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คู่มือตัวอย่างความสำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทประชาชนทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)
11/19/13
56-07-005_Cover_lem6_new19-11_g classic KIM=cs3_X=MAC22

2:16:11 PM

คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) ได้จัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
ประจำปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรภาครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กร จนประสบความสำเร็จ
และเป็นแบบที่ดีแก่สังคม
จากการประกวดผลงานฯ ครั้งที่ 2 คุณสุพจน์ โคมณี อำเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้บุคคลทั่วไป
ที่สนใจ ได้เรียนรู้ความสำเร็จจากคุณสุพจน์ สำนักงาน กปร. จึงเห็นสมควรให้คุณสุพจน์
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเบื้องต้น สำนักงาน กปร. ได้จัดพิมพ์เอกสาร
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่
สนใจได้เข้าใจ และมองเห็นภาพการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและส่วนรวม
สุ ด ท้ า ยนี้ สำนั ก งาน กปร. ขอขอบคุ ณ คุ ณ สุ พ จน์ โคมณี เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ใ ห้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านประชาชนทั่วไป จะเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
สำนักงาน กปร.

คุณสุพจน์ โคมณี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
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นายสุพจน์ โคมณี
47 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2509)
สมรสกับนางวรรณรัตน์ โคมณี มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองข่อย ตำบลหนองกระเจา
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
08-1041-0911
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เส้นทางชีวิต
• นายสุพจน์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเชิงเดีย่ วสืบทอดจากบิดามารดา เช่น
ทำนาและทำไร่ขา้ วโพด โดยใช้หลักพึง่ พาธรรมชาติ แต่ดว้ ยฤดูกาลทีไ่ ม่แน่นอน บางปีนำ้ หลาก
บางปีน้ำแล้ง การเพาะปลูกจึงไม่ประสบผลสำเร็จ
• ปี พ.ศ. 2536 เข้ารับการฝึกอบรมการทำเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อเรียนรู้แล้ว นายสุพจน์จึงปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการทำเกษตรกรรม
จากที่เน้นเรื่องปริมาณผลผลิตเพื่อการค้าขาย มาเป็นแบบพึ่งตนเองเพื่อบริโภคในครัวเรือน
• ปี พ.ศ. 2538 อำเภอชุมแสงเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ไร่นาได้รับความเสียหายจนก่อ
ให้เกิดหนี้สินจำนวนมาก
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• ปี พ.ศ. 2539 กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เพือ่ นำมาฟืน้ ฟูพนื้ ทีเ่ พาะปลูก และริเริม่ ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ อีก 20 ไร่ แบ่งสัดส่วน
พื้นที่เป็น 30-30-30-10 หรือ นาข้าว 6 ไร่ น้ำ 6 ไร่ ไม้ผล 6 ไร่ ที่อยู่อาศัย พืชผักสวนครัว
และเลีย้ งสัตว์ 2 ไร่ ตัง้ แต่นนั้ มา ชีวติ ครอบครัวเริม่ ดีขนึ้ มีผลผลิตเพือ่ บริโภคภายในครัวเรือน
ส่วนที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายได้ จนสามารถใช้หนี้สินที่กู้ยืมมาหมดภายใน 4 ปี
• ปี พ.ศ. 2539 – 2541 เริม่ ขยายพันธุฝ์ รัง่ โดยการตอนกิง่ และบริจาคให้กบั โรงเรียน
จำนวน 8 แห่งในอำเภอชุมแสงและอำเภอหนองบัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้ครูนำนักเรียนมา
ศึกษาแปลงเกษตรของนายสุพจน์ หลังจากนั้น นักเรียนและเกษตรกรทั้งในพื้นที่และ
ต่างจังหวัดได้เข้ามาศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนือ่ ง จนกลายเป็นจุด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
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การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

