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1.ท่านได้ความรู้เกี่ยวกับหลักคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 

 ได้ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงจากปราชญ์และผูจ้ัดการปฏิบัติและ

ประสบการณ์ในชุมชน ซึ่งมจีุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของชุมชนแต่ละถ่ินได้แนวคิดในการ

จัดการเรียนการสอนของผู้เรียนและน าไปสง่เสรมิให้ชุมชนและภาคเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์และความรู้ร่วมกัน 

 หลักแนวคิดในการด าเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง 

 เข้าใจถึงหลักการคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นค่ัง ยั่งยืน และร่วมกันคิด ร่วมท า 

 ท าได้ ท าให้ครอบครัวมีความสุข 

 เข้าใจตนเอง พอประมาณตน ใช่ความรู้ เครือข่าย คิดริเริ่ม ให้ชีวิตเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีเหลือแจก และ

จ าหน่าย เพิม่รายได ้

 ให้เดินตามทางสายกลาง ในการด าเนินชีวิต 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นพไปสู่ความยั่งยืน เศรษฐกจิ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

 ได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสามารถน าไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ใน

การสอน และการใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเรือ่งการด ารงชีวิตของทุกคนเพื่อใหส้ามารถมีชีวิตอยู่ได้ ตามระดับ

รายได้ครัวเรือน โดยสามารถประยุกต์ได้ในทุกกจิกรรม 

 คือการอยู่อย่างมีเหตุผล ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีเหตุผล ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดกับอาชีพ 

 ผมได้รบัรู้และมานานแล้วเหมือนกัน 

 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างคุ้มค่าและสร้างทดแทน 

 ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียงคือ การเดินทางสายกลาง รูจ้ักจากเหตผุลปรบัเปลี่ยนเข้ากับวิถีชุมชน 

 ได้รับบ้างแต่ไม่ครบเพราะส่วนมากไม่ตามประเด็นและไม่ครอบคลุม ได้รบัความรู้เกี่ยวกับหลกัคิดหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงจากการน าเสนอแนวความคิดจากทีมงานอาชีวะทั้ง 10 แห่ง และเกิด

แนวคิด สิ่งดี ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันกับตนเอง ชุมชนได้ 



 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมีมากมายหลายอย่างมิใช่ มีแต่ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 

แต่ท าให้รู้ว่าการน าปราชญม์าถ่ายทอดความรู้กบัการน าวัฒนธรรมทอ้งถ่ินทางด้านบุคคลมาถ่ายทอด

ภูมิความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชนได้อย่างมากมายและถูกต้องอย่างแท้จริง รูจ้ักการพอประมาณต่าง ๆ 

รวมถึงชีวิตการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ให้ได้มนสภาพปัจจุบัน การปรบัตัว ให้เข้าสถานการณ์  

ได้รู้ถึงคุณค่าของคุณภาพชีวิตของตนเอง และสิง่ที่แวดล้อมตัวเราด้วยใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มี

ความสุขด้วยความพอเพียงด้วยการเกิดความพึงพอใจ 

 ต้องรูจ้ักการออม รู้จักการรับจ่ายจากรายได้และรายจ่ายประจ าวัน 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เป็นหลักปรัชญาทีส่ าคัญทีส่ามารถน ามาใช้ในการด ารงชีวิตในปัจจุบันได้

อย่างดี เป็นการใช้หลกัการของความพอประมาณ ความมีเหตุผล รูตัวตนของตนเอง เพื่อมาบรหิาร

จัดการตนเอง 

 หลักคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ดีเป็นศาสตร์พระราชา ที่ควรน้อมน ามาปฏิบัติ 

เป็นแนวคิดที่เมือ่น าทางปฏิบัติแล้วจะน าแนวทาง แก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความยากจน ความอด

ยาก การด ารงตนแห่งชีวิต ที่เรียบง่าย ค่อยเป็นค่อยไปลดความเสี่ยงต่าง ๆ มุ่งมั่นเอื้อเฟื้อแบ่งปัน มี

ความรักสมานสามัคคีเหลือกิน จงึค่อยจ าหน่าย หรือค่อยออกตลาดสากลต่อไปซึ่งน าไปสู้ ความมั่นคง 

