


    
 

 

(ก) 

ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้รับพระรำชทำน พระรำชำนุญำตเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และได้ด ำเนินงำนตำมแนวทำง 
ของแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรมำอย่ำงต่อเนื่อง  

ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องตำมแผนแม่บท อพ.สธ.  
ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลำคม 25๕๙ – 30 กันยำยน 256๔) โดยเน้นสนองพระรำชด ำริ ในกิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ซึ่งได้ด ำเนินงำนทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมกำรศึกษำ
แนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย ด้ำนเกษตรกรรม ในกำรอนุรักษ์สืบสำนทรัพยำกรพ้ืนถิ่น
อย่ำงยั ่งย ืน ๒) กิจกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลครูภูม ิป ัญญำไทยของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  
๓) กำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มำจำกพระรำชด ำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 
2564 – 30 กันยำยน 2569) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ๔) กำรจัดท ำแผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. 
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) และ ๕) กำรจัดพิมพ์แผ่นพับกำรสนองพระรำชด ำริ 
โครงกำร อพ.สธ. ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ คำดหวังว่ำกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ ของส ำนักงำนฯ   
จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน รวมถึงประชำชนทั่วไป เกิดจิตส ำนึกตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของทรัพยำกร ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำและมีส่วนร่วมช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรให้คงอยู่สืบไป 
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(ข) 
 

สำรบัญ 

   หน้ำ 

 ค ำน ำ  (ก) 

 สำรบัญ  (ข) 

๑. รำยงำนกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ     
 ผลกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ 

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
  

๑ 

๒.  แบบฟอร์มตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๖4  ๒3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
 

 

 
 
 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำร ิ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 
กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนกึ 

กิจกรรมที่ ๘  
กิจกรรมพิเศษสนับสนนุกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
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๑. กิจกรรม “กำรศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  
ด้ำนเกษตรกรรม ในกำรอนุรักษ์สืบสำนทรัพยำกรพ้ืนถิ่นอย่ำงยั่งยืน” 

   
“ศำสตร์พระรำชำ” หรือ “องค์ควำมรู้ของพระรำชำ” เป็นแนวคิดและปรัชญำอันเป็นหัวใจแห่งกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืนของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรที่มุ่งเน้นช่วยเหลือ
ประชำชนให้อยู่ดีกินดี “กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้วยศำสตร์พระรำชำ” เป็นประเด็นส ำคัญที่ก ำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
สอดคล้องกับ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2579) มีหลักกำรส ำคัญ
หลำยประกำร โดยยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” บูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล 
มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย จำกยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ แสดงให้เห็น
ว่ำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จ ำเป็นต้องใช้ “ศำสตร์พระรำชำ” เป็นหลักปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปและ
พัฒนำมนุษย์ และเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 -2579)  
ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” นอกจำกนี้  
“กำรจัดกำรศึกษำด้วยศำสตร์พระรำชำ” และ “กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้” ได้ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560 - 2564) ซึ่งมีหลักกำรส ำคัญ คือ “เชิดชูสถำบัน 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐำนในกำรพัฒนำประเทศ” ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำด้วย
ศำสตร์พระรำชำจึงเป็นกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ โดยมีภำรกิจหลักเพ่ือพัฒนำคน อันเป็นฐำนรำกของกำร
พัฒนำประเทศในทุกระดับ สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลำคม พ.ศ. 2559 – กันยำยน 
พ.ศ. 2564) ในกรอบที่ 3 กรอบสร้ำงจิตส ำนึก กิจกรรมที่ 7 ซึ่งเป็นกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือเสริมสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ไปสู่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย โดยด ำเนินกิจกรรมในศูนย์กำรเรียน และกิจกรรมที่ 8  
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรสนับสนุนงำนตำมกรอบแผนแม่บทของ 
อพ.สธ. และเป็นไปตำมแผนแม่บทระยะ 5ปีที่หกของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำและภำรกิจหน้ำที่  
ในกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัยองค์ควำมรู้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำของชำ ติ 
ด้วยภูมิปัญญำ วัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืนต่อไป   

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำในฐำนะหน่วยงำนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของประเทศ จึงได้จัดท ำ 
“กิจกรรมกำรศึกษำแนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย ด้ำนเกษตรกรรม ในกำรอนุรักษ์ 
สืบสำนทรัพยำกรพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน” เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพครูภูมิปัญญำไทยด้ำนเกษตรกรรม 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรท้องถิ่นในศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย ซึ่งเป็นกำรสนองพระรำชด ำริตำมโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
อันจะน ำไปสู่กระบวนกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์  
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป 
 



๓ 
 

 

1. หน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ   

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มพัฒนำนโยบำยด้ำนกำรมีส่วนร่วมและสมัชชำกำรศึกษำ ส ำนักมำตรฐำน

กำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้  
 

2. เป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสนองพระรำชด ำริในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมำจำกพระรำชด ำริ ฯ                 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ตำมแนวทำงที่ได้วำงแผนไว้ในแผนแม่บท                    
ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน 2564) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

 ๒) เพ่ือศึกษำแนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย ด้ำนเกษตรกรรมที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงน้อย ๓ ด้ำน อำทิ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรถ่ำยทอดสืบสำน 
องค์ควำมรู้กำรพัฒนำต่อยอดอำชีพ ฯลฯ 

 
 

3. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย ด้ำนเกษตรกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงโดดเด่นจำก 4 ภูมิภำค ๆ ละ 

1 แห่ง คือ  
(๑) ภำคเหนือ ณ ศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทยของครสูุทิน ทองเอ็ม จงัหวัดสุโขทัย 
(๒) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทยของครูพิมพำ มุ่งงำม จังหวัดยโสธร 
(๓) ภำคใต้ ณ ศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทยของครูดอเล๊ำะ สะตือบำ จังหวัดยะลำ 
(๔) ภำคกลำง ณ ศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทยของครูบุญลือ เต้ำแก้ว จังหวัดสระบุรี 
 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
1) ครูภูมิปัญญำไทย 
2) เครือข่ำย ศูนย์กำรเรียน ชุมชน  
๓)  เด็กและเยำวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำ 
๔)  ประชำชนทั่วไป   

๔. แหล่งท่ีมำของงบประมำณ 
          งบประมำณของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จ ำนวน  ๑,๒๕๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสองแสน 
ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
 
๕. ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ คือ “รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย
ในกำรอนุรักษ์สืบสำนทรัพยำกร พื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน” ซึ่งเป็นกำรศึกษำบทเรียนควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียน 
ภูมิปัญญำไทย ด้ำนเกษตรกรรม ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ที่ตั้งอยู่ในภำคเหนือ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๔ แห่ง สรุปผลกำรศึกษำ ดังนี้ 



๔ 
 

 

๑. ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย ของครูภูมิปัญญำสุทิน ทองเอ็ม 

 
ครูสุทิน ทองเอ็ม (จ่าก้อง) ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ต้นแบบครูภูมิปัญญา สายเลือดวิถีเกษตรไทย ผู้เปลี่ยนวิธีคิดและพลิกชีวิตเกษตรกรด้วยความเชื่อที่ว่า 
การที่ไม่มีอะไร ที่สมบูรณ์คือ แรงขับสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่ยั่งยืน  

ครูสุทิน หรือที่ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำ จ่ำก้อง 
รับหน้ำที่เป็นประธำนศูนย์กำรเรียนฯ ที่แตกต่ำง
จำกผู้น ำเกษตรกรคนอ่ืน ๆ เป็นผู้น ำประเภทนักคิด 
เปลี่ยนแปลงควำมเชื่อในกำรท ำกำรเกษตรเป็น 
“กำรเกษตรเพ่ือกำรกินดีอยู่ดี อยู่อย่ำงพอเพียง”  
ยึดหลักคิดว่ำควำมไม่สมบูรณ์คือควำมสมบูรณ์  
รู้จักคิดหำควำมถนัดของตนมำพัฒนำตนเองและ
ชุมชน ทั้งนี้  บุคลำกรหรือคณะกรรมกำรของ 
ศูนย์กำรเรียนฯ ทุกคนล้วนได้รับกำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเกษตรและแนวคิดในกำรพัฒนำ
ตนเองและชุมชนอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยของศูนย์กำรเรียนฯ คือ พร้อมเปิดรับที่จะท ำให้ทุกคนที่เดินเข้ำมำยังศูนย์
กำรเรียนฯ มีควำมสุข เข้ำใจว่ำจะน ำควำมรู้ไปท ำอะไรได้บ้ำง และท ำได้อย่ำงยั่งยืน และสร้ำงแรงจูงใจให้กับทุก
คน ปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของศูนย์กำรเรียนฯ คือ ควำมเข้ำใจในเสน่ห์ของคนในท้องถิ่นที่มีควำมจริงใจ 
อบอุ่น แบ่งปันเวลำแขกไปใครมำ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้คือ ต้องท ำให้ทุกคน สนุกที่จะเรียนรู้ โดยเฉพำะ
กลุ่มผู้สูงอำยุ ควำมสนุกที่จะเรียนรู้เกิดขึ้นได้จำกกำรที่ทุกคนอยู่ภำยใต้บรรยำกำศของศูนย์กำรเรียนฯ ที่มีชีวิต ที่
ศูนย์กำรเรียนฯ แห่งนี้ เป็นที่รู้กันว่ำ “เป็นศูนย์กำรเรียนฯ ที่มีชีวิตครบจบในที่เดียว” กล่ำวคือ ผู้สนใจแวะเยี่ยม
ชมหรือมำศึกษำดูงำนสำมำรถใช้บริกำร ชม ชิม ช้อป ใช้ เรียนรู้อำชีพในศูนย์กำรเรียนฯ อย่ำงมีควำมสุข ด้วย
แนวคิดดังกล่ำวท ำให้มีนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ เข้ำเยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนฯ ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ 
  แนวคิดของครู  

 ศรัทธำและตั้งใจจริงที่จะสำนต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจะน ำมำใช้ในกำร พัฒนำตน 
พัฒนำอำชีพ และพัฒนำท้องถิ่น ใช้วิธีคิดแบบ “เกษตรจุนเจือ” คือใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงคุ้มค่ำ 
ไม่ปล่อยทิ้งให้เสียเปล่ำ เช่น ปล่อยน้ ำจำกบ่อเลี้ยงปลำมำท ำกำรเกษตรแบบไร่นำสวนผสม และ
จำกประสบกำรณ์ท ำกำรเกษตรแบบท ำไปคิดไป จนเกิดเป็น “หลัก ๓ ต” คือ ต้นทุน แตกต่ำง ตลำด 
กล่ำวคือ ทุกคนสำมำรถท ำกำรเกษตรได้โดยเริ่มจำกเล็ก ๆ อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป และให้รู้จักคิด
วิธีขำยหรือกำรก ำหนดรำคำที่แตกต่ำง นอกจำกนี้ยังต้องรู้จักคิดที่จะแปรรูปผลผลิตไปเป็นผลิตภัณฑ์ 
ต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผู้อื่น และชักชวนชำวบ้ำนให้เชือ่ว่ำ “ปลูกทุกอย่ำงที่กิน กินทุกอย่ำง
ที่ปลูก” เพ่ือลดควำมเสี่ยง ไม่ต้องพ่ึงพำใคร ท ำให้มีรำยได้ทุกวัน เปลี่ยนเรือกสวนไร่นำให้เป็นตลำด  

 ท ำกำรเกษตรแบบปฏิบัติจริง คือ ท ำด้วยแรงกำยแรงใจและต้องมีศรัทธำ ค่อย ๆ เรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจ 
อย่ำท ำ “เกษตรเนรมิต” คือ ใช้เงินลงทุนจ้ำงผู้อ่ืนท ำเพรำะจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย และที่ส ำคัญ คือ
ต้องกล้ำที่จะเปลี่ยนควำมคิดควำมเชื่อของคนในครอบครัวและผู้อำวุโสในชุมชน เช่น กรณีควำมเชื่อ
ว่ำไก่แจ้เป็นไก่วัดไม่ควรน ำมำเลี้ยงในบ้ำน ต้องโน้มน้ำวว่ำไก่แจ้เป็นไก่สวยงำม เป็นไก่มงคล 
สำมำรถน ำมำเลี้ยงเพื่อหำรำยได้จนเกิดกำรยอมรับในที่สุด  



๕ 
 

 

