


๑.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใชก้ับการ

ด าเนินชีวิตและการท างานของทหารที่มีระเบียบวินัยสูง

และเป็นผูดู้แลดา้นความมัน่คงของประเทศอยา่งไร  



         มาตรา ๗๒ รฐัตอ้งจดัใหมี้ก าลงัทหารไวเ้พื่อพิทกัษร์กัษาเอกราช 

ความมัน่คงของรฐั สถาบนัพระมหากษตัริย ์ผลประโยชนแ์ห่งชาต ิและ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

และเพื่อการพฒันาประเทศ 





 





 



 



 



๒. กองทพัไทย มีแนวคิดหรือนโยบายในการสง่เสริมสนบัสนุน 

ใหข้า้ราชการทหาร นอ้มน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น

ชีวิตอยา่งไร 





ไดน้อ้มน าโครงการอนัน่ืองมาจากพระราชด าริ และหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรมในทุกระดบัหน่วย  







 

 
 

 



 
 

  

 



 

 

 



 



 
 

 



ศูนยป์ระสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

กองบญัชาการกองทพัไทย 

ศูนยก์ารเรยีนรูบ้า้นเศรษฐกิจพอเพียง ฯ กทม. 



หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  

ศูนยก์ารเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ สส.ทหาร  กทม. 



กองทพับก  

ศูนยก์ารเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ พ้ืนท่ีภาคกลาง  จ.ฉะเชิงเทรา 



ศูนยก์ารเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปาชีพภาคเหนือ 

จ.เชียงใหม่ 



ศูนยก์ารเรียนรูป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปาชีพ  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จ.นครราชสีมา   



ศูนยก์ารเรียนรูป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปาชีพภาคใต ้ 

                                 จ.สุราษฎรธ์านี 



กองทพัเรือ ศูนยก์ารเรียนรูท้ฤษฎีใหม่  

ศูนยฝึ์กทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จ.ชลบุรี 



๓. ตวัอยา่งชุมชน /ค่ายทหารที่น าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้



   การเผยแพรป่รชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในตา่งประเทศ 
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ขั้นตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ 

ระยะท่ี ๑ จดัตัง้โครงการ 

( ตัง้แต ่เดือน มกราคม ๕๕ ถึง เดือนมิถุนายน ๕๕ ) 

ระยะท่ี ๒ การขยายผลและเสริมสรา้งความแข็งแรง 

( ตัง้แต ่ เดือนกรกฎาคม ๕๕ ถึง เดือนธนัวาคม ๕๖ ) 

ระยะท่ี ๓ เสริมสรา้งความสมบูรณใ์นตวัเอง  

( ตัง้แต ่เดือนมกราคม ๕๗ เป็นตน้ไป ) 





๑. โครงการเล้ียงสตัวปี์กและสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 

 ๑.๑ กิจกรรมการเล้ียงสตัวปี์ก  ๔ ไร ่



๑.๒ กิจกรรมการเล้ียงกระบือ   ๒ ไร ่



๑.๓ กิจกรรมการเล้ียงโคนม  ๕๐  ไร ่



๒. โครงการประมงน ้าจดื 

 ๒.๑ กิจกรรมประมงน ้าจดื  ๒๐   ไร ่



๓. โครงการปลกูพืช 

 ๓.๑ กิจกรรมการปลกูผกั  ๖  ไร ่



๓. โครงการปลกูพืช 

 ๓.๒ กิจกรรมการปลกูผกัไรด้ิน  ๑  ไร ่



การปลกูพืชโดยใชว้สัดุที่หาง่ายและเหลือใชต้ามแนวพระราช

กระแสรบัสัง่  เช่น 

๓. โครงการปลกูพืช 

การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น (HYDROPONICS) 



๓. โครงการปลูกพืช 

การปลูกพืชในวัสดุปลูก (SUBSTRATE CULTURE)  



๓. โครงการปลกูพืช 

 ๓.๓ กิจกรรมการปลกูหญา้เล้ียงสตัว ์ ๕๙๖  ไร ่



๓. โครงการปลูกพืช 
 ๓.๔ กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล   ๒๒   ไร่ 



ผลิตภณัฑก์ารแปรรูปหม่อนผลสด 

๓. โครงการปลกูพืช 

 ๓.๔ กิจกรรมการสาธิตการแปรรูปไมผ้ล 



๓. โครงการปลกูพืช 

 ๓.๕ กิจกรรมการท านาขา้ว   ๑๐๐ ไร ่



การด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ 

  ด  าเนินการจดัตัง้ฐานการเรยีนรู ้จ  านวน ๑๐ ฐานการ

เรยีนรู ้

เพื่อสนองตอบในวตัถุประสงคป์ระการที่ ๔ คือ การเป็น

ศูนยก์ารเรยีนรูใ้หก้บัประชาชนทัว่ไป 



การจดัตั้งฐานการเรียนรูด้า้นการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม    