/

/

/

ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555
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ความพอประมาณ
ปัจจุบนั นายสุพจน์ทำเกษตรกรรมบนพืน้ ที่ 32 ไร่ เน้นผลผลิตเพือ่ บริโภคในครัวเรือน
หากเหลือกินจึงแบ่งให้เพื่อนบ้านหรือนำไปจำหน่าย โดยครอบครัวมีรายได้ทุกวันจาก
พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และปลาที่เลี้ยงไว้ ทำการเกษตร
แบบรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง ใช้น้ำอย่างประหยัดและ
รู้คุณค่า ทำปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพด้วยตนเองทดแทนการใช้สารเคมี สามารถลดภาระ
รายจ่ายของครัวเรือนลงได้ ทุกวันนี้ ภรรยาจัดทำบัญชีครัวเรือนเพือ่ ให้ทราบรายรับ-รายจ่าย
ทุกวัน และจัดสรรค่าใช้จ่ายในครัวเรือนออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : การลงทุน 50%
ส่วนที่ 2 : การออม 30% (ฝากธนาคารกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้กับ
บุตร 2 คน, ฝากประกันชีวติ กับสหกรณ์การเกษตรให้มารดา, ประกันชีวติ
สำหรับตนเองและภรรยา)
ส่วนที่ 3 : ใช้จ่ายในครัวเรือน 10%
ส่วนที่ 4 : สำหรับยามฉุกเฉิน/เจ็บป่วย 10%
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ความมีเหตุมีผล
เดิมนัน้ นายสุพจน์ทำเกษตรกรรมเพือ่ การขายปีละ 1 ครัง้ ลงทุนครัง้ เดียวแล้วรอคอย
ผลผลิต พึ่งพาน้ำฝนเพื่อประกอบการเกษตรเช่นเดียวกับเพื่อนบ้าน เมื่อประสบปัญหา
ภัยธรรมชาติไร่นาทัง้ หมดเสียหาย หนีส้ นิ จึงเพิม่ ขึน้ ต่อมาเมือ่ มีโอกาสเข้าอบรมกับหน่วยงาน
ราชการ จึงกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาเริ่มต้นทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยเชื่อว่า “คนเราต้องรู้จักพึ่งพาตนเอง ทำมาหากินด้วยตนเอง หากหวังแต่
พึ่งพาคนอื่นจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลย”

ภูมิคุ้มกัน
นายสุพจน์ปลูกฝังให้คนในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดอง ช่วยกันทำมาหากิน
รู้จักประมาณตน ประหยัดอดออม รู้จักวางแผน และพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก
เมื่อตนเองและครอบครัวมีความสุข ก็สามารถเผื่อแผ่ความสุขไปยังชุมชนและสังคมต่อไปได้
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“บางทีเราทำอะไรให้ช้าลง
เราก็จะได้สติและปัญญา”
ความรู้คู่คุณธรรม
ความรู้ นายสุพจน์มักมีโอกาสได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกตำรา
ช่างสังเกตและทดลองทำจนได้แนวทางปฏิบตั ทิ ไี่ ด้ผล เช่น การเลีย้ งปลาในนาข้าว และการปลูก
ต้นไม้โดยไม่ใช้ดนิ ฯลฯ นำสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์มาปรับใช้ในชีวติ ประจำวัน เผยแพร่ความรูแ้ ก่ผอู้ นื่
อย่างไม่หวงวิชา จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานต่างๆ

คุณธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น หาเลี้ยงชีพด้วยความเพียร ขยัน อดทน
และใช้ “สติปัญญา” ไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเสมอ
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ความสำเร็จจากการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบหาเลี้ยงชีพ
จนกระทั่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จขยายผลองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ นายสุพจน์จึงจัดตั้ง
หลักสูตรอบรม เพื่อเป็นการปรับแนวคิดและพฤติกรรมของเกษตรกร ให้สามารถดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมตามธรรมชาติ
ฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำไปสู่การ
พึ่ ง พาตนเองในอนาคต และขยายผลสู่ ชุ ม ชนต่ อ ไป โดยมี กิ จ กรรม 15 ฐานเรี ย นรู้
ประกอบด้วย

1. ฐานการปรับแนวคิดและพฤติกรรมสู่ปรัชญาของ
		 เศรษฐกิจพอเพียง

		
		

ประโยชน์ : เป็นการปรับฐานความรู้ เพื่อการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นทางสายกลางและความไม่ ป ระมาท คำนึ ง ถึ ง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี โดยใช้ความรู้
และคุณธรรม ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ ผลที่ได้รับจากการน้อมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ คือ การมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
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2. ฐานการปลูกผักปลอดจากสารพิษ

		
		

		
		
		
		
		

ประโยชน์ : เป็ น การนำหลั ก การทรงงานหั ว ข้ อ “ประหยั ด เรี ย บง่ า ย
ได้ประโยชน์สูงสุด” และ “ทำให้ง่าย” มาปรับใช้ในการเรียนรู้ เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และช่วยลดรายจ่ายได้
วิธีการ
• นำภาชนะเก่าๆ ทีท่ งิ้ แล้ว เช่น นำวัสดุเก่าเหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูกต้นไม้
• นำดินผสมกับใบไม้ที่ย่อยสลายแล้ว คลุกเคล้าให้เข้ากัน
• ปลูกพืชผักที่ต้องการลงในภาชนะ
• รดน้ ำ ที่ ไ ด้ จ ากโรงปุ๋ ย มี ชี วิ ต อย่ า งสม่ ำ เสมอ และฉี ด พ่ น ด้ ว ยน้ ำ พื ช /
สมุนไพรกลั่น

3. ฐานธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติ
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ประโยชน์ : เป็นวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อราขาวหรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ
สามารถช่ ว ยย่ อ ยสลายซากพื ช ซากสั ต ว์ เชื้ อ ราขาวสู ต รนี้ ส ามารถทน
ความร้อนได้ถึง 90 องศา ทำให้ง่ายต่อการผลิตปุ๋ยที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
วิธีการ
• นำข้าวสวยประมาณ 7 - 8 ขีด ใส่ลงในกระบะไม้ทิ้งไว้ให้ข้าวเย็น
• เอากระดาษปิดหน้า มัดด้วยเชือก แล้วคลุมด้วยพลาสติกกันน้ำ
• นำไปเก็บไว้ในที่ร่ม 15 – 20 วัน จากนั้นสามารถนำมาใช้งานได้

“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทประชาชนทั่วไป

4. ฐานการทำแก๊สชีวภาพ

		
		
		
		

		
		

ประโยชน์ : แก๊สชีวภาพเกิดจากกระบวนการย่อยสลายมูลสัตว์โดยจุลนิ ทรีย์
สามารถนำมาใช้แทนก๊าซหุงต้มภายในครัวเรือน และกากทีผ่ า่ นการย่อยสลาย
ในบ่อแก๊สนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้
วิธีการ
• นำมูลสัตว์นานาชนิดมาละลายน้ำให้พอเหลวเป็นโคลน
• นำมู ล สั ต ว์ ที่ ล ะลายน้ ำ แล้ ว ในปริ ม าณ 50 ลิ ต ร ผสมกั บ เศษอาหาร
ใส่ลงในถังหมักขนาด 200 ลิตร
• หลังจากหมักทิ้งไว้ 12 – 15 วัน สามารถนำไปใช้หุงต้มได้โดยการต่อสาย
ท่อแก๊สเข้าไปจัดเก็บไว้ในถังแก๊ส
• กากที่เหลือจากการผลิต จะเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับพืช ผัก ผลไม้

5. ฐานการห่มดิน

		

		
		
		

ประโยชน์ : การห่มดินเป็นวิธกี ารเพิม่ จุลนิ ทรียย์ อ่ ยสลาย ทำให้เกิดสิง่ มีชวี ติ
ในดินมากมายที่มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยให้ปลูกพืชได้งอกงาม โดยมีหลักการ
ต้องไม่เปลือยดิน ไม่ปล่อยให้ดินแห้ง และไม่ปล่อยให้ดินเสีย
วิธีการ
• นำฟาง/วัชพืช มาคลุมหน้าดิน
• โรยทับด้วยมูลสัตว์ หรือเชื้อราขาวที่ผลิตเอง แล้วรดน้ำตาม
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6. ฐานเล่นขี้ ปลดหนี้ หายจน

		

		
		
		
		

ประโยชน์ : เป็นวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกที่เป็นธาตุอาหารของ
จุลนิ ทรียใ์ นดิน สามารถช่วยในการเจริญเติบโตของพืช และปรับปรุงโครงสร้าง
หน้าดิน
วิธีการ
• นำมูลสัตว์นานาชนิด (สัตว์/ขยะ) มารวมกัน
• ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ (เชื้อราขาวที่ผลิตเอง)
• นำไปใช้ผสมดิน / ปลูกพืช

7. ฐานโรงปุ๋ยมีชีวิต ปลาผลิตปุ๋ย
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ประโยชน์ : เป็นการใช้นำ้ อย่างประหยัดและรูค้ ณ
ุ ค่า น้ำจากการเลีย้ งปลาดุก
มีธาตุอาหารสำหรับต้นไม้ สามารถนำไปรดพืช/ผัก ได้
วิธีการ
• รวบรวมน้ำทัง้ หมด เช่น น้ำใช้ในครัวเรือน ลงสูถ่ งั กรองที่ 1 (ทรายและหิน)
และถังกรองที่ 2 (ถ่าน) เพื่อดับกลิ่น
• น้ำผ่านจากถังที่ 2 ไหลลงสู่บ่อดิน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร
ลึก 70 เซนติเมตร ใช้ผักตบชวาเป็นไตฟอกน้ำ
• ปล่อยลูกปลาดุกลงบ่อน้ำ(ตามข้อด้านบน) จำนวน 200 ตัว เป็นบ่ออนุบาล
ให้อาหารลูกปลาด้วยอาหารปลาที่ผลิตเอง
• นำน้ำทีไ่ ด้จากการเลีย้ งปลาไปรดพืช/ผัก จะทำให้พชื ผักงามตามธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทประชาชนทั่วไป

8. ฐานการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

		

		
		
		
		
		

ประโยชน์ : เป็นวิธกี ารรักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยใช้หลักการพึง่ พาอาศัย
จากหลากหลายพันธุ์พืชเกื้อหนุนซึ่งกันแหละกัน
วิธีการ
• ป่าสำหรับไม้ใช้สอย (ใช้สร้างบ้าน) เช่น ยางนา ประดู่ ตะแบก สัก ฯลฯ
• ป่าสำหรับเป็นไม้ผล (ใช้รับประทาน) เช่น มะม่วง ฝรั่ง กระท้อน กล้วย
แค ฯลฯ
• ป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง (ใช้งาน) เช่น ไผ่ สะเดา ไม้ทำฝืน
• ประโยชน์ของป่าไม้ 3 อย่าง นำมาซึ่งประโยชน์ 4 อย่าง คือ การอนุรักษ์
ดินและน้ำให้ชุ่มชื้น

คุณสุพจน์ โคมณี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

13

9. ฐานการเลี้ยงปลาตามวิถีธรรมชาติ ผลิตอาหารปลา
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ประโยชน์ : เป็นการเลี้ยงปลาตามสภาพธรรมชาติ ต้นทุนต่ำ สามารถลด
รายจ่ายค่าอาหารปลาสำเร็จรูป และเมือ่ ปลากินอาหารทีผ่ ลิตเองจะเจริญเติบโต
ได้ดีกว่าอาหารทั่วไปในท้องตลาด
วิธีการ
• ใช้น้ำจากครัวเรือนที่ผ่านการบำบัดของผักตบชวาทำบ่ออนุบาลปลา
นำน้ำจากการเลี้ยงปลาไปรดพืชผักแทนปุ๋ยเคมี
• เมื่อปลาโตขึ้น นำไปปล่อยในบ่อปลาธรรมชาติบ่อใหญ่ ที่มีวัชพืชน้ำ
ปกคลุมบางส่วน เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ
การผลิตอาหารปลา
• นำเศษปลา กระดู ก สั ต ว์ ซากหอย มาทำให้ สุ ก แล้ ว บดละเอี ย ด
(แหล่งโปรตีนจากสัตว์)
• นำพืช เช่น ผักตบชวา ใบกระถิน หญ้าขน ฯลฯ มาสับให้ละเอียด
(แหล่งโปรตีนจากพืช)
• กากมะพร้าวที่ทิ้งแล้ว (มีไขมัน 11%) น้ำมันพืชใช้แล้ว รำข้าว
• กล้วยสุก มะละกอเน่า ฟักทอง ผงไม้ทิ้งแล้ว (สารเหนียว)
• นำทั้ ง 4 ข้ อ มาผสมให้ เข้ า กั น แล้ ว ใส่ ล งเครื่ อ งบดอั ด เม็ ด นำไป
ตากแดดให้แห้ง เก็บไว้เป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำได้ทุกชนิด

“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทประชาชนทั่วไป

10. ฐานพืชสมุนไพร

		

ประโยชน์ : เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
คนไทย ผู้เข้าชมจะได้ความรู้ ความเข้าใจ ในการนำพืชสมุนไพรมาใช้กับคน
พืช และสัตว์ได้อย่างถูกต้อง

11. ฐานการจัดทำบัญชีครัวเรือน

		

ประโยชน์ : ทำให้รู้รายรับรายจ่าย รู้หนี้สิน ใช้จ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้น
สามารถนำไปวางแผนประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ผลจาก
การทำบัญชีตามขั้นตอน นำไปสู่ความพออยู่พอกิน หมดหนี้ มีเงินออม
มีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้และแบ่งปันผู้อื่นได้

12. ฐานการขยายพันธุ์ไม้

		

ประโยชน์ : สามารถขยายพันธุ์ไม้โดยการติดตา การทาบกิ่ง การเสียบลิ่ม
การตอน การชำ และการเพาะเมล็ด
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13. ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่

		

		
		

ประโยชน์ : เป็นการจัดการสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยง
ในการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน
วิธีการ
• แบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ในอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 คือ น้ำ นาข้าว
ไม้ผล ที่อยู่อาศัย

