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คำนำ 
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ กระทรวง
มหาดไทย กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดใหมีการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรตัวอยางความสำเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องคกรภาครัฐและธุรกิจ ที่ไดนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร จนประสบความ
สำเร็จ และเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา กลุมศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาว
ชุมชนบานไทรใหญ อำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุร ี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ      
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทกลุม
เกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะเปนตัวอยางใหเกษตรกร รวมท้ังผูท่ีสนใจ            
ไดเขามาศึกษาเรียนรูความสำเร็จของกลุมศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน         
บานไทรใหญ สำนักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรใหกลุมศูนยสงเสริมและ          
ผลิตพันธุขาวชุมชนบานไทรใหญ เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบื้องตน
สำนกังาน กปร. ไดจัดพมิพหนงัสอืการประยกุตใชหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ดานกลุมเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือเปนคูมือใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจไดเขาใจและ         
มองเห็นภาพการนำหลักทฤษฎีใหม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
พัฒนาการเกษตร 
 สุดทายนี้ สำนักงาน กปร. ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรและสหกรณ  
จังหวัดนนทบุรี เปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ
หนังสือเลมนี้ โดยหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานกลุมเกษตรทฤษฎีใหม ของกลุมศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน
บานไทรใหญ จะเปนประโยชนตอการพัฒนาทางการเกษตร ใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืนตอไป 

สำนักงาน กปร. 
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รางวัลถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

จำนวนสมาชิกในกลุม 
 20 คน (ทำเกษตรทฤษฎีใหมทั้งหมด) 

แปลงทฤษฎีใหม 
  แบงเปนนาขาว จำนวน 342 ไร 
  บอเลี้ยงปลา และประมง 44 ไร 
  สวนผลไม จำนวน 117 ไร 
  พืชผักสวนครัว จำนวน 10 ไร 

กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนบานไทรใหญ 
 

สถานที่ตั้ง 
19/4 หมูที่ 5 ถนนเลียบคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ 
อำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
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โครงสรางของกลุม 
 แบงการบริหารงานออกเปน 4 ฝายดวยกัน 

1. ฝายการตลาด ดูแลและติดตอดานการขายผลผลิตของกลุม 
2. ฝายผลิต วัตถุดิบ ทำหนาที่จัดหาวัตถุดิบใหกับกลุม 
3. ฝายบัญชี ตรวจสอบรายรับ – รายจาย และจัดระบบบัญชี 
4. ฝายประเมิน ทำหนาที่ประเมินผลการดำเนินงานของกลุม 

จำนวนปที่ดำเนินการ 
 7 ป 

บริเวณที่ทำเกษตรทฤษฎีใหมของกลุม 
สมาชกิของกลุมดำเนนิการทำเกษตรทฤษฎใีหมในพืน้ทีข่องตนเอง เชน นาขาว 

สวนผลไม เลีย้งปลาในรองสวนและบอ ตลอดจนการเลีย้งเปด ไก ซึง่สมาชกิแตละราย
จะมีพื้นที่แปลงมากนอยแตกตางกันไป และปรับใชกับแตละพื้นที่ 

แรงงานที่ใชในแปลง  
 ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และมีการจางเก็บเกี่ยวผลผลิตบาง        
เพื่อความรวดเร็ว และปองกันขาวเสียหาย 

