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พอเพียง  ไดจัดใหมีการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรตัวอยางความสําเร็จของบุคคล ชุมชน และองคกร
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การดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร จนประสบความ
สาํเรจ็ และเปนแบบอยางทีด่แีกสงัคม

จากการประกวดผลงานฯ ครัง้ที ่2  คณุเปรยีวจนัทร  ตะตนยาง  ไดรบัรางวลั
ชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม
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เรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง  โดยในเบือ้งตน สาํนกังาน กปร. ไดจดัพมิพหนงัสอืองคความรู
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แนวทางใหผูทีส่นใจไดเขาใจและมองเหน็ภาพการนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
และทฤษฎีใหมไปใชในการพัฒนาการเกษตรและชุมชนตอไป

สดุทายนี ้สาํนกังาน กปร.ขอขอบคณุ  คณุเปรยีวจนัทร  ตะตนยาง  เปนอยางยิง่
ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ โดยหวังเปน
อยางยิง่วา หนงัสอืตวัอยางความสาํเรจ็ การประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม จะเปนแนวทางในการพัฒนาการเกษตร ใหสามารถพึ่งพา
ตนเองและขยายผลไปยังชุมชนตอไปตามลําดับ

(นายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ)
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ประวตัโิดยยอ
นางเปรยีวจนัทร ตะตนยาง อาย ุ44 ป

บตุรสาวนายติบ๊ มฆัวาลย  และนางคาํ มฆัวาลย
อาชีพเกษตรกร มพีีน่อง 4 คน ปจจบุนัสมรสกบั
นายกศุล ตะตนยาง  ขาราชการบาํนาญ มบีตุร
2 คน อาศัยอยูบานเลขที ่119 หมู 9 บานสนัทราย
ตําบลเชียงเคี่ยน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
57230 โทรศพัท 08-1706-9687
โทรสาร 0-5371-8970

นางเปรยีวจนัทร ตะตนยาง เริม่ทาํเกษตรทฤษฎใีหม เมือ่ป 2552 ดวย
แรงงานของคนในครอบครวั 5 คน และจางคนงานอกี 5 คน บนพืน้ที ่ 23 ไร
แบงเปนทีพ่กัอาศยัและโรงเรอืน 3 ไร นาขาว 1 ไร  สระน้าํ 3 ไร ปลกูผลไม 6 ไร
ปลกูพชืผกั 7 ไร และปาไมใชสอย 3 ไร จากรปูแบบการจดัการทางการเกษตรที่
ประผลสําเร็จตามหลักทฤษฎีใหม ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจาอยูหวั ประเภท
เกษตรกรทฤษฎีใหม
จ า ก ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง
ครัง้ที ่2
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บทเรียนชีวิต

ดฉินัเริม่ทาํการเกษตรตัง้แต ป 2530 ในพืน้ทีข่องตนเอง 23 ไร ของพอ
47 ไร โดยทาํแบบเกษตรเชงิเดีย่ว จนถงึป 2546   เปนเวลา 12 ป จากไมเคยมี
หนีส้นิ-กลบัมหีนีม้ากถงึ 5  แสนบาท ขนาดสามมีเีงนิเดอืนยงัไมพอใชตองหากูเพิม่

แมวาจะมภีาวะหนีส้นิมาก
แตกลบัยงัใชชวีติตามกระแสสงัคม
กินเหลาเมายา เขาวาอะไรก็ทําไป
ตามเขา ตองใชสารเคม ีใสปุย ใช
ยาคมุหญา ดฉินัเองสมยักอนกเ็ปน
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เพราะตองใชสารเคมี แรงงาน
เครือ่งจกัร และน้าํมนัเปนจาํนวนมาก
แตผลผลิตกลับราคาถูกประสบ
ภาวะขาดทุนตลอด

อยางนัน้ ใชปุย สารเคมเีตม็ที ่ยีห่อไหนใครวาดกีซ็ือ้มาใช แลวเอาเวลาไปคาขาย
หาเงนิเพือ่มาลงทนุดานการเกษตร เปดรานขายของชาํ  ซือ้สนิคาจากตลาดสด
มาขายในหมูบาน  เปนพอคาคนกลางรบัซือ้ - รบัส ีขาวโพด  ขาว ถัว่ ขายสงไซโล
และโรงส ี  วนัๆ เหนือ่ยลาไมมเีวลาใหกบัครอบครวัและตนเอง จนกระทัง่ปวย
เปนกอนเนื้อใตรักแร มีเลือดและหนองไหล หมอบอกวาเสี่ยงตอการเปนมะเร็ง
ณ ตอนนัน้รูสกึสิน้หวงั ทอใจและเริม่ไดคดิวาเงนิไมมไีมเปนไร แตขออยาใหเปน
โรคมะเร็งเพราะยังไมอยากตาย  จึงเริ่มหันมากินอาหารชีวจิตที่มีประโยชน



ไมกินอาหารหมักดอง เนนกินถั่ว กินงา ผัก ผลไมและงดกินเนื้อสัตว กินแต
เนือ้ปลา เปลีย่นจากการกนิขาวขาวมาเปนขาวกลอง จน 3 ปผานไปรางกายกห็าย
เปนปกติ

