คำนำ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
ได้จัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา โดยได้ดาเนินการจัดทาแหล่งเรียนรู้บ้านพอเพียง
Model 30 ตารางวา ให้เป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดให้แก่ประชาชนตามแนว
ชายแดนที่ทาอาชีพทางด้านการเกษตรและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาหา
ความรู้และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต ให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับ
ครั ว เรื อน อีกทั้ง ยั ง เป็ น การสานสัมพัน ธ์เสริ มสร้ างความรั ก ความอบอุ่น ใน
ครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น

สำรบัญ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์การจัดทาโครงการ
เป้าหมายการดาเนินงาน
แนวคิดในการดาเนินงาน Model 30 ตารางวาง
หลักการปลูกพืชตามโครงการบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
คุณค่าการปลูกผัก Model 30 ตารางวา
ผลการดาเนินงาน
แปลงสาธิตการทาเกษตรธรรมชาติในสถานศึกษา
แปลงสาธิต ทดลอง การปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ
แปลงสาธิต ทดลอง การปลูกมะละกอฮอลแลนด์ด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ
แปลงสาธิต ทดลอง การปลูกกล้วยหอมทองด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ
ภำคผนวก
- การปลูกผักสมรม Model 30 ตารางวา
- ขั้นตอนการปลูกผักสมรม
- ประโยชน์ของการปลูกผักสมรม
- แผนผัง Model 30 ตารางวา
- 30 ตารางวา สู้วิกฤต Covid-19 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ประวัติผู้ออกแบบบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา
(นายสุวัฒน์ ชานาญกิจ)
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ควำมเป็นมำ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
ได้ดาเนิ นการจั ดทาโครงการเฉลิ มพระเกีย รติบ้านพอเพียงของครูศูนย์ฝึ ก
ชายแดนสุ ริ น ทร์ เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในวโรกาสพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่ หั วทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา โดยได้ดาเนินการจัดทาแหล่ ง
เรียนรู้บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย –
กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ , บุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นศูนย์
สาธิตและถ่ายทอดให้ แ ก่ป ระชาชนตามแนวชายแดนที่ ท าอาชีพ ทางด้า น
การเกษตร และประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และเผยแพร่ความรู้สู่
ชุมชน

วัตถุประสงค์กำรจัดทำโครงกำร
1. เพื่ อ น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจริงและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้ ประชาชนที่เข้าร่ ว มโครงการสามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพดีตามแนวทางปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
1. มีแหล่งเรียนรู้บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา ในพื้นที่
บริเวณชายแดนทั้ง 3 จังหวัด จานวน 31 แห่ง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และขยายผลด้านเกษตรธรรมชาติ
ในพื้นที่บริเวณชายแดน โดยให้ครู 1 คน ขยายผลต่อ 10 ครัวเรือน
รวมจานวน 270 ครัวเรือน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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แนวคิดในกำรดำเนินงำน Model 30 ตำรำงวำ
1. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
2. เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3. ประชาชนที่เข้าร่ว มโครงการสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือน (ผักสมรม อย่างน้อยจานวน 21 ชนิด)
4. ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาดู ง านของหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ แ ละ
เครือข่ายอื่นๆ
6. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาเกษตรกรรมใน
พื้นที่
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรธรรมชาติให้กับชุมชน
8. เพื่อ จั ดกิ จ กรมการเรี ย นรู้ แ ละขยายผลด้ านเกษตรธรรมชาติ
แนวทาง MOA ให้แก่ประชาชนพื้นที่บริเวณชายแดน
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กิจกรรมศึกษาดูงานภายในศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน
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หลักกำรปลูกพืชตำมโครงกำรบ้ำนพอเพียง
Model 30 ตำรำงวำ
1. หลักกำรปรับปรุงดิน
โดยให้ดินมีความอ่อนนุ่ม และมีอินทรียวัตถุในดินอย่างน้อย 10
เปอร์เซ็น ต์ เพื่อเรีย กให้ดินได้มีสิ่งที่มีชีวิตมาอาศัย เช่น จุลิ นทรีย์ ไส้เดือน
แมลงกระชอน จิ้งหรี ด กิ้งกือ และเพื่อช่ว ยในการระบายอากาศในรากพืช
รวมทั้งเพื่อเพิ่มฮอร์โมนให้แก่รากพืช พืชได้รับฮอร์โมนก็จะแข็งแรง มนุษย์
บริโภคพืชผักลักษณะนี้ก็จะแข็งแรงตามไปด้วย
2. ใช้วัสดุคลุมดินอย่ำงทั่วถึง
เพื่อลดการระเหยของน้ า และลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ช่วยให้สิ่งมีชีวิตในดินอยู่ได้ ประกอบกับทาให้ดินอ่อนนุ่มรากพืชจะได้ไปหา
อาหารตามธรรมชาติเองได้ลึกและไกล ลดรายจ่ายในการให้อาหารปุ๋ยแก่พืช
โดยหมั่นดูแลวันละอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อให้ความชื้นคงอยู่สภาพดีตลอดเวลา
ทั้งข้อ 1 และ 2 เป็นหลักการปรับปรุงดินเพื่อให้ดินมีพลัง

การห่มดิน หรือคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับดิน
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การห่มดิน หรือคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับดิน
3. ปลูกพืชตำมฤดูกำล
เลือกปลูกเฉพาะพืชผักตามฤดูกาล เพื่อให้พืชเจริญเติบโต
ได้เต็มที่ ลดอัตราโรคพืช ลดอัตราการใช้ปุ๋ย ยกเว้นผักบุ้งที่ปลูกได้ตลอดปี
มนุษย์บริโภคพืชผักตามฤดูกาลก็จะแข็งแรงมีสุขภาพดีและอายุยืน
4. ปลูกพืชหมุนเวียนไม่ซำแปลงเดิม
เนื่องจากพืชบางชนิดกินอาหารไม่เหมือนกัน มาก – น้อย
ต่างกัน พืชบางชนิดเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ยังเหลืออาหารในดินสาหรับพืช
ชนิดอื่นอยู่ แทบจะไม่ต้องให้ปุ๋ยเพิ่มเติม เช่น กรณีปลูกกะหล่าปลี คะน้า
เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วควรจะปลูกผักบุ้งได้เลย เนื่องจากผักบุ้งเป็นผักที่
ไม่ใช้ปุ๋ยมาก แต่ผักคะน้า ผักกะหล่าปลีเป็นพืชที่ใช้ปุ๋ยมาก
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5. อนุรักษ์แมลงและหนอน
แมลงและหนอนเป็ น พั น ธมิ ต รที่ ยิ่ ง ใหญ่ ม าช่ ว ยบริ ห าร
จัดการแปลงผัก ว่าพืชต้องการอะไร ขาดอะไร หรือเกินอะไร โดยใช้วิธี
สังเกตและการให้ ป ริมาณของปุ๋ ย ผู้ป ฏิบั ติงานต้องมีความจริงใจ และ
ความรักเอาใจใส่อย่างจริงใจ พืชก็จะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และเป็นผลดี
ต่อผู้ บริโ ภค ข้อ 3,4,5 เป็นการบริ ห ารจัดการตั้งแต่ผู้ บริหารทุกระดับ
จนถึงเจ้าหน้าที่แปลงต้องมีความจริงใจและมีจิตใจดี เมื่อจิตใจดีพืชก็จะ
เจริญเติบโตเต็มที่ ถ้าจิตใจไม่ดีพืชก็จะไม่เจริญเติบโตเต็มที่