 เกษตรกรต้องกล้ำที่จะเปลี่ยนวิธีคิด หรือเปลี่ยนพฤติกรรมซ้ ำ ๆ ซำก ๆ ต้องหันมำท ำในสิ่งที่ไม่เคยท ำ 
ครูก้องได้น ำหลักคิดดังกล่ำวท ำให้เกษตรกรเห็นเป็นตัวอย่ำง โดยเริ่มลงมือท ำทันที ไม่รอใครมำช่วย 
ไม่รองบประมำณ ไม่กังวลว่ำผลผลิตจะล้นตลำด ต้องรู้จักสร้ำงควำมเชื่อจำกควำมรู้สึกตนเอง 
เช่น สร้ำงควำมเชื่อว่ำดื่มน้ ำไผ่แล้วสุขภำพดี เพรำะเป็นน้ ำบริสุทธิ์ กลั่นกรองมำจำกกระบวนกำร
ธรรมชำติ และต้องเข้ำใจว่ำกำรท ำกำรเกษตรผสมผสำนจะท ำให้เรำมีควำม เป็นอยู่ที่ดี มีของกิน 
ของใช้ที่มีคุณภำพ ไม่ขัดสน ไม่ต้องย้ำยถิ่นฐำนไปท่ีอ่ืน และไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร  

 แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  
1. ด้ำนกำรถ่ำยทอดสืบสำนองค์ควำมรู้ จ ำแนกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) ส ำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปหรือ

เด็ก ๆ ในชุมชนที่เดินเข้ำหำควำมรู้ในศูนย์กำรเรียนฯ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้ทุกคนเห็นว่ำ “ศูนย์มีชีวิต” ไม่เงียบเหงำ 
คือ กำรใช้ของจริงไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์ จำกพืชหรือสัตว์ เพ่ือให้ทุกคนมีโอกำสแบ่งปันประสบกำรณ์และ
เรียนรู้ร่วมกัน ๒) ถ้ำเป็นกำรอบรมในหลักสูตร ที่รำชกำรก ำหนดมำก็ต้องด ำเนินกำรไปตำมเป้ำหมำย 
วิธีกำรอบรม และติดตำมผลเกษตรกรที่ทั้งสมัครใจและถูกเกณฑ์มำ ซึ่งในช่วงเวลำของหลักสูตรดังกล่ำวนี้ 
จะพบว่ำมีช่วงเวลำว่ำงจำกกำรจัดกิจกรรม จ่ำก้องก็จะแทรกกระบวนกำรที่จะดึงตัวตนของผู้เข้ำอบรมออกมำ
ให้ชัดเจนว่ำพวกเขำต้องกำรอะไร เพ่ือศูนย์กำรเรียนฯ จะได้ด ำเนินกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรต่อไป และ  
๓) ถ่ำยทอดลงบน Page/Facebook บ้ำนจ่ำก้อง เป็นกำรให้ควำมรู้ในลักษณะที่มีสำระแทรกอยู่โดยตลอด 
เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ ท ำในลักษณะเหมือนเป็นภำพยนตร์ตัวอย่ำง ชวนให้ติดตำมอยู่เรื่อย ๆ  

2. ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งที่จ่ำก้องอยำกอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชุมชนไปอีกนำน 
คือ “วิถีเกษตรแบบบ้ำน ๆ” ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมำก โดยกำรใช้ทรัพยำกรพ้ืนบ้ำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยเริ่มจำกให้เด็ก ๆ ในชุมชนปลูกต้นไม้ริมทำงสำธำรณะ ดูแลกำรเจริญเติบโต เด็ก ๆ สำมำรถเก็บผลผลิต
จำกต้นไม้เหล่ำนี้ได้ จุดประสงค์คือ ต้องกำรให้เด็ก ๆ รู้สึกหวงแหนต้นไม้ซึ่งถือว่ำเป็นสมบัติจำกชุมชน ในส่วน
ของผู้ใหญ่หรือตัวเกษตรกรเอง ได้พยำยำมจูงใจให้หันกลับมำอนุรักษ์วิธีท ำกำรเกษตรแบบเดิม โดยเชื่อว่ำ
เกษตรกรทุกคนต้องเรียนรู้ปัญหำ แล้วหำวิธีกำรแก้ไขแบบธรรมชำติ  ก่อนจะไม่ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเลย 
เพ่ือให้เป็นกำรเกษตรแบบยั่งยืนอย่ำงแท้จริง 

นอกจำกนี้จ่ำก้องยังได้สร้ำงส ำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในกำรทิ้งขยะ จัดให้มีถังแยกขยะแบบใช้ข้อควำมที่จ ำง่ำย เข้ำใจง่ำย คือ 
ย่อยได้ ขำยได้ ไร้ประโยชน์ ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงสมดุลย์ในธรรมชำติและระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ตลอดไป ส ำหรับกำร
ติดตำมผลพบว่ำ นับตั้งแต่ด ำเนินกำรในปี ๒๕๕๗ กลับได้ผลดีเกินคำด นอกจำกเด็ก ๆ จะดูแลต้นไม้ตำมทำง
สำธำรณะแล้ว ยังปลูกเพ่ิมเติมเองในที่ดินส่วนตัวโดยไม่ต้องมีใครชักจูง เด็ก ๆ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่วนชุมชนก็เอำจริง
เอำจังกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม โดยกำรคัดแยกขยะด้วยวิธีกำรเดียวกันกับของศูนย์กำรเรียนฯ ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ
เป็นมำตรกำรทำงสังคม แนวคิดและวิธีกำรนี้ได้ถูกขยำยไปทั่วทั้งต ำบลจนได้รับรำงวัลจำกจังหวัด 

3. ด้ำนกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพ ฐำนกำรคิดเพ่ือกำรต่อยอดอำชีพอยู่ที่วิธีคิดและกำรใช้ทรัพยำกร 
ในส่วนของทรัพยำกรนั้นได้ยึดหลักค ำสอนของรัชกำลที่ ๙ ที่ว่ำ “ทรัพยำกรธรรมชำตินั้นมีอยู่อย่ำงจ ำกัด  
เรำต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ดังนั้น วิธีกำรเรียนรู้ในกำรต่อยอดต้องเริ่มจำกกำรลงมือท ำจริงด้วยตนเอง 
เรียนรู้จำกปัญหำเพ่ือให้เกิดประสบกำรณ์ เช่น ประสบกำรณ์จำกกำรแยกขยะ ทุกคนยอมรับว่ำนอกจำก  
เป็นกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้วยังน ำมำซึ่งรำยได้ หรือกำรปลูกไผ่กิมซุงซึ่งเริ่มจำกกำร 
ปลูกเพ่ือขำยหน่อ ต่อมำเปลี่ยนไปเป็นผลิตเพ่ือขำยก่ิงตอนหรือกิ่งช ำ แล้วปรับเปลี่ยนวิธีขำยเป็นแบบ Online  
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 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  

ปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดในกำรน ำควำมส ำเร็จมำสู่ศูนย์กำรเรียนฯ คือ กำรถอดบทเรียนพฤติกรรมของ  
กลุ่มเป้ำหมำยว่ำต้องกำรอะไร ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ด้วยว่ำศูนย์กำรเรียนฯ และชุมชนมีควำมถนัดหรือมีศักยภำพ
เรื่องอะไร แล้วจึงมำก ำหนดเป็นกิจกรรมหรือสำระที่ตอบได้ตรงควำมต้องกำร และต้องมีควำมรู้และควำมสำมำรถ
ในกระบวนกำรตลำด ดังอำจเปรียบเทียบได้กับร้ำนสะดวกซื้อที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ทั้ง ๆ ที่มีเป็นจ ำนวนมำก 
แต่ก็มีรำยได้มำกพอที่จะเปิดบริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง เหตุที่เป็นเช่นนี้เพรำะร้ำนมีสินค้ำที่ตอบโจทย์ของลูกค้ำ 
ศูนย์กำรเรียนฯ ก็มีวิธีกำรคิดในท ำนองเดียวกัน จึงได้  จัดตั้งเป็น “Supermarket ชำวนำ” ซึ่งน ำควำมรู้ 
ด้ำนบริหำรจัดกำรตลำดเข้ำมำช่วย มีกำรสร้ำง Story เพ่ือสร้ำงควำมสุขให้แก่ทุกคนที่เข้ำมำเยี่ยมชม เช่น  
เด็ก ๆ ต้องกำรพื้นที่สนุก ผจญภัย วัยแรงงำนต้องกำรมำเรียนรู้เพ่ือเป็นอำชีพ วัยท ำงำนอยำกรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ 
ถ่ำยรูป กินอำหำร และจับจ่ำยใช้สอย ส่วนผู้สูงอำยุก็ต้องกำรเข้ำมำเพ่ือพักผ่อน เป็นต้น  

 บทบำทของเครือข่ำยและเยำวชนในกำรเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำ  

เครือข่ำยของศูนย์กำรเรียนฯ มี ๒ ลักษณะคือ ๑) กลุ่มท่ีติดตำมผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง แล้วจะติดต่อมำ
หำเอง และ ๒) กลุ่มที่มำเรียนรู้กับศูนย์กำรเรียนฯ แล้วเห็นว่ำน ำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อกลับไปท ำก็ประสบควำมส ำเร็จ 
ปัจจุบันเครือข่ำยทั้ง ๒ ลักษณะ ก็ยังคงบทบำทของควำมร่วมมือกันอยู่ โดยมีกำรติดต่อขอค ำปรึกษำเมื่อมีปัญหำ 
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ หรือติดตำมผลงำนของศูนย์กำรเรียนฯ ส่วนควำมคำดหวัง ของศูนย์กำรเรียนฯ ที่มีต่อ
เครือข่ำยคือ เผยแพร่ควำมรู้และประสบกำรณ์สู่บุคคล/กลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีควำมสนใจในเรื่องเดียวกัน เกิดเป็นกลุ่ม
ที่มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ทดลองปฏิบัติและดัดแปลงจนเกิดเป็นควำมคิดต่อยอดที่พัฒนำจำกฐำนควำมรู้  
และประสบกำรณ์เดิมได้ ส ำหรับเยำวชนส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชนเดียวกันกับศูนย์กำรเรียนฯ เข้ำมำเที่ยวเล่น
ในศูนย์กำรเรียนฯ เพรำะเห็นเป็นธรรมชำติ มีควำมร่มเย็น ได้รับค ำชักชวนให้ลองเรียนรู้เรื่องกำรเกษตร  
พอเรียนแล้วสนุกปฏิบัติจริง บำงเรื่องก็น่ำสนใจ ตื่นเต้น เช่น กำรเจำะน้ ำไผ่ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรเรียนวิชำ
เกษตรในโรงเรียนซึ่งมีแต่ทฤษฎี ปฏิบัติน้อยมำก นอกจำกนี้บำงคนยังได้ถูกฝึกให้เป็นมัคคุเทศก์ ท ำให้เด็กรู้สึก
มั่นใจ กล้ำแสดงออก จนมีควำมตั้งใจว่ำเมื่อเรียนจบแล้วจะศึกษำต่อ และก็จะเรียนรู้เรื่องกำรเกษตรควบคู่ไปด้วย  

 
2. ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย ของครูภูมิปัญญำพิมพำ มุ่งงำม 

“ครูพิมพา มุ่งงาม คนดีศรีเมืองยศ ปราชญช์าวบ้านดีเด่นในพ้ืนที่บ้านดวน ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
เจ้าของสวนพ่อพอเพียง ที่เป็นบุคคลต้นแบบการด าเนินชีวิตก้าวเดินด้วยความระมัดระวังยกระดับชีวิตจาก  
พอมี พอกิน เปลี่ยนเป็น เหลืออยู่ เหลือกิน” 

ครูพิมพำ มุ่งงำม หรือแม่พิมพำ เติบโตมำ
กับกำรท ำนำวิถีดั้งเดิมจำกรุ่นสู่รุ่น มีพ่อแม่เป็น
แบบอย่ำง จนวันหนึ่ งถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต 
ในยุคฟองสบู่แตก ครอบครัวล ำบำกมำกที่สุด 
เพรำะประสบปัญหำหนี้สิน ไม่มีเงินใช้อยู่ ใช้กิน 
ประกอบกับพ้ืนที่อยู่ ในเขตทุ่งกุลำร้องไห้ที่มัก
ประสบปัญหำภัยแล้ง กำรท ำนำก็ไม่มีน้ ำ ดินเสื่อม
โทรม ผลผลิตไม่ได้ตำมเป้ำหมำย ท ำให้หันมำมอง
ตนเองว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะพออยู่พอกิน เมื่อได้ฟัง 