ผลผลิตท่ีไดจ้ากการจดัการขยะ ในโครงการก าจดัขยะเหลือศูนย ์



๑.  ฐานการท าน ้าหมกัชีวภาพ 



๒.  ฐานการท าน ้ายาเอนกประสงค ์จากน ้าหมกัชีวภาพ 



๓. ฐานการท าน ้ายาไล่แมลงจากน ้าหมกัชีวภาพ 



๔.  ฐานการผลิตถ่านหอม 



๕.  ฐานการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพคุณภาพสูง 



 
  

 
๑.  ฐานการปลกูพืชโดยไม่ใชด้ิน (Hydroponics) 

การจดัตั้งฐานการเรียนรูด้า้นการเกษตรยัง่ยนื    



๒. ฐานการปลกูพืชในวสัดุปลกู (Substrate Culture) 



๓.  ฐานการขยายพนัธุพ์ืช 



๔.  ฐานการผลิตยางพารา 



๕.  ฐานบา้นควายไทย 



การจดัตั้ง”โครงการธนาคารโค - กระบือ” 

โครงการเกษตรรวมใจ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 



พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี       

เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร และทรงตดิตามความกา้วหนา้ 

โครงการฯ เม่ือ ๒๖ มิ.ย.๕๕ 



การท านาปีละ ๒ ครั้ง ใหมี้การปลกูพืชหมุนเวียนเพ่ือปรบัปรุงดินเน่ืองจาก 

พ้ืนท่ีของโครงการฯ เป็นดินเปรี้ ยว และควรปลกูพืชบ ารุงดินโดยการหว่าน 

แหนแดงในนาขา้ว เพื่อเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนใหก้บัตน้ขา้ว 



มีพนัธุไ์มผ้ล ไม่พอตอ่การแจกจา่ยราษฎร ตอ้งซ้ือเพ่ิม ควรขยายพนัธุไ์มผ้ล 

ไวแ้จกจา่ยราษฎรโดยใหมี้การเพาะเมล็ดส าหรบัเป็นตน้ตอเพื่อใชใ้นการ 

ทาบก่ิงหรือเสียบยอด ป้องกนัไม่ใหไ้มล้ม้เวลาเกิดพายุ 



“”ใหผ้ลิตผลไม ้ส าหรบัทูลเกลา้ฯ ถวาย พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานใหค้ณะบุคคลตา่งๆ ท่ีเขา้เฝ้า หรือ เพื่อ 

เป็นไปตามพระราชอธัยาศยั ในการเสด็จฯ ในโอกาสตา่งฯ 





การประกวดผลงาน แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท  คือ  

๑) ประเภทท่ี ๑ ครอบครวัขา้ราชการ รายไดต้  า่หว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน                  

๒) ประเภทท่ี ๒  ครอบครวัขา้ราชการ รายไดเ้กินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน                  

๓) ประเภทท่ี ๓  ประชาชนทัว่ไปที่ไดร้บัการส่งเสริมจากหน่วยราชการ 

                       (ทุกสาขาอาชีพ) 

๔) ประเภทท่ี ๔  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนบา้นพกัในหน่วยทหาร) 

๕) ประเภทท่ี ๕   หน่วยงานท่ีน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการ    

     ปฏิบตังิาน (ระดบั กองพนั กรม / ระดบักองรอ้ย และ กองก ากบัการ) 

๒) 



ประเภท 
การประกวด 

ชนะเลิศ (หน่วย) รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ (หน่วย) 

รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ (หน่วย) 

๑. ประเภทที่ ๑ 

๒. ประเภทที่ ๒ 
 

๓. ประเภทที่ ๓ 
 

๔. ประเภทที่ ๔ 
 

๕. ประเภทที่ ๕ 
 



จ.ส.ต.ไกรสร ใจหลา้  นพค.๓๓ จ.ตาก 

ชนะเลิศ ประเภทท่ี ๑  ครอบครวัขา้ราชการ  

(ที่มีเงินเดือนรวมกนัต า่กว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท/เดือน) 



ส.อ.หญิง สุกานดา ศรีวิชยั นพค.๓๕ จ.เชียงราย 

ชนะเลิศ ประเภทที่ ๒  ครอบครวัขา้ราชการ  

(ที่มีเงินเดือนรวมกนัเกินกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท/เดือน) 



ร.ต.สุรชยั  บุญคง ทบ. จ.ปราจนีบุร ี

ชนะเลิศ ประเภทที่ ๓ ประชาชนทัว่ไปที่ไดร้บัการสง่เสริม 

จากหน่วยราชการ (ทุกสาขาอาชีพ)  



นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. 

ชนะเลิศ ประเภทที่ ๔ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  

(ชุมชนบริเวณบา้นพกัในหน่วยทหาร)  



นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. 

ชนะเลิศ ประเภทที่ ๕ หน่วยงานที่น าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใชใ้นการปฏิบตังิาน 



ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ 