เมือ่จงึจดุเปลีย่นของชวีติ ดฉินัไดเขาโครงการพกัชาํระหนีข้องธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ ในป 2546 ไดไปเรยีนรูเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง แนวการ
ทาํเกษตรแบบใหม ไดกลบัมาวเิคราะหตนเอง รูจกัพอประมาณมากขึน้ และนอมนาํ
พระบรมราโชวาทของในหลวงมาใชในการดําเนินชีวิต ทําใหไดเห็นความจริงวา
มนษุยตองการความรกั ความอบอุน เอือ้อาทรตอกนั มากกวาเงนิทองและวตัถุ

การนําแนวคิดใหมมาปรับใชกับตัวเองและทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหเกิด
คณุคาสงูสดุ พึง่ตนเองใหมาก คดิเสยีวาเสยีเหงือ่คอืการขบัพษิออกจากรางกาย
เรายงัโชคดกีวาคนอืน่อกีหลายคน ปลกูทกุอยางทีก่นิ กนิอยูเรยีบงายแตไดประโยชน
ประหยดัและหาประโยชนจากเวลา

ณ  วันที่ดิฉันไดทําการเกษตรผสมผสานในแบบทฤษฏีใหมที่เหมาะกับ
ตนเองถงึ 8 ป และไดพบความพอเพยีง จงึขอเชญิทกุ ๆ ทาน มารวมเดนิบน
เสนทางของความพอเพยีงเชนเดยีวกบัดฉินั
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การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร

“เมื่อการแสวงหาสิ้นสุด  คน
ถึงหยุดกลับมามองตัวเอง”  คงเปน
คําที่สามารถเปรียบเทียบกับชีวิตของ
ดฉินัในชวงหลายปทีผ่านมา  สาํหรับ
ดิฉันแลว การทํางานที่ผานมาควบคู
ไปกบัการคาขาย ทัง้การเปดรานขาย
ของชํา, ปุย, สารเคมี นานาชนิด
การเปนคนกลางในการรับซื้อสินคา
จากเกษตรกรทั่วไป และยังทําสวน
ลิ้นจี่ ลําไย ทําไรขาวโพด นาขาว
สวนใหญแลวรายรบัทัง้หมดจะถกูแปร
ไปเปนคาแรงงาน ปุย สารเคม ีและ
ตนทุนสิ้นเปลืองในการเกษตร เชน
น้าํมนั  คาซอมแซมอปุกรณ  ระยะ
เวลาผานไปก็กอเกิดเปนหนี้สินสะสม
และเมือ่สขุภาพรางกายไมแขง็แรง มี
โรคภยัไขเจบ็ จงึเปนจดุพลกิผนัทีท่าํให
ตองกลับมาทบทวนตนเองวาสิ่งที่เรา
ทาํนัน้เกนิตวัของเราหรอืไม ซึง่คาํตอบ
กค็อื “ใช” และหนัมาดาํเนนิชวีติตาม
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่อง
ตลอดมา ทุกวันนี้ดิฉันจึงพึงระลึก
และขอบคุณอาการเจ็บปวยที่เปนทั้ง
สญัญาณเตอืนใหรูตวั เปนทัง้การรเิริม่ทาํ
สิง่ทีด่แีละถกูตอง

เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎใีหม ลวนเปนแนวทางทีม่มีานาน
แลว เมื่อตัดสินใจทดลองปฏิบัติตามเพื่อหาทางออกจากวงจรหนี้สิน การเริ่ม
วิเคราะหทรัพยากรของตนเองและครอบครัวจึงเริ่มขึ้น  โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมผสมผสานกันคอย ๆ ทํา คิดและปรับเปลี่ยนไป
ทีละขั้นตอน

โดยเริม่จากทีด่นิของตวัเอง 23 ไร จากอดตีทีเ่คยเปนสวนไผและไมยนืตน
ตอมากไ็ดกลายเปนสวนลาํไย ลิน้จี ่เรยีงเปนแนวเพือ่สะดวกตอการเกบ็เกีย่ว ซึง่
ตอนนัน้ใชสารเคมมีาก ปจจบุนั ไดปรบัเปลีย่นเปนสวนผสมผสานโดยแบงเปน

บอน้าํเพือ่การเกษตรและเลีย้งปลา 2 ไร
พืน้ทีป่าไมใชสอย 3 ไร
พืน้ทีท่าํนา (ทีลุ่ม) 3 ไร
ทีอ่ยูอาศัย สวนบรกิาร 5 ไร
(ทางเดนิ ทีเ่กบ็อปุกรณ  เลีย้งสตัว)
สวนไมผล   แปลงผกัผสมผสาน 10 ไร

รวม  23 ไร
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ทีด่นิสวนของบดิา 47 ไร อดตีทาํเปนไรขาวโพด ขาว เพยีงอยางเดยีว ตอมา
จงึไดปรบัเปลีย่นเปนไรนาผสมผสาน โดยแบงเปน

ขดุบอน้าํเพือ่การเกษตร 2 ไร
ทาํคนันาขนาดใหญสาํหรบัปลกูไมยนืตน 12 ไร
ทีร่ะหวางคนันาปลกูขาว ขาวโพดและ 29 ไร
ถัว่หมุนเวยีนกนั
ทางเดนิรถ 4 ไร