กิจกรรมของกลุม  
 การบริหารจัดการ 

1. การบริหารจัดการกลุม เปดรับสมาชิกผูสนใจและกลุมจะพิจารณา   
รวมกันอีกครั้งวาจะรับเขาเปนสมาชิกหรือไม 
 2. การเลือกตั้งตัวแทนกลุม ใชการออกเสียง และพิจารณาความสามารถ 
และความถนัดของแตละบุคคลวาสมควรดำรงตำแหนงใดไดบาง 
 3. การประชุมกลุม มีการประชุมรวมกันอยางนอย 3 เดือน/ครั้ง ในกรณีที่
เปนเรื่องเรงดวนก็จะนัดประชุมเปนคราวๆ ไป 
 4. การจัดสรรผลประโยชน แบงตามหุนที่สมาชิกถือครอง สวนกรณีที่เปน
แปลงรวมของกลุมจะทำการจัดสรรรายไดใหเจาของพื้นที่ที่กลุมขอใชทำประโยชน 
พรอมทั้งจายคาตอบแทนในการดูแลให เปนตน 
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 ระบบการเงินและบัญชี 
 1. เงินทุนของกลุม จำนวน 1,020,000 บาท 
 2. แหลงที่มาของเงินทุน ไดจากโครงการพัฒนาหมูบานไทรใหญ (SM) 
และจากโครงการ SML โครงการละ 150,000 บาท โครงการศูนยเมล็ดพันธุขาว
ชุมชนจากกรมสงเสริม การเกษตร 3 ป ปละ 30,000 บาท และเงินทุนของกลุม 
จำนวน 30,000 บาท และเงินกูจาก ธกส. ปละประมาณ 600,000 บาท และ     
จากการจำหนายหุน ราคาหุนละ 100 บาท 
 3. การบันทึกบัญชีของกลุม มีการลงรายการรับ – จาย ไวอยางตอเนื่อง 

 บริการของกลุมที่มีใหกับสมาชิก 
 รวมกันจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเพื่อเปนการลดตนทุน ไดแก การจัดหา
อาหารปลา มูลสัตว กากน้ำตาล เปนตน นอกจากนั้น ก็จะรวมกันซื้อขาวสารสำหรับ
บริโภคจำหนายใหสมาชิกกลุมเพื่อจะไดซื้อในปริมาณที่มากและมีราคาถูก มีการ
รวบรวมผลผลิตที่ไดออกจำหนายโดยมีการติดตอผูรับซ้ือผลไม โดยมีการตอรอง
ราคา ซึ่งทางกลุมสามารถผลิตขาวคุณภาพและผานการตรวจสอบและไดรับการ
รับรอง GAP มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา ดูงานนอกสถานที่ใหกับสมาชิก เพื่อที่จะ
ไดนำความรูของกลุมไปเผยแพรพรอมกับนำความรูที่ไดจากการอบรมหรือการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่มาปรับใชกับกลุม 

 การสรางเครือขายการเรียนรู 
 สงสมาชิกไปอบรมตามโครงการตางๆ ประมาณเดือนละครั้ง พรอมกับสราง
เครือขายเชื่อมโยงธุรกิจไปยังจังหวัดใกลเคียง เชน การจำหนายปุยอินทรียใหกับกลุม 
เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำหนายพันธุขาวใหกับกลุมเกษตรกรจังหวัด
ลพบุรี เปนตน 
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 ที่มาของวัตถุดิบที่ใชในการดำเนินกิจการของกลุม 
 ปุยอินทรียไดจากภูมิปญญาของสมาชิกแตละราย เชน การทำปุยของ พด. 
EM ซึง่จะนำมาใชกนัในกลุมประมาณรอยละ 30 ปุยหมกัรอยละ20 รำขาวรอยละ 10 
ปุยคอกมูลวัวรอยละ 20 และปุยจุลินทรียรอยละ20 ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการผลิต    
สวนใหญเปนเศษผลไม เชน กลวย มะละกอ ผักในสวน 

 สถานที่และกระบวนการผลิตของกลุม  
 สถานที่ผลิตของกลุมมีความเหมาะสมพรอมที่จะดำเนินการไดเต็มที่        
มเีครือ่งจานปนเมด็ปุย อาคารโรงคลมุ และถงัหมกัปุยหมกันำ้ชวีภาพ เครือ่งสฝีดขาว 
เพื่อทำการแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดขาว มีขั้นตอนการผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดที่มี
คุณภาพ บรรจุลงในถุงซึ่งมีตราสัญลักษณของกลุมติด โดยสมาชิกของกลุมจำนวน 
15 ราย จาก 30 ราย ไดรับใบรับรองการผลิตขาวจาก GAP ทางกลุมเนนการผลิตท่ี
ไมทำลายสิ่งแวดลอม โดยการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี ทางกลุมสามารถสงผลผลิต     
ที่ไดตามฤดูกาล เชน ผลไม ผักปลอดสารพิษ ปลาเบญจพันธุ เปนตน ออกสูตลาดได  
ไมนอยกวา 15 ตัน/ฤดูกาล ขาวสามารถสงออกไดประมาณ 300 ตัน/ฤดูกาล     
ปลา 25 ตัน/ป 

