต่ละมื้อ กับช่องประคองแกนกวนปฏิกูล 
เจาะรูที่ฝาครอบถังหมักแก๊ส 2 รู เพ่ือใส่อุปกรณ์ต่อกับสายยางน าแก็สจากถังหมัก

ไปยังถังบรรจุแก๊ส 
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เจาะรูที่ข้างถังหมักแก๊ส 2 รู รูที่ 1ใช้ทิ้งปฏิกูลที่หมดอายุ (ก าหนดปฏิกูล 10-12 
เดือน) และรูที ่2 ส าหรับทิ้งปฏิกูลรายวัน 

2. วิธีท าถังเก็บแก๊ส 
น าถังเก็บแก๊สคว่ าลงในถังเปลือก 
เจาะก้นถังเก็บแก๊ส 2 รู รูที่ 1 ส าหรับต่อสายยางน าแก๊สจากถังหมักแก๊สมาเก็บ  

รูที่ 2 ส าหรับต่อสายยางน าแก๊สออกไปใช้โดยติดตั้งกับเตา 
น าน้ าเทใส่ระหว่างถังเปลือกกับถังเก็บแก๊ส เพ่ือเป็นตัวกั้นกันแก๊สออกจากถัง 

3. วิธีหมักมูลสัตว์ที่ท าให้เกิดแก๊ส 
ใช้มูลสัตว์ 1 ปี๊บ (เป็นมูลสดจะดีกว่ามูลแห้ง) น าน้ าเปล่า 1 ปี๊บ (ควรเป็นน้ าประปา 

ที่รองทิ้งไว้เกิน 8 ชั่วโมง เพ่ือให้กลิ่นและฤทธิ์คลอรีนลดลง หรือน้ าที่ไม่มีคลอรีนจะดีกว่า) น าน้ าผสม
มูลสัตว์เทใส่ถังหมักนาน 10 วัน จะเกิดแก๊สเริ่มต้นและจะผลิตแก๊สได้นาน 10-12 เดือน การเติม  
เศษอาหารลงถังหมัก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดแก๊ส ให้เติมเศษอาหารในครัวเรือนที่ 
ไม่มีรสเปรี้ยวใด ๆ ทั้งสิ้น 1 กิโลกรัม ในช่องทางเติมเศษอาหาร แล้วกวนให้เข้ากันกับปฏิกูลที่มีอยู่ใน
ถังหมักเดิม เปิดช่องทางระบายด้านข้างเพ่ือให้ปฏิกูลส่วนเกินไหลออกมา  ปริมาณ 1 กิโลกรัม 
(สามารถน าไปท าเป็นปุ๋ยได้) 

“แม้ในปัจจุบันจะมีการพูดถึงพลังงานทางเลือกจากไบโอแก๊สและไบโอดีเซลกัน
มากขึ้น แต่ในอดีตแรงงานหลัก ๆ ในภาคเกษตรกรรมคือ “ควาย” กรมปศุสัตว์ระบุว่าหากมีการไถนา
ด้วยควาย 10% ของพ้ืนที่นาปีจ านวน 57 ล้านไร่ จะสามารถลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 18.8 ล้านลิตร 
(40 บาท/ลิตร) เป็นเงิน 752 ล้านบาท โดยจะลดน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 3.3 ลิตร/ไร่ มูลค่า 132 บาท/ไร่ 
ควายจึงเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย” 

5.3 พลังงานแสงอาทิตย์ มีการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 
คือ การน าพลังงานความร้อนของแสงอาทิตย์มาใช้งานโดยตรง เช่น การน ามาท าความร้อนให้กับระบบ
น้ าในอาคารหรือในสถานที่ที่มีแสงแดดจ้ามาก ๆ สามารถท ากระจกเว้ารวมแสงอาทิตย์เพ่ือน ามาใช้ 
ต้มน้ าหรือประกอบอาหารได้ 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์อีกรูปแบบหนึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cells) แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเรา
ได้เห็นการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่เครื่องคิดเลขขนาดเล็กไปจนถึงเซลล์
แสงอาทิตย์ส าหรับผลิตไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร 

พลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับประเทศใน
แถบร้อนอย่างประเทศไทย แต่ยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่สูงมากจึงไม่คุ้มค่า
ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นนักวิจัยยงต้องท าวิจัยเพ่ือพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและมี
ต้นทุนลดลงต่อไป 

5.4 พลังงานลม มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วโดยการน า
กังหันลมมารับแรงลมแล้วน าพลังงานกลจากกังหันลมไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น โรงสีข้าว เป็นต้น ใน
ปัจจุบันประเทศที่มีลมพัดแรงอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกาหรือฮอลแลนด์ได้น าพลังงานลมไปใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า 



