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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกพรม 
 

ผศ.สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์1 
 
 จากการลงชุมชนไปสรุปถอดบทเรียนตามโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
จากชุมชนต้นแบบร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี ซึ่งเป็นโครกงารบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พบว่า 
 บ้านโคกพรม  หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใน
ชนบท ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มีความมุ่งมั่นขยัน ปรับตัว เข้ากับ
ธรรมชาติพ่ึงพาธรรมชาติ  ที่ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนหมู่บ้านอ่ืน ๆ ด้วยสภาพพ้ืนที่เป็นดินเค็มแล้งแล้งกันดาร 
ดินไม่อุ้มน้ าท าให้ผลการผลิตการท านาท าไร่ตกต่ า ผู้คนที่ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเป็นวัยชราที่มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตร
หลานและท าการเกษตรท านาท าไร่   ส่วนผู้คนวัยหนุ่มสาวละทิ้งหมู่บ้านไปหางานท าในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด   แม้ว่าการไปท างานต่างถิ่นจะมีรายได้มีงานท า  แต่ก็เป็นรายได้ที่พอยังชีพไปวัน ๆ ได้เงินมาก็ใช้
ไปไม่มีเงินเก็บออมแต่อย่างใด และยังต่อสู้กับปัญหาอุปสรรครอบด้าน   
 เมื่อประมาณปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า โรงงานอุตสาหกรรมเลิกจ้างงาน  
ผู้คนหนุ่มสาวบ้านโคกพรมต้องกลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้ง    โดยมีนายมานะ  เซียงสันเทียะ  คนหนุ่มในหมู่บ้าน
โคกพรม ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพเกษตรแบบพอเพียง และต้นแบบจากการไปท าสารคดี ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
มาเป็นแกนน าเริ่มต้นท านาบนพ้ืนที่ 3 ไร่ และขยายผลไปพ้ืนที่ 20 ไร่ ได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานราชการ 
ศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรม  และการทดลองกับพ้ืนที่นาเพ่ิมเติม  เมื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรได้แล้ว  
จึงรวมกลุ่มในหมู่บ้าน  ตั้งชื่อกลุ่ม “ เกษตรทฤษฎีใหม”่ และขอสนับสนุนเงินกู้ยืมจาก  อบต.โนนไทย  จ านวน
เงิน 100,000 บาท   เพ่ือให้เป็นทุนหมุนเวียนกับสมาชิก แบบมีดอกเบี้ย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่น าเงินที่ได้รับไป
ซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ในพ้ืนที่นา  เมื่อด าเนินการไปได้ระยะหนึ่ง   ท าให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและพบส าคัญส าหรับ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร   คือการเป็นหนี้หมุนเวียนที่ไม่มีวันจบสิ้น  กล่าวคือเมื่อครบก าหนดช าระหนี้เงินกลุ่ม 
สมาชิกก็จะไปกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบเพ่ือน ามาใช้หนี้
กลุ่ม  หลังจากนั้นก็กู้ยืมเงินจากกลุ่มไปใช้หนี้นายทุนพร้อม
ดอกเบี้ย  ซึ่งนับวงเงินกู้ที่สูงขึ้นนั่นคือการติดหนี้ที่เพ่ิมขึ้นแบบ
วัวพันหลัก  หรือหนี้แบบงูกินหาง 
          แต่เกษตรกรกลุ่มนี้จึงได้ร่วมกันแสวงหาความรู้และ
คิดทบทวนกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในอดีต  โดย
เริ่มต้นศึกษาและใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากบ้านหนอง
กลางดง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  น ารูปแนวคิดรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และต่อยอด โดยเริ่มต้นจาก
คณะกรรมการได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล
