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โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 

 

ประวัติโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอน  เมื่อ พ.ศ. 2521 ในเนื้อที่ประมาณ  36 

ไร่ ห่างจาก ต าบลนาเฉลียงประมาณ  2  กิโลเมตร อยู่ติดถนนสายสระบุรี -หล่มสัก ในระยะแรก

คณะกรรมการ    และชาวบ้านได้เสียสละทรัพย์สินเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียน ใน

ระหว่างการก่อสร้างได้ใช้ศาลาวัดราษฎร์สามัคคีธรรม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน เมื่ออาคารเรียน

ชั่วคราวได้ก่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายกลับมาเรียนในสถานที่ ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  เมื่อวันที่  9  

มิถุนายน  2521  โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุนทร  พินิจนัย เป็นครูใหญ่  พร้อมผู้ร่วมงานอีก  6 

คน อีก 2  ปีต่อมา กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 

ขนาด 6 ห้องเรียน รวมเป็น 12 ห้องเรียน   ต่อมา ในปี พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ  216 ค ครึ่งหลัง 8  ห้องเรียน และได้ใช้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีกปีละ 1 หลัง  ปัจจุบันมี

บ้านพักครูทั้งหมด 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2525 กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  นายสมพงษ์  สุชาติพงษ์               

มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมแทน นายสุนทร  พินิจนัย ซึ่งย้ายไปด ารง

ต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก 

ปีงบประมาณ 2526 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 1)  โดยจัดสรรให้เป็นงบประมาณปรับปรุงไฟฟ้า  น้ าประปา  ขุดสระน้ า  และ 
ท าถนนคลุกขนาด  6 เมตร พร้อมทั้งงบประมาณเพ่ิมเติมอาคารแบบ 216  ค อีก 8 ห้องเรียน และอาคาร
เรียนแบบ 213 อีก 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หน่วย  อาคารหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 2527  ได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา      

และได้สร้างเรือนเพาะช าอีก 1 หลังโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา และได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม 

ปีการศึกษา 2528  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดความสะอาดของห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับโล่เกียรติยศจากส านักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรม
แห่งชาติ 
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ปีการศึกษา  2529 ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษาเขต 7 ให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่น 
ขนาดเล็ก 

ปีการศึกษา  2530  ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการผู้น าการใช้หลักสูตร
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2531  ได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการนิเทศงานวิชาการ       
ภายในโรงเรียนและได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้น าสาธารณสุขในโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2532  กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายประคอง  สมบุญ มาด ารงต าแหน่ง    
อาจารย์ใหญ่แทนนายสมพงษ์  สุชาติพงษ์ ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงสามพัน
วิทยาคม 

ปีการศึกษา  2533   ได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา  2536   กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นางสาวอารีย์  เกิดปั้น มาด ารงต าแหน่ง   

อาจารย์ใหญ่แทนนายประคอง  สมบุญ  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ 

ปีการศึกษา  2537  นางสาวอารีย์  เกิดปั้น ได้รับการปรับต าแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  

ปีการศึกษา  2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายพละ  พันธุ์พินิจ  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  แทนนางอารีย์   แก้วบังเกิด ซึ่งได้
เกษียนอายุราชการ  

ปีการศึกษา  2557  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายพัชริน  ภู่ชัย  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  แทนนายพละ  พันธุ์พินิจ  ซึ่งได้
เกษียนอายุราชการ  

ปีการศึกษา  2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการ  แทน                
นายพัชริน  ภู่ชัย  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
          ปีการศึกษา  2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายฤกษ์ชัย  
ลิ้มรังสฤษดิ์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  แทน ว่าที่ร้อยตรีสม
จิตร รอดเรือง  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

ปีการศึกษา 2564  ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์    ได้ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งให้                 
นายฐิติพงษ์  ตรีศร ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง พุทธศักราชที่ด ารงต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายสุนทร   พินิจนัย 
นายสมพงษ์   สุชาติพงษ์ 
นายประคอง  สมบุญ 
นางอารีย์   แก้วบังเกิด 
นายพละ   พันธุ์พินิจ 
นายพัชริน  ภู่ชัย 
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง 
นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษฏ์ 
นายฐิติพงษ์  ตรีศร 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 
พ.ศ.2525  ถึง พ.ศ. 2531 
พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2536  ถึง พ.ศ. 2556 
 พ.ศ. 2556  ถึง พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2557  ถึง พ.ศ. 2562 

         พ.ศ. 2562  ถึง พ.ศ. 2563 
         พ.ศ. 2563  ถึง  24 มิ.ย.2564 
         25 มิ.ย.2564 ถึง ปัจจุบัน 

