คํานํา
สํ า นั ก งาน คณะกรรมการพิ เ ศษ

เพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิ
ชัยพัฒนา สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย
กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดให
มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครัง้ ที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพร
ตัวอยางความสําเร็จของบุคคล ชุมชน และองคกร
ภาครัฐและธุรกิจ ที่ไดนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการ
องคกร จนประสบความสําเร็จและเปนแบบ
อยางที่ดีแกสังคม
จากการประกวดผลงานฯ ที่ ผ  า นมา
นายพินัย แกวจันทร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม

ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหแกบุคคลทั่วไป
ทีส่ นใจเขามาศึกษาเรียนรูค วามสําเร็จ สํานักงาน
กปร. จึ ง พิ จ ารณาเห็ น สมควรให นายพิ นั ย
แกวจันทร เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
โดยในเบื้องตน สํานักงาน กปร. ไดจัดพิมพ
หนังสือคูม อื ตัวอยางความสําเร็จการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกร
ทฤษฎีใหม เพือ่ เปนคูม อื ใหผทู สี่ นใจไดเขาใจและ
มองเห็ น ภาพการน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเองและสวนรวม
สุดทายนี้ สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ
นายพินัย แกวจันทร เปนอยางยิ่ง ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ
หนังสือเลมนี้ โดยหวังเปนอยางยิง่ วาหนังสือคูม อื
ตัวอยางความสําเร็จฯ เลมนี้ จะเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวติ และดํารงตนใหเปนประโยชน
ตอสังคมตอไป

สํานักงาน กปร.
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จุดเริ่มตนของความสําเร็จ
นายพินยั แกวจันทร สมรสกับนางนวพร ที่มีนามาตั้งแตเด็กและสามารถสงลูกๆ เรียน
แกวจันทร มีบุตรชาย 2 คน ไดเริ่มทําเกษตร หนังสือไดโดยไมมีหนี้สิน อีกทั้งยังไดรับการ
ทฤษฎีใหม เมื่อป 2538 โดยไดแนวคิดจากบิดา อบรมใหมคี วามเอือ้ อาทรตอกัน จายเทาทีจ่ าํ เปน
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นายพินัยยึดหลัก
ในการดําเนินชีวิต

“ทําใหดู อยูใหเห็น
สอนใหเปน”

กินเอง ทําเอง ปลูกเอง มีรายไดจะไมเดือดรอน และได น  อ มนํ า แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
โดยไดนําแนวที่บิดาสอนตนคือ ทําใหดู อยูให พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มาเปนหลักในการ
เห็น สอนใหเปน มาเปนหลักในการดําเนินชีวิต ดําเนินชีวิตอยางเพียงพอตลอดมา
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จากจุดเริม่ ตนในการเริม่ งานดานเกษตร แบบผสมผสาน ไร น าสวนผสมเป น รายแรก
เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเอง ในการดําเนิน ของตําบลยุโป ดวยงบประมาณ 30,000 บาท
ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริม่ จนกระทัง่ ปจจุบนั มีพนื้ ทีด่ าํ เนินการ จํานวน 15 ไร
จากพื้นที่นา จํานวน 3 ไร เพื่อทําการเกษตร
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แรงบันดาลใจในการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายพินยั จบการศึกษาจากแผนกชางกล
โลหะ ในป 2520 และไดเริ่มตนชีวิตการทํางาน
โดยเปนลูกจางของกรมชลประทาน ตอมาได
โอนยายไปทํางานในกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม และทํางานในเทศบาลนครยะลา
ซึ่งรวมระยะเวลาในการทํางานเปนเวลา 18 ป
กอนที่นําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช โดยเริ่มจากในป 2539 ไดซื้อที่ดิน
1 แปลง ขนาด 3 ไร ซึง่ เปนทีน่ าในขณะทีท่ าํ งาน

ทีเ่ ทศบาลนครยะลา เพือ่ วางแผนจัดทําไรนาสวน
ผสม จนไดรับนามวา “คนบาแหงบานยุโป”
เนือ่ งจากในขณะนัน้ ทุกพืน้ ทีข่ องบานยุโปจะเปน
ที่นาทุกผืน มีเพียงนายพินัยที่เปนผูริเริ่มพลิก
ผืนนาเปนการทําไรนาสวนผสม โดยไดรบั แนวคิด
จากบิดามารดาของตนซึ่งสามารถเลี้ยงดูบุตร
ไดถงึ 6 คน จากการทํานาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
จึงเปนแรงบันดาลใจในการประยุกตใชใหเห็น
ผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
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การดํารงตนอยางพอเพียง
ความพอประมาณ