การปรับปรุงดิน เพื่อช่วยในการระบายอากาศในรากพืช และรักษา
ห่วงโซ่อาหารในดิน
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ขันตอนกำรดำเนินงำน
1. ประชุม / วางแผนการดาเนินงานเพื่อรับทราบนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่
2. ลงพื้นที่รายงานตัวกับผู้นาชุมชน สารวจข้อมูลชุมชนเพื่อนา
ข้อมูลมาวางแผนการดาเนินงาน
3. จัดทาเวทีประชาคมเพื่อสารวจความต้องการของชุ มชนใน
การประกอบอาชีพเสริมรายได้ นาเสนอนโยบายการทาต้นแบบ Model 30 ตาราวาง
4. วางแผนการดาเนินงานในการคัดเลือกพื้นที่จัดทา Model 30
ตารางวา เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
5. ประชุมวางแผนเพื่อจัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
6. ดาเนินการตามโครงการ
7.ขยายผลโครงการสู่ ชุ ม ชน ครู 1 คน ต่ อ ประชาชน 10
ครัวเรือน
8. ติดตามและประเมินผลโครงการ

ประชุม / วางแผนการดาเนินงานเพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
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คุณค่าการปลูกผัก Model 30 ตารางวา
การปลู ก ผัก นอกจากจะใช้ แรงกายแล้ ว ยั ง ต้อ งใช้ แ รงใจ
(ทาด้ ว ยใจ) หมั่ น ดู แ ลรั ก ษาเอาใจใส่ พื ช ที่ เราปลู ก ก็ จ ะให้ ผ ลผลิ ต
สวยงามดังที่ตั้งใจ
มีความสุข
ลดรายจ่าย

สุขภาพแข็งแรง

บ้านพอเพียง
สร้างรายได้

Model 30

เพิ่มรายได้

ตารางวา
สานสัมพันธ์
ครอบครัว

สร้างงาน
รับประทานผักปลอดสารพิษ
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ผลการดาเนินงาน
การขยายผลการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
พืนที่ดำเนินงำน
จังหวัดสุรินทร์
- อาเภอพนมดงรัก
- อาเภอกาบเชิง
- อาเภอสังขะ
- อาเภอบัวเชด
จังหวัดบุรีรัมย์
- อาเภอโนนดินแดง
- อาเภอละหานทราย
- อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดศรีสะเกษ
- อาเภอภูสิงห์
- อาเภอขุขันธ์
- อาเภอขุนหาญ
- อาเภอกันทรลักษ์

จำนวน
แหล่งเรียนรู้
11
2
5
3
1
7
2
2
3
8
1
1
3
3

จำนวนขยำยผล
สู่ชุมชน เครือข่าย
(ครัวเรือน) (แห่ง)
120
2
30
1
50
30
1
10
70
20
20
20
90
2
10
20
1
30
30
1
รวมทังสิน

รวม
133 แห่ง
รพ. อาเภอพนมดงรัก
บริษัทไทยโพลิด จากัด

77 แห่ง

100
ที่ว่าการอาเภอขุขันธ์
ที่ว่าการอาเภอกันทรลักษ์

310 แห่ง
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แปลงสำธิตกำรทำเกษตรธรรมชำติในสถำนศึกษำ
การปลู ก ผั ก Model 30 ตารางวาตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง "เป็ น การน้ อ มน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตการอยู่
อย่ า ง “พอเพี ย ง” โดยการปลู ก ผั กสวนครั ว หลายๆ ชนิ ด ที่ ใช้ ป ระกอบ
อาหารอยู่ เป็ น ประจ าในพื้ น ที่ บ ริ เวณบ้ าน หรือ โรงเรี ยน โดยวิ ธี เกษตร
ธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น การลดรายจ่ า ยภายในครั ว เรื อ นและได้ บ ริ โ ภคผั ก ที่
ปลอดสารเคมี

ภาพกิจกรรมการปลูกผักในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และเกิดความรัก ความสามัคคี
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แปลงสำธิต ทดลอง กำรปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ
ศฝช. สุรินทร์ ได้นาหลักเกษตรธรรมชาติเรื่องการปรับปรุงดินโดย
การนาถั่วเขียวมาปลูกร่วมกับแปลงหน่อไม้ฝรั่ง จากผลการทดลองพบว่า
ดินมีความร่วนซุยเพิ่มมากขึ้น หน้าดินไม่แห้ง หน่อไม้ฝรั่งมีขนาดใหญ่ขึ้น
อวบยาวตรงอยู่ ใ นเกรดที่ ดี นอกจากนี้ ใ บของถั่ ว เขี ย วมี ข นาดกว้ า ง
ช่วยควบคุมวัชพืชได้ดี

แปลงสาธิต ทดลอง การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
12

แปลงสำธิต ทดลอง กำรปลูกมะละกอฮอลแลนด์ด้วยวิธีเกษตร
ธรรมชำติ
ศฝช. สุรินทร์ได้นาหลักเกษตรธรรมชาติเรื่องการปรับปรุงดินโดย
การนาถั่วเขียวมาปลูกร่วมกับมะละกอฮอลแลนด์ จากผลการทดลองพบว่า
หน้าดินไม่แห้ง ดินมีความร่วนซุยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากถั่วเขียวมีปมที่ราก
ซึ่ ง สามารถเปลี่ ย นไนโตรเจนในอากาศเป็ น ปุ๋ ย ไนเตรดให้ แ ก่ ดิ น และ
ต้นถั่วเขียวเอาไปใช้ได้

