ค�ำน�ำ

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ส�ำนักงบประมาณ กระทรวง
มหาดไทย กองทัพไทย และมูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งได้ จั ด ให้ มี ก ารประกวดผลงานตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ครั้ ง ที่ 2
ในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความส�ำเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรภาครัฐและธุรกิจที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการด�ำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรจนประสบความส�ำเร็จ
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
จากการประกวดผลงานฯ ที่ผ่านมา นายผล มีศรี ได้รับรางวัลจากการประกวด
ในประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่
บุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจเข้ามาศึกษาเรียนรูค้ วามส�ำเร็จ ส�ำนักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรให้
นายผล มีศรี เป็นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบือ้ งต้น ส�ำนักงาน กปร. ได้จดั พิมพ์
หนังสือคู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
คู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและมองเห็นภาพการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม
สุดท้ายนี้ ส�ำนักงาน กปร. ขอขอบคุณนายผล มีศรี เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ
ตัวอย่างความส�ำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ส�ำนักงาน กปร.

นายผล มีศรี
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
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ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
อายุ :
การศึกษา :
สถานภาพ :
สถานที่ตั้ง :
โทรศัพท์ :
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นายผล มีศรี
60 ปี
มัธยมศึกษา
สมรสกับนางด่วน มีศรี มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน
หมู่ 6 ต�ำบลภูซาง อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
08 7174 9928

คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเริ่มต้นความส�ำเร็จ
เริ่มแรกนายผลเป็นเจ้าของและขับรถโดยสารประจ�ำทางสายเชียงค�ำ-บ้านฮวก
ต่อมาได้เลิกกิจการมาท�ำอาชีพขายประกันชีวติ แต่ประสบปัญหาจนมีหนีส้ นิ และต้องจ�ำนอง
ทีด่ นิ กว่า 200 ไร่ ขายบ้าน ขายรถ และทรัพย์สนิ ต่างๆ ของครอบครัวเพือ่ ชดใช้ภาระหนีส้ นิ
ทัง้ หมด จากนัน้ จึงน�ำเงินก้อนสุดท้ายทีเ่ หลืออยูเ่ ป็นทุนเดินทางไปท�ำงานทีป่ ระเทศไต้หวัน
จนสามารถเก็บเงินและซื้อที่ดินเพื่อเริ่มต้นท�ำการเกษตร โดยปัจจุบัน ท�ำการเกษตร
ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ประมาณ 87 ไร่ มีรายได้หลัก คือ
ยางพารา ปลา ไก่ และสุกร รวมทั้งมีรายได้เสริมจากการขายหญ้าแฝก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�้ำ
สารขับไล่แมลง และพืชผักสวนครัว
นายผล มีศรี
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในปี 2541 ระหว่างท�ำงานทีป่ ระเทศไต้หวัน นายผลได้ฟงั รายการวิทยุไทยในไต้หวัน
เกีย่ วกับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึง่ เป็นแนวทางทีท่ ำ� ให้ฉกุ คิดตามและเกิดความสนใจในหลัก
ทฤษฎีดังกล่าว จึงวางแผนท�ำงานเก็บเงินเพื่อน�ำกลับมาซื้อที่ดินที่เคยน�ำไปจ�ำนองคืนมา
และในระยะเวลาไม่นาน นายผลได้น�ำเงินเก็บจากการท�ำงานมาซื้อที่ดินคืนจ�ำนวน 87 ไร่
ส่วนที่เหลือได้ปล่อยขายขาด และเริ่มต้นท�ำการเกษตรโดยสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ได้รับความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน ที่มีปัญหาดินตื้น
ปนเศษหินและมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ เริ่มทดลองท�ำการเกษตรแบบค่อยเป็นค่อยไป
จนต่อมาได้รับคัดเลือกเป็นหมอดินอาสา และในปี 2545 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งเป็น
ศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแปลงสาธิตด้านการพัฒนาปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและหญ้าแฝก
และได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ดินมีปัญหามาจนถึงปัจจุบัน
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ/สังคม /
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
น�ำสู่
พอประมาณ

