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หลกัสตูรเศรษฐกจิพอเพียง 

ศนูยร์วมตะวนั จ.กาญจนบรุ ี 

 
 
 

ประเทศไทยไดน้้อมน ำหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy) มำเป็น
แนวทำงในกำรพฒันำประเทศ เพือ่น ำไปสูก่ำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals – SDGs ซึง่เป็นเป้ำหมำยทีจ่ะใชเ้ป็นตวัก ำหนดทศิทำงของกำรพฒันำของประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2558 จนถงึพ.ศ. 2573) รวมทัง้บรรลุเป้ำหมำยของยทุธศำสตรช์ำต ิทีก่ ำหนดใหม้กีำรขบัเคลื่อนและพฒันำ
ประเทศในทกุมติ ิ ทีจ่ะน ำไปสูค่วำมมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ของพลเมอืงไทย บนพืน้ฐำนของกำรมสีว่นรว่มของ
ประชำชนและทกุภำคสว่นในสงัคมทีย่ดึถอืและปฏบิตัติำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง  

เยำวชน ถอืเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศในอนำคต ดงันัน้เยำวชนจงึควรมโีอกำสไดเ้ปิด
ประสบกำรณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ มมุมอง วธิคีดิ และแนวทำงปฏบิตัทิีด่ขีองตนเอง ต่อตนเอง ต่อครอบครวั 
และต่อสงัคม ไปจนถงึกำรปฏบิตัทิีด่ใีนกำรพฒันำประเทศ รวมถงึไดแ้สดงควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นกำรพฒันำงำน
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืและเป้ำหมำย
ของยทุธศำสตรช์ำตใินอกีทำงหนึ่ง  

คำ่ยเยำวชนเศรษฐกจิพอเพยีง ณ ศนูยร์วมตะวนั เป็นคำ่ยเยำวชนทีจ่ดัท ำขึน้เพือ่หนุนเสรมิกำรหล่อ
หลอมนกัเรยีนของโรงเรยีนหรอืสถำนศกึษำอืน่ๆ ใหส้ำมำรถเตบิโตเป็นพลเมอืงไทยทีม่จีติส ำนึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
มคีณุธรรม จรยิธรรม และน ำแนวคดิตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ำรปฏบิตัิ ดว้ยกระบวนกำรของ
คำ่ย ทีถู่กออกแบบมำใหม้สีำระและ
กจิกรรมต่ำงๆ ทีค่รอบคลุมควำมรู้
เกีย่วกบัหลกัปรชัญำเศรษฐกจิ
พอเพยีงและรอ้ยเรยีงอยำ่งเป็นระบบ 
ท ำใหส้ำมำรถเสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจ
และควำมตระหนกัรูข้องนกัเรยีน ต่อ
หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงและ
แนวทำงของศำสตรพ์ระรำชำไดเ้ป็น
อยำ่งด ี นอกจำกนี้ ศนูยร์วมตะวนัยงัจดัใหม้พีืน้ทีก่ำรเรยีนรู ้ ทีเ่ปรยีบเสมอืนหอ้งปฏบิตักิำรทำงดำ้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง ทีจ่ะเปิดโอกำสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัริว่มกนั ใครค่รวญไตรต่รองรว่มกนั จนเกดิควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่อง
แท ้ ต่อกำรน ำแนวทำงของศำสตรพ์ระรำชำและแนวคดิตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ำรปฏบิตั ิ ทัง้ใน
สว่นกำรด ำเนินชวีติ กำรเรยีน กำรท ำงำน และกำรเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมไทย รวมทัง้สำมำรถน ำควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณ์ทีไ่ดจ้ำกกำรเขำ้คำ่ย ไปประยกุตใชใ้นกำรจดัท ำโครงกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มและน ำไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ต่อทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มในอนำคต 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจของนกัเรยีนต่อหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวปฏบิตัติำม

ศำสตรพ์ระรำชำ  
2. เพื่อส่งเสรมิกระบวนกำรเรยีนรูแ้ละทกัษะของนักเรยีนต่อกำรน ำหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงไป

ประยกุตใ์ช ้ 
3. เพื่อส่งเสรมิกำรพัฒนำทกัษะชีวิตของนักเรยีน ได้แก่ ทกัษะกำรใช้ชีวิต (กำรเสยีสละ จิตอำสำ 

เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน ควำมรบัผดิชอบ) ทกัษะกำรเป็นผูน้ ำ ทกัษะกำรท ำงำนเป็นทมี (กำรยอมรบัฟั ง 
กระบวนกำรกลุ่ม กำรแบ่งงำน) 

