


ผู้สนใจรับนิตยสารโปรดติดต่อ 0 2105 6520 หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine

8

33

8

15

37

จัดท�าโดย
ส�ำนกังำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
69 อำคำรวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
ชั้น 18-19 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0 2105 6500 โทรสำร 0 2105 6556 
อีเมล theknowledge@okmd.or.th
เว็บไซต์ www.okmd.or.th

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย
บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำ�กัด
32 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงล�ดพร้�ว
เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพมห�นคร 10230
โทรศัพท์ 0 2116 9959 และ 087 718 7324

ที่ปรึกษา

ดร.อธิปัตย์ บ�ำรุง

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้

บรรณาธิการบริหาร

ดร.อภิชำติ ประเสริฐ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้

จัดท�ำขึ้นภำยใต้โครงกำรเผยแพร่กิจกรรมองค์ควำมรู้โดยส�ำนักงำน 
บรหิำรและพฒันำองค์ควำมรู ้(องค์กำรมหำชน) เพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใจ 
ในกำรน�ำองค์ควำมรูม้ำผสมผสำนกบัควำมคดิสร้ำงสรรค์ เพ่ือประโยชน์
ด้ำนกำรเรียนรู้ ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำเศรษฐกิจของประเทศ

อนุญำตให้ใช้ได้ตำมสัญญำอนุญำต
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มำ-ไม่ใช้
เพ่ือกำรค้ำ-อนุญำตแบบเดียวกัน 3.0 
ประเทศไทย

Office of Knowledge Management and Development

03 
Word  Power 
โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ

10
the  knowledge 
การจัดการความรู้
แบบยั่งยืนในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

24
DIGITONOMY
เปดิข้อมูลตวัเลขธุรกจิ
วิสาหกจิชุมชน

CONTENTS

38
INSIDE OKMD
OKMD กับภารกิจการบริหาร
จัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา
คนทุกช่วงวัย

46
5ive 
5 แหล่งเรียนรูใ้นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

50
talk  to  zine
เคล็ดลับงานสร้างสรรค์
ทีโ่ลกตะลึง

20
next 
นวัตกรรมจาก
โครงการพระราชด�าริ
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน

36
ความรูก้ินได้
แนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง
กับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

51
what's  going  on

18
one  of  a  kind 
A-Z โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

-

-

-

28
DECODE
6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
กับแนวทางพัฒนาชุมชน 
ที่ยั่งยืน

32
NEXTPERT 
การจัดการความรู้
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในอนาคต

โครงการประกวดนวตักรรม
การจดัการขยะใหเ้ปน็ศูนย์ 
International Conference 
on Sufficiency Economy and 
Sustainable Applications
International Conference 
on Advances in Sufficiency 
Economy



3W

นับตั้งแต่ที่ทรงเถลิงถวัลยสิริรำชสมบัติเป็นต้นมำ 
พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิลอดลุยเดช 
มหำรำช บรมนำถบพิตร หรอืในหลวงรชักำลที ่ 9 แห่ง
รำชวงศ์จักรี ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินไปเย่ียมเยียน 
ประชำชนตำมพ้ืนท่ีต่ำงๆ ทัว่ประเทศ โดยทรงศกึษำและ
เก็บข้อมลูเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพระรำชทำนแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
เพ่ือบรรเทำปัญหำและสร้ำงกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนแก่
ประชำชนในทุกภูมิภำค

จนในปัจจบุนัมโีครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิ
ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รวมถึง 4,741 
โครงกำร/กิจกรรม ท้ังโครงกำรเพ่ือกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำ
สงัคมและส่งเสรมิคณุภำพชวิีตของประชำชน โครงกำร
เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของเกษตรกร โครงกำรเก่ียวกับ
พลังงำน โครงกำรเก่ียวกับปัญหำดินและน�้ำ เป็นต้น 
โดยโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริเพ่ือพัฒนำ
ชนบทโครงกำรแรก เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2495 เป็นโครงกำร 

สร้ำงถนนเข้ำไปยังบ้ำนห้วยมงคล อ�ำเภอหัวหิน จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือให้รำษฎรสำมำรถสญัจรไปมำและ 
น�ำผลผลติออกมำจ�ำหน่ำยยังชมุชนภำยนอกได้สะดวกขึน้

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรทิกุโครงกำรจะ
ผนวกเรือ่งของกำรพัฒนำสังคมและกำรส่งเสรมิคณุภำพ 
ชีวิตของประชำชนเข้ำไว้ด้วยเป็นส�ำคัญ โดยยึดหลัก
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรตัดสินใจ (People  
Participation) เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจปัญหำในทิศทำง 
เดียวกัน สำมำรถร่วมกันก�ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไข 
ปัญหำในบรบิทของตนเอง และพร้อมทีจ่ะรบักำรพัฒนำ
และกำรเปลีย่นแปลง โดยเรยีกกระบวนกำรนีว่้ำ “ระเบดิ
จำกข้ำงใน” โดยเริม่จำกกำรท�ำประชำพิจำรณ์ (Public 
Hearing) เพ่ือให้เข้ำใจไปถึงวัตถุประสงค์ กระบวนกำร 
และผลท่ีจะได้ รับจำกกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ 
โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ในลักษณะ 
รวมศูนย์ โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ ประสำนกำรท�ำงำน
ร่วมกันเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนในแบบศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ซึ่งจะช่วยให้เกิด 
ควำมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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พระราชดดาริ

โครงการอันเน่ืองมาจาก
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โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมีอยู่มำกมำยหลำยสำขำ หลำยประเภท มีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไป ดังนี้

โครงการตาม
พระราชประสงค์

โครงกำรซึ่งทรงศึกษำ ทดลอง 
ปฏิบัติเป็นส่วนพระองค์ โดยทรง 
ศึกษำหำรือกับผู ้ เชี่ยวชำญและ 
ทรงใช้พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในกำรด�ำเนินกำรทดลองจนกว่ำ 
จะเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประชำชน 
อย่ำงแท้จริง

โครงการหลวง
โครงกำรท่ีทรงเจำะจงด�ำเนิน

กำรพัฒนำและบ�ำรุงรักษำต้นน�้ำ
ล�ำธำรในบรเิวณป่ำเขำในภำคเหนอื 
ซึ่งที่ พ้ืนที่เหล่ำน้ีเป็นเขตพ้ืนท่ีอยู ่
อำศยัของชำวไทยภเูขำจงึท�ำให้ทรงม ี
โอกำสได้พัฒนำชำวเขำชำวดอย 
ให้อยู่ดกิีนด ีเลกิกำรปลกูฝ่ิน กำรตดัไม้ 
ท�ำลำยป่ำ กำรท�ำไร่เลื่อนลอย และ
กำรค้ำไม้เถ่ือน ของเถือ่น ทรงส่งเสรมิ 
ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีมูลค่ำสูง

โครงการในพระบรม
ราชานุเคราะห์

โครงกำรท่ีพระองค์ ได้พระรำชทำน 
ข้อเสนอแนะและแนวพระรำชด�ำริ
ให้เอกชนไปด�ำเนินกำร โครงกำร
สำรำนุกรมไทยส�ำหรับเยำวชน 
โดยมูลนิธิโครงกำรสำรำนุกรมไทย
ส�ำหรับเยำวชนฯ เป็นต้น

โครงการตามพระราชดดาริ
โครงกำรท่ีทรงวำงแผนพัฒนำ

และทรงเสนอแนะให้รัฐบำลร่วม
ด�ำเนินกำรตำมแนวพระรำชด�ำริ 
ปัจจุบันเป็นโครงกำรท่ีมีกระจำยอยู่
ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศไทย โดย
มลัีกษณะท่ีเป็นโครงกำรพัฒนำด้ำน
ต่ำงๆ เช่น โครงกำรเพ่ือกำรศึกษำ
ค้นคว้ำทดลอง และเพื่องำนวิจัย

4 W word power
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ความรู้และการจัดการความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดดาริ

ควำมรู ้ที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรฯ 
รัชกำลที่ 9 พระรำชทำนให้แก่ประชำชนชำวไทยน้ัน 
มจี�ำนวนมำก กระจำยอยู่ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
ทัง้ในรูปของควำมรูท่ี้ปรำกฏชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) 
ที่เป็นสื่อควำมรู้ต่ำงๆ และควำมรู้ที่ไม่ปรำกฏชัดแจ้ง 
(Implicit Knowledge) ท่ีเป็นควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ของบุคคลที่ได้ศึกษำและน้อมน�ำเอำ 
ควำมรู้ของพระองค์ท่ำนไปปฏิบัติและพัฒนำต่อยอด 
จนเกิดประโยชน์ ดังนั้น กำรจัดกำรควำมรู้ในโครงกำร 
อัน เนื่ องมำจำกพระรำชด�ำริ ให ้มี เอกภำพและ
ประสิทธิภำพจึงมีควำมจ�ำเป็น เพ่ือให้คนไทยได้เข้ำถึง
องค์ควำมรู้ เกิดควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และสำมำรถ

น�ำเอำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เน่ืองจำกแนวคิด และ
ควำมรู ้ของพระองค์ท่ำน ช่วยสร้ำงเสริมภูมิคุ ้มกัน 
ในกำรด�ำเนินชีวิต โดยเฉพำะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้ชุมชนด้วยกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็น

ส�ำนักงำนบรหิำรและพัฒนำองค์ควำมรู ้(องค์กำรมหำชน) 
หรือ OKMD เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรน�ำแนวคิด  
ทฤษฎี และควำมรู ้ ในโครงกำรอันเ น่ืองมำจำก
พระรำชด�ำริมำบริหำรจัดกำร จึงน�ำกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรควำมรู ้เพ่ือกำรพัฒนำ (Knowledge 
Management for Development) มำปรับใช้ โดยม ี
ขั้นตอนดังนี้

1 
การชีช้ดัและคดัสรรความรู้
(Knowledge Identifying 
and Collecting)
คือ กำรได้มำซึ่งควำมรู ้อันเป็นท่ี
ต้องกำร

3
การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing)
คือ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู ้และ
ถ่ำยทอดได้ถูกคน ถูกเวลำ และ 
ถูกกำลเทศะ

2
การประมวลและ
การจัดเก็บความรู้ 
(Knowledge Validating
and Storing) 
คือ กำรจัดเก็บและจัดกำรควำมรู้ 
ได้ครบถ้วน และเป็นหมวดหมู่

4
การใช้ประโยชน์จากความรู้ 
(Knowledge Utilization)
คือ กำรน�ำควำมรู้ไปปรับใช้เพ่ือ
พัฒนำและแก้ไขปัญหำ กระตุ้นให้
เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำร 
บรูณำกำรควำมรู้

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
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808
โครงการ/กิจกรรม

ภาคกลาง

1,224
โครงการ/กิจกรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30
โครงการ/กิจกรรม

กระจายอยู่ทั่วทุกภาค

954
โครงการ/กิจกรรม

ภาคใต้

1,861
โครงการ/กิจกรรม

ภาคเหนือ

รวม
4,877 

โครงการ / กิจกรรม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดดาริ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ พ.ศ. 2495 - 2563
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อ้ำงอิง: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

หมายเหตุ: 
 1. รวบรวมข้อมูลเฉพำะโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรฯ รัชกำลที่ 9 และพระบรมวงศ์ รวม 6 พระองค์ ได้แก่
  - พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
  - พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
  - สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
  - สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
  - สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
  - สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรีฯ
 2. โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริบำงโครงกำรมีกิจกรรมเดียว ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีเดียว บำงโครงกำรมีหลำยกิจกรรมและด�ำเนินกำรต่อเน่ือง 
  ในปีต่อไปดังนั้นหน่วยนับของโครงกำรจึงเป็น โครงกำร/กิจกรรม

Wword power

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดดาริ 8 ประเภท

5

สิ่งแวดล้อม

199
โครงการ/กิจกรรม

4

การบูรณาการ/อื่นๆ

261
โครงการ/กิจกรรม

1

แหล่งนด้า

3,386 
โครงการ/กิจกรรม

8

สาธารณสุข

59
โครงการ/กิจกรรม

6

การเกษตร

142
โครงการ/กิจกรรม

3

การส่งเสริมอาชีพ

347
โครงการ/กิจกรรม

7

คมนาคม/
สื่อสาร

84
โครงการ/กิจกรรม

399
โครงการ/กิจกรรม

2

สวัสดิการสังคม/
การศึกษา



8 W word power

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำน้ัน ต้องอำศัยกำรพัฒนำในส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีจ�ำเป็น 
ซึง่ตรงกบัแนวคดิของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศรฯ รัชกำลที่ 9 เรื่องกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้วยกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนในล�ำดับแรกๆ ไม่ว่ำจะเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำยภำพ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำ 
กำรเพ่ิมศักยภำพของบุคคล รวมถึงกำรให้อิสรภำพในกำรคิดและท�ำ เป็นต้น โดยในกระบวนกำรนี้ต้องใส่ใจ 
และใช้ทกัษะเพ่ือช่วยให้กำรด�ำเนินกำรประสบควำมส�ำเรจ็ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่

4 ปัจจัยสู่ความสดาเร็จ
ในการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา

ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
(Operational 
Efficiency) 

สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อ

การดดาเนินงาน
(Enabling 

Environment) 

ความสามารถ
ในการพัฒนา

ความรู้
(Knowledge 
Utilization) 

ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชำชน 
ชมุชน เป็นส�ำคญั และจะต้องให้ประชำชนและผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสยีได้รบัรูก้ระบวนกำรด�ำเนนิงำน และผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ เพ่ือควำมเข้ำใจทีต่รงกันและเกิดแรงสนบัสนุน
จำกทุกภำคส่วน

ความสามารถในการพัฒนาความรู้
และการนดาความรู้และทักษะความชดานาญ
ไปปรับใช้และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม 
และความยั่งยืน
(Knowledge Utilization) 

สำมำรถน�ำควำมรู้และทักษะไปปรับใช้และพัฒนำ
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนได้อย่ำง
สอดคล้องตำมแนวทำงท่ีวำงไว้ในกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำ



การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
(Operational Efficiency) 

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรและกระบวนกำรต่ำงๆ 
เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยให้เกิด 
ควำมผิดพลำดให้น้อยท่ีสดุ ซึง่เก่ียวข้องกับหลำยปัจจยั 
เช่น ยุทธศำสตร์ กำรออกแบบกระบวนกำรและกิจกรรม 
กำรบริหำรคน กำรจัดท�ำสื่อ เป็นต้น โดยมีเป้ำหมำย 
คือกำรจัดเก็บรวบรวมควำมรู้ให้เป็นปัจจุบัน เกิดกำร 
น�ำไปใช้ เเละกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์ 
ควำมรู้ใหม่

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(Enabling Environment) 

เกิดควำมร่วมมือร่วมใจระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยเฉพำะในภำคกำรเมอืงและภำคประชำสงัคม 
รวมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีจ�ำเป็นในกำรพัฒนำ ซึ่ง 
อย่ำงน้อยจะต้องมคีวำมพร้อมขัน้ต�ำ่เพ่ือให้กระบวนกำร 
พัฒนำสำมำรถด�ำเนินต่อไปได้ เช่น โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงกัน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนกำรศึกษำรวมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเศรษฐกิจ
ในพื้นที่