 การดำเนินงานดานการตลาด 
 ดูราคาตลาดเปนตัวชี้วัด หลังจากนั้นก็จะรวมกันประชุมและกำหนด       
ราคาขายกันอีกครั้ง โดยผลผลิตท่ีไดนำออกจำหนายภายในชุมชน พื้นที่ตำบลและ
จังหวัดใกลเคียง 

 เริ่มทำทฤษฎีใหม     
 ป 2544 

 เหตุผลในการทำ  
 เกษียณอายุจากงานราชการที่ทำ (กำนัน) ประกอบกับเปนคนชอบทำ 
การเกษตร เพราะเคยทำนามาตั้งแตยังเปนเด็ก ประกอบกับในหลวงมีพระราชดำริ
เรือ่งเกษตรทฤษฎใีหมเลยทดลองและทำตามทีใ่นหลวงไดพระราชทานแนวพระราชดำร ิ
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 แปลงทฤษฎีใหม เนื้อที่ 19 ไร 1 งาน 
นาขาว 9 ไร ปลูก 2.5 ครั้ง/ป 
แหลงน้ำ ใชน้ำจากสระเก็บน้ำขนาด 5x20x2 เมตร จำนวน 5 บอ      

พรอมกับน้ำที่ไดจากคลองชลประทาน และน้ำฝน 
ไมผล พืชผัก พืชสมุนไพร ปลูกมะพราวน้ำหอม 128 ตน (5 ไร) ไผตงดำ 

30 ตน (ปลูกระหวางมะพราว) ขนุน 115 ตน (ปลูกรอบแปลงขาว) แบงการใชพื้นที่
ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการปลูกพืชผัก 4 ชั้น บวบ ฟกทอง แฟง มะละกอ น้ำเตา 
1 ไร 2 งาน แกวมังกร 48 หลัก (1 ไร) สะเดา 30 ตน (รอบแปลงนา) มะนาว 36 ตน 
มะยงชิด 20 ตน พรอมกับปลูกพชืผักสวนครัว 

ปศุสัตว ประมง เลี้ยงเปดไข 20 ตัว ปลาทับทิม 1 บอ 1 งาน ปลาหมอ     
1 บอ 1 งาน ปลาสลิด 1 บอ 2 งาน กบ 1 กระชัง 

ที่อยูอาศัย บานพัก โรงเก็บของ ศูนยเรียนรู 1 ไร 2 งาน โรงปุยหมัก 12 
ตารางวา 

 การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
1. ความมีเหตุมีผล มีการวางแผนการกอนทำการลงทุน เชน หาแหลง

จำหนายผลผลิต 
 2. ความพอประมาณ จัดสรรแบงปนเงินที่หาไดเปนสวนๆ เชน           
เงินสำหรับทำบุญ เงินฝากธนาคาร เงินสำหรับใชจายในครัวเรือน เปนตน โดยการ  
ใชจายจะตองใชจายอยางระมัดระวัง และใชจายเทาที่จำเปน 

3. ภูมิคุมกัน ระมัดระวังในเรื่องการใชจายเผื่อเจ็บไขไดปวยจะไดมีเงิน
รักษาตัว มีการวางแผนอนาคต ปลูกไมยืนตนไวเก็บผลขาย 
 4. ความรอบรู ไดเขาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงที่สำนักงานเขตหนองจอก  
ไดจัดใหมีการฝกอบรม โดยนำความรูที่ไดมาเผยแพรใหกับคนอื่นๆ ดวย ซึ่งถือวา   
ไดเปนการทบทวนความรูไปในตัว พรอมกับเปนการตอยอดเพื่อเพิ่มความรูใหกับ
บุคคลอื่นๆ ดวย 
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โครงสรางการบริหารศูนยสงเสริม 
และผลิตพันธุขาวชุมชนบานไทรใหญ 

