
แหล่งเรียนรู้ : ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ทุนระดับบุคคลและครอบครัว) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีครอบครัวต้นแบบ น าโดย นายครุฑ   มหาวงศนันท์  
เป็นเจ้าภาพหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ ตนเองและครอบครัว และประชาชน
บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 จ านวน 100 ครัวเรือน 
  “บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น เกิดจากความมุ่งมั่นของนายครุฑ และนางล าดวน มหาวงศนันท์ ที่พยายาม
น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดเป็นรูปธรรม โดยน าเอาความรู้จากการศึกษาดูงานชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่ มาจัดสรรพื้นที่ภายในครัวเรือนของตนเองให้เกิดประโยชน์และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ท าให้      
ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ได้รับการยกย่องให้เปน็ครัวเรือนต้นแบบในการใชช้ีวิตอย่างพอเพียงของชมุชน 
 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 
 
  แต่เดิมนั้นนายครุฑ มหาวงศนันท์ และภรรยาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ด้วยอายุที่มากขึ้นจึงหันกลับมา
ดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนอยู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาดูงานที่ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย และต าบลเชี่ยงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในบ้าน เมื่อกลับมาจึงเกิดแรง
บันดาลใจในการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9) มาปรับใช้ โดยริเริ่มเปลี่ยนแปลงพื้นที่บ้านของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปลี่ยนจากพื้นที่ว่างๆ  
ให้กลายเป็นที่ส าหรับการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ปลาดุก ไก่ หมู ฯลฯ และปลูกผักสวนครัวประเภทกะหล่ า ผักชี 
บอน มะเขือ มะกรูด เป็นต้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558 - 2559 ครอบครัวนายครุฑยังได้เข้าร่วมโครงการ  



1 ครัวเรือน ๑ แปลงผัก ๑ ถังหมัก ปลอดสารพิษ ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง และโครงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
ตามนโยบายของเทศบาลต าบลเวียงเทิงร่วมกับข้อตกลงของหมู่บ้านในการจัดการขยะ ท าให้ครอบครัวนายครุฑมีการ
คัดแยกขยะที่ถูกต้อง มีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพขึ้นใช้เองในครัวเรือนจากเศษอาหาร ใบไม้แห้ ง และมีการท าน้ ายาล้าง
จานเอนกประสงค์ขึ้นใช้เอง ปัจจุบันครอบครัวนายครุฑ มหาวงศนันท์เป็นครอบครัวต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับบ้านใกล้เรือนเคียง ตามแบบฉบับของนายครุฑนั้นคือ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้อื่น” 
   
1.3 กระบวนการด าเนินงาน 

๑) การจัดสรรพื้นที่ในครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 
1) ไปทัศนศึกษาดูงานที่ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และต าบลเชี่ยงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในบ้าน 
2) น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชด าริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) มาปรับใช้กับพื้นที่บ้านของตนเอง 
3) วางแผนการจัดสรรพื้นที่รอบๆ บา้นให้เกิดเป็นพื้นทีท่ี่สร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวมากทีสุ่ด ดังนี้ 

- ร้อยละ ๔๐ ของบ้าน เป็นพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เช่น กะหล่ า ผักชี บอน 
มะเขือ มะกรูด ฯลฯ 

- ร้อยละ ๓๐ ของบ้าน เปน็พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ปลาดุก ไก่ กบ หมู ฯลฯ  
- ร้อยละ ๒๐ ของบ้าน เปน็พื้นที่ส่วนของที่อยู่อาศัย  
- ร้อยละ ๑๐ ของบ้าน เปน็พื้นที่ในการปลูกไม้ยืนตน้  

  4) เข้าร่วมกับโครงการ 1 ครัวเรือน ๑ แปลงผัก ๑ ถังหมัก ปลอดสารพิษ ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ท าให้ได้แนวคิดในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยตนเองและใช้เองในครัวเรือน 
  ๕) ให้ค าแนะน าในการปลูกผักปลอดสารพิษและการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเพื่อนบ้าน 
และผู้ที่สนใจ ทั้งแจกกล้าพันธุ์ที่ท าการปลูกไว้ให้กับเพื่อนบ้านที่ต้องการ 

6) กิจกรรมที่ด าเนินการทั้งการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้รบัประทานแล้ว ยงัมีการจ าหนา่ยส่วนที่เหลือใน
ตลาดสด ๓ ข. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 

๒) การจัดการขยะในครัวเรือน 
1) เข้าร่วมกับโครงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ตามนโยบายของเทศบาลต าบลเวียงเทิงร่วมกับข้อตกลง

ของหมู่บ้านในการจัดการขยะ 
2) มีการคัดแยกขยะตามหลักวธิีการด าเนินงานของพื้นที่ 
3) คัดแยกขยะแต่ละประเภท และน าขยะไปทิ้งตามวนั เวลา และจุดที่ทางเทศบาลต าบลเวียงเทิงก าหนด 
 - ขยะเปียกทางครัวเรือนมีการจดัการด้วยตนเอง 
 - ขยะแห้งจัดเก็บใส่ถุงและน ามาทิ้งตามวันที่เทศบาลฯ ก าหนด เพื่อให้รถจัดเก็บขยะของทาง

