คํานํา
แนวทางการดำเนินงาน ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และใหแนวทางการดำเนินงานและ
การพัฒนาขีดความสามารถของศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ใหมีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจ
ยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของคนในชุ ม ชน โดยเนื ้ อ หาในเอกสาร
ประกอบดวย ความเปนมา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ และแนวทางดำเนินงาน
รวมถึงแนวทางการสนับสนุนของผูเกี่ยวของ
คณะผู  จ ั ด ทำ หวั ง เป น อย า งยิ ่ ง ว า แนวทางฉบั บ นี ้ จ ะเป น ประโยชน
ให ก ั บ ผู ป ฏิ บ ั ต ิ ง านและผู  เ กี ่ ย วข อ งในการขั บ เคลื ่ อ นและพั ฒ นาศู นย เรี ยนรู
“โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน และสามารถผลักดันศูนยเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนด
กรมการพัฒนาชุมชน
กรกฎาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หนา
คำนำ
สารบัญ
สวนที่ 1 บทนำ
ความเปนมา
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
• ศาสตรพระราชา
• ทฤษฎีใหม
• ภูมิสังคม
• โคก หนอง นา
สวนที่ 2 ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
• คำนิยาม
• องคประกอบสำคัญ
ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
• ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน : ระดับครัวเรือน
• ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน : ระดับตำบล

สวนที่ 3 การบริหารศูนยเรียนรูใหมีชีวิต
การพัฒนาศูนยเรียนรู
แนวทางการดำเนินงานของฝายสนับสนุน

ภาคผนวก
ปายชื่อ ศูนยเรียนรู
อางอิง
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ส่วนที่ ๑ บทนํา
ความเป็ นมา
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการพัฒนา
พื ้ น ที ่ ต  น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม ประยุ ก ต สู
“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสงเสริมฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการ
สร า งงานสร า งงานสร า งรายได ใ ห แ ก เ กษตรกร แรงงานและบั ณ ฑิ ต จบใหม
กลุมแรงงานที่อพยพกลับทองถิ่นและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ในชว งวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่เปาหมาย 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน
โดยดำเนินการรวมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือขายภาคสวนตาง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ดวยการ
น อ มนำหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งลงสู ก ารปฏิ บ ั ต ิอ ย างเปน ขั้น ตอน
ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตรพระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช
หมูบานเปนฐานของการพัฒนา มุงสรางภูมิคุมกันใหทุกครัวเรือน และพัฒนาคน
ใหมีความรูและปรับตัวใหสามารถดำเนินชีวิตอยางมีความสุข มีอาชีพ สรางรายได
ทามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดวยการจัดทำโครงการ
ที่ประยุกตการใชศาสตรพระราชาและนอมนำเอาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริกวา 40 ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไวใหในการแกไข
ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มาประยุกตกับแนวคิดการพัฒนา
พื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ
ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
การพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ในรู ป แบบ“โคก หนอง นา โมเดล” เป น การสราง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมกับหมูบานในภูมิสังคมตาง ๆ โดยในระดับ
พื้นฐาน ดำเนินการสราง (1) พื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Lab Model for Quality of Life : CLM) ระดั บ ตำบล จำนวน
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337 ตำบล และสร า ง (2) พื ้ น ที ่ ค รั ว เรื อ นต น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
(Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 24,842
ครัวเรือน และ (3) บูรณาการรวมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล เพื่อการบริหารจัดการ
น้ำขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริ 10 วิธี เชื่อมโยงกับ
พื้นที่ปฏิบัติการโครงการฯ จากนั้นพัฒนาสูระดับกาวหนา โดยการดำเนินการ
สง เสริม การสรางมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาดตามมาตรฐาน
อิ น ทรี ย  ว ิ ถ ี ไ ทย ยกระดั บ ชุ ม ชนทั ้ ง 337 ตำบล ให ส ามารถ (1) แก ไ ขวิกฤต
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ (2) เสริมสรางความสามัคคี
และสร า งเสริ ม สุ ข ภาพให แ ข็ ง แรงผ า นการทำกิ จ กรรมพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ร  ว มกั น
(3) สรางระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยสารเคมีและผลิตสมุนไพร
ตาง ๆ เพื่อยกระดับอาหารใหเปนยาที่สามารถสรางเสริมภูมิตานทานโรค อีกทั้งยัง
(4) เพิ่มการจัด การใหกักเก็บน้ำฝนที่ต กในพื้นที่ไ ดเพียงพอตอการเพาะปลูก
และการดำรงชีวิตชวยแกปญหาภัยแลงและน้ำทวม (5) เพิ่มพื้นที่ปาที่ชวยฟอก
อากาศที่บริสุทธิ์ และชวยกักเก็บคารบอนในชั้นบรรยากาศลดปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 (6) เก็บรักษาและฟนฟูหนาดินดวยการเก็บตะกอนดินในพื้นที่
ชวยสรางความสมดุลของระบบนิเวศใน ดิน น้ำ และปา (7) เพิ่มความหลากหลาย
ใหกับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาสูระดับ
กาวหนาในระยะที่ 2 มีแผนดำเนินการสงเสริมในระดับชุมชนใหรวมตัวกันจัดตั้ง
กลุ  ม เป น กลุ  ม อาชี พ เพื ่ อ สร า งวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ซึ ่ ง จะส ง ผลให เ กิ ด การสร า ง
ความมั ่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสนั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต ด ว ยการส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนายกระดับมุงไปสูการจัดตั้งบริษัท
วิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับตำบล เพื่อพัฒ นาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตตาง ๆ
ที่ไดจากในพื้นที่ดำเนินการ เพิ่มมูลคาดวยการแปรรูป ขยายตลาดการทองเที่ยว
ชุมชน ฯลฯ และสรางงานวิจัยชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑหรือคนหาอัตลักษณ
ของชุมชน การสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน สรางการจัดการ
ความรู  ใ นมิ ต ิ ก ารพึ ่ ง ตนเอง ด า นครู คลั ง ช า ง หมอ ของชุ ม ชน ร ว มกั บ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ใหไดผลการดำเนินงานที่สามารถนำไป
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ตอยอดใหกับวิสาหกิจชุมชนในดานการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน การเพิ่มมูลคา
ผลผลิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมทั้งสรางการสื่อสารสังคม
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในระดับชุมชน ระดับตำบล ระดับ
อำเภอ ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ เรื ่ อ งการน อ มนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP)
ในรู ป แบบการทำงาน ตามศาสตร พ ระราชาสู ก ารปฏิ บั ต ิ จ นเป น วิถ ี ช ีว ิต ของ
ประชาชน ให บ รรลุ ต ามเป า หมายเพื ่ อ การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) (SEP for SDGs) ในรู ป แบบและวิ ธ ี ก ารต า ง ๆ
ที่เขาถึงคนไดทุกระดับและทุกชวงวัย ผานการดำเนินงานโครงการในทุกพื้นที่เพื่อ
สื่อสารวิธีการแกไขวิกฤต ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยการสราง
ตัวอยางความสำเร็จที่เริ่มตนจากการพัฒนาคนใหโลกไดรับรูอยางแพรหลาย
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนตามกระบวนการทั้ง 2 ระยะจะเปนการ (๘) เตรียม
ความพรอมใหชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองในเรื่องของน้ำ อาหาร และ
พลังงานทดแทน สรางภูมิคุม กันชุมชนตอสภาพปจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤต
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติอยางรุนแรง วิกฤต
ทางด า นโรคระบาด วิ ก ฤตทางด า นความอดอยาก และวิ ก ฤตความขั ด แย ง
ของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามรูปแบบตาง ๆ ในอนาคต