14. ฐานพืชพลังงานทดแทน
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ประโยชน์ : เป็นการผลิตน้ำมันบนดินใช้เอง ทดแทนน้ำมันดีเซล ลดการพึง่ พา
จากภายนอก
วิธีการ
• เก็บสบูด่ ำทีแ่ ก่จดั จากต้น แกะเปลือกออก นำมาล้างให้สะอาด แล้วผึง่ ลม
ให้เมล็ดแห้ง
• ทุบเมล็ดให้แตก แล้วนำไปตากแดดประมาณ 30 นาที
• นำเมล็ดสบูด่ ำทีต่ ากแดดแล้ว 4 กิโลกรัม เข้าเครือ่ งสกัด จะได้นำ้ มันสบูด่ ำ
1 ลิตร
• นำน้ำมันสบู่ดำไปตากแดด 2 แดดให้ตกตะกอน นำส่วนที่ใสเติมลงใน
เครื่องยนต์รอบต่ำ
• นำกากที่เหลือทิ้งไปผลิตเป็นปุ๋ย (กากสบู่ดำมีธาตุไนโตรเจน 4.4%)
• นำกิ่ ง ที่ ตั ด แต่ ง จากต้ น ไปบดเผาเป็ น ถ่ า นแท่ ง สามารถนำไปใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงได้
• เปลือกและใบ นำมาตำหรือโขลก หมักไว้ 24 ชั่วโมง สามารถนำไปใช้
ไล่แมลงได้

“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทประชาชนทั่วไป

15. ฐานเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้

		
		
		
		

		
		

ประโยชน์ : นำไปใช้เป็นสารไล่แมลง
วิธีการ
• นำฟืนไปเผาในเตาถ่าน(ขนาด 200 ลิตร)
• นำท่ อ ปู น ซี เ มนต์ ต่ อ ท่ อ จากเตาถ่ า น ต่ อ ปลายด้ ว ยท่ อ ไม้ ไ ผ่ พั น ทั บ
ด้วยกระสอบชุ่มน้ำ เพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้
• นำน้ำส้มควันไม้หมักไว้ 90 วัน ให้ตกตะกอน นำส่วนบนไปใช้เป็น
สารไล่แมลง
วิธีใช้ : ใช้ น้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ 3 ช้ อ นโต๊ ะ ต่ อ น้ ำ 20 ลิ ต ร ฉี ด พ่ น ไล่ แ มลง
(หากต้องการลดระยะเวลาการหมัก ให้ใช้ถ่านบดละเอียดผสม 5%
ของน้ำส้มควันไม้ จะลดระยะเวลาลงเหลือ 45 วัน)

คุณสุพจน์ โคมณี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
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รางวัลความสำเร็จ
• ปี พ.ศ. 2542 ได้รบั เกียรติบตั ร “รางวัลคนเก่ง” จากธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

• ปี พ.ศ. 2543 ได้รับเกียรติบัตร “ครอบครัวตัวอย่าง” จากอำเภอชุมแสง
• ปี พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกให้เป็น “ประธานกองทุนหมู่บ้าน และประธานกลุ่ม

		 ออมทรัพย์เพื่อผลิตบ้านหนองข่อย”

• ปี พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกให้เป็น “คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

		 อำเภอชุมแสง”

• ปี พ.ศ. 2545 ได้ รั บ โล่ ร างวั ล “คนดี เ มื อ งสี่ แ คว” จากสภาวั ฒ นธรรม
จังหวัดนครสวรรค์

• ปี พ.ศ. 2546 ได้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ “ผู้ ป ระสานพลั ง แผ่ น ดิ น ”

		 จากศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

• ปี พ.ศ. 2547 ได้รับเลือกให้เป็น “ประธานเครือข่ายประธานกลุ่มออมทรัพย์

		 เพื่อการผลิตอำเภอชุมแสง”

• ปี พ.ศ. 2548 ได้รบั เกียรติบตั ร “ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาเกษตรกรรม” จากปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

• ปี พ.ศ. 2549 – 2550 เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการฝึกอบรม
ให้ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนยากจน ของสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอชุมแสง

18

“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทประชาชนทั่วไป

• ปี พ.ศ. 2551 ได้รบั รางวัลชมเชย “การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

		 พอเพียง ประเภทประชาชนทั่วไป”

• ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัล “1 ใน 76 คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน ปี 2552”
• ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัล “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

		 สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ประเภทประชาชนทั่วไป”

คุณสุพจน์ โคมณี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
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