แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
1. ชื่อองคความรู… เทคนิคในการขับเคลื่อนครัวเรือนตนแบบ ศูนยเรียนรูทฤษฎีใหม
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นายสาคร โสมณวัฒน
2. ชื่อเจาของความรู… นางสาวสุพิชชาย โนนกอง
3. องคความรูที่บงชี้ (เลือกไดจํานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สรางสรรคชุมชนพึ่งตนเองได
 หมวดที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัวอยางสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู (อธิบายโดยละเอียด)
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ที่มุงเนนการพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปน
การพัฒนาใหประชาชนคนไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สรางพื้นฐานการพึ่งตนเองลดความเหลื่อมล้ําในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน และสงผลใหประเทศมีความเขมแข็ง ในการใชความสามารถบริหารจัดการชีวิต และบริหารจัดการชุมชน
สงเสริมการสรางรายได พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมความเสมอภาคและเปนธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการนอมนําแนวพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสูการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่สมดุล เปนธรรม และมีภูมิคุมกัน กับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในชุมชน ประเทศและนอกจากสังคมโลก ทั้งสงผลตอครอบครัว การเตรียมความ
พร อมแต ละครั วเรื อน ให ได รั บการพั ฒนาอย างบู รณาการ ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยงและศาสตร พระราชา
โดยสอดคลองกับภูมิสังคมที่มีความแตกตางกับปจจัยพื้นฐาน ดานศักยภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ
อําเภอเมืองยโสธรไดกําหนด การดําเนินการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ป พ.ศ. 2564 บานนาแสบง หมูที่ 8
ตําบลทุงนางโอก อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีจํานวนครัวเรือน 57 ครัวเรือน ประชากรประกอบอาชีพ ดานเกษตร
อินทรีย ทํานา เลี้ยงสัตว ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเลี้ยงครัวเรือนของตนเอง ทุกครัวเรือน ครัวเรือนทีม่ ีพื้นที่เพียงพอ
ก็ปลูกไวเพื่อจําหนาย มีความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน ผูใหญบานและทีมผูนํา ไดมีการปรับตัวกับสถานการณ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทําใหเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทําใหครัวเรือน หยุดอยูบาน
หยุดเชื้อเพื่อชาติ ดวยการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและแบงปนเผื่อแผ เพื่อสรางโอกาส
และแสวงหาเครือขาย โดยครัวเรือนตนแบบ ศูนยเรียนรูทฤษฎีใหมรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บาน นาแสบง
หมูที่ 8 ตําบลทุงนางโอก แปลง นายสาคร โสมณวัฒน

-25.รูปแบบกระบวนการ
5.1 อําเภอเมืองยโสธร นําแบบแปลนสรางพื้นที่ศูนยเรียนรูทฤษฎีใหมรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ที่ไ ดจากการฝกอบรม “หลักสูตรการพัฒ นากสิกรรมธรรมสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา
โมเดล” และมีการออกแบบรวมกันระหวางครัวเรือนเจาของพื้นที่ ภาคีเครือขาย และชางออกแบบในพื้นที่มาใช
วางแผน ออกแบบการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนด
5.2 จังหวัดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การพัฒนาศูนยเรียนรูทฤษฎีใหมรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ตามจํานวนพื้นทั้งจังหวัดไดรับจัดสรร โดยดําเนินการปรับพื้นที่ตามรูปแบบที่กําหนด ที่ไดจากขอ 5.1 และจัดซื้อ
พันธุพืชพันธุสัตว ตามภูมิสังคมหรือความตองการของครัวเรือนเปาหมาย สรางสมดุลระบบนิเวศ โดยแบง การ
ดําเนินการ ดังนี้
5.2.1 ดําเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแตง ทําคลองไสไก โคก หนอง นา หลุมขนมครก
ฯลฯ) พื้นที่ 1 ไร ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม.