มั่งค่ัง และยัง่ยืนของเกษตรกรของประเทศชาติต่อไป 

 ได้ความรู้ หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า ลดรายจ่าย เพื่อรายได้ 

ลดอาหารทีจ่ าเป็น เสื้อผ้าดูราคา  

 ได้รู้จักหลักคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง น ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ ให้ครอบครัว และชุมชนมีความสุข และสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง ยั่งยืน 

 ความรู้และหลักคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 นั้นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ด าเนินกจิกรรม

ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว แต่ต้องเน้นให้อย่าลมืตน มีความพอประมาณ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี และ

วัฒนธรรมของคนไทยบางเรือ่งถูกลืมไป เช่น วัฒนธรรมการกิน 

 ได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ในหลกัคิดในการปรับใช้ชีวิตในแนวหลักคิดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงเพื่อน าไปปรับใช้ในสถานศึกษาต่อไปและน าไปปรับปรุงโครงการพฒันาเฉพาะด้าน 

 การเดินตามศาสตร์ พระราชา ใช้ชีวิต อย่างพอเพียง ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ตามอัตภาพ 

 ได้รับความรู้ในการอบรมในครัง้นี้จากท่านวิทยากรเกี่ยวกบัหลักคิดเศรษฐกจิพอเพียงหลายอย่างท าให้

ผมหูตาสว่างขึ้นก่อนตัดสินใจท าอะไรต้องคิดให้รอบคอบมีเหตุมีผลมีภูมิคุม้กันการแบ่งพื้นที่เป็น

สัดส่วนในการท าการเกษตรโดยปลูกทกุอย่างทีก่ิน 

 มคีวามรู้เกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากขึ้น มันเป็นเรื่องใกล้ตัว ท าไม่ยาก ทุกสาขา

อาชีพท าได้ ไม่ว่าด้านเกษตร ด้านแปรรปู ด้านท่องเที่ยว อื่น ๆ 



 จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ท าให้เข้าใจเกี่ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ซึ่งสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปพฒันาในชุมชนและได้เข้าใจเกี่ยวกบัการจัดเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งไดร้ับรู้จาก

การแชร์ประสบการณ์ของแต่ละจงัหวัด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ความรู้กบัชุมชนใน

เรื่องของของเศรษฐกจิพอเพียงและการบรูณาการตอ่ยอดจากกลุ่มที่อยู่ในชุมชน 

 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ มาให้ความรู้กับตัวเองให้ความรูก้ับตัวเองให้ความรู้กับ

ชุมชนต้องการใหทุ้กคนประกอบอาชีพได้อย่างยัง่ยืน ใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด

ตามก าลังของบุคคลนั้น การน าเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ามาใช้ท าให้การจัดการบรหิารเรือ่ง ดิน น้ า เป็น

สัดส่วนง่ายต่อการท าเกษตร 

 ได้รับความรู้และแนวคิดในหลักปรัชญาเศรษฐกจิอย่างชัดเจน เข้าใจ ความหมาย แนวคิด แนวปฏิบัติ

ของทฤษฎีได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้น าความรู้ที่ได้ ไปกระจายความรู้ ให้แก่ชุมชน

และสงัคม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ท่านเขา้ใจการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างไรบา้ง 

 เกษตรทฤษฎีใหมเ่ป็นการบรหิารจัดการพื้นที่-น้ า เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดน าไปสูเ่ศรษฐกจิพอเพียง

อย่างยั่งยืน การจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 30:30:30 ท านาปลูกขา้วไว้กินเอง (30%) ปลูกไมผ้ลไม้ยืนต้น

(30%) สระน้ า (30%) ที่อยู่อาศัย โรงเรือน พืชผกัสวนครัว เลี้ยงสัตว์ (10%) ข้ึนอยู่กับลักษณะพื้นที่

และบริบทชุมชน 

 การจัดแบ่งพื้นที่ในการท าการเกษตรให้เป็นสัดส่วนและมีความเอื้อเฟื้อซึง่กันและกัน 

  แปรรูปผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบในหมู่บ้าน เพื่อท าแปรรปูสูห่มูบ่้าน ชุมชน เสริมรายได้ 

 การที่ใช้ชีวิตพอเพียง รู้ตนเอง พอประมาณไม่ฟุ่มเฟือย ท าให้ชีวิตมีความสุข ไม่เครียด 

 การจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดระบบแปลงเกษตรใหส้มดุลตามหลกัปรัชญาและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

และมีความพอเพียง 

 เป็นการท าเกษตรตามแนว ร.9 ในการจัดการพื้นที่ พืช สัตว์ และน้ า ในการท าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน 

 ความเข้าใจในการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างชัดเจน เข้าใจ ความหมาย หลักการของทฤษฎีได้ดี

มาก 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการด าเนินการใช้ชีวิตโดยมีการพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีการจัดการแบ่ง

พื้นที่ส าหรบัผลิตผล เพื่อการด ารงชีวิต ปลุกข้าว พืชผัก เลี้ยงสัตว์ 

 การท าเกษตรแบบใช้หลักวิชาการเข้ามาประกอบ และที่อยา่งมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันและสามารถ

ท าได้แบบต่อเนือ่ง 

 ได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องยืนยันว่าว่าเป็นทางเลือกที่ดทีี่สุดและมกีารตอบรับจากชุมชนอย่างดี 

 การพึ่งพาธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลอ้ม ปรับปรุง เพิ่มผลผล 

 เกษตรทฤษฎี คือ อาชีพที่วางแผนอย่างเป็นระบบผสมผสานองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน จาก

วิชาการ ควรเป็นอยู่อย่างพึ่งพาตนเอง 

 เข้าใจในหลักการของโครงการแต่ในแนวปฏิบัติของโครงการผมว่ายังไม่ครบตามหลักทฤษฎีใหม่ 

 เข้าใจว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นวิธีการใหม่ ๆ ทีจ่ะท าให้เกิดแนวคิดในการปรบัใช้ความรู้เพื่อการเรียนรู้

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีข้ึนและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่ดีข้ึน 

 เข้าใจว่า เกษตรทีม่ีอยู่บอกความรู้ใหม่เข้าไป ท าใหเ้กิดทฤษฎีใหม่ๆ ของใหม่น าไปสูอ่งค์ความรู้ ด้าน

ต่าง ๆ ด้านนวัตกรรม 



 ท าเกษตรอย่างพอเพียง เลือกวัตถุดิบที่มีในชุมชน เหลือจากจ าหน่าย เพื่อเพิ่มคุณค่าทางผลิตผล 

 การเกษตรต้องมีผลถึงการที่มรีายได้และพึ่งพาตนเองได ้

 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการผสมผสานแนวคิดการกระท าเกษตรแบบดัง่เดิมให้เกิดผลประโยชน์มาก

ที่สุดในพื้นทีท่ี่มีอยูเ่ท่าเดมิ รวมถึงการคิดน านวัตกรรมเข้ามาเสริมในภาคเกษตร ใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลง และสร้างมลูค่าให้กบัภาคเกษตร 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่พระองค์ท่าน รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่พกสานิกร เกษตรไทย

ในการด าเนินชีวิตในการจัดการที่ดิน และการจัดการด าเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ โดยทรงพระราชทาน

การใช้พื้นที่ เป็นสัดส่วน 30:30:30:10 

 การจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าใจเรื่องหลกัคิดทฤษฎีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

 การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการท าเกษตรแปลงใหญ่ พื้นทีเ่ป็นสัดส่วน 30:30:30:10 เพื่อน าไปใช้กับ

ชุมชนให้มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

 เกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นแนวทางในการวางแผนใช้ชีวิต แบบมีหลกัในการดูแลตนเองการบริหารขัดการ

เพื่อให้ด ารงชีวิตให้มีกิน มีใช้อย่างพอเพียง 

 เกษตรทฤษฎีใหมเ่ป็นการจัดการพื้นที่/อาชีพ ที่มีอยู่แล้วโดยอาศัยธรรมชาติ และ บรบิทของชุมชน 

เป็นการพึ่งพาตัวเอง ซึง่ยั่งยืนและมีความเข้มแข็งของชุมชนและตนเอง 

 เกษตรกรทฤษฎีใหม่การท าเกษตรแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนโดยการจัดการบริเวณพื้นทีอ่อกเป็นส่วน 

