


1นายผล มีศรี 
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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนำ ส�ำนักงบประมำณ กระทรวง
มหำดไทย กองทพัไทย และมูลนธิสิถำบนัวจัิยและพฒันำประเทศตำมปรชัญำของเศรษฐกจิ 
พอเพียงได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2  
ในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรภำครัฐและธุรกิจท่ีได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้
ในกำรด�ำเนินชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรจนประสบควำมส�ำเร็จ
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ที่ผ่ำนมำ นำยผล มีศรี ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด 
ในประเภทประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลและกันดำร ซึ่งเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำงให้แก่ 
บุคคลทัว่ไปทีส่นใจเข้ำมำศกึษำเรยีนรูค้วำมส�ำเรจ็ ส�ำนกังำน กปร. จงึพจิำรณำเหน็สมควรให้  
นำยผล มศีร ีเป็นศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง โดยในเบือ้งต้น ส�ำนกังำน กปร. ได้จดัพมิพ์
หนังสือคู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็น
คู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เขำ้ใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณนำยผล มีศรี เป็นอย่ำงยิ่งท่ีให้ควำม
อนุเครำะห์ข้อมูล และรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือ
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.



ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :  นำยผล มีศรี
อายุ :  60 ปี
การศึกษา :  มัธยมศึกษำ
สถานภาพ :  สมรสกับนำงด่วน มีศรี มีบุตร-ธิดำ รวม 3 คน 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 ต�ำบลภูซำง อ�ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
โทรศัพท์ :  08 7174 9928  

2 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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จุดเร่ิมต้นความส�าเร็จ
เร่ิมแรกนำยผลเป็นเจ้ำของและขับรถโดยสำรประจ�ำทำงสำยเชียงค�ำ-บ้ำนฮวก  

ต่อมำได้เลกิกิจกำรมำท�ำอำชพีขำยประกันชวิีต แต่ประสบปัญหำจนมีหนีส้นิและต้องจ�ำนอง
ทีด่นิกว่ำ 200 ไร่ ขำยบ้ำน ขำยรถ และทรพัย์สนิต่ำงๆ ของครอบครวัเพือ่ชดใช้ภำระหนีส้นิ
ทัง้หมด จำกนัน้จงึน�ำเงนิก้อนสดุท้ำยท่ีเหลอือยูเ่ป็นทุนเดนิทำงไปท�ำงำนทีป่ระเทศไต้หวนั  
จนสำมำรถเก็บเงินและซื้อท่ีดินเพื่อเริ่มต้นท�ำกำรเกษตร โดยปัจจุบัน ท�ำกำรเกษตร 
ผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นท่ีประมำณ 87 ไร่ มีรำยได้หลัก คือ 
ยำงพำรำ ปลำ ไก่ และสุกร รวมทั้งมีรำยได้เสริมจำกกำรขำยหญ้ำแฝก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�้ำ  
สำรขับไล่แมลง และพืชผักสวนครัว
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ในปี 2541 ระหว่ำงท�ำงำนท่ีประเทศไต้หวนั นำยผลได้ฟังรำยกำรวทิยไุทยในไต้หวนั
เก่ียวกบัหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึง่เป็นแนวทำงท่ีท�ำให้ฉกุคดิตำมและเกิดควำมสนใจในหลกั
ทฤษฎีดังกล่ำว จึงวำงแผนท�ำงำนเก็บเงินเพื่อน�ำกลับมำซ้ือที่ดินท่ีเคยน�ำไปจ�ำนองคืนมำ 
และในระยะเวลำไม่นำน นำยผลได้น�ำเงินเก็บจำกกำรท�ำงำนมำซื้อที่ดินคืนจ�ำนวน 87 ไร่ 
ส่วนที่เหลือได้ปล่อยขำยขำด และเริ่มต้นท�ำกำรเกษตรโดยสมัครเข้ำร่วมโครงกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ได้รับควำมรู้จำกกรมพัฒนำที่ดินในกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน ที่มีปัญหำดินตื้น 
ปนเศษหินและมีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ เริ่มทดลองท�ำกำรเกษตรแบบค่อยเป็นค่อยไป  
จนต่อมำได้รับคัดเลือกเป็นหมอดินอำสำ และในปี 2545 กรมพัฒนำที่ดินได้จัดตั้งเป็น 
ศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแปลงสำธิตด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและหญ้ำแฝก 
และได้พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้จนเป็นผู้เชี่ยวชำญเก่ียวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ดินมีปัญหำมำจนถึงปัจจุบัน 
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ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ/สังคม / 
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ทำงสำยกลำง