ในส่วนของกำรประเมินผลส�ำเร็จจะดูจำกกระบวนกำรด�ำเนินงำนท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำนเป็นทีม
และกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดเป็นชุมชนแห่งกำรปฏิบัติ (Community of 
Practice) ท่ีน�ำไปสูเ่ป้ำหมำยส�ำคญั คอืกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรเรยีนรู ้กำรเผยแพร่ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมหรือต้นแบบควำมรู้แบบใหม่ๆ เพ่ือน�ำไปยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชน 
และกำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำศักยภำพของประชำชน กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้และกำรน�ำเอำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร

9Wword power



การจดัการความรูแ้บบย่ังยนื
ในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดดาริ

ในอดีตประเทศไทยได ้ชื่อ ว่ำเป็นประเทศแห่ง
เกษตรกรรม ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำง 
กำรเกษตร โครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
จึงเกิดขึ้นเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำต่ำงๆ และส่งเสริม 
กำรท�ำกินของประชำชน รวมถึงมีกำรจัดกำรควำมรู้ 
เพ่ือกำรพัฒนำชวิีตในทกุด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นควำมเป็นอยู่ 
กำรต่อยอดทักษะทำงควำมคิด กำรยกระดับรำยได้ 
รวมถึงส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองของ
ประชำชน ชุมชน และประเทศชำติ

ปัจจุบันมีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ใน 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระบำทสมเด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพระบรมวงศ์ รวม 4,877 

โครงกำร/กิจกรรม เฉพำะโครงกำรในพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ก็มีมำกถึง 4,741 โครงกำร กระจำยอยู่
ตำมพ้ืนท่ีต่ำงๆ ท่ัวทุกภูมิภำค ครอบคลุมกำรพัฒนำ 
ในหลำกหลำยมติ ิด�ำเนินงำนภำยใต้แนวคดิและทฤษฎี 
ท่ีท�ำได้อย่ำงรวดเรว็ ประหยัด และสำมำรถแก้ไขปัญหำ
และก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแบบแท้จริง รวมถึง 
มกีำรจดักำรควำมรูซ้ึง่ง่ำยต่อกำรศกึษำเรยีนรู ้เพ่ือน�ำไป
ต่อยอดพัฒนำอำชีพของตนเองและชุมชนต่อไป

รวมถึงมกีำรจดักำรควำมรู้ทีง่่ำยต่อกำรศกึษำเรยีนรู้ 
โดยแบ่งออกเป็น 7 เรือ่ง ประกอบด้วย เกษตรทฤษฎใีหม่ 
กำรจัดกำรดิน กำรจัดกำรน�้ำ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรจัดกำรเกษตร กำรส่งเสริมอำชีพ กำรส่งเสริมศึกษำ

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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แต่เดิมชำวบ้ำนในบริเวณน้ีปลูกข้ำวโดยอำศัยน�้ำฝนเป็นหลัก 
ท�ำให้ผลผลิตไม่แน่นอน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 
จึงพระรำชทำนท่ีดินจ�ำนวนหนึ่งท่ีรำษฎรได้น้อมเกล้ำฯ ถวำยโดย 
จดัแบ่งพ้ืนท่ีเป็นสองส่วน ส่วนแรกท�ำแปลงสำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 
อีกส่วนท�ำกำรปลูกข้ำวตำมแบบเดิมที่อำศัยน�้ำฝนธรรมชำติ 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชำวบ้ำน เกษตรกร และผู้ที่สนใจได้เข้ำมำ 
ศึกษำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงได้เข้ำใจถึง
แนวทำงกำรพึ่งตนเองและชีวิตพอเพียง

ทฤษฎีการผลิต
กำรวำงแผนกำรผลติให้เพียงพอต่อกำรบรโิภค เมือ่มเีหลอืจงึน�ำไปจ�ำหน่ำย ซึง่ท�ำได้ด้วยกำรบรหิำรจดักำรทีด่นิ

และน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. พื้นที่ขุดสระน�้ำส�ำหรับกักเก็บน�้ำฝนไว้ท�ำนำปีและปลูกพืชที่ใช้น�้ำน้อย 30% 
2. พื้นที่ปลูกข้ำวส�ำหรับบริโภคภำยในครัวเรือน 30%
3. พื้นที่ปลูกพืชสวนหรือพืชไร่ เน้นปลูกพืชที่ต้องกำรบริโภคเป็นหลัก 30%
4. พื้นที่ปลูกที่อยู่อำศัย โรงเก็บของ โรงเลี้ยงสัตว์ 10%

โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ (ปักธงชัย)

จังหวัดนครราชสีมา

ทฤษฎีการรวมกลุ่ม 
เกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ ์

เพื่อวำงแผนร่วมกันในกำรผลิต กำรตลำด กำรศึกษำ 
กำรเป็นอยู่ สวัสดิกำร สังคมและศำสนำ

ทฤษฎีการด�าเนินธุรกิจ  
กำรจัดหำทุนหรือแหล่งเงินมำช่วยในกำรลงทุน

และพัฒนำคุณภำพชีวิต เช่น กำรจัดหำทุนเพื่อสร้ำง
โรงสี ร้ำนค้ำสหกรณ์ สถำนีบริกำรน�้ำมัน เป็นต้น

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

1. เรียนรูเ้รื่องเกษตรทฤษฎีใหม่

 4.
อยู่อาศัย

เลี้ยงสัตว์
10%

3.
ปลูกพืชไร่

30%1.
กักเก็บน�้า
30%

2.
ปลูกข้าว
30%

1

2 3
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 ทรงเล็งเห็นว่ำพ้ืนที ่
ในต�ำบลเขำดินพัฒนำ อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี
มีฝนตกน้อย ดินเป็นดินเหนียวปนทรำยขี้เป็ด ท้ังยังไม่มีระบบ
ชลประทำน ท�ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรต�ำ่ ชำวบ้ำนยำกจน แต่มวีดั 
ที่เหมำะแก่กำรเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงชำวบ้ำนและหน่วยงำน
รำชกำรให้เกื้อกูลกัน ตำมหลัก “บวร” บ้ำน + วัด + โรงเรียน และ
เป็นพื้นที่สำธิตกำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดินและน�้ำ เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้ำงผลผลิตให้แก่โครงกำรหลวง

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ด�ำเนินกำรแบ่งพื้นที่ 15.5 ไร่ เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. พื้นที่ปลูกข้ำวและพืชไร่ส�ำหรับบริโภคภำยในครัวเรือน 35.5%
2. พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลพืชไร่ และปลูกพืชสมุนไพรแซม 24.5%
3. พื้นที่ปลูกที่อยู่อำศัย โรงเก็บของ โรงเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว 24%
4. พื้นทีข่ดุสระน�ำ้ส�ำหรับกักเก็บน�้ำฝนไว้ใช้เพำะปลูกในฤดูแล้ง เลี้ยงปลำกินพืชแบบปล่อยตำมธรรมชำติ เช่น   

         ปลำนิล ปลำตะเพียน ปลำยี่สก ปลำจีน เพื่อเป็นรำยได้เสริม 16%

กิจกรรมบริหารงานทั่วไป 
• รวมพลงัชำวบ้ำนแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถ่ำยทอด

เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรและ 
ผู้สนใจ 

• ด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น โรงสีข้ำว สหกรณ์
กำรเกษตร สถำนีบริกำรน�้ำมัน

โครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณวดัมงคลชยัพฒันา 
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ จังหวัดสระบุรี

แปลงเกษตรแบบผสมผสาน 
เป็นกำรเพำะปลกูทีไ่ม่มกีฎตำยตัว มกีำรปลกูไม้ผล 

ยกร่อง พืชไร่ผสมผสำนพรรณไม้หอม และพืชผกัสลบักัน 
บนพ้ืนท่ี มีกำรขุดสระน�้ำไว้กักเก็บน�้ำ เลี้ยงปลำและ
ปลูกหญ้ำแฝกโดยรอบเพ่ือป้องกันกำรทลำยของ
หน้ำดิน

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

2. เรียนรู้ด้านการจดัการดิน

1

2 3

1.
ปลูกข้าว

เเละพืชไร่
35.5%

3.
ที่อยู่อาศัย
เลี้ยงสัตว์
24%

2.
ปลูกไม้
ยืนต้น
24.5%

4.
กักเก็บน�้า
16%
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หนองเลิงเปือยเป็นหนองน�้ำตำมธรรมชำติ ครอบคลุมพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมของชำวบ้ำน 53 หมูบ้่ำน จำก 4 ต�ำบลในจงัหวดักำฬสนิธ์ุ 
ในฤดูฝนมักประสบปัญหำน�้ำท่วมพ้ืนท่ีโดยรอบ ส่วนในหน้ำแล้ง
ปรมิำณน�ำ้ไม่พอใช้ดืม่กินและท�ำกำรเกษตร อกีท้ังยงัมปัีญหำแหล่งน�ำ้ 
ตื้นเขินจำกดินตะกอนที่มำทับถม 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั รชักำลท่ี 9 ทรงน�ำหลกักำร “แก้มลงิ” 
มำใช้แก้ปัญหำของชำวบ้ำน โดยทรงมีพระรำชด�ำริให้สร้ำงอ่ำงลึก 
ไว้เป็นแก้มลงิรบัน�ำ้ในยำมน�ำ้หลำก เพ่ือชะลอปริมำณและควำมแรง 
ของกระแสน�้ำท่ีจะเข้ำท่วมท�ำลำยบ้ำนเรือนและพืชผลของรำษฎร 
ส่วนน�้ำปริมำณมำกท่ีเก็บกักอยู่ในพ้ืนที่แก้มลิงก็ยังสำมำรถน�ำมำ 
ใช้ประโยชน์ในหน้ำแล้ง นอกจำกนี้ยังทรงสนับสนุนให้ชำวบ้ำน 
บริหำรจัดกำรน�้ำด้วยตนเองด้วยกำรจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น�้ำขึ้นมำดูแล 
รับเรื่อง เก็บข้อมูลควำมต้องกำรใช้น�้ำ และอนุญำตให้เปิดวำล์วน�้ำ
เข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร 

โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

3. เรียนรู้การจดัการนด้า

การสร้างและซ่อมแซม

กำรซ่อมแซมฝำยสนัมน สร้ำงอำคำรบงัคบัน�ำ้และขุดลอก
หนองน�้ำ เพื่อเพิ่มปริมำณกำรกักเก็บน�้ำให้มำกกว่ำ 6 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ส่วนดินท่ีได้จำกกำรขุดลอกหนองเลิงเปือย 
ก็น�ำไปใช้ถมท่ีดินของชำวบ้ำนโดยรอบให้สูงข้ึนเพ่ือป้องกัน
น�้ำท่วม

การพัฒนา

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรมนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มีกำรรวมกลุ่ม
ชำวบ้ำน เพ่ือบริหำรจัดกำรและส่งเสริมคุณภำพชีวิตคน 
ในพื้นที่ให้ “อยู่รอด” ได้

การถ่ายทอดความรู้

กำรถ่ำยทอดควำมรู้และตดิตำมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ง 
ใน 3 ด้ำน คือทรัพยำกรมนุษย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถ “อยู่รอดได้อย่ำงยั่งยืน”

1

2

3
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งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเข่ือนคอนกรีตบดอัด 
(RCC DAM) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีควำมสูง 93 
เมตร ยำว 2,594 เมตร ระดบัสนัเข่ือน +112 เมตร เหนือ
ระดบัน�ำ้ทะเลปำนกลำง สำมำรถเก็บกักน�ำ้ได้  224 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 

งานก่อสร้างระบบส่งน�้าและระบบระบายน�้า
ส�าหรับพื้นที่รับประโยชน์ แบ่งเป็น

• กำรก่อสร้ำงคลองส่งน�้ำฝั่งซ้ำย ควำมยำว 41.44 
กิโลเมตร และคลองระบำยน�้ำ ควำมยำว 22.41 
กิโลเมตร รวมทั้งอำคำรบังคับน�้ำในคลองส่งน�้ำและ
คลองระบำยน�้ำ จ�ำนวน 260 แห่ง

แต่เดมิน้ันลุม่แม่น�ำ้นครนำยกประสบปัญหำอทุกภัยเป็นประจ�ำ
ทุกปี น�้ำจำกภูเขำไหลเข้ำท่วมพ้ืนท่ีแล้วไหลลงสู่ทะเลโดยไม่ได ้
กักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ ท�ำให้มีปัญหำขำดแคลนน�้ำส�ำหรับท�ำ 
กำรเกษตรในหน้ำแล้ง นอกจำกนี้พ้ืนที่กว่ำ 100,000 ไร่ มีสภำพ 
ดินเปร้ียว ไม่สำมำรถเพำะปลูกได้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลท่ี 9 จึงพระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ก่อสร้ำงเข่ือนขุนด่ำน 
ปรำกำรชล ทีบ้่ำนท่ำด่ำน ต�ำบลหินตัง้ อ�ำเภอเมอืง จงัหวัดนครนำยก 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำนครนำยกตอนบน เพ่ือ
ท�ำหน้ำท่ี “ลดน�้ำยำมท่วม ทดน�้ำยำมแล้ง แปลงดินยำมเปรี้ยว” 
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ

โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ จังหวัดนครนายก

• โครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรกัษำนครนำยก ครอบคลมุ 
พื้นที่ 165,000 ไร่ ใน 78 หมู่บ้ำน 6,787 ครัวเรือน 

งานก่อสร้างขยายระบบส่งน�า้ฝ่ังขวาเขือ่นขนุด่าน 
ปราการชล เป็นท่อส่งน�้ำควำมยำว 5.340 กิโลเมตร 
เพื่อเพิ่มศักยภำพพื้นที่รับน�้ำเขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล

งานพฒันาและส่งเสรมิอาชพี ประกอบด้วยกิจกรรม 
ต่างๆ ได้แก่ กำรพัฒนำส่งเสรมิอำชพี ในภำคเกษตรและ 
นอกภำคเกษตร กำรแก้ไขปัญหำดินเปรี้ยว กำรพัฒนำ 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว 
เชงินิเวศน์ และกำรพัฒนำคณุภำพชวิีต ซึง่ท�ำให้เกษตรกร 
กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรวมกลุ่มและมีรำยได้ดีขึ้น

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

4. เรียนรู้การจดัการส่ิงแวดล้อม

1

2

3

4
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อ�ำเภอภูสงิห์ จงัหวัดศรสีะเกษ มปัีญหำเรือ่งดนิเป็นดำน ประกอบ
อำชีพท�ำนำไม่ได้ผล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง จึงทรงมีพระรำชเสำวนีย์ให้ส่วน 
รำชกำรต่ำงๆ จดัตัง้ศูนย์พัฒนำกำรเกษตรแบบเบด็เสร็จ (One Stop 
Service) เพ่ือช่วยเหลอืรำษฎรในพ้ืนที ่โดยกำรให้ควำมรู้ สนับสนุน
และแก้ไขปัญหำเรือ่งดนิ มแีหล่งน�ำ้ส�ำหรบักนิและใช้อย่ำงเพียงพอ 
พร้อมกำรส่งเสริมอำชีพ และกำรอนุรักษ์ป่ำ ให้คนอยู่ร่วมกับป่ำ
อย่ำงยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมประมง

กำรสำธิตและสนับสนุนควำมรู้ 
ด้ำนกำรเพำะพันธุ์ปลำ และกำร 
เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ รวมถึงกำรปล่อย 
พันธุ์ปลำในแหล่งน�้ำธรรมชำติ เพื่อ
เพิ่มปริมำณสัตว์น�้ำ

กิจกรรมปศุสัตว์

กำรสำธิตกำรเลี้ยงสุกรและ 
เป็ดเทศ และกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ให้แก่ชำวบ้ำนและโรงเรียน
รอบศูนย์ฯ