สุ่มส ารวจจ านวน 50 ครัวเรือน  เมื่อเก็บข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจึงเรียกประชุมสมาชิก  เพ่ือให้กันร่วมคิดวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน  ท าให้พบกับปัญหา
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ใหญ่ล าดับแรกคือ  การเป็นหนี้สิ้นจ านวนมาก จึงร่วมกันหาทางออก   ในช่วงนั้นคือการใช้ทฤษฎีรูปโอ่ง  
รายรับเป็นสายน้ าที่น าเข้าโอ่ง  ส่วนรายจ่ายเป็นเงินที่รั่วออกจากรูรั่วของโอ่ง  จึงร่วมกันคิดว่าท าอย่างไรจึงจะ
อุดรูรั่วให้ได้   จากเวทีประชาคมในครั้งนั้น  สรุปได้ว่าจะต้องด าเนินการ ลดรายจ่าย   เริ่มทดลองปฏิบัติ 
จ านวน  7  ครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มหมอดินอาสาในหมู่บ้าน  โดยการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง  เนื่องจากปุ๋ยเคมีมี
ราคาแพง   จึงใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น มูลสัตว์  เศษหญ้า ใบไม้  เศษอาหารจากครัวเรือน และเมื่อ
ด าเนินการแล้ว ก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน  ใช้สารเร่ง สพด.1 ,สารเร่ง สพด.2  ซึ่งจะช่วยย่อย
สลายได้ดี   ผลการด าเนินกิจกรรมครั้งแรก   จากที่ใช้ปุ๋ยเคมี  100%  ลดลงมาใช้ปุ๋ยเคมีเหลือ 75 %  ซึ่ง
ในช่วงนี้ประสบความส าเร็จไปด้วยดี  จึงขยายผลการด าเนินงานจาก 7  ครัวเรือน เป็น 45  ครัวเรือน  แต่กลับ
พบค าถามท่ีว่า    แล้วลดค่าใช้จ่ายลงไปเท่าไร  ไม่สามารถตอบค าถามได้  เนื่องจากด าเนินการแล้วไม่มีการจด
บันทึกไม่มีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ  ท าให้เกิดการน าความผิดพลาดมาคิดทบทวนอีกครั้ง
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการท างานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนมากกว่านี้     
   จนกระทั่งในปี 2548  ได้จัดเวทีประชาคมเพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ได้ลองผิดลองถูก   
และน าปัญหาและข้อผิดพลาดในอดีตมาคิดทบทวน น าปัจจุบันมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวโน้มทิศทางในการ
ท างานในอนาคต โดยได้จัดเวทีกระบวนการเรียนรู้ท าให้พบกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง 
ปัญหาหนี้สิน  ปัญหาดินเค็ม ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ปัญหาไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าในไร่นา ปัญหาไม่มี
แหล่งน้ าสายน้ าชลประทาน  ปัญหาไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี โรคพืช โรคสัตว์  ปัญหาปุ๋ยมีราคาแพง  ปัญหา
น้ ามันมีราคาแพง   ปัญหาป่าไม้ที่เป็นแหล่งอาหารและไม้ใช้สอยลดลง   และปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าถ้าชาวบ้านเรายังประกอบอาชีพท านาในรูปแบบเดิมคงต้อง
ประสบภาวะขาดทุนและยากจนต่อไป   เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตสูง จึงมีแนวคิดลดต้นทุนการท านาข้าว
มะลิอินทรีย์ปลอดสารพิษ โดยมีกระบวนการด าเนินงานการท านาลดต้นทุน ดังนี้ 
         1.  การจัดเวทีให้ความรู้กับการท าบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของรายได้
รายจ่าย  ผลจากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นชาวบ้าน  ท าให้สมาชิกเริ่มต้นที่จะลดรายจ่าย  การประหยัด  
และการหาวิธีการเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน   
   2.  กิจกรรมการตรวจเลือดของสมาชิก  โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือหา
สารพิษที่ตกค้างในร่างกาย   ซึ่งผลการด าเนินงานครั้งนี้  แบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ ระดับอันตรายมาก  คือมี
สารพิษตกค้างในร่างกายมาก  ระดับปานกลาง  ระดับน้อย  เกิดจากการใช้สารเคมีใช้ ยาฆ่าแมลงโดยไม่มีการ