30:30:30:10 

 การจัดสรรพื้นทีท่ ากินใหเ้หมาะสม โดยการประยุกต์ใช้พื้นทีต่ามลักษณะภูมิประเทศ 

 เกษตรทฤษฎีใหม่นบัว่าเป็นเรือ่งที่ดมีาก เพราะเราท าทกุอยา่งได้เองไม่ต้องไปพึง่ภายนอก ไม่ว่าด้าน

อาหาร ไม่ว่าด้านพลงังาน ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 

 การจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ ควรมีความเข้าใจว่า จะต้องจัดการ เรือ่ง น้ า ดิน(เนื้อที)่ สิ่งมีชีวิต (พืช

,สัตว์) และสิ่งไม่มีชีวิต ให้มีความลงตัว ยึดหลักธรรมชาติเปน็ที่ตั้ง 

 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรูเ้รื่องมาตรฐาน ความปลอดภัยและการรบัรองผลิตภัณฑ์ 

 การจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ จะต้องมีการจัดสัดส่วนของพื้นที่ เป็น  30:30:30:10 มีแหล่งน้ า มีพืช

สวนพืชไร่ มีสัตว์เลี้ยงและมีนาข้าว และที่อยู่อาศัย หากจัดการได้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องซื้อ

หรือมีค่าใช้จ่าย มีความสารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเอง 

 การจัดการพื้นที่เกษตรให้ได้ประโยชน์สงูสุด 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ คือการต่อยอดจากหลักความพอเพียง และคงอยู่ให้ความพอเพียงโดยยงัคงความ

สมดุลในการด าเนินชีวิต 



 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชด าริของ ร.9 เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมี

อาชีพที่ยั่งยืนโดยการแบ่งที่ดินเป็นส่วน ๆ 30:30:30:1 

 ลดต้นทุนรายจ่าย เพิ่มรายได้ อยู่ดีกินด ี

 ที่มาของทฤษฎีใหม่ ร.9 ให้เป็นแนวทางแก้ปญัหาด้านการเกษตรแก่เกษตรเริม่แรกแก้ปัญหาใหก้ับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีท่ าการเกษตรประสบปัญหาเรื่องดิน น้ า ที่มีพื้นที่ไม่เหมาะสมต่ออาชีพ

เกษตร จงึเกิดหลกัการทฤษฎีใหม่ 30:30:30:10 ขุดแหล่งน้ า 30 % เพื่อให้มีน้ าใช้การท าเกษตรให้ทัง้

ปี ป่า  30 %  ท านา ให้มีข้าวกินในครัวตลอดทั้งปี (ท านาปี) 10% ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ 

เป้าหมายหลักพื้นที่ต้องไม่อยู่ในเขตชลประทาน เมื่อน าทฤษฎีใหม่มาใช้ทั้งประเทศกเ็ลยกอ่เกิดปรบั

ทฤษฎี เพื่อให้ท าเกิดได้แต่ละภาค พื้นที่ ต้องปรบัตัวจงึหลุดหลักการทฤษฎีใหม่ของ ร.9 ไปอย่างน่า

เป็นห่วง เช่น “หนอง นาป่าโคด” พื้นที่นาลุม่ “ร่องคู สวน บ้านคอกสัตว์ “เกษตรชาวสวน ซึ่ง

กิจกรรมที่ท านาไม่ใช่รปูแบบทฤษฎีใหม่ แต่จะเป็นเกษตรผสมผสาน มากกว่า หรือ เป็นรปูแบบ

เศรษฐกจิพอเพียง จะตรงเป้ากว่า 

 การเกษตรทฤษฎีใหม่ น่าจะ เป็นเกษตรพื้นที่เพื่อการอยูอ่าศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยแบง่พื้นที่

ออกเป็นส่วน ๆ ไม่ท าการเกษตรเชิงเดี่ยว มีการบริหารจัดการน้ า และการจัดการด้านเกษตร 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ได้เกิดประโยชน์สงูสุด เพือ่ใช้ พื้นที่ท าการเกษตร

ให้ได้ประสิทธิภาพ เต็มพื้นที ่

 ให้มีน้องในชุมชนท าเกษตรแบบผสมผสานและแปรรูปผสมผสาน 

 การจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แนวทางที่ยัง่ยืน และเป็นแนวทางหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