กิจกรรมป่าไม้

กำรสำธิตและสนับสนุนควำมรู้
ด้ำนกำรเพำะกล้ำไม้ กำรปลกูป่ำ และ 
ปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น หวำยและ 
ไผ่ตง รวมถึงบริกำรด้ำนกำรศึกษำ 
ดูงำนกิจกรรมป่ำไม้

กิจกรรมพัฒนาที่ดิน

กำรสำธิตและฝึกอบรมด้ำนกำร
ท�ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น�้ำ ปุ๋ยพืชสด 
และกำรปลูกหญ้ำแฝก

กิจกรรมพืช

กำรจัดกิจกรรมแปลงสำธิตกำรปลูกหม่อนและไม้ผลชนิดต่ำงๆ 
แปลงสำธิตกำรปลกูข้ำวพันธ์ุขำวดอกมะลท่ีิมผีลผลติต่อไร่สงู แปลงสำธิต 
กำรปลกูพืชไร่แซมในแปลงไม้ผลเพ่ือเป็นรำยได้เสรมิ รวมถึงแปลงสำธิต
กำรปลูกพืชไร่หลังท�ำนำเพื่อกำรบ�ำรุงรักษำดิน

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

5. เรียนรู้การจดัการเกษตร

1 2

3 4 5
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จุดเร่ิมต้นเกิดจำก สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีแนวพระรำชด�ำร ิ
ที่จะสร ้ำงพ้ืนท่ีส่งเสริมควำมรู ้และแหล่งฝึกอำชีพ ในพ้ืนท่ี 
ต�ำบลบ่อพลับ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้เด็ก เยำวชน 
และประชำชน สำมำรถน�ำไปประกอบอำชีพหำเลี้ยงตนเองและ 
ครอบครัวอย่ำงสุจริตและพอเพียง พร้อมท้ังขยำยผลไปสู่ท้องถ่ิน 
และชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ 
ชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถ่ินให้สำมำรถ 
น�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของท้องถ่ินและชุมชน
อย่ำงยั่งยืน

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
จังหวัดนครปฐม

ด้านบริการสังคมและกิจกรรมเชิงธุรกิจ

• ห้องสมัมนาและจัดเลีย้งท่ีทันสมยั รวมถึง
พื้นที่กลำงแจ้งส�ำหรับให้บริกำรจัดเลี้ยง

• ร้านจ�าหน่ายสนิค้า ประกอบด้วยมนิิมำร์เก็ต 
ขำยสินค้ำสุขภำพในท้องถ่ิน ร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำ 
จำกโครงกำรในพระรำชด�ำร ิสนิค้ำจำกภมูปัิญญำ
ท้องถ่ิน สินค้ำจำกผลติผลของผู้เข้ำรบักำรฝึกอำชพี 
และตลำดนัดสุขภำพดีที่เปิดพ้ืนที่ให้ชำวบ้ำน 
น�ำผักผลไม้ปลอดสำรพิษมำจ�ำหน่ำย

• สวนสาธารณะ สวนสมุนไพร และสระน�้ำ
ส�ำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ด้านบริการวิชาการ

• อาคารฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ส�ำหรับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ บุคคลทั่วไปและบุคคล
ที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ 

• ห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ เน้นข้อมูล 
ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 

• ห้องปฏบิตักิาร ทำงภำษำ และคอมพิวเตอร์
• กังหันน�้าชัยพัฒนา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้

ด้ำนกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย และน�ำน�้ำที่บ�ำบัดแล้ว 
กลับมำใช้ประโยชน์ในอุทยำน

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

6. เรียนรู้ด้านการส่งเสรมิอาชีพ
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ตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2518 เพ่ือสนบัสนุนผูย้ำกไร้ท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ 
ขำดโอกำสเล่ำเรียน ไม่สำมำรถศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำ
ระดับสูง แต่มีควำมใฝ่เรียนเพียรพยำยำม เพื่อให้เด็กและเยำวชน
กลุ่มนี้ได้มีโอกำสฝึกอำชีพ ควบคู่ไปกับกำรฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือให้สำมำรถน�ำไปประกอบสัมมำอำชีพ สร้ำงตนเอง 
ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชำติต่อไป 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั รชักำลที ่9 ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ 
ให้มูลนิธิพระดำบสจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบกำรศึกษำ 
นอกระบบและไม่เป็นเชิงพำณิชย์ ผู้เรียนหรือ “ศิษย์พระดำบส” 
จะได้รบัพระมหำกรณุำธิคณุให้ศกึษำเล่ำเรยีน โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
ตลอดระยะเวลำ 1 ปี โดยมีเงื่อนไขว่ำ ให้ปรนนิบัติครูอำจำรย์ 
หรือ “ดำบสอำสำ” และปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน 
ช่วยเหลือโรงเรียนเป็นกำรตอบแทน

โครงการพระดาบส

หลักสูตรส�าหรับศิษย์พระดาบส 
(ชาย) สำมำรถเลือกเรียนได้จำก 
7 หลกัสตูร ได้แก่ ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำ 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงซ่อมบ�ำรุง 
กำรเกษตรพอเพียง ช่ำงไม้เครือ่งเรอืน 
และช่ำงเชื่อม

หลักสูตรส�าหรับศิษย์พระดาบส 
(หญิง) เปิดสอนหลักสตูรเคหบรบิำล 
เรียนรู ้ พ้ืนฐำนกำรดูแลสุขภำพ
เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุและเด็ก รวมถึง 
หลักสูตรต่อยอด เช่น กำรนวดเพ่ือ 
สุขภำพ

โรงเรียนลูกพระดาบส โครงกำร
อบรมวิชำชีพระยะสั้นส�ำหรับบุคคล
ทั่วไป รวบรวมองค์ควำมรู้ส�ำหรับ
กำรท�ำมำหำกิน เช่น หลกัสตูรน�ำ้พรกิ 
และน�้ำจิ้ม หลักสูตรกำรท�ำลิปมัน 
เป็นต้น

โครงการพระดาบสสญัจร เป็นกำรร่วมมอืกันระหว่ำง
มลูนธิิพระดำบสและหน่วยงำนในพ้ืนที ่จดักิจกรรมอบรม
วิชำชีพระยะสั้น รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น กำรมอบถุง 
และรถเข็นพระรำชทำนแก่รำษฎรผู้ยำกไร้และผู้พิกำร 
กำรมอบหนังสือ และทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน

การบรกิารตรวจซ่อม ให้บรกิำรตรวจซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ 
งำนตดิตัง้ไฟฟ้ำ งำนซ่อมเครือ่งยนต์ งำนซ่อมรถยนต์  ฯลฯ 
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู ้ควำมช�ำนำญ และประสบกำรณ์ รำยได้ 
จำกงำนดังกล่ำวเก็บรวบรวมไว้และจ่ำยให้แก่ผู้เรียน
เมื่อจบกำรศึกษำ เพื่อเป็นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม

7. เรียนรู้เรือ่งการส่งเสริมศึกษา
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AMPHAWA CHAIPATTANANURAK

JAZZ KAEM LING PROJECT LANDLESS FARMER MANGROVE FOREST

โครงกำรอัมพวำ ชัยพัฒนำนุรักษ์ โดย 
มูลนิธิชัยพัฒนำ เป็นโครงกำรสำนต่อ
ภูมิปัญญำและวิถีชีวิตชำวอัมพวำ และ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

BIODIESEL CHAIPATTANA ECHO 

D’UN CONCEPT 
NOUVEAU 
DE DEVELOPMENT 
DE LA THAILANDE

มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ น ำ  เป็น 
หน่วยงำนทีร่ชักำลท่ี 9 ทรง 
จัดตั้ ง ข้ึนเ พ่ือสนับสนุน 
กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร 
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิ
และโครงกำรพัฒนำอื่นๆ

ไบโอดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์
ทีไ่ด้จำกโครงกำรวจิยัและ
พัฒนำพลังงำนทดแทน
ตำมแนวพระรำชด�ำร ิซึง่น�ำ 
น�้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธ์ิ 
มำใช้เป ็นเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนต์ดีเซล

แว่ว เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ 
ล�ำดับที่ 41 ซึ่งรัชกำลที่ 9 
ทรงพระรำชนิพนธ์ขึ้นใน 
พ.ศ. 2508 และน�ำออก 
บรรเลงครั้งแรกในงำน
สังคีตมงคล ครั้งที่ 1 ในปี 
พ.ศ. 2509

รำงวัลเทิดพระเกียรติคุณ
ส�ำหรับแนวคดิใหม่ในกำร 
พัฒนำประเทศไทย ซึง่คณะ 
กรรมกำรจดังำนบรสัเซลส์
ยูเรกำ ทลูเกล้ำฯ ถวำยแด่ 
รัชกำลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2544

FOREST 
REHABILITATION AND 
DEVELOPMENT THEORY

HIGHLAND 
RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 
INSTITUTE

INTHANON THE 
ROYAL AGRICULTURAL 
STATION

GRAND PRIX 
INTERNATIONAL
รำงวัลผลงำนประดษิฐ์ดเีด่น 
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
จัดงำนบรัสเซลส์ ยูเรกำ
ทลูเกล้ำฯ ถวำย ในปี พ.ศ. 
2543 เพ่ือเชดิชพูระเกียรติ
ส�ำหรับผลงำน “กังหันน�้ำ
ชัยพัฒนำ”

รชักำลที ่9 ทรงพระรำชทำน 
แนวทฤษฎีและปรชัญำด้ำน 
ป่ำไม้ท่ีส�ำคญั ได้แก่   กำรปลกู 
ต้นไม้ในใจคน กำรปลกูป่ำ
โดยไม่ต้องปลกู กำรปลกูป่ำ 
ทดแทน เป็นต้น

สถำนเีกษตรหลวงอนิทนนท์ 
ตัง้ข้ึนในปี พ.ศ. 2522 เพ่ือ
ช่วยเหลือชำวเขำให้มีที่ 
ท�ำกินเป็นหลักแหล่ง โดย
จัดตั้งเป็นสถำนีวิจัยด้ำน
ไม ้ดอกไม ้ประดับและ 
พืชผักไม้ผลเมืองหนำว

สถำบันวิจัยและพัฒนำ
พื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) 
จัดตั้ งขึ้นเ พ่ือสนับสนุน 
งำนวิจยัและพัฒนำงำนของ 
โครงกำรหลวง รวมถึงกำร
สร้ำงนวัตกรรมทีเ่หมำะกับ
ชุมชนบนพื้นที่สูง

โครงกำรแก้มลงิ เป็นแนว
พระรำชด�ำรใินกำรแก้ปัญหำ 
น�ำ้ท่วม มแีนวคดิจำกกำรท่ี 
ลงิอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้ม 
ทลีะมำก  ๆน�ำมำสูก่ำรจดัหำ 
แหล่งพักน�ำ้ก่อนระบำยออก 
ในภำยหลัง

รชักำลที ่9 ทรงเครือ่งดนตร ี
ได้หลำยชนิด ท้ังประเภท 
เครื่องเป่ำ เปียโน กีตำร ์
ทรงจัดตั้ งวงดนตรีส่วน
พระองค ์และจัดแสดง
ดนตรีแจ๊ส ณ พระท่ีนั่ง
อมัพรสถำน ทุกเย็นวันศกุร์

หน่ึงในแนวพระรำชด�ำริ
ด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์ชำยฝั่งทะเล 
และอ่ำวไทยคอื กำรปลกูป่ำ 
ชำยเลน ซึ่งช่วยป้องกัน
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง และ
เป็นแหล่งอำศยัของสตัว์น�ำ้

รชักำลที ่9 ทรงมพีระรำชด�ำร ิ
เรื่องกำรปฏิรูปท่ีดินให้แก ่
เกษตรกรผู ้ ไ ร ้ ที่ ท� ำ กิน 
พร้อมจัดบริกำรพ้ืนฐำน 
ตำมควำมเหมำะสม เพื่อ 
ให้รำษฎรมท่ีีท�ำกินเป็นหลัก 
แหล่งโดยไม่ต้องท�ำลำยป่ำ

โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดดาริ
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NEW THEORY

ZERO WASTE 
HUNDRED USEDYUGOSLAVIA

XYLOCARPUS 
RUMPHII WORLD SOIL DAY

OCCUPATION 
PROMOTION 
PROJECT QUININE RAMA VIII BRIDGEPHUFA

ร้ำนภูฟ้ำ จัดตั้งข้ึนตำม 
พ ร ะ ร ำ ช ด� ำ ริ  ส ม เ ด็ จ 
พระกนษิฐำธิรำชเจ้ำฯ เพ่ือ 
สนับสนุนกำรจ�ำหน ่ำย
ผลิตภัณฑ์ของโครงกำร 
ส่งเสริมอำชีพตำมพระ 
รำชด�ำริฯ

โครงกำรส่งเสรมิอำชพีตำม 
พระรำชด�ำริ เพ่ือให้ประชำชน 
มคีวำมรูไ้ปประกอบอำชพี 
สร้ำงรำยได้แก่ครอบครวัและ 
พึ่งตนเองได้ เช่น โครงกำร 
ศิลปำชีพพิเศษ

โครงกำรสะพำนพระรำม 8 
เป็นหนึง่ในโครงกำรจตรุทิศ 
ของรัชกำลท่ี 9 ท่ีทรงม ี
พระรำชด�ำรใิห้สร้ำงสะพำน 
ข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ เพื่อ 
แก้ปัญหำจรำจรในกรงุเทพ 
มหำนคร

ควินิน เป็นตัวยำที่ได้จำก 
เปลอืกต้นซงิโคนำ ใช้รกัษำ
โรคมำลำเรีย จึงเป็นหน่ึง
ในพืชส�ำคัญในโครงกำร 
พระรำชด�ำริเก่ียวกับกำร
ศึกษำพัฒนำและอนุรักษ์
สมุนไพร

SOIL AGGRAVATION 
PROJECT

UNDER THE ROYAL 
PATRONAGE VETIVER GRASSTELEFOOD MEDAL

ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระรำชด�ำริเก่ียวกับกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินและน�้ำเพ่ือกำรเกษตรในท่ีดินขนำดเล็ก 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถเลี้ยงตัวเองได ้
ตลอดทั้งปี 

เหรยีญเทเลฟูด เป็นรำงวลัท่ี 
องค์กำรอำหำรและเกษตร 
แห่งสหประชำชำต ิทลูเกล้ำฯ 
ถวำยแด่รชักำลท่ี 9 ในฐำนะ 
ที่ทรงช่วยยกระดับควำม
เป็นอยู่ของเกษตรกร และ
สร้ำงควำมมัน่คงด้ำนอำหำร

โครงกำรแกล้งดนิ เป็นแนว 
พระรำชด�ำรเิพ่ือแก้ปัญหำ
ดินเป็นกรดจัด ด้วยกำร 
แกล้งดนิให้เปรีย้วจนถึงจดุ
ที่พืชไม่สำมำรถเติบโตได ้
ก่อนปรับปรุงดินให้เหมำะ 
แก่กำรปลูกพืชต่อไป

หญ้ำแฝก เป็นพืชทีร่ชักำล 
ท่ี 9 ทรงมีพระรำชด�ำริให้
น�ำมำใช้ในกำรอนุรักษ์
ดินและน�้ำ ป้องกันกำร 
ชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดนิ 
และช่วยในกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อม

ในพระบรมรำชูปถัมภ ์ 
หมำยถึง องค์กรที่พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรง
ให ้กำรอุปถัมภ ์ในด ้ำน
ต่ำงๆ เช่น พระรำชทำน 
ทนุทรพัย์ส่วนพระองค์ หรอื 
ให้ค�ำชี้แนะ