ป้องกัน  และพฤติกรรมการกินอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน โดยไม่ท าความสะอาดให้ดีก่อนการรับประทาน 
หรือการต้องซื้อผักผลไม้จากตลาดที่มีสารพิษตกค้างเป็นจ านวนมาก   ซึ่งผลการตรวจเลือดสร้างความตระหนัก
ให้กับสมาชิกและสร้างกระแสที่จะเรียนรู้การผลิตใช้เองกินเอง การลดการใช้สารเคมี มีค าถามจากสมาชิกว่าถ้า
หากไม่ให้ใช้สารเคมีจะให้ใช้อะไร  จึงเกิดกิจกรรมต่อเนื่องนั้นคือ การถ่ายทอดวิธีการใช้สารไล่แมลงโดยไม่ต้อง
ใช้สารเคมีให้ใช้พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบน้อยหน่า  บอระเพ็ด  ใบยาสูบ  สาบเสือ  ตะไคร้หอม  เป็น
ต้น  ซึ่งผลตอบรับท าให้ปัจจุบันสมาชิกบ้านโคกพรมไม่ใช้สารเคมีในการขับไล่แมลงแล้ว  ประชาชนจึงมี
สุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน  
 3.  การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์และฝึกวิเคราะห์ดินด้วยตัวเกษตรกรเอง  เพ่ือให้สมาชิกได้รู้จักน า
ดินมาวิเคราะห์เพ่ือจะได้เรียนรู้ว่า  ดินในพื้นท่ีของตนเองมีธาตุอาหารอะไรบ้าง  ขาดธาตุอาหารชนิดไหน ต้อง
ปรับปรุงอย่างไร  ผลจากเวทีท าให้สมาชิกได้เรียนรู้พ้ืนที่ดิน  และพบว่าดินในพ้ืนที่ของบ้านโคกพรมมีธาตุ
อาหารดินต่ า ต้องฟ้ืนฟูดินเป็นอย่างมาก  รวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วย  และปัญหาที่พบตามมา
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คือ ปัญหาดินเค็ม และมีการแพร่กระจายดินเค็มเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อรับรู้สภาพปัญหาแล้ว  จึง
ด าเนินการหาทางแก้ไข โดยการจัดเวทีต่อไป  
 4.  การถ่ายทอดความรู้ด้านการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับสมาชิก  การด าเนินงานท าปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในบางครั้งวัตถุดิบในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ  จึงใช้ปุ๋ยพืชสดควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่  ต้นปอเทือง  
ถั่วพล้า  โสน  โดยหว่านเมล็ด 5 – 10 กิโล  จะได้ปุ๋ย 1-2 ตันต่อไร่  ปลูกตั้งแต่ต้นใช้เวลา 4  เดือน เมื่อออก
ดอกแล้วจะมีการไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดที่สามารถเพ่ิมธาตุอาหารให้กับดินได้เป็นอย่างดี  ในปัจจุบันสมาชิกได้ใช้
ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยพืชสด  ทั้งนี้ท าให้ลดรายจ่าย ได้เป็นอย่างดี 
 5.  การศึกษาการเรียนรู้ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน การค านวณฝนและการหว่านปุ๋ยพืชสดในแปลงนา   
โดยการศกึษาเรียนรู้การท านายฝนด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้
ในหมู่บ้านโคกพรมและหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยเวทีจะตั้งค าถามที่ว่า  รู้ได้อย่างไรว่าฝนจะดีหรือไม่  ยกตัวอย่าง
การท านาย  เช่น  1.  สังเกตจากตัวบึ่ง  ท ารูในนาปีนั้นฝนจะแล้ง  ถ้าท ารูบนคันนาปีนั้นน้ าจะดี สังเกตในช่วง
เดือน ม.ค. – พ.ค.  (จากการวิเคราะห์ผลของภูมิปัญญา เนื่องจากสัญชาตญาณของตัวบึ่ง การท ารูในนาข้าวซึ่ง
คาดว่าจะไม่มีน้ า   ถ้าหากตัวบึ่งมีสัญชาตญาณว่ามีน้ า  จะย้ายขึ้นมาท ารูบนที่สูง  คือบริเวณคันนา)  2. นกกุ่ม  
ถ้านกกุ่มไข่ในนาฝนจะทิ้งช่วง  ถ้านกกุ่มไข่ออกลูกแล้วฝนจะตก  โดยจะดูในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 
และสรุปผลช่วงพฤษภาคม  3.  หญ้าธัญญากาศ หรือชาวบ้านเรียกว่าหญ้าหวาย  ใช้วิธีการลูบใบ  ถ้าใบมีรอย
หยัก 3  ช่วง  ฝนจะตกดีตลอดทั้งปี  ถ้ามีเฉพาะหยักต้นใบ  ฝนจะดีช่วงต้นปีเท่านั้น  โดยภูมิปัญญาเหล่านี้จะ
สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย  ซึ่งใช้ค านวณว่าจะตัดสินใจกับการเพาะปลูกอย่างไร เช่น ถ้าฝนดี ข้าวหอม