มีการวางแผน ทําแบบคอยเปนคอยไป
เริ่มจากนอยไปหามาก ลดตนทุนการผลิตและ
พิจารณาตามกําลังและความสามารถของตนเอง
เปนหลัก โดยใชแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว
ไมมีการจางแรงงาน รูจักใชจายเงิน ไมฟุมเฟอย
โดยมี ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ า ย มี ก าร
เก็บออมเปนเงินทุน
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ความมีเหตุผล

พิ จ ารณาถึ ง ศั ก ยภาพของตนเองและ
ครอบครั ว ถึ ง ความจํ า เป น ความเป น ไปได
คิดกอนทํา มีการวางแผนงาน และการบริหาร
จัดการเงินทุนอยางรอบคอบ โดยมีแนวคิดใน
การทํางาน คือ “อดทน สูงาน หาประสบการณ
ผสานภูมิปญญาทองถิ่น” ใชเหตุและผลในการ
ดําเนินชีวิต จนประสบความสําเร็จ ครอบครัว
มี ค วามอบอุ  น เพราะทํ า การเกษตรด ว ยกั น
ตามศักยภาพของครอบครัว ทําใหเกิดการใช
พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ

คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การมีภูมิคุมกัน ที่ดี

รูจักประมาณตน ไมทําเกินกําลังความ
สามารถของตนเอง มีการออม การวางแผนงาน
มีการแบงปนและเอื้อเฟอเผื่อแผแกคนรอบขาง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยเหลือสังคม
แปลงพืน้ ทีเ่ กษตรผสมผสาน มีการปลูกไมโตเร็ว
เพื่อใชสอย ไมผล พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา ไก
โดยปลูกและเลี้ยงทุกอยางที่กิน เพื่อลดการ
พึ่งพาจากภายนอก

นายพินัยใหความสําคัญกับการทําบัญชี
ครัวเรือน ซึ่งถือวาเปนภูมิคุมกันที่สําคัญของทุก
ครัวเรือน โดยถือวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน
และการปรับเปลี่ยนแนวคิด เปนสิ่งที่สําคัญ
ในการถ า ยทอดองค ค วามรู  ใ นศู น ย เรี ย นรู  ฯ
นอกเหนือจากการการลงมือปฏิบัติจริง
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เงื่อนไขความรูคูคุณธรรม
ความรู

เรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ตํารา และ
การอบรม ศึกษาดูงาน โดยหมัน่ หาความรูใ หกบั
ตนเองอยูตลอดเวลาและนํามาปรับใชในการ
พั ฒ นาแปลงเกษตรทฤษฎี ใ หม โดยบริ ห าร
จัดการพื้นที่ไดอยางเหมาะสม ใชเวลาใหคุมคา
และมี ก ารแบ ง ป น ความรู  ที่ ไ ด รั บ ให กั บ ผู  อื่ น
โดยมีปณิธานในการทํางาน “แบงรู แบงใช
เพื่อถวายในหลวง”
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นอกจากนั้น นายพินัยเปนคนใฝรู สนใจ
เรียนรูอยูเสมอและนําความรูมาปฏิบัติจนเกิด
ประโยชน ก อ การต อ ยอดองค ค วามรู  ไ ด จ น
ประสบผลสําเร็จ ดังจะเห็นไดจากกระบวนการ
ผลิ ต ส ม แขก โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ข ยายพั น ธุ  จ นได
ผลผลิ ต นํ า ไปแปรรู ป ในรู ป แบบต า งๆ เช น
ตากแห ง กวน เชื่ อ ม เป น ต น โดยเน น การ
จัดจําหนายในรูปแบบทีเ่ ปนสินคาแปรรูปมากกวา
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เนื่องจากสามารถจําหนายไดในราคาสูงกวา
หลายเทา จนเปนทีต่ อ งการของตลาด ซึง่ สวนใหญ
จะเปนการสั่งซื้อจากหนวยงานราชการภายใน
ทองถิน่ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑนาํ้ มันมะพราว
สกัดเย็น ที่ทําการตลาดในรูปแบบของ OTOP
จังหวัดยะลา

คุณธรรม

ดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และใชหลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินชีวติ
รูจักเอื้ออาทรแกผูอื่น โดยมีแนวคิด “มุงมั่น
ขยัน ประหยัด แนวปฏิบัติที่พอสอน มีวินัย
ไมเดือดรอน เอื้ออาทร ชีวิตพอเพียง”