แปลงสาธิต ทดลอง การปลูกมะละกอฮอลแลนด์
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แปลงสำธิต ทดลอง กำรปลูกกล้วยหอมทองด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ
ศฝช. สุรินทร์ ใช้เทคนิคในการดูแลกล้วยหอม หลังจากปลูก
กล้วยประมาณ 5 เดือน ให้แต่งหน่อเพื่อให้ต้นแม่มีความสมบูรณ์ ต้องให้
น้าอย่างสม่าเสมอตลอดฤดูปลูก เมื่อหน้าดินแห้ง ต้องใช้ไม้ค้ายันหรือ
ดามกล้ ว ยทุ กต้ น ที่ ออกปลี แ ล้ ว เพื่ อ ป้ อ งกั นล าต้ นหั ก ล้ ม และตรวจดู
การค้ายันให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง

แปลงสาธิต ทดลอง การปลูกกล้วยหอมทอง
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ภาคผนวก

กำรปลูกผักสมรม Model 30 ตำรำงวำ
Model 30 ตารางวา เป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณที่อยู่
อาศัยให้เกิดประโยชน์ โดยใช้พื้นที่ขนาด 30 ตารางวา (10 x 12 เมตร)
ในการปลูกพืชผักสมรม / ผักพื้นบ้าน หรือผักที่ตนเองชอบรับประทาน
อย่างน้อย 21 ชนิด โดยใช้ “หลักเกษตรธรรมชาติ” ในการเพาะปลูก

ขันตอนกำรปลูกผักสมรม
1. เตรี ย มพื้ น ที่ ขนาด 30 ตารางวา ล้ อ มด้ ว ยสแลนสี ด า
เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้ามาทาลาย
2. เตรียมแปลงปลูกผัก โดยการขุดดิน 2 หน้าจอบ
3. ใส่ ปุ๋ ย หมั ก เกษตรธรรมชาติ (มู ล วั ว 4 : มู ล ไก่ 1)
คลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินในแปลงที่จะปลูก
4. ดาเนินการปลูกผักที่เตรียมไว้
5. ใช้ฟางหรือเศษใบไม้คลุมแปลง เพื่อรักษาความชื้นและ
ย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไป
6. ดู แลแปลงผั กโดยการรดน้ า ใส่ ปุ๋ ย ก าจั ดวั ชพื ช แมลง
ศัตรูพืช และสังเกตการเจริญเติบโตของพืช
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ประโยชน์ของกำรปลูกผักสมรม
1. ใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์
2. เกิดความสามัคคีแก่คนในครอบครัว
3. มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย เนื่องจากได้รับประทาน
ผักที่ปลอดสารพิษ
4. ลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

การปลูกผักสมรมง่าย ๆ ในพื้นที่ 30 ตารางวา
17

แผนผัง Model 30 ตำรำงวำ
โรงปุ๋ย

ผักตามฤดูกาล
ผัก
สม
รม
21
ชนิด

ผักตามฤดูกาล

ผักตามฤดูกาล

ผักสมรม 21 ชนิด

ศาลา
เรียน
รู้

บ่อ
กบ

** สงสัย หรือไม่ว่ ำ ทาไมต้อง 30 ตร.ว. เป็ นการทากิจกรรมเพื่อ สร้า งความรัก ความอบอุ่ น
ในครัวเรือน โดยแบ่งเป็น ดังนี้ 10 ตร.ว.แรกพ่อทา 10 ตร.ว.ที่สองแม่ทา 10 ตร.ว.ที่สามลูกทา ร่วมแรง
ร่วมใจประสานการทางานร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวให้มากยิ่งขึน้ และ
เป็นจุดขายทาให้คนทั่วไปสนใจ แปลงจริงๆ อาจไม่ต้องถึง 30 ตร.ว.ก็ได้ ทาเท่าที่มีที่ดิน หรืออาจจะ
มากกว่าก็ได้
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30 ตำรำงวำสู้วิกฤต Covid-19 ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
30 Square Meters Model
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ประวัติผู้ออกแบบบ้ำนพอเพียง Model 30 ตำรำงวำ
นายสุวัฒน์ ชานาญกิจ
เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2499
ณ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วุฒิกำรศึกษำ - กศ.บ. (บางแสน) พ.ศ. 2521
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) พ.ศ. 2550
- ศษ.ม. การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2552
- สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงของสานักงาน กศน.