ต้นตะบัน เป็นไม้ชำยเลน 
หำยำกท่ีศูนย์ศึกษำกำร 
พัฒนำอ่ำวคุ ้งกระเบนฯ 
น�ำมำปลูกตำมแนวคลอง 
ป่ำชำยเลนอ่ำวคุง้กระเบน 
จ�ำนวน 1,167 ต้น เป็น
ระยะทำง 4.7 กิโลเมตร 

วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 
ธันวำคมของทุกปี เพ่ือเทดิ 
พระเกียรติรัชกำลท่ี 9 ที ่
ทรงปฏิบตัพิระรำชกรณียกิจ
เก่ียวกับกำรพัฒนำดินมำ 
อย่ำงต่อเนือ่งยำวนำน 

ก ำ ร น� ำ วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช  ้
กลับมำใช้ประโยชน์ เป็น
แนวเพ่ือสร้ำงผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีมูลค่ำ

ถ้วยรำงวัลยูโกสลำเวีย 
เพ่ือเป็นรำงวัลสรรเสริญ 
พ ร ะ อั จ ฉ ริ ย ภ ำ พ ด ้ ำ น 
กำรประดิษฐ์ ซึ่งสหพันธ์
สำธำรณรัฐยูโกสลำเวีย
ทูลเกล้ำฯ ถวำยในงำน
บรสัเซลส์ ยูเรกำ พ.ศ. 2543
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นวัตกรรมจากโครงการพระราชดดาริ 
เพื่อประโยชน์ของชุมชน

N

โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริของ พระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ตลอดเวลำหลำยทศวรรษ 
ทีผ่่ำนมำ มบีทบำทอย่ำงมำกในกำรยกระดับและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชนชำวไทยในพ้ืนที่ห่ำงไกล ท้ังยัง 
ก่อให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมรู ้ของหลำยภำคส่วน 
โดยควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนเอกชน นักวิชำกำร ผู้น�ำชุมชน และชำวบ้ำน 
เพื่อน้อมน�ำพระรำชด�ำริมำประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชน

หลักกำรส�ำคัญของหลำยๆ โครงกำร ตั้งต้นจำก 
กำรศึกษำสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์ เพ่ือให้เข้ำใจ 
ถึงสภำพปัญหำและสภำพแวดล้อมในพื้นที่ โดยเรียนรู้
ทีจ่ะพลกิฟ้ืนคณุภำพป่ำไม้และน�ำ้ ซึง่เป็นต้นก�ำเนิดของ

ชีวิตและวิถีชุมชน หลังจำกน้ันจึงสำมำรถน�ำทรัพยำกร
ท้องถ่ินมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังสร้ำงมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมอำชีพ และสร้ำงรำยได้ให้
หมุนเวียนภำยในชุมชน น�ำไปสู่ควำมยั่งยืนในอนำคต

ในขณะท่ีอกีหลำยโครงกำรจะเป็นกำรน�ำองค์ควำมรู้ 
และนวัตกรรมเข ้ำมำช่วยจัดระเบียบชุมชน โดย
กระบวนกำรเหล่ำน้ีจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรจัดกำรควำมรู้
ทีม่ปีระสทิธิภำพ ประยุกต์ให้เข้ำกับแนวคดิ กระบวนกำร 
หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อันสืบเน่ืองมำจำกโครงกำร
พระรำชด�ำริ ซึ่งนอกจำกองค์ควำมรู้ใหม่ๆ จะก่อให้เกิด 
นวัตกรรมล�ำ้สมยัท่ีช่วยแก้ปัญหำเชงิคุณภำพชวิีตได้แล้ว 
ยังสำมำรถน�ำมำใช้บรูณำกำรเพ่ือจดักำรเรยีนรูใ้นสำขำ
อำชีพต่ำงๆ ได้อีกด้วย
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ตัวอย่ำงนวัตกรรมจำกโครงกำรพระรำชด�ำริที่น�ำไปสู่กำรเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้แก่

นวัตกรรม : เครื่องกลเติมอำกำศที่ผิวน�้ำหมุนช้ำ 
แบบทุ่นลอย คือสำมำรถลอยขึ้นและลงได้เองตำม 
ระดับน�ำ้ รอบโครงกังหันน�ำ้ตดิตัง้ซองบรรจนุ�ำ้ แต่ละซอง 
มีรูพรุนให้น�้ำไหลผ่ำนได้โดยมีมอเตอร์ท�ำหน้ำท่ี 
หมุนซองน�้ำให้วิดน�้ำเป็นฝอยเหนือผิวน�้ำส่งผลให้
ออกซิเจนในอำกำศละลำยเข้ำไปในน�้ำได้ดีขึ้น และ
ท�ำให้จุลินทรีย์ย่อยสลำยสิ่งสกปรกในน�้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงช่วยบ�ำบัดน�้ำเสียให้กลำยเป็นน�้ำดี

ประโยชน์ต่อชุมชน : ช่วยให้สภำพแวดล้อม 
ในชุมชนดีข้ึนชำวบ้ำนมีแหล่งน�้ำสะอำดไว้ใช้อุปโภค
บริโภค ระบบนิเวศน์กลับมำสมบูรณ์

กังหนัน�ำ้ชยัพัฒนำถูกสร้ำงข้ึนเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ 
น�้ำเสียของ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 
มลีกัษณะเป็นโครงกังหันน�ำ้รปูทรง 12 เหลีย่ม ซึง่พัฒนำ 
มำจำก “หลุก” หรือกังหันวิดน�้ำที่ท�ำมำจำกไม้ไผ่ของ
ชำวเหนือ น�ำมำออกแบบต่อยอดให้เป็นเครื่องกล 
เติมอำกำศในรูปแบบกังหัน เพ่ือใช้บ�ำบัดน�้ำเสีย 
ด้วยกำรเตมิออกซเิจนลงไปในน�ำ้ และได้มกีำรจดสทิธิบตัร 
จำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ในปี พ.ศ. 2536 นับว่ำ 
เป็นสิทธิบัตรในพระปรมำภิไธยของพระมหำกษัตริย์ 
พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก รวมถึง
ได้รับรำงวัลเหรียญทองจำกงำนบรัสเซลส์ ยูเรกำ 
(Brussels Eureka 2000)

ไบโอดีเซล

ฝนหลวง
ประตูระบายนด้า
คลองลัดโพธิ์

กังหันนด้า
ชัยพัฒนา

วุ้นชุ่มคอ

กังหันนด้าชัยพัฒนา
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โครงกำรพระรำชด�ำรฝินหลวง เกิดข้ึนจำกพระรำชด�ำริ 
ส่วนพระองค์ ในพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศรฯ 
รชักำลที ่9 เมือ่ครำวเสดจ็พระรำชด�ำเนินเย่ียมรำษฎร 
เพ่ือแก้ปัญหำควำมแห้งแล้ง รำษฎรขำดแคลนน�ำ้ จงึทรงมี 
พระรำชด�ำรว่ิำจะทรงค้นหำวิธีกำรท่ีจะท�ำให้เกิดฝนตก 
นอกเหนอืจำกฝนตำมธรรมชำต ิโดยกำรน�ำองค์ควำมรู ้
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มำประยุกต์เข้ำกับ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ เพื่อสร้ำงฝนเทียม

ปำล์ม ถือเป็นพืชทีใ่ห้น�ำ้มนัในปรมิำณมำก คนไทย
มักน�ำมำสกัดเป็นน�้ำมันปำล์มเพ่ือประกอบอำหำร 
ท�ำให้มกีำรปลูกกันมำกจนเกิดปัญหำปำล์มล้นตลำด  
ขณะทีร่ำคำน�ำ้มนัพุ่งสงูขึน้อย่ำงมำก พระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศรฯ รชักำลที ่9 จงึทรงมพีระรำชด�ำริ 
ให้เริ่มกำรทดลองน�ำน�้ำมันปำล์มมำใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล หรือที่เรียกว่ำ “ไบโอดีเซล” 
เพ่ือแก้ปัญหำขำดแคลนเชื้อเพลิง โดยเริ่มสร้ำง
โรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มบริสุทธ์ิในจังหวัดนรำธิวำส 
และโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มทดลองในจังหวัดกระบี ่
เพื่อศึกษำและผลิตไบโอดีเซลอย่ำงครบวงจร

นวัตกรรม : กำรดัดแปลงสภำพอำกำศให้เกิดฝน 
โดยอำศัยเทคโนโลยี ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ

ใช้สำรเคมกีระตุน้มวลอำกำศทำงด้ำนเหนอืลม
ของพื้นที่เป้ำหมำยให้ลอยตัวขึ้นสูเ่บื้องบน รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มก้อนเมฆฝน

โปรยสำรเคมฝีนหลวงไปท่ีกลุม่ก้อนเมฆ เพ่ือให้
ก้อนเมฆขยำยตัว และมีควำมหนำแน่นมำก

โปรยสำรเคมีประเภทดูดควำมร้อน เพ่ือชักน�ำ
ให้เมฆกลัน่ตัวเป็นฝนและตกในบรเิวณพ้ืนท่ีเป้ำหมำย

ประโยชน์ต่อชุมชน : แก้ปัญหำควำมแห้งแล้ง 
ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล ขยำยผลไปสู่กำรบรรเทำควำม
เดอืดร้อนจำกภำวะสิง่แวดล้อมเป็นพิษ ช่วยให้ประชำชน 
มีน�้ำอุปโภคบริโภค ช่วยแก้ไขปัญหำคุณภำพน�้ำ 
เพ่ิมปรมิำณน�ำ้ในเขือ่นเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้ำ
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นวตักรรม : น�ำ้มนัปำล์มบริสุทธ์ิ 100% ท่ีสำมำรถ 
ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดสูบเดียว  
รอบเคร่ืองยนต์คงท่ี เช่น รถไถนำเดนิตำม รถอแีต๋น และ 
เครื่องสูบน�้ำได้โดยไม่ต้องผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงอ่ืน 
ส่วนน�้ำมันไบโอดีเซลชนิดท่ีใช้น�้ำมันปำล์มผสมกับ
น�้ำมันดีเซลสำมำรถใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์
บำงรุ่นได้

ประโยชน์ต่อชมุชน : ช่วยแก้ปัญหำผลผลติปำล์ม
ล้นตลำดและรำคำตกต�่ำ ใช้เป็นพลังงำนทดแทน 
ที่ช่วยลดกำรน�ำเข้ำเชื้อเพลิง นอกจำกน้ี กลีเซอรอล 
ท่ีได้จำกขั้นตอนกำรผลิตไบโอดีเซลยังสำมำรถน�ำมำ
สังเครำะห์ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอำงได้อีกด้วย

ฝนหลวง

1

2

3

ไบโอดีเซล
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ปัญหำน�้ำลำยแห้งในผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ช่องปำก ผู้ป่วยโรคเบำหวำน ท�ำให้ผู้ป่วยรับประทำน 
อำหำรไม่ได้ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม 
รำชปูถมัภ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 
จงึด�ำเนินโครงกำรวิจยัและพัฒนำผลติภัณฑ์นวัตกรรม 
น�้ำลำยเทียมชนิดเจล หรือเรียกว่ำ “วุ ้นชุ ่มปำก” 
เ พ่ือช ่วยให ้ผู ้ ท่ีมีภำวะปำกแห้งน�้ำลำยน้อยได ้
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

คลองลัดโพธ์ิ ตัง้อยู่ใน อ�ำเภอพระประแดง จงัหวัด
สมทุรปรำกำร เดมิมสีภำพตืน้เขนิ กำรระบำยน�ำ้เป็นไป 
อย่ำงล่ำช้ำ เมือ่ฝนตกหนกัจงึท�ำให้เกิดปัญหำน�ำ้ท่วมขงั 
ในพ้ืนทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑล พระบำทสมเดจ็
พระบรมชนกำธิเบศรฯ  รชักำลท่ี 9 จงึทรงมพีระรำชด�ำริ
ให้ปรับปรุงคลองลดัโพธ์ิให้สำมำรถรองรบัปรมิำณน�ำ้ 
ได้มำกข้ึน และใช้เป็นทำงลัดในกำรระบำยน�้ำเหนือ
ออกสู่ทะเล เน่ืองจำกมีระยะทำงสั้นเพียง 600 เมตร 
จึงช่วยระบำยน�้ำได้เร็ว

นวตักรรม : วุ้นใสเหมอืนเจล มคีณุสมบตัใิกล้เคยีง 
กับน�ำ้ลำยตำมธรรมชำต ิเพรำะมค่ีำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
(pH) ท่ีเป็นกลำง สำมำรถปรับสมดุลของช่องปำก
ให้เป็นกลำงโดยไม่ก่อให้เกิดกำรละลำยของผิวฟัน 
สำมำรถกลืนเพ่ือให้ควำมชุ่มชื้นในล�ำคอได้ มีต้นทุน
ต�่ำเพียง 20 บำทต่อ 1 หลอด หรือ 60 ซีซี

ประโยชน์ต่อชุมชน : เป็นกำรสืบสำนแนว 
พระรำชด�ำรด้ิำนทันตสำธำรณสุขของ พระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 ในด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ 
และคิดค้น  นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ที่มีรำคำถูกแต่มี
ประสทิธิภำพสงู เพ่ือให้คนไทยทกุคนสำมำรถเข้ำถึงยำ 
และกำรรกัษำพยำบำล
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นวตักรรม : กำรขุดขยำยคลองจำกเดมิทีม่คีวำมกว้ำง 
12 เมตร เป็น 65 เมตร ยำว 600 เมตร รวมทั้งก่อสร้ำง 
ประตูระบำยน�้ำบริเวณต้นคลองด้ำนทิศเหนือ ในช่วง 
ฤดแูล้งจะปิดบำนประต ูเพ่ือป้องกันน�ำ้ทะเลไหลกลบั
เข้ำแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ เมื่อน�้ำทะเลก�ำลังลงจะเปิดบำน 
เพ่ือระบำยน�ำ้ออกจำกคลอง และปิดบำนเมือ่น�ำ้ทะเล
ก�ำลังขึ้น

ประโยชน์ต่อชุมชน : ร่นระยะทำงกำรระบำยน�้ำ
ของแม่น�ำ้เจ้ำพระยำจำก 18 กโิลเมตร เหลอื 600 เมตร 
และลดเวลำจำก 5 ชัว่โมง เหลอืเพียง 10 นำที สำมำรถ
ระบำยน�้ำสูงสุดเฉลี่ย 45-50 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/วัน  
จึงช่วยแก้ปัญหำน�้ำท่วมขังให้สำมำรถระบำยได ้
เรว็ขึน้ ปัจจบุนัยังมกีำรศกึษำต่อยอดเรือ่งกังหันไฟฟ้ำ
พลังงำนน�้ำ เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิตกระแส
ไฟฟ้ำในประเทศ

วุ้นชุ่มปาก

ประตูระบายนด้า
คลองลัดโพธิ์
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เปิดข้อมูลตัวเลขธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 
(COMMUNITY ENTERPRISE)

วิสาหกิจชุมชน 
คือ  กิจการของชุมชน 

ด�าเนินการโดยคน 
ในชุมชน เพื่อสร้าง 

รายได้ให้ชุมชน

93,130
แห่ง

จำ�นวนสม�ชิก 

1,578,376
ร�ย

เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน
คือ คณะบุคคลท่ี 

ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ 
ของวิสาหกิจชุมชน 

ในเครือข่าย

563
เครือข่�ย

จำ�นวนสม�ชิก

12,963
ร�ย

*ที่จดทะเบียนแล้ว

3 อันดับ กลุ่มกิจการบริการ
4,034

แห่ง

31
เครือข่าย

1,983
แห่ง

33
เครือข่าย

1,529
แห่ง

22
เครือข่าย

ออมทรัพย์
ชุมชน

ร้านค้า
ชุมชน

ท่องเที่ยว
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วิสาหกิจชุมชน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
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วิสาหกิจชุมชน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