รวม 47 ไร
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โดยในการปรบัพืน้ทีท่ัง้สองคาํนงึถงึความเหมาะสมของพืน้ที ่และลดการใช
แรงงานภายนอก (ใชบางเมือ่เกนิกาํลงั แตเนนชวงทีค่นคอนขางวางงาน คาแรงถกู)
และสรางภมูคิุมกนัสาํหรับอนาคต เพราะการปลกูตนไมไมตองดแูลมาก
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การปลูกผักแบบซุมโคง

จากการที่ดิฉันไดมีโอกาสไปศึกษาตามงานเกษตรที่หนวยงานหลายแหง
จดัขึน้  กไ็ดมคีวามสนใจแปลงสาธติทัง้พชืผกั ผลไม  ซุมปลกูผกัแบบโคงโดยใช
วสัดจุากแหลงธรรมชาตคิอืไมไผ มาปรบัใชในการทาํซุม การปลกูผกัแบบซุมโคง
ที่ทํานั้นไมไดเนนความสวยงามเปนสําคัญ แตเนนถึงประโยชนในการลดการไถ
พรวน โคนตนเปนทีท่ิง้ขยะเนาสลายงาย ใชน้าํนอย รมรืน่ คงทน แขง็แรง และ
ปลกูผกัไดหลายรอบ  แตทีส่าํคญันัน้
คือตองปลูกผักที่แข็งแรงทนทาน
ตอโรคและแมลงอยางผักพื้นบาน
ซึง่มอียูหลากหลายชนดิเลอืกปลกูได
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และ
ฤดกูาล
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ประโยชนของหญาในแปลง

เกษตรกรสวนใหญที่
เคยเขามาศึกษาดงูานพืน้ที่
ในสวน อาจรูสึกแปลกใจ
เพราะเปนสวนทีม่หีญามาก
เหมือนพรมสี เขียว ซึ่ ง
เกษตรกรทั่วไปอาจจะเห็น
ว าควรจัดการแปลงให
สะอาดเพื่อลดแมลง  แต
เรากลับมองทุกอยางตาม
ความเปนจรงิถงึประโยชนและโทษทีอ่ยูดวยกนัเสมอ  ทีน่ีป้ระโยชนของหญาใน

สวนคือเปนอาหารแกวัว
ทําใหเสมือนชวยตัดหญา
ควบคูกันไป การมีหญา
คลุมดินชวยรักษาความ
ชุมชืน้ในดนิ  ทีส่าํคัญเปน
ที่อาศัยของแมลงทั้งชนิด
ทีเ่ปนประโยชนและใหโทษ
เมื่อเราไมรบกวนวัฏจักร
ของแมลงมาก ไมใชยาฆา

แมลง ก็พบวาในแปลงผักนั้นถูกทําลายโดยแมลงนอยลง เนื่องจากเกิดการ
ควบคุมโดยชีววิธีโดยธรรมชาตินั่นเอง
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การหมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่

 ในการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร จะตองวางแผนเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนจากทรัพยากรสูงสุด ดวยตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรทุกชนิด
การหมนุเวยีนทรพัยากรอยางคุมคาทาํใหเกดิเศรษฐกจิพอเพยีงอยางแทจรงิ

ไม ทรัพยากรหลักในการทําแปลง ทําคางปลูกผัก ไมสวนใหญไดมาจาก
ตนไมเนือ้แขง็ในพืน้ที ่เชน ตนมะกอกน้าํ  ลิน้จี ่ ลาํไย  ทีม่กีารสางออก  ตดัแตง
ทรงพุม โดยไมขนาดใหญจะนาํไปทาํเสาคางปลกูผกั  โครงสรางตาง ๆ เมือ่ผจุะ
ถกูนาํไปทาํฟนหรอืปุย ตามความเหมาะสม  บางสวนนาํไปเผาถานเพือ่ใชหงุตม
และเกบ็น้าํสมควันไมเพือ่ใชในการเกษตร ไมขนาดเลก็บางสวนจะนาํไปทาํฟนเพือ่
ลดการใชแกสหงุตม ทาํใหประหยดัคาใชจายไดมาก  ขีเ้ถาบางสวนถกูนาํไปทาํ
น้าํดาง (สวนประกอบของน้าํยาอเนกประสงค) และนาํไปผสมดนิปลกูตนไมอกีดวย
ใบไมที่รวงใชถมโคนตนไมใหญเพื่อรักษาความชุมชื้นและยอยสลายเปนปุย
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นอกจากนี้ เศษอาหารและวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรก็นําไปเลี้ยงสัตว
เชน ฟางขาว  ตนขาวโพด  หยวกกลวย เพือ่ลดคาใชจายดานอาหารสตัวและถกู
ขบัออกมาเปนปุยสาํหรบัใชในพืน้ที ่(หมหูลมุ และววัหลมุ)
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หลกัคดิในการดาํเนนิชวีติของครอบครวัตะตนยาง

1. อยาทาํลายความหวงัของใครเพราะเขาอาจเหลอือยูแคนัน้กไ็ด
2. เมือ่มคีนเขาเลาวาตวัเขามสีวนในเหตกุารณสาํคญัอะไรกต็าม  เราไมตอง