๗ 
 

 

พระบรมรำโชวำทของในหลวงรัชกำลที่ ๙ ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 
๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๔๑ ... “การยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่
การลงมือผลิต โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด ด้วยการดัดแปลงปรับปรุงน าสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติมาใช้ 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรของเราได้ผลผลิตเพียงพอแก่การเลี้ยงตัว คือพอมี  
พอกิน เป็นเบื้องต้นก่อน”... จึงเริ่มต้นจำกกำรน้อมน ำค ำพระองค์ท่ำนมำประยุกต์ใช้กับตนเองบนพ้ืนที่ ๔ ไร่ ๒ งำน 
จำกกำรเรียนรู้สู่ท ำตำมบริบทของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสำนกับเกษตรทฤษฎีใหม่ลองผิดลองถูก
เรื่อยมำ จนเกิดผลกับตนเองเห็นเป็นตัวอย่ำง จึงได้ขยำยผลสู่คนรอบข้ำง  นอกจำกนี้แม่พิมพำพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง หมั่นหำควำมรู้เพ่ิมเติมจนสำมำรถเป็นวิทยำกรเผยแผ่ควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ตรงส่ง
ต่อไปถึงเกษตรกรในพ้ืนที่ และผู้คนที่สนใจทั่วไปด้วย โดยใช้ “สวนพ่อพอเพียง” เป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์มี
จุดเด่นเรื่องกำรท ำกำรเกษตรบนพ้ืนที่ขนำดเล็กหรือจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นกำรลงมือท ำจริง ปฏิบัติ 
ให้เห็นเป็นตัวอย่ำง เหมำะกับเกษตรกรรำยย่อยหรือผู้ที่มีพ้ืนที่ขนำดเล็กมำศึกษำเรียนรู้ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้  

บุคลำกรที่มีส่วนผลักดันและเป็นก ำลังส ำคัญของสวนพ่อพอเพียง คือสมำชิกในครอบครัวนั่นคือ สำมี 
และลูก ๆ ของแม่พิมพำ โดยสำมีเป็นผู้ที่มีองค์ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ เป็นอำสำปศุสัตว์ดีเด่นทั้งระดับอ ำเภอและ
ระดับจังหวัด จึงเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดประจ ำศูนย์ด้ำนปศุสัตว์ ส่วนแม่พิมพำเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่อง
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่น ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน องค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์ในกำรท ำข้ำวหอมมะลิ
อินทรีย์ เนื้อหำกำรถ่ำยทอดควำมรู้เริ่มต้นกำรท ำเกษตรอินทรีย์ต้องมีกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ดิน ให้
ควำมส ำคัญตั้งแต่รู้จักสภำพดินของตนเอง กำรปรับปรุงบ ำรุงดินส ำหรับกำรปลูกพืชได้อย่ำงคุ้มค่ำช่วยลด
ต้นทุนกำรผลผลิต เช่น กำรท ำปุ๋ยหมักจำกวัสดุเหลือใช้ ใบไม้แห้ง หรือน้ ำหมักจำกมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ น้ ำหมัก
หน่อกล้วย น้ ำหมักเศษปลำ น้ ำหมักหอยเชอรี่ ใช้รำดบนตอซังแล้วไถกลบเป็นกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน เป็นต้น  

กำรเชื่อมโยงกับชุมชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยสวนพ่อพอเพียงเป็นศูนย์กำรเรียนฯ ที่เปิดให้บุคคล 
ทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ พำเกษตรกรมำศึกษำดูงำนเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้ำนเกษตรอินทรีย์ และด้ำนปศุสัตว์ นอกจำกนี้ศูนย์กำรเรียนฯ ยังเป็นสถำนที่ขยำยผลควำมรู้ให้กับโรงเรียน 
ในพ้ืนที่ให้นักเรียนได้มำเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เช่น กำรท ำนำแบบดั้งเดิมด้วยกำรใช้ควำยไถนำ สร้ำง
จิตส ำนึกให้นักเรียนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิใจในอำชีพเกษตรกรรม รวมถึงแม่พิมพำเป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้โรงเรียนในพ้ืนที่ผ่ำนโครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงเรียน เช่น แปลงปลูกพืชผัก กำรท ำปุ๋ยหมักจำกเศษใบไม้ไว้ใช้ในโรงเรียน เป็นต้น 

 แนวคิดของครู  
 ควำมรอบรู้ในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่น ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันหรือกำรท ำ 

กำรเกษตร เริ่มต้นจำกกำรเปิดใจรับกำรเรียนรู้และศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง น้อมน ำหลักค ำสอน
ของในหลวงรัชกำลที่ ๙ มำขยำยผลด้วยกำรทดลองปฏิบัติจริง ท ำควำมเข้ำใจควำมพอประมำณ 
ควำมมีเหตุผล กำรมีภูมิคุ้มกัน กำรมีควำมรู้และกำรท ำควำมดี จำกนั้นน ำมำเชื่อมโยง กับกำรใช้ชีวิต 
ท ำให้รู้จักตนเองในสิ่งที่ตนเองมี สิ่งที่ตนเองต้องกำร จนมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ประยุกต์ควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่กับ 
กำรท ำเกษตรผสมผสำน ท ำให้ครอบครัวพออยู่พอกิน และสำมำรถแบ่งปันควำมรู้ให้กับ คนในชุมชนได้ 

 ขำดทุนคือก ำไรชีวิต คือมองปัญหำแล้วคิดหำเหตุผลจำกสภำพควำมยำกจน ปัญหำหนี้สิน 
สภำพแวดล้อมไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำกำรเกษตรถือว่ำหนักมำก ท ำให้คิดย้อนถึงรุ่นพ่อแม่ที่ท ำ  
เกษตรแบบดั้งเดิมถึงไม่มีเงินมำกมำย แต่ก็สำมำรถพออยู่พอกินได้ จึงคิดว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะท ำได้ 
อย่ำงบรรพบุรุษ เพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่ตนเอง และเพ่ิมเติมสิ่งที่ขำดทั้งในด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
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เกษตรกรรมและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน จึงเป็นแนวคิดและก ำลังใจให้กับแม่พิมพำ ถ้ำไม่เจอปัญหำ
หรือ ควำมผิดพลำดจะไม่สำมำรถแก้ปัญหำนั้นได้ เพรำะทุกปัญหำคือบทเรียนชีวิต สิ่งที่ต้องท ำ
หลังจำกนั้นคือ ทบทวนปัญหำแล้วคิดหำเหตุผล อัน น ำไปสู่แนวทำงวิธีกำรแก้ปัญหำใหม่ ถือว่ำได้
เรียนรู้จำกข้อผิดพลำด  

 เชื่อในควำมรัก ๓ ประกำร ได้แก่ ๑) รักตนเอง ท ำแต่สิ่งดี ๆ เพ่ือตนเองและครอบครัว ๒) รักเพื่อนบ้ำน 
แบ่งปันซึ่งกันและกัน หวังดีแก่กัน และ๓) รักประเทศชำติมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบ้ำน วัด โรงเรียน 
โดยเริ่มต้นจำกทดลองท ำกับตัวเอง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเกษตรอินทรีย์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ท ำให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยไว้กินและขำย สภำพดินอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์กับตนเองอย่ำงเป็น
รูปธรรม จึงอยำกให้คนรอบข้ำงมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย โดยชักชวนสมำชิกในชุมชนให้ร่วมเรียนรู้ และ
รวมกลุ่มท ำเกษตรอินทรีย์ เพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลที่ตำมมำคือ บ้ำนดวนได้เป็นหมู่บ้ำนเกษตร
อินทรีย์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แห่งแรกของประเทศไทย มีผลผลิตที่สร้ำงชื่อเสียงเป็นสินค้ำส่งออกไป
จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศคือ ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 

 แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  
๑. ด้ำนกำรถ่ำยทอดสืบสำนองค์ควำมรู้ ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของแม่พิมพำ ให้ควำมส ำคัญเรื่อง 

“กำรน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำขยำยผลสู่กำรปฏิบัติ” โดยถ่ำยทอดควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นล ำดับแรก ๆ ก่อนถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนและหลักปฏิบัติที่ น ำไปสู่กำรท ำกิจกรรม
ทำงกำรเกษตร ร่วมกับกำรดึงควำมสำมำรถของแต่ละคนออกมำ ดังค ำกล่ำวของแม่พิมพำว่ำ “ต้องให้เยำวชน
รู้จักตัวเองก่อนที่จะท ำและเปิดใจรับอำชีพเกษตรกรรม อย่ำมองข้ำมควำมสำมำรถของตนเอง ต้องดึง
ควำมสำมำรถของเรำออกมำท ำ ถ้ำไม่เชื่อก็ลองท ำเองสักวันนึงก่อน ” (ผู้เรียนต้องรู้จักตนเองดึงควำมสำมำรถ
ของตนเองออกมำ) จำกนั้นครูพิมพำจึงถ่ำยทอดทอดควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรด้วยกำรให้ผู้เรียนได้เปิดใจ เรียนรู้
จำกของจริงและลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ มีทักษะสำมำรถน ำกลับไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เช่น 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเยำวชนคนรักควำยไทย เริ่มด้วยท ำกำรศึกษำรู้ถึงควำมเป็นมำ เห็นควำมส ำคัญ 
เรียนรู้ขั้นตอน และลงมือไถนำด้วยตนเอง เพ่ือให้เยำวชนเข้ำใจ เข้ำถึงด้วยกำรลงมือท ำ เมื่อประสบ
ควำมส ำเร็จจะมีควำมภำคภูมิใจในตัวเอง และอยำกถ่ำยทอดให้คนรอบข้ำงลองท ำตำมท่ีได้มำเรียน  

๒. ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติด้วยกำรท ำกำรเกษตรเชิงอนุรักษ์
คือ การท ากิจกรรมทางการเกษตร ที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมด้วยกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในเวลำเดียวกัน ด้วยกำรใช้ประโยชน์จำก ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอย่ำงคุ้มค่ำ ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือ  
กำรอนุรักษ์ควำยไทยไว้ใช้ในกำรท ำนำอินทรีย์ เป็นกำรเกษตรแบบดั้งเดิมจำกบรรพบุรุษด้วยกำรใช้ควำยไถนำ 
ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่ำจ้ำงแรงงำนคน และเครื่องจักรที่มี ค่ำใช้จ่ำยสูง อีกทั้งยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำกมูลควำย
ในกำรปรับสภำพดิน ช่วยบ ำรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ และ น ำมูลควำยมำท ำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในกำรท ำ
กำรเกษตรอ่ืน ๆ เป็นกำรซื้อปุ๋ยเคมีและไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรที่มีอยู่คือ ๑) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง ดิน น้ ำ สิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบ นิเวศ ๒) กำรใช้ประโยชน์จำก
มูลควำย หรือมูลสัตว์อ่ืน ๆ น ำมำท ำปุ๋ยหมักบ ำรุงดินและพืช ช่วยลดต้นทุนกำรท ำนำ  และได้ผลผลิต 
ที่ปลอดภัยในกำรบริโภค และ ๓) เป็นกำรแบ่งเวลำท ำงำน ท ำให้สำมำรถท ำงำนได้หลำยอย่ำง ใช้เวลำ 
ให้เป็นประโยชน์ เป็นแนวคิดให้เกษตรกร เยำวชนหันมำท ำเกษตรอินทรีย์เชิงอนุรักษ์มำกข้ึน  

๓. ด้ำนกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพ แนวคิดในกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพของแม่พิมพำนั้นให้ควำมส ำคัญกับ 
การเลือกเกษตรกรหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เปิดใจรับการเรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนำตนเองในกำรท ำกำรเกษตร
แบบใหม่ ๆ ที่น ำมำผสมผสำนหรือต่อ ยอดจำกกำรท ำเกษตรวิถีเดิมที่ท ำอยู่ ในควำมหมำยของแม่ พิมพำคือ  



๙ 
 

 