3

แนวทางการดำเนินงานศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
เป น แนวคิด และทฤษฎี ท ี ่เ กิ ด จากอั จ ฉริ ย ภาพและพระปรี ช าสามารถ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการที่ไดทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง และ
แกไขใหการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปนงานที่ดำเนิน การ
ไปไดงาย ไมยุงยากซับซอน และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศ
โดยสว นรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพทางสังคมและชุมชนนั้น ๆ มุงเนน
ใหผลการดำเนินงานนั้นตกถึงมือประชาชนโดยตรงเปนเบื้องแรก เพื่อบรรเทา
ปญหาเฉพาะหนา คือ การพออยู พอกิน ขณะเดียวกับที่ปูพื้นฐานไวสำหรับความ
อยูดี กินดีในอนาคต
• ศาสตร์พระราชา
องคความรูที่เปนปญญาของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร จากกระบวนการทรงงานในโครงการ
พระราชดำริตาง ๆ ซึ่งมีกวา 4,000 โครงการ ครอบคลุมในทุกมิติ ดานเศรษฐกิจ
สังคมเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งศาสตรพระราชา
ที่นำมาประยุกตใชกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิศาสตร
สังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล” ไดแก
1. แกลงดิน
2. หญาแฝก
3. หมดิน
4. ดินเสื่อมโทรม ดินดาน ดินคุณภาพต่ำ สารเคมี
5. บำรุงดิน
6. ฝนหลวง
7. หนอง
8. คลองไสไก
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9. ฝายชะลอน้ำ คันกั้นน้ำ
10. เขื่อนกักเก็บน้ำ
11. โครงการแกมลิง
12. โคกหนองนาโมเดล
13. น้ำดีไลน้ำเสีย
14. อธรรมปราบอธรรม
15. ระบบลมแสงแดด
16. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสิ่งประดิษฐ
17. ระบบสระเติมอากาศ
18. กังหันชัยพัฒนา
19. การบริหารจัดการน้ำจากภูผาสูมหานที
20. ปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง
21. การปลูกปาทดแทน
22. พระราชดำรัสภูเขาปา
23. ปาเปยก
24. ปาไมสาธิต
25. ปลูกปาบนที่สูง
26. ปลูกปาในใจคน
27. ปลูกปาตนน้ำลำธารหรือการปลูกปาธรรมชาติ
28. ปลูกปาโดยไมตองปลูก
29. การอนุรักษสัตวปา
30. การอนุรักษพันธุพืช
31. มลพิษและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
32. การจัดการสิ่งแวดลอมขยะชุมชน
33. การศึกษา
34. สหกรณ
35. รางวัลความสำเร็จดานการพัฒนามนุษย
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36. บวร
37. ทำแบบคนจน
38. เศรษฐกิจพอเพียง
39. ขาว
40. พลังงานทดแทน
41. ทฤษฎีใหม
• ทฤษฎีใหม่
จากปญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปจจุบันที่สำคัญประการหนึ่ง
คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝน
ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศที่อยูในเขตที่มีฝนคอนขางนอย และสวนมาก
เปนนาขาวและพืชไร เกษตรกรยังคงทำการเพาะปลูกไดปละครั้งในชวงฤดูฝน
เทานั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน
ฟา อากาศ และฝนทิ้งชวง แมวาจะมีการขุดบอหรือสระเก็บน้ำไวใชบางแตก็ไมมี
ขนาดแนนอน หรือมีปจจัยอื่น ๆ ที่เปนปญหาใหมีน้ำใชไมเพียงพอรวมทั้งระบบ
การปลูก พืชไมม ีห ลักเกณฑ ใด ๆ และสว นใหญป ลูกพืชชนิด เดียว ดวยเหตุนี้
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได
พระราชทานพระราชดำริเพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบาก
ดั งกล าวให ส ามารถผ า นพ น ช ว งเวลาวิ ก ฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ ำ ได
โดยไมเดือดรอนและยากลำบากนัก พระราชดำรินี้ ทรงเรียกวา “ทฤษฎีใหม”
อันเปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
ในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด
พระราชดำรัสที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม”
"... หลักมีว า แบงที่ด ิน เปน สามสว น สว นหนึ่งเปน ที่สำหรับปลูกขาว
อีกสวนหนึ่งสำหรับปลูกพืชไร พืชสวน และก็มีที่สำหรับขุดสระน้ำ ทฤษฎีใหมนี่จะ
ขยายขึ้นไปได อาจจะทั่วประเทศ แตตองชา ๆ เพราะวาตองสิ้นเปลือง สิ้นเปลือง
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คาใชจายไมใชนอย ๆ แตวาคอย ๆ ทำ และเมื่อทำแลวก็นึกวาเปนวิธีการอยาง
หนึ่งที่จะทำใหประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คือ อาจไมรวยมาก แตก็พอกิน
ไมอดอยาก..."
พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

"...ทำทฤษฎีใหมเพื่อที่จะใหประชาชนมีโอกาสทำเกษตรกรรมใหพอกิน
ถาน้ำมีพอดีในปไหนก็สามารถที่จะประกอบการเกษตรหรือปลูกขาว ที่เรียกวา
นาปได ถาตอไปในหนาแลง น้ำมีนอยก็สามารถที่จะใชน้ำที่กักไวในสระเก็บน้ำของ
แตละแปลงมาทำการเพาะปลูก แมแ ตข าวก็ยังปลูกได ไมต องไปเบียดเบียน
ชลประทานระบบใหญ เพราะมีของตัวเอง แตก็อาจจะปลูกผักหรือเลี้ยงปลา หรือ
ทำอะไรอื่น ๆ ก็ได ทฤษฎีใหมนี่มีไวสำหรับปองกันความขาดแคลน ในยามปกติ
ก็จะทำใหร่ำรวยมากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัยก็สามารถที่จะฟนตัวไดเร็ว โดยไมตอง
ใหทางราชการไปชวยมากเกินไป ทำใหประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองไดอยางดี
ฉะนั้นจึงไดสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม..."
พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