มุงมั่น ขยัน ประหยัด
แนวปฏิบัติที่พอสอน
มีวินัย ไมเดือดรอน
เอื้ออาทร ชีวิตพอเพียง
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ผลสําเร็จจากการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การนําเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช
โดยทีไ่ มจาํ เปนตองพึง่ พาการใชสารเคมี สามารถ
ชวยลดตนทุนจากการใชปยุ และยาปราบศัตรูพชื
นอกจากนี้ยังมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย
เพื่อใชวางแผนในการใชจายเงินอยางถูกตอง
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และเหมาะสม สําหรับดานครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวมีความเขาใจในแนวทางที่ปฏิบัติ
และมี ส  ว นช ว ยโดยร ว มแรงร ว มใจกั น ทํ า การ
เกษตร ตลอดจนเปนวิทยากรในการใหความรู
แกผเู ขาอบรมในกิจกรรมตางๆ และเคยไดรว มกับ
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อาจารยใหญโรงเรียนที่ภรรยารับราชการอยู
ทําแปลงสาธิตในโรงเรียนใหนักเรียนไดปฏิบัติ
จึงเปนตัวอยางแกชุมชน และไดผลผลิตใชเปน
อาหารกลางวันของนักเรียน ปจจุบนั มีการจัดตัง้
ในรูปของคณะกรรมการเพื่อเปนวิทยากรใน

ศูนยเรียนรู โดยมีคณะกรรมการทั้งสิ้น จํานวน
9 ทาน มีนายพินัย แกวจันทร เปนประธาน
เพื่อชวยกันถายทอดความรูภายในศูนยเรียนรูฯ
โดยมีแนวคิด “อดทน สูงาน หาประสบการณ
พึ่งภูมิปญญาทองถิ่น”

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม : นายพินัย แกวจันทร
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การจัดการอบรมของนายพินัย มีการ
จัดทําหลักสูตรเสริมความรูต า งๆ ดานเกษตร ดังนี้

หลักสูตรฝกอบรม
1. การจัดการไรนาสวนผสม การขยาย
พันธุพืช การเลี้ยงสัตว การประมง
2. การทําของใชในครัวเรือน เชน การทํา
นํ้ายาอเนกประสงคสําหรับลางจาน ซักผาจาก
วัสดุธรรมชาติ การทําสบูเหลวสมุนไพรจาก
เปลือกมังคุด
3. การทําปุย หมักจากเศษวัชพืช ฟางขาว
การทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษวัสดุในครัวเรือน
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7. การทําสารสกัดกําจัดศัตรูพืชจาก
5. การทําเตาเผาถานนํ้าสมควันไม การ สมุนไพรทองถิ่น
ทําเตาเผาถานแกลบ
8. การทําเตาถานแกลบ เพื่อเปนวัสดุ
6. การเลี้ ย งปลาในบ อ พลาสติ ก บ อ เพาะชํา
4. การทํานํ้ามันมะพราวสกัดเย็น

ซีเมนต

9. การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม : นายพินัย แกวจันทร
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มีอาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถรองรั บ ผู  เข า ฟ ง บรรยายได ป ระมาณ
50 คน โดยมีที่พักแรมเปนอาคาร 1 ชั้น 1 หลัง
และเต็นทจํานวน 40 หลัง เพื่อรองรับผูเขามา
ศึกษาดูงาน และมีอาคารพักแรม 2 ชัน้ อีก 1 หลัง
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ซึ่งอยูระหวางการกอสราง โดยบริเวณรอบเปน
แปลงสาธิตในหลักสูตรตางๆ เชน การปลูกไมผล
การเลีย้ งปลา การทําของใชในครัวเรือน การผลิต
ปุยหมักชีวภาพ

คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลความสําเร็จ
- เกษตรกรดีเดน สาขาไรนาสวนผสม
ระดับจังหวัด ป 2545
- ประธานศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน ระดับ
จังหวัด ป 2546
- ประธานศูนยเรียนรูบานพอพอเพียง
บานยุโป
- เกษตรกรดีเดน ดานเกษตรอินทรีย
งานมหกรรมผลไมเมืองยะลา ป 2550
- เกษตรกรลูกคาธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณการเกษตรจังหวัดยะลา เปนผูด าํ รง
ชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ป 2550

- วิทยากรเกษตรกรคนเกง ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ประจํา ฝสข.
8-9 ป 2551
- ปราชญชาวบานตําบลยุโป
- ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสิงหทอง
ดานผูนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน ระดับเขต
(ศพช.เขต 9) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย ป 2551
- โลเกียรติคุณเกษตรกรดีเดน สาขา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2552 จังหวัดยะลา
- รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท
เกษตรกรทฤษฎีใหมในการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ป 2552

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม : นายพินัย แกวจันทร
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แผนที่
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ลําดับ

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงาน กปร.