ไปคยุทบั ปลอยเขาฟุงไปตามสบาย
3. รูจกัฟงใหด ีโอกาสทองบางทมีนักม็าถงึแบบแวว ๆ เทานัน้
4. หยดุอานคาํอธิบายสถานทีท่างประวตัศิาสตรซึง่อยูรมิทางเสยีบาง
5. จะคดิการใด จงคดิการใหใหญ ๆ เขาไว แตเตมิความสนกุสนานลงไปดวย

เลก็นอย
6. หดัทาํสิง่ด ีๆ ใหกบัผูอืน่จนเปนนสิยั โดยไมจาํเปนใหเขารบัรู
7. จําไววาขาวทุกชนิดลวนถูกบิดเบือนมาแลวทั้งนั้น
8. เวลาเลนเกมกบัเดก็ ๆ กป็ลอยใหเดก็ชนะไปเถดิ
9. ใครจะวจิารณเราอยางไรกช็าง ไมตองไปเสยีเวลาตอบโต

10. ใหโอกาสผูอืน่เปนครัง้ที ่“สอง” แตอยาใหถงึ “สาม”
11. อยาวจิารณนายจาง ถาทาํงานกบัเขาแลวไมมคีวามสขุกล็าออกซะ
12. ทาํตวัใหสบาย อยาคดิมากถาไมใชเรือ่งคอขาดบาดตาย แลวอะไร ๆ มนัก็

ไมสาํคญัอยางทีค่ดิไวทแีรกหรอก
13. ใชเวลานอย ๆ ในการคดิวาใครเปนคนถกู แตใชเวลาใหมากในการคดิวา

“อะไร” คอืสิง่ทีถ่กู
14. เราไมไดตอสูกบั “คนโหดราย” แตเราตอสูกบั “ความโหดราย”  ในตวัคน
15. คดิใหรอบคอบ กอนจะให เพือ่นตองมภีาระในการรกัษาความลบั
16. เมือ่มใีครสวมกอดคณุ ใหเขาเปนฝายปลอยกอน
17. เปนคนถอมตน คนเขาทาํอะไรตออะไร สาํเรจ็กนัมามากมายแลว ตัง้แต

เรายงัไมเกดิ
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18. ไมวาจะตกอยูในสถานการณอนัเลวรายเพยีงใด สขุมุเยอืกเยน็เขาไว
19. อยาไปหวงัเลยวา ชวีตินีจ้ะมคีวามยตุธิรรม
20. อยาใหปญหาของเราทําใหคนอื่นเขาเบื่อหนาย ถามีใครถามเราวา “เปน

อยางไรบางตอนนี”้ กบ็อกเขาไปเลยวา สบายมาก
21. อยาพดูวา มเีวลาไมพอ เพราะเวลาทีค่ณุม ีมนักว็นัละยีส่บิสีช่ัว่โมงเทา ๆ

กบัทีห่ลยุส ปาสเตอร , ไมเคลิ แอนเจลโล , แมชเีทเรซา , ลโีอนารโด ,
ดาวนิซ ี, ทอมสั , เจฟเฟอรสนั , หรอือลัเบริต  ไอสไตน เขามนีัน้เอง

22. เปนคนใจกลาและเดด็เดีย่ว  เมือ่เหลยีวกลบัไปดอูดีต เราจะเสยีใจในสิง่ที่
อยากทาํแลวไมไดทาํ มากกวาเสยีใจในสิง่ทีท่าํไปแลว

23. ประเมนิตนเองตามมาตรฐานของตนเอง ไมใชดวยมาตรฐานของคนอืน่
24. จรงิจงัและเคีย่วเขญ็ตอตนเอง แตออนโยนและผอนปรนตอผูอืน่
25. อยาระดมสมอง เพราะไอเดยีด ีๆ ใหม ๆ และยิง่ใหญ จนสามารถเปลีย่น

แปลงโลกไดลวนมาจากบุคคลที่คิดคนอยูแตเพียงผูเดียวเทานั้น
26. คงไวซึง่ความเปนคนเปดเผย ออนโยนและอยากรูอยากเหน็
27. ใหความนับถือแกทุกคนที่ทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ ไมวางานที่เขาทํานั้นจะ

กระจอกงอกงอยสกัปานใด
28. คาํนงึถงึการมชีวีติให “กวางขวาง” มากกวาการมชีวีติให “ยนืยาว”
29. มมีารยาทและอดทนกบัคนทีส่งูวยักวาเสมอ
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เพลงซอศลี 5

ศลีขอ 1 ปาณา  สเูจาจงเอาใจใส อยาทรมานสตัวนอยสตัวใหญ หือ้
มนัมอดวายชวีา บ วามดดาํมดแดงเปนเกา  สตัวนัน้เลามนัตางกลัว๋ตาย  บ วา
แมงเมาแมงมาย  มนัยอมกลัว๋ตายทกุสิง่