ประวัติกำรทำงำน
- ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า อ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี
- เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 3 สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
- อาจารย์ 1 ระดับ 5 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
- ผู้ช่วยผู้อานวยการ กศน. จังหวัดตราด
- ผู้ช่วยผู้อานวยการ กศน. จังหวัดขอนแก่น
- ผู้ช่วยผู้อานวยการ กศน. จังหวัดอ่างทอง
- รก.หัวหน้าศูนย์ 1 ศบอ.ปักธงชัย
- หัวหน้าศูนย์ 2 ศบอ.ปักธงชัย
- ผู้อานวยการ ศบอ.ปักธงชัย
- ผู้อานวยการ ศบอ.โชคชัย
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ประวัติกำรทำงำน (ต่อ)
- ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
- ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
- ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
- ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
- ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ผลงำนที่เป็นเกียรติประวัติ
1. สร้ า งห้ อ งสมุ ด ประชาชนเฉลิ ม ราชกุ ม ารี อ าเภอปั ก ธงชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา เป็นลาดับที่ 63 ของประเทศ พร้อมทั้งอาคาร ศบอ. ห้องประชุม ,
โรงฝึกงานซึ่งตั้งอยู่ในกลางเมือง รวมที่ดินทรัพย์สินมูลค่าไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท
(ปี 2537- 2541) โดยมิใช่งบจากรัฐบาล
2. เป็ น ห้ อ งสมุ ด ประชาชนเฉลิ ม ราชกุ ม ารี ดี เ ด่ น ที่ 1 ปี พ.ศ.2547 ใน
ระดับประเทศ และดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2542
3. ศบอ. ปักธงชัย ดีเด่นเป็นที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2543
4. กศน. โชคชัยเดิมมีนักศึกษาสายสามัญ จานวน 900 คน มาปฏิบัติงาน
ภาคเรียนเดียวมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น เป็น 3,000 คน และยังได้เป็นสถานศึกษาดีเด่น
ของจังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2548
5. ได้ ส ร้ า งอาคารเอนกประสงค์ แ ละอาคารเรี ยนคอมพิว เตอร์ ที่ ศบอ.
โชคชัย ใช้งบบริจาคไม่น้อยกว่า 1,400,000บาท
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6. ทั้งที่ ศบอ.ปักธงชัย และศบอ.โชคชัย ได้คิดกิจกรรม กพช. โดยให้
นักศึกษาที่มาศึกษาสายสามัญทั้งระดับประถม และมัธยมศึกษาปลูกต้นไม้ยืนต้น
คนละ 4 ต้น เพื่อให้ ร่ มเงาและผลผลิ ต เช่น มะม่ว งป่า ขนุน มะพร้าว ไม้ป่า
ประเภทต่ า ง ๆ ๆลฯ เพื่ อถวายเป็ น พระราชกุ ศลให้ แ ก่ พระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว 1 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1 ต้น
และเพื่อมอบเป็นบุญกุศลให้แก่บิดา-มารดาของนักศึกษา คนละ 1 ต้น รวมเป็น
2 ต้ น ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า วได้ ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2538 จนถึ ง ปี
พ.ศ. 2552 ถ้านับต้นไม้ทั้งหมดแล้ว รวมหลายหมื่นต้น และมีผลผลิตออกมาเป็น
รูปธรรม ซึ่งกิจกรรม กพช. ดังกล่าวนี้จะเสริมสร้างในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ลดภาวะโลกร้อน
2) เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาและใช้ประโยชน์สาหรับนักศึกษาเอง
3) เป็นการเสริมสร้างนิสัยในการปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาให้ต้นไม้เจริญ
งอกงาม
4) เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ในเรื่องความชื่อสัตย์ เพราะนักศึกษา
ต้องปลูกจริ งมีภาพถ่าย มีการรายงานผล และคุณธรรมเรื่องการตรงต่อเวลา
นักศึกษาต้องส่งตามมติที่ประชุมกาหนด ซึ่งก่อนมีการปลูกต้องมีการเข้าค่าย
หรื ออบรมอย่ า งเข้ม งวดในเรื่ องต่า ง ใ เช่น ความจงรั ก ภัก ดีต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย์ ความเป็ น พสกนิ ก รที่ ดี ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
จริ ย ธรรม เช่ น การไหว้ การเดิ น การแสดงความคาราวะต่ อ ผู้ อาวุ โ สกว่ า
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วัยเดียวกันและวัยอ่อนกว่า การรับประทานอาหาร การแต่งกาย มารยาทการพูด
มารยาทในการฟังที่ดีและมารยาทอื่น ๆ และวาระต่างๆ ของชาติ เช่น วาระเรื่อง
การจราจร ยาเสพติด การตัดไม้ทาลายป่า การทาสายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นที่
ประจักษ์ว่าได้รับการพัฒนาและรับการศึกษาจาก "กศน."
7. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ได้พัฒนาเรื่อง
7.1 อาคารสถานที่ โดยได้ของบประมาณมาพัฒนาซ่อมแซมถนนและ
ไฟฟ้า มีมูลค่าสูงสุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา
7.2 คิดรูปแบบบ้านพอเพียง Model 30 ตาราวา โดยเริ่มดาเนินการทั้ง
3 จังหวัด คือ จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี และขยายผลไป
ยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยมีกองกาลังนาวิก โยธินกองทัพเรือ ให้ชุด
ประจาพื้นที่ชายแดนนาแนวคิดดังกล่าว ไปขยายผลให้ ชุมชนทุกชุมชน ในเขต
รับผิดชอบของกองกาลังนาวิกโยธิน ไปดาเนินการตามแนวชายแดนทั้งจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด
7.3 ของบประมาณจ้างเหมาบุคลากรจากสานักงาน กศน. ได้มากที่สุด
ถึง 17 อัตรา
7.4 พื้น ฟูพัฒ นาโครงการทับ ทิมสยาม 02 อาเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว จนได้รับพระราชทาน ส.ค.ส. จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
7.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เป็นแหล่งศึกษาดูงานและจัดระบบ ระเบียบ
การอาศัย อยู่ ใ นบ้ า นพัก ราชการ เพราะมีห ลายหน่ว ยงานเข้ า ไปอาศั ย อยู่ ใ น
บ้านพักของศูนย์ฝึกฯ สระแก้ว
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8. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
8.1 นาแนวคิดบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา เพื่อเฉลิมฉลอง
พระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ อยู่ หั ว มีพระชนมายุ 84
พรรษา ขยายผลไปทั้ง 3 จังหวัด จานวน 30 หมู่บ้านทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์
และศรีสะเกษ ได้รับการยอมรับและตอบสนองจากประชาชน เครือข่ายอย่างดี
8.2 นาการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง มาปลูกที่
สุรินทร์ เนื้อที่ประมาณ 150 ตารางวา โดยได้ผลผลิตวันละ 16 - 22 กิโลกรัม
ราคาประมาณ 1,600 - 2.200 บาท/วั น จนเป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ประเทศ
โดยเฉพาะกองทัพบก ได้มาติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้มา
ถ่ายทาวีดีทัศน์และรายงานขึ้นสู่หน่วยเหนือ
8.3 ได้นาพืชเชิงเดี่ยวๆ ได้แก่ มะละกอพันธ์ฮอลแลนด์และกล้วย
หอมทอง มาปลูกทดลองจนได้ผลผลิตที่น่าพอใจ (เพราะดินที่สุรินทร์เป็นดิน
ทราย) อินทรียวัตถุมีน้อย ได้พยายามปรับปรุงโดยใช้พืชตระกูล ถั่วถั่ว เขียว)
ปลูกแซมเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร โดยเฉพาะในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม
8.4 พัฒนาระบบน้าทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบ
สปริงเกอร์ทุกจุด
8.5 ของบประมาณในการขอซื้อรถแทรกเตอร์ จากสานักงาน กศน.
จานวน 1 คัน (850,000.-บาท)
8.6 ได้สร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มีพ ระชนมายุ 84 พรรษา และเป็ น
อาคารเรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ จากงบบริจาค มูลค่าไม่ต่ากว่า 250,000 บาท
โดยมี นายทรงคุณ พิทยาปรี ช านนท์ ประธานฝ่ายเกษตรธรรมชาติ มูล นิธิ
MOA ไทย มาเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ
24