แก้ปัญหาด้านเกษตรที่ปลูกพืช ซ้ าซากโดยแบ่งพื้นที่ท าการเกษตรออกเป็นส่วน ๆ 4 ส่วน 

 ตามหัวเรือ่งช่ือโครงการที่ก าหนดมา การผมคิดว่า ไม่ตรงกบัหลักการคิด ควรจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

คิดว่า น่าเปลี่ยนช่ือโครงการใหม่ว่า การเกษตรผสมผสาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 ทฤษฎีใหม่การเกษตร หลักการใช้ 30:30:30:10 ปรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง หลกัของเกษตร

ทฤษฎีใหม่ท าให้การใช้พื้นที่อย่างเป็นประโยชน์คุ้มค่าที่สุด 

 

 

 

 

 



3.ท่านคิดว่าท่านจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ในครัง้นี้ไปใช้ในชมุชนอยา่งไรบา้ง 

 น าความรู้ที่ได้รับไปแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับชุมชนพาไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่

เข้มแข็งเพือ่ให้เกิดแนวคิดและแรงผลักดันใหเ้ป็นต้นแบบทีป่ระสบความส าเรจ็ 

 เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ สูเ่กษตรกรเป้าหมาย หรือชุมชนกลุ่มเป้าหมายใหม้ี

ความยั่งยืน 

 ความรู้ที่ได้จากการอบรมประสบการณ์ในครัง้นี้ จะไปเผยแพร่สู่ชุมชน 

 การท างานของภาครัฐใหม้ีเอกสารเนื้อหากรอบกิจกรรมโครงการให้ชัดเจน เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมได้เรียนรู้

แนวทางด าเนินงาน 

 น าความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ ร่วมกับเครือข่ายในชุมชนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คิด

ริเริ่ม สิ่งใหม่ ๆ ใหเ้พิ่มมูลค่ามากขึ้น มีรายได้ 

 น าความรู้ไปถ่ายทอด ต่อชุมชน และผู้ทีส่นใจ ในสิง่ทีเ่ขาต้องการให้มีความรู้และมรีายได้เพิ่มข้ึน 

 สามารถรับความรู้ไปใช้ในการสอน และปฏิบัติตนในโดยใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 การน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วมประชุม เพื่อการด าเนินโครงการ ได้พิจารณาจาก ความ

ต้องการของชุมชนเป็นหลกัเพือ่ให้กจิกรรมต่าง ๆส าเรจ็เรียบร้อย 

 การท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย สร้างความเข้าใจ พยายามแก้ปัญหา และป้องกันและพฒันาทาง

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 จะขยายเครอืข่ายเนื่องจากเมื่อกอ่นท าคนเดียว ตอนนี้มีทางวิทยาลัยเกษตร และกศน. มาร่วมท า

กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ มีผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการสง่เสริมสนบัสนุนวิชาการให้ประชาชนได้ 

 การพัฒนาเกษตรให้เหมาะสม และเพิม่คุณค่า ลดต้นทุน 

 น าไปพัฒนาต่อยอดโครงการและ เสริมสร้างสิง่ที่เป็นอุปสรรคต่ออาชีพ โดยการขอความสนับสนุน

แนะน าจากเครือข่าย เกษตร และ กศน. 

 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ทีม่ีน าไปใช้ในการต่อยอดให้ชุมชนในเรื่องของการลดต้นทุนและ

เพิ่มผลผลิต 

 จะน าความรู้ที่ได้ไปปรบัใช้ในชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคี เพื่อให้ชุมชนได้

มีการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 น าไปถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจให้กับชุมชน ใหรู้้ว่ามกีารใช้เพาะปลูก การเกษตรเลี้ยงสัตว์เพียง

อย่างที่เข้าใจ มีมากกว่าน้ัน ทุกอย่างในชีวิตประจ าวันล้วนแล้วแต่เป็นเศรษฐกจิพอเพียงตามเกษตร

ทฤษฎีใหม่รวมไปจนถึงประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ หากจะน าเศรษฐกจิที่ใช้ต้องค านึงถึงวัฒนธรรมใน

ท้องถ่ินของตนเองด้วย 



 คิดว่าน าความรู้ที่ได้ เผยแพร่ชุมชนเพื่อความยัง่ยืนด้วยการถ่ายทอดสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและเครอืข่าย 

