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คำนำ 

 “การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ” เปนหน่ึงในกิจกรรมของโครงการจัดประกวดผลงานเฉลิมพระเกียรติ 
“84 พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554  ทีส่ำนกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร . ) จัดขึ้นมีจุดมุงหมาย          
เพื่อคนหาเกษตรกรในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ ที่สามารถเปนตัวอยางความสำเร็จ
ในการนอมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และองคความรู       
ผลสำเร็จจากการศึกษาทดลอง ขยายผลของศูนยศึกษาฯ ไปปฏิบัติและประยุกตใช       
ในการประกอบอาชีพ การรักษาส่ิงแวดลอม และใชในวิถีชีวิตประจำวันจนเกิดผลประโยชน
เปนรูปธรรมชัดเจน สามารถเปนแบบอยางและถายทอดผลสำเร็จใหแกเกษตรกร    
รายอ่ืนๆ ได 
 การดำเนินงานในครั้งนี้ สำนักงาน กปร. ไดรับความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒจิาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของประกอบดวย กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน กรมการขาว    
กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ กรมปาไม และกรมการพัฒนาชุมชน ทำหนาท่ีเปนคณะกรรมการตัดสิน               
ในการกล่ันกรอง และคัดเลือกผลงานในคร้ังน้ี ใหสำเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
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 ดังนั้น สำนักงาน กปร. จึงไดจัดทำหนังสือผลการประกวดเกษตรกรตนแบบ        
หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เพื่อถายทอดองคความรู
จากผลงานท่ีผานการคัดเลือกมาเปนตัวอยาง และเปนบทสรุปผลสำเร็จของเกษตรกร 
สำหรับเปนส่ือการเรียนรูสำหรับภาคประชาชนและภาคเกษตร รวมท้ังเปนการสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพตนแบบเครือขายตัวอยางที่ดีใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงาน กปร.) 
พฤศจิกายน 2554
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โครงการประกวดเกษตรกรตนแบบ 
หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

5 ธันวาคม 2554 
เนือ่งในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

5 ธันวาคม 2554 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ 84 พรรษา ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2554  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการ
ประสานความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน ไดเห็นสมควรจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เพ่ือนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อใหสวนราชการ เอกชน และประชาชนไดมี
สวนรวมในการนอมนำเอาแนวพระราชดำริไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ        
การรักษาสิ่งแวดลอม และใชในวิถีชีวิตประจำวัน สำนักงาน กปร. ไดเห็นความสำคัญ
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเปนสถานท่ีศึกษา ทดลอง วิจัย 
คนควางานพัฒนาอาชีพดานตางๆ  และมีการนำผลสำเร็จจากการศึกษา ทดลอง           
ไปขยายผลสูเกษตรกรหมูบานรอบศูนยอยางตอเน่ืองเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น  ดังนั้น จึงเห็นสมควรมีการประกวดเกษตรกรท่ีนำผลสำเร็จงาน
ศกึษา ทดลอง วจิยัของศูนยศกึษาฯ ไปประยุกตใชในชวีติประจำวันจนประสบผลสำเร็จขึน้  
เพ่ือคนหาตัวอยางความสำเร็จของเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยท่ีสามารถประยุกต  
ผลการศึกษาไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 2. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจดานการพัฒนา รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น 
 3. เพื่อเสริมสรางองคความรู ความเขาใจในแนวพระราชดำริใหกับสาธารณชน
ทั่วไปไดรับรู พรอมทั้งมีสวนรวมในการนอมนำแนวพระราชดำริไปประยุกตใชในการ
ดำเนินชีวิตตอไป  สามารถมีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนได 
 4. เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจแกบุคคล กลุมบุคคลและชุมชนที่ไดนอมนำแนว
พระราชดำริไปประยุกตใชในชุมชนและวิถีชีวิตประจำวัน 
 
ประเภทการคัดเลือก 
 การประกวดเกษตรกรหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาที่นำผลสำเร็จงานศึกษา 
ทดลอง วิจัยของศูนยศึกษาฯ ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ  
 
กติกาในการประกวด 
 1. คุณสมบัติผูสงผลงาน 
  1.1 เปนเกษตรกรที่อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
   อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นตั้งอยู 
  1.2 เปนเกษตรกรที่นำผลสำเร็จจากงานศึกษาทดลองและวิจัยของศูนย 
   ศึกษาฯ ไปประยุกตใชจนประสบความสำเร็จและมีความย่ังยืน 
 2.  คุณลักษณะผลงาน 
  2.1 เปนผลงานที่มาจากการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ หรือไดรับความรู 
   มาจากศูนยศึกษาฯ และนำมาปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรม 
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  2.2 เปนผลงานท่ีตัง้อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูบานรอบศนูยทีส่ามารถใหคณะกรรมการ 
   ตัดสินฯ ไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ของผูสงผลงานได 
 3. สถานที่สงผลงาน 
  ศูนยศึกษาฯ ในทองที่ที่ตั้งอยู 
 4.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงาน 
  สวนที่ 1 ประวัติทั่วไปโดยสังเขป 
   - ขอมูลสวนตัว 
   - ความภาคภูมิใจในชีวิต 
   - การประกอบอาชีพ 
  สวนที ่2  การดำเนนิชวีติตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
   - ดานการบริหารจัดการน้ำ 
   - ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
   - ดานจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
   - ดานพลังงานทดแทน 
   - ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  สวนท่ี 3  การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัยในศูนยศึกษาฯ        
ไปประยุกตใช 
 
แนวทางการคัดเลือกผลงาน 
 เพ่ือใหการจัดการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้เปนไปดวยความโปรงใส และยุติธรรม จึงไดกำหนด
แนวทางการคัดเลือกผลงานในการประกวด ดังนี้ 
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 การพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน  
 1. ศูนยศึกษาฯ แตงตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาคัดเลือกหรือสรรหาผลงานของ
เกษตรกรหมูบานรอบศูนยศึกษาฯ เพื่อใหไดผลงานดีเดน จำนวน 3 ผลงาน 
 2. ศูนยศึกษาฯ จัดสงผลงานท่ีคณะกรรมการศูนยศึกษาฯ ไดพิจารณาคัดเลือก
แลวสงมายังสำนักงาน กปร. ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2554  
 3. คณะกรรมการตัดสินฯ ออกไปติดตามตรวจสอบขอเท็จจริงของผลงาน        
ที่ไดรับการคัดเลือกของแตละศูนยศึกษาฯ แลวพิจารณาตัดสินคัดเลือกฯ ผลงานท่ีไดรับ
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย และรางวัลเกียรติบัตร รวมทั้งส้ิน
จำนวน   18 รางวัล 
 
รางวัลสำหรับผลงานท่ีไดรับการคัดเลือก 
 1. รางวัลชนะเลิศ   
  จะไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  และเงินสดจำนวน 30,000 บาท 
 2. รางวัลรองชนะเลิศ   
  จะไดรับรางวัลโลเกียรติยศองคมนตรี และเงินสดจำนวน 20,000 บาท   
 3. รางวัลชมเชย   
  จะไดรับรางวัลโลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเงินสดจำนวน 10,000 บาท 
 4. รางวัลเกียรติบัตร   
  จะไดรับรางวัลเกียรติบัตรสำนักงาน กปร. และเงินสดจำนวน 5,000 บาท 
 



5การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เกณฑชี้วัดการนำความรูของศูนยศึกษาฯ ไปประยุกตใช 
จนประสบผลสำเร็จ 

1 
พื้นฐาน 

20 คะแนน 
  
  
  
  

 2 
ประยุกตใช 
50 คะแนน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ไดรับความรู/ความเขาใจ จากการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน 
 ในศูนยศึกษาฯ 
2. มีการผลิตเพื่อบริโภค (เพียงพอ-เหลือ-จำหนาย)  
3.  มีผลผลิตหลากหลาย/มีรายไดพึ่งตนเองได 
4.  ครัวเรือนมีเงินออม/ทำบัญชีครัวเรือน 
5.  มีความเพียร/อดทน/สุจริต/จิตสาธารณะ 
6.  ความอุดมสมบูรณของแปลง 
1. มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธภิาพ  
 - วางแผนจัดสรรน้ำใชไดเพียงพอ 
 - รูจักอนุรักษน้ำดวยวิธีธรรมชาติ 
 - ใชน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2.  มีการบริหารจัดการดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 - การใชแฝก 
 - การใชปุยอินทรีย/ปลอดสารเคมี 
 - การปลูกพืชหมุนเวียน 
3.  มีการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - ปลูกไมกินได 
 - ปลูกไมใชสอย 
 - ปลูกไมเชื้อเพลิง 

ระดับท่ี ตัวชี้วัด 



6 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เกณฑชี้วัดการนำความรูของศูนยศึกษาฯ ไปประยุกตใช 
จนประสบผลสำเร็จ (ตอ) 

ระดับท่ี ตัวชี้วัด 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

กาวหนา 
30 คะแนน 

 

4.  มีการจัดการดานพลังงาน 
 - พลังน้ำ 
 - พลังแสงอาทิตย/ความรอน 
 - พลังลม/กาซ 
5.  มีการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีการวางแผนการลงทุน/แผนการประกอบอาชีพ 
  หลัก-เสริม/จัดสรรเหมาะสม 
 - มีการรวมกลุม/เครือขายชวยเหลือแบงปน/อาสาสมัคร 
 - ใชภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีภายนอก 
  ในการประกอบอาชีพไดเหมาะสม 
1. จัดการองคความรู และมีการขยายผลสูภายนอก 
2.  มีการสรางผูนำ และสามารถถายทอดจากรุนสูรุน 
3. มีการประสานหนวยงาน/องคกรเอกชนภายนอกเขามา 
 ชวยเหลือทางวิชาการ 



7การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

 1. รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  และเงินสด จำนวน 30,000 บาท 
   นายขวัญใจ  แกวหาวงศ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 2. รางวัลโลเกียรติยศองคมนตรี และเงินสด จำนวน 20,000 บาท 
  1) นายจรูญ  นวลพลอย 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  2)  นายดำ  หะยะมิน 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  3)  นายเชาว  อินทศรี 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  4)  นายสุรชัย  มรกตวิจิตรการ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  5)  นายดำรง  เสนาะสรรพ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 3. รางวัลโลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเงินสด จำนวน 10,000 บาท 
  1)  นางสุภารัตน  โพธิพันธุ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  2)  นายสวาง  พันธุวงศ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  3)  นายสะแปอิง  ยีดิง 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 



8 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  4)  นายบุญเยี่ยม  ยะอะนันตร 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  5)  นายมนูญ  เทศนำ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  6)  นายวีระ  ศรีคงรักษ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 4. รางวัลเกียรติบัตรสำนักงาน กปร. และเงินสด จำนวน 5,000 บาท 
  1)  นายพิษณุ  เภาโพธิ์ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  2)  นายชวน  มุงดี 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  3)  นายวรพงษ  ขุนพรม 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  4)  นายสำเนาว  พึ่งมา 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  5)  นางวีรา  จินะใจ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  6)  นายนวน  รอดเจริญ 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 



9การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รางวัลถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายขวัญใจ  แกวหางศ 

ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 



10 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ความภาคภูมิใจ 
 - เคยไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด          
ของสำนักงาน กปร. 
 - เปนหัวหนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
อางเก็บน้ำหวยปุ 
 - เปนวิทยากรบรรยายใหความรูในศูนย
เรียนรู เมื่อมีคณะมาศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
 - เปนปราชญชาวบาน ถายทอดเทคโนโลยี
ใหมๆ มาประยุกตใชในแปลงศูนยเรียนรู 
 - ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบตัใินการดำเนินชีวติ และมีความภาคภูมใิจ 
ท่ีไดรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และคณะกรรมการนานาชาติ
รางวัลมูลนิธิเจาฟามหิดลในแปลงศูนยเรียนรู 
เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2551 

นายขวัญใจ  แกวหาวงศ  
อายุ  62  ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่อยู บานเลขที่ 72 หมู 6   
บานเหลานกยูง ตำบลดงมะไฟ   
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   
47000 
โทร.  082 838 8049   
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   3  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางถนอม  แกวหาวงศ 
 



11การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม เล้ียงปลาในบอ เล้ียงกบใน            
บอซีเมนตและกระชัง เลี้ยงเปดเทศ เลี้ยงไกดำ และเลี้ยงไกพื้นเมือง 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 20  ไร 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 4  คน  มีการจางแรงงาน 2 คน/ป 
 - มีการทำแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - ผลิตปุยและสารกำจัดศัตรูพืชใชเองทั้งหมด  แตยังคงมีการใชปุยเคมี 

การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวพันธุ กข.6  พื้นท่ี 9 ไร  ผลผลิต 670 กก./ไร  รายได 25,000 บาท/ป  
และขาวพันธุ กข.15 พื้นท่ี 7 ไร  ผลผลิต 464 กก./ไร  รายได 14,000 บาท/ป 
 - ปลูกออย 2 ไร ผลผลิต 8,000 กก. รายได 23,000 บาท/ป 
 - ปลูกแตงกวา ถั่วฝกยาว ฟกทอง  2  ไร  รายได 24,700 บาท/ป 
 - ปลูกแบบเกษตรผสมผสาน ไดแก มะมวง 20 ตน ลิ้นจี่ 10 ตน กลวย 50 กอ   
รายไดประมาณ 3,500 บาท/ป  
 - เลี้ยงเปดเทศ 20 ตัว และไกดำ 30 ตัว รายได 2,000 บาท/ป   
 - เลี้ยงปลากินพืช 15,000 ตัว รายได 9,000 บาท/ป 
 - เลี้ยงกบ 200 ตัว จำหนายลูกออด 3 ครั้ง/ป รายได 6,500 บาท/ป 



12 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - มีสระน้ำ จำนวน 1 สระ ขนาด 40x40x3.5 เมตร มีปริมาณน้ำใชเพียงพอ และมี
บอบาดาลสำรองไวในกรณีฉุกเฉิน 
 - ปลูกหญาแฝกรอบสระ  เพื่อปองกันดินชะลางพังทลาย   
 - บำรุงรกัษาแหลงนำ้โดยใชนำ้หมกัชีวภาพในการเพ่ิมความเปนกรดเปนดางลงในน้ำ  
และไมทิ้งสิ่งสกปรกหรือลางสารเคมีใกลแหลงน้ำ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินรวนปนทราย  จึงไดปรับปรุงดินโดย 
  1) หลังเก็บเกี่ยวขาวไดไถกลบตอซัง 
  2) ปลูกปุยพืชสด เชน โสน ถั่วพุม ไถกลบเพ่ือเพิ่มธาตุอาหารในดิน 
  3) ปลูกพืชหลังเก็บเก่ียว เชน แตงกวา ถั่วฝกยาว ฟกทอง 
  4) ทำปุยหมัก ปุยชีวภาพใชเอง 

 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชน  โดยการ 
  1) ใชฟางขาวมาเลี้ยงสัตว ทำปุยหมัก ลงในบอ เปนอาหารปลา 
  2) ตนกลวย ตัดคลุมตนไมเปนปุย กอใหเกิดความชุมชื้น 
  3) ทำปุยหมัก ปุยอินทรีย น้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว 



13การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน  โดยการปลูกไมผล
ในแปลง และจดันำไมยนืตนจากศูนยศกึษาการพัฒนาภูพานอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
มาปลูกในที่สาธารณะรวมกับชาวบานในวันสำคัญตางๆ 
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการผลิตเช้ือเพลิงใชเอง โดยใชแกสชีวภาพจากมูลสัตวในการหุงตม  
และใชพลงังานแสงอาทติยในการตากแหงผลผลติในการเกษตร เชน การทำปลาตากแหง 
และการตากเมล็ดพันธุ เพื่อเก็บไวปลูกในครั้งตอไป 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไมมีหนี้สิน ทั้งนี้ มีเงินออมกับธนาคารออมสิน  กองทุนหมูบาน และศูนยเรียนรูฯ 
 - ทำบัญชีรายรับ-รายจาย   
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอท้ังป ในสวนของกับขาวยังคง
ซื้อบางสวน 
 - มีสวนรวมเปนผูนำทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคมสวนรวม โดยเปนหัวหนาศูนย
เรียนรูฯ เปนวิทยากรใหความรูในดานการปลูกพืชและดูแลรักษา ในการรวมพัฒนา
คลองสงน้ำ  และรวมพัฒนาวัดกอนมีงานบุญประเพณีตางๆ 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา     
ภูพานฯ,  ศูนยเรียนรูจังหวัดนครนายก,  หลุมพอเพียงจังหวัดกาฬสินธุ และแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางหัวหนาศูนยเรียนรูดวยกัน 
 - หลักธรรมในการดำเนินชีวิต  มีดังนี้ 
  1) หลักในการพ่ึงตนเอง ขยัน คิดแลวปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูใหมๆ และเอาชนะ
ปญหาอุปสรรคตางๆ ปลูกพืชทุกชนิดที่กินได เหลือขาย เพื่อใหเกิดรายไดตลอดทั้งป 
  2) ความสามัคคี ทำงานในระบบครอบครัว ไมไดไปขายแรงงานตางถิ่น 
  3) เอือ้เฟอเผ่ือแผโดยการแบงปจจยัการผลิต ใหสมาชิกพรอมคำแนะนำตางๆ และ
นำผลผลิตในแปลงเกษตรบริจาครวมงานบุญประเพณีในหมูบาน เชน แตงกวา ถ่ัวฝกยาว 
ฟกทอง น้ำออย เปนตน 
  4) การใหทานโดยการเปนวิทยากรแกผูสนใจ เกษตรกร หนวยงานราชการตางๆ 
ตามที่ขอมา 
  5) ใหความรวมมือแกเพื่อนสมาชิกตามท่ีขอความรวมมือมา 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบรหิารจัดการท่ีดนิและนำ้เพือ่การเกษตร “ทฤษฎใีหม”, 
ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการแปรรูปการผลิต, ดานการ
พัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน, ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ        
ดานอื่นๆ คือ การเล้ียงผึ้งชันโรง 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในชีวิต 
  1) รูวิธีการปลูกไมผล การดูแลรักษาพืชใหเหมาะสมกับดินหรือปรับปรงุดิน 
  2) รูจักนำปุยอินทรียมาใชในดินแทนปุยเคมี ชวยลดคาใชจาย 
  3) สามารถปลูกพืชไดตลอดทั้งป โดยปลูกพืชท่ีใชน้ำนอยหรือบริหารน้ำได 
ตลอดทั้งป 
  4) ไดทักษะและเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อนำมาใชประยุกตในชีวิตประจำวันใหดีขึ้น 
  5) รูจักการปลูกพืชแบบเก้ือกูลกัน เชน หลุมเพียงพอ ปลูกกลวย ปลูกไมผล 
ปลูกพืชลมลุก ในหลุมเดียวกัน 
  6) สามารถขยายพันธุผึ้งดวยตนเอง 
  7) สามารถประดิษฐวัสดุเหลือใชนำมาประยุกตเพื่อใหเกิดประโยชนได เชน 
ประดิษฐเคร่ืองขูดเปลือกออยเอง 
 - ปญหา-อุปสรรคในการประกอบอาชีพ สวนใหญจะพบในฤดูแลง คือ ขาดน้ำ     
แตสามารถแกไขปญหาได โดยการปลูกพืชอายุสั้นและใชน้ำนอย 
 - ความรูและตัวอยางท่ีไดรับจากศูนยศึกษาฯ บางอยางยังปฏิบัติไมไดถึงครึ่งจากท่ี
เรียนรู หรืออบรมมา แตก็ไดเลือกปฏิบัติตามกำลังที่คิดวาทำได และประสบผลสำเร็จ 
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ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 2  
ประยุกตใช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 

สรุปจุดเดน 

 

- สามารถอธิบายหลักการพ่ึงตนเองตามแนว 
 พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
- องคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงครบถวน  
 เปนรูปแบบสัมผัสได 
- ใชพื้นที่ของตนเอง ศึกษา ทดลองวิธีการทำ 
 การเกษตรแบบเปรียบเทียบ เพิ่มพูนความรู 
 ใหตนเอง และใชเปนแนวทาง/วิธีการ ในการ  
 ทำการเกษตรใหไดผลดี  
- อดทน ขยัน ใฝรู ไมหยุดนิ่ง หาความรูจาก 
 ในศูนยและนอกศูนยศึกษาฯ 
- ผลผลิตมีความหลากหลาย  และมีรายได 
 เล้ียงตัวไดและสามารถเผ่ือแผใหเพื่อนบานได 
- มีจิตอาสา มีความคิดริเริ่ม 
- มกีารแปรรูปการจำหนายผลผลติ เชน การค้ัน 
 นำ้ออยใหลกูๆ ออกจำหนาย ซึง่ทำใหมรีายได 
 ตลอดท้ังป และมีกำไรเพ่ิมข้ึน  
- มีการบริหารจัดการน้ำ ดิน การปลูกตนไม 
- อยูในเขตชลประทาน และรูจักวิธีบำรุงรักษา 
 แหลงน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใช 
 น้ำหมักชีวภาพเพ่ือเพิ่มคา PH ลงในน้ำ  
 ทำใหมีน้ำเพื่อกิจกรรมการเกษตรตลอดป  
- มกีารปลกูพชืหมนุเวยีนในพืน้ท่ีและใชประโยชน 
 ที่ดินอยางเต็มที่ และมีการวางแผนการผลิต  
 การลงทุนและการตลาดท่ีดี 

- ไมมีหลักฐานวามี 
 การทำบัญชีฟารม  
 บญัชคีรวัเรอืน ไมได 
 ตรวจสอบ เน่ืองจาก   
 เกษตรกรแจงวา 
 อยูที่อื่น 
- บางกิจกรรมมีมาก 
 เกินความจำเปน   
 ทำใหไมมีการใช 
 ประโยชนอยางเตม็ที ่ 
 เชน ตูเขี่ยเชื้อเห็ด 
 เปนตน 
 
- ยังมีการใชปุยเคมี 
 เล็กนอย  
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับที่ 3 
กาวหนา 
 
 

- มีความคิดสรางสรรค และมีเทคนิคในการ 
 จูงใจใหสมาชิกรวมงานและดำเนินงานที่ดี 
- จดัโซนนิง่แบงฐานการเรยีนรูไดชดัเจน นาสนใจ  
 เปน One Stop Service  
- มีวัสดุเหลือใชที่หลากหลาย สามารถนำมา 
 ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 
- มีการใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่นและภูมิปญญา 
 ชาวบานในการทำการเกษตร เชน การใช 
 แขนงไผในการทำเปนคางพืชเถาเล้ือย เพื่อให 
 นกมาอาศัยทำรังและจับแมลงกินเปนอาหารได   
 ซึง่เปนการตรวจสอบการใชสารเคมอีกีทางหน่ึง 
- รูจักมองโอกาสทางการคา มีการแปรรูปเพื่อ 
 เพ่ิมมูลคาผลผลิต รูจักวิเคราะหตลาด 
- มกีารขยายผลสูเกษตรกรรายอ่ืน โดยใหเขามา 
 เรียนรู และปฏิบัติงานในแปลงของตน ใหยืม 
 เงินทุนนำไปปฏิบัติที่บานสมาชิกเอง  
- มีการเยี่ยมเยียนเพื่อนบานเพื่อถายทอด 
 องคความรู  
- มีการรวบรวมซื้อ รวมขายตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียงไดเปนรูปธรรม มีวิธีคิดที่ 
 เปนเหตุเปนผล  
- มีการรวมกลุมโดยชักชวนผูตัดไมทำลายปา  
 มาทำการเกษตร ชวยเหลอืแบงปนกับเพือ่นบาน 
 ในเครือขาย ซึ่งผลพลอยไดคือ ลดปญหา 
 การทำลายปาและสิ่งแวดลอม 
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รางวัลโลเกียรติยศ 
องคมนตรี 

ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รางวัลโลเกียรติยศ

ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

นายจรูญ  นวลพลอย นายดำ  หะยะมิน 

นายสุรชัย  มรกตวิจิตรการ นายดำรง  เสนาะสรรพ 

นายเชาว  อินทศรี 
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ความภาคภูมิใจ 
 - ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดผลงาน
ตามแนวพระราชดำริ ของหนวยงานเกษตรอำเภอ
ชะอำ  
 - เปนหมอดินอาสา และเปนวิทยากรศูนย
เรยีนรูการเกษตร 
 - เปนสมาชิก อบต. หมอดินประจำตำบล 
และเปนศูนยเรียนรูของศูนยศึกษาการพัฒนา         
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 - นอมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาประยุกตใชในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง, การทำการเกษตรแบบผสมผสาน, 
การชวยเหลือสังคม-หมูบานในชุมชนของตนเอง 
และเปนตนแบบในการเปนผูนำชุมชน 

นายจรูญ  นวลพลอย 
อายุ  52  ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 6 
ที่อยู บานเลขที่ 79 หมู 4  
บานบอหลวง ตำบลหวยทรายเหนือ  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
76120  
โทร.  081 193 0448  
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   2  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางทิน  นวลพลอย 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรแบบผสมผสาน, เลี้ยงปลาในบอน้ำ และเลี้ยงวัวเน้ือ 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 50 ไร 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 2 คน มีการจางแรงงานในบางคร้ัง และมีการรวมแรง       
ลงแขก 
 - ผลิตปุยใชเองบางสวน, มีการใชปุยเคมี, เก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน และผลิต
สารกำจัดศัตรูพืชใชเองบางสวน 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวพันธุพิษณุโลก พื้นที่ 3 ไร ผลผลิต 70 ถัง/ไร เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป    
รายได 15,000 บาท/ป 
 - ปลูกออย พื้นที่ 30 ไร ผลผลิต 150 ตัน/ไร เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป รายได 100,000 
บาท/ป 
 - ปลูกกลวย พื้นท่ี 5 ไร  เก็บผลผลิตเดือนละ 2 ครั้ง รายได 20,000 บาท/ป  
 - ปลกูมะมวง พืน้ท่ี 5 ไร ผลผลติ 3 ตนั/ไร เกบ็ผลผลติ 1 ครัง้/ป รายได 35,000 บาท/ป  
 - ปลูกไมใชสอย  พื้นท่ี 5 ไร  จะตัดเก็บผลผลิตเมื่อจะใชงาน 
 - เลี้ยงโค จำนวน 10 ตัว และเลี้ยงปลานิล จำนวน 2,000 ตัว 
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - มีการขุดสระน้ำในไรนา ขนาด กวาง 20 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 3 สระ       
เพื่อใชทำการเกษตร 
 - มีการใชน้ำอยางประหยัด ทำฝายเก็บน้ำในฤดูฝน และปลูกพืชคลุมหนาดินกันการ
ระเหยของน้ำในดิน 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำโดยใชหญาแฝกปลูกบริเวณขอบสระ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินเหนียวปนทราย ทั้งนี้ ไดทำการปรับปรุงดินโดยการ
ปลูกพืชหมุนเวียน, การใชปุยพืชสด งดเวนการเผาตอซัง และการปลูกหญาแฝก 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มกีารนำวสัดเุหลอืใชมาใชประโยชน โดยการนำเศษก่ิงไมมาเผาทำถาน และนำวชัพชื 
มาทำปุย 
 - รวมกันปลูกปาตามแนวถนนหมูบาน และแนะนำเพื่อนบานปลูกไมมรดกตามหัวไร
ปลายนา 
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการซื้อเช้ือเพลิงบางสวน และใชภูมิปญญาในการผลิตกาซหุงตม 
และกาซชีวภาพจากมูลสัตว (วัว) 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 400,000 บาท จากการกูเงิน ธ.ก.ส. เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติม แตมี
เงินออมกับ ธ.ก.ส. และมีการทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอตลอดท้ังป ในสวนของกับขาว 
ยังตองซื้อบางสวน 
 - มีรายไดเสริมจากการรับจางทำชางไม จำนวน 50,000 บาท/ป 
 - มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคม โดยเปนสมาชิก อบต. และ
เปนหมอดินอาสาประจำตำบล 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา  
หวยทรายฯ และดูงานในแปลงท่ีประสบความสำเร็จจากเพ่ือนบาน 
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 - ใชหลักธรรมในการดำเนินชีวิต กลาวคือ ความเพียร ใชในการประกอบอาชีพ, 
ความสามัคคี ใชในการดูแลเพื่อนบานและครอบครัว, ความประหยัด ใชในการใชจาย
ของครอบครัว และความเสียสละ ใชในการชวยเหลือสังคมและเพ่ือนบาน 
 
การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบรหิารจัดการท่ีดนิและนำ้เพือ่การเกษตร “ทฤษฎใีหม”, 
ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน และดานการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาใชในการประกอบอาชีพของครอบครัว 
และมีการแนะนำความรูแกเพื่อนบานในชุมชนท่ีอยูในความดูแล 
 - มีปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพในบางสวน เชน ประสบปญหาดาน
การตลาด, ภาวะแหงแลง ฯลฯ 
 - ความรูและตัวอยางที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ ควรมีการตอยอดในดานการผลิต  
การแปรรูป ดานการตลาด เพื่อใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป 
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- องคความรูพื้นฐานคอนขางดี 
- มีการนำความรูจากการดูงานมาพัฒนาอาชีพ 
 และปฏิบัติอยางจริงจังจนประสบความสำเร็จ  
 เปนตัวอยางใหแกเกษตรกรรายอ่ืน 
- มกีารปลกูพชืหลากหลาย มรีายไดพึง่ตนเองได 
- แปลงอุดมสมบูรณ 
- มีจิตสาธารณะสูง สนใจงานชวยเหลือสังคม  
 เชน การบรรยาย รับเด็กฝกงาน 
- เปนศูนยเรียนรูใหเกษตรกรรายอื่นมาศึกษา 
 ดูงาน และนำไปปฏิบัติตาม 
- มีความพากเพียร 
- มีการวางแผนการผลิต 
- มีการบริหารจัดการน้ำ ดิน และพัฒนาที่ดิน   
 มีการใชหญาแฝก และการปลูกพืชหมุนเวียน  
- มบีอกาซชวีภาพจากมลูโค และนำมาใชในการ 
 หุงตม 
- เปนแกนนำชุมชน  
- เปนหมอดินอาสา 
- มีการจัดการปาไม ปลูกไมกินได ไมใชสอย 
 และเอามาทำเช้ือเพลิง รวมท้ังปลูกไมยืนตน 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
- เวลาสำหรับงานใน 
 แปลงลดลง เนือ่งจาก 
 แบงเวลาชวยเหลือ 
 สังคมคอนขางมาก 
- มีการทำบัญชี 
 ครัวเรือน แตไม 
 ชัดเจนและไม 
 ตอเน่ือง 
- ไมมีการทำบัญชี 
 ฟารมอยางเปน 
 ระบบ 
 

 

สรุปจุดเดน 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- โดดเดนในเร่ืองการขยายผลและความเปน 
 ผูนำ มีจิตอาสา และบริการ 
- มีกิจกรรมภายนอกเดน ใหความสำคัญกับ 
 สวนรวมและเยาวชน  
- อทุศิเวลาใหเกษตรกรรายอ่ืน โดยเปนวทิยากร 
 ใหความรู รวมทั้งเปนประธานหลายกลุม 
- มีการถายทอดความรูใหนักศึกษามาฝกงาน 
 ปละ 10 คน เปนเวลา 5 วัน 
- มีการขยายองคความรูสูภายนอก 
- มกีารประสานงานกบัหนวยงานอืน่ๆ ใหเขามา 
 สนับสนุน  
- มกีารประสาน ธกส. ใหเกษตรกรปลูกไมยนืตน 
 เปนไมมรดกใหลูกหลาน 
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ความภาคภูมิใจ 
 - เคยไดรับรางวัลชมเชยของหนวยงาน       
กรมสงเสริมการเกษตร 
 - เปนหมอดินอาสา 
 - ความสำเร็จในชีวิตในการนอมนำแนว 
พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว         
มาประยุกตใช ในการทำไรนาสวนผสมเกษตร
ทฤษฎใีหม ในพืน้ทีด่นิเปรีย้ว ดวยการปลกูพชืผกั 
ไมผล และชุดบอเลี้ยงปลา เล้ียงหอยขม เพื่อให
สามารถมีพืชผักขายไดตลอดป  

นายดำ  หะยะมิน   
อายุ  56  ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 6 
ที่อยู บานเลขที่ 52/3  หมู 6  
บานพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ   
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   
96000 
โทร.  089 258 4172  
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   2  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางพรพรรณ  หะยะมิน   



25การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

การประกอบอาชีพ 
 - ทำนาผักบุง ปลูกไมผล เลี้ยงปลา เลี้ยงหอยขม 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 30 ไร  
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 1 คน มีการจางแรงงาน 6 คน/ป 
 - มีแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - มีการผลิตปุยบางสวนใชเอง และซื้อสารกำจัดศัตรูพืชบางสวน แตยังคงใชปุยเคมี 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ขาวโพด 2 ไร  รายได 10,000 บาท/ป   
 - ถั่วเขียว 2 ไร รายได 5,000 บาท/ป 
 - ปลูกมะพราว 60 ตน, มะนาว 40 ตน, เงาะ 20 ตน, ยางพารา 200 ตน 
 - เลี้ยงปลาชอน ปลาสลิด ปลาหมอ ปลาดุก ปลานิล จำนวน 9 ไร รายได 50,000 
บาท/ป 
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - แหลงนำ้ทีใ่ชในการทำการเกษตร มนีำ้ฝนไมเพยีงพอ,  มรีะบบชลประทาน, มสีระน้ำ 
ขนาด 20x30x1.5 เมตร  จำนวน 1 บอ ใชไมเพียงพอ และมีคูน้ำ 4x1.68x1.5 เมตร 
 - ไดทำฝายกันน้ำในคลอง และใชเคร่ืองสูบน้ำจากชลประทาน เม่ือมีปญหาน้ำ        
ไมเพียงพอ 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำ คือ มีชลประทานขุดคลองใหเปนประจำ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินเปรี้ยว จึงไดปรับปรุงดินโดยใชหินปูนฝุน, ปูนขาว,      
ปุยพืชสด, ปุยหมัก, ปุยน้ำชีวภาพ และปุยคอก 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน  โดยการนำวัชพืชมาทำปุยหมักและคลุมดิน 
 - รวมปลูกตนไมสองขางทางในหมูบาน  
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มหีนีส้นิ จำนวน 40,000 บาท จากการกูเงนิ ธ.ก.ส. เพือ่ลงทนุในการเล้ียงกุงกลุาดำ 
 - ทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวและกับขาวบริโภค และซ้ือเพียงบางสวน 
 - มีรายไดเสริมจาก การทำสุราขาวชุมชน  จำนวน 25,000 กวาบาท/ป 
 - มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเกื้อกูลสังคม โดยการชวยเหลือเกษตรกร
ขางเคียงในการประกอบอาชีพปลูกผัก 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา     
พิกุลทองฯ รวมทั้งไปดูงานนอกพื้นท่ี 
 - หลักธรรมในการดำเนินชีวิต  กลาวคือ ปฏิบัติตามแนวทางคำพอสอนของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชน เรื่องความเพียร, ระเบดิจากขางใน, พยายามอดทน
จนประสบความสำเร็จ,  ความสามัคคี, ประหยัด,  ความเสียสละ และไมเอาเปรียบผูอื่น 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาประมง, 
ดานการบริหารจัดการท่ีดินและน้ำเพ่ือการเกษตร “ทฤษฎีใหม”, ดานการวางแผน
อนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการพัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน และดานการ
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในพ้ืนที่ตนเอง ทำการ
เกษตร ปลูกผัก ปลูกไมยืนตน และเลี้ยงปลา 
 - มีปญหา-อุปสรรคในการประกอบอาชีพ คือ  ในหนาแลง บางปน้ำไมพอใชในการ
ทำเกษตร พื้นที่เปนนาลุมต่ำ น้ำทวม ทำใหพืชผักเสียหายหมด 
 - ความรูและตัวอยางที่ทานไดรับจากศูนยศึกษาฯ ไมเพียงพอ ตองการความรูใน
ดานประมง โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาแบบพัฒนา และตองการไดรับฝกอบรมจาก      
หนวยงานตางๆ เพิ่มข้ึน จะไดนำมาประยุกตใชในการทำงานในพ้ืนที่ 
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ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

สรุปจุดเดน 

- ผลผลิตไมหลากหลาย 
- ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
 
- มีปญหาแรงงาน  
 ภรรยาปวย จงึทำงาน 
 ไดไมเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขยายผลสูภายนอก 
 ไดไมมาก 

- เนนปลูกผักบุง โดยไดรับคำแนะนำจาก 
 ศูนยศึกษาฯ  และใหพันธุผักบุงมาปลูกใน 
 แปลงนา ทำใหมีรายไดหลัก 
- เดิมดินเปร้ียว ไดรับความรูจากศูนยศึกษาฯ  
 มาปรบัปรงุดนิ โดยใชปนูฝุน-ปนูขาว-พชืปุยสด 
- มีการวางแผนการใชน้ำอยางประหยัด และ 
 เปนระบบ โดยการสูบน้ำไปพักไวแตละแปลง  
 เมื่อตองการหยุดพักการปลูกผักบุง ซึ่งเปน 
 ประสบการณจากการทำฟารมเลี้ยงกุง 
- มีแผนการผลิต เพื่อใหมีรายไดออกมาอยาง 
 ตอเนื่อง 
- เก็บพันธุไวใชเอง 
- สามารถถายทอดความรูสูผูอื่นไดดี 
- มกีารรวมกลุมในการทำการเกษตร สรางรายได 
 ใหกับเพื่อนบาน  
- มีการขยายผลการปลูกผักบุงสู เกษตรกร  
 จำนวน 3 ราย  ยึดเปนอาชีพได 
- สามารถชักชวนเพื่อนบานมารวมกันทำ 
 กิจกรรม การปลูกพืชเพื่อเปนรายไดของ 
 ครอบครัว 
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ความภาคภูมิใจ 
 - ไ ด รั บ ร า ง วั ลกลุ ม เ กษตรกรป ลูกผั ก      
ปลอดสารพิษดีเดน ของหนวยงานศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอนฯ 
 - เปนวิทยากรประจำศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ถายทอดองคความรูดานการทำเกษตร
ทฤษฎีใหม และองคความรูดานการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ 
 - เปนประธานกลุมออมทรัพยบานปรือวาย 
ประธานกลุมกองทุนฌาปนกิจหมูบาน กรรมการ
กองทุนเงินแกไขปญหาความยากจน กรรมการ
วดัหนองบอน และกรรมการโรงเรียนบานปรอืวาย  
 - นอมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาประยุกตใชจนประสบความสำเร็จ  
โดยไดรับรางวัลในหลายๆ ดาน กลาวคือ  
  1) ไดรบัรางวัลกลุมปลูกผกัปลอดสารพิษ 
ดีเดน จากงานนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหามหาราชินี เมื่อป 2552 

นายเชาว  อินทศรี 
อายุ  69 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 4 
ที่อยู บานเลขท่ี 177/1 หมู 4  
บานปรือวาย ตำบลเขาหินซอน  
อำเภอพนมสารคาม   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120  
โทร.  086 020 5352  
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   3  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางเชา  อินทศรี   
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  2) รางวัลเกษตรกรดีเดน ในงาน “ตามรอยเทาพอสูสวนพอเพียงท่ีเขาหินซอน”  
ป 2553 ของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 
  3)  ไดรับการคัดเลือกใหนำผลผลิตทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
  4)  เปนวิทยากรถายทอดความรูใหกับเกษตรกร นิสิต นักศึกษาที่สนใจ           
ดานการเกษตรทฤษฎีใหม และการปลูกผกัปลอดสารพิษ  
 
การประกอบอาชีพ 
 - ทำเกษตรทฤษฎีใหม และปลูกผักปลอดสารพิษ 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 7 ไร 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 2 คน  
 - มีการวางแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - ผลิตปุยใชเองทั้งหมด, ไมใชปุยเคมี, ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชใชเอง และมีรถไถ       
เดินตามเปนเครื่องจักรในการผลิต 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และสุพรรณบุรี  พื้นที่ 3 ไร  ผลผลิต 500 กก./ไร  
เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป (ใชบริโภคในครัวเรือน) 
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 - ปลูกไผตง มะมวง มะพราว สมโอ มังคุด บริเวณหัวไรปลายนา (ใชบริโภค        
ในครัวเรือน)     
 - ปลูกผัก เชน ชะอม โหระพา กะเพรา แมงรัก บวบ มะเขือ ไผตง ซึ่งสามารถ      
เก็บผลผลิตไดตลอดทั้งป  รายได 111,976 บาท/ป 
 
การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - ใชน้ำฝนทำการเกษตรแตยังไมเพียงพอ ทั้งนี้ มีการขุดสระน้ำในไรนา ขนาด 
2,000 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 สระ เพื่อรองรับน้ำ 
 - มีการวางแผนการใชน้ำโดยการเลือกปลูกพืชที่มีอายุนอย และไมตองการน้ำมาก, 
มีการสลับการใชน้ำ 2 แหง ปลูกหญาแฝกและไมยืนตนตามคันสระเพื่อปองกันการ
ชะลางพังทลายของหนาดิน 
 - มีการดูแลบริเวณขอบบอไมใหรก กำจัดวัชพืช และขุดลอกบอไมใหตื้นเขิน 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสมกับการ
ปลูกผักชนิดตางๆ เนื่องจากการใชปุยหมัก ปุยพืชสด และน้ำหมักชีวภาพปรับปรุงบำรุง
ดินอยางสม่ำเสมอ  อีกท้ังมีการปลูกพืชหมุนเวียน และปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน  
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน โดยการนำเศษฟางขาวมาคลุมแปลงผัก,         
นำเศษไมในพ้ืนท่ีการเกษตรมาเผาถานสำหรับหุงตมอาหารในครัวเรือน, นำตนถ่ัวเหลือง 
ตนขาวโพดมาทำปุยหมักสำหรับใชในแปลง และนำสมุนไพรพื้นบานมาผลิตสาร       
ไลแมลง 
 - รวมกับชาวบานรณรงคปลูกไมยืนตน และปลูกตนสบูดำบริเวณริมถนนในพื้นท่ี
หมูบาน และรวมกิจกรรมวันรณรงคการปลูกหญาแฝกประจำปของศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนฯ เพื่ออนุรักษทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ำ 
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 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการผลิตเช้ือเพลิงใชเอง โดยการใชเศษไมตามแปลงเกษตรมาเผา
เปนถานสำหรับใชในครัวเรือน แตยังมีความจำเปนตองซื้อเชื้อเพลิงบางสวน 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไมมภีาระหนีส้นิ มเีงนิออมจากออมทรัพยหมูบาน และมกีารทำบญัชรีายรบั-รายจาย 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอทั้งป ในสวนของกับขาว          
ยังตองซื้อบางสวน 
 - มสีวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลอืเกือ้กลูสงัคม โดยเปนประธานกลุมออมทรพัย 
บานปรือวาย, เปนประธานกองทุนฌาปนกิจหมูบานปรือวาย, เปนกรรมการกองทุนเงิน
แกไขปญหาความยากจน, เปนกรรมการวัดหนองบอน และเปนกรรมการโรงเรียน        
บานปรือวาย   
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม อาทิเชน  
  1) การเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใหมๆ จากศูนยศึกษาการพัฒนา          
เขาหินซอนฯ อยางสม่ำเสมอ 
  2)  ศึกษาจากหนังสือ นิตยสารการเกษตร ทีวี และวิทยุเปนประจำ  
  3)  ศึกษาดูงานจากหนวยงาน และบานเกษตรกรท่ีประสบความสำเร็จเพื่อนำมา
ปรับใชในพื้นที่ของตนเอง 
 - ใชหลักธรรมในการดำเนินชีวิต กลาวคือ  
  1) ความสามัคคี : มีสวนรวมในการพัฒนาหมูบานจนไดรับรางวัลเปนหมูบาน        
ดีเดนระดับจังหวัด 
  2)  ประหยัด : รูจักใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย และรูจักออม 
  3)  เสียสละ : สละเวลาชวยเหลือสังคมทุกครั้งที่มีโอกาส และรวมวางแผน       
การดำเนินงานของหมูบาน  
  4)  ความขยันหมั่นเพียร : ตั้งใจทำงานโดยใชแรงงานในครัวเรือน 2 คน วางแผน
การปลูกพืชใหเหมาะสมกับแรงงาน ไมตองจาง  
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการบริหารจัดการ
ที่ดินและน้ำเพ่ือการเกษตร “ทฤษฎีใหม”, ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบ
ผสมผสาน, ดานการพัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน และดานการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาประยุกตใชในชีวิต ดังนี้  
  1) ดานการบริหารจัดการน้ำ : มีการปลูกพืชที่ใชน้ำนอยในฤดูแลง ปลูกพืชตาม
ฤดูกาล 
  2)  ดานการปรบัปรงุบำรงุดนิ : ใชปุยหมกัหรอืปุยชวีภาพตลอดระยะเวลาการปลูกพชื 
  3)  ดานวิชาการ : ผลิตปุยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ สมุนไพรไลแมลงไวใชเอง
ในครัวเรือน 
  4)  ดานการพัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน : มีการรวมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
ภายในหมูบาน และผลิตผลิตภัณฑสำหรับใชในครัวเรือน เชน น้ำยาลางจาน น้ำยา 
ปรับผานุม น้ำยาซักผาฯลฯ 
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  5) ดานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : มีการผลิตพืชผัก  
ผลไม ไวบริโภคในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคก็นำมาจำหนาย รายไดจากการจำหนาย
เก็บไวเปนเงินออมสำหรับครอบครัวไวใชยามจำเปน 
 - มีปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพในบางสวน เชน วัสดุที่ใชในการผลิต 
อาทิ ขี้เถาแกลบหายาก รำละเอียดและกากน้ำตาลมีราคาแพง ทำใหตนทุนการผลิต 
ปุยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพมีราคาสูงขึ้น 
 - ความรูและตัวอยางท่ีไดรบัจากศูนยศกึษาฯ ควรมีการตอยอดความรูดานพืชสมุนไพร     
ในการขบัไลแมลงใหมากชนดิ และหลากหลายสายพนัธุ รวมทัง้คุณสมบตัขิองแตละชนดิ 
เพื่อใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

สรุปจุดเดน 

- การผสมผสาน 
 ระหวางพืช และ 
 ปศุสัตวยังมีนอย 
 
 
 
 
 