ภาคกลาง
1. นายประมาณ ประสงคสันติ
2. นายวินัย สุวรรณไตร
3. นายสํารอง แตงพลับ
4. นายณรงค บัวสี
5. นายยวง เขียวนิล
6. นายปรีชา เหมกรณ
7. กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาว
ชุมชนบานไทรใหญ
8. ชุมชนบางรักนอย
9. ชุมชนเพชราวุธพัน 2
10. เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง
11. ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
12. กรมราชทัณฑ
13. บริษัท ซองเดอรไทยออรแกนิคฟูด
จํากัด
14. กลุมสตรีผลิตภัณฑของใช
ในครัวเรือน
15. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด
16. หางหุนสวน สมศักดิ์แกลงเซอรวิส
จํากัด
17. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
18. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
(มหาชน)
19. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. นายแสนหมั้น อินทรไชยา
21. นายทวี ประหา

ประเภท

จังหวัด

โทรศัพท

ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี

08 7903 0912
09 4861 9205
08 9076 4325
08 7357 6444
08 1929 9159
08 9886 0983
08 0076 8989

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง

นนทบุรี
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ

หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง
ธุรกิจขนาดยอม

นนทบุรี
สุพรรณบุรี

08 1316 0805
02 5211 190
08 9486 1509
02 2800 180
ตอ 2331-2
08 3954 7824
08 1489 9323

ธุรกิจขนาดยอม

เพชรบุรี

08 7988 7801

ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดกลาง

ปทุมธานี
ระยอง

02 6837 322 - 3
08 9541 4442

ธุรกิจขนาดใหญ

กรุงเทพฯ

02 3354 658

ธุรกิจขนาดใหญ

กรุงเทพฯ

02 7398 000

ธุรกิจขนาดใหญ

กรุงเทพฯ

02 2028 000

ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

อุดรธานี
มุกดาหาร

08 6167 8524
08 0059 3243

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม : นายพินัย แกวจันทร
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ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงาน กปร.
22. นายสุนัน เผาหอม
23. นายจันทรที ประทุมภา
24. นางพิมพ โถตันคํา
25. นายบุญแทน เหลาสุพะ
26. กลุมขาวคุณคา ชาวนาคุณธรรม
27. กลุมเกษตรยั่งยืนอําเภอกันทรวิชัย
28. ชุมชนบานทาเรือ
29. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง
30. บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง
(2005) จํากัด
ภาคเหนือ
31. นายสุพจน โคมณี
32. นายผล มีศรี
33. นายสมมาตร บุญฤทธิ์
34. นางเปรียวจันทร ตะตนยาง
35. นายประพันธ ศรีสุวรรณ
36. นายบุญเปง จันตะภา
37. กลุมเกษตรทําสวนบานถํ้า
38. กลุมเกษตรศูนยเครือขายปราชญ
ชาวบานเกษตรยั่งยืน
ตําบลศรีเมืองชุม
39. ชุมชนบานดอกบัว
40. โรงพยาบาลหนองมวงไข
ภาคใต
41. นายสมพงษ พรผล
42. นายสมชาย นิลอนันต
43. นายพินัย แกวจันทร
44. ชุมชนบานบางโรง
45. เทศบาลตําบลปลายพระยา
46. บริษัท พรทิพย ภูเก็ต จํากัด
47. บริษัท แปลนครีเอชั่นส จํากัด

ลําดับ
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ประเภท

จังหวัด

โทรศัพท

ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค
ธุรกิจขนาดกลาง

ขอนแกน
นครราชสีมา
สกลนคร
เลย
ยโสธร
มหาสารคาม
นครพนม
บุรีรัมย
มหาสารคาม

08 0186 8617
08 9948 4737
08 0748 3133
08 3346 0287
08 8073 4277
08 9618 4075
08 8335 5819
04 4631 883
08 1052 1270

ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

นครสวรรค
พะเยา
กําแพงเพชร
เชียงราย
แพร
เชียงราย
พะเยา
เชียงราย

08 1041 0911
08 1174 9928
08 6207 1285
08 1706 9687
08 5252 2835
08 9559 2171
08 1023 8350
08 1025 5598

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
พะเยา
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค แพร

08 9430 4286
05 4647 458 - 60

ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค
ธุรกิจขนาดยอม
ธุรกิจขนาดกลาง

08 9123 1589
08 9592 1764
08 1388 5161
08 1892 9204
07 5687 141
07 6261 555
02 2379 070

พังงา
สุราษฎรธานี
ยะลา
ภูเก็ต
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง
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