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คํานํา 
 

 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับน้ี เป็นการรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัยโรงเรียนลูก
ชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
ซึ่งดําเนินการในช่วงระยะเวลาพฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2556 เพ่ือเสนอต่อสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

 เน้ือหาสาระของรายงานวิจัยฉบับน้ี ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดวิธีการวิจัย ผล
การทบทวนวรรณกรรม ผลการดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ 
นอกจากน้ัน ยังมีผลผลิตการวิจัยในรูปของคู่มือการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนรู้ในรูปพ็อคเก็ตบุ๊ค 
จํานวน 3 เล่ม เอกสารรายงานการวิจัยของครูพ้ืนที่ 4 เล่ม เอกสารรายงานวิจัยของผู้ประสานงานพ้ืนที่ 4 เล่ม 
และสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 7 รายการ 

ใคร่ขอขอบคุณ นพ.สุภกร บัวสาย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ  ดร.จุฬากรณ์  
มาเสถียรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)   
ที่ได้ให้คําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินการวิจัยตลอดมา 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี เป็นไปตามความคาดหวังของสํานักงาน              
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และก่อให้เกิดประโยชน์ในภารกิจของ สสค. 
ตามสมควร และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

คณะนักวิจัย 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

 กันยายน 2556 
 



(a) 

 

บทสรุปผู้บรหิาร 
 

การดําเนินการโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ :มิติ
ใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสําคัญในการสร้างแนวคิด การออกแบบ
หลักสูตรเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกร ตลอดจนการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ 
สําหรับการเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรในการทําการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ย่ังยืน มีผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

การสร้างแนวคิดการเรียนรู้มุ่งไปที่การยกระดับสมรรถนะแก่ชาวนาใน 3 มิติ คือ การปรับทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพทํานา การปรับวิธีคิดให้ชาวนาสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตในแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเป็น “ชาวนามือ
อาชีพ” ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ “รักษ์คุณธรรม คิดสร้างสรรค์และแบ่งปัน มีศรัทธาในอาชีพ ใฝ่หา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา และก่อให้เกิดสมดุลในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต” 

การออกแบบหลักสูตรเป็นไปในแนวทางของ Backward Design ที่หยิบยกสภาพปัญหาของ
ชาวนาเป็นประเด็นในการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กรอบการประเมินผลการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
กระบวนการออกแบบหลักสูตรเป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์
เกษตร เกษตรศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้าน นักส่งเสริมเกษตร แกนนําชาวนาที่เผชิญปัญหาในอาชีพ ผู้นําสถาบัน
เกษตรกร จํานวน 67 คน ใช้ระยะเวลา 6 เดือนในการพัฒนาตัวแบบหลักสูตร ประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ 15 
หน่วยเรียน โดยมีเอกสารสาระการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่แนะนําเพ่ือใช้ประกอบการ
สอนรูปแบบต่างๆ 24 รายการ เพ่ือนําไปทดลองใช้หลักสูตรในพ้ืนที่เป้าหมาย 

การดําเนินการทดลองใช้ตัวแบบหลักสูตร “การเพ่ิมสมรรถนะสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ” ใน
ระยะเวลา 7 เดือน มีชาวนาที่ผ่านการเรียนรู้ภายใต้โครงการทดลองใช้หลักสูตรใน 4 พ้ืนที่จังหวัดเป้าหมาย 
จํานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “น่าพอใจ” มีการปรับเปลี่ยนทั้งในมิติ ทัศนคติ วิธีคิด 
และพฤติกรรมการ   ทํานาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 

ปัจจุบันก่อเกิดเป็นชุมชนเรียนรู้ภายใต้กลไกของโครงการวิจัยฯ ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาหลักสูตร 61 คน ภาคีเครือข่ายงานวิจัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยที่เป็นปัจเจกบุคคล 
180 คน และที่เป็นองค์กร จํานวน 21 องค์กร มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทั้งสิ้น 2,181 คน โดยมี
โครงการที่น่าสนใจในการต่อยอดและขยายผลการดําเนินงานทั้งสิ้น 10 โครงการ ประกอบด้วย 

• โครงการพัฒนาชาวนามืออาชีพ จ.ศรีสะเกษ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท บางซื่อโรงสี
ไฟเจียเม้ง จํากัด และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

• โครงการขยายผลสู่เยาวชน จังหวัดอยุธยา ของสถาบันรามจิตติ 
• โครงการขยายผลสู่เยาวชนกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จังหวัดชัยนาท 
• โครงการพัฒนาหลักสูตรเป็นระบบของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เชียงราย 
• โครงการศูนย์เรียนรู้ชาวนาคุณธรรม จ.ยโสธร 
• โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม

พราน จ.นครปฐม 
• โครงการขยายผลจัดต้ังสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร 
• โครงการขยายผลศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุชุมชน ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร 



(b) 

 

• โครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
• โครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท 

 

ผลการประเมินการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ผู้ผ่านการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ  
วิธีคิด ในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยผู้ผ่านการอบรมมีทักษะในการทํานาตาม
แนวทางของหลักสูตร อยู่ในเกณฑ์ “น่าพอใจ” และมีบทวิเคราะห์ที่ช้ีให้เห็นลักษณะเด่นของหลักสูตร ดังน้ี 

• แนวคิดการออกแบบหลักสูตรในแนวทางของ backward design ซึ่งกําหนดเป้าหมายที่ตัว
ผู้เรียนเป็นตัวต้ัง ในรูปแบบของ “คุณลักษณะชาวนาที่พึงประสงค์” ทําให้เกิดความชัดเจนต่อผู้สอนต้ังแต่การจัด
กระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

• เน้นกระบวนการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือทําให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะและเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่รู้จบ (life long learning)  

• หลักสูตรได้ถูกออกแบบไว้ให้มีความยืดหยุ่นในแง่ผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือสามารถปรับปรุง
เน้ือหาและการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทของพ้ืนที่และความสนใจของผู้เรียน จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้
ทั้งในระบบสถาบันการศึกษาและนอกระบบ 

• การฝึกให้เกิดการคิดและปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นองค์รวม (holistic) ระหว่างการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทําให้ผู้เรียนได้รับแง่มุมในการคิด
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่มักปฏิบัติตามๆ กัน 

• การจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรที่เน้นไปที่การวัดผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based learning) จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการ
คิด การออกแบบ การปฏิบัติและประเมินผลสําเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• จุดเด่นของหลักสูตรไม่ใช่อยู่ที่เน้ือหาสาระด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเน้ือหาบริบท
การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ชาวนาต้องเผชิญหน้าจริงๆ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนให้
ทันต่อสถานการณ์ โดยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยเรียนที่ได้ออกแบบไว้ 

• ระบบการเรียนรู้สําหรับองค์ความรู้ใหม่จะส่งทอดสู่ชาวนาโดยผ่านกลไกของระบบ 
Coaching ที่มากประสบการณ์และหลากหลาย แต่เป็นไปภายใต้แบบแผนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ จะก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้างความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยมีกลไกการขับเคลื่อน อาทิเช่น 
Smart Teachers, Smart Officers และ Smart Farmers เข้ามาขับเคล่ือนสังคมฐานความรู้สู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วม 

 เพ่ือการต่อยอดและขยายผลการนําหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ คณะนักวิจัยจึงได้สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับภาคีในการวางกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนามือ
อาชีพ และสร้างโอกาสทางเลือกแก่ชาวนาเพ่ือสืบสานอาชีพการทํานาอย่างย่ังยืน โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ : ชาวนามีปัญญา สามารถสืบสานอาชีพ และดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

พันธกิจ : มุ่งสร้างระบบการเรียนรู้และโอกาสทางเลือกแก่ชาวนาไทยในแนวทางการค้าที่เป็น
ธรรม ซึ่งจะประกอบด้วยกลุ่มงานสําคัญ ได้แก่ 

1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์ชุดความรู้ นวัตกรรม หลักสูตรเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชาวนาให้เป็นมืออาชีพ และการสร้างสรรค์ธุรกิจ
ทางเลือกแก่ชาวนาที่สามารถเช่ือมโยงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพสู่ตลาด 
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2. การสร้างระบบการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงการเรียนทั้งที่อยู่ในระบบทางการและไม่เป็น
ทางการที่สามารถเข้าถึงชาวนา ทายาทเกษตรกร และเยาวชนในโรงเรียน/สถานศึกษา 

3. การสร้างสรรค์สถาบันชาวนาในรูปแบบของธุรกิจฐานสังคมที่จะช่วยเป็นกลไกในการ
สร้างโอกาสทางเลือกของชาวนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 

4. การพัฒนาระบบสนับสนุนในทิศทางที่เก้ือหนุนให้เกิดการจัดการโซ่อุปทานในระบบ
ธุรกิจสร้างสรรค์ที่ชาวนาและภาคีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 

เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์สําหรับตอบสนองพันธกิจมี 3 ประการ ได้แก่ 
1. มีกลไก ระบบการเรียนรู้ และเครือข่ายที่เข้าถึงการยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนา

มืออาชีพและการสืบทอดทายาท 
2. มีกลไกและระบบธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตข้าวคุณภาพ มีตลาดรองรับอย่างเป็นธรรมจาก

ฐานรากสู่สากล 
3. ปรับเปลี่ยนกลไกและโครงสร้างการตลาดที่เก้ือหนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิจัยเพ่ือสร้างตัวแบบหลักสูตรเป็นระบบ ตัวแบบการจัดการเรียนรู้

และนวัตกรรมนําการพัฒนา หมายถึง การวางกรอบวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์ตัวแบบ
หลักสูตร ตัวแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และนวัตกรรมนําการพัฒนาในทิศทางที่จะเสริมสร้าง
สมรรถนะให้เป็นชาวนามืออาชีพ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างเครือข่ายสถาบันการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา หมายถึง การ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งทรัพยากรบุคคล สถาบันที่ทําหน้าที่เป็นแกนนํา
ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน และสถาบันในการจัดการเรียนรู้สู่ชาวนาอย่างทั่วถึง เพ่ือนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตามกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างชาวนามืออาชีพและการสืบทอดทายาท หมายถึง กลไกและ
กระบวนการสร้างสมรรถนะชาวนามืออาชีพของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันเกษตรกร/สถาบันการศึกษาที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างระบบธุรกิจสร้างสรรค์จากแปลงนาสู่สากล หมายถึง การ
เสริมสร้างระบบธุรกิจที่มีการเช่ือมโยงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพ กระจายไปสู่ตลาดอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งจะช่วยลดข้อจํากัดและอุปสรรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพและการดําเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ในทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ : 
ด้วยตระหนักดีว่า ชาวนาเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่อยู่ในอาชีพการเกษตร และ

เผชิญหน้ากับปัญหาความเหล่ือมล้ํา โดยข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งน้ีได้ช้ีให้เห็นข้อจํากัดซึ่งเป็นช่องว่างใน
การพัฒนาอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก มาจากเหตุปัจจัยที่ชาวนามีทุนทรัพยากรน้อย อันประกอบไปด้วย 
ทุนความรู้ ทุนเศรษฐกิจ (ที่ดิน เงินทุน) และทุนทางสังคม (การมีสถาบัน/กลุ่ม/องค์กร ช่วยเป็นกลไกในการ
ส่งเสริมอาชีพตามสภาพปัญหาของชาวนา) ทําให้เกิดปัญหาหน้ีสิน ไม่มีที่ดินทํากิน ต้นทุนการผลิตสูง ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ประการที่สอง ชาวนาขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและตลาด 
โดยส่วนใหญ่ ชาวนามักไม่มีทางเลือกในการสร้างอํานาจการต่อรอง ทั้งในการจัดหาปัจจัยการผลิต และการ
จําหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม โดยผลการวิจัยในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า การเพ่ิมพูนความรู้
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และทักษะแก่ชาวนา ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต และการเปิดมุมมองในด้านการสร้างสมดุลระหว่างอาชีพและ
ชีวิต ตามแนวทางของหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้ชาวนามีปัญญา สามารถสืบสานอาชีพและดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข ดังน้ันเพ่ือการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ 3 ประการ ดังน้ี 

ประการแรก: ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เข้าใจ เข้าถึง และนําไปใช้พัฒนา 
สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ควรทําหน้าที่เป็น

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาร่วมกับภาคี เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
นําไปสู่การปฏิบัติ โดยดําเนินการดังน้ี 

1) การจัดเวทีประชาพิจารณ์ กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมาย ทั้งในกลุ่มสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจนภาคีภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 

2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพ่ือขยายผลการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงชุมชน และประชาคม
ที่มีความต้องการ อาทิ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

ประการที่สอง : การสร้างกลไกและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่  
1) ส่งเสริมให้มีสถาบันเช่ียวชาญเฉพาะทางทําหน้าที่เป็น Hub เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างกลไก

และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตชุดความรู้ หลักสูตรเรียนรู้ คลัง
ความรู้ ทีมงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมกับภาคีองค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงาน
รัฐ ภาคเอกชน  

3) จัดต้ังและดําเนินงานโรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือสร้างชาวนามืออาชีพให้ “คิดเก่ง ทําเป็น เห็น
อนาคต” ซึ่งจะเป็นตัวแบบของทายาทเกษตรกร สืบสานตํานาน “ข้าว คือ ชีวิต และจิตวิญญาณคนไทย” ให้คง
อยู่สืบไป 

ประการที่สาม : สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งที่สําคัญมีดังน้ี  

1) การจัดเวทีสาธารณะ เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจและเข้าถึง
ปัญหา ความต้องการของชาวนาอย่างแท้จริง 

2) สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์คนในสังคมทุกระดับให้เห็นความสําคัญของ
ข้าวกับชาวนาไทย และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของชาวนาอย่างเหมาะสม 

3) สนับสนุนการจัดต้ังและดําเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ทําหน้าที่ในฐานะ “องค์กรธุรกิจที่
ชาวนาเป็นเจ้าของ” ให้เป็นกลไกของชาวนา ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม บนการพ่ึงพาตนเองอย่าง
แท้จริง 

4) ผลักดันให้มีการปรับกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เปิดโอกาสแก่ชาวนารายย่อย ในการเข้าถึง
แหล่งปัจจัยการผลิตและตลาดอย่างเป็นธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสการรวมกลุ่มเพ่ือการสร้างสรรค์กลไก 
“องค์กรธุรกิจที่ชาวนาเป็นเจ้าของ” 

5)  การผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านการเกษตร
ในทุกระดับเพ่ือสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจในอาชีพการเกษตรอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

การเปิดตลาดข้าวในประชาคมอาเซียน หากดูเพียงผิวเผินน่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกฝ่ายทั้งประเทศ
ผู้ส่งออกและประเทศผู้นําเข้า กล่าวคือ ประเทศผู้ส่งออกจะได้โอกาสจากการขยายตลาดการค้าได้มากขึ้น อัน
จะส่งผลไปสู่ระบบเศรษฐกิจการค้าข้าวของตน รวมถึงชาวนาผู้ปลูกข้าว เช่น กรณีประเทศไทย เวียดนาม ใน
ขณะเดียวกันประเทศผู้นําเข้าก็จะมีความมั่นคงทางอาหารเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ข้าวที่หลากหลาย
ที่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อในระดับราคาที่พึงพอใจ เช่น กรณีประเทศสิงคโปร์ และบรูไน 

แม้ว่าประเทศไทย จะได้แสดงถึงความพร้อมในการเปิดตลาดข้าวในประชาคมอาเซียน และ
มุ่งหวังว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าข้าวดังกล่าว เน่ืองจากไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก
รายใหญ่ของโลก ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพที่ดีกว่าประเทศผู้ส่งออกรายอ่ืน โดย
คาดหวังว่าจะทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของโลกในอนาคต 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนผลตอบแทนในการปลูกข้าวของไทย (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ; 2554) พบว่า มีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเพียง 448 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ผลผลิตเฉล่ียของเวียดนาม
อยู่ที่ 862 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเฉล่ียโลกอยู่ที่ 680 กิโลกรัมต่อไร่ และประเด็นที่น่าสังเกตและน่าเป็นห่วง
ก็คือ ชาวนาไทยในยุคปัจจุบัน หันไปเน้นการเพ่ิมผลผลิตในปริมาณมากๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ด้วยการปลูกข้าวอย่าง
ต่อเน่ืองโดยไม่มีการพักที่นา โดยพบว่าชาวนาในภาคกลางปลูกข้าวกันโดยทั่วไป เฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง หรือ 5 ครั้ง 
ใน 2 ปี ทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องการขาดแคลนนํ้า ที่ดินเสื่อมโทรม ปัญหาศัตรูข้าว และเกิดการสะสมการ
ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ระบบนิเวศในนาข้าวถูกทําลาย เพราะมีการใช้สารเคมีในปริมาณสูง 

การพิจารณาด้านโครงสร้างแรงงานในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การขยายตัวของเมือง การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และการเติบโตในระดับที่สูงกว่าของเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรที่ให้รายได้ผลตอบแทน
มากกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรไหลเข้าสู่แรงงานอุตสาหกรรมและแรงงาน
รับจ้างในเมือง แรงงานภาคการเกษตรเหลือเพียงไม่ถึง 1 ใน 3 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด หรือเพียงประมาณ 
15 ล้านคน ผลการศึกษาสถานภาพครัวเรือนเกษตรกรไทย ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2550 
พบว่าขนาดเฉล่ียแรงงานของคน/ครัวเรือน ปีการผลิต 2549/50 ช้ีให้เห็นชัดว่าขนาดแรงงานต่อครัวเรือนภาค
การเกษตรลดลง เหลือเพียง 2.7 คนต่อครัวเรือน นอกจากน้ีแนวโน้มแรงงานภาคการเกษตรยังมีอายุเฉลี่ย
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของเกษตรกรสูงวัยอายุ 65 ปี เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 
พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 10 ของแรงงานภาคการเกษตรในปี พ.ศ. 2554 สวนทางกับแรงงานวัยทํางานอายุ 15-
65 ปี ที่มี อัตราส่วนลดลงจากเดิม ร้อยละ 73 เหลือเพียง ร้อยละ 68 ในปัจจุบัน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2553) 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานภาคการเกษตรน้ีได้สร้างปัจจัยเสี่ยงขึ้นในวิถีชีวิต
แรงงานไทย อายุ 15-65 ปีกว่า 38 ล้านคน ประเด็นความเสี่ยงนอกจากการทยอยขายที่นาเปลี่ยนมือไปสู่นายทุน
รายใหญ่แล้ว ที่น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงกว่าคือกลุ่มลูกเกษตรกรที่ไม่ขายนาแต่ไม่ทําเอง เน่ืองจากมีโอกาสเรียนสูง 
และหางานที่เช่ือว่าดีกว่าในเมืองได้ ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการสืบทอดอาชีพทํานาของลูกชาวนา พบว่า
ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีลูกชาวนาถึงร้อยละ 95 ที่ไม่คิดขายผืนนาของพ่อแม่แต่ก็ไม่คิดจะทํานาเอง แต่ลูกชาวนา
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เหล่าน้ีล้วนอาศัยอยู่ในครอบครัวชาวนาที่คิดจะให้ลูกสืบทอดอาชีพชาวนาต่อจากพ่อแม่เพียงร้อยละ 2 ทุก
ครอบครัว ต่างมีความคาดหวังให้ลูกได้ประกอบอาชีพอ่ืนนอกจากการทําการเกษตร (เกินศักด์ิ ศรีสวย, 2553) 

ความเสี่ยงของลูกชาวนาเหล่าน้ีคือการเผชิญกับความไม่รู้และขาดทักษะในการทําการเกษตร
สมัยใหม่ ขาดการต่อยอดพัฒนาความรู้ในอาชีพของครอบครัว ขาดการรู้เท่าทันถึงกลไกของตลาด ความไม่
แน่นอนของราคาพืชผล ขาดความรู้การจัดการที่ดินที่ดี เน่ืองจากการเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน
และทํางานด้านอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการเกษตร จึงมักใช้การจ้างวานเครือญาติ หรือว่าจ้างแรงงานคนและ
เครื่องจักรกลการเกษตรในพ้ืนที่ทํานาแทน เน้นการทํานาโดยการใช้ทุนสูง โอกาสแข่งขันและพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพของตนเองให้อยู่รอดมีความเสี่ยงสูง นําไปสู่ความไม่คุ้มทุนไปจนถึงการมีหน้ีสินที่ไม่สามารถ
จัดการได้ และนําไปสู่การละทิ้งที่นาถาวรในที่สุด 

ข้อที่ส่งผลกระทบจนเป็นประเด็นความเสี่ยงของชาติ คือ อุตสาหกรรมการผลิตในนิคม และ
โรงงานต่างๆ น้ันเป็นการลงทุนของต่างชาติอยู่ไม่น้อย ความมั่นคง และการคงอยู่ของการลงทุนจากต่างชาติ
เหล่าน้ีอยู่เลยการควบคุมของรัฐบาล แต่อยู่ภายใต้อิทธิพล และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมท้ังพลวัต
ด้านความสามารถแข่งขันของประเทศคู่แข่งการผลิต ดังน้ันหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก หรือความผันผวนใน
ปัจจัยการผลิตใดๆ ก็ตาม จะเกิดผลกระทบรุนแรงย่ิงกว่ายุคฟองสบู่แตกในปี พ.ศ.2541  

ชาวนายังเป็นแรงงานภาคการเกษตรส่วนใหญ่ และยังคงมีกรรมสิทธ์ิในผืนนามากกว่าน้ี ผลกระทบ
ในช่วงน้ันจึงกระทบภาคการเกษตรค่อนข้างน้อย ด้วยส่วนใหญ่ยังมีที่ทํากินเลี้ยงครอบครัว แต่ในภาวะปัจจุบัน
ดังที่กล่าวข้างต้นที่ชาวนาหรือเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มลูกหลานชาวนาที่ “ไม่ขายแต่ไม่ทําเอง” มีการ
สืบทอดการทํานาด้วยวิธีที่เสี่ยงต่อการขาดทุนไปจนถึงการมีหน้ีสินจนไม่สามารถจัดการได้ นําไปสู่การขายผืนนา
เพ่ือใช้หน้ีนายทุน ผลกระทบจะเป็นวิกฤตคร้ังใหญ่ของชาติที่แรงงานตกงานไม่อาจคืนถิ่น กลับไปพักพิงผืนนา
เดิมของตนได้อีกต่อไป คนว่างนับล้านคนจะสร้างความป่ันป่วนของระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้ 

โจทย์สําคัญจึงเป็นการแสวงหาหนทางที่จะรักษาลูกชาวนาไว้กับผืนนาอย่างย่ังยืน แม้จะไม่ทําเอง
หรือจะทําด้วยตนเองก็ตามแต่  แต่มีชุดความรู้สมัยใหม่ และการจัดการธุรกิจการเกษตรแบบมืออาชีพที่อยู่ได้
อย่างพอเพียง และย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ การเน้นให้ลูกหลานเกษตรกรหรือเยาวชนที่สนใจประกอบ
ธุรกิจการเกษตรสามารถใช้ที่ดินในการผลิตผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความหลากหลายของ
การผลิตที่ไม่จําเป็นต้องเป็นการทํานาอย่างเดียว มีความเข้าใจถ่องแท้ถึงห่วงโซ่ของมูลค่าในสายการผลิตทาง
เศรษฐกิจ (Value Chain) เป็นแก่นแกนสําคัญของระบบคิดเพ่ือความสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
กลไกตลาดได้อย่างย่ังยืน ปัจจุบันเรามีความหวังในการริเริ่มกลไกสร้างลูกชาวนารุ่นใหม่เหล่าน้ีให้เป็นนักธุรกิจ
การเกษตรมืออาชีพได้ผ่านงานวิชาการและงานขับเคล่ือนของหลายหน่วยงานร่วมกับกลุ่มชาวนาในหลายพ้ืนที่ 
รวมท้ังการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมต้ังแต่ความรู้พื้นฐานต้ังแต่การปลูกข้าวไปจนการจําหน่าย
ผลผลิตให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพ่ือให้เป็นชาวนารุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงอันจะนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบ
การผลิตไปสู่การดําเนินธุรกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้เง่ือนไขความพอประมาณ อย่างมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันและใช้ความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ในอาชีพชาวนาได้อย่างมีศักด์ิศรี สามารถ
เผชิญหน้าได้ในระบบเศรษฐกิจใหม่ ในแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ภายใต้แนวทางการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยการสํารวจแนวคิดและประสบการณ์
ด้านการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ การทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มชาวนาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ต่าง ๆ การสังเคราะห์ชุดความรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 ปี น้ัน คาดหวังว่าจะนํามาซึ่งสารสนเทศและแนวทางเชิงนโยบายสําหรับระบบการ
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จัดการความรู้ ตลอดจนหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ทําให้ชาวนา
ไทยมีความรู้ และขีดความสามารถท่ีจะสามารถยืนหยัดในเวทีประชาคมอาเซียน แต่ยังคงรักษาภูมิปัญญาของ
ชาวนาไทยในเอกลักษณ์ของการเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ” ให้คงอยู่ตลอดไปอย่างสมศักด์ิศรี 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพ่ือสร้างแนวคิดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรที่ครอบครัวมีอาชีพทํานา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการ
ทําการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ย่ังยืน 

1.2.2 เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและทดลองปฏิบัติการการ
เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ย่ังยืน 

1.2.3 เพ่ือสังเคราะห์ชุดความรู้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและ
สาธารณะสําหรับการเพ่ิมสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรในการทําการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ย่ังยืน  

 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการโครงการ จําแนกเป็น 2 กลุ่ม 
1.3.1 กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างแนวคิดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกร ประกอบด้วย 

นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรตัวอย่าง ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ                     
มีทักษะและประสบการณ์ในการทํานาและดําเนินธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานข้าว ทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศจํานวน 50 คน (ภาคผนวกที่ 6) 

1.3.2 กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้หลักสูตร เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขไม่ตํ่ากว่า 
40 คน ใน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยนาท และจังหวัดชุมพร 
 

1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน  
 ระยะเวลาตามสัญญา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 
1.5 กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร 

การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เชิงบูรณาการ 3 มิติ ครอบคลุมมิติด้านการปลูกฝังทัศนคติ ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร และวิถีการดํารงชีวิตมิติด้านการปรับกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่แนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และมิติด้านการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยยกระดับ
สมรรถนะแก่เกษตรกรให้ได้ใช้ทุนความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้นไปพร้อมกัน การปรับทัศนคติและ
ความคิดที่จะช่วยฉุดรั้งให้เกษตรกรดํารงอยู่ในอาชีพอย่างย่ังยืน ดังรูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1.1 กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร 
 
1.6 วิธีการดําเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ1 (รูปที่ 1.2) 
 

ระยะที่ 1 :  การสํารวจแนวคิดและชุดความรู้ที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือสร้างแนวคิดการเรียนรู้แก่ลูก
เกษตรกร โดยดําเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายท่ี 1.3.1 เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบหลักสูตรเรียนรู้                    
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะพิจารณาทั้งในมิติการเรียนรู้ในระบบ และนอกระบบการศึกษา อีกทั้งพิจารณาใน            
แง่ของ Multifunctional ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดโซ่อุปทานข้าว ต้ังแต่การผลิตจนถึงการประกอบการ
เพ่ือจําหน่ายผลผลิตแก่ผู้บริโภคท้ังในและตลาดประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐศาสตร์การผลิต การเกษตร การตลาด 
การจัดการธุรกิจ ข้อตกลงการค้า กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้อง อีกทั้งพิจารณาในมิติการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
ระหว่างการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของเกษตรกร 

ระยะที่ 2 :  การทดลองปฏิบัติการการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 4 
จังหวัด ภายใต้นักวิจัย/ครูพ้ืนที่   

ระยะที่ 3 :  การสังเคราะห์ชุดความรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และการจัดทําข้อเสนอเชิง
นโยบายและสาธารณะสําหรับการเพ่ิมสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรในการทําการเกษตรเชิงธุรกิจที่ย่ังยืน  

 

 

 

รูปที่ 1.2 กรอบการดําเนินงานวิจัย 
 

1.7 ผลผลิต 
 

1.7.1 รายงานการสํารวจแนวคิดและชุดความรู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเครือข่ายและทุนการทํางานใน
พ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ 

                                                            
1 มีการปรับเปลีย่นเง่ือนไขกลุ่มเป้าหมายการวิจัยสําหรับการทดลองหลกัสูตรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และผลผลิตทีค่าดหวังในคราวการประชุม
นําเสนอ Inception Report เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 และมีข้อสรุปตามหนังสือ สสค. ลงวนัที่ 12 มีนาคม 2555 
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1.7.2 เอกสารเชิงแนวคิดการเรียนรู้สู่ “การสร้างสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร เพ่ือการทําการ 
เกษตรเชิงธุรกิจอย่างย่ังยืน” ฉบับย่อเพ่ือเผยแพร่ในเครือข่ายพ้ืนที่นําร่อง 

1.7.3  เอกสารหลักสูตรการเรียนรู้ “โรงเรียนลูกชาวนา” ที่อาจครอบคลุมการเรียนรู้ในหลายมิติ 
เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) การสอนงาน (coach-learning) การเรียนรู้ที่มีการรับรอง 
(certificate learning) การเรียนรู้รูปแบบ peer-learning และรูปแบบของ supervisor-learning โดยมีการ
ออกแบบและบูรณาการเน้ือหาและวิธีการเรียนรู้ในหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

1.7.4  เอกสารรายงานวิจัยโครงการทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ในพ้ืนที่ 4 แห่ง 
1.7.5  เอกสารการถอดบทเรียน 
1.7.6  เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ เ พ่ือใช้สําหรับขับเคลื่อนการเรียนรู้                 

“การสร้างสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร เพ่ือการทําการเกษตรเชิงธุรกิจอย่างย่ังยืน” 
1.7.7  สารคดีเผยแพร่ผลการวิจัยและผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนลูกชาวนา 
 

1.8 ผลลัพธ์ 
 

1.8.1  เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการจัดการเรียนรู้ สําหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัย
และนําไปสู่การขยายผลในพ้ืนที่ต่างๆ  

1.8.2 การยกระดับสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรและเยาวชนท่ีสนใจในการประกอบอาชีพการ 
เกษตรในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และกระบวนทัศน์การทําการเกษตรในเชิงธุรกิจ 

1.8.3 การปรับตัวของเกษตรกรและการดําเนินธุรกิจในภาคการเกษตรไทยในอนาคตที่มี              
ความสามารถในการแข่งขัน และยังคงรักษาภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยไว้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

1.8.4  เกิดเครือข่ายเกษตรในพ้ืนที่ทดลองทั้ง 4 พ้ืนที่ เครือข่ายไม่ตํ่ากว่าพ้ืนที่ละ 10 คน 
 

1.9 แผนปฏิบัติงาน 
 

 แผนปฏิบัติงานโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะตามวิธีการดําเนินงานข้างต้น ประกอบด้วย 
กิจกรรม ผลผลิตจากแต่ละกิจกรรม และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ตารางที่ 1.1) 

 

ตารางที่ 1.1 แผนปฏิบัติงานของโครงการ 
 
 

 

กิจกรรม ผลผลิต 
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พ 
ค 

มิ 
ย 

ก 
ค 

ส 
ค 

ก 
ย 

ต 
ค 

พ 
ย 

ธ 
ค 

ม 
ค 

ก 
พ 

มี 
ค 

เม 
ย 
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ระยะท่ี 1 : 
1.1 การประสานงาน

ผู้เกี่ยวข้อง 
-  เอกสารรายงานการสํารวจ

แนวคิดและชุดความรู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่าย
และทุนการทํางานในพื้นที่
ต่างๆ ของประเทศ 

-  เอกสารเชิงแนวคิดการ
เรียนรู้ “การสร้างสมรรถนะ
แก่ลูกเกษตรกร เพื่อการทํา
การเกษตรเชิงธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน” ฉบับย่อเพื่อเผยแพร่
ในเครือข่ายพื้นที่ 

                       

1.2 การสํารวจแนวคิด
และชุดความรู้ 

                       

1.3 การสร้าง
แนวความคิดการ
เรียนรู้ 

                       

1.4 การจัดทําและ           
การนําเสนอ 
Inception Report 
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ตารางที่ 1.1 แผนปฏิบัติงานของโครงการ 
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1.5 การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ โดยผ่านการ
ตรวจสอบและร่วม
พัฒนาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

-  เอกสารหลักสูตรเรยีนรู้ เพื่อ
นําไปทดลองกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือ
การประเมิน (Pretest-
Posttest) รายละเอียดการ
วิเคราะห์บริบทต่างๆ ทั้งใน
ด้านภูมิศาสตร์ และ
ประชากรในพื้นที่ รวมถึง
รายละเอียดของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ระดับ
การศึกษา รายได้ ทัศนคติ
ต่อการทํานา ประสบการณ์
ในการ                ทาํนา 
เป็นตน้ ซ่ึงจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการ
เตรียมการสําหรับการ
ทดลองในพื้นที ่

                       

1.6 การประสาน
กลุ่มเป้าหมายใน       
พื้นที่ 4 แห่ง 
-  เพื่อชี้แจงคุณค่า

และแนวคิดของ
โครงการ 
ข้อตกลงต่างๆ 
ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน และ
วิธีการดําเนินการ
ทดลองให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

-  เพื่อศึกษาบริบท
ต่างๆ ของ
กลุ่มเป้าหมาย       
ทั้ง 4 พื้นที ่

                       

1.7 การจัดทําและนํา 
เสนอรายงานความ 
ก้าวหน้า ครั้งที่ 1 

                       

ระยะที่ 2 : 
2.1 การทดลอง

ปฏิบัติการเรียนรู้
พื้นที่นําร่อง             
4 แห่ง 
-  ข้ันทดลองใช้

หลักสูตร 
-  ข้ันตดิตาม

ระหว่างการ
ทดลอง                
พื้นที่ละ 2 ครั้ง 

- เอกสารรายงานผลการ
ทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ 
และผลการวิเคราะห์ระดับ
สมรรถนะของ
กลุ่มเป้าหมายในด้าน
ทัศนคติ กระบวนทัศน์ และ
ความรู้ 

                       

2.2 การจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 

                       

ระยะท่ี 3 : 
3.1 การสังเคราะห์และ

การถอดบทเรียน 
-  รายงานการถอดบทเรียน 
-  หลักสตูรเรียนรู้ และ          

คู่มือการจัดการเรียนรู้          
ฉบับปรับปรุง 

-  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และสาธารณะ สําหรับการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ “การ
สร้างสมรรถนะแก่ลูก
เกษตรกร เพื่อการทํา
การเกษตรเชิงธุรกิจอย่าง

                       

3.2 การปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนรู ้

                       

3.3 การจัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบายและ
สาธารณะ 

                       

3.4 การจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 3 

                       

3.5 การจัดประชา                        
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ตารางที่ 1.1 แผนปฏิบัติงานของโครงการ 
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พิจารณ์และจัดทํา
รายงาน 

ยั่งยืน” 

3.6 การจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์ข้าวไทยฉบับแรก (พ.ศ. 2550-2554) กําหนดวิสัยทัศน์ให้ “ไทยเป็นผู้นําด้าน
คุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์เป็นหน่ึงของโลก เพ่ือเกษตรกรมีรายได้มั่นคง และผู้บริโภคมั่นใจ” โดยกําหนด
พันธกิจไว้ 4 ด้าน คือ 1) การจัดระบบการผลิตและพัฒนาเกษตรกร 2) การจัดระบบตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 3) การผลักดันการส่งออก และ 4) การจัดระบบการกระจายสินค้าให้มีต้นทุนตํ่า และรวดเร็ว 
ทั้งน้ีดําเนินงานภายใต้ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาการผลิต 2) กลยุทธ์การพัฒนาชาวนา 3) กล
ยุทธ์การจัดการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 5) กลยุทธ์
การตลาดระหว่างประเทศ และ 6) กลยุทธ์การบริการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ จะเห็นได้ว่า
ยุทธศาสตร์ข้าวฉบับน้ีเน้นสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรในรูปของรายได้และสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภค
ข้าว นับว่าเป็นการยกระดับทั้งคนปลูกข้าว  ผลิตภัณฑ์และตลาดข้าวไทยไปพร้อมกัน เข้าใจได้ว่าต่อจากน้ี
ทิศทางการผลิตข้าวของประเทศไทยจะไม่เน้นการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ข้าวคุณภาพตํ่า แต่เน้นการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพข้าวคุณภาพดี และสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนในส่วนการบริหารจัดการและการขนส่ง  

ต่อมาประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวไทยฉบับที่สอง (พ.ศ. 2554-2558) ในด้านการผลิต 
มุ่งเน้น 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้พันธ์ุข้าวที่มีผลผลิตคุณภาพดี 
ต้านทานโรคแมลงที่สําคัญ และทนทานต่อสภาพแวดล้อมเพ่ิมขึ้น และได้เทคโนโลยีการผลิตข้าว และ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์สําคัญ คือการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ และต่อยอดงานวิจัย เชิงพาณิชย์ การ
จัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ การจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ 2) 
การพัฒนาการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ มีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตข้าวจากปัจจุบันอย่างน้อยร้อยละ 10 และลด
ต้นทุนการผลิตข้าวลงอย่างน้อยร้อยละ 15  โดยกําหนดกลยุทธ์สําคัญ ได้แก่ การจัดระบบการปลูกข้าวใหม่
เพ่ือให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การกําหนดเขตส่งเสริมการปลูกข้าวตามศักยภาพพ้ืนที่ การ
ส่งเสริมให้เกษตรกร จัดทําแผนการผลิตที่เหมาะสม และทําการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน และ 3) การสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชาวนา มีเป้าหมายให้ชาวนาได้รับการบริการและสนับสนุนทางด้านวิชาการและข้อมูล
ข่าวสารด้านข้าว โดยใช้กลยุทธ์สําคัญ ได้แก่ การสร้างระบบและเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวที่มีประสิทธิภาพ สร้างยุวชาวนา ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชน พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชาวนาและองค์กรชาวนา จัดให้มีสวัสดิการชาวนา และการอนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาข้าวไทย  

ทั้งสองยุทธศาสตร์น้ีส่งทอดสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการผลิตข้าวคุณภาพและให้
ความสําคัญการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฉบับที่สอง มีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะพัฒนาชาวนาและองค์กรชาวนา รวมไปถึงการสร้างเกษตรกรรุ่นเยาว์มาสืบทอด
อาชีพและภูมิปัญญาข้าวไทย ความเป็นอยู่ของชาวนาโดยรวมน่าจะดีขึ้นและมั่นคงขึ้นหากได้ มีการ
ดําเนินการอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาชาวนาให้เข้มแข็งในสภาวะการณ์ปัจจุบัน จะมีรายละเอียด
ที่แตกต่างจากในอดีตมาก ชาวนา ณ เวลาน้ีไม่ได้ต้องการเพียงความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตในไร่นา 
หากแต่ต้องสามารถเรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ในบริบทอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอาชีพและ การปรับเปลี่ยน
วิถีการดํารงชีวิต แม้ว่าชาวนาจะไม่ได้เข้าไปเก่ียวข้องโดยตรงในกิจกรรมส่วนน้ันก็ตาม แต่กิจกรรมน้ันๆ จะ
มีผลต่อการมององค์รวมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับไร่นา มุมมองในด้านอาชีพควรจะได้
รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีเก็บเก่ียว การแปรรูป การขาย ด้านตลาด และราคา การส่งออก 
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การจัดการทุนและสินเช่ือ การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากน้ีปัจจัยด้านวิถีชีวิตชาวนาก็มีส่วน
เก่ียวข้องโดยตรงกับอาชีพการเป็นชาวนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ ปัจจัยด้านการออม การใช้จ่ายใน
ครัวเรือน กิจกรรมทางวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ชาวนายุคใหม่จะต้องสามารถบูรณาการข้อมูล
และความรู้ต่างๆ นํามาสังเคราะห์ และประมวลเป็นรูปแบบการตัดสินใจใน การประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีพในฐานะผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของชาติ ซึ่งถือเป็นบทบาทใหม่ของชาวนาไทยที่มิใช่เป็นเพียง
กระดูกสันหลังของชาติอีกต่อไป การทํานาในอนาคตอาจจะกลายเป็นเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมที่สําคัญใน
การสืบทอดคุณค่า (value) ที่ดีงามของคนในสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นเป้าประสงค์สําคัญในการสร้างความ
มั่นคงให้กับชุมชนชาวนาที่นอกเหนือจากการทํานาเป็นอาชีพสร้างรายได้หรือหาเงินหมุนหน้ี  

การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้และพัฒนาชาวนาให้เข้มแข็งและ
ย่ังยืน จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย อาจกล่าวได้ว่า “การท่ีจะผลิตข้าว
คุณภาพ คนผลิตข้าวต้องมีคุณภาพเสียก่อน” เน้ือหาสาระในส่วนน้ีจัดทําเพ่ือทบทวนและทําความเข้าใจถึง
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา การประยุกต์และพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ตลอดจนทําความเข้าใจรูปแบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ผลจากการทบทวนชุดความรู้ดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากรอบแนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สําหรับ
เกษตรกรยุคใหม่ เพ่ือสร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  

เน้ือหาถัดจากน้ี ประกอบด้วย ปรัชญาแนวคิดการเรียนรู้และการจัดการการเรียนรู้ กรอบ
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรกรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลความเคล่ือนไหว
ด้านการศึกษาสําหรับลูกชาวนาในกระแสโลก  

 

2.1 ปรัชญาแนวคิดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร 
 

การเรียนรู้ในสมัยกรีกโบราณเป็นลักษณะของการถกเถียงอภิปรายเชิงแนวคิดถึงเรื่องต่างๆ ที่
ต้องการศึกษาหาคําตอบ ต่อมาปรัชญาและแนวคิดการศึกษาได้พัฒนามาจนในยุคของ John Dewey 
(1859-1952) นักการศึกษาชาวอเมริกัน บิดาด้านปรัชญาการศึกษาตามทฤษฎีประสบการณ์ (theory of 
experience) ที่มาของการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential education) ความแตกต่างของ
สองแนวทางนี้ดูได้จากตัวอย่างเช่น การจะตอบคําถามว่าม้าตัวหน่ึงมีฟันก่ีซี่ แนวทางการศึกษาสมัยด้ังเดิม
จะใช้การอภิปรายเชิงหลักการและแนวคิด (idealist) ขณะที่แนวทางใหม่จะชวนให้ออกไปหาม้าและนับ
จํานวนซี่ฟัน (pragmatist)  

 

Dewey (1938) เสนอว่า แนวคิดการออกแบบการศึกษาที่มีประสิทธิผลจะต้องคํานึงถึงหลัก
ความต่อเน่ืองและความเช่ือมโยง (continuity and interaction) ของประสบการณ์แต่ละคนโดย
ประสบการณ์ที่ผ่านมาจะถูกเก็บเป็นบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตาม และจะมี
อิทธิพลต่อเน่ืองไปสู่การเกิดประสบการณ์ใหม่ของผู้ น้ัน ดังน้ันผู้ออกแบบที่หย่ังรู้ถึงที่มาที่ไปของ
ประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ก็จะสามารถสร้างสถานการณ์การเรียนรู้หรือบทเรียนที่เหมาะสมกับการ
สร้างคุณค่าและศักยภาพให้กับตัวผู้เรียนที่จะไปสร้างประโยชน์สู่สังคมได้ “การเรียนรู้” ภายใต้ปรัชญานี้ จึง
เกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเม่ือตนเองเป็นผู้ได้ลงมือกระทํา (learning 
by doing) แล้วเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นน้ัน (learning from experience) มิใช่การคอยรับความรู้
จากผู้อ่ืน ทําให้เกิดความเข้าใจคงทน (enduring understanding) ที่ติดฝังเป็นประสบการณ์ในตัวคน 
การศึกษาแนวน้ีจึงต้องเน้นให้อิสระแก่ผู้เรียนภายใต้การออกแบบการเรียนรู้แบบมีโครงสร้างและแบบแผน
สอดรับกับประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคน อาทิ สติปัญญา ความสามารถความต้องการ 
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และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวัน  

การจัดการศึกษาอาจมีได้หลายรูปแบบจําแนกได้ดังน้ี (Adams, 1983)   
 1) การศึกษาในระบบ (Formal education) เป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธี

การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษา
แน่นอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม 

2) การศึกษานอกระบบ (Non-formal education) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ แต่อยู่
นอกกรอบการจัดการศึกษาของระบบโรงเรียนทั่วไป มุ่งบริการให้คนกลุ่มต่างๆ ของประชากรทั้งที่เป็น
ผู้ใหญ่และเด็ก โดยเน้นการเรียนรู้เป็นสําคัญ การศึกษานอกระบบในปัจจุบันเน้นกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน ทั้งด้านทัศนคติ ทักษะ และความรู้ ที่ทําได้ยืดหยุ่นกว่าการเรียนในระบบโรงเรียน
ทั่วไป 

3) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) เป็นการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ และทุกช่วงวัยของชีวิต ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม 
และโอกาส โดยศึกษาจากประสบการณ์ การทํางาน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นการเรียนรู้
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เจตคติ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ที่ ว่า 
“กระบวนการเรียนรู้สําคัญกว่าความรู้” ครูจึงมิใช่ผู้มอบความรู้ แต่เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไป
พร้อมกับเด็กและเยาวชน (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2554) โดยหลักคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เน้นผลลัพธ์ทั้งในแง่ของความรู้ที่เป็นวิชาแกนและทักษะแห่งศตวรรษใหม่อันเป็นผลลัพธ์ที่โรงเรียน สถานที่
ทํางาน และชุมชนต่างเห็นคุณค่า ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทํางาน แก้ปัญหา สื่อสาร 
และร่วมมือทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต โดยมีการฝึกทักษะหลายอย่างที่เป็นของใหม่ ได้แก่ 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความเป็นผู้นําและทักษะ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ในบริบทที่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน้ัน ผู้เรียนต้องมีทั้ง
ชุดความรู้และทักษะที่จะประยุกต์และปรับเปลี่ยนความรู้เหล่าน้ันให้เข้ากับเป้าหมายการนํามาใช้ประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามเน้ือหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (วรพจน์ วงศ์
กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) “การศึกษา” จึงควรเป็นส่วนหน่ึงของ “การเรียนรู้” เพราะการ
เรียนรู้ก่อให้เกิดการศึกษา แต่การศึกษาอาจไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็ได้ (ประวีณ รอดเขียว, 2551)  

สถานการณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคณะ (2555) อ้างถึง
ข้อมูลของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ว่า แผนการพัฒนาการศึกษาของภาครัฐของไทยมี
โครงสร้างการบริหารการศึกษาแบบรวมศูนย์ที่สนใจเฉพาะเร่ืองของการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมเรื่องของการ
เรียนรู้ นอกจากน้ียังกล่าวว่า วิธีการสอนล้าหลัง เน้นท่องจํา มีช่ัวโมงเรียนมากเกินไป ทําให้นักเรียนรู้เฉพาะ
วิชาการ แต่ไม่ค่อยได้เรียนจริยธรรมและทักษะชีวิต ทั้งๆ ที่ประเทศไทยลงทุนกับการศึกษามาก แต่กลับได้
ผลตอบแทนน้อย จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคณะ ยังกล่าวว่า ควรเปิดพ้ืนที่ให้มีผู้เก่ียวข้องจากภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น แทนที่จะปล่อยให้เป็นการจัดการโดยภาครัฐฝ่ายเดียว 
เพราะระบบของรัฐน้ันมีข้อจํากัดมากมาย การจัดการเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบัน จําเป็นที่ทุกภาคส่วนควรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์ 

การออกแบบการศึกษาสําหรับชาวนา จําเป็นต้องเน้นกระบวนการศึกษาที่มีผลต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียน (life-long education) ที่เป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ครอบคลุมทั้ง
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การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งให้ชาวนาได้พัฒนาตนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อเน่ืองจนเต็มศักยภาพ โดยแต่ละคนมีแรงจูงใจที่จะศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การจัดการศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นการจัดเตรียมกระบวนการหรือ
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 วัลลภ พรหมทอง (2541) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การเรียนทําให้เกิด “การเปลี่ยนแปลง” การ
เปลี่ยนแปลงในที่น้ีคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน แต่การเปลี่ยนแปลงน้ัน อาจจะเปลี่ยนเพียง
บางส่วนหรือช่ัวคราว จนกว่าจะมีการบังคับหรือมีความจําเป็นที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพหรือปฏิบัติ
ภารกิจประจําวัน การสอนเกษตรกรจะต้องเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกษตรกรพัฒนาและสามารถช่วย
ตนเองให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง และให้เกษตรกรมีความสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ทั้งใน
ครัวเรือนและในฟาร์ม การเรียนของเกษตรกรเป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่ภาคบังคับ ดังน้ันจึงได้แนะนําขั้นตอน
การสอนเกษตรกรไว้ดังน้ี คือ 

1) สร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียน เกษตรกรแต่ละรายมีความสนใจแตกต่างกันไป บางครั้ง
เกษตรกรไม่มีความตระหนักในเรื่องปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ดังน้ันถ้าสามารถสร้างความสนใจให้เกิด
กับเกษตรกรได้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการต้ังใจเข้ามารับความรู้ 

2) เมื่อเกษตรกรมีความสนใจที่จะเรียนแล้ว ก็ต้องกระตุ้น/เร่งเร้าให้เกษตรกรมีความต้ังใจที่
จะรับความรู้  

3) เร่งเร้าให้เกษตรกรมีความต้องการความรู้ มีความสนใจในความคิดใหม่ๆ หรือการปฏิบัติ
ใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงความสนใจน้ันเป็นความปรารถนาหรือมีแรงผลักดันเพียงพอที่จะ
นําไปสู่ความต้องการที่จะเรียน 

4) ชักชวนให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียน เมื่อเกษตรกรมีความปรารถนาที่จะเรียน ก็เป็นการง่าย
ที่จะนําไปสู่การเรียนการสอน โดยการชักนําให้มาเรียนรู้ตามความต้องการที่ปรารถนา 

5) การสอนก็จะนําไปสู่ความสําเร็จที่ผู้สอนได้ต้ังใจไว้ เกษตรกรจะได้เรียนรู้ในวิชาที่นําไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

6) ต้องทําให้เกษตรกรเกิดความพอใจในการเรียนที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร  
 

สํ าลี  ทอง ธิว  (2553 ) กล่ าวถึ ง  จุด เริ่ มของการพัฒนาหลักสูตร ว่า  จะต้อง เลื อก
แนวคิด หลักการ และปรัชญาที่จะใช้เป็นกรอบในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จากวิวัฒนาการการพัฒนา
หลักสูตรทั้งในและต่างประเทศในช่วง 50-60 ที่ผ่านมา พบว่า กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านมา
สามารถจัดได้เป็น 5 กลุ่มหลักๆ สรุปสาระสําคัญ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละกลุ่มแนวคิดดังตารางที่ 2.1  

 

ตารางที่ 2.1 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

กลุ่มแนวคิด สาระสําคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน 
1)  กลุ่มท่ีพัฒนาหลักสูตร

ภายใต้กรอบแนวคิด
ท่ีว่า “หลักสูตร คือ 
รายละเอียดของ
เนื้อหาและสาระท่ี
จําเป็นต้องส่งผ่าน
ให้กับผู้เรียน” 

เป็นกรอบแนวคิดท่ีเน้นไปใน
เร่ืองของสาระเนื้อหาท่ีจะต้อง
เลือก ประมวลและจัดให้กับ
ผู้เรียนการประเมินผลเน้นวัด
ว่า ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอด
ความรู้สมบูรณ์มากน้อย
เพียงไร 

มีการประมวลเนื้อหาสาระ
อย่างเข้มข้น และวางแผน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  ไม่แน่ชัดว่าควรจะใช้
หลักเกณฑ์อะไรในการ
เลือกหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชา  

-  เปลี่ยนบทบาทครูจาก        
ผู้ถ่ายทอดหลักสูตรเป็น
ผู้สร้างหลักสูตร 
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กลุ่มแนวคิด สาระสําคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน 
2)  กลุ่มท่ีพัฒนาหลักสูตร

ภายใต้กรอบแนวคิด
ท่ีว่า “หลักสูตร คือ 
ผลผลิตของการ
เรียนรู้” 

ให้ความสําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตของผู้เรียนเน้นเตรียม
ทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
นายจ้างต้องการ 

หลักสูตรพัฒนาข้ึนจากคน
ในวงการพัฒนาหลักสูตร 
เพราะจะทราบหรือ
คาดคะเนความต้องการ
ของผู้เรียนและนายจ้างได้
ค่อนข้างแม่นยํา  

-  เป็นหลักสูตรท่ีผกูมัด
ผู้เรียนมากเกินไป ทําให้
ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนา
คุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ท่ี
หลากหลาย 

-  การประเมินผลแบบ
วางแผนล่วงหน้าทําให้ขาด
การสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ท่ี
ปรับไปตามบริบทของการ
เรียนรู้ 

3)  กลุ่มท่ีพัฒนาหลักสูตร
ภายใต้กรอบแนวคิด
ท่ีว่า “หลักสูตร คือ 
กระบวนการเรียนรู้” 

เน้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผ่าน
สาระความรู้ กระบวนการ 
เรียนรู้เกิดข้ึนในห้องเรียน  
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(child centered learning) 
ต่างจากแนวคิดกลุ่มท่ี 2 ซ่ึง
ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รอรับการ
สอนเท่านั้น 

เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้
ความสําคัญต่อความ
ต้องการของผู้เรียนแทนท่ี
จะให้ความสําคัญต่อครู
หรือผู้บริหารเป็นหลัก โดย
สะท้อนให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมท้ังในเร่ืองของการ
ออกแบบหลักสูตร เนื้อหา
สาระ และการจัดการ
เรียนการสอน 

-  บางแนวคิดเสนอว่า 
หลักสูตรท่ีเน้นสาระเรียนรู้
ยังคงมีความสําคญัมากกว่า
กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียน
มีสิทธิท่ีจะคิดและเลือก
เนื้อหาและเป้าหมายที่จะมี
คุณค่าต่อตัวผู้เรียนเอง  

4)  กลุ่มท่ีพัฒนาหลักสูตร
ภายใต้แนวคิดท่ีว่า 
“หลักสูตร คือ การ
จัดการเรียนรู้ตาม
ข้อตกลงและพันธ
สัญญาระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน” 