"...การทำทฤษฎีใหม ตองสามารถยืดหยุนได สามารถปรับสัดสวนการใช
พื้นที่ใหมีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เชน พื้นที่ที่มีระบบชลประทานเขาถึง
แปลงทฤษฎีใหมก็ทำบอเก็บน้ำใหเล็กลง แลว เพิ่มที่ปลูกไมผล พืชไร พืชผัก
แทน สวนพื้นที่ที่ไมมีระบบชลประทาน ก็ตองทำบอเก็บน้ำใหมีขนาดใหญขึ้น
เพราะตองรับน้ำฝนมาเก็บไวใชทำกินตลอดป..."
พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
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หลักการสำคัญของทฤษฎีใหม
การบริห ารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ำที่มีอยูจำกัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อใหเกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตอยูไดอยางพอเพียง โดยเนน
การพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด
เหตุที่เรียก “ทฤษฎีใหม”
๑. มีการบริห ารและจัด แบง ที่ด ิน ขนาดเล็กออกเปน สัด สว นที่ ชั ด เจน
เพื่อประโยชนสูงสุดของเกษตรกร
๒. มี ก ารคำนวณโดยหลั ก วิ ช าการ เกี ่ ย วกั บ ปริ ม าณน้ ำ ที ่ จ ะเก็ บ กั ก
ใหพอเพียงตอการเพาะปลูกไดอยางเหมาะสมตลอดป
๓. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบ ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน
ขั้นตอนของทฤษฎีใหม การทำเกษตรทฤษฎีใหม มี ๓ ขั้นตอน
ขั้นที่ ๑ เปนการผลิตแบบพึ่งตนเองดวยวิธีงาย ๆ คอยเปนคอยไป ตามกำลัง
พอมีพอกินไมอดอยาก
ขั้นที่ ๒ เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรงในเรื่องของ
การผลิต การตลาด การเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา
ขั้นที่ ๓ รวมมือกับแหลงเงินและพลังงาน ตั้งและบริการโรงสี ตั้งและ
บริการรานสหกรณ ชวยกันลงทุน ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบท ซึ่งมิใชทำอาชีพเกษตรเพียงอยางเดียว
ขั้นที่ ๑ เปนการสรางความพอเพียงในระดับครอบครัว
ขั้นที่ ๒ และ ๓ เปนการสรางความพอเพียงในระดับชุมชน
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การจัดการในทฤษฎีใหม
การจัดสรรพื้นที่ในการทำเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ ซึ่งเปนขั้นพื้นฐาน
สำคัญแบงออกเปนเกษตรทฤษฎีใหมอาศัยน้ำฝน และเกษตรทฤษฎีใหมอาศัย
น้ำชลประทาน (เติมน้ำได)
เกษตรทฤษฎีใหมอาศัยน้ำ ฝน การจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและที่ทำกิน
แบงออกเปน ๔ สวน ตามสัดสวน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
สวนที่ ๑ สระน้ำ ๓๐ %
สวนที่ ๒ นาขาว ๓๐ %
สวนที่ ๓ พืชสวนพืชไร ๓๐ %
สวนที่ ๔ ที่อยูอาศัย ๑๐ %
เงื่อนไข คือ มีพื้นที่นอย (ประมาณ ๑๕ ไร) อยูในเขตเกษตรน้ำฝน ฝนตก
ไมชุก ปลูกขาวเปนพืชหลัก สภาพดินสามารถขุดสระเก็บกักน้ำได ฐานะคอนขาง
ยากจน มีสมาชิกในครอบครัว ปานกลางประมาณ ๕ - ๖ คน และไมม ีอาชี พ
หรือรายไดอื่นที่ดีกวาในบริเวณใกลเคียง
เกษตรทฤษฎีใหมอาศัยน้ำชลประทาน (เติมน้ำได) การทำทฤษฎีใหม
สามารถยืด หยุน ปรับสัด สว นการใชพื้น ที่ใหมีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่
เชน พื้นที่ภาคใตที่มีฝนตกชุกกวาภาคอื่น หรือพื้นที่ที่มีแหลงน้ำมาเติมได หรือมี
ระบบชลประทานเขาถึงสัดสวนของสระน้ำอาจเล็กลง แลวเพิ่มเติมพื้นที่ปลูกไมผล
พืชไร พืชผักแทน
โดยอาจแบงพื้นที่ออกเปน ๔ สวน ตามอัตราสวน ๑๖ : ๒๔ : ๕๐ : ๑๐
สวนที่ ๑ สระน้ำ ๑๖ %
สวนที่ ๒ นาขาว ๒๔ %
สวนที่ ๓ ไมผล พืชหลัก และพืชไร ๕๐ %
สวนที่ ๔ ที่อยูอาศัย ๑๐ %
ที่ดอน จัดเปนพื้นที่สำหรับปลูกไมผล เลี้ยงสัตว และที่อยูอาศัย
ที่ลุม จัดเปนพื้นที่ทำนาขาว แปลงผัก และสระน้ำ
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ทฤษฎีใหมขั้นตน การจัดสรรที่อยูอาศัยและทำกิน
“การผลิต เป น การผลิต ให พึ ่ ง ตนเองไดด  ว ยวิธ ี ง ายๆ ค อ ยเปน คอยไป
ตามกำลังใหพอมีกินไมอดอยาก”

(พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗)

โดยใหแบงพื้นที่ซึ่งเฉลี่ยแลวเกษตรกรไทยมีเนื้อที่ถือครอง ๑๐ - ๑๕ ไร/
ครอบครัว โดยแบงออกเปน ๔ สว น คือ แหลงน้ำ : นาขาว : พืชผสมผสาน :
โครงสรางพื้นฐาน ในอัตราสวน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ดังนี้
สวนแรก รอยละ ๓๐ ใหขุดสระกักเก็บน้ำในฤดูฝน เพาะปลูกและเสริม
การปลูกพืชในฤดูแลงไดตลอดป ทั้งยังใชเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ เชน ผักบุง ผักกะเฉด
และพื ชริ ม สระเพื ่ อการบริ โ ภคและเพิ ่ ม รายได ให ก ั บ ครอบครั ว อี กทางหนึ่ ง
โดยพระราชทานแนวทางการคำนวณวาตองการน้ำ ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอการ
เพาะปลูก ๑ ไร โดยประมาณ และบนสระน้ำสามารถสรางเลาไก เลาเปด และ
เลาสุกรเพิ่มดวยก็ได
ส ว นที ่ ส อง ร อ ยละ ๓๐ ให ท ำนาข า วเนื ่ อ งจากคนไทยบริ โ ภคขาว
เปนอาหารหลัก โดยมีหลักเกณฑเฉลี่ยเกษตรกรบริโภคขาวคนละ ๒๐๐ กิโลกรัม
ข า วเปลื อ ก/ป ซึ ่ ง เพี ย งพอต อ การบริ โ ภค ตลอดป เพื ่ อ ยึ ด หลั ก พึ ่ ง ตนเองได
อยางมีอิสรภาพ
สวนที่สาม รอยละ ๓๐ ใหปลูกไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมทำเชื้อเพลิง
ไม ส ร า งบ า น พื ช ผั ก พื ช ไร พื ช สมุ น ไพร ฯลฯ เพื ่ อ การบริ โ ภคและใช ส อย
อยางพอเพียง หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหนายเปนรายไดตอไป
สวนที่สี่ รอยละ ๑๐ (โครงสรางพื้นฐาน) เปนที่อยูอาศัยและอื่น ๆ เชน
ถนน ลานตาก ฉางขาว กองปุยหมัก โรงเพาะเห็ด พืชผักสวนครัว เปนตน
หลักการดังที่กลาวมาแลวขางตน เปนทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง เมื่อเกษตรกร
เขาใจหลักการและไดลงมือปฏิบัติต ามขั้น ที่ห นึ่งในที่ด ินของตนจนไดผลแลว
เกษตรกรก็สามารถพัฒนาตนเองไปสูขั้นพออยูพอกิน และตัดคาใชจายลงเกือบ
ทั้ง หมด มีอิสระจากสภาพปจจัยภายนอกแลว และเพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น
จึงควรที่จะตองดำเนินการตามขั้นที่สอง
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ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง
“ เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติที่ดินของตนเองจนไดผล
แลว ก็ต องเริ่มขั้นที่สอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกัน ในรูปกลุม หรือสหกรณ
รวมแรงในการผลิตการตลาด การเปนอยู สวัสดิการการศึกษา สังคม และศรัทธา
เพื่อใหพอมีกินมีใช ชวยใหสังคมดีขึ้นพรอมๆ กันไมรวยคนเดียว”

(พระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘)