มะลิจะเกี่ยวจมน้ า   ท าให้เสียหาย   ถ้าฝนไม่ดีนาลึกหรือนาลุ่มจะเพาะปลูกข้าวเหลืองประทิวได้ดี จะสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดี   ถ้าท านายว่าฝนไม่ดีจะปลูกข้าวแต่พอกินที่ใกล้กับแหล่งน้ า   ส่วนพ้ืนที่อ่ืนจะปลูก ปอ
เทือง ถั่วพล้า  เพื่อเก็บเมล็ดขายให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน  ส่วนซากพืชไถกลบเป็นปุ๋ยต่อไป 
 6.  การร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การท านา  การไถหว่านข้าวน้ าตม  ต้องเพาะแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว
ก่อน 3 วัน  และการไถนาน าน้ าออกจากนาให้หมดโดยใช้ไหใส่ดินแล้วลากเป็นทางยาวเพ่ือให้น้ าที่อยู่ในนา
ออกให้หมด จึงหว่านข้าว  เมื่องอกสักประมาณ 5 ซม. ให้น าน้ าเข้านาพร้อมกับใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพที่ชาวผลิต
ใช้เองเทผสมกับน้ าในอัตราส่วน 10 ลิตร/ 1 ไร่  และให้หมั่นสังเกตข้าว หากมีข้าวต้นไหนผิดปกติเป็นโรคต่างๆ 
เช่นโรคใบไหม้ ให้ถอนทิ้งป้องกันการแพร่กระจายของโรค ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้สารเคมี  แต่ต้องท าการส ารวจ
แปลงนาทุก  7 วัน  ซ่ึงปัจจุบันบ้านโคกพรม แต่ละหลังคาเรือนจะปลูกต้นสบู่ด าไว้ตามรั้วบ้าน   ซึ่ง ปู่ยาตา
ยาย ได้บอกกล่าวสรรพคุณไว้มากมาย  เป็นทั้งยาใกล้ตัว  รั้วกินได้  โดยน าเอาใบท าเป็นยาชงกินแก้ไอ  ท า
เป็นยาต้ม แก้ท้องเสีย   ใช้ต า พอก หรือคั้น เอาแต่น้ าทารักษาแผล
เรื้อรัง ลดอาการอักเสบได้  เนื้อไม้และใบน ามาต้มน้ าให้เด็กอาบแก้ซาง   
ส่วนกิ่งก้านสามารถนาทุบๆใช้แปรงฟันแก้เหงือกบวม  ยางของต้นสบู่ด า
ใช้ในการห้ามเลือด ใช้ผสมเกลือกวาดปากเด็ก  แก้ลิ้นและปากเปื่อยผุ
พองได้  แต่สบู่ด าเป็นพิษอีกอย่างคือ  มีสารที่เป็นกรดชนิดหนึ่งจะมีกลิ่น
เหม็นเขียว ท าให้สัตว์และแมลงไม่อยากเข้าใกล้  ดังนั้นคนโบราณปลูกไว้
ริมรั้ว เพื่อต้องการกั้นแมลงเข้าไปรบกวนในบริเวณบ้าน ส่วนเมล็ดสบู่ด า
ก็มีพิษหากกินเข้าไปจะท าให้ท้องเดิน เหมือนกับสลอด คนอีสานจึงเรียกว่า ต้นสีหลอด  
 7.  กระบวนการศึกษาระบบนิเวศและการคัดพันธุ์ข้าวปน   การสังเกตศัตรูพืชหรือศัตรูธรรมชาติ  
(ศัตรูธรรมชาติ เช่น ต่อ แตนและผื้ง  ซึ่งแมลงเหล่านี้จะท าลายศัตรูของพืชเช่นพวกหนอน  เพลี้ย)  การศึกษา
เมล็ดข้าวปน  โดยการมั่นส ารวจ การงอกของข้าว  7 วันให้เข้าแปลงนาสักหนึ่งครั้ง   หากข้าวปนจะงอกก่อน
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หรืองอกหลังให้ถอนทิ้ง (พันธุ์เดียวกันจะงอกพร้อมกัน) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพันธุ์ข้าวจาก 1,000 เมล็ดจะมีข้าว
ปน 1 เมล็ด   ถ้าหากต้องการข้าวสารไว้รับประทานหรือไว้ขาย ได้ข้าวที่สวย  ให้เกี่ยวในระยะพลับพลึง หรือ
เกี่ยวในช่วงเหลืองอมเขียวเล็กน้อย  ถ้าจะเก็บข้าวไว้ท าพันธุ์ให้เก็บเกี่ยวในช่วงที่ข้าวเหลืองจัด 100 % การ
งอกจะด ี
         การด าเนินการกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให ้บ้านโคกพรม เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม ที่มีการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน  เกิดการเรียนรู้จากปัญหาสิ่งที่ผิดพลาดในการด าเนินชีวิต น ามาปรับใช้ในปัจจุบันและเป็นแนวทางทิศ
ทางการน าไปใช้ในอนาคต  และชาวบ้านได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  และการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาและใช้กลยุทธ์ 4 ฐานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ  
คือ ฐานที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ฐานที่ 2 เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ฐานที่ 3  ฐานเรียนรู้สถาบัน