“วิถีใหม่ต่อยอดวิถีเดิม” คือ วิถีชีวิตวิถีใหม่ควรอยู่ในกระบวนกำรของเยำวชนคนรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ที่เปิดใจมำท ำเกษตรกรรม ไม่อยำกให้ท ำแบบเดิม ๆ คือต้องเอำวิถีใหม่ที่เจริญท ำแล้วให้ผลผลิตได้มำกกว่ำ 
น ำมำปรับใช้ในพ้ืนที่ โดยต้องขวนขวำยหำควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยหรือรวมกลุ่มอันน ำไปสู่กำรตลำด และ 
กำรสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นกำรพัฒนำคุณภำพผล  ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นสินค้ำที่จะจ ำหน่ำยควรมี 
กำรพัฒนำคุณภำพ และสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำ เช่น กำรต่อยอดผลผลิตจำกข้ำวด้วยกำรแปรรูปเป็นชำจำกข้ำว 
หรือกำรท ำข้ำวกล้องงอก เป็นต้น 

 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  

ปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดในกำรน ำควำมส ำเร็จมำสู่ศูนย์กำรเรียนฯ คือ ผู้น ำศูนย์กำรเรียนฯ ต้องมีควำมรอบรู้  
และเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง กล้ำที่จะเปลี่ยนควำมคิดและลงมือท ำอย่ำงเพียรพยำยำมต่อกำรด ำเนินกิจกรรม
ให้เกิดผลส ำเร็จ เพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้ และเมื่อประสบควำมส ำเร็จแล้วต้องมีกำรแบ่งปันและ
สร้ำงเครือข่ำย แม่พิมพำมีแนวคิดว่ำ “เรำท ำคนเดียวไม่ได้ เรำต้องมีเครือข่ำย” เพรำะถ้ำเรำแค่ “พออยู่ 
พอกินจะเป็นวงจ ำกัดอยู่แค่ในครอบครัว ถ้ำอยำกให้คนอ่ืนรู้และท ำได้อย่ำงเรำต้องเข้ำรวมกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 
ในกำรต่อรอง ต้องมีกลุ่มมีสมำชิกเพ่ิมจึงน ำไปสู่กำรมีตลำด” ปัจจุบันสวนพ่อพอเพียงเป็นศูนย์กำรเรียนฯ 
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับสมำชิกชุมชน เยำวชน จำกนั้นจึงขยำยสู่เครือข่ำย ท ำให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพำตนเองได้ 
เกษตรกรมีควำมสุขในกำรพออยู่พอกิน มีกำรลดรำยจ่ำย รำยได้เพ่ิมขึ้น เมื่อชำวบ้ำนได้ลงมือท ำเห็นผล 
กำรเปลี่ยนแปลงกับตนเอง ท ำให้มีควำมภำคภูมิใจ อยำกจะน ำควำมรู้ไปต่อยอดพัฒนำและถ่ำยทอดให้กับ  
ผู้อื่นต่อเช่นกัน 

 บทบำทของเครือข่ำยและเยำวชนในกำรเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำ  

เครือข่ำยของศูนย์กำรเรียนฯ ได้แก่ เครือข่ำยผู้ที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกัน  
และกันใน กำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เป็นคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนช่วยบริหำรจัดกำรทุน
และ ทรัพยำกรธรรมชำติ ด้วยกำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดและเนื่องจำกศูนย์กำรเรียนฯ ของแม่พิมพำเป็นศูนย์
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เมื่อมีคณะมำศึกษำดูงำนจึงมีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน และ
เครือข่ำยเกษตรกรที่รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกศูนย์กำรเรียนฯ และน ำไปปรับใช้จนสำมำรถปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรท ำนำ เพ่ือรักษำสภำพแวดล้อมในดินจำกกำรเลิกใช้สำรเคมี น ำกระบวนกำรที่ได้เรียนรู้มำเริ่ม 
จำกกำรรู้สภำพดินของตนเอง มีกำรจดบันทึก ท ำปุ๋ยหมักจำกมูลสัตว์ไว้ใช้เอง จำกนั้นจึงปรับสภำพดิน  
ให้เหมำะต่อกำรท ำนำ หรือท ำกำรเกษตรอ่ืน ๆ ดังเครือข่ำยเกษตรกรท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ ท ำอินทรีย์มำหลำยปีแล้ว 
ตั้งแต่เริ่มท ำอินทรีย์มำนี้ ธรรมชำติเก่ำ ๆ จะ “ กลับมำ พวกกบเขียดกลับมำมีเหมือนเดิม มีช่วงหนึ่งที่ใช้
สำรเคมี กบเขียดก็หำยไป พอเรำมำท ำปุ๋ยไว้ใช้เองธรรมชำติ” ก็กลับคืนมำและจำกกำรด ำเนินตำมหลักปรัชญำ
เศรษกิจพอเพียงที่แม่พิมพำถ่ำยทอด และท ำให้เห็นเป็นตัวอย่ำง ทั้งในเรื่องกำรท ำกำรเกษตรบนพ้ืนที่จ ำกัด 
แต่สำมำรถพออยู่พอกิน ใช้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็น เมื่อน ำมำปรับใช้กับตนเอง  พบว่ำค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนลดลง  
มีกำรจดบันทึกท ำบัญชีครัวเรือน ปลูกผักผลไม้ริมรั้วบ้ำนและตำมคันนำ มีผลผลิตกินตลอดทั้งปี  เยำวชนที่มำ
แสดงควำมคิดเห็นเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๒ คน มีควำมประทับใจ เมื่อได้มำ
เรียนรู้ที่ศูนย์กำรเรียนฯ ของแม่พิมพำเพรำะ มีสำระให้เรียนรู้มำกกว่ำที่โรงเรียน กิจกรรมมีควำมน่ำสนใจ   
และยังได้ลงมือท ำด้วยตนเอง เช่น เรื่องกำรปลูกผัก ประเพณีและวิธีกำรท ำนำโดยใช้ควำยไถนำ ท ำให้นักเรียน 
เห็นคุณค่ำในกำรท ำกำรเกษตร ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนรู้นักเรียนน ำกลับไปถ่ำยทอดให้พ่อแม่ และท ำที่บ้ำน 
เช่น กำรปลูก ผักไว้กิน กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพซึ่งประหยัดค่ำใช้จ่ำยของที่บ้ำนได้มำก และอยำกชักชวน 
ให้เพ่ือน ๆ คนอื่นมำเรียนรู้ ลงมือท ำอย่ำงพวกตนบ้ำง 



๑๐ 
 

 

๓. ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย ของครูภูมิปัญญำดอเลำะ สะตือบำ 
 
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เกษตรกรดีเด่น 
 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ยึดหลักใจสู้ กล้าลอง คิดแล้วลงมือท า พลิกฟ้ืนที่ดินรอบ ๆ บ้าน ท าการเกษตร
พอเพียงแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดเริ่มต้นในวัยเด็กของครูดอเลำะ 
สะตือบำ มีควำมสนใจแต่ไม่ได้ท ำกำรเกษตร  
ไม่มีพ้ืนที่ ได้แต่มอง และดูรุ่นปู่ย่ำ ตำยำยท ำ 
กำรเกษตร ปลูกต้นทุเรียน ต้นยำง รู้และ 
จ ำได้ว่ำกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร ปลูกแบบ 
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน ประกอบกับเชื่ อมั่ น
และศรัธำแนวคิดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง น ำมำสู่ กำรเป็ น Smart Farmer  
ถอดแนวคิดของหลักปรัชญำมำใช้ถ่ำยทอด 
ให้เกษตรกรสมำชิกเห็นภำพ ไม่ติดกับดัก 
กำรแปลควำมหมำยของหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียงแบบกำรเข้ำข้ำงตนเอง เป็นผู้ที่น้อมน ำแนวคิดของในหลวง 
รัชกำรที่ ๙ มำใช้ได้อย่ำงเชิงประจักษ์ 

สภำพศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทยครูดอเลำะ สะตือบำ มีควำมแตกต่ำงและควำมโดดเด่นคือ  
มีกิจกรรมด้ำนกำรเกษตรที่เน้นกำรใช้ควำมรู้ภูมิปัญญำของคนสมัยก่อนมำผลิต/ปลูก ผลผลิต คุณภำพของดิน
ที่ท ำเกษตร (ดินกรำฟ) เครือข่ำย ศูนย์กำรเรียนฯ แห่งนี้มีพ้ืนที่ ๘ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่กำรเกษตรส่วนหนึ่ง  
และที่อยู่อำศัยส่วนหนึ่ง ท ำอำชีพหลำกหลำยดัดแปลง ๕ ไร่ มีคณะกรรมกำรของศูนย์กำรเรียนฯ จ ำนวน ๗-๘ คน 
มีหน่วยงำนรำชกำรท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ ได้แก่ ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอยะหำ ลักษณะกิจกำรในศูนย์กำรเรียนรู้ ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรกรรมที่ศูนย์ฯ มีและใช้ถ่ำยทอดเป็นหลัก 
ได้แก่ กำรปลูกยำงพำรำ เสริมควำมรู้ด้ำนกำรปลูกสละฮินดู  (โดดเด่นมำก เป็นที่ต้องกำรของตลำด)  
ทุเรียนสำมถุงหรือ ทุเรียนสำมขำ เลี้ยงปลำกินพืช สมำชิกน ำไปบริโภค ไม่ต้องซื้อ  และยังน ำไปขำยเพ่ือสร้ำง
รำยได้ เพรำะในศูนย์มีบ่อปลำจ ำนวนมำก ซึ่งศูนย์กำรเรียนรู้ฯ แห่งนี้ จะมีงำนใหญ่หลัก ๆ ๑ ครั้ง หน่วยงำน
จำกระทรวงเกษตรฯ มักจะเลือกมำจัด กิจกรรมที่ศูนย์เป็นประจ ำ ได้แก่ งำนเริ่มต้นฤดูกำลใหม่ (งำนนิวเดย์) 
เน้นกำรผลิตใหม่ เช่น ทุเรียนสำมขำมีงำนอะไร มีของดีอะไร ก็ท ำกำรประชำสัมพันธ์หรือเปิดตัวควำมรู้ที่ศูนย์ 
มีผู้เข้ำร่วมงำนไม่ต่ ำว่ำ ๗๐๐ คน 

 แนวคิดของครู  

 กล้ำคิด กล้ำท ำ สู้ไม่เคยถอย  
 กำรเรียนรู้ทำงกำรเกษตร เรำต้องเป็นตัวอย่ำง อย่ำงที่พูดและกล่ำวถึง ครูมีให้ดู มีให้เรียนรู้   

พร้อมที่สอน คนที่สนใจ จะเปลี่ยนชีวิต มำจำกจะให้ควำมรู้ ไม่ปิดบัง ให้ทุก ๆ คนที่เกษตรกร ต้องกำร 
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  แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  

1. ด้ำนกำรถ่ำยทอดสืบสำนองค์ควำมรู้ หลักกำรเรียนรู้ทำงกำรเกษตร “เรำต้องเป็นตัวอย่ำง” มีของจริงให้ดู 
ให้เรียนรู้ ต้องพร้อมที่จะสอน กำรสอนถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนชีวิต สอนโดยไม่ปิดบัง และสอนให้กับทุกคน
ที่ต้องกำร ข้อส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ คนที่จะเรียนรู้ต้องมีควำมสนใจ มีใจสู้ อดทน เอำจริง มิฉะนั้นก็ยำกที่
จะประสบควำมส ำเร็จ จุดเด่นของกำรถ่ำยทอดโดยเฉพำะยำงพำรำจัดเป็นฐำนกำรเรียนรู้ ๘ ฐำน ได้แก่ ฐำนที่ ๑ 
กำรป้องกันและจัดกำรโรคยำงพำรำ ฐำนที่ ๒ กำรรวมกลุ่มสหกรณ์ ฐำนที่ ๓ กำรเพ่ิมปริมำณและคุณภำพผลผลิต 
ฐำนที่ ๔ กำรผลิตปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุน ฐำนที่ ๕ กำรท ำบัญชีรำยจ่ำยครัวเรือน ฐำนที่ ๖ กำรใช้น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ 
ฐำนที่ ๗ เทคนิคกำรเลี้ยงสัตว์เสริมรำยได้และกำรผลิตอำหำรสัตว์ ฐำนที่ ๘ เทคนิคกำรเลี้ยงปลำน้ ำจืดและกำร
แปรรูปอำหำรจำกปลำน้ ำจืด จะเห็นได้ว่ำกำรจัดเป็นฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง ๘ มีควำมครอบคลุมในกระบวนกำรผลิต
และกำรบริหำรจัดกำร นับตั้งแต่กำรผลิต กำรแปรรูป กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน  

2. ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ณ ตอนนี้ก ำลังอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นทุเรียน สมัยก่อนทุเรียน 
มีหลำกหลำยสำยพันธุ์ตำมธรรมชำติ ดังนั้นสวนของใครมีพันธุ์อะไรที่เด่น ครูจะขอมำท ำต่อยอดเพ่ือมิให้สูญหำยไป 
นอกจำกทุเรียนแล้ว ยังมีต้นปลำไหลเผือกซึ่งปลูกกันตั้งแต่สมัยปู่ย่ำตำยำย โดยน ำมำต้มน้ ำกิน แก้ปวดเมื่อย 
ซึ่งประเทศมำเลเซียจดลิขสิทธิ์ไว้แล้ว มีตำมภูเขำในประเทศไทยมำก เป็นพืชภูมิปัญญำไทยชนิดหนึ่ง  

3. ด้ำนกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพ แนวคิดของอยู่ที่ วิธีคิดดัดแปลงด้วยประสบกำรณ์ของครูเอง จำกกำรที่
เกษตรกรบำงรำยซื้อต้นกล้ำสละจำกอินโดนีเซียแล้วน ำมำปลูกที่สงขลำโดยไม่มีควำมรู้ เมื่อปลูกและขำยไปได้
ระยะหนึ่งก็ทิ้งเพรำะไม่มีประสบกำรณ์ ครูดอเลำะเลยน ำมำปลูกโดยน ำนมมำผสมกับน้ ำหมัก EM มำรดท ำให้
ต้นโต ผลสละอร่อยมำก ประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี มีควำมต้องกำรสูงทั้งผลสละและพันธุ์ปลูก ซึ่งต่อมำ  
ครูก็ศึกษำทดลองโดยพยำยำมหำพ้ืนที่แยกหน่อและสำมำรถแยกได้ถึง ๘๐% นี่คือตัวอย่ำงควำมส ำเร็จในกำร
ผลิตพันธุ์ แยกหน่อ ดูแลรักษำ 

 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  

ปัจจัยที่ส ำคัญของควำมส ำเร็จคือ กำรมีตัวอย่ำงของจริงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน โดยสำมำรถแสดงให้เห็น
วิธีกำรท ำเป็นตัวอย่ำงได้ เช่น เรื่องสละ ต้องบอกและปฏิบัติให้ดูตั้งแต่กำรผลิตพันธุ์ กำรแยกหน่อ กำรดูแล
รักษำ หรือเรื่องกำรเลี้ยงปลำ ครูก็สอนให้คิดว่ำไม่จ ำเป็นต้องซื้อพันธุ์ปลำ หรือแม้แต่อำหำรปลำ ถ้ำเรำรู้จัก
ปลำพ้ืนบ้ำนเดิมของเรำ และที่ส ำคัญคือ ต้องเข้ำใจกำรตลำด ควำมส ำเร็จของกำรขำยคือ ต้องขำยเพ่ือให้เกิด
รำยได้ทุกวัน เมื่อขำยได้ทุกวันก็จะมีรำยได้เป็นรำยเดือน และรำยปีในที่สุด 

 บทบำทของเครือข่ำยและเยำวชนในกำรเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำ  

เครือข่ำยที่เป็นเกษตรกรและเยำวชนที่เข้ำมำเรียนรู้กับครูดอเลำะมีทั้งที่เป็นนักศึกษำ กศน. และที่เป็นเกษตรกร 
ในส่วนของนักเรียน กศน. นั้นเรียนอยู่ในระดับอนุปริญญำ สำขำเกษตรกรรม โดยครู กศน. ได้เชิญครูดอเลำะ
ช่วยสอนเกี่ยวกับกำรปลูกผักสวนครัว และสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจร ขิง กระชำย ขมิ้นชัน ควำมรู้ที่ได้น ำมำใช้ใน
ชีวิตจริง โดยปลูกทั้งทำนเอง จ ำหน่ำย และแจกจ่ำยเพ่ือนบ้ำน ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำมที่ได้เรียนมำจริง 
กำรสอนของครูค่อนข้ำงละเอียด ปฏิบัติจริง สอนให้รับรู้กำรเปลี่ยนแปลง ส่วนตัวเกษตรกรได้มำรับควำมรู้จำก
ที่ส ำนักงำนเกษตรได้จัดอบรมที่ครูดอเลำะเรื่องภัยแล้ง เมื่อก่อนอบรมกรีดยำงเพียงอย่ำงเดียว แต่ปัจจุบัน 
ท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน มีทั้งไก่ไข่และสละอินโด มะนำว ขนุน มะพร้ำวน้ ำหอม โดยผลผลิตที่ท ำรำยได้หลัก
คือ สละอินโด ส่วนไก่ไข่ก็เก็บขำยมีรำยได้ทุกวัน รู้สึกว่ำประสบควำมส ำเร็จในควำมเป็นอยู่ มีชีวิตที่พอเพียงจริง ๆ 
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2. ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย ของครูภูมิปัญญำครูบุญลือ เต้ำแก้ว 

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี ครูบุญลือ เป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจการพัฒนาคน โดยมีความคิดว่า “คนที่เสียแล้ว ผมยังเอากลับมาท าให้เป็นคนดีได้” 

      ในอดีตครูบุญลือได้ประกอบอำชีพกำรท ำนำ
เพียงอย่ำงเดียวในพ้ืนที่ ๒๐ ไร่ โดยเรียนรู้กำรท ำนำมำ
จำกพ่อแม ่ซึ่งในขณะนั้นพอจะได้ก ำไรบ้ำง ต่อมำจึง
ได้ขยำยพ้ืนที่ท ำนำโดยกำรเช่ำอีก ๙๐ ไร่ โดยหวัง
ว่ำเมื่อท ำมำกขึ้นจะได้ก ำไรมำกขึ้น แต่ปรำกฏว่ำไม่มี
ก ำไรแถมยังต้องเป็นหนี้สิน จึงตั้งค ำถำมกับตนเองว่ำ
มำถูกทำงไหม จนกระท่ังปี พ.ศ ๒๕๓๕ เห็นกำรใช้
หลักทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดสระบุรี และได้ลองน ำมำปรับใช้ในพ้ืนที่ ๒๐ ไร่ 
ของตนเอง โดยกำรประยุกต์ใช้กำรแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่

ตำมหลักทฤษฎีใหม่ ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่และกิจกรรมของตนเองโดยยึดหลัก มีอยู่ มีกินมีใช้ ไม่ต้องไปซื้อ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรแบ่งพ้ืนที่อยู่อำศัยบำงส่วนท ำกำรขุดบ่อน้ ำ ปลูกพืชผักและไม้ผล 

กำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย ของครูบุญลือ เต้ำแก้ว ได้น้อมน ำพระรำชด ำริของ
รัชกำลที่ ๙ คือ “พอใช้ พอกิน พออยู่ พอร่มเย็น” และมีควำมรู้น ำมำท ำเป็นฐำนกำรเรียนรู้ ๕ ฐำน ได้แก่ ฐำน ๑ 
พอใช้ เป็นกำรท ำปุ๋ยหมัก ๕ ส น ำขี้ไก่ ขี้หมูขี้วัว มำใช้เพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดิน ท ำจุลินทรีย์น้ ำซำวข้ำว น้ ำยำล้ำง
จำนจำกของเหลือใช้ในครัวเรือน ใช้ร่วมกับปุ๋ยพืชสดที่ท ำไว้ ฐำน ๒ พอกิน ปลูกพืชผักสวนครัว พืชกินได้ ฐำน ๓ 
พออยู่ ท ำที่อยู่อำศัย เพำะเห็ดตะกร้ำที่อยู่ในโรงเรือน ฐำน ๔ ร่มเงำ ปลูกไม้ไผ่ ไม้ยืนต้น ไม้สัก ไม้ใช้สอย  
เลี้ยงสัตว์ ฐำน ๕ มีควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ต้องรู้จักตัวเองด้วยกำรท ำบัญชีครัวเรือน ให้รู้เรื่อง
รำยรับรำยจ่ำย เน้นเรื่องกำรลงทุน กำรออม กำรฝำก จำกกำรตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ โดยยึดหลักทฤษฎีใหม่
ท่ำมกลำงเสียงรอบข้ำงที่ไม่เข้ำใจ จนพิสูจน์ตนเองว่ำสำมำรถปลดหนี้ได้  ประกอบกับมีหน่วยรำชกำรเข้ำมำ
สนับสนุนแนวคิดโดยเสนอชื่อให้เป็นผู้ได้รับรำงวัลจำกสมเด็จพระเทพฯ จำกนั้น ได้เปิดพ้ืนที่ตนเองที่ได้ปรับ
สภำพตำมแนวคิดทฤษฎีใหม่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้กับผู้ที่เคยหลงผิด รวมถึงเด็กกลุ่มพิเศษ ให้เข้ำมำ
เรียนรู้ในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี เป็นกำรคืนคนดีสู่สังคม นอกจำกนี้ยังให้เรียนรู้ในเรื่องของกำรน ำวัตถุดิบ 
ด้ำนกำรเกษตรที่เสียมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำ โดยท ำอย่ำงต่อเนื่องชุมชนจึงเห็นประโยชน์และมีควำมเข้ำใจในที่สุด 

 แนวคิดของครู  

 “เราต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะไปสอนให้คนอ่ืนเข้าใจ…” ท ำอะไรให้ส ำเร็จก่อน จึงจะบอกต่อ ดูจำก
ตัวเองว่ำสิ่งที่ท ำไปได้ผลจริงหรือไม่ เช่น เอำปุ๋ยที่ท ำเองไปทดลองใช้กับพืชผัก ดูผลว่ำใช้ได้หรือไม่ 
ไม่ใช่ว่ำเชื่อไปทั้งหมด ถ้ำไม่รู้จริง ไม่ท ำจริง ก็สอนผู้อ่ืนไม่ได้  คนที่เอำไปต่อยอด เมื่อท ำแล้วทุกคน
กลับมำบอกว่ำสำมำรถท ำได้จริง  
 “เงินไม่ใช่ปัจจัยความส าเร็จ เอาต้นทุนจากที่เรามีอยู่ก็คือความรู้เป็นตัวตั้ง เอาแนวคิดมาเป็นตัวขยาย” 
กล่ำวคือ กำรที่จะท ำอะไร ตัวเรำเองต้องเป็นผู้เริ่มสังเกตจำกธรรมชำติรอบตัว แล้วคิดปรับใช้  หรือ
พัฒนำอำชีพตนเอง โดยศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมและลงมือท ำเพ่ือทดสอบ เมื่อส ำเร็จแล้วจึงขยำยผล
โดยถ่ำยทอดควำมรู้และแนวคิดให้แก่ผู้อื่นที่สนใจ  



๑๓ 
 

 

 ครูมีแนวคิดว่ำ กำรท ำบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ในกำรท ำกำรเกษตรครูได้เริ่มปฏิบัติด้วยตนเอง
ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๑ และถ้ำเกษตรกรรำยใดในชุมชนจะเป็นครัวเรือนต้นแบบจะต้องรู้จักตัวเอง รู้จัก 
กำรลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ กำรออม กำรฝำก จึงปรึกษำกับพัฒนำชุมชนเพ่ือขยำยผลกำรเรียนรู้  
กำรท ำบัญชี กำรเกษตรให้กับเกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ในชุมชน  
 กำรจ ำหน่ำยผลผลิต ผลผลิตที่น ำไปขำยจะไม่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรของผู้บริโภค เทคนิค
กำรขำยคือ ไม่ต้องเอำไปขำยปริมำณมำก แต่จะขำยหลำย ๆ อย่ำง ไม่ต้องน ำไปขำยมำก ถ้ำน ำมำขำย
มำกคนจะไม่ซื้อแต่จะรอของแจก ถึงวันนี้ขำยหมดแต่ของที่บ้ำนยังมีพรุ่งนี้มำขำยคนที่จะซื้อ 
เขำก็รอ เพรำะของเรำไม่มีหมด กำรตลำดคือ ไม่ท ำให้มำกจนเหลือเกินควำมต้องกำร 

  แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  
๑. ด้ำนกำรถ่ำยทอดสืบสำนองค์ควำมรู้ เน้นในเรื่องของลงมือท า เช่น ฐำน ๕ ส ต้องเริ่มอธิบำยก่อนว่ำ  