ลักษณะไปในแนวเดียวกับ
แนวคิดกลุ่มท่ี 3 แต่เพ่ิมเติมใน
เร่ืองเป้าหมายของหลักสูตร 
แนวคิดกลุ่มนี้เน้นการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ 
พัฒนาตนเอง และรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาสังคม 

เน้นความสนใจและความ
ต้องการท่ีจะทําความ
เข้าใจกับปัญหา กิจกรรม 
และการกระทําของคน
ส่วนใหญ่ 

-  การนําหลักสูตรไปใช้ผิดวิธี 
เช่น การนําค่านยิม และ
แนวทางของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวมา
เป็นตัวกําหนดสาระการ
เรียนรู้ กําหนดทักษะ ท่ี
ต้องพัฒนาหรือกําหนด
ทัศนคติท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

5)  กลุ่มท่ีพัฒนาหลักสูตร
ภายใต้กรอบแนวคิด
ของ “หลักสูตร
ทางเลือก” 

เน้นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้
นอกบริบทโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง
ศึกษาบริบทสังคม ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
ตลอดจนผลกระทบของการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม  

เน้นศิลปะการสร้างคน
ไม่ใช่สร้างผู้เชี่ยวชาญ โดย
เปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆ 
ช่วยกันระบุรายละเอียด
เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาใน
สังคมที่สามารถนําไปสู่การ
แก้ปัญหา  

-  ยังเกิดข้อสงสัยถึงลักษณะ
ของส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่การ
เรียนรู้และวิธีการท่ีจะสร้าง
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท่ีจะนําพา
ตนเองและผู้อ่ืนไปสู่
เป้าหมายชีวิตท่ีดีงาม 

ท่ีมา:  ดัดแปลงจาก สําลี ทองธิว (2553) 
 

สถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย เน้นกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะที่
เน้นให้รายละเอียดของเน้ือหาสาระและผลผลิตของการเรียนรู้ ทําให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
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สถานศึกษาในระบบเป็นหลักสูตรที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และไม่
สอดคล้องกับความหมายและเป้าหมายของการจัดการศึกษาภายใต้บริบทปัญหาของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรภายใต้ “หลักสูตรทางเลือก” น่าจะสอดรับกับบริบทการ
เรียนรู้ของชาวนา ซึ่งจําเป็นต้องมองอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างเป็นองค์รวมและดําเนินไปพร้อมกัน ทั้งน้ี 
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2550) กล่าวถึงความสัมพันธ์เช่ืองโยงของสองเรื่องน้ีไว้ว่า กิจกรรมในการประกอบ
อาชีพเริ่มต้นจากแผนการผลิตซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุนและปัจจัยการผลิต การผลิตและการใช้
เทคโนโลยี การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การแปรรูป การจําหน่าย หลังจากจัดสรรเป็นเงิน
ออมและการสะสมทุนแล้วก็จะเป็นเร่ืองของแผนการดําเนินชีวิต ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการเรียนรู้โภชนาการ
และดูแลสุขภาพ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมใน
สังคม สันทนาการและการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี (รูปที่ 2.1) กรอบแนวคิดหลักสูตรที่มองความ
เช่ือมโยงของอาชีพและการดําเนินชีวิตชาวนาไปด้วยกันตามแนวคิดน้ี จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาอาชีพและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง 

 

 
 

รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของเกษตรกร 
ท่ีมา : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2550) 

 
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยทั่วไป จะมีกรอบมาตรฐานทางวิชาการเป็นตัวกําหนด กล่าวคือ  ใน

แต่ละหน่วยการเรียนรู้น้ัน ผู้เรียนควรเรียนรู้และสามารถทําอะไรได้บ้าง เรียกมาตรฐานนี้ว่า “มาตรฐาน
เนื้อหา” (content standards)  ผู้เรียนมีการปฏิบัติออกมาเช่นไรที่สะท้อนว่าผู้เรียนไปถึงมาตรฐานเน้ือหา 
เรียกว่า “มาตรฐานปฏิบัติการ” (performance standards) และ ผู้เรียนแสดงผลการปฏิบัติออกมาได้ดี
เพียงใด เรียกว่า “มาตรฐานความชํานาญการ” (proficiency standards) มาตรฐานวิชาการท่ีกําหนดขึ้น
ทั้งสามด้านน้ีจะเป็นพ้ืนฐานของการวัดและประเมินผลความสําเร็จของการจัดการศึกษาทั้งในส่วนของ
ผู้สอนและผู้เรียน  โดยคาดหวังว่าผู้เรียนจบหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานทางวิชาการข้างต้นจะมีความสามารถ 
5 ประการ คือ การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐาน ความสามารถในการคิด เช่น การแก้ปัญหา การตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการผลิตผลงานที่ดี  และ ความสามารถ
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เช่ือมโยงและอยู่ได้ในสังคม เช่น การเป็นพลเมืองที่ดี การเตรียมตัวเพ่ือทํางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(lifelong learning) เป็นต้น (Fortier et al., 1998) 

นอกจากน้ี ระยะหลังมีการพัฒนาแนวคิด การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (backward 
design) ซึ่งแนวคิดน้ีจะสวนกลับกับการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบด้ังเดิมที่ผู้สอนจะกําหนดเน้ือหา
เรียนรู้ออกมาก่อน แล้วนํามาคิดวิธีการเรียนการสอนเพ่ือนําเน้ือหาสู่ผู้ผู้เรียน จากน้ันก็เป็นขั้นตอนการ
ประเมินผลผู้เรียน  ในการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ จะกําหนดเป้าประสงค์ (goal) ขึ้นก่อน จากน้ัน
กําหนดแนวทางประเมิน (assessment) แล้วจึงมาวางแผนเรียนรู้ (lesson plan) เปรียบเสมือนการ
เดินทางที่จะต้องรู้เป้าหมาย (roadmap) ก่อน แล้วค่อยหาวิธีการเดินทางไปสู่เป้าหมายน้ัน ทําให้ผู้สอน
กําหนดเน้ือหาและออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง    

จุดเร่ิมต้นของแนวคิดน้ีมีมาต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนใน ค.ศ. 1991 มีการ
นําไปใช้ในโครงการอบรมภาวะผู้นํา ต่อมาพบแนวคิดน้ี "What is backward design?" ในหนังสือช่ือ 
“Understanding by Design” ของ Wiggins and McTighe (1999) ซึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒ
ผล (2555) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจฝัง
ลึก (deep knowledge) โดยกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือกําหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการ
กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบวัดและประเมินผล รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นขั้นตอน กระชับ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดปรสงค์การเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 : วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ขั้นที่ 2 : กําหนดแนวคิดสําคัญ (key concept) ของหน่วยเรียนรู้ ทักษะการคิด คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ (learning outcome) 

ขั้นที่ 3 : การกําหนดหลักฐานและออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
การกําหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจคงทน (deep knowledge) และจัดลําดับหลักฐานการ
แสดงออก ตลอดจน กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และออกแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรม สื่อเรียนรู้ และเครื่องมือ
ประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

ขั้นที่ 5 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล ประกอบด้วย ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประเมินและสะท้อนผลการประเมิน บันทึกหลังการสอนและปรับปรุงแก้ไข 

 
2.2 หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรกรท่ีน่าสนใจ 

 

ในตอนน้ีเป็นการสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนรู้ของเกษตรกรที่เคยมีปรากฏ 
การพัฒนาหลักสูตรเหล่าน้ีเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

 

2.2.1 หลักสูตรการศึกษาเกษตรของมลรฐัวิสคอนซิน ประเทศอเมรกิา 
 

หลักสูตรการศึกษาเกษตรของมลรัฐวิสคอนซิน ประเทศอเมริกา แบ่งออกเป็น 6 หน่วย
การเรียนรู้ ได้แก่ ระบบการเกษตรโลก (global agricultural system) เทคโนโลยี/ข้อมูลสารสนเทศ 
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(technology/information) ส ภ า ว ะ ผู้ นํ า  (leadership) วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร เ ก ษ ต ร / ก า ร ผ ลิ ต 
(agriscience/production) นิเวศวิทยา/สิ่งแวดล้อม (ecology/environment) และการจัดการธุรกิจและ
การตลาด (business management and marketing) โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้กําหนดมาตรฐาน
วิชาการได้เพียง 2 ประเภท คือ มาตรฐานเน้ือหา และมาตรฐานปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานความชํานาญการ
ไม่ได้กําหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะต้องการให้มีความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้มาตรฐานในการกําหนดระดับความสําเร็จ
และหน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาแต่ละพ้ืนที่ (Fortier et al., 1998) 

 

2.2.2 หลักสูตรการเป็นผู้จัดการฟาร์ม2 
 

หลักสูตรน้ีเป็นโครงการของ Rabobank เป็นการจัดฝึกอบรมท่ีออกแบบเป็นพิเศษ
สําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพ่ือพัฒนาและสร้างผู้จัดการธุรกิจฟาร์มช้ันนําของ
ประเทศในอนาคต ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์ทําฟาร์มอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ประสงค์
จะเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มในอนาคต 

การฝึกอบรมมีระยะเวลา 5 วัน 4 คืน เป็นการฝึกทักษะการจัดธุรกิจและการ 
ติดต่อสื่อสาร โดยกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย การนําเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในช้ันเรียน การทํางานเป็นกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการศึกษาดูงานในฟาร์มตัวอย่าง หลักสูตร
การฝึกอบรม ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 

- หน่วยที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- หน่วยที่ 2 : การบริหารจัดการเวลา 
- หน่วยที่ 3 : ทกัษะการเหน่ียวนํา จูงใจ และการสื่อสาร 
- หน่วยที่ 4 : การเริ่มต้นธุรกิจ 
- หน่วยที่ 5 : การวางแผนธุรกิจ  
- หน่วยที่ 6 : การวางแผนการสืบทอดกิจการฟาร์ม 
- หน่วยที่ 7 : เศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน 
- หน่วยที่ 8 : การเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าในกิจการฟาร์ม 

  

2.2.3 หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร ่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 ในการจัดทําโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2551 - 2555) โครงการนี้มีจุดเริ่มจากจากปัญหาที่เกษตรกรรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้เรียนอา
ชีวเกษตรไม่นิยมทําอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองด้วยสาเหตุสําคัญ ได้แก่ การไม่มีทักษะอาชีพ สิ่งที่ได้ตาม
หลักสูตรในระบบที่เป็นอยู่ไม่สามารถนําไปสร้างอาชีพได้จริง  การขาดความเช่ือมั่นในอาชีพเกษตรกรรม 
พ่อแม่มีทัศนคติว่าการเข้าทํางานในเมืองให้โอกาสแก่บุตรหลานดีกว่าทําเกษตรในชนบท จึงมักส่งเสริมให้
บุตรหลานเข้าไปทํางานในเมือง กอปรกับไม่มีตัวแบบความสําเร็จของการทําอาชีพเกษตรกรรม  นอกจากน้ี
ยังขาดแรงจูงใจและปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเริ่มต้นอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะปัจจัยด้านที่ดินและเงินทุน 

                                                            

2
 www.rabobank.com.au/Rural/Education/Pages/FMP.aspx . หลักสูตรการจัดการฟาร์ม. สืบค้นวันท่ี                            

19 พฤษภาคม 2555 
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โครงการน้ีมีการดําเนินงานใน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการพัฒนาผู้นําเกษตรกรรุ่น
ใหม่ 2) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างย่ังยืน และ  3) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ 
(ปวช./ปวส) เมื่อเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 1 และ 2 ดังกล่าวแล้ว จะเข้าฝึกปฎิบัติในศูนย์
ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (แปลงรวม) เพ่ือสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกัน 
เกิดต้นแบบการทําอาชีพเกษตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่รองรับ เกิดความพร้อมและมั่นใจก่อนลงราย
แปลง ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการในศูนย์ฯ ทางโครงการจะมีการประเมินผลเพ่ือสร้างความมั่นใจใน
การเข้าสู่อาชีพเกษตร  ผู้ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติในศูนย์แปลงรวมแล้ว หากไม่มีที่ดินทํากินและประสงค์ทํา
การเกษตร ส.ป.ก. จะจัดที่ดินให้ทดลองทําประโยชน์ตามเง่ือนไข รายละเอียดของแต่ละหลักสูตรมีดังน้ี  

1) หลักสูตรการพัฒนาผู้นําเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้แนวคิดใหม่ของภาคเกษตรท่ีเริ่มปรับ
ใช้ในหลายประเทศ คือ การพ่ึงพิงฐานความรู้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการผลิตและแข่งขัน พร้อมกับการ
แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ มากกว่าที่จะพ่ึงพาฐานทรัพยากรเป็นหลักเช่นในอดีต ขณะเดียวกัน
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรเร่ิมให้ความใส่ใจคุณภาพของผลผลิตที่สูงขึ้น ฐานคิดในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เข้าสู่ภาคเกษตรกรรมและสร้างความเข้มแข็งและความสําเร็จในอาชีพขึ้นมาได้ จึงผลิตคนท่ีมีลักษณะพึง
ประสงค์ ดังน้ี 

-   เปลี่ยนวิธีคิดการผลิตที่พ่ึงพิงฐานทรัพยากรเป็นหลัก (resources based) มา
เป็นการผลิตที่ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการเป็นหลัก (knowledge based) 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

-   สามารถบริหารจัดการอาชีพของตนเองได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ต้ังแต่การ
วางแผนเพาะปลูกในระดับไร่นาจึงถึงการจัดการผลผลิตสู่ตลาด  

-   สามารถใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ มาประมวลและสร้างทางเลือกในการ
วางแผนอาชีพของตนเองได้ตามสถานการณ์ตลาดที่ผกผัน 

-   สร้างความเข้มแข็งในระดับไร่นาของตนเอง และขยายผลไปเป็นกลุ่มหรือชุมชน
ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ ว่างงาน/นักศึกษาที่จบการศึกษา
เกษตรกรรม/บุคคลผู้สนใจทั่วไป และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 20 -45 ปี วุฒิการศึกษา ม.
6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 เดือน สถานที่ฝึกเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่เข้า
ร่วมโครงการ  

 
 

2) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างย่ังยืน มุ่งยกระดับทักษะปฏิบัติและความรู้ บาง
ประการที่สอดคล้องกับวิถีการผลิตของผู้เรียนที่เป็นอยู่ เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตหรือใช้ประโยชน์ที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดการพัฒนาจึงมองที่การผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ประจําพ้ืนที่หรือทักษะ
ข้อค้นพบต่างๆ ที่เกษตรกรมีอยู่เดิมหรือจากเครือข่ายปราชญ์ท้องถิ่น ร่วมกับวิทยาการทางการเกษตร
สมัยใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมกับการถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร รวมทั้งยังได้ผนวกเร่ืองการ
คิดวิเคราะห์ในวิถีชีวิตประจําวันทางการเกษตร เช่น การจดบันทึกข้อมูลครัวเรือน การทําบัญชีฟาร์ม
เบ้ืองต้น เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ข้อมูลของตนเองมาวางแผนการตัดสินใจสร้างทางเลือกในการ
ผลิตและดํารงชีพได้อย่างเหมาะสม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีเป้าหมายเชิงพฤติกรรม
ของหลักสูตร ประกอบด้วย 
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- พัฒนาทักษะการใช้ที่ดินตามชนิดพืชที่ปลูกของตนเอง และยกระดับการผลิตได้ตาม
ความเหมาะสม  

- เพ่ิมเติมทักษะการวางแผนและจัดการครัวเรือนเกษตรของตนเอง ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชีฟาร์มระดับไร่นา การ
วางแผนเบ้ืองต้นจากข้อมูลบัญชีครัวเรือนของตนเอง  

- เพ่ิมเติมทักษะในการสร้างเครือข่ายและประสานงานกับส่วนราชการ เพ่ือเข้าถึง
โอกาสของแหล่งทุน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือหนุนเสริม
กิจกรรมโครงการอาชีพหรือการพัฒนากลุ่มของตนเอง 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการเกษตร  
 

กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรทั่วไป/บุตรหลานเกษตรกร ที่มีที ่ดินประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอยู่แล้ว ระยะเวลาการฝึกอบรม 4-6 เดือน สถานที่ฝึก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ปราชญ์เกษตร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการ  

 

3) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ (ปวช./ปวส) เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จะเป็นการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่มีอยู่เดิมในประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง ของสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษา
นําร่องในโครงการ เช่น สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง 
เป็นต้น ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี เกิดความ
เช่ือมั่นและมีศักยภาพเพียงพอในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถ
ได้รับสิทธิเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จะต้องเข้า
เรียนในสาขาวิชา และสถานศึกษาที่โครงการกําหนด 

ทั้งน้ี สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน จะเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ในประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
จะต้องผ่านการประเมินศักยภาพ ประเมินความพร้อม จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่แล้ว กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาเกษตรกรรมในสถาบันอาชีวศึกษา/ยุวเกษตรกรสมัครเข้าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา  
ระยะเวลาการฝึกอบรม คือ หลักสูตรปวช./ปวส.(3-5ปี) สถานที่ฝึกเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่เข้า
ร่วมโครงการ  

จากการถอดบทเรียนโครงการนี้ นําสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้แก่
เกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต ดังน้ี 

- ควรจัดระบบการสอนแบบ “กระเช้าวิชา” ที่มีหลายๆ วิชาใส่รวมกันไปสอน หยิบ
ใช้ส่วนใดก่อน-หลังก็ได้ มีความยืดหยุ่นสูง  

- ควรจัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อน ไปแล้วค่อยนํามาสรุป
บทเรียนเช่ือมโยงสู่เน้ือหารายวิชา  

- เน้นถ่ายทอดสาระเรียนรู้ในรูปโครงการ “project-based learning” เป็นโครงการ
อาชีพที่ผู้เรียนคิดขึ้นเองและสร้างรายได้ได้จริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่จะสร้างทางเลือกของตัวเองได้ เห็นคุณค่าและเกิดทัศนคติที่ดีกับการทํา
อาชีพเกษตรกรรม ทั้งหมดน้ีจะสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้เรียนและพ่อแม่ของเยาวชนที่
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จะได้สนับสนุนให้ทําเกษตรสืบทอดต่อไป แทนการสนับสนุนให้เข้าหาโอกาสใน
เมือง  

2.2.4 หลักสูตรการดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 
 

หลักสูตรน้ีพัฒนาขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พร้อมด้วยองค์กรภาคีภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและระดับ
ครัวเรือน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาสู่เศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 
ต่อไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ป) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังน้ี 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ

ระบบคุณค่า ความสําคัญ ประโยชน์ของการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

- เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักคิด วิเคราะห์ เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ
ได้  

- เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงความต้ังใจ และความคาดหวังที่จะประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนําแผนการดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิพอเพียงของ
ตน ครอบครัว กลุ่มและชุมชนไปปฏิบัติได้  

- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเข้าสู่ วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกันขององค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

การเรียนรู้ในหลักสูตรน้ีได้กําหนดมาตรฐานเชิงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนไว้ ดังน้ี 
- มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เข้าสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีการทําบัญชีครัวเรือน 
- มีการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการผลิตอาหารปลอดภัย 
- มีการเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดหน้ีสิน และลดต้นทุนการผลิต 
- มีการเสริมสร้างสุขภาวะของตนเองและครัวเรือน 
- มีการทําแผนปฏิบัติการพัฒนาของตนเอง กลุ่ม/ชุมชน 
- สามารถพ่ึงพาตนเอง มีความทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และสังคมตามอัตภาพและมีจิตสาธารณะ 
 

นอกจากน้ี มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรน้ี ยังได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 5 ด้าน ดังน้ี 

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ethics and moral) 
- ด้านความรู้ (knowledge) 
- ด้านทักษะทางปัญญา (cognitive skills) 
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- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills 
and responsibility) 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(numerical analysis, communication and information technology skills)  
 

ระบบการเรียนรู้และกําหนดเวลาการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 เป็นระยะ
การเข้าใจ เป็นการเรียนรู้เชิงเน้ือหา แนวคิด หลักการ องค์ความรู้ต่างๆ ที่สามารถเข้าใจในการดํารงชีวิตตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 72 ช่ัวโมง/8 สัปดาห์ ดังน้ี 

- การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อวีดีทัศน์ และทํากิจกรรมหลังชมวีดีทัศน์ (3 ชม./วัน, 2 
วัน/สัปดาห์ รวม 16 วัน 48 ช่ัวโมง) 

- การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มในการพูดคุย สรุป วิเคราะห์เน้ือหา (3 ชม./วัน, 1 
วัน/สัปดาห์ รวม 8 วัน 24 ช่ัวโมง) 

ส่วนระยะที่ 2 เป็นระยะการเข้าถึงและพัฒนา เน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 24 สัปดาห์ ดังน้ี 

 
 

- กิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและครัวเรือน/ การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย (24 สัปดาห์) 
- การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในการทําบัญชีครัวเรือน (12 สัปดาห์) 
- การเรียนรู้เสริมจากการพูดคุย ศึกษาดูงาน (ถ้ามี) จากบุคคลต้นแบบ/กลุ่มต้นแบบ/

ชุมชนต้นแบบ รวมถึงการศึกษาซักถามกับผู้จัดการเรียนรู้ 
- การเรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์คัดสรร 
- การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม พูดคุย/วิเคราะห์/สรุปบทเรียน (ไม่น้อยกว่าเดือนละ 

2 วัน / วันละ 3 ชม. รวม 12 วัน 36 ช่ัวโมง) 
 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 7 หมวดหลัก ได้แก่ 
- หมวดวิชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
- หมวดวิชา บัญชีครัวเรือนและการจัดการข้อมูลเพ่ือการวางแผน 
- หมวดวิชา การจัดการทรัพยากรสู่ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 
- หมวดวิชา การเสริมสร้างอาชีพ การลดรายจ่าย การลดต้นทุนการผลิต และการ

เพ่ิมรายได้ 
- หมวดวิชา การจัดการกลุ่ม เครือข่าย ชุมชน และการตลาด 
- หมวดวิชา การเสริมสร้างสุขภาวะและการเสริมสร้างศักยภาพ 
- หมวดวิชา สาระบันเทิง 

 

สําหรับด้านการวัดผลการเรียนรู้ สํานักการศึกษาต่อเน่ืองและศูนย์เรียนรู้ทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ลําดับขั้นในการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยกําหนดให้แสดงผล ดังน้ี 

- สัญลักษณ์ H หมายถึง ผลการเรียนรู้ดีเลิศ แสดงว่า เรียนครบตามหลักสูตรทําบัญชี
ครัวเรือน มีแผนที่ชีวิต (โครงงานส่วนบุคคลและกลุ่ม) ลดรายจ่าย ลดหน้ีสิน มี
รายได้เพ่ิม ลดต้นทุน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความทุกข์น้อยลง มีความสุขมาก
ขึ้น 
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- สัญลักษณ์ S หมายถึง ผ่านการเรียนรู้ แสดงว่า เรียนครบตามหลักสูตร ทําบัญชี
ครัวเรือน มีแผนที่ชีวิต (โครงงานส่วนบุคคลและกลุ่ม) 

- สัญลักษณ์ U หมายถึง ไม่ผ่านการเรียนรู้ แสดงว่า เรียนไม่ครบเกณฑ์ของหลักสูตร 
 

ผู้สําเร็จการเรียนรู้ในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนวันที่มีการนัดพบของกลุ่ม (ร้อยละ 80 

ของ 20 วัน) 
- มีการทําบัญชีครัวเรือนสมํ่าเสมอ (สําหรับผู้ที่ไม่เคยทําบัญชีครัวเรือน) 
- มีการทําโครงงานส่วนบุคคลและโครงงานกลุ่ม (แผนที่ชีวิต) 
- มีการทํากิจกรรม ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ของตนเองและครัวเรือน 

 

บุคคล กลุ่ม หรือชุมชนที่สามารถพัฒนาและสามารถเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นที่
ยอมรับและเป็นต้นแบบแก่บุคคล กลุ่ม หรือชุมชนอ่ืนๆ ได้ จะได้รับมอบรางวัลผลการเรียนรู้ในการเป็น
ต้นแบบการดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

โดยสรุปกล่าวได้ว่า หลักสูตรน้ีมีอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการเปิดกระบวนทัศน์
ของผู้เรียนได้อย่างดี โดยถ่ายทอดผ่านสื่อคัดสรรและให้เห็นแนวปฏิบัติจากการถอดบทเรียนและเวทีเรียนรู้
กับปราชญ์หรือพ่ีเลี้ยง มีกระบวนการกระตุ้นให้ปรับวิธีคิดผ่านการฝึกทักษะการทําบัญชีครัวเรือน สามารถ
เช่ือมโยงรายรับ-รายจ่าย  เกิดความตระหนักและรู้จักมององค์รวม ตลอดจนสามารถเรียนรู้และประยุกต์
เน้ือหาที่เรียนรู้เพ่ือวางแผนชีวิตและพัฒนาโครงการชีวิต “life project” ของตนเองได้ (รูปที่ 2.2) 

  

รูปที่ 2.2 การถอดบทเรียนจากหลักสูตรวิถเีศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 
   

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรน้ียังมุ่งไปท่ีกรอบการเรียนรู้ตามต้นแบบ และหยิบย่ืนองค์ความรู้
สําเร็จรูปจากภายนอกสู่ผู้เรียน ยังไม่เห็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตนเอง และการแตก
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ยอดความคิดที่จะนําสู่การสร้างทางเลือกให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

 

2.2.5 หลักสูตรการสร้างสมรรถนะชาวนาช้ันนําในการเป็นวิทยากรข้าวประจําท้องถ่ิน  
 

หลักสูตรน้ีจัดทําขึ้นโดยสํานักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้นําที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชาวนาช้ันนําที่เรียกว่า “Smart Farmer” ที่มี
ความรู้ความสามรถในการเป็นวิทยากรด้านข้าว สามารถเปิดโรงเรียนชาวนาในระดับตําบล เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้เรื่องข้าวแก่เกษตรกรที่สนใจในชุมชน และสามารถเป็นแกนนําในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
สนับสนุนช่วยเหลืองานส่งเสริมการผลิตข้าวให้กับชุมชน  เป็นหลักสูตรเร่งรัดระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือให้ชาวนาช้ันนํามีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้สามารถจัดทําหลักสูตรอบรม

และแผนถ่ายทอดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในท้องถิ่น 
2) เพ่ือให้ชาวนาช้ันนําที่ผ่านหลักสูตรมีความตระหนัก สามารถเป็นผู้เอ้ืออํานวยและ

สร้างให้ชุมชนของตนเกิดกระบวบการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาอาชีพการทํานาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 

ขอบเขตเน้ือหา แบ่งเป็น 3 หมวด 
 

หมวดวิชาที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของชาวนาช้ันนํากับการพัฒนาอาชีพทํานาของชุมชน 
1.1 ปัญหาชาวนาไทยกับอาชีพทํานา อดีต ปัจจุบันและอนาคต 
1.2 ชาวนากับการจัดการปัญหาพัฒนาการผลิตข้าวปัจจุบัน 
1.3 การจัดการความรู้ในชุมชนกับการพัฒนาการผลิตข้าว 
1.4 ชาวนาช้ันนําที่ดีกับการพัฒนาอาชีพทํานาของชุมชน 
1.5 บุคลิกภาพการเป็นชาวนาช้ันนําที่ดี 
 

หมวดวิชาที่ 2 การจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสําหรับการปลูกข้าว 
ตามสภาพภูมิสังคมและการเพ่ิมขีดความสามารถชาวนาในการแข่งขันทางการตลาด 

 

2.1 ความรู้เรื่องการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสําหรับการปลูกข้าว (GAP) 
2.2 ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันทางการตลาด 
2.3 การจัดการความรู้ของคําแนะนําร่วมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะแหล่ง 
 

หมวดวิชาที่ 3 การถ่ายทอดและการจัดการความรู้ไปสู่ชุมชนอย่างแพร่หลายและยั่งยืน 
 

3.1 เทคนิคเชิงการจัดการองค์ความรู้ในชุมชน โดยการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการต่ืนตัว
ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างความสามารถของชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
โดยการกระตุ้นให้มีกระบวนการทํางานภายในชุมชนแบบมีส่วนร่วม และมีการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

3.2 โรงเรียนเกษตรกรกับการเรียนรู้โดยประสบการณ์จริงและบทบาทของชาวนาช้ัน
นําในการร่วมมือกับเกษตรกรของชุมชน 

3.3 การวางแผนการถ่ายทอดความรู้และการจัดการโรงเรียนชาวนา 
 

วิธีการฝึกอบรม : 
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1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในทุกหัวข้อวิชา ทั้งน้ีใช้เน้ือหา
ภารกิจที่ชาวนาช้ันนําจะต้องนําไปพัฒนาการผลิตข้าวของชุมชนของตนผ่านศูนย์ข้าวชุมชน และ
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนเป็นกรอบการเรียนการสอน 

2. จัดวิทยากรบรรยายหรือสนับสนุนการะบวนการเรียนรู้ทุกวิชาจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น วิทยากรจากกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 

การประเมินผล : 
1. จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจใน

หลักสูตรก่อนและหลังการฝึกอบรม 
2. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมทุกวัน 
3.จัดให้มีการศึกษาสมรรถนะและบทบาทหน้าที่ของชาวนาช้ันนําที่มี ต่อการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
 

2.3 โรงเรียนชาวนาของมูลนิธิขา้วขวัญ3 
 

 มูลนิธิข้าวขวัญชักชวนชาวนามาเรียนรู้ร่วมกันทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในแปลงนา เพ่ือ
แสวงหาทางออกในการลดต้นทุนการผลิต การพ่ึงตนเอง และสร้างสุขภาวะที่ดี โดยมีการก่อต้ัง "โรงเรียน
ชาวนา" เพ่ือมุ่งจัดการความรู้ในระบบเกษตรกรรมย่ังยืนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบตามอัธยาศัย 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้นักเรียนชาวนาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยนํา
กระบวนการให้ความรู้ไปเสริมชาวนาบนพ้ืนฐานความรู้ภูมิปัญญา ทํางานร่วมกัน ทบทวนร่วมกัน จนเกิด
ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นจากการปฏิบัติ  

โรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญมี 8 แห่ง ในพ้ืนที่ 4 อําเภอ ดังน้ี โรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
อ.อู่ทอง โรงเรียนชาวนาบ้านโพธ์ิ อ.เมือง โรงเรียนชาวนาบ้านหนองแจง อ.ดอนเจดีย์  โรงเรียนชาวนาบ้าน
รางแฟบ อ.ดอนเจดีย์ โรงเรียนชาวนาบ้านตลิ่งชัน อ.เมือง โรงเรียนชาวนาบ้านหนองแต้ อ.ดอนเจดีย์ 
โรงเรียนชาวนาบ้านนิคมฯ อ.เดิมบางนางบวช และโรงเรียนชาวนาบ้านหัวนา อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
ทั้งน้ี มีการออกแบบการเรียนรู้เริ่มจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับชาวนาในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วถอดบทเรียนออกมาเป็น หลักสูตรที่นักเรียนในโรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญต้องเรียนรู้ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 หลักสูตร ดังน้ี  

 

1) การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
ชาวนาร่วมกันเรียนรู้ระบบนิเวศในแปลงนา เรียนรู้วงจรชีวิตของแมลง เรียนรู้แมลงดี 

แมลงร้าย และเรียนรู้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ป้องกันแมลง หลักสูตรน้ีใช้เวลาประมาณ 18 สัปดาห์ ความรู้ที่ได้รับ
มีดังน้ี 

-  ในแปลงนามีแมลงที่เป็นมิตรกับชาวนามากกว่าแมลงร้าย  
-  การฉีดพ่นสารเคมี ทําให้แมลงที่เป็นมิตรกับชาวนาหายไป  
-  การปล่อยให้แมลงควบคุมกันเอง เป็นการลดต้นทุน  
-  หากแมลงมีปริมาณที่ไม่สามารถควบคุมกันเองได้ ให้ใช้สมนุไพรไล่แมลง  

                                                            

3 www.khaokwan.org/farmerschool.html โรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญ สืบค้นวันท่ี 5 พฤษภาคม 2555 
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-  สูตรสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้ไล่แมลง 
 

2) การปรับปรุงบํารงุดินโดยไม่ใช้สารเคมี  
ในหลักสูตรน้ีชาวนาจะได้เรียนรู้การไถหมักฟาง การใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายฟางข้าวใน

นา เรียนรู้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เรียนรู้ ทดลอง และคิดค้นสูตรนํ้าหมัก มีกระบวนการเรียนรู้สอดแทรก
ความเช่ือ เพ่ือสร้างจิตสํานึกที่ดีในการพัฒนาดินโดยชีววิธี นักเรียนชาวนาจะได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้
ภายนอก ทําให้ชาวนาเกิดความม่ันใจและเกิดความภาคภูมิใจในฐานะนักวิทยาศาสตร์ในแปลงนา ชาวนาได้
ร่วมกันฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีในการทํานาตามขั้นตอนกระบวนการทํานา อาทิ พิธีรับขวัญข้าว การลง
แขกเก่ียวข้าว การบวงสรวงพระแม่โพสพ พิธีนําข้าวขึ้นยุ้ง และพิธีไหว้แม่ธรณี เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีทํา
ให้เกิดความรักความสามัคคีกันขึ้นในกลุ่มนักเรียนชาวนาและชาวบ้านใกล้เคียง นอกจากน้ี ยังต้องคํานึงถึง
การกําจัดวัชพืชในแปลงนา ซึ่งหลักสูตรน้ี ดูเหมือนว่าไม่มีสารเคมีในเส้นทางการทํานา  

 

3) การพัฒนาพันธุ์ข้าวทีเ่หมาะสมกับเกษตรย่ังยืน 
หลักสูตรน้ีเป็นการระดมความรู้ของชาวนาเรื่องพันธ์ุข้าวของไทยที่ต้องการอนุรักษ์พันธ์ุ

ข้าวที่ดี และคุณลักษณะข้าวที่ชาวนาต้องการบริโภค โดยนักเรียนชาวนาจะเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทั้งใน
เรื่องการคัดพันธ์ุ การลงแปลงผสมพันธ์ุข้าว การเพาะพันธ์ุ เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของต้นข้าว เรียนรู้
ลักษณะเมล็ดพันธ์ุที่ดี  

 

หลักสูตรการเรียนรู้ดังกล่าวของมูลนิธิข้าวขวัญเน้นการลงมือทําจริง และเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียน เน้ือหาการเรียนรู้กระชับ ง่าย และมีจุดเน้นเฉพาะ โดยเน้นการ
แก้ปัญหาตัวแปรสําคัญด้านการผลิตข้าว ได้แก่ การจัดการศัตรูพืช การบํารุงดิน และพันธ์ุข้าว นับได้ว่ามี
กระบวนการออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ของแปลงนาได้อย่างน่าสนใจและเข้าถึงตัวชาวนาได้อย่างแท้จริง
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบตามอัธยาศัยและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม เน้ือหาการ
เรียนรู้สําหรับชาวนาในยุคใหม่จําเป็นต้องขยายบทเรียนออกไปให้ครอบคลุมบริบทนอกไร่นา แม้ว่าจะได้
พยายามลดความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกและหันมาพ่ึงพาปัจจัยภายในแปลงนามากข้ึนแล้วก็ตาม แต่
ด้วยลักษณะการเปิดตลาดและยุคโลกาภิวัฒน์ที่เป็นอยู่น้ัน ความทันสมัยและปัจจัยภายนอกจะมีผลต่อ
ชาวนาอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากทั้งในระดับไร่นาและการดําเนินชีวิต ชาวนาจําเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเพ่ือใช้
ในการปรับตัวอย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน  

 
 
 

 

2.4 เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์4 
 
 

เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์ เกิดจากการร่วมมือภาคประชาสังคม                      
(นครสวรรค์ฟอรั่ม) กับภาคีพันธมิตรและชาวนาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพัฒนาก่อตัวจากปัญหาการ
ทําการเกษตรสมัยใหม่ที่เข้าไปทําลายแบบแผนวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นให้ตกอยู่ภายใต้ห่วงโซ่ของการ
ผลิตแบบพ่ึงพากลไกระบบสารเคมีในการผลิต ระบบตลาด พ่อค้า นายทุน ในการกําหนดความเป็นไปของ
เกษตรกร ต้ังแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกไปจนสิ้นสุดการเก็บเก่ียว เครือข่ายจึงพัฒนาหลักสูตรชาวนาขึ้น
เพ่ือเรียนรู้หาทางออกร่วมกัน สาระการเรียนรู้มี 7 บทเรียน ดังน้ี 

 

                                                            

4 www.nsru.ac.th/farmer เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์ สืบค้นวันท่ี 7 พฤษภาคม 2555 
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บทเรียนที่ 1 : การเรียนรู้ทดลองสูตรปุ๋ยเพ่ือบํารุงดินและพันธ์ุข้าว การเตรียมดินและปุ๋ยสูตร
ต่างๆ ตามพ้ืนที่เรียนรู้ในแปลงนาของตนเองที่จะทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

บทเรียนที่ 2 : เรียนรู้การจัดต้ังกลุ่มระดมทุนกองทุนปุ๋ยในชุมชน โดยนําเสนอข้อมูลภาพรวม
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพ่ือการผลิตของชุมชน กระแสเงินที่ไหลออกจากตัวชาวนา และเรียนรู้และฝึกทําปุ๋ย
ไว้ใช้หรือทําเพ่ือขายให้กับสมาชิก 

บทเรียนที่ 3 : การเรียนรู้เรื่องการคัดพันธ์ุข้าว ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ 
บทเรียนที่ 4 : การศึกษาเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้เรื่องแมลงในนาข้าว ระดม

หาแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศในแปลงนา การสํารวจและแก้ไขปัญหาแมลง 
บทเรียนที่ 5 : การศึกษาดูงานข้ามกลุ่มหรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในประเด็น

ที่สนใจ 
บทเรียนที่ 6 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับกลุ่มและข้ามกลุ่ม (ก่อน ระหว่าง และหลังการ

ผลิตเสร็จสิ้น) 
บทเรียนที่ 7 : การเรียนรู้เรื่องการค้าข้าว 
การออกแบบบทเรียนและการจัดการการเรียนรู้สําหรับชาวนาของเครือข่ายโรงเรียนชาวนา 

จังหวัดนครสวรรค์น้ี มีลักษณะคล้ายกับหลักสูตรโรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเน้น
การตอบโจทย์ปัญหาพ้ืนที่ในแปลงนา ได้แก่ เรื่องดิน ปุ๋ย พันธ์ุ การจัดการแมลงศัตรูพืช หากแต่เน้ือหาของ
เครือข่ายนครสวรรค์ยังครอบคลุมไปถึงบริบทนอกแปลงนาอย่างเร่ืองการค้าข้าวอีกด้วย   
 

2.5 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม5  
กลุ่มชาวนาข้าวคุณธรรม บ้านนาโส่ อําเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร รวมตัวกันปลูกข้าวอินทรีย์

และมีการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จาก IFORM จุดเด่นของกลุ่มน้ีที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
อ่ืนๆ คือ ผู้ปลูกจะถือศีลห้า และ ลด ละ เลิก อบายมุข ได้แก่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมเหล้า และไม่เล่นการพนัน 
เพราะเช่ือว่าอบายมุขจะเป็นหนทางแห่งความเสื่อมในวิถีชีวิต และสุดท้ายจะไปกระทบต่ออาชีพทํานาและ
ผลผลิตข้าวในที่สุด อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวนาข้าวคุณธรรมก็ยังตกในวังวลของปัญหาราคาข้าวตกตํ่า ทําให้
ต้องขยายแนวคิดการทํางานครอบคลุมโซ่อุปทาน ในปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาน้ี โดยมีสมาชิกรวม 108 ราย มีพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์รวม 1,130 ไร่ ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงเครือข่ายในโซ่อุปทานอย่างบูรณาการท่ีเป็น
พันธมิตรทั้งระดับต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา และการสร้างสรรค์คุณค่า (value creation) เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ข้าว ผลการดําเนินงานในช่วงปีแรก พบว่า กลุ่มชาวนาได้เรียนรู้และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าภายใต้แบรนด์ 
“ข้าวคุณธรรม” และรู้จักในนาม “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม” ทําให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้สูงกว่า
ราคาตลาด  

จากการเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายฯ ได้กําหนดแนวทางร่วมใน “โซ่อุปทาน” ได้แก่ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายใต้หลักการของกลุ่มชาวนาคุณธรรม การพัฒนาระบบเก็บรักษาและแปร
รูปข้าวภายใต้กลไกของโรงสีขนาดเล็ก การเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายข้าวโดยเน้นตลาดปลายทาง และการ
จัดระบบกองทุนเพ่ือสะสมทุนและสวัสดิการให้สมาชิกชาวนา  
                                                            

5 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2553. “การเชื่อมโยงพันธมิตร เพ่ือนําผลผลิตข้าวของชาวนาจําหน่ายแก่ผู้บริโภค...สามารถแกไ้ข
ปัญหาราคาข้าวตกตํ่าได้สําเร็จ”. โอกาสและทางเลือกของเกษตรกร บนเส้นทางสายโซ่อุปทาน. (หน้าท่ี 57-64). ฝ่าย
เกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ายฯ นอกจากจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของ
การสร้างแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ที่สร้างความแตกต่างให้เกิดกับสินค้า (product differentiation) แล้ว 
ยังเป็นเรื่องการสร้างชุดความรู้เก่ียวกับ “วิถีชาวนาคุณธรรม” เป็นอีกส่วนหน่ึงที่จะสามารถนําไปขยายผลสู่
กลุ่มชาวนาอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยังมีการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้แนวคิด “ศีลเด่น 
เป็นงาน ชาญวิชา” ทั้งหมดน้ีเกิดจากกระบวนการทํางานเชิงสร้างสรรค์โดยมีทีมพ่ีเลี้ยง (coaching) จาก
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ช่วยเติมเต็มในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ต้ังแต่การออกแบบกระบวนการสู่
เป้าหมายและกําหนดแผนกลยุทธ์ กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่เป้าหมาย และการประเมินผลเพ่ือเป็น
ข้อมูลปรับปรุงการทํางาน  

อย่างไรก็ตาม ความย่ังยืนของการรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายฯ น้ี อาจสุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ภาวะผู้นํา เป็นที่ชัดเจนว่าการมีผู้นําที่เข้มแข็งและมีความกล้าอย่าง พ่อวิจิตร  บุญสูง นับเป็นจุดแข็งสําคัญ
ของการพัฒนาไปข้างหน้าของเครือข่าย ปัจจุบันสมาชิกรวมตัวกันในนามของ “มูลนิธิธรรมะร่วมใจ” มี
สมาชิก 110 คน จากความสําเร็จที่เกิดขึ้นเป็นที่เห็นประจักษ์ในวงการค้าขายข้าว จึงเป็นที่น่าสนใจติดตาม
ต่อไปถึงกระบวนเรียนรู้ของเครือข่ายน้ีในการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้าและตลาดทุนใน
อนาคต รวมถึงการขยายเครือข่ายไปสู่ภาคีพันธมิตรที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจภายใต้โซ่
อุปทาน เพ่ือตอบสนองกระแสความต้องการบริโภคข้าวที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เน้นคุณภาพมากข้ึน 

 
 
 
 

2.6 โรงเรียนชาวนาต้นแบบ6 
 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเห็นความสําคัญของสถานการณ์ข้าวไทย ซึ่งปัจจุบัน
ต้องเผชิญกับความผันผวนด้านราคาและผลผลิต ส่วนหน่ึงเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
ส่งผลให้ผลิตเสียหาย เป็นสาเหตุให้ปริมาณสํารองข้าวนในตลาดโลกลดลง อาจส่งผลทําให้เกิดภาวะการ  
ขาดแคลนข้าวและการกักตุนข้าว นักวิชาการจากหลายสถาบันเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยการเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นด้วยการปรับปรุงพันธ์ุข้าว เพ่ือให้ได้ข้าวที่มีผลผลิตปริมาณสูงและต้านทานโรค แมลง 
อย่างไรก็ตามชาวนาไทยก็ยังประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาเมล็ดพันธ์ุข้าวปรับตัวสูงขึ้นและ
ยากในการหาเมล็ดพันธ์ุข้าวบริสุทธ์ิ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มพัฒนารายพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของ 
สปก. จึงจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาผู้นําเกษตรกรต้นแบบในการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้คุณภาพและผ่านมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธ์ุ โดยเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
การฝึกทักษะการเป็นวิทยากรหรือสร้างชาวนาต้นแบบในแนวคิดที่เรียกว่า “Training of Trainer” ใน
ลักษณะของ “โรงเรียนชาวนาต้นแบบ” โดยเน้นการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ การ
จัดการแปลงนา และขยายองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในแปลงตนเองและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรภายในชุมชน  

เน้ือหาวิชาหลักเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว รวมทั้งการเลือกพ้ืนที่สําหรับแปลงทดลอง 
การผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวที่ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาพันธ์ุที่ เหมาะสมกับท้องถิ่นและตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยคัดเลือกพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือดําเนินการนําร่องปี 2555 จํานวน 4 

                                                            

6
 www.alro.go.th/alro/ess/upload/32/jd32_354.pdf    สืบค้นวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 
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แห่ง ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน แพร่ ยโสธร และมหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กรมการข้าว มูลนิธิเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิฮักเมืองน่าน (ศูนย์การเรียนรู้โลโก้) เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน แกนนําเกษตรกรโครงการนิคมการเกษตร และโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 

โรงเรียนชาวนาต้นแบบ เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมให้เกษตรได้ร่วมกัน
คิด แลกเปล่ียนประสบการณ์แก้ไขปัญหา และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรสามารถนําไป
ปฏิบัติและถ่ายทอดได้ แนวทางในการดําเนินงานมีดังน้ี 

1) ใช้แปลงนารวม (ศูนย์ต้นแบบฯ) เป็นห้องเรียน เพ่ือเรียนรู้เน้ือหา ขั้นตอนการคัดพันธ์ุข้าว 
การปลูก การดูแลรักษา รวมถึงระบบนิเวศในแปลงนา และการจัดการต่างๆ ในนาข้าว 

2) ผู้รู้ในชุมชนหรือนอกชุมชน และนักวิชาการจากกรมการข้าวร่วมเป็นครู 
3) นักเรียนมาจากการรวมกลุ่มเกษตรกรประมาณ 20-25 คน 
4) กิจกรรมการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวอย่างต่อเน่ืองตามระยะการเจริญเติบโตของต้น

ข้าว 
5) นักเรียนนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนไปปฏิบัติในแปลงนาตนเอง เพ่ือศึกษา ทดลอง พิสูจน์

ให้ทราบเห็นผลในเชิงประจักษ์ 
6) นําข้อมูลปัญหาและสิ่งที่ค้นพบมาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนตามกําหนดเวลาที่ครูนัดหมาย 
7) ยกระดับนักเรียนให้เป็นครูโดยผ่านกระบวนการพ่ีสอนน้อง 
8) ขยายผลโดยการเปิดห้องเรียนเพ่ิมตามความสนใจและความต้องการของนักเรียน 

 

2.7 โรงเรียนชาวนาบางเลน7 
 

โครงการน้ีเป็นโครงการนําร่องส่งเสริมการผลิตข้าวสมัยใหม่ จัดทําโดยกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตข้าวผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น 
การใช้พันธ์ุข้าว ซี.พี.304 ที่ใช้ปริมาณในการหว่านต่อไร่น้อยกว่าพันธ์ุทั่วไป 3-4 เท่า แต่ให้ผลผลิตสูงกว่า 
(พัฒนาโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดภัณฑ์ จํากัด) การใช้รถปักดําประสิทธิภาพสูงแทนแรงงานคนซึ่ง
พัฒนามาจากประเทศไต้หวัน เป็นต้น 
 การดําเนินงานมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในด้านต่างๆ ของการ
ผลิตข้าว เช่น การเตรียมดิน การปลูก การดูแลสุขภาพข้าว การเก็บเก่ียว การรวบรวม และการค้าขาย
ข้าวเปลือก โดยการจัดต้ังโรงเรียนชาวนานําร่องขึ้น 3 โรงเรียนในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ประกอบด้วย 15 ตําบล โดยโรงเรียนชาวนาแต่ละแห่งดูแล 5 ตําบล ประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการในจํานวนแตกต่างกัน จํานวนสมาชิกรวมของแต่ละโรงเรียนมีประมาณ 300 คน และ
กําหนดเป้าหมายพ้ืนที่ปลูกข้าวไว้โรงเรียนละ 10,000 ไร่ 
 โรงเรียนชาวนาแต่ละแห่งจะคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มเกษตรกร 1 คน เป็นประธานโรงเรียนมี
หน้าที่ให้บริการและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก ในขณะที่บริษัทฯ แต่งต้ังพนักงาน 1 
คน มารับผิดชอบการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน  กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นด้วยการ
ส่งเสริมการเปลี่ยนพันธ์ุข้าวจากพันธ์ุที่เคยใช้อยู่ให้ไปใช้พันธ์ุข้าวลูกผสม ซี.พี.304 ของบริษัทที่ให้ผลผลิตสูง

                                                            

7
 http://www.cpcrop.com  สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2555 
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กว่า ส่วนกระบวนการผลิตยังคงเป็นแบบนาหว่านตามท่ีปฏิบัติเดิม และให้เทคนิคการลดต้นทุนการทํานา
 ผลการดําเนินกิจการที่ผ่านมาพบว่า เกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยและรายได้
เพ่ิมขึ้น ทําให้มีเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันหันมาปลูกข้าวพันธ์ุลูกผสม ซี.พี.304 มากขึ้น บริษัทฯ ยังจัดให้
มีโครงการคัดสรรแชมป์ชาวนาเพ่ือขยายผลในการผลิตควบคู่ไปกับการจัดเสวนาให้กลุ่มชาวนา เพ่ือสรุป
บทเรียนในการพัฒนากระบวนการผลิตในไร่นาของกลุ่มตนเอง รวมท้ังสนับสนุนให้เกษตรกรคนเก่งทํา
หน้าที่เป็นผู้นําในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป 
 ในอนาคต บริษัทฯ เตรียมเสนอแนวทางการทํานาสมัยใหม่ โดยใช้เครื่องปักดํา ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีเดียวกับที่ประเทศไต้หวันและหลายประเทศที่พัฒนานิยมใช้กัน ขณะเดียวกันบริษัทจะนําร่องการ
ผลิตกล้าคุณภาพให้กับเกษตรที่มีความสนใจ พร้อมจัดเกษตรกรที่สนใจไปศึกษางานผลิตข้าวด้วยวิธีใช้รถปัก
ดําในประเทศไต้หวัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกระบวนการผลิตในระบบนาดําด้วยเครื่องจักร ทั้งด้านการ
เตรียมดิน การเก็บเกี่ยว การรวบรวมผลผลิต และเรียนรู้กระบวนการรับซื้อขายผลผลิตผ่านช่องทางของ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังองค์กร/สถาบัน/กลุ่ม
เกษตรกรต่างให้ความสนใจท่ีจะมุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้กับชาวนา จากที่ได้นําเสนอ
สาระสําคัญเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนรู้ของเกษตรกรที่ผ่านมาทั้งประเทศและในต่างประเทศข้างต้น พบว่า 
แต่ละหลักสูตรมีแนวคิดและจุดเน้นในการพัฒนาเกษตรกรที่แตกต่างกันอยู่มากพอสมควร หลักสูตรใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องการผลิตและการจัดการในระดับแปลงนา เช่นที่พบในหลักสูตร
ของมูลนิธิข้าวขวัญ เป็นต้น ทั้งยังพบแนวโน้มการรวมตัวสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม ตัวอย่างเช่นเครือข่ายโรงเรียนชาวนา นครสวรรค์ เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เป็นต้น ขณะที่
หลักสูตรในต่างประเทศ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาเกษตรของมลรัฐวิสคอนซิน และ Robobank เน้นก้าว
ไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้นําและการทํานาเชิงธุรกิจ ขณะเดียวกันก็มีหลายหลักสูตรใน
ประเทศไทยเน้นพัฒนาเกษตรกรในหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน เช่นที่พบในหลักสูตรการดํารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ียังพบว่าภาคเอกชนก็พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการการเรียนรู้ในระดับ
แปลงนาด้วยเช่นกัน เช่นที่พบในกรณีหลักสูตรโรงเรียนชาวนาบางเลน ซึ่งเป็นโครงการนําร่องส่งเสริมการ
ผลิตข้าวสมัยใหม่ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ มีการดําเนินงานที่เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเป็นหลัก 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาชาวนาให้เป็นนักธุรกิจเกษตรหรือชาวนามืออาชีพน้ัน จําเป็นที่
จะต้องเลือกสรรเน้ือหาสาระการเรียนรู้และการจัดการการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวม มีความเป็นพลวัตและ
ยืดหยุ่นตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ แต่ละหลักสูตรข้างต้นต่างมีจุดเน้นที่น่าสนใจ หลักสูตร
การพัฒนาชาวนาที่จะต่อยอดไปจากน้ี ควรได้ดึงจุดเน้นที่น่าสนใจเหล่าน้ีมาผนวกกับสภาพปัญหาใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้น แล้วพัฒนาข้ึนเป็นหลักสูตรเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทที่ทันสมัยแก่สร้างชาวนารุ่นใหม่ เพ่ือสร้าง
ความเป็นมืออาชีพที่รู้เท่าทันโลกอย่างชาญฉลาด ตลอดจนสามารถสร้างทางเลือก และมีโอกาสเลือก
ทางเดินของตนเอง เพ่ือให้มีที่ยืนที่สง่างามและพึงพอใจในบทบาทของตนเองในโลกของการแข่งขันที่นับวัน
จะรุนแรงขึ้น  

แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในอนาคต จึงควรได้ปรับทั้งใน
แง่มุมความรู้ ทัศนคติ และวิธีคิดที่มุ่งไปสู่การสร้างจินตนาการและความสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการเสริมสร้างให้ชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์
ปัญหาและการทําความเข้าใจภาพการทํานาอย่างเป็นองค์รวมตลอดโซ่อุปทานข้าวต้ังแต่ระดับแปลงนาไป
จนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย 
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2.8 ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาสําหรับลูกชาวนาในกระแสโลก 
 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการศึกษาสําหรับลูกชาวนาเติบโตท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองใน
รอบทศวรรษท่ีผ่านมา มีการมองว่าการศึกษาสําหรับลูกชาวนาเป็นเคร่ืองมือการสร้างเกษตรกรท่ีจะเป็น
พลังขับเคล่ือนสําคัญในการดูแลคลังอาหารของโลก ดังน้ันการที่จะไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนจึงอยู่ที่วิธีคิดของ
การจัดทําโรงเรียนลูกชาวนา โดยประเทศท่ีริเริ่มแนวคิดน้ี อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย แอฟริกา 
เอกวาดอร์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิตทางการเกษตร และ/หรือมีปัญหาความยากจน
และด้อยโอกาสทางการศึกษา แนวคิดน้ีมีแนวโน้มขยายตัวไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

แนวคิดการศึกษามีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่จะเน้นการจัดการศึกษาแบบองค์รวม 
(holistic) และบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการ อาทิ การผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากรและทุน 
เป็นต้น โดยใช้ทฤษฎีระบบคิด (system thinking) ที่โยงใยความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบและเห็น
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2554) และอาศัยวิธีการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
(experiential learning approach) จากการลงภาคสนามในพ้ืนที่จริง (fieldwork) ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
(group-based learning process) และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) 
กระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ีออกแบบให้เกิดความหลากหลายและยืดหยุ่นภายใต้สถานการณ์พลวัต โดยมี
กลไกการปรับตัว การวัดและประเมินผล และการจัดการความเสี่ยงที่หลากหลายและยืดหยุ่นเช่นกัน 

กลไกของการขับเคล่ือนการศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่อยู่บนฐานชุมชน/พ้ืนที่ การ
สืบทอดต่อยอดจากครอบครัวและชุมชน รวมถึงเช่ือมโยงกับโรงเรียนและภาคีการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีกลไก
สนับสนุนจากชุมชน และองค์กรทุนต่างๆ โดยเฉพาะ NGO หรือภาครัฐ ในกรณีประเทศยากจนโลกที่สาม 
องค์กรระหว่างประเทศมักเข้าไปให้การสนับสนุนอย่างมาก หลายพ้ืนที่ยังมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การศึกษาสําหรับลูกชาวนาหรือชาวนารุ่นใหม่กําลังเป็นกระแสโจทย์ที่มาแรงทั่วโลก ทั้งน้ีพบความ
เคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบการดําเนินงานโดยองค์กรเยาวชนเพ่ือเยาวชน การที่มีองค์กรสากลช่วยหนุนเสริมพลังให้
เกิดการแข่งขัน สร้างเครือข่าย และสร้างตัวแบบดีๆ ให้กระจายตัวมากขึ้น เช่น Youth Farmers’ Association, 
Japan Family Farmer’s Movement, Global Farmer School Network เป็นต้น การเช่ือมโยงการศึกษา
ระหว่างบ้านและโรงเรียน (farm for schools) ที่โดดเด่นในประเทศอังกฤษ นอกจากน้ีเกิดความเคล่ือนไหวใน
แถบอเมริกาเหนือที่จะนําเยาวชนจัดทําโครงการเกษตรในชุมชน (community-based youth farm and 
garden projects) เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชนของตนเอง แนวคิดน้ีแตกต่างจากการให้เยาวชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบที่ผ่านมา แต่เป็นแนวคิดปฏิรูปทางการศึกษา (transformative education) ที่
ใช้การทําเกษตรเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน (Andrews, 2001) นอกจากน้ียังพบว่าลูกชาวนา
ในหลายประเทศโดยเฉพาะในโลกที่สามได้รับโอกาสต่างๆ มากขึ้น ทั้งในรูปกองทุนช่วยเหลือที่เกิดขึ้นมากมาย 
การจัดทําโครงการนําร่องต่างๆ  (pilot projects) รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการทํานา
เพียงอย่างเดียว เช่น การแปลงผลิตผลเป็นพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ทั้งหมดน้ีคาดหวัง
กันว่า จะเป็นแนวโน้มที่สามารถตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 



32 

 

บทท่ี 3 
ผลการดําเนนิงานวิจัย 

 
การดําเนินการโครงการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ การ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปทดลองใช้ในพ้ืนที่เป้าหมายและปรับปรุงหลักสูตร และการ
จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และผลการ
ทดลองใช้หลักสูตรในพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

3.1 ผลการออกแบบและพฒันาหลักสูตร 
3.1.1 เก่ียวกับหลักสูตร 

หลักสูตรเรียนรู้ “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ที่จัดทําขึ้นในครั้งน้ี
เป็นไปภายใต้โครงการวิจัย “โครงการลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ” ที่สํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) มอบหมายให้ทีมวิจัยดําเนินการเพ่ือพัฒนาตัว
แบบหลักสูตรเรียนรู้สู่การพัฒนาชาวนามืออาชีพ 
 จุดมุ่งหมายสําคัญเพ่ือสร้างแนวคิดการเรียนรู้ในการเพ่ิมสมรรถนะทั้งในด้านทัศนคติที่มีต่ออาชีพ
การทํานา การปรับวิธีคิดในทิศทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือธํารงรักษาผืนนาและการสืบทอดทายาทอย่าง
เหมาะสมและเกิดผลดีต่อสุขภาวะและสภาพแวดล้อม นอกจากน้ัน ยังให้ความสําคัญกับการเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานหลักการที่ถูกต้อง เพ่ือการเป็นชาวนาอย่างมืออาชีพ 
สามารถยืนหยัดบนการตัดสินใจในการผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม เป็นอิสระบนหลักการพ่ึงพาและ
ร่วมมือกันอย่างมีความสุข 

การออกแบบหลักสูตรได้ดําเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของชาวนาผู้ที่เผชิญหน้ากับปัญหาอย่าง
ท้าทาย ปราชญ์ชาวบ้านที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยกันประยุกต์เอาหลักการเขียนมาเป็นสาระการ
เรียนรู้ ทีมวิจัยที่ร่วมกันจัดทําคู่มือการจัดการเรียนรู้ ที่เช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายที่ต้องการ และที่
สําคัญทีมวิจัยและครูพ้ืนที่จะเป็นเสาหลักที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย น่ันคือ ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทนใน
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาไปสู่การเป็นชาวนาอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุแห่งความหวังของ
ประเทศที่จะเป็นแกนนําในการธํารงรักษาผืนนาเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยสืบไป 

 

3.1.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู ้
เป็นไปเพ่ือยกระดับความสามารถของผู้เรียนใน 3 มิติ ที่ยึดมั่นบนแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนและ

การพัฒนาบนฐานความรู้ ประกอบด้วย 
 การปลุกจิตสํานึกและสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพทํานา  
 การปรับกระบวนทัศน์หรือปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือลดจุดอ่อนและข้อจํากัดไปสู่การ

เป็นชาวนามืออาชีพ 
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รูปที่ 3.1 มิติแห่งการเรียนรู้เพ่ือยกระดับความสามารถของผู้เรียน 

3.1.3 คุณลักษณะที่พงึประสงคข์องชาวนามืออาชีพ 
 

“รักษ์คุณธรรม   คิดสร้างสรรค์และแบ่งปนั 
มีศรัทธาในอาชีพ   ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา 

เพื่อสืบสานอาชีพทํานา  ในแนวทางการพฒันาท่ีย่ังยืน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 กลุ่มเปา้หมาย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวนาในพ้ืนที่งานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย จ.เชียงราย จ.มหาสารคาม จ.ชัยนาท 

และ จ.ชุมพร ที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้หลักสูตรเรียนรู้มีความสมบูรณ์ใน
สาระการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่การขยายผลแก่ผู้สนใจในอนาคต จํานวนทั้งสิ้น 50 คน 

 เง่ือนไขคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีดังน้ี 
 1.เป็นชาวนามีประสบการณ์อาชีพทํานาในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 2. ผ่านการพิจารณาของทีมวิจัยพ้ืนที่ โดยใช้กลไกการประชุมกลุ่มย่อยในการรับรองคุณสมบัติ 
 3. รับรองตนเองว่ามีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้โดยไม่เกิดอุปสรรค 
 4. ทํานาด้วยตนเอง มิใช่รับจ้างทํานา 
 5. มีสัดส่วนระหว่างหญิง-ชายที่เหมาะสม 
 



34 

 

 
 
 

รูปที่ 3.2 พ้ืนทีท่ดลองใช้ตัวแบบหลักสูตร 
 

3.1.5 กรอบคิดการจัดการเรียนรู ้
 กรอบคิดการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นไปบนข้อสมมติว่าองค์ประกอบของกิจกรรมในอาชีพ
และการดําเนินชีวิตของชาวนามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ดังน้ัน การเรียนรู้ของชาวนาที่นําไปสู่การเพ่ิม
สมรรถนะใน 3 มิติ ได้แก่ การปลุกจิตสํานึก/ปรับทัศนคติ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะที่เก่ียวข้อง จะช่วยให้ชาวนามีความเข้าใจที่คงทน (Enduring understanding) จดจํารักษาไว้เพ่ือนําไป
สร้างสรรค์คุณค่าและใฝ่หาความรู้ในการสร้างสมดุลในอาชีพและชีวิตอย่างเหมาะสม 
 
 

 
 
รูปที่ 3.3 กรอบคิด ความเช่ือมโยงระหว่างวิถีอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิต 

3.1.6 แนวทางการจัดการเรียนรู ้
 แนวทางการจัดการเรียนรู้เป็นไปภายใต้หลักการ Backward Design  ที่เริ่มต้นจากการกําหนด
ผลลัพธ์ที่ต้องการเห็นจากการจัดการเรียนรู้ น่ันก็คือ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ “ชาวนามืออาชีพ” 
 ข้อควรคํานึงของครู : 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้/คุณลักษณะที่พึงประสงค์กําหนดไว้อย่างไร 
 กิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนควรเป็นอย่างไร 
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 การเลือกใช้สื่อเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้แบบใดจึงจะครอบคลุมสาระการเรียนรู้และมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ 

 ทําอย่างไรจึงจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน 
 

 
 

3.1.7 โครงสร้างการจัดการเรียนรู ้
 โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ได้ถูกออกแบบไว้ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ 15 หน่วยเรียนรู้ 
ช่วงเวลาการเรียนรู้หน่วยเรียนละ 9 ช่ัวโมง รวม 135 ช่ัวโมง ร่วมกับการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพ่ือเรียนรู้จาก
แนวปฏิบัติที่ดีอีก 12 ช่ัวโมง นอกจากน้ันยังประกอบด้วยการจัดทําโครงการเรียนรู้ตามความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ตามความเหมาะสม ด้วยรายละเอียดในรูปที่ 4  
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รูปที่ 3.4 โครงสร้างและกลไกการจัดการเรียนรู้ 
 

3.1.8 ภารกิจของครูพื้นที ่
  ครูมีภารกิจสําคัญในการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ 8 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2.5 
 

 
 

รูปที่ 3.5 กระบวนการจัดการการเรียนรู้ภายใต้ภารกิจของครูพ้ืนที่ 
 

3.1.9 แผนการจัดการเรียนรู้ของครูพืน้ที ่
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสําหรับหน่วยเรียนรู้ในหลักสูตรชาวนามืออาชีพ เป็นไป

ตามแนวคิด Backward Design ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ 7 องค์ประกอบในแต่ละหน่วยเรียน ได้แก่ มาตรฐาน
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้/
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิธีและเกณฑ์การประเมิน และบันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ (กรอบที่ 1-15) 

กรอบที่ 1 
หน่วยเรียนท่ี 1 การเข้าใจและเข้าถึงบริบทความเชื่อมโยงในการประกอบอาชีพกับปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง : เข้าใจอาชีพ 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1 เข้าใจหลักการของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการประยุกต์สําหรับอาชีพการทํานา 
1.2 เข้าใจหลักการและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์สําหรับชาวนา 
1.3 วิเคราะห์ให้เข้าใจสถานการณ์และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ และเขียนแสดงความเชื่อมโยงแนวทางสู่

ความสําเร็จ โดยใช้เทคนิค Mind Mapping 
2. สาระการเรียนรู้ 

 2.1 ปัญหาและบริบทชาวนาไทยในปัจจุบัน 
 2.2 แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่างความสําเร็จ 
 2.4 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่ออาชีพ  

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 ให้ผู้เรียนอ่านบทความเรื่อง “ภาพสะท้อนชาวนาไทยในปัจจุบัน” หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ธุรกิจ จากนั้น

ให้ผู้เรียนกล่าวสะท้อนภาพตนเองในฐานะชาวนาว่ามีปัญหาตามท่ีกลา่วในบทความหรือไม่อย่างไร 
3.2 ครูนําเสนอแผนภาพแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

11 พร้อมอธิบายองค์ประกอบและความเชื่อมโยงท่ีจําเป็นต่อการดํารงอยู่ของมนุษยชาติ 
3.3 ครูเลือกสรรส่ือวีดีทัศน์กรณีศกึษาท่ีสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นความสําเร็จในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 ครูจัดเวทีให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและประเมินสถานะและปัญหาท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในที่เกิดจากตัว

เกษตรกรเองและปัจจัยภายนอกท่ีเกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้ โดยครูเป็นผู้ดําเนินการอภิปรายและผู้เรียนร่วมอภิปราย และ
จดบันทึก 
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4. สื่อเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
 4.1 บทความเรื่อง “ภาพสะท้อนชาวนาไทยในปัจจุบัน” หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 
 4.2 แผนภาพแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามแผนฯ ฉบับท่ี 11 
 4.3 สื่อวีดีทัศน์กรณีศึกษาท่ีสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นความสําเร็จในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5.1 ผู้เรียนเกิดจิตสํานึกอยากพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ 
5.2 เกิดแนวคิดการพัฒนาตนเองอย่างเปน็องค์รวมท้ังในแง่อาชีพและการดํารงชีวิต สอดคล้องกับบริบท

ของปัญหาในปัจจุบัน 
5.3 มีทักษะในการเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบท 

6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล 
 ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์ และให้ค่าระดับคะแนนเป็น Hedonic 
scale (ต้ังแต่ 1-10 แต้ม) 

7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
กรอบที่ 2 

 

หน่วยเรียนที่ 2 การมององค์รวมระหว่างความสําเร็จในการประกอบอาชีพกับการดําเนินชีวิต  
: เข้าใจชีวิต เหน็ คิด ทํา มองรอบด้านอย่างสมดุล 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 สามารถกาํหนดและวิเคราะห์ความสําคญัของกจิกรรมการประกอบอาชพีการทํานายุคใหม่ 
1.2 สามารถกําหนดและวิเคราะห์ความสําคัญของกิจกรรมการดําเนินชีวิตท่ีเกื้อหนุนความ สําเร็จในการ

ประกอบอาชีพ 
1.3 สามารถอธิบายความเชื่อมโยงกิจกรรมอาชีพการทํานากับกิจกรรรมการดําเนินชีวิต 

2. สาระการเรียนรู้ 
 2.1 การวางเป้าหมายภาพอนาคตที่วาดหวัง 
 2.2 กิจกรรมที่เป็นองคป์ระกอบของการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต นําไปสู่เป้าหมายภาพอนาคตที่
วาดหวัง 
 2.3 แนวทางการสร้างความสมดุลระหว่างกิจกรรมการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต ท่ีจะนําไปสู่
เป้าหมายภาพอนาคตท่ีวาดหวัง โดยจัดทําแผนผังความคิด (Mind Map) เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการทํานาสู่ความสําเร็จ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 ครูทําความเข้าใจแผนภาพกรอบคิดความเชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิต (รูปท่ี 2.3) 

จากนั้นให้ครูเขียนวงกลมขึ้น 2 วง โดยวงท่ี 1 เป็นการดําเนินชีวิต วงท่ี 2 เป็นวงการประกอบอาชีพ แล้วให้ผู้เรียนอภิปราย
องค์ประกอบในแต่ละวง จากนั้นให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกิจกรรมในวงท่ี 1 และวงท่ี 2  

3.2 ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือกําหนด 1 คําขวัญ ไม่เกิน 2 บรรทัด โดยคําขวัญนั้นจะต้องสะท้อนถึง
เป้าหมายด้านอาชีพและชีวิตท่ีอยากมี อยากเห็น อยากเป็นร่วมกัน  

3.3 จากกิจกรรมข้างต้น ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือระบุแนวทาง 3 ข้อ (ท่ีสุด) เพ่ือนําพาไปสู่ความ
คาดหวังตามคําขวัญ และแนวทางนั้นจะต้องสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างอาชีพและการดํารงชีวิต 

4. สื่อเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
 4.1 แผนภาพกรอบคิด ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิต (รูปท่ี 3) 
 4.2 Flipchart 2 อัน 

4.3 ปากกาเขียน flipchart สีต่างๆ 
4.4 ตัวอย่างคําขวัญ เช่น ข้าวคุณธรรม/ชัยนาท 
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5. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5.1 ชาวนาเห็นภาพรวมกจิกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และกิจกรรมการดํารงชีวิต 
5.2 มีความคิดเกี่ยวกับความสําเร็จท่ีสร้างสมดุลกับอาชีพและการดําเนินชีวิต 

6. วิธีและเกณฑ์การประเมิน 
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์ และให้ค่าระดับคะแนนเป็น Hedonic 

scale (ต้ังแต่ 1-10 แต้ม) 
7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 

กรอบที่ 3 
หน่วยเรียนที่ 3 โภชนาการ สิ่งแวดล้อม สูสุ่ขภาวะที่ดี 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู ้

เข้าใจและเรียนรู้แนวปฏิบัติในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลสืบเน่ือง สูสุ่ขภาวะที่ดี 
2. สาระการเรยีนรู ้

 2.1 ผลกระทบของการทํานาท่ีไม่เหมาะสม ที่มีต่อการกินอยู่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 2.2 เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการทํานา เพ่ือลดผลกระทบ 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้
3.1 ผู้สอนนําเสนอข้อมูลและสถิติที่แสดงให้เห็นผลกระทบจากการทํานาที่ไม่เหมาะสม ที่

ส่งผลต่อสุขภาวะของเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และต้นทุนจากการเจ็บป่วยของเกษตรกร ตลอดจนต้นทุนค่า
รักษาพยาบาล  

3.2 ผู้สอนเปิดวีดีทัศน์หรือยกตัวอย่างกรณีศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการทํานา เช่น การทํา
นาเกษตรอินทรีย์ การทํานา GAP (กรมการข้าว) เป็นต้น 

4. สื่อเรยีนรูท้ีแ่นะนํา 
4.1 วิดีโอ ภาพนิ่ง ข้อเขียน สถิติ ข้อมลูตัวเลข แสดงผลกระทบแต่ละด้าน  
4.2 ภาพตัวอย่างของคนญี่ปุ่นมีแปลงนาข้างบ้าน กับภาพของคนไทย/ตัวเลข 
4.3 เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการทํานา  
4.4 สื่อวีดีทัศน์การทํานาเกษตรอินทรีย์ การทํานา GAP (กรมการข้าว) 

5. ผลลัพธ์ทีเ่กิดจากการเรยีนรู้/คุณลักษณะท่ีพงึประสงค ์
 ชาวนาเกิดจิตสํานึกและเห็นผลกระทบจากการทํานาที่ไม่เหมาะสม ที่เกิดกับตนเองและสังคม 

6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล 
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์ และให้ค่าระดับคะแนน

เป็น Hedonic scale (ต้ังแต่ 1-10 แต้ม) 
7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู ้

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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กรอบที่ 4 
หน่วยเรียนที่ 4 การเรียนรู้ การเขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อรู้เทา่ทนั 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู ้
1.1 สามารถเขา้ถึงแหล่งข้อมลูข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง ใช้ข้อมูล และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

2. สาระการเรยีนรู ้
2.1 เรียนรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร  
2.2 หลักการคัดสรร สื่อสาร และเช่ือมโยงข้อมูล สู่การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้
3.1 ครูแสดงแผนภาพสื่อประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน จานดาวเทียม 

โทรทัศน์ เป็นต้น จากน้ันให้ผู้เรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือกรณีตัวอย่างเก่ียวกับการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับทั้งที่เป็นประโยชน์และเสียประโยชน์ จากน้ันครูนําประเด็นเพ่ือหาข้อสรุปในการเลือกใช้
สื่อที่เหมาะสม 

3.2 ครูศึกษาหลักการกาลามสูตรป้องกันมิให้เช่ืออะไรง่าย 10 ข้อ (บทความ รศ.ดร.อรศรี 
งามวิทยาพงศ์) แล้วนําเสนอแนวคิดแก่ผู้เรียน  

3.3 ให้ผู้เรยีนรว่มกันออกแบบกลไกการเรียนรูแ้ละแลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างในและนอกเครือข่าย  
3.4 ครูให้สถานการณ์จําลองมา 1 เรื่องที่สะท้อนถึงสภาพปัญหาที่มีต่อชาวนาหรือยกตัวอย่าง

สื่อโฆษณา มา 1 เรื่อง เช่น โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร เป็นต้น แล้วให้ผู้เรียนใช้วิจารณญาณและบอกว่า
ตนเองเช่ือหรือไม่เช่ือตามเหตุการณ์หรือสื่อที่นําเสนอ เพราะเหตุใด               

4. สื่อเรยีนรูท้ีแ่นะนํา 
4.1 แผนภาพสื่อประเภทต่างๆ อาทิ หนังสอืพิมพ์ วิทยุชุมชน จานดาวเทียม โทรทศัน์ 
4.2 หลักการกาลามสูตรป้องกันมิให้เช่ืออะไรง่าย 10 ข้อ (บทความ รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์) 
4.3 สถานการณ์จําลองมา 1 เรื่องที่สะท้อนถึงสภาพปัญหา 

5. ผลลัพธ์ทีเ่กิดจากการเรยีนรู้/คุณลักษณะท่ีพงึประสงค ์
ผู้เรียนรู้จักวิธีการเข้าถึงสื่อและมีความชาญฉลาดในการใช้สือ่ 

6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล 
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์ และให้ค่าระดับคะแนน

เป็น Hedonic scale (ต้ังแต่ 1-10 แต้ม) 
7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู ้

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

กรอบที่ 5 
หน่วยเรียนที่ 5 การบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิต 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
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1.1 เข้าใจบริบท ของความเส่ียงในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีต่ออาชีพและการดํารงชีวิต 
1.2 มีทักษะในการวเิคราะห์เหตุและผลอันเนื่องมาจากความเส่ียงในสถานการณ์ตา่ง 
1.3 มีทักษะในการบริหารความเส่ียงในสถานการณ์ต่างๆ 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 รูปแบบต่างๆ ของความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับอาชพีและการดําเนนิชีวิตของชาวนา 
2.2 หลักการและแนวทางบริหารความเส่ียงสู่ความสําเร็จในรูปแบบต่างๆ  
2.3 การวเิคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงและแนวทางแกไ้ข (เครือ่งมอืที่น่าสนใจรูปแบบต่างๆ) 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1 ผู้สอนแสดงรูปภาพ/ข่าว/ วีดีทัศน์ของความเสียหายของพืชผลอันเนื่องมาจากภัยแล้ง/โรค

ระบาด/ น้าํทว่ม/ม็อบชาวนา ฯลฯ จากน้ันให้ผู้เรยีนเล่าประสบการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้กับตนเองและการแก้ปัญหา ทีผ่่านมา 
3.2 ครูเปิดวีดทีัศน์หรือนําเสนอกรณีศึกษาการบรหิารความเส่ียงในดา้นต่างๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ ที่ด ี

ประกอบดว้ยธนาคารข้าว กองทุนประกันพืชผล การประกันชีวติแบบกลุ่ม การประกนัภัยพชืผลเป็นอยา่งนอ้ย 
3.3 ให้ผู้เรียนรว่มกันอภิปรายกรณีความเส่ียงที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ได้แก่ ความเส่ียงด้าน

การผลิต ความเส่ียงด้านการตลาดและราคา  
3.4 ผู้เรียนร่วมกันนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เพือ่แก้ปัญหาภัยพบิัติที่เคยประสบร่วมกัน หากจะ

เกิดขึ้นอีกในอนาคต 
4. สือ่เรียนรู้ที่แนะนํา 

4.1 แสดงรูปภาพ/ข่าว/ วีดีทัศน์ของความเสียหายของพืชผลอันเนื่องมาจากภัยแล้ง/โรคระบาด/
น้ําท่วม/ ม็อบชาวนา ฯลฯ 

4.2 วีดีทัศน์หรอืนําเสนอกรณีศึกษาการบรหิารความเส่ียงในดา้นต่างๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี
5. ผลลพัธท์ี่เกดิจากการเรียนรู้/คุณลักษณะที่พงึประสงค ์

 ผู้เรียนตระหนักเห็นความสําคัญและเกิดวิธีคิดในการทํานาที่คํานึงถงึความเส่ียงด้านการผลิต 
การตลาดและราคาอยู่ตลอดเวลา และมุ่งแสวงหาแนวทางป้องกัน หรือลดความเส่ียง 

6. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 
ครูให้การบ้านผู้เรียนแต่ละคนไปออกแบบแนวทางการป้องกันหรือลดความเส่ียงในการทํานาของ

ตนเอง  
7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
กรอบที่ 6 

หน่วยเรียนที่ 6 มีค่านิยม รกัษ์วัฒนธรรม และประเพณทีี่ดีงาม 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 รู้และเข้าใจทุนทางสังคมและแก่นแท้ในการทํานาที่เหมาะสมกับบริบท  
1.2 สามารถประยุกต์ดัดแปลงคุณค่าทางวัฒนธรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์หรอืต่อยอดอาชีพทํานา 
1.3 มีทักษะในการคัดสรรเทคโนโลยีใหม่ที่สอดรับกับทุนทางสังคมที่มีอยู ่

2. สาระการเรียนรู้ 
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2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการด้านภูมิปัญญา ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี และระเบียบปฏิบัติที่
ดีงามในการทํานา 

2.2 องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทุนทางสังคมที่มีอยู ่
2.3 วิธีการที่จะคัดสรรและประยุกตอ์งค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทุนทางสังคมที่มีอยู ่
2.4  การศึกษากรณีตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดใีนการใช้ทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาอาชีพทํานาให้

มั่นคงสืบไป 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 

3.1 ครูยกตัวอย่างโดยเปิดส่ือต่างๆ เช่น คลิปพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีแห่นาง
แมวขอฝน/พิธีทําขวัญข้าว (วีดีทัศน์การทําฝนเทียมของในหลวง) เป็นต้น จากน้ันให้ผู้เรียนยกตัวอย่างค่านิยม 
วัฒนธรรม ประเพณี และระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่ในชุมชน จากน้ันให้ผู้เรียนร่วมกันวิจารณ์ข้อดี-ข้อด้อยในแต่ละเรื่อง 
และให้สรุปว่าค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี และระเบียบปฏิบัติที่มีคุณค่าและควรคงอยู่คู่กับชาวนามีอะไรบ้าง  

3.2 ให้ผู้เรียนออกแบบด้วยการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้
กับการทํานา โดยการออกแบบดังกล่าวจะต้องตอบโจทย์การลดต้นทุนและหรือการเพิ่มผลผลิตจากการทํานา 

4. สือ่เรียนรู้ที่แนะนํา 
 ส่ือต่างๆ เช่น คลิปพระราชพิธจีรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พธิีแห่นางแมวขอฝน/พิธทีําขวญัขา้ว   
(วีดทีัศน์การทําฝนเทียมของในหลวง)  

5. ผลลพัธท์ี่เกดิจากการเรียนรู้/คุณลักษณะที่พงึประสงค ์
ชาวนามีหัวคิดก้าวหน้า และสร้างสรรค์นวัตกรรมการทาํนาทีผ่สมผสานทุนเดิมทางวัฒนธรรม

ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีได้อยา่งลงตัว 
6. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 

ครูประเมินผลการเรยีนรู้จากแนวคิดการออกแบบของผู้เรียน โดยให้ค่าระดบัคะแนน ตั้งแต่ 1-10 
คะแนน 

7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

กรอบที่ 7 
หน่วยเรียนที่ 7 ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแบ่งปัน เพื่ออาชีพและการดําเนินชีวิตที่ดีกว่า 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 รู้และเข้าใจรูปแบบและลักษณะขององค์กรความร่วมมอื ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีและการ

เข้าไปมีส่วนรว่มของแต่ละรูปแบบ  
1.2 รู้และเข้าใจหลักการเลือกรปูแบบที่เหมาะสมกับบริบท 
1.3 รู้และเข้าใจบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตนในฐานะผู้รับและผู้ให้ 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 รูปแบบและเงื่อนไของค์กรความร่วมมือต่างๆ และปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จ 
2.2  กรณีศึกษาตวัแบบและแนวทางปฏิบัติที่ด ี
2.3  ถอดบทเรยีนจากตัวแบบและแนวทางปฏิบัตทิีด่ีเพื่อการนํามาใช้ 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 
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3.1 ครูแสดงสถิติและแผ่นภาพกลุ่มองค์กรรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มบ้านคลองใหญ่ คลองจินดา กลุ่มข้าว
คุณธรรม บางนํ้าเปรี้ยว ฯลฯ พร้อมทั้งอธิบายความเป็นมา แนวปฏิบัติที่ดี และปัจจัยสู่ความสําเร็จของแต่ละกลุ่ม/องค์กร 

3.2 ให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่เคยไดร้ับจากกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยให้บอกทั้ง
ประสบการณ์เชงิบวก และเชิงลบที่ตนเองไดร้ับ 

3.3 ครูนําอภิปรายเพือ่หาขอ้สรุปแนวทางการเข้าไปมีส่วนรว่มในกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการทํานา และการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 

4. สือ่เรียนรู้ที่แนะนํา 
4.1 ภาพกลุ่มบ้านคลองใหญ่ คลองจินดา กลุ่มข้าวคุณธรรม บางน้ําเปรีย้ว ฯลฯ 
4.2 ฉายวีดทีัศนแ์สดงให้เห็นกจิกรรมการรวมซ้ือ รวมขาย ลดตน้ทุน สร้างอํานาจตอ่รอง ใหค้วามรู ้
4.3 สถิติกลุ่ม/สหกรณ์/เครือข่าย ที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
4.4 สถิติและแผ่นภาพกลุ่มองค์กรรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มบ้านคลองใหญ่ คลองจินดา กลุ่มขา้ว

คุณธรรม บางนํ้าเปรี้ยว ฯลฯ 
5. ผลลพัธท์ี่เกดิจากการเรียนรู้/คุณลักษณะที่พงึประสงค ์

ผู้เรียนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพึ่งพาและร่วมมือกัน และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่วิถี
ชีวิตที่ดีกว่า 

6. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนรว่มของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์ และให้ค่าระดับคะแนนเป็น 

Hedonic scale (ตั้งแต่ 1-10 แต้ม) 
7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

กรอบที่ 8 
หน่วยเรียนที่ 8 ชีวิตที่เลือกได้บนเส้นทางโซ่อุปทาน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 รู้และเข้าใจรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตรในโซ่อุปทาน เพ่ือลดอุปสรรคและข้อจํากัดในอาชีพทํานา 

 1.2 รู้และเข้าใจรูปแบบการสร้างสรรค์คุณค่าในโซ่อุปทาน 
2. สาระการเรียนรู้ 

2.1 ความสัมพันธ์ของชาวนาในโซ่อุปทาน 
2.2 รูปแบบของพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน  
2.3 การบริหารจัดการโซ่อุปทานของชาวนาสู่ทางเลือกท่ีดีกว่า 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 ผู้สอนนําเสนอโซ่อุปทานข้าวไทยในปัจจุบัน และหยิบยกให้เห็นบทบาทหน้าท่ีผู้มีสว่นเกี่ยวข้องใน   

โซ่อุปทาน  
3.2 ผู้เรียนวิเคราะห์จุดตําแหน่งของอาชีพตัวเองว่าอยู่จุดใดในโซ่อุปทาน และได้รับคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม

จากใคร อย่างไร 
3.3 ครูนําเสนอแผ่นภาพ/วีดีทัศน์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเชื่อมโยงพันธมิตร ในโซ่อุปทานข้าว

คุณธรรม จากนัน้ครูนําเสนอบทวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จของเครือข่ายข้าวคุณธรรม 
3.4 ครูนําการอภิปรายเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันออกความคิดในการเช่ือมโยงพันธมิตรในการจัดหาปัจจัย 

เทคโนโลยีการผลิต และจําหน่ายข้าว โดยเขียนออกมาในรูปของ Flow chart  
4. สื่อเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
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4.1 แผ่นภาพ/วีดีทัศน์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเชื่อมโยงพันธมิตร ในโซ่อุปทานข้าวคุณธรรม  
4.2 บทวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จของเครือข่ายข้าวคุณธรรม 

5. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5.1 ผู้เรียนเข้าใจโซ่อุปทานข้าวไทย และรู้ตัวผู้เล่นสําคัญ และตําแหน่งของตัวเอง ตลอดจนผลกระทบ

ของ ผู้เล่นอ่ืนท่ีมีต่อชาวนา  
5.2 ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดความเชื่อมโยงพันธมิตรรูปแบบต่างๆ  
5.3 ผู้เรียนเห็นมุมลบและมุมบวกของพันธมิตร 
5.4 มีทักษะในการเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดี 
5.5 ผู้เรียนเกิดวิธีคิดแบบใหม่ในการเชื่อมโยงกับพันธมิตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ 

6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล 
ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์ และให้ค่าระดับคะแนนเป็น Hedonic 

scale (ต้ังแต่ 1-10 แต้ม) 
7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
กรอบที่ 9 

หน่วยเรียนท่ี 9 แผนการผลิต: ฉลาดคิด ฉลาดทํา อย่างมีแบบแผนและยืดหยุ่น 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 มีทักษะการคิดคํานวณต้นทุน ผลตอบแทน และรายได้สุทธิ รวมท้ังรู้แนวทางปรับแผน การผลิตเพ่ือลดต้นทุน หรือเพ่ิมรายได้ 
1.2 มีแนวคิดการวางแผนการผลิตที่คํานึงถึงต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด และรายได้ต้นทุนการผลิตทั้ง

ที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด รวมท้ังคํานึงถึงความเส่ียงด้านต่างๆ  
2. สาระการเรียนรู ้

2.1 ทําความเข้าใจโครงสร้างต้นทุน การคํานวณต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด  
2.2 วิธีการคํานวณรายได้สุทธิ 
2.3 เรียนรู้การจัดทําแผนการผลิตที่คํานึงถึงความเส่ียงอยา่งเป็นองค์รวม 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้
3.1 ครูอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดแต่ละรายการในโครงสร้างต้นทุนการผลิตข้าวโดยแสดงในรูปของกราฟวงกลม  
3.2 ครูอธิบายวิธีการคํานวณต้นทุนโดยแยกรายการที่เป็นเงินสดและที่ไม่เป็นเงินสดตามโครงสร้างต้นทุนการผลิต โดยใช้

แบบฟอร์มการคํานวณต้นทุนการผลิต (แผ่นที่ 2) 
3.3 ครูอธิบายวิธีการคาํนวณรายได้สุทธิในการทํานา โดยใช้แบบฟอร์มการคํานวณรายได้สุทธิ (แผ่นที่ 3)  
3.4 ให้ผู้เรียนฝึกการคํานวณ ดังนี้  

 แผ่นที่ 1 : ให้ผู้เรียนเขียนต้นทุน (บาท/ไร่) ในการทํานาของตนเอง แล้วเก็บเอกสารแผ่นนี้ไว้ก่อน แล้วพลิกทําแผ่นต่อไป 
 แผ่นที่ 2 : เป็นแบบฟอร์มการคํานวณต้นทุนการผลิต ให้ผู้เรียนกรอกตัวเลขต้นทุนทั้งรายการท่ีเป็นเงินสดและที่

ไม่เป็นเงินสดตามรายการในแต่ละช่อง ภายใต้การแนะนําของครูทีละรายการ 
 แผ่นที่ 3 : เป็นแบบฟอร์มการคํานวณรายได้สุทธิ ประกอบด้วย รายได้ที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ราคาข้าว 

(บาท/กก.) ผลผลิตต่อไร่ และรายได้จากการผลิตท้ังที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด และรายได้สุทธิ ภายใต้การแนะนําของครูทีละรายการ 
 แผ่นที่ 4 : ให้ผู้เรียนหยิบแผ่นที่ 1 ขึ้นมาเปรียบเทียบตัวเลขต้นทุนรวมท่ีระบุไว้ กับตัวเลขต้นทนุรวมท่ีคํานวณได้

ในแผ่นที่ 2 จากน้ันให้บอกความแตกต่างของตัวเลขต้นทุน 
3.5 ครูสรุปข้อเรียนรู้จากการทํากิจกรรม ดังน้ี (ครูอ่าน Script) 

 ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ไม่ได้มีต้นทุนแค่เงินที่จ่ายจริง เช่น ค่าแรงตนเอง ค่าที่นา เป็นต้น 
 รายได้สุทธิที่ได้จากการทํานาท่ีแท้จริง สามารถทําได้ 2 แนวทาง หาแนวทางลดต้นทุนหรือเพ่ิมผลผลิต  
 เกษตรกรพึงสํานึกว่ามีความเส่ียง 

4. สื่อเรียนรูท้ี่แนะนํา 
4.1 แบบฟอร์มการคํานวณต้นทุน (ตารางที่ 1)  



44 

 

4.2 แบบฟอร์มการคํานวณรายได้สุทธิ (ตารางท่ี 2) 
4.3 ทํา pie chart กราฟวงกลมแสดง 

5. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้/คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
5.1 ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบต้นทุนและผลตอบแทนในการทํานาอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
5.2 ผู้เรียนเข้าใจและสามารถคิดคํานวณต้นทุน ผลตอบแทน และกําไร ของการทํานาได้ด้วยตนเอง 
5.3 ผู้เรียนเข้าใจประเด็นความเส่ียงด้านการผลิต และการตลาดในการทํานารวมทั้งแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 

6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล 
6.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็น 
6.2 ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน 

7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู ้

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

กรอบท่ี 10 
หน่วยเรียนที่ 10 การเข้าถึงแหล่งทุน : หาเงินได้ ใช้เงนิเป็น 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 รู้และเข้าใจหลักการออม การสะสมทุน การเข้าถึงแหล่งทุน และการบริหารหนี้สิน  
1.2 มีทักษะการจัดทําแผนการเงิน ที่คํานึงถึงอาชีพทํานา การใช้จ่ายในครอบครัว และความเส่ียง 

2. สาระการเรียนรู ้
2.1 หลักการออมและประโยชน์จากการออม  
2.2 หลักการสะสมทุน  
2.3 ประเภทแหล่งทุน และการเข้าถึงแหล่งทุน 
2.4 การวิเคราะห์โครงสร้างการเงิน และบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้
3.1 ครูนําเสนอกราฟแสดงแนวคิดการบริโภคตามวัฏจักรชีวิตของเคนส์ โดยเน้นให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระดับรายได้ 

ระดับรายจ่าย ระดับการออม ตามวัยของมนุษย์ ซึ่งแบ่งเปน็ 3 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 ช่วงวัยเด็กหรือกําลังเรียน มีอัตราการพ่ึงพาสูง รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 
 ระยะที่ 2 วัยทํางาน มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ควรมีการเก็บออมเพ่ืออนาคต และมีการแบ่งปันบางส่วนสู่สังคม  
 ระยะที่ 3 วัยชรา มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ทําให้เป็นวัยที่ต้องการการพ่ึงพาสูง  
จากน้ันครูให้ข้อสรุปเก่ียวกับแนวคิดนี้ว่า 
 การออมและการสะสมทุนเป็นส่ิงจําเป็นที่ควรทําในช่วงที่มีรายได้  
 การสะสมทุน ประกอบด้วย การสะสมทุนในรูปทรัพย์สินหรือทุน เช่น อุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ดิน เงินออม เป็นต้น 

และการสะสมในรูปแบบของความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน เช่น การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ เป็นต้น 
3.2 ครูต้ังคําถามผู้เรียน ดังนี้ 

  ใครมีเงินออมบ้างและออมได้อย่างไร 
  ใครที่ไม่มีเงินออม เพราะเหตุใด  

  จากน้ันครูชวนผู้เรียนอภิปรายและหาข้อสรุปจากกิจกรรม ดังน้ี  
   ถ้าใช้แนวปฏิบัติที่ให้ความสําคัญกับการบริโภคก่อนเหลือแล้วจึงออม จะส่งผลให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน ดูจากสมการ
ที่ (1) รายได้ – การบริโภค = การออม 
   ถ้าใช้แนวปฏิบัติที่ให้ความสําคัญกับการวางแผนออมก่อนจะส่งผลให้มีเงินลงทุนเป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพาแหล่ง
เงินกู้ และต้นทุนการผลิตจะตํ่า และยังมีอิสระในการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการขายผลผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต เป็นต้น       
 3.3 ครูนําเสนอแหล่งทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงินของเกษตรกร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน 
และแหล่งทุนอ่ืนๆ โดยใช้ภาพที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของสถาบันต่างๆ เหล่านี้ จากน้ันจึงชวนผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและหา
ข้อสรุปในประเด็นโอกาสและอุปสรรคของการเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบันต่างๆ  
  สุดท้าย ครูเปิดวีดีทัศน์กรณีศึกษากองทุนพ่ึงพาตนเอง เช่น กองทุนออมทรัพย์วันละบาท หรือ กองทุนหมู่บ้านท่ีเป็นแหล่ง
เงินทุนลักษณะพ่ึงพาตนเอง (Mutual fund) และให้ผู้เรียนช่วยกันคิดวิธีการในจัดหาเงินทุนที่จะนําไปสู่การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตที่ดีกว่า  
 3.4 ครูนําประเด็นให้ผู้เรียนทําความเข้าใจในเร่ืองการสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งที่มาของเงินทุนและทางใช้ไปของ
เงินทุน โดยใช้กราฟวงกลม 2 วง จากนั้น ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือแจกแจงให้เห็นสัดส่วนของรายการแหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงินทุนใน
ครัวเรือน เพ่ือให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองการบริหารจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน  
  สุดท้าย ให้ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีการสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพย์สิน หนี้สินของครัวเรือน 

4. สื่อเรียนรูท้ี่แนะนํา 
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4.1 กราฟแสดงแนวคิดการบริโภคตามวัฏจักรชีวิตของเคนส์ แบบจําลองชีวิตที่มีข้อสมมติฐานว่าบุคคลทุกคนมีหลักการในการ
วางแผนชีวิต สมการท่ี (1) รายได้ – การบริโภค = การออม (การออมและการสะสมทุน) 

4.2 ภาพสถาบันการเงนิของเกษตรกร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน และแหล่งทุนอ่ืน  ๆพร้อมวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
4.3 วีดีทัศน์กรณีศึกษากองทุนพ่ึงพาตนเอง 
4.4 กราฟวงกลม 2 วง การสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งที่มาของเงินทุนและทางใช้ไป ของเงนิทนุ 

5. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้/คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
5.1 มีจิตสํานึกรักการออมและเห็นความสําคัญของการสะสมทุน เพ่ือสร้างความม่ันคงในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต  
5.2 มีแนวคิดการบริหารจัดการทรัพย์สินหนี้สินให้เกิดสมดุล เป็นนักบริหารจัดการทรัพย์สินหนี้สินในแปลงนาและครัวเรือน 

6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล 
ครูประเมินจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็น และผลงานที่เป็นข้อสรุปวิธีการสร้างความสมดุล

ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน หนี้สินของครัวเรือน 
7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู ้

................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 

กรอบที่ 11 
 

หน่วยเรียนท่ี 11 การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างชาญฉลาด 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 เรียนรู้และเข้าใจท่ีจะเลือกใช้ระดับปจัจัยการผลิตหรือใช้ปัจจัยทดแทนกันอย่างเหมาะสม 
1.2 รู้วิธกีารในการจัดหาปจัจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพ่ือลดต้นทุน และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ประเภทต่างๆ และแนวทางการในการจดัหาปัจจัยการผลิตของชาวนา 
2.2 หลกัการใช้ปจัจัยการผลิตท่ีนําไปสู่การลดต้นทุนการผลิตท่ีเหมาะสม 
2.3 แนวคิดการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนกัน  
2.4 กฎวา่ดว้ยผลตอบแทนลดน้อยถอยลงกับการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม 
2.5 การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม และเหมาะสมกับภูมิสังคม  

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 ครูเปิดวีดีทัศน์ 2 เรือ่ง เพือ่นําประเด็นให้เห็นข้อเปรียบเทียบผลกระทบจากการทําการเกษตรท่ีเป็นอยู่จรงิ  

 เรื่องท่ี 1 : กรณผีลิตท่ีทําลายสิ่งแวดล้อม  
 เรื่องท่ี 2 : กรณท่ีีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

3.2 ครูยกตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดตน้ทุน การใช้นํ้าหมกัมูลสุกรเพือ่ลดตน้ทุน การใช้ปุ๋ยเมด็
ของกลุม่ชาวนาคุณธรรม 

3.3 ครูนําเสนอแนวคิดการใช้ปจัจัยการผลิตภายใต้กฎว่าดว้ยผลตอบแทนลดน้อยถอยลง โดยใช้กราฟ จากนั้น
ใหผู้้เรียนอภิปรายถึงสถานการณ์การใช้ปัจจัยการผลิตของแต่ละคนว่าอยู่ในข้ันตอนใด เพราะเหตุใด 

สุดท้ายให้ผู้เรียนหาวิธีท่ีจะสามารถจดัหาปัจจัยการผลิตมาใช้ให้เหมาะสมกับบรบิทของตน โดยอาจมอบให้
อาสาสมัครในกลุม่ผู้เรียนมานําเสนอแล้วอภิปรายรว่มกัน 

3.4 ครูยกตัวอย่างท่ีมีการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนกัน และก่อให้เกดิการลดต้นทุนการผลิต ตามหลกัการของ
กฎว่าด้วยการทดแทนกันของปจัจัยการผลิต 

4. สื่อเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
4.1 วีดีทัศน์ 2 เรือ่ง เรื่องท่ี 1 : กรณีผลติท่ีทําลายสิ่งแวดลอ้ม  

 เรื่องท่ี 2 : กรณีท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
4.2 บทความกรณศึีกษา เรื่อง การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือลดต้นทุน (ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตนันท์) การใช้นํ้าหมักมลูสกุรเพ่ือ

ลดต้นทุน (สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจ)  
4.3 แผนภาพแสดงกราฟ กฎว่าดว้ยผลตอบแทนลดน้อยถอยลง  
4.4 ตารางและแผน่ภาพแสดงตวัอย่างท่ีช้ีให้เหน็ต้นทุนท่ีแตกต่างจากการใช้ปจัจัยทดแทนกนั  

5. ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้/คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 
 5.1 ผู้เรียนใช้ปจัจยัการผลิตอย่างมหีลักการ  

5.2 ผู้เรียนมสีํานึกในการผลิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
6. วิธีและเกณฑก์ารประเมินผล 
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6.1 ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น และความถูกต้องเหมาะสมของคําตอบ 
6.2 การมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และความถูกต้องเหมาะสมของคําตอบ 

7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
กรอบที่ 12 

หน่วยเรียนที่ 12 การผลิตอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 ผู้เรียนรู้วิธกีารผลิตอย่างสร้างสรรค์ สู่ความสําเร็จที่มีคุณค่าต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม     
1.2 ผู้เรียนสามารถที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกบัอาชีพและการดํารงชีวิตได้อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพฒันาตนเอง 
2. สาระการเรียนรู้ 

2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อวิถีอาชพีและชีวิตชาวนา 
2.2 แนวทางวธิีการใหม่ และเทคนคิวิธีตลอดจนองค์ความรู้ ที่จะนาํไปสู่การสรา้งสรรค์อาชีพ

และวิถีการดําเนินชีวิตที่ดขีึ้น 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 

3.1 ครูหยิบยกบทความ เรื่อง การทํานาอินทรีย์มูลนิธิข้าวขวัญ กลุ่มชาวนาทํานาไร่ละแสน กลุ่ม
ชาวนาทํานาโยน พร้อมแสดงภาพประกอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้เรียน จากน้ันให้ผู้เรียนอภิปรายข้อดี-ข้อด้อยที่
เกิดขึ้นจากกรณีศึกษา และให้ผู้เรียนบอกถึงโอกาสในการนําความรู้จากกรณีศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างไร 

โดยสุดท้ายครเูป็นผู้สรุปประเดน็เรียนรู้ที่สําคัญ ดังนี้  
 กรณีข้าวขวัญ ให้ชี้ประเด็นถึง การรวมตัวของชาวนาที่รวมตัวกันเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต และ

อนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม 
 กรณไีร่ละแสนให้ชีป้ระเด็นถงึเจตนารมณข์องการทดลองทาํนาแบบผสมผสานที่จะมีรายได ้

หลายทางในการลดความเส่ียงของชาวนา 
 กรณีเทคนิคการทํานาโยน  มีเจตนารมณ์เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
 ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ก่อนนําวิธีคิดหรือ

เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 
4. สือ่เรียนรู้ที่แนะนํา 

บทความและภาพประกอบ เรือ่ง การทํานาอนิทรีย์มูลนิธขิ้าวขวัญ กลุ่มชาวนาทํานาไร่ละแสน
กลุ่มชาวนาทํานาโยน  

5. ผลลพัธท์ี่เกดิจากการเรียนรู้/คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
 ผู้เรียนมีความทนัสมัย เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง และขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  

6. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 
 ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนรว่มของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์ และให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale (ตั้งแต่ 1-10 แต้ม) 

7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
กรอบที่ 13 
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หน่วยเรียนที่ 13 การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาอย่างมีคุณคา่ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.1 เรียนรู้ลักษณะการเคล่ือนไหวของสินค้าเกษตรตามฤดูกาล (seasonal effect) 
1.2 เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีมีต่อคุณภาพข้าว 
1.3 เรียนรู้และมทัีกษะจากแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว และการเก็บรักษาคุณภาพข้าว 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 การเคล่ือนไหวของสินค้าเกษตรตามฤดูกาล (Seasonal effect) 
2.2 การเก็บรักษาและเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีเป็นการเพิ่ม

คุณภาพสินค้าข้าวให้ได้มาตรฐาน 
3. กิจกรรมการเรยีนรู้ 

3.1 ครูแนะนํามาตรฐานข้าว (กระทรวงพานิชย์) 2540  
 3.2 ครูอธิบายและแสดง flow chart กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวท่ีเหมาะสม ท่ีมีผลต่อ
การเพ่ิมคุณภาพตามมาตรฐาน   

3.3 ครูอธิบายลักษณะการเคล่ือนไหวของข้าวตามฤดูกาล (seasonal effect) โดยยกแผนภาพ
ประกอบ โดยชี้ให้เห็นว่าราคาข้าวสูง คือ ช่วงท่ียังไม่มีการเก็บเกี่ยวและข้าวออกสู่ตลาดน้อย ตรงกันข้าม ราคาข้าวตํ่า คือ ช่วง
ระหว่างการเก็บเกี่ยว และออกสู่ตลาดมาก  

3.4 ครูหยิบยกบทความและภาพประกอบตัวอย่างกรณีศึกษาข้าวคุณธรรม ข้าวสังข์หยดจังหวัดระนอง 
ธนาคารข้าว การรวมขายผ่านกลไกสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น โดยชี้ให้เห็นถึงกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติท่ีดีของการเก็บรักษา 
ท่ีจะนําไปสู่การสร้างคุณคา่ให้กับผลผลิตข้าวได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  

3.5 ผู้เรียนอภิปรายเพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวให้สูงข้ึน  

4. สื่อเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
 4.1 เอกสารแสดงรายละเอียดมาตรฐานสินค้าข้าว 2540 ของกระทรวงพานิชย์ 

4.2 flow chart กระบวนการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยวข้าวท่ีเหมาะสม 
4.3 แผนภาพประกอบการเคล่ือนไหวของข้าวตามฤดูกาล 
4.4 บทความและภาพประกอบตัวอย่างกรณีศึกษาข้าวคุณธรรม ข้าวสังข์หยดจังหวัดระนอง ธนาคาร

ข้าว การรวมขายผ่านกลไกสหกรณ์การเกษตร             
5. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้/คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ชาวนารอบรู้ เท่าทัน และมีความสามารถในการจัดการผลผลิตอย่างในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดบนฐานพ่ึงพาตนเอง 

6. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล 
 ผู้สอนประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์ และให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale (ต้ังแต่ 1-10 แต้ม) 

7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
กรอบที่ 14 

หน่วยเรียนท่ี 14 บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1 รู้กลไกการค้าในรปูแบบตา่งๆ และสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีได้รับ 
1.2 รูแ้นวทางการสร้างเครือข่ายเพ่ือเข้าสู่ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 

2. สาระการเรียนรู้ 



48 

 

2.1 ระบบการค้าข้าวรปูแบบตา่งๆ และผลท่ีมีตอ่เกษตรกร (ระบบค้าข้าวสหกรณ/์ระบบค้าข้าวเอกชน/ระบบ
ค้าข้าวตามนโยบายรัฐ/ระบบค้าข้าวแบบมสีัญญาข้อตกลง ) 

2.2 หลกัการการค้าท่ีเป็นธรรมและแนวปฏิบตัิ/กรณีศึกษาข้าวแฟร์เทรดของสกก.สารภีโชคชัย จํากัด 
2.3 แนวทางสร้างสรรค์การนําผลผลติสูร่ะบบการค้าท่ีเปน็ธรรม 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 ครูใช้แผนภาพและข้อมลูประกอบเพ่ืออธบิายเกี่ยวกับระบบค้าข้าวสหกรณ์/ระบบค้าข้าวเอกชน/ระบบค้า

ข้าวตามนโยบายรฐั/ระบบค้าข้าวแบบมีสญัญาข้อตกลง โดยช้ีให้ผู้เรียนเห็นถึงประโยชน์ท่ีตนเองจะไดร้ับจากแต่ละระบบ และ
เปรียบเทียบความแตกต่างท่ีตนเองได้รับจากแต่ละระบบ  

 กรณีระบบค้าข้าวสหกรณ ์: ชาวนาอยู่ในฐานะสมาชิก และใช้หลักการรวมขายผ่านกลไกสหกรณ์ และจะ
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในฐานะเจ้าของ และได้รับสวัสดิการในสว่นท่ีสหกรณ์จัดให ้

 ระบบค้าข้าวเอกชน : แม้เกษตรกรจะสามารถขายขา้วไดส้ะดวก ได้รบัเงินสด แตม่ักถูกเอารัดเอา
เปรียบ ไมม่ีอํานาจต่อรอง  

 ระบบค้าข้าวตามนโยบายรัฐ : แม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาท่ีชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคา แต่ในทางปฏิบตัิ
ผลประโยชน์จากโครงการแทรกแซงของรัฐอาจไม่ถึงเกษตรกรอย่างเตม็เม็ดเต็มหน่วย และทําให้ความสามารถในการผลิตข้าวของชาวนา
ไทยท่ีเป็นมืออาชีพลดลง และไม่สามารถแข่งขันไดใ้นอนาคต 