กลุ่มเป้าหมาย  นกัเรยีนทกุระดบัชัน้  

สถานท่ีจดัท าค่าย ศนูยร์วมตะวนั อ.เมอืง จ.กำญจนบุร ี 

ระยะเวลา 3 วนั 2 คนื  

แนวคิดในการจดัค่าย 
1. เป็นคำ่ยทีม่คีวำมเพลดิเพลนิ ทำ้ทำย สนุกสนำน เพือ่สรำ้งควำมกระตอืรอืรน้ในกำรเรยีนรู้ 
2. มกีำรจดัเนื้อหำสำระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ขำ้คำ่ย 
3. เป็นคำ่ยทีม่กีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ อยำ่งรอ้ยเรยีง เป็นกระบวนกำร เพือ่ท ำใหน้กัเรยีนมคีวำมเขำ้ใจ

และตระหนกัรูต้่อควำมส ำคญัและแนวทำงในกำรใชช้วีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และแนวทำงใน
กำรประยกุตใ์ช ้หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง กบักำรด ำเนินชวีติของตวัเอง  

4. เป็นคำ่ยฝึกอบรมทีม่กีำรจดักจิกรรมเรยีนรูอ้ยำ่งเป็นระบบ และเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ โดยจะ
ประกอบดว้ยกจิกรรมทีส่ง่เสรมิทกัษะของเยำวชนในกำรคดิ คน้หำค ำตอบ รวบรวมขอ้มลู วเิครำะห ์
สงัเครำะห ์ วำงแผน ลงมอืปฏบิตั ิ และประเมนิผล ทัง้นี้เพือ่เสรมิสรำ้งทกัษะของนกัเรยีน ในกำร
ปฏบิตักิำรดำ้นต่ำงๆ ตำมแนวทำงของหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง  

5. เป็นคำ่ยทีส่ง่เสรมิกำรพึง่พำตนเอง กำรท ำดว้ยตวัเอง กำรมวีนิยั กำรมสีว่นรว่ม กำรเป็นสมำชกิทมี 
และ กำรแสดงออกของนกัเรยีน 

กิจกรรมเรียนรู้ 
1. กจิกรรมเรยีนรูใ้นสถำนกำรณ์จรงิ  

- กจิกรรมเดนิป่ำบนเสน้ทำงศกึษำธรรมชำตเิขตรกัษำพนัธุ์สตัว์ป่ำสลกัพระ เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบักำร
ท ำงำนของระบบธรรมชำติที่มีควำมพอเพียง รวมทัง้แนวทำงในกำรจัดกำรป่ำไม้ น ้ ำ และ
ทรพัยำกรธรรมชำตอิืน่ๆ ตำมแนวทำงของศำสตรพ์ระรำชำ  

- กจิกรรมทศันศกึษำทีศ่นูยร์ำชำนุรกัษ์ เขือ่นศรนีครนิทร ์
- กจิกรรมปฏบิตักิำรอำหำรจำนเดด็กบั LCA  

2. กจิกรรมทดลองท ำในสถำนีควำมรูด้้ำนกำรพฒันำคุณภำพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมตำมแนวทำง
ของหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ดงันี้ 
- สถำนีรูใ้ชพ้ลงังำน 
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- สถำนีคนืชวีติใหส้ำยน ้ำ 
- สถำนีรูล้ดขยะ 
- สถำนีชวีติปลอดสำรพษิ 
- สถำนีคนืสูด่นิ  

3. กจิกรรมในห้องปฏิบัติกำรเศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy Lab) โดยมีโจทย์เป็นประเด็น
เกีย่วกบัควำมมัน่คงทำงดำ้นอำหำร (Food Security) และปฏบิตักิำรอำหำรจำนเด็ด (Farm to Table) 
ตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง  

4. กจิกรรมเรยีนรูจ้ำกกำรระดมควำมคดิเพื่อหำขอ้สรุป ไดแ้ก่ กจิกรรมหอ้งเจำ้ปัญหำ ซึง่นักเรยีนจะตอ้ง
เขำ้ไปหำสิง่ของทีส่ำมำรถสะทอ้นถงึปัญหำดำ้นต่ำงๆ (จำกมมุมองของนกัเรยีน) ทีจ่ะน ำไปใชใ้นกำรต่อ
ยอดถงึหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง  