 น าความรู้ที่ได้รับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กบัชุมชนทั้งหลกัการปฏิบัติและการน าความรูสู้่ชุมชน 

 ให้ความรู้และกระท าใหเ้ห็นว่าการท างานเกษตรสามารถพึง่พาตนเองได้ 

 คิดว่าจะน าความรู้ในครั้งนี้ไปขยายสู่ชุมชนได้มาก เพราะแนวคิดจาก ปราชญ์ จากผู้รู้ จากวิทยากร 

ล้วนเป็นแนวทางที่ดี สามารถน าไปปฏิบัติให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ 

  จะน าความรู้ปราบการณ์และพลังกายพลงัใจออกไปสู้เกษตรกรในชุมชน โดยการพูดคุยและน าแกน

น าให้ดูและช่วยแจกต้นกล้าหรือจุลินทรีย ์

 น าความรู้และประสบการณ์ได้ในครั้งนีป้รบัใช้ในการด าเนินชีวิต 

 จะน าความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ไปใช้เผยแพร่ยังหมู่บ้านและชุมชน ให้รู้จกัคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และ น าไปปฏิบัติมนชุมชนด้วย 

 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนและเผยแพร่ใหก้ับผู้เรียน 

 น าไปประชุมช้ีแจงกลุ่มบุคคลเป้าหมายและด าเนินกิจกรรมในพื้นที่พร้อมทัง้ติดตามและประเมินผล 

  จ าน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ในชุมชนในด้านการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงในวิถี

ชุมชน 

  ได้แนวคิดหลากหลายอาชีพ หลากหลายความรู้ จากการแชร์ประสบการณ์ซึง่แต่ละองค์ความรูม้ี

ความแตกต่างกัน เราสามารถน าไปเป็นแนวทางให้กบัชุมชนได้ 

  คิดว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กบัคนในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง

และตัวเองตอ้งท าให้เป็นตัวอย่างก่อน 

 จากประสบการณ์ทีผ่่านมาและครั้งนี้ ต้องน าไปใช้ในชุมชนของตัวเอง ได้ประโยชน์สงูสุด เน้น พอยู่ 

พอกิน อยู่ดี กินดี มั่งมี ศรีสุข 

  ผลิตภัณฑ์มีการแข่งขันในท้องตลาดทีสู่ง เกษตรกรชุมชนจะแข่งขันทางตลาดได้จะต้องได้รบัการ

รับรองและมมีาตรฐานสินค้าจากหน่วยงาน 

 น าไปให้ความรู้และเผยแพร่ ให้ชุมชนสามารถด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีความมุ่งมั่นที่จะแกป้ัญหาและพัฒนาชุมชน 

 น าความรู้ที่ได้รับลงไปพัฒนาให้ชุมชนมีความรู้ มีอาชีพและมีรายได้ ท าให้มีกจิกรรมที่ต่อเนื่องและ

พัฒนาอยู่เสมอ 

 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินกจิกรรม โครงการของชุมชนเพื่อใหเ้กิดอาชีพที่ยัง่ยืน ประชาชนมี

รายได้เสริม มีกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ต่อยอดเพิ่มเติม ชักชวน ชักจูง แนะน า 



 ครูจะน าความรูท้ี่ได้ครั้งนี้ไปสู่ชุมชนโดยการประสานงานกับ กศน.ต าบลและปราชญ์ชาวบ้าน การให้

ความรู้และถึงกลุ่มในการท าโครงการกาสมาชิกในต าบล/ชุมชน 

 ประสบการณ์และสาเหตุที่ได้ สามารถน าไปถ่ายทอดให้ความรู้ การน าไปปฏิบัติใหเ้กิดประโยชน์แก่

ตนเองและชุมชนให้เข้มแข็งยัง่ยืน 

 ให้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพึง่พาตนเอง 

 จะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรบัใช้กับชุมชน คือ จะน าไปเผยแพร่ ใหป้ระชาชนมี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักเศรษฐกจิพอเพียง และสามารถน าไปใช้ใน

ครัวเรือนได้มรีายได้เพิ่มข้ึน ลดรายจ่าย 

 จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดว่าสามารถน าความรู้จากการประชุมในครัง้นี้ ไปประยุกต์ใช้กับ