ศลีขอ 2 อะทินนา  ศลีขอนีห้นาซ้าํยอดซ้าํยิง่  สเูจาอยาไดลกัหยบิ ลกั
หยิม่  บ  วาผกักาดผกัจ ี บ วาขาวของทรพัยสนิ สเูจาอยาไดลกัยองเอาหน ี ถาหาก
ใครไดเหลอืทีหอืขอเจาของเปนกอน

ศลีขอ 3 กาเม  สเูจาอยาไดลกัเตกเมยีเปน  บ ดแีปงตานอยตาแลใส
เปน  บ ดวีาเมยีคงิเมยีฮา  เวลาฮางสาวไปสงไปสงขาววดั สเูจาอยาไดลกัสอง
ตามฝา บ ดวีาเมยีคงิเมยีฮา  บ ดแีปงจดหมายหือ้เปน

ศลีขอ 4 มสุา สเูจาอยาไดจหุลอก บ ดขีีจุ้ปอออกแมออกหือ้เปนไดเสยี
เงนิคาํ  บ ด ีจุพีน่องจาวบานหือ้เปนไดผดิเถยีงกัน๋บดจีุหือ้เปนไดเสยีเบีย้หอยเงนิ
คาํ มนัตงึบดเีปนแน

ศลีขอ 5 สรุาเมรยั  บ วาเหลาโรงเหลาเถือ่น  สเูจาอยาไดคดิคบเพือ่น
พากัน๋กิน๋เหลาเมายา  บ วาของเมาตาง ๆ นัน้ สเูจาอยาไดเซาะแสวงหา  บ
วาน้าํเหลา น้าํยา บ วากญัชา ยาบา ยาฝน
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บญัชตีดิลบ ชวีติตดิหลม

คาํรอง: สเุมธ พรหมรกัษา ทาํนอง: เพลงกระเปาแบนแฟนทิง้

ชวีติผานมา ดวงชะตาไมนาตกต่าํ
แตเชายนัค่าํ  ตรากตราํชุมฉ่าํเหงือ่ไหล

เมือ่มเีงนิตรา  ซือ้หาเอามาสขุใจ
แตแลวทกุขตรมหมองไหม   โธ ...เปนไปไดหรอืนี้

เหตผุลไมมเีหน็ทวีสีงัคมออกขาว
มทีัง้เบยีร- เหลา  มอมเมารปูรสกลิน่สี

สนกุสนานไมนานพอเงนิไมมี
สดุทายกก็ลายเปนหนี ้สิน้ดไีมมรีาคา

อยากจะรวยซือ้หวยไมรูจกัพอ
อนาคตเริ่มหักงอเพราะรอแตโชคชะตา
เพือ่นกนิมมีากเพือ่นตายกค็อยจากลา

เปรยีบไปกค็ลายปญหา  นาวาทีร่อวนัลม
ความหวังยังมีมาคิดบัญชีใหดีเสียใหม
มาเสรมิรายไดจายนอย คอย ๆ สะสม
ประหยดัขยนั  สรางสรรคชวีรีืน่รม

สรางตวัพรอมสรางสงัคม  บญุนยิมใหคนจรงิใจ
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แผนที ่ศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง
ประเภทเกษตรทฤษฏใีหม

นางเปรยีวจนัทร  ตะตนยาง
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เตาถาน/ น้าํสมควนัไม

น้าํสมควนัไม เปนของเหลวทีไ่ดจากการเผาถาน  เกดิจากการกลัน่ตวัของ
ควนัทีค่วบแนนเปนของเหลว สวนทีเ่ปนของเหลวทีไ่ดเรยีกวา น้าํสมควนัไม มกีลิน่
เหมอืนควนัไฟ มสีสีมหรอืสนี้าํตาลแกมแดง โดยสเีขมมากนอยแตกตางกนัไปตาม
ชนดิของไมทีน่าํมาเผาถาน
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วิธีการประกอบเตา
1. ถังน้ํามัน 200 ลิตร ที่จะดัดแปลงมาตัดฝาถังดานใดดานหนึ่งออก

สามารถเปด - ปดได นาํฝาถงัทีต่ดัออกมาเจาะเปนรสูีเ่หลีย่ม ขนาดรปูเจาะ 20 x 20
เซนตเิมตร สวนตวัถงัฝาอกีดานเจาะรกูลมขนาดเสนผานศนูยกลาง 4 นิว้

2. ปูพื้นดวยทรายใหมีขนาดความกวาง และความยาวเทากับขนาดของ
ตวัถงั

3. นาํถงัน้าํมนั 200 ลติร  มาวางบนพืน้ทรายทีเ่ตรยีมไว

4. ประกอบทอของอ 90 องศา และทอใยหินที่ทําหนาที่เปนปลองควัน
ตอเขากบัตวัเตา พรอมเชือ่มประสานรอยตอโดยใชดนิเหนยีวผสมกบัขีเ้ถาแกลบ

5. กออฐิรอบถงัน้าํมนัเปนรปูสีเ่หลีย่ม เชือ่มดวยดนิเหนยีว

6. ใสทรายในชองวางระหวางถงัน้าํมนัและกอนอฐิ เพือ่ชวยเกบ็ความรอน

7. นําไมที่ตองการจะเผาที่มีขนาดความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร
ใสเขาไปตามแนวความยาวของตวัถงัใสเขาไปจนเตม็(ไมทีใ่ชควรจะเปนไมท่ีไมสด
และไมแหงจนเกินไป)