5. คุณธรรม ยึดตามหลักธรรมที่วา เกิดเปนคน ตองไมขอคนกิน ตองไม
เบียดเบียนผูอื่น ตองหัดเปนผูให ไมใชผูรับ ดังนั้นเมื่อไดรับความรูจากการฝกอบรม  
ก็จะนำมาเผยแพรใหกับผูอื่นไดรูดวย 
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หลักการดำเนินงานของศูนยฯ 
 1. ป 2543 นายสมชาย นกรอด ผูใหญบานดำเนินการปรับปรุงแปลงเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหมของตนเปนตัวอยาง 
   ขุดลอกรองสวน, ขุดบอเลี้ยงปลา, ปลูกไมผลเศรษฐกิจ 
 2. ชี้แจงชักจูงใหเกษตรกรบริเวณใกลเคียงเห็นประโยชน และเริ่มทำตาม 
 3. ป 2546 - ป 2547 ไดงบประมาณจาก อบต.ไทรใหญ 90,000 บาท  
   ปรับปรุงบอปลา และจัดหาพันธุปลามีการจัดตั้ง “กลุมผูเลี้ยงปลา
บานไทรใหญ”  ขึ้น มีสมาชิก 22 ราย  
 4. ป 2549 - ศูนยฯ กูเงินจาก ธ.ก.ส. 500,000 บาท เพื่อใหสมาชิกกูตอ 
โดยนำไปใชปรับปรุงพัฒนาแปลง 
   ไดงบจากโครงการอยูดมีสีขุ 30,000 บาท สนบัสนนุสมาชกิ พนัธุไมผล
เศรษฐกิจ 
 5. ป 2549 จัดตั้ง “ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนบานไทรใหญ”   
ปจจุบันมีสมาชิก 41 คน ทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม 40 คน พื้นที่ประมาณ 880 ไร 
 6. สมาชิกรวมกำหนดระเบียบ  และขอบังคับของศูนยฯ 
 7. กรรมการ  เลือกตั้งจากสมาชิกศูนยฯ  วาระละ 2 ป 
 8. สมาชิกมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น ดำเนินกิจกรรมของกลุม 
 9. ชี้แจงบัญชีรับ - จาย หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ใหสมาชิกตรวจสอบได 
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สถานะทางการเงินของศูนยฯ (สิ้นเดือนธันวาคม 2552) 
 1. เงินทุนของศูนย 79,000 บาท จาก 
   คาหุน 
   เงินรายไดจากสมาชิกจาย 2 % ของกำไรแตละกิจกรรม 
 2. งบประมาณสนับสนุน 1,313,900 บาท เชน 
   โครงการ SML 
   โครงการศูนยเมล็ดพันธุขาวชุมชน   
 3. เงินกูจาก ธ.ก.ส. 850,000 บาท 

กิจกรรมของศูนยฯ 
1. โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวปลูกครบวงจร  
    ระยะที่ 1 (พ.ย. 52 – เม.ย. 53) 
 1.1 เกษตรกร 22 ราย  พื้นที่ 480 ไร  (เปาหมาย 200 ไร) 
 1.2 พันธุขาว สุพรรณบุรี 1, ปทุมธานี 1, พิษณุโลก 2 และ สุพรรณบุรี 3 
 1.3 ศูนยฯ ใหบริการเงินกู และปจจัยการผลิตแกสมาชิก 
 1.4 คาดวาจะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุได 450 ตัน 
 1.5 จำหนายใหสหกรณการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 400 ตัน ราคา 12,000 
บาท/ตัน และจำหนายใหเกษตรกร 50 ตัน รวมมูลคาประมาณ 5 ลานบาทเศษ 

น   
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ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 