ดำเนินการดังนี้
๑. การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิต โดยเริ่มตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหา
พันธุพืช ปุย การจัดการน้ำ และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก
๒. การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจำหนายผลผลิต)
เมื่อมีผลผลิตแลวจะตองเตรียมการตาง ๆ เพื่อการขายผลผลิตใหได
ประโยชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว
เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนการรว มกัน ขายผลผลิต ใหไ ดร าคาดี และลด
คาใชจายลง
๓. การเปนอยู (กะป น้ำปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ)
ในขณะเดีย วกัน เกษตรกรตอ งมีค วามเปน อยู ท ี่ด ี พ อสมควร โดยมี
ปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เชน อาหารการกินตางๆ กะป น้ำปลา เสื้อผา
ที่พอเพียง
๔. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู)
แตละชุมชนมีสวัสดิภาพและบริการที่จำเปน เชน มีสถานีอนามัย
เมื่อยามปวยไข หรือมีกองทุนไวกูยืมเพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
๕. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)
ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริม เชน มีกองทุนเพื่อการศึกษาเลาเรียน
ใหแกเยาวชนของชุมชน
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๖. สังคมและศาสนา (ชุมชน วัด)
ชุมชนควรเปน ที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนที่
ยึดเหนี่ยวกิจกรรมทั้งหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของไมวาสวนราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกชุมชนเปนสำคัญ
ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม
“ เมื่อดำเนินการขั้นตอนที่สองแลว เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควร
พัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่สามตอไป คือ รวมมือกับแหลงเงินและแหลงพลังงาน
ตั้ง และบริการโรงสี ตั้ง และบริการรานสหกรณ ชว ยกัน ลงทุน ชว ยกัน พัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนชนบทซึ่งไมไดทำอาชีพเกษตรอยางเดียว”

(พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๘)

ทั้งนี้ ฝายเกษตรกรและฝายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะไดรับประโยชนรวมกัน
กลาวคือ
> เกษตรกรขายขาวไดราคาสูง (ไมถูกกดราคา)
> ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ำ (ซื้อขาวเปลือก
ตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)
> เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาต่ำ เนื่องจากรวมกันซื้ อเปน
จำนวนมาก (เปนรานสหกรณราคาขายสง)
> ธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดำเนินการ
ในกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
ประโยชนทฤษฎีใหม
จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ที ่ ไ ด พ ระราชทานในโอกาสต าง ๆ นั ้ น พอสรุป
ถึงประโยชนของทฤษฎีใหม ไดดังนี้
๑. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก
และเลี้ยงตนเองไดตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”
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๒. ในหนาแลงมีน้ำนอย ก็สามารถเอาน้ำที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผัก
เลี ้ ย งปลา หรื อ ทำอะไรอื ่น ๆ ก็ ไ ด แ มแ ตข  า วก็ ย ัง ปลูก ได ไม ต  องเบีย ดเบียน
ชลประทานระบบใหญเพราะมีของตนเอง
๓. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยตลอดป ทฤษฎีใหมนี้ก็สามารถสรางรายได
ใหร ่ำรวยขึ้นได ในกรณีที่เกิด อุทกภัยก็สามารถที่จะฟน ตัว และชวยตัวเองได
ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไมตองชวยเหลือมากเกินไป อันเปนการประหยัด
งบประมาณดวย
• ภูมิสงั คม
การพัฒ นาตามแนวพระราชดำริใด ๆ ก็ต ามนั้น จะตอ งสอดคลองกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น ๆ เนื่องจากแตละแหง คนไมเหมือนกัน ตองคำนึงถึง
สภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และสภาพแวดลอมของสังคม
วิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ ความเปนอยู
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไมเหมือนกัน ไมใชวาเอาอะไรที่ทันสมัย
มาก ๆ เขาไปใหชาวบานทั้งที่เขาไมสามารถจะใชได หรือพยายามที่จะทำการ
เพาะปลูกบนเขา หรือพื้นที่แหงแลงใหได ซึ่งเปนการดำเนินงานที่ผิด ทรงใชคำวา
“ภูมิสังคม” คือ ทรงดูลักษณะภูมิศาสตรและลักษณะสังคม พระองคทรงชี้แนะ
ตลอดเวลาวา การดำเนินการตาง ๆ นั้น ตองสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรสังคม
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เอกสารประกอบการสอนวิชา พภ 511 แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนา 2552) ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งวา “...การพัฒนาจะตองเปนไปตาม
ภู ม ิ ป ระเทศทางภู ม ิ ศ าสตร และภู ม ิ ป ระเทศทางสั ง คมศาสตร ใ นสั ง คมวิทยา
ภู ม ิ ป ระเทศตามสั ง คมวิ ทยา คื อ นิ ส ั ย ใจคอของคนเรา จะไปบั ง คั บใหคนคิด
อยางอื่นไมได เราตองแนะนำ เราตองเขาไปชวย โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได
แตใหเราเขาไปแลวเราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517
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เมื่อตองการออกแบบพื้นที่ ตองการสรางบา นแปลงเมือง สิ่งที่สำคัญ
คือตองเขาใจ เรื่อง “ภูมิสังคม” ภูมิ คือ ภูมิศาสตร กายภาพ สภาพแวดลอม
สวน “สังคม” คือ สังคมของมนุษยและสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตวที่ รวมกันเปนกลุม
เปนวัฒนธรรม เปนวิถีชีวิต มีจิตวิญญาณ สวนหนทางที่จะเขาใจภูมิสังคม เพื่อนำ
ความรูน ั้นไปออกแบบพื้นที่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้งและรอบดาน
คือ การเรียนรู “หลักกสิกรรมธรรมชาติ” และความอดอยากหิวโหย จะไมเกิดขึ้น
ถาคนเราเขาใจหลักนิยามเกี่ยวกับ พืช สัตว มนุษย นิยามเหลานี้มี 5 นิยาม ไดแก