การเงิน   ฐานที่ 4  ขบวนการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  แผนชุมชน และการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผล
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
 1.  ด้านการลดรายจ่าย   กิจกรรมการลดรายจ่ายเป็นกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่ครัวเรือน โดยมีกลุ่มจัดท า
บัญชีครัวเรือน ซึ่ง นางองุ่น  แป้งสันเทียะ  เป็นประธานกลุ่ม  จัดกิจกรรมการสอนท าบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย  
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายชุมชน และครูสอนบัญชีในหมู่บ้าน (นายมานะ เซียงสันเทียะ) เป็นผู้ให้
ค าแนะน า   กิจกรรมที่สมาชิกท าคือ การท าบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน  ท าให้ทราบถึงการใช้จ่ายที่จ าเป็น
ไม่จ าเป็น การจัดล าดับความส าคัญ  ท าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น  และลดรายจ่าย ที่
เกิดจากการซื้อพืชผักสวนครัวจากตลาด  มาเป็นปลูกในพ้ืนที่บ้านที่ว่างเปล่า ปลูกผักสวนครัวบริเวณบ่อเลี้ยง
ปลาในไร่นา  และเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่   อีกท้ังลดรายจ่ายโดยการ ลดละเลิกอบายมุข เหล้า บุหรี่  การซื้อหวย   
 2.  ด้านการเพ่ิมรายได้  ชาวบ้านโคกพรมมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านเพ่ิมรายได้หลายกิจกรรม  
เริ่มตั้งแต่กิจกรรมการท านาลดต้นทุน  จากการสุ่มตัวอย่างนางชูศรี  อยู่เจริญ  สมาชิกกลุ่มท านาลดต้นทุน 
เดิมท านาได้ผลผลิต 400 กก/ไร่ เมื่อรวมกลุ่มท านาลดต้นทุนได้เรียนรู้การท านาแบบ ลดต้นทุน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเต็มพ้ืนที่   การใช้ปุ๋ยพืชสดโดยไถกลบปอเทือง  ใช้สมุนไพรไล่แมลง  ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 900 กก/ไร่ 
(หักความชื้นแล้ว)  รายได้เพ่ิมข้ึน 1 เท่าตัว  ตอนนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ  สุขภาพดีจากการได้กิน
ข้าว กินผักปลอดสารพิษ     การเลี้ยงปลา  จ านวน 100 บ่อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือไว้ใช้
ในนาในช่วงฝนทิ้งช่วง  ซึ่งชาวบ้านได้เลี้ยงปลากันทุกบ่อ   ท าให้มีปลาไว้รับประทานเองและเหลือก็จ าหน่าย
เพ่ิมรายได้  ปีหนึ่งๆจะได้ปลา 500  กก./บ่อ มีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 12,000บาท/บ่อ/ปี  และทั้งหมู่บ้าน
โคกพรมปีหนึ่งๆ จะเลี้ยงปลาได้เฉลี่ย 39 ตัน/ปี  นอกจากนี้ยังมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ทั้งบริเวณขอบบ่อและ
ในพ้ืนที่ว่างบริเวณบ้านท าให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  มีผัก มีปลา ไว้กินปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง” 
 3. ด้านการประหยัด บ้านโคกพรมมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการประหยัดโดยการออมกับกลุ่มออมทรัพย์ใน
หมู่บ้าน    นายเฉลิม  สารโชติ  ประธานกลุ่มออมทรัพย์  บอกเล่าว่า กลุ่มออมทรัพย์เริ่มตั้งแต่ปี 2540  
ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 148 คน  มีเงินสัจจะสะสมจ านวน 657,800 บาท  กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านโคกพรม
ไม่ได้เน้นว่าเงินสัจจะจะต้องมากมาย  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการส่งเสริมให้สมาชิกได้เรียนรู้ที่จะออม เห็น
ความส าคัญของการออมเงิน   การมีคุณธรรม 5 ประการ  มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ซึ่งกันและกัน  เห็นอกเห็นใจกัน  หล่อหลอมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน เมื่อถึงวันที่ 1 ของเดือน