- ควรใชแฝก 
 ในการอนุรักษดิน 
 และน้ำ 
- ควรปลูกไมใชสอย 
 ใหหลากหลายชนิด  
 (เนนยูคาลิปตัส) 
- ควรนำพลังงาน 
 ดานตางๆ มาใช 
 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- ทำเกษตรทฤษฎีใหม เนนการปลกูผกัปลอดสารพิษ 
- มีการผลิตเพ่ือบริโภคเพียงพอ และเหลือเพ่ือ 
 จำหนาย 
- พยายามใชพื้นที่อยางเต็มประสิทธิภาพ เชน  
 การปลูกขยายพันธุหญาแฝกริมถนนในฟารม 
- ทำบัญชีตนทุนแยกเปนชนิด 
- มีความเปนอยูอยางพอเพียง 
- ความอุดมสมบูรณของแปลงคอนขางดี 
- เนนเกษตรอินทรีย ไมใชสารเคมี 
- ปลูกไมใชสอย 
- รวมกลุมกันขาย และการบริหารจัดการกลุม 
 เขมแข็ง 
- วางแผนการปลูกพืชผักเหมาะสม 
- มีการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดในฤดูแลง 
- เปนผูนำ รวมกลุมการผลติไดด ีสามารถกำหนด 
 ราคากับผูรับซื้อ ทำใหมีรายไดตอเนื่อง และ 
 ยั่งยืน 
- เปนผูนำการจัดการกลุมปลูกผัก สามารถ 
 รวมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 23 ราย  
 ใหผลิตตามความตองการของตลาดได 
- ตั้งใจพัฒนาตนเอง และกลุมปลูกผักใหดีขึ้น 
- รูจักผลิตตามกลไกตลาด 
- ใฝหาความรูใหมๆ จากหนวยงานราชการ  
 สามารถถายทอดจากรุนสูรุน 
- ใชการตลาดนำการผลิต 
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ความภาคภูมิใจ 
 - เคยไดรับรางวัลชมเชยดานประชาชนท่ัวไป  
ในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ในโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ“80 พรรษา 
ปวงประชาเปนสุขศานต” ของสำนักงาน กปร. 
และรางวัลผูนำการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ดีเดนแหงป 2550 ของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย รวมท้ัง รางวัลชนะเลิศ       
การประกวดปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของบริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 - เปนวิทยากรบรรยายประจำศูนยเรียนรู 
ตัวอยางความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ         
ดานเกษตรผสมผสานใหกับนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนผูสนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาว     
ตางประเทศ, เปนวิทยากรใหความรูดานการ
อ นุ รั กษ ดิ นและน้ ำของกรมพัฒนาที่ ดิ น ,        

นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ  
อายุ  58  ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
ที่อยู บานเลขที่ 94 หมู 2   
บานปาไผ ตำบลแมโปง   
อำเภอดอยสะเก็ด   
จังหวัดเชียงใหม 50220 
โทร.  086 189 9197   
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   3  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางมาลี  มรกตวิจิตรการ  
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เปนวิทยากรประจำของสำนักงานสหกรณจังหวัดลำพูน และเปนวิทยากรรับเชิญบรรยาย
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามสถานท่ีตางๆ  รวมท้ังเลาประสบการณ ภูมิปญญาทองถ่ินสู
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
จังหวัดพะเยา อีกทั้งเปนวิทยากรเกษตรกรในศูนยการบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลแมโปง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม   
 - ดำรงตำแหนงชวยเหลืองานสังคม ไดแก หมอดินอาสาประจำตำบลแมโปง,       
ครูเกษตรของโครงการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณสงเสริมลูกคาพักชำระหน้ี, 
กรรมการศูนยการบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแมโปง,       
ที่ปรึกษาผูนำชุมชนทั่วไปเก่ียวกับการผลิตทางการเกษตร ไดแก ปลา กบ สุกร ปุยหมัก
และปุยน้ำชีวภาพ, ท่ีปรึกษาใหกับคนในชุมชนในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนที่ปรึกษาของเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมสรางสรรคประโยชน      
ใหกับสังคม, กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาของสถาบันภาคเหนือ  
และคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานประมง 
 - ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ทำให
ครอบครัวมีความเปนอยูดีขึ้น เกิดความยั่งยืนอยางแทจริง ไดมีโอกาสแบงปนและ
ถายทอดประสบการณการดำรงชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกบัสงัคม สงผลให 
เกิดตัวอยางที่เปนรูปธรรม จุดประกายแนวความคิดสูการนำไปปฏิบัติ ในหลายๆ 
ครอบครัว และชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรผสมผสาน 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 6 ไร 3 งาน 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 5  คน 
 - มีแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - ผลิตปุยและสารกำจัดศัตรูพืชใชเองทั้งหมด  และไมมีการใชปุยเคมี 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกแบบเกษตรผสมผสาน ไดแก ไผหวาน มะมวง มะพราว กลวยน้ำวา ขนุน 
และไมสัก ในพื้นที่ 3 ไร  รายได 3,000 บาท/ป  
 - เลี้ยงไกพื้นเมือง 60 ตัว, สุกร 60 ตัว, เปดเทศ 40 ตัว และโคพื้นเมือง 4 ตัว ใน
พื้นที่ 1.5 ไร รายได 250,000 บาท/ป   
 - เลี้ยงปลาดุก 2,000 ตัว, ปลานิล 4,000 ตัว และกบ 1,000 ตัว ในพื้นที่ 1.5 ไร  
รายได 150,000 บาท/ป 
 - ปลูกเห็ดนางฟา, เห็ดนางรม และเห็ดหอม รายได 15,000 บาท/ป 
 
การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - มีระบบชลประทาน และมีสระน้ำขนาด 10x20x3.5 เมตร  จำนวน 1 สระ และ
ขนาด 2x3x2 จำนวน 2 สระ  ปริมาณน้ำใชในการทำการเกษตรจึงเพียงพอ 
 - ขุดสระกักเก็บน้ำไวใชในพื้นท่ี ขุดรองน้ำในพื้นท่ีและรอบบริเวณพื้นที่ ในฤดูฝนใช
ประโยชนจากน้ำฝนรวมกับน้ำจากระบบชลประทาน และในฤดูแลงใชประโยชนจากน้ำ
ในสระรวมกับน้ำจากระบบชลประทาน 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำ โดยทำฝายชะลอการไหลของน้ำในพื้นที่ จำนวน 2 แหง และ
ปลูกหญาแฝกบริเวณขอบรองน้ำ และรอบขอบสระเพ่ือปองกันการพังทลายของดิน 
ทำใหโครงสรางรองน้ำแข็งแรงไมพังทลายเปนอุปสรรคตอการไหลของน้ำ ตลอดจน         
มีการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชตางๆ 
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 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินรวนดำปนทราย มีความอุดมสมบูรณของธาตุอาหาร 
ในดิน และไดมีการปรับปรุงดินโดยนำเศษหญา วัชพืช และใบไมแหงในแปลงมาผลิต 
ปุยหมัก และนำเศษพืชผัก ผลไมมาผลิตปุยน้ำชีวภาพ, ปลูกพืชผสมผสานและปลูกพืช
ตระกูลถั่ว (ถั่วพรา) สลับหมุนเวียนบำรุงดิน, นำปุยคอกจากมูลสัตวมาบำรุงตนพืชและ
ปรับปรุงดิน  และนำหญาแฝกมาปลูกในพื้นท่ีตามขอบลำเหมืองและขอบสระ 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มกีารนำวสัดเุหลือใชมาใชใหเกดิประโยชน โดยการนำเศษหญา วชัพชืและใบไมแหง 
ในแปลงมาผลติปุยหมักและคลมุดนิ, ใชเศษพชืผกัและผลไมมาผลติปุยนำ้ชวีภาพ, ตดัแตง 
กิ่งไมในพ้ืนที่มาเปนเช้ือเพลิงนึ่งกอนเห็ด และนำกอนเห็ดเกามาใสบำรุงตนไมในพ้ืนที่, 
นำเศษตนพชืมาทำเปนอาหารสตัว ไดแก นำตนถัว่ลสิงหลงัจากเกบ็ผลผลติมาเปนอาหาร       
โคพื้นเมือง  และใชประโยชนจากมูลสุกรในการผลิตกาซชีวภาพ 
 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน โดยการรวมกับ
ชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไม ประกอบดวย การปลูกปา 
ชมุชนและสงเสรมิการปลกูหญาแฝกในชมุชน  รวมกบัหนวยงานปองกนัไฟปาของกรมปาไม 
ในการรณรงคไมเผาใบไมแหงและนำมาใชประโยชนในการผลิตปุยหมัก 



40 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการผลิตเชื้อเพลิงใชเองบางสวน โดยใชพลังงานเชื้อเพลิงในการ   
หุงตม และใชประโยชนจากมูลสุกรผลิตกาซชีวภาพ 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 1,500,000 บาท จากการกูเงิน ธ.ก.ส. เพื่อซื้อที่ดินขยายกิจกรรม  
และมีเงินออมกับธนาคารชุมชน และกองทุนเงินลาน 
 - ทำบัญชีรายรับ-รายจาย   
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหซื้อขาวและกับขาวบริโภคเพียงบางสวน 
 - มีรายไดเสริมจากภรรยา ในการประกอบอาชีพพนักงาน ธ.ก.ส.  จำนวน 400,000 
บาท/ป 
 - มีสวนรวมเปนผูนำทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคมโดยสวนรวม  โดยเปนครูเกษตร
ของโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณสงเสริมลูกคาพักชำระหน้ี, กรรมการ
ศูนยการบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแมโปง, ที่ปรึกษาผูนำ
ชุมชนทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร ไดแก ปลา กบ สุกร ปุยหมักและปุยน้ำ
ชวีภาพ, เปนทีป่รกึษาใหกบัคนในชุมชนในการดำเนินชีวติตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และเปนที่ปรึกษาของเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมสรางสรรคประโยชนใหกับสังคม, 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาของสถาบันภาคเหนือ และเปน
คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานประมง 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา       
หวยฮองไครฯ จากสถาบันการศึกษาตางๆ จากการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ
จากคณะแขกผูมาเยี่ยมชมกิจกรรมที่บาน คณะผูเขารับการฝกอบรมกรณีไดรับเชิญไป
บรรยายนอกสถานที่ จากองคกรเครือขายดานการเกษตรตางๆ และศึกษาหาความรู
จากสื่อ ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ และเอกสารเผยแพรทางวิชาการตางๆ 
 - หลกัธรรมในการดำเนนิชวีติ  มดีงันี ้ความเพียรและอดทน มุงม่ัน ทำความรูจกัส่ิงที ่
จะดำเนินการ ทำดวยใจรัก ดวยความขยันพากเพียร ไมทอถอยตออุปสรรค แมจะ   
เคยลมแตไมทอ พยายามแกไขปญหาตางๆ อยางมีสติ อยางเปนข้ันตอน เพ่ือใหสามารถ
บรรลุผลสำเร็จไดอยางแทจริง, ใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
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อาชีพ, ระเบิดจากขางใน มีใจรักและความตองการอยางแทจริงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ 
โดยมุงมั่นแนวแน และมีความเสียสละและรูจักการให ใหสิ่งของและใหองคความรู         
ใหแนวคิด ใหแนวทางปฏิบัติการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แบงเวลาชวยเหลือสังคม สงเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนซ่ึงเปนกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต มีแนวคิดแนวปฏิบัติ และมีกิจกรรมท่ีดี     
ก็จะเกิดคุณประโยชนอยางมหาศาล 
 
การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการ
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดานการพัฒนาศักยภาพปราชญชุมชนและ
แหลงเรียนรู 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในชีวิต 
  1) ดานการบริหารจัดการน้ำ 
   นำความรูมาพัฒนาวางแผนการใชน้ำในพื้นที่ใหเพียงพอตอการดำเนิน
กิจกรรมตางๆ โดยอาศัยความเหมาะสมกับฤดูกาลและปริมาณน้ำจากแหลงตางๆ ที่มี
ในแตละป และคำนึงถึงการบำรุงรักษาแหลงน้ำ ระบบจัดสงน้ำ เชน การปลูกหญาแฝก
ตามแนวขอบสระและลำเหมือง เปนตน 
  2)   ดานการปรับปรุงดิน 
   นำความรูมาพัฒนาวางแผนการดำเนินกิจกรรมตางๆใหเปนประโยชนตอการ
อนุรักษและปรับปรุงดินไดแกการทำปุยหมักจากเศษหญา  วัชพืช ใบไมแหงและมูลสัตว  
การทำปุยน้ำชีวภาพจากเศษพืชผักผลไม การทำสารสกัดจากสมุนไพรปองกันกำจัด  
ศัตรูพชื 
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  3) ดานวิชาการเกษตร 
   นำความรูดานการเกษตรมาพัฒนากิจกรรมการเกษตรตางๆใหสอดคลองและ
เกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกัน  
  4) ดานการพัฒนาปศุสัตว 
   นำความรูดานปศุสัตวมาดำเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี ไดแก การเล้ียงสุกร (ผลิตลูก
สกุร เลีย้งสกุรขนุและสุกรแมพนัธุ) โดยวธิธีรรมชาติ เชน หมหูลมุ เปนตน และการตอยอด 
การใชประโยชนจากกิจกรรมดานการเลี้ยงสุกร ประกอบดวย การทำกาซชีวภาพจาก
มูลสุกร เลี้ยงไกพื้นเมือง เลี้ยงเปดเทศ และเลี้ยงโคพื้นเมือง 
  5) ดานการพัฒนาประมง 
   นำความรูมาดำเนินกิจกรรม ไดแก การเลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย 
และปลาแรด) การเพาะเล้ียงกบและการขยายพันธุกบ (กบนาและกบบูลฟล็อก) ฯลฯ 
  6) ดานการวางแผนการอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน 
   นำความรูมาบริหารจัดการน้ำและดินในพื้นที่รวมกัน เกื้อกูลประโยชนตอกัน  
วางแผนการใชน้ำจากแหลงน้ำตางๆ ใหเพียงพอ และจัดการอนุรักษดินโดยการใช     
ปุยหมัก ปุยน้ำชีวภาพ และการปลูกหญาแฝก 
  7) ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำความรูที่ไดรับมาประยุกต 
ใชดังนี้ 
   7.1) การรูจักความพอประมาณ โดยรูจักประมาณตนในการลงทุน         
พึงประมาณตนใหรูตนทุนชีวิตของตน คือทำอะไรที่พอดีกับความตองการทั้งของตนเอง
และครอบครัว 
   7.2) การมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เชน การลงทุน
ทำกิจกรรมใดๆ ตองรูวัตถุประสงคของการดำเนินกิจกรรมกอน รูรายละเอียด ดูความ
เหมาะสม แลวจึงวางแผนการผลิต ตลอดจนคำนึงถึงการเก้ือกูลประโยชนของแตละ
กิจกรรม เชน การใชวัสดุเหลือใชในครัวเรือน หลังการเก็บเกี่ยวและหลังการกำจัดวัชพืช 
มาผลิตปุยหมัก ปุยน้ำชีวภาพ นำมูลสุกรมาผลิตกาซชีวภาพใชในการหุงตมและใชเปน
ปุยคอกบำรุงตนไมในพื้นท่ี การนำน้ำถายจากบอเลี้ยงกบถายสูบอเล้ียงปลาดุก เปนตน 
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   7.3) การมีภูมิคุมกันที่ดี คือ การลดความเส่ียงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับการ
ดำเนินกิจกรรม เลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายผลิตหลายรุนเพื่อใหมีรายไดตลอดท้ังป 
และรับประทานทุกอยางที่ผลิตเพื่อลดคาใชจายในครัวเรือน 
   7.4) ดานความรู โดยตองรูจริง รูอยางถูกตอง ถูกวิธีและพยายามเสาะหา 
ความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอตามโอกาสความเหมาะสม ที่สำคัญตองนำภูมิปญญาทองถ่ินมา       
รวมผสมผสานในการดำเนินกิจกรรม 
   7.5) ดานคณุธรรม ดำเนนิชีวติดวยความเพียร อดทนมุงม่ัน ไมเบยีดเบยีนใคร 
รูจักการให  รูจักเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม 
  8) ดานการพัฒนาศักยภาพปราชญชุมชนและแหลงเรียนรู   
   ไดเรียนรูทกัษะการเปนวิทยากรที่ดีนำมาใชพัฒนาตนเอง 
   - ปญหา-อุปสรรคในการประกอบอาชีพ  มีบางเล็กนอย ในเรื่องของการ
ตลาดและราคาผลผลิตที่ไมแนนอน 
   - ความรูและตัวอยางท่ีไดรับจากศูนยศึกษาฯ นั้น  เพียงพอสำหรับการ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

สรุปจุดเดน 

- สภาพพ้ืนที่แออัด 
 เกินไป  โดยเฉพาะ 
 จุดเล้ียงสัตวทั้งปลา 
 และหมู  
- แปลงไมผลผสมผสาน 
 ยังไมเปนรูปธรรมที่ 
 เดนชัด  
 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- มีผลผลิตหลากหลายท้ังพืชและสัตว โดยมี 
 จุดเดนในการเล้ียงปลาดุก เพื่อขายบอตกปลา 
- มีจิตสาธารณะในการเปนวิทยากร 
- มหีลกัปรชัญาในชีวติทีส่ามารถเปนตวัอยางได 
- มีการวางแผนและการจัดการน้ำที่เดนชัด   
 มีการอนุรักษน้ำโดยขุดบอ คลอง และปลูก 
 หญาแฝก 
- มีการใชน้ำเหมาะสมอยางรูคุณคา และเกิด 
 ประโยชนสงูสดุ โดยใชนำ้จากบอปลาไปใชทำปุย  
- ปลกูไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เชน ไมสกั   
 ซึ่งไมคอยเห็นในแปลงเกษตร  
- การถายทอดความรู ขยายผลเห็นเปน 
 รูปธรรมชัดเจน  เชน มีผูมาฝกงาน ดูงาน  
- มีการคิดตอยอดในการพัฒนาอาชีพของ 
 ตนเอง เชน การเลี้ยงปลาดุกใหมีขนาดใหญ 
 เพ่ือธุรกิจการตกปลา  
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ความภาคภูมิใจ 
 - ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเกษตรกรดีเดน 
สาขาสหกรณประมงอาวคุงกระเบน จากศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
 - เปนหมอดินอาสา และเปนวิทยากรศูนย
เรียนรูการเกษตร 
 - เปนวิทยากร เร่ืองการเลี้ยงกุงขาวแบบ
ครบวงจร (เล้ียง–จับขาย), เปนประธานสหกรณ
ประมงอาวคุงกระเบน, เปนกรรมการสหกรณ
การเกษตรทาใหม และเปนประธานกลุมผูใชน้ำ
อาวคุงกระเบน 
 - นอมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาประยุกตใชในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายดำรง  เสนาะสรรพ 
อายุ  63 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 4 
ที่อยู บานเลขท่ี 47/1 หมู 7  
บานทาแคลง ตำบลสนามไชย  
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุรี 22170 
โทร.  089 099 0414 
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   2  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางยะ  เสนาะสรรพ 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำประมงการเล้ียงกุงขาวระบบชลประทาน 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 50 ไร 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 2 คน มีการจางแรงงาน 10 คน/ป 
 - ผลิตปุยใชเองทั้งหมด, ไมใชปุยเคมี และมีเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต เชน เครื่องตี
อากาศ, เคร่ืองใหอาหารกุงระบบอัตโนมัติ 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวพันธุนวลขาว พื้นท่ี 5 ไร ผลผลิต 800 กก./ไร เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป         
(ใชบริโภคในครัวเรือน) 
 - ปลูกยางพารา พื้นที่ 7 ไร ผลผลิต 1,700 กก./ป สามารถกรีดไดทั้งป รายได 
100,000 บาท/ป 
 - เลีย้งกุงดำ จำนวน 150,000 ตวั พืน้ท่ี 2.5 ไร ผลผลติ 1,657 กก./บอ เก็บผลผลิต 
2 ครั้ง/ป  รายได 166,000 บาท  
 - เลี้ยงกุงขาว จำนวน 210,000 ตัว พื้นที่ 2.5 ไร ผลผลิต 3,000 กก./บอ         
เก็บผลผลิต 2 ครั้ง/ป  รายได 200,000 บาท 
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - ใชน้ำจากชลประทานน้ำเค็ม ซึ่งเพียงพอตอความตองการ 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำโดยการชวยกันกำจัดสาหรายและวัชพืชในคลองสงน้ำ และ
บริเวณคันคลองสงน้ำอยางสม่ำเสมอ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินทรายปนเปลือกหอย ทั้งนี้ ไดใชดินเลนนากุงปรับปรุง
กายภาพและเคมีของดิน 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - ปลูกฝาดในบอพักเลน ซึ่งตนฝาดสามารถขึ้นในน้ำเค็มได เนื้อไมนำมาทำเปนไม
ใชสอยได ใหรมเงาเพ่ือลดความรอนของแสงแดด และชวยเพิม่กาซออกซิเจน นอกจากน้ี 
ดินเลนนากุง มีธาตุอาหารหลักและรองเสริมในระดับที่เปนประโยชน สามารถนำมา
ปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อปลูกพืชผัก ผลไมได 
 - มีสวนรวมในการดูแลปาไม การใชประโยชนในพื้นที่โดยรอบบริเวณการเล้ียงกุง 
 ดานพลังงานทดแทน 
- ไมไดมีการผลิตเชื้อเพลิงใชเองภายในครอบครัว  
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 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สินและเงินออมจากสหกรณประมงอาวคุงกระเบน และมีเงินออมจากกองทุน
หมูบาน แตขาดการทำบัญชีรายรับ-รายจายภายในครัวเรือน 
 - มีการผลิตขาวเพียงพอตอการบริโภคตลอดท้ังป ในสวนกับขาวยังตองซื้อบางสวน 
 - มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคม โดยเปนประธานกลุมผูใชน้ำ
ระบบชลประทานน้ำเค็ม, เปนประธานสหกรณประมงอาวคุงกระเบน และเปนกรรมการ
สหกรณการเกษตรทาใหม 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม เชน ศึกษาดูงานการเล้ียงกุงที่
ประเทศเวียดนามและญี่ปุน และศึกษาดูงานจากศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
 - ใชหลักธรรมในการดำเนินชีวิต กลาวคือ  
  1) ความเพียร : ตัวเกษตรกรเคยขาดทุนจากการลงทุนเลี้ยงกุงกุลาดำ ทำใหมี
หน้ีสินลนพนตัว แตก็ยึดม่ันในแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จึงลงทุนเลี้ยงกุงขาว
อีกคร้ัง ผลจากความเพียรพยายามศึกษาหาความรูจนประสบความสำเร็จ ทำใหสามารถ
ฟนตัวได 
  2) ความเสียสละ : การอุทิศตนเอง เพื่อความกาวหนาของสหกรณประมง และ
ความสงบสุขของสมาชิก ทำใหสหกรณกาวหนาเรื่อยมาเปนลำดับจนถึงปจจุบัน จนได
รับความไววางใจจากสมาชิกใหทำหนาที่ประธานสหกรณหลายสมัย 
  3)  คอยเปนคอยไป : ผลจากการขาดคุณธรรมขอนี้ ทำใหตองเปนหนี้สิน         
เพราะเช่ือคำพูดของบุคคลอื่น เมื่อยึดมั่นในคุณธรรมขอนี้ ทำใหพินิจตรึกตรองความคิด
และการกระทำละเอียดรอบคอบมากข้ึน ทำใหสามารถปลดเปล้ืองหน้ีสินไดเปนลำดับ
เรื่อยมา 
 
การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ เรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการพัฒนาประมง และดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาประยุกตใชกับการประกอบอาชีพ       
โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่ศูนยฯ ทุกขั้นตอนของการผลิต ทำใหไดกุงที่มี
คุณภาพดี ไมเปนพิษหรือทำลายธรรมชาติ ทั้งยังชวยเหลือผูอื่นตามกำลังความรู      
ความสามารถ และแนะนำเพ่ือนบานใหยึดม่ันในแนวพระราชดำริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไมพบปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ แตยังมีความตองการความรู/
วิชาการใหมๆ จากศูนยศึกษาฯ มาปรับใชเพื่อตอยอดความรูที่มีอยูตลอดเวลา เชน 
ความรูดานการจัดการเล้ียงกุงแนวใหม อาทิ การใชเคร่ืองใหอาหารอัตโนมัติ การควบคุม
คุณภาพน้ำแบบอัจฉริยะผานระบบควบคุมประมวลผลคอมพิวเตอร ทำใหงายตอการ
จัดการและใชเวลานอยลง 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

สรุปจุดเดน 

- ควรจัดทำบัญชี 
 ฟารม และบัญชี 
 ครัวเรือน 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- นำองคความรูจากศูนยศึกษาฯ มาใชอยาง 
 ชัด เจนในเรื่ อ งการอนุ รั กษป าชาย เลน  
 การเล้ียงสัตวน้ำ 
- อุทิศตนใหแกสวนรวม อดทน และขยัน 
 หมั่นเพียร 
- เปนนักวิชาการ มุงม่ันที่จะพัฒนากิจกรรม 
 ดานการเล้ียงกุง 
- บริหารจัดการน้ำด ี มีการบำบัดน้ำเสียจาก 
 พื้นที่ กอนปลอยลงสู ระบบน้ำทิ้ ง โดยวิธี 
 ธรรมชาติ 
- มีการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ 
- ปลูกสวนผลไม ใชที่ดินไดคุมคา 
- มีความกระตือรือรน พยายามนำองคความรู 
 ขยายผลตอเพื่อนบาน 
- เปนประธานสหกรณประมง 
- สามารถถายทอดองคความรูไดดี 
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รางวัลโลเกียรติยศ 
นายกรัฐมนตรี 

ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

นางสุภารัตน   โพธิพันธุ 

นายบุญเย่ียม  ยะอะนันตร นายมนูญ  เทศนำ นายวีระ  ศรีคงรักษ 

นายสวาง  พันธุวงศ นายสะแปอิง  ยีดิง 
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ความภาคภูมิใจ 
 - เคยไดรับรางวัล บานตัวอยางเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรจังหวัดสกลนคร 
 - เปนวิทยากรศนูยเรยีนรูการเกษตร ใหความรู 
ในศูนยเรียนรู เม่ือมีคณะหนวยงานและประชาชน
ทั่วไปเขามาศึกษาดูงาน 
 - ทำงานชวยเหลือเก้ือกลูสังคม เปนประธาน 
อาสาพัฒนาชุมชน ตรวจสอบกลุมผลิตเมล็ดพันธุ, 
เปนประธานเครือขายประชาธิปไตยจังหวัด
สกลนคร, เปนอาสาปศุสัตว, เปนประธานกลุม
ออมทรัพยศูนยเรียนรู และเปนหมอดิน 
 - ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาดำเนินการพ้ืนที่ของตัวเอง ทำใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีสวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่อง ทำใหครอบครัวมีความรักสามัคคี  
และเปนที่รักของชุมชน 

นางสุภารัตน  โพธิพันธุ 
อายุ  49  ป   
เพศ หญิง 
การศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 5 
ที่อยู บานเลขที่ 331  หมู 6   
บานคงยอ ตำบลพังขวาง   
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
47000  
โทร.  084 799 1150   
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   2  คน  
ชื่อคูสมรส    
นายสุทธิสักดิ์  ชินชาคำ  
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงโคขุน  
เลี้ยงไกดำ และเลี้ยงไกพื้นเมือง 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 7 ไร 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 3 คน  มีการจางแรงงาน 2 คน/ป 
 - มีการทำแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - ผลิตปุยใชเองทั้งหมด  และซ้ือสารกำจัดศัตรูพืชบางสวน  แตยังคงมีการใชปุยเคมี 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวพันธุ กข.6  พื้นท่ี 2 ไร  ผลผลิต 308 กก./ไร  รายได 9,840 บาท/ป 
 - ปลูกแบบเกษตรผสมผสาน ไดแก กลวย 20 ตน รายได 1,350 บาท/ป,  มะยงชิด 
20 ตน รายได 2,000 บาท/ป, และมะพราว 30 ตน รายได 2,050 บาท/ป  
 - เลีย้งโคขนุ 4 ตวั รายได 85,500 บาท/ป, ไกพืน้เมือง 100 ตวั รายได 8,665 บาท/ป 
และไกดำภูพาน 100 ตัว รายได 17,330 บาท/ป   
 - เลีย้งปลากนิพชื 15,000 ตวั จำนวน 3 บอ รายได 6,610 บาท/ป และเลีย้งปลาดกุ 
1,000 ตัว จำนวน 2 บอ รายได 900 บาท/ป  และเลี้ยงกบในกระชัง 500 ตัว รายได 
320 บาท/ป 
 - ปลกูผกัสวนครวั พืน้ท่ี 1 งาน รายได 3,585 บาท/ป  และเลีย้งแมลง 20 ขนั รายได 
1,000 บาท/ป 
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - มีสระน้ำ จำนวน 4 สระ ขนาด 20x30x3 เมตร และมีบอบาดาลอีก 4 บอ  
ปริมาณน้ำใชจึงเพียงพอ 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำ โดยลอกบอในหนาแลง เพื่อไมใหบอตื้นเขิน, ปลูกพืชน้ำ เชน 
บัว จอก แหน ใหน้ำใสและเปนอาหารของปลา และใชน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับความ
เปนกรดเปนดางของน้ำ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินทรายมีธาตุอาหารต่ำ บางพื้นที่ไดนำเอาดินจากการ 
ขุดสระ ทำใหปลูกพืชไมงอกงาม จึงไดปรับปรุงดินโดยไถกลบตอซังหลังเก็บเก่ียวขาว, 
ทำปุยหมัก ปุยชีวภาพ น้ำสมควันไมใชเอง, ปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยว เชน ผัก ฟกทอง  
และปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อทำปุยพืชสด 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชน  โดยการ 
  1) นำกิง่ไม ตนไมทีเ่หลอื ตดัลงมาเผาถานไวขายและใชเอง ไดนำ้สมควนัไมไวไลแมลง 
  2) ใชฝางขาวทำปุยหมักเปนอาหารวัว ลงบอเปนอาหารปลา 
  3) ตนกลวยเอามาทำน้ำหมักชีวภาพและเปนอาหารวัว เปดและไก 
 - มสีวนรวมในการดแูลปาไมและทรพัยากรธรรมชาตใินหมูบาน โดยการจดัหาพนัธุไม 
จากศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มาใหสมาชิกนำไปปลูกในท่ีของตัวเองในวัดและในท่ี
สาธารณะประจำหมูบานในวันสำคัญ 
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการซื้อเชื้อเพลิงบางสวน และผลิตโดยทำบอกาซชีวภาพจากมูลวัว
เพื่อใชในการหุงตม และใชแสงอาทิตยในการถนอมอาหาร เชน ตากพริกสดและปลา 
สามารถเก็บไวไดนาน 
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 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 100,000 บาท จากการกูเงินสหกรณออมทรัพยครู เพื่อเปนทุน
ในการประกอบอาชีพ และมีเงินออมกับกลุมออมทรัพยศูนยเรียนรู และกลุมออมทรัพย
เพ่ือการผลิต 
 - ทำบัญชีรายรับ-รายจาย   
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร  ทำใหมีขาวและกับขาวบริโภคเพียงพอทั้งป 
 - มีรายไดเสริมจากการคาขายจำนวน 100,000 บาท/ป 
 - มีสวนรวมเปนผูนำทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคมสวนรวม โดยเปนกรรมการ
หมูบาน, เปนประธานกลุมเพาะเลี้ยงไกดำภูพาน, เปนประธานกลุมออมทรัพย         
เพ่ือการผลิต, เปนประธานกลุมออมทรัพยศูนยเรียนรู, เปนประธานเครือขายประชาธิปไตย
จังหวัดสกลนคร และประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานคงยอ 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา       
ภูพานฯ, จากโทรทัศนและเอกสารตางๆ และไปศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ และ   
ขอความรูจากเจาของสถานท่ีเพื่อนำกลับมาปรับปรุงพัฒนาท่ีศูนยการเรียนรูของตนเอง 
 - หลักธรรมในการดำเนินชีวิต กลาวคือ ไดพัฒนาพื้นที่นา ซึ่งเมื่อกอนเปนดินทราย       
มาปรับเปล่ียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวง คิดถึงความเปนอยูใน
ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน ใชของทุกอยางที่มีในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน 
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มากท่ีสุด และแบงปนใหพี่นองในชุมชน เม่ือมีโอกาสชวนญาติพี่นองมารวมกลุม      
เพื่อสรางเครือขายกลุมอาชีพ ไดจัดหาของใชที่จำเปนมาขายในรานคาศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงในราคาถูก 
 
การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบรหิารจัดการท่ีดนิและนำ้เพือ่การเกษตร “ทฤษฎใีหม”, 
ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการแปรรูปการผลิต, ดานการ
พัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน, ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในชีวิต ไดแก ปลูกพืช
ตระกูลถั่วปรับสภาพดิน, ทำปุยชีวภาพบำรุงดิน, ทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจาย 
และนำผลผลิตที่ไดจากสวนมาแปรรูป 
 - ปญหา-อุปสรรคในการประกอบอาชีพนั้นพอมี  แตก็ไดปรับปรุงแกไขไปเร่ือยๆ 
 - ความรูและตัวอยางที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ นั้นเพียงพอแลว เพราะวาศูนยศึกษาฯ 
ของพอใหความรูมากมายเทาที่ขาพเจาหยิบมาทำก็ยังไมถึงครึ่งของพอที่ทำไวใหพวกเรา 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

สรุปจุดเดน 

- ขาดองคความรูตาม 
 แนวพระราชดำริ  
 เรื่องหญาแฝก  
- ไมเขาใจความรูที่ 
 ไดรับการอบรม 
 อยางถองแท 
- ความอุดมสมบูรณ 
 ของแปลงยังนอย 
- ไมมีการปลูก 
 หญาแฝก 
 เพื่ออนุรักษ 
 ดินและน้ำ 
 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- ขยัน  มีความเพียร  อดทน 
- เปนผูนำ และมีจิตสาธารณะ 
- ทำบัญชีครัวเรือน  
 
 
 
 
 
- มีแหลงน้ำ จำนวนมากในพ้ืนท่ี  
- ปลูกตะไครตามริมทาง เพื่อจำหนาย 
- ผลิตฟนไวใช  มีเตาเผาถาน 2 เตา 
- การจัดการเล้ียงไกดำภูพาน  
- มีการปองกันโรคดี ใชน้ำหมักชีวภาพ ทำให 
 ปลอดจากโรค  
- นำความรูจากการศึกษาดูงานมาจัดทำเปน 
 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน 
- มสีมาชกิรวมกลุมกองทนุหมุนเวยีนและขยายผล 
 การเลี้ยงไกดำภูพาน  
- มกีารจดัการองคความรูทีเ่ขาใจงาย จดัหมวดหมู 
 ชัดเจน หมั่นหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
- มีการประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุน 
 ในดานตางๆ อยางตอเนื่อง  
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ความภาคภูมิใจ 
 - ไดรับรางวัลระดับจังหวัด ของหนวยงาน 
ธกส. สำนักตรวจบัญชีสหกรณ และเปนพิธีกร
นำพระ 
 - เปนกรรมการหมูบาน, กรรมการกลุมผู
เลี้ยงโคขุน ตำบลหวยทรายเหนือ และเปน
ประธานผูสูงอายุ 
 - นอมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาประยุกตใชในเรื่องการทำบัญชี
ครัวเรือน, การทำบัญชีฟารม และการนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิต 

นายสวาง  พันธุวงศ  
อายุ  68 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 4 
ที่อยู บานเลขที่ 28  หมู 4   
บานบอหลวง   
ตำบลหวยทรายเหนือ   
อำเภอชะอำ   
จังหวัดเพชรบุรี  76120   
โทร.  - 
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   1  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางทิม  พันธุวงศ 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำนาขาว, เลีย้งปลานลิ ปลาตะเพียน และเลีย้งโคขนุ  
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 28  ไร  
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 4 คน 
 - มกีารวางแผนการผลิต ผลติสารกำจัดศตัรพูชืไวใชเอง และเกบ็เมลด็พนัธุไวใชเองบางสวน 
 - ผลิตปุยใชเองท้ังหมด, มีการใชปุยเคมีเล็กนอย, และมีเคร่ืองสูบน้ำ เคร่ืองชอป
ขาวโพดเปนเครื่องจักรในการผลิต 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวพันธุปทุมธานี  พื้นท่ี 2.3 ไร  ผลผลิต 70 ถัง/ไร  เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป   
(ใชบริโภคในครัวเรือน) 
 - ปลูกขาวโพด พื้นที่ 10 ไร ผลผลิต 10 ตัน/ป เก็บผลผลิต 3 ครั้ง/ป รายได 
80,000 บาท/ป 
 - ปลกูปาลมนำ้มนั พืน้ท่ี 10 ไร ผลผลติ 2,400 กก./ป  เกบ็ผลผลติ 6 ครัง้/ป รายได 
30,000 บาท/ป 
 - ปลูกไมยืนตน/ไมผล ไดแก มะพราว, มะมวง, ขนุน, ลำไย, กระทอน ฯลฯ จำนวน 
15 ไร  เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป  รายได 30,000 บาท/ป 
 - เลี้ยงโคขุน จำนวน 24 ตัว และเลี้ยงไก จำนวน 3 ตัว 
 - เลี้ยงปลานิล และปลาตะเพียน  
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - ใชน้ำฝนในการทำเกษตร และมีการขุดสระน้ำในไรนา จำนวน 2 สระ   
 - วางแผนจัดสรรน้ำ แกปญหาน้ำไมเพียงพอ โดยการขุดบอบาดาล จำนวน 2 บอ 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำโดยการปลูกหญาแฝกรอบๆ ขอบสระ และเล้ียงปลาในสระน้ำ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินปนทราย ทั้งนี้ ไดทำการปรับปรุงดินโดยทำปุยหมัก 
ปุยคอกบำรุงดิน, ปลูกพืชหมุนเวียน เชน ขาวโพด และการปลูกหญาแฝก 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน โดยการนำไมในแปลงมาเผาถาน และนำ
วัชพืช เชน เศษไม ใบไม มาทำปุยหมัก  
 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน โดยการปลูกไม
มรดก, ไมใชสอย และปลูกตนไมริมถนนในหมูบาน 
 ดานพลังงานทดแทน 
 - ในครอบครัวมีการซ้ือเช้ือเพลิงบางสวน และใชภูมิปญญาดานการใชพลังงาน      
โดยนำเศษก่ิงไมมาเผาถานใชในครัวเรือน 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไมมีหนี้สิน มีเงินออมจาก ธ.ก.ส. และมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชี
ครัวเรือน 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตรทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอทั้งป ในสวนของกับขาวยังตอง
ซื้อบางสวน และมีรายไดเสริมจากการคาขาย 
 - มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคม โดยรวมกันพัฒนาหมูบาน       
ในวันสำคัญ และเปนพิธีกรนำพระในงานศพ วันพระ ทำบุญบาน 
 - มกีารเรียนรู ศกึษาดูงาน เพือ่พฒันาความรูเพิม่เติมดานปศุสตัว, ดานประมง, ดานพืช 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
 - ใชหลักธรรม 4 ประการ ในการดำเนินชีวิต ไดแก ซื่อสัตย ประหยัด ขยัน อดทน 
แบงปน ผลดีในการนำมาใช คือ ทำใหลดความเห็นแกตัว 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบรหิารจัดการท่ีดนิและนำ้เพือ่การเกษตร “ทฤษฎใีหม”, 
ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการพัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน 
และดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาใชในการประกอบอาชีพ เพื่อลดตนทุน 
การผลติ, การมอีาหารสำหรับบรโิภค, การเพาะชำก่ิงไม และนำแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง 
มาใชในครอบครัว ทำใหครอบครัวมีความสุข เอื้ออาทรตอเพื่อนบานและชุมชน 
 - มีปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพบางสวน เชน ประสบปญหาดาน
การเกษตร บางฤดูกาลผลผลิตมีราคาตกต่ำ 
 - ความรูและตัวอยางที่ไดรับจากศูนยฯ ควรมีการตอยอดในเรื่องการแปรรูปผลผลิต
ทางดานการเกษตร, การเพ่ิมผลผลิต และการตลาด 



62 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สรุปจุดเดน 

- มีการจัดทำบัญชีฟารม บัญชีครัวเรือนที่ 
 ละเอียด ชัดเจน สม่ำเสมอ  
- นำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาตอยอด  
 และปฏิบัติอยางจริงจัง 
- ปลูกพืชหลากหลาย และใชประโยชนจาก 
 พื้นที่อยางเต็มท่ี 
- มีจิตสาธารณะ พรอมใหคำแนะนำ ชวยเหลือ 
 แกผูมาศึกษาดูงาน   
- มีความเพียร ขยัน อดทน มีการดำเนิน 
 กิจกรรมท่ีหลากหลาย และบริหารจัดการไดดี 
- ใชภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับเทคโนโลยี 
 ภายนอกไดอยางเหมาะสม 
- มีการประกอบอาชีพเสริม โดยการจำหนาย 
 สนิคาบางประเภทเพ่ิมเตมิ เพือ่เปนรายไดเสรมิ 
- มีการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งใชหญาแฝก 
 เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
- มีการบริหารจัดการดิน โดยการปลูกปอเทือง 
 เพ่ือเปนปุยพืชสด รวมทั้งปลูกพืชหมุนเวียน 
- มีการจัดการปาไม ไดแก ปลูกไมกินได ไม 
 ใชสอย และนำมาเผาถาน (ปลูกไม 3 อยาง  
 ประโยชน 4 อยาง) 
- ปลูกไมยืนตนเพื่อเปนไมมรดกไวใหลูกหลาน  

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การจัดการดาน 
 พลังงานยังไมดี 
 เทาที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- มกีารประสานงานกับหนวยงานตางๆ ใหเขามา 
 สนับสนุน 
- เปนผูนำ 
- เปนครูบญัชอีาสาระดับจงัหวัด และสอนลูกชาย 
 ทำบัญชีระดับหมูบาน 
- เปนแหลงศึกษาดูงานได 

- ขยายผลไปสู 
 ภายนอก 
 คอนขางนอย 
- ไมพรอมออกไปให 
 ความรูนอกพื้นที่ 
 



64 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ความภาคภูมิใจ 
 - เปนวิทยากรโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 - เปนผูประสานงานศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ กับเกษตรกรหมูบานคีรี 
 - ความสำเร็จในชีวิตในการนอมนำแนว 
พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       
มาประยุกตใช ในการทำไรนาสวนผสม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

นายสะแปอิง  ยีดิง   
อายุ  57 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ปริญญาตรี 
ที่อยู บานเลขที่ 118/2 หมู 10  
บานคีรี ตำบลกะลุวอเหนือ   
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   
96000 
โทร.  086 480 7191,  
 086 296 5536  
E-mail :  
too_ric5@hotmail.com 
ศาสนา   อิสลาม  
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร  3  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางอามีเนา ยีดิง   



65การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

การประกอบอาชีพ 
 - ทำนา สวนปา สวนปาลม และสวนผลไม, เลี้ยงปลาในบอ เล้ียงไก และเลี้ยงวัว 
 - พื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน 30 ไร  
 - แรงงานในครัวเรือน  จำนวน 3 คน 
 - มีแผนการผลิต  และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - มีการผลิตปุยบางสวนใชเอง ซื้อปุยและสารกำจัดศัตรูพืชบางสวน และยังคงใช  
ปุยเคมี 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวนาป และขาวโพด   
 - ปลูกมะพราว เงาะ และสละ 
 - เลี้ยงไก 10 ตัว และวัว 5 ตัว 
 - เลี้ยงปลาทับทิม จำนวน 100 ตัว 



66 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - แหลงนำ้ทีใ่ชในการทำการเกษตร มสีระนำ้ ขนาด 15x35x2.5 เมตร จำนวน 1 บอ  
มีน้ำตามธรรมชาติใชไมเพียงพอ จึงแกปญหาโดยการทำบอกักเก็บน้ำ 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำ โดยปลูกผักกระเฉดเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ำ และ
ปองกันน้ำเนาเสีย 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินเหนียว ดินรวน และดินทราย จึงไดปรับปรุงดินโดย
ปลูกพืชตระกูลถั่วในสวนยาง, ใชปุยหมัก ใบหญา  และปลูกหญาแฝก 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน  โดยการนำวัชพืชมาทำปุยหมักและคลุมดิน 
 - รวมดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน โดยการปลูกตนไมหลายชนิด 
เชน ตำเสา ตะเคียน สยาแดง เปนตน 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไมมีหนี้สิน  แตมีเงินออม 
 - ทำบัญชีรายรับ-รายจาย 



67การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวและกับขาวบริโภค  และซ้ือเพียงบางสวน 
 - มีรายไดเสริมจาก การทำงานราชการ  จำนวน 400,000 กวาบาท/ป 
 - หลักธรรมในการดำเนินชีวิต จะใชหลักธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม กลาวคือ        
ผูใดมีความมานะ พยายาม ผูนั้นจะตองมีความสำเร็จ, ถาเราเดินตามทางแนนอน     
จะตองถึงที่หมาย, ความอดทน อดกล้ันแนนอนจะตองสำเร็จ และการทำงานทุกอยาง 
ตองมีจุดหมายปลายทาง เพราะฉะนั้นเราตองเดินใหถึงจุดหมายปลายทาง 
 
การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
ปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว และดานการบริหารจัดการ
ที่ดินและน้ำเพ่ือการเกษตร “ทฤษฎีใหม” 
 



68 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สรุปจุดเดน 

- มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเดนชัด ปลูกพืช 
 หลากหลายชนิด เพื่อบริโภคและใชสอย 
 ในครัวเรือน เนนการใชไมกันเกรา และทำ 
 สวนปา ซึ่งไมคอยพบคนที่สนใจทำมากนัก 
- ใฝหาความรู มีความพยายามศึกษาการผสม 
 สละใหติดผลไดดี จนเปนรายไดหลักของ 
 ครอบครัว (ดานการเกษตร) 
- มีความเพียร 
- มีการปลูกขาวไวบริโภค 
- รูจักการบริหารจัดการ น้ำ ดิน ปาไม เชน  
 วางระบบการใชน้ำอยางประหยัด ปลูกไม  
 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เห็นผลอยาง 
 ชัดเจน  
- ปลูกไมไวมาก โดยเฉพาะไมกันเกรากับสละ  
 ปรับพื้นท่ี ยกรองสวน เพื่อใชประโยชน  
- ใหความรูแกเกษตรกรรายอื่น เนื่องจากเปน 
 มุสลิม ทำใหถายทอดความรูใหแกคนมุสลิม 
 ดวยกันเปนอยางดี นำไปปฏิบัติได 
- สามารถอธิบายและใหความรูเก่ียวกับสิ่งที่ 
 ปฏิบัติจริงใหกับผูมาศึกษาเก่ียวกับพืชท่ีปลูก 
 ไดเปนอยางดีในแปลง 
- นำความรูจากศูนยศึกษาฯ มาพัฒนาอาชีพ 
 ของตน จนเปนศูนยเรียนรูไดเปนอยางดี  
 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
- ดูแลเฉพาะพื้นที่ 
 ตนเอง ยังไมขยาย 
 สูภายนอก  
- ไมมีบัญชีครัวเรือน 
 
 
 