5.2.2 จัดซื้อพันธุพืชพันธุสัตว ตามภูมิสังคมหรือความตองการของครัวเรือนเปาหมาย สรางสมดุล
ระบบนิเวศ
5.2.3 ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่เปาหมาย และพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนแหลง เรียนรูรูปแบบ
“โคก หนอง นา โมเดล” ตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
5.2.4 พั ฒ นาพื้นที่ใ หเอื้อตอ การใชง าน ดวยการนําศาสตรพระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและทฤษฎีใหมดานการฟนฟูดิน ดานการบริหารจัดการน้ํา ดานการใชประโยชนปา 3 อยาง ประโยชน 4
อยาง เชน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
5.2.5 ติดตาม ประเมินผล
5.2.6 ประชาสัมพันธงาน
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
6.1 จังหวัดยโสธร ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การพัฒนาศูนยเรียนรูทฤษฎีใหมรูปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1 ไร ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม จัดซื้อพันธุพืชพันธุสัตวตามความตองการของครัวเรือน
สรางสมดุลระบบนิเวศน
6.2 ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่เปาหมาย และพัฒนาสภาพแวดลอม ใหเปนแหลงเรียนรูรูปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล) ตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
6.3 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูรวมกันกับผูแทนครัวเรือนในหมูบานนาแสบง
6.4 ครัวเรือนมีความขยัน กระตือรือรน ในการดําเนินชีวิตวิถีเกษตรอินทรีย
6.5 ผูนําชุมชน สามารถประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองยโสธร ภาคีพัฒนา ติดตาม และสนับสนุน
เยี่ยมเยียนใหกําลังใจอยางตอเนื่อง

-37. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
7.1 ครัวเรือนตองการสนับสนุนเครื่องมือในการนําน้ําใตดินมาใช ในการประกอบอาชีพ ประกอบดวย
เครื่องสูบน้ํา เพื่อลดตนทุนการผลิต และสรางระบบน้ําในพื้นที่ใหครอบคลุม
7.2 ในการปลูกพืชผัก ในฤดูแลง ตองลงทุนสูง เพราะครัวเรือนตองใชวัสดุกรองแสงแดด ลดความรอนให
สามารถปลูกผักไดผลผลิตดี
7.3 เกิดโรคระบาดในพืชที่ปลูกในฤดูแลง เนื่องจากพื้นที่การเกษตรที่จํากัด ซึ่งทําการเกษตรแบบอินทรีย
ทําใหเกิดโรคระบาดในบางพื้นที่ซึ่งมีแมลงศัตรูพืชมาทําลายใหไดรับความเสียหาย
8. ประโยชนขององคความรู (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
“ เปนการพัฒนาครัวเรือนตนแบบ ศูนยเรียนรูทฤษฎีใหมรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูความเขมแข็งอยางยั่งยืน” โดยการนําวิถีชีวิตของชุมชน มาขับเคลื่อนงานไดอยาง
เปนรูปธรรม “นายสาคร โสมณวัฒน” สามารถแบงปน ขยายผล องคความรูในการประกอบอาชีพดานการเกษตร
ใหแกบุคคล กลุมอาชีพ ที่สนใจ เชน ดานการทําปุยอินทรีย การขยายพันธุพืชดวยวิธีตาง ๆ ไดแก การตอนกิ่ง การ
ปกชํา ฯลฯ และ มีการแบงปนรักดวยเมล็ดพันธุผัก กลาพืชผักสวนครัว แกคนที่สนใจทําการปลูกผักวิถีเกษตรอินทรีย
ในระดับครัวเรือนไดอยางยั่งยืน เปนตนแบบของครัวเรือนอื่นๆ ๆได “ปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง เหลือกิน ก็แบงปน
และ จําหนายเพื่อสรางรายไดและแสวงหาเครือขายใหครัวเรือน ทําใหครอบครัวมีความแข็งแรง และอบอุน เปน
ตนแบบที่สมบูรณ...