2. กิจกรรมการผลิตขาวเพื่อบริโภค 
 2.1 สมาชิก 18 ราย พื้นที่ 360 ไร  
 2.2 พันธุขาว สุพรรณบุรี 1, ปทุมธานี 1, และ พิษณุโลก 2  
 2.3 ป 2551 ไดรับใบรับรองมาตรฐานผลิตขาว GAP 15 ราย 
 2.4 ศูนยฯ ใหบริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง, ปุย, และปจจัยการผลิตอื่นๆ  
บริการสมาชิก 
 2.5 คาดวาจะไดผลผลิต 334 ตัน 
 2.6 ขายใหโรงสีราคาตามโครงการประกันรายไดเกษตรกร รวมมูลคา
ประมาณ 3 ลานบาทเศษ 

ิ  ื่ ิโ

ตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎีใหม 10



3. กิจกรรมผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด (ตรารวงขาว) 
 3.1 สมาชิก 22 ราย  
 3.2 กลุมรวมซื้อ 
   EM และกากน้ำตาล จากตลาดท่ัวไป 
   เศษปลาน้ำจืด, เศษผักและผลไมจากสวน และบอสมาชิก 
   มูลวัว จากหมูบานขางเคียง 
   มูลคางคาวผสมหินฟอสเฟต จากจังหวัดลพบุรี  
 3.3 ชวงเวลาผลิต 
   เม.ย. – พ.ค. 
   ต.ค. – พ.ย. 
   ผลิตตามความตองการของสมาชิกเปนระยะๆ 
 3.4 ผลผลิตปุยอินทรีย 40 ตัน/ป 
 3.5 จำหนาย 
   ใหสมาชิก 30 ตัน/ป ราคา 8,000 บาท/ตัน 
   บคุคลภายนอก 10 ตนั/ป ราคา 8,800 บาท/ตนั รวมมลูคา 3 แสนบาทเศษ 

ภาพกิจกรรม 

บุุรร 

ะๆ 
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4. กิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพ 
 4.1 สมาชิก 40 ราย   
 4.2 กลุมรวมซื้อวัตถุดิบผลิตฮอรโมน 
   EM และกากน้ำตาลจากตลาดท่ัวไป 
   เศษผัก, ผลไม และเศษปลาน้ำจืดจากสวน และบอสมาชิก  
 4.3 ขายฮอรโมนใหสมาชกิ 500 ลติร/ป ราคา 50 บาท/ลติร มลูคา 25,000 บาท 

 4.4 กลุมรวมซื้อวัตถุดิบผลิตสารกำจัดแมลงศัตรูพืช 
   เมล็ดสะเดา, บอระเพ็ด, ตะไคร, ขา และ สาบเสือ จากสวนสมาชิก         
   สุราขาว และยาเสน จากตลาดท่ัวไป  
 4.5 จำหนายสารกำจัดแมลงศัตรูพืช 1,000 ลิตร/ป ราคา 50 บาท/ลิตร     
มูลคา 50,000 บาท 

ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 

4 4 กลมรวมซื้อวัตถดิบผลิตสาร
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ภาพกิจกรรม 

5. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบอดิน 
 5.1 จำนวนสมาชิก 15 ราย พื้นที่บอ 30 ไร  
 5.2 ชนิดปลาที่เลี้ยง ปลานิล, ปลาดุก, ปลายี่สก, ปลาจีน, ปลาสวาย และ
ปลาแรด รวม 150,000 ตัว 
 5.3 ศูนยฯ ใหบริการรวมจัดหาพันธุปลา, อาหารปลา เศษขาวมอลลจาก 
โรงเบียร 
   เศษผัก, ผลไม, และแหน จากสวนสมาชิก 
 5.4 ผลผลิตจากการจับปลาขาย ประมาณ 9,000 กิโลกรัม 

6. กิจกรรมการปลูกไมผล 
 6.1 สมาชิกรวมกิจกรรม 10 ราย พื้นที่ 70 ไร  
 6.2 ชนิดไมผล มะมวง, มะพราว, กระทอน, กลวย, แกวมังกร, นอยหนา 
และขนุน 
 6.3 กิจกรรมรวมซื้อ 
   ปุยอินทรียอัดเม็ด, ปุยเคมี และน้ำหมักชีวภาพ 
 6.4 รวมขายผลผลิต 
   มะมวง และกระทอน ผูซื้อจากตลาดไท 
   มะพราว สมาชิกขายไอศกรีม และขนมสด 
   กลวย  แมคาตลาดบางใหญ  