เทศบาลฯ น ามาก าจัด 
 - ขยะอันตรายน ามาทิ้งตรงบริเวณที่ทางหมูบ่้านและเทศบาลฯ ก าหนดรวมกัน 
4) น าขยะในครัวเรือนที่ท าการคัดแยกและสามารถใช้ประโยชน์ได้ กลบัมาสร้างประโยชน์และรายได้ให้กับ

ครัวเรือน เช่น การท าปุ๋ยหมักชวีภาพ การท าเสวยีน การท าน้ ายาเอนกประสงค์ การท าจานรองแก้วจากกล่องนม และ
การขายขยะรีไซเคิล 

๓) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจัดการตนเอง, 
แหล่งเรียนรู้ตลาดสด 3 ข. และแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 
 



1.4 ผลที่เกิดขึ้น 
1) สามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
2) ลดรายจ่ายการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้แก่ ประเภทผักและเนื้อสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใน

ครัวเรือน เช่น น้ ายาล้างจานอเนกประสงค์ด้วย ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ และสร้างรายได้จากการเหลือใช้โดยน าไป
จ าหน่ายที่ตลาดสด ๓ ข. 

3) เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เป็นต้นแบบของการน้อมน าเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตนเอง 
4) เกิดการขยายเครือข่ายให้กับครัวเรือนข้างเคียงในชุมชน จ านวน 20 ครัวเรือน 
5) มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง และใช้ประโยชน์จากขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของเทศบาล

ต าบลเวียงเทิงและหมู่บ้าน 
 
1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 
 1) เป็นครอบครัวต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เป็นแบบอย่างและ
สามารถน าไปปรับใช้กับพื้นที่ในบ้านของตนเองได้ 

2) มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการรายรับ - รายจ่าย 
 



๑.๖ Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย การเรียนรู้และพัฒนา 

มีความมัธยัสถ์ อดออม รู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้มีคุณค่า 

แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาทุนและศักยภาพให้เป็นต้นแบบแก่คนในชุมชนและผู้ท่ีสนใจ 

ส่งเสริมการสร้างอาชีพ คือ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย พ่ึงพาตนเอง
และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 

ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ว่างในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

นายครุฑ  มหาวงศนันท์ 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ผู้น าชุมชน 

การน าใช้งบประมาณ 

จัดซ้ืออาหารเลี้ยงสัตว์ 

จัดซ้ือกล้าพันธุ์ผักเพาะปลูก 

จัดท าปุ๋ยหมัก 

กฎระเบียบ ชุมชน ข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายครุฑกับคนในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 

หน่าวยงานต่างๆ  

เพื่อนบ้าน/ผู้ที่สนใจ 

นักเรียน/นักศึกษา 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

นายครุฑ  มหาวงศนันท์ และภรรยา 

ศึกษาดูงานท่ี ต าบลป่าหุ่งและต าบลเชียงเคี่ยน 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

การน าใช้ข้อมูล 
สร้างการเรียนรู ้

การจัดสรรพื้นที่บริเวณบ้าน 

แหล่งเรียนรู้  “ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. นายครุฑ มหาวงศนันท ์ ประธานแหล่งเรียนรู ้ ๐๙๘-๗๘๒๒๙๒๔ 
๒. นางล าดวน มหาวงศนนัท์ ผู้ช่วยแหล่งเรียนรู ้ - 
๓. นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ นักวิชาการประจ าแหล่ง ๐๘๗-๕๔๔๗๓๕๓ 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้ ได้รู้ถึงการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพืน้ที่ท ากนิของและสามารถจัดสรรพื้นที่เล็กๆ 
ในบ้านของตนเอง เป็นพืน้ที่ทีส่ร้างประโยชน์และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู ้ (เวลาที่ใช้ ๓๐ นาที) 
  การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 
  ๑) โมเดลหรือผังบ้าน แสดงการจัดสรรพื้นที่บา้นต้นแบบ 

 ๒) แผ่นพับแนะน าแหล่งเรียนรู้ 
๓) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 

 
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนรู้จ านวน ๑๕ คน) 

๑) ผู้น าชุมชน เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน/แกนน าหน่วยงานภาครัฐ/สมาชกิ อปท. 
 2) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ 
(5 นาท)ี 

บรรยายแนวคิดในการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
(10 นาที) 

จุดเรียนรู้การท าน้ ายาเอนกประสงค์  
ผู้เรียนลงมือท าร่วมกับวิทยากรแหล่งเรียนรู้ (5 นาที) 

เยี่ยมชมการจัดสรรพื้นที่ในบา้นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง/การจัดการขยะในครัวเรือน  
และพูดคุยซักถามข้อสงสัย (10 นาที) 


