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ค�าน�า

ส�ำนักงำน กปร.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ครั้งที่ 1 ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ 
ของบุคคล ชุมชน และองค์กรภำครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
จนประสบควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ท่ีผ่ำนมำ นำยยวง เขยีวนลิ ได้รบัรำงวลัจำกกำรประกวด
ในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมำะสมท่ีจะเป็นตัวอย่ำงให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้ำมำศกึษำเรียนรู้ควำมส�ำเรจ็ ส�ำนกังำน กปร. จงึพจิำรณำเหน็สมควรให้นำยยวง เขยีวนลิ  
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบื้องต้น ส�ำนักงำน กปร. ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือ
ตวัอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยกุต์ใช้ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่เป็นคูม่อืให้ผูท้ีส่นใจ
ได้เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้
ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณนำยยวง เขียวนิล เป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลและรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
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จุดเร่ิมต้นความส�าเร็จ
นำยยวงเคยท�ำงำนเป็นข้ำรำชกำรในส�ำนกัรกัษำควำมสะอำด กรงุเทพมหำนคร 

เป็นระยะเวลำร่วม 10 ปี จำกนั้นจึงตัดสินใจลำออกมำท�ำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง  
แต่ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็และมหีนีส้นิจนต้องเลกิท�ำธรุกิจ ในปี 2531 จงึได้ตัดสนิใจท�ำ 
กำรเกษตรบนที่ดินมรดกของภรรยำ เริ่มต้นด้วยกำรปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลำ
และเป็ด มีรำยได้พออยู่พอกิน
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ในปี 2537 หลังจำกผ่ำนพ้นวิกฤติต่ำงๆ นำยยวงตั้งใจแน่วแน่ที่จะท�ำ 
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเดินทำงไปศึกษำดูงำนเก่ียวกับเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่
ที่วัดมงคลชัยพัฒนำ จังหวัดสระบุรี และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้ควำมรู้กลับมำจึงเริ่มลงมือท�ำกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ของตนเอง เม่ือพบปัญหำ นำยยวงมีควำมเพียรพยำยำมที่จะ 
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ โดยขอค�ำปรึกษำจำกสถำนีพัฒนำที่ดินก�ำแพงแสน ส�ำนักงำน 
ประมงจงัหวดั และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องต่ำงๆ จนสำมำรถพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ 
และประสบกำรณ์ตนเองเรื่อยมำ จนกระทั่งปี 2538 เกิดน�้ำท่วมใหญ่ แปลงเกษตร
ทั้งหมดเสียหำย เมื่อน�้ำลด บ่อน�้ำที่นำยยวงได้ขุดไว้ตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม ่
กลับมีปลำเข้ำมำอยู่มำกมำย นำยยวงจึงผ่ำนพ้นวิกฤติอุทกภัยไดด้้วยรำยได้จำกกำร
ขำยปลำ จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ได้สร้ำงแรงศรทัธำต่อแนวพระรำชด�ำรเิกษตรทฤษฎี
ใหม ่จึงมีเป้ำหมำยที่จะท�ำให้แปลงเกษตรของตนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสวนป่ำ
ของชุมชน ท่ีสำมำรถเป็นตัวอย่ำงถ่ำยทอดควำมส�ำเร็จตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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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

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ความมีเหตุผล
บริหำรจัดกำรพื้นที่ตำมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ โดยจัดกำรน�้ำและพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บริหำรแรงงำนโดยใช้หลัก 

พึ่งตนเอง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 ส่วน และ
ปฏบิตังิำนในพืน้ทีแ่ต่ละส่วนอย่ำงมรีะบบตำมวนั 
ของสัปดำห์ ไม่ลงทุนปลูกพืชตำมกระแสแต ่
ปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ให้มีผลผลิตทุกฤดูกำล 
ขำยผลผลิตได้ทั้งปีและมีรำยได้ต่อเนื่อง

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ให้ควำมส�ำคัญในกำรท�ำเกษตรผสมผสำน โดยปลูกพืชหลำกชนิด