 

 

 

ต าแหน่ง 
จ านวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 - 1 
คร ู 11 19 30 

รวมข้าราชการครู 12 19 31 
พนักงานธุรการ - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 2 2 4 

ลูกจ้างประจ า(พนักงานบริการ) - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานท าความสะอาด) - 1 1 
รวมบุคลากรทางการศึกษา 2 4 6 

รวมทั้งสิ้น 13 23 36 
 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตารางข้อมูลบุคลากร ปี 2564  จ าแนกตามสายงาน เพศ การศึกษา ต าแหน่งและข้อมูลการสอน 

บุคลากร เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) ระดับต าแหน่ง (คน) การสอน(คน) 

๑.ผู้บริหาร 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต่ า
กว

า่ป
.ต

รี 

ป.
ตรี

 

สูง
กว

่าป
.ต

รี 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คศ
.1 

คศ
.2 

คศ
.3 

คศ
.4 

ตร
งว

ิชา
เอ

ก 

วิช
าเที่

   
 

ถน
ัด 

  ๑.๑  ผู้อ านวยการ 1 -           

  ๑.๒ รองผู้อ านวยการ - -           

รวม 1 -           

๒. ครูสนับสนุนการสอน             

    ๒.๑ ครูงานธุรการ  1  1         
    ๒.๒ ครูอัตราจ้าง 2 2  4         
    ๒.๓ ครูชาวต่างชาติ - -           

รวม 2 3  5         

๓.ครูปฏิบัติการสอน 
   ๓.๑ กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
1 

 
2 

 
 
2 

 
1  

 
1  

 
2 

 
 
3 

 

   ๓.๒ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1 3  4   1 1 2  3 1 

   ๓.๓ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2 6  4 4 1 1 1 5  8  

   ๓.๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 1 3  3 1   1 3  4  

   ๓.๕ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 2   2  1  1   2  

   ๓.๖ กลุ่มสาระศิลปะ 1 1  2    1 1  2  

   ๓.๗ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 2   2  1   1  2  

   ๓.๘ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  4  3 1 1  1 2  4  

รวม 11 19  22 7 4 3 6 16  28 1 

4. ลูกจ้างประจ า             

   4.1 พนักงานบริการ - -           

   4.2 พนักงานขับรถ - -           

รวม - -           

5. ลูกจ้างชั่วคราว             

   5.1 ลูกจ้างพนักงานบริการ  1 1          

รวม  1 1          

รวมทั้งสิ้น 14 23 1 27 7 4 3 6 16  28 1 
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                                                   ข้อมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 
1 นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อ านวยการ ปริญญาเอก กศ.ด. การบริหารการศึกษา 
2 นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์ คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย 
3 นางสาวมัทนา  ขุนศรี คร ู ปริญญาโท กศ.ม ภาษาไทย 
4 นางสาวพิชชาภา  ชื่นศรี คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย 
5 นางจีรพร   เกษาอาจ คร ู ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ 
6 นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร คร ู ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ 
7 นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์ คร ู ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
8 นายกษิดิศ   ภาวะโสภณ คร ู ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ 
9 นางปราณีต  เสงี่ยมดี คร ู ปริญญาโท กศ.ม. เคมี 
10 นายสุรินทร์  วงศ์จรัส คร ู ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยี ฯ 
11 นางจันทร์แรม พานา คร ู ปริญญาตรี ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
12 นางรัชชนันท์  งามข า คร ู ปริญญาโท กศ.ม. การสอนฟิสิกส์ 
13 นางธีราพร  ลูกจันทร์ คร ู ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา 
14 นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์ คร ู ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา 
15 นางสาวอารยา สาระวัน คร ู ปริญญาตรี ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
16 นายภพพล  ศรีบุดดา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ 
17 นางสาวรัตติยา  ค าโฉม คร ู ปริญญาโท ค.ม หลักสูตร ฯ 
18 นางอุบล  กีรติการกุล คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา 
19 นายสมคิด  ขุนสุรินทร์ คร ู ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
20 นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์ คร ู ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
21 นางสาวสายสุนีย์   ค าอัด คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ 
22 นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา คร ู ปริญญาโท กศ.ม. การบริหาร ฯ 
23 นางจิณตนา  บุญแท่ง คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ 
24 นางสาวกอบกุล  กลิ่นบุปผา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาจีน 
25 นายสมพร  ทวนไกรพล คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหารฯ 
26 นายอรรถชัย  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
27 นายประพจน์  พ่อค้า คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหาร ฯ 
28 นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น คร ู ปริญญาตรี ค.บ ศิลปศึกษา 
29 นายพรมงคล  กงยนต์ คร ู ปริญญาตรี ค.บ ดนตรี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 
30 นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.อ.บ. เกษตร 
31 นางสาววีรญาดา  รอดทิม เจ้าหน้าที่