 ระบบค้าข้าวแบบมีสญัญาข้อตกลง (Contact farming) : แม้วา่หลกัการจะดูดใีนแง่ช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการขายผลผลิต แต่ในทางปฏิบัติชาวนามักไม่รู้เท่าทันเงื่อนไขในสญัญาจึงตกเป็นเบีย้ล่างของคู่ค้าเป็นส่วนใหญ ่

3.2 ครูนําเสนอแผนภาพและข้อมูลระบบการผลิตและการจําหน่ายสาํหรบักรณีข้าวแฟร์เทรดของสหกรณ์
การเกษตรสารภีโชคชัย จํากัด และระบบการจัดการโซ่อุปทานของเครอืข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จงัหวัดยโสธร โดยช้ีให้เห็นถึงแนว
ทางการสร้างคุณค่า และประโยชน์ท่ีชาวนาได้รบั ดังน้ี 

 กรณีข้าวแฟร์เทรดของสหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จํากัด : ชาวนามีตลาดรับซ้ือข้าวท่ีแน่นอน ได้
ราคาดกีวา่การขายข้าวในตลาดท่ัวไป แต่ตลาดจะแคบ ขายในวงลูกค้าจํากดั 

 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จงัหวัดยโสธร : กลุ่มชาวนามีตราสินค้าเป็นของตนเอง ผูบ้ริโภคมีความ
จงรักษ์ภักดใีนตราสินค้าข้าวคุณธรรม มีพันธมิตรธุรกจิท่ีสนับสนุนด้วยความรักความผูกพันในตราสินค้า จงึทําให้มีตลาดรองรับอย่าง
แน่นอน และได้ราคาสูงกว่าตลาด และท่ีสําคัญชาวนาสามารถกําหนดราคาได้ดว้ยตนเอง 
 3.3 ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ระบบการผลิตและการค้าข้าวท่ีกลุ่มอยากให้เป็น จากน้ันครูมอบ 
หมายให้ผู้เรียนจัดทําผลงานโดยเขียนรายละเอียดระบบสร้างสรรค์ตามกรอบที่แสดงกิจกรรมการเช่ือมโยงของพันธมิตรในระดับต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายน้ํา เพื่อนําผลผลิตข้าวเปลือกสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

4. สื่อเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
4.1 แผนภาพและข้อมูลประกอบเพ่ืออธิบายเกี่ยวกบัระบบค้าข้าวสหกรณ์/ระบบค้าข้าวเอกชน/ระบบค้าข้าว

ตามนโยบายรัฐ/ระบบค้าข้าวแบบมีสัญญาข้อตกลง 
4.2 แผนภาพและข้อมูลระบบการผลิตและการจําหน่ายสําหรับกรณีข้าวแฟร์เทรดของสหกรณ์การเกษตร 

สารภีโชคชัย จํากัด และระบบการจัดการโซอุ่ปทานของเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร 
4.3 กรอบการเช่ือมโยงพันธมิตรในระดับต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้าํ 

5. ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 ชาวนาเกิดความคิดสรา้งสรรค์ในการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือนําไปสู่การค้าท่ีเป็นธรรม  

6. วิธีและเกณฑก์ารประเมินผล 
 ครูประเมินจากผลงานสร้างสรรค์การจัดการโซ่อุปทานในการผลิตและจําหน่ายข้าวในกลุม่ชาวนา 

7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
กรอบที่ 15 

หน่วยเรียนที่ 15 เรียนรู้และพัฒนา สู่การทํานามืออาชพี 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู ้
ผู้เรียนได้รับความรู้และมทีักษะที่จะไปสู่กระบวนการปรับทัศนคติ วิธีคิด และสร้างสรรค์

การทํานา สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่ดีกว่า 



49 

 

2. สาระการเรยีนรู ้
ประมวลความรู้ที่ได้รับจากหน่วยเรียนที่ 1-14  

3. กิจกรรมการเรียนรู ้
3.1 ครูเปิดวีดีทัศน์เปิดตัวหลักสูตรอีกคร้ัง 
3.2 ครูนําอภิปรายร่วมกับผู้เรียนในช้ันเรียน โดยใช้เทคนิคแผนที่ความคิด (mind map) 

เพ่ือประมวลความรู้รวบยอดที่ได้รับจากหน่วยเรียนที่ 1-14 โดยต้ังประเด็นคําถามกับผู้เรียน ดังน้ี 
3.2.1 ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่อะไรบ้าง 
3.2.2 ผู้เรียนทราบแนวปฏิบัติที่ดีอะไรบ้าง ที่คาดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรมได้ 
  3.2.3 หลังจบหลักสูตรน้ีแล้ว วันน้ีผู้เรียนมแีนวคิดเก่ียวกับอาชีพทํานาอย่างไร  
 3.3 ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังจบหลักสูตร (post test)  
 

4. สื่อเรยีนรูท้ีแ่นะนํา 
4.1 วีดีทัศน์เปิดตัวหลักสูตร 
4.2 flip chart สําหรับทําแผนที่ความคิด 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3  
4.3 แบบทดสอบหลังจบหลักสูตร (post test) 

5. ผลลัพธ์การเรียนรู้/คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 “รักษ์คุณธรรม คิดสร้างสรรค์และแบ่งปัน มีศรัทธาในอาชีพ ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา เพ่ือ
สานต่ออาชีพทํานา ในแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

6. เกณฑ์การประเมิน 
 ครูประเมินจากแผนท่ีความคิด 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และแบบทดสอบหลังจบหลักสูตร 

(post test) 
 7. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู ้

................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

3.1.10 รายการสื่อเรียนรู้ทีแ่นะนํา 
รายการสื่อเรียนรู้ที่แนะนํามจีาํนวนทั้งสิ้น 44 รายการ จัดเตรียมเพ่ือให้ครูพ้ืนที่ไปใช้ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

หน่วย ลําดับท่ี รายการส่ือเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
หน่วยท่ี 1 
เข้าใจอาชีพ 

1 บทความเรื่อง “ภาพสะท้อนชาวนาไทยในปัจจุบัน”  
2 แผนภาพ-แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
3 สื่อวีดีทัศน์กรณีศึกษาท่ีสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นความสําเร็จในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยท่ี 2 
เข้าใจชีวิต เห็น คิด ทํา 
มองรอบด้านอย่าง

สมดุล 

4 แผนภาพกรอบความเชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพและวิถีชีวิต (รูปท่ี 2) 
5 Flipchart 2 อัน 
6 ปากกาเขียน flipchart สีต่างๆ 
7 ตัวอย่างคําขวัญ เช่น ข้าวคุณธรรม/ชัยนาท 
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หน่วย ลําดับท่ี รายการส่ือเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
หน่วยท่ี 3 

โภชนาการ สิ่งแวดล้อม  
สู่สุขภาวะท่ีดี 

8 วิดีโอ ภาพนิ่ง ข้อเขียน สถิติ ข้อมูลตัวเลข แสดงผลกระทบแต่ละด้าน  
9 ภาพตัวอย่างของคนญี่ปุ่นมีแปลงนาข้างบ้าน กับภาพของคนไทย/ตัวเลข 
10 เอกสารแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํานา  
11 สื่อวีดีทัศน์การทํานาเกษตรอินทรีย์ การทํานา GAP (กรมการข้าว) 

หน่วยท่ี 4 
การเรียนรู้ การเขา้ถึง

ข้อมูลข่าวสาร  
เพ่ือรู้เท่าทัน 

12 แผนภาพสื่อประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน จานดาวเทียม โทรทัศน์ 
13 หลักการกาลามสตูรป้องกันมิให้เชือ่อะไรงา่ย 10 ข้อ (บทความ รศ.ดร.อรศรี งามวิทยา

พงศ์) 
14 สถานการณ์จําลองมา 1 เร่ืองท่ีสะท้อนถึงสภาพปัญหา 

หน่วยท่ี 5 
การบริหารความเสี่ยงใน

อาชีพและชีวิต 

15 แสดงรูปภาพ/ข่าว/ วีดีทัศน์ของความเสียหายของพืชผลอันเนื่องมาจากภัยแล้ง/โรค
ระบาด/  น้ําท่วม/ม็อบชาวนา ฯลฯ 

16 วีดีทัศน์หรือนําเสนอกรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติ 
ท่ีดี 

หน่วยท่ี 6 
มีค่านิยม รักษ์
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท่ีดีงาม 

17 สื่อต่างๆ เช่น คลิปพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีแห่นางแมวขอฝน/พิธีทํา
ขวัญข้าว (วีดีทัศน์การทําฝนเทียมของในหลวง) 

หน่วยท่ี 7 
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม

แบ่งปัน เพ่ืออาชีพและ
การดําเนินชีวิตท่ีดีกว่า 

18 ภาพกลุ่มบ้านคลองใหญ่  คลองจินดา  กลุ่มข้าวคุณธรรม บางน้ําเปร้ียว ฯลฯ 
19 กิจกรรมการรวมซ้ือ รวมขาย ลดต้นทุน สร้างอํานาจต่อรอง ให้ความรู้ 
20 สถิติกลุ่ม/สหกรณ์/เครือข่าย ท่ีประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ (กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์) 
21 แผ่นภาพกลุ่มองค์กรรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มบ้านคลองใหญ่ คลองจินดา กลุ่มข้าว

คุณธรรม บางน้ําเปร้ียว ฯลฯ 
หน่วยท่ี 8 

ชีวิตท่ีเลือกได้บนเส้นทาง
โซ่อุปทาน 

22 แผ่นภาพ/วีดีทัศน์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเชื่อมโยงพันธมิตรในโซ่อุปทานข้าว
คุณธรรม 

23 บทวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จของเครือข่ายข้าวคุณธรรม 
หน่วยท่ี 9 

ฉลาดคิด ฉลาดทํา อย่างมี
แบบแผนและยืดหยุ่น 

24 แบบฟอร์มการคํานวณต้นทุน (ตารางท่ี 1)  
25 แบบฟอร์มการคํานวณรายได้สุทธิ (ตารางท่ี 2) 
26 ทํา pie chart กราฟวงกลมแสดง 

หน่วยท่ี 10 
หาเงินได้  
ใช้เงินเป็น 

27 แบบจําลองตามทฤษฎีวงจรชีวิตท่ีเสนอการวิเคราะห์พฤติกรรมการหารายได้ การ
บริโภคและการออม โดยคํานึงถึงวงจรชีวิต สมการท่ี 1 รายได้ – การบริโภค = การ
ออม สมการท่ี 2 รายได้-การออม = การบริโภค 

28 ภาพสถาบันการเงินของเกษตรกร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน และ
แหล่งทุนอ่ืนๆ พร้อมวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

29 วีดีทัศน์กรณีศึกษากองทุนพ่ึงพาตนเอง 
30 กราฟวงกลม 2 วง การสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งท่ีมาของเงินทุนและทางใช้ไป

ของเงินทุน 
หน่วยท่ี 11 

การใช้ปัจจัยการผลิต
อย่าง 

ชาญฉลาด 

31 วีดีทัศน์ 2 เร่ือง  เร่ืองท่ี 1 : กรณีผลิตท่ีทําลายสิ่งแวดล้อม  
               เร่ืองท่ี 2 : กรณีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

32 บทความกรณีศึกษา เร่ือง การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือลดต้นทุน (ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตนันท์) การใช้
น้ําหมักมูลสุกรเพ่ือลดต้นทุน (สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ)  

33 แผนภาพแสดงกราฟ กฎว่าด้วยผลตอบแทนลดน้อยถอยลง  
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หน่วย ลําดับท่ี รายการส่ือเรียนรู้ท่ีแนะนํา 
34 ตารางและแผ่นภาพแสดงตัวอย่างท่ีชี้ให้เห็นต้นทุนท่ีแตกต่างจากการใช้ปัจจัยทดแทน

กัน 
หน่วยท่ี 12 

การผลิตอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณค่า 

35 บทความและภาพประกอบ เร่ือง การทํานาอินทรีย์มูลนิธิข้าวขวัญ กลุ่มชาวนาทํานา
ไร่ละแสน กลุ่มชาวนาทํานาโยน 

หน่วยท่ี 13 
การเก็บเกี่ยวและการ
เก็บรักษาอย่างมีคุณค่า 

36 เอกสารแสดงรายละเอียดมาตรฐานสินค้าข้าว 2540 ของกระทรวงพานิชย์ 
http://ocs.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=pdpKHdDaauc%3d&tabid=4
02&mid=807) 

37 flow chart กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวท่ีเหมาะสม 
38 แผนภาพประกอบการเคล่ือนไหวของข้าวตามฤดูกาล 

หน่วยท่ี 14 
บนเส้นทางสู่ระบบ
คุณค่าและการคา้ท่ี 

เป็นธรรม 

39 แผนภาพและข้อมูลประกอบเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับระบบค้าข้าวสหกรณ์/ระบบค้าข้าว
เอกชน/ระบบค้าข้าวตามนโยบายรัฐ/ระบบค้าข้าวแบบมีสัญญาข้อตกลง 

40 แผนภาพและข้อมูลระบบการผลิตและการจําหน่ายสําหรับกรณีข้าวแฟร์เทรดของ
สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จํากัด และระบบการจัดการโซ่อุปทานของเครือข่าย
คุณค่าข้าวคณุธรรม จังหวัดยโสธร 

41 กรอบการเชื่อมโยงพันธมิตรในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
หน่วยท่ี 15 

เรียนรู้และพัฒนาสู่การ 
ทํานามืออาชีพ 

42 วีดีทัศน์เปิดตัวหลักสูตร 
43 flip chart สําหรับทําแผนท่ีความคิด 3.2.1,3.2.2,3.2.3  
44 แบบทดสอบหลังจบหลักสูตร (post test) 

 การจัดทําโครงการเรียนรู้ที่สนใจ เป็นกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการการเรียนรู้ ที่จะเป็นกลไก
การเสริมทักษะและประยุกต์นําชุดความรู้ในหน่วยเรียนต่างๆ มาเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้คําแนะนําของครูพ้ืนที่
และผู้ประสานงานพื้นที่ เช่น โครงการทดลองทํานาอินทรีย์ การรวมกลุ่มทําปุ๋ยเม็ด การทําโครงการนําร่อง
กองทุนพ่ึงพาตนเอง (Mutual fund) โครงการรวมขายข้าวผ่านกลุ่ม/สหกรณ์ โครงการสร้างฉางข้าวเพ่ือเก็บ
รักษา ร่วมกับชุมชน เป็นต้น  
 โดยการจัดทําโครงการการเรียนรู้ฯ อาจจะเริ่มต้นหลังจากผ่านหน่วยเรียนรู้ที่ 2 และควรมี
แผนการดําเนินโดยจัดทําเป็นโครงการที่กําหนดวัตถุประสงค์ ผลงานที่คาดหวัง ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมการ
ปฏิบัติงาน และงบประมาณ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยครูพ้ืนที่
ควรหารือกับผู้ประสานงานในพ้ืนที่หรือคณะนักวิจัย  
  

3.1.11 การศกึษาดูงานนอกพื้นที ่
 การศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ (รูปที่ 3.4) โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญที่จะเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการผลิต คุณภาพมาตรฐานข้าว การจัดการโซ่อุปทานข้าว 
และแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับชาวนาที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ  
 การศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ได้กําหนดไว้เป็น 2 ระยะ  

ระยะที่ 1 : เป็นการศึกษาดูงาน ณ มลูนิธิธรรมะร่วมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  
ระยะที่ 2 : เป็นการศึกษาดูงานบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด จ.ศรีสะเกษ ระยะเวลา 2 วัน 

1 คืน  
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียน ครูพ้ืนที่ ผู้ประสานงานพ้ืนที่ นักวิจัยหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ  
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3.1.12 การเสวนาเวทีจังหวัด 
การจัดเวทีเสวนาในจังหวัด เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยฯ (รูปที่ 3.4) โดยมี

วัตถุประสงค์สําคัญในการเปิดเวทีเรียนรู้เพ่ือระดมความคิดของผู้เก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพการทํานาใน
พ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาหลักสูตรฯ และการสร้างภาคีความร่วมมือในการขยายผล
การใช้ประโยชน์จากหลักสูตรเรียนรู้แก่ผู้สนใจในอนาคต 

การจัดเวทีเสวนาในจังหวัด จะเป็นไปภายใต้ความรับผิดชอบของทีมประสานงานพ้ืนที่ โดยครู
พ้ืนที่และกลุ่มผู้เรียนในพ้ืนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีเสวนาดังกล่าวด้วย 

 
 
 
 
 
 
3.2 ผลการดําเนนิงานการจัดการเรียนรู้ในพืน้ที่เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงานการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่เป้าหมายในท่ีน้ีประกอบด้วย 4 พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยนาท และจังหวัดชุมพร มีรายละเอียดดังน้ี 

 

3.2.1 พื้นที่จังหวัดเชียงราย 
1.) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

(1) ที่ต้ัง : ตําบลผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
ลักษณะของการเกษตรเป็นเกษตรที่สูง และเกษตรพ้ืนราบ ข้อมูลผลผลิตข้าวของจังหวัด

เชียงรายมีทั้งพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิต เกิน 500 กก./ไร่ และน้อยกว่า 500 กก./ไร่ สําหรับพ้ืนที่ผางาม ผลผลิตข้าวนาปี 
ประมาณ 650 กก./ไร่ รายได้ในราคาประกัน นอกจากน้ี มีข้าวโพด ลําไย ปัญหาที่พบเป็นเร่ืองของโรคแมลง 
เพลี้ยกระโดด เมล็ดพันธ์ุมีราคาสูง เมล็ดพันธ์ุไม่บริสุทธ์ิ และปัญหาหน้ีสิน ในพ้ืนที่ไม่มีโรงสีชุมชน มีพ่อค้าคน
กลางมารับซื้อ การปลูกข้าวของเกษตรกร ต้นทุนประมาณ 2,000 กว่าบาท/ไร่ ระบบการค้าข้าวเหมือนกับภาค
กลาง ส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง ปัจจัยที่เข้าไปเช่ือมโยงกับตัวพ้ืนที่ คือ นโยบายของรัฐบาล ศูนย์วิจัยข้าวเข้ามา
เกี่ยวข้อง ในการต้ังศูนย์ข้าว 10 ศูนย์ มีโครงการฟ้ืนฟูศูนย์ข้าวชุมชน และนโยบายด้านราคา ซึ่งมีผลกับแรงจูงใจ
ของเกษตรกรทั้งประเทศ และจากข้อมูลของคุณวีระ หอยสังข์ และการลงพ้ืนที่ พบว่า สถานการณ์ที่เป็นทุนเดิม
และเป็นจุดแข็งของพ้ืนที่ ตัวเกษตรกรมีการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน มีผลิตภัณฑ์ ส.ป.ก. ได้ทําแผนแม่บทในการ
พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และโครงการนิคม
การเกษตรข้าว โอกาสและเง่ือนไขที่จะขยายผลหรือยกระดับเป็นต้นแบบ เน่ืองจากตัวชุมชนมีความเข้มแข็งใน
กระบวนการรวมกลุ่ม พ้ืนที่เป้าหมายอยู่ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และความคาดหวังของ
เกษตรกรให้อาชีพเกษตรกรรมสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุตรหลานกลับมาทําอาชีพเกษตรกรรมได้ 
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รูปที่ 3.6 แผนที่ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
 

 (2) การผลิตข้าวของจังหวัดเชียงราย 
ข้าวนาปี ผลผลิตเฉล่ีย 636.17 กิโลกรัมต่อไร่ 3.70 บาท/กก. ราคา 7.89 บาท 
ข้าวนาปรัง ผลผลิตเฉล่ีย 794.68 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน 3.45 บาท/กก. ราคา 5.20 บาท 

(3) นโยบายรัฐที่เก่ียวข้อง 
- โครงการฟ้ืนฟูศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยคัดเลือกศูนย์นําร่องดําเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 10 ศูนย์ (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย)  
- นโยบายด้านราคา 

(4) วิเคราะห์โอกาสและเง่ือนไขเพ่ือขยายผล 
ชุมชนมีฐานการทํางานร่วมกันด้านวิสาหกิจ มีความรู้ความเข้าใจการจัดการกลุ่มเบ้ืองต้น 

อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของ กระทรวงเกษตรฯ ในโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถเช่ือมโยงการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือพัฒนาความรู้ต่อยอดเกษตรกรเฉพาะด้าน หรือความรู้เพ่ือการจัดการกลุ่ม  รวมทั้งมีบุคลากร
ในการติดตามหนุนเสริมเกษตรกรให้เกิดความต่อเน่ือง และติดตามผลได้ สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของชุมชน 
สามารถสร้างแรงจูงใจในอาชีพเกษตรกรรมได้หากมีการหนุนเสริมความรู้ที่เป็นรูปธรรม 
 

2.) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ในพืน้ที่  
 ครูพ้ืนที่ : อ.สุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล 
 ชาวนา จํานวน 9 คน ได้แก่ 
 

   
กัลยา งามลอ 
อายุ 41 ปี 

จันทร์ฉาย ใจสี 
อายุ 51 ป ี

อ่ินคํา ใจสี 
อายุ 55 ปี 
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สําราญ อ่ินคํา 
อายุ 56 ปี 

หมื่น ปาเมืองมูล 
อายุ 57 ป ี

พิมพ์พรรณ อินใฝ่ 
อายุ 56 ปี 

   
วัลภา วงศ์วัน 
อายุ 36 ปี 

สูน ทิปาละ 
อายุ 58 ป ี

เสาร์คํา นวลลังกา 
อายุ 58 ปี 

3.) สรุปผลการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
 ผลจากการดําเนินงาน การจัดการเรียนรู้ของครูพ้ืนที่ ภายใต้โครงการ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือสร้างทางเลือก ทางรอดท่ีดีให้แก่ชาวนาใน
ประเทศไทย ภายใต้การออกแบบแนวคิดและการจัดการของโครงการ “โครงการลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
การทําเกษตรเชิงธุรกิจ” ที่สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค) มอบหมาย
ให้ทีมวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินการ โดยมี                 
“ครูพ้ืนที่” เป็นผู้ดําเนินการทดลองใช้หลักสูตร ทั้ง 15 หน่วยเรียนรู้ให้แก่กลุ่มชาวนาที่สมัครใจและผ่านการ
คัดเลือกเข้ามามีส่วนร่วมพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดเชียงราย  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตําบลผางาม  อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
หน่วยเรียนท่ี 1  
“การเข้าถึงอาชีพ” 
1.1 เข้าใจหลักการของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนและการประยุกต์สําหรับ
อาชีพการทํานา 
1.2 เข้าใจหลักการและ
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์สําหรับ
ชาวนา 
1.3 วิเคราะห์ให้เข้าใจสถานการณ์
และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ 
และเขียนแสดงความเชื่อมโยง
แนวทางสู่ความสาํเร็จโดยใช้
เทคนิค Mind Mapping 

บทความ “ภาพสะท้อน
ชาวนาไทยในปัจจุบัน”
ของ นสพ.ประชาชาติ
ธุรกิจ 
แผนภาพ “แนวคิดการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน” ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
วีดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
สื่อร่วมกัน และใช้วิธีการตั้ง
คําถามแก่ผู้เรียนเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดม
สมองร่วมกันจากโจทย์ของ
ครูพ้ืนท่ีท่ีสอดรับกับเนื้อหา
หลักสูตร สรุปเป็น Mind 
Mapping และนําเสนอ
ร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
10 ราย 

หน่วยเรียนท่ี 2  
“เข้าใจชีวิต เห็น คิด ทํา มอง

แผนภาพกรอบคิด ความ
เชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพ

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มการ
เรียนรู้และระดมสมอง

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
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ตําบลผางาม  อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
รอบด้านอย่างสมดุล” 
1.1 สามารถกําหนดและวิเคราะห์
ความสําคัญของกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพการทํานายุคใหม่ 
1.2 สามารถกําหนดและวิเคราะห์
ความสําคัญของกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตท่ีเกื้อหนุนความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ 
1.3 สามารถอธิบายความ
เชื่อมโยงกิจกรรมอาชีพการทํานา
กับกิจกรรมการดําเนินชีวิต 

และวิถีการดําเนินชีวิต(รูป
ท่ี 3) 
ตัวอย่างคําขวัญ “ข้าว
คุณธรรม” 

ร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์อาชีพ
ชาวนาต่อการเชื่อมโยงใน
การดําเนินชีวิตเปน็ภาพรวม
ร่วมกัน 
สรุปเป็นแผนภาพความคิด
และนําเสนอ 

เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(4) 
- กิจกรมกลุ่ม(4) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
10 ราย 

หน่วยเรียนท่ี 3 
“โภชนาการ สิ่งแวดล้อม สู่สุข
ภาวะท่ีดี” 
เข้าใจและเรียนรู้แนวปฏิบัติใน
การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และผลสืบเนื่องสู่ภาวะท่ีดี 

สื่อแผ่นภาพนิ่ง ข้อมูล
สถิติ รูปภาพ วีดีทัศน์ และ
แบบฝึกหัดการทําบัญชี
ต้นทุนการผลิต 
ภาพตัวอย่างของคน
ญี่ปุ่นมีแปลงนาข้างบ้าน 
เปรียบเทียบกับภาพของ
คนไทย / ตัวเลข 
เอกสารแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การทํานา 
วีดีทัศน์การทํานาเกษตร
อินทรีย์ การทํานาGAP(
กรมการข้าว) 

ให้ผู้เรียนศึกษาจากสื่อ 
บทความ จากนั้นครูพ้ืนท่ีใช้
การตั้งคําถามเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
10 ราย 

หน่วยเรียนท่ี 4 
“การเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือรู้เท่าทัน” 
1.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ใช้ข้อมูล และสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

สื่อประเภทต่างๆ เช่น 
นสพ. วิทยุชุมชน จาน
ดาวเทียม เป็นต้น 
บทความ รศ.ดร.อรศรี 
งามวิทยาพงศ์ เร่ือง 
หลักการกาลามสูตร
ป้องกันมิให้เชื่ออะไรง่าย 
สื่อโฆษณา เร่ือง 
โครงการบัตรเครดิต
เกษตรกร 

ครูพ้ืนท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การ
หาข่าวสารใน Internet 
ห้อง Computer ใน
วิทยาลัยฯ พร้อมท้ังใช้
วิธีการบรรยายไปด้วย 
แบ่งกลุ่มๆละ 2 คน ให้
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของ
การมีบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
จากนั้นให้นําเสนอ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณพ์ฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
6 ราย  
(ผู้เรียน 4 ราย เข้าร่วมการ
ประชุมของสํานักงานปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือการเกษตร  
จ.กาญจนบุรี) 
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เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
หน่วยเรียนรู้ท่ี 5 
“การบริหารความเสี่ยงในอาชีพ
และชีวิต” 
1.1 เข้าใจบริบทของความเสี่ยงใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีมีต่ออาชีพและ
การดํารงชีวิต 
1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์เหตุ
และผลอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
ในสถานการณ์ต่างๆ 
1.3 มีทักษะในการบริหารความ
เสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ 

รูปภาพ / ข่าว ความ
เสียหายของพืชผลอัน
เนื่องมาจากภัยแล้ง โรค
ระบาด น้ําท่วม ม็อบ
ชาวนา ฯลฯ 
วีดีทัศน์หรือนําเสนอ
กรณีศึกษาการบรหิาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆที่
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 

ครูพ้ืนท่ีใช้การถ่ายทอด
ความรู้และนําเสนอวีดีทัศน์
เพ่ือให้ผู้เรียนเล็งเห็นความ
เสี่ยงในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 
ให้ผู้เรียนฝึกการคิด
วิเคราะห์ผ่านโจทย์การ
เรียนรู้ความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
8 ราย  

หน่วยเรียนรู้ท่ี 6 
“มีค่านิยม รักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงาม” 
1.1 รู้และเข้าใจทุนทางสังคมและ
แก่นแท้ในการทํานาท่ีเหมาะสม
กับบริบท 
1.2 สามารถประยุกต์ดัดแปลง
คุณค่าทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์หรือการต่อยอดอาชีพ
ทํานา 
1.3 มีทักษะในการคัดสรร
เทคโนโลยีท่ีสอดรับกับทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ 

สื่อวีดีทัศน์ พิธีแรกนา
ขวัญ พิธีแห่นางแมว และ
พิธีทําขวัญข้าว 
แผ่นเทียบสี และแผ่น
พับ 

ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
และนําเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม 
ความเชื่อ เช่น พิธีแรกนา
ขวัญ พิธีแห่นางแมว และพิธี
ทําขวัญข้าว เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนนําเสนอความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากการชมสื่อ 
เพ่ือสรุปผลร่วมกัน 
ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันผ่านการ
กรณศีึกษาเช่นการทําเกษตร
เชิงท่องเที่ยว เขตอําเภอ
เวียงป่าเป้า 
เรียนรู้และปฏิบัติการ
ร่วมกันในการศึกษาลด
ต้นทุนการผลิตการใช้ปุ๋ยใน
นาข้าว โดยใช้แผ่นเทียบสี  

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
9 ราย  

หน่วยเรียนรู้ท่ี 7 
“ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแบ่งปัน 
เพ่ืออาชีพและการดําเนินชีวิตท่ี
ดีกว่า” 
1.1 รู้และเข้าใจรูปแบบและ
ลักษณะขององค์กรความร่วมมือ 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติท่ีดีและ
การเข้าไปมีส่วนร่วมของแต่ละ
รูปแบบ 
1.2 รู้และเข้าใจบทบาท สิทธิและ

ภาพกิจกรรมบ้านคลอง
ใหญ่(กองทุนฟ้ืนฟูชัยนาท) 
คลองจินดา(ตลาดสุขใจ) 
กลุ่มข้าวคุณธรรม บางน้ํา
เปรี้ยว สถิติข้อมูลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
จากกลุ่มการเรียนรู้ตัวอย่าง 
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วม
อภิปรายร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(4) 
- กิจกรมกลุ่ม(4) 
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เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
หน้าท่ีของตนเองในการปฏิบัติตน
ในฐานะผู้รับและผู้ให้ 

ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
7 ราย  

หน่วยเรียนรู้ท่ี 4 
“ชีวิตท่ีเลือกได้บนเส้นทางโซ่
อุปทาน” 
1.1 รู้และเข้าใจรูปแบบความ
ร่วมมือกับพันธมิตรในโซ่อุปทาน 
เพ่ือลดอุปสรรคและข้อจํากัดใน
อาชีพทํานา 
1.2 รู้และเข้าใจรูปแบบการ
สร้างสรรค์คุณค่าในโซ่อุปทาน 

แผ่นภาพ/วีดีทัศน์ แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการ
เชื่อมโยงพันธมิตรในโซ่
อุปทาน 
Flow Chart การจัดหา
ปัจจัยเทคโนโลยีการผลิต
และจําหน่ายข้าว 
บทวิเคราะห์ปัจจัยสู่
ความสําเร็จของเครือข่าย
ข้าวคุณธรรม 

เรียนรู้ผ่านเกมส์แมลงดี
แมลงร้าย เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้ 
ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
ผ่านแผ่นภาพ/วีดีทัศน์ 
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
เชื่อมโยงพันธมิตรในโซ่
อุปทาน 
ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของ
โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุ เพ่ือ
ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ใน
การนําไปปรับใชด้้านอาชีพ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
9 ราย  

หน่วยเรียนรู้ท่ี 9 
“แผนการผลิต” 
1.1 มีทักษะการคิดคํานวณต้นทุน 
ผลตอบแทนและรายได้สุทธิ 
รวมท้ังรู้แนวทางปรับแผนการ
ผลิตเพ่ือลดต้นทุนหรือเพ่ิมรายได้ 
1.2 มีแนวคิดการวางแผนการ
ผลิตท่ีคํานึงถึงต้นทุนการผลิตท้ังท่ี
เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดและ
รายได้ต้นทุนการผลิตท้ังท่ีเป็นเงิน
สดและไม่เป็นเงินสด รวมท้ัง
คํานึงถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ 

แบบฟอร์มการคํานวณ
ต้นทุน/รายได้สุทธิ 
pie chart 
แผ่นภาพ “แผน
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” 
 

ครูพ้ืนท่ีทบทวนหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 8 เพ่ือเชื่อมโยงมาสู่
การคิดคํานวณแผนการผลิต 
โดยมีตัวอย่างบัญชีฟาร์ม
ของนายสําราญ เน้น
ประเด็น เป็นกรณีศึกษา
ร่วมกันในการคิดคํานวณ
ต้นทุน/รายได้สุทธิ 
ผู้เรียนร่วมเรียนรู้ 
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตท้ัง
ท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงิน
สด เพ่ือนําความรู้ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการวางแผนและ
จัดการลดความเสี่ยงใน
อาชีพของตนได้ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
9 ราย  

หน่วยเรียนรู้ท่ี 10 
“การเข้าถึงแหล่งทุน” 
1.1 รู้และเข้าใจหลักการออม การ
สะสมทุน การเข้าถึงแหล่งทุนและ
การบริหารหนี้สิน 
1.2 มีทักษะการจัดทําแผนการ
เงินท่ีคํานึงถึงอาชีพทํานา การใช้
จ่ายในครอบครัวและความเสี่ยง 

แผนภูมิกราฟแสดง
แนวคิดการบริโภคตามวัฏ
จักรชีวิตของเคนส์ 
สื่อ วีดีทัศน์กรณีศึกษา
กองทุนพ่ึงพาตนเอง(สัจจะ
ออมทรัพย์) 
กราฟวงกลม 2 วง การ
สร้างความสมดุลระหว่าง
แหล่งท่ีมาของเงินทุนและ
การใช้ไปของเงินทุน 

ครูพ้ืนท่ีทบทวนหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 9 จากนั้นใช้การ
ถ่ายทอด สาธิตและศึกษา
เรียนรู้ร่วมกันต่อการสร้าง
ความสมดุลระหว่าง
แหล่งท่ีมาของเงินทุนและ
การใช้ไปของเงินทุน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- ความสนใจ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
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ตําบลผางาม  อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
9 ราย  

หน่วยเรียนรู้ท่ี 11 
“การใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง
ชาญฉลาด” 
1.1 เรียนรู้และเข้าใจท่ีจะเลือกใช้
ระดับปัจจัยการผลิตหรือใช้ปัจจยั
ทดแทนกันอย่างเหมาะสม 
1.2 รู้วิธีการใช้การจัดหาปัจจัย
การผลิตอย่างเหมาะสมเพ่ือลด
ต้นทุนและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

สื่อการเรียนรู้ เร่ือง
ปัจจัยการผลิต 
แผนภูมิกราฟ เร่ืองกฎว่า
ด้วยผลตอบแทนลดน้อย
ถอยลง 
วีดีทัศน์ เร่ืองน้ําหมักมูล
สุกรและปุ๋ยสั่งตัด 
สื่อการเรียนรู้ เร่ืององค์
ความรู้สู่ภูมิปัญญาเชิง
นิเวศ 

ครูพ้ืนท่ีใช้สื่อการเรียนรู้
เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจแก่
ผู้เรียนให้เข้าใจง่ายมากข้ึน 
เช่น สื่อการเรียนรู้ เร่ือง
ปัจจัยการผลิต, สื่อการ
เรียนรู้ เร่ืององค์ความรู้สู่ภูมิ
ปัญญาเชิงนิเวศ และวีดีทัศน์
เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นภาพและ
เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
จากนั้นเปดิโอกาสให้
ผู้เรียนได้ร่วมถกข้อคิดเห็น
และอภิปรายผลร่วมกันเพ่ือ
ฝึกการคิดวิเคราะห์และนํา
ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ได้
จริง   

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1-10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- การนําเสนอ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
5 ราย (เนื่องจากผู้เรียน
ท่านอ่ืน ติดภารกิจด้าน
ครอบครัว) 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 
“การผลิตอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณค่า” 
1.1 ผู้เรียน รู้วิธีการผลิตอย่าง
สร้างสรรค์ สู่ความสําเร็จท่ีมี
คุณค่าต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 ผู้เรียนสามารถที่จะเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอาชีพ
และการดํารงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

วีดีทัศน์การทําเกษตร
อินทรีย์ข้าวขวัญ 
สื่อบทความ 1 ไร่ 1 
แสน 

ครูพ้ืนท่ีใช้สื่อวีดีทัศน์และ
สื่อบทความเพ่ือสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เรียน โดย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
จากการดูสื่อ 
ผู้เรียนนําเสนอผลจาก
การศึกษาดูงานแปลงนา
สาธิตการโยนข้าว(นาโยน)
อันเป็นกระบวนการฝึกการ
นําเสนอและจุดประกาย
ความคิดแก่เพ่ือนผู้เรียน
ด้วยกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- การนําเสนอ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
5 ราย  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 
“การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา
อย่างมีคุณค่า” 
1.1 เรียนรู้ลักษณะการเคล่ือนไหว
ของสินค้าเกษตรตามฤดูกาล 
1.2 เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีมี
ต่อคุณภาพข้าว 
1.3 เรียนรู้และมีแนวทักษะจาก
การปฏิบัติท่ีดีของการจัดการหลัง

Flow Chart 
กระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม 
บทความ ธกส. ช่วย
เกษตรกรเก็บข้าว  

ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้เรียนแบบ
บรรยายและยกตัวอย่าง
กรณีศกึษาเพ่ือการอธิบาย
สร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน 
ใช้กิจกรรมการศึกษาจาก
บทความและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
และเลือกใช้วิธีการจัดการ

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- การนําเสนอ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
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ตําบลผางาม  อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา
คุณภาพข้าว 

ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
ตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
6 ราย  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14 
“บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าท่ีเหมาะสม” 
1.1 รู้กลไกการค้าในรูปแบบต่างๆ
และสามารถเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนท่ีได้รับ 
1.2 รู้แนวทางการสร้างเครือข่าย
เพ่ือเข้าสู่ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 

แผนภาพและข้อมูล
ประกอบเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับระบบการค้าข้าว
สหกรณ์/ระบบค้าข้าว
เอกชน/ระบบค้าข้าวตาม
นโยบายรัฐ/ระบบค้าข้าว
แบบมีสัญญาข้อตกลง 
สื่อสหกรณ์การเกษตร
ข้าวสารภีโชคชัย จํากัด 

ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้เรียนแบบ
บรรยายและยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเพ่ือการอธิบาย
สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้
ผู้เรียน 
เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือทําความเข้าใจต่อระบบ
การค้าข้าวสหกรณ์/ระบบ
ค้าข้าวเอกชน/ระบบค้าข้าว
ตามนโยบายรัฐ/ระบบค้า
ข้าวแบบมีสัญญาข้อตกลง 
ร่วมกันระหว่างครูพ้ืนท่ีและ
ผู้เรียน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน 
- การเข้าชั้นเรียน(4) 
- การนําเสนอ(3) 
- กิจกรมกลุ่ม(3) 
ผลการประเมิน 
- มีผู้เรียนผ่านการประเมิน 
7 ราย  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15 
“เรียนรู้และพัฒนา สู่การทํานา
มืออาชีพ” 
ผู้เรียนได้รับความรู้และมีทักษะ
ท่ีจะไปสู่กระบวนการปรับทัศนคติ 
วิธีคิดและสร้างสรรค์การทํานา สู่
การเป็นชาวนามืออาชีพเพ่ือวิถี
ชีวิตท่ีดีกว่า 

วีดีทัศน์เปิดตัวหลักสูตร
(ทบทวน) 
แบบทดสอบหลังจบ
หลักสูตร (post test) 
ตารางนิเทศแปลงผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าว กข 41 ฤดู
การนาปรัง 2556 ตําบล
ผางาม อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 

ทบทวนกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผ่านมาผ่านสื่อวีดี
ทัศน์ของหลักสูตรชาวนามือ
อาชีพ 
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ตารางสรุปการจดัการเรียนรู้
หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” 
จาก Backward Design 15 
หน่วยการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้เรียน 

 

 
พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายดําเนินการภายใต้ผู้ประสานงานคุณสุวิทย์  ภูมิประเสริฐโชค  และครู

พ้ืนที่ อาจารย์สุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล มีชาวนาเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 9 คน ดําเนินการระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2555 – พฤษภาคม 2556 ในพ้ืนที่ตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ทําการถ่ายทอด
ความรู้ครบทั้ง 15 หน่วยเรียน ดําเนินการโครงการงานการทําแปลงทดลองผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ กข41 และเห็น
ผลการเปลี่ยนแปลงต่อตัวผู้เรียนดังน้ี (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงานครูพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย) 

  มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมผู้เรียนในฐานะชาวนาต่างทํานาเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆ
ไม่มีความสนใจต่อการใฝ่หาความรู้เน่ืองจากคิดว่าตนเองรู้มากพอ ต่อเมื่อได้รับความรู้จาก 15 หน่วยการเรียนรู้
ทําให้มีความเข้าใจต่อฐานอาชีพตนเองมากข้ึน มีความรู้ต่อการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ของตนเองได้อย่างมั่นใจ เช่น มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงในอาชีพของตนเองมากข้ึนโดย
รู้จักใช้ความรู้มาวางแผนการจัดการนาของตนเองเพื่อช่วยให้สามารถจัดการอาชีพชาวนาได้อย่างมั่นใจ 
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สามารถหา วิ ธีการแก้ ไขในการประกอบอาชีพไ ด้ ด้วยตนเองมากขึ้ น  เ ช่น  การทํานาลดต้นทุน                     
การผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองและขายได้ เป็นต้น 

 มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปทําให้เป็นชาวนามืออาชีพมากขึ้นผู้เรียนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป
มากโดยเฉพาะการเข้าใจอาชีพและการเข้าใจชีวิตของตนเองเพราะต้องมีมุมมองใหม่ๆเพ่ือปรับประยุกต์การทํา
นาในยุคสังคมปัจจุบันแบบรู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้มากขึ้นจากการรับความรู้แบบต่อเน่ืองของหลักสูตร 15 
หน่วย ทําให้กลุ่มชาวนาจังหวัดเชียงรายเป็นทีมร่วมต่อการใฝ่หาความรู้และพัฒนาฐานอาชีพของตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ 

 มีเทคนิค วิธีการ การจัดการผลิตที่สอดรับกับบริบทพ้ืนที่ตนเอง โดยการนําความรู้ที่ได้รับ 
อาทิเช่น การจัดการผลิตที่มีคุณค่าโดยช่วยลดค่าต้นทุนในการประกอบอาชีพแต่มีกระบวนการนําความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้เพ่ือสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การทําปุ๋ยนํ้าหมัก, การจัดเก็บรักษา เป็นต้น ช่วยให้
ชาวนามีการจัดการแบบชาญฉลาดและมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 
 
 

4.) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียน 
 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็นหลังเรียน (Post-test) โครงการวิจัย”ลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 

ประเด็นความคิดเห็น ค่าระดับคะแนน ระดับทัศนคติ 
1.  ท่านมีความรู้เร่ืองการทํานาในระดับท่ีไม่น้อยหน้าใคร 4.88 ดี 
2.  แม้ชาวนาจะเก่งอย่างไร ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเรื่องตลาดก็คงไปไม่รอด 1.33 ปรับปรุง 
3.  รู้ท้ังรู้ว่าการใช้สารเคมีย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปากท้องและรายได้ต้อง

มาก่อน 
1.00 ปรับปรุง 

4.  การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ ถือเป็นหน้าท่ีและมีความสําคัญแม้จะต้อง
เสียเวลาและกระทบต่อการทํามาหากิน 

1.11 ปรับปรุง 

5.  ความเสี่ยงในการทํานาเป็นเรื่องของชะตากรรม อะไรจะเกิดมันก็เกิด 3.67 ปานกลาง 
6.  ชาวนารุ่นใหม่ต้องใส่ใจในเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพราะวัฒนธรรมและการพ่ึงพามัน

ไม่มีเหลือให้นึกถึงแล้ว 
3.78 ดี 

7.  ท่านเชื่อในสุภาษิตท่ีว่า “ตนเป็นท่ีพึงแห่งตน” มากว่า “การพ่ึงพาและร่วมมือกัน
กับคนอ่ืน” 

3.78 ดี 

8.  ชาวนาไม่มีทางเลือกมากนักในการขายข้าว เพราะยังไงก็ต้องขายให้เจ้าประจํา 1.44 ปรับปรุง 
9.  การวางแผนการทํานาก็สําคญันะ แต่ตอนนี้ยังมีสิ่งอ่ืนต้องไปทําและสําคัญกว่า 3.88 ดี 
10. เงินออมของท่าน คือ  เงินท่ีเหลือจากค่าใช้จ่าย 4.00 ดี 
11. แม้ว่าการใช้ปุ๋ยและสารเคมีจะทําให้ต้นทุนการทํานาสูงแต่ชาวนาก็ไม่ทางเลือกอ่ืน 4.33 ดี 
12. ไม่เคยรู้เลยว่าข้าวท่ีเราขายไปแล้ว มันไปไหนต่อหรือไปอยู่ในมือของใครบ้าง  และ

ใครคือผู้บริโภคคนสุดท้าย 
1.11 ปรับปรุง 

13. ถ้าให้ชาวนามาลงรายละเอียดเรื่องการเก็บเกี่ยวเก็บรักษาข้าวเพื่อรักษาคุณภาพ
ข้าว  เห็นท่ีจะทําได้ยาก 

3.55 ปานกลาง 

14. แม้จะรู้ว่าราคาข้าวจะข้ึนลงตามฤดูกาล  แต่เรามีความจําเป็นต้องขายทันที 2.33 ปรับปรุง 
15. ความรู้สึกของท่าน คิดว่า  การขายข้าวผ่านสถาบันเกษตรกรไม่แตกต่างจากการ

ขายข้าวให้พ่อค้า 
3.67 ปานกลาง 



61 

 

ประเด็นความคิดเห็น ค่าระดับคะแนน ระดับทัศนคติ 
16. ทางรอดอีกทางหน่ึงคือการเข้าร่วมโครงการกับบริษัทใหญ่ๆ ท่ีมีเมล็ดพันธ์ุท่ีดีมา

ขายแล้วสัญญาว่าจะรับซ้ือข้าว 
3.89 ดี 

17. ถ้ามีทางเลือกท่านก็ไม่อยากให้ลูกหลานทํานา 4.00 ดี 
18. โครงการรับจํานําข้าวเป็นประโยชน์ต่อชาวนาอย่างแท้จริง 1.56 ปรับปรุง 
19. การทํานาอินทรีย์ไม่น่าจะเกิดผลดีต่ออาชีพชาวนาเท่าใดนัก* 4.00 ดี 
20. ท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีอยากเป็นชาวนามืออาชีพ แต่ไม่ค่อยม่ันใจว่าจะทําได้ 1.11 ปรับปรุง 

ภาพรวม 2.92 ปานกลาง 
 หมายเหตุ :  0.00-2.33  ต้องปรับปรุง 
   2.34-3.67  ปานกลาง 
   3.68-5.00  ดี 

ผลการประเมินระดับทัศนคติของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กล่าวคือ มีความความคิดเห็น
ไปในแนวทางที่รู้เท่าทันสถานการณ์แวดล้อมมากขึ้นจากการ Pretest โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเสี่ยง การ
ร่วมมือกัน การวางแผน การออม การให้ความสําคัญกับเรื่องการเก็บเก่ียว เก็บรักษา ความเข้าใจเรื่องราคาข้าว
ที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การเช่ือมโยงการขายกับสถาบันเกษตรกรและการสืบทอดอาชีพสู่ลูกหลาน 

 
5.) ผลการดําเนินงานโครงงาน 

ชื่อโครงงาน : โครงงานการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 41  
สถานที่ : แปลงปฏิบัติในพ้ืนที่ ตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาด 7ไร่ 1งาน 
ระยะเวลาดําเนินการ : 15 ธันวาคม 2555 – 13 พฤษภาคม 2556 
กิจกรรมการดําเนินงานโครงการ : การนิเทศแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 41 ฤดูการนาปรัง

2556 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมปฏิบัติ การนิเทศ หมายเหตุ 
15-23 ธ.ค.55 เตรียมพ้ืนท่ีไถดะ ไถพรวนและแปลง

ตกกล้า 
การปรับพ้ืนท่ี การล่อพันธ์ุเดิม
ทําลาย 

จ้างรถไถใหญ่และไถเดิม 

23 ธ.ค.55 เร่ิมหว่านข้าวแปลงตกกล้า หว่านถ่ีและหว่านห่าง อัตรา 20 
กก. 

ศึกษาเชิงสังเกต 

29 ธ.ค. 55 ตรวจแปลงตกกล้า อัตราและเปอร์เซ็นต์การงอกและ
อัตราการยืดตัว 

มีปัญหาเรื่องการควบคุม
น้ําเพราะระยะปิดเปิดน้ํา
คาดเคลื่อนจากท่ี
ประมาณไว้ 

6  ม.ค. 56 ตรวจแปลงตกกล้า การเจริญของต้นกล้า หว่านห่างมีกลีบใหญ่แต่มี
วัชพืชแซมมาก 

23 ม.ค. 56 เร่ิมหว่านข้าวในนาหว่าน อัตรา 45 กก การปรับพ้ืนท่ี 
31ม.ค.56 -1ก.พ.
56 

ถอนกล้าในแปลงตกกล้า กําจัดวัชพืชใบกว้างและใบแคบ
โดยวิธีกล 

การปนของข้าวนก 

2 ก.พ. 56 ปักดํากล้าแปลงนาดํา ระยะปลูก 20 ซม. กอ/จับละ4-5 
กลีบ 

คัดแยกวัชพืช 

3 ก.พ. 56 หว่านยาฆ่าหอยเชอรี่ ใช้กากชาทดแทนสารเคมี อัตรา 80 กก. 
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วัน เดือน ปี กิจกรรมปฏิบัติ การนิเทศ หมายเหตุ 
4 ก.พ. 56 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0ท้ังนาดําและ

นาหว่าน 
ปุ๋ยแต่งหน้า/รองพ้ืน -อัตรา 150 กก. 

-ไม่เคยมีการใช้ 
-ไม่ได้รองพ้ืนก่อนไถตี
แปลง(ไถปั่น) 

9 ก.พ. 56 ตรวจแปลง การระบาดของแมลงศัตรู วัชพืช ไม่พบ 
13 ก.พ. 56 ตรวจแปลง การเจริญเติบโต การตั้งตัว 100% 
17 ก.พ. 56 ตรวจแปลง การเจริญเติบโต การะบาดแมลง

ศัตรูและวัชพืช 
 

23 ก.พ. 56 ตัดแปลงคร้ังท่ี 1 นาดํา เน้นข้าวท่ีเจริญนอกกอ ข้าวนก ถ่ายทอดโดยกลุ่ม 
3 มี.ค. 56 -รับการตรวจแปลงจากผู้แทน วษท.

สิงห์บุรี 
-ตัดแปลงคร้ังท่ี 2 นาดําและนาหว่าน
คร้ังท่ี 1 
 

-การทําเวที หมู่ละ3-5คน ไม่เกิน 
50คน 
-การขยายกลุ่ม 
-การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

รอวันนัดหมายใช้
หอประชุมหมู่บ้านเดือน
เมษายน 56 

8 มี.ค. 56 -ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0ท้ังนาดําและ
นาหว่าน 
-ตรวจแปลง 

ลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงร้อย
ละ50จากท่ีเคยใช้ 50-100 กก/ไร่ 

อัตรา 150 กก. 

17 มี.ค. 56 รับการตรวจเย่ียมจากผู้แทน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-แปลงเมล็ดพันธ์ุนาปี 105 และ 
กข 6 
-แปลงเมล็ดพันธ์ุหลัก กข 41 
-การแปรรูปผลิตผล 
-คู่buddy 
-war roomในพ้ืนท่ี 
-farmer shop 
-การปลูกผักและข้าวไร่อินทรีย์ 

-การติดตามผลผลิตช่วง
เก็บเกี่ยว 

26มี.ค. 56 ตรวจแปลง ตัดแปลงนาหว่านคร้ังท่ี2 ปัญหาข้าวนกและพันธ์ุปน เดิมเคยปลูก พิษณุโลก2 
ปทุมธานี สุพรรณบุรี 
ข้าวญี่ปุ่น(เอกชน) 

30 มี.ค. 56 ตรวจแปลง พบแมลงสิง และหนอนกอ  -การสํารวจโดยใช้สวิง อัตราเกิน 3
ตัว/ตร.ม. และใช้ไฟสํารวจตัวแก่
หนอนกอข้าว  

-พบการระบาดของแมลง
สิงจํานวนมากในระยะ
ออกดอก 
-กลุ่มผู้เรียนมีปัญหา
ถกเถียงเรื่องการใช้
สารเคมีกับสารธรรมชาติ 
-หนอนกอมีการระบาดไม่
มาก(ข้าวหัวหงอก) 

31 มี.ค. 56 ตัดหญ้าและพ่นน้ําส้มควันไม้ ติดตามประเมินช่วง10.00น.และ     การระบาดลดลงจากเดิม 
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วัน เดือน ปี กิจกรรมปฏิบัติ การนิเทศ หมายเหตุ 
15.00น. 