1) อุตุนิยาม 2) พืชนิยาม 3) จิตนิยาม 4) กรรมนิยาม และ 5 ธรรมนิยาม
• โคก หนอง นา โมเดล
การจัด การพื้นที่ในรูป แบบตาง ๆ ตามภูม ิศาสตรสัง คม ประยุกตจาก
พระราชดํ า ริ เกษตรทฤษฎีใ หม ที ่ เหมาะสมกั บ พื้ น ที ่ ประเทศไทย ซึ ่ ง เปน การ
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริเขากับภูมิปญญาพื้นบานที่มีอยู
อย า งสอดคล อ งกับ ธรรมชาติ ใ นพื ้ น ที ่ ต อ ยอดด ว ยเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
ที่เหมาะสมกับพื้น ที่ เพิ่มพื้น ที่ป า สรางความมั่น คงทางอาหาร เปน การที่ให
ธรรมชาติจัดการตัวเอง โดยมีมนุษยเปนสวนสงเสริมใหสำเร็จเร็วขึ้น ซึ่งในขั้น
พื้นฐาน เนนการพึ่งพาตนเองดานน้ำ อาหาร และพลังงานอยางเปนระบบ สามารถ
นำผลผลิตที่ไดมาตอยอดแปรรูปในขั้นกาวหนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
และคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สรางความสามัคคีในชุมชน
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ส่วนที่ ๒ ศูนย์เรียนรู ้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
 คำนิยาม
กรมการพัฒนาชุมชน ไดสงเสริมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล
และพัฒ นาพื้น ที่ครัว เรือนตน แบบการพัฒ นาคุณภาพชีว ิต (Household Lab
Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่
ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล” เพื่อการจัดรูปแบบพื้น ที่ในการอยูอาศัย ใหพึ่งตนเอง อยางพอเพียง
ในรูปแบบที่เรียกวา โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
 องคประกอบสำคัญ ประกอบดวย 3 สวน คือ
1. โคก หมายถึ ง พื ้ น ที ่ ม ี ก ารถมดิ น และถมสู ง กว า ปกติ ข องแปลง
ตามความตองการ ในการใชประโยชนและความเหมาะสมกับขนาดที่ดิน มีขนาด
ในชวง 20 - 60 % ของพื้นที่ดินทั้งหมด ความสูงและความกวาง ตำแหนงที่ตั้ง
ตามภูมิสังคมและการใชงาน เชน การปองกันน้ำทวม คันนาทองคำ ฯลฯ อาจใช
ดินที่ไดจากการขุดหนองน้ำในพื้นที่ เปนพื้นที่จัดเตรียมไวสำหรับ
1.1 ทำการเกษตรสำหรับปลูกพืช ชนิดตาง ๆ ทั้งอายุสั้นและยืนตน
ในรูปแบบแปลง ปลูกพืชสวน เพื่อทำการเกษตรหรือวนเกษตร เปน ตน ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการปลูกพืช 5 ระดับ หรือ ปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง
1.2 สรางที่อยูอาศัย ทั้งชั่วคราวและถาวร
1.3 ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนโรงเรือนเพื่อใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพ และสนับสนุนคุณภาพชีวิตครัวเรือน เชน โรงเลี้ยงสัตว ยุงฉาง โรงเก็บวัสดุ
เปนตน
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2. หนอง หมายถึง พื้นที่ในการใชประโยชนในการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการกักเก็บน้ำ สรางความชุมชื้นในพื้นที่สำหรับพืชและสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ
ตลอดทั้งป มีลักษณะดังนี้
2.1 รูป ทรงอิสระหรือรูป แบบอื่น ตามความเหมาะสมกับที่ดินตาม
การใชประโยชนในการทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และความลึก ที่เหมาะสม
กั บ สภาพดิ น ประเภทดิ น บริ บ ทพื ้ น ที ่ แ ละภู ม ิ ส ั ง คม รวมทั ้ ง สร า งรู ป แบบ
การกระจายน้ำสรางความชุมชื้นใหกับพื้นที่ได
2.2 ขนาดที่เหมาะสมในการจัดสรางหนองน้ำ ขนาดตามที่ครัวเรือน
คำนวณปริมาณน้ำใชไดเพียงพอ โดยเจาของแปลงหรือผูมีประสบการณการใชน้ำ
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรในพื้นที่เปนผูพิจารณา
3. นา หมายถึง พื้นที่ราบหรือพื้นที่วางในรูปแบบตาง ๆ สามารถสงน้ำ
สรางความชุมชื้นเพื่อทำการเกษตรได ขนาดชวง 20 – 60 % ของพื้นที่ทั้งหมด
สำหรั บ การใชป ระโยชนด  านการเกษตรตามภูม ิ ส ัง คมและความต องการของ
ครัวเรือนในรูปแบบตาง ๆ เชน ทำนาขาว ทำแปลงผัก พืชสมุนไพร แปลงไมดอก
พืชไร พืชสวน หรืออื่น ๆ
ทั้งนี้ ใหสามารถเปนพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Lab Model for Quality of Life : CLM) ระดั บ ตำบล และเป น
พื้นที่ครัวเรือนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for
Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ในการดำเนินวิถีชีวิตพึ่งตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูในการประกอบอาชีพ
ดานตาง ๆ เชน การปลูกพืชสวน พืชไร หรือการเลี้ยงสัตว หรือใชภูมิปญญาในการ
สร า งรายได เช น งานฝ ม ื อ การแปรรู ป การถนอมอาหาร ด า นการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม วิธ ีการปรับปรุงดิน การใชพลังงานทดแทน เปน ตน มีข อมูลทาง
วิชาการ เชน ชุดความรูตาง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีจุดเรียนรูหรือฐานเรียนรู
หรือสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนความรูแกผูสนใจตามศักยภาพของ
พื้นที่และสถานที่
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ศูนย์เรียนรู ้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
เปนศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกชวงวัย
ด ว ยการน อมนำหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งและหลั กทฤษฎีใหมด าน
การแกไข ปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ปา อยางเปนระบบ มาพัฒนาปรับปรุง
พื้นที่ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เปนสถานที่เสริมสรางโอกาสในการ
เรียนรู ถายทอดและฝกปฏิบัติฐานการเรียนรูตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการประกอบอาชีพดานตาง ๆ เชน การปลูกพืชสวน พืชไร
หรือการเลี้ยงสัตว หรือใชภูมิปญญาในการสรางรายได เชน งานฝมือ การแปรรูป
การถนอมอาหาร รวมถึงดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม วิธีการปรับปรุงดิน และการ
ใชพลังงานทดแทน เปนตน มีขอมูลทางวิชาการ เชน ชุดความรูตาง ๆ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีจุดเรียนรูหรือฐานเรียนรู หรือสถานที่สำหรับการจัดการเรียน
การสอนความรูแกผูสนใจตามศักยภาพของพื้นที่และสถานที่
ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ประกอบดวย


ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับครัวเรือน
ขนาดพื้นที่ ๑ - ๓ ไร



ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับตำบล
ขนาดพื้นที่ ๑๐ - ๑๕ ไร
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ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน : ระดับครัวเรือน
(ขนาดพื้นที่ ๑ - ๓ ไร)

แนวคิด
เปนแหลงเรียนรูก ารพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับครัวเรือน เพื่อลดรายจาย
และพึ่งพาตนเองจนเปนวิถีชีวิต
เปาหมาย
1. เปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิต
2. ผูเรียนสามารถนำองคความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
กลุมเปาหมาย
1. คนในชุมชน
2. สถานศึกษาในพื้นที่
ภารกิจ

1. ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
พื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาด 1 - 3 ไร ตามภูมิสังคม
2. เปนครูพาทำหรือวิทยากรสงเสริมการเรียนรู
โครงสรางและองคประกอบ
1. องคประกอบดา นภูมิ เปน องคป ระกอบทางกายภาพ ในรูปแบบ
“โคก หนอง นา” โมเดล ดังนี้
1.1 โคก เป นพื ้ นที ่ ม ี การถมดิ นและถมสู งกว าปกติ ของแปลงตาม
ความตองการในการใชประโยชน และความเหมาะสมกับขนาดที่ดิน มีขนาดในชวง
20 - 60 % ของพื้นที่ดินทั้งหมด ความสูงและความกวาง ตำแหนงที่ตั้งตามภูมิสังคม
และการใชงาน เชน การปองกันน้ำทวม คันนาทองคำ ฯลฯ อาจใชดินจากการขุด
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หนองน้ำในพื้นที่ เปนพื้นทีจ่ ัดเตรียมไวสำหรับ ทำการเกษตร สรางที่อยูอาศัย หรือทำ
กิจกรรมอื่น ๆ เชน โรงเลี้ยงสัตว ยุงฉาง โรงเก็บวัสดุ เปนตน
1.2 หนอง เป น พื ้ น ที ่ ในการใช ประโยชน ในการบริ ห ารจั ด การน้ ำ
เพื่อการกักเก็บน้ำ สรางความชุมชื้นในพื้นที่ สำหรับพืชและสัตวเลี้ยงเพียงพอตลอด
ทั้งป มีลักษณะรูปทรงอิสระหรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมกับที่ดิน โดยมีขนาด
ที่เหมาะสมในการจัดสรางหนองน้ำที่ครัวเรือนคำนวณปริมาณน้ำใชไดเพียงพอ
1.3 นา เปนพื้นที่ราบหรือพื้นที่วางในรูปแบบตาง ๆ สามารถสงน้ำ
สรางความชุมชื้น เพื่อทำการเกษตรได ขนาดชวง 20 - 60 % ของพื้นที่ทั้งหมด
สำหรับการใชประโยชนดานการเกษตรตามภูมิสังคมและความตองการของครัวเรือน
ในรูปแบบตาง ๆ เชน ทำนาขาว ทำแปลงผัก พืชสมุนไพร แปลงไมดอก พืชไร
พืชสวน หรืออื่น ๆ
2. องคประกอบดานสังคม เปนองคประกอบดานการเรียนรูตามหลัก
ทฤษฎีใหม ใหมีอยางนอย ๓ องคประกอบ ๆ ละ 1 ฐาน ดังนี้
2.1 ฐาน/จุดเรียนรู “ดานคน”
หมายถึง การสรางแรงบันดาลใจและปรับทัศนคติ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เชน
แรงบันดาลใจ สาเหตุที่ทำ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เปนตน
2.2 ฐาน/จุดเรียนรู “ดานดิน”
หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืช เชน
ฐานคนรักษดิน ฐานคนรักษแมธรณี ฐานปลูกพืชบำรุงดิน ฐานหญาแฝก ฐานการ
หมดิน ฐานปุยอินทรียชีวภาพ เปนตน
2.3 ฐาน/จุดเรียนรู “ดานน้ำ”
หมายถึง การบริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการใชประโยชน
ในพื้นที่เชน ฐานคนรักษน้ำ ฐานฝายชะลอน้ำ ฐานคลองใสไกเพื่อการกระจาย
ความชุมชื้น เปนตน
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2.4 ฐาน/จุดเรียนรู “ดานปา”
หมายถึง การบริห ารจัด การพืชในพื้น ที่ใหเหมาะสมกับ สภาพ
ภูมิสังคม เชน ฐานคนรักษปา ฐานหลุมพอเพียง ฐานปาเปยก ฐานปา 3 อยาง
เพื่อประโยชน 4 อยาง ฐานปาหาระดับ ฐานปลูกปาในที่สูง ฐานปลูกปาในใจคน
ฐานการปลูกพืชอยางยั่งยืน (Permaculture) เปนตน
3. องคประกอบดานการเรียนรู (หลักการเตาหลอมเหล็ก 6 ขอ)
3.1 มีพื้นที่สำหรับศึกษาดูงาน/การเรียนรู
3.2 มีแผนผังหรือขั้นตอนการเรียนรู
3.3 มีการบันทึกขอมูลผูใชบริการที่มาเรียนรู ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
3.4 วิธีศึกษาดูงานเนนการเรียนรูจากการปฏิบัตขิ องครัวเรือนตนแบบ
เรียนรูดวยประสบการณจริง มีสื่อ/อุปกรณ ประกอบที่เหมาะสมกับการเรียนรูของ
กลุมเปาหมาย
3.5 ระยะเวลาที่เหมาะสม กลาวคือ สอดคลองปฏิทินทำมาหากิน
ของครัวเรือนตนแบบ และเหมาะสมตามภูมิสังคมของพื้นที่
3.6 มีวิทยากรสงเสริมการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง
4. การประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมของศูน ยการเรียนรู เชน
การจัดทำสื่อแผนพับประชาสัมพันธ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส Social Media ตาง ๆ
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ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน : ระดับตำบล
ขนาดพืน้ ที่ ๑๐ - ๑๕ ไร