ธุรการ 
ปริญญาตรี นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ 

32 นางสาวสุดารัตน์  อภัย ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
33 นายโกมล  กุลวงศ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ นาฎศิลป์ 
34 นางสาวแววตา  ศักดิ์ศรี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ 
35 นายเสริมพล  พุทธหะ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ 
36 นายมนูญ  ลิ้มสุข ช่างสี3 มัธยมศึกษา 

ปีที่3 
ม.3  
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วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

 

พันธกิจ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมมุ่งพัฒนาเด็กดี มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเป้าหมาย

ของ สพฐ. และเพ่ิม

ศักยภาพผู้เรียนให้

ได้มาตรฐานสู่

มาตรฐานสากล 

4. พัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานสากลและ

ปรับกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยควบคู่กับ

การน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. พัฒนาครูและ

บุคลากรให้

ปฏิบัติหน้าที่

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรม สื่อ

และเทคโนโลยีที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาแหล่ง

การเรียนรู้

ภายในได้

เพียงพอสนองต่อ

ความต้องการ

ของนักเรียน ครู 

และชุมชน 

6. ร่วมมือทุก

ภาคส่วนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร่วมมือสนับสนุน

การจัดการศึกษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพ 

7. ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรม สืบ

สานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและ

สิ่งแวดล้อม 
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        เป้าประสงค์หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมัธยม
ตอนต้นและตอนปลาย5 
กลุ่มสาระฯ หลัก อย่าง
น้อยร้อยละ 5 
และอีก 3 กลุ่มสาระฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 10 

2. ผู้เรียนมีจิตส านึกใน

ความเป็นท้องถิ่นไทย

และสามารถเชื่อมโยง

พัฒนาสู่สากลได้อย่าง

มีคุณภาพ ร้อยละ 85 

3. ปรับปรุงพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ สื่อ 

เทคโนโลยี ทั้งภายใน/

ภายนอกห้องเรียน 

เพ่ือสนองการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพของ

ผู้เรียนทุกคน 

5. อบรมครูพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของครู

ทุกคนทั้งระบบให้มี

มาตรฐานสู่สากล  

6. บริหารจัดการโดย

ใช้ SBM  และน าการ

เรียนใช้ในการพัฒนา

อย่างเต็มรูปแบบ 

7. ประสานชุมชน 

องค์กรในระดับท้องถิ่น 

ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศและ

สากล เป็นเครือข่าย

อุปถัมภ์ ในการพัฒนา

การศึกษา 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

อย่างน้อยร้อยละ 3 ใน 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก และอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ใน 3 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้   

8.  สถานศึกษามี

สภาพแวดล้อม 

บรรยากาศ  และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
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                                              ปลูก 3 ได้ 4 

าชีพ ”   

1.  นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม             ประธานกรรมการ 
2.  นายพรมงคล  กงยนต์  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ    
3.  นางสาวมัทนา  ขุนศรี  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
4.  นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห ์ ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
5.  นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
6.  นายอรรถชัย  สังข์ทอง คร ู โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 
 

  

   ลงชื่อ.........................................................ประธาน  
                 (นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ    ลงชือ่........................................................กรรมการ 
            (นายพรมงคล  กงยนต์)                                     (นางสาวมัทนา  ขุนศรี) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ    ลงชือ่........................................................กรรมการ 
            (นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์)                               (นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ) 

      ลงชื่อ.........................................................กรรมการ     
                       (นายอรรถชัย  สังข์ทอง)                              

 
                                ลงชื่อ..........................................................หวัหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
                                            ( นางธีราพร  ลูกจันทร์ ) 

   ลงชื่อ                  

           (นายฐิติพงษ์  ตรีศร) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ชื่อฐานการเรียนรู้   
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ปลูก 3 ได้ 4 

 
ประกอบด้วย 

1.ครูที่ปรึกษา 
1.  นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม             ประธานกรรมการ 
2.  นายพรมงคล  กงยนต์  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ    
3.  นางสาวมัทนา  ขุนศรี  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
4.  นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห ์ ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
5.  นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                       กรรมการ 
6.  นายอรรถชัย  สังข์ทอง คร ู โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 
2.นักเรียนเป็นวิทยากรประจ าฐาน 
1. น.ส.เกศสุดา ภาวะโสภณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
2. น.ส.ฉัตรชนก เพชรอ าไพ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
3. น.ส.นันท์นพิน ค าอินทร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
4. น.ส.เจนจิรา สอนสะอาด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
5. น.ส.หนึ่งฤทัย ประนันทัง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 
6. น.ส.สุชาดา พรหมศร   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อฐานการเรียนรู้   