1-2 เม.ย.56 ตัดแปลงคร้ังท่ี 3 ท้ังนาดํา และนา
หว่าน 

-แปลงนาดํามีข้าวปนในกอ สังเกต
จากการออกดอกก่อน ความสูง
ของดอก การตั้งทํามุมของใบธง 
ความยาวใบ สีใบ(ดูส่องกับแสง
ช่วง7-8โมงเช้า) 
-ปัญหานาหว่านมีพันธ์ุปนมากจน
เห็นชัดเจน เช่น ใบงอ ใบฉาก ใบ
ยาว มีการกระจายตัวร้อยละ40
ของพ้ืนท่ี รอระยะข้าวน้ํานม 50%
จึงกําจัด 

ประเมินน่าจะเป็นข้าว
พันธ์ุสุพรรณบรีุหรือ
ปทุมธานี 

5 เม.ย. 56 รับการตรวจเย่ียมจากครูพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ฯวิทยาเขต ชุมพร 

-การรู้จักพันธ์ุ 
-จุดประสงค์การทํา 
-เปรียบเทียบการใช้สารเคมีและ
สารสกัดธรรมชาติ 
-การจัดการพันธ์ุหลัก 
-การคัดรวง ความยาวรวง จํานวน
รวง จํานวนเมล็ด ขนาดเมล็ด 

-ประสบการณ์ตรง 
-จุดอ่อนของการรวมกลุ่ม
กับความคาดหวัง 

7 เม.ย. 56 ตรวจแปลง ให้พ่นน้ําส้มควันไม้ ยังพบการระบาด ให้ตัดหญ้าคัน
นาเพิ่มเติม 

-แปลงนาหว่านต้ังท้อง 

8 เม.ย. 56 พ่นน้ําส้มควันไม้แปลงนาดําและนา
หว่าน 

ป้องกันการระบาดซํ้า -สํารวจแมลงโดยใช้สวิงไม่
พบ 

17 เม.ย.56 -ตรวจแปลง ตัดหญ้า ประเมินการเก็บ
เกี่ยวนาดํา 
- แปลงนาหว่านออกดอกร้อยละ85 

-การตัดพันธ์ุปนแปลงนาดําและ
ข้าววัชพืช(ข้าวนก) ประมาณวันท่ี
28-30เม.ย.56 
-ข้าวท่ีแก่ก่อนมีการร่วงจากการใช้
มือสัมผัส 

-ข้าวปทุมธานี 
 
 
-แปลงตกกล้ามีน้ําหนักดี
(รวงสวย) 

28 เม.ย.56 -เก็บเกี่ยวแปลงนาตะกร้า คัดเลือกและเก่ียวคอรวง คนละ6
กก.พร้อมคู่บัดด้ีตรงตามพันธ์ุ
ลักษณะใบ 
จํานวนการแตกกอ ความยาวรวง 
จํานวนเมล็ด ลักษณะเมล็ด 

ต้องใช้เวลามากเนื่องจาก
เกษตรไม่คุ้นเคย 

30 เม.ย.56 -เก็บเกี่ยวแปลงนาดํา รถเก็บเกี่ยวล้างท้องรถก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ยว ได้น้ําหนักสด 
3,776 กก. ตากลานบ้านพิมพรรณ 

ยังมีสิ่งเจือปนมาก ได้แก่ 
เศษต้นข้าว ดินและก้อน
หิน 

2 พ.ค.56 เก็บเกี่ยวเพ่ิมเติมแปลงตะกร้า ฟาดข้าวในแปลงตะกร้าข้าวพันธ์ุ
บรรจุถุงตาข่าย เขียนชื่อพันธ์ุ ว/

เกษตรกรยังไม่คุ้นเคย
เนื่องจากเคยชินกับการ
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วัน เดือน ปี กิจกรรมปฏิบัติ การนิเทศ หมายเหตุ 
ด/ป แขวนในท่ีร่ม และทําความ
สะอาดข้าวพันธ์ุกําจัดสิ่งปลอมปน 
ข้าวลีบ  

ขายสดมีการชวนคู่บัดด้ี
มาปฏิบัติร่วม เกิดจาก
เรียนรู้ร่วมกัน 

3พ.ค.56 ทําความสะอาดข้าวพันธ์ุ ประชุมเร่ืองการจัดจําหน่ายและ
สุ่มคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุจํานวน 200
เมล็ดเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและ
รับรองพันธ์ุจากหน่วยงานราชการ 

ติดต่อพ่อค้าในท้องถ่ิน
เนื่องจากยังไม่มีตราสินค้า
และ 

7 พ.ค.56 ประชุมกลุ่มการจัดทําเวที การถ่ายทอดความรู้กับคู่บัดด้ี 
สะท้อนบทเรียน 1-14 

จํานวน 6 หมู่บ้านไม่เกิน 
30คน  

13 พ.ค.56 เวทีชุมชน การรวมกลุ่ม ความเชื่อมโยงของ
งานท่ีเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ร่วมกัน 
การลดต้นทุนการผลิต นวัตกรรม 

วิทยากรจาก วษท.สิงห์บุรี
และ สกว 

 

สรุปผลการดําเนินโครงงาน 
 การดําเนินโครงงานการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 41 ในปี 2556 ได้ผลผลิต 3776 กิโลกรัม                
เพ่ิมจากปีก่อน 2920 กิโลกรัม จําหน่ายได้กิโลกรัมละ 20 บาท จากเดิมยอดขายเป็นข้าวสดได้กิโลกรัมละ 8 
บาท มีส่วนต่างเป็นรายได้ 21,878 บาท จึงมีข้อสรุปบทเรียนโครงงานการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 41 ว่า เป็น
อีกแนวทางหน่ึงซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้แก่ชาวนา อีกทั้ง ยังช่วยเสริมให้ชาวนามีความพิถีพิถันในการทํานามากขึ้น 
จึงจะพัฒนาไปเป็นชาวนามืออาชีพ 
 อย่างไรก็ตามนโยบายรับจํานําข้าวรัฐบาล ปี 2557 ประกาศว่า ไม่รับจํานําข้าวพันธ์ุ กข 41 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลกระทบของนโยบายรัฐที่มีต่อชาวนาอีกประการหน่ึง 

 
 
 

6. ภาพกิจกรรมโครงงานและการเรียนการสอนในพืน้ที่ 
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3.2.2 พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

1.) ข้อมูลสถานการณพ์ื้นที่จังหวัดมหาสารคามพืน้ฐานบา้นหนิลาด 
 (1) ที่ต้ัง/ลักษณะภูมิประเทศ/ลักษณะภูมิอากาศ/ธรณีวิทยาของพื้นที/่สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และทรัพยากรทางธรรมชาติ 
  ที่ต้ัง บ้านหินลาด มีพ้ืนที่ 2,219 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี  
    ทิศเหนือ  ติดกับบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลแวงน่าง  
      อ.เมืองมหาสารคาม 
    ทิศใต้   ติดกับบ้านกุดแคน ตําบลหนองโน 
      อ.เมืองมหาสารคาม 
    ทิศตะวันตก  ติดกับลําห้วยคะคาง 
    ทิศตะวันออก ติดกับบ้านแวงน่าง ตําบลแวงน่าง 
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      อ.เมืองมหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7 แผนที่ตําบลบ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
 
   ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 130 เมตร 
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทําการเกษตรเพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์  
  ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน ในฤดูร้อนจะมี
อุณหภูมิสูงประมาณ 39.0 - 42.0 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดตํ่ามากประมาณ 5.0 - 12.5 
องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณช่วงเดือนตุลาคม มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย
ประมาณ 1,200 - 1,400 มิลลิเมตรต่อปี 
   ธรณีวิทยาของพื้นที่ ประกอบด้วยช้ันดินตะกอนที่สะสมในยุคควอเทอร์นารี และถูก
รองรับด้วยช้ันหินผุในหมวดหินมหาสารคามที่มีอายุในช่วงยุคครีเตเชียตอนปลาย (Upper Cretaceous) ซึ่ง
สามารถอธิบายลักษณะของช้ันดินตามสภาวะแวดล้อมการตกตะกอนได้ดังน้ี 
  -  ตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวจากการพัดพาโดยลมหรือดินลมหอบ (Loess) ลักษณะ
ช้ันดินประกอบด้วย ดินทรายขนาดเม็ดละเอียด สีนํ้าตาลอ่อนถึงเหลืองอ่อนปนทรายแป้ง และมีดินเหนียวปน
บ้างแต่มีปริมาณน้อย เกาะกันอยู่หลวม ๆ ไม่อัดแน่น ความหนาของช้ันดินลมหอบประมาณ 6 - 9 เมตร 
  -  ดินศิลาแรงหรือดินลูกรัง (Laterite) พบช้ันดินศิลาแรงปนกรวด (Gravelly 
Laterite) เป็นช้ันที่วางตัวอยู่ด้านล่างช้ันดินลมหอบและพบบริเวณส่วนบนของช้ันกรวดอายุ ประกอบด้วยดิน
ตะกอนที่มีขนาดเม็ดเท่าเม็ดกรวดปนทรายและดินเหนียวมีสีสนิมเหล็ก ความหนาที่พบประมาณ 1.5 เมตร 
  -  ช้ันหินผุในหมวดหินมหาสารคาม (Weathered Mahasarskham) มีอายุอยู่ในยุคครี
เตเชียสตอนปลาย (Upper Cretaceous) ประกอบด้วยหินทรายแป้ง (Non Resistant Siltstone) มีสีนํ้าตาล
แดงถึงแดงเข้ม และหินทราย (Non Resistant Sandstone) สีนํ้าตาลแดง โดยพบต้ังแต่ความลึก 8 - 10 เมตร
ลงไปจนกระทั่งที่ระดับความลึกประมาณ 20 เมตร  
 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติ  
  - แหล่งนํ้า ใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรจากนํ้าฝน และจากลําห้วยคะคาง 
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 - พ้ืนที่สาธารณะ มีพ้ืนที่ป่าชุมชนใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนซึ่งร่วมกันปลูกไว้ใช้
สอย จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่สํานักสงฆ์ 60 ไร่ และพ้ืนที่ดอนปู่ตา 50 ไร่ มีลักษณะเป็นป่าเต็งรังหรือป่าโคก 
(Dry Dipterocarp Forest) เป็นป่าทุติยภูมิ (Secondary Forest) ที่เคยผ่านการบุกรุกทําลายมาก่อน เป็นป่า
โปร่ง ต้นไม้กระจายตัวกันค่อนข้างถี่ พันธ์ุไม้ขนาดใหญ่มีขนาดไม่โตมากนัก สูงประมาณ 5 - 12 เมตร เป็นป่าที่
มีการผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง มีพันธ์ุไม้ยืนต้นในพ้ืนที่อาทิเช่น ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้เต็ง ไม้รัง มะกอกเกลื้อน ส่วน
ไม้พ้ืนล่างประกอบด้วยพันธ์ุไม้ที่มีการปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศที่แห้งแล้ง และเกิดไฟป่าเป็นประจํา เช่น 
เห็ด ไผ่เพ็ก  หญ้าคา  ก้นครก กระเจียวแดง กระเจียวขาว และอีลอก  เป็นต้น  
 

 มีเห็ดเกิดเกือบตลอดทั้งปี โดยจะให้ผลผลิตมากในช่วงฤดูฝน คือช่วงเดือนมิถุนายนถึง
เดือนพฤศจิกายน ส่วนฤดูอ่ืน ๆ จะมีเห็ดออกหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนท่ีตก กล่าวคือ เห็ดส่วนมากจะออก
หลังฝนตกประมาณ 2 - 3 วัน โดยปกติเห็ดจะออกซ้ําพ้ืนที่เดิม แต่เห็ดบางชนิดมีระบบนิเวศท่ีเฉพาะเจาะจง 
เช่น เห็ดตับเต่า เห็นระโงก เห็ดตะไคล เห็ดแดง เห็ดนํ้าหมาก และเห็ดถ่าน  
 

  สัตว์ป่าในพ้ืนที่มีไม่มากนักเน่ืองจากการบุกรุกพ้ืนที่และสภาพพ้ืนที่ป่าไม่กว้างมากนัก 
สัตว์ป่าที่พบส่วนมากเป็นสัตว์ขนาดเล็กได้แก่ หนู แย้ ก้ิงก่า อ่ึงอ่าง กบ เขียด งู พังพอน และนกชนิดต่าง ๆ 
นอกจากสัตว์ป่าแล้วแมลงยังเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศภายในพ้ืนที่ 
 
 
 
 

 (2) ข้อมูลพืน้ฐาน/พันธุ์ข้าว /ฤดูการเพาะปลูก 
  ข้อมูลพื้นฐาน 
  มีประชากรท้ังสิ้น 325 คน จํานวนครัวเรือน 76 ครัวเรือน (ตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 3 
ครัวเรือน) พ้ืนที่ทางการเกษตร ประมาณ 1,700 ไร่ 
   พันธุ์ขา้ว 
    นาปี ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวจ้าว)และ กข. 6 (ข้าวเหนียว) 
    นาปรัง ชัยนาท 1 (ข้าวจ้าว)และ กข. 10 (ข้าวเหนียว) 
   ฤดูกาลเพาะปลูก 
    นาปี เดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 
    นาปรัง เดือน ธันวาคม ถึง พฤษภาคม 
 

  กลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกรรมทํานาแวงน่าง กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าบ้านหินลาด อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาชีพ เลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน/ไก่ไข่ เลี้ยงกบ เลี้ยงหมูป่า 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น (นายสุทัศน์  แสนศรี) ด้านงาน
ฝีมือ ต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างป้ัน ช่างแกะ หัตถกรรม จักสาน ทอผ้า (นายสายัณห์  แสงบุญ 
นางอ่อนจันทร์  เขียวศรี,นายอํานวย  ไชยพิทา) ด้านการเกษตร เช่น เพาะปลูก ขยายพันธ์ุ ปรับใช้เทคโนโลยี 
(นายบุญมี  บุตรราช,นายทองดี  อุทัยนาง,นางสัมฤทธ์ิ  กองมณี) ด้านความเช่ือ ประเพณี โหราศาสตร์ ไสย
ศาสตร์ (นายใบ  โคช่วย,นายสุทัศน์  แสนศรี) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร/ชุมชน (นายพิชิต  รัตเจริญ,
นางศศิธร  คํารินทร์,นายบุญช่วย  ศรีโยวัย, นางอ่อนจันทร์  เขียวศรี)  
 ประเพณี วัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับวิธีชีวิตและการทาํนา 
  - ประเภณี ฮีต 12 
   เดือนอ้าย  บุญเข้ากรรม  เดือนย่ี  บุญคูณลาน 
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  เดือนสาม บุญข้าวจี ่  เดือนสี่   บุญพระเวส 
  เดือนห้า บุญสงกรานต์ เดือนหก    บุญบ้ังไฟ 
  เดือนเจ็ด บุญซําฮะ  เดือนแปด   บุญเข้าพรรษา 
  เดือนเก้า  บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ   บุญข้าวสาก 
  เดือนสิบเอ็ด   บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง   บุญกฐิน 
 - พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการทํานา เลี้ยงตาแฮก  
 

 
 
 
  
 

2.) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ในพืน้ที ่
 ครูพ้ืนที่ : ดร.สมบัติ  ฤทธิเดช 

 ชาวนาจํานวน 16 คน ได้แก่ 
 

   
ดวงเดือน ชุมแสง 

อายุ 53 ปี 
เต็มตา แก้วหาร 

อายุ 52 ปี 
บัวไร ชุมแสง 
อายุ 55 ปี 

   

   
บุญมาก รัตน์เจริญ 

อายุ 71 ปี 
เบา แพนสมบัติ 

อายุ 60 ปี 
ใบ โคช่วย 
อายุ 82 ปี 
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พจนีย์ ขันชาลี 
อายุ 35 ปี 

พรรณนี ป้องสงคราม 
อายุ 41 ปี 

พิชิต รัตน์เจริญ 
อายุ 41 ปี 

 
 
 

   
มณี มนาคม 
อายุ 57 ป ี

รําพึง เขียวศรี 
อายุ 50 ป ี

ลําแพน แสนบุญ 
อายุ 54 ป ี

   

   
วันดี โคช่วย 
อายุ 70 ป ี

สมใจ อุทัยกุง 
อายุ 62 ป ี

อ่อนจันทร์ เขียวศรี 
อายุ 53 ปี 
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 อํานวย ไชยทิพา 
อายุ 53 ปี 

 

 
 
 

 
3.) สรุปผลการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

ต.บ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
หน่วยเรียนท่ี 1 การเข้าและ
เข้าถึงบริบทความเชื่อมโยงใน
การประกอบอาชีพ 
“การเข้าถึงอาชีพ” 
 

 หลักสูตรชาวนามือ
อาชีพ 
 บ ท ค ว า ม  “ ภ า พ
สะท้อนชาวนา ไทยใน
ปั จ จุ บั น ” ข อ ง  น ส พ .
ประชาชาติธุรกิจ 
 แผนภาพ  “แนวคิด
การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
 วีดีทัศน์เกี่ยวกับเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตั ว อ ย่ า ง ช นิ ด ข อ ง
สารเคมีทางการเกษตร 
 พืชท้องถ่ิน ได้แก่ผัก
ตาลปัตรฤาษี(ผักคันจอง 
ผักพาย)   

 ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
สื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ให้
ผู้เรียนอภิปรายผลร่วมกัน
โดยกําหนดประเด็น “การ
พัฒนาอย่างย่ังยืนโดยอาศัย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการประยุกต์ใช้สําหรับ
อาชีพชาวนา” 
 

ค รู พ้ื น ท่ี ใ ช้ วิ ธี ก า ร
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน คือ 
- ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม ส น ใ จ
สามารถเล่า และอธิบาย
หลังจากร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ในหัวข้อท่ีต้ังประเด็น
ได้  
- การประเมินผลผู้เรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

หน่วยเรียนท่ี 2 การมององค์รวม
ระหว่างความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพกับการดําเนิน
ชีวิต  “เข้าใจชีวิต เห็น คิด ทํา 
มองรอบด้านอย่างสมดุล” 
 

 สื่อการเรียนรู้หลักสูตร
ชาวนามืออาชีพ 
 ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ มี
ค วามรู้ ด้ าน วัฒนธรรม
ประเพณี  วิถีชีวิตด้ังเดิม
ของชุมชน 

 ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประกอบการเรียนรู้   
 ครูพ้ืนท่ีนําเสนอข้อดีของ
การศึกษาวัฒนธรรมการ
ดําเนินชีวิตประกอบอาชีพ
ข อ ง ชุ ม ช น ร ว ม ท้ั ง ก า ร

 ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร
สังเกตว่าผู้ เรียนมีความ
สนใจสามารถเล่าและ
อธิบายหลังกิจกรรมการ
เ รี ยน รู้ ใน เ รื่ อ ง  “การ
ดําเนินชีวิตและอาชีพใน
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ต.บ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
 สื่อการเรียนรู้สิ่งมีชีวิต
บนผิ ว ดิ น  โ ด ย ใ ช้ ก า ร
เรียนรู้จากแปลงนาท่ีเผา
ตอซังและไม่เผาตอซัง น้ํา 
ถุงพลาสติก เชือกฟาง 

วางแผนชีวิต  
 ปฏิทินชีวิตในแต่ละรอบ
การผลิต  
 ให้ผู้ เรียนได้อภิปรายผล
จากการเรียนรู้ร่วมกันตาม
ประเด็นคือ 
- การดําเนินชีวิตและอาชีพ
ในรอบ 1 ปี 
- ปฏิทินการทํานาในรอบ 1 
ปี 
- เป้าหมายของกลุ่ม 
 กิ จ ก ร รม เส ริ ม คื อ ก า ร
เรียนรู้สิ่งมีชีวิตบนผิวดิน 

รอบ 1 ปี”   
 การประเมินผลผู้เรียนอยู่

ในระดับ “ปานกลาง”  

หน่วยเรียนท่ี 3 “โภชนาการ 
สิ่งแวดล้อม สู่สุขภาวะท่ีดี” 
 

 เอกสารประกอบการ
เรียนรู้ “สื่อการเรียน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 
 สื่อการทําน้ํายาล้างจาน
ปลอดสารเคมีในครัวเรือน 

 ใ ห้ ผู้ เ รี ย น นํ า ผ ล จ า ก
การศึกษาจากิจกรรมเสริม
หน่วยการเรียนรู้คร้ังท่ีผ่าน
มาเรื่องของสิ่งมีชีวิตบนผิว
ดินมาแลกเปลี่ยนเรียน รู้
ร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วิ ท ย า ก ร พิ เ ศ ษ จ า ก
สํานักงานเกษตรจังหวัดให้
ข้อมูลภายในบทเรียนและ
ให้ผู้ เ รียนไ ด้อภิปรายผล
ร่วมกันในประเด็น 
- วิ ธีการเลือกบริโภคผัก
ปลอดสาร 
- วิธีการสังเกตสิ่งมีชีวิตบน
ผิว ดิน  ในแปลงนา  และ
สิ่งแวดล้อมในแปลงนา 
- เรียนรู้การใช้ชีวิตเพ่ือสุข
ภาวะท่ีดี 
 กิจกรรมเสริมบทเรียนคือ
การทําน้ํายาลางจานปลอด
สารเคมีในครัวเรือน 

 สังเกตจากผู้เรียนให้ความ
สนใจสามารถเล่าและ
อ ธิ บ า ย กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรู้ได้   

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 

หน่วยเรียนท่ี 4 “การเรียนรู้ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือรู้เท่าทัน” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” และตัวอย่างสื่อ
ต่างๆ เช่น ใบปลิว โบว์ชัว

 ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประกอบการเรียน 
 ครู พ้ืน ท่ียกตัวอย่างสื่ อ
ต่างๆ และเหตุการณ์ต่างท่ีท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบันท้ังด้านลบ

 สังเกตจากผู้เรียนมีความ
สนใจสามารถเล่าและ
อ ธิ บ า ยห ลั ง จ า ก ร่ ว ม
กิจกรรมการเ รียน รู้ ใน
เร่ืองของ “การพิจารณา
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เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
สิ น ค้ า  ห นั ง สื อ พิ ม พ์ 
ข่ า ว ส า รทา งสื่ อ ต่ า ง ๆ 
(โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ 
วิทยุ อินเตอร์เน็ต) 

และด้ านบวก  ใ ห้ผู้ เ รียน
อภิปรายร่วมกันในประเด็น 
- การเข้ า ถึงแหล่ ง ข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ 
- การวิเคราะห์กลั่นกรอง 
ใช้ข้อมูล และสื่อสารบอก
เล่าต่อได้อย่างเหมาะสม 

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมา
เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน
และตนเอง”  

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 5 “การบริหาร
ความเสี่ยงในอาชีพและชีวิต” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 

 ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร 
 ค รู พ้ื น ท่ี แ ล ะ ผู้
ประสานงานยกตัวอย่าง
ชนิดความเสี่ยงในลักษณะ
ต่ า งๆ  และอ ภิปรายผล
ร่วมกันตามประเด็น 
- ความเสี่ยงในสถานการณ์
ต่างๆที่มีต่ออาชีพและการ
ดํารงชีวิต 
- การวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลสภาพแวดล้อมท่ีส่งผล
ต่อความเสี่ยงต่อการทํานา 
- มี ทักษะในการบริหาร
ความเสี่ยงในสถานการณ์
ต่างๆ 
 กิจกรรมเสริมบทเรียนคือ
การ ทําปุ๋ ยห มักจากวัส ดุ
เหลือใช้ในทุ่งนา 
 

 ผู้ เ รียนสามารถอธิบาย
หลังจากร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ในเรื่อง “แนวทาง
ลดความเสี่ยงในการทํา
นา” 

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ ดี” 
ผู้ เ รียนสามารประเมิน
ความเสี่ยงจากการใช้ชีวิต
แ ล ะ ค ว า ม เ ส่ี ย ง ใ น
กระบวนการผลิตได้ 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 6 “มีค่านิยม รักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 

 ผู้ เ รียนศึกษาบทความ
และข้ อ มู ลจ าก เ อกสา ร
ประกอบการเรียน 
 ครูพ้ืนท่ีเปิดประเด็นให้
ผู้ เ รียนได้ถ่ายทอดข้อมูล 
แ ล ก เ ป ล่ี ย น  อ ภิ ป ร า ย
ร่วมกันในประเด็น 
- ฮีต 12 (ประเพณีท้ัง 12 
เดือน) คอง 14(หลักธรรม
ในการคลองบ้านครองเรือน 
14 ประการ) 
- ปราช ญ์ช า วบ้ า น ด้ าน

 สังเกตจากผู้เรียนมีความ
สนใจ  สามารถ เล่ าและ
อธิบายหลังกิจกรรมการ
เ รียนรู้ เ ร่ื อ ง  “ประ เพณี
วัฒนธรรมท่ีมีในหมู่บ้านมา
ประยุกต์ดัดแปลงหลังจาก
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ใน
เร่ือง “ประเพณีวัฒนธรรม
ท่ีมีในหมู่บ้านมาประยุกต์
ดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย
อย่างมีคุณค่าและให้เกิด
ประโยชน์" 
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เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
ค ว า ม เ ชื่ อ  ป ร ะ เ พ ณี 
วัฒนธรรม (ฮีต คอง) ช่วย
สรุปและให้ข้อมูล ยืนยัน
ข้อมูลและรายละเอียดของ
พิธีกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง 

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้ เ รียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 7 “ร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมแบ่งปัน เพ่ืออาชีพและ
การดําเนินชีวิตท่ีดีกว่า” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 

 ผู้ เ รียนศึกษาบทความ 
และข้ อ มู ลจ าก เ อกสา ร
ประกอบการเรียน 
 ผู้ เ รี ยน ถ่ายทอดข้อมูล 
แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ร่วมกันในประเด็น  
- รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ รู ป แ บ บ
ลักษณะของความร่วมมือท่ี
ดีภายในกลุ่ม ปัจจัยท่ีเอ้ือ
ต่อความสํา เ ร็จของการ
ดําเนินงาน แนวทางปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีของกลุ่ม 

 สั ง เ ก ต จ า ก ผู้ เ รี ย น 
สามารถเล่าอธิบายหลังจาก
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ใ น เ รื่ อ ง 
“รูปแบบลักษณะของความ
ร่ ว ม มื อ ท่ี ดี ภ า ย ในกลุ่ ม
ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จ
ของการดําเนินงานกลุ่ม 
แนวทางปฏิบัติตามหน้าท่ี
ของกลุ่ม”  
 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้ เ รียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 8 “ชีวิตท่ีเลือกได้
บนเส้นทางโซ่อุปทาน” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 

 ให้ผู้เรียนศึกษาบทความ 
และข้ อ มู ลจ าก เ อกสา ร
ประกอบการเรียน 
 ครูพ้ืนท่ีนําเสนอห่วงโซ่
อุปทานการค้าข้าว และชี้
ตําแหน่งของสมาชิกในห่วง
โซ่อุปทานการค้าข้าวและให้
ผู้ เ รี ย น ร่ วมอ ภิป ร าย ใน
ประเด็น  
- การเรียนรู้ห่วงโซ่อุปทาน
ก า ร ค้ า ข้ า ว แ ล ะ ศึ ก ษ า
ตําแหน่งของตนในห่วงโซ่
อุปทานการค้าข้าว 

 สั ง เ ก ต จ า ก ผู้ เ รี ย น 
สามารถเล่าอธิบายหลังจาก
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ใ น เ รื่ อ ง 
“ตําแหน่งของตนเองในห่วง
โซ่การค้าข้าว”  
 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้ เ รียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 9 “แผนการผลิต 
ฉลาดคิด ฉลาดทํา อย่างมีแบบ
แผนและยืดหยุ่น” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 
 ก า ร ทั ศ นศึ ก ษ า ก า ร
บริหารจัดการสวนมะม่วง
มหาชนก และวิทยากร
พิเศษ 

 ให้ผู้เรียนศึกษาบทความ
และข้ อ มู ลจ าก เ อกสา ร
ประกอบการเรียน 
 ครูพ้ืนท่ีเชื่อมโยงหน่วย
การเรียนรู้ท่ีผ่านมาเรื่องห่วง
โ ซ่ อุปทานกับหน่ วยการ
เรียนรู้ท่ี 9ว่าทราบตําแหน่ง
ของตนแล้ว  สิ่ ง ท่ีจํ า เป็น
ต่อไปในการเรียนรู้คือ การ
เรียนรู้ต้นทุนการผลิต และ

 สังเกตจากผู้เรียนมีความ
สนใจ สามารถเล่าอธิบาย
เร่ืองของ”วิธีการคํานวณ
ต้นทุน กําไร รู้วิธีการวาง
แผนการผลิต” 

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 
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ต.บ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
ให้ผู้ เรียนอภิปรายร่วมกัน
โ ด ย ค รู พ้ื น ท่ี แ ล ะ ผู้
ประสานงานช่วยดูแลให้
คําแนะนํา  ประเด็น 
- รู้ วิ ธีการคํานวณต้นทุน 
กําไร รู้วิธีการวางแผนการ
ผลิต 
 ศึกษาการบริหารจัดการ
สวนมะม่วงมหาชนก และ
แลกเป ล่ียนแนวคิดจาก
ประสบการณ์ เป็นหนี้นับ
ล้านมามีเงินเป็นล้าน ใน
ประเ ด็น  “การรู้ จั กจุด ท่ี
ตนเองยืนในห่วงโซ่อุปทาน 
และการวางแผนการผลิต” 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 10 “การเข้าถึง
แหล่งทุน” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 
 กิจกรรมทําขยะหอม
จากเศษผัก ได้แก่ เศษ
พืชผักสด น้ําตาลทราย
แดง น้ําขวดพลาสติก 
เปล่า 

 ให้ผู้เรียนศึกษาบทความ
และ ข้อ มูล ในหน่ วยการ
เรียนรู้ท่ี 10 จากเอกสาร 
 ครูพ้ืนท่ีแนะนําวิทยากร
พิ เ ศ ษ จ า ก ส ห ก ร ณ์
ก า ร เ ก ษ ต ร จั ง ห วั ด
มหาสารคามให้ผู้เรียนรู้จัก 
 

 สังเกตจากผู้เรียนมีความ
สนใจ สามารถเล่าอธิบาย
เร่ืองขอ “แหล่งเงินทุนใน
พ้ืนท่ี วิ ธีออมเ งิน  และ
การกู้ ยืมเงินต้องเป็นไป
เพ่ือการได้ผลตอบแทน” 

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 11 “การใช้ปัจจัย
การผลิตอย่างชาญฉลาด” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 

 ผู้ เ รี ยนศึกษาบทความ 
และ ข้อ มูล ในหน่ วยการ
เรียนรู้ท่ี 11 จากเอกสาร 
 ครูพ้ืนท่ีแนะนําวิทยากร
พิเศษจากสํานักงานเกษตร
จังหวัด ให้ความรู้เร่ืองเมล็ด
พัน ธ์ุ  การทําการ เกษตร
อินทรีย์ ปุ๋ยสั่งตัด และการ
ล ด ต้ น ทุ น จ า ก ปุ๋ ย เ ค มี 
หลังจากเรียนรู้จากวิทยากร
พิเศษแล้ว ผู้ เ รียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาตามประเด็น 
- เ รียนรู้ วิ ธี การ เก็บและ
คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าวไว้ใช้
เอง 
- วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้

 สังเกตจากผู้เรียนมีความ
สนใจ สามารถเล่าอธิบาย
เ ร่ืองของ  “ รู้จักการใช้
ห ลั ก ก า ร ผ ลิ ต อ ย่ า ง มี
หลักการ เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต” 

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 
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ต.บ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
ใช้ เอง  ลดการพึ่ งพาสาร
ปุ๋ยเคมี 
 กิจกรรมเสริมบทเรียนคือ 
เปลี่ยนยอด เสียบกิ่งมะม่วง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 “การผลิต
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 

 ให้ผู้เรียนศึกษาบทความ 
และข้ อ มู ลจ าก เ อกสา ร
ประกอบการเรียน 
 ค รู พ้ื น ท่ี ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
อภิปรายร่วมกัน 
- การเลือกเทคโนโลยี ท่ี
คุ้มค่าเหมาะสมกับตัวเองทํา
ให้ไม่เป็นหนี้ เช่นการไม่ซ้ือ
รถไถขนาดใหญ่ใช้การจ้าง
แทนจะถูกกว่า กว่าใช้การ
ไถกลบแทนการเผาฟางข้าว 
การใช้วิธีการถอนหญ้าแทน
การใช้สารเคมี พ่น ท่ี เป็น
ผลเสียต่อร่างกาย 
- การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน
ค ว า ม รู้ ใ น ก ลุ่ ม  มี ก า ร
วางแผนท่ีดีก่อนเลือกปลูก
พืชผักชนิดใหม่ท่ีเข้ามาใน
ชุมชนจะทําให้เกิดผลสําเร็จ 
เช่นการปลูกพืชผสมผสาน 
ปลูกพืชผักสวนครัวท่ีขายได้
ท่ีตลาด 

 สังเกตจากผู้เรียนมีความ
สนใจ สามารถเล่าอธิบาย
เร่ืองขอ “ความทันสมัย 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
เ ลื อ ก เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีนาของ
ตน” 

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 “การเก็บ
เกี่ยวและการเก็บรักษาอย่างมี
คุณค่า” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 

 ครูพ้ืนท่ีให้ผู้ เ รียนศึกษา
บทความ และข้อมูลจาก
เอกสารประกอบการเรียน 
 ครูพ้ืนท่ียกตัวอย่างการ
เก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวท่ีมี
ความเหมาะสมและผลผลิต
ท่ีคงคุณภาพและเพ่ิมมูลค่า
ของผลผลิต ตัวอย่างเช่น 
การศึกษาดูงานศูนย์ข้าว
คุณธรรม  ฯลฯ  จาก น้ัน
อ ภิ ป ร า ย ผ ล ร่ ว ม กั น ใ น
ประเด็น 
- ถ้าเราจะขายข้าวจะต้องดู

 สังเกตจากผู้เรียนมีความ
สนใจ สามารถเล่าอธิบาย
เ ร่ืองขอ  “การผลิต ไ ด้
อย่างเหมาะสม และรู้เท่า
ทันเพ่ือประโยชน์สูงสุด
หลังการเก็บเกี่ยว” 

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 
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ต.บ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
ช่วงเวลา เพราะว่าราคาข้าว
ไ ม่ แ น่ น อ น ข้ึ น อ ยู่ กั บ
ช่วงเวลา ช่วงต้นท่ีข้าวยังไม่
มากข้าวจะมีราคาสูง ช่วง
กลางท่ีข้าวออกมาเยอะข้าว
จะมีราคาถูก ข้าวจะมีราคา
แพงอีกคร้ังตอนท่ีข้าวเริ่ม
หมดช่วงปลาย 
- การตากข้าวหลังการเก็บ
เกี่ยวให้ข้าวแห้ง ความชื้น
น้ อ ย จ ะ ข า ย ไ ด้ ร า ค า ดี
มากกว่าข้าวท่ีมีความชื้นสูง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14 “บนเส้น 
ทางระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็น
ธรรม” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 

 ครูพ้ืนท่ีให้ผู้ เ รียนศึกษา
บทความ และข้อมูลจาก
เอกสารประกอบการเรียน 
 ครูพ้ืนท่ีบรรยายเก่ียวกับ
ระบบการค้าโดยยกตัวอย่าง
โรงสีเจียเม้ง  จังหวัดศรีสะ
เกษท่ีสมาชิกเคยไปศึกษาดู
งาน รวมทั้งระบบการค้า
ข้าวแบบต่างๆ โดยชี้ให้เห็น
และเน้นถึงการพ่ึงพาตนเอง
โดยการแปรรุเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
แล้วให้ผู้ เ รียนแลกเปล่ียน
และอภิปรายร่ วมกัน ใน
ประเด็น 
- การแปรรูปข้าวเองได้ จะ
ขายข้าวสารได้ราคาสูงกว่า
การขายข้าวเปลือก 
- การทํานาเลือกปลูกพันธ์ุ
ข้าวหายาก เช่น ข้าวก่ํา ข้าว
หอมมะลิแดงที่ไม่ค่อยมีคน
ทําจะทําให้ราคาสูงและมี
ความต้องการของตลาดมาก 

 สังเกตจากผู้เรียนมีความ
สนใจ สามารถเล่าอธิบาย
เร่ืองขอ “แนวทางในการ
ดําเนินงานร่วมกันเพ่ือให้
เกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้า
และได้รับความเป็นธรรม
ในการค้า” 

 ในการประเมินผลโดย
ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประเมินในระดับ “ดี” 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15 “เรื่อง
เรียนรู้และพัฒนา” 
 

 เอกสารประกอบการ
เ รี ยน  “สื่ อการ เ รี ยน รู้
ห ลั ก สู ต ร ช า ว น า มื อ
อาชีพ” 
 วิทยากรพิเศษจากศูนย์
เกษตรท่ีสูง อ.ภูเรือ จ.เลย 

 แบ่งกลุ่มออกเป็น3 กลุ่ม
ก ลุ่ ม ล ะ  5  – 6  คน  ใ ห้
ผู้เรียนศึกษาทนทวน และ
ถอดบทเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ต้ังแต่หน่วยท่ี 1 
– 1 4  จ า ก เ อ ก ส า ร
ประกอบการเรียน 

 ผู้เรียนมาเข้าร่วมเรียนรู้
ค รบ จํ านวน  1 6  ร า ย 
นอกจากน้ียังมีลูกหลาน
ของผู้ เ รียนมาเ ข้า ร่วม
เรียนรู้ด้วยอีกจํานวน 8 
ร า ย  ทํ า ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
บรรยากาศในห้องเรียนท่ี



77 

 

ต.บ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
 ศึกษาดูงานจากศูน ย์
เกษตรท่ีสูง อ.ภูเรือ จ.เลย 

 ผู้ เ รี ย น ถ อ ดบท เ รี ย น
ร่วมกัน  ถ่ ายทอด ข้อ มูล 
แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ร่ วมกั นจ ากประ เด็ น ใน
หน่วยเรียนท่ี 1 – 14 
 ผู้เรียนวาดภาพตนเองใน
อนาคตกับอาชีพชาวนา 
แล้วอธิบายให้สมาชิกทุกคน
ได้ร่วมรับฟัง 
 วิทยากรพิเศษจากศูนย์
เกษตรท่ีสูง บรรยายพิเศษ
และศึกษาดูงานภายในศูนย์
ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ท่ีได้
ท้ังหมดร่วมกัน 
 ทดสอบหลังจบหลักสูตร 
(post test) 

เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ในการประเมินผลโดย

ภาพรวมผู้เรียนผ่านการ
ประ เ มิน ในระ ดับ  “ ดี
มาก” 

 
พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามดําเนินการภายใต้ผู้ประสานงาน คุณเกินศักด์ิ  ศรีสวย และครู

พ้ืนที่ ดร.สมบัติ  ฤทธิเดช ในพ้ืนที่ตําบลบ้านหินลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีชาวนาเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 16 คน การทดลองใช้หลักสูตรดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – พฤษภาคม 
2556 พร้อมการดําเนินการโครงงาน “แปลงทดลองทํานาเกษตรปลอดภัย” มีข้อสรุปผลการดําเนินการดังน้ี 

ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ รวมถึงกระบวนทัศน์ในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ  โดยพบว่าผู้เรียนเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพมากขึ้น โดย
สังเกตได้จากการที่ผู้เรียนสามารถกําหนดแผนการผลิตข้าวของตนเองได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ รวมไปถึงการรับรู้และเรียนรู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งสามารถทําให้ตนเองมีแผนการผลิตที่
ปลอดภัยและมั่นคงทางอาหาร ทําให้ครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังน้ี 

1) การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้  ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ในการการใช้ชีวิตและการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น  โดยดูได้จากการที่ผู้เรียนสามารถกําหนดแผนการผลิตข้าวของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากน้ียังสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  รวมไปถึงการ
รับรู้ และเรียนรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเอง  ที่สามารถทําให้ตนเอง
มีแผนการผลิตที่ปลอดภัยและมั่นคงทางด้านอาหาร ทําให้ครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการทํานามากขึ้น  โดยดู
ได้จากการวางแผนการผลิตที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ได้มาซึ่งส่วนต่างหรือกําไรที่สูงขึ้น ความคุ้มทุน  
และที่สําคัญการไม่เป็นหน้ี  ซึ่งทําให้มองเห็นทัศนคติที่ดีขึ้น 

3) การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม  นอกจากผู้เรียน
จะมีความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตดังกล่าวแล้ว ผู้เรียนยังมีกระบวนทัศน์ในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตนเอง ปรับเปลี่ยนวิถีด้วยการหันกลับมาผลิตข้าวด้วยวิถีแบบด้ังเดิม  โดยการร่วมกันจัดต้ัง
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ศูนย์การเรียนรู้แปลงนาข้าวปลอดภัย ซึ่งนอกจากศูนย์การเรียนรู้น้ีจะเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนแล้ว ศูนย์การเรียนรู้ยังต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ให้แก่คนใน
ชุมชน  และที่สําคัญต้องการท่ีจะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่ลูกหลานเยาวชนในชุมชน  เพ่ือสืบทอดวิถีการ
ทํานาแบบด้ังเดิมนําไปสู่การกินดี อยู่ดี อาหารปลอดภัยมั่นคงแก่ตัวเองและชุมชน  จนทําให้เกิดความย่ังยืนใน
ชุมชนได้  ซึ่งความย่ังยืนน้ีจะดูได้จาก องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน่าง ซึ่งถือเป็นรัฐบาลท้องถิ่นให้
ความสําคัญและให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้น้ีด้วย 

4) การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ “แปลงนาข้าวปลอดภัย บ้านหินลาด” ได้สําเร็จ โดยมีการ
จัดทําโรงเรือนสําหรับทําปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง  จัดทําแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวปลอดภัย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ
ลดการใช้สารเคมีจํานวน 4 ไร่ 3 งาน จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าวทําให้เกิดภาคีเครือข่ายทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ ได้ร่วมมือกันทํางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหินลาดขึ้นมา  จนทําให้
ชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 

4.) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียน 
 

ช่ือผู้เรียน ก่อน-
หลัง 

ข้อที่ 
1 

ข้อที่ 
2 

ข้อที่ 
3 

ข้ที่ 
 4 

ข้อที่ 
5 

ข้อที่ 
6 

ข้อที่ 
7 

ข้อที่ 
8 

ข้อที่ 
9 

ข้อที่ 
10 

ข้อที่ 
11 

ข้อที่ 
12 

ข้อที่ 
13 

ข้อที่ 
14 

ข้อที่ 
15 

ข้อที่ 
16 

ข้อที่ 
17 

ข้อที่ 
18 

ข้อที่ 
19 

ข้อที่ 
20 

เฉล่ียรวม 

1) นายพิชิต   
รัตน์เจริญ 

ก่อน 4.00 3.00 4.00 
4.0
0 

3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.85 

หลัง 5.00 4.00 2.00 
5.0
0 

2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 2.00 4.00 3.70 

ผลต่าง 1.00 1.00 
-    

2.00 
1.0
0 

-    
1.00 

-    
2.00 

-    
1.00 

1.00 1.00 - 
-    

1.00 
1.00 

-    
1.00 

- 1.00 - 2.00 - 
-    

3.00 
-    

1.00 
-    0.15 

2) นางรําพึง  
เขียวศร ี

ก่อน 5.00 4.00 4.00 
4.0
0 

4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.65 

หลัง 5.00 4.00 3.00 
4.0
0 

3.00 2.00 2.00 5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00 4.00 3.50 

ผลต่าง - - 
-    

1.00 
- 

-    
1.00 

-    
3.00 

-    
2.00 

3.00 
-    

1.00 
2.00 

-    
1.00 

-    
2.00 

- - 1.00 1.00 - 2.00 
-    

3.00 
2.00 -    0.15 

3) นางเต็มตา  
แก้วหาร 

ก่อน 3.00 3.00 4.00 
3.0
0 

3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 2.00 3.60 

หลัง 5.00 4.00 3.00 
4.0
0 

3.00 2.00 2.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.55 

ผลต่าง 2.00 1.00 
-    

1.00 
1.0
0 

- 
-    

2.00 
-    

2.00 
2.00 1.00 1.00 - 

-    
1.00 

- - 
-    

1.00 
- 

-    
1.00 

- 
-    

2.00 
1.00 -    0.05 

4) นางพรรนี  
ป้องสงคราม 

ก่อน 5.00 5.00 5.00 
3.0
0 

5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.05 

หลัง 5.00 4.00 2.00 
5.0
0 

2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.35 

ผลต่าง - 
-    

1.00 
-    

3.00 
2.0
0 

-    
3.00 

-    
2.00 

-    
2.00 

1.00 
-    

1.00 
-    

1.00 
-    

1.00 
- 

-    
1.00 

-    
1.00 

-    
1.00 

- - - - - -    0.70 

5) นางมณี มนาคม 

ก่อน 5.00 5.00 5.00 
3.0
0 

4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 2.00 5.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.85 

หลัง 4.00 4.00 2.00 
5.0
0 

3.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 2.00 3.00 3.60 

ผลต่าง 
-    

1.00 
-    

1.00 
-    

3.00 
2.0
0 

-    
1.00 

-    
2.00 

-    
1.00 

2.00 1.00 2.00 
-    

2.00 
1.00 

-    
2.00 

- 1.00 1.00 1.00 - 
-    

1.00 
-    

2.00 
-    0.25 

6) นางสมใจ  
อุทัยกุง 

ก่อน 5.00 5.00 5.00 
3.0
0 

5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.60 

หลัง 5.00 5.00 2.00 
5.0
0 

2.00 1.00 2.00 5.00 2.00 5.00 3.00 5.00 2.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 2.00 5.00 3.60 

ผลต่าง - - 
-    

3.00 
2.0
0 

-    
3.00 

-    
4.00 

-    
3.00 

2.00 
-    

2.00 
2.00 

-    
1.00 

2.00 
-    

1.00 
2.00 2.00 - 3.00 1.00 

-    
2.00 

3.00 - 

7) นางวันดี    
 โคช่วย 

ก่อน 5.00 5.00 4.00 
3.0
0 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.95 

หลัง 5.00 5.00 3.00 
4.0
0 

3.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 1.00 5.00 3.95 

ผลต่าง - - 
-    

1.00 
1.0
0 

-    
1.00 

-    
1.00 

-    
2.00 

1.00 1.00 1.00 
-    

1.00 
1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 

-    
3.00 

1.00 - 

8) นายใบ  
โคช่วย 

ก่อน 5.00 4.00 4.00 
3.0
0 

3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.55 

หลัง 4.00 3.00 2.00 
3.0
0 

4.00 1.00 2.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 3.30 

ผลต่าง 
-    

1.00 
-    

1.00 
-    

2.00 
- 1.00 

-    
2.00 

-    
2.00 

2.00 - - 
-    

1.00 
1.00 

-    
2.00 

1.00 
-    

1.00 
- - 2.00 

-    
1.00 

1.00 -    0.25 

9) นางบัวไร  
ชุมแสง 

ก่อน 4.00 4.00 4.00 
3.0
0 

4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.65 

หลัง 5.00 4.00 1.00 
5.0
0 

3.00 1.00 2.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 2.00 5.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 5.00 3.40 

ผลต่าง 1.00 - 
-    

3.00 
2.0
0 

-    
1.00 

-    
3.00 

-    
2.00 

2.00 1.00 2.00 
-    

1.00 
2.00 

-    
2.00 

1.00 
-    

1.00 
- 

-    
1.00 

-    
1.00 

-    
2.00 

1.00 -    0.25 

10) นางพจนีย์ 
 ขันชาลี 

ก่อน 5.00 5.00 4.00 
3.0
0 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 

หลัง 5.00 4.00 2.00 
5.0
0 

3.00 3.00 2.00 5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 4.00 3.35 

ผลต่าง - 
-    

1.00 
-    

2.00 
2.0
0 

-    
1.00 

-    
1.00 

-    
2.00 

1.00 - 1.00 
-    

1.00 
1.00 

-    
2.00 

2.00 
-    

2.00 
-    

1.00 
-    

2.00 
-    

1.00 
-    

3.00 
-    

1.00 
-    0.65 

11) นางอํานวย          ก่อน 4.00 4.00 4.00 3.0 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 



79 

 

ช่ือผู้เรียน ก่อน-
หลัง 

ข้อที่ 
1 

ข้อที่ 
2 

ข้อที่ 
3 

ข้ที่ 
 4 

ข้อที่ 
5 

ข้อที่ 
6 

ข้อที่ 
7 

ข้อที่ 
8 

ข้อที่ 
9 

ข้อที่ 
10 

ข้อที่ 
11 

ข้อที่ 
12 

ข้อที่ 
13 

ข้อที่ 
14 

ข้อที่ 
15 

ข้อที่ 
16 

ข้อที่ 
17 

ข้อที่ 
18 

ข้อที่ 
19 

ข้อที่ 
20 

เฉล่ียรวม 

ไชยทิพา 0 

หลัง 5.00 4.00 3.00 
4.0
0 

3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 5.00 2.00 3.00 1.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.30 

ผลต่าง 1.00 - 
-    

1.00 
1.0
0 

-    
1.00 

-    
2.00 

-    
2.00 

-    
1.00 

- 1.00 
-    

3.00 
-    

1.00 
-    

4.00 
- - 

-    
1.00 

1.00 1.00 
-    

2.00 
-    

1.00 
-    0.70 

12) นางอ่อนจันทร์ 
เขียวศร ี

ก่อน 3.00 4.00 5.00 
4.0
0 

4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 3.40 

หลัง 4.00 4.00 2.00 
4.0
0 

2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 5.00 3.10 

ผลต่าง 1.00 - 
-    

3.00 
- 

-    
2.00 

-    
2.00 

-    
2.00 

1.00 
-    

1.00 
1.00 

-    
1.00 

1.00 
-    

1.00 
1.00 

-    
1.00 

1.00 2.00 2.00 
-    

3.00 
- -    0.30 

13) นางลําแพน 
แสนบุญ 

ก่อน 3.00 3.00 3.00 
3.0
0 

3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 5.00 5.00 3.30 

หลัง 5.00 4.00 2.00 
4.0
0 

3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00 5.00 2.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.65 

ผลต่าง 2.00 1.00 
-    

1.00 
1.0
0 

- 
-    

1.00 
-    

2.00 
2.00 1.00 2.00 1.00 - 

-    
2.00 

2.00 
-    

2.00 
1.00 1.00 3.00 

-    
2.00 

- 0.35 

14) นางดวงเดือน 
ชุมแสง 

ก่อน 4.00 4.00 4.00 
3.0
0 

2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.40 

หลัง 3.00 4.00 2.00 
4.0
0 

2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 1.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.10 

ผลต่าง 
-    

1.00 
- 

-    
2.00 

1.0
0 

- 
-    

1.00 
-    

2.00 
1.00 

-    
1.00 

1.00 
-    

3.00 
1.00 

-    
2.00 

- 1.00 - 1.00 - 
-    

1.00 
1.00 -    0.30 

15) นางเบา แพน
สมบัต ิ

ก่อน 5.00 4.00 3.00 
4.0
0 

3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 3.45 

หลัง 5.00 5.00 3.00 
4.0
0 

3.00 3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.20 

ผลต่าง - 1.00 - - - - 
-    

2.00 
- 1.00 - 

-    
1.00 

-    
1.00 

-    
2.00 

-    
2.00 

1.00 2.00 
-    

1.00 
1.00 

-    
3.00 

1.00 -    0.25 

16) นายบุญมาก 
รัตน์เจริญ 

ก่อน 5.00 5.00 4.00 
4.0
0 

3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.90 

หลัง 5.00 5.00 2.00 
5.0
0 

3.00 3.00 2.00 5.00 2.00 5.00 1.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 3.00 4.00 3.70 

ผลต่าง - - 
-    

2.00 
1.0
0 

- - 
-    

2.00 
1.00 

-    
2.00 

2.00 
-    

3.00 
2.00 

-    
1.00 

1.00 1.00 1.00 
-    

2.00 
2.00 

-    
2.00 

-    
1.00 

-    0.20 

รวมเฉลี่ย 

ก่อน 4.28 4.06 4.11 
3.3
3 

3.56 3.89 4.06 3.33 3.61 3.67 3.61 3.72 3.56 3.83 3.61 3.33 3.50 3.17 4.06 3.78 3.70 

หลัง 4.72 4.17 2.28 
4.3
9 

2.72 2.11 2.17 4.67 3.67 4.67 2.44 4.17 2.22 4.28 3.56 3.67 3.78 3.89 1.94 4.06 3.48 

ผลต่าง 0.44 0.11 
-   

1.83 
1.0
6 

-   
0.83 

-   
1.78 

-   
1.89 

1.33 0.06 1.00 
-   

1.17 
0.44 

-   
1.33 

0.44 
-   

0.06 
0.33 0.28 0.72 

-   
2.11 

0.28 -   0.23 

 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนจากแบบสอบถามก่อนและหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรกของผู้เรียนคือ ข้อ 8 ข้อ10 และข้อ18 
ตามลําดับ รายละเอียดดังน้ี ข้อ 8 ชาวนาไม่มีทางเลือกมากนักในการขายข้าว เพราะยังไงก็ต้องขายให้เจ้า
ประจํา ข้อ 10 เงินออมของท่าน คือ เงินที่เหลือจากค่าใช้จ่าย และข้อ 18 โครงการรับจํานําข้าวเป็นประโยชน์
ต่อชาวนาอย่างแท้จริง 
 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ลดลงมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของผู้เรียนคือ ข้อ 19 ข้อ 7 ข้อ 3 
ตามลําดับรายละเอียดดังน้ี ข้อ 19 การทํานาอินทรีย์ไม่น่าจะเกิดผลดีต่อชาวนาเท่าใดนักข้อ 7 ท่านเช่ือใน
สุภาษิตที่ว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” มากกว่า “การพ่ึงพาและร่วมมือกันกับคนอ่ืน” และข้อ 3 รู้ทั้งรู้ว่าการใช้
สารเคมีย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปากท้องและรายได้ต้องมาก่อน 
 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นที่มีค่าใกล้เคียง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนคือ ข้อ 2 ข้อ 9 และข้อ 
15 รายละเอียดดังน้ี ข้อ 2 แม้ชาวนาจะเก่งอย่างไร ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเร่ืองตลาดก็คงไปไม่รอด ข้อ 9 การ

-
0.50 
1.00 
1.50 
2.00 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
4.50 
5.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ระ
ดับ

ขอที่

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของสมาชิกโรงเรียนลูกชาวนามหาสารคาม กอน-หลัง เขารวมหลักสูตร

กอน

หลัง
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วางแผนการทํานาก็สําคัญนะ แต่ตอนนี้ยังมีสิ่งอ่ืนต้องไปทําและสําคัญกว่า และข้อ 15 ความรู้สึกของท่าน คิด
ว่า การขายข้าวผ่านสถาบันเกษตรกรไม่แตกต่างจากการขายข้าวให้พ่อค้า 
 

 สรุปผลการทําแบบทดสอบก่อนเรียน (pre test) ให้ผู้เรียนทราบดังน้ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ก่อนเรียน 

ก่อนเรียน 
ประเด็น 

ความคิดเห็น 
1.  ท่านมีความรู้เร่ืองการทํานาในระดับท่ีไม่น้อยหน้าใคร 4.06 ดี 
2.  แม้ชาวนาจะเก่งอย่างไร ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเรื่องตลาดก็คงไปไม่รอด 2.38 ปานกลาง 
3.  รู้ท้ังรู้ว่าการใช้สารเคมีย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปากท้องและรายได้

ต้องมาก่อน  
2.81 ปานกลาง 

4.   การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ ถือเป็นหน้าท่ีและมีความสําคัญแม้จะต้อง
เสียเวลาและกระทบต่อการทํามาหากิน 

1.75 ต้องปรับปรุง 

5.  ความเสี่ยงในการทํานาเป็นเรื่องของชะตากรรมอะไรจะเกิดมันก็เกิด 3.38 ปานกลาง 
6.   ชาวนารุ่นใหม่ต้องใส่ใจในเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพราะวัฒนธรรมและการพ่ึงพา