 
- ยังไมมีการตอยอด 
 ความรูที่ชัดเจน 
- มีการใชปุยเคมี 
- ขาดความกระตือ 
 รือรน 
 
 
- ควรมีการขยายผล 
 โดยการนำองค 
 ความรูไปเผยแพร 
 กับบุคคลภายนอก 
 และมกีารตดิตามผล 
- ขาดการตอยอด 
 องคความรู 



69การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ความภาคภูมิใจ 
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศ (ทฤษฏีใหม) ของ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 
 - เปนวิทยากรประจำศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง และถายทอดความรูดานการทำเกษตร
ทฤษฎีใหม 
 - เปนกรรมการกลุมเกษตรฤดูแลง และเปน
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
(อปพร.)    
 - มีความภาคภูมิใจที่ไดนอมนำแนวพระราช
ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานเกษตร
ทฤษฏีใหมมาประยุกตใชในชีวิต ทำใหสามารถ
พึง่พาตนเองไดโดยปลกูเอง กนิเอง เหลอืก็ขายเอง  
ซ่ึงทำใหชีวิตมีความเปนอยูอยางพอเพียง ตนเอง
และครอบครัวมีความสุข  

นายบุญเย่ียม  ยะอะนันตร
อายุ  50 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 7 
ที่อยู บานเลขท่ี 65 หมู 9  
บานหนองน้ำพุ ตำบลบานซอง  
อำเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120  
โทร.  087 917 6254 
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   2  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางมณฑา  ยะอะนันตร 



70 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 - เปนเกษตรกรผูนำของศูนยฯ โดยจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูดานเกษตรทฤษฏีใหมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว         
เพื่อถายทอดความรูใหกับเกษตรกรในหมูบาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจทางดาน
การเกษตร  
 
การประกอบอาชีพ 
 - ทำเกษตรทฤษฎีใหม  
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 29 ไร 3 งาน 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 2 คน มีการจางแรงงาน 20 คน/ป เพื่อชวยในการ
ดายหญาในแปลง และเก็บผลผลิตในชวงที่แตงไทยสุกเน่ืองจากเก็บเองไมทัน 
 - มีการวางแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองทั้งหมด 
 - ผลิตปุยใชเองบางสวน, มีการใชปุยเคมี, ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชใชเองและซื้อ     
บางสวน และมีรถไถเดินตามเปนเครื่องจักรในการผลิต 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลกูขาวพนัธุขาวดอกมะลิ 105 และสพุรรณบรุ ีพืน้ท่ี 36 ไร ผลผลติ 400-500 กก./ไร  
เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป  รายได 132,000 บาท/ป 
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 - ปลูกขาวโพดในฤดูแลงและหลังขาวนาปรัง  พื้นที่ 2 งาน ผลผลิต 1,500 กก./ไร  
เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป  รายได 13,650 บาท/ป 
 - ปลกูไผตง พืน้ที ่2 ไร ผลผลติ 560 กก./ไร เกบ็ผลผลิต 1 ครัง้/ป รายได 9,000 บาท/ป 
 - ปลูกมะมวง เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป รายได 3,000 บาท/ป และปลูกชมพูไวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
 - ปลูกแตงกวาในฤดูแลง หลังขาวนาปรังและนาป พื้นที่ 1 ไร 3 งาน ผลผลิต      
3,700 กก./ไร  เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป  รายได 31,500 บาท/ป 
 - ปลกูบวบ พืน้ที ่2 งาน ผลผลติ 328 กก./ไร เกบ็ผลผลติ 1 ครัง้/ป รายได 3,280 บาท/ป 
 - ปลูกถั่วฝกยาว พื้นท่ี 2 งาน  ผลผลิต 525 กก./ไร เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป รายได 
10,500 บาท/ป 
 - ปลกูแตงไทยในฤดูแลงและหลงัขาวนาป พืน้ท่ี 3 ไร 2 งาน  ผลผลติ 7,600 กก./ไร  
เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป  รายได 76,000 บาท/ป 
 - ปลูกมะเขือเทศ  พื้นท่ี 1 งาน  ผลผลิต 400 กก./ไร  เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป รายได 
4,000 บาท/ป 
 - เลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง จำนวน 30 ตัว  รายได 5,000 บาท/ป 
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - ใชน้ำฝน และลำธารธรรมชาติในการทำเกษตร และมีการขุดสระน้ำในไรนา ขนาด 
2,000 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 สระ เพื่อรองรับน้ำ  
 - มีการวางแผนการใชน้ำโดยการเลือกปลูกพืชที่มีอายุนอย, ใชน้ำจากลำธาร
ธรรมชาติสวนหนึ่งมาใชทำการเกษตร ทำใหมีน้ำใชในการเกษตรตลอดทั้งป สำหรับ      
น้ำในสระจะเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง และมีการวางแผนการเติมน้ำในสระโดยใชน้ำจาก
ลำธารธรรมชาติมาเติมในบอน้ำประจำไรนาแบบระบบแกมลิง 
 - ในระยะแรกของการขุดบอจะปลูกหญาแฝกบริเวณขอบบอทุกแหงเพ่ือปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน ดูแลบริเวณขอบบอไมใหรก โดยการกำจัดวัชพืชและขุดลอกบอ
ไมใหบอตื้นเขิน 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสมกับการ
ปลูกผักชนิดตางๆ และมีการใชปุยอินทรียในการปรับปรุงดิน ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก 
ปุยพืชสด และน้ำหมักชีวภาพปรับปรุงบำรุงดิน อีกทั้งมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดป 
และปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและน้ำ ปองกันการชะลางพังทลายของดิน  



73การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน โดยการนำใบแฝกมาคลุมแปลงผัก, นำเศษไม
ในพื้นที่การเกษตรมาเผาถานสำหรับหุงตมอาหารในครัวเรือน และนำเศษผัก แตงไทย
มาผลิตน้ำหมักชีวภาพ 
 - รวมกิจกรรมวันรณรงคการปลูกหญาแฝกประจำปของศูนยศึกษาการพัฒนา       
เขาหินซอนฯ เพ่ืออนุรักษทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ำ 
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการซื้อเช้ือเพลิงบางสวน ทั้งนี้มีการนำเศษไมตามแปลงเกษตร     
มาเผาเปนถานสำหรับใชในครัวเรือน 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 300,000 บาท จากการกูเงิน ธ.ก.ส. เพื่อซื้อที่ดินเพื่มเติม แตก็มี
เงินออมจากออมทรัพยหมูบาน และมีการทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอทั้งป ในสวนของกับขาว     
ยังตองซื้อบางสวน 
 - มสีวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลอืเก้ือกลูสงัคม โดยเปนกรรมการกลุมเกษตร 
ฤดูแลง และเปนอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) 
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 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม อาทิเชน 
  1) ไดรับการการถายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลจากสำนักงานเกษตรอำเภอ        
ในทุกกิจกรรมดานการปลูกขาวรวมกับการใชแหนแดง การปลูกถั่วเหลือง 
  2)  ไดรับความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ดานเกษตรทฤษฏีใหม 
การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตว การขยายพันธุพืช การอนุรักษดินและน้ำดวยหญาแฝก 
การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และไดนำความรูมาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง  
  3)  การติดตามขาวสารดานการเกษตรทางวิทยุ โทรทัศน และนิตยสารตางๆ  
เปนประจำ เพ่ือพัฒนาความรูในการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร 
 - เปนผูที่เขาใจและนำหลักธรรมมาปรับใชในการดำเนินชีวิตและครอบครัวได         
อยางลึกซึ้ง ดังนี้ 
  1) ยึดหลักทางสายกลาง โดยมีความเพียร พยายามตออาชีพของตนเอง และ
สรางฐานะในครอบครัวจนมีความม่ันคงโดยใชหลักการทำงานวา “จะตองขยันหม่ันเพียร   
มีความอดทน” 
  2)  สรางสามัคคีใหกับชุมชน โดยเปนผูนำทางปญญาท่ีสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ชมุชนลกุขึน้มาเรยีนรู และคนหาทางออกเพ่ือใหพึง่ตนเองจนสรางความเข็มแขง็ในชมุชน 
  3)  เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
ที่สนใจไดมาเรียนรูและศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง 
  4)  ไมสูบบุหรี่ ไมกินเหลา ไมเลนการพนันทุกชนิด  
  5)  พรอมชวยเหลือชุมชน รวมกลุมในหมูบานรวมกันปลูกพืชหลังนา เชน 
แตงไทย แคนตาลูป ฟกทอง ขาวโพดฯลฯ และนำผลผลิตมาวางจำหนายรวมกันที่ 
ศาลาริมถนนสายปราจีนบุรี-พนมสารคาม 
 
การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบรหิารจัดการท่ีดนิและนำ้เพือ่การเกษตร “ทฤษฎใีหม”, 
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ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน และดานการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - จากการฝกอบรมจากศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ไดนำความรูดานการ
ปรบัปรงุบำรงุดนิ การผลตินำ้หมกัชีวภาพ การผลติสารไลแมลง โดยใชสารเรง พด. ตางๆ 
ของกรมพัฒนาท่ีดินมาใชในแปลงนาและแปลงผักของตนเอง  ปรากฏวาดินมีความ 
อุดมสมบูรณขึ้น ลดการใชปุยเคมี และลดตนทุนการผลิตไปไดมาก  
 - มีปญหาหลังการนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาประยุกตใช เนื่องจากใช       
น้ำหมักชีวภาพไมตรงกับคำแนะนำ ซึ่งใสสวนผสมมากเกินไปเมื่อนำไปฉีดพนจึงทำให
ตนพืชตาย ตอมาไดทำการปรับแกอัตราการใชใหตรงกับชนิดพืชที่ปลูกตามคำแนะนำ
ของกรมพัฒนาที่ดิน จึงใชไดดี 
 - ความรูและตัวอยางท่ีไดรบัจากศูนยศกึษาฯ มคีวามตองการตอยอดความรูในดานการ 
ผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานเอาไวใชเองเพื่อเปนการลดคาใชจาย เพราะในการปลูก
ขาวโพดแตละครั้งไมสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกครั้งตอไปได ตองซื้อใหมทุกครั้งที่มี
การปลูก  
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สรุปจุดเดน 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 

- เปนคนใฝรู ใชภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสาน 
 กับงานวิชาการ ในการผสมพันธุแตงไทยกับ 
 แคนตาลูป จนไดแตงไทยพันธุใหมที่มีกล่ิน 
 แคนตาลูป เปนท่ีนิยมของลูกคา 
- กจิกรรมการผลิตพชืคอนขางเดน และสมบูรณ 
 หลากหลาย ใชพื้นท่ีดินเต็มท่ี ทำใหมีผลผลิต 
 ออกมาอยางตอเนื่อง 
- มรีะบบการทำบัญชทีีด่ ีรายเดอืน/รายป/สรปุ 
- มีภรรยาที่คอนขางเกง ทำใหเสริมสงกิจกรรม 
 ของครอบครัวคอนขางมาก 
- มีการผลิตเพื่อบริโภคและจำหนาย 
- มกีารนำความรูทีไ่ดจากศนูยศกึษาฯ ไปปรบัใช 
- มจีิตสาธารณะ ขยัน 
 
- บริหารจัดการน้ำไดดี ยกรองสวนเก็บน้ำไวใช 
 ชวงหนาแลง  
- มีการใชระบบน้ำหยดเปนการใชน้ ำที่มี 
 ประสิทธิภาพสูง 
- มีการปลูกหญาแฝก ชวยรักษาดิน ปองกัน 
 การพังทลายของหนาดิน 
- ปลูกไมใชสอย เผาถาน 
- มกีารบรหิารแผนการลงทุน โดยใชงบประมาณ 
 ของตนเองในการยกรองสวน ขดุค ู โดยชวยเหลือ 
 ตนเอง 
-  มีการวางผังแปลงทำนาป ปลูกพืชฤดูแลง 

- เกษตรกรพูด 
 นอยเกินไป ทำให 
 ความรูทีม่อียูถายทอด 
 ออกมาไดนอย  
- กิจกรรมการผลิต  
 หรือการจัดการ 
 ผลผลิตแยกเปน 
 เอกเทศของตนเอง  
 ยังไมมีการจัดการ 
 ผลผลิตที่เปน 
 เครือขายกบักลุม 
 เพื่อนบาน 
- มีลักษณะการปลูก 
 พืชเชิงเดี่ยว 
- ไมมีการบริหาร 
 จัดการที่ดี 
- มีการใชสารเคมี 
- ควรตอยอดองค 
 ความรูตนเองในการ 
 พัฒนาพันธุ/วิธีการ 
 ปลูก 
- ขาดการนำพลังงาน 
 ดานตางๆ มาใช 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- มกีารเผยแพรความรูแกผูสนใจ และชวยเหลอื 
 สมาชิกในการจำหนายผลิตผล 
- มีการประสานกับหนวยงานราชการเพื่อให 
 ความชวยเหลือ 
 

- ขาดการขยายผล 
 และสรางผูนำ 
- การจัดตั้งกลุม 
 ไมชัดเจน 
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ความภาคภูมิใจ 
 - เปนวิทยากรบรรยายในศูนยเรียนรูตัวอยาง
ความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ ดานเกษตร
ทฤษฎีใหม ใหกับนักเรียน นักศึกษา ผูสนใจท่ัวไป
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ, เปนวิทยากร
รับเชิญบรรยายในหัวขอเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม
และเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานเกษตร
อำเภอดอยสะเก็ด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตลานนา  และเปนวิทยากร
หมอดินอาสาประจำหมูบานตลาดขี้เหล็ก ตำบล
แมโปง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 - ดำรงตำแหนงชวยเหลืองานสังคม ไดแก 
เปนประธานประชาคมหมูบานตลาดข้ีเหล็ก, 
เปนประธานศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล,
เปนกรรมการปาชมุชน บานตลาดขีเ้หล็ก หมูที ่1 
ตำบลแมโปง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

นายมนูญ  เทศนำ 
อายุ  49 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ปริญญาตรี 
ที่อยู บานเลขที่  13/2  หมู 1   
บานตลาดข้ีเหล็ก ตำบลแมโปง   
อำเภอดอยสะเก็ด   
จังหวัดเชียงใหม 50220 
โทร. 085 036 9887 
E-mail : - 
ศาสนา  พุทธ 
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร  3  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางพูลสุข  เทศนำ 
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 - ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ภูมิใจที่ไดนำ
แนวพระราชดำริของพระองคทานมาเปลี่ยนแปลงพื้นที่และรูปแบบการทำการเกษตร
จนประสบความสำเร็จ และกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่เปนเกษตรแบบธรรมชาติเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม แหลงอาหารท่ีไดจึงปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัวและผูบริโภค 
ชีวิตความเปนอยูของครอบครัวดีขึ้นตามลำดับ อยูอยางเรียบงาย ตามอัตภาพ จิตใจ    
ไมวุนวาย และมีโอกาสมอบส่ิงดีๆ ใหกับสังคมโดยการถายทอดองคความรูสูสังคม     
ท้ังแบบนามธรรมและรูปธรรมจากตัวอยางจริงในพ้ืนท่ี ภูมิใจท่ีไดเปนผูให การใหวิทยาทาน 
คือทานที่ยิ่งใหญ 
 
การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรทฤษฎีใหม 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 15 ไร 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 2  คน 
 - มีการทำแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - ผลิตปุยและสารกำจัดศัตรูพืชใชเองทั้งหมด และไมมีการใชปุยเคมี 
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การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวเหนียวดำ พื้นที่ 4 ไร ไดผลผลิต 430 ถัง/ไร  รายได 55,470 บาท/ป  
และปลกูขาวเหนียวสันปาตอง พืน้ท่ี 4 ไร ไดผลผลติ 200 ถงั/ไร รายได 40,000 บาท/ป 
 - ปลูกไมผล ไดแก ลำไย มะมวง กระทอน มะไฟ มะพราว มะละกอ กลวยน้ำวา 
กลวยหอม และสมโอ ในพื้นท่ี 6 ไร รายได 51,150 บาท/ป  
 - เลี้ยงปลานิล 2,000 ตัว, ปลาย่ีสกเทศ 500 ตัว, ปลาตะเพียน 500 ตัว,         
ปลากดหลวง 2,000 ตัว  และกบ 1,000 ตัว  ในพื้นท่ี 1 ไร  รายได 27,000 บาท/ป 
 - ปลูกดอกมะลิ และผักสวนครัว รายได 1,450 บาท/ป 

การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - มีระบบชลประทาน และมีสระน้ำ ขนาด 20x40x2 เมตร  จำนวน 4 บอ ปริมาณ
น้ำใชในการทำการเกษตรยังคงเพียงพอ 
 - ไดวางแผนระบบสงน้ำในพื้นที่โดยทำเหมืองไสไกกระจายในพ้ืนที่ ดำเนินการขุด
สระน้ำเพ่ือสำรองน้ำไวใชในยามขาดแคลน โดยในชวงฤดูฝนจะใชน้ำจากน้ำฝนรวมกับ
น้ำจากระบบชลประทาน และในชวงฤดูหนาว ฤดูรอน จะใชน้ำจากระบบชลประทาน
รวมกับน้ำในสระ   
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 - บำรุงรักษาแหลงน้ำ โดยดำเนินการขุดลอกคูคลองลำเหมืองตางๆ ไมใหตื้นเขิน  
หมั่นคอยกำจัดวัชพืชในสระไมใหมีมากจนเกินความจำเปน และปลูกหญาแฝกตามขอบ
ลำเหมืองและขอบสระ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงแตกตางกันตามสภาพพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีนาดินมีลักษณะเปนดิน
เหนียวปนทราย อุมน้ำไดดี มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ ดินบนเนินสูงจะเปนดินลูกรัง 
ธาตุอาหารนอย และพ้ืนท่ีทั่วไปจากที่กลาวมา ดินมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย       
หนาดินมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ โครงสรางดินโปรง เนื่องจากมีการทับถมของหญา 
ใบไมแหงตางๆที่ทับถมกันเปนเวลานาน 
 - การปรับปรุงดิน จะยึดหลักการทำเกษตรธรรมชาติ ไมใชปุยเคมีและสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชตางๆ ในพื้นท่ีใชประโยชนจากการทับถมของเศษใบไมแหง เศษหญา เศษวัชพืช
ตางๆ จนผุพังยอยสลายเปนหนาดินท่ีอุดมสมบูรณ  มีการบำรุงดินดวยปุยหมัก ปุยคอก
และปุยพืชสด  ปลูกพืชคลุมดินและปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันไปกับพืชตระกูลถั่ว  และ
มีการปลูกหญาแฝกตามขอบลำเหมืองและขอบสระ 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชน  โดยจะใชเชื้อเพลิงในการหุงตมจากฟน
ทั้งหมด โดยใชกิ่งไมที่ไดจากการตัดแตงก่ิง การปรับปรุงดิน จะยึดหลักการทำเกษตร
ธรรมชาติ ไมใชปุยเคมีและสารเคมีกำจัดศตัรพูชืตางๆ แตจะใชประโยชนจากเศษใบไมแหง 
เศษหญา เศษวัชพืชตางๆ คลุมดินจนผุพังยอยสลายเปนหนาดินที่อุดมสมบูรณ  และ 
นำใบไมแหง หญา วชัพชืตางๆ มาผลติปุยหมกัเพือ่ใชบำรงุดนิ มกีารไถกลบพืชตระกลูถัว่ 
และวัชพืชตางๆ เปนปุยพืชสด  และนำเศษพืชผักผลไม  หอยเชอร่ี มาทำปุยน้ำชีวภาพ 
 - มสีวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน โดยเปนคณะกรรมการ 
ปาชุมชน มีสวนในการรณรงคและขับเคล่ือนกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไมและ
แหลงนำ้ ประกอบดวยกิจกรรมการทำแนวกันไฟปา การปลกูปา การบวชปาและสบืชะตา 
ปาไม ณ อางเก็บน้ำหวยกา หมูที่ 1 ตำบลแมโปง อำเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม 
ซึ่งจะจัดขึ้นทุกป 
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 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการผลิตเช้ือเพลิงใชเอง โดยใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย 
ในการถนอมอาหารรูปแบบการตากแหง ประกอบดวยการทำปลาแหงการตากพริกแหง
และใชตากเมล็ดพันธุ ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดความชื้น เชน เมล็ดพันธุขาว       
เมล็ดพันธุผัก เปนตน 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 60,000 บาท จากการกูเงิน ธ.ก.ส. เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการ
ดำเนินกิจกรรม  และมีเงินออมกับธนาคารออมสิน 
 - ทำบัญชีรายรับ-รายจาย   
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอท้ังป สวนกับขาวบริโภค       
ซื้อเพียงบางสวน 
 - มรีายไดเสรมิจากคาตอบแทนวิทยากรบรรยายตามสถานท่ีตางๆ จำนวน 5,000 บาท/ป 
 - มีสวนรวมเปนผูนำทำงานชวยเหลือเกื้อกูลสังคมสวนรวม โดยเปนประธาน
ประชาคมหมูบานตลาดข้ีเหล็ก, เปนประธานศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล       
แมโปง และเปนกรรมการปาชุมชน บานตลาดขี้เหล็ก หมูที่ 1 ตำบลแมโปง อำเภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา       
หวยฮองไครฯ, แลกเปลีย่นความรูและประสบการณระหวางเพือ่นเกษตรกร เครอืขายตางๆ 
และผูเขามาเย่ียมชมศูนยเรียนรู, เขารับการฝกอบรมตามหนวยงานตางๆ และรับ         
องคความรูจากสื่อโทรทัศน เอกสารทางวิชาการตางๆ 
 - หลักธรรมในการดำเนินชีวิต  มีดังนี้   
  1) มีความเพียร ความขยันและอดทน ขยันในการดำเนินกิจกรรม ขยันที่จะ 
เรียนรู เพียรพยายามหาความรูใหมๆ มาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรตางๆ      
ในพื้นที่ ขยันที่จะชวยเหลือสังคม อดทนตอความลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย ตอสภาวะ
ทีเ่กดิปญหา อดทนในการแกปญหา ใหสามารถแกปญหาตางๆ ทีเ่ขามาในชีวติไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 



83การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  2) ความเสียสละ ความเสียสละเพ่ือสวนรวมในการทำงานรวมกับชุมชน         
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูในโอกาสตางๆ ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ บรรยาย
ใหความรูในพื้นที่แปลงทฤษฎีใหมสำหรับผูที่สนใจเขามาศึกษาดูงานแลกเปล่ียนความรู     
ประสบการณเพ่ือนำไปใชพัฒนาในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง   
  3) การประหยัด รูจักเก็บออม เก็บเงินท่ีไดจากการจำหนายผลผลิต แบงเงินเก็บ
ไวเปนเงินออมและเปนเงินทุนหมุนเวียน จะชวยใหมีทุนสะสมใชในการดำเนินกิจกรรม
และยามที่จำเปนของชีวิต 
 
การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพ่ือการเกษตร “เกษตร
ทฤษฎีใหม”, ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดานการพัฒนา 
ศักยภาพปราชญชุมชนและแหลงเรียนรู 
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 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในชีวิต 
  1) ดานการบริหารจัดการน้ำ 
   นำความรูมาวางแผนการใชน้ำจากแหลงน้ำใชประโยชนตางๆ และการสราง
แหลงน้ำเพ่ิมเติมจนสามารถมีน้ำใช ในการเกษตรเพียงพอตลอดป และมีสะสมไวใช
ประโยชนในปตอไป 
  2) ดานการปรับปรุงดิน 
   นำความรูดานการทำปุยหมัก การทำปุยน้ำชีวภาพ ทดแทนการใชปุยเคมี 
และการพัฒนาที่ดินในรูปแบบตางๆ นำไปประยุกตใชในพื้นที่  
  3) ดานวิชาการเกษตร 
   นำความรูมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมในพื้นท่ี ไดแก การทำนา ปลูกพืชผัก   
ไมผล การเพาะเห็ด เปนตน 
  4) ดานการพัฒนาปศุสัตว 
   นำความรูมาพัฒนาเร่ืองการเลี้ยงสัตว การวางแผนการเล้ียงสัตว เลือกชนิด
ของสัตวใหเหมาะสมกับพื้นท่ีและความถนัด 
  5) ดานการพัฒนาประมง 
   นำความรูมาพัฒนาและดำเนินกิจกรรมการเล้ียงปลาชนิดตางๆ ไดแก     
ปลากินพืช เชน ปลานิล ปลาตะเพียน และปลากินเนื้อ เชน ปลาดุก ปลากดหลวง         
ในรูปแบบการเลี้ยงในบอดินและในกระชัง และการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุกบ 
ประกอบดวยกบนา และกบบูลฟร็อก ในรูปแบบบอซีเมนตและบอธรรมชาติ 
  6) ดานการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อ “เกษตรทฤษฎีใหม” 
   นำความรูมาพัฒนาและประยุกตใชในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให
เหมาะสมกับที่ดินของตน และนำไปใชเปนหลักปฏิบัติอยางตอเนื่องในพื้นที่ 
  7) ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   7.1) ความมีเหตุผล รูสถานการณตางๆ ที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา         
การกระทำใดๆ ตองรูเหตุและผล กอนการตัดสินใจ รูจักจัดสรรพื้นที่ ใชประโยชนของ
ทีด่นิอยางคุมคา พจิารณาคดัเลอืกพชืปลกูโดยพชืน้ันสามารถอยูรวมกนัได ทัง้พชืระดบัสงู  
ระดับกลางและระดับลาง 
   7.2) ความพอประมาณ รูจกัความพอประมาณดานวัตถ ุ และความพอประมาณ 
ดานจิตใจ ไมละโมบโลภมาก 
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   7.3)  การมีภูมิคุมกัน วางแผนปองกัน พยายามลดความเส่ียงดานตางๆ 
   7.4) ความรอบรู หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อนำมาประยุกต
ใชในพื้นที่อยางเหมาะสมกับตน 
   7.5) คุณธรรม คือ สิ่งชวยยกระดับจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเรา       
ใหมีคุณภาพ คุณธรรมที่ยึดถือปฏิบัติไดแก การให ความขยันอดทน ความมุงมั่นและ
ตั้งใจ และความเสียสละ เปนตน 
  8) ดานการพัฒนาศักยภาพปราชญชุมชนและแหลงเรียนรู 
 - เรียนรูเทคนิควิธีการพูดที่ดี การเปนวิทยากร นำมาฝกหัดทำใหเกิดเทคนิคความ
ชำนาญและไดนำความรูจากการศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆ มาปรับใชในพื้นที่ 
 - ความรูและตัวอยางที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ ยังไมเพียงพอ ตองการศึกษาความรู       
ดานตางๆ ดังนี้   
  1) ความรูดานการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุและอนุบาลปลา ประกอบดวย ปลาดุก 
ปลานิล ปลาตะเพียน และปลากดหลวง  
  2) การพัฒนายกระดับการผลิตผักปลอดสารพิษสูการผลิตผักอินทรีย 
  3) การตลาดผลผลิตทางการเกษตรตางๆ 
  4) การแปรรูปผลผลิตตางๆ ในพื้นที่ การบรรจุหีบหอที่ทันสมัย สามารถเพิ่ม
มูลคาของสินคา 
  5) ความรูดานการทำเกษตรอินทรีย 
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สรุปจุดเดน 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- มคีวามรูจากศูนยศกึษาฯ และเคยเปนเจาหนาที ่
 ศูนยศึกษาฯ ดวย 
- มีผลผลิตดานพืชหลากหลาย มีรายไดตอเนื่อง  
- มีความคิดพึ่งตัวเองกอน  และสามารถพ่ึง 
 ตนเองได 
- ทำบัญชีครัวเรือน 
- แปลงเกษตรคอนขางสมบูรณ สงบและรมรื่น  
 เหมาะสำหรับการศึกษาดูงาน เชิญชวนให 
 ดำเนินกิจกรรมตาม 
- มีการอนุรักษน้ำและวางแผนการใชน้ำอยาง 
 เดนชัด โดยทำรองน้ำ ทำฝายกั้นน้ำธรรมชาติ 
 ขนาดเล็ก ขุดคลองใหน้ำไหลไปตามพื้นที่    
 และปลูกหญาแฝก 
- มีการปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง   
 เชน ขีเ้หลก็ ไผ เปนตน มลีกัษณะเปนวนเกษตร 
- ใชปุยพืชสด และปุยอินทรีย 
- การบริหารจัดการดินอยางมีประสิทธิภาพ 
- เก็บเมล็ดพันธุเอง  และมีความคิดในการทำ 
 แผนพัฒนาการเกษตร 
- เปนศนูยเรยีนรู ดงูานของศนูยศกึษาฯ เพราะ 
 อยูใกล เหมาะเปนท่ีศึกษาดูงาน ขยายผลเปน 
 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรได  
- ถายทอดทำเกษตรอินทรีย มสีมาชกิ 100 กวาราย   
 ใชเกษตรอินทรีย 80 ราย 
 

- ผลผลิตใหรายได 
 นอย  
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดการดาน 
 พลังงานนอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขาดการถายทอดสู 
 รุนลูกหลาน 
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ความภาคภูมิใจ 
 - ไดรับรางวัลเกษตรกรตัวอยาง ของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
 - เปนวิทยากรบรรยายความรูเรื่องการเพาะ
เห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดขอบ, เห็ดญานาหงิ และ       
เห็ดนางฟา) 
 - เปนผูชวยผูใหญบาน และหัวหนา อสม. 
ประจำหมูบาน 
 - นอมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาประยุกตใชในเร่ืองการใชชีวิต
อยางพอเพียง ประหยัด เรียบงาย ถูกตองตาม
หลักการ ศึกษาหาความรูอยูเสมอ 

นายวีระ  ศรีคงรักษ  
อายุ  61 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 6 
ที่อยู บานเลขท่ี 10/3  หมู 8   
บานไรเกา  ตำบลรำพัน   
อำเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี   
22120   
โทร.  087 142 3267 
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   3  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางสมควร  ศรีคงรักษ 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1.5 ไร  
 - แรงงานในครัวเรือน  2 คน  มีการจางแรงงาน 1 คน/ป 
 - มีการวางแผนการผลิต, มีการใชปุยเคมี และมีเครื่องจักร/เทคโนโลยีใชในการผลิต 
ไดแก เคร่ืองอัดกอนเชื้อเห็ดแบบ 1 ถุง และแบบมากกวา 1 ถุง, เตาและหมอนึ่งฆาเช้ือ
แบบประดิษฐเอง และเครื่องตีสวนผสมกอนเชื้อเห็ด 

การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - เห็ดขอน รายได 58,798 บาท/ป 
 - เห็ดนางฟา รายได 87,209 บาท/ป 
 - เห็ดญานาหงิ  รายได 31,766 บาท/ป 
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - ใชน้ำจากคลอง/หนอง/บอธรรมชาติในการทำการเกษตร ทั้งนี้ มีการวางแผน
จัดสรรน้ำ/แกปญหาน้ำโดยการใชน้ำจากบอเพาะเห็ด ซึ่งเห็ดใชน้ำเพ่ือการเกษตร        
นอยมาก จึงไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ไมมี เนื่องจากเพาะเห็ด และพื้นท่ีบางสวนไดใหลูกหลานเปนผูดูแล 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชน เชน นำเศษไม เศษฟน มาเปน
เชื้อเพลิงสำหรับตมน้ำเพื่อฆาเชื้อกอนเห็ด 
 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน โดยรวมกับชุมชน
ปลูกตนไมโตเร็ว กระถินเทพา ที่หนองน้ำพื้นท่ี 40 ไร บริเวณบานหนองแกวหมู ซึ่งเปน
แหลงน้ำ เพ่ือการเกษตรประจำหมูบาน และปลกูหญาแฝกริมคลองไรญวน เพือ่กนัตล่ิงพงั 
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมกีารซ้ือเช้ือเพลิงบางสวน และใชพลงังานความรอนจากฟน เพือ่ตมนำ้ 
น่ึงฆาเช้ือจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุทำใหกอนเช้ือเห็ดไมสรางเสนใย ทำใหประหยัด             
คาเช้ือเพลิงไดมาก 
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 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สินจากสถาบันการเงินของรัฐบาล เพื่อขยายกิจการ แตก็มีเงินออมกับกองทุน
หมูบาน/กลุมสัจจะ และมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย  
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตรทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอทั้งป ในสวนของกับขาวยังตอง 
ซื้อบางสวน 
 - มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเกื้อกูลสังคมโดยชวยดูแลถนน ไฟฟา  
การประปาของหมูบานใหอยูในสภาพท่ีเปนประโยชนตอราษฎรในหมูบาน และ        
เปนผูนำ อสม. หมูบาน ดูแลประชาชนดานสาธารณสุข, การทำหมันสัตวเล้ียง,            
การกำจัดยุงลาย และสุนัขจรจัด 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มโดยเขารับการศึกษาตอในระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 จาก กศน. อำเภอทาใหม, ดูรายการเกษตรจากสถานีโทรทัศน, 
สอบถามจากนักวิชาการเกษตร และดูงานจากศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ  
 - ใชหลักธรรมในการดำเนินชีวิต กลาวคือ 
  1) ความเพียร : ผลจากความเพียร ทำใหประสบความสำเร็จจากการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ ทำเห็ดแลวขายได มีรายไดเลี้ยงครอบครัวใหมีความสุข 
  2)  คอยเปนคอยไป : การเพาะเห็ดตองใจเย็น เพราะเปนงานละเอียดออน  
จกุจกิ ตองหมัน่สงัเกตและตองใชเวลามาก ถาใจรอนจะเสยีหาย คอยสะสมกำไรไปเร่ือยๆ 
ไมชารายไดจะมาก 
  3) ความสามัคคี : เพาะเห็ดคนเดียวขาดพลัง จึงรวบรวมสมาชิกที่สนใจชวยกัน
เพาะเห็ด ทำใหมีผลผลิตมาก พอคาแมคาสนใจ มารับซ้ือเห็ดที่ฟารม เห็ดบางสวนนำไป
ขายสงใหแมคาท่ีตลาดนัดประจำหมูบาน เห็ดบางสวนนำไปแปรรูป เชน เห็ดญานาหงิ      
เมื่อแปรรูปแลวจะเพ่ิมมูลคาผลผลิต เพิ่มรายไดใหกับสมาชิกและตนเองดวย 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานวิชาการ
เกษตร, ดานการแปรรูปการผลิต, ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในชีวิต 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาใชในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การจัด
จำหนายใหเกษตรกรท่ัวไปและพอคาแมคา โดยการอบรมจากงานวิชาการเกษตร   
รวมถึงการปรับปรุงเตา และหมอนึ่งฆาเชื้อโดยใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น มีราคาถูก 
คุณภาพสมกับราคา และฝกฝนการแปรรูปเห็ดญานาหงิ เพื่อจำหนายในราคาท่ีสูงขึ้น 
 - ไมมีปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และคิดวาความรูและตัวอยาง       
ที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ  เพียงพอแลว 
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สรุปจุดเดน 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 

- มีความรูความเขาใจในเรื่องเพาะเห็ด 
- มีรายไดพึ่งตนเองได 
- มีความเปนผูนำ ขยัน และมีจิตสาธารณะ 
- นำความรูจากศูนยศึกษาฯ ไปปรับใช 
- มีการทำบัญชีครัวเรือน และมีเงินออม 
- มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี เพียงพอ 
- มีการรวมกลุมและชวยเหลือกันในกลุม 
- ใชภูมิปญญามาประยุกตใชในการทำกอน 
 เชื้อเห็ด เชน ประยุกตการทำเตาอบไอน้ำ 
 ในการอบกอนเชื้อเห็ด 
- เปนวิทยากรถายทอดองคความรู ขยายผล 
 สูชุมชน 
- มีการรวมกลุมเกษตรกร เพาะเช้ือเห็ดสูตร 
 ตางๆ 
 

- การผลิตเดนแตไม 
 หลากหลาย มเีฉพาะ 
 เห็ด 
 
 
- การจัดการดาน 
 พลังงานยังไมดี 
 เทาที่ควร 
 
 
 
 
- ขาดการแปรรูป 
 ผลผลิตให 
 หลากหลาย 
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รางวัลเกียรติบัตร 
สำนักงาน กปร. 

ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รางวัลเกียรติบัตร

ผลการประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

นายพิษณุ  เภาโพธิ์ 

นายสำเนาว  พึ่งมา นางวีรา  จินะใจ นายนวน  รอดเจริญ 

นายชวน  มุงดี นายวรพงษ  ขุนพรม 



94 การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ความภาคภูมิใจ 
 - เคยไดรับรางวัล บานตัวอยางเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรจังหวัดสกลนคร 
 - เปนวิทยากรบรรยายในพ้ืนที่ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานนางอย ใหแกผูที่เขามา
ศึกษาดูงาน และเปนวิทยากรในศูนยศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ ในบางโอกาส 
 - เปนตวัแทนปราชญชาวบานจากศนูยศกึษา 
การพัฒนาภูพานฯ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณ งานอนุรกัษมรดกไทย มรดกนาน, 
เปนหัวหนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบาน
นางอย ตำบลเตางอย อำเภอเตางอย จังหวัด
สกลนคร และเปนหัวหนากลุมธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณหมูบานนางอย 

นายพิษณุ  เภาโพธ์ิ  
อายุ  53 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่อยู บานเลขที่ 330  หมู 4  
 บานนางอย ตำบลเตางอย   
อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร   
47260 
โทร. 083 326 1123   
E-mail : - 
ศาสนา  พุทธ 
สถานภาพ   หมาย 
จำนวนบุตร  2  คน  
ชื่อคูสมรส  - 
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 - ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพ ทำใหครอบครัวมีความม่ันคงทางดานอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ มีภูมิคุมกันที่ดี
จากการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำใหลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และยังเกื้อกูล
ชุมชนโดยการเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหกับผูสนใจไดเขามาศึกษาเรียนรู 
 
การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรผสมผสาน ไดแก ดานการเกษตร ทำนาขาว ขาวโพด ไมผล และ
ปลูกพืชผัก, ดานประมง เลี้ยงปลาหลายชนิดในสระ ขนาด 1 ไร  และดานปศุสัตว  
เลี้ยงโคขุน เลี้ยงสุกรขุนและผลิตลูกสุกรจำหนาย 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 13 ไร 2 งาน 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 1 คน  
 - มีการทำแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองทั้งหมด 
 - ผลิตปุยและสารกำจัดศัตรูพืชใชเองทั้งหมด แตยังคงมีการใชปุยเคมี 
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การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวหอมมะลิ 105  พื้นท่ี 4 ไร  ผลผลิต 600 กก./ไร  รายได 28,800 บาท/ป 
 - ปลูกขาวโพดหวาน 2 งาน ผลผลิต 700 กก./ไร เก็บผลผลิตปละครั้ง รายได  
4,200 บาท/ป ปลกูมนัสำปะหลงั 4 ไร ผลผลติ 3,500 กก./ป ปละครัง้ รายได 28,000 บาท/ป 
ปลูกหวาย 2 งาน  ผลผลิต 100 กก./ป เก็บผลผลิตปละครั้ง รายได 6,000 บาท/ป   
 - ปลูกแบบเกษตรผสมผสาน ไดแก มะมวง ฝรั่ง ลำไย ขนุน ลิ้นจี่ กลวย ฯลฯ        
ในพื้นที่ 5 ไร ผลผลิต 1,000 กก. ตามฤดูกาล รายไดประมาณ 25,000 บาท/ป 
 - ปลูกยางพารา จำนวน 300 ตน และไผเลี้ยง 50 ตน ซึ่งยังไมไดผลผลิต 
 - เลี้ยงโคขุน 6 ตัว น้ำหนกั 250 กก./ตัว รายได 75,000 บาท/ป 
 - เลี้ยงสุกร 10 ตัว น้ำหนัก 40 กก./ตัว รายได 20,000 บาท/ป 
 - เลี้ยงไกดำ 50 ตัว น้ำหนัก 1.5 กก./ตัว รายได 3,750 บาท และเปด 50 ตัว 
น้ำหนัก 2 กก./ตัว รายได 5,000 บาท/ป 
 - เลีย้งปลานลิ 1,500 ตวั ปลาตะเพยีน 2,500 ตวั ปลาดกุในกระชัง 500 ตวั ในพืน้ที ่
1 ไร  ผลผลิต 500 กก. รายได 17,500 บาท/ป 
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - มสีระนำ้ จำนวน 1 สระ ขนาด 40x40x3.5 เมตร และในฤดฝูนพยายามเก็บกกันำ้ 
ไวใหไดมากที่สุด  เพื่อใหมีปริมาณน้ำใชเพียงพอ   
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำโดยใชน้ำหมักชีวภาพในการเพิ่มความเปนกรดเปนดาง         
ลงในน้ำ และไมทิ้งสิ่งสกปรกหรือลางสารเคมีใกลแหลงน้ำ ปลูกหญาแฝกรอบคันบอ  
กันดินชะลางพังทลายลงไปในบอซ่ึงจะทำใหบอตื้นเขินเร็ว, ใชพืชน้ำในการบำบัดน้ำ        
ไมใหเนาเสียและเปนอาหารปลา, ไมปลอยน้ำเสียลงในแหลงน้ำ และใชน้ำหมักชีวภาพ
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลกัษณะดนิในแปลงเปนดนิรวนปนทรายถงึดนิทราย ความอดุมสมบรูณคอนขางตำ่  
จึงไดปรับปรุงดินโดยใชหญาแฝกปลูกรอบแปลงหรือบริเวณที่ลาด, ใชปุยพืชสด ปุยหมัก
ที่ผลิตเอง ปุยคอกจากการทำปศุสัตว และปลูกพืชหมุนเวียน ไถกลบตอซังและเศษพืช 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ 
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 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชน  โดยการทำปุยหมัก ปุยอินทรีย        
น้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตวและเศษวัสดุ เศษพืชในแปลง และมีการทำบอแกสขีวภาพ
จากมูลสัตว 
 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน โดยในแปลงเกษตร 
มกีารปลกูไมผล ยางพารา เปนการไดประโยชนกบัชุมชนทางออม และเขารวมกบั ชุมชน
ทุกคร้ังที่มีกิจกรรมหรือโครงการปลูกปา 
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการผลิตเชื้อเพลิงใชเอง โดยใชแกสชีวภาพในการหุงตม ซึ่งผลิตจาก
มูลสัตวที่เลี้ยงไว, ใชฟนจากการตัดแตงกิ่งไมผล  และใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการ
ตากผลผลิตทางการเกษตร 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 600,000 บาท จากการกูเงินสหกรณออมทรัพยครู เพื่อเปนทุน
ในการประกอบอาชีพและเปนทุนการศึกษาบุตร  และมีเงินออมกับ ธ.ก.ส. 
 - ทำบัญชีรายรับ-รายจาย   
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอทั้งป แตยังคงตองซื้อกับขาว
บางสวน 
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 - มีรายไดเสริมจากการเปนนักการภารโรง โรงเรียนบานนางอยโพนปลาโหล จำนวน 
144,000 บาท/ป 
 - มีสวนรวมเปนผูนำทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคมสวนรวม เนื่องจากหนาที่การงาน
ในการเปนนกัการภารโรง จงึไดชวยเหลอืชมุชนในงานตางๆ อยูตลอดในเรื่องของการจัด
สถานที่ การเก็บ และทำความสะอาดสถานท่ี 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม โดยการเดินทางไปศึกษาดูงาน
รวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นอกสถานท่ีทุกป ปละ 2-3 คร้ัง และมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูกับปราชญชาวบาน หัวหนาศูนยเรียนรูอื่นๆ อยูเสมอ 
 - หลักธรรมในการดำเนินชีวิต  มีดังนี้ 
  1) หลักในการพ่ึงตนเองกอน เอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ ดวยความเพียร         
แมจะมีเพียงตนเองเพียงลำพังคนเดียว ในการประกอบอาชีพและทำการเกษตร              
ก็ไมยอทอ สามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีกิจกรรมหลายอยางในแปลง        
ก็ประสบความสำเร็จได 
  2) การเอื้อเฟอเกื้อกูล มีน้ำใจ มีจิตอาสา ทำใหไมโดดเดี่ยว มีกัลยาณมิตร
มากมายที่พรอมจะชวยเหลือเกื้อกูลกัน ในยามท่ีตองการหรือในบางกิจกรรมท่ีเกินกำลัง
ของตนเองเพียงลำพัง 
  3) การใหทานในรูปแบบของวิทยาทานแกผูที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรู หรือการ
เปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือมาอยูตลอด 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบรหิารจัดการท่ีดนิและนำ้เพือ่การเกษตร “ทฤษฎใีหม”, 
ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการแปรรูปการผลิต, ดานการ
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดานอื่นๆ คือ การจัดทำบัญชีครัวเรือน 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในชีวิต การทำการเกษตร
แบบผสมผสานซ่ึงเปนการปฏิบัติตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม จะตองมีความรูความ
เขาใจในหลักการของการเก้ือกูลกันทุกดานในแปลงเกษตร การใชหญาแฝกในการ
อนุรักษดินและน้ำซ่ึงถือเปนปจจัยหลักในการเกษตร การปรับปรุงดินโดยใชปุยอินทรีย 
(ปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยน้ำชีวภาพ ฯลฯ) ทำใหคุณภาพดินดีขึ้นเรื่อยๆ การไดรับการ
สนบัสนุนสระน้ำกส็ามารถมีนำ้ใชในการเกษตรไดทัง้ป  อกีทัง้ยงัสามารถเล้ียงปลาไดดวย 
ทำใหมอีาหารท้ังปและมีรายไดจากการจำหนายปลา ในสวนของปศุสตัว นอกจากทำใหม ี
รายไดหลักแลว ผลพลอยไดที่สำคัญไมแพกัน คือ การไดปุยคุณภาพดีโดยไมตองซื้อหา
มาใชในแปลงเกษตร นำมาผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงใชในแปลง และทำแกสชีวภาพ      
ใชในการหุงตมในครัวเรือน จากการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต  
ทำใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ มีความม่ันคงดานอาหาร  ทำใหชีวิตมีความม่ันคงมากข้ึน 
 - มีปญหา-อุปสรรคในการประกอบอาชีพอยูบาง ในบางเรื่องที่ถือเปนเรื่องใหม  
หรือเปนเทคโนโลยี หรือองคความรูใหมๆ ที่เรายังไมเคยทราบหรือเรียนรู  จึงตองคอยๆ 
เรียนรูไป บางครั้งก็มีการลองผิดลองถูกจนไดรับคำตอบและแกปญหาได เชน การเล้ียง
ผึ้งชันโรงที่ยังไมทราบวิธีการแยกขยายรัง เปนตน 
 - ความรูและตัวอยางท่ีไดรับจากศูนยศึกษาฯ นั้นเพียงพอแลว แตถาหากทาง       
ศูนยศึกษาฯ มีองคความรูใหมๆ ก็พรอมที่จะศึกษาเรียนรู หรือถาหากมีโอกาสก็จะไป
ศึกษาเรียนรูจากที่อื่นอยูเสมอ เนื่องจากคิดวา ความรูทางดานการเกษตรน้ัน ไมมีวัน
สิน้สดุ ตองเรียนรูอยูเรื่อยๆ ตลอดเวลา  จงึจะเกิดความกาวหนาและแกปญหาได 
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- มีความเพียรพยายาม ขยัน 
- มีความเปนอยูอยางสงบ พอเพียง 
- รูจักหาความรู ใหมๆ มาประยุกตใช เชน  
 การปลูกมะนาวในวงลอม เพื่อใหไดผลผลิต 
 มากขึ้น 
- มีการเลี้ยงกุงฝอย เลี้ยงปลา ในสระน้ำ  
- เก็บฟางขาวไวเลี้ยงสัตว  
 