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

สถานที่ฐานการเรียนรู้ 
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เนื่องจากชุมชนในพ้ืนที่ต าบลนาเฉลียงเป็นชุมชนการเกษตรที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ท าอาชีพ

เกษตรกรปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา อ้อย มันส ามะหลัง แตงกวา เป็นต้น  โดยท าการเกษตรเคมีและได้
ประสบปัญหาต้นทุนสูง ขาดน้ า ดินเสีย ท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดทุน เป็นหนี้สิน นักเรียนในโรงเรียน
ล้วนเป็นลูกหลานชาวไร่, ชาวนา, ชาวสวน เหล่านี้  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมได้น้อมน าพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามโครงการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างมา
ประยุกต์เป็นแหล่งการเรียนรู้ ปลูก 3 ได้ 4 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นคุณค่า ใช้ประโยชน์จากทุกสิ่ง
อย่างคุ้มค่า และพ่ึงพาตัวเองได้  น าไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวและชุมชน  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ท ากิน
ของตนเอง ตามแนวคิด “ย้ายป่ามาปลูกบ้าน” ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ช่วยให้ชุมชน สังคม 
และองค์กรอยู่ได้อย่างเป็นสุข 

 
 

วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ 
 

1.  เพ่ือน าหลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน 
     การสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
2.   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ทักษะ ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง เรื่องไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 
3.   เพื่อให้นักเรียนน าความรู้เรื่องไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เผยแพร่ ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน  
     จนเกิดความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของการเรียนรู้ 
 

1. ด้านความรู้ (K) 
  -   นักเรียนได้รู้ถึงข้ันตอนและวิธีการปลูกไม้ 3 อย่าง และได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
  -   นักเรียนมีความรู้ในการจ าแนกการปลูกไม้ 3 อย่าง และได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
  -   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่มาและความส าคัญของ “ ปลูก 3 ได ้4 ” 
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 2.  ด้านทักษะ (P) 
  -   นักเรียนสามารถปลูกไม้ 3 อย่าง เพื่อให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ได้อย่างถูกต้อง 
  -   นักเรียนสามารถเลือกใช้ปุ๋ยบ ารุงดิน บ ารุงต้นไม้ และใช้น้ าในการดูแลต้นไม้อย่าง 

    คุ้มค่า 
  -   นักเรียนน าเอาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน า 

    ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 
 

 3.  ด้านเจตคติ (A) 
  -   นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง และ 
      รู้จักการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  -   นักเรียนมีส่วนร่วม รู้จักแบ่งปัน และเข้าใจความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 

   เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของ 
   ตนเองได้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 1.  ประชุมคณะครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้  
               “ปลูก 3 ได้ 4” 
 2.  ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวกับฐานการเรียนรู้  
               “ปลูก 3 ได้ 4” 

3.   จัดท าคู่มือการศึกษาฐานการเรียนรู้  “ปลูก 3 ได้ 4” ตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับครูที่จัดกิจกรรม 

 4.   นักเรียนแกนน าที่รับผิดชอบฐาน เผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 5.   ครูผู้รับผิดชอบประจ าฐานและนักเรียนแกนน าประเมินผลการเรียนรู้ 

 
สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1.   ฐานการเรียนรู้ 
 2.   คู่มือการศึกษาฐานการเรียนรู้ 
 3.   ใบความรู้      

4.   แปลงปลูก 
5.   ปุ๋ย 
6.   เตรียมวัสดุและอุปกรณ์  เช่น จอบ เสียบ    
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ข้อมูลความรู้  
 

การปลูก 3 ได้ 4  ได้แนวคิดมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงการผสมผสาน
การอนุรักษ์ดินและน้ าและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ  โดยพระองค์มี
พระราชด ารัส ดังนี้  “การ ปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มี
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้  ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ า 
และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างท่ี 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดิน
และน้ า”  แปลความสรุปอย่างเข้าใจง่าย ปลูกไม้ให้พออยู่  พอกิน  พอใช้  และระบบนิเวศน์ 

พออยู่  หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัย และจ าหน่าย  
พอกิน  หมายถึง  ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
พอใช้  หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน, และไม้ไผ่ เป็นต้น 
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่า 

  การปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ในแปลงเกษตรของฐานการเรียนรู้ได้จ าแนกไม้ 3 อย่าง และ
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ดังนี้ 

 
ไม้ 3 อย่าง 1)  ไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว ส าหรับใช้ในครัวเรือน  ได้แก่ สะเดา ไม้ไผ่  

2)  ไม้กินได้ คือ ไม้ผล  ได้แก่ ผักกาดขาว  ผักคะหน้า  ผักสลัด  บวม   
     พริก  ตะไคร้  ผักชีฝอย  ข้าวโพด  แค  มะนาว  มะม่วง  ฝรั่ง   
     กล้วย  เชอรี่ มะขามป้อม และผักกินใบต่างๆ  
3)  ไม้เศรษฐกิจ คือ ได้แก่ ไม้สัก 

 
ประโยชน์ 4 อย่าง 1)  ไม้ใช้สอย น ามาสร้างบ้าน ท าเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบเสียม  

     ท าหัตถกรรมหรือกระทั่งใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฟืน) ในการหุงต้ม  
2)  ไม้กินได้ น ามาเป็นอาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยา 
     สมุนไพร  
3)  ป่าไม้เศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน เป็นพืชที่สามารถ 
     น ามาจ าหน่าย ได้ ซึ่งควรปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อลดความ 
     เสี่ยงเรื่องราคาตกต่ าและไม่แน่นอน  
4)  ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า การปลูกพืชที่หลากหลาย 
     อย่างเป็นระบบ จะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวน ช่วย 
     ปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับน้ าฝน และค่อยๆ ปลดปล่อยความ 
     ชื้นสู่แปลงเกษตรกรรม 



15 
 

 
การปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้   มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะปลูก 
ข้อค านึงถึงเบื้องต้น 
ในกรณีที่พ้ืนที่เตรียมการปลูกเป็นดินเหนียวจัด ควรเอาน้ ารดให้ชุ่มเสียก่อนเพ่ือให้ขุด

ง่ายเบาแรงขึ้นดินที่ขุดขึ้นควรใช้ปูนขาว หรือ สารเคมีปรับปรุงดินบางชนิด เช่น โดโรไมค์ ผสม
กับทรายและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้ากับเนื้อดินตากแดดทิ้งไว้นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
รดน้ าเป็นระยะพร้อมกับพรวนดินตามสมควร จะท าให้ดินร่วนและดีข้ึน ส าหรับพื้นที่ที่ดินเป็นดิน
ปนทรายมากการปรับปรุงดินจ าเป็นต้องใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก เพ่ือท าให้ดินจับเป็นก้อนแน่นอุ้ม
น้ าและมีอาหารพืชมากขึ้น 

 
2. ส ารวจพื้นที่เพ่ือก าหนดเป็นที่ปลูก และคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก รวมทั้งจัดหากล้าไม้ 

     การก าหนดพ้ืนที่ปลูก 
เมื่อผู้ปลูกได้ตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่

จ าเป็นต้องกระท าต่อไปคือ การก าหนดพื้นที่เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับชนิดพันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก  

หากเลือกพื้นที่ปลูกไม่สอดคล้องกับชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกจะท าให้ได้ประโยชน์ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแล้วมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องน ามาประกอบการพิจารณาดังนี้         

ปัจจัยแรกเก่ียวกับลักษณะของดิน ผู้ปลูกควรพิจารณาสภาพของดินว่ามีความอุดมสมบูรณ์หรือ
ลักษณะดินเป็นดินประเภทใด มีสภาพความเป็นกรดหรือเป็นด่างอย่างไร เป็นดินเหนียว ดินร่วน หรือดิน
ร่วนปนทราย มีการระบายน้ าได้ดีหรือไม่เพียงใด พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มหรือมีความลาดเอียง ใกล้ไกลแหล่งน้ า
เหมาะสมกับพันธุ์ไม้ชนิดใด นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศประกอบอีกด้วย  

ประการต่อมาต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ที่จะก าหนดปลูกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร ต้องให้มีความ
ปลอดภัยกับต้นไม้ และปัจจัยสุดท้ายคือ การก าหนดระยะปลูก 
ผู้ปลูกจะต้องก าหนดระยะปลูกระหว่างต้นไม้ให้มีความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของต้นไม้ที่จะปลูก 
    การจัดหากล้าไม้   ประสานงานกับกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพ่ือขอรับกล้าไม้ 
 