ขี้หมู ขี้ไก่มีธำตุอะไร แกลบด ำ แกลบ ขำว จุลินทรีย์ กำกน้ ำตำล ต้องสอนให้เข้ำใจก่อนว่ำมีธำตุอำหำรที่จะเอำ
ไปใช้บ ำรุงต้นไม้ได้จริง ต้องท ำให้ผู้เรียนรู้จริง เข้ำใจในทุกขั้นตอน แล้วให้ลงมือท ำ  ส ำหรับคนที่มำดูงำนจะมี
กิจกรรมให้เรียนรู้จำกฐำนเรียนรู้โดยในทุกฐำนจะมีกำรดูแลและท ำกิจกรรมโดยตลอด ใครมำเมื่อไรก็มีของจริง
ให้เห็น ให้เรียนรู้โดยมีสมำชิกในครอบครัวเป็นผู้ท ำกิจกรรมและดูแล ท ำให้ศูนย์ฯ มีชีวิต  

๒. ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ แนวคิดจำกบรรพบุรุษที่ปฏิบัติในอดีต คือ อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ใช้งาน
ทุกวัน ใช้ได้บ่อย เช่น ข้ำวเสำไห้ มะขำม และพันธุ์พืชที่หำยำก เช่น มะขวิด สมอไท มะสัง นอกจำกน ำมำท ำ
เป็นสมุนไพร ใช้รับประทำนแล้ว ยังสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อเป็นยำได้ แนวทำงที่อนุรักษ์ไว้คือน ำกลับมำปลูก 
น ำมำใช้ประโยชน์ ท ำยำสมุนไพร และบอกกับคนรุ่นหลังให้รู้ถึงประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่ใช้กันมำแต่โบรำณ 
  ๓. ด้ำนกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพ จำกกำรสร้ำงกลุ่มของชุมชนให้เป็นครัวเรือนต้นแบบในเรื่องบัญชีครัวเรือน 
เริ่มจำก ๕ คน ที่ต้องมีควำมรู้เรื่องภูมิปัญญำ เช่น เรื่องกำรท ำน้ ำหมัก กำรทอผ้ำพ้ืนบ้ำน ท ำขนมโบรำณ  
กำรท ำสมุนไพรแปรรูป และกำรแปรรูปผลไม้ โดยมีแนวคิดว่ำจะต้องสร้ำงองค์ควำมรู้ทั้ง ๕ เรื่อง ให้เป็นหมู่บ้ำน
ต้นแบบ เมื่อพัฒนำชุมชนมำเห็น ได้แนะน ำให้เพ่ิมเป็น ๑๐ บ้ำน จึงหำเพ่ือนบ้ำนมำเพ่ิมรำยละ ๑ คน  
เพ่ือมำเรียนรู้ร่วมกันในกำรท ำบัญชีครัวเรือน มีกำรขยำยควำมรู้ท ำให้เห็นว่ำกำรลดรำยจ่ำยเพ่ิมรำยได้อย่ำงไร 
ถ้ำท ำได้จะกลำยเป็นชุมชน/หมู่บ้ำนต้นแบบ จนปัจจุบันในต ำบลมีครัวเรือนต้นแบบทั้งหมด ๖๐ ครัวเรือน 
กลำยเป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงจำกนั้นน ำครัวเรือนที่บัญชีในหมู่บ้ำนมำเรียนกับครูบุญลือ เพ่ือเป็นครูบัญชี
อำสำน ำไปถ่ำยทอดให้สมำชิกคนอ่ืน ๆ ในหมู่บ้ำน ดังนั้นในกำรจะเป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงจะต้อง 
จดบันทึกท ำบัญชีครัวเรือนให้รู้จักตัวเองให้ดีเสียก่อน 

 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย  

  ควำมส ำเร็จขึ้นอยู่กับผลกำรปฏิบัติ ต้องท ำให้ผู้อ่ืนเห็นว่ำปฏิบัติได้จริง จับต้องได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังที่ครูบุญลือกล่ำวว่ำ “ต้องท ำให้เค้ำเห็นเป็นตัวอย่ำงที่เรำท ำอยู่ในทุกวันนี้... อย่ำงที่ศูนย์นี้ก็เหมือนกัน อะไร
ที่ท ำได้ เรำต้องท ำให้เค้ำเห็น ให้จับต้องได้อย่ำงถูกต้อง แล้วน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำกที่ได้รับจำกเรำไป”  
นี่คือควำมเป็นจริงที่ศูนย์กำรเรียนฯ ยึดถือมำโดยตลอด กำรที่จะท ำสิ่งใดส ำเร็จ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล นั่นคือ
ตนเอง เพรำะฉะนั้น ต้องพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมตั้งใจจริง ลงมือท ำ เรียนรู้จำกปัญหำ  
และหำวิธีแก้ไขและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ 
 



๑๔ 
 

 

 บทบำทของเครือข่ำยและเยำวชนในกำรเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำ  

เครือข่ำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกครูบุญลือเป็นผู้มีบทบำทหน้ำที่ในชุมชนประกอบด้วย  
ผู้น ำชุมชน ประธำนศูนย์กำรเรียนรู้ฯ และเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยทุกคนมีควำมศรัทธำในหลักค ำสอนของใน
หลวงรัชกำลที่ ๙ และมุ่งมั่นในกำรสืบสำน พัฒนำ ต่อยอด แนวคิดของพระองค์ท่ำน ผ่ำนกระบวนกำรท ำงำน  
เมื่อเรียนรู้จำกศูนย์กำรเรียนฯ ของครูบุญลือแล้วได้น ำควำมรู้ไปปฏิบัติพัฒนำพ้ืนที่ของตนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในชุมชน และขยำยผลควำมรู้ต่อให้กับสมำชิกในชุมชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำ  
ทำงสังคมส ำหรับเยำวชนที่ได้พูดคุย จ ำนวน ๓ คน ก ำลังศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำยและระดับ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย ทั้งหมดเป็นเยำวชนในชุมชนเดียวกัน ได้เข้ำมำเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมที่เครือข่ำยของครูบุญลือ
เป็นผู้จัดเมื่อมำเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร นักเรียนมีควำมสนุกเพรำะได้ลงมือท ำด้วยตนเอง ทั้งเรื่องกำรปลูกผักสวนครัว 
กำรท ำน้ ำยำล้ำงจำน และได้ควำมรู้ใหม่ ๆ เช่น กำรปลูกผักบนท่อน้ ำลอย เพ่ือช่วยเก็บควำมชื้นในดินให้ต้นไม้
และควำมรู้ที่ได้รับมีกำรบอกต่อเพ่ือนนักเรียนที่ไม่ได้มำเรียนรู้นอกจำกนี้นักเรียนมีควำมเห็นว่ำกำรได้มำเรียนรู้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ท ำให้ใช้เวลำว่ำงเป็นประโยชน์สำมำรถเก็บผักท่ีปลูกไว้ที่บ้ำนกินได้เลย 
 

บทเรียนควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย ทั้ง  ๔ แห่ง ของครูภูมิปัญญำไทย 
ด้ำนเกษตรกรรม ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ๑) เป็นผู้มีควำมใฝ่เรียนรู้  
ศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนำต่อยอดอำชีพเกษตรกรรมของตนเองอยู่เสมอ ๒) มีจิตสำธำรณะ  
ยอมเสียสละเวลำส่วนตัวในกำรเข้ำประชุม เผยแพร่ควำมรู้แก่เกษตรกร ๓) เป็นผู้น ำทำงควำมคิด เป็นผู้น ำทำง 
วิชำกำรด้ำนกำรเกษตร ๔) มีควำมคิดก้ำวหน้ำในกำรมุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง และ ๕) ได้รับกำรยอมรับให้ 
เป็นผู้น ำในชุมชน เมื่อมีบทบำทเป็นประธำนศูนย์ฯ จึงได้รับควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งมี 
ลักษณะตรงตำมภำวะผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) กล่ำวคือ ผู้น ำแห่งกำร 
แลกเปลี่ยน จะเน้นกระบวนกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงผู้น ำกับผู้ตำม โดยที่ผู้น ำยอมรับควำมต้องกำรของผู้ตำม  
ด้วยกำรให้วัตถุสิ่งของที่มีค่ำตำมต้องกำร โดยมีเงื่อนไขของกำรแลกเปลี่ยนคือ ผู้ตำมต้องท ำงำนให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดหรือปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จตำมข้อตกลง แล้วผู้ตำมก็จะได้รับรำงวัลตอบแทนเป็นกำร  
แลกเปลี่ยน ขณะที่ผู้น ำก็ได้ประโยชน์จำกผลงำนที่ส ำเร็จนั้น ผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช้แรงจูงใจทำงวัตถุ
เพ่ือมีอิทธิพลเหนือผู้ตำม แต่จะเน้นกำรใช้สิ่งที่มีลักษณะเชิงนำมธรรมมำกกว่ำ เช่น กำรใช้วิสัยทัศน์  (Vision) 
ค่ำนิยมร่วม (Shared Values) และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ต่อกัน (Consideration) กำรพยำยำมท ำให้ 
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ท ำมีควำมหมำยเชิงคุณค่ำ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมรู้สึกร่วมของผู้ตำมโดยตลอด 
กระบวนกำรของกำรเปลี่ยนแปลง ควำมเป็นผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง จึงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพำะตัว  
ของผู้น ำ เช่น ค่ำนิยม (Values) ควำมเชื่อ (Beliefs) เป็นต้น ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับ 
จำกสมำชิก สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวสมำชิกให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือท ำ
ตำมได้ นอกจำกนี้ สิ่งที่ด ำเนินอำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นวัฒนธรรมควำมพอเพียง ซึ่งอธิบำยได้ว่ำ  ศูนย์กำรเรียนรู้ 
ภูมิปัญญำไทยทั้ง ๔ แห่ง เน้นกำรพ่ึงพำช่วยเหลือรวมถึงวัฒนธรรมกำรให้ และที่ส ำคัญคือ วัฒนธรรม 
ควำมพอเพียงหรือกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง สังเกตจำกกิจกรรมที่ด ำเนินภำยในศูนย์เรียนรู้ฯ และได้รับกำร  
ยอมรับจำกสมำชิกและเครือข่ำยทั้งหมด 

 
 

 



๑๕ 
 

 

 
 

 

  
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เป็นกำรรวบรวม จัดท ำ

ข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จ ำนวน ๔ ด้ำน คือ ๑) ด้ำนเกษตรกรรม  
๒) ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๓) ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย และ ๔) ด้ำนอุตสำหกรรม
และหัตถกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ให้มีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปั จจุบัน จัดท ำเป็น
รำยงำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทย และปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลในฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยให้ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำไทยสู่สำธำรณชนในวงกว้ำง  
โดยสำมำรถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ www. thaiwisdom.org ต่อไป 

 
1. หน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ   

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้  และศูนย์ปฏิบัติกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
 

๒. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน/วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำซึ่งเกี่ยวข้องกับ

กำรอนุร ักษ์ทร ัพยำกรธรรมชำติ จ ำนวน ๔ ด ้ำน คือ คือ ๑. ด้ำนเกษตรกรรม ๒. ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๓. ด้ำนกำรแพทยแ์ผนไทย และ ๔. ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ให้มี
ข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  

๒.๒ เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม พัฒนำฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทย  www. thaiwisdom.org ในด้ำนที่
ก ำหนดเพ่ือให้มีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน   
 
๓. วัน เวลำ และสถำนที่ 
  เมษำยน ๒๕๖๔ – มกรำคม 256๕  ณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
 
 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 

 ครูภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ใน ๔ ด้ำน คือ ด้ำนเกษตรกรรม  
ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย และด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

๕. งบประมำณ  

  งบประมำณของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐0 บำท (สองแสน 
สำมหมื่นบำทถ้วน) 
 

๖. ผลกำรด ำเนินงำน 

๒. กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาไทยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 



๑๖ 
 

 

  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จ ำนวน ๔ ด้ำน จ ำนวน ๒๑๗ คน ให้ทันสมัย โดยได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี้                   
จัดท ำแบบส ำรวจข้อมูลและส่งให้ครูภูมิปัญญำไทยทั้ง ๔ ด้ำน กรอกข้อมูลที่ต้องกำรเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยน   
ด ำเนินกำรสืบค้นผลงำนต่ำง ๆ ของครูทำงสื่อออนไลน์ รวมถึงโทรศัพท์สอบถำม สัมภำษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน  ซึ่งปัจจุบันมีครูภูมิปัญญำไทยที่กรอกข้อมูลและส่งแบบส ำรวจกลับมำที่ส ำนักงำนฯ แล้ว กว่ำ              
๑๐๐ คน พบว่ำหลำยท่ำนมีกำรขยำยผล และมีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ มำกขึ้น  บำงส่วนส่งต่อให้ผู้สืบ
ทอด และมีบำงส่วนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ /ที่อยู่  ส ำนักงำนฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมำปรับปรุง
ฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยทั้ง ๔ ด้ำน ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ ในเดือนธันวำคม ๒๕๖๔                
หลังจำกนั้น เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จ จะน ำข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยทั้ง ๔ ด้ำน ไปปรับปรุงในเว็บไซต์                
ครูภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  www. thaiwisdom.org  ในช่วงเดือนมกรำคม 
๒๕๖๕  (เว็บไซต์นี ้เช่ือมโยงกบัเว็บเพจ อพ.สธ. –สกศ.) 