8. เมื่อเตาถานติดไฟแลวคอยปดฝาถังแลวนําอิฐบล็อกมาวางใหตรง
ชองทีเ่จาะไว ประสานรอยตอโดยใชดนิเหนยีวผสมกบัขีเ้ถาแกลบดาํ ทิง้ไวจนเยน็
จึงนําถานออกมาได

ประโยชนของน้าํสมควนัไม
เมื่อนําไปใชในปริมาณที่เหมาะสมจะเปนสารเรงการเจริญเติบโตของพืช

ชวยใหมคีวามเตบิโตดสีมบรณู เมือ่ใชเจอืจาง 500 - 1000 เทา 2-3 ครัง้ หรอื
ทกุ 15-20 วนั ในชวงการเพาะปลกู จนถงึ 15 วนักอนเกบ็เกีย่วจะชวยใหผลไม
หวานขึน้
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ในกรณีของผัก ควรฉีดน้ําสมควันไมกอนเกี่ยว จะชวยใหมีคุณภาพและ
รสชาตดิขีึน้ รวมท้ังชะลอการเหีย่วเฉา สาํหรับผกัใบใช 1 ครัง้ ตอสปัดาห กอน
เกบ็เกีย่ว

ขอควรระวงัในการใชน้าํสมควนัไม
โดยทั่วไปการใชน้ําสมควันไมควรเจือจางประมาณ 1:300 ถึง 1:1000

ความเขมขนที่มากกวาที่กําหนด อาจสงผลเสียหายตอพืช โดยพืชอาจมีอาการ
ดงันี้

1. เกดิจดุดางหรอืสซีดีบนใบ
2. พืชหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว
3. การเตบิโตของตนถกูเรง ชะลอการเจรญิเตบิโตของผล

 ขอหนึง่และสอง เปนผลมาจากกรดชวีภาพในน้าํสมควันไม ขอสามเกดิขึน้
เนือ่งจากน้าํสมควนัไมเปนตวัเรงสนัดาป และการดดูซมึอาหารของพชื

 ขอมลูจากหนงัสอื เกษตรธรรมชาตปิระยกุต ผูเขยีน อาณัฐ ตนัโช
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คอกววัหลมุ

ปพูืน้คอกดวยแกลบหยาบหนาประมาณ 60 เซนตเิมตร ในพืน้โรงเรอืน
ปกติ ปลอยใหวัวเหยียบและถายมูลบนพื้นคอกเชนเดียวกันการเลี้ยงหมูหลุม
แตมีการพลิกกลับพื้นเมื่อผานไป 4 เดือน เพื่อชวยเรงการยอยสลายของแกลบ
และจะใชไดเมื่อหมักไว 8 เดือน โดยจะไดปุย 1800 กิโลกรัมตอพื้นที่ 3
ตารางเมตร

ตนทนุแกลบหยาบ 1 ลาํรถ 2000 กโิลกรมั 400 บาท
คาแรงงาน 300 บาท

รวม 700 บาท
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คอกหมหูลมุ

การเตรียมพื้นคอกดิน
1. ขดุหลมุลงดานลางลกึ 90 เซนตเิมตร กอบลอ็กสงู 4 ชัน้  ความกวาง

แลวแตความเหมาะสมของพื้นที่
2. คอกกัน้ทาํจากไม หรอืวสัดอุืน่ตามสะดวก แตควรระบายอากาศไดดี

มอีากาศถายเทภายในคอก
3. เมื่อเตรียมคอกเสร็จแลวใสแกลบหยาบหนาประมาณ 30 กิโลกรัม

ตามดวยดนิดปีระมาณ 3 กระสอบ  หวานเกลอืแกงบนดนิเลก็นอย รดดวยน้าํ
จลุนิทรยี 5 ชอนแกง ตอน้าํ 20 ลติร รดใหชุม โดยใหมคีวามหนาของวสัดทุัง้หมด
ประมาณ 30 เซนตเิมตร ทาํเหมอืนกนัทัง้หมด 3 ชัน้  พกัคอกไวประมาณ  3  วนั

4. นาํลกูหมมูาเลีย้งในคอกได
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อาหารสําหรับเลี้ยงหมูหลุม
ในชวงแรกใหอาหารเมด็หมูออน และกลวยน้าํวา อายไุด 45 วนั เริม่ให

ราํขาวผสมอาหารผง และใหกนิผกั สลบัหยวกกลวยหมกักบักากน้าํตาลเปนอาหาร
เสรมิ ในน้าํผสมน้าํหมกัสมนุไพรใหกนิเปนประจาํเพือ่ความแขง็แรง

หมูหลุมจะมีอารมณดี มีสุขภาพดี ไมเครียดและแข็งแรง ไมมีกลิ่น
เหมน็  และไดปุยคอกหมกัประมาณ 2500 กโิลกรมั ตอคอก (ขนาด 250 ตาราง
เมตร)
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น้ํายาอเนกประสงค

วัสดุอุปกรณ
1. N 70 1 กโิลกรมั
2. น้าํดาง 5 ลติร
3. น้าํเกลอื 5 กโิลกรมั
4. มะนาว 7 ลกู  น้าํ  3 ลติร คัน่ดวยน้าํอุน
5. ถงัสาํหรับคนผสมน้าํยา
6. ไมพาย