เพื่อให้ได้ผลผลิตทุกฤดูกำล ทั้งที่ให้ผลผลิตในระยะสั้นและระยะยำว แม้
รำคำพืชชนิดใดตกต�่ำ ก็ยังมีผลผลิตจำกพืชชนิดอื่นทดแทน แบ่งรำยได้
เป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อลงทุน บริโภค และกำรออม อย่ำงเป็นสัดส่วน และไม่ 
ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุขใดๆ ทั้งสิ้น

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง6

ความพอประมาณ
นำยยวงใช ้หลักกำรพึ่งตนเองในกำร

ประกอบอำชีพทั้งแรงงำนและกำรลงทุน สร้ำง
รำยได้โดยไม่เร่งผลผลติ มกีำรจดบญัชคีรัวเรือน

เพื่อเตือนตนเองให้รู้จักใช้จ่ำยอย่ำงมีสติ 
และใช้ชีวิตเรียบง่ำยกับครอบครัว  
ไม่ฟุง้เฟ้อ และมคีวำมสขุตำมอตัภำพ



ความรู้
มคีวำมเพยีร ควำมใฝ่รู ้ในกำรพฒันำ

องค์ควำมรูข้องตนเองและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
ในกำรด�ำเนินงำน มีกำรแบ่งปันถ่ำยทอด
ควำมรู ้  โดยเป็นครูท ้องถิ่น สอนวิชำ
ภูมิศำสตร ์สิ่ งแวดล ้อมทุกสัปดำห ์ที่
โรงเรียนรำษฎร์นิยม โดยท�ำหลักสูตรกำรสอนเอง  
และเป็นวิทยำกรบรรยำยนอกสถำนที่ เช่น วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรแพทย์  
อ�ำเภอไทรน้อย และเข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ของชุมชน เพื่อร่วมขับเคล่ือนชุมชน 
ให้มีควำมเข้มแข็ง

คุณธรรม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในควำมหมำยของ 

นำยยวง เขยีวนลิ คอืปรชัญำทีม่รีำกฐำนจำกหลกัมชัฌมิำปฏปิทำ 
คอื กำรเดินทำงสำยกลำง ยดึหลกักำรด�ำเนินชวีติอย่ำงไม่ประมำท  
เช่น ไม่เร่งผลผลิตจนผิดธรรมชำติ ไม่ตกเป็นทำสกระแสกระตุ้น
ของสังคม ใช้หลักธรรมแห่งควำมส�ำเร็จ คือ อิทธิบำท 4 ได้แก่ 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสำ หมำยถึง กำรชอบที่จะท�ำ ท�ำด้วย 
ควำมขยัน ควำมใส่ใจ กำรไตร่ตรอง ประหยัด และพึ่งตนเอง
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ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ท�ำกำรเกษตรอินทรีย์ผสมผสำนบนพื้นที่ 44 ไร่ โดยเป็นจัดสรรเป็นพื้นที่นำ 
18 ไร่ แปลงไม้ผล พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร จ�ำนวน 15 ไร่ บ้ำนพักอำศัย โรงเรือน 
และโรงเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 4 ไร่ ส่วนพื้นที่เหลือ 7 ไร่ ขุดเป็นบ่อน�้ำ จ�ำนวน 5 บ่อ  
จุน�้ำได้ 18,000 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งสำมำรถท�ำให้มีน�้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

รำยได้หลกัมำจำกกำรท�ำนำ 2 ครัง้ต่อปี และไม้ผล เช่น ขนนุ มะปรำง มะม่วง  
มะพร้ำว กล้วยหอม กล้วยไข่ ฯลฯ รวมถึงพืชผักสวนครัว เช่น มะนำว มะเขือเปรำะ  
กะเพรำ ฯลฯ โดยทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์และปฏิบัติตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  
คือ กำรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสำนเกื้อกูลกัน เน้นกำรบริโภคในครัวเรือน
ก่อนจ�ำหน่ำย มีกำรจัดกำรระบบต่ำงๆ ในสวนตนเองได้อย่ำงลงตัว ไม่ผูกขำด
รำยรับกับกำรท�ำนำเพียงอย่ำงเดียว โดยวำงแผนสร้ำงรำยได้หมุนเวียนจำก 
พืชผัก ผลไม้อื่นๆ ตลอดทั้งปี ในด้ำนสิ่งแวดล้อม ท�ำกำรเกษตรอย่ำง
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และค�ำนึงถึงสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยำทั้งในและนอกแปลงเกษตรตนเอง  
สร้ำงแหล่งอนุรักษ์ปลำในคลองหน้ำบ้ำน และมุ่งเน้น
ท�ำกำรเกษตรแบบไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้ผู้อื่น 