3. การเตรียมพื้นที่ปลูก 
          การเตรียมดินเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งของการปลูกต้นไม้ และจะให้ได้ผลดีจะต้องมีการ
เตรียมการล่วงหน้าพอสมควร ปรับระดับพื้นที่ให้ได้ตามต้องการเสียก่อน และเพ่ือความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ผู้ปลูกควรได้ก าหนดแผนผังการปลูกต้นไม้ไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องปกติไม่ว่าดิน
จะเป็นดินชนิดใดหรือมีท าเลเป็นอย่างไร จะต้องท าการขุดหลุมดังนี้ 
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1.  ปรับพื้นที่ปลูกให้ราบเรียบ ไม่ควรให้เป็นแอ่งมีน้ าขัง 
2.  จัดท าคูระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าที่ให้มากจนเกินความจ าเป็นออกจากแปลง  
3.  พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งหลบอาศัยของศัตรูต่างๆ ก็ควรท าลายแหล่งอาศัยให้หมด เพื่อ 

ป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้เข้าท าลายในแปลงเกษตร                                   
4.  หลังจากเตรียมพ้ืนที่เสร็จแล้วจึงท าการการไถดะให้ลึก 1 ครั้ง แล้วตากดินไว้อย่าง

น้อย 7 วัน เพ่ือที่จะให้แสงแดดช่วยท าลายดักแด้และตัวอ่อนของแมลง ท าลายไส้เดือนฝอยและ
เชื้อโรคที่สะสมอยู่ในดิน ส่วนวัชพืชที่ข้ึนอยู่ตามผิวดินจะถูกพลิกกลบลงในดินและย่อยสลายเป็น
ธาตุอาหารแก่พืชผักต่อไป นอกจากนี้ยังท าให้โครงสร้างของดินโปร่ง สามารถระบายน้ าและ
อากาศได้ดีขึ้น 

5.  หลังจากไถดะและตากดินแล้วจึงท าการไถพรวนอีก 1 ครั้ง เพื่อที่จะท าให้ดินมีเนื้อ
ละเอียด ร่วนซุย เหมาะสมแก่การปลูกผัก นอกจากนี้หากมีต้นอ่อนของวัชพืชที่งอกมาก็จะถูกไถ
กลบท าลายไปด้วย ส าหรับในบางพ้ืนที่ที่มีปัญหาวัชพืชและศัตรูเคยระบาดอย่างรุนแรงมาก่อน ก็
ควรจะตากดินทิ้งไว้อีก 7 วัน แล้วไถพรวนอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน
ในภายหลังได้ 

6.  ปรับสภาพดินที่เป็นกรดด้วยการใส่ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือปูนโดโลไมท์ ให้มีสภาพ
เป็นกลาง โดยทั่วไปแล้วจะใส่ประมาณไร่ละ 100 กิโลกรัมทุกๆ ปี 

 

4. จัดหาอุปกรณ์และเตรียมวัสดุส าหรับใช้ปลูกต้นไม้ 
1. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปลูกต้นไม้ ควรจัดหาและเตรียมให้พร้อมเพ่ือ  
    ความสะดวกใน การปลูกต้นไม้ มีจอบ เสียม พลั่วตักดิน บุ้งกี๋ ตลอดจนยานพาหนะ 
    ล าเลียงขนส่งกล้าไม้ไปยังจุดที่เตรียมหลุมปลูก 
2. หน้าดินผสมส าหรับกลบหลุมปลูก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ส าหรับรองก้นหลุม ตลอดจนสาร 
   อุ้มน้ า(ถ้ามี) และใช้ในกรณีปลูกก่อนหรือหลังฤดูฝน 
3.  หลักค้ ายัน ยึดต้นไม้ กันลมพัดโยกและช่วยในการทรงตัวของต้นไม้ให้ตั้งตรง เชือก 
    ส าหรับผูกยึดต้นไม้กับหลัก 
 

5. การปลูก 
ต้นไม้ที่น ามาปลูกส่วนใหญ่มักจะบรรจุในถุงพลาสติกให้ใช้มีดกรีดถุงออก ควรระวังคือ 

อย่าให้รากของต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนมากนัก เสร็จแล้ววางต้นไม้ลงในหลุมที่ขุดให้
ระดับรอยต่อระหว่างล าต้นกับรากอยู่เสมอกับระดับขอบหลุม แล้วกลบหลุมด้วยดินผสมที่เตรียม
ไว้ส าหรับปลูกหรือใช้ดินที่ขุดขึ้นจากหลุมที่เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนซุยดี อย่าใช้
ดินเหนียวที่แน่นหรือดินที่มีกรวดหินมาก ๆ กลบหลุม เพราะจะเป็นปัญหาท าให้รากต้นไม้
เจริญเติบโตได้ไม่ดี เมื่อกลบหลุมเสร็จแล้วใช้เท้าเหยียบดินให้แน่นพอประมาณ น าเศษใบไม้หญ้า
หรือฟางมาคลุมรอบโคนต้นเพ่ือรักษาความชื้นและป้องกันการกัดเซาะของน้ าในขณะรดน้ าต้นไม้ 



