ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันแบบครบวงจร
และความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่ อ วั นศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิ ก า คณะกรรมาธิการการศึกษา วุ ฒิ สภา น าโดย
ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมาธิการ และพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิ สภา
พร้อมด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการ และคณะทางานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ที่ยั่งยืน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การปฏิรูปการศึกษาและการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบั ติที่ยั่งยืน ” โดยคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา และคณะทางานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ยั่ ง ยื น ได้ ประชุ มและแลกเปลี่ ยนความเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ เกี่ ยวกั บแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดโครงการอาหารกลางวันตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพี ยงในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน รวมถึงข้อเสนอการจั ดหลั กสู ตรศาสตร์
พระราชาฯ และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) อาเภอครบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
ผู้อานวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ นายถนัด บรรลือ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) และคณะ การดาเนินงาน
ของสถานศึกษา จะเน้นทาการศึกษาเรียนรู้การทาเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็น
สถานศึกษาต้นแบบของอาเภอครบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เพราะนอกจากจะเปิด
ทาการเรียนการสอนภาคปกติแล้ว สถานศึกษาแห่งนี้ยังได้สร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้พื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน มาขุดสระ
และจั ดท าโรงเรือนเป็ นแหล่ งเรียนรู้ อาทิ การปลู กหญ้ าแฝก การปลู กพื ชแบบผสมผสาน
การปลูกผักหวานป่า การปลูกเห็ดนางฟ้า เรือนเพาะชา มีโรงสีข้าว การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง การสูบน้าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การปั่นจักรยานน้า
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ การเผาถ่าน และการใช้ประโยชน์จากน้า “นาคือชีวิต”
เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง จนเกิด
การพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองและสามารถนากลับไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมี การวางแผน
การจัดท ารายการอาหารตามหลักโภชนาการ โดยใช้ โปรแกรม Thai school lunch ซึ่งเป็ น
ระบบช่วยโรงเรียนจัดสรรอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ เพื่อประมาณการค่าใช่จ่ายและวัตถุดิบล่วงหน้า อีกทั้งยังสามารถคานวณสารอาหาร
ที่เพียงพอต่อร่างกายของนักเรียนอีกด้วย

-๒-

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการและคณะทางาน ได้ประชุม
และแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและเยี่ ย มชมศู นย์ เศรษฐกิ จพอเพี ยง อ าเภอปั กธงชั ย ซึ่ งได้ รับ การต้ อ นรับ อย่ า งดี จ าก
นางอั ม พร สิ ท ธิ ป ราโมทย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษา กศน.อ าเภอปั ก ธงชั ย
จ.ส.อ. สารวม งามสุวรรณ นักปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ประธานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อาเภอปักธงชัย
และคณะ การด าเนิ น งานของศูน ย์ ฯ ได้น้ อมน าเอาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาปรับ ใช้
ควบคู่ กั บ การเรีย นรู้ ฟื้ น ฟู ดิ น เพื่ อ สร้างผลผลิ ต ที่ มี คุณ ภาพ ถือ เป็ น ต้ นแบบเกษตรทฤษฎี ใหม่
ของชุ มชน ไม่ ว่ า จะเป็ น การถ่า ยทอดเทคนิ คการท านาเกษตรกรรมสมั ย ใหม่ แบบลดต้ น ทุ น
การทาปุ๋ยหมักน้าชีวภาพฮอร์โมน การปลูกต้นมะขามเทศปรับสภาพดิน การสกัดน้าส้มควันไม้ การขยายพันธุ์พืช การสร้างธนาคารน้า
การผลิตอุปกรณ์การเกษตรอย่างง่าย การทาบัญชีครัวเรือน ฯลฯ จนประสบความสาเร็จ มีรายได้และปลดหนี้สินให้กับครอบครัวได้
แล้วจึงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง จนปัจจุบันกลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน”

ภาพ – ข่าว โดย เบญญา – ธิดา