ทางสายกลาง

มีเหตุผล

ความรอบรู้
ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

ความพอเพียง

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

บนพื้นฐาน

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน
ความเพียร
มีสติปัญญา

ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555

นายผล มีศรี
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร

5

ความพอประมาณ
เน้นจ�ำหน่ายผลผลิตในตลาดท้องถิน่ ของหมูบ่ า้ นและต�ำบลเป็นหลัก
ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งและการผลิต อีกทัง้ วางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด
ในท้องถิ่นด้วย
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ความมีเหตุผล
มีแนวคิดว่าหากลงทุนมาก แม้จะได้ผลผลิตมาก
แต่กลับมีค่าใช้จ่ายที่สูง ในขณะที่หากผลิตเพื่อขาย
ในท้องถิน่ ของตนเอง แม้จะได้ผลผลิตน้อยและมีรายได้
ไม่มาก แต่เกิดผลก�ำไรใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดท�ำบัญชีฟาร์มเพื่อบันทึกรายรับรายจ่ายจากการ
ท�ำเกษตร
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ท�ำเกษตรผสมผสาน จึงเป็นเกราะป้องกันภัย
ด้านรายได้เป็นอย่างดี เพราะมีรายได้จากหลายแหล่ง
แม้วา่ แต่ละวันจะขายผลผลิตได้นอ้ ย แต่ยงั มีผกั สวนครัว
ไว้กนิ เองอย่างเพียงพอ มีปลาจากบ่อเป็นแหล่งโปรตีน
เมื่อมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในครอบครัว
มีความกินดีอยู่ดี ถือเป็นภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้ชีวิต
เป็นสุขอีกด้วย
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ความรู้
จากการทีเ่ ป็นหมอดินอาสาและอาสาสมัครเกษตร ท�ำให้ได้มโี อกาสรับการฝึกอบรม
ด้านต่างๆ อยู่เสมอ และสามารถน�ำความรู้มาฝึกปฏิบัติจริงในที่ดินของตนเองพร้อมทั้ง
ถ่ายทอดความส�ำเร็จสู่เพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้อง จนได้รับความเชื่อถือให้เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดด้านปรับปรุงบ�ำรุงดินให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชน
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คุณธรรม
ยึดถือและปฏิบตั ศิ ลี 5 มีความซือ่ สัตย์
สุจริต ขยันหมัน่ เพียร ช่วยเหลือเกือ้ กูล แบ่งปัน
และเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักพอเพียงตาม
ศักยภาพของตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

ผลส�ำเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ท�ำการเกษตร บนพื้นที่ทั้งหมดกว่า 87 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนที่ดินออกเป็นพื้นที่
ปลูกยางพารา 80 ไร่ และอีก 7 ไร่ สร้างเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ่อน�้ำ และที่พักอาศัย
ปัจจุบันบ้านของนายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน
ทีม่ หี น่วยงานและผูท้ สี่ นใจเดินทางมาศึกษาดูงานเฉลีย่ ปีละกว่า 1,000 คน เป็นประจ�ำทุกปี
เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ถ่ายทอดให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการท�ำการเกษตรให้กับเกษตรกร
และชุมชนต่างๆ ที่สนใจทั้งในจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่นๆ ทั้งในเรื่องการท�ำการเกษตร
แบบผสมผสาน การปลูกยางพาราแบบอินทรีย์ การอนุรักษ์ดินและน�้ำด้วยปุ๋ยหมัก
และหญ้าแฝก
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รายได้หลัก : สวนยางพาราอินทรีย์
การปลู ก ยางพาราควรเว้ น ระยะห่ า ง
ระหว่างต้น 3 x 6 เมตร หรือประมาณ 900 ต้น
ต่อพื้นที่ 10 ไร่ โดยระหว่างที่รอต้นโต สามารถ
ปลูกพืชอื่นๆ อย่างพืชผักสวนครัวแซมได้ จนกระทั่งต้นยางอายุ 5 - 6 ปี และมีขนาด
รอบต้นยาง 50 เซนติเมตร ขึ้นไป จึงสามารถเริ่มเปิดกรีดยางได้ โดยนายผลได้เลือกปลูก
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 เนื่องจากเป็นพันธุ์ยางที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่
ของตนได้ดี และมีความแข็งแรงมากกว่ายางพันธุอ์ นื่ ๆ นอกจากนี้ ยังยึดมัน่ แนวทางการท�ำ
สวนยางแบบอินทรีย์ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาทดลองท�ำแล้ว พบว่าท�ำให้ต้นยางโตตามมาตรฐาน
และใบยางมีความสมบูรณ์ โดยมีวิธีการดังนี้