17 
 

หาไม้หลักซ่ึงมีความสูงมากกว่าต้นไม้พอประมาณมาปักข้าง ๆ ผูกเชือกยึดกับต้นไม้อย่างหลวม ๆ 
เพ่ือช่วยในการทรงตัวของต้นไม้และป้องกันลมพัดโยก เมื่อปลูกเสร็จรดน้ าให้ชุ่มและถ้าเป็นไปได้
ควรรดน้ าวันละครั้ง จนต้นไม้ตั้งตัวได้ กรณีที่ปลูกเป็นพ้ืนที่มากๆ ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ขณะฝน
ตกหรือหลังฝนตกใหม่ ๆ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการรดน้ าต้นไม้ ภายหลังการปลูกต้นไม้โดย
ปกติควรรดน้ าติดต่อกันทุกวันในเวลาเย็นอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอด 1 สัปดาห์ การรดน้ าควร
รดน้ าให้ชุ่ม ถ้าต้องการทราบว่าได้รดน้ าเพียงพอแล้วหรือไม่ ให้ทดลองขุดดินดูว่าน้ าซึมลง 
ไปถึงบริเวณรากต้นไม้หรือยัง ถ้ารดน้ าน้อยไปน้ าจะซึมลงไปไม่ถึงบริเวณรากต้นไม้   การพรวน
ดินใส่ปุ๋ยและการก าจัดวัชพืช  วัชพืชเป็นตัวการที่ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า ควรมีการก าจัด
วัชพืชโดยการถากถาง และพรวนดินรอบโคนต้นไม้ในรัศมี 1 เมตร ปีละ 2 ครั้ง ในขณะพรวนดิน
ถ้ามีปุ๋ยวิทยาศาสตร์จะโรยรอบ ๆ โคนต้นประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ แล้วรดน้ าหรือใส่ปุ๋ยคอก
เพ่ิมเติมก็ได้ 
 
6.  การดูแลบ ารุงรักษา 

หลังจากได้ปลูกต้นไม้แล้วผู้ปลูกควรค านึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับต้นไม้ในระยะ
เริ่มแรกท่ีมีขนาดเล็กยังตั้งตัวไม่ได้ เช่น อันตรายจากสัตว์เลี้ยง ยานพาหนะต่าง ๆ หากปลูก
จ านวนน้อยอาจท าคอกป้องกันหรืออาจท ารั้วกั้นเป็นแนวไว้ได้ ส าหรับต้นไม้บางชนิดที่ต้องการ
ความเอาใจใส่มากตั้งตัวได้ยากควรจะมีการบังแดดให้ในระยะท่ีตั้งตัวไม่ได้ อย่างไรก็ตามการปลูก
ต้นไม้ให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลบ ารุงรักษาที่ดีจากผู้ปลูกมาก
พอสมควร  

– ภายหลังการปลูกต้นไม้โดยปกติควรรดน้ าติดต่อกันทุกวันในเวลาเย็นอย่างน้อยวันละ 
1 ครั้ง  ตลอด 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นอาจให้ลดลงเป็นวันเว้นวัน หรือ 2 วัน ครั้งจน
สังเกตเห็นต้นไม้ตั้งตัวได้ 
การพรวนดินใส่ปุ๋ยและการก าจัดวัชพืช วัชพืชเป็นตัวการที่ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า

ควรมีการก าจัดวัชพืชโดยการ ถากถาง และพรวนดินรอบโคนต้นไม้ในรัศมี 1 เมตร ปีละ 2 ครั้ง 
ในขณะพรวนดินถ้ามีปุ๋ยวิทยาศาสตร์จะโรยรอบ ๆ โคนต้นประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ แล้วรดน้ าหรือ
ใส่ปุ๋ยคอกเพ่ิมเติมก็ได้ 
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การปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง สรุปได้ว่า เป็นการปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และ

เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความสมบูรณ์ และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่า 
พออยู่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัย และจ าหน่าย พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการ
กิน และสมุนไพร พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง และพลังงาน เช่น ไม้ฟืน ไม้ไผ่ เป็นต้น  
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วิธีใช้ฐานเรียนรู้ 
 