5. กจิกรรมเกมสรำ้งสรรคท์ีส่่งเสรมิควำมเป็นผูน้ ำ ควำมสำมคัค ีกำรท ำงำนเป็นทมี ทกัษะในกำรสื่อสำร 
กำรแกปั้ญหำ และไดค้วำมรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง  

6. กจิกรรมแสดงรอบกองไฟ เพือ่ตรวจสอบระดบัควำมเขำ้ใจของนกัเรยีนต่อกำรกจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีผ่ำ่น
มำ เพื่อควำมเพลดิเพลนิ สง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทมีและสง่เสรมิกำรแสดงออกของนักเรยีน รวมทัง้เป็น
สว่นหนึ่งของกจิกรรมสนัทนำกำร 

 

ร่างก าหนดการ 

เวลา กิจกรรมวนัท่ี 1 กิจกรรมวนัท่ี 2 กิจกรรมวนัท่ี 3 
ภำคเชำ้ 

07.30 - 13.00 น. 
 เดนิทำงถงึศนูยร์วมตะวนั  
 ตอ้นรบั แบ่งกลุ่มแนะน ำตวั 
 ประเมนิควำมรูก้่อนเรยีน 
 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

 กจิกรรมปลุกพลงัก่อนกำรเรยีนรู ้
 รบัประทำนอำหำรเชำ้ 
 กจิกรรมสนัทนำกำร 
 เดนิป่ำเรยีนรูก้ำรจดักำรทรพัยำกร 
ตำมแนวทำงศำสตรพ์ระรำชำ 
 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ 
 กจิกรรมเตรยีมควำมพรอ้ม 
 กจิกรรมปฏบิตักิำรเศรษฐกจิ
พอเพยีง กบัอำหำรจำนเดด็ 
 ระดมควำมคดิและน ำเสนอผลงำน 
 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

ภำคบ่ำย 
13.00 – 18.00 น. 

 เตรยีมควำมพรอ้มและชีแ้จงกจิกรรม  
 ตำมรอยศำสตรพ์ระรำชำ ณ ศนูยร์ำ
ชำนุรกัษ์ เขือ่นศรนีครนิทร ์ 
 พกัผ่อนหรอืเดนิชมแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ 
ในศนูยร์วมตะวนัตำมอธัยำศยั 

 กจิกรรมเรยีนรูใ้นสถำนีควำมรู ้ 
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อมตำมแนวทำงของ
ศำสตรพ์ระรำชำ ดงันี้ 

- สถำนีรูใ้ชพ้ลงังำน 
- สถำนีคนืชวีติใหส้ำยน ้ำ 
- สถำนีรูล้ดขยะ 
- สถำนีชวีติปลอดสำรพษิ 
- สถำนีคนืสู่ดนิ 
 ซอ้มกำรแสดงและพกัผ่อนตำม
อธัยำศยั 

 สรุปกจิกรรม  
 พธิปิีดกำรฝึกอบรม 
 เดนิทำงกลบัโดยสวสัดภิำพ 

บภำคค ่ำ 
18.00 – 21.00 น. 

 

 รบัประทำนอำหำรเยน็ 
 กจิกรรมสนัทนำกำร 
 กจิกรรม หอ้งเจำ้ปัญหำ 
 นอนหลบัพกัผอ่น 

 รบัประทำนอำหำรเยน็ 
 กจิกรรมสนัทนำกำร 
 ชมสำรคดเีศรษฐกจิพอเพยีง 
 กจิกรรมกำรแสดงรอบกองไฟ 
 นอนหลบัพกัผอ่น 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 
1. นกัเรยีนทีเ่ขำ้คำ่ยมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจต่อหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวปฏบิตัติำมศำสตรพ์ระรำชำ 

และมทีศันคตทิีด่ตี่อหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
2. นกัเรยีนหรอืเยำวชนเกดิกระบวนกำรเรยีนรูแ้ละทกัษะในกำรน ำหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ช ้ 
3. นักเรยีนได้รบักำรพฒันำทกัษะชวีติ ไดแ้ก่ ทกัษะกำรใชช้วีติ (กำรเสยีสละ จติอำสำ เอือ้เฟ้ือ แบ่งปัน ควำม

รบัผดิชอบ) ทกัษะกำรเป็นผูน้ ำ ทกัษะกำรท ำงำนเป็นทมี (กำรยอมรบัฟัง กระบวนกำรกลุ่ม กำรแบ่งงำน) 

ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงจดัโดย  
ทมีงำนสมำคมพฒันำคณุภำพสิง่แวดลอ้ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