32,902 แห่ง

27,245 แห่ง

12,716 แห่ง

9,223 แห่ง

8,213 แห่ง

231 เครือข่าย

149 เครือข่าย

109 เครือข่าย

63 เครือข่าย

44 เครือข่าย

37%

30%

14%

10%

39%

25%

18%

11%

การผลิตพืช

การผลิตปศุสัตว์

การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหาร

การผลิตปัจจัยการผลิต

ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอ/เสื้อผ้า

9%

7%

3,949
แห่ง 3,587

แห่ง
3,427

แห่ง

5,165
แห่ง

4,185
แห่ง

ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์

25DDIGITONOMY

5 อันดับ กลุ่มกิจการผลิตสินค้า

5 จังหวัดที่มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสูงสุด

ทีม่ำ: กำรประชมุชีแ้จงกำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิวิสำหกิจ 
ชมุชนตำมโครงกำรประจ�ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
หมำยเหตุ: ข้อมลู ณ วันท่ี 9 พฤศจกิำยน 2563



W

Rosemary

Pure
Essential Oil

จ�านวนที่ลงทะเบียน

8,647 ชนิด 
ในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
กรมส่งเสริมการเกษตร

3,213
ชนิด

1,266
ชนิด

994
ชนิด

583
ชนิด

542
ชนิด

516
ชนิด

224
ชนิด

190
ชนิด

179
ชนิด

138
ชนิด
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1

การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

2

ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอ/เสื้อผ้า

3

การผลิตพืช

5

การผลิต
สินค้าอื่นๆ

4

เครื่องจักสาน

6

ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

7

การผลิต
ปศุสัตว์

8

เครื่องดื่ม

10

เครื่องไม้/ 
เฟอร์นิเจอร์

9

การผลิต
ปัจจัยการผลิต

10 อันดับ 
ประเภทสินค้าและบริการจากวิสาหกิจชุมชน

ที่มำ: ระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน



Rosemary

Pure
Essential Oil

7,356 ล้�นบ�ท 109,000 
บ�ท

รายได้ของวิสาหกิจชุมชน*
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
วิสาหกิจชุมชนต่อปี

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2564

26,989,200
บ�ท

3,568,800
บ�ท

โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
และผู้ประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชน

ในการผลิตสินค้าชุมชน

9,436,700
บ�ท

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ท่องเที่ยววิถีเกษตร
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*(1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF

3 โครงการและงบประมาณ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ที่มำ: www.sceb.doae.go.th/

ที่มำ: www.sceb.doae.go.th/



ความเป็นมา : พ้ืนที่ต�ำบลเขำหินซ้อน อ�ำเภอ
พนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีสภำพเสื่อมโทรม 
ขำดควำมอุดมสมบูรณ์จำกกำรปลูกมันส�ำปะหลัง
ติดต่อกันเป็นเวลำนำน จึงทรงมีพระรำชด�ำริให้จัดตั้ง
ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำเพ่ือเป็นแหล่งศกึษำ ทดลองและ 
พัฒนำกำรปรบัปรงุพ้ืนท่ีดนิทรำยจดัเพ่ือกำรเกษตรกรรม

จุดเด่น

เกดิกำรมส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนจดักำรทรพัยำกร 
อย่ำงยั่งยืนในทุกภำคส่วน
ส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้แก่เกษตรกร
พัฒนำกำรประมงและกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่ง
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละทรัพยำกรท้องถ่ิน
เป็นศูนย์สำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำและกำรท�ำ
ฟำร์มทะเล

เป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
เป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ต้นแบบ ด้ำนอำชีพ
สร้ำงระบบอนรุกัษ์ดนิและน�ำ้ เพ่ือพัฒนำปรบัปรงุ 
พื้นที่ดินทรำย 
ปลกูหญ้ำแฝกป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดนิ
จัดสร้ำงแหล่งกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ก่อตั้ง
พ.ศ.
2526

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

ความเป็นมา : ในหลวงรัชกำลท่ี 9 ทรงมีพระ
รำชด�ำรใิห้พลกิฟ้ืนพ้ืนทีป่่ำสงวนเสือ่มโทรมในจงัหวัด
จันทบุรีให้เป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ เพ่ือจัดท�ำ
โครงกำรพัฒนำอำชีพประมงและกำรเกษตรในเขต
ที่ดินชำยฝั ่งทะเลจันทบุรี โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
เข้ำไปให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรประกอบอำชีพ

จุดเด่น

ก่อตั้ง
พ.ศ.
2525

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ
จังหวัดจันทบุรี

3

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ
จังหวัดเพชรบุรี

2

ความเป็นมา : ปัญหำกำรบุกรกุแผ้วถำงป่ำ กำรเกษตร 
ผิดวิธี และกำรใช้สำรเคม ีท�ำให้ควำมสมดลุทำงธรรมชำติ 
ในพ้ืนท่ีจงัหวัดเพชรบรุแีละจงัหวัดใกล้เคยีงถูกท�ำลำย  
เกิดภำวะฝนทิง้ช่วง จงึทรงมพีระรำชด�ำรใิห้พัฒนำพ้ืนท่ี
เป็นศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำเพ่ือฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมด้วย 
กำรปลกูป่ำ สร้ำงแหล่งน�ำ้ ควบคูไ่ปกับกำรพัฒนำอำชพี

จุดเด่น
แก้ป ัญหำด้วยกำรปลูกป่ำทดแทนเพ่ือฟื้นฟู 
สภำพแวดล้อม
สนบัสนนุให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรกัษำป่ำไม้
ศึกษำกำรใช้ประโยชน์หญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ ์
ดินและน�้ำ
ศึกษำทดลองกำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์ไม้ 
เพื่อส่งเสริมอำชีพ
พัฒนำส่งเสรมิกำรเลีย้งโคนมสร้ำงรำยได้ให้ประชำชน

ก่อตั้ง
พ.ศ.
2522

28 D DECODE



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ท้ัง 6 ศูนย์ กระจำยตัวอยู่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ ท�ำหน้ำท่ีเป็น “พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติท่ีมีชีวิต” เปิดให้เข้ำมำศึกษำดูงำน สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน แลกเปล่ียนควำมรู ้ซึ่งกันและกัน 
ขณะเดียวกันวิธีกำรด�ำเนินงำนก็สำมำรถขยำยผลไปสู่ชำวบ้ำนในพ้ืนท่ีให้สำมำรถมีแนวทำงปฏิบัติในกำร 
ด�ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพอย่ำงยั่งยืน โดยแต่ละศูนย์มีภำรกิจแตกต่ำงกัน ดังนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริกับ
แนวทางพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำอนัเน่ืองมำจำก 
พระรำชด�ำริทั้ง 6 แห่ง ด�ำเนินงำนผ่ำน
รูปแบบกำรศึกษำ ทดลอง และวิจัย
เพ่ือขยำยผลไปสูก่ำรพัฒนำทีเ่หมำะสม 
กับสภำพแวดล้อมในแต่ละภูมิภำค 
โดยกำรให้ควำมส�ำคญักับ “ดนิ” และ 
“น�ำ้” ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรด�ำรงชีวิต
และกำรประกอบอำชีพ ผสมผสำนกับ
กำรจดักำรควำมรู้เพ่ือให้สำมำรถส่งต่อ
องค์ควำมรู้ ภูมิปัญหำ และกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน

ที่มำ: www.rdpb.go.th

6
5 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง
มาจากพระราชดดาริ

จังหวัดเชียงใหม่

4
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชดดาริ 

จังหวัดสกลนคร

1
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่อง
มาจากพระราชดดาริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

6
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชดดาริ

จังหวัดนราธิวาส

3
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง

มาจากพระราชดดาริ 
จังหวัดจันทบุรี2

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่อง

มาจากพระราชดดาริ
จังหวัดเพชรบุรี
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ความเป็นมา : พ้ืนท่ีจ�ำนวนมำกในภำคใต้มสีภำพ
เป็นพรุ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวและมีคุณภำพต�่ำ จึงทรงมี
พระรำชด�ำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำในต�ำบล
กะลวุอเหนอื อ�ำเภอเมอืง จงัหวัดนรำธิวำส เพ่ือศกึษำ
ด้ำนปรับปรุงดินเปรี้ยวในพ้ืนท่ีพรุ รวมท้ังพัฒนำกำร
เกษตรและปศุสัตว์ท่ีเหมำะสม เพ่ือเป็นต้นแบบให้
แก่พื้นที่อื่นๆ

จุดเด่น

ความเป็นมา : ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือของไทย 
มีปัญหำภัยแล้ง แหล่งน�้ำไม่เพียงพอ พ้ืนดินขำด 
แร่ธำต ุส่งผลกระทบต่อกำรเพำะปลกู จงึทรงคดัเลอืก 
พ้ืนที่ ในอ�ำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร ให้เป็นแบบ
จ�ำลองเพ่ือศึกษำปัญหำดินและน�้ำของภูมิภำคนี้ 
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเกษตรกรรมที่เหมำะสมเพ่ือ
พัฒนำอำชีพของประชำชน

จุดเด่น

เป็นต้นแบบของภำคใต้ส�ำหรับศึกษำ แก้ปัญหำ 
และพัฒนำดินในพื้นที่พรุ 
เป็นศนูย์บรกิำรแบบเบด็เสรจ็ รวบรวมองค์ควำมรู้ 
และภำคปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ 
แปลงทดลองในท่ีลุ่มและอ่ำงเก็บน�้ำใกล้บ้ำน 
แก้ปัญหำขำดแคลนแหล่งน�้ำ 
พัฒนำและวิจัยดินคุณภำพ
เน้นกำรพัฒนำแบบผสมผสำน น�ำผลทดลอง 
ไปขยำยผลในรูปแบบเทคโนโลยี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ
จังหวัดนราธิวาส

6

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ
จังหวัดสกลนคร

4

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ
จังหวัดเชียงใหม่

5

ความเป็นมา : พ้ืนที่แถบลุ่มน�้ำห้วยฮ่องไคร้ ใน
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีสภำพเป็น 
ป่ำเต็งรังที่เสื่อมโทรม จึงทรงมีพระรำชด�ำริให้ใช ้
ลุ่มน�้ำดังกล่ำวส�ำหรับศึกษำกำรพัฒนำโดยใช้ระบบ
ชลประทำนเป็นแกนน�ำ เพ่ือคืนควำมอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ดนิและพ้ืนทีต้่นน�ำ้ของภำคเหนือ รวมทัง้พัฒนำ
ควำมเป็นอยู่ของรำษฎรในพื้นที่

จุดเด่น
เป็นศูนย์กลำงกำรทดลอง วิจัย และพัฒนำป่ำไม ้
เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำในภำคเหนือ
ศกึษำเชงิสหวิทยำกำรด้ำนกำรประมงตำมอ่ำงเก็บน�ำ้ 
ฝึกอบรมและส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำชนิดต่ำงๆ 
แก้ปัญหำขำดแคลนน�ำ้ ประชำชนสำมำรถประกอบ 
อำชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี
เกิดกำรเรียนรู ้เก่ียวกับโทษภัยของกำรลักลอบ 
ตัดไม้และไฟป่ำ 
ส่งเสรมิอำชพีอตุสำหกรรมในครวัเรอืน และฝึกอำชพี 
ในกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 

เป็นต้นแบบเพื่อศึกษำและพัฒนำแก่ดินและน�้ำ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมกำรพัฒนำอำชีพ ทั้งด้ำน
เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมในครัวเรือน
ให้ควำมรู้เร่ืองพันธ์ุพืชและพันธ์ุสตัว์แก่ประชำชน 
ส�ำหรับน�ำไปประกอบอำชีพ
น้อมน�ำแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่มำปรับใช้
ส่งเสริมและพัฒนำกำรท�ำปศุสัตว์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริกับ
แนวทางพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ก่อตั้ง
พ.ศ.
2525

ก่อตั้ง
พ.ศ.
2525

ก่อตั้ง
พ.ศ.
2525
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5
ปัจจัยส่งเสริม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก

พระราชดดาริ สร้างพื้นที่ต้นแบบ 
เลอืกพ้ืนท่ีในภูมภิำคต่ำงๆ ท่ัวประเทศ สร้ำงเป็น 

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ต้นแบบส�ำหรับท�ำกำร
ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และวิจัย เพื่อเป็นแนวทำง
ให้พ้ืนท่ีอืน่ๆ ได้น�ำไปพัฒนำต่อยอดให้ส�ำเรจ็ลลุ่วง

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

มีบทบำทเป็นศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) รวบรวมกำรศึกษำ ทดลอง 
และสำธิตให้ผู้สนใจเข้ำไปศึกษำดูงำน ทั้งด้ำน
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง กำรพัฒนำทำงด้ำน
สังคมและอำชีพ

การพัฒนาแบบผสมผสาน

น�ำแนวควำมคิดแบบสหวิทยำกำรที่เป็นกำร
ผสมผสำนหลำยองค์ควำมรู้เข้ำด้วยกัน มำสร้ำง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึงน�ำมำ
ปรับใช้ในกำรบริหำรงำนด้วย

แลกเปลี่ยนสื่อสารความรู้

มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ของ 3 ฝ่ำย ได้แก ่
นกัวิชำกำรทีม่คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ เจ้ำหน้ำทีข่อง
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ที่ท�ำงำนด้ำนกำรส่งเสริม 
โครงกำรต่ำงๆ และประชำชนในพ้ืนท่ี ซึ่งเป็น
เจ้ำของภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้ท้องถิ่น 

ประสานงานระหว่างส่วนราชการ 

เน้นประสำนแผนงำนกับส่วนรำชกำรและ 
หน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำ และ
ท�ำให้ทุกโครงกำรมีประสิทธิภำพสูงสุด

54
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การจัดการความรู้
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge Management : KM) คอืหน่ึงในกลยุทธ์ส�ำคญั
ของกำรพัฒนำองค์กรให้เตบิโตอย่ำงย่ังยืน ทว่ำกำรเกษยีณอำยุของกลุม่คนท�ำงำนวัยเบบีบ้มูเมอร์ 
(Baby Boomer) จ�ำนวนเกอืบ 30 ล้ำนคน ภำยในปี พ.ศ. 2564 คอืควำมสูญเสียคร้ังส�ำคญัของ
องค์กร เนื่องจำกองค์ควำมรู้จ�ำนวนมำกท่ีพนักงำนกลุ่มน้ีส่ังสมไว้ก�ำลังจะหำยไป โดยเฉพำะ
ควำมรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญำส�ำคัญขององค์กร นอกจำกนี้ 
หลำยบรษิทัยังประสบปัญหำคนท�ำงำนรุ่นใหม่มแีนวโน้มเปลีย่นงำนบ่อยกว่ำคนท�ำงำนท่ีมอีำยุ
มำกกว่ำ ซึง่แม้จะมกีำรส่งต่อองค์ควำมรูร้ะหว่ำงคนท�ำงำนรุ่นพ่ีและพนักงำนรุ่นน้อง แต่ดเูหมอืน 
กำรเก็บรักษำองค์ควำมรู้ขององค์กรอำจไม่เพียงพอในอนำคต อีกท้ังกำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด-19 ท�ำให้หลำยองค์กรต้องสูญเสียทั้งพนักงำน และองค์ควำมรู้ในตัวพนักงำน ท�ำให ้
หลำยองค์กรเริ่มหันมำตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้มำกขึ้นในปีนี้