 
 
 
 
- มีการปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสด ปุยคอก  
 ไถกลบตอซัง ใชหญาแฝกปลูกรอบแปลง  
 ชานบอ  และบริเวณที่ลาด 
- นำภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยี 
 ภายนอก เลี้ยงไก ไมใหเปนโรคโดยใชน้ำหมัก 
 ชีวภาพผสมน้ำอาหารใหไกกิน 
- มีการปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เชน  
 ไมใชสอยเปนแนวรั้ว ไดแก ยูคาลิปตัส  
 ไผ หวายตัดหนอ  
 
 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
- บริหารจัดการ 
 การเงินยังไมดีพอ  
- ไมมีบัญชีฟารม  
 บัญชีครัวเรือน 
- บางคร้ังยังตองใช 
 ทุนจากภายนอก  
 (สหกรณครู)  
- ความพรอมของ 
 สถานที่และความ 
 อุดมสมบูรณของ 
 แปลงยังไมโดดเดน 
 เทาที่ควร  
- ดานปาไม มีทำบาง  
 แตไมโดดเดน 
 เทาที่ควร 
- ทำงานประจำท่ี 
 โรงเรียนทำใหเวลา 
 ในการทำงานใน 
 แปลงนอย 
 
 
 

สรุปจุดเดน 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- เปนแหลงเรียนรูและมีเกษตรกรจากตาง 
 หมูบานมาศึกษาดูงาน  
- เปนทีร่วมกลุมของเพ่ือนบานและชวยเหลอืกนั 
 ในกลุมและเครือขาย  
- มีการขยายผลสูภายนอก เปนตัวอยางที่ดี 
- ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  
 เชน ไดรบัจกัรยานปนสบูนำ้จากสถาบันราชภัฏ  
 จังหวัดสกลนคร  

- ยังมีการใชพลังงาน 
 ทดแทนนอย 
- แรงงานนอย/แตมี 
 กิจกรรมมาก ทำให 
 กิจกรรมบางอยาง 
 ไมสามารถทำตอ 
 ไปได เชน บอแกส 
 ชีวภาพ  
- ยังบริหารเวลาให 
 กับศูนยเรียนรูของ 
 ตัวเองไดไมเต็มที่  
 และมเีวลาจำกัดทีจ่ะ 
 ขยายผลงานออกสู 
 ภายนอก เนื่องจาก 
 มงีานประจำ 
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ความภาคภูมิใจ 
 - เปนอดีตสมาชิก อบต. ไรใหมพัฒนา และ
เปนกรรมการสหกรณโคนมชะอำ-หวยทราย 
 - นอมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาประยุกตใชในเรื่องการเลี้ยง 
โคนม 

นายชวน  มุงดี 
อายุ  52 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 4 
ที่อยู บานเลขท่ี 61 หมู 4  
บานหนองเข่ือน  
ตำบลไรใหมพัฒนา  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
76120  
โทร.  086 166 3910 
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   2  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางนภาพันธ  มุงดี 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำเกษตรสวนปาลมน้ำมัน และเลี้ยงโคนม 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 150 ไร 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 2 คน  มีการจางแรงงาน 2 คน/ป 
 - มีการวางแผนการผลิต 
 - ผลิตปุยใชเองบางสวน และมีการใชปุยเคมี  
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกปาลมน้ำมัน พื้นท่ี 90 ไร ไดผลผลิต 30 ไร เก็บผลผลิต 20 วัน/ครั้ง รายได 
20,000 บาท/ครั้ง 
 - ปลูกออย เพ่ือนำมาใหวัวนมกิน, ปลูกกลวยน้ำวาแซมในสวนปาลมในขณะที่ปาลม
ยังเล็ก และปลูกมะพราว ปลูกตนไผ  เพื่อการบริโภค 
 - เลี้ยงวัวนม เปนแมวัว จำนวน 45 ตัว และวัวรุน จำนวน 30 ตัว  
 - เลี้ยงเปด จำนวน 10 ตัว และไกไข จำนวน 20 ตัว 
 - เลี้ยงปลานิล และปลาสวาย เพื่อการบริโภค 
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - ใชแหลงน้ำจากระบบชลประทานในการทำการเกษตร และมีการขุดสระน้ำในไรนา 
ขนาด กวาง 40 เมตร ยาว 40 เมตร  จำนวน 1 สระ และมกีารแกปญหาการขาดแคลนน้ำ 
โดยการขุดบอบาดาล จำนวน 1 ลูก 
 - ชวยดูแล บำรุงรักษาคลองสงน้ำระบบชลประทาน 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - มีการใชปุยคอก ปุยหมักหรือปุยน้ำหมักในการชวยปรับปรุงบำรุงดิน 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใช เชน เศษหญามาคลุมดินใหเกิดความชุมชื้น  ทั้งยังมีสวนรวม
ในการดูแลปาไมโดยการปลูกตนไมตามเสนทางของหมูบาน  
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการซื้อเชื้อเพลิงบางสวน และใชภูมิปญญาดานพลังงาน โดยใชเตา
เศรษฐกิจ และไมฟนในการหุงตมอาหาร 
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 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไมมีหนี้สิน และมีเงินออมกับ ธ.ก.ส. 
 - มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคม โดยเปนกรรมการสหกรณ
โคนมชะอำ-หวยทราย และเปนหัวหนากลุม ธกส. 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม โดยศึกษาดูงานการเล้ียงโคนม 
โรงงานนมกลองที่จังหวัดเชียงใหม และการดูงานระบบกำจัดน้ำเสียในโรงงานผลิตนม 
 - ใชหลักธรรมในการดำเนินชีวิต กลาวคือ  
  ความเพียร : ใชในการประกอบอาชีพ 
  ความสามัคคี : ใชในชุมชนเพื่อนบาน 
  ความประหยัดและความเสียสละ : ใชในการดำเนินชวีติของครอบครัว ไมเอาเปรยีบ 
และการผลิตนมดวยความซ่ือสัตย น้ำนมตองมีประสิทธิภาพ 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการบริหารจัดการท่ีดินและน้ำเพ่ือการเกษตร “ทฤษฎีใหม”, ดานการวางแผน
อนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการพัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน และดานการ
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไดนำความรูทีไ่ดรบัจากศนูยศกึษาฯ มาประยกุตใชในเรือ่งการเลีย้งโคนม, การปลกู 
แปลงหญา, การปรับปรุงบำรุงดินโดยใชปุยหมัก - ปุยคอก และการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง โดยการประหยัด คิดดี ทำดี พูดดี เพื่อใหครอบครัวมีความสุข 
 - มีปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพบางสวน เชน ชวงฤดูแลง น้ำจะไมคอย
พอใชในการทำการเกษตร 
 - ความรูและตวัอยางทีไ่ดรบัจากศูนยศกึษาฯ ควรมกีารตอยอดในเรือ่งการเพ่ิมผลผลติ 
ปาลมน้ำมัน ใหมีผลผลิตตลอดป อันจะเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

สรุปจุดเดน 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไดรับความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
 และวทิยาลยัเกษตรกรรมเพชรบุรี อบรมเปน 
 เวลา 15 วัน ฝกปฏิบัติจนมีความรู 
- มีการขวนขวายหาความรูจากแหลงอื่น 
 เพ่ิมเติม นอกเหนือจากศูนยศึกษาฯ 
- มีความขยันหม่ันเพียร  
- เปนกรรมการสหกรณโคนมหวยทรายฯ 
 
 
 
 
- มีการแบงปนเครื่องจักรกลใหกับชุมชน  
- มีการบริหารน้ำ ขุดสระ 1 ไร ตอน้ำจาก 
 คลองชลประทาน 
- มีการบริหารน้ำจากบอบำบัด โดยนำไปใช 
 ประโยชนในแปลงนา และแปลงปาลมน้ำมัน 
- ปลูกไมใชสอยไวรอบพื้นท่ี 
- มีการวางแผนการลงทุน 
- มีการขุดบอบาดาลใชเอง 
- ความอุดมสมบูรณของหญาแฝก 
 
 
 
 
 

- นำความรูจาก 
 ศูนยศึกษาฯ มาใช 
 เฉพาะความรู 
 เรื่องการเล้ียงวัวนม  
 และใชในชวงแรก 
 เทาน้ัน  
- ไมทำบญัชคีรวัเรอืน/ 
 บัญชีฟารม  
- ผลผลิตไมหลากหลาย  
 เนนแตเรื่องวัวและ 
 ปาลมน้ำมัน 
- การบริหารจัดการ 
 ยังไมดี 
- การจัดการฟารมยัง 
 ไมไดมาตรฐาน 
 ฟารมตามหลกัเกณฑ 
 ของกรมปศุสัตว 
- ระบบชลประทาน 
 ใชนำ้จากอางเกบ็นำ้  
 การกักเก็บภายใน 
 ไมเพียงพอ 
- ใชเตาหุงตม 
 โดยใชฟน แตไม 
 ปลูกไมเอง 



109การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

 
 
 
 
 
- เปนประธานสหกรณผูเลีย้งโคนม และแนะนำ 
 ใหผูอื่นปฏิบัติตาม 
- มีการประสานหนวยงานภายนอกมาชวยเหลือ 
 ทางวิชาการ โดยเฉพาะภาคเอกชน 
- สงเสริมใหบตุรสาวเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย  
 ในสาขาสัตวใหญ เพื่อกลับมาสานตองาน 
 

- ไมนำมูลสัตวมาใช 
 ประโยชนในการ 
 ผลิตแกสชีวภาพ 
- วิธีการนำความรูมา 
 ใชยังไมถูกตอง  
- ไมมีสวนรวมกับ 
 ชุมชนเทาที่ควร 
- ขาดการขยายผลสู 
 ภายนอก 
- ยังไมพรอมที่จะ 
 ชวยเหลือ/ถายทอด 
 ความรูใหกับผูอื่น  
 และไมพรอมใหผูอืน่ 
 เขามาศึกษาดูงาน  
 ฝกงาน หรอืหาความรู 
 จากแปลง 
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ความภาคภูมิใจ 
 - เคยไดรบัรางวัลชมเชยของสำนักงาน กปร. 
โครงการ “80  พรรษา ปวงประชาเปนสุขศานต”
ประเภท ประชาชนท่ัวไป 
 - เปนวิทยากรโครงการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหมของศูนยเรียนรูปราชญ   
ชาวบาน ป 2551-2554 จำนวน 1,072 คน, 
เปนวิทยากรโครงการ พนพ. ป 2552-2554   
จำนวนประมาณ 1,500 คน, เปนวิทยากร
โครงการสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่พิเศษ
เฉพาะกิจ จชต. ป 54 จำนวน 1,196 คน และ
ในโครงการอ่ืนๆ ที่หนวยราชการเสนอขอ 
 - เปนผูนำกลุมทำงานชวยเหลือเกื้อกูลสังคม 
ไดแก ศูนยเรียนรูอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ, 
ศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน จังหวัดนราธิวาส, 
เปนครูภูมิปญญาทองถ่ิน, เปนผูแทนเกษตรกร
หมูบาน/ตำบล, เปนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน, 
เปนประธานกลุมปุยหมักบานโพธ์ิทอง และ  
เปนกรรมการกลุมออมทรัพยเ พ่ือการผลิต        
บานโพธิ์ทอง ฯลฯ 

นายวรพงษ  ขุนพรม 
อายุ  51 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่อยู บานเลขที่ 126  หมู 9   
บานโพธ์ิทอง ตำบลกะลุวอเหนือ   
อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส   
96000 
โทร. 086 290 2999 
E-mail : - 
ศาสนา  พุทธ 
สถานภาพ  สมรส 
จำนวนบุตร  2  คน  
ชื่อคูสมรส   
นางธิติมา  ทองคุปต  
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 - ความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จในชีวิตในการนอมนำแนวพระราชดำริพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตใช ในการทำไรนาสวนผสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และเคยไดรับเกียรติใหเปนจุดเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เม่ือวันท่ี             
17 มกราคม 2551 ในการเย่ียมชมกิจกรรมตางๆ ของศูนยเครือขาย การเล้ียงสัตว       
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในป 2550  
 
การประกอบอาชีพ 
 - ทำการเกษตรแบบผสมผสาน, ประมงน้ำจืด, เลี้ยงโคขุน โคเนื้อ ไกพื้นเมือง และ
เปดเทศ,  เผาถานทำน้ำสมควันไม, ทำปุยหมักชีวภาพ และเพาะเห็ด 
 - พื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน 14 ไร  
 - แรงงานในครัวเรือน  จำนวน 2 คน 
 - มีแผนการผลิต  และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - มีการผลิตปุยและสารกำจัดศัตรูพืชใชเองทั้งหมด และยังคงใชปุยเคมี 
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การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวโพดฝกออน 1 ไร รายได 5,000 บาท/ป และขาวโพดหวาน 1 ไร รายได 
15,000 บาท/ป 
 - ปลูกมะพราว 3 ไร  รายได 80,000 บาท/ป 
 - เลีย้งววั 6 ตวั และไกพืน้เมือง 50 ตวั ในพืน้ท่ี 10 ไร รายได 60,000 บาท 
 - เลี้ยงปลาทับทิม 1,000 ตัว และปลาแรด 200 ตัว ในพื้นที่ 1.25 ไร  จำนวน 2 บอ  
รายได 12,000 บาท/ป 
 - ทำน้ำสมควันไม  รายได 5,000 บาท/ป 
 
การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - แหลงน้ำที่ใชในการทำการเกษตร มีสระน้ำ ขนาด 20x30x1.5 เมตร จำนวน          
2 สระ และมีบอบาดาล 
 - ไดทำฝายกันน้ำในคลอง และใชเคร่ืองสูบน้ำจากชลประทาน เม่ือมีปญหาน้ำ      
ไมเพียงพอ 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำ โดยใชน้ำหมักจุลินทรีย มูลสัตว เชน มูลวัว มูลไก และปูนขาว 
ในการบำบัดน้ำเสีย 

ิ ไ 
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 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินเปรี้ยว ขาดสารอาหารซึ่งเปนดินชนิดเดียวกับดิน         
พรุบาเจาะ 
 - จงึไดปรบัปรงุดนิโดยใชปุยชวีภาพในการปลกูพชื มกีารปลกูพชืปุยสด เชน ปอเทอืง 
และปลูกหญาแฝก  ใชสารโคโรไมค และใชปูนขาว ปุยคอก เพื่อปรับปรุงดิน 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน  โดยการ 
  1) นำเศษไมมาเผาถานเพื่อทำน้ำสมควันไม และนำมาเปนสมุนไพรใชกับพืช 
สัตว สารบำรุงดิน เปนสารไลแมลง ใชรักษาอาการคันและบาดแผลท่ีเกิดขึ้นกับคน 
  2) นำเศษพืชมาทำเปนเสบียงอาหารสัตว เชน นำขาวโพด มาหมักทำอาหารโค        
เปนตน 
  3) การทำหญาแฝกมาปลูกคลุมดินทำปุย และเศษวัชพืชมาทำปุยหมักชีวภาพ 
  4) การนำเศษพืชผักผลไมมาเลี้ยงปลา 
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 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน 
  1) รวมกันอนุรักษปาไมใหหมูบานรมรื่น และรวมปลูกตนไมริมถนน 
  2) รวมกันปองกันไฟปา รวมกับกรรมการหมูบานและประชาชน 
  3) รวมกันพัฒนาหมูบานเน่ืองในโอกาสวันพัฒนา 5 ธันวาคม และวันแม     
แหงชาติ 12 สิงหาคม ชองทุกป โดยการพัฒนาทำความสะอาดและปลูกตนไมริมถนน
ภายในหมูบาน 
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวใชผลิตเชื้อเพลิงใชเอง และซื้อบางสวน โดยผลิตถานจากเศษไมเพื่อ 
ใชในครัวเรือน  และจะผลิตแกสจากมูลสัตวเพื่อใชหุงตมในครัวเรือนในอนาคต 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 400,000 บาท จากการกูเงิน บริษัทโตโยตาลิชช่ิง เพื่อซื้อรถยนต
เปนยานพาหนะในการปฏิบัติงาน และมีเงินออมกับธนาคารและกลุมออมทรัพย 
 - ทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหซื้อกับขาวบริโภคเพียงบางสวน 
 - มีรายไดเสริมจาก เงินเดือนของภรรยา จำนวน 360,000 กวาบาท/ป 
  1) มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคม โดยการทำศูนยเรียนรู
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริดานเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนศูนยเรียนรูท่ีจัดอบรมเกษตรกร
ทั่วไป, เปนผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานและระดับตำบล และเปนวิทยากรบรรยาย
ตามโครงการตางๆ ใหแกหนวยงานตางๆ ในจังหวัดนราธิวาส 
  2) มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม โดยเขารวมฝกอบรมตาม
โครงการตางๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อนำความรูมาปรับใชในชีวิต
ประจำวัน และนำไปเผยแพรความรูโดยการบรรยายแกเกษตรกรทั่วไป อีกทั้งไดมี
โอกาสไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจังหวัดใตในศูนยเรียนรูที่จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง 
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 - หลักธรรมในการดำเนินชีวิต  กลาวคือ  
  1) ความเพียร มีความเพียรในการประกอบอาชีพ ชีวิตมีความสุข ผลจากการ
ประกอบอาชีพดวยความขยันหม่ันเพียร 
  2) ความสามัคคี เกิดจากการยอมรับของคนในชุมชน ทำใหมีการรวมกลุมเกิด
ความรกัสามคัคใีนหมูคณะ เชน รวมกลุม ทำปุยหมกัชวีภาพ รวมกลุมจดัตัง้กลุมออมทรพัย 
เพ่ือการผลิต และรวมกลุมการเลี้ยงโคขุน โคเนื้อ 
  3) ประหยัด ใชชีวิตประจำวันอยางประหยัด โดยการดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักไวกิน เลี้ยงปลาไวกิน เล้ียงเปดไกไวกิน เหลือกินไวขาย 
ทำใหครอบครัวประหยัดและมีเงินออม 
  4) มีความเสียสละ เสียสละเพื่อสวนรวม ทำงานใหเกิดประโยชนกับกลุมใน
หมูบานมากที่สุด 
  5) ไมเอาเปรียบผูอืน่ เมือ่รวมกลุมจะมีการแบงปนผลประโยชนเทาๆ กนั โดยไม 
เอาเปรียบสมาชิก 
  6) ความซื่อสัตย มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น จนมีผลทำใหเกิดการ 
ยอมรับจากประชาชนท่ัวไปและหนวยงานราชการตางๆ ภายในจังหวัดนราธิวาส 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ            
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบรหิารจัดการท่ีดนิและนำ้เพือ่การเกษตร “ทฤษฎใีหม”, 
ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการพัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน,  
ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดานอื่นๆ ไดแก การผลิตแกส
ชีวภาพจากมูลสัตวและเศษอาหาร  การปลูกหญาแฝกเพ่ือปรับปรุงดิน การปลูกพืช
พลังงานทดแทน (ปลูกสบูดำ) 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในพื้นที่ตนเอง โดยการทำ
ปุยหมักชีวภาพโดยไมกลั่นกรอง, ทำน้ำหมักชีวภาพ, บริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร
และการประมง, ปลูกพืชคลุมดินและปรับปรุงดิน ไดแก การปลูกปอเทืองเพื่อทำปุย 
พืชสด และการปลูกหญาแฝก, การเลี้ยงปลาในบอดิน และมีแผนงาน/โครงการ     
ผลิตแกสหุงตมจากมูลสัตว โดยเฉพาะมูลโค 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

สรุปจุดเดน 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการทำบัญชีครัวเรือน 
- มีความคิดริเริ่ม สรางงานใหมๆ 
- ขยัน อดทน และพากเพียรศึกษาหาความรู  
 มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งทำปุย พืช สัตว 
- มีจิตสาธารณะ เปนผูนำ/วิทยากรในการ 
 ถายทอดความรูตางๆ  
- ไดรับความไววางใจใหเปนศูนยเรียนรูในการ 
 ถายทอดความรู  
- มีการทำปุยหมักโดยลดแรงงาน (ใชทอพีวีซี 
 เจาะรู ฝงไวขางใต  ทำใหมีการถายเทอากาศ 
 ไดดี ปุยยอยสลายไดงาย) 
- มีการสรางกลุม ทำปุยหมัก น้ำยาลางจาน  
 กลุมออมทรัพย และกลุมทำเห็ดฟาง 
- ใชภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยี 
 ไดเหมาะสม 
- เดิมเปนดนิเปรีย้ว ไดนำความรูของศนูยศกึษาฯ  
 มาปรับปรุงดนิ โดยใชโคโรไมค-ปนูขาว-พชืปุยสด 
- ทำบอหมักแกสชีวภาพจากมูลวัว 
- มีการชวยเหลือสมาชิกในกลุม 
- มีการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและ 
 นำ้ตามขอบสระน้ำคอนขางด ี 

- การปลูกเพื่อบริโภค 
 และใชสอยใน 
 ครัวเรือน ไมเดนชัด 
- ผลผลิตไมหลากหลาย 
- แปลงไมคอยสมบรูณ 
- เนนเปนศูนยเรยีนรูฯ  
 ในดานตางๆ  
 คอนขางมาก  
- ขาดการจัดการ 
 ทรัพยากรปาไม 
 มาใชเปนเชือ้เพลิง 
- ยงัไมมแีนวความคิด 
 ในการปลูกไมทดแทน 
 บริหารจัดการไม 
 เสม็ดที่จะนำมาทำ 
 น้ำสมควันไม (ใชไม 
 จากธรรมชาติ)  
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- เปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกเกษตรกร 
 รายอ่ืน 
- เปนศนูยเรยีนรู  ถายทอดความรูและประสบการณ 
 สูคนภายนอกได 
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ความภาคภูมิใจ 
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดผัก ของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 
 - เปนวิทยากรในการถายทอดความรูใหแก 
ผูเขารับการฝกอบรมตางๆ ของศูนยศึกษาฯ 
และเปนวิทยากรประจำศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงและถายทอดความรูดานการทำเกษตร
ทฤษฎีใหม 
 - เปนกรรมการหมูบานหนองเหียง, สมาชิก 
อสม., กรรมการโรงเรียนบานหนองเหียง และ
กรรมการวัดหนองเหียง  
 - ไดรับการคัดเลือกใหเปนเกษตรกรผูนำ
ของศูนยศึกษาฯ และนำผลผลิตทางการเกษตร
ทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และเปนเกษตรกรผูนำ       
ดานการปลูกผักปลอดสารพิษสงจำหนายโครงการ
พัฒนาสวนพระองค 