8.7 ได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคง ของบประมาณสร้างหลุมหลบภัย
(บังเกอร์) มูลค่าไม่ต่ากว่า100,000.- บาท
8.8 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านสุชาติ ธาดารงเวช อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิกา รสส.สมบัติ ศรีสุรินทร์ และทานประเสริฐ บุญเรือง
เลขาธิการ กศน. ได้ไปเยี่ยมแนวคิดบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา และ
ท่ า นรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจ แปลงหน่ อ ไม้ ฝ รั่ ง และแปลงบ้ า นพอเพี ย ง
โดยเฉพาะบ่อเลี้ยงกบโดยวิธีธรรมชาติเป็นพิเศษ
8.9 ส.ส.สมบัติ ศรีสุรินทร์ ได้ให้เกียรติศูนย์ฝึกฯ สุรินทร์ ไปสร้าง
แหล่งเรียนรู้บ้านพอเพียง Model 30 ตาราวา ที่อาเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และขยายผลสู่ประชาชนในอาเภอสังขละ จนได้รับ
การยอมรั บ จากส่ ว นราชการและประชาชนเป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง มี นั ก เรี ย นและ
นักศึกษามาดูงานอย่างต่อเนื่อง
8.10 มีการติดตามงานของมูลนิธิ MOAประเทศญี่ปุ่น คือ นายอาเบะ
(ผู้ เ ซี่ ย วชาญของมู ล นิ ธิ MOA ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ ชื่ น ชมศู น ย์ ฝึ ก ฯสุ ริ น ทร์ ว่ า
สามารถขยายผลด้านเกษตรธรรมชาติ อย่างครอบคลุ มและทั่ว ถึงอย่ างเป็น
รูปธรรม และยังได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจะขอเป็นลูก
ศิษย์ ณ แปลงบ้านโคกเบง อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (นางมธุรส ไม้จันดี)
เป็น ผู้ รับ ผิ ดชอบ ซึ่งดิน ดังกล่ าวเป็ น ที่ไม่ ดี ไม่เหมาะส าหรับการปลู ก ผั ก แต่
นางมธุร ส ไม้ จั น ดี สามารถปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง ดิ น จนพื ช ผั กเจริญ งอกงามได้ ดี
ประกอบกับแมลงที่เป็นศัตรูพืชและเป็นมิตรกับ พืช สามารถควบคุมซึ่งกันและ
กันได้เป็นอย่างดี
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8.11 มีเงิน เข้ารายได้สถานศึกษาจากการจาหน่ายผลผลิตอย่างเป็น

รูปธรรม
8.12 ได้รับความเมตตาจากท่านประเสริฐ บุญเรื่อง เลขาธิการ กศน.
ได้ให้ศูนย์ฝึกฯสุรินทร์ จัดสถานที่อบรมผู้บริหาร กศน. ทั่วทั้งภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในการอบรมสัมมนาเรื่อง กศน.สู่อาเซียน ในปีงบประมาณ 2554
9. ศู น ย์ ฝึ ก และพั ฒ นาอาชี พ ราษฎรไทยบริ เ วณชายแดนมุ ก ดาหาร
( 1 ตุลาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 ( 1ปี 4 เดือน 16 วัน)
9.1 ได้ทาการพัฒนาปรับปรุงระบบน้า โดยสามารถใช้น้าจากแน้าโขง
มาใช้โดยตรงกับพืชผัก เดิมมีสระน้า 2 ลูก แต่จะกักน้าได้ระหว่างเดือนมิถุนายน
กันยายน หลังจากนั้นก็ไม่สมารณก็บกักน้าได้น้าจะแห้งลงหมด
9.2 ได้อบรมและพัฒนาบุคลากร โดยส่งไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกฯ
สุรินทร์ จานวน 3 วัน 2 คืน ในเรื่องการขยายผลเกษตรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
โครงการบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 85 พรรษา
93 ได้นาแนวคิดบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา มาเผยแพร่และ
ขยายผลที่ศูนย์ฝึกฯ มุกดาหาร อย่างเป็นรูปธรรมและชัดจน จนได้รับการยอมรับ
จากภาคราชการและนักธุรกิจอย่างกว้างขวางจนกระทั่งประธานบริหารโรงแรม
มุกดาหารแกรนด์ ได้ให้ความร่วมมือให้ไปปลูกผักในพื้นทีข่ องโรงแรม จานวน 2
แปลง เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางวา เป็นลักษณะ Contract Famming โดย
พืชผักทุกชนิดโรงแรมเป็นผู้ซื้อ และมีผู้มาศึกษาดูงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
กล่าวคือ ประชาชนที่มาพักหรือมาประชุม อบรมที่โรงแรมได้เห็นรูปแบบ
และนาไปประยุกด์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างกว้างขวาง
26