การด าเนินโครงการได้ในการด ี

 น าความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้ชุมชนไปประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบ้านได้รู้และทราบกบัหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง น าความรู้ไปใช้ในการประชุมชาวบ้านของแต่ละครัง้ เน้นเรื่องความพอเยงปรับใช้

กับตัวเองและครอบครัวกอ่น การน าปญัหาครัวเรือน การออม การมเีหตมุีผล มีประสบการณ์น าสู่การ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ การมีเหตุมผีลในการท ากจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. แล้วท่านอยากจะฝากไปบอกวิทยากรและทีมงานในเรือ่งอะไรบ้าง 

 โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนถ้าผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญและน าไป

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยัง่ยืน มีการรวมกลุ่มเพื่อใหก้ารช่วยเหลอืด้วยการผลิตสินค้าและการตลาด มีการ

ท าอย่างต่อเนือ่งและยั่งยืน 

 ควรวางแผนการนเิทศติดตามเป็นระยะ ๆ 

 ขอบคุณท่าน อ.วิทยาลัยและท่านวิทยากร ที่ได้น าความรู้ในครั้งนี ้

 วิทยากรมีความชัดเจน อธิบายได้ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ชัดเจนผูป้ฏิบัติกจ็ะชัดเจนและถ่ายทอดได้ 

ชัดเจน 

 เรื่อง การประสานงานกบั กศน.ใหห้ัวหน้าหน่วยศึกษา นิเทศส่วนกลางแจ้งมายงั จังหวัดต่าง ๆให้

จังหวัดแจง้ไปยงั กศน. ตามสายงานเพราะ กศน.ที่ไปติดต่อเขาไม่รู้เรือ่งจาก กอรมน. ร่วมกบัวิทยาลัย 

เข้า(กศน.) ข้ึนตรงกับจังหวัดน้ัน 

 ฝากบอกวิทยากรในการอบรม ซึ่งมที่านจะไปประเมินในแต่ละชุมชน โดยมีเกณฑก์ารประเมินใดบ้าง 

เป็นรปูแบบใด ในทิศทางใด 

 วิทยากรสามารถอธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย ทมีงานได้ด าเนนิงานและประสานงานได้เป็นอย่างด ี

 ควรหาผู้ทีป่ระสบความส าเรจ็ในการท างานตามแนวทางการท างาน 

 ควรจัดวิทยากรที่ประสบความส าเรจ็จากการปฏิบัติจริงมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 ติดตาม นิเทศ สนับสนุน 

 ฝากประชาสมัพันธ์ เรื่อง เด็กร ามโนราห์ สบืสานวัฒนธรรมตอน้ีมีเด็ก 20 คน แต่เราขาดเงินสนบัสนุน

เรื่องชุดมโนราห์ หากมีช่องทาง หรือมีผู้อปุการคุณ ท่านใดช่วยสนับสนุนก็ขอฝากด้วยนะค่ะ  

 ในเรื่องของงบประมาณและความรู้ทีอ่ยู่ในอาชีวะมาใช้อย่างเต็มที่ และสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 อยากฝากบอกวิทยากร และทีมงานว่าขอใหท้ีมงานวิทยากรได้มีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง ควร

กระตุ้น ช่วยเหลือ แนะน า ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจนและประชาชนมีประโยชน์

อย่างแท้จริง 

 เป็นกจิกรรมและโครงการที่ดเีห็นได้ชัดเจน ว่าควรเดินทางไปทิศทางอย่างไรและเป็นการยกระดับ

ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงให้เป็นสากลได้อย่างด ี

 ติดตาม สนับสนุน และเช่ือมโยง ช่วยเหลือแบบต่อเนื่อง 

 อยากให้ท าโครงการนี้ต่อยอดจนกว่าเกิดผลส าเร็จในโครงกา 

  ขอขอบคุณคณะทางทีมงานที่จัดโครงการนี้ข้ึนมา เพื่อสร้างรากฐานใหป้ระเทศมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

โดยเริ่มจากตนเองสู่ชุมชน และวิทยากรให้ความรู้ดีและเป็นกันเอง 



  ฝากวิทยากร ให้ความรูบู้รณาการรอบๆด้าน 

  ให้วิทยากรและทีมงานช่วยเรื่องบูรณาการชองหน่วยงานรบัผิดชอบใหท้ีมงานเบื่องล่างเข้าร่วมใน