335 

พลังงานลมแม้ว่าจะมีข้อดีที่เป็นแหล่งพลังงานแบบหมุนเวียนใช้ได้โดยไม่หมดไป แต่ก็
มีข้อเสียหลักคือ พลังงานลมเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ บางช่วงเวลาอาจไม่มีลมพัดเลยหรือบางช่วงเวลา
ลมก็พัดเบาเกินไป ท าให้ไม่สามารถสร้างพลังงานออกมาตามความต้องการได้ นอกจากนี้ลมยังมี
ปัญหาอื่นอีก ได้แก่ การที่จะต้องใช้กังหันขนาดใหญ่มาสร้างพลังงาน ท าให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ นอกจากนี้
กังหันลมยังสร้างเสียงรบกวนต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 

5.5 พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานที่ได้มาจากซากพืชซากสัตว์มาแปรรูปเป็นพลังงานท าได้
หลายวิธี เช่น การเผาธรรมดาท าให้เกิดความร้อนแล้วน าความร้อนไปท าให้เกิดไอน้ าและไฟฟ้า การเผา
ไหม้เป็นถ่านแล้วน าถ่านมาเป็นเชื้อเพลิง การเผาให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิงแล้วน าก๊าซเชื้อเพลิงมาเผาเป็น
ความร้อนอีกต่อหนึ่ง การหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพแล้วแล้วน าก๊าซชีวภาพมาใช้ในการหุงต้มหรือผลิต
ไฟฟ้า เป็นต้น พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่ง หากซากพืชและซากสัตว์ที่น ามาใช้
นั้นมีการปลูกหรือเลี้ยงทดแทนทดแทนอย่างสมดุลในรอบการผลิตต่อไป (เดชรัต สุขก าเนิด, 2551) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

     

    

     

บรรยากาศภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
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ภาพกิจกรรมงานวิจัย 

 

สัมภาษณ์อาจารย์วิวัฒน์  ศัลยก าธร 

    

       สัมภาษณ์อาจารย์ปัญญา  ปุลิเวคินทร์           สัมภาษณ์ผู้ใหญ่สมศักดิ์  เครือวัลย์ 

 
 

สัมภาษณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร และวิทยากร 
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   ออกก าลังกายพัฒนาพลังกายพัฒนาพลังปัญญา    กิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับศูนย์ภูมิรักษ์ 

     

เยี่ยมชมโกดังผลิตภัณฑ์ 

     

กิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ  



340 

       

ฐานเรียนรู้ การห่มดิน 

 

ฐานเรียนรู้ การแกล้งดิน 

       

ฐานเรียนรู้ ฝายชะลอความชุ่มชื้น 
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กิจกรรมการเรียนรู้ น้ าหมักชีวภาพ 

    

กิจกรรมการเรียนรู้ ก้อนจุลินทรีย์ (ระเบิดจุลินทรีย์) 
 

    
 

ฐานเรียนรู้ แก้มลิง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกป่าในใจคน 
 

    
 

กิจกรรมการเรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 

 
 

ฐานเรียนรู้  ป่าเปียกป้องกันไฟ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ คนเอาถ่าน (การเผาถ่าน) 
 

    
  

กิจกรรมการเรียนรู้ คนมีไฟ (ไบโอดีเซล) 
 
 

     

ฐานเรียนรู้ โซนไม้ไผ่  
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ฐานเรียนรู้ ปศุสัตว์                             กิจกรรมการเรียนรู้ การสีข้าว 

   

นักศึกษาได้ร่วมกันท าปุ๋ยอินทรีย์  

    

กิจกรรมการเรียนรู้ การท าน้ าส้มควันไม้  
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ฐานเรียนรู้ กังหันน้ าชัยพัฒนา  

     

         

 กิจกรรมระดมความคิด 

https://bhumirak.com/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-22-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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กิจกรรม ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  ณ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 

       

กิจกรรม นักศึกษาช่วยกันห่มดิน  ณ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 

 



 
 

 ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวรัชนีวรรณ  จีนธรรม 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 28 ตุลาคม 2504  
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
ที่อยู่ปัจจุบัน 4-196/7  ต าบลนครนายก 

อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000 
ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2531 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาสุขศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2527 การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเอกสุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการท างาน  
 พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน อาจารย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
กระทรวงยุติธรรม  

ต าแหน่งหน้าที่การงาน  
 พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน อาจารย์  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
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