มันไม่มีเหลือให้นึกถึงอีกแล้ว 
2.44 ปานกลาง 

7.  ท่านเชื่อในสุภาษิตท่ีว่า “ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน” มากกว่า “การพ่ึงพาและร่วมมือ
กันกับคนอ่ืน” 

2.81 ปานกลาง 

8.  ชาวนาไม่มีทางเลือกมากนักในการขายข้าว เพราะยังไงก็ต้องขายให้เจ้าประจํา 2.56 ปานกลาง 
9.  การวางแผนการทํานาก็สําคญันะ แต่ตอนนี้ยังมีสิ่งอ่ืนต้องไปทําและสําคัญกว่า  2.94 ปานกลาง 
10. เงินออมของท่าน คือ เงินท่ีเหลือจากค่าใช้จ่าย 1.50 ต้องปรับปรุง 
11. แม้ว่าการใช้ปุ๋ยและสารเคมี จะทําให้ต้นทุนการทํานาสูง แต่ชาวนาก็ไม่มี

ทางเลือกอ่ืน 
3.69 ดี 

12. ไม่เคยรู้เลยว่าข้าวท่ีเราขายไปแล้ว มันไปไหนต่อหรือไปอยู่ในมือของใครบ้างและ
ใครคือผู้บริโภคคนสุดท้าย 

2.63 ปานกลาง 

13. ถ้าให้ชาวนามาลงรายละเอียดเรื่องการเก็บเกี่ยว เก็บรักษาข้าวเพื่อรักษาคุณภาพ
ข้าว เห็นทีจะทําได้ยาก  

2.88 ปานกลาง 

14. แม้จะรู้ว่าราคาข้าวจะข้ึนลงตามฤดูกาล แต่เรามีความจําเป็นต้องขายทันที 2.88 ปานกลาง 
15. ความรู้สึกของท่าน คิดว่า การขายข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร ไม่แตกต่างจากการ

ขายข้าวให้พ่อค้า 
2.50 ปานกลาง 

16. ทางรอดอีกทางหน่ึงคือการเข้าร่วมโครงการกับบริษัทใหญ่ๆ ท่ีมีเมล็ดพันธ์ุท่ีดีมา
ขายแล้วสัญญาว่าจะรับซ้ือข้าว 

3.50 ปานกลาง 

17. ถ้ามีทางเลือกท่านก็ไม่อยากให้ลูกหลานทํานา 3.38 ปานกลาง 
18. โครงการรับจํานําข้าวเป็นประโยชน์ต่อชาวนาอย่างแท้จริง 3.63 ปานกลาง 
19. การทํานาอินทรีย์ไม่น่าจะเกิดผลดีต่อชาวนาเท่าใดนัก 4.31 ดี 
20. ท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีอยากเป็นชาวนามืออาชีพ แต่ไม่ค่อยม่ันใจว่าจะทําได้ 2.94 ปานกลาง 

 
5.) สรุปผลและเสนอข้อเสนอแนะของครพูื้นที ่

5.1 จุดเด่นของหลักสูตร 
   1) เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรบัความเหมาะสมตามวัยของผู้เรียนได้ 
  2) ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ถึงเส้นทางของข้าวครบทั้งห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่ ต้นนํ้า กลางนํ้า 
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และปลายน้ํา รู้ตลาดที่เหมาะกับข้าวที่ตนเองปลูก 
  3) ทําให้ชีวิตชาวนามีความสมดุลทั้งการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต ใช้ชีวิตอย่าง
สมดุลไมล่ืมความสุขจากการทํานา รู้วิธีการออม จัดการความเสี่ยงในอาชีพได้ ทํานาไม่เป็นหน้ี 
  4) นอกจากการเรียนด้านการผลิตแล้วยังมีหน่วยการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เรื่อง การใช้เงิน 
การออม การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน/การผลิต การลงทุน การศึกษาความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยง การเข้าถึง
สื่อ/ข้อมูลข่าวสาร  
  5) ทําให้มีการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นที่เก่ียวกับการทํานาเพ่ือสืบทอด
และใหค้งอยู่ในชุมชนต่อไปอย่างย่ังยืน 

5.2. ข้อเสนอแนะต่อหลักสตูร 
   1) บางหน่วยเรียนมีเน้ือหาที่มีความละเอียดจดบันทึกทําให้ผู้เรียนบางคนไม่สามารถ
บันทึกได้เช่นการคิดค่าต้นทุนที่แท้จริง การจดบัญชีฟาร์มอย่างละเอียด 
 2) เอกสารประกอบบทเรียนที่เป็นบทความมีความยาวค่อนข้างมากทําให้ผู้เรียนบางคน
ไม่สามารถอ่านแล้วสรุปใจความท้ังหมดได้ ครูพ้ืนที่ต้องช่วยอ่านและสรุปเน้ือหา 
  3) มีบทเรียนทีเ่น้ือหาใกล้เคียง เช่น  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการเข้าใจอาชีพ และหน่วยที่ 2 เรื่องการเข้าใจชีวิต มีความ
ใกล้เคียงกันถ้าอธิบายโดยใช้แผนภาพกรอบเช่ือมโยงวิถีอาชีพ และวิถีชีวิตจะต่อเน่ือง สามารถอธิบายทั้งสอง
หน่วยเรียน ได้พร้อมกัน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิต กับ หน่วยการเรียนรู้
ที่ 9 เรื่อง แผนการผลิต ฉลาดคิด ฉลาดทํา อย่างมีแบบแผนและยืดหยุ่น ควรจะเรียนต่อกันหรือรวมเป็นบท
เดียวกัน  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องชีวิตที่เลือกได้บนเส้นทางห่วงโซ่อุปทาน กับหน่วยการเรียนรู้ที่ 
14 เรื่อง บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเน้ือหาจะเกี่ยวกับเรื่องโซ่อุปทาน เช่นเดียวกัน 

5.3 แนวทางการขยายผลต่อในพืน้ที่จังหวัดมหาสารคาม 
     1. การขยายผลเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผลักดันให้เกิดหลักสูตร 
“การศึกษาทางเลือกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน” 
     2. การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้โรงเรียนลูกชาวนา ณ บ้านหินลาด ตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม (ดูรายละเอียดในเอกสารการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่ จ.มหาสารคาม) 

 3. ภาคีเครือข่ายร่วมในการขยายผล 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2. ชุมชนบ้านหินลาด ตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
3. อบต./เทศบาล  ตําบลแวงน่าง 
4. กศน. อําเภอเมืองมหาสารคาม 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา/คณะครูในพ้ืนที่ตําบลแวงน่าง ตําบลหนองโน 

และตําบลหนองปลิง 
6. นักเรียน/นักศึกษา 

 
 6.) ผลการดําเนินงานโครงงาน 

ชื่อโครงงาน : "โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  
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 : การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน" 
สถานที่ : บ้านหินลาด ตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สมาชิกโรงเรียนลูกชาวนาบ้านหินลาด 
  2. ภาคีเครือข่าย  

2.1 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในพ้ืนที่ อบต.หนองแวง อบต.หนองโน และ

อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสาคาม 
2.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 
2.4 นักเรียนนักศึกษา 

ผลการดําเนินโครงการ 
 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่พ้ืนที่ทําให้ครูพ้ืนที่และผู้เรียนภายใต้หลักสูตรโรงเรียน
ชาวนามืออาชีพสามารถจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ “แปลงนาข้าวปลอดภัย บ้านหินลาด” ได้สําเร็จ โดยมีการจัดทํา
โรงเรือนสําหรับทําปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง  จัดทําแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวปลอดภัย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลด
การใช้สารเคมีจํานวน 4 ไร่ 3 งาน จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าวทําให้เกิดภาคีเครือข่ายทั้งในและนอก
พ้ืนที่ ได้ร่วมมือกันทํางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหินลาดขึ้นมาจนทําให้ชุมชน
เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   
 นอกจากน้ีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนงานภายใต้กลไก
การจัดการของศูนย์  นําไปสู่การขยายผลนําความรู้ไปสู่การผลิตที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
ในโรงเรียนภาคีเครือข่าย โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่ง
ถือเป็นผลงานของครูพ้ืนที่และผู้ร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรชาวนามืออาชีพนอกจากผลกระทบดังกล่าวแล้วยังส่งผล
ให้ศูนย์เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน และขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ลูกหลานชาวนาในหมู่บ้าน 
 การได้รับการหนุนเสริมงบประมาณจากหน่วยงานหลักในพ้ืนที่คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแวงน่าง  หรือ อบต.แวงน่าง ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานของท้องถิ่นหันมาให้
ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์การเรียนรู้ทําให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนําไปสู่การทํางานที่ย่ังยืน
ในพ้ืนที่ 

 
7.) ภาพกิจกรรมโครงงานและการจัดการเรียนการสอนในพืน้ที ่
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3.2.3 พื้นที่จังหวัดชัยนาท 
1.) ข้อมูลสถานการณพ์ื้นที่จังหวัดชัยนาท 

สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัด จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่
ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นที่ราบ จนถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าน้อยไหลผ่าน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วทุกอําเภอ เช่น 1. แม่นํ้าเจ้าพระยา ไหลผ่านอําเภอมโนรมย์ วัดสิงห์ เมืองชัยนาทและสรรพยา 
2. แม่นํ้าท่าจีน ไหลผ่านอําเภอวัดสิงห์ และหันคา 3. แม่นํ้าน้อย ไหลผ่านอําเภอเมืองชัยนาทและอําเภอสรรค
บุรี 4. คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผ่านพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น คลองอนุศาสนนันท์ คลองมหาราช คลองพล
เทพ ล้วนเป็นแหล่งนํ้าสําคัญสําหรับเกษตรกรรม นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบแล้ว ยังมีเนินเขา
เล็ก ๆ ขนาดกว้าง ประมาณ 1- 3 กิโลเมตร กระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ เขาธรรมามูล เขาพลอง เขาขยาย เขา
กระด่ี เขาใหญ่ เขารัก เขาดิน เขาหลัก เขาไก่ห้อย เขาสารพัดดี เขาราวเทียน เขาสรรพยา เขาแก้ว เขาพนม
เกิน และเขาน้อย เป็นต้น 
 จังหวัดชัยนาท มีพ้ืนที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร่หรือ
เท่ากับร้อยละ 15.5 ของพ้ืนที่ในภาคกลางตอนบนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,219,669 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 
79.02 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในการทํานา ปลูกพืชไร่ นอกนั้น
เป็นพ้ืนที่ทําสวน ปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
   ป่าไม้จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือ 
     1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลม และป่าเขาหลัก ตามกฎกระทรวง ฉบับ188                  
(พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 เน้ือที่ประมาณ 54.99  
ตารางกิโลเมตร หรือ 34,368.75 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ตําบลวังเคียน ตําบลหนองมะโมง และตําบลสะพานหิน ก่ิง
อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
                  2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน  ตามกฎกระทรวงฉบับที่  406  ( พ.ศ. 2512)  ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 0507 เน้ือที่ประมาณ 70.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,962  
ไร่  อยู่ในท้องที่ตําบลไพรนกยูง อําเภอหันคา ตําบลเนินขาม ตําบลสุขเดือนห้า และตําบลกระบกเต้ีย ก่ิงอําเภอ
เนินขาม จังหวัดชัยนาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พ้ืนที่ป่าในท้องที่จังหวัดชัยนาทได้ถูกบุกรุกทําลายไปเป็น
จํานวนมากเพ่ือยึดถือครอบครองที่ดินทําการเกษตร  ซึ่งจาการสํารวจปรากฏว่าจังหวัดชัยนาท  มีพ้ืนที่ป่าไม้ขึ้น
ปกคลุมอยู่ประมาณ 29.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,200 ไร่ โดยอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งสองป่า 

 ข้อมูลภูมิอากาศท่ีสําคญั 
1. ปริมาณฝน จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์น้อยจึงค่อนข้างแล้ง ปริมาณฝน

รวมตลอดปีเฉลี่ย 1,036.5 มิลลิเมตร สําหรับเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน มีปริมาณฝนรวมตลอด
เดือนเฉลี่ย 245.8 มิลลิเมตร และมีวันฝนตก 19 วัน   

2. อุณหภูมิ จังหวัดชัยนาทอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้า
และมีเนินเขาเล็กๆ ทั่วไปท้ังจังหวัดจึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาว
อากาศไม่หนาวจัดมากนักมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.4 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน 
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เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2535 และมีอากาศหนาวท่ีสุดใน
เดือนธันวาคม เคยตรวจวัดอุณหภูมิตํ่าที่สุดได้ 8.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 

3. ความช้ืนสัมพัทธ์ พบว่ามีค่าเฉล่ียตลอดปี  70 เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดเฉล่ียอยู่
ในเดือนกันยายนและตุลาคม มีค่าเฉลี่ย 97 เปอร์เซ็นต์ และตํ่าสุดเฉล่ีย 35  เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 

4. พายุหมุนเขตร้อน ส่วนใหญ่พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเป็นพายุ
ดีเปรสช่ันที่อ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนักและเกิดน้ําท่วม
บางพ้ืนที่ รวมถึงเกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่างๆ ได้   ต้ังแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปพายุหมุนเขตร้อน
ที่มีอิทธิพลต่อจังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่มีแหล่งกําเนิดในทะเลจีนใต้ และมีบางส่วนเกิดทางมหาสมุทรแปซิฟิค
เหนือด้านตะวันตกเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม และลาวเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย หากพายุดังกล่าวยังคงมีกําลังแรงอาจเคล่ือนตัวเลยไปถึงภาคเหนือหรือตรงมายังภาคกลางโดยเฉพาะ
เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 

2.) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ในพืน้ที ่
 ครูพ้ืนที่ : 1) รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  

2) ผศ.ดร.ทิพรัตน์  พงศ์ธนาพาณิช  
3) คุณธราภรณ์  ศรีงาม 

 ชาวนา จํานวน 16 คน ได้แก่ 
 

   
พัฒนะ เพ็งลํา 

อายุ 64 ปี พ้ืนที่นา 10 ไร่ 
ทัดดาว ฉุนฉิม 

อายุ 31 ป ีพ้ืนที่นา 8 ไร่ 
นารานัญ สุดมี 

อายุ 41 ป ีพ้ืนที่นา 50 ไร่ 

 
  

บุญนาค มะณ ี
อายุ 48 ปี พ้ืนที่นา 20 ไร่ 

ประสิทธิ์ การภักดี 
อายุ 63 ปี พ้ืนที่นา 10 ไร่ 

ปัทมาพร แสงตะคร้อ 
อายุ 26 ปี พ้ืนที่นา 20 ไร่ 
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ยม สีวันนา 

อายุ 67 ปี พ้ืนที่นา 25 ไร่ 
สมนึก อุบลงาม 

อายุ 59 ปี พ้ืนที่นา 10 ไร่ 
สมพงษ์ เข็มเงิน  

อายุ 52 ปี พ้ืนที่นา 17 ไร่ 

   
สร้อย แจ่มแจ้ง 

อายุ 62 ปี พ้ืนที่นา 15 ไร่ 
สวิด แสงตะคร้อ 

อายุ 50 ปี พ้ืนที่นา 10 ไร่ 
สํารวม พุฒิพล 

อายุ 54 ปี พ้ืนที่นา 8 ไร่ 

   
สุเทพ รุ่งเรือง 

อายุ 44 ปี พ้ืนที่นา 5 ไร่ 
สุนทรีย์ ใบตองอ่อน 

อายุ 29 ปี พ้ืนที่นา 50 ไร่ 
สุบิน นิลกําแหง 

อายุ 57 ปี พ้ืนที่นา 25 ไร่ 

 

 

 

 ฤทธิรงค์ ทิพย์สิงห์ 
อายุ 48 ปี พ้ืนที่นา 10 ไร่ 

 

3.) สรุปผลการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
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กลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูบ้านคลองใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
หน่วยเรียนท่ี 1  
“การเข้าถึงอาชีพ” 
1.1 เข้าใจหลักการของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนและการประยุกต์สําหรับ
อาชีพการทํานา 
1.2 เข้าใจหลักการและ
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์สําหรับ
ชาวนา 
1.3 วิเคราะห์ให้เข้าใจสถานการณ์
และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ 
และเขียนแสดงความเชื่อมโยง
แนวทางสู่ความสาํเร็จโดยใช้
เทคนิค Mind Mapping 

วีดีทัศน์ปัญหาชาวนา
ไทยและหน่วยเรียนรู้ 15 
หน่วยเรียน 
ภาพความเชื่อมโยง
ระหว่างกิจกรรมระหว่าง
การดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

ครูผู้สอนใช้กระบวนการให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสสะท้อน
ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้
ร่วมกัน จากการชมสื่อ วีดี
ทัศน์และภาพความเชื่อมโยง
ช่วยให้ผู้สอนมีความเข้าใจ
ต่อความคาดหวังของผู้เรียน
ต่อการจัดการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้มากข้ึน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

หน่วยเรียนท่ี 2  
“เข้าใจชีวิต เห็น คิด ทํา มอง
รอบด้านอย่างสมดุล” 
1.1 สามารถกําหนดและวิเคราะห์
ความสําคัญของกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพการทํานายุคใหม่ 
1.2 สามารถกําหนดและวิเคราะห์
ความสําคัญของกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตท่ีเกื้อหนุนความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ 
1.3 สามารถอธิบายความ
เชื่อมโยงกิจกรรมอาชีพการทํานา
กับกิจกรรมการดําเนินชีวิต 

แผนภาพกรอบคิด ความ
เชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพ
และวิถีการดําเนินชีวิต 
แผนผังความคดิ(Mind 
Map)เพ่ือเชื่อมโยง
กระบวนการทํานาสู่
ความสําเร็จ 

ครูผู้สอนใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
ทุกกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสําคัญ
ในการสร้างความเข้าใจกับ
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

หน่วยเรียนท่ี 3 
“โภชนาการ สิ่งแวดล้อม สู่สุข
ภาวะท่ีดี” 
เข้าใจและเรียนรู้แนวปฏิบัติใน
การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และผลสืบเนื่องสู่ภาวะท่ีดี 

สื่อแผ่นภาพฝันของ
ชาวนาแต่ละคน 
ภาพแนวคิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ภายใต้แผนฯ 11 
และภาพแปลงนาญ่ีปุ่น
และแปลงนาไทย 
ภาพความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดินของ
พ้ืนท่ีท้ังภูมิภาค 
วีดีทัศน์การทํานาเกษตร
อินทรีย์ การทํานาGAP(
กรมการข้าว) 
ตารางผลกระทบจาก

ครูผู้สอนใช้การบรรยาย
ควบคู่ไปกับการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันในทุกกิจกรรม
เพ่ือสร้างความรู้ ตระหนัก
และเข้าใจแก่ผู้เรียน 
เปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
แบบมีส่วนร่วม 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
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เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
การทํานาท่ีไม่เหมาะสม 

หน่วยเรียนท่ี 4 
“การเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือรู้เท่าทัน” 
1.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ใช้ข้อมูล และสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

ภาพวิทยาการตีความ 
กบและม้า 
สื่อหนังสือพิมพ์ 
  - สะท้อนปัญหา กรณี
แกงค์คอลเซ็นเตอร์ 
  - สะท้อนปัญหา ความ
เชื่อ 
ภาพสื่อการเข้าถึงการ
เรียนรู้และสื่อสารรูปแบบ
ต่างๆ 
บทความ รศ.ดร.อรศรี 
งามวิทยาพงศ์ เร่ือง 
หลักการกาลามสูตร
ป้องกันมิให้เชื่ออะไรง่าย 
 

ครูผู้สอนใช้กระบวนการ
เรียนรู้ผ่านสื่อ จากนั้นจึงให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 5 
“การบริหารความเสี่ยงในอาชีพ
และชีวิต” 
1.1 เข้าใจบริบทของความเสี่ยงใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีมีต่ออาชีพและ
การดํารงชีวิต 
1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์เหตุ
และผลอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
ในสถานการณ์ต่างๆ 
1.3 มีทักษะในการบริหารความ
เสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ 

ตารางรูปแบบความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไขแบบเดิม และ
แนวทางแก้ไขแบบใหม่ 

ครูผู้สอนใช้การถ่ายทอด
ความรู้และให้ผู้เรียนฝึกการ
คิดวิเคราะห์ผ่านโจทย์การ
เรียนรู้ความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพไปพร้อมๆกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 6 
“มีค่านิยม รักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงาม” 
1.1 รู้และเข้าใจทุนทางสังคมและ
แก่นแท้ในการทํานาท่ีเหมาะสม
กับบริบท 
1.2 สามารถประยุกต์ดัดแปลง
คุณค่าทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์หรือการต่อยอดอาชีพ
ทํานา 
1.3 มีทักษะในการคัดสรร
เทคโนโลยีท่ีสอดรับกับทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ 

สื่อวีดีทัศน์ พิธีแรกนา
ขวัญ พิธีแห่นางแมว และ
พิธีทําขวัญข้าว 
 

ครูผู้สอนใช้การถ่ายทอด
ความรู้และให้ผู้เรียนฝึกการ
คิดวิเคราะห์ผ่านสื่อเพ่ือร่วม
นําเสนอความคิดเห็นแบบมี
ส่วนร่วม 
ผู้เรียนมีความกล้าคิด กล้า
นําเสนอมากข้ึน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 7 ตารางการรวมกลุ่ม ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
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เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
“ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแบ่งปัน 
เพ่ืออาชีพและการดําเนินชีวิตท่ี
ดีกว่า” 
1.1 รู้และเข้าใจรูปแบบและ
ลักษณะขององค์กรความร่วมมือ 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติท่ีดีและ
การเข้าไปมีส่วนร่วมของแต่ละ
รูปแบบ 
1.2 รู้และเข้าใจบทบาท สิทธิและ
หน้าท่ีของตนเองในการปฏิบัติตน
ในฐานะผู้รับและผู้ให้ 

ประเภทต่างๆ 
ภาพกิจกรรมบ้านคลอง
ใหญ่(กองทุนฟ้ืนฟูชัยนาท) 
คลองจินดา(ตลาดสุขใจ) 
กลุ่มข้าวคุณธรรม บางน้ํา
เปรี้ยว ธนาคารต้นไม้ 

จากกลุ่มการเรียนรู้ตัวอย่าง 
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วม
อภิปรายร่วมกัน 
เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันตลอดหน่วยการ
เรียนรู้ 

สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 8 
“ชีวิตท่ีเลือกได้บนเส้นทางโซ่
อุปทาน” 
1.1 รู้และเข้าใจรูปแบบความ
ร่วมมือกับพันธมิตรในโซ่อุปทาน 
เพ่ือลดอุปสรรคและข้อจํากัดใน
อาชีพทํานา 
1.2 รู้และเข้าใจรูปแบบการ
สร้างสรรค์คุณค่าในโซ่อุปทาน 

แผ่นภาพ/วีดีทัศน์ แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการ
เชื่อมโยงพันธมิตรในโซ่
อุปทาน 
บทวิเคราะห์ปัจจัยสู่
ความสําเร็จของเครือข่าย
ข้าวคุณธรรม 

ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้
ผ่านแผ่นภาพ/วีดีทัศน์ 
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
เชื่อมโยงพันธมิตรในโซ่
อุปทาน 
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และวิเคราะห์ห่วงโซ่
อุปทานได้ดีมากข้ึนและ
นําไปไปปรับใช้ด้านอาชีพ
ของตนเอง 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 9 
“แผนการผลิต” 
1.1 มีทักษะการคิดคํานวณต้นทุน 
ผลตอบแทนและรายได้สุทธิ 
รวมท้ังรู้แนวทางปรับแผนการ
ผลิตเพ่ือลดต้นทุนหรือเพ่ิมรายได้ 
1.2 มีแนวคิดการวางแผนการ
ผลิตท่ีคํานึงถึงต้นทุนการผลิตท้ังท่ี
เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดและ
รายได้ต้นทุนการผลิตท้ังท่ีเป็นเงิน
สดและไม่เป็นเงินสด รวมท้ัง
คํานึงถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ 

ภาพแสดงกฎว่าด้วย
ผลตอบแทนลดน้อยถอย
ลง 
ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายกา
คาํนวณต้นทุน 
กราฟวงกลมแสดง
ต้นทุนค่าใช้จ่าย 

ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้
ผ่านแผนภาพ/กราฟและใช้
การตั้งคําถามกลบัให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือฝึกการวิเคราะห์
การคิดคํานวณต้นทุนการ
ผลิต 
นอกจากนี้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
จริงเพ่ือการนําความรู้ท่ี
ได้รับไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเองได้ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 10 
“การเข้าถึงแหล่งทุน” 
1.1 รู้และเข้าใจหลักการออม การ
สะสมทุน การเข้าถึงแหล่งทุนและ
การบริหารหนี้สิน 
1.2 มีทักษะการจัดทําแผนการ
เงินท่ีคํานึงถึงอาชีพทํานา การใช้
จ่ายในครอบครัวและความเสี่ยง 

กราฟแสดงแนวคิดการ
บริโภคและการออม 
ภาพสมการในการออม
เงิน 
ภาพเกี่ยวกับองค์กร
ต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบัน
การเงิน 

ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้
ผ่านแผนภาพ/กราฟและใช้
การตั้งคําถามกลบัให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจ ฝึกการคิด ฝึก
ปฏิบัติจริง ต่อการนําความรู้
ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเองได้

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จากการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 
ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
ร่วมกัน 
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กลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูบ้านคลองใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
อย่างม่ันใจมากข้ึน 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 11 
“การใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง
ชาญฉลาด” 
1.1 เรียนรู้และเข้าใจท่ีจะเลือกใช้
ระดับปัจจัยการผลิตหรือใช้ปัจจยั
ทดแทนกันอย่างเหมาะสม 
1.2 รู้วิธีการใช้การจัดหาปัจจัย
การผลิตอย่างเหมาะสมเพ่ือลด
ต้นทุนและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

ภาพแสดงกฎว่าด้วย
ผลตอบแทนลดน้อยถอย
ลง 
 

ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้
ผ่านแผนภาพ/กราฟและใช้
การตั้งคําถามกลบัให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจ ฝึกการคิดทบทวน 
ต่อการนําความรู้ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ของตนเองได้ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จากการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 
ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
ร่วมกัน 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 
“การผลิตอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณค่า” 
1.1 ผู้เรียน รู้วิธีการผลิตอย่าง
สร้างสรรค์ สู่ความสําเร็จท่ีมี
คุณค่าต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 ผู้เรียนสามารถที่จะเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอาชีพ
และการดํารงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

ตารางผู้ส่งออกข้าวใน
ตลาดโลก 
การฟแสดงผลผลิตข้าว
ในประเทศอาเซียน 
ภาพโครงการ 1 ไร่ 1 
แสน 
ภาพการปลูกข้าวแบบ
นาโยน 

ครูผู้สอนใช้กระบวนการ
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคดิเห็นในทุก
การเรียนรู้มากข้ึน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
กล้าคิด กล้านําเสนอจาก
การรับความรู้แต่ละคร้ังสู่
การนําไปปรับใชแ้ละปฏิบัติ
จริงในพ้ืนท่ีตนเอง 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จากการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 
ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
ร่วมกัน 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 
“การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา
อย่างมีคุณค่า” 
1.1 เรียนรู้ลักษณะการเคล่ือนไหว
ของสินค้าเกษตรตามฤดูกาล 
1.2 เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีมี
ต่อคุณภาพข้าว 
1.3 เรียนรู้และมีแนวทักษะจาก
การปฏิบัติท่ีดีของการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา
คุณภาพข้าว 

ถุงข้าวแบรนด์เกิดบุญ 
ภาพศูนย์เรียนรู้ข้าว
คุณธรรม 
กราฟแสดงข้อมูลราคา
เฉลี่ยข้าวเปลือกหอมมะลิ 
กราฟแสดงข้อมูลราคา
เฉลี่ยข้าวสาร 100% 
ภาพยุ้งฉาง ภาพไซโล 
ภาพการตากข้าวเปลือก
บนถนน 
  

ครูผู้สอนใช้สื่อภาพและ
แนะนําแก่ผู้เรียน จากนั้น
ช่วยต้ังคําถามย้อนกลับ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคดิเห็น 
ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อ 
season effect มากข้ึนโดย
ช่วยให้ผู้เรียนมีวิธีคิดต่อการ
จัดการในเรื่องของสินค้า
เกษตรตามฤดูกาลมากข้ึน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จากความ
ต้ังใจ การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และตอบได้ตรงประเด็นมาก
ข้ึน 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14 
“บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าท่ีเหมาะสม” 
1.1 รู้กลไกการค้าในรูปแบบต่างๆ
และสามารถเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนท่ีได้รับ 
1.2 รู้แนวทางการสร้างเครือข่าย
เพ่ือเข้าสู่ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 

ภาพโซ่อุปทานโครงการ
ร้าน Farmer Shop 
ภาพโซ่อุปทานโครงการ
ข้าวคุณธรรม 

ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้
และพาลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการเห็นจริง เป็นการจุด
ประกายต่อการพัฒนาแบรนด์
สินค้าของตนเอง 
 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จากความ
ต้ังใจ การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และตอบได้ตรงประเด็นมาก
ข้ึน 
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กลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูบ้านคลองใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15 
“เรียนรู้และพัฒนา สู่การทํานา
มืออาชีพ” 
ผู้เรียนได้รับความรู้และมีทักษะ
ท่ีจะไปสู่กระบวนการปรับทัศนคติ 
วิธีคิดและสร้างสรรค์การทํานา สู่
การเป็นชาวนามืออาชีพเพ่ือวิถี
ชีวิตท่ีดีกว่า 

แบบทดสอบหลังจบ
หลักสูตร (post test) 
 

ครูผู้สอนให้ผู้เรียนทํา
แบบทดสอบหลังจบ
หลักสูตร (post test) ใช้
เวลาประมาณ 30 นาที 
ครูผู้สอนทบทวน
แบบทดสอบก่อนเรียน (pre 
test) เพ่ือนาํข้อมูลมา
เปรียบเทียบพัฒนาการของ
ผู้เรียน หลังจากเรียนรู้ครบ 
15 หน่วยการเรียนรู้ 

แบบทดสอบหลังจบ
หลักสูตร (post test) มี
ค่าเฉลี่ยสูงข้ึน 

พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ดําเนินการภายใต้ทีมนักวิจัยหลัก ประกอบด้วย รศ.จุฑาทิพย์       
ภัทราวาท ผศ.ดร.ทิพรัตน์  พงศ์ธนาพาณิช และคุณธราภรณ์  ศรีงาม โดยมีชาวนากลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูบ้านคลอง
ใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จํานวน 16 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – 
พฤษภาคม 2556 มีการดําเนินการโครงการทดลองแปลงสาธิตเพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตจากการผลิตปุ๋ยใช้เอง 
ทํานํ้าหมักชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี การรวมกลุ่มทําปุ๋ยใช้เอง มีข้อสรุปผลการดําเนินการดังน้ี 

1) ผู้เรียนทุกคนมีความต่ืนตัวในการรวมกลุ่มเพ่ือเสริมพลังการรวมซื้อ รวมขาย ออมเงิน
และจัดสวัสดิการในแนวทางการพ่ึงพาและร่วมมือกัน มีทัศนคติที่ดีในการทํานาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ความสําเร็จ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการทํานา โดยสังเกตเห็น
จากการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

2) การปรับวิธีคิดโดยทุกคนต้ังปณิธานว่าจะเริ่มต้นวางแผนการทํานาและจําหน่ายผลผลิต
โดยการสร้างทางเลือกที่เหมาะกับตนเองและกลุ่ม เพ่ือให้มีการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตที่สมดุล ไม่
ก่อหน้ี และภาระหน้ีสินโดยไม่จําเป็น และมีการวางแผนต้ังแต่การใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน การผลิตข้าว
ปลอดภัย การสีข้าวไว้กินเอง และจําหน่ายแก่ชุมชนที่รักสุขภาพ 

3) นอกจากน้ันกลุ่มยังให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างชาญฉลาด โดยปัจจุบันได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ตามหมู่บ้านและชุมชน ที่สมาชิกกลุ่มมีเครือข่าย อาทิ
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชาวไร่ภายใต้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ โดยมีกิจกรรมการฝึกทักษะการพูด 
การสื่อสาร การนําเสนอแนวคิดเพ่ือแบ่งปันความรู้แก่เพ่ือน ๆ ในชุมชน และที่สําคัญ ชาวนาในกลุ่มทุกคนได้ให้
คํามั่นสัญญาว่า แต่ละคนจะให้ความสําคัญกับการประหยัด การออม และการสะสมทุนเพ่ือแก้ปัญหาหน้ีสิน 
และการเป็นอิสระในการสร้างสรรค์อาชีพ ภายใต้ “การร่วมมือกัน” ต่อไป 

ปัจจุบันกลุ่มชาวนากลุ่มน้ีได้ต่อยอดดําเนินการโครงการผลิตปุ๋ยและเมลด็พันธ์ุใช้เอง และมี
แผนการประชุมกลุ่มทกุวันที่ 1 ของเดือน เพ่ือสร้างสังคมเรียนรู้ สู่การเป็น “เกษตรกรมืออาชีพ” 

 
4.) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียน 

สรุปแบบประเมินความคิดเห็นก่อน-หลังเรียนของผู้เรียนโครงการวิจัย “ลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 

ประเด็นความคิดเห็น ก่อนเรียน หลังเรียน สรุปผล 
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ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

คิดเหน็ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ
คิดเหน็ 

+1.  ท่านมีความรู้เร่ืองการทํานาในระดับท่ีไม่น้อยหน้าใคร 4.06 ดี 4.20 ดี ดีขึ้น 
+-2.  แม้ชาวนาจะเก่งอย่างไร ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเร่ืองตลาดก็คงไปไม่รอด 2.38 ปานกลาง 3.53 ปานกลาง ดีขึ้น 
-3.  รู้ทั้งรู้ว่าการใช้สารเคมีย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม                             

แต่ปากท้องและรายได้ต้องมาก่อน  
2.81 ปานกลาง 3.73 ดี ดีขึ้น 

-4.   การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ ถือเป็นหน้าที่และมีความสําคัญแม้
จะต้องเสียเวลาและกระทบต่อการทํามาหากิน 

1.75 
ต้อง

ปรับปรุง 
2.27 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีขึ้น 

-5.  ความเส่ียงในการทํานาเป็นเร่ืองของชะตากรรม                                  
อะไรจะเกิดมันก็เกิด 

3.38 ปานกลาง 3.87 ดี ดีขึ้น 

-6.   ชาวนารุ่นใหม่ต้องใส่ใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะวัฒนธรรมและการ
พ่ึงพามันไม่มีเหลือให้นึกถึงอีกแล้ว 

2.44 ปานกลาง 2.40 ปานกลาง เท่าเดิม 

-7.  ท่านเช่ือในสุภาษิตท่ีว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” มากกว่า                          
“การพ่ึงพาและร่วมมือกันกับคนอ่ืน” 

2.81 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง ดีขึ้น 

-8.  ชาวนาไม่มีทางเลือกมากนักในการขายข้าว                                        
เพราะยังไงก็ต้องขายให้เจ้าประจํา 

2.56 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง ดีขึ้น 

-9.  การวางแผนการทํานาก็สําคัญนะ แต่ตอนน้ียังมีส่ิงอ่ืนต้องไปทําและสําคัญ
กว่า  

2.94 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง ดีขึ้น 

-10. เงินออมของท่าน คือ เงินที่เหลือจากค่าใช้จ่าย 
1.50 

ต้อง
ปรับปรุง 

3.40 ปานกลาง ดีขึ้น 

-11. แม้ว่าการใช้ปุ๋ยและสารเคมี จะทําให้ต้นทุนการทํานาสูง                           
แต่ชาวนาก็ไม่มีทางเลือกอ่ืน 

3.69 ดี 3.73 ดี ดีขึ้น 

-12. ไม่เคยรู้เลยว่าข้าวที่เราขายไปแล้ว มันไปไหนต่อหรือไปอยู่ในมือของใครบ้าง
และใครคือผู้บริโภคคนสุดท้าย 

2.63 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง ดีขึ้น 

-13. ถ้าให้ชาวนามาลงรายละเอียดเร่ืองการเก็บเก่ียว เก็บรักษาข้าวเพ่ือรักษา
คุณภาพข้าว เห็นทีจะทําได้ยาก  

2.88 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง ดีขึ้น 

-14. แม้จะรู้ว่าราคาข้าวจะขึ้นลงตามฤดูกาล แต่เรามีความจําเป็นต้องขายทันที 2.88 ปานกลาง 3.20 ปานรกลาง ดีขึ้น 
-15. ความรู้สึกของท่าน คิดว่า การขายข้าวผ่านสถาบันเกษตรกรไม่แตกต่างจาก

การขายข้าวให้พ่อค้า 
2.50 ปานกลาง 3.53 ปานกลาง ดีขึ้น 

-16. ทางรอดอีกทางหนึ่งคือการเข้าร่วมโครงการกับบริษัทใหญ่ๆ ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่
ดีมาขายแล้วสัญญาว่าจะรับซื้อข้าว 

3.50 ปานกลาง 3.60 ปานกลาง ดีขึ้น 

-17. ถ้ามีทางเลือกท่านก็ไม่อยากให้ลูกหลานทํานา 3.38 ปานกลาง 3.73 ดี ดีขึ้น 
-18. โครงการรับจํานําข้าวเป็นประโยชน์ต่อชาวนาอย่างแท้จริง 3.63 ปานกลาง 4.40 ดี ดีขึ้น 
-19. การทํานาอินทรีย์ไม่น่าจะเกิดผลดีต่อชาวนาเท่าใดนัก 4.31 ดี 4.27 ดี ดีขึ้น 
-20. ท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยากเป็นชาวนามืออาชีพ แต่ไม่ค่อยม่ันใจ                   

ว่าจะทําได้ 
2.94 ปานกลาง 3.60 ปานกลาง ดีขึ้น 

 หมายเหตุ :  1.00-2.33  ต้องปรับปรุง 
   2.34-3.67  ปานกลาง 
   3.68-5.00  ดี 
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   จาก กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการยกระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นที่ชัดเจน ได้แก่  
  ข้อที่ 2  ชาวนามีความเช่ือมั่น “พ่ึงตนเอง” มากกว่า “พ่ึงรัฐ” 
  ข้อที่ 3  สุขภาวะมาก่อนรายได้ 
  ข้อที่ 5   ทํานาไม่ใช่ชะตากรรม ชาวนาต้องรู้จักบริหารความเส่ียง 
  ข้อที่ 8   ความเช่ือจาก “หมดทาง” เป็น “มีทางเลือกใหม”่ 
  ข้อที่ 10  ออมก่อนจ่าย ไม่ใช่เหลือใช้คอ่ยออม 
  ข้อที่ 13  ราคามากับคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ 
  ข้อที่ 15  รู้วิธีคุมตลาดผ่านกลไกกลุ่มชาวนา 
  ข้อที่ 18  ความเข้าใจต่อโครงการรับจํานําข้าว 
  ข้อที่ 20  ความมั่นใจในการเป็นชาวนามืออาชีพ 

 

5.) สรุปผลและข้อเสนอแนะของครพูื้นที ่
 ก่อนนําเข้าสู่หน่วยเรียนรู้ ควรช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้เรียนและที่สําคัญ การสร้างความ

ศรัทธาและเช่ือมั่นในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน 
 ควรมีการสรุปบทเรียนในครั้งก่อน เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่หน่วยเรียนต่อไป 
 การใช้สื่อสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน ตลอดจนสร้าง

ความเข้าใจและเข้าถึงสาระการเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ

การเรียนรู้และพัฒนา 
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 วิชาในหลักสูตร จําแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาอาชีพและกลุ่มวิชาชีวิต ซึ่งผสมผสานอยู่
ในแต่ละหน่วยเรียน ที่จะนําไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดและการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นอิสระบนการพ่ึงพาตนเองและแบ่งปันกับผู้อ่ืน 

 ครูที่สอนควรมีการเตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เข้าใจ และเข้าถึงสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยเรียน 

 

6.) ผลการดําเนินงานโครงงาน 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพบ้านคลองใหญ่ 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
หลักการและเหตุผล : 
จากนโยบายรัฐในยุคปฏิวัติเขียวที่ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยหันมาทําการเกษตรแผนปัจจุบัน 

ในช่วง ปี พ.ศ. 2503 น้ันส่งผลให้การทําการเกษตรในประเทศไทยน้ันล้มเหลว  โดยากรส่งเสริมให้ใช้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เช่นการใช้
พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรไถพรวนได้ลึกมากขึ้นทดแทนแรงงาน
จากสัตว์ ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมีผลผลิตอย่างต่อเน่ือง และที่สําคัญ  การใช้สารเคมีทาง
การเกษตรจําพวกปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในการลงทุนที่เท่าเดิม ในระยะเวลาเดิม เพ่ือจะได้มีวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
และเป็นการประหยัดแรงงาน เน่ืองจากแรงงานส่วนใหญ่หลั่งไหลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตามที่ได้มีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมก่อนหน้าน้ี  
 จากผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ทําให้กลุ่มชาวนาในจังหวัดชัยนาทก็ได้รับผลกระทบน้ีจนเกิด
หน้ีสิน และหาทางออกด้วยการจดต้ังกลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรข้ึน ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ จึงได้เกิด 
“กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่” ขึ้น โดยเป้าหมายในการจัดต้ังกลุ่มน้ันมีเป้าหมายหรือฝันร่วมกันคือ 
“การต่อสู้เพ่ือรักษาสิทธิของตนเอง” 
 ต่อมาได้ติดตามเรียนรู้แนวคิดในการ “พัฒนาคน ไปบนการพัฒนางาน” ของ “สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน” และเข้าใจเรื่องของคุณค่าสหกรณ์  การ
เข้าร่วมโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนา : จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ที่ทางสํานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.) ได้ให้การสนับสนุน  ในฐานะผู้เรียนรู้หลักสูตรชาวนามือ
อาชีพ  ที่ประกอบด้วย ๑๕ หน่วยการเรียนรู้น้ันเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็น “คําตอบ” ของการเรียนรู้ การศึกษาที่
ชาวนาต้องการอย่างแท้จริง  จนทําให้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ สามารถจัด  “ต้ังศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตร
อินทรีย์ชาวนามืออาชีพบ้านคลองใหญ่”  ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และงบประมาณโดยสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เกษตรกรท่ี

สนใจ รวมถึงลูกหลานเกษตรกร เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิด “คุณค่าสหกรณ์” และความรู้เก่ียวกับ “โซ่อุปทาน” ให้แก่

สมาชิกในกลุ่ม เกษตรกรที่สนใจ รวมถึงลูกหลานเกษตรกร เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
 

สถานที่ดําเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 นายสวิด  แสงตะคร้อ   



95 

 

 เลขที่ 65 ม.14 บ้านคลองใหญ่ ต.หนองแสง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร. 056-401071 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ต้ังแต่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 เป็นต้นไป 
 

วิธีการดําเนินงาน 
1. จัดต้ังคณะกรรมการกลุ่มโดยคัดเลือกจากสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 
2.  ประสานงานภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่คือ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  อปท. 

โรงเรียน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ  
3. กําหนดแผนการเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกภายใต้การดําเนินงานฟ้ืนฟูเกษตรกรตามแผนงาน   
4. เน้นเน้ือหาการเรียนรู้ “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” แนวคิดสหกรณ์ และโซ่อุปทาน โดย

เรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติจริงในแปลงนา 
5. สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันทุกเดือน (วันประชุมประจําเดือน) 
6.  สรุปเป็นเอกสารการเรียนรู้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. สมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 
2. เกษตรกรที่สนใจ รวมถึงลูกหลานเกษตรกร เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
3. องค์กร ภาคี เครือข่าย ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. กลุ่มมีศูนย์เรียนรู้มีชีวิตและสามารถเผยแพร่ความรู้ ส่งต่อความรู้ให้แก่รุ่นลูกหลานได้ 
2. มีเกษตรกรที่สนใจ รวมถึงลูกหลานเกษตรกร เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกพ้ืนที่เข้า

มาร่วมเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวคิดการทําเกษตร 
3. องค์กร ภาคี เครือข่าย ทั้งในและนอกพ้ืนที่ร่วมเรียนรู้และให้การสนับสนุน หนุนเสริมทั้ง

ด้านความรู้และงบประมาณ 
 

จากการดําเนินงานโครงการพบว่า สมาชิกเกษตรกรในกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่   
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน คือ  

การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้  ผู้เรียนรู้เกิดความตระหนักรู้ในการการใช้ชีวิตและการประกอบ
อาชีพมากขึ้น  โดยดูได้จากการที่ผู้เรียนสามารถกําหนดแผนการผลิตในกลุ่มของตนเองได้อย่างเหมาะสมโดย
การวางแผนงานเพ่ือให้สอดคล้องกับงานฟ้ืนฟูเกษตรกร นอกจากน้ียังสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ รวมไปถึงการรับรู้ และเรียนรู้ถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเอง  ที่สามารถทําให้ตนเองมีแผนการผลิตที่ปลอดภัยและมั่นคง
ทางด้านอาหาร ทําให้ครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการทํานามากขึ้น  โดยดูได้จาก
การวางแผนการผลิตที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต  โดยการทําปุ๋ยอินทรีย์  นํ้าหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ไว้ใช้เองโดย
มีแบบแผน คือการวางแผนการทําเพ่ือให้สอดคล้องกับฤดูการทํานาและปลูกพืชของสมาชิกกลุ่ม รวมไปถึงเพ่ือให้
ได้มาซึ่งส่วนต่างหรือกําไรที่สูงขึ้น ความคุ้มทุน  และที่สําคัญการไม่เป็นหน้ี  ซึ่งทําให้มองเห็นทัศนคติที่ดีขึ้น 
 การเปล่ียนแปลงด้านกระบวนทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม นอกจากผู้เรียนจะมี
ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตดังกล่าวแล้ว ผู้เรียนยังมีกระบวนทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตตนเอง ปรับเปลี่ยนวิถีด้วยการหันกลับมาผลิตข้าวด้วยวิถีแบบด้ังเดิมลดการใช้ปุ๋ยยา สารเคมี โดยการ



96 

 

ร่วมกันจัดต้ังศูนย์เรียนรู้มีชีวิตขึ้น ซึ่งนอกจากศูนย์การเรียนรู้น้ีจะเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนแล้ว ศูนย์การเรียนรู้ยังต้องการท่ีจะถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกกลุ่มแล้ว 
ศูนย์ยังมุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป เพ่ือสืบทอดวิถีการทํานาแบบด้ังเดิมนําไปสู่การกินดี 
อยู่ดี อาหารปลอดภัยมั่นคงแก่ตัวเองและชุมชน จนทําให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถมีความสุขใน
การการดํารงชีวิตได้อย่างย่ังยืนและดํารงอยู่บนความพอเพียง 

 
7.) ภาพกิจกรรมโครงงานและการเรียนการสอนในพืน้ที่ 
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3.2.4 พื้นที่จังหวัดชุมพร 
1.) ข้อมูลสถานการณพ์ื้นที่จังหวัดชุมพร 
 สภาพพ้ืนที่ของตําบลบ้านนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด ประกอบด้วยภูเขาประมาณร้อยละ 80 อยู่ใน

ระดับความสูงต้ังแต่ 10-600 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด รายได้หลักมาจากสาขาการเกษตร ทิศเหนือของตําบล
จะมีแม่นํ้าชุมพรไหลผ่านตลอดแนวพ้ืนที่ของตําบลบ้านนา เหมาะแก่การเพาะปลูกมาก สภาพภูมิอากาศอยู่
ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีอากาศชุ่มช้ืน มีฝนตกชุก
ตลอดปี มีฤดูฝนที่ยาวนาน ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน นํ้าฝนเฉลี่ย 1,800 มิลลิลิตร ต่อปี อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส 

 พืชที่ปลูกแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
(1) พืชหลัก ได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว สะตอ ไม้ผล เป็นพืชรายได้หลัก  
(2) พืชรอง ได้แก่ กล้วย ผักเหลียง เป็นพืชที่ให้รายได้รายเดือน 
(3) พืชเสริม ได้แก่ พริก ข่า ตะไคร้ กะเพรา ผักชี ผักสวนครัว รายได้รายวัน  
(4) ปลูกข้าวไร่ไว้บริโภคในครัวเรือน 
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รูปที่ 3.8 พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 สภาพพ้ืนที่ของตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขา พ้ืนที่ลุ่มสลับเนิน ส่วนหน่ึงติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
สูงจากระดับนํ้าทะเล 25 เมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีอาชีพทําสวน ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ 
และรับจ้างทั่วไป  

สภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์  มีลําห้วยไหลผ่าน  เหมาะแก่การเพาะปลูก ลักษณะ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกชุก  เพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย  และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทย ซึ่งเอ้ืออํานวยต่อการทําอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต  มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีป่าต้นนํ้า  

 พืชที่ปลูกอาชีพหลัก ได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา มะพร้าว ผัก ฝักทอง แตงโม ถั่วลิสง 
ข้าวโพดหวาน ปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน 30 ราย  อาชีพเสริม คือ ประมงชายฝั่ง 
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รูปที่ 3.9 อาชีพของเกษตรกรตําบลขุนโค อําเภอประทิว จังหวัดชุมพร 
 

2.) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ในพืน้ที ่
 ครูพ้ืนที่ : ดร.ร่วมจิตร  นกเขา 
 ชาวนา จํานวน 9 คน ได้แก่ 

 
 
 
 

   
กุลจิรา  รัตนพันธ์ 

อายุ 40 ปี พ้ืนที่นา 32 ไร่ 
ชวนพิศ ทองโปร่ง 

อายุ 52 ปี พ้ืนที่นา 6 ไร่ 
นันทพร เพชรพิรุณ 

อายุ 27 ปี พ้ืนที่นา 35 ไร่ 
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ประทุม แดงน้อย 

อายุ 49 ปี พ้ืนที่นา 25 ไร่ 
พัชรินทร์ เพชรเวช 

อายุ 39 ปี พ้ืนที่นา 3 ไร่ 
วรรณศักด์ิ วรพันธ์ 

อายุ 29 ปี พ้ืนที่นา 5 ไร่ 
   

   
วีระชัย ทันนาเขตต์ 

อายุ 40 ปี พ้ืนที่นา 32 ไร่ 
อารี สุขวิสูตร 

อายุ 38 ปี พ้ืนที่นา 44 ไร่ 
อําพรรณ คธาชาติ 

อายุ 50 ปี พ้ืนที่นา 13 ไร่ 

 
3.) สรุปผลการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชุมพร 
 

ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง, ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
หน่วยเรียนท่ี 1  
“การเข้าถึงอาชีพ” 
1.1 เข้าใจหลักการของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนและการประยุกต์สําหรับ
อาชีพการทํานา 
1.2 เข้าใจหลักการและ
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์สําหรับ
ชาวนา 
1.3 วิเคราะห์ให้เข้าใจสถานการณ์
และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ 
และเขียนแสดงความเชื่อมโยง
แนวทางสู่ความสาํเร็จโดยใช้
เทคนิค Mind Mapping 

แบบประเมินความ
คิดเห็นก่อนเรียนของ
ชาวนา(Pre-test) 
โครงการวิจัย “ลูกชาวนา
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทํา
เกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่
แห่งการเรียนรู้จากแปลง
นาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
บทความ “ภาพสะท้อน
ชาวนาไทยในปัจจุบัน” 
ภาพแนวคิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 
วีดีทัศน์กรณีศึกษา 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม 4 เร่ือง 

ครูพ้ืนท่ีใช้กิจกรรมก่อน
เข้าสู่บทเรียนด้วยการแบบ
ประเมินความคิดเห็นก่อน
เรียนของชาวนา(Pre-test) 
เพ่ือประเมินความรู้ ความ
เข้าใจก่อนการเรียนรู้ร่วมกัน 
และเพ่ือทราบฐานชีวิตและ
การประกอบอาชีพท่ีผ่านมา
ของผู้เรียนแต่ละราย 
ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจในแต่ละ
กิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
ระดมสมองและจดบันทึก
การเรียนรู้ไปด้วย 
ครูพ้ืนท่ีให้โจทย์การเรียนรู้
แก่ผู้เรียนต่อการมาเรียนรู้
ร่วมกันคร้ังต่อไป ดังนี้ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
เหตุเพราะมีความมุ่งม่ัน
ต้ังใจในการเรียนรู้อย่าง
จริงจัง 
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ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง, ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
- สืบค้นข้อมูลวัฒนธรรมการ
ปลูกข้าวของบรรพบุรุษมา
เขียนเป็นรายงาน 
- ทําปฏิทินชีวิต 1 สัปดาห์ 
- ทําบัญชีชีวิต 
- ต้องการพัฒนาตนเอง 
อย่างไรบ้าง ? 