ชุมชนด้วย จะได้พัฒนาร่วมกัน 

 อยากให้สง่เสรมิให้ครบทกุแหล่งเรียนรู้ และปราชญ์ แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงมมีากควรลง

ให้ถึงมากกว่าน้ี หน่วยงานใหญ่ข้างบนควรจะลงไปเองด้วย จะได้รู้ว่าขาดอะไร 

  ในการประชุมครั้งนี้วิทยากรได้และน ามาแนะแนวทางการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ปฏิบัตสิามารถ

น าไปใช้ได้อย่างเข้าใจ 

 อยากให้วิทยากรเน้นในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มากกว่าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหป้รบัเปลี่ยน

แนวความคิดปรับใช้ในชุมชน 

 เรื่องการส่งเสริมอาชีพ การปรับปรงุผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาดรวมทัง้จัดท าแหลง่ทุน เรื่อง

งบประมาณในการพฒันาแหลง่เรียนรู้ 

  อยากบอกวิทยากรว่าการจัดอบรมในครัง้นี้มปีระโยชนเ์ป็นอย่างมาก 

 อยากให้วิทยากร มีกิจกรรมของผูเ้ข้าอบรมใหม้ากกว่าน้ี เช่น ระดมสมอง บันเทิง น าเสนอ ออกฐาน 

กิจกรรมภาคกลางคืน 

 ขอบคุณท่านวิทยากรและทีมงานทุกท่านค่ะ 

 อยากได้ความจริงใจ การให้ไม่ต้องการสิง่ได้ตอบแทนสิ่งนี้ คือ ข้าราชการของพระราชา 

 การลงไปพื้นที่ และการด าเนินแผนงานวางไว้ 

 การลงพื้นที่และการด าเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ 

 ชอบโครงการนี้มาก  ของชมเชยทุกท่านค่ะ ยินดีที่ได้รูจ้ัก 

  โครงการอาชีวะพัฒนาฯเป็นโครงการที่รัฐบาลผ่าน คสช.ต่อให้ กอ.รมน. เข้าบรูณาการเพื่อให้ถึง

เกษตรกรในแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น ทีผ่่านมาบูรณาการผ่านงานผ่าน กศน.ไปนั้น กศน.

กลายเป็นจ่าเลยเศรษฐกจิพอเพียงไปแล้วเพราะ กอ.รมน. ตอกย้ าเสมอให้ กศน.ตัง้ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพียงทกุต าบลแล้ว สภาพจริงมีเพียงแต่ป้ายประจ าต าบลเท่านั้นเพราะ ถามกลบัหลาย

จังหวัดไมเ่คยเห็นบทบาทของ กอ.รมน.เลย จนถึงวันน้ี ท าเป็นผู้ก ากับ ติดตามการท างานของ

หน่วยงานอื่น หรอืก ากบั บังคับ หน่วยงาน ในฐานะเป็นครู สอศ. อาจจะเป็นจ าเลยของสงัคมจาก กอ.

รมน.เหมอืนกับกศน.อีหน่วยงานหนึ่งอีกงบที่ได้รบัดู มาก ใหญ่ แต่พอมองต้องสร้างชุมชน ต้อง

สมานฉันท์ และตอ้งแกป้ัญหาผู้มรีายได้น้อยอีก ดูแล้วว่าหนกัใจ 

 อยากจะบอกว่าทีมงานเกง่มากค่ะ หาสถานทีป่ระชุมได้ดี สะดวกสบายและอาหารอร่อย ทุกคนมี

ความเป็นกันเอง ปรึกษาได้ทุกเรื่องและแนะน าพวกเราได้ดีค่ะ กลับไปถึงบ้านคราวนี้น้ าหนักข้ึนแน่ ๆ 

 อยากให้ต่อยอดโครงการนี้ต่อไปจนกว่าโครงการนีเ้กิดผลส าเรจ็ 



 ในเรื่อง ระยะเวลา หรด าเนินการ ในของกิจกรรม ควรจะยืดเวลาในการด าเนินกิจกรรม ออกเป็น 4-6 

เดือน 

 วิทยากรและทีมงาน ให้วิทยากรให้ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมดว้ยและบูรณาการด้าน 4G หรือ Thailand 

4.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