วิธีการปลูกยางพารา
1) ขุดหลุมขนาด 50 x 50 เซนติเมตร และแยกดิน (หน้าดินกับดินชัน้ ล่าง) ออกเป็น
2 กอง จากนั้นผสมดินด้วย “ปุ๋ยหมัก” และปูนโดโลไมท์ คลุกเคล้าให้เข้ากัน
2) ลงต้นกล้ายางพาราในหลุมทีข่ ดุ ไว้ แล้วเกลีย่ ปุย๋ ทีผ่ สมไว้ลงหลุม และโกยหน้าดิน
ไว้ด้านล่าง ตามด้วยโกยดินชั้นล่างกลบไว้ด้านบน และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน
3) หลังจาก 1 เดือน ใช้ “น�้ำหมัก พด.2” ฉีดพ่นต้นยางตั้งแต่ยอดลงไปจนถึงโคน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง จนต้นยางโต
4) เมื่ อ ต้ น ยางมี อ ายุ 3 ปี ขึ้ น ไป เป็ น ช่ ว งที่ ต ้ น ยางเริ่ ม โตและมี ก ารผลั ด ใบ
ใส่ “ปุ๋ยหมัก” ปีละ 2 ครั้ง
นายผล มีศรี
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
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สารเร่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.1, 2, 3 วิจัยและผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดิน
มีคุณลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
พด.1 ใช้ ส� ำ หรั บ ย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย ์ เ ศษพื ช ที่ ใช้ ใ นกองปุ ๋ ย หมั ก
ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทั้งเซลลูโลสและไขมัน ช่วยเร่งให้กระบวนการหมัก
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเก็บรักษาปุ๋ยให้ใช้ได้นานขึ้น
พด.2 ใช้สำ� หรับย่อยสลายเศษพืชหรือวัสดุการเกษตรทีม่ คี วามชืน้ สูง
(สด อวบน�้ำ) เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายธาตุ
อาหารและเร่งให้กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีระยะสั้นและมีคุณภาพ อีกทั้ง
ยังมีคุณสมบัติกระตุ้นการงอกของเมล็ด และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี
พด.3 ใช้สำ� หรับย่อยสลายอินทรียธ์ าตุในดินและควบคุมเชือ้ อันเป็น
สาเหตุโรคพืชต่างๆ ในดิน มีความสามารถในการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชที่
ท�ำให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิดให้เป็น
ประโยชน์ต่อพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ดินที่เพาะปลูก ทั้งนี้ ควรปรับปรุง
บ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือไถกลบตอซังในพื้นที่เพาะปลูกก่อนใช้
สารเร่ง พด.3 และควรป้องกันไม่ให้บริเวณแปลงเพาะปลูกมีน�้ำท่วมขัง

•
•
•
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นอกจากนี้ ยังมีวิธีจัดการใบยาง
ที่ร่วงหล่นอยู่ในสวนให้กลับมาเป็นปุ๋ย
ส�ำหรับยางพาราได้อีก โดยเริ่มจากการ
กวาดใบยางทั้ ง หมดมากองรวมกั น ไว้
บริเวณกึ่งกลางของร่องยาง จากนั้นน�ำ
“ปุ ๋ ย หมั ก ” มาโรยทั บ เอาไว้ ด ้ า นบน
เพือ่ ช่วยในการย่อยสลาย หรือใช้ “น�ำ้ หมัก
พด. 1, 2, 3” ร่วมด้วย ซึ่งจะท�ำให้ปุ๋ย
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