9.4 จัดแปลงสาธิต Model 30 ตารางวา ในบริเวณศูนย์ฝึกฯ
มุกดาหาร และรอบ ๆ อาคารหอประชุม มีพืขผักจาหน่าย มีรายได้เข้า
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการ และ
ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
9.5 ได้จัดทาแปลงสาธิตการปลูกหน่อไม้ฝรั่งพื้นที่จานวน 100 ตารางวา
มีผลผลิตออกมาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องอาชีพ มีเงิน
เข้ารายได้สถานศึกษาจากการจาหน่ายผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
9.6 ได้จัดทาแปลงสาธิตปลูกกุยช่าย (เพื่อทาเป็นกุยซ่ายขาว) โดยมี
ผลผลิตออกมาเป็นทีน่ ่าพอใจ
9.7 จัดทาแปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่ พื้นที่ประมาณ 20 ตารางวา อย่างเป็นรูปธรรมและสวยงาม
9.8 ประสานกับผู้รับเหมาที่สร้างเขือ่ นริมแม่น้าโขง คือ บริษัทเจนจิรา
ในการขอดินมาถมสระน้าบริเวณแปลงสาธิตปลูกหน่อไม้ฝรั่งและแปลงสาธิต
ปลู ก กุ ย ช่ า ย มี มู ล ค่ า ดิ น ถึ ง 275,000 บาท และได้ ข ยายแปลงสาธิ ต ปลู ก
หน่อไม้ฝรั่งและแปลงสาธิตปลูกกุยช่าย เพิ่มเติมจนเต็มเนื้อที่ ซึ่งพืชที่ปลูกใหม่
กาลังเจริญเติบโต
9.9 ได้สาธิตการปลูกพืชยืน ต้น แต่ทาลักษณะเป็นพืชกินใบ เช่น
มะรุมตัดยอด มะกรูดตัดยอด ทาเป็นลักษณะแปลงผัก
9.10 ได้ทาแปลงสาธิตการปลูกพริกไทย (เป็นพริกของคนไทยโบราณ
ซึ่งพริกที่ใช้ปัจจุบันเป็นพริกเทศ เช้ามาในสมัยรัชกาลที่ 1 จากทวีปอมริกาใต้
โดยหมอสอนศาสนานามาเผยแพร่) ข้อมูลโดย หม่อมราชวงค์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
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9.11 ได้สาธิตการปลูกถั่วพูตามเสา ทั้งใน Mode 30 ตารางวาและ
แปลงทั่ว ๆ ไป และแปลงด้านหลังอาคารพัสดุ
9.12 ได้มีการบริหารจัดการปุ๋ยอย่างเป็นรูปธรรม เพราะหัวใจของ
เกษตรธรรมชาตินั้น ปุย๋ เป็นหัวใจสาคัญในการปรับปรุงบารุงดิน ในระยะเริ่มแรก
ถ้าดินมีอินทรียวัตถุพอเพียงแล้วปุ๋ยจากมูลสัตว์ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนถึง
ระยะหนึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์เลย แต่ต้องมีองค์ควานรู้เรื่องเทคนิค
การปรับปรุงดินเทคนิคการปลูกพืชผักหมุนเวียน เทคนิคการปลูกพืชตระกูลถั่ว
9.13 ได้ให้ครูอาสาสมัคร กศน. ได้อาสาลงปฏิบัติงานและฝังตัวอยู่ใน
พื้นที่ ในปีงบประมาณ 2556 จานวน 7 คน คือ อาเภอน้ายืน อาเภอสิรินธร
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อาเภอหวานใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร อาเภอ
ธาตุพนม อาเภอเมือง อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ยังไม่
ถึง 1 เดือน ได้รับการตอบรับจากเครือข่ายและประชาชนอย่างดียิ่ง ในการ
นาเสนอบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา
9.14 ได้สาธิตการปลูกกล้วยหอมทอง โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ปรากฏ
ว่ากล้วยหอมทองได้เจริญเติบโตอย่างดี โดยใช้วิธียกร่องและปลูกถั่ว เขียวแซม
ทั้งแปลง คาคว่าไม่เกิน 3 เดือน จะได้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกล้วย
หอมทองนั้นมีสารอาหารสูงที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมีราคาค่อนข้างแพง
เหนือกล้วยชนิดอื่น ๆ
9.15 มีการสาธิตปลูกพืชแบบผสมผสาน โชน A และโซน B เพื่อสาธิต
การประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าและเหมาะสม
- โซน A ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ มะกรูดตัดใบ มะขามเปรี้ยว
มะพร้าวน้าหอมในร่อง
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-โซน B ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ ละมุด มะนาวด่านเกวียน
มะพร้าวน้าหอมในร่องซึ่งพืชดังกล่าวทั้งโซน Aและ B
9.16 พัฒนา สาธิตการปลูกพืชผักบริวณบ้านพักเกษตรกร
หรือ บ้า นพัก ครู ที่เข้ามาพั กอาศัย ในบริเวณสานักงาน และมี ผลผลิ ต
อย่างเป็นรูปธรรม
9.17 มีการสาธิตการปลูกไม้ประดับในกระถาง เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชน ได้นาไปประกอบอาชีพและสามารถ
สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ในลักษณะอาชีพกลางน้า ซึ่งปัจจุบันไม้
ดอกไม้ ป ระดั บ ในกระถาง มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ในการจั ด งาน
ประเภทต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานประดับอาคารสถานที่ต่าง ๆ
9.18 จั ด ฐานเรี ย นรู้ แ ปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร หมู อ บ
น้าผึ้งสูตรเวียดนามขนานแท้ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างดียิ่ง
ผูม้ าศึกษาเรียนรู้สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
9.19 ได้ พั ฒ นาระบบน้ าสปริ ง เกอร์ สู่ พื ช ผั ก และไม้ ป ระดั บ
ทุกชนิด โดยดึงน้าจากแม่น้าโขงมาใช้โดยตรงและทั่วถึง ทาให้พืชผัก
และไม้ประดับมีความเจริญเติโตอย่างเป็นรูปธรรม
9.20 มีการสาธิตปลูกมะพร้าวน้าหอมโดยใช้วิธีปลูก 1 หลุม 2 ต้น
เพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ประดับอีกทางหนึ่งโดยให้แต่ละต้นเอียงไป
ทางกรุงเทพมหานครและอีตันหนึ่งเอียงไปทางแขวงสะหวันนะเชต เป็น
ลักษณะแสดงออกถึงความสัมพันธภาพที่ดีงามของทั้งสองประเทศ
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9.21 ได้มอบหมายให้ครูทาโครงการบ้านพอเพียงของครูและบุคลากร
ทุกคนในศูนย์ฯ ปลูกพืชผักชนิดที่ตัวเองต้องการ ไว้สาหรับรับประทานเพื่อลด
รายจ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกวันตอนเย็นเวลา 15.00 -17.00 น,
ครูและเจ้าหน้าที่ต้องไปดูแลพืชผักที่ตนองปลูก พืชผักกาลังเจริญเติบโต และมี
บางส่วนต้องซ่อมแซมแก้ไข เนื่องจากดินเดิมเป็นดินเหนียวก้นสระน้า น้ามาใหม่
ยังไม่มีอินทรีย์วัตถุและอาหารของพืชอย่างพอเพียง
9.22 ได้ของบประมาณไปยัง สานักงาน กศน. และได้รับความเมตตา
จากสานักงาน กศน. จัดสรรงบประมาณ จานวน 650,00- บาท เป็นค่าขยายเขต
ไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง ซึ่งเดิมนั้นศูนย์ฝึกฯ ได้ใช้ไฟฟ้าจากศูนย์บริการสูบน้า