หน่วยเรียนท่ี 2  
“เข้าใจชีวิต เห็น คิด ทํา มอง
รอบด้านอย่างสมดุล” 
1.1 สามารถกําหนดและวิเคราะห์
ความสําคัญของกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพการทํานายุคใหม่ 
1.2 สามารถกําหนดและวิเคราะห์
ความสําคัญของกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตท่ีเกื้อหนุนความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ 
1.3 สามารถอธิบายความ
เชื่อมโยงกิจกรรมอาชีพการทํานา
กับกิจกรรมการดําเนินชีวิต 

แผนภาพกรอบความคิด
ความเชื่อมโยงระหว่างวิถี
อาชีพและการดําเนินชีวิต 
แผนผังแนวความคิดเพ่ือ
นาํไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีเร่ิมต้นด้วยการ
ทบทวนโจทย์การบ้านคร้ังท่ี
แล้วกับผู้เรียน 
อธิบายแผนภาพกรอบ
ความคิดความเชื่อมโยง
ระหว่างวิถีอาชีพและการ
ดําเนินชีวิตโดยต้ังคําถาม
พร้อมท้ังให้ผู้เรียนช่วย
นําเสนอ 
ครูพ้ืนท่ีสรุปแผนภาพ
ความคิดความเชื่อมโยง
ระหว่างวิถีอาชีพและการ
ดําเนินชีวิตพร้อมท้ังให้
ผู้เรียนได้ร่วมนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนร่วมกัน 
ครูพ้ืนท่ีใช้ “คําขวัญ” 
สะท้อนเปา้หมายชีวิตชาวนา
ท่ีอยากเห็นปลายทาง
ร่วมกัน เป็นการสร้างพลัง
กลุ่มต่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
สุดท้ายมีการจัดต้ัง
คณะทํางานเพื่อเป็นแกนนํา
หลักในการร่วมคิด ร่วมทํา
ในเวทีเปิดหลักสูตรการ
เรียนรู้ชาวนามืออาชีพใน
วันท่ี 18 พ.ย. 2555 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าฯ จ.ชุมพร 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
เหตุเพราะมีพลังความมุ่งม่ัน
ต้ังใจในการเรียนรู้ทุก
กิจกรรม 
 

หน่วยเรียนท่ี 3 
“โภชนาการ สิ่งแวดล้อม สู่สุข
ภาวะท่ีดี” 
เข้าใจและเรียนรู้แนวปฏิบัติใน
การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และผลสืบเนื่องสู่ภาวะท่ีดี 

แผนภาพ ข้อมูลสถิติท่ี
แสดงผลกระทบจากการ
ทํานาท่ีไม่เหมาะสม 
วีดีทัศน์ กรณีศึกษาแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการทํานา 
เช่น การทํานาเกษตร

ครูพ้ืนท่ีปรับบรรยากาศ
การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็น
การนั่งล้อมวงเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการศึกษา
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาก
ข้ึน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
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ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง, ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
อินทรีย์ การทํานาGAP(
กรมการข้าว) 
ลงพ้ืนท่ี ศึกษาเรียนรู้
พ้ืนท่ีแปลงข้าวไร่ 

ใช้การถ่ายทอดความรู้ 
บรรยาย และให้ผู้เรียนชม
สื่อวีดีทัศน์ 
มีการลงพ้ืนท่ีเรียนรู้ศึกษา
จากแปลงจริง ณ ศูนย์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภาคใต้ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 
จ.ชุมพร  

คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
เหตุเพราะมีการตอบคําถาม
ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 

หน่วยเรียนท่ี 4 
“การเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือรู้เท่าทัน” 
1.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ใช้ข้อมูล และสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

สื่อประเภทต่างๆ เช่น 
นสพ. วิทยุชุมชน จาน
ดาวเทียม เป็นต้น 
บทความ รศ.ดร.อรศรี 
งามวิทยาพงศ์ เร่ือง 
หลักการกาลามสูตร
ป้องกันมิให้เชื่ออะไรง่าย 
สื่อโฆษณา เร่ือง 
โครงการบัตรเครดิต
เกษตรกร 

ครูพ้ืนท่ีใช้การแสดง
แผนภาพสื่อประเภทต่างๆ
พร้อมท้ังบรรยายการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน พร้อมท้ังให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสต่อการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
โดยเวทีนี้ผู้เรียนมีความกล้า
ต่อการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยน ซักถามมากขึ้น
อันเป็นการแสดงถึงความใส่
ใจในการเรียนรู้ร่วมกัน 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 5 
“การบริหารความเสี่ยงในอาชีพ
และชีวิต” 
1.1 เข้าใจบริบทของความเสี่ยงใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีมีต่ออาชีพและ
การดํารงชีวิต 
1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์เหตุ
และผลอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
ในสถานการณ์ต่างๆ 
1.3 มีทักษะในการบริหารความ
เสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ 

รูปภาพ / ข่าว ความ
เสียหายของพืชผลอัน
เนื่องมาจากภัยแล้ง โรค
ระบาด น้ําท่วม ม็อบ
ชาวนา ฯลฯ 
บทความ รศ.ดร.สมศักด์ิ 
เพรียบพร้อม 
วีดีทัศน์หรือนําเสนอ
กรณีศึกษาการบริหาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆที่
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 

ครูพ้ืนท่ีใช้การถ่ายทอด
ความรู้และนําเสนอวีดีทัศน์
เพ่ือให้ผู้เรียนเล็งเห็นความ
เสี่ยงในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 
ให้ผู้เรียนฝึกการคิด
วิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุ่ม
เพ่ือน พร้อมท้ังอภิปรายและ
นําเสนอร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
เพราะผู้เรียนสามารถ
อธิบายความรู้ ความเข้าใจ
จากหน่วยท่ีเรียนได้ 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 6 
“มีค่านิยม รักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงาม” 
1.1 รู้และเข้าใจทุนทางสังคมและ
แก่นแท้ในการทํานาท่ีเหมาะสม
กับบริบท 

สื่อวีดีทัศน์ พิธีแรกนา
ขวัญ พิธีแห่นางแมว และ
พิธีทําขวัญข้าว 
 

ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
และนําเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม 
ความเชื่อ เช่น พิธีแรกนา
ขวัญ พิธีแห่นางแมว และพิธี
ทําขวัญข้าว จากนั้นให้

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
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เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน กระบวนการท่ีใช้ วิธีการประเมิน / ผล 
1.2 สามารถประยุกต์ดัดแปลง
คุณค่าทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์หรือการต่อยอดอาชีพ
ทํานา 
1.3 มีทักษะในการคัดสรร
เทคโนโลยีท่ีสอดรับกับทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ 

ผู้เรียนวิจารณ์ข้อดี - ข้อด้อย
ของแต่ละเรื่อง  
 

คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
เพราะผู้เรียนเริ่มมีความคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
มากข้ึน 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 7 
“ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแบ่งปัน 
เพ่ืออาชีพและการดําเนินชีวิตท่ี
ดีกว่า” 
1.1 รู้และเข้าใจรูปแบบและ
ลักษณะขององค์กรความร่วมมือ 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติท่ีดีและ
การเข้าไปมีส่วนร่วมของแต่ละ
รูปแบบ 
1.2 รู้และเข้าใจบทบาท สิทธิและ
หน้าท่ีของตนเองในการปฏิบัติตน
ในฐานะผู้รับและผู้ให้ 

นําเสนอ Power point 
สถิติ/แผนภาพกลุ่ม
องค์กรรูปแบบต่างๆ เช่น 
กลุ่มบ้านคลองใหญ่
(กองทุนฟ้ืนฟูชัยนาท) 
คลองจินดา(ตลาดสุขใจ) 
กลุ่มข้าวคุณธรรม บางน้ํา
เปรี้ยว สถิติข้อมูลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
จากกลุ่มการเรียนรู้ตัวอย่าง
ผ่านแผนภาพ Power 
point ของกลุ่มองค์กรต่างๆ 
จัดวงแลกเปลี่ยนพูดคุย
เป็น 2 - 3 กลุ่ม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิง
บวก เชิงลบเพ่ือหาแนว
ทางการสร้างการมีส่วนร่วม
ในกลุ่มองค์กรต่างๆที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทํานาได้ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8.5 คะแนน 
เพราะผู้เรียนเริ่มเห็น
ประโยชน์จากการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองมากข้ึน 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 8 
“ชีวิตท่ีเลือกได้บนเส้นทางโซ่
อุปทาน” 
1.1 รู้และเข้าใจรูปแบบความ
ร่วมมือกับพันธมิตรในโซ่อุปทาน 
เพ่ือลดอุปสรรคและข้อจํากัดใน
อาชีพทํานา 
1.2 รู้และเข้าใจรูปแบบการ
สร้างสรรค์คุณค่าในโซ่อุปทาน 

แผ่นภาพ/วีดีทัศน์ แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการ
เชื่อมโยงพันธมิตรในโซ่
อุปทาน 
Flow Chart การจัดหา
ปัจจัยเทคโนโลยีการผลิต
และจําหน่ายข้าว 
บทวิเคราะห์ปัจจัยสู่
ความสําเร็จของเครือข่าย
ข้าวคุณธรรม 

ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
ผ่านแผ่นภาพ/วีดีทัศน์ 
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
เชื่อมโยงพันธมิตรในโซ่
อุปทาน 
ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
ร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
เพราะผู้เรียนมีความต้ังใจใน
การเรียนรู้ 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 9 
“แผนการผลิต” 
1.1 มีทักษะการคิดคํานวณต้นทุน 
ผลตอบแทนและรายได้สุทธิ 
รวมท้ังรู้แนวทางปรับแผนการ
ผลิตเพ่ือลดต้นทุนหรือเพ่ิมรายได้ 
1.2 มีแนวคิดการวางแผนการ
ผลิตท่ีคํานึงถึงต้นทุนการผลิตท้ังท่ี
เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดและ
รายได้ต้นทุนการผลิตท้ังท่ีเป็นเงิน
สดและไม่เป็นเงินสด รวมท้ัง
คํานึงถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ 

ภาพโครงสร้างต้นทุน
การผลิตข้าว 
(กราฟวงกลม) 
แบบฟอร์มการคาํนวณ
ต้นทุน/รายได้สุทธิ 
 
 

ครูพ้ืนท่ีใช้กระบวนการ
บรรยายและแนะนําให้
ผู้เรียนได้ฝึกการปฏิบัติการ
คิดคํานวณต้นทุน/รายได้
สุทธิ 
 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการประเมิน
จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน  
โดยผลการประเมิน 
- ผ่าน  



104 

 

ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง, ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
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หน่วยเรียนรู้ท่ี 10 
“การเข้าถึงแหล่งทุน” 
1.1 รู้และเข้าใจหลักการออม การ
สะสมทุน การเข้าถึงแหล่งทุนและ
การบริหารหนี้สิน 
1.2 มีทักษะการจัดทําแผนการ
เงินท่ีคํานึงถึงอาชีพทํานา การใช้
จ่ายในครอบครัวและความเสี่ยง 

แผนภูมิกราฟแสดง
แนวคิดการบริโภคตามวัฏ
จักรชีวิตของเคนส์ 
สื่อ วีดีทัศน์กรณีศึกษา
กองทุนพ่ึงพาตนเอง(สัจจะ
ออมทรัพย์) 
 

ครูพ้ืนท่ีใช้กระบวนการ
บรรยายและแนะนาํแก่
ผู้เรียน พร้อมท้ังการใช้สื่อวี
ดีทัศน์เพ่ือช่วยสร้างความ
เข้าใจ 
ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ
ร่วมผ่านชุดคําถามท่ีครูพ้ืนท่ี
กําหนดมาให้ 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการประเมิน
จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน  
โดยผลการประเมิน 
- อยู่ในระดับดีมาก 
เนื่องจากผู้เรียนมีความ
เข้าใจและมีการนําหลักการ
ความรู้ท่ีได้กลับไปปฏิบัติ  

หน่วยเรียนรู้ท่ี 11 
“การใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง
ชาญฉลาด” 
1.1 เรียนรู้และเข้าใจท่ีจะเลือกใช้
ระดับปัจจัยการผลิตหรือใช้ปัจจยั
ทดแทนกันอย่างเหมาะสม 
1.2 รู้วิธีการใช้การจัดหาปัจจัย
การผลิตอย่างเหมาะสมเพ่ือลด
ต้นทุนและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

วีดีทัศน์ 2 เร่ือง 
  - เร่ืองท่ี 1 กรณีท่ีผลิต
ทําลายสิ่งแวดล้อม 
  - เร่ืองท่ี 2 กรณีท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนภมิูกราฟ เร่ืองกฎว่า
ด้วยผลตอบแทนลดน้อย
ถอยลง 
วีดีทัศน์ เร่ืองน้ําหมักมูล
สุกรและปุ๋ยสั่งตัด 
บทความกรณีศึกษา 
เร่ือง การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือ
ลดต้นทุน ของ ศ.ดร.
ทัศนีย์ อัตนันท์ (สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจ) 

ครูพ้ืนท่ีใช้สื่อวีดีทัศน์ช่วย
สร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้
เข้าใจได้ง่าย 
ใช้กระบวนการบรรยาย
และแนะนําแกผู่้เรียนและ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือการ
นําไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง   

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการประเมิน
จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน  
โดยผลการประเมิน 
- ผ่าน  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 
“การผลิตอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณค่า” 
1.1 ผู้เรียน รู้วิธีการผลิตอย่าง
สร้างสรรค์ สู่ความสําเร็จท่ีมี
คุณค่าต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 ผู้เรียนสามารถที่จะเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอาชีพ
และการดํารงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

สื่อบทความพร้อม
ภาพประกอบ เช่น การทํา
นาอินทรีย์มูลนิธิข้าวขวญั, 
กลุ่มชาวนาทําไร่ละ 1แสน
, กลุ่มชาวนาทํานาโยน 
เป็นต้น 
วีดีทัศน์การทําเกษตร
อินทรีย์ข้าวขวัญ 
Power point ตาราง
ข้อดี ข้อด้อยของการทํา
นา 
 

ครูพ้ืนท่ีเลือกใช้สื่อ
บทความพร้อมรูปภาพ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและ
ทําความเข้าใจร่วมกันก่อน 
จากนั้นใช้สื่อวีดีทัศน์เพ่ือ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน 
โดยใช้การทบทวนร่วมกัน
หลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อ 
ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อดี ข้อด้อยของการ
ทํานาเพ่ือสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน 
 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
เหตุเพราะมีความมุ่งม่ัน
ต้ังใจพร้อมรับความรู้ตลอด
การเรียนและพร้อมนําไป
ปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 
“การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา
อย่างมีคุณค่า” 
1.1 เรียนรู้ลักษณะการเคล่ือนไหว
ของสินค้าเกษตรตามฤดูกาล 

Flow Chart 
กระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม 
แผนภาพประกอบ 
seasonal effect การ

ครูพ้ืนท่ีเลือกใช้สื่อ
บทความพร้อมรูปภาพ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและ
ทําความเข้าใจร่วมกัน 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ค่า
ระดับคะแนนเป็น 
Hedonic scale  
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1.2 เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีมี
ต่อคุณภาพข้าว 
1.3 เรียนรู้และมีแนวทักษะจาก
การปฏิบัติท่ีดีของการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา
คุณภาพข้าว 

เคลื่อนไหวของข้าวตาม
ฤดูกาล 
บทความ กรณีศึกษาข้าว
คุณธรรม, ข้าวสังข์หยด
จังหวัดระนอง, ธนาคาร
ข้าว และการรวมขายผ่าน
กลไกสหกรณ์การเกษตร  

(ต้ังแต่ 1 - 10) โดยการให้
คะแนนภาพรวมซ่ึงอยู่ใน
ระดับ 8 คะแนน 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14 
“บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าท่ีเหมาะสม” 
1.1 รู้กลไกการค้าในรูปแบบต่างๆ
และสามารถเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนท่ีได้รับ 
1.2 รู้แนวทางการสร้างเครือข่าย
เพ่ือเข้าสู่ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 

แผนภาพและข้อมูล
ประกอบเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับระบบการค้าข้าว
สหกรณ์/ระบบค้าข้าว
เอกชน/ระบบค้าข้าวตาม
นโยบายรัฐ/ระบบค้าข้าว
แบบมีสัญญาข้อตกลง 
สื่อสหกรณ์การเกษตร
ข้าวสารภีโชคชัย จํากัด 

ครูพ้ืนท่ีถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้เรียนแบบ
บรรยายและยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเพ่ือการอธิบาย
สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้
ผู้เรียน 
 

ครูพ้ืนท่ีใช้วิธีการประเมิน
จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน  
โดยผลการประเมิน 
- ผ่าน  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15 
“เรียนรู้และพัฒนา สู่การทํานา
มืออาชีพ” 
ผู้เรียนได้รับความรู้และมีทักษะ
ท่ีจะไปสู่กระบวนการปรับทัศนคติ 
วิธีคิดและสร้างสรรค์การทํานา สู่
การเป็นชาวนามืออาชีพเพ่ือวิถี
ชีวิตท่ีดีกว่า 

วีดีทัศน์เปิดตัวหลักสูตร
(ทบทวน) 
เทคนิคแผนท่ีความคิด
(mind map) ประมวล
ความรู้รวบยอด 
แบบทดสอบหลังจบ
หลักสูตร (post test) 
 

ทบทวนกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผ่านมาผ่านสื่อวีดี
ทัศน์ของหลักสูตรชาวนามือ
อาชีพ 
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ทบทวนความรู้รวบยอดจาก
การเรียนรู้ร่วมกันตลอด 15 
หน่วยการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้เรียน 

 

 
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร ดําเนินการภายใต้ผู้ประสานงาน คุณวินัย เมฆดํา และครูพ้ืนที่  ดร.ร่วมจิตร 

นกเขา มีชาวนาในพ้ืนที่ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง และตําบลชุมโค อําเภอประทิว จังหวัดชุมพร เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 9 คน ดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – พฤษภาคม 2556 โดยดําเนินการ
โครงงานแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ 12 สายพันธ์ุ 1 แปลง เน้ือที่ 3 ไร่ และทํานากินเองอีก 6 แปลง ๆ ละ 
3 ไร่ (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ครูพ้ืนที่จังหวัดชุมพร) 

ผลการการจัดการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตัวผู้เรียน ดังน้ี 
1) ด้านความรู้ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการรับความรู้ในทุกหน่วยการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง 

เพราะเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยจะมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ร่วมกัน โดยครู
พ้ืนที่มุ่งหวังเพ่ือประเมินความสนใจ ใส่ใจกับผู้เรียนในแต่ละหน่วยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ผู้เรียนมีการแสดงความ
คิดเห็นและพร้อมนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ดําเนินวิถีชีวิต และปฏิบัติในไร่นาของตนเอง
ด้วย เช่น การทําไร่นาแบบสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันมากข้ึนเพราะเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การรับความรู้ใหม่ๆเพ่ือนํามาวางแผน จัดการที่สอดรับกับฐานอาชีพของตนเอง 
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2) ผู้เรียนเป็นผู้มีฐานความรู้ความเข้าใจมาพอสมควร แต่พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่เสมอ 
เพราะเป็นกลุ่มชาวนาที่เข้าใจในเรื่ององค์ประกอบต้นทุนและผลตอบแทนการทํานา สามารถคิดและคํานวณ
ต้นทุน ผลตอบแทนและกําไรในการทํานาได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการจัดการวางแผนเพ่ือการผลิตเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการประกอบอาชีพ ทําให้เห็นว่าฐานความเช่ือมั่นต่อหลักสูตรการเรียนรู้ชาวนามืออาชีพจะช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นและสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

3) ผู้เรียนมีการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองที่เด่นชัด คือ “การออม” 
เพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมากขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดการการเงินในครัวเรือนโดยมองเห็น
ความสําคัญของการลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีการจัดการ การวางแผนที่ดี 

 
4.) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียน 

 

แบบประเมินความคิดเห็นก่อนและหลังเรียนของชาวนา(Pre-test) โครงการวิจัย “ลูกชาวนา
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”  

 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 พัชรินทร์ เพชรเวช 52 54 
2 อารี สุขวิสูตร 68 50 
3 วรรณศักด์ิ วรพันธ์ 59 67 
4 ชวนพิศ ทองโปร่ง 70 69 
5 ประทุม แดงน้อย 48 54 
6 กุลจิรา รัตนพันธ์ 72 46 
7 นันทพร เพชรพิรุณ 58 44 
8 วีระชัย ทันนาเขตต์ 63 42 
9 อําพัน คชาชาติ 49 70 

 
แบบประเมินความคิดเห็นหลังเรียนของชาวนา(Pre-test) โครงการวิจัย “ลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”  
 

รายชื่อนักเรียน 
ปัญหาและ

อุปสรรคในอดีต 
ต้นทุน-ค่าใช้จ่าย 

ท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ปัญหา 

1.พัชรินทร์ เพชรางช -ต้นทุนการผลิต 
-ราคาข้าว 
-ภัยแล้ง 

-ไถดิน  2,000 
-ค่าปุ๋ย   600 
-ค่าถางหญ้า 1,600 
-ชักร่อง  200 
-ค่าเก็บเกี่ยว  1,500 
รวม   5,900 

-ชาวนาจะต้องเก็บเมล็ดข้าวท่ีเหมาะสมกับนา
ของตัวเองเอาไว้ปลูกเพ่ือท่ีจะไม่ต้องไปซ้ือเมล็ด
ข้าวจากพ่อค้า 
-ชาวนาจะต้องทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพเอาไว้
ใช้เองเพ่ือจะได้ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2.อารี สุขวิสูตร -ภัยธรรมชาติ 
-เกี่ยวกับวัชพืช 
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การลงทุน 
 

-ไถดิน    1,400 
-ค่าปุ๋ย    750 
-ค่าแรงงาน  2,000 
-ค่าเมล็ดพันธ์ุ 
-ค่าเก็บเกี่ยว 
รวม    5,150 

การใช้ปุ๋ยเคมีให้หันมาใช้ปุ๋ยหมักและน้ําหมัก
ปลาเอาไว้ใช้ 
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รายชื่อนักเรียน 
ปัญหาและ

อุปสรรคในอดีต 
ต้นทุน-ค่าใช้จ่าย 

ท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ปัญหา 

4. ชวนพิศ  ทองโปร่ง -นกและหนูมากัด
กินข้าว 
-ต้นทุนการทําไร่ 
-ฝ น ไ ม่ ต ก ต า ม
ฤดูกาล 

-ไถดิน 1,600 
-ค่าปุ๋ย   420 
-กําจัดวัชพืช 280 
-ปูนขาว 160 
-ยาคุมหญ้า  300 
-แรงงาน 1,000 
-อ่ืนๆ 200 
รวม  3,960 

อยากมีแหล่งน้ําไว้เพ่ือทําการเกษตรได้ตลอด  
ท้ังปี 

5. ประทุม  แดงน้อย -ต้นทุนการผลิต 
-ราคาข้าวท่ีตกตํ่า 
-ภัยธรรมชาติ 
 

-ไถดิน 2,300 
-ค่าปุ๋ย 510 
-ค่าแรงงาน 1,500 
รวม 4,310 

ให้รัฐบาลลงมาช่วยแก้ไขปัญหาให้มากว่านี้ 
และทางสถาบันให้ความสําคัญแก่ชาวไร่ให้
ดีกว่านี้ 
 

6. กุลจิรา  รัตนพันธ์ -ต้น ทุนการผลิต 
ค่ า ปุ๋ ย  ค่ า ย า 
ค่าแรงงาน 
-ราคาผลผลิต 
-ภัยธรรมชาติ 

-ไถปรับท่ี  700 
-ปรับสภาพดิน 2,400 
-กําจัดวัชพืช  2,400 
-พ่นยา  150 
-อวนดักนก  400 
-ค่าเก็บเกี่ยว  900 
รวม  6,950 

ต้องมุ่งเน้นการทํานาท่ีดีสําหรับการผลิตอาหาร 
และส่ิงแวดล้อม สําหรับท่ีเรียนมามีแนวคิด
เกี่ยวกับการทํานา ท่ีไม่มีผลกระทบต่อตัวเรา มี
วิธีคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุน ท่ีได้ผลผลิตคุ้มค่า 
เร่ิมจากสภาพดินในแปลงนาของเราก่อน เช่น
ตรวจวัดดิน จากนั้นก็มีการทําปุ๋ยหมัก และน้ํา
หมักชีวภาพไว้ใช้สําหรับการลดต้นทุน และทํา
ให้สภาพของดินดีข้ึน สําหรับเมล็ดพันธ์ุข้าวก็
จะต้องรู้วิธีการเก็บพันธ์ุข้าวให้ดี จะได้ลดค่าซ้ือ
เมล็ดพันธ์ุ เมล็ดพันธ์ุท่ีสมบูรณ์ และไม่มีพันธ์ุ
ปะปน และจะต้องไม่มีวัชพืชอ่ืนปนมา และ
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการมีระบบน้ํา
ไว้สําหรับในช่วงท่ีขาดฝน การใช้ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ย
เฉพาะปุ๋ยหมัก และน้ําหมักท่ีเราเองได้เตรียมไว้
เพ่ือเป็นการลดต้นทุน และเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยต่อตัวเราเอง และสําหรับผู้บริโภคและ
ระบบนิเวศน์ในแปลงนาของเราด้วย 
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รายชื่อนักเรียน 
ปัญหาและ

อุปสรรคในอดีต 
ต้นทุน-ค่าใช้จ่าย 

ท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ปัญหา 

7.นันทพร  เพชรพิรุณ -ทุนการผลิตสูง  
-ราคาผลผลิตตํ่า
เกินความจริง 
-ภัยธรรมชาติ เช่น 
ภัยแล้ง การระเบิด
ของโรคพืช สัตว์
และแมลง 
 

-ไถดิน  700 
-ปรับพ้ืนท่ี 2,400 
-กําจัดวัชพืช  2,400 
-พ่นยา  150 
-อวนดักนก 400 
-ค่าเก็บเกี่ยว  900 
รวม  6,950 

ชาวนาต้องพ่ึงตนเองให้มากและต้องเข้าใจอาชีพ
การทํานาของตนเองและปรับตัวอย่างเหมาะสมให้
เข้ากับยุคสมัย เพ่ือความอยู่รอดและก้าวสู่
ความสําเร็จในชีวิต โดยต้องทําบัญชีรายรับ-
รายจ่าย เพ่ือได้รู้ต้นทุนการผลิต แล้วพยายามปรับ
ลดสิ่งไม่จําเป็นออกไป โดยพยายามใช้แรงงานใน
ครัวเรือนหรือลงแรงกันในชุมชน มีการทําปุ๋ยหมัก
ท่ีได้จากวัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน พอเก็บเกี่ยวผลผลิต
ก็ต้อง มีการรวบรวมข้าว เพ่ือติดต่อพ่อค้ารายใหญ่ 
เพ่ือจะได้ต่อรองราคากัน เพ่ือให้ได้ข้าวในราคาท่ี
เป็นธรรม การดํารงชีวิตของชาวนาต้องอยู่บน
ความพอเพียงโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดํารัสมาปรับใช้โดยปลูก
พืชผัก ผลไม้ ผักสวนครัวท่ีกินได้ เหลือแล้วจึงขาย 
และปลูกพืชเสริมไว้  หากราคาตกตํ่ามากหรืออาจ
เกิดภัยธรรมชาติเรายังมีพืชสํารองอยู่ 

9.วีระชัย  ทันนาเขตต์ -ต้นทุนการผลิตสูง 
-ภัยธรรมชาติ  
-ราคาขายผลิตตํ่า 
 

-ไถดิน 700 
-ปรับปรุงดิน  240 
-ค่ากําจัดวัชพืช  2,400 
-ค่าพ่นยา   600 
-อวนดักนก  400 
-ค่าเก็บเกี่ยว  900 
รวม  5,240 

ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวนาที่แท้จริง 
เช่น เราต้องลดต้นทุนในการผลผลิต และใช้
แรงงานในครัวเรือนต้องมีเงินออม ต้องมีชีวิตท่ี
สมดุล  กับรายรับรายจ่าย  ต้องทําเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุน 

10.อําพัน  คชาชาติ -ภัยแล้ง 
-นกและหนูกัดกิน
ข้าว 
-ค่าใช้จ่ายมาก 
-วัชพืช 

-ไถดิน  1,080 
-ค่าปุ๋ย  420 
-ปุ๋ยน้ําหมัก 150      
-ค่าแรงงาน  900 
-ฉีดปุ๋ยหมัก  150 
-อ่ืนๆ  300 
รวม 2,620 

ควรมีเข่ือน หรือสระน้ําให้ชาวนา อยากให้
รัฐบาลหันมาดูแลชาวนาอย่างจริงจัง  อย่า
มองข้ามเกษตรกร  อย่าให้อาชีพเกษตรกรชู
หน้าชูตาเหมือนราชการ 

5.) สรุปผลและข้อเสนอแนะของครพูื้นที ่
จากการสอน“โครงการลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ” หลักสูตรการ

เรียนรู้”ชาวนามืออาชีพ”....จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน จากการสอนเกษตรกรครูผู้สอนสรุปได้ว่า  
 เป็นหลักสูตรที่ดีมาก ซึ่งถ้าชาวนาในประเทศไทยมีโอกาสได้เรียนจะช่วยให้ชาวนามีความรู้ที่จะ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างย่ังยืน โดยไม่ต้องพ่ึงภาครัฐ แต่การสอนเกษตรกรแต่ละพ้ืนที่ต้องให้มีความสนใจและ
ต้ังใจเรียนให้จบหลักสูตร ครูผู้สอนต้องรู้จักเกษตรกรที่เข้าเรียนเป็นอย่างดี และผู้เรียนต้องมีความเช่ือมั่นในตัว
ผู้สอน ซึ่งในหลักสูตร 15 หน่วยการเรียนสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพ และทุกช่วงอายุ เพียงแต่ปรับใช้วิธีการ
ที่แตกต่างออกไปกับช่วงอายุและอาชีพ 
 สําหรับเน้ือหาควรปรับบทที่ใช้เรียน ดังน้ี บทที่ 3 รวมบทท่ี 11 รวมบทท่ี 12 รวมบทท่ี13 บทที่ 
8 รวมบทที่ 9 รวมบทที่ 10 บทที่ 7 รวมกับบทที่ 5 และปรับวีดีทัศน์โดยใช้นักเรียนจากหลักสูตรเป็นต้นแบบ 
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6.) ผลการดําเนินงานโครงงาน 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดต้ังโรงสีข้าว  
วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในอําเภอปะทิว และบริเวณใกล้เคียงโดยการรับสีข้าวในราคา

ประหยัด 
2. เพ่ือให้เกษตรกรในอําเภอประทิวและบริเวณใกล้เคียง บุคลากรวิทยาเขตชุมพรและ

ประชาชนทั่วไปได้บริโภคข้าวกล้องคุณภาพดี ราคาไม่แพง 
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจข้าวไร่ชุมโค เกษตรกรในอําเภอปะทิว และบริเวณ

ใกล้เคียง บุคลากรวิทยาเขตชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

ผลการดําเนนิงานโครงการพบว่า 
 กลุ่มวิสาหกิจข้าวไร่ชุมโค เกษตรกรในอําเภอปะทิว รวมถึงเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงได้สีข้าวใน
ราคาประหยัด รวมไปถึงได้บริโภคข้าวกล้องที่มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง และนอกจากน้ียังสามารถปรับวิถีการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยดูได้จากการที่เกษตรกรสามารถผลิตข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน
ส่งผลให้สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตผลที่ได้มาจากการสี
ข้าวคือ รํา แกลบ ปลาย และทําให้สุขภาวะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชนดีขึ้นอีกด้วย   
 นอกจากน้ีผลจากการดําเนินงานโครงการทําให้เกิดภาพของความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน
ระหว่างชาวนาเอง ชุมชนท้องถิ่น  รวมถึงองค์กรหลักในการดําเนินงานโครงการน้ีคือ ส.ป.ก. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขตชุมพร  ที่เข้ามาร่วมให้การสนับสนุนจนทําให้กลุ่มผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านกระบวนทัศน์ วิธีคิด นําไปสู่ความร่วมมือในการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืนในการ
ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตประจําวันได้ 

 

7.) ภาพกิจกรรมโครงงานและการเรียนการสอนในพืน้ที่ 
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3.3 การประเมินตนเองของครูพืน้ที ่

ภายหลังการจัดการเรียนรู้ของทีมครูพ้ืนที่ ซึ่งใช้เวลาระหว่าง 7-9 เดือนแล้วเสร็จ ได้มีการจัดเวที
ถอดบทเรียนเพ่ือประเมินตนเองของครูพ้ืนที่ ซึ่งมีข้อสรุปดังน้ี  

การประเมินตนเองของครูพ้ืนที่โดยพิจารณาให้ค่าคะแนนตนเองในการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่
เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียนใน
แต่ละหน่วย โดยให้ค่าคะแนนเป็น 5 พบว่าผลการประเมินทั้ง 15 หน่วย ของครูพ้ืนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ “ดี” (ตารางที่ 3.1) 
 
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตนเองของครูพ้ืนที่ 
 

ลําดับ หน่วยเรียน ผลการประเมินตนเอง แนวทางท่ีใช้ในการสอน 
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ท่ี ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
การประเมิน 

1 การปฐมนิเทศ/นําเข้าสู่บทเรียน 3.75 ดี  ควรสร้างความคุน้เคยและเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เรียน อาจใช้กิจกรรมกลุ่มและ
การเปิดวีดีทัศน์หลักสูตร 

2 หน่วยเรียนท่ี 1 : การเข้าใจและเข้าถึง
บริบทความเชื่อมโยงในการประกอบ
อาชีพกับปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้อง: เข้าใจอาชีพ 

3.75 ดี  ต้องทําให้ชาวนาอยู่ตําแหน่งของตนเองใน 
โซ่อุปทานข้าวควบคู่กับการวิเคราะห์ตนเอง 
และใช้แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน เป็นใบเบิก 
ทางให้มองอนาคต 

3 หน่วยเรียนท่ี 2 : การมององค์รวม
ระหว่างความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพกับการดําเนินชีวิต : เข้าใจชีวิต 
เห็น คิด ทํา มองรอบด้านอย่างสมดุล 

3.50 ดี  ใช้ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ในอาชีพและชีวิต ให้อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นจนสามารถเชื่อมโยงความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างวงจรท้ัง 2 

4 หน่วยเรียนท่ี 3 : โภชนาการ 
สิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะท่ีดี 

4.00 ดี  หยิบยกข้อมูลตัวอย่างผลกระทบการใช้
สารเคมีท่ีมีต่อความเสียหายด้านสุขภาพ 
ชีวิต และทรัพย์สิน นําแนวปฏิบัติทํานา 
GAP มาอภิปรายแลกเปลี่ยนหาข้อสรุปท่ี
เชื่อมโยงกับแนวทางการทําการเกษตรท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 หน่วยเรียนรู้ท่ี 4 : การเรียนรู้ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือรู้เท่าทัน 

4.00 ดี  นําหลักคิดตามหลักกาลามสูตรมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนผลัดกันเล่าประสบการณ์ความ
เสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากการใช้ข้อมูล
ข่าวสารที่ผิดพลาด และหาข้อสรุปอย่าง
เหมาะสมท่ีจะรู้เท่าทันสื่อ 

6 หน่วยเรียนรู้ท่ี 5 : การบริหารความ
เสี่ยงในอาชีพและชีวิต 

4.00 ดี  เปิดโลกทัศน์เร่ืองความเสี่ยงในบริบทใกล้
และไกลตัว แนวทาง/มาตรการป้องกัน 
อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

7 หน่วยเรียนท่ี 6 : มีค่านิยม รักษ์-
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 

4.50 ดี  หยิบยกค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม
ในท้องถ่ิน เชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและการสืบสานประเพณี
ของคนโบราณ 

 อภิปรายหาข้อสรุปสําหรับแนวทางการสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมท่ีดีงาม
ตามความเหมาะสม และสิ่งท่ีสามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

8 หน่วยเรียนท่ี 7 : ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
แบ่งปัน เพ่ืออาชีพและการดําเนินชีวิต
ท่ีดีกว่า 

4.25 ดี  หยิบยกตัวอย่างของการรวมกลุ่ม กลไกและ
ระบบการบริหารจัดการท่ีดีท่ีมีประโยชน์ต่อ
สมาชิก-ชุมชนและหาข้อสรุปสําหรับแนวคิด 
people-centered enterprise 

9 หน่วยเรียนท่ี 8 : ชีวิตท่ีเลือกได้บน
เส้นทางโซ่อุปทาน 

3.50 ดี  เปิดมุมมองเรื่องการจัดการโซ่อุปทานของ
ชาวนา 

 ให้ความรู้ตัวแบบของการเชื่อมโยงพันธมิตร
ธุรกิจของชาวนาในโซ่อุปทาน เพ่ือสร้าง
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ลําดับ
ท่ี 

หน่วยเรียน ผลการประเมินตนเอง แนวทางท่ีใช้ในการสอน 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ 

การประเมิน 
โอกาสทางเลือกท่ีนํามาซ่ึงประโยชน์ และ
เป้าหมายร่วม 

 จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือให้เห็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์และสร้างแรงจงูใจแก่ผู้เรียน 

10 หน่วยเรียนท่ี 9 : แผนการผลิต: ฉลาด
คิด ฉลาดทํา อย่างมีแบบแผนและ
ยืดหยุ่น 

5.00 ดี  ชวนวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตด้วยกราฟ
วงกลมแสดงให้เห็นส่วนประกอบของต้นทุน
ท้ังท่ีเป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด การ
อภิปรายเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของ
ผู้เรียนเพ่ือให้เห็นแนวทางการลดต้นทุนการ
ผลิต 

 ชวนคิดถึงการใช้ข้อมูลต้นทุนการผลิตเพ่ือ
การวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ควบคู่กับ
การฝึกทักษะและมอบโจทย์การบ้าน 

11 หน่วยเรียนท่ี 10 : การเข้าถึงแหล่งทุน: 
หาเงินได้ ใช้เงินเป็น 

3.50 ดี  การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสถาบัน
การเงินประเภทต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งทุนของ
ชาวนา 

 อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์การออม
ของแต่ละคนและเชื่อมโยงไปสู่ข้อสรุปตาม
สมการการออมและวัฏจักรชีวิตเพ่ือให้เห็น
ความสําคัญของการประหยัด การออม และ
การสะสมทุน 

12 หน่วยเรียนท่ี 11 : การใช้ปัจจัยการ
ผลิตอย่างชาญฉลาด 

4.00 ดี  ให้ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวของ
ประเทศต่าง ๆ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อต้นทุน
การผลิต แนะนําสื่อเรียนรู้สําหรับรูปแบบ
การใช้ปัจจัยการผลิตท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
เช่น ปุ๋ยสั่งตัด ชวนให้ทบทวนถึงเหตุปัจจัยท่ี
ชาวนาตัดสินใจใช้ปัจจัยการผลิตและ
หลักการในการตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน 

13 หน่วยเรียนท่ี 12 : การผลิตอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณค่า 

4.50 ดี  หยิบยกตัวแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีของการ
ทํานาแบบสร้างสรรค์ เช่น นาโยน ชาวนา 
เครือข่ายมูลนิธิข้าวขวัญ และอภิปราย
แลกเปลี่ยนสําหรับแนวทางนํามาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม 

14 หน่วยเรียนท่ี 13 : การเก็บเกี่ยวและ
การเก็บรักษาอย่างมีคุณคา่ 

4.00 ดี  ชวนคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไวของราคาตาม
ฤดูกาลตามวัฏจักร และอภิปรายหาแนว
ทางการผลิตข้าวคุณภาพผ่านกระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา 

15 หน่วยเรียนท่ี 14 : บนเส้นทางสู่ระบบ
คุณค่าและการคา้ท่ีเป็นธรรม 

4.00 ดี  ชวนพิจารณากลไกรูปแบบการค้าข้าวท่ี
เชื่อมโยงจากฐานรากสู่สากลและตัวแบบการ
เชื่อมโยงโซ่อุปทานสู่การค้าท่ีเป็นธรรม และ
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ลําดับ
ท่ี 

หน่วยเรียน ผลการประเมินตนเอง แนวทางท่ีใช้ในการสอน 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ 

การประเมิน 
อภิปรายหาข้อสรุปสําหรับแนวปฏิบัติท่ีดี 

16 หน่วยเรียนท่ี 15 : เรียนรู้และพัฒนาสู่
การทํานามืออาชีพ 

4.00 ดี  ชวนอภิปรายหาข้อสรุปในการทํานาใน
อนาคต โดยใช้เทคนิค Mind Map และ 
Scenario หรือคําขวัญ และการฝึกปฏิบัติ 
คือ การก้าวสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ ทํา 
Post Test เปรียบเทียบให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ 

17 ภาพรวม 4.02 ดี  สามารถนําไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธี
คิด และพฤติกรรมในการทํานาของผู้เรียนได้
ในระดับท่ีน่าพอใจ อย่างไรก็ตาม จําเป็น
อย่างย่ิงท่ีครูผู้สอนต้องมีการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติท่ีเห็นเป็น
รูปธรรม และสอดคล้องกับสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่อย่างเหมาะสม 
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บทท่ี 4 
ข้อค้นพบจากการวิจัย 

 
 การดําเนินการโครงกรวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติ
ใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ได้นํามาซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยซึ่งจะนําไปสู่การจัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ สําหรับประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นชาวนา
มืออาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

4.1 จุดเด่นของ “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” 
 การประชุมระดมความคิดในเวทีประชาพิจารณ์ 8 ในระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งครูอาชีวศึกษา
เกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้นําสถาบันเกษตรกรและผู้นําเกษตรกร ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับจุดเด่นของ 
“หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” ซึ่งประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 15 หน่วยเรียน ว่า 
 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบโจทย์ชาวนาได้อย่างแท้จริง เพราะการ
ออกแบบยังคงเป็นลักษณะที่มุ่งเอาสาระความรู้เป็นหลัก แต่มิได้คํานึงถึงปัญหาที่ชาวนาเผชิญหน้าอย่างแท้จริง 
หลักสูตรการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับชาวนาที่จะช่วยให้ชาวนาเป็นไทแก่ตัวเองได้ จะต้องมี
ลักษณะการออกแบบให้สอดรับกับบริบทการประกอบอาชีพและวิถึการดําเนินชีวิต ที่สําคัญจะต้องสามารถแก้
ถึงต้นตอของปัญหาของชาวนาด้วยวิธีการที่ย่ังยืน “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” ที่ออกมาในโครงวิจัยน้ีได้นําไป
ทดสอบและเกิดผลเชิงประจักษ์แล้ว พบว่าจะสร้างความแตกต่างในแง่การปรับทัศนะ วิธีคิด และพฤติกรรมใน
การตัดสินใจทํานาและการใช้ชีวิตได้อย่างมีนัยสําคัญ แนวคิดและการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
ลักษณะเด่นของหลักสูตรน้ี พอวิเคราะห์สรุปได้ ดังน้ี (รูปที่ 4.1) 

4.1.1  แนวคิดการออกแบบหลักสูตรในแนวทางของ backward design ซึ่งกําหนดเป้าหมายที่ตัว
ผู้เรียนเป็นตัวต้ัง ในรูปแบบของ “คุณลักษณะชาวนาที่พึงประสงค์” ทําให้เกิดความชัดเจนต่อผู้สอนต้ังแต่การจัด
กระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1.2  เน้นกระบวนการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือทําให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะและเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่รู้จบ (life long learning)  

4.1.3  หลักสูตรได้ถูกออกแบบไว้ให้มีความยืดหยุ่นในแง่ผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือสามารถปรับปรุง
เน้ือหาและการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทของพ้ืนที่และความสนใจของผู้เรียน จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้
ทั้งในระบบสถาบันการศึกษาและนอกระบบ 

4.1.4  การฝึกให้เกิดการคิดและปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นองค์รวม (holistic) ระหว่างการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทําให้ผู้เรียนได้รับแง่มุมในการคิด
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่มักปฏิบัติตามๆ กัน 

4.1.5  การจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรที่เน้นไปที่การวัดผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based learning) จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการ
คิด การออกแบบ การปฏิบัติและประเมินผลสําเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

                                                            
8
 การจัดเวทีประชาพิจารณ์ ได้ดําเนินการ 3 คร้ัง ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสํานักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา มีครูอาชีวศึกษา

เกษตรเข้าร่วมประชุม 31 คน คร้ังที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มีผู้เข้าร่วมรวม 
505 คน และคร้ังที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กทม. มีครูอาชีวศึกษา
เกษตร เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 25 คน 
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4.1.6  จุดเด่นของหลักสูตรไม่ใช่อยู่ที่เน้ือหาสาระด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเน้ือหาบริบท
การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ชาวนาต้องเผชิญหน้าจริงๆ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนให้
ทันต่อสถานการณ์ โดยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยเรียนที่ได้ออกแบบไว้ 

4.1.7  ระบบการเรียนรู้สําหรับองค์ความรู้ใหม่จะส่งทอดสู่ชาวนาโดยผ่านกลไกของระบบ 
Coaching ที่มากประสบการณ์และหลากหลาย แต่เป็นไปภายใต้แบบแผนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ จะก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และสร้างความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยมีกลไกการขับเคลื่อน อาทิเช่น 
Smart Teachers, Smart Officers และ Smart Farmers เข้ามาขับเคล่ือนสังคมฐานความรู้สู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วม 
 

 
 

รูปที่ 4.1 จุดเด่นของหลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
 
4.2 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ ในที่น้ีใช้วิธีการสนทนาอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือพิจารณาปัจจัยสําคัญของการทํางานเชิงระบบ ต้ังแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการทํางาน (Process) 
และผลผลิต (Output) ซึ่งช้ีให้เห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรชาวนา
มืออาชีพ ซึ่งมีดังน้ี (รูปที่ 4.2) 
 4.2.1  การทําความเข้าใจในกรอบคิดของหลักสูตรที่มุ่งสู่การสร้างสมดุลระหว่างวิถีอาชีพและวิถี
ชีวิตของชาวนา 
 4.2.2  การเข้าถึงและทําความเข้าใจของครูผู้สอนในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของผู้ผ่านการเรียนรู้ 
 4.2.3  การเข้าถึงและเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาของชาวนาอย่างถ่องแท้ 
 4.2.4  ความพร้อมในการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และโครงงานเพ่ือฝึก
ทักษะแก่ผู้เรียนในการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 4.2.5  ความชํานาญการของครูผู้สอนในด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 4.2.6  การติดตามและรับรู้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม 
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 4.2.7  การสร้างบรรยากาศที่เก้ือหนุนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ระหว่างครู ผู้เรียน และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในชุมชนการเรียนรู้ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักส่งเสริม เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 4.2 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
 
4.3 แนวคิดการจัดหลักสูตรในสถานศึกษา 
 การจัดเวทีประชาพิจารณ์หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ในกลุ่มเป้าหมายครูอาชีวศึกษา ซึ่งได้
ดําเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 และศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สํานักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 
และสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กทม. มีครูอาชีวศึกษาเกษตรเข้าร่วมประชุม 56 คน มี
ข้อสรุปเก่ียวกับแนวคิดการจัดหลักสูตรในสถานศึกษา ดังน้ี 
 

 4.3.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรชาวนามืออาชีพของครูที่สอนด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีเกษตร ที่น่าสนใจมีดังนี้ 

1) นายสิขร บุณยประสิทธิ์ : ครู วษท.จังหวัดลําพูน กล่าวว่า เกษตรกรที่กําลังปลุกป้ัน 
และที่สําคัญเค้าเข้ามาเรียนเพ่ือจะเข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตของเค้า ผมเช่ือว่าครูที่น้ีมีทัศนคติที่แตกต่างกัน และ
สําคัญที่สุด ขอตอบคําถามข้อที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียน ตรงนี้มองว่าเป็นโชคดีที่สํานักงาน
อาชีวศึกษาได้ย้อนกลับนําเอาหลักการเกษตรทั่วไปนํากลับเข้ามาเรียน ถือว่าเป็นคุณงามความดีอย่างย่ิง ตรงน้ี
ครูทุกท่านจะได้โอกาส และคําเฉลยเก่ียวกับหลักการเกษตรอยู่ในหลักสูตรชาวนามืออาชีพหมดแล้วเพราะ
หลักสูตรน้ีครอบคลุมมาก  

2) นายชัยพร นิยะสม : ครู วษท.จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ในฐานะที่เรียนเกษตรมาเยอะ 
การทํางานในคร้ังน้ีจะเป็นทวิภาคี ไตรภาคี อะไรก็ตาม แต่การที่ท่านมาที่น่ีเป็นการสร้างเครือข่ายแล้ว คําตอบ
เรื่องการเสริมสร้างข้อที่ 2 คําตอบอยู่ในเอกสารโบชัวร์ และคําตอบเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้เรียน 
กระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา ยังมีอะไรมาปิดอยู่ 

3) นางสาวสุณี กาญจนจันทร์ : ครู คศ.3 วษท. จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน ยังเป็นในรูปแบบแยกรายวิชา และเห็นว่าหลักสูตรชาวนามืออาชีพเป็นรูปแบบของการ  
บูรณาการจากหลายวิชามาเป็นวิชาบูรณาการที่มองเห็นองค์รวมที่ชาวนาควรรู้ 
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4) นางรัชนี เกตุประทุม : ครู วษท. จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตร
ที่น่าสนใจ มีเน้ือหาที่ผู้เรียนมีความจําเป็นต้องรู้ และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง แต่การนําหลักสูตรมา
ใช้ ในระยะเริ่มต้น อาจต้องนํามาในรูปแบบของโครงงาน 

5) นางเพ็ญนภา โสใหญ่ : ครู คศ.2 วษท. จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการอ่านจาก
แผ่นประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งมากนัก แต่เห็นได้ว่าหลักสูตรน้ีจะเป็นประโยชน์มากถ้านําไปใช้รวมกับการ
สอนแบบ PBL และเราสามารถนําหลักสูตรน้ีมาใช้ในโครงการทดลองก่อน  

6) นายอรุณ จิตรสมร : ครู วษท. จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การสอนเกษตรใน
ปัจจุบัน มีการจัดทําโครงงานอยู่แล้ว โดยให้ผู้เรียนคิดและจัดการด้านการขาย การบัญชี แต่ในส่วนของเน้ือหา 
ยังไม่การสอนถึงวางแผนผลิตที่ทําให้ได้กําไรมากนัก และยังไม่ได้ให้ผู้เรียนมองภาพรวมของการประกอบอาชีพ 
ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเกษตรกร หากพวกเค้าได้รับการสอนที่ดี จะทําให้อยากกลับไปประกอบอาชีพ
การเกษตรต่อไป 

7) นายมารุต  จาติเกตุ : ผู้อํานวยการมูลนิธิการศึกษาไทย กล่าวว่า มีความยินดีเป็น
อย่างย่ิงที่ได้มีหลักสูตรน้ี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการมองภาพต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ปัจจุบันเด็ก
อาชีวศึกษาจบไปไม่ได้ทําการเกษตร แต่พวกเราเข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรม ตัวเมือง เพราะมองเห็นว่าการทํา
การเกษตรไม่ได้สร้างรายได้มากนัก ในส่วนของหลักสูตรน้ี ช่วงแรกเราสามารถนําเข้าไปผนวกในรายวิชา หรือ
ทําเป็นโครงงานก่อน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากน้ัน เราสามารถนํามาขยายผลต่อไป 

8) อาจารย์รัชนี เกตุประทุม : ครู วษท. จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การทํานาเป็นความ
มั่นคงทางอาหาร ซึ่งทุกคนในประเทศต้องกินข้าว เมล็ดพันธ์ุที่ดี จะทําให้ข้าวมีคุณภาพ เกษตรกรต้องมีการ
พ่ึงพาร่วมมือกัน เราต้องไม่ขายนา แต่ยังไม่เข้าใจมากนัดว่าทําไมเกษตรกรทํานาแล้วยังขาดทุนมาก หรืออาจ
ประกอบจากภัยธรรมชาติ หลักสูตรน้ีจึงมีความน่าสนใจมาก 

9) คุณเสกศึก ธรรมพิทักษ์ : ครู วษท. จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาเกษตรมีความเป็นมืออาชีพน้ัน เราต้องสร้างสํานึกให้นักศึกษาให้ปฏิบัติจริง  

10) คุณวิจิตศักด์ิ กล่าวว่า จากที่ได้ทราบถึงปัญหาของความไม่สําเร็จในการศึกษาเกษตร
วันน้ี เพราะการไม่รู้จักตัวเอง ไม่ได้มีการเรียนรู้และศึกษาอย่างถ่องแท้ เราควรมียุทธศาสตร์ในสถานศึกษา ที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียน รวมทั้งคนในชุมชน 

11) อาจารย์สุมิตรา สําเภาพล จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า วันน้ีได้รับมุมมองใหม่ๆ และ
คิดว่าจะนําไปต่อยอดกับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง งานวิจัยที่ครูต้องมีส่วนร่วม เราต้องนําไปเข้ากับ
ชุมชนให้ได้ เราต้องสร้างทีมพ่ีเลี้ยงที่จะเข้าถึงงานและชุมชนได้ 

12) อาจารย์ธัญลักษณ์ อุยสุย  : ครู คศ.3 วษท. จังหวัดตรัง ที่บ้านของตนเองได้เลิกทํา
นามานานแล้ว แต่ยังเห็นความสําคัญของการทํานาอยู่ เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของประเทศ และจะความ
ร่วมมือในการนําหลักสูตรน้ีไปใช้ในการจัดการเรียนสอน 

13) อาจารย์สานิต  ศรีสุระกุล จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากการประชุมวันน้ี ทําให้
ได้ข้อคิดสําคัญ คือ เมื่อผู้เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ สิ่งสําคัญขึ้นกับครูผู้สอน เราต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนรู้สึกอยากทํา มองเห็นอนาคต ซึ่งผู้เรียนจะเลือกทางใดก็ได้ โดยเราคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ 

14) อาจารย์เมตตา รุ่งแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากหลักสูตรที่กล่าวมาน้ัน จะเอาไปเป็น
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาพืชสมุนไพรของตนเอง สอนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี มีการวางแผนการ
ผลิต และการจัดการ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมมองหาตลาด 
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15) อาจารย์เพ็ญนภา  โสใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตนเองสอนวิชาการกําจัดศัตรูพืช ไม่ได้
เก่ียวทั้งกระบวนการของการปลูกข้าว แต่จากการศึกษาหลักสูตรชาวนามืออาชีพ จะนํามาเช่ือมโยงกับการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบถึงผลกระทบของการใช้สารเคมีเกินความจําเป็น และการทําปุ๋ยชีวภาพแทน
สารเคมี ทั้งน้ีจะเป็นการลดต้นทุนอีกทางหน่ึงด้วย 

16) อาจารย์อรุณ จิตรสมร : ครู วษท. จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สิ่งที่ได้วันน้ี คือ การ
จัดการเรียนการสอนนอกระบบ เราสามารถปลูกฝังให้ความรู้ผู้เรียนของเราที่ใดก็ได้ เรามีความรู้จากเน้ือหา 
แล้วนําไปสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง และเล็งเห็นว่าหลักสูตรน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

17) อาจารย์เอกชัย  ยุทธชัยวรกุล จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การดําเนินงานร่วมกันเพ่ือสู่
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน ทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วม หาวิธีเรียนรู้ร่วมกัน การเข้ามีส่วนร่วมควร
ทําอย่างไร และเราจะเข้าสู่ชุมชนได้อย่างไร เพราะบางคร้ังการเข้าถึงชุมชนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 
 

 4.3.2 ข้อเสนอสําหรับกรอบยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน (Community 
Base Learning) 
  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของครูอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งได้มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในเชิงนโยบายของสํานักงานการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดต้ังและดําเนินงาน สถาบัน
อาชีวศึกษาระดับภูมิภาค เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตร ควบคู่กับการวิเคราห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ดําเนินการและนําเอาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรชาวนามืออาชีพมาพิจารณาร่วมกัน ซึ่ง
ได้ข้อสรุปเป็นกรอบยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ดังรูป 4.3 
 

 
รูปที่ 4.3 กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
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  ตามรูปที่ 4.3 สถาบันการอาชีวศึกษาในฐานะที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
เกษตร ซึ่งมีภารกิจสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ การบริหารนโยบาย การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ควรมีการวางกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับชุมชน เพ่ือการขับเคลื่อนแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ชุมชน แผนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและคลังความรู้ ตลอดจนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการ
ร่วมกับชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระหว่างผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูผู้สอน นักศึกษา และชุมชน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 