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text
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ปัจจบุนัมสีญัญำณกำรพัฒนำด้ำนกำรจดักำรควำมรู ้
ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง Technology Services Industry 
Association (TSIA) เผยว่ำโปรแกรมกำรจดักำรควำมรู้ 
ก�ำลังเติบโต โดยจ�ำนวนผู้บริหำรที่ใช้กำรจัดกำรควำมรู้
เป็นตัวชี้วัดกำรด�ำเนินงำนก็สูงขึ้น 

ด้ำนกลยุทธ์กำรสืบค้นก็มีควำมซับซ้อนขึ้น มีกำรน�ำ
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มำช่วย 
ยกระดับกำรจัดกำรควำมรู ้ในองค์กร เพ่ิมจ�ำนวน
นวัตกรรม รวมท้ังขยำยขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู ้
ให้กว้ำงขึ้น กล่ำวคือ AI ช่วยเชื่อมต่อและรวบรวม 
องค์ควำมรูจ้ำกหลำยแพลตฟอร์มเพ่ือให้พนกังำนเข้ำถึง
ควำมรู้ได้ตำมต้องกำร

แอนโธนี เรห์ม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
ระบุว่ำ KM และ AI มีแก่นหลักร่วมกัน คือ องค์ควำมรู ้
กล่ำวคอื AI มอบกลไกท่ีช่วยให้เครือ่งจกัรเรยีนรู ้ด�ำเนนิกำร 
และใช้องค์ควำมรู้เพ่ือปฏบิตังิำนต่ำงๆ ให้ลลุ่วงรวมท้ัง 
ปลดล็อกองค์ควำมรู ้ ท่ีสำมำรถส่งต่อไปยังมนุษย์ 
ขยำยขอบเขตกำรใช้งำน และสร้ำงควำมรู ้ด้วยวิธี 
อันหลำกหลำยจนเรำแทบจินตนำกำรไปไม่ถึง

การมาถึงของยุคแห่ง KM

กำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพำะในช่วงกำรระบำดของโรคโควิด-19 กำรจัดกำรควำมรู้ 
จึงมีควำมหมำยมำกกว่ำเดิมท่ีหมำยถึงกำรจัดเก็บรวบรวม แจกจ่ำย และใช้องค์ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แต่กลำยเป็น กำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร และแบ่งปันควำมรู้ท่ีมีท้ังหมดขององค์กรให้แก่กัน โดยองค์ควำมรู้น้ัน
ประกอบด้วยฐำนข้อมูล เอกสำร นโยบำย กระบวนกำรท�ำงำน ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์เฉพำะของ
พนักงำนแต่ละคน เพื่อสร้ำงเสถียรภำพในกำรปฏิบัติงำน   

American Productivity and Quality Center (APQC) เผยว่ำกำรจดักำรควำมรูใ้ห้ดข้ึีนต้องอำศยัองค์ประกอบ
ส�ำคัญ 4 ประกำร ได้แก่

อนาคตของการจัดการความรู้

คน

เพ่ือเป็นผู้น�ำทำง ส่งเสริม 
และสนับสนุนกำรแบ่งปัน
ข้อมูล

เนื้อหาความรู้และ
เครื่องมือเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

กระบวนการ

เพ่ือจัดกำรและประเมิน 
กำรไหลเวียนของควำมรู้

กลยุทธ์

เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู ้
สำมำรถช่วยตอบโจทย์
ควำมต้องกำรทำงธุรกิจ 
ที่ส�ำคัญและเร่งด่วนได้

เพ่ือเชือ่มต่อผู้คนท่ีตรงกลุ่ม 
ให้เข้ำกับเน้ือหำท่ีใช่ ในเวลำ 
ทีถู่กจงัหวะ
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การจัดการความรู้ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดดาริ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลท่ี 9 ทรงเป็น 
แบบอย่ำงของกำรด�ำเนนิโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิโดยอำศยักำรจดักำรควำมรูใ้นด้ำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับ
โครงกำร รวมถึงบรูณำกำรควำมรูจ้ำกศำสตร์อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่น�ำมำพัฒนำควำมเป็นอยู่ของชำวไทยให้ดย่ิีงขึน้

มิติสิ่งแวดล้อม
น�ำแนวทำงกำรก�ำจัดขยะและ 

บ�ำบดัน�ำ้เสยีมำใช้ให้เกิดประสทิธิภำพ 
เป็นกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยำว

กำรใช้น�้ำดีไล่น�้ำเสีย
สระน�ำ้เตมิอำกำศชวีภำพบ�ำบดั
กำรผสมผสำนระหว่ำงพืชน�้ำ 

       กับระบบเติมอำกำศ
กำรเติมอำกำศโดยใช้กังหันน�้ำ 

       ชัยพัฒนำ

มิติพลังงานทดแทน
ปรับใช้พลังงำนให้เหมำะสมกับ

ท้องถ่ิน โดยกำรคิดค้นและพัฒนำ
พลังงำนทำงเลือกที่ชุมชนสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้

หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ
รัชกำลที่ 9 ทรงเน้นกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักกำรองค์ควำมรู้ 6 มิติ ได้แก่ ดิน น�้ำ เกษตร พลังงำนทดแทน 

ป่ำและสิ่งแวดล้อม โดยปรับน�้ำหนักของแต่ละเรื่องไปตำมสภำพภูมิสังคมและ ปัญหำของชุมชนในแต่ละพื้นที่

มิติเกษตร
น�ำเกษตรทฤษฎีใหม่มำใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในแต่ละพื้นที่
ทฤษฎีใหม่
เกษตรยั่งยืน
โครงกำรนำสำธิต
โครงกำรโคนมสวนจิตรลดำ

 มิตินด้า
เน้นกำรพัฒนำแหล่งน�ำ้ กำรเก็บน�ำ้ 

ให้นำนท่ีสุด และกำรใช้น�้ำทุกหยด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ฝนหลวง 
กังหันน�้ำชัยพัฒนำ 
กำรท�ำฝำย 
กำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีด้วยวธีิชวีภำพ

 มิติดิน
เน้นให้ประชำชนมีท่ีดินท�ำกิน 

มีผลผลิตเป็นอำหำรเพียงพอต่อ 
กำรด�ำรงชีพ 

กำรปฏิรูปท่ีดินและกำรจัดสรร 
       ที่ดินท�ำกิน

กำรแก้ปัญหำดินเปรี้ยวด้วย 
       ทฤษฎีแกล้งดิน 

กำรอนุรักษ์ดินด้วยหญ้ำแฝก 
ทฤษฎีกำรห่มดิน

มิติป่า
ลดกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ และ 

ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำ โดยกำร 
ปลูกฝ ังจิตส�ำนึก ให ้ชุมชนเห็น 
ควำมส�ำคัญของป่ำ

กำรปลกูป่ำ 3 อย่ำง ได้ประโยชน์  
       4 อย่ำง 

กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก
ระบบป่ำเปียก เพ่ือสร้ำงแนว 

     ป้องกันไฟเปียก (Wet Fire Break) 

แก๊สชีวภำพจำกมูลโคนม
แก ๊สโซฮอล ์  แอลกอฮอล ์ 

    จำกอ้อยผสมกับน�้ำมันเบนซิน 
       ออกเทน 91

ไบโอดีเซล น�้ำมันดีเซลจำก 
      น�้ำมันปำล์ม

ดีโซฮอล์ แอลกอฮอล์ 95% 
    ผสมกับน�้ำมันดีเซล และสำร 
       อมีลัซไิฟเออร์
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ที่มำ: มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด�ำริ

บันไดท้ัง 3 ขั้นของกำรพัฒนำและจัดกำรควำมรู้นี้
เมื่อมีกำรน�ำไปปรับใช้และให้เหมำะสมกับพ้ืนท่ีต่ำงๆ
จะท�ำให้ชุมชนมีควำมรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นเจ้ำของ และ
น�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในที่สุด

ทั้งนี้ ส่ิงท่ีส�ำคัญในกำรด�ำเนินโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริทุกโครงกำร คือกำรให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรวิเครำะห์ปัญหำ พัฒนำ และร่วมเป็นเจ้ำของโครงกำร

ความยั่งยืน

ชุมชนคือเจ้าของ

หลักการพัฒนา
ตามแนวพระราชดดาริ
3 ขั้นตอน

3    พัฒนา
กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ

ศักยภำพชุมชน กำรสร้ำง
ทีมพ่ีเลี้ยง กำรออกแบบ
หลักสูตรและกำรศึกษำ 
ดงูำน กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
และฝึกปฏิบตั ิมกีำรตดิตำม 
เเละประเมินผล

2    เข้าถึง
กำรสื่อสำร สร้ำงควำม

มัน่ใจ วิเครำะห์ปัญหำและ
ควำมต้องกำรของชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรพัฒนำ
มำกที่สุด1    เข้าใจ

ในข้อมูลพ้ืนฐำนด้วย
กำรศกึษำทุกมติขิองชมุชน  
ค้นหำรำกของปัญหำและ
รวบรวมองค์ควำมรู ้ของ 
ทกุโครงกำรพระรำชด�ำริ



แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัญหำสิ่งแวดล้อม ปัญหำด้ำนควำมเหลื่อมล�้ำ และกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรขั้นพื้นฐำนที่เกิดขึ้นในหลำย
ประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่ำควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอำจไม่ได้น�ำไปสู่กำรพัฒนำที่แท้จริง 

เพ่ือก�ำจดัควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล�ำ้ และเตรยีมควำมพร้อมให้ประชำชนสำมำรถรบัมอืกับสภำพสงัคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลง เคลือ่นไหว ไม่หยุดน่ิง พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิลอดลุยเดช 
มหำรำช บรมนำถบพิตร รัชกำลท่ี 9 จึงพระรำชทำน หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Philosophy : SEP) แก่คนไทย ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประกำร และเงื่อนไข 2 ประกำร ที่จะท�ำให้กำรคิด 
และกำรกระท�ำเป็นไปอย่ำงพอเพียง ได้แก่ 

ความรู้กินได้ค

เงื่อนไขความรู้
คือ ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ

เงื่อนไขคุณธรรม
คือ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเพียร 

กำรใช้สติปัญญำด�ำเนินชีวิต

คุณลักษณะ 3 ประการ

เงื่อนไข 2 ประการ

มีเหตุผล
คือ กำรตัดสินใจ

อย่ำงมีเหตุผล ค�ำนึงถึง 
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

พอประมาณ
คือ ควำมพอดี

ไม่มำกหรือน้อยเกินไป 

มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
คือ กำรเตรียมพร้อมรับ 

กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถช่วยพัฒนำได้อย่ำงย่ังยืน ท้ังในด้ำนกำรใช้ชวิีต กำรท�ำธุรกิจ หรอืภำคกำรเกษตร ดงันี้

หลักการทดาการเกษตรอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
ทฤษฎีใหม่ คอืตวัอย่ำงทีเ่ป็นรปูธรรมของกำรประยุกต์ ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบรหิำรกำรจดักำรท่ีดนิและน�ำ้ 

เพื่อกำรเกษตรในที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกำรวำงแผนที่สมบูรณ์แบบ 3 ขั้นตอน ได้แก่

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

กำรบริหำรจัดกำรท่ีดินและน�้ำ 
ด้วยกำรแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ได้แก่  
พ้ืนที่ เ ก็บน�้ ำ  พ้ืน ท่ีนำปลูกข ้ำว 
พ้ืนที่ปลูกไม้ผลพืชผัก และพ้ืนที่
ส�ำหรับอยู่อำศัยและเลี้ยงสัตว์

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3

กำรตดิต่อจดัหำทุนจำกแหล่งทุน 
มำช่วยในกำรลงทุนและพัฒนำ
คุณภำพชีวิต โดยทั้งเกษตรกรและ
แหล่งทุนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น เกษตรกรขำยข้ำวได้รำคำสูง 
ส่วนแหล่งทุนได้ซื้อข้ำวในรำคำต�่ำ

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2

กำรรวมพลังในรูปแบบกลุ่มหรือ 
สหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือ ดูแล และ
สนับสนุนกัน ทั้งในด้ำนกำรผลิต 
กำรตลำด ควำมเป็นอยู่ กำรศึกษำ 
สงัคม และศำสนำ โดยควำมร่วมมอื
จำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3

nความรู้กินได้ ค

น�ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คิดรอบด้ำน เห็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของแต่ละทำงเลือก

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและพอดีกับควำมต้องกำร
เน้นกำรใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่น

เตรียมกำรเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น

เห็นได้ว่ำแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แนวทำงท่ีท�ำให้คนเดนิถอยหลงั แต่มุง่สร้ำงคนท่ี 
เข้มแขง็จำกภำยใน มภีมูต้ิำนทำนต่อผลกระทบจำกภำยนอก มอีำชพี มรีำยได้ สำมำรถด�ำเนินชวิีต 
อย่ำงมคีวำมสขุควำมสบำย และควำมพอเพียงด้วยปัจจยัพ้ืนฐำนท่ีมใีนท้องถ่ิน อนัจะน�ำไปสู่ 
แก้ปัญหำควำมยำกจนได้ในระยะยำว และอย่ำงยั่งยืน
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เพื่อรับฟัง
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OKMD กับภารกิจ
การบริหารจัดการความรู้

เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
จำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและกำรเปลี่ยนแปลงภำยในประเทศในมิติต่ำงๆ 

สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรที่เรำต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ สภำพแวดล้อมใหม่ๆ ถือว่ำเป็นทั้งโอกำสและ
เป็นข้อจ�ำกัด ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงไรในโอกำสที่มำถึง 

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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กลไกส�ำคัญในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงและกำรใช้ประโยชน์จำกโอกำส คือกำรพัฒนำศักยภำพ
ของคน และกำรเรยีนรูท้ีต่่อเน่ืองในทกุช่วงวัย ผ่ำนกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูต้ลอดชวิีต (Lifelong Learning) 
และกำรพัฒนำทักษะแห่งอนำคต ทั้งที่เป็น ทักษะด้ำนควำมรู้ (Hard Skill) และ ทักษะด้ำนอำรมณ์ 
(Soft Skill)

สิ่งส�ำคัญคือเรำควรเป็นเจ้ำของ
กระบวนกำรเรียนรู้ท้ังหมดของตัวเอง 
หำกเรำสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ต ้องให้ใครมำเคี่ยวเข็ญว่ำ 
ต้องเรียนอะไร และเพรำะอะไร แต่
เป็นกำรเรยีนรูท้ีม่เีป้ำหมำยอย่ำงชดัเจน 
และสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมรู้นั้น
ได้ด้วยตัวเอง เท่ำกับว่ำเรำสำมำรถ
เข้ำถึงควำมเป็น “ผูเ้รยีนรูด้้วยตนเอง” 
(Self - Directed Learner)

สิ่งส�ำคัญที่จะพัฒนำคนให้เกิดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนและกำรประกอบอำชีพ คือ 
“องค์ควำมรู้” ซึ่งหมำยถึง ควำมคิดรวบยอด หลักกำร วิธีกำร ท่ีมำจำกในหนังสือและต�ำรำเรียน 
ทัง้ท่ีเป็นควำมรูใ้นสำระวิชำต่ำงๆ และควำมรูเ้พ่ือกำรประกอบอำชพี รวมไปถึงทักษะภำยในตวับคุคล
ที่เกิดจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์จำกกำรลงมือท�ำหรือกำรท�ำงำน