วธิทีาํ
นาํ N 70 ใสลงไปในถงัคอย ๆ คน จนขึน้เปน ครมีสขีาว เตมิน้าํเกลอื

คน ใหเปนเนื้อเดียวกัน เติมน้ําดาง และน้ํามะนาว คนใหหนืดเปนเนื้อเดียว
สลับกันไปเรือ่ย ๆ จนไดน้าํยาทีม่คีวามหนดืคลายน้าํผึง้ ทิง้ไวหนึง่คนืกส็ามารถ
นาํไปใชได

เคลด็ลบั สามารถเตมิน้าํยาลางจานจากทองตลาด ถาตองการเพิม่กลิน่หอม
ไมจําเปนตองใชหัวน้ําหอมก็ได

การใชประโยชน
สามารถนาํไปซกัผา ลางจาน  ฯลฯ ชวยใหประหยดัคาใชจายในครวัเรอืน
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หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5

ธนัวาคม 2550 สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.)  ไดกาํหนดใหมกีารจดัการประกวดผลงาน
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เผยแพรพระปรชีาสามารถ และพระมหา
กรณุาธคิณุในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทีไ่ดพระราชทานความชวยเหลอืและ
บรรเทาความทุกขยากของพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาแหงการครอง
สริริาชสมบตั ิซึง่การดาํเนนิงานประสบความสาํเรจ็เปนอยางด ี สามารถสรางความ
ตืน่ตวัใหประชาชน และภาคธรุกจิไดเกดิจติสาํนกึในการนอมนาํเอาหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในชวีติประจาํวนั  และบรหิารธรุกจิ  ดงันัน้
มลูนธิชิยัพฒันา สาํนกังาน กปร. สาํนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทพัไทย
และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัด
ใหมกีารประกวดผลงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่2 ขึน้ เพือ่
สรางจิตสํานึกในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต
ประจาํวนั ทัง้ใน ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครฐั และภาคธรุกจิ

วัตถุประสงค
1. เพือ่เผยแพรปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
2. เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลาไดมีสวนรวมในการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

การประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ครัง้ที ่2
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3. เพือ่สงเสรมิและยกยองภาคประชาชน
ภาคเกษตร ภาครฐั และภาคธรุกจิ ทีไ่ดนาํปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตจนประสบผลสําเร็จ
อยางเปนรปูธรรม

4. เพือ่เปนตวัอยางสาํหรับภาคประชาชน
ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและ
ปฏบิตัใินการดาํเนนิชวีติพฒันาชมุชน พฒันาองคกรภาครฐั และพฒันาภาคธรุกจิ
ตอไป

ประเภทการประกวดและคุณสมบัติผูสงผลงาน

ประเภท คุณสมบัติ

1. ประชาชนในพืน้ที่
หางไกลและกนัดาร

บุคคลที่มีแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ที่เขาเกณฑขอใด
ขอหนึง่หรอืมากกวาดงัตอไปนี้
1) พืน้ทีส่งู (พืน้ทีต่ามทีส่ถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ที่

สูงกําหนด คือ พื้นที่ที่เปนที่อยูของชาวเขาเผา
ตางๆและชนกลุมนอยซึ่งเปนที่ตั้งบานเรือน
และที่ทํากินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกวา
รอยละ 35 หรอืมคีวามสงูกวาระดับน้าํทะเล 500
เมตรขึน้ไป)

2) พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
(พืน้ทีต่ามทีก่รมการปกครองกาํหนด คอื พืน้ทีใ่น
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ประเภท คุณสมบัติ

2. ประชาชนทั่วไป

3. ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพยีง

4. เกษตรกรทฤษฎใีหม

อาํเภอชายแดนของ 31 จงัหวดั 128 อาํเภอ 362
ตาํบล 1,679 หมูบาน)

3) พืน้ทีพ่เิศษ (พืน้ทีต่ามประกาศกระทรวงการคลงั
เรือ่งกาํหนดสาํนกังานในพืน้ทีพ่เิศษ พ.ศ. 2551
จาํนวน 1,986 แหง ใน 46 จงัหวดั ซึง่มหีลกัเกณฑ
ของพื้นที่ ดังตอไปนี้ พื้นที่เสนทางคมนาคม
ยากลําบากหางไกล พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่โรคภัย
ไขเจบ็ชกุชมุ พืน้ทีค่วามเปนอยูยากลาํบาก)

บคุคลทีม่คีวามประพฤตดิ ีมคีณุธรรม และดาํเนนิชวีติ
ประจําวันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนประสบความสําเร็จอยูดีมีสุข สามารถเปน
แบบอยางสาํหรับประชาชนทัว่ไป

หมูบาน (คือชุมชนที่ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวง
มหาดไทยตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทองที่
พ.ศ. 2457) หรอืชมุชน (คอืกลุมบานหรอืกลุมคนที่
ไดรบัการจดัตัง้โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่)และ
ไดรวมกลุมกนัทาํกจิกรรมตาง ๆ  ทีส่รางประโยชนสขุ
ใหชมุชนโดยสวนรวม มคีวามสามคัค ีและสามารถ
พึง่ตนเองได

เกษตรกรทีท่าํการเกษตรทฤษฎใีหม และนาํปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางมั่นคง
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ประเภท คุณสมบัติ

5. กลุมเกษตรทฤษฎี
ใหม

6. หนวยงาน/องคกร
ภาครฐัในสวนกลาง

7. หนวยงาน/องคกร
ภาครฐัในสวน
ภมูภิาค

8. ธรุกจิขนาดใหญ

9. ธรุกจิขนาดกลาง

กลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหมที่รวมตัวกัน ตั้งแต 10 ครัวเรือนขึ้นไป
และไดนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน
แนวทางในการบรหิารจดัการกลุมจนเกดิความเขมแขง็

หนวยงาน/องคกรของรฐัในระดบักรมหรอืเทยีบเทาที่
นาํปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานและพัฒนาองคกรใหสามารถ
ปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

หนวยงาน/องคกรของรฐั ซึง่ตัง้อยูในจงัหวดัหรอืใน
กรงุเทพมหานครทีน่าํปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและพัฒนา
องคกรใหสามารถปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

ผูประกอบการ เจาของกจิการ หรอืผูบรหิารธรุกจิทกุ
ประเภททีม่ขีนาดสนิทรพัย (ไมรวมคาทีด่นิ) มมีลูคา
มากกวา 200 ลานบาท และมีจํานวนพนักงาน
มากกวา 200 คน ขึน้ไป

ผูประกอบการ เจาของกิจการ หรือผูบริหารธุรกิจ
ทุกประเภทที่มีขนาดสินทรัพย (ไมรวมคาที่ดิน) มี
มลูคามากกวา 50 ลานบาท แตไมเกนิ 200 ลานบาท
และ/หรอื มจีาํนวนพนกังานมากกวา 50 คน ขึน้ไป
แตไมเกนิ 200 คน
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ประเภท คุณสมบัติ

10. ธุรกิจขนาดยอม ผูประกอบการทีป่ระกอบธรุกจิแสวงหากาํไร ทีม่ขีนาด
ทรพัยสนิ (ไมรวมคาทีด่นิ) มมีลูคาไมเกนิ 50 ลาน
บาท และมกีารจางงานไมเกนิ 50 คน รวมถงึกลุม
อาชีพผูประกอบธุรกิจ รานคา หางหุนสวน บริษัท
วสิาหกจิชมุชน และสหกรณ

หลักเกณฑการพิจารณาผลงาน
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คณะกรรมการดําเนินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครัง้ที ่2
ประกอบดวยผูทรงคณุวฒุ ิดงัตอไปนี้
คณะที่ปรึกษา
นายอาํพล  เสนาณรงค องคมนตรี
นายเกษม  วฒันชยั องคมนตรี
นายพลากร  สวุรรณรฐั องคมนตรี
นายสวสัดิ ์ วฒันายากร องคมนตรี
นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา
นายมนญู  มกุขประดษิฐ รองเลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา
นายพมิลศกัดิ ์ สวุรรณทัต เหรญัญกิมลูนธิชิยัพฒันา
นายปานเทพ  กลาณรงคราญ กรรมการมลูนธิชิยัพฒันา
นายสมพล  พนัธุมณี ทีป่รกึษา สาํนกังาน กปร.
ผูอาํนวยการสาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ผูบญัชาการทหารสงูสดุ
คณะกรรมการอํานวยการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประธานกรรมการ
นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
กรรมการและเลขานุการ
ม.ล.จริพนัธุ ทววีงศ ทีป่รกึษาดานการประสานงานโครงการฯ

สาํนกังาน กปร.

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม 31



คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานกรรมการ
นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา
กรรมการและเลขานุการ
ม.ล.จริพนัธุ ทววีงศ ทีป่รกึษาดานการประสานงานโครงการฯ

สาํนกังาน กปร.
คณะอนกุรรมการคดัเลอืกการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ประธานอนกุรรมการ ประเภทประชาชนและชมุชน
นางสาวศรนีติย  บญุทอง ทีป่รกึษาสาํนกังาน กปร.
ประธานอนกุรรมการ ประเภทเกษตรทฤษฎใีหม
นายปกรณ  สตัยวณชิ ทีป่รกึษาสาํนกังาน กปร.
ประธานอนกุรรมการ ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครฐั
นายสมีา  สมีานนัท กรรมการขาราชการพลเรอืน(ก.พ.)
ประธานอนกุรรมการ ประเภทธรุกจิขนาดใหญ
รองศาสตราจารยเกศนิ ีวฑิรูชาติ คณบดคีณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
ประธานอนกุรรมการ ประเภทธรุกจิขนาดกลาง
นายดสุติ  นนทะนาคร รองประธานกรรมการหอการคาไทย
ประธานอนกุรรมการ ประเภทธรุกจิขนาดยอม
นายเอน็น ูซือ่สวุรรณ รองผูจดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณการเกษตร
คณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธ
ประธานอนกุรรมการ
นายสวุฒัน  เทพอารกัษ รองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
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