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง8



นอกจำกกำรด�ำเนินงำนด้ำนเกษตรกรรมแล้ว 
ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำบัญชีครัวเรือน เพรำะเป็นบัญชี
ที่ชี้ให้เห็นถึงรำยรับรำยจ่ำย และเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงสมดุล  
ไม่ขำดทุน เพรำะในชีวิตประจ�ำวันของเกษตรกรย่อมมีรำยรับ 
รำยจ่ำยทุกวัน โดยแบ่งเป็นเรื่องควำมเป็นอยู่ของสมำชิกในครัวเรือน 
และกำรประกอบอำชีพ หำกไม่น�ำมำจดบันทึกจะท�ำให้จ�ำไม่ได้ว่ำ 
ใช้จ่ำยไปกับสิ่งใดบ้ำง ดังนั้น กำรจดบันทึกจะท�ำให้ทรำบว่ำ 
รำยจ ่ำยท่ีเกิดข้ึนมีควำมสมเหตุสมผลและสมดุล 
กับรำยรับหรือไม่ และสำมำรถใช้เป็นเหตุผล
สนับสนุนวำงแผนกำรใช้จ่ำยครั้งต่อไป
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การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ

ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ท�ำกำรเกษตรมำแต่ด้ังเดิมและใช้ปุ๋ยเคมี
เป็นจ�ำนวนมำก จึงเล็งเห็นช่องทำงกำรลดรำยจ่ำย โดยทดลองท�ำปุ๋ยหมักขึ้น โดย
น�ำเศษวัสดุต่ำงๆ เช่น เศษพืชเหลือใช้จำกไร่นำหลังกำรเก็บเก่ียว (แกลบ ขี้เลื่อย  
ขุยมะพร้ำว กำกชำนอ้อย ซังข้ำวโพด ฯลฯ) และเศษขยะมูลฝอยจำกครัวเรือน 
มำหมกัร่วมกบัมลูสตัว์ และผสมเชือ้จลุนิทรย์ี พด.1 เพือ่เป็นกำรกระตุน้เชือ้จลุนิทรย์ี
ในปุ๋ยหมัก ท�ำให้ย่อยสลำยได้เร็วข้ึน ปุ๋ยหมักที่ได้จะมีคุณสมบัติในกำรปรับปรุงดิน 
ให้โปร่ง เพิ่มควำมพรุนให้แก่ดิน ท�ำให้ดินสำมำรถระบำยน�้ำและอำกำศในดินดีขึ้น 
อีกทั้งยังช่วยให้ดินอุ้มน�้ำ และดูดซึมธำตุอำหำรพืชดีขึ้น

องค์ความรู้โดดเด่น

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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ทั้งนี้ สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงในกำรท�ำปุ๋ยหมัก คือ ควรเลือกสถำนที่กองปุ๋ยในที่น�้ำ
ไม่ท่วมขัง และอยู่ในที่ร่ม มีหลังคำคลุม แต่ถ้ำกองปุ๋ยมีปริมำณมำก สำมำรถกองปุ๋ย
ไว้กลำงแจ้งโดยไม่มีหลังคำคลุมก็ได้  เนื่องจำกผิวชั้นนอกเท่ำนั้นที่โดนแสงแดดและ
ฝน แต่ส่วนที่อยู่ด้ำนในจะถูกคลุมทับไว้ จึงไม่สูญเสียธำตุอำหำร

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธำตุอำหำร ท�ำให้ดินมี
คุณสมบัติเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช และจับตัวกันอย่ำงพอเหมำะต่อกำร
กกัเกบ็และระบำยน�ำ้ อำกำศถ่ำยเทได้ดี มคีวำมร่วนซยุ มอีนิทรยีสำรและธำตอุำหำร
ต่ำงๆ ครบถ้วน อกีทัง้ไม่เป็นอันตรำยสะสมในดนิแม้จะใช้ปริมำณมำก ตดิต่อกันเป็น
เวลำนำน 
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การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