สมาชิกทุกคนจะน าเงินมาฝากสัจจะเป็นประจ ามิได้ขาด   นอกจากนี้แล้ว  กลุ่มยังให้บริการด้านเงินกู้  การจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชน 
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 4.  ด้านการเรียนรู้   บ้านโคกพรมมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  เช่นการ
ท านายพยากรณ์น้ าเพ่ือจะตัดสินใจในการเพาะปลูก   นายแก้ว  แป้งสันเทียะ  ประธานกลุ่มท านาลดต้นทุน
เช่น  ถ้าช่วงไหนที่ตัวบึ้งท ารูในพ้ืนที่นา น้ าจะแล้ง ถ้าตัวบึ้งท ารูบนคันนาน้ าจะมาก  การท านายจะเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะปลูกข้าวพันธุ์อะไรดี ถ้าฝนดีจะปลูกข้าวหอมมะลิ  ถ้าฝนไม่ดีจะปลูกข้าวพันธุ์
เหลืองประทิว หรือพันธุ์อ่ืนๆที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพร เช่นการขับไล่แมลง  
จะใช้ต้นสาบเสือ ใบสะเดา ยาสูบ น้ าส้มสายชู และเหล้าขาวมาผสมกันแล้วหมักไว้ 15 วัน  น ามาฉีดข้าวในนา 
ฉีดพืชผักสวนครัว  ได้ทั้งข้าวปลอดสารพิษ  ผักปลอดสารพิษ  ชาวบ้านโคกพรมจึงมีสุขภาพที่แข็งแรงกันถ้วน
หน้า   นอกจากนี้ยังมีการทอดภูมิปัญญาด้านวงดนตรีในหมู่บ้าน  เป็นวงมโหรีปี่พาทย์วงใหญ่ ถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่น  โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมวงมโหรีปี่พาทย์ทีอ่อกแสดงในงานประเพณีส าคัญของชุมชนเป็นประจ า 

  5.  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก   
นายธง  ค าก าพุด  บอกเล่าว่า   บ้านโคกพรมยังมีกิจกรรมปรับปรุงบ ารุงดิน  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้บนคันนา  
ไม้ผลบริเวณขอบสระสลับกับปลูกพืชไร่สวนครัว   

 6.  ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มกองทุนเงินล้าน ได้จัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และจัดสวัสดิการให้กับหมู่บ้าน   การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจ าทุกวัน
พระ ท าให้ชุมชนตระหนักถึงการรวมกลุ่ม แบ่งกิจกรรมเป็นรายกลุ่มเพ่ือให้สะดวกต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มได้อย่างเข้มแข็งในบ้านโคกพรม  เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน  และสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้กับหมู่บ้านอ่ืนต่อไป 
            อย่างไรก็ตามเมื่อถอดบทเรียนตามกรอบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   ยังพบว่าชุมชนบ้านโคกพรม 
ได้ด าเนินวิถีชีวิตตามกรอบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข   ดังนี้ 
   1. ความพอประมาณ  เกษตรกรบ้านโคกพรม เน้นเกษตรพึ่งตนเอง มีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้
บริโภคในครัวเรือน  และเหลือไว้จ าหน่าย การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้วัตถุดิบในชุมชน ซึ่งเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต 
    2.  ความมีเหตุมีผล   การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ดัดแปลงให้ได้อุปกรณ์การท าปุ๋ยอินทรีย์  การยึดหลักประชาธิปไตย 
และมีระเบียบกติกาในการบริหารจัดการกลุ่ม  การปลูกต้นไม้และ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3. การมีภูมิคุ้มกัน   มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงิน ประหยัด และเป็นคนเคารพระเบียบ กติกาของหมู่บ้าน ทุกวันที่ 1 
สมาชิกต้องมาออมเงินกับกลุ่ม  การมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน เป็นเงินกองทุนที่สมาชิกในชุมชน
ได้พ่ึงพิง  ได้กู้ยืมเพ่ือน ามาประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินล้าน ,กลุ่มออมทรัพย์,โครงการ กข.คจ.   