1. ศึกษาใบความรู้ ( ข้อมูลความรู้ )     
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์      
3. ลงมือปฏิบัติ      
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 

 
 

ประโยชน์ 
 
1. นักเรียนปลูกต้นไม้ตามแนวคิด ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  
2. จัดรูปแบบการปลูกให้เกิดคุณค่าและบูรณาการในพ้ืนที่ท ากินเดิมให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าได้  
3. สร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกท าให้เป็นทรัพย์ เพื่อออมทรัพย์และใช้แก้ปัญหาความยากจน 

 
 

ความรู้ที่ได้จากฐานการเรียนรู้ 
 
 1.  ศาสตร์พระราชา 
  -  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
 2.  ศาสตร์สากล 
  -  การวางแผนการท ากิจกรรม 

-  ขั้นตอนและทักษะกระบวนการในการท ากิจกรรม 
  -  การใช้ประโยชน์ 
 

3.  ศาสตร์ภูมิปัญญา 
  -  ศึกษาองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
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ความสอดคล้องกับหลักทรงงาน 
 
1.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ 

สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้น
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

2.  การพ่ึงตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 

3.   การท างานอย่างมีความสุข 
ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเรา 

จะชนะ สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจาก
การได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุข
ร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 
 4.   ท าให้ง่าย 

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไป 
ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม  “ท าให้ง่าย” 
 5.   การมีส่วนร่วม 

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุก 
ระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความ
คิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละ
ประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
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ความรูเ้ก่ียวกบัพระราชด ารท่ีิเก่ียวขอ้งกบั 
การปลกู 3 ได ้4 และ ขัน้ตอน/ทกัษะ
กระบวนการในการปลกู การเลือกพนัธุ ์
การดแูล การเก็บเก่ียว การใชว้สัด/ุ
เครื่องมือ อปุกรณใ์นการปลกู 3 ได ้4

เงือ่นไข
ความรู้

มีความขยนั อดทน มีระเบียบวินยัมีความ
สามคัคี มีความรบัผิดชอบและอยูอ่ยา่ง
พอเพียง                                     

เงือ่นไข
คุณธรรม

 
 

ฐานการเรียนรู้   “ ปลูก 3 ได้ 4 ” 

 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการปลูก 3 ได้ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพอประมาณ
- การปลูก 3 ได ้4 เหมาะสมกบัสถานท่ีและเวลา

- กิจกรรมในการปลูก 3 ได ้4  ใชง้บประมาณ
และวสัดุอุปกรณ์อยา่งหมาะสม

- รู้จกัน าเอาผลผลิตท่ีไดม้าประยกุตแ์ละแปรรูป
ใชใ้นครัวเรือนและในชิวติประจ าวนัได้

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- วางแผนการปลกูตน้ไมใ้ห้
เหมาะสม

- ปลกูตน้ไมต่ามจดุประสงคใ์นการ
ใชง้าน

-มีเจตคติที่ดีตอ่การปลกูตน้ไม้

มีเหตุผล
- น าผลผลติที่ไดม้าใชส้อย 

เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
- มีไมไ้วใ้ชส้อย และมี  

รายไดเ้สรมิ   

มิติด้านวตัถุ

ได้ต้นไม้ 3 อย่าง 
ก่อให้เกดิรายได้ทั้ง
ที่เป็นงานอดเิรก
หรืออาชีพได้

มิติด้านสังคม

เกดิความสามคัคี
ช่วยเหลือ  เสียสละ
และแบ่งปัน

มิติด้านส่ิงแวดล้อม

ได้บรรยากาศทีร่่มร่ืน
และเป็นการอนุรักษ์
น า้และพฒันาดนิ

มิติด้านวฒันธรรม

ได้น าเอาภูมปัิญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
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ภาคผนวก 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia-K26zKHWAhUPObwKHS7fAj4QjRwIBw&url=https://pixabay.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B9%83%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-310017/&psig=AFQjCNEv5fO7i4-zc7jCE45H6HrqgEB9Sw&ust=1505372674310662
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                                                                            ปลูก 3 ได้ 4 

 
 

     ฐานการเรียนรู้ ปลูก 3 ได้ 4 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia-K26zKHWAhUPObwKHS7fAj4QjRwIBw&url=https://pixabay.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B9%83%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-310017/&psig=AFQjCNEv5fO7i4-zc7jCE45H6HrqgEB9Sw&ust=1505372674310662
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                                               ปลูก 3 ได้ 4 

 

     ฐานการเรียนรู้ ปลูก 3 ได้ 4 
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