 
๓. ประชุมคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) ของส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำกำรศึกษำ 
 

สืบเนื่องจำกค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำที่ ๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๙) 
สนองพระรำชด ำริ โดยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ลงวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ส ำนักงำนฯ จึงได้
จัดกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ (อพ.สธ.-สกศ.) ระยะ 5 
ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒  มีนำคม ๒๕๖๔  
เวลำ 1๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก ำแหง พลำงกูร ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

     

1. หน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้  

 

๒. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน/วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปรึกษำหำรือ รับฟังข้อคิดเห็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร อพ.สธ. ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ตลอดจนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. 
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) 

 
๓. วัน เวลำ และสถำนที่ 

  วันจันทร์ที่ ๒๒  มีนำคม ๒๕๖๔ เวลำ 1๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก ำแหง พลำงกูร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
 



๑๗ 
 

 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
          ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำกภำยนอก อำทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สถำนศึกษำ ครูภูมิปัญญำไทยและเครือข่ำย  
 

๕.งบประมำณ  
  งบประมำณของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 5,830 บำท (ห้ำพันแปดร้อย 
สำมสิบบำทถ้วน) 
 

๖. ผลกำรด ำเนินงำน 

            จำกกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรอนุร ักษ์พ ันธ ุกรรมพืชอันเนื ่องมำจำกพระรำชด ำร ิฯ   
(อพ.สธ.-สกศ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) ที่ประชุมมีมติดังนี้  

๑. รับทรำบกิจกรรมกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ ปีงบประมำณ 2564 ซึ่งด ำเนินกำรสอดคล้องตำมแผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 5 ปีที่หก 
(1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2564) ดังนี้ 
  (1) กำรศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทย ด้ำนเกษตรกรรมในกำรอนุรักษ์สืบสำน
ทรัพยำกรพ้ืนถิ่นอย่ำงยั่งยืนร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ น ำไปสู่กำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำแนวทำง 
กำรเพ่ิมศักยภำพศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทยด้ำนเกษตรกรรมในกำรอนุรักษ์สืบสำนทรัพยำกรพ้ืนถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
  (2) กำรพัฒนำฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลของครูภูมิปัญญำไทย 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย และด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือน ำข้อมูลจำกกำรเก็บรวบรวบพัฒนำไปสู่กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลที่น ำเสนอไว้ใน web page ของ อพ.สธ. – สกศ. ต่อไป 

 ๒. เห็นชอบ (ร่ำง) แผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 
2569) ตำมท่ี สกศ. เสนอ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ด ำเนินกำร ปรับชื่อกิจกรรมให้ตรงกับกรอบงำน
ของ อพ. สธ. ให้มำกขึ้น และให้เพ่ิมศึกษำเรื่อง “นวัตกรรม” ของสถำนศึกษำด้วย อีกทั้งเห็นควรแต่งตั้งผู้ที่มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ กำรจดสิทธิบัตร เช่น ผู้แทนกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ร่วมเป็น
คณะท ำงำนฯ ในชุดนี้ เพ่ิมเติมด้วย 

 ๓. เห็นควรเปลี่ยนชื่อกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2565 เป็น “กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึก 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ : กรณีศึกษำองค์ควำมรู้ด้ำนสมุนไพรพ้ืนบ้ำนที่เป็นอัตลักษณ์ 
พ้ืนถิ่นเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพองค์รวม” เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับกรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

   



๑๘ 
 

 

 

 

 
 
 



๑๙ 
 

 

 
 

1. หน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ   
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้  

 

๒. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน/วัตถุประสงค์ 

 จัดท ำแผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) 
ส ำหรับเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ของส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำกำรศึกษำ ในระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 – กันยำยน 2569  

๓. วัน เวลำ และสถำนที่ 

  ระหว่ำงเดือนตุลำคม 256๓ – กันยำยน 256๔ ณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 

          ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำกภำยนอก อำทิ จำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สถำนศึกษำ ครูภูมิปัญญำไทยและเครือข่ำย  
 

๕.งบประมำณ  

  ไม่ใช้งบประมำณ 

๖. ผลกำรด ำเนินงำน 
 

      แผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 
2564 – 30 ก ันยำยน 2569) ได ้ร ับควำมเห ็นชอบ 
จำกคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่ อง 
มำจำกพระรำชด ำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ เจ็ด (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔  
ถึง ๓๐กันยำยน ๒๕๖๙) สนองพระรำชด ำริ โดยส ำนักงำน
เลขำธ ิกำรสภำกำรศึกษำ เมื ่อครำวประชุมคณะท ำงำน 
อพ.สธ.-สกศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒  มีนำคม ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ ประธำนคณะท ำงำน อพ.สธ.-สกศ. เห็นชอบให้เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ แผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 
ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) บนเว็ปไซต์ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ผู้สนใจได้ศึกษำเป็นแนวทำงและติดตำมกำรด ำเนินงำนสนอง
พระรำชด ำริฯ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำต่อไป  
โดยมีรำยละเอียดกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 5  
ปีที ่ เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) ดังนี้

๔. แผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) 
 



๒๐ 

 

 

กรอบแผนแม่บท อพ.สธ.- สกศ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (อพ.สธ. –สกศ.) 

กิจกรรม
ที่ 

ชื่อโครงการ  พื้นที่
ด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 - 30 กันยำยน 2569)  

2565 เป้ำหมำย 2566 เป้ำหมำย 2567 เป้ำหมำย 2568 เป้ำหมำย 2569 เป้ำหมำย หมายเหต ุ

F3A7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึก 
ในกำรอนรุกัษ์ทรัพยำกรและ
นวัตกรรมของสถำนศึกษำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ และองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 

ทุก
ภูมิภำค 

 2,108,980 - สถำนศึกษำ 
- ชุมชน 
- ศูนย์กำรเรียน

ภูมิปัญญำ
ไทย 

 2,000,000 - สถำนศึกษำ 
 - ชุมชน 
- ศูนย์กำรเรียน 

ภูมิปัญญำไทย 

2,000,000 - สถำนศึกษำ 
 - ชุมชน 
- ศูนย์กำรเรียน
ภูมิปัญญำไทย 

2,000,000  -  สถำนศึกษำ 
 - ชุมชน 
 - ศูนย์กำรเรียน

ภูมิปัญญำ
ไทย 

2,000,000 -  สถำนศึกษำ 
- ชุมชน 
- ศูนย์กำรเรียน 

ภูมิปัญญำไทย 

 

F3A8 กิจกรรมกำรท ำข้อมูลงำน 
ฐำนทรัพยำกรท้องถิน่/ครู
ภูมิปัญญำไทย 

ทุก
ภูมิภำค 

500,000 - ครูภูมิ
ปัญญำไทย 
 

200,000 - ครูภูมิ
ปัญญำไทย 

200,000 -  ครูภูมิ
ปัญญำไทย 

200,000 - ครูภูมิ
ปัญญำไทย 

200,000 - ครูภูมิ
ปัญญำไทย 

 

F3A8 กำรจดัประชมุ
คณะกรรมกำร                  
อพ.สธ.- สกศ. และ
คณะท ำงำนอพ.สธ.-สกศ./
ร่วมประชุมวชิำกำรและ
นิทรรศกำรสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนและ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิน่ 

พื้นทีท่ี่ 
อพ.สธ. 
ก ำหนดจัด
ประชุมใน
แต่ละปี  

200,000 - ร่วมประชมุ
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร  
ทรัพยำกร
ไทย  

100,000 - ศูนย์กำรเรียนรู้
ภูมิปัญญำ
ไทยในทุก
ภูมิภำค 

300,000 - ร่วมประชมุ
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร  
ทรพัยำกรไทย 

100,000 - ศูนย์กำรเรียนรู้
ภูมิปัญญำ
ไทยในทุก
ภูมิภำค 

300,000 - ร่วมประชมุ
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร  
ทรพัยำกรไทย 

จัดประชมุ
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร  
2ปี/ครั้ง 
(ประมำณช่วง
เดือนธันวำคม) 

F3A8 กิจกรรมสื่อสำร เผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์งำน 
อพ.สธ.-สกศ. 

ส ำนักงำน
เลขำธกิำร 
สภำ
กำรศึกษำ 

291,020   เพือ่ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนนิงำน
ต่ำง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สกศ. 

200,000 เพือ่ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนนิงำน
ต่ำง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สกศ. 

200,000 เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำน
ต่ำง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สกศ. 

200,000 เพื่ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนนิงำน
ต่ำง ๆ ของ 
อพ.สธ.-สกศ. 

200,000 เพือ่ประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนนิงำน
ต่ำง ๆ ของ 
อพ.สธ.-สกศ. 

เผยแพร่สือ่ต่ำง ๆ  
เช่น หนังสือ  
องคค์วำมรู้ 
กิจกรรมที่
สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน อพ.สธ. 

 รวมจ ำนวน 4 โครงกำร รวม
งบประมำณ 

3,100,000  2,500,000  2,700,000  2,500,000  2,700,000   

 รวมท้ังสิ้น 4 กิจกรรม 
จ ำนวน - โครงกำร 

รวมทั้งหมด 3,100,000  2,500,000  2,700,000  2,500,000  2,700,000   
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1. หน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ   
          ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  

ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักมำตรฐำน
กำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้  

 
 

๒. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน/วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำร
ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ  โครงกำร
อนุ รั กษ์ พั น ธุ ก ร รม พื ช อัน เ นื่ อ ง ม ำจ ำก
พระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

๓. วัน เวลำ และสถำนที่ 

  ร ะห ว่ ำ ง เ ดื อ นตุ ล ำ ค ม  2 5 6 ๓  – 
กันยำยน 256๔ ณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ 
 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
          ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำกภำยนอก อำทิ จำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สถำนศึกษำ ครูภูมิปัญญำไทยและเครือข่ำย  
 

๕.งบประมำณ  

  28,89๐ บำท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน)   

๖. ผลกำรด ำเนินงำน 
 

จัดพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับ“กำรสนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ” 
จ ำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ แผ่น 
 

๕. จัดพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับ“กำรสนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
    ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ” 
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แบบฟอร์มตำรำงสรุปผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำป ี๒๕๖๔ 
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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุมี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

๑. ส ำนักงำน
เลขำธกิำร 
สภำกำรศึกษำ  
(สกศ.) 

กิจกรรม “กำรศึกษำ
แนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพ
ศูนย์กำรเรียนภูมิปญัญำ
ไทย ด้ำนเกษตรกรรม  
ในกำรอนุรักษ์สืบสำน
ทรัพยำกรพื้นถิ่นอยำ่ง
ยั่งยืน” 
 

   1,256,500 ๑.๒๕๐,๐๐๐ งบประมำณ
ของ สกศ. 