การกู้ยืมยามฉุกเฉินเดือดร้อน  ดอกเบี้ยจากการด าเนินงาน น ามาเป็นทุนสวัสดิการให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็น 
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ทุนการศึกษาของเด็ก  กองทุนฉุกเฉิน เช่น งานศพ การเจ็บป่วย  หรือกรณีเกิด
ภัยธรรมชาติ 
       4. เงื่อนไขความรู้   กิจกรรมที่ลดความรุนแรงของปัญหาการใช้สารเคมี  การลดต้นทุนการผลิต  
การเพ่ิมผลผลิต  การสืบทอดภูมิปัญญา และน าความรู้สมัยใหม่ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เหมาะ
กับกิจกรรม  ความรอบรู้เหตุการณ์  ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ  มีเครือข่ายการ
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
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       5. เงื่อนไขคุณธรรม   คนในชุมชนมีความรัก ความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผู้น า
และผู้บริหารกลุ่มมีความซี่อสัตย์ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 
             ปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านโคกพรม ประสบ
ความส าเร็จ ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 
              1.  ปัจจัยด้านผู้น าชุมชนมคีวามเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นใฝ่รู้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้ให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน  การประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเข้ามาให้การสนับสนุนใน
หมู่บ้าน  และการมีสมาชิกที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ 
    2. ปัจจัยด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการกล่าวคือมีการพบปะนัดหมายกันเป็นประจ าทุกต้นเดือนท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การลองผิด
ลองถูก  ไม่ย่อท้อ  น าความผิดพลาดในอดีตมาปรับใช้ปัจจุบันและการค้นหาสิ่งใหม่เพ่ือท าให้ปัจจุบันดี อนาคต
ดี  มีความยั่งยืน สมาชิกทุกคนมีความตั้งใจจริง  โดย เริ่มการเรียนรู้จากเรื่องดิน  การพัฒนาปรับปรุงดิน ซึ่งดิน
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าว พันธุ์พืช   การเรียนรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน  เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการสร้างแผนงาน  กิจกรรมการประกอบอาชีพ   การเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การใช้
สมุนไพรไล่แมลง เพ่ือน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้อย่างมีคุณค่า การขุดลอกแหล่งน้ าที่มีอยู่ประจ าไร่นา  
เปรียบเสมือนองค์น้ าที่คอยกักเก็บน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง    การเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้บ้านโคกพรมเป็นศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ดูงานแก่หมู่บ้านอ่ืน ๆ เป็นประจ าและก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างดียิ่ง 
     3. ปัจจัยด้านภาคีเครือข่าย  บ้านโคกพรมมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน   
ได้แก่  เครือข่ายองค์การชุมชน  ,เกษตรอ าเภอเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัด,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์การบริการส่วนต าบล  ตลอดทั้งนักการเมืองใน
ท้องถิ่นการให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านงบประมาณ  รวมทั้งมาเยี่ยมเยือนให้ค าแนะน าให้ก าลังใจ 
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง 
 
          จากการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการทั้ง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนฐานการเรียนรู้ควบคู่การ
ปฏิบัติ  ส่งผลให้ชาวบ้านโคกพรมมีวิถีชีวิตอยู่ติดกับชุมชนอย่างเรียบง่ายมีความสุข มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน มีความรักความสามัคคี   เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกพรม  เป็นระบบวิถี
ชีวิตที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีและเน้นการพ่ึงตนเอง ส่งผลให้บ้านโคกพรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถวายเป็นพระราช
สักการะโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  (ส านักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.  ซึ่งก็ถือเป็นรางวัลที่ยืนยันว่าชุมชนชนบท
หากมีหัวใจแห่งการเรียนรู้ ทบทวนสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม จะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงอยู่
ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 