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร 
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐาน

น�าสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555
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ความพอประมาณ 
เน้นจ�ำหน่ำยผลผลติในตลำดท้องถิน่ของหมู่บ้ำนและต�ำบลเป็นหลกั  

ใช้แรงงำนในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขนส่งและกำรผลติ อกีท้ังวำงแผนกำรผลติตำมควำมต้องกำรของตลำด
ในท้องถิ่นด้วย

คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
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ความมีเหตุผล
มแีนวคิดว่ำหำกลงทุนมำก แม้จะได้ผลผลติมำก 

แต่กลับมีค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง ในขณะท่ีหำกผลิตเพื่อขำย 
ในท้องถิน่ของตนเอง แม้จะได้ผลผลติน้อยและมรีำยได้ 
ไม่มำก แต่เกิดผลก�ำไรใกล้เคยีงกนั นอกจำกนี ้ยงัมกีำร 
จัดท�ำบัญชีฟำร์มเพื่อบันทึกรำยรับรำยจ่ำยจำกกำร 
ท�ำเกษตร 
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ท�ำเกษตรผสมผสำน จงึเป็นเกรำะป้องกนัภยั 

ด้ำนรำยได้เป็นอย่ำงด ีเพรำะมรีำยได้จำกหลำยแหล่ง  
แม้ว่ำแต่ละวนัจะขำยผลผลติได้น้อย แต่ยงัมผีกัสวนครวั 
ไว้กนิเองอย่ำงเพยีงพอ มปีลำจำกบ่อเป็นแหล่งโปรตนี  
เม่ือมีรำยได้เพียงพอต่อกำรเลี้ยงชีพในครอบครัว  
มีควำมกินดีอยู่ดี ถือเป็นภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจให้ชีวิต
เป็นสุขอีกด้วย
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ความรู้
จำกกำรทีเ่ป็นหมอดนิอำสำและอำสำสมัครเกษตร ท�ำให้ได้มโีอกำสรบักำรฝึกอบรม

ด้ำนต่ำงๆ อยู่เสมอ และสำมำรถน�ำควำมรู้มำฝึกปฏิบัติจริงในที่ดินของตนเองพร้อมทั้ง 
ถ่ำยทอดควำมส�ำเร็จสู่เพื่อนบ้ำนได้อย่ำงถูกต้อง จนได้รับควำมเชื่อถือให้เป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดด้ำนปรับปรุงบ�ำรุงดินให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน
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ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ท�ำกำรเกษตร บนพื้นที่ทั้งหมดกว่ำ 87 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนที่ดินออกเป็นพื้นที ่
ปลูกยำงพำรำ 80 ไร่ และอีก 7 ไร่ สร้ำงเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ่อน�้ำ และที่พักอำศัย 
ปัจจุบันบ้ำนของนำยผลเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสำน  
ท่ีมหีน่วยงำนและผูท่ี้สนใจเดนิทำงมำศกึษำดูงำนเฉลีย่ปีละกว่ำ 1,000 คน เป็นประจ�ำทกุปี  
เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำนท่ีถ่ำยทอดให้ควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับกำรท�ำกำรเกษตรให้กับเกษตรกร 
และชุมชนต่ำงๆ ที่สนใจทั้งในจังหวัดพะเยำและจังหวัดอื่นๆ ทั้งในเรื่องกำรท�ำกำรเกษตร
แบบผสมผสำน กำรปลูกยำงพำรำแบบอินทรีย์ กำรอนุรักษ์ดินและน�้ำด้วยปุ๋ยหมัก 
และหญ้ำแฝก 

คุณธรรม
ยดึถอืและปฏิบติัศลี 5 มคีวำมซือ่สตัย์

สจุรติ ขยันหมัน่เพยีร ช่วยเหลอืเก้ือกูล แบ่งปัน  
และเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักพอเพียงตำม
ศักยภำพของตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข

คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
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วิธีการปลูกยางพารา
1) ขดุหลมุขนำด 50 x 50 เซนตเิมตร และแยกดนิ (หน้ำดนิกบัดนิช้ันล่ำง) ออกเป็น  

2 กอง จำกนั้นผสมดินด้วย “ปุ๋ยหมัก” และปูนโดโลไมท์ คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน

2) ลงต้นกล้ำยำงพำรำในหลมุท่ีขดุไว้ แล้วเกลีย่ปุย๋ทีผ่สมไว้ลงหลมุ และโกยหน้ำดนิ 
ไว้ด้ำนล่ำง ตำมด้วยโกยดินชั้นล่ำงกลบไว้ด้ำนบน และปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 1 เดือน

3) หลังจำก 1 เดือน ใช้ “น�้ำหมัก พด.2” ฉีดพ่นต้นยำงตั้งแต่ยอดลงไปจนถึงโคน
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง จนต้นยำงโต

4) เม่ือต้นยำงมีอำยุ 3 ปีขึ้นไป เป็นช่วงท่ีต้นยำงเริ่มโตและมีกำรผลัดใบ  
ใส่ “ปุ๋ยหมัก” ปีละ 2 ครั้ง 

 รายได้หลัก : สวนยางพาราอินทรีย์

 กำรปลูกยำงพำรำควรเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงต้น 3 x 6 เมตร หรือประมำณ 900 ต้น 
ต่อพื้นที่ 10 ไร่ โดยระหว่ำงที่รอต้นโต สำมำรถ

ปลูกพืชอื่นๆ อย่ำงพืชผักสวนครัวแซมได้ จนกระทั่งต้นยำงอำยุ 5 - 6 ปี และมีขนำด
รอบต้นยำง 50 เซนติเมตร ขึ้นไป จึงสำมำรถเริ่มเปิดกรีดยำงได้ โดยนำยผลได้เลือกปลูก
ยำงพำรำพันธุ์ RRIM 600 เนื่องจำกเป็นพันธุ์ยำงที่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพพื้นที่ 
ของตนได้ด ีและมคีวำมแขง็แรงมำกกว่ำยำงพนัธุอ์ืน่ๆ นอกจำกนี ้ยงัยดึมัน่แนวทำงกำรท�ำ
สวนยำงแบบอินทรีย์ ซึ่งเมื่อได้ศึกษำทดลองท�ำแล้ว พบว่ำท�ำให้ต้นยำงโตตำมมำตรฐำน
และใบยำงมีควำมสมบูรณ์ โดยมีวิธีกำรดังนี้
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สำรเร่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.1, 2, 3 วิจัยและผลิตโดยกรมพัฒนำที่ดิน  
มีคุณลักษณะและกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

• พด.1 ใช้ส�ำหรับย่อยสลำยอินทรีย์เศษพืชที่ใช้ในกองปุ ๋ยหมัก  
ซึ่งสำมำรถย่อยสลำยได้ทั้งเซลลูโลสและไขมัน ช่วยเร่งให้กระบวนกำรหมัก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเก็บรักษำปุ๋ยให้ใช้ได้นำนขึ้น

• พด.2  ใช้ส�ำหรบัย่อยสลำยเศษพชืหรอืวสัดกุำรเกษตรทีม่คีวำมชืน้สงู  
(สด อวบน�้ำ) เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรละลำยธำตุ
อำหำรและเร่งให้กระบวนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีระยะส้ันและมีคุณภำพ อีกทั้ง 
ยังมีคุณสมบัติกระตุ้นกำรงอกของเมล็ด และส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช  
ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้ำนทำนต่อโรคและแมลงได้ดี

• พด.3  ใช้ส�ำหรบัย่อยสลำยอนิทรย์ีธำตใุนดนิและควบคมุเชือ้อนัเป็น
สำเหตุโรคพืชต่ำงๆ ในดิน มีควำมสำมำรถในกำรเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชที่
ท�ำให้เกิดอำกำรรำกหรือโคนเน่ำ และแปรสภำพแร่ธำตุในดินบำงชนิดให้เป็น
ประโยชน์ต่อพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้แก่ดินที่เพำะปลูก ทั้งนี้ ควรปรับปรุง
บ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือไถกลบตอซังในพื้นท่ีเพำะปลูกก่อนใช ้
สำรเร่ง พด.3 และควรป้องกันไม่ให้บริเวณแปลงเพำะปลูกมีน�้ำท่วมขัง

คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
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นอกจำกนี้ ยังมีวิธีจัดกำรใบยำง 
ที่ร่วงหล่นอยู ่ในสวนให้กลับมำเป็นปุ ๋ย
ส�ำหรับยำงพำรำได้อีก โดยเริ่มจำกกำร 
กวำดใบยำงทั้งหมดมำกองรวมกันไว ้
บริเวณกึ่งกลำงของร่องยำง จำกนั้นน�ำ  
“ปุ ๋ยหมัก” มำโรยทับเอำไว ้ด ้ำนบน 
เพือ่ช่วยในกำรย่อยสลำย หรอืใช้ “น�ำ้หมัก 
พด. 1, 2, 3” ร่วมด้วย ซึ่งจะท�ำให้ปุ๋ย 
มีคุณภำพดียิ่งขึ้น

หญ้าแฝกบ�ารุงดิน
อีกวิธกีำรหนึง่ของปรบัปรงุบ�ำรุงดนิ

ในสวนยำงพำรำ คือ “กำรปลูกหญ้ำแฝก”  
ควรปลูกเมื่อต้นยำงอำยุ 1 - 4 ปี เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ  
เพรำะหญ้ำแฝกจะช่วยรักษำหน้ำดินไม่ให้ถูกชะล้ำงพังทลำย 
อีกทั้งยังช่วยรักษำควำมชุ ่มชื้นและกักเก็บน�้ำไว ้ในดิน  
โดยหญ้ำแฝกจะไม่แย่งอำหำรของต้นยำงพำรำ เพรำะ
ระบบของรำกในกำรหำอำหำรแตกต่ำงกัน ยำงพำรำมี
ระบบรำกฝอยทีห่ำอำหำรอยูใ่นระดบัหน้ำดนิ ในขณะที่ 
หญ้ำแฝกมีระบบรำกที่หยั่งลึกลงไปในดินกว่ำ 3 เมตร  
ซึง่นำยผลได้ทดลองท�ำจนพสิจูน์ได้ว่ำ แปลงยำงพำรำ 
ที่ปลูกหญ้ำแฝกมีอัตรำกำรเจริญเติบโตดีกว่ำแปลง
ที่ไม ่ได้ปลูกหญ้ำแฝก นอกจำกนี้ทั้งใบและต้น
ของหญ้ำแฝกยังสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อีก 
หลำกหลำย ตัง้แต่ท�ำปุย๋หมัก เลีย้งสตัว์ (เป็นอำหำรโค 
และกระบือ) ใช้คลุมดินในกำรปลูกพืช จนถึง
น�ำไปใช้ในงำนหัตถกรรม เช่น ตะกร้ำ 
กระเป๋ำ เป็นต้น 

นำยผล มีศรี 
ประเภทประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลและกันดำร 13



ประโยชน์ของหญ้าแฝก
1) เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและควำมชุ่มช้ืน : ควรปลูกขวำงควำมลำดเท 

ปลกูขวำงร่องน�ำ้ หรอืปลกูล้อมรอบแปลงหรอืขอบเขตทีด่นิ โดยตดัใบคลมุดนิ
เพือ่รักษำควำมชุม่ชืน้ในดนิ สำมำรถช่วยสลำยชัน้ดนิดำนในดนิและฟ้ืนฟคูวำม
อุดมสมบูรณ์ของดิน

2) เพื่อยึดดิน ให้เกิดควำมมั่นคงแข็งแรง : ปลูกในพื้นที่ก่อสร้ำง เช่น 
ไหล่ถนน อ่ำงเกบ็น�ำ้ ทำงระบำยน�ำ้ รมิตลิง่ ฯลฯ หรอืในพืน้ทีเ่กษตร เช่น คนันำ 
ขอบร่อง เป็นต้น

3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม : ปลูกในพื้นที่
ก�ำจัดขยะปฏิกูล บ�ำบัดน�้ำเสียและสำรพิษ และปลูกเพื่อเป็นแนวกันไฟ

คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
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ผลผลิต
กำรท�ำสวนยำงแบบอนิทรย์ีจะเริม่เปิดกรดียำง 

ได้ช้ำกว่ำสวนยำงเคมปีระมำณ 1 ปี แต่เมือ่เปรียบเทยีบ 
ต้นทุนแล้วพบว่ำมีควำมคุ้มค่ำกว่ำมำก เพรำะหำก
ต้องใช้ปุ๋ยเคมีดูแลต้นยำงกว่ำ 7,000 ต้น จะต้อง 
ลงทุนปีละกว่ำ 300,000 บำท แต่เมือ่ปลกูแบบอนิทรย์ี 
จะมีต้นทุนกำรผลิตประมำณปีละ 30,000 บำท ซ่ึงเป็น 
รำยจ่ำยส�ำหรับซื้อมูลสัตว์ ซังข้ำวโพด ฟำงข้ำว และ
กำกน�ำ้ตำลเพ่ือผลติปุย๋หมกั โดยผลผลติจำกสวนยำง
แบบอินทรีย์ สำมำรถผลิตเป็นยำงแผ่นได้ประมำณ 
35 – 40 แผ่นต่อวัน แต่ทั้งน้ี เนื่องจำกสวนยำง 
นำยผล มีต้นยำงกว่ำ 7,000 ต้น จึงจ�ำเป็นต้องจ้ำง
แรงงำน 1 ครอบครวัเพือ่ช่วยกรดียำง โดยแบ่งรำยได้ 
จำกกำรขำยน�้ำยำง ในสัดส่วน 60 : 40
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รายได้เสริม 
นอกจำกรำยได้หลักจำกยำงพำรำแล้ว ยังมีรำยได้เสริมอื่นๆ หมุนเวียนตลอดทั้งปี 

เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว ดังนี้ 

• ปุ๋ยหมัก : เป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตเพื่อใช้เอง โดยที่ผ่ำนมำจ�ำหน่ำยได ้
ปีละ 200 - 250 ตัน ท�ำให้มีรำยได้หมุนเวียนตลอดเวลำ

• เลี้ยงหมูแบบธรรมชำติ : เลี้ยง 3 แบบ คือ แบบธรรมชำติ แบบหมูหลุม  
และแบบฟำร์มทั่วไป โดยใช้หยวกกล้วยบดที่หมักทิ้งไว้ 5 วันเป็นอำหำร

• เลี้ยงไก่แบบธรรมชำติ : เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองโดยเลี้ยงแบบธรรมชำติภำยใน
สวนยำง และเก็บไข่ในช่วงเวลำบ่ำย ประมำณวันละ 25 - 30 ฟอง จำกนั้นจะน�ำไข่ไปฟัก 
ในโรงเรือนเพื่อสร้ำงพ่อแม่พันธุ์ดี โดยในระยะเวลำ 1 สัปดำห์จะได้พ่อแม่พันธุ์ 1 รุ่น

คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
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รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2551 

• รำงวัลชนะเลิศหมอดินอำสำดีเด่น ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 
 กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• เกษตรกรดีเด่น ประเภทกำรเลี้ยงสัตว์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขต 5 
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2552 

• รำงวัลดีเด่นด้ำนกำรปลูกและส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกระดับประเทศ 
 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงมูลนิธิชัยพัฒนำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ 

 เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)  
 กรมพัฒนำที่ดิน และ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)

• รำงวัลรองชนะเลิศถ ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
 สยำมบรมรำชกุมำรี กำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 คร้ังที่  2 ประเภท ประชำชนในพื้นที่ห ่ำงไกลและกันดำร ส�ำนักงำน 
 คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  
 (ส�ำนักงำน กปร.)

ปี 2553 

• รำงวัลครูยำงต้นแบบเกษตรชำวสวนยำงพำรำ ส�ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์ 
 กำรท�ำสวนยำง
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คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
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ล�าดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�านักงาน กปร.