ด้ ว ยไฟฟ้ า กรมชลประทาน ซึ่ ง อนุ ค ราะที่ ใ ห้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า เพี ย ง 1 เฟส ท าให้
เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า ของศูนย์ฝึกฯ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เสียหายอยูเ่ ป็นประจา เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่พอเพียงและได้มีกระแสไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพีย ง ห้ องประชุมและส านั กงานให้ บ ริ การได้ อย่ างเต็ ม ศักยภาพ ซึ่ ง
ปัจจุบันห้องประชุมและสานักงานเปิดเครื่องปรับอากาศได้ทุกเครื่องแล้ว
9.23 ได้ติดตั้งระบบแสงสว่างในลานกลางแจ้ง จานวน 4 จุด โดยใช้
หลอดไฟสปอตไลท์ ชนิดประหยัดกระแสไฟฟ้า ทาให้จัดกิจกรรมในตอนกลางคืนได้
924 ได้พัฒนาข้าราชการครู พนักงานราชการครู ปวช. ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว ให้สานึกถึงอุดมการณ์ในการทาอาชีพนี้อย่างมีเกียรติและซื่อสัตย์
สุจริตรับผิดชอบ โดยได้มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นรูปรรรม โดยให้แนวคิด
ว่ามาอยู่ศูนย์ฝึกฯ มุกดาหาร อย่างคิดว่าศูนย์ฝึกฯ มุกดาหารจะให้อะไรแก่ท่าน
แต่จงคิดว่าจะทาอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศูนย์ฝึกฯ มุกดาหาร
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9.25 ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งในเรื่ อ งความขยั น อดทน อดออม
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กร
9.26 ย้ายเสาธงมาประจาไว้หน้า สานักงานอย่างสง่าผ่าเผย สวยงาม
และเชิญชวนให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เชิญธงชาติพร้อมผู้บริหารในวลา
08.00 น. ทุกวัน แม้แต่วันหยุดราชการก็มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องเวรให้เชิญ
ธงชาติ
9.27 ได้จัดทาป้ายคาขวัญต่างๆ เช่น ป้ายธรรมะ ป้ายจรรยาบรรณครู
ป้ า ยพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ป้ายแปลงสาธิตต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทาให้เกิดความ
สวยงามและเป็นองค์ความรู้แก่ผู้พบเห็น
9.28 ได้ระดมบุคลากรทุกคน ในการตกแต่ง รักษาความสะอาดของ
บริเวณสถานที่ และอาคารต่าง ๆ ให้ส วยงาม ประทับใจสาหรับผู้ มาพบเห็ น
พยายามให้เป็นสถานศึกษาที่มีชีวิต
9.29 มีระบบการรายงานผลของแปลงสาธิตต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
มีการรายงานผลทุก 15 วัน ทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะครู
อาสาสมัครฯ และครู ปวช. จะเขียน port folio ทุกวัน ครบ 1 เดือน จะส่งให้
ผู้บริหารได้รับทราบ
9.30 ได้มีการของบประมาณไปยังสานักงาน กสน. ในเรื่องการทา
กาแพงกันตลิ่งและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและย้ายดินเพื่อมาถมสระน้าที่เหลือ
อีก1 ลูก จานวนประมาณ 414,798.12 บาท เพื่อจะนาพื้นที่บริวณนี้มาเป็น
แหล่งเรียนรู้ เรื่อง การดูแลซ่อมบารุงละดูแลรักษารถยนต์ ซึ่งปัจจุบันศูน ย์ฝึก
มุกดาหาร ได้มีเครื่องมือประภทนี้อย่างพอเพียง เช่น การลงรถยนต์ การขัดสี
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การถ่ายน้ามันเครื่อง การซ่อมช่วงล่างฯลฯ ซึ่งเป็นอาชีพที่ขาดแคลนและใช้เวลา
ศึกษาฝึกปฏิบัติไม่นานก็จะมีอาชีพได้ เพราะรถยนต์เป็นปัจจัยที่สาคัญของ
ประชาชนคนไทย นับวันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับร้านบริการต่างๆ
เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์มีไม่เพียงพอ
9.31 พัฒนาระบบน้าประปาเพื่อให้ใช้อย่างพอเพียงและเป็นระบบ
และมีระบบสารองได้ใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดแคลน อย่างน้อย 3 วัน (ถ้าน้า
ประปาไม่ใหล แต่ถ้าน้าประปาไม่ไหลเกินกว่า 3 วัน ก็สามารถใช้น้าจากแม่น้า
โขงมาใช้ทดแทน (ชั่วคราว) น้าประปาได้
9.32 ได้ทาการพัฒนาปรับปรุงระบบน้า โดยสามารถใช้น้าจากแม่น้า
โขงมาใช้โ ดยตรงกับ พืช ผัก เดิม มีส ระน้ า 2 ลู ก แต่จะกักน้าได้ระหว่างเดือน
มิถุนายน - กันยายน 2556
9.33 ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างลานเอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา
ในวันที่ 28 กันยายน 2556 ได้ยอดเงินทั้งสิ้นจานวน 234,169.25 บาท โดย
ดาเนินการเทลานเอนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือได้เทพื้นศาลา
ร่วมใจเพิ่มเติมเพื่อจัดให้ดูสวยงาม เพราะพื้นเดิมแตกจากการทาเขื่อนริมแม่น้า
โขง และจัดพิธีเปิดป้ายลานเอนกประสค์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
9.34 จัดโครงการขยายผลโครงการบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา
กับเครือข่ายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จานวน
37 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นาไปดาเนินการในโรงเรียนของตน
เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในโรงเรียน นักเรียนจะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงเป็นกาลังของชาติ
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9.35 ผลงานบ้านพอเพียง Model ๓o ตารางวา และการทาปุ๋ยหมัก
ของศูนย์ฝึกฯ มุกดาหาร สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ น าไปจั ด ท าวี ดี ทั ศ น์ อ งค์ ค วามรู้ อ าชี พ
ของ กศน.อีสานในรูปแบบวีซีดีและเผยแพร่ทางเว็ปไชด์ www.youtube.com
ชื่อว่า ๓๐ ตารางวาบ้านพอเพียง ศฝช.มุกดาหาร ได้ที่ https://www.youtube
.com/watch?v=KOooxZ6Kb8I และการทาปุย๋ หมักธรรมชาติ ศฝช.มุกดาหาร
ที่ https://www.youtube.com/watch?v=LH-tMm8yymo
9.36 ได้ จั ดทาฐานหมูอบน้ าผึ้ งสู ตรเวียดนาม ซึ่งทาเตาอบหมู แบบ
ดั้งเดิม เพื่อสาธิตอาชีพการอบหมู ซึ่งสามารถนามาเป็นอาชีพเสริมจากการอบ
และรับอบโดยคิดเป็นรายตัว เฉลี่ยถ้ารับอบตกตัวละ 1,000 – 1,500 บาท โดย
เตาอบใช้อิฐแดงก่อและฉาบด้วยดินเหนียวผสมแกลบ ใช้อบหมูได้ถึงขนาด 90
กิโลกรัม และสูตรที่ใช้ในการหมักเป็นสูตรของชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ใน
จังหวัดมุกดาหาร
9.37 ได้มีการประสานมูลนิธิเอ็มโอเอไทยอย่างต่อเนื่องในการดาเนินการ