ป ไ 
ที่ 70 ไร 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 

7. กิจกรรมยืมขาวสารเพื่อการบริโภค 
 7.1 สมาชิกรวมกิจกรรม 40 ราย  
 7.2 สมาชิกและบุคคลภายนอกยืมขาวสาร 53 ราย 53 กระสอบ 
 7.3 ชำระเงินคืนตามมูลคาขาวสารภายใน 3 เดือน/ยืม 1 ครั้ง 
 7.4 ศูนยฯ ไมคิดคาบริการและไมคิดดอกเบี้ยจากสมาชิก 

8. กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 8.1 สมาชิก 3 ราย 
 8.2 ผลผลิตแปรรูป 
   มะขาม จำนวน 1 ตัน/ป ขายราคา 60 บาท/กิโลกรัม 
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ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 

9. กิจกรรมบันทึกบัญชีรับ – จาย ครัวเรือน 
 9.1 สมาชิก 20 ราย  
 9.2 ประโยชน 
   ลดรายจายฟุมเฟอย 
   ลดตนทุนการผลิต เชน ทำน้ำหมักชีวภาพ 
   ลดรายจายคาอาหาร เชน ปลูกผักสวนครัว 

10. กิจกรรมการเผาถานน้ำสมควันไม 
 10.1 สมาชิก 7 ราย เตาเผาถาน 2 เตา 
 10.2 เริ่มผลิต มกราคม 2553 ไดถาน และน้ำสมควันไม 
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ภาพกิจกรรม 

11. โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนยหลัก) 
 11.1 สมาชิก 40 ราย พื้นที่ 7 ไร 
 11.2 ประชุมจัดทำแผนการผลิตรวมกับสมาชิก 
 11.3 สมาชิกรับการฝกอบรม ไดแก วิชาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพ
เกษตรกรรม, การเพาะเห็ด, ทำนาแบบลดตนทุน, ขยายพันธุพืช, เลี้ยงกบในกระชัง 
และปลูกมะนาวนอกฤดู ฯลฯ 
 11.4 ไดรับสนับสนุน กอนเชื้อเห็ด, ตนตอมะมวง, กิ่งพันธุมะนาว และ 
พันธุกบ ฯลฯ 
 11.5 อยูระหวางดำเนินการผลิต มีแผนจะรวมขายผลผลิตผานกลุม 

กิจกรรม
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ภาพกิจกรรม 

12. กิจกรรมการทำน้ำยาอเนกประสงค 
 12.1 สมาชิกเขารวมกิจกรรม 33 ราย 
 12.2 สมาชิกไดรับการฝกอบรมผลิต 4 ชนิด ไดแก 
   พิมเสนน้ำ 
   น้ำยาลางจาน 
   น้ำยาปรับผานุม 
   น้ำยาซักผา 
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ภาพกิจกรรมจัดงานปใหม 

ภาพกิจกรรมรวมทำความสะอาด 

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนของศูนยฯ 
 1. กิจกรรมจัดงานปใหมในชุมชน 
 2. กิจกรรมรวมทำความสะอาด ตัดตนไม ริมคลอง และถนนในหมูบาน 
 3. กิจกรรมงานวันเด็ก 
 4. ชวยงานศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต  

ภ
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สรุป 

 1. ศูนยฯ มุงสงเสริม โนมนาวสมาชิก ปรับปรุงแปลงเกษตร
ใหเปนเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ขั้นที่ 1  
 2. ศูนยฯ ดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 
โดยรวมกลุมดำเนินกิจกรรมตางๆ บริการสมาชิก รวม 12 กิจกรรม 
 3. ศูนยฯ ยึดหลักซื่อสัตย โปรงใส และการมีสวนรวมของ
สมาชิก 

ตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎีใหม 20



ตัวอยางความสำเร็จ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)