    ภาคกลาง

 1 นำยประมำณ ประสงค์สันต์ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล กำญจนบุรี 08 7903 0912
    และกันดำร
 2 นำยวินัย สุวรรณไตร ประชำชนทั่วไป ฉะเชิงเทรำ 09 8816 2825
 3 นำยส�ำรอง แตงพลับ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพชรบุรี 08 9076 4325
 4 นำยณรงค์ บัวสี เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 7357 6999
 5 นำยยวง เขียวนิล เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 1929 9159
 6 นำยปรีชำ เหมกรณ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 5059 3555
 7 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำว กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 0076 8989
  ชุมชนบ้ำนไทรใหญ่
 8 ชุมชนบำงรักน้อย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นนทบุรี 08 1316 0805
 9 ชุมชนเพชรำวุธ พัน.2 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ 0 2521 1190
 10 เรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค เพชรบุรี 0 3246 5171
 11 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง กรุงเทพฯ 0 2280 0180
  และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
 12 กรมรำชทัณฑ์ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง นนทบุรี 0 2967 2222
 13 บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟู้ด ธุรกิจขนำดย่อม สุพรรณบุรี 0 2967 1200-1
  จ�ำกัด
 14 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ ธุรกิจขนำดย่อม เพชรบุรี 08 9515 1128
  ในครัวเรือน
 15 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ระยอง 0 3867 1382
  สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
 16 บริษัท บำธรูม ดีไซน์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ปทุมธำนี 0 2683 7322-3
 17 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2335 4658
  จ�ำกัด (มหำชน)
 18 บรษัิท ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2739 8000
 19 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2202 8000
  จ�ำกัด (มหำชน)

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 20 นำยทวี ประหำ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล มุกดำหำร 09 9914 3917
    และกันดำร
 21 นำยแสนหมั้น อินทรไชยำ ประชำชนทั่วไป อุดรธำนี 08 6167 8524
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 22 นำยสุนัน เผ้ำหอม ประชำชนทั่วไป ขอนแก่น 08 0186 8617
 23 นำยจันทร์ที ประทุมภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นครรำชสีมำ 08 9948 4737
 24 นำงพิมพ์ โถตันค�ำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สกลนคร 08 0748 3133
 25 นำยบุญแทน เหลำสุพะ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เลย 08 3346 0287
 26 กลุ่มข้ำวคุณค่ำ ชำวนำคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ยโสธร 08 7872 1672
 27 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มหำสำรคำม 08 9618 4075
  อ�ำเภอกันทรวิชัย
 28 ชุมชนบ้ำนท่ำเรือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม 08 8335 5819
 29 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 51 หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค บุรีรัมย์ 0 4463 1883
  (ศึกษำสงเครำะห์นำงรอง)
 30 บริษัท โสมภำส เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจขนำดกลำง มหำสำรคำม 08 1052 1270
  (2005) จ�ำกัด
    ภาคเหนือ

 31 นำยผล มีศรี  ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล พะเยำ 08 7174 9928
    และกันดำร
 32 นำยสุพจน์ โคมณี ประชำชนทั่วไป นครสวรรค์ 08 1041 0911
 33 นำยสมมำตร บุญฤทธิ์ ประชำชนทั่วไป ก�ำแพงเพชร 08 6207 1285
 34 นำงเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยำง เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1706 9687
 35 นำยประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ แพร่ 08 5252 2835
 36 นำยบุญเป็ง จันต๊ะภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 9559 8350
 37 กลุ่มเกษตรท�ำสวนบ้ำนถ�้ำ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พะเยำ 08 1023 5598
 38 กลุ่มศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1025 5598
  เกษตรยั่งยืนต�ำบลเมืองชุม 
 39 ชุมชนบ้ำนดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พะเยำ 08 2895 7321
 40 โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค แพร่ 0 5464 7458-60

    ภาคใต้

 41 นำยสมพงษ์ พรผล ประชำชนทั่วไป พังงำ 08 9123 1589
 42 นำยสมชำย นิลอนันต์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สุรำษฎร์ธำนี 08 9592 1764
 43 นำยพินัย แก้วจันทร์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ยะลำ 08 1388 5161
 44 ชุมชนบ้ำนบำงโรง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 08 1892 9204
 45 เทศบำลต�ำบลปลำยพระยำ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค กระบี่ 0 7568 7141
 46 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ภูเก็ต 0 7626 1555
 47 บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ตรัง 0 2237 9070

ล�าดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�านักงาน กปร.