ทักษะด้านความรู้
(Hard Skill)

 คือ ทักษะทำงควำมรู ้
ควำมสำมำรถด้ำนอำชีพ 
หรือควำมช�ำนำญในงำน  
แม้จะเป็นทกัษะเฉพำะ แต่ใน
ยุคท่ีโลกก้ำวหน้ำไม่หยุดน่ิง 
เรำจ�ำเป็นต้องเรยีนรูส้ิง่ใหม่ 
อยูเ่สมอเพ่ือให้ก้ำวทนัควำม 
เปลี่ยนแปลงของโลก

ทักษะด้านอารมณ์
(Soft Skill)

 คือ ทักษะทำงอำรมณ์
และสังคม เป็นทักษะท่ี
จ�ำเป็นมำกในกำรท�ำงำน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต และ
เป็นทักษะท่ีท�ำให้มนุษย์
ต่ำงจำกปัญญำประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI)

39IINSIDE Okmd I



กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นกระบวนกำรส�ำคัญท่ีจะช่วยให้เกิดกำร 
พัฒนำของควำมรู้ และกระบวนกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีมีอยู่ให้สำมำรถน�ำควำมรู้น้ันไปต่อยอด และ 
ใช้ประโยชน์จำกควำมรูน้ั้นได้ โดยองค์ควำมรูน้ัน้มหีลำกหลำยรปูแบบ ทัง้องค์ควำมรูท้ีเ่ก่ียวข้องกับกำรเรยีนรู ้
ในระบบ กำรเรยีนรูน้อกระบบ และกำรเรยีนรูต้ำมอธัยำศยั ควำมรูท่ี้เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงอำชพีใหม่ในแขนง 
ต่ำงๆ ทั้งในส่วนท่ีเป็นควำมรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล ควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้สั่งสมเป็นประสบกำรณ ์
และทักษะเฉพำะตน และองค์ควำมรู้ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือและต�ำรำเรียนต่ำงๆ โดยมีกระบวนกำร 
กำรจัดกำรควำมรู้ 3 ขั้นตอน

OKMD กับการจัดการความรู้

จดัหมวดหมู ่เชือ่มโยงส่วนท่ีเก่ียวข้องกัน เพ่ือให้สำมำรถน�ำควำมรูน้ั้นไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำย ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ได้แก่

1

2
3
4

5

การบ่งชีค้วามรู้ หรอืกำรก�ำหนดขอบเขตเน้ือหำองค์ควำมรูท่ี้ต้องกำร โดยกำรพิจำรณำว่ำเป้ำหมำย
ของเรำคืออะไร มีองค์ควำมรู้อะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง และองค์ควำมรู้นั้นอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร 
การแสวงหาและรวบรวมความรู้ ที่ต้องกำรจำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ 
การน�าความรู้ที่ได้มาจัดระเบียบ โดยกำรรวบรวม คัดเลือก และเชื่อมโยงควำมรู้ที่ต้องกำร
การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ โดยกำรตรวจสอบ คัดกรอง และเพิ่มเติมเนื้อหำควำมรู้นั้น 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การแปลงความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรวดเร็วเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร

การถ่ายทอดความรู้
(Knowledge Transfer) 

น�ำควำมรู้ท่ีได้มำถ่ำยทอดหรือส่งต่อในรูปแบบ 
ทีห่ลำกหลำย เผยแพร่ประชำสมัพันธ์ควำมรูใ้นรปูแบบ 
ต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ และเข้ำถึงง่ำย

การนดาความรู้ ไปใช้ประโยชน์
(Knowledge Utilization)

น�ำควำมรู้น้ันไปต่อยอดขยำยผล เพ่ือท�ำให้เกิด
ประสบกำรณ์ใหม่และกำรเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง

1    การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)

2

2

1

3

3
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กระบวนกำรจดักำรควำมรูท้ีก่ล่ำวมำข้ำงต้น คอืแนวทำงท่ี OKMD ใช้เป็นหลกัคดิในกำรจดักำรกับองค์ควำมรู้ 
ที่เห็นว่ำมีประโยชน์และต้องกำรถ่ำยทอดไปสู่กลุ่มคนในช่วงวัยต่ำงๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และแหล่งอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้องได้ง่ำยและสะดวก ท�ำให้เกิดกำรตัดสินใจในกำรใช้ข้อมูลได้ดีและรวดเร็ว ทั้งยังได้รับ
ประโยชน์จำกควำมรู้ ควำมช�ำนำญ และประสบกำรณ์ของผู้รู้ท่ีน�ำมำถ่ำยทอดไว้อย่ำงเป็นข้ันตอน โดยบทบำท
และหน้ำที่หลักของ OKMD เน้นกำรด�ำเนินงำนใน 4 ด้ำน ได้แก่

Opportunity 

กำรให้โอกำสในกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ ให้
ค�ำปรึกษำและควำม
ช่วยเหลือด้ำนวิชำกำร 
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนกำรจดักำร
ควำมรู ้ กำรออกแบบ
บริกำร  กำร พัฒนำ
เครือข่ำยและสร้ำงกำร
รับรู ้  กำรจัดกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ และกำรจัด 
ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ 
ทีเ่หมำะกับกลุม่เป้ำหมำย

Management 

ก ำ ร จั ด ก ำ ร แ ล ะ 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
สนับสนุนกระบวนกำร 
ที่ช่วยให้ประชำชนน�ำ 
ควำมรูแ้ละทักษะควำม 
ช�ำนำญมำบรูณำกำรใช้ 
ร่วมกับควำมรูด้้ำนกำร 
จัดกำรและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ กำรอบรม 
สมัมนำ กำรศกึษำดูงำน 
กำรจดัพ้ืนทีแ่ลกเปลีย่น 
เรียนรู้ กำรเพ่ิมโอกำส 
ในกำรเข้ำถึงควำมรู้ใหม่ 
และกำรประสำนงำน 
กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อกำรสนับสนุน

Knowledge 

กำรรวบรวมองค ์
ค ว ำ ม รู ้  ส นั บ ส นุ น
กระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำรอันเนื่องมำ
จำกพระรำชด�ำริ กำร
ชี้ชัด กำรรวบรวม กำร 
ประมวล กำรจดัหมวดหมู่ 
กำร พัฒนำต ้นแบบ
ควำมรู ้  และกำรจัด
ท�ำสื่อเพ่ือเผยแพร่แก่
ประชำชนและผูท่ี้สนใจ

Development 

กำรพัฒนำต้นแบบ
ในกำรจัดท�ำส่ือ และ
กระบวนกำรเ รียนรู ้ 
สนับสนุนกำรพัฒนำ
บุคลำกรและผู ้ปฏิบัติ
งำนในแหล่งเรยีนรู ้กำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับศำสตร ์
พระรำชำ กำรพัฒนำสือ่ 
และกำรพัฒนำกิจกรรม/ 
กระบวนกำรเ รียนรู  ้
ในบริบทของท้องถ่ิน
เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้แก่
ประชำชน
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OKMD เป็นหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
กับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
จัดกำรควำมรู้ เพ่ือส่งต่อควำมรู้ที่
เป็นประโยชน์ให้กับสงัคม  ในรปูแบบ 
สื่อสำธำรณะท่ีหลำกหลำยกำร 
เผยแพร่ควำมรู้จำกโครงกำรอนัเน่ือง 
มำจำกพระรำชด�ำริเป็นงำนหน่ึงท่ี 
ทำง OKMD เห็นถึงควำมส�ำคัญ 
และตระหนักถึ งคุณประโยชน ์
มำกมำยท่ีจะช ่วยยกระดับและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ทัง้ในสงัคมเมอืงและชนบท โดยกำร
เรียนรู้ผ่ำนองค์ควำมรู้ท่ีมีกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ ทดลองปฏิบัติ และเห็นผล
ในเชิงประจักษ์มำแล้ว จึงเห็นควร
ที่จะต้องส่งต่อควำมรู้เหล่ำนี้ให้กับ 
คนในสังคมในวงกว้ำงต่อไป  

ในปีที่ผ่ำนมำ OKMD ได้ท�ำงำน
ร ่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนำ ในกำร

Brain–based Learning กับการจัดการความรู้
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดดาริ

พัฒนำรูปแบบกำรถ่ำยทอดเน้ือหำ
ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้จำก 
โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
ภำยใต้ชือ่ “โครงกำรศำสตร์พระรำชำ” 
ซึง่เป็นโครงกำรท่ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือ 
เผยแพร่ข้อมลู องค์ควำมรู ้กำรศกึษำ  
วิจัย และกำรปฏิบัติงำนท่ีรวบรวม 
ได้จำกโครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำริผ่ำนเส้นทำงกำรเรียนรู ้
“ตำมรอยพระรำชำ” ในพ้ืนท่ีภำคต่ำงๆ 
ของประเทศไทย เพ่ือให้เดก็ เยำวชน 
พ่อแม่ ผู ้ปกครอง และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้เข้ำมำศกึษำเรียนรู้ 
ในโครงกำรฯ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู ้
ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต”  
โดยมีกำรออกแบบเส้นทำงและ 
ฐำนกำรเรยีนรูท้ีม่คีวำมหลำกหลำย 
เพ่ือให้สำมำรถเรียนรู ้ มีส่วนร่วม 
และทดลองปฏิบัติได้จริง 

โจทย์ทีน่่ำสนใจคอืต้องท�ำอย่ำงไร 
จงึจะท�ำให้กำรเรยีนรูศ้ำสตร์พระรำชำ 
เป็นเรื่องที่สนุก เข้ำใจง่ำย สร้ำงกำร 
จดจ�ำ สร้ำงแรงบันดำลใจ และ
สำมำรถน�ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำร 
ด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
OKMD จึงน�ำกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรูเ้ข้ำมำผสมผสำนกับแนวทำง 
กำรจดักำรเรียนรูต้ำมหลักกำรพัฒนำ 
สมอง (Brain-based Learning: BBL)  
มำใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำ 
กระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้
หลักของโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริแต่ละโครงกำร รวมถึง 
กำรส่งเสริมให ้เจ ้ำหน้ำท่ีผู ้ดูแล 
แหล่งเรียนรู้น้ันๆ สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู ้และกระบวนกำรเรียนรู ้
ต่ำงๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรที่ก�ำหนดไว้
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โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริแต่ละโครงกำรมีจุดร่วมอยู่ท่ีกำรมีวัตถุประสงค์ ในกำรพัฒนำขึ้นมำ 
อย่ำงชัดเจน ดังนั้นกำรออกแบบกำรเรียนรู้จึงจ�ำเป็นต้องมีหลักในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ไปในทิศทำง
เดียวกัน 9 ข้อ ได้แก่

1
สร ้ำงควำมเชื่อให ้ เกิดข้ึนกับ 

เจ้ำหน้ำท่ีของแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ว่ำ
ควำมรู้ทีม่อียู่เป็นควำมรูที้ด่ ีเชือ่ถือได้ 
มคีวำมเหมำะสม และสำมำรถน�ำไป 
ต่อยอดได้

3
มเีป้ำหมำยท่ีชดัเจนในกำรเผยแพร่ 

ควำมรู้หลักตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรฯ ท่ีได้มำจำกกำรศึกษำ 
ทดลอง และลงมือปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม

2
ยึดหลักกำรในกำรส่ือสำรเดียวกัน 

คือ ปรัชญำ + ควำมรู้ + คุณธรรม
ปรัชญา คือ วิธีคิดและหลักกำร
ทรงงำน
ความรู้ คือ ศำสตร์และควำมรู้ 
ที่เกี่ยวข้องของโครงกำร
คุณธรรม คือ ควำมเพียร ควำม
สำมัคคี  ควำมซื่อสัตย ์สุจริต 
ควำมพอเพียง

6
สร้ำงแรงบันดำลใจและส่งเสริม 

ทักษะ ด้ำนกำรคิด กำรสร้ำงสรรค์  
กำรคิดวิเครำะห์และกำรลงมือท�ำ

5
ท�ำให ้ผู ้ ท่ี เข ้ำมำศึกษำได ้รับ

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน�ำไป 
ประยุกต์ใช้ได้ตำมบริบทของตน 
ภำยใต้แนวคิด “สนุกรู ้ สนุกคิด 
สนกุท�ำ”

4
มีกำรคิดวิเครำะห์ จัดล�ำดับ 

ควำมส�ำคญั และคดัเลอืกองค์ควำมรู้ 
ทีจ่�ำเปน็ในกำรน�ำไปใชแ้ละต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์

9
สร้ำงเครือข่ำยควำมรู้เพ่ือช่วย 

เผยแพร่ควำมรู้ในวงกว้ำง 

8
ใช ้สื่ อกำร เรี ยนกำรสอนมำ 

ช่วยถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ เพ่ือให ้
กำรเรียนรู้น้ันสนุก น่ำสนใจ และ
เข้ำใจง่ำยขึ้น

7
สร้ำงบรรยำกำศและสิง่แวดล้อม

ในกำรเรียนรู้ที่ดี เน้นกำรเรียนรู้ด้วย
กำรลงมือท�ำหรือกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ร ่วมกัน เพ่ือให้เกิดควำม 
เข้ำใจมำกขึ้น

43IINSIDE Okmd I



วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล สำระเน้ือหำควำมรู้ ใจควำมหรือประเด็นหลัก
ของโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริท่ีต้องกำร
สื่อสำร โดยค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์กำรก่อตั้งโครงกำรนั้น 
เป็นหลัก

สร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรู้  
มีควำมเข้ำใจในธรรมชำติกำรเรียนรู้ และวิธีกำรเรียนรู้ 
ของคนในแต่ละช่วงวยั เช่น เดก็เรยีนรู้จำกกำรลงมอืท�ำ 
และเรียนรู้เป็นกลุ่ม ผู้ใหญ่ใช้กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือแบ่งปันประสบกำรณ์ร่วมกัน 

ปรับกระบวนการเรียนรู ้ตำมหลักกำรท่ีก�ำหนด
ร่วมกัน

OKMD ได้น�าหลักการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ข้างต้นไป
ออกแบบแนวทางการพฒันาบคุลากรและเจ้าหน้าท่ีในแหล่งเรยีนรู้ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 6 ข้อ โดยเริ่มต้นจาก...
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โดย OKMD ได้ด�ำเนนิงำนร่วมกบั 
หลำยหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และ 
มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริเข้ำร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติกำรทั้งสิ้น 81 โครงกำร 
ซึง่นอกจำกจะช่วยพัฒนำให้โครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริกลำย
เป็นแหล่งเรยีนรูด้้ำนอำชพีทีน่�ำไปสู่ 
กำรสร้ำงรำยได้แล้วยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีส่ำมำรถสร้ำงแรงบนัดำลใจ
ให้คนรุ่นใหม่อยำกด�ำเนินชีวิตและ
ธุรกิจตำมศำสตร์แห่งพระรำชำ

สิ่งที่ OKMD คำดหวังให้เกิดขึ้น 
คือกำร ท่ีแหล ่ ง เรียนรู ้  ภำยใน 
โครงกำรอันเน่ืองพระรำชด�ำริได้มี 

บริหารจัดการทั้งในส่วนของควำมรู้ คน และพื้นที่

ใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหำควำมรู ้
โดยเฉพำะกำรจัดหำส่ือของจริงภำยในโครงกำรฯ 
ที่สำมำรถใช้ประสำทสัมผัสในกำรเรียนรู้ จะช่วยเพ่ิม
ควำมสนุกและน่ำสนใจยิ่งขึ้น 