เรื่องเกษตรธรรมชาติเพื่อให้เห็นผล และให้เกิดมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ เพื่อ
สร้ า งความมั่ น ใจแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายและเป็ น ไปตามนโยบาย และจุด เน้ น การ
ดาเนิ น งานของส านั ก งาน กศน. และศูน ย์ ฝึ ก ฯ มุ กดาหารได้เ สนอขอรับ รอง
มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ กั บ ทางมู ล นิ ธิ เ อ็ ม โอเอไทยแล้ ว ก าลั ง รอรั บ การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอยู่
9.38 ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.ตั้งแต่การรับ
สมัครนักศึกษา ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จนมีนักศึกษาในพื้นที่จังหวัด
เลย 1 กลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ยังไม่สามารถทาได้ถึง รวมทั้งได้จัดกระบวนการเรียน
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การสอนให้ได้คุณภาพตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงาน กศน. โดยกาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง
เฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
9.39 ได้ ข ยายผลเกษตรธรรมชาติ สู่ กศน.อ าเภอ โดยร่ ว มมื อ กั บ
สานักงาน กศน.จังหวัดที่รับผิดชอบทั้ง 7 จังหวัด เพื่อขยายผลสู่ กศน.อาเภอที่
ดาเนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีงบประมาณ 2556 ดาเนินการได้ 3
อาเภอ คือ กศน.อาเภอหวานใหญ่, กศน.อาเภอคอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
กศน.อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
9.40 ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มรักห้วยแข้ จังหวัดมุกดาหาร ให้
ช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของประชาชนตามแนวห้วยแข้
เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม และธรรมชาติ
จากข้ อ 9.1 ถึ ง ข้ อ 9.40 เป็ น เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ น ายสุ วั ฒ น์
ชานาญกิจ ผู้อานวยการศูนย์ฝึก และพัฒนาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดน
มุกดาหาร ต้องพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้ ในเรื่องอาชีพ
และความมั่นคงของคุณภาพชีวิตของคนชายแดน และที่สาคัญที่สุดคือน้อมนา
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยเฉพาะ
โครงการบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา จะช่วยให้ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
ในครั ว เรื อนในเรื่ อ งอาหารเดือนละ 2,000 - 3,000 บาทต่อ เดือน และยัง มี
รายได้เสริมจากการจาหน่ายผลผลิต ประมาณเดือนละ 1,500 - 2,000 บาท
และที่สาคัญยังทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น กล่าวคือมีสุขภาพที่ดีจาก
การบริโภคพืชผักที่ปลูกเอง ซึ่งใน Model 30 ตารางวานั้นจะทาให้ผู้ดาเนินการ
มีพืชผักทุกชนิดทีใ่ ช้ประกอบอาหารในชีวิตประจาวัน และพืชตามฤดูกาล
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เพราะพืชผักนั้นปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ เน้นการให้อาหารทางรากเพราะ
รากนั้ น เป็ น ตั ว สร้ า งฮอร์ โ มนให้ พืช ในเมื่ อพื ช ได้รั บ ฮอร์ โ มนพืช ก็จ ะแข็ง แรง
เมื่อพืชแข็งแรงมนุษย์บริโภคพืชผักก็จะแข็งแรงไปด้วย ประกอบกับยังมีอาหาร
ประเภทโปรตีน จากกบที่เลี้ย งเองโดยวิธี ธรรมชาติ เพราะเป็ นที่ทราบดีว่ าใน
ปั จ จุ บั น ประชาชนได้ รั บ อาหารจากสารเคมี แ ละสารพิ ษ เป็ น ส่ ว นใหญ่ จ าก
ท้องตลาด ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรงเกิดโรคต่าง ๆ
ไม่สามารถจะประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างปกติ ทาให้เกิดปัญหาในการครองชีพ
ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และอนาคตจะเป็นปัญหาของประเทศชาติต่อไป
เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง ท าให้ นายสุ วั ฒ น์ ช านาญกิ จ ได้ คิ ด หาวิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้
ประชาชนได้ มี สุ ข ภาพดี ในเมื่ อ สุ ข ภาพดี ก็ ส ามารถมี สั ม มาอาชี พ ที่ ดี และ
เหมาะสมไม่เป็นที่เดือดร้อนของลูกหลานและเครือญาติ ซึ่งได้พัฒนากิจกรรม
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะเป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้ในเรื่องอาชีพต่างๆ
อย่างพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งศูนย์ฝึกฯ มุกดาหารนั้นรับผิดชอบประชาชนชายแดน 7 จังหวัด 34 อาเภอ
581 หมู่บ้าน ซึ่งหน้าที่ต่อไปก็คือนาองค์ความรู้ต่างๆ ของศูนย์ฝึกฯ มุกดาหาร
ไปสาธิ ต และเผยแพร่ ต ามจั งหวั ดต่ างๆ โดยครู ของศู นย์ ฝึ กฯ มุ กดาหารและ
เครือข่าย และอีกวิธีการหนึ่งก็นาประชาชนตามแนวชายแดนมาฝึกอบรม ฝึก
ปฏิบัติที่ศูนย์ฝึกฯ มุกดาหารเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นนาความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติ
ไปสู่การปฏิบตั ิในชีวิตจริง ในเมื่อศูนย์ฝึกฯ มุกดาหารได้สาธิตปฏิบัติเห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรมแล้ว ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ก็จะเกิดแก่ผู้พบเห็น และผู้นาไป
ปฏิบั ติ ขณะเดีย วกัน ศูน ย์ ฝึกฯ มุกดาหาร ก็ ได้ ทดลองวิจัยอย่างไม่มีที่สิ้ นสุ ด
เพราะอาชีพทุกอาชีพนั้นได้มีการพัฒนาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องแทบทุกอาชีพ
35

ประกอบกับหน้าที่และบทบาทของศูนย์ฝึกได้เน้นชัดเจนในเรื่องของความมั่นคง
แห่งชี วิ ต ตามแนวชายแดนและโครงการพระราชดาริต ามที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยของท่านจึงได้ให้ความสาคัญ
เป็นพิเศษที่จะคิดทดลอง วิจัยและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะนาสู่วิถี
ชีวิตของประชาชนได้ และได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ สถานศึกษา
ทีข่ ยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ (เอกสารฉบับนี้
เขียนจากผลการปฏิบัติงานของนายสุวัฒน์ ชานาญกิจ จากประสบการณ์จริง)
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