นายสำเนาว  พึ่งมา 
อายุ  64 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 4 
ที่อยู บานเลขท่ี 310 หมู 13  
บานหนองเหียง  
ตำบลเขาหินซอน  
อำเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120  
โทร.  084 561 3485 
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   3  คน  
ชื่อคูสมรส    
นางบุญสง  พึ่งมา 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำเกษตรทฤษฎีใหม มีพื้นท่ีทำการเกษตร จำนวน 29 ไร 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 2 คน และมีการจางแรงงานในบางคร้ัง  
 - มีการวางแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองทั้งหมด 
 - ผลิตปุยใชเองทั้งหมด, มีการใชปุยเคมีบาง, ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชใชเองและ      
ซื้อบางสวน และมีรถไถเดินตามเปนเครื่องจักรในการผลิต 

การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 พื้นท่ี 8 ไร ผลผลิต 450 กก./ไร เก็บผลผลิต        
1 ครั้ง/ป  รายได 5,500 บาท/ป (ขายปละ 500 กก.) 
 - ปลกูมนัสำปะหลงั พนัธุหวยบง 80 และระยอง 5 พืน้ที ่7 ไร ผลผลิต 4,000 กก./ไร  
เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป  รายได 67,200 บาท/ป 
 - ปลกูกระทอน ผลผลติ 1,500 กก./ไร เกบ็ผลผลติ 1 ครัง้/ป รายได 20,000  บาท/ป 
 - ปลูกเงาะ  ผลผลิต 350 กก./ไร  เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป  รายได 3,000 บาท/ป 
 - ปลูกมะยงชิด  ผลผลิต 50 กก./ไร  เก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป  รายได 1,500 บาท/ป 
 - เลี้ยงไกพื้นเมือง จำนวน 25 ตัว สำหรบับริโภคในครัวเรือน 
 - เลี้ยงปลานิล ปลายี่สก ปลาตะเพียน และปลาดุก สำหรับบริโภคในครัวเรือน 
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 - ปลกูผกัหมนุเวยีนตลอดป เชน ถัว่ฝกยาว แตงกวา มะระ บวบหอม บวบเหล่ียม ฯลฯ  
พื้นที่ 3 ไร  ผลผลิต 3,700 กก./ไร  รายได 40,000 บาท/ป 
 
การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - ใชน้ำจากอางเก็บน้ำบานหนองเหียง และน้ำฝนเพ่ือทำการเกษตร ทังนี้ มีการ       
ขุดสระน้ำในไรนา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเมตร จำนวน 4 สระ และขนาด 2,000 
ลูกบาศกเมตร จำนวน 1 สระ เพื่อรองรับน้ำ 
 - มกีารวางแผนการใชนำ้จากสระนำ้ในไรนาทลีะแหง พอปรมิาณนำ้เหลอืนอยกห็มนุไป 
ใชสระน้ำแหงตอไป ไมใชจนแหงใหเหลือพอสำหรับปลาในบอ เม่ือหมุนไปใชบอตอไป
บอที่เราใชแตแรกก็จะเร่ิมมีน้ำซึมมาเทาปริมาณเดิม น้ำก็จะไมแหง เม่ือถึงฤดูแลงก็ผัน
น้ำจากอางเก็บน้ำบานหนองเหียงมาใสในแหลงน้ำประจำไรนา ทำใหมีน้ำใชในการเกษตร
ตลอดทั้งป  
 - มีการปลูกหญาแฝกในระยะแรกของการขุดสระน้ำในไรนา เพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดิน มีการวางแผนการใชประโยชนบนขอบบอโดยปลูกมะมวง         
แตใหหางจากขอบบอลงมา  เนื่องจากใบและผลท่ีหลนจะตกลงไปในน้ำทำใหน้ำในบอ     
ตื้นเขินได ในบอมีการปลูกผักบุงสำหรับเปนรมเงาแกสัตวน้ำและเปนอาหารปลา และ
หมั่นดายหญาบริเวณขอบบอไมใหรก 

่
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 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินเหนียวปนทราย ซึ่งดินที่มีระดับความลึกระหวาง         
15-20 ซม. มีการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด จึงเหมาะกับการปลูกผักและปลูกพืชที่มี
ระบบรากต้ืน เชน พืชผักตางๆ 
 - มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีในการปรับปรุงดิน ดังนี้ 
  1) แปลงนา มีการไถกลบตอซังขาวแลวใชน้ำหมักชีวภาพรดเพื่อใหตอซัง          
ยอยสลาย จากนั้นก็ใชปอเทืองหวานในอัตรา 5 กก./ไร ในบางปจะมีการสลับใชถั่วพรา 
ในอัตรา 10 กก./ไร ปลูกไวใหออกดอกแลวไถกลบ ใชเวลาประมาณ 65-70 วัน  
  2) แปลงผัก มีการใชปอเทืองหวานในแปลงผักระหวางการพักแปลงเพ่ือปรับปรุง
บำรุงดิน และปอเทืองยังมีคุณสมบัติปองกันใสเดือนฝอยท่ีจะมารบกวนผักที่ปลูก      
อีกดวย มีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (จากสารเรง พด.2) สารไลแมลง (จากสารเรง พด.7) 
ในสวนของสารไลแมลงใชสะเดา กลอย บอระเพ็ด หางไหล และสมุนไพรในครัวเรือน 

 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน โดยการนำฟางขาว เศษวัชพืชมาทำปุยหมัก       
(โดยใชสารเรง พด.1) นอกจากน้ียังใชสำหรับคลุมแปลงผัก, นำกิ่งไมที่รวงหลนจากสวน
มาเปนฟนสำหรับหุงตมอาหารในครัวเรือน, นำผลมะมวงสุก และกระทอนสุกที่รวงหลน
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มาผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยไมปลอยท้ิงไวใหเสียหายเปลาประโยชน และมีการปลูกไม       
โตเร็วตามหัวไรปลายนาเพื่อใหพื้นที่เกิดความชุมช้ืนและสามารถนำมาใชประโยชน        
ในการกอสรางได 
 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน อาทิ 
  1) การประสานงานกับสวนราชการตางๆ นำคณะที่ตองการทำกิจกรรมรวมกับ
ชุมชน นำมาปลูกปาที่วัดหนองเหียง เพื่อใหเกิดความรมรื่นในพื้นที่ 
  2) รวมเปนสมาชิกกลุมไมโตเร็วของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ โดยรวม
กิจกรรมตางๆ กับสมาชิกกลุมไมโตเร็วเปนประจำ  
  3) รวมกิจกรรมวันรณรงคการปลูกหญาแฝกประจำป ของศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอนฯ เพ่ืออนุรักษทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ำ เปนประจำทุกปแมจะอยูใน
หมูบานอื่นก็จะไปรวมทุกครั้ง 
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการผลิตเชื้อเพลิงใชเองและซ้ือบางสวน ทั้งนี้ ไดเขารับการฝกอบรม
จากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน แลวนำความรูที่ไดรับมาใชในครัวเรือน  
โดยนำเศษก่ิงไมตามหัวไรปลายนามาเผาเปนถานสำหรับใชในครัวเรือน และมีการปลูก
ตนสบูดำเพื่อเก็บเมล็ดสำหรับหีบน้ำมันเพื่อใชเปนน้ำมันไบโอดีเซล แตผลผลิตไมมาก 
จึงสงผลผลิตใหศูนยศึกษาฯ หีบน้ำมันแทน 
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 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 50,000 บาท จากการกูเงินกองทุนศูนยศึกษาการพัฒนา       
เขาหนิซอนฯ เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวยีนของกลุมปลูกผกับานหนองเหียง แตกม็เีงนิออมจาก 
สหกรณการเกษตรพัฒนาเขาหินซอน จำกัด และมีการทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอทั้งป ในสวนของกับขาว       
ยังตองซื้อบางสวน 
 - มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเกื้อกูลสังคม อาทิเชน  
  1) เปนตนแบบการเปนผูนำหมูบานในการทำกิจกรรมของศูนยศึกษาฯ และ
กิจกรรมของชุมชน และอำเภอ 
  2) เปนวิทยากรถายทอดความรูดานเกษตรทฤษฎีใหมใหกับนิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
  3) เปนศูนยเรียนรูระดับหมูบานท่ีเกษตรกรสามารถเขาศึกษาหาความรูในแปลง
ไดตามความตองการ 
  4) เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในการใหความรูดานการรักษา
พยาบาล และดูแลผูเจ็บปวยเบื้องตนเกี่ยวกับสุขอนามัยในชุมชน 
  5)  เปนกรรมการวัดหนองเหียงในการดูแล ทะนุบำรุงพุทธศาสนาและปฏิบัติ
ศาสนกิจเปนประจำทุกวันพระ และรวมกิจกรรมงานบุญของวัดทุกครั้ง  

ยงเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียพีย
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  6)  เปนกรรมการโรงเรยีนวดัหนองเหยีง รวมกับโรงเรยีนในการจดักจิกรรมวนัเดก็ 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันกีฬาสี และกิจกรรมทอดผาปา
สรางหองสมุดโรงเรียน ฯลฯ  
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม โดยการเขารับการฝกอบรม
จากศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ทุกหลักสูตรที่จะนำมาใชในพ้ืนที่ตนเองไดเปน
ประจำทุกป เขารับฟงขาวสารและความรูใหมๆ ไมหยุดอยูกับที่ในการเรียนรูเพิ่มเติม
เทคโนโลยีใหมๆ อยางสม่ำเสมอ 
 - ใชหลักธรรมในการดำเนินชีวิต กลาวคือ  
  1) เปนคนเสียสละ : จากเดิมท่ีนายสำเนาว พึ่งมาไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชวย
ผูใหญบานหมู 13 ตำบลเขาหินซอนมา 20 ป และไดรับการคัดเลือกเปนผูใหญบาน 
เปนเวลา 5 ป กอนเกษียณอายุ ดวยความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือสวนรวมจนเปน
ที่รักของชาวบาน แมปจจุบันเกษียณอายุราชการไปแลวก็ยังชวยเหลืองานสวนรวม  
โดยไมหยุดพัก ยังใหความรวมมือทุกสวนราชการอยางเต็มใจ 
  2) ทำตามลำดับขั้นตอน และมีความเพียร : ในพื้นที่ 29 ไร มีการวางแผนการ
ทำงานอยางเปนขั้นเปนตอน เชน มีการวางแผนการผลิตผักของตนเอง และสมาชิกกลุม
ปลูกผักบานหนองเหียง เพื่อใหผลิตผักแตกตางกันสงโครงการพัฒนาสวนพระองค   
โดยวางแผนการผลิตทั้งป และมีความขยัน อดทนทำงานในพ้ืนท่ี 29 ไร ดวยแรงงาน
จำนวน 2 คน นอกจากงานเรงดวนจึงมีการจางแรงงานเปนครั้งคราว เชน การดายหญา 
  3) ความสามัคคี : เดิมเกษตรกรในหมู 13 ตำบลเขาหินซอน ปลูกมันสำปะหลัง 
เมื่อวางจากการปลูกมันก็ไมไดทำอะไร  จึงไดมีการรวมกลุมเกษตรกรข้ึนเพ่ือปลูกผักสง
จำหนายโครงการพัฒนาสวนพระองค ทำใหเกษตรกรไมมีเวลาวาง มีรายไดเพิ่มขึ้น และ
มีงานทำตลอดป 
  4)  มีเมตตาและมีคุณธรรม : เปน อสม . ดูแลคนเจ็บปวยและผูสูงอายุ              
ไปเยี่ยมเยียนใหกำลังใจคนปวย  นอกจากนี้ยังชวยเหลือและบริจาคเงินชวยเหลือผูอื่น
อยูเสมอ 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนาปศุสัตว, 
ดานการพัฒนาประมง, ดานการบรหิารจัดการท่ีดนิและนำ้เพือ่การเกษตร “ทฤษฎใีหม”, 
ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน, ดานการแปรรูปการผลิต, ดานการ
พัฒนากลุมอาชีพในครัวเรือน, ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการ
แปรรูปไมโตเร็วเพ่ือปลูกสรางบาน 
 - จากการฝกอบรม ศึกษา และดูงานดานตางๆ ภายในศูนยศึกษาฯ ไดนำความรูไป
ปรับใชในแปลงของตนเอง ดังนี้  
  1) ดานการบริหารจัดการน้ำ : มีการนำความรูไปปรับใชโดยหมุนเวียนการใชน้ำ 
มีการผันน้ำจากแหลงน้ำใหญ (อางเก็บน้ำบานหนองเหียง) มาสูแหลงน้ำประจำไรนา 
  2) ดานการปรับปรงุบำรุงดนิ : มกีารนำเมล็ดพนัธุพชืปุยสด เชน ถัว่พรา ปอเทือง 
มาใชในการปรับปรุงดิน ทำใหดินดีขึ้น และลดคาใชจายในการผลิต 
  3) ดานวิชาการเกษตร : นำความรูและเทคนิคดานวิชาการสมัยใหม มาประยุกต 
ใชในการปลูกผัก 
  4)  ดานปศุสัตวและดานประมง : มีการเลี้ยงไกพื้นเมืองไวบริโภคในครัวเรือนเพื่อ
ลดคาใชจาย 
  5)  ดานการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม : เดิมขุดสระไว 
แตน้ำไมเพียงพอใชตลอดปจึงขุดสระเพ่ิม และแบงพื้นที่ปลูกผักซึ่งจากเดิมปลูกไมผล 
ทำใหมีพื้นที่ทำกิจกรรมหลายอยาง 
  6) ดานการวางแผนอนุรักษดินและน้ำแบบผสมผสาน : มีการจัดพื้นที่อยาง
เหมาะสม เชน ทีด่อนปลกูไมผล ไมยนืตน ทีลุ่มปลูกขาว และแหลงนำ้ มกีารปลูกหญาแฝก 
บนคันบอที่เพ่ิงขุดใหมเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
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  7)  ดานการแปรรูปผลผลิต : หลังการเรียนรูมีการทำขนมไวบริโภคเองใน
ครัวเรือน และมีการทำผลิตภัณฑสำหรับใชในครัวเรือน เชน น้ำยาลางจาน น้ำยา         
ปรับผานุม น้ำยาซักผาฯลฯ เพื่อลดคาใชจาย 
  8)  ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง : มีการดำเนินชีวิตอยาง      
มีเหตุมีผล ปลูกผักไมมากเกินไปเพ่ือจะไดใชแรงงานในครัวเรือนใหเพียงพอ มีการ
วางแผนการผลิตผักแตละอยางไมใหเหมือนกัน เพื่อไมใหแยงกันจำหนาย สนใจใฝหา 
ความรูอยูเสมอ โดยเขารับการฝกอบรมในทุกหลักสูตรท่ีสนใจ และเรียนรู รับฟงขาวสาร
ทางการเกษตรอยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ียังมีความสามารถเปนวิทยากรถายทอด  
ความรูดานการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมดวย 
 - ปญหาและอุปสรรคเม่ือนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาประยุกตใช ไดแก  
  1) การใชปุยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน ชวงแรกที่นำถ่ัวพราไปปรับปรุงดินในแปลง
ประสบปญหาถ่ัวไมงอก และไมคิดวาถ่ัวพราจะชวยปรับปรุงดิน ทำใหไมอยากจะปรับปรุง
ดินแลว เมื่อเขามาศูนยศึกษาฯ เจาหนาที่ใหนำไปแชน้ำกอนหวาน 1 คืน จึงปฏิบัติตาม 
ปรากฏวางอกดี เมื่อปลูกไดอายุ 2 เดือน ทำการไถกลบปรากฏวาดินมีความรวนซุย 
และอุมน้ำดีขึ้น ลดการใสปุยยูเรียไดระดับหนึ่ง  
  2)  การผลตินำ้หมกัชวีภาพ สารไลแมลง เริม่ทำครัง้แรก “ทำไมมนัเหมน็อยางนี”้ 
ปรากฏวาเราทำไมถูกวิธี เมื่อไดรับการแนะนำท่ีถูกตองทำใหเรารูวาของที่เหม็นสามารถ
ทำใหไมเหม็นไดโดยใสกากน้ำตาลลงไปชวยใหจุลินทรียทำงานไดเร็วขึ้น ผักที่ปลูก
ปลอดภัยจากสารพิษ ถึงแมจะมีการใชสารเคมี แตก็มีการสงตัวอยางตรวจหาสารพิษ
ตกคางเปนประจำที่หนวยงานวิชาการเกษตรในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ  
 - ความรูและตวัอยางทีไ่ดรบัจากศนูยฯ คอนขางจะมคีรบทกุเรือ่งไมวาจะเปนเรือ่งพชื 
เร่ืองประมง เร่ืองสัตว ฯลฯ  แตถามีเทคโนโลยีใหมๆ ก็ตองการเรียนรูเพิ่มเติมอีก      
ทั้งยังมีความตองการไปเรียนรูในเร่ืองตางๆ ของหนวยงานท่ีประสบผลสำเร็จ และ
โครงการพระราชดำริตางๆ 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

สรุปจุดเดน 

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการผลิตหลากหลาย การผลิตเปนก่ึงธรรมชาติ  
 และเนนการผลิตเพื่อสรางรายได 
- มีการผลิตพอใชพอกิน 
- มีการวางแผนการปลูกผักสวนครัวปลอด 
 สารพิษแตละอยางไมใหเหมือนกัน เพื่อไมให 
 แยงกันจำหนาย 
- มีความเพียร มีจิตสาธารณะ มีความพยายาม 
 ใฝหาความรู  
- มีการจัดสรรน้ำ และมีการบริหารจัดการน้ำ 
 ที่มีประสิทธิภาพ 
- นำพลังงานดานน้ำมาใชภายในแปลง 
- ลดการใชปุยเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การดูแลแปลงและ 
 ผลผลิตยังไมดีพอ 
- ยังไมเขาใจการทำ 
 บัญชีครัวเรือน 
 
 
 
 
- ยงัเปนการดำเนินงาน 
 เฉพาะตัวบุคคล  
 เน่ืองจากการรวมกลุม 
 ทั้งดานการผลิต  
 และจัดการผลผลิต  
 (ดานการตลาด)  
 ยังตางคนตางทำ  
 ไมเกิดการรวม 
 กลุมที่แทจริง และ 
 การบริหารจัดการ 
 ยังไมเดนชัด 
- การปลูกแฝกยังไม 
 ถูกตอง  
- ขาดการนำไมใชสอย  
 ไมเชื้อเพลิงมาใช 
 ในพื้นที่ 
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จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 
 

- มีการประสานกับหนวยงานราชการเพื่อให 
 ความชวยเหลือ 
 

- การพยายามพัฒนา 
 ผลิตผลยังนอย 
- ไมมีการขยายผลสู 
 ภายนอก 
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ความภาคภูมิใจ 
 - เปนวิทยากรประจำของหนวยงานพัฒนา
ชุมชน, เปนวิทยากรดานการเพาะเห็ดของ     
หนวยงานการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย  
และเปนวิทยากรดานการเพาะเห็ดใหกับผูสนใจ
ทั่วไปท่ีมาศึกษาดูงาน 
 - ดำรงตำแหนงประธานแมบานและเหรญัญกิ 
บานตลาดขี้เหล็ก หมูที่ 1 ตำบลแมโปง  อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 - มีความภูมิ ใจที่ ไดมี โอกาสเรียนรูแนว      
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
และนอมนำเอาแนวพระราชดำริไปเปนแนวทาง      
ในการดำเนินชีวิต มีโอกาสเรียนรู ส่ิงใหมๆ        
จนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ จนทำใหครอบครัวมีความเปน
อยูดีขึ้น มีความม่ันคงทางอาชีพ สมาชิกใน
ครอบครัวมีกิจกรรมทำรวมกัน และไดมีโอกาส
เผยแพรแนวทางการประกอบอาชีพตามแนว
พระราชดำริใหกบัผูสนใจ ทีส่ำคัญรูสกึภาคภูมใิจ 
แมจะประกอบอาชีพสวนตัว แตมีเวลาชวยเหลือ
สังคมอยางเต็มท่ี 

นางวีรา  จินะใจ 
อายุ  51 ป   
เพศ หญิง 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
ที่อยู บานเลขที่  70  หมู 1   
บานตลาดข้ีเหล็ก ตำบลแมโปง   
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม   
50220 
โทร. 081 672 2358 
E-mail : - 
ศาสนา  พุทธ 
สถานภาพ  สมรส 
จำนวนบุตร  2  คน  
ชื่อคูสมรส   
นายมานพ  จินะใจ 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำนา และเพาะเห็ด 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 3 ไร 2 งาน 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 4  คน  มีการจางแรงงาน 1 คน/ป 
 - มีการทำแผนการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองบางสวน 
 - ผลิตปุยและสารกำจัดศัตรูพืชใชเองบางสวน  และไมมีการใชปุยเคมี 
 
การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลูกขาว  พื้นที่ 2 ไร ไดผลผลิต 2,000 กก./ไร   
 - ปลูกลำไย ในบริเวณบาน  ไดผลผลิต 85 กก. รายไดประมาณ 2,000 บาท/ป  
 - เลี้ยงไก 45 ตัว และโค 2 ตัว  รายไดประมาณ 800 บาท และเก็บไวบริโภค  
 - เลี้ยงปลาดุก 250 ตัว  ในบอซีเมนตขนาด 2x3 เมตร รายได 1,000 บาท/ป  และ
กบนา 550 ตัว ในบอซีเมนตขนาด 2x3 เมตร รายได 1,000 บาท/ป และเพ่ือไวบริโภค 
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 - เพาะกอนเห็ดนางฟาและกอนเห็ดหอม และเลี้ยงดอกเห็ดนางฟา, ดอกเห็ดหอม 
และเห็ดหลินจือ ในพื้นที่ 1 ไร 2 งาน ผลผลิตประมาณ 11,000 กอน  รายได 60,500 
บาท/ป 
 
การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - อาศัยน้ำฝนเปนหลักในการทำนา ในสวนของกิจกรรมการเพาะเห็ดจะใช             
น้ำบาดาลผิวดินที่ขุดเจาะไวใชในบาน 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำที่ใชโดยการซอมบำรุงอยูเปนประจำ 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินรวนปนดินเหนียว มีธาตุอาหารในดินอุดมสมบูรณ 
สามารถอุมน้ำไดดี 
 - ปรับปรุงดินโดยการนำมูลวัวมาใชเปนปุยคอกบำรุงนาขาวและสวนลำไย ตลอดจน
การนำเศษผลไมในพื้นท่ี เศษพืชผักเหลือใชในครัวเรือนนำมาทำปุยน้ำชีวภาพ 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - นำวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชน  โดยนำเศษไมใชเปนเชื้อเพลิงในการนึ่ง     
กอนเห็ด และใชถานจากการน่ึงกอนเห็ด มาใชในการหุงตมอาหาร และมีการทำปุยคอก

็ ฟ  ็ หอม และเลี้ยงดอกเห็ดนางฟา ดอ



133การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ที่ไดจากการเลี้ยงวัวมาใชในการบำรุงขาว และบำรุงลำไย และนำเศษผลไมในพื้นที่  
เศษพืชผักเหลือ มาทำปุยน้ำชีวภาพ 
 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน โดยการรวม
กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ไดแก การบวชปา การปลูกปา เปนตน   
 ดานพลังงานทดแทน  
 - ในครอบครัวมีการผลิตเช้ือเพลิงใชเอง โดยใชพลังงานแสงอาทิตยในการตาก     
เห็ดหลินจือ และมีการใชถานจากการน่ึงกอนเห็ดมาใชเปนเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน จำนวน 80,000 บาท จากการกูเงินบริษัทอีซูซุ จำกัด เพื่อประกอบ 
อาหาร และมีเงินออมกับ ธ.ก.