แนวคิด

1. ศูนยเรียนรูการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎี ใ หม ป ระยุ ก ต ส ู  “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดั บ ชุ ม ชน เชื ่ อ มโยง
กระบวนการเรียนรูแ ละกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อมุงไปสูชุมชนเขมแข็ง
2. สรางอาชีพ สรางรายไดใหชุมชน
3. รองรับภัยพิบัติ สรางความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมาย
1. เปนศูนยเรียนรูที่มีชีวิต
2. ผูเรียนสามารถนำองคความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
3. สรางรายไดใหคนในชุมชน พัฒนาอาชีพสูวิสาหกิจชุมชน
4. ขยายผลสรางเครือขายเรียนรู
กลุมเปาหมาย
1. คนในชุมชน/กลุมเปราะบาง
2. หนวยงานภาคีเครือขายในพื้นที่
3. ผูสนใจทั่วไป
ภารกิจ
1. รวบรวมและใหบริการขอมูลและองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาด 10 - 15 ไร
ตามภูมิสังคม
2. ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
พื้นที่ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา”
3. เปนครูพาทำหรือวิทยากรสงเสริมการเรียนรู
4. สนับสนุน สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหคนในชุมชนตามศักยภาพพื้นที่
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5. เปนแหลงรวบรวม แลกเปลี่ยน แปรรูป และจำหนายผลผลิต
6. เชื่อมโยงเครือขายดานการตลาด
โครงสรางและองคประกอบ
1. องคประกอบดานภูมิ เปน องคประกอบทางกายภาพ ในรูปแบบ
“โคก หนอง นา” โมเดล ดังนี้
1.1 โคก เป น พื ้ น ที ่ ม ี การถมดิ น และถมสู งกว าปกติ ข องแปลงตาม
ความตองการในการใชประโยชนและความเหมาะสมกับขนาดที่ดิน มีขนาดในชวง
20 - 60 % ของพื ้ น ที ่ ด ิ น ทั ้ ง หมดความสู ง และความกว า ง ตำแหน ง ที ่ ตั้ ง
ตามภูมิสังคมและการใชงาน เชน การปองกันน้ำทวม คันนาทองคำ ฯลฯ อาจใชดิน
จากการขุดหนองน้ำในพื้นที่ เปนพื้นที่จัดเตรียมไวสำหรับ ทำการเกษตร สรางที่อยู
อาศัย หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ เชน โรงเลี้ยงสัตว ยุงฉาง โรงเก็บวัสดุ เปนตน
1.2 หนอง เป นพื ้ นที ่ ในการใช ประโยชน ในการบริ ห ารจั ด การน้ ำ
เพื่อการกักเก็บน้ำ สรางความชุมชื้นในพื้นที่ สำหรับพืชและสัตวเลี้ยงเพียงพอ
ตลอดทั้งป มีลักษณะรูปทรงอิสระหรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมกับที่ดิน โดยมี
ขนาด ที่เหมาะสมในการจัดสรางหนองน้ำที่ครัวเรือนคำนวณปริมาณน้ำใชไดเพียงพอ
1.3 นา เปนพื้นที่ราบหรือพื้นที่วางในรูปแบบตาง ๆ สามารถสงน้ำ
สรางความชุมชื้น เพื่อทำการเกษตรได ขนาดชวง 20 - 60 % ของพื้นที่ทั้งหมด
สำหรับการใชประโยชนดานการเกษตรตามภูมิสังคมและความตองการ ของครัวเรือน
ในรูปแบบตาง ๆ เชน ทำนาขาว ทำแปลงผัก พืชสมุนไพร แปลงไมดอก พืชไร พืชสวน
หรืออื่น ๆ
2. องคประกอบดานสังคม เปนองคประกอบดานการเรียนรูตามหลัก
ทฤษฎีใหม จำนวน 4 องคประกอบ รวมอยางนอย 9 ฐาน/จุดเรียนรู ดังนี้
2.1 ฐาน/จุดเรียนรู “ดานคน”
หมายถึงการสรางแรงบัน ดาลใจและปรับทัศนคติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมในรูปแบบโคก หนอง นา เชน แรงบันดาลใจ
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สาเหตุที่ทำ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เปนตน และการเรียนรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ของคน เชน ฐานคนมีน้ำยา ฐานคนรักษสุขภาพ ฐานคนพึ่งตนเอง ฐานคนติดดิน
ฐานคนเอาถาน ฐานคนมีไฟ ฐานคนหัวเห็ด เปนตน
2.2 ฐาน/จุดเรียนรู “ดานดิน”
หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืช เชน
ฐานคนรักษดิน ฐานคนรักษแมธรณี ฐานปลูกพืชบำรุงดิน ฐานหญาแฝก ฐานการ
หมดิน ฐานปุยอินทรียชีวภาพ เปนตน
2.3 ฐาน/จุดเรียนรู “ดานน้ำ”
หมายถึง การบริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการใชประโยชน
ในพื้นที่เชน ฐานคนรักษน้ำ ฐานฝายชะลอน้ำ ฐานคลองใสไกเพื่อการกระจาย
ความชุมชื้น เปนตน
2.4 ฐาน/จุดเรียนรู “ดานปา”
หมายถึง การบริห ารจัด การพืชในพื้น ที่ใหเหมาะสมกับ สภาพ
ภูมิสังคม เชน ฐานคนรักษปา ฐานหลุมพอเพียง ฐานปาเปยก ฐานปา 3 อยาง
เพื่อประโยชน 4 อยาง ฐานปาหาระดับ ฐานปลูกปาในที่สูง ฐานปลูกปาในใจคน
ฐานการปลูกพืชอยางยั่งยืน (Permaculture) เปนตน
3. องคประกอบดานการเรียนรู
3.1 มีวิทยากรสงเสริมการเรียนรูที่ปฏิบัติจริงจนเกิดผลสำเร็จ
3.2 มีแผนผังหรือขั้นตอนการเรียนรู มีหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลอง
กับความตองการและภูมิสังคม (หลักสูตร=หลักสูตรทองถิ่น)
3.3 มีการบันทึกขอมูลผูใชบริการที่มาเรียนรู ศึกษาดูงาน และเยี่ยม
ชม พรอมการประเมินผลการใหบริการ เพื่อประเมินศักยภาพการใหบริการและ
เปนขอมูลสำหรับการพัฒนางานของศูนยเรียนรู
3.4 วิธีการสอนเนนการลงมือปฏิบัติ เรียนรูดวยประสบการณจริง
มีสื่อ/อุปกรณสาธิต สิ่งของจริง ปายขอมูล โมเดลจำลอง และอื่น ๆ ประกอบ
การสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรูของกลุมเปาหมาย
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3.5 ระยะเวลาที่เหมาะสม กลาวคือ สอดคลองปฏิทินทำมาหากิน
ของผูเรียน และเหมาะสมกับหลักสูตร
๓.๖ พื้นที่สำหรับการศึกษาดูงาน/เรียนรู/ฝกปฏิบัติ
4. องคประกอบดานองคกรและการบริหารจัดการ
4.1 มี ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การและขั บ เคลื ่ อนการดำเนิ นงาน
ศูนยเรียนรู โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยเรียนรู มีโครงสราง
คณะกรรมการฯ และแบงอำนาจหนาที่ชัดเจน ตามความเหมาะสมของภูมิสังคม
๔.๒ มีกฎเกณฑ ระเบียบหรือขอตกลงที่ใชในการบริหารจัดการศูนย
เรียนรู และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนยเรียนรูที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของสมาชิก ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย
4.๓ มีสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมถึงมีการจัดระเบียบ
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน ที่เอื้อตอการเรียนรู
4.4 มีวิทยากรประจำศูนย/ฐาน/จุดเรียนรู ตามความพรอมของพื้นที่
4.5 ขอมูลและองคความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหบริการและคนควา
5. การประชาสัมพันธและเผยแพร กิจกรรมของศูนยการเรียนรู
มีการประชาสัมพันธเสริมสรางการรับรูและสรางมูลคาเพิ่ม เชน
• การจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ เชน แผนพับประชาสัมพันธ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส Social Media ตาง ๆ
• เชื่อมโยงเครือขายกับศูนยเรียนรูชุมชนอื่นและภาคีการพัฒนา
เพื่อตอยอดขยายผลการเรียนรู แลกเปลี่ยนองคความรู และการประชาสัมพันธ
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ส่วนที่ ๓ การบริหารศูนย์เรียนรูใ้ ห้มีชีวิต
การเรียนรู เกิดไดทุกแหง ทุกสถานที่ ที่เกิดขึ้นมากที่สุดไมไดเกิดจาก
การสอนในหองเรียน แตเกิดขึ้นจากคนที่ไดพูดคุยกัน ความรูที่เกิดขึ้นในสถานที่
ตาง ๆ ที่หลากหลายจึงเรียกวา “แหลงเรียนรู” หมายถึง สิ่งที่มีอยูในสังคมรอบ
ตัวเราที่เปนทั้งสิ่งมีชีวิต สิ่งที่ไมมีชีวิต และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งเปนแหลงความรู
ที่ทำใหคนในสังคมเกิดการเรียนรู และเกิดประสบการณในการเรียนรูอยางตอเนือ่ ง
แหลงเรียนรูในชุมชนมีอยูจำนวนมาก เชน แหลงเรียนรูเรื่อง วิถีชีวิต วัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ่น หรือการทองเที่ยว ฯลฯ

ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน หมายถึง
“สถานที่” ที่เปนศูนยกลางการจัดการเรียนรู เปนอีกรูปแบบหนึ่งของ
แหลงเรียนรูในชุมชน ที่ปจจุบันนิยมจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สงเสริมเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู ถายทอด แลกเปลี่ยน ประสบการณของคน
ในชุมชน เปนจุดถายทอดความรูไปยังผูที่สนใจภายนอกชุมชน และเปนแหลง
บริการชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
เนนถายทอดความรูเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน

การพัฒนาศูนย์เรียนรู ้
เพื ่ อ ให เ ป น แหล ง เรี ย นรู ท ี ่ ท ำให ค นในชุ ม ชน เกิ ด การเรี ย นรู และ
เกิดประสบการณในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนศูนยเรียนรูที่มีชีวิต ประกอบดวย
องคประกอบสำคัญ ดังนี้
๑. ขอมูล/ชุดความรู
หมายถึง ขอมูล หรือเรื่องราว หรือสิ่งที่ไดจากแหลงที่มาของความรู
มีการนำมาเรียบเรียง จัดการใหเปนระบบ เปนหมวดหมู (ฐานขอมูล) ที่สามารถ
ทำความเขาใจ ไดงายและพรอมตอการนำไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มพูนความรู
ประสบการณ ท ั ้ง ความรู  ท ี ่ ฝ ง อยู  ใ นคน ซึ ่ ง เป น ความรู  ท ี่ ไ ด จ ากประสบการณ
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พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคล เชน ทักษะในการทำงาน ความคิด
ทัศนคติ และความรูที่ชัดแจง ซึ่งเปนความรูที่เปนเหตุเปนผล ผานการวิเคราะห
สังเคราะหจนเปนหลักทั่วไป สามารถรวบรวมและถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี หนังสือ คูมือตาง ๆ
๒. ผูใหขอมูล/ผูถายทอด
หมายถึง บุคคลที่สามารถบอกเลา หรือถายทอดขอมูลชุดความรูนั้น ๆ
แกผูเรียนใหเกิดการเรียนรู เกิดความเขาใจ และสรางประสบการณได ผูใหขอมูล
ตองมีความเชี่ยวชาญ มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ถายทอดเปนอยางดี และสามารถ
นำเสนอเรื่องราวออกมาไดอยางนาสนใจ
๓. การออกแบบและการจัดลำดับ
หมายถึง ขั้นตอน วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู รูปแบบการเผยแพร
หรือการนำเสนอขอมูล เนื้อหาความรู มาถายทอดใหกับผูที่สนใจ เชน การลำดับ
เรื่องราวเหตุการณที่นำเสนอ การจัดทำกิจกรรมสาธิต เปนตน
๔. กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการที่จะทำใหเกิด การเรียนรู เชน
การจัดกิจกรรมที่เนนการเรียนรูจากการลงมือทำ การเรียนรูผานประสบการณจริง
จะชวยเสริมสรางทำใหผูเรียนเกิดทักษะ และสามารถนำความรูที่ไดไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันไดจริง
๕. สื่อการเรียนรู
หมายถึง สื่อรูปแบบตาง ๆ ที่ทำใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากกวา
การไดฟง บรรยายเพียงอยางเดียว เชน อุป กรณสาธิต สิ่งของจริง (ของจริง)
ปายขอมูล โมเดลจำลอง วีดีทัศน เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง สื่ออินเตอรแอคทีฟ
แอนิ เ มชั ่ น เกมมั ล ติ ม ี เ ดี ย เป น ต น การเลื อ กใช ส ื ่ อ การเรี ย นรู  ท ี ่ เ หมาะสม
กับกลุมเปาหมาย สัมพันธกับขอมูล จะชวยสรางความนาสนใจใหแหลงเรียนรู
และชวยสงเสริมการเรียนรูได
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๖. สถานที่
ควรใชสถานที่จริง หรือแหลงที่มาของความรู เปนสถานที่จัดการเรียนรู
เพราะจะสามารถเรียนรูไดจากสถานทีจ่ ริง ผูเรียนไดเรียนรูจากสภาพจริง ไมวาจะ
เปนที่บานของผูรู (ปราชญชุมชน) แปลงเกษตร ฟารม วัด ปา ฯลฯ โดยมีการปรับ
สภาพแวดลอมของแหลง เรียนรู ใหเปน หองเรียน ไมจำเปน ตองเรียนในห อ ง
ที่เปนทางการ แตถาหากแหลงเรียนรูไมสะดวกตอการจัดกระบวนการเรียนรู
ก็อาจใชสถานที่อื่นที่ใกลเคียง สรางบรรยากาศ หรือเอื้อตอการจัดการเรียนรู
๗. การบริหารจัดการ
แหลงเรียนรูจำเปนตองมีการบริหารจัดการที่เปนระบบชัดเจน เพื่อให
การดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูเปาหมายของแหลงเรียนรู
ดังนั้นจึงตองมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งการวางแผนการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัด การคณะทำงานที่ขับ เคลื่อนงานของแหลง เรียนรู การจัด การงบประมาณ
หรือแหลงที่มาของรายได
ข้อมูล/ชุด
ความรู ้
ผูใ้ ห้
ข้อมูล/ผู ้
ถ่ายทอด

การบริหาร
จัดการ

สถานที่

ศูนยเรียนรูที่มีชีวิต
กิจกรรมและ
กระบวนการ
เรียนรู ้

สื่อการ
เรียนรู ้
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แนวทางการดําเนิ นงานของฝ่ ายสนับสนุน
ระดับอำเภอ
1. สรางความเขาใจใหกับ พัฒ นากร ภาคีการพัฒ นา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูนำชุมชนและผูเกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนยเรียนรู
2. นำกระบวนการจั ด การความรู  ม าใช ใ นการทำงานและส ง เสริ ม
ใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเปนนักจัดการความรูชุมชน
3. จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนยเรียนรู ระดับอำเภอ
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทัศนศึกษา ดูงาน ศูนยเรียนรู
5. พัฒนา (ฝกอบรม) แกนนำและคณะกรรมการศูนยฯ
6. สรางเครือขายศูนยเรียนรู
7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ระดับจังหวัด
1. สรางความเขาใจกับเจาหนาที่จัง หวัด/อำเภอและภาคีการพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยเรียนรู
2. ประสานความรวมมือหนว ยงานระดับจังหวัดในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนยเรียนรู
3. นิเทศ ใหคำปรึกษา สนับสนุน วิชาการ เอกสาร ขอมูล และสื่อตาง ๆ
4. จัดระบบฐานขอมูล
5. สรางเครือขายศูนยเรียนรู
6. ติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน และชวยแกไขปญหา
7. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ระดับสวนกลาง (นโยบาย)
1. กำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินงาน และจัดสรรงบประมาณ
2. ประสานความรวมมือกับหนวยงานระดับกระทรวง
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3. ประสานความรวมมือและนโยบายกับกระทรวง ใหจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนงบประมาณใหชุมชนในการสง เสริมสนับสนุน
ศูนยเรียนรูชุมชน
4. ผลิตเอกสาร/คูมือ สื่อรูปแบบตาง ๆ
5. ประเมินผล ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมศูนยเรียนรู
6. เผยแพรประชาสัมพันธ
บทบาทพัฒนากรในการสงเสริมการดำเนินงานศูนยการเรียนรู
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
2. จัดเวทีเสริมสรางความรู แนวคิด หลักการ แกแกนนำ ผูนำชุมชน และ
ประชาชนทั ่ ว ไป เพื ่ อ กระตุ  น ให ช ุ ม ชนเกิ ด ความสนใจและเข า มามี ส  ว นร ว ม
ดำเนินงานและใชประโยชนศูนยเรียนรู
3. ศึกษาการดำเนินงานศูนยเรียนรูใหเขาใจอยางละเอียดเพื่อรวมกับ
ชุมชนกำหนดเปาหมายและแนวทางการขับเคลื่อนศูนยเรียนรู
4. เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู เสริมสรางความเขาใจ
แนวทางการดำเนินงานและการบริหารศูนยเรียนรู
5. ประสานเจาหนาที่ภาคีการพัฒนาในพื้นที่เพื่อหาแนวทางสนับสนุน
การดำเนินงานและปฏิบัติงานในลักษณะของทีมสนับสนุน
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ภาคผนวก

30

แนวทางการดำเนินงานศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

ป้ ายชื่อ
ศูนย์เรียนรู ้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ปายชื่อเปนสื่อหนึ่งที่ชวยประชาสัมพันธ สรางการรับรูกิจการตอสาธารณะ
การจัดทำปายชื่อศูนยเรียนรู “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ควรประกอบดวย
ขอมูลหลัก ดังนี้
๑. ชื่อศูนยเรียนรู ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน : ระดับ...
ระดับครัวเรือนตนแบบ (HLM) หรือ ระดับชุมชนตนแบบ (CLM)
๒. ชื่อ - ทีอ่ ยู เจาของแปลง
๓. โลโก (กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม)
ทั้งนี้ องคประกอบอื่น ๆ เชน ลักษณะตัวอักษร ขนาดและสีตัวอักษร
ขนาดป าย สี แ ละและวั สดุท ี ่ ใ ช ใ นการจั ด ทำป า ย ให ข ึ ้ น อยู  ก ับ ความตองการ
ดุลยพินิจและเจตนารมณของผูเกี่ยวของโดยใหคำนึงถึงความเหมาะสม นาสนใจ
และสอดคลองกับบริบทและภูมิสังคม
ภาพตัวอยางปายชื่อ
ศูนยเรียนรู โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
Logo จังหวัด หรือภาคีที่เกี่ยวของ

ศูนย์เรียนรู ้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

ระดับครัวเรื อนต้นแบบ (HLM) หรื อ ระดับชุมชนต้นแบบ (CLM)

นายโคก หนองนา

เลขที่ x หมูท่ ่ ี x ตําบล x อําเภอ x จังหวัด x
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