1) เพื่อสนองพระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ฯ                
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)  
ตำมแนวทำงที่ได้วำงแผนไว้ใน
แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก  
(1 ตุลำคม 2559 - 30 
กันยำยน 2564) ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ 
 ๒) เพื่อศึกษำแนวทำงสู่
ควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียน 
ภูมิปัญญำไทย ด้ำนเกษตรกรรม
ที่ประสบควำมส ำเร็จในดำ้นต่ำง 
 ๆอย่ำงน้อย ๓ ด้ำน อำทิ กำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  
กำรถ่ำยทอดสืบสำน องค์
ควำมรู้ 
กำรพัฒนำต่อยอดอำชีพ ฯลฯ 

“รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพศูนย์
กำรเรียนภูมิปัญญำไทยในกำรอนุรักษ์สืบสำน
ทรัพยำกร พื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน” เป็นผลกำรศึกษำ
บทเรียนควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำ
ไทย ด้ำนเกษตรกรรม ของครูภูมิปัญญำไทยของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จ ำนวน ๔ แห่ง 
คือ (๑) ศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทยของครูสุทิน 
ทองเอ็ม จังหวัดสุโขทัย (๒) ศูนย์กำรเรียนภูมิ
ปัญญำไทยของครูพิมพำ มุ่งงำม จังหวัดยโสธร  
(๓) ศูนย์กำรเรียนภูมิปัญญำไทยของครูดอเล๊ำะ 
สะตือบำ จังหวัดยะลำ และ (๔) ศูนย์กำรเรียน 
ภูมิปัญญำไทยของครูบุญลือ เต้ำแก้ว จังหวัดสระบุรี 
ซ่ึงบทเรียนควำมส ำเร็จของศูนย์กำรเรียนฯ ของครู
ภูมิปัญญำไทยทั้ง ๔ แห่ง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑) ครเูป็นผู้มีควำมใฝ่เรียนรู้ ศึกษำหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อพัฒนำต่อยอดอำชีพเกษตรกรรมของ
ตนเองอยู่เสมอ ๒) ครมูีจิตสำธำรณะ ยอมเสียสละ
เวลำส่วนตัวในกำรเข้ำประชุม เผยแพร่ควำมรู้แก่
เกษตรกร ๓) ครูเป็นผู้น ำทำงควำมคิด เป็นผู้น ำ
ทำง วิชำกำรด้ำนกำรเกษตร ๔) ครมูีควำมคิด
ก้ำวหน้ำในกำรมุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง และ  
๕) ครไูด้รับกำรยอมรับให้ เป็นผู้น ำในชุมชน เมื่อมี
บทบำทเป็นประธำนศูนย์ฯ จึงได้รับควำมร่วมมือ 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงมี ลักษณะ 
ตรงตำมภำวะผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง 
(Transformational leadership) กล่ำวคือ  
ผู้น ำแห่งกำร แลกเปลี่ยน จะเน้นกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนระหว่ำงผู้น ำกับผู้ตำม โดยที่ผู้น ำ

ส ำนัก
มำตรฐำน
กำรศึกษำและ
พัฒนำกำร
เรียนรู้   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุมี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ยอมรับควำมต้องกำรของผู้ตำม ด้วยกำรให้วัตถุ
สิ่งของที่มีค่ำตำมต้องกำร โดยมีเง่ือนไขของกำร
แลกเปลี่ยนคือ ผู้ตำมต้องท ำงำนให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดหรือปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จ
ตำมข้อตกลง แล้วผู้ตำมก็จะได้รับรำงวัลตอบแทน
เป็นกำร แลกเปลี่ยน ขณะที่ผู้น ำก็ได้ประโยชน์
จำกผลงำนที่ส ำเร็จนั้น ผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง
จะไม่ใช้แรงจูงใจทำงวัตถุเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้ตำม 
แต่จะเน้นกำรใช้สิ่งที่มีลักษณะเชิงนำมธรรม
มำกกว่ำ เช่น กำรใช้วิสัยทัศน์ (Vision)  
ค่ำนิยมร่วม (Shared Values) และกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ต่อกัน (Consideration)  
กำรพยำยำมท ำให ้กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ท ำมี
ควำมหมำยเชิงคุณค่ำ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ควำมรู้สึกร่วมของผู้ตำมโดยตลอด กระบวนกำร
ของกำรเปลี่ยนแปลง ควำมเป็นผู้น ำแห่งกำร
เปลี่ยนแปลง จึงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพำะตัว
ของผู้น ำ เช่น ค่ำนิยม (Values) ควำมเชื่อ 
(Beliefs) เป็นต้น ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต้องเป็นผู้ที่
ได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิก สำมำรถเป็น
แบบอย่ำงที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำว
สมำชิกให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือท ำตำมได้ 
นอกจำกนี้ สิ่งที่ด ำเนินอำจกล่ำวได้ว่ำ เปน็
วัฒนธรรมควำมพอเพียง ซ่ึงอธิบำยได้ว่ำ ศูนย์กำร
เรียนรู้ภูมิปัญญำไทยทั้ง ๔ แห่ง เน้นกำรพึ่งพำ
ช่วยเหลือรวมถึงวัฒนธรรมกำรให้ และที่ส ำคัญคือ 
วัฒนธรรมควำมพอเพียงหรือกำรใช้ชีวิตอย่ำง
พอเพียง สังเกตจำกกิจกรรมที่ด ำเนินภำยในศูนย์
เรียนรู้ฯ และได้รับกำร ยอมรับจำกสมำชิกและ
เครือข่ำยทั้งหมด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุมี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

๒. ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
สภำกำรศึกษำ  
(สกศ.) 

กิจกรรมกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำ
ไทยของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ 

  250,000 ๒๓๐,๐๐๐ งบประมำณ
ของ สกศ. 

๒.๑ เพื่อพัฒนำฐำนขอ้มูลครู
ภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำซ่ึง
เกี่ยวขอ้งกับกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ จ ำนวน ๔ 
ด้ำน คือ ๑) ด้ำนเกษตรกรรม 
๒) ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
๓) ด้ำนกำรแพทยแ์ผนไทย 
และ ๔) ดำ้นอุตสำหกรรมและ
หัตถกรรม ให้มีข้อมูลที่
ทันสมัย เป็นปัจจบุัน  

 ๒.๒ เพือ่ปรับปรุง เพิม่เติม พัฒนำ
ฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทย 
www. thaiwisdom.org ใน
ด้ำนที่ก ำหนดเพือ่ให้มีข้อมูลที่
ทันสมัย เป็นปัจจบุัน   

     ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้
ด ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทย
ของส ำนั ก งำน เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  
จ ำนวน ๔ ด้ำน จ ำนวน ๒๑๗ คน ให้ทันสมัย 
โดยได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี้ จัดท ำแบบส ำรวจ
ข้อมูลและส่งให้ครูภูมิปัญญำไทยทั้ง ๔ ด้ำน 
กรอกข้อมูลที่ต้องกำรเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน  
ด ำเนินกำรสืบค้นผลงำนต่ำง ๆ ของครูทำงสื่อ
ออนไลน์ รวมถึงโทรศัพท์สอบถำม สัมภำษณ์
เพื่ อ ให้ ได้ข้ อมูลที่ ครบถ้ วน  ซ่ึ งปั จจุบันมี 
ครูภูมิปัญญำไทยที่กรอกข้อมูลและส่งแบบ
ส ำรวจกลับมำที่ส ำนักงำนฯ แล้ว กว่ำ ๑๐๐ คน 
พบว่ำหลำยท่ำนมีกำรขยำยผล และมีกำร
ด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ มำกขึ้น  บำงส่วน 
ส่งต่อให้ผู้สืบทอด และมีบำงส่วนเปลี่ยนเบอร์
โทรศัพท์ /ที่อยู่  ส ำนักงำนฯ ได้รวบรวมข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมดมำปรับปรุงฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำ
ไทยทั้ง ๔ ด้ำน ซ่ึง คำดว่ำจะด ำเนินกำรได้แล้ว
เสร็จในเดือนธันวำคม ๒๕๖๔  เมื่อตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วเสร็จ จะน ำข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยทัง้ 
๔ ด้ำน ไปปรับปรุงในเว็บไซต์ครูภูมิปัญญำไทย
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ www. 
thaiwisdom.org  ในช่วงเดือนมกรำคม ๒๕๖๕  
(เว็บไซต์นีเ้ชื่อมโยงกับ เว็บเพจ อพ.สธ. –สก

ศ.) 
 
 

ส ำนัก
มำตรฐำน
กำรศึกษำและ
พัฒนำกำร
เรียนรู้ (สมร.) 
 

 

๓. ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 

ประชุมคณะท ำงำน
โครงกำรอนุรักษ์

  12,000  ๕,๘๓๐ งบประมำณ
ของ สกศ. 

 เพื่อปรึกษำหำรือ รับฟังข้อคิดเห็น
แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 จำกกำรประชุมคณะท ำงำน อพ.สธ.-สกศ. 
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ที่ประชุมมีมติดังนี้  

ส ำนัก
มำตรฐำน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุมี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สภำกำรศึกษำ  
(สกศ.) 

พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  
มำจำกพระรำชด ำริฯ  
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 
ตุลำคม 2564 – 30 
กันยำยน 2569) ของ
ส ำนักงำนเลขำธกิำร 
สภำกำรศึกษำ 

อพ.สธ. ของส ำนกังำนเลขำธกิำร
สภำกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ ตลอดจน
พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบ (รำ่ง) 
แผนแมบ่ท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 
5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2569) 

 ๑. รับทรำบกจิกรรมกำรด ำเนนิงำนสนองพระรำชด ำร ิ
โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ือง มำจำก
พระรำชด ำริฯ ปีงบประมำณ 2564 คือ  
1) กำรศึกษำแนวทำงกำรเพิม่ศักยภำพศูนย์กำรเรยีน
ภูมิปัญญำไทย ด้ำนเกษตรกรรมในกำรอนุรักษ์สืบ
สำนทรัพยำกรพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืนรว่มกับ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2) กำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลครูภูมิปัญญำไทยของส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ โดยเก็บข้อมูลของ 
ครูภูมิปัญญำไทย 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรกรรม 
ด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ดำ้นกำรแพทย์
แผนไทย และด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
๒. เห็นชอบ (ร่ำง) แผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. 
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 
กันยำยน 2569) ตำมที ่สกศ. เสนอ  
๓. เห็นควรเปลี่ยนชื่อกจิกรรมกำรด ำเนนิงำนของ
ปีงบประมำณ 2565 โดยใช้ชื่อว่ำ “กิจกรรมสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำ : กรณีศึกษำองค์ควำมรู้ด้ำนสมุนไพร
พื้นบ้ำนที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้ำง
สุขภำพองค์รวม”  
 

กำรศึกษำและ
พัฒนำกำร
เรียนรู้ (สมร.) 
 

๔. ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
สภำกำรศึกษำ  
(สกศ.) 

กำรจัดท ำแผนแม่บท 
อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 
5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 
2564 – 30 
กันยำยน 2569) 

    ไม่ใช้
งบประมำณ 

ส ำหรับเป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ 
โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
ของส ำนักงำนเลขำธกิำร 

กรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ระยะ 5 ปี
ที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 
2569) ดังนี้ 
๑) กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรและนวัตกรรมของสถำนศึกษำ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๒) กิจกรรมกำรท ำข้อมูลงำนฐำนทรัพยำกร

ท้องถิ่น/ครูภูมิปัญญำไทย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุมี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สภำกำรศึกษำ ในระหวำ่ง
เดือนตุลำคม 2564 – 
กันยำยน 2569 

๓) กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร อพ.สธ.- สกศ. 
และคณะท ำงำนอพ.สธ.-สกศ./ร่วมประชุม
วิชำกำรและนิทรรศกำรสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนและฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
๔) กิจกรรมสือ่สำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำน 

อพ.สธ.-สกศ. 
 

๕. ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
สภำกำรศึกษำ  
(สกศ.) 

จัดพิมพ์แผ่นพับ
เกี่ยวกบั“กำรสนอง
พระรำชด ำริ โครงกำร
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  
ของส ำนักงำนเลขำธกิำร
สภำกำรศึกษำ” 

  ๓๐,๐๐๐ 28,89๐  งบประมำณ
ของ สกศ. 

เพื่อสื่อสำร เผยแพร่
ประชำสัมพันธก์ำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริ โครงกำร
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำ
กำรศึกษำ 

      
แผ่นพับเกี่ยวกับ“กำรสนองพระรำชด ำริ 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ” จ ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม 
 

ส ำนัก
มำตรฐำน
กำรศึกษำและ
พัฒนำกำร
เรียนรู้ (สมร. 

 

  
รวม ๕ โครงการ/
กิจกรรม 

  
1,548,500 1,514,720 

 
  

 
 

 

 

 