หญ้าแฝกบ�ำรุงดิน
อีกวิธกี ารหนึง่ ของปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ในสวนยางพารา คือ “การปลูกหญ้าแฝก”
ควรปลูกเมื่อต้นยางอายุ 1 - 4 ปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
เพราะหญ้าแฝกจะช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย
อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยรั ก ษาความชุ ่ ม ชื้ น และกั ก เก็ บ น�้ ำ ไว้ ใ นดิ น
โดยหญ้าแฝกจะไม่แย่งอาหารของต้นยางพารา เพราะ
ระบบของรากในการหาอาหารแตกต่างกัน ยางพารามี
ระบบรากฝอยทีห่ าอาหารอยูใ่ นระดับหน้าดิน ในขณะที่
หญ้าแฝกมีระบบรากที่หยั่งลึกลงไปในดินกว่า 3 เมตร
ซึง่ นายผลได้ทดลองท�ำจนพิสจู น์ได้วา่ แปลงยางพารา
ที่ปลูกหญ้าแฝกมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าแปลง
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ลู ก หญ้ า แฝก นอกจากนี้ ทั้ ง ใบและต้ น
ของหญ้าแฝกยังสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อีก
หลากหลาย ตัง้ แต่ทำ� ปุย๋ หมัก เลีย้ งสัตว์ (เป็นอาหารโค
และกระบือ) ใช้คลุมดินในการปลูกพืช จนถึง
น� ำ ไปใช้ ใ นงานหั ต ถกรรม เช่ น ตะกร้า
กระเป๋า เป็นต้น
นายผล มีศรี
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
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ประโยชน์ของหญ้าแฝก
1) เพื่อการอนุรักษ์ดินและความชุ่มชื้น : ควรปลูกขวางความลาดเท
ปลูกขวางร่องน�ำ้ หรือปลูกล้อมรอบแปลงหรือขอบเขตทีด่ นิ โดยตัดใบคลุมดิน
เพือ่ รักษาความชุม่ ชืน้ ในดิน สามารถช่วยสลายชัน้ ดินดานในดินและฟืน้ ฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน
2) เพื่อยึดดิน ให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง : ปลูกในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น
ไหล่ถนน อ่างเก็บน�ำ้ ทางระบายน�ำ้ ริมตลิง่ ฯลฯ หรือในพืน้ ทีเ่ กษตร เช่น คันนา
ขอบร่อง เป็นต้น
3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ปลูกในพื้นที่
ก�ำจัดขยะปฏิกูล บ�ำบัดน�้ำเสียและสารพิษ และปลูกเพื่อเป็นแนวกันไฟ
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต
การท�ำสวนยางแบบอินทรียจ์ ะเริม่ เปิดกรีดยาง
ได้ชา้ กว่าสวนยางเคมีประมาณ 1 ปี แต่เมือ่ เปรียบเทียบ
ต้นทุนแล้วพบว่ามีความคุ้มค่ากว่ามาก เพราะหาก
ต้องใช้ปุ๋ยเคมีดูแลต้นยางกว่า 7,000 ต้น จะต้อง
ลงทุนปีละกว่า 300,000 บาท แต่เมือ่ ปลูกแบบอินทรีย์
จะมีตน้ ทุนการผลิตประมาณปีละ 30,000 บาท ซึง่ เป็น
รายจ่ายส�ำหรับซื้อมูลสัตว์ ซังข้าวโพด ฟางข้าว และ
กากน�ำ้ ตาลเพือ่ ผลิตปุย๋ หมัก โดยผลผลิตจากสวนยาง
แบบอินทรีย์ สามารถผลิตเป็นยางแผ่นได้ประมาณ
35 – 40 แผ่นต่อวัน แต่ทั้งนี้ เนื่องจากสวนยาง
นายผล มีต้นยางกว่า 7,000 ต้น จึงจ�ำเป็นต้องจ้าง
แรงงาน 1 ครอบครัวเพือ่ ช่วยกรีดยาง โดยแบ่งรายได้
จากการขายน�้ำยาง ในสัดส่วน 60 : 40
นายผล มีศรี
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
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รายได้เสริม
นอกจากรายได้หลักจากยางพาราแล้ว ยังมีรายได้เสริมอื่นๆ หมุนเวียนตลอดทั้งปี
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว ดังนี้
ปุ๋ยหมัก : เป็นผลพลอยได้จากการผลิตเพื่อใช้เอง โดยที่ผ่านมาจ�ำหน่ายได้
ปีละ 200 - 250 ตัน ท�ำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดเวลา
เลี้ยงหมูแบบธรรมชาติ : เลี้ยง 3 แบบ คือ แบบธรรมชาติ แบบหมูหลุม
และแบบฟาร์มทั่วไป โดยใช้หยวกกล้วยบดที่หมักทิ้งไว้ 5 วันเป็นอาหาร
เลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ : เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองโดยเลี้ยงแบบธรรมชาติภายใน
สวนยาง และเก็บไข่ในช่วงเวลาบ่าย ประมาณวันละ 25 - 30 ฟอง จากนั้นจะน�ำไข่ไปฟัก
ในโรงเรือนเพื่อสร้างพ่อแม่พันธุ์ดี โดยในระยะเวลา 1 สัปดาห์จะได้พ่อแม่พันธุ์ 1 รุ่น

•
•
•
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รางวัลความส�ำเร็จ
ปี 2551
รางวัลชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรดีเด่น ประเภทการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขต 5
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2552
รางวัลดีเด่นด้านการปลูกและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกระดับประเทศ
โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
รางวั ล รองชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้ ง ที่ 2 ประเภท ประชาชนในพื้ น ที่ ห ่ า งไกลและกั น ดาร ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
(ส�ำนักงาน กปร.)
ปี 2553
รางวัลครูยางต้นแบบเกษตรชาวสวนยางพารา ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การท�ำสวนยาง