รวบรวมและแสวงหาเครือข่ายในกำรท�ำงำนร่วมกัน  
เช่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้รู ้ ผู ้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ 
หน่วยรำชกำร และองค์กรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำร 
น�ำเสนอข้อมูลและองค์ควำมรู้ 

กำรพัฒนำกระบวนกำรถ่ำยทอด 
ควำมรู ้ โดยผสมผสำนหลักกำร 
จดักำรควำมรู ้และกำรจดักำรเรยีนรู ้
ตำมหลักกำรพัฒนำสมองมำช่วย 
ในกำรออกแบบกระบวนกำรถ่ำยทอด 
ควำมรูท่ี้มปีระสทิธิภำพ ซึง่จะท�ำให้ผูท้ี่ 
เข้ำมำศึกษำเรียนรู้ ได้รบัองค์ควำมรู้ 
ที่ผ่ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง 
และพิสจูน์แล้วว่ำสำมำรถแก้ปัญหำ 
ช่วยเหลือ และสนับสนุนในกำร 
ด�ำรงชีพ กำรประกอบอำชีพและ 
กำรพัฒนำตนเองให้อยู่บนพ้ืนฐำน
ของควำมพอดี พอเพียง พอกิน 
พอใช้ 

นอกจำกนี้ OKMD ยังเล็งเห็นว่ำ 

กำรได้เรียนรู้ถึงหลักคิดและหลัก
ปรัชญำของโครงกำรอนัเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำริต่ำงๆ จะเป็นภูมิคุ้มกัน
ท่ีช่วยเตรียมประชำชนให้พร้อมรับ
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
อย่ำงรวดเร็วของสภำพเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวและรับมือ
ได้อย่ำงทันท่วงที ภำรกิจในด้ำนกำร
สืบสำน ต่อยอด องค์ควำมรู้ จำก
โครงกำรอนัเน่ืองพระรำชด�ำรจิงึเป็น
งำนส�ำคัญท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของคนในประเทศ
อย่ำงยั่งยืน
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5 แหล่งเรียนรู้
ในโครงการอนัเน่ือง
มาจากพระราชดดาริ

ท่ัวประเทศมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบรมวงศานุวงศ์ กว่าส่ีพนัโครงการท่ีได้ด�าเนินงานไปแล้ว และ 5 โครงการ 
ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งจากโครงการทั้งหมด ซึ่งล้วนแต่มีความ
น่าสนใจ มีคุณค่าในตัวเอง และช่วยแก้ปัญหา พัฒนาด้านอาชพี สร้างรายได้ 
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน
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โครงการหลวงดอยคดา
ก่อตั้งขึ้นจำกแนวพระรำชด�ำริของพระบำท

สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิลอดลุยเดช 
มหำรำช บรมนำถบพิตร ในกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมทุกข์ยำกของรำษฎรบนพ้ืนท่ีสูงทำง 
ภำคเหนือของไทย โดยทรงก่อตั้งเป็นโรงงำน
หลวงอำหำรส�ำเร็จรูป ด�ำเนินกำรรับซื้อ พัฒนำ 
และแปรรูปผลผลิต ต่อมำได้จัดตั้ง “บริษัท 
ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด” เพ่ือเป็น 
ต้นแบบองค์กรภำคธุรกิจท่ีด�ำเนินกิจกำรตำม
ศำสตร์แห่งพระรำชำ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
ชมุชนให้เข้มแข็งและมคีณุภำพชวีติทีด่ ีปัจจบุนั
ดอยค�ำผลิตสินค้ำมำกกว่ำ 220 รำยกำร และ
มีร้ำนสำขำมำกกว่ำ 36 แห่งทั่วประเทศ โดยมี
สินค้ำเด่น ได้แก่ น�้ำมะเขือเทศ น�้ำเสำวรส และ
สตรอว์เบอร์ รีอบแห้ง

1

โครงการฟาร์มโคนม ไทย - เดนมาร์ค
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงสังเกตว่ำ 
คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมำณน้อยมำก 
จงึทรงมีพระรำชด�ำรใิห้จดัตัง้ฟำร์มโคนม ไทย - เดนมำร์ค 
บนถนนมิตรภำพ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ภำยใต้กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและเงินทุนจำก
ประเทศเดนมำร์ค เพ่ือให้คนไทยได้ดื่มนมวัว และ
ส่งเสริมกำรเล้ียงโคนมให้เป็นอำชีพแก่เกษตรกรไทย 
ปัจจุบันฟำร์มโคนม ไทย - เดนมำร์ค เปิดเป็นสถำนที่
ท่องเทีย่วเชงิเกษตร รวมถงึเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งโคนม 
กระบวนกำรผลิตนมวัว กำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงโคนม 
และมีบริกำรบ้ำนพักรับรองส�ำหรับนักท่องเท่ียวและ
ผู้ที่สนใจมำดูงำนเป็นหมู่คณะ

ที่มำ: www.dpo.go.th
: www.facebook.com/Farmkonom/

ที่มำ: www.doikham.co.th
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โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดดาริ
โครงกำรตวัอย่ำงด้ำนกำรเกษตรตำมพระรำชด�ำริ 

โดยมีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และชำวบ้ำน 
ในพ้ืนที่ร่วมกันดูแลรักษำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ควำมคิดเห็นตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใน
โครงกำรมีท้ังแปลงพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี
และพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งปลูกแบบไร้สำรเคมี สวนไม้ผล 
แปลงปลูกข้ำว สวนยำงพำรำ พ้ืนท่ีสำธิตกำรท�ำฟำร์ม
โคนม โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 
หน่วยทดลองพลังงำนทดแทน เช่น ทุ ่งกันหันลม 
ไบโอดีเซล ฯลฯ รวมถึงสวนเกษตรที่จัดอย่ำงสวยงำม
ส�ำหรับต้อนรับผู้ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำน มีรถรำงน�ำชม 
ท่ัวไร่ พร้อมวิทยำกรบรรยำยในแต่ละจุด นอกจำกน้ี 
ยังมีบริกำรจักรยำนปั่นเที่ยวชมรอบโครงกำร 

3

โครงการพระราชดดาริปางตอง 2
(ปางอุ๋ง)

โครงกำรในพระรำชด�ำรเิพ่ือสร้ำงควำมมัน่คง
ตำมแนวชำยแดน โดยกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ 
ของชำวเขำ และฟ้ืนฟูสภำพป่ำบรเิวณรอบพ้ืนที่
อ่ำงเก็บน�ำ้ห้วยปำงตองและฝำยปำงอุง๋ ต�ำบล
หมอกจ�ำแป่ อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน ท่ีเสียหำยจำกกำรบุกรุกตัดไม้
ท�ำลำยป่ำให้กลับมำสมบรูณ์ ปัจจบุนัเป็นอทุยำน 
แห่งชำต ิถ�ำ้ปลำ - น�ำ้ตกผำเสือ่ มลีกัษณะพ้ืนที่
เป็นอ่ำงเก็บน�ำ้ขนำดใหญ่บนยอดเขำสงู รมิอ่ำง 
เก็บน�้ำปลูกต้นสนเรียงรำย มีทัศนียภำพที่
สวยงำม อำกำศหนำวเย็น ในตอนเช้ำจะได้เหน็ 
ไอหมอกลอยเหนือทะเลสำบ ท�ำให้ปำงอุ ๋ ง 
กลำยเป็นสถำนทีท่่องเท่ียวยอดนยิมอกีแห่งหน่ึง
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ีมำ: www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects/10756-  
โครงกำรชั่งหัวมัน-ตำมพระรำชด�ำริ-พศ-2552/

: https://thai.tourismthailand.org/Attraction/โครงกำรชั่งหัวมันตำม 
พระรำชด�ำริ

ที่มำ: http://royal-project.maehongson.go.th
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ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
(ป่าพรุโต๊ะแดง)

ป่ำพรโุต๊ะแดง เป็นป่ำพรผุนืสดุท้ำยของภำคใต้ท่ียังคงควำมอดุมสมบรูณ์ 
และมพ้ืีนท่ีมำกท่ีสดุในประเทศไทย ลกัษณะเด่นคอืมคีวำมหลำกหลำยของ
พันธ์ุพืชและสตัว์ สมเดจ็พระกนษิฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสนพระทัยและทรงงำนวิจัยเก่ียวกับป่ำพรน้ีุด้วย
พระองค์เอง ท�ำให้ชำวนรำธิวำสเรยีกป่ำพรแุห่งนีว่้ำ “ป่ำพรสุรินิธร” ภำยใน
ศูนย์วิจัยฯ จัดท�ำเป็นลำนระเบียง มีสระบัวสวยงำม ด้ำนหลังมีเส้นทำง 
ศึกษำธรรมชำติเป็นสะพำนไม้ทอดยำวกลำงป่ำพรุ ระหว่ำงทำงมีฐำน 
ให้ควำมรู้เก่ียวกับพันธุ์ไม้และสัตว์น�้ำต่ำงๆ ที่น่ำสนใจคือ “ปลำกะแมะ” 
ซึ่งเป็นปลำชนิดใหม่ที่ค้นพบที่ป่ำพรุแห่งนี้เป็นครั้งแรก

ที่มำ: www.rdpb.go.th/rdpb/visit2/100project/100project_89_1.html
: https://thai.tourismthailand.org/Attraction/ศูนย์วิจยัและศึกษำธรรมชำติป่ำพรุสรินิธร-ป่ำพรุโต๊ะแดง 

       : https://fishingthai.com/story-chaca-bankanensis/

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text
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คอมพิวเตอร์กรำฟิกดไีซเนอร์ชำวไทยเก่งๆ มอียู่มำกมำย แต่น้อยคนท่ีจะได้ไปยืนอยู่บนเวทีระดบัโลก 
ดงัเช่น คณุสรุชยั พุฒิกุลำงกูร นกัสร้ำงสรรค์โฆษณำภำพน่ิง (Illustrator) อนัดบัหน่ึงของโลก 4 ปีซ้อน 
จำกกำรจัดอันดับของนิตยสำร ARCHIVE และกวำดรำงวัลกรังด์ปรีซ์บนเวทีใหญ่ๆ ของโลก 
มำแล้วมำกมำย อยำกรูว่้ำทกัษะกำรสือ่สำรและกำรตลำดท่ีจะพำเรำไปตลำดโลกมอีะไรบ้ำง ตดิตำมได้ 
จำกคลิปวิดโีอไฮไลต์จำกงำนมหกรรมควำมรู ้ครัง้ที ่5 : "มนัส์สมอง | พ้ืนท่ีแห่งควำมรูใ้นศตวรรษท่ี 21" 
(OKMD Knowledge Festival 2016) ตอน เคล็ดลับงำนสร้ำงสรรค์ที่โลกตะลึง

“หนึ่งในความฝันของคนวาดรูปคือการไป 
ดูงานศิลปะของศิลปินระดับโลก ผมได้มี
โอกาสไปดูงานศิลปินระดับโลกที่ญี่ปุ่น ได้เห็น 
งานของ Van Gogh และ Pablo Picasso 
ผมรู้สกึว่ามนัไม่เหมอืนกับทีเ่คยเรยีน มนัไม่เหมอืน 
กับท่ีเคยเห็น จึงเริ่มวิเคราะห์ว่ามันคืออะไร 
สดุท้ายก็ค้นพบว่าผมเรยีนรูศ้ลิปะระดบัโลกจาก
หนงัสอื ผมรูส้กึว่า ผมเหมอืนสงิโตในสวนสัตว์ 
ที่กินกระต่ายเลี้ยงไม่ใช่กระต่ายป่า ผมเลยยัง
ไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง หลังจากเหตุการณ์น้ี 
ผมเริม่เห็นชดุความคดิท่ีชดัเจนข้ึน ชดุความคดินัน้ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความเชื่อ + ความรู้  
เราเติบโตข้ึนมาพร้อมกับการทับซ้อนท่ีสั่งสม
ตั้งแต่วัยเด็กประกอบกันเป็นชุดความคิดซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เมื่อมองย้อน
กลับไปเราถูกปลูกฝังให้เรียนให้สูงและเรียน
ให้เก่ง ไม่ถูกปลูกฝังให้ค้นหาความถนัดของ
ตัวเอง ผมจึงต้องเรียนให้ถูกต้องกับความถนัด
ของตัวเอง”

ที่มำ: www.youtube.com/watch?v=NVv8pGGqzY8&feature=youtu.be

เคล็ดลับ
งานสร้างสรรค์
ที่โลกตะลึง 

สุรชัย พุฒิกุลางกูร 
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 WHAT's GOiING ON

โครงการประกวดนวัตกรรม
การจัดการขยะให้เปน็ศูนย์ 

(Zero Waste Innovation Contest)

ICSESA 2021: International Conference 
on Sufficiency Economy and

Sustainable Applications

WHAT'S
GOING ON

กำรประชุมนำนำชำติและเวทีน�ำเสนอผลงำนของนักวิชำกำรด้ำน
เศรษฐศำสตร์ โดยผู้เข้ำร่วมจะได้แบ่งปันประสบกำรณ์และผลกำรวิจัย 
ร่วมฟังกำรอภปิรำย รวมถึงแลกเปลีย่นแนวคดิเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และกำรประยุกต์ใช้อย่ำงยั่งยืน

ไบเทค บำงนำ, กรงุเทพมหำนคร

 
โครงกำรประกวดทีเ่ปิดโอกำสให้นกัเรยีน นกัศกึษำ ชมุชน หมูบ้่ำน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนที่สนใจ ได้น�ำเสนอผลงำนนวัตกรรม 
ด้ำนกำรจัดกำรขยะ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกสำธำรณะ 
ด้ำนกำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม และได้รบักำรต่อยอดในภำคธุรกิจ น�ำไปสู ่
กำรปรับใช้ในวงกว้ำงเพื่อแก้ปัญหำขยะในประเทศ 

4 
Apr
2021

7-8 
Oct
2021

ที่มำ: https://thailandfriendlydesignexpo.com/th

นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกำ

ICASE 2021: International 
Conference on Advances
in Sufficiency Economy

กำรประชุมนำนำชำติที่เปิดโอกำสให้นักวิชำกำรจำกประเทศต่ำงๆ  
เข้ำมำแลกเปลีย่นและแบ่งปันประสบกำรณ์และผลงำนวิจยัด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงเป็นเวทีสหวิทยำกำรเพ่ือน�ำเสนอและอภิปรำยร่วมกันเก่ียวกับ
นวัตกรรม แนวโน้ม ข้อกังวล ตลอดจนควำมท้ำทำยและแนวทำงแก้ไข 
เพื่อสร้ำงควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มำ: https://waset.org/advances-in-sufficiency-economy-conference-in-october-2023-in-rome

โรม, อิตำลี

ทีม่ำ: https://waset.org/sufficiency-economy-and-sustainable-applications-conference-in-october-
2023-in-new-york
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18-19 
Oct
2021



รกุศ ธุพ  รทนัจนัวกุทศากาอกออ

่ีท้ีนๆว็รเ

www.facebook.com/OKMDInspire

นชยโะรปนปเ่ีทอขวัหนใยุคดูพ

ยัวกุทบัรหำส

 รทนัจ
ะราสีม

 งอ่ืรเกุทสรบรค

 ะราสีมีดงอ่ืรเงอฟเยุค

ดูพงาช

ธุพ

ขุสมดุอมรรกจิกำนะนแ ๆีด้ีตรไาว

หาดปัสดุสดุยหนัวนใ

หรรษา

รกุศ

รวมสาระเเละความบันเทิง สำหรับครอบครัว

สนุกไดทุกไลฟสไตล
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