 4.3.3 กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หลักการ Project Based Learning 
 กรอบยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่การพัฒนามืออาชีพ ในแนวทางของ 

Project Based Learning มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่  
 นโยบายที่เก้ือหนุนการพัฒนาของหน่วยงาน/องค์กรที่สนใจ 
 ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน 

โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานรัฐ ภายใต้กระบวนการของภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ จะประกอบด้วย Smart 
Farmers, Smart Teachers, Smart Officers และ Smart Entrepreneurs  ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาควบคู่กับการพัฒนา Project Based Learning สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ชาวนามีปัญญา สามารถสืบ
สานอาชีพและดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข” โดยอาจใช้ห้องเรียนในสถานศึกษาของชุมชนหรือห้องเรียน
ธรรมชาติ แล้วแต่โอกาสในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ ได้แก่ หน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยพัฒนาระบบสนับสนุน
ต่างๆ ประกอบด้วย ตัวแบบหลักสูตร สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทีมพ่ีเลี้ยงในการติดตามหนุนเสริมการพัฒนา 
นโยบายที่เก้ือหนุนการพัฒนาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และแหล่งทุนสนับสนุน 

 

 

 
 
 

รูปที่ 4.4 กรอบยุทธศาสตร์การสร้างชาวนามืออาชีพสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
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4.4 การวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ 
 การวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ ในที่น้ีจะ
ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการวางกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่
ช้ีให้เห็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) มีรายละเอียดดังน้ี 
 4.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในที่น้ีจะเป็นไปตามองค์ประกอบปัจจัยสภาพแวดล้อม
ดังรูปที่ 4.4 ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของตัวชาวนา 3 ประการ ประกอบด้วย ทุนทาง
ปัญญา คือ ความรู้ในวิชาชีพและวิชาชีวิต ที่เท่าทันปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่สามารถจัดการสู่
ความสําเร็จได้อย่างสมดุล ทุนทางสังคม คือ การมีสถาบันที่จะช่วยเสริมพลังซึ่งกันและกันและพัฒนาเป็นสังคม
ฐานความรู้ของชาวนา ทุนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ที่ดิน เงินทุน และวัสดุอุปกรณ์การผลิตและโอกาสการเข้าถึง
แหล่งปัจจัยการผลิตและตลาดของชาวนา ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ปัจจัย
สภาพแวดล้อมดําเนินการ ได้แก่ เยาวชน ลูกหลานชาวนา ครู สถาบันการศึกษา ชุมชน สถาบันเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่รัฐ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั่วไป จะพิจารณาเรื่องนโยบายรัฐ สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม กฎหมาย/นโยบายรัฐ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ที่ดิน-ทรัพยากรนํ้า) ภัยธรรมชาติ 
 

 
 

รูปที่ 4.5 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาจากทุนทรัพยากร 3 
ประเภท และโอกาสการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิต-ตลาดของชาวนา ในที่น้ีใช้วิธีวิเคราะห์โดย Strategic 
Environment Matrix โดยระดับความมากน้อยของทรัพยากร 3 กลุ่ม อยู่ในแกนนอน และโอกาสการเข้าถึง
แหล่งปัจจัยการผลิตและตลาดอยู่ในแกนต้ัง อาจจําแนกชาวนาได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มชาวนา “โง่ จน เจ็บ” คือ กลุ่มชาวนาที่ขาดแคลนทุนทรัพยากรและขาด
โอกาสทางเลือก เพราะขาดทั้งทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจที่จะช่วยในการประกอบ
อาชีพและการดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล กลุ่มน้ีย่ิงขยันทํานาย่ิงยากจนมีหน้ีสิน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มชาวนา “มีทุนแต่หลงทาง” แต่เดิมอาจมีที่ดินเป็นของตนเอง แต่ไม่มีทุน
ความรู้และสมรรถนะในการบริหารจัดการอาชีพ จึงขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งปัจจัยอย่างเหมาะสม ซึ่งในที่สุด
อาจตกอยู่ในภาวะหน้ีสินและสูญเสียที่ดินทํากิน 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มชาวนา “มีโอกาสทางเลือก แต่ไม่รู้ รู้ไม่เท่าทัน” เป็นชาวนาที่เป็น
สมาชิกกลุ่มหรือเครือข่าย แต่กลุ่มและเครือข่ายไม่มีกลไกในการเสริมพลังในการแก้ปัญหาบนหลักการพ่ึงพา
ตนเอง แต่ถูกใช้เป็นกลไกของภาคีนําประโยชน์เป็นของตน 

กลุ่มที่ 4 เป็นชาวนาที่มีทั้งทุนทรัพยากรและมีโอกาสทางเลือกในการเช่ือมโยงการผลิต 
การตลาด และการดําเนินชีวิตอย่างสมดุล ถือว่าเป็นชาวนา “คิดเก่ง ทําเป็น เห็นอนาคต” หรือ “ชาวนามืออาชีพ” 

 
 
 

รูปที่ 4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของชาวนา โดยใช้ Strategic Environment Matrix 
 

 ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงนําไปสู่แนวคิดเชิงบูรณาการ เพ่ือการยกระดับสมรรถนะ
ชาวนาสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ ที่คิดเก่ง ทําเป็น เห็นอนาคต ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กําหนดไว้ “รักษ์
คุณธรรม คิดสร้างสรรค์และแบ่งปัน มีศรัทธาในอาชีพ ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา เพ่ือสืบสานอาชีพทํานา ใน
แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
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รูปที่ 4.7 แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ 
2) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ช้ีให้เห็นโอกาส 

(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ดังน้ี 
2.1 โอกาส (Opportunities)  

 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ (Smart farmers) ไว้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าประสงค์
ที่จะเพ่ิมสมรรถนะแก่เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่เป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ให้หลุดพ้นจาก
ปัญหาความยากจน ภาระหน้ีสิน และมีบทบาทในการผลิตข้าวซึ่งนอกจากจะเป็นพืชอาหารหลักของคนไทย
แล้วยังมีเหลือจําหน่ายไปต่างประเทศถึง 70% ของปริมาณการผลิตในแต่ละปี 

 มีสถาบันเกษตรกร ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวนา และหน่วยงานรัฐ มีภารกิจ
และแผนงานในการส่งเสริมสนับสนุน “ชาวนา” ในการยกระดับการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตที่ดี 

 มีตัวแบบหลักสูตรการสร้างสมรรถนะสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ ที่ช่วยจุด
ประกายแนวคิดในการเสริมสร้างปัญญาให้ชาวนาไทยก้าวสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยเป็นโครงการนําร่องที่จะต่อยอดและขยายผล 

 ทิศทางและแนวโน้มความต้องการพืชอาหาร และนโยบายด้านความมั่นคง
ทางอาหารและแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ทําให้ชาวนามืออาชีพเป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่จะมี
บทบาทในการผลิตพืชอาหารในแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งปัจเจกบุคคล ได้แก่ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้นํา
ชุมชน ผู้นําสถาบันเกษตรกร เห็นประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะชาวนาตามแนวทาง “หลักสูตรฯ” 

 

2.2 ภัยคุกคาม (Threats) 
 นโยบายรัฐ เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการ

ดําเนินชีวิตของชาวนา อาทิ โครงการรับจํานําได้ก่อให้เกิดการบิดเบือนตลาดข้าวไทย จากตลาดแข่งขันน้อย
รายไปเป็นตลาดผูกขาดโดยรัฐ และส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวคุณภาพ ซึ่งย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ข้าวไทย
และการสูญเสียตลาดส่งออกในที่สุด 
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 กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและข้อตกลงการค้า  ส่งผลต่อโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและตลาดของเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม ทําให้ชาวนาขาดอํานาจการต่อรอง ต้อง
ตกอยู่ในฐานะลูกหน้ีการค้าจากกลุ่มนายทุนและผู้ประกอบการที่จําหน่ายปัจจัยการผลิต โดยไม่คํานึงถึงสุข
ภาวะ สิ่งแวดล้อม และปัญหาหน้ีสินชาวนา 

 สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ยังขาดชุดความรู้และหลักสูตรเรียนรู้ที่นําไปสู่
การ “สร้างปัญญา” ให้ชาวนาหรือทายาทเกษตรกรมีความรู้อย่างเท่าทัน และสามารถสร้างสมรรถนะแก่
ชาวนาให้มีทักษะในการจัดการอาชีพและชีวิต เพ่ือความคงอยู่ในอาชีพได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 
 
 

3) กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาในที่น้ีจะใช้กรอบการวางยุทธศาสตร์ใน

รูปแบบของแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าประสงค์เพ่ือตอบสนองพันธกิจและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ชาวนามีปัญญา สามารถสืบสานอาชีพ และดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุข” ดังรายละเอียด รูปที่ 4.8 

 

 
 

รูปที่ 4.8 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นชาวนามืออาชีพและการสืบทอดอาชีพ 
 

3.1 วิสัยทัศน์ 
ภาพอนาคตที่ต้องการ คือ ชาวนามีความรอบรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีวิต มี

ความสามารถในการมองเห็นความเป็นจริงที่เก่ียวข้องอย่างเป็นองค์รวม มีความรู้ที่เท่าทัน และสามารถจัดการ
อาชีพและชีวิตด้วยสติปัญญาให้มีสมรรถนะในการสืบสานอาชีพการทํานาและการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
(อ่านเพ่ิมเติมจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์) 

3.2 พันธกิจ 
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 มุ่งสร้างระบบการเรียนรู้และโอกาสทางเลือกแก่ชาวนาไทยในแนวทางการค้า
ที่เป็นธรรม ซึ่งจะประกอบด้วยกลุ่มงานสําคัญ ได้แก่ 

3.2.1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์ชุดความรู้ นวัตกรรม หลักสูตรเรียนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชาวนาให้เป็นมืออาชีพ และการ
สร้างสรรค์ธุรกิจทางเลือกแก่ชาวนาที่สามารถเช่ือมโยงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพสู่ตลาด 

3.2.2 การสร้างระบบการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงการเรียนทั้งที่อยู่ในระบบทางการ
และไม่เป็นทางการที่สามารถเข้าถึงชาวนา ทายาทเกษตรกร และเยาวชนในโรงเรียน/สถานศึกษา 

3.2.3 การสร้างสรรค์สถาบันชาวนาในรูปแบบของธุรกิจฐานสังคมท่ีจะช่วย
เป็นกลไกในการสร้างโอกาสทางเลือกของชาวนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 

3.2.4 การพัฒนาระบบสนับสนุนในทิศทางที่เก้ือหนุนให้เกิดการจัดการโซ่
อุปทานในระบบธุรกิจสร้างสรรค์ที่ชาวนาและภาคีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 

3.3 เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์สําหรับตอบสนองพันธกิจมี 3 ประการ ได้แก่ 
3.3.1 มีกลไก ระบบการเรียนรู้และเครือข่ายที่เข้าถึงการยกระดับสมรรถนะสู่

การเป็นชาวนามืออาชีพและการสืบทอดทายาท 
3.3.2 มีกลไกและระบบธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตข้าวคุณภาพ มีตลาดรองรับอย่าง

เป็นธรรมจากฐานรากสู่สากล 
3.3.3 ปรับเปลี่ยนกลไกและโครงสร้างการตลาดที่เก้ือหนุนการพัฒนา 

3.4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
3.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิจัยเพ่ือสร้างตัวแบบหลักสูตรเป็นระบบ ตัวแบบ

การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมนําการพัฒนา หมายถึง การวางกรอบวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการ
สร้างสรรค์ตัวแบบหลักสูตร ตัวแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และนวัตกรรมนําการพัฒนาในทิศทางที่
จะเสริมสร้างสมรรถนะให้เป็นชาวนามืออาชีพ 

3.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างเครือข่ายสถาบันการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนา หมายถึง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งทรัพยากรบุคคล สถาบันที่
ทําหน้าที่เป็นแกนนําขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน และสถาบันในการจัดการเรียนรู้สู่ชาวนา
อย่างทั่วถึง เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ 

3.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างชาวนามืออาชีพและการสืบทอดทายาท หมายถึง 
กลไกและกระบวนการสร้างสมรรถนะชาวนามืออาชีพของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันเกษตรกร/
สถาบันการศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

3.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างระบบธุรกิจสร้างสรรค์จากแปลงนาสู่สากล 
หมายถึง การเสริมสร้างระบบธุรกิจที่มีการเช่ือมโยงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพ กระจาย
ไปสู่ตลาดอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งจะช่วยลดข้อจํากัดและอุปสรรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ในทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

4.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะสู่ชาวนามืออาชีพ  
 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะสู่ชาวนามืออาชีพ (รูปที่ 4.9) จะประกอบด้วย 
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1. ชาวนาต้องเป็นอิสระในการเลือกทางเดินได้ด้วยตนเอง ไม่ติดพันธนาการกับองค์กรหรือแหล่งทุนใดๆ  
2. ครู ต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต้ังใจ และเห็นชอบในแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
3. เจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มหัวก้าวหน้าที่ต้องการเสริมพลังในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการยกระดับ

สมรรถนะชาวนา ภายใต้กลไกของ Project Based Learning 
4. หลักสูตรสร้างสรรค์ ที่มีการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในแต่

ละพ้ืนที่ และช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนเป็นพลวัตร 
5. การจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เข้าถึง และเข้าใจในบริบทของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

 ปัจจัยสนับสนุน ที่ส่งผลต่อความสําเร็จ ได้แก่ 
1) หน่วยงานสนับสนุน (เจ้าภาพ) อาทิ แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน Project 

Based Learning ในพ้ืนที่เป้าหมายต่างๆ 
2) หน่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการวิจัย ได้แก่ ตัวแบบหลักสูตร ตัวแบบธุรกิจสร้างสรรค์ ที่จะ

เป็นกลไกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มชาวนา 
3) ทีมพ่ีเลี้ยง/ทีมที่ปรึกษา ที่มีความชํานาญในการให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้เก่ียวข้อง สําหรับการ

จัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับสมรรถนะชาวนามืออาชีพ 
4) ชุมชนฐานความรู้/เครือข่าย เพ่ือเป็นกลไกของการพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้สู่การเรียนรู้

ตลอดชีวิต ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกัน 
5) นโยบายรัฐ เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องให้การสนับสนุนในการแก้ปัญหาและพัฒนาสู่การเป็นชาวนา

มืออาชีพ ที่ใช้ปัญญาสามารถสืบสานอาชีพและดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแท้จริง 

 
 

รูปที่ 4.9 ปัจจัยส่งผลต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะสู่ชาวนามืออาชีพ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
5.1 สรปุผลการวิจัย 

ผลการดําเนินการโครงการ “โรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติ
ใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ในช่วงเวลา 23 เดือน ระหว่าง พฤศจิกายน 2554-
กันยายน 2556 เป็นไปตามแผนการวิจัย โดยมีข้อสรุปดังน้ี  

 

5.1.1 การสร้างแนวคิดการเรียนรู้ มุ่งไปที่การยกระดับสมรรถนะแก่ชาวนาใน 3 มิติ ทั้งการปลูก
จิตสํานึก การปรับทัศนคติที่ดีต่ออาชีพทํานา การปรับวิธีคิดให้ชาวนาสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพการดําเนินชีวิตในแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาเป็น “ชาวนามืออาชีพ” ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ “รักษ์คุณธรรม คิดสร้างสรรค์และแบ่งปัน มี
ศรัทธาในอาชีพ ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา” และก่อเกิดสมดุลในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 

 

5.1.2 การออกแบบหลักสูตร เป็นไปตามแนวทางของ Backward Design ที่หยิบยกสภาพ
ปัญหาของชาวนาข้ึนมาเป็นประเด็นในการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กรอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากน้ันจึงนําไปกําหนดสาระการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการการเรียนรู้ การ
ออกแบบหลักสูตรเป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 
ปราชญ์ชาวบ้าน นักส่งเสริมเกษตร แกนนําชาวนาที่กําลังเผชิญปัญหาในอาชีพ ผู้นําสถาบันเกษตรกร จํานวน
ทั้งสิ้น 67 คน ใช้ระยะเวลา  6 เดือน จึงได้พัฒนาตัวแบบหลักสูตรเรียนรู้สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ มีหน่วย
เรียนรู้จํานวน 15 หน่วยเรียน และจัดทําเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้แนะนํา วีดีทัศน์ และเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ จํานวน 24 รายการ เพ่ือนําไปใช้ทดลองใช้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 

5.1.3 การทดลองใช้หลักสูตรในพื้นที่เป้าหมาย 4 พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชุมพร โดยภายหลังได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี มาเป็นจังหวัด
ชัยนาท ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดสําหรับเกษตรกรที่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผล
การทดลองหลักสูตรในพ้ืนที่เป้าหมาย 4 แห่ง สรุปได้ดังน้ี 

 พื้นที่จังหวัดเชียงราย ดําเนินการภายใต้ผู้ประสานงานคุณสุวิทย์  ภูมิประเสริฐโชค  
และหัวหน้าทีมครูพ้ืนที่ อาจารย์สุกิจ  มาลัยรุ่งสกุล มีชาวนาเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 9 คน ดําเนินการระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2555 – พฤษภาคม 2556 ในพ้ืนที่ตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ทําการ
ถ่ายทอดความรู้ครบทั้ง 15 หน่วยเรียน ดําเนินการโครงการงานการทําแปลงทดลองผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ กข41 
และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงต่อตัวผู้เรียนดังน้ี (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงานครูพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย)  

1) มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมผู้เรียนในฐานะชาวนาต่างทํานาเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ไปวันๆไม่มีความสนใจต่อการใฝ่หาความรู้เน่ืองจากคิดว่าตนเองรู้มากพอ ต่อเมื่อได้รับความรู้จาก 15 หน่วย
การเรียนรู้ทําให้มีความเข้าใจต่อฐานอาชีพตนเองมากขึ้น มีความรู้ต่อการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมั่นใจ เช่น มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงในอาชีพของ
ตนเองมากขึ้นโดยรู้จักใช้ความรู้มาวางแผนการจัดการนาของตนเองเพื่อช่วยให้สามารถจัดการอาชีพชาวนาได้
อย่างมั่นใจ สามารถหาวิธีการแก้ไขในการประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองมากขึ้น เช่น การทํานาลดต้นทุน การ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองและขายได้ เป็นต้น 
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2) มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปทําให้เป็นชาวนามืออาชีพมากขึ้น ผู้เรียนมีทัศนคติที่เปลี่ยน 
แปลงไปมาก โดยเฉพาะการเข้าใจอาชีพและการเข้าใจชีวิตของตนเองเพราะต้องมีมุมมองใหม่ๆเพ่ือปรับประยุกต์
การทํานาในยุคสังคมปัจจุบันแบบรู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้มากขึ้นจากการรับความรู้แบบต่อเน่ืองของหลักสูตร ๑๕ 
หน่วย ทําให้กลุ่มชาวนาจังหวัดเชียงรายเป็นทีมร่วมต่อการใฝ่หาความรู้และพัฒนาฐานอาชีพของตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ 

3) มีเทคนิควิธีการ การจัดการผลิตที่สอดรับกับบริบทพ้ืนที่ตนเอง โดยการนําความรู้ที่
ได้รับ อาทิเช่น การจัดการผลิตที่มีคุณค่าโดยช่วยลดค่าต้นทุนในการประกอบอาชีพแต่มีกระบวนการนําความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การทําปุ๋ยนํ้าหมัก, การจัดเก็บรักษา เป็นต้น ช่วย
ให้ชาวนามีการจัดการแบบชาญฉลาดและมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

ผลการเช่ือมโยงเครือข่ายในจังหวัด ปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือที่น่าสนใจ ได้แก่ 
โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างย่ังยืนปีงบประมาณ 2557 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย  (อ่าน
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงานพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย) และการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 

 พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดําเนินการภายใต้ผู้ประสานงาน คุณเกินศักด์ิ  ศรีสวย และ
หัวหน้าทีมครูพ้ืนที่ ดร.สมบัติ  ฤทธิเดช ในพ้ืนที่ตําบลบ้านหินลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีชาวนา
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 16 คน การทดลองใช้หลักสูตรดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – 
พฤษภาคม 2556 พร้อมการดําเนินการโครงงาน “แปลงทดลองทํานาเกษตรปลอดภัย” มีข้อสรุปผลการ
ดําเนินการดังน้ี 

ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ รวมถึงกระบวนทัศน์ในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ  โดยพบว่าผู้เรียนเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพมากขึ้น โดย
สังเกตได้จากการที่ผู้เรียนสามารถกําหนดแผนการผลิตข้าวของตนเองได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ รวมไปถึงการรับรู้และเรียนรู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งสามารถทําให้ตนเองมีแผนการผลิตที่
ปลอดภัยและมั่นคงทางอาหาร ทําให้ครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงด้านความรู้ ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ในการการใช้ชีวิตและการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น  โดยดูได้จากการที่ผู้เรียนสามารถกําหนดแผนการผลิตข้าวของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากน้ียังสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  รวมไปถึงการ
รับรู้ และเรียนรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเอง  ที่สามารถทําให้ตนเอง
มีแผนการผลิตที่ปลอดภัยและมั่นคงทางด้านอาหาร ทําให้ครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการทํานามากขึ้น  โดยดู
ได้จากการวางแผนการผลิตที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ได้มาซึ่งส่วนต่างหรือกําไรที่สูงขึ้น ความคุ้มทุน  
และที่สําคัญการไม่เป็นหน้ี  ซึ่งทําให้มองเห็นทัศนคติที่ดีขึ้น 

3) การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม  นอกจากผู้เรียน
จะมีความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตดังกล่าวแล้ว ผู้เรียนยังมีกระบวนทัศน์ในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตนเอง ปรับเปลี่ยนวิถีด้วยการหันกลับมาผลิตข้าวด้วยวิถีแบบด้ังเดิม  โดยการร่วมกันจัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้แปลงนาข้าวปลอดภัย ซึ่งนอกจากศูนย์การเรียนรู้น้ีจะเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนแล้ว ศูนย์การเรียนรู้ยังต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ให้แก่คนใน
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ชุมชน  และที่สําคัญต้องการท่ีจะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่ลูกหลานเยาวชนในชุมชน  เพ่ือสืบทอดวิถีการ
ทํานาแบบด้ังเดิมนําไปสู่การกินดี อยู่ดี อาหารปลอดภัยมั่นคงแก่ตัวเองและชุมชน  จนทําให้เกิดความย่ังยืนใน
ชุมชนได้  ซึ่งความย่ังยืนน้ีจะดูได้จาก องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน่าง ซึ่งถือเป็นรัฐบาลท้องถิ่นให้
ความสําคัญและให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้น้ีด้วย 

4) การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ “ข้าวปลอดภัย บ้านหินลาด” ได้สําเร็จ โดยมีการจัดทํา
โรงเรือนสําหรับทําปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง  จัดทําแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวปลอดภัย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลด
การใช้สารเคมีจํานวน 4 ไร่ 3 งาน จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าวทําให้เกิดภาคีเครือข่ายทั้งในและนอก
พ้ืนที่ ได้ร่วมมือกันทํางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหินลาดขึ้นมา  จนทําให้
ชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ผลการเช่ือมโยงเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันได้ขยายผลไปสู่การ
ดําเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ข้าวปลอดภัย โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน่าง ให้การสนับสนุนงบประมาณ และโรงเรียนบ้านหินลาดด้วย 

 พื้นที่จังหวัดชัยนาท ดําเนินการภายใต้การประสานงานของคุณสายสุดา ศรีอุไร และ
ครูพ้ืนที่ ประกอบด้วย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผศ.ดร.ทิพรัตน์  พงศ์ธนาพาณิช และคุณธราภรณ์  ศรีงาม โดย
มีชาวนากลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูบ้านคลองใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จํานวน 16 คน เข้าร่วมโครงการ 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2556 – พฤษภาคม 2556 มีการดําเนินการโครงการทดลองแปลงสาธิตเพ่ือลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิตจากการผลิตปุ๋ยใช้เอง ทํานํ้าหมักชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี การรวมกลุ่มทําปุ๋ยใช้เอง มีข้อ
สรุปผลการดําเนินการดังน้ี 

1) ผู้เรียนทุกคนมีความต่ืนตัวในการรวมกลุ่มเพ่ือเสริมพลังการรวมซื้อ รวมขาย ออม
เงินและจัดสวัสดิการในแนวทางการพ่ึงพาและร่วมมือกัน เห็นความสําคัญในการทํานาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ความสําเร็จ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการทํานา โดยสังเกตเห็น
จากการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายใต้คําแนะนําของปราชญ์ชาวนาอย่างต่อเนื่อง 

2) การปรับวิธีคิดโดยทุกคนต้ังปณิธานว่าจะเร่ิมต้นวางแผนการทํานาและจําหน่าย
ผลผลิตโดยการสร้างทางเลือกที่เหมาะกับตนเองและกลุ่ม เพ่ือให้มีการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตที่
สมดุล ไม่ก่อหน้ี และภาระหน้ีสินโดยไม่จําเป็น และมีการวางแผนต้ังแต่การใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน การผลิต
ข้าวปลอดภัย การสีข้าวไว้กินเอง และจําหน่ายแก่ชุมชนที่รักสุขภาพ 

3) นอกจากน้ันกลุ่มยังให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างชาญฉลาด โดยปัจจุบันได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้กระจายตามหมู่บ้านและชุมชน โดยมีแกนนําสมาชิกกลุ่มไป
ดําเนินการร่วมกับภาคี อาทิเช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชาวไร่ภายใต้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ มีกิจกรรม
การฝึกทักษะการพูด การสื่อสาร การนําเสนอแนวคิดหลักสูตรชาวนามืออาชีพเพ่ือแบ่งปันความรู้แก่เพ่ือน ๆ ใน
ชุมชน และที่สําคัญ ชาวนาในกลุ่มทุกคนได้ให้คํามั่นสัญญาว่า แต่ละคนจะให้ความสําคัญกับการประหยัด การออม 
และการสะสมทุนเพ่ือแก้ปัญหาหน้ีสิน และการเป็นอิสระในการสร้างสรรค์อาชีพ ภายใต้ “การร่วมมือกัน” ต่อไป 

ปัจจุบันกลุ่มชาวนากลุ่มน้ีได้ต่อยอดดําเนินการโครงการชาวนามืออาชีพ กลุ่มชาวนา
บ้านคลองใหญ่ โดยมีแผนงาน ผลิตปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุใช้เอง และมีแผนการประชุมกลุ่มทุกวันที่ 1 ของเดือน 

 พื้นที่จังหวัดชุมพร ดําเนินการภายใต้ผู้ประสานงาน คุณวินัย เมฆดํา และครูพ้ืนที่  
ดร.ร่วมจิตร นกเขา มีชาวนาในพื้นที่ตําบลบ้านนา อําเภอเมือง และตําบลชุมโค อําเภอประทิว จังหวัดชุมพร 
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 9 คน ดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 – พฤษภาคม 2556 โดยดําเนินการ
โครงงานแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ 12 สายพันธ์ุ 1 แปลง เน้ือที่ 3 ไร่ และทํานากินเองอีก 6 แปลง ๆ ละ 
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3 ไร่ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี 2 ครั้ง มีผู้มาร่วม 200 คน (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ครูพ้ืนที่จังหวัดชุมพร) 

ผลการการจัดการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตัวผู้เรียน ดังน้ี 
1) ด้านความรู้ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการรับความรู้ในทุกหน่วยการเรียนรู้

แบบต่อเน่ือง เพราะเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยจะมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยครูพ้ืนที่มุ่งหวังเพ่ือประเมินความสนใจ ใส่ใจกับผู้เรียนในแต่ละหน่วยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ผู้เรียนมีการ
แสดงความคิดเห็นและพร้อมนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ดําเนินวิถีชีวิต และปฏิบัติในไร่
นาของตนเองด้วย เช่น การทําไร่นาแบบสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นเพราะเห็นความสําคัญของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับความรู้ใหม่ๆเพ่ือนํามาวางแผน จัดการที่สอดรับกับฐานอาชีพของตนเอง 

2) ผู้เรียนเป็นผู้มีฐานความรู้ความเข้าใจมาพอสมควร แต่พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่เสมอ 
เพราะเป็นกลุ่มชาวนาที่เข้าใจในเรื่ององค์ประกอบต้นทุนและผลตอบแทนการทํานา สามารถคิดและคํานวณ
ต้นทุน ผลตอบแทนและกําไรในการทํานาได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการจัดการวางแผนเพ่ือการผลิตเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการประกอบอาชีพ ทําให้เห็นว่าฐานความเช่ือมั่นต่อหลักสูตรการเรียนรู้ชาวนามืออาชีพจะช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นและสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

3) ผู้เรียนมีการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองที่เด่นชัด คือ “การ
ออม” เพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมากขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดการการเงินในครัวเรือนโดยมองเห็น
ความสําคัญของการลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีการจัดการ การวางแผนที่ดี 
 ปัจจุบันได้ต่อยอดดําเนินการโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุชุมชน ที่ ต.บ้านนา และมี
แผนจะจัดจั้งและดําเนินงานสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว อ.ปะทิว จ.ชุมพร ในอนาคตเพ่ือสนับสนุนโครงการ
ปลูกข้าวกินเองแก่คนในชุมชน 
 

5.1.4 ผลผลิตและผลลัพธ์จากการทดลองใช้หลักสูตรในพื้นที่เป้าหมาย  
การดําเนินการทดลองใช้ตัวแบบหลักสูตรการเพ่ิมสมรรถนะสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ มี

ชาวนาที่ผ่านการเรียนรู้ ภายใต้โครงการทดลองใช้หลักสูตรใน 4 พ้ืนที่จังหวัดเป้าหมาย จํานวนทั้งสิ้น 50 คน 
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “น่าพอใจ” มีการปรับเปลี่ยนทั้งในมิติทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมการ     
ทํานาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (คุณสมบัติที่พึงประสงค์) 

ปัจจุบันก่อเกิดเป็นชุมชนเรียนรู้ภายใต้กลไกของโครงการวิจัยฯ ประกอบด้วยภาคี
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาหลักสูตร 61 คน ภาคีเครือข่ายงานวิจัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยที่เป็น
ปัจเจกบุคคล 180 คน และที่เป็นองค์กร จํานวน 21 องค์กร มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยทั้งสิ้น 
2,181 คน โดยมีโครงการที่น่าสนใจในการต่อยอดและขยายผลการดําเนินงานทั้งสิ้น 10 โครงการ 
ประกอบด้วย 

• โครงการพัฒนาชาวนามืออาชีพ จ.ศรีสะเกษ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท บางซื่อ
โรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

• โครงการขยายผลสู่เยาวชน จังหวัดอยุธยา ของสถาบันรามจิตติ 
• โครงการขยายผลสู่เยาวชนกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จังหวัดชัยนาท 
• โครงการพัฒนาหลักสูตรเป็นระบบของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เชียงราย 
• โครงการศูนย์เรียนรู้ชาวนาคุณธรรม จ.ยโสธร 
• โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม

พราน จ.นคนปฐม 
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• โครงการขยายผลจัดต้ังสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร 

• โครงการขยายผลศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุชุมชน ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร 

• โครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
จ.ขอนแก่น 

• โครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท 
 

5.1.5 การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร 
การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรโดยใช้แบบประเมิน pre-test และ post-test 

ช้ีให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ไดสร้างการเปล่ียนแปลงในเชิงทัศนคติและวิธีคิดได้ในระดับ “ที่น่าพอใจ” 
โดยเฉพาะเร่ืองการออม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างโอกาสทางเลือกให้กับตนเอง โดยใช้พลัง
ของการรวมกลุ่มและการจัดการโซ่อุปทานร่วมกับภาคีพันธมิตร การวางแผนการผลิตเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดละการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอย่างเหมาะสม การระมัดระวังและกลั่นกรองการใช้ข้อมูลข่าวสาร และที่สําคัญคือ 
การมองเห็นความเช่ือมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกิจกรรมการประกอบอาชีพและชีวิต อย่างไรก็ตาม
พบว่า เกษตรกรบางกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ืองตามเง่ือนไข ทั้งน้ีเพราะ
ยังมีภาระผูกพันกับหน่วยงาน/ภาคีต่างๆ 

ผลการประเมินตนเองของครูพ้ืนที่ อยู่ในเกณฑ์ “ดี” และให้ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรทั้ง 
15 หน่วยเรียนรู้ครอบคลุมความรู้และหลักการที่จําเป็นสําหรับ “ชาวนามืออาชีพ” และมีความยืดหยุ่นสําหรับ
การนําไปปรับใช้ในสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง โดยครูผู้สอนอาจเลือกใช้สื่อเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เข้าใจง่าย อีกทั้งสามารถผสมผสานหน่วยเรียนรู้หรือหยิบยกหน่วยใดขึ้นมาก่อนก็สามารถดําเนินการได้ แต่มี
ข้อสังเกตที่สําคัญคือ การเรียนรู้ควรดําเนินการควบคู่ไปกับการการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ผู้เรียน
สามารถเข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

5.1.6 Key Success Factors สําหรับการจัดการเรียนรู้ของครู ได้แก่  
1) ปัจจัยด้านคนและเครือข่าย 

• ชาวนาผู้เรียนมองเห็นทางรอดและมีแรงบันดาลใจที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของตัวเอง 
ด้วยตัวเอง เพ่ือนําพาสู่ความเป็นไทและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตในวิถีที่ย่ังยืน  

• ครูพ้ืนที่มีความเข้าใจในหลักการและแนวคิดการสร้างสมรรถนะชาวนามืออาชีพ
อย่างแท้จริง แม้อาจจะใช้ระยะเวลานานที่จะเห็นผลสัมฤทธ์ิ แต่มีใจหยัดสู้เพ่ือมุ่งสู่แนวทางน้ัน อย่างไม่ลดละ  

• เจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มหน่ึงได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายให้เข้าร่วมภาระกิจเฉพาะน้ี 
ซึ่งมีภาระกิจและลักษณะการทํางานแตกต่างจากภาระกิจเดิมๆ ที่ผ่านมา  โดยอาศัยแนวคิดและแนวทาง
ทํางานในมิติการพัฒนาชาวนาในรูปแบบใหม่ที่เน้นให้ชาวนาคิดเอง ทําเอง และเลือกเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้การสนับสนุนและคอยเข้าช่วยเสริมพลัง  

• เครือข่ายที่เข้าร่วมเกิดอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกันที่จะเสริมสร้างสมรรถนะ
ชาวนา โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่ประสานแรงของแต่ละฝ่ายที่เช่ือในอุดมการณ์จนเกิดเป็นพลังร่วม 
(Synergy) ที่สร้างประโยชน์ร่วมสูงสุดให้กับเครือข่าย 

2) ปัจจัยด้านแนวคิดและองค์ความรู้ 
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• เกิดการนําหลักสูตรไปใช้ในหลายระดับช้ันอย่างกว้างขวางและยืดหยุ่น ทั้งในแง่
ระบบการศึกษา กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน บริบทสภาพแวดล้อมของผู้เรียนและพ้ืนฐานการเรียนรู้ และระยะเวลา 
โดยหวังผลในเรื่องขยายผลท่ีเป็นกระแสและมีพลังหมู่ในการขับเคลื่อน หรือเกิด “Critical mass” ที่จะนําพา
สังคมและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายไปในทิศทางที่มุ่งหวัง 

• มีการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและทันต่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง โดยการวิจัยและพัมนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมท่ีจะไปต่อยอดหลักสูตรและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ใหม่อยู่เสมออย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผล
ต่ออาชีพและวิถีชีวิตของชาวนา 

• เกิดการรวมตัวของเหล่านักคิดเป็นเครือข่ายพ่ีเลี้ยง “Coaching” เพ่ือสรรค์สร้างและคิดค้น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ต้องหมั่นต่อยอดและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอให้ทันสมัย และพัฒนาเทคนิควิธีที่จะถ่ายทอดสู่ครู
พ้ืนที่และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างแบบแผนของการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายผู้เก่ียวข้อง 

3) ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมและนโยบายรัฐ 
• เกิดการพัฒนาปรับปรุงสภาวะแวดล้อมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ระเบียบ/

กฎหมาย และนโยบายรัฐ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองและสร้างทางเลือกให้กับชาวนา เช่น ชาวนามีที่ดินทํากิน
หรือรักษาที่ดินไว้ได้ “ทํานา ได้นา” เกิดทางเลือกในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและการขายผลผลิต เกิดค่านิยม
พ่ึงพาตนเองและแบ่งปัน กฎหมายที่สนับสนุนการสร้างพลังต่อรองของชาวนา พัมนาการเชิงนโยบายที่คิดใหม่ 
ทําใหม่ เพ่ือไม่ไปลดทอนศักยภาพการพัฒนาตนเองของชาวนา เป็นต้น  

• เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานของหน่วยงานรัฐในการเข้าหาชาวนา โดย
หน่วยงานต่างๆ ควรได้ปรับบทบาทตัวเองไปในทิศทางผู้ให้การสนับสนุนในแนวทางที่ทําให้ชาวนาเกิดปัญญา
มากกว่าการช่วยเหลือแบบผู้ใหญ่ใจดีที่มีสิ่งของไปให้ และควรตระหนักว่าการเข้าหาชาวนาเพ่ือสร้างผลงาน
ตอบตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวโดยไม่ศึกษาบริบทปัญหาที่แท้จริงในแต่ละพ้ืนที่ จะกลายเป็น
การช่วยเหลือแบบเหว่ียงแหและผิดที่ผิดทาง จนอาจมีส่วนพอกพูนปัญหาให้กับชาวนา   

ปัจจัยความสําเร็จเหล่าน้ีจะไม่เกิดขึ้นเพียงลําพังอย่างใดอย่างหน่ึง หรือเกิดขึ้นได้โดย
ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หน่ึง หากแต่จะมีความเก่ียวโยงและผลถึงกันและกันอย่างมาก ดังน้ันความสําเร็จใน
ภาพรวมของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย พันธกิจ และวิศัยทัศน์ ของการสร้าง “ชาวนามีปัญญา สามารถสืบสานอาชีพ 
และดําเนินชีวิตอย่างมีสุข” น้ัน จะต้องมีการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันในทุกภาคส่วนตามบทบาทผู้เก่ียวข้องที่
กล่าวถึงข้างต้น ผลสําเร็จจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างน่าพึงพอใจตามที่ได้พิสูจน์แล้วจากผลงานวิจัยช้ินน้ี 
 

5.1.7 แนวคิดการจัดหลักสูตรในสถานศึกษา 
การจัดเวทีประชาพิจารณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสํานักวิจัยและ

พัฒนาอาชีวศึกษา มีครูอาชีวศึกษาเกษตรเข้าร่วมประชุม 31 คน และวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กทม. มีครูอาชีวศึกษาเกษตร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน  

สาระการเรียนรู้ทั้ง 15 หน่วยเรียน มีความยืดหยุ่นในการนําไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้
หลายมิติ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) การสอนงาน (Coach learning) การเรียนรู้ที่มีการรับรอง 
(Certificate learning) การเรียนรู้รูปแบบ peer-learning และรูปแบบของ supervision-learning โดยการ
ปรับประบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้หลักสูตร
ควบคู่กับการฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง อีกทั้งมีข้อเสนอแนะให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่นํา
หลักสูตรไปใช้ ได้สร้างระบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร โดยเริ่มจากกลไกการวิจัยและพัฒนา ภายใต้การ
ดําเนินการโครงงานในรูปของ Project Based Learning หรือ Community Based Learning จากน้ันจึง
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เช่ือมโยงนําองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปพัฒนาเป็นตัวแบบหลักสูตรเรียนรู้ที่จะได้รับการปรับปรุง
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่เป้าหมาย อีกทั้งการให้บริการวิชาการกับชุมชน เพ่ือ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีชาวนาท่ีมีปัญญา ร่วมมือกัน สร้างสรรค์ธุรกิจฐานสังคม อันจะช่วยสานต่อนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ไปสู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และการลดข้อจํากัดของชาวนาที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยใช้ “สถาบันเกษตรกร หรือองค์กรธุรกิจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในการเป็นกลไกการพัฒนา 
บนการพ่ึงพาและร่วมมือกัน โดยมีความคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมเวที ดังน้ี 

1) นายสิขร บุณยประสิทธิ์ : ครู วษท.จังหวัดลําพูน กล่าวว่า เกษตรกรที่กําลังปลุกป้ัน 
และที่สําคัญเค้าเข้ามาเรียนเพ่ือจะเข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตของเค้า ผมเช่ือว่าครูที่น้ีมีทัศนคติที่แตกต่างกัน และ
สําคัญที่สุด ขอตอบคําถามข้อที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียน ตรงนี้มองว่าเป็นโชคดีที่สํานักงาน
อาชีวศึกษาได้ย้อนกลับนําเอาหลักการเกษตรทั่วไปนํากลับเข้ามาเรียน ถือว่าเป็นคุณงามความดีอย่างย่ิง ตรงน้ี
ครูทุกท่านจะได้โอกาส และคําเฉลยเก่ียวกับหลักการเกษตรอยู่ในหลักสูตรชาวนามืออาชีพหมดแล้วเพราะ
หลักสูตรน้ีครอบคลุมมาก  

2) นายชัยพร นิยะสม : ครู วษท.จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ในฐานะที่เรียนเกษตรมาเยอะ 
การทํางานในคร้ังน้ีจะเป็นทวิภาคี ไตรภาคี อะไรก็ตาม แต่การที่ท่านมาที่น่ีเป็นการสร้างเครือข่ายแล้ว คําตอบ
เรื่องการเสริมสร้างข้อที่ 2 คําตอบอยู่ในเอกสารโบชัวร์ และคําตอบเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้เรียน 
กระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา ยังมีอะไรมาปิดอยู่ 

3) นางสาวสุณี กาญจนจันทร์ : ครู คศ.3 วษท. จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน ยังเป็นในรูปแบบแยกรายวิชา และเห็นว่าหลักสูตรชาวนามืออาชีพเป็นรูปแบบของการ  
บูรณาการจากหลายวิชามาเป็นวิชาบูรณาการที่มองเห็นองค์รวมที่ชาวนาควรรู้ 

4) นางรัชนี เกตุประทุม : ครู วษท. จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตร
ที่น่าสนใจ มีเน้ือหาที่ผู้เรียนมีความจําเป็นต้องรู้ และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง แต่การนําหลักสูตรมา
ใช้ ในระยะเริ่มต้น อาจต้องนํามาในรูปแบบของโครงงาน 

5) นางเพ็ญนภา โสใหญ่ : ครู คศ.2 วษท. จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการอ่านจาก
แผ่นประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งมากนัก แต่เห็นได้ว่าหลักสูตรน้ีจะเป็นประโยชน์มากถ้านําไปใช้รวมกับการ
สอนแบบ PBL และเราสามารถนําหลักสูตรน้ีมาใช้ในโครงการทดลองก่อน  

6) นายอรุณ จิตรสมร : ครู วษท. จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การสอนเกษตรใน
ปัจจุบัน มีการจัดทําโครงงานอยู่แล้ว โดยให้ผู้เรียนคิดและจัดการด้านการขาย การบัญชี แต่ในส่วนของเน้ือหา 
ยังไม่การสอนถึงวางแผนผลิตที่ทําให้ได้กําไรมากนัก และยังไม่ได้ให้ผู้เรียนมองภาพรวมของการประกอบอาชีพ 
ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเกษตรกร หากพวกเค้าได้รับการสอนที่ดี จะทําให้อยากกลับไปประกอบอาชีพ
การเกษตรต่อไป 

7) นายมารุต  จาติเกตุ : ผู้อํานวยการมูลนิธิการศึกษาไทย กล่าวว่า มีความยินดีเป็น
อย่างย่ิงที่ได้มีหลักสูตรน้ี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการมองภาพต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ปัจจุบันเด็ก
อาชีวศึกษาจบไปไม่ได้ทําการเกษตร แต่พวกเราเข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรม ตัวเมือง เพราะมองเห็นว่าการทํา
การเกษตรไม่ได้สร้างรายได้มากนัก ในส่วนของหลักสูตรน้ี ช่วงแรกเราสามารถนําเข้าไปผนวกในรายวิชา หรือ
ทําเป็นโครงงานก่อน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากน้ัน เราสามารถนํามาขยายผลต่อไป 

8) อาจารย์รัชนี เกตุประทุม : ครู วษท. จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การทํานาเป็นความ
มั่นคงทางอาหาร ซึ่งทุกคนในประเทศต้องกินข้าว เมล็ดพันธ์ุที่ดี จะทําให้ข้าวมีคุณภาพ เกษตรกรต้องมีการ
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พ่ึงพาร่วมมือกัน เราต้องไม่ขายนา แต่ยังไม่เข้าใจมากนัดว่าทําไมเกษตรกรทํานาแล้วยังขาดทุนมาก หรืออาจ
ประกอบจากภัยธรรมชาติ หลักสูตรน้ีจึงมีความน่าสนใจมาก 

9) คุณเสกศึก ธรรมพิทักษ์ : ครู วษท. จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาเกษตรมีความเป็นมืออาชีพน้ัน เราต้องสร้างสํานึกให้นักศึกษาให้ปฏิบัติจริง  

10) คุณวิจิตศักด์ิ กล่าวว่า จากที่ได้ทราบถึงปัญหาของความไม่สําเร็จในการศึกษาเกษตร
วันน้ี เพราะการไม่รู้จักตัวเอง ไม่ได้มีการเรียนรู้และศึกษาอย่างถ่องแท้ เราควรมียุทธศาสตร์ในสถานศึกษา ที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียน รวมทั้งคนในชุมชน 

11) อาจารย์สุมิตรา สําเภาพล จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า วันน้ีได้รับมุมมองใหม่ๆ 
และคิดว่าจะนําไปต่อยอดกับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง งานวิจัยที่ครูต้องมีส่วนร่วม เราต้องนําไปเข้า
กับชุมชนให้ได้ เราต้องสร้างทีมพ่ีเลี้ยงที่จะเข้าถึงงานและชุมชนได้ 

12) อาจารย์ธัญลักษณ์ อุยสุย  : ครู คศ.3 วษท. จังหวัดตรัง ที่บ้านของตนเองได้เลิกทํา
นามานานแล้ว แต่ยังเห็นความสําคัญของการทํานาอยู่ เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของประเทศ และจะความ
ร่วมมือในการนําหลักสูตรน้ีไปใช้ในการจัดการเรียนสอน 

13) อาจารย์สานิต  ศรีสุระกุล จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากการประชุมวันน้ี ทํา
ให้ได้ข้อคิดสําคัญ คือ เมื่อผู้เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ สิ่งสําคัญขึ้นกับครูผู้สอน เราต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนรู้สึกอยากทํา มองเห็นอนาคต ซึ่งผู้เรียนจะเลือกทางใดก็ได้ โดยเราคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ 

14) อาจารย์เมตตา รุ่งแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากหลักสูตรที่กล่าวมาน้ัน จะเอาไป
เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาพืชสมุนไพรของตนเอง สอนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี มีการวาง
แผนการผลิต และการจัดการ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมมองหาตลาด 

15) อาจารย์เพ็ญนภา  โสใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตนเองสอนวิชาการกําจัดศัตรูพืช 
ไม่ได้เก่ียวทั้งกระบวนการของการปลูกข้าว แต่จากการศึกษาหลักสูตรชาวนามืออาชีพ จะนํามาเช่ือมโยงกับ
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบถึงผลกระทบของการใช้สารเคมีเกินความจําเป็น และการทําปุ๋ยชีวภาพแทน
สารเคมี ทั้งน้ีจะเป็นการลดต้นทุนอีกทางหน่ึงด้วย 

16) อาจารย์อรุณ จิตรสมร : ครู วษท. จังหวัดเพชรบูรณ์ กลา่วว่า สิ่งที่ได้วันน้ี คือ การ
จัดการเรียนการสอนนอกระบบ เราสามารถปลูกฝังให้ความรู้ผู้เรียนของเราที่ใดก็ได้ เรามีความรู้จากเน้ือหา 
แล้วนําไปสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง และเล็งเห็นว่าหลักสูตรน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

17) อาจารย์เอกชัย  ยุทธชัยวรกุล จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การดําเนินงานร่วมกันเพ่ือสู่
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน ทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วม หาวิธีเรียนรู้ร่วมกัน การเข้ามีส่วนร่วมควร
ทําอย่างไร และเราจะเข้าสู่ชุมชนได้อย่างไร เพราะบางคร้ังการเข้าถึงชุมชนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 
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5.1.8 ผลผลิตจากการวิจัย 
 การดําเนินการโครงการวิจัยมีผลผลิต ดังน้ี 

1) ชาวนาท่ีผ่านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุแห่งความหวัง จํานวน 50 คน ได้รับ     
เกียรติบัตรในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2556  

- ชาวนาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 จํานวน 9 คน 

- ชาวนาในจังหวัดมหาสารคาม 
 จํานวน 16 คน 

- ชาวนาในจังหวัดชัยนาท จํานวน 
16 คน 

- ชาวนาในจังหวัดชุมพร จํ านวน 
9 คน 
2) เอกสารเผยแพร่และสื่อเรียนรู้ จํานวน 14 รายการ ประกอบด้วย 

2.1 คู่มือการจัดการเรยีนรู ้หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” 
2.2 สื่อเรียนรูท้ี่แนะนํา หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ”  
2.3 เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ”  
2.4 เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ”  
2.5 พ็อคเก็ตบุ๊ค “คู่มือการเรียนรู้ สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ” 
2.6 พ็อคเก็ตบุ๊ค “ตําราพิชัยยุทธ.... ฉบับคนทํานา” 
2.7 พ็อคเก็ตบุ๊ค “หัวไร่ ปลายนา.... จากวิชาชีวิต สู่หลักวิชาชีพที่ย่ังยืน” 
2.8 หนังสือการ์ตูน “โรงเรียนชาวนามืออาชีพ” ฉบับที่ 1 
2.9 หนังสือการ์ตูน “โรงเรียนชาวนามืออาชีพ” ฉบับที่ 2 
2.10 แผ่นประชาสัมพันธ์ “ผ่าโครงสร้างชาวนาไทย” 
2.11 พ็อคเก็ตบุ๊ค “ภาพสะท้อนชีวิตชาวนา” 
2.12 วีดีทัศน์ “จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
2.13 วีดีทัศน์ “ถอดบทเรียนหลักสูตรโรงเรียนชาวนามืออาชีพ” 
2.14 ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมหลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” 

 

3) ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และโครงการขยายผลการนําหลักสูตร
ไปใช้ประโยชน์ จํานวนทั้งสิ้น 21 องค์กร ดังน้ี 

 • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
 • สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 • สถาบันรามจิตติ 
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
 • มูลนิธิธรรมะร่วมใจ 
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 • สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี 
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย 
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
 • ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
 • สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 • วิทยาลัยการอาชีพปัว จ.น่าน 
 • องค์การบริหารส่วนตําบลผางาม จังหวัดเชียงราย 
 • สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 • บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด 

 

4) โครงการต่อยอดและขยายผลในพ้ืนที่ จํานวน 10 โครงการ 
• โครงการพัฒนาชาวนามืออาชีพ จ.ศรีสะเกษ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท บาง

ซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
• โครงการขยายผลสู่เยาวชน จังหวัดอยุธยา ของสถาบันรามจิตติ 
• โครงการขยายผลสู่เยาวชนกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จังหวัดชัยนาท 
• โครงการพัฒนาหลักสูตรเป็นระบบของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เชียงราย 
• โครงการศูนย์เรียนรู้ชาวนาคุณธรรม จ.ยโสธร 
• โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า

สามพราน จ.นคนปฐม 
• โครงการขยายผลจัดต้ังสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร 
• โครงการขยายผลศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุชุมชน ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร 
• โครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น     

จ.ขอนแก่น 
• โครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท 

5.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ 
เพ่ือการต่อยอดและขยายผลโครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิง

ธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ทีมวิจัยมีข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ ดังน้ี 
5.2.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เข้าใจ เข้าถึง และนําไปใช้พัฒนา 

สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ควรทําหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาร่วมกับภาคี เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมนําไปสู่การปฏิบัติ โดยดําเนินการดังน้ี 

1) การจัดเวทีประชาพิจารณ์ กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างการยอมรับและมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตร
และแผนพัฒนาชุมชน 
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2) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพ่ือขยายผลการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงชุมชน และ
ประชาคมท่ีมีความต้องการ 

 

5.2.2 สนับสนุนการสร้างกลไกและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสถาบันเช่ียวชาญเฉพาะทางทําหน้าที่เป็น Hub ที่สร้างกลไกและ

ระบบสนับสนุน เริ่มต้ังแต่การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คลังความรู้ ทีมงานสนับสนุนการ
เรียนรู้ในพ้ืนที่เป้าหมาย และการติดตามประเมินผลการพัฒนาเพ่ือการปรับปรุง 

2) การจัดทําแผนระดับปฏิบัติการ ร่วมกับภาคีหน่วยงานสนับสนุนเงินทุน ภาคีภาคเอกชน
ภาคีหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตัวแบบธุรกิจเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ สถาบัน
เกษตรกร ธุรกิจฐานสังคม กองทุนเงินออม โรงสีชุมชน ร้านค้าชาวนา เป็นต้น 

3) จัดต้ังและดําเนินงานโรงเรียนลูกชาวนาเพ่ือสร้างชาวนามืออาชีพตามวิสัยทัศน์ “คิดเก่ง 
ทําเป็น เห็นอนาคต” ให้เป็นตัวแบบของทายาทเกษตรกร ที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาวนาไทย และการสืบ
สานตํานาน “ข้าว คือ ชีวิต และจิตวิญญาณคนไทย” 

4) ส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายร่วมกับภาคี เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชาวนามืออาชีพใน
รูปแบบของ Project Based Learning และ Community Based Learning 

 

5.2.3 สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา ที่สําคัญ ได้แก่  
1) ปรับกฎระเบียบ กฎหมายที่เปิดโอกาสแก่ชาวนารายย่อยในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการ

ผลิตและตลาดอย่างเท่าเทียม  
2) การจัดเวทีสาธารณะ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของชาวนาอย่างแท้จริง 
3) สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงนักการเมืองทุกระดับ เพ่ือลดนโยบายท่ีส่งผล

กระทบต่อชาวนา 
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เอกสารอ้างอิง 
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