1) การจัดเตรียมบ่อ โดยกำรขุดบ่อขนำดกว้ำง 2 เมตร ยำว 1 เมตร  
ลึก 1 เมตร จัดท�ำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน ปูผ้ำพลำสติกสีด�ำเพื่อกันน�้ำซึม

2) การปรบัสภาพน�า้ในบ่อ โดยกำรเปิดน�ำ้ใส่บ่อจนเตม็ จำกน้ันใส่จลุนิทรีย์ 
EM จ�ำนวน 1 ลิตร ผสมกำกน�ำ้ตำล 1 กโิลกรมั และแร่แมกนเีซยีมจ�ำนวน 3 กโิลกรมั 
ทิ้งระยะเวลำไว้ 5 - 7 วัน เพื่อปรับสภำพน�้ำและลดกำรเน่ำเสียของน�้ำ จำกนั้น 
จึงปล่อยปลำลงเลี้ยงได้

3) การปล่อยปลาลงเลี้ยง ใช้พันธ์ุปลำดุกบิ๊กอุย  
ขนำดยำว 5 - 7 เซนติเมตร จ�ำนวน 1,000 - 2,000 ตัว  
เป็นระยะเวลำ 2 - 3 เดอืน จงึสำมำรถจบับริโภคหรือขำยได้



4) อาหารปลา มีวิธีกำรท�ำอำหำรปลำดุก ดังนี้

 • น�ำร�ำละเอียด 1 กระสอบปุ๋ย คลุกกับกำกมะพร้ำว 1 กระสอบปุ๋ย  
ปลำป่น 6 กิโลกรัม และกำกถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม 

 • น�ำจลุนิทรย์ี EM 1 ลติร ผสมกบัน�ำ้ 20 ลติร แล้วคลกุเคล้ำกับส่วนผสม 
ด้ำนบน หมักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง

 • จำกนั้นน�ำมำผสมกับร�ำละเอียดอีก 1 กระสอบปุ๋ย และน�้ำมันพืช  
1 - 2 ลิตร คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน แล้วน�ำเข้ำเครื่องอัดเม็ด ผึ่งแดด 2 วัน จึงสำมำรถ 
น�ำไปใช้ได้ โดยปุ๋ยดังกล่ำวสำมำรถเก็บได้นำน 2 เดือน

ประโยชน์ของกำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก คือ ใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงได้ทุกที่ 
ก่อสร้ำงบ่อเลี้ยงได้ง่ำย ใช้ระยะเวลำสั้น และอดทนต่อสภำพน�้ำได้ดี ทั้งนี้ กำรเลือก
สถำนที่สร้ำงบ่อควรอยู่ในที่ร่มหรือมีหลังคำ และมีแหล่งน�้ำส�ำหรับเปลี่ยนถ่ำยน�้ำได้
สะดวก
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การเลี้ยงกบแบบคอนโดและแบบแห้ง

1) การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบด้วย ยำงรถยนต์ (ขนำดยำงรถ
แทรกเตอร์สำมำรถเลีย้งได้ 100 ตัว ขนำดรถสิบล้อสำมำรถเลีย้งได้ 50 ตวั ขนำด 6 ล้อ 
สำมำรถเลี้ยงได้ 30 ตัว ขนำด 4 ล้อสำมำรถเลี้ยงได้ 20 ตัว) ทรำยหยำบ ตะแกรง 
กบพันธุ์ ปูนขำว อำหำรปลำดุก และถำดวำงอำหำร

2) การเตรียมพันธุ ์กบ  กบที่ควรน�ำมำเลี้ยง 
แบบคอนโดควรเป็นกบพันธุ์หรือสำมำรถ 
หำได ้ในฤดูฝน โดยมีระยะเวลำเลี้ยง
ประมำณ 2 เดือน

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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กำรเลีย้งกบแบบคอนโดและแบบแห้งเป็นกำรใช้อำหำรอย่ำงคุม้ค่ำ ไม่สญูเปล่ำ  
เพรำะเศษอำหำรที่ เหลือจำกกำรเลี้ยงกบสำมำรถน�ำไปเลี้ยงปลำดุกต่อได้  
อกีทัง้ยงัสำมำรถประหยดัต้นทนุจำกกำรสร้ำงบ่อเลีย้งกบ โดยน�ำวสัดเุหลอืใช้กลบัมำ 
ใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง และประหยัดน�้ำในกำรล้ำงท�ำควำมสะอำด ส่วนกบที่ได้ 
มีน�้ำหนักดี โตเร็ว และมีอัตรำกำรรอดสูงกว่ำกำรเลี้ยงกบในบ่อ

3) การเลี้ยง พ้ืนที่เลี้ยงควรมี
แสงแดดส่องร�ำไร เมือ่ได้พืน้ทีเ่หมำะสม 
จึงใช้ทรำยหยำบถมหนำประมำณ 6 นิ้ว 
และใช้ตะแกรงรองพื้น แล้วเทหินเกล็ดทับ
ตะแกรงหนำประมำณ 3 นิ้ว วำงยำงรถ 3 เส้น 
ซ้อนทับกัน ปล่อยกบลงในคอนโด จำกนั้นน�ำ 
ตะแกรงปิดปำกคอนโดด้ำนบนเพื่อป้องกันกบกระโดดออก เมื่อเลี้ยงได้ประมำณ  
20 วัน ควรจับกบที่ขนำดเล็กและใหญ่แยกคอนโดกัน

4) การให้อาหาร อำหำรเลี้ยงกบสำมำรถใช้อำหำรปลำดุกเม็ดใหญ่ได้ โดย
ให้กินทุกเช้ำและเย็น วิธีกำรให้อำหำร คือ วำงถำดอำหำรไว้ในถำดด้ำนล่ำงคอนโด 
และควรให้อำหำรเสริม เช่น ผักบุ้งหั่นฝอย (กิน 2 วันต่อครั้ง) ด้ำนกำรให้น�้ำ ควรใส่
น�้ำที่คอนโดชั้น 1 และ 2 ถ่ำยน�้ำทุก 3 วัน นอกจำกนี้ ควรติดไฟส่องเพื่อล่อแมลงให้
กบกินเป็นอำหำรเสริมได้ 

นายยวง เขียวนิล
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 15



นอกจำกองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนเกษตรกรรมแล้ว ยังเล็งเห็นถึง
ควำมส�ำคัญด้ำนกำรเผยแพร่ควำมรู้ โดยรับเป็นวิทยำกรให้ทั้งในและนอกจังหวัด
นนทบุรี มีควำมตั้งใจในกำรถ่ำยทอดเพื่อขยำยผลควำมส�ำเร็จสู่เยำวชน เกษตรกร  
และชุมชน โดยเฉพำะเยำวชน เป็นวิทยำกรภำยนอกให้แก่สถำนศึกษำต่ำงๆ เช่น 
โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์นิยม โรงเรียนวัดไทรใหญ่ โรงเรียนวัดคลองขวำง โรงเรียน
ชลประทำนสงเครำะห์ วิทยำลัยกำรอำชีพไทรน้อย ฯลฯ โดยบรรยำยเก่ียวกับ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นำสวนผสม และ
กำรจัดท�ำบัญชีครัวเรือน เพื่อมุ่งปลูกฝัง 
ให้เยำวชนด�ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง  
มีภู มิคุ ้มกัน และมีองค ์ควำมรู ้ด ้ำน
เกษตรกรรมและกำรประกอบอำชีพ 

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2540 

• รำงวัลเกษตรกรดีเด่นภำคกลำง อำชีพไร่นำสวนผสม 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2541 

• รำงวัลงำนพัฒนำชุมชนดีเด่น กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

ปี 2542 

• รำงวัลผู้น�ำอำชีพก้ำวหน้ำ (รำงวัลสิงห์ทอง) กรมกำรพัฒนำชุมชน 
 กระทรวงมหำดไทย

• รำงวัลหมอดินดีเด่น กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2550 

• รำงวัลรองชนะเลิศโล่เกียรติยศ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี กำรประกวด 
 ผลงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ส�ำนักงำน 
 คณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ  
 (ส�ำนักงำน กปร.)

ปี 2558 

• รำงวลัประมงอำสำดเีด่น ระดบัจงัหวดั กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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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.