•
•
•
•
•

นายผล มีศรี
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำนักงาน กปร.
ภาคกลาง
1 นายประมาณ ประสงค์สันต์
				
2 นายวินัย สุวรรณไตร
3 นายส�ำรอง แตงพลับ
4 นายณรงค์ บัวสี
5 นายยวง เขียวนิล
6 นายปรีชา เหมกรณ์
7 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
		 ชุมชนบ้านไทรใหญ่
8 ชุมชนบางรักน้อย
9 ชุมชนเพชราวุธ พัน.2
10 เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง
11 ธนาคารเพื่อการเกษตร
		 และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
12 กรมราชทัณฑ์
13 บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟู้ด
		 จ�ำกัด
14 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้
		 ในครัวเรือน
15 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
		 สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
16 บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ�ำกัด
17 บริษัท บางจากปิโตรเลียม
		 จ�ำกัด (มหาชน)
18 บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
19 บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
		 จ�ำกัด (มหาชน)
ล�ำดับ

ประเภท

จังหวัด

โทรศัพท์

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
และกันดาร
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กาญจนบุรี

08 7903 0912

ฉะเชิงเทรา	
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี

09 8816 2825
08 9076 4325
08 7357 6999
08 1929 9159
08 5059 3555
08 0076 8989

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง

นนทบุรี
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ

08 1316 0805
0 2521 1190
0 3246 5171
0 2280 0180

หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม

นนทบุรี
สุพรรณบุรี

0 2967 2222
0 2967 1200-1

ธุรกิจขนาดย่อม

เพชรบุรี

08 9515 1128

ธุรกิจขนาดย่อม

ระยอง

0 3867 1382

ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดใหญ่

ปทุมธานี
กรุงเทพฯ

0 2683 7322-3
0 2335 4658

ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดใหญ่

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

0 2739 8000
0 2202 8000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
20 นายทวี ประหา	
				
21 นายแสนหมั้น อินทรไชยา	

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
และกันดาร
ประชาชนทั่วไป

มุกดาหาร

09 9914 3917

อุดรธานี

08 6167 8524

นายผล มีศรี
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำนักงาน กปร.
22 นายสุนัน เผ้าหอม
23 นายจันทร์ที ประทุมภา	
24 นางพิมพ์ โถตันค�ำ
25 นายบุญแทน เหลาสุพะ
26 กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม
27 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
		อ�ำเภอกันทรวิชัย
28 ชุมชนบ้านท่าเรือ
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
		 (ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)
30 บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง
		 (2005) จ�ำกัด
ภาคเหนือ
31 นายผล มีศรี		
				
32 นายสุพจน์ โคมณี
33 นายสมมาตร บุญฤทธิ์
34 นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
35 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ
36 นายบุญเป็ง จันต๊ะภา	
37 กลุ่มเกษตรท�ำสวนบ้านถ�้ำ
38 กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
		 เกษตรยั่งยืนต�ำบลเมืองชุม
39 ชุมชนบ้านดอกบัว
40 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ภาคใต้
41 นายสมพงษ์ พรผล
42 นายสมชาย นิลอนันต์
43 นายพินัย แก้วจันทร์
44 ชุมชนบ้านบางโรง
45 เทศบาลต�ำบลปลายพระยา	
46 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จ�ำกัด
47 บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด
ล�ำดับ
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ประเภท
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

จังหวัด

โทรศัพท์

ขอนแก่น
นครราชสีมา	
สกลนคร
เลย
ยโสธร
มหาสารคาม

08 0186 8617
08 9948 4737
08 0748 3133
08 3346 0287
08 7872 1672
08 9618 4075

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นครพนม
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค บุรีรัมย์

08 8335 5819
0 4463 1883

ธุรกิจขนาดกลาง

มหาสารคาม 08 1052 1270

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
และกันดาร
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

พะเยา	

08 7174 9928

นครสวรรค์
ก�ำแพงเพชร
เชียงราย
แพร่
เชียงราย
พะเยา	
เชียงราย

08 1041 0911
08 6207 1285
08 1706 9687
08 5252 2835
08 9559 8350
08 1023 5598
08 1025 5598

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
พะเยา	
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค แพร่

08 2895 7321
0 5464 7458-60

ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
ธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดกลาง

08 9123 1589
08 9592 1764
08 1388 5161
08 1892 9204
0 7568 7141
0 7626 1555
0 2237 9070

คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พังงา	
สุราษฎร์ธานี
ยะลา	
ภูเก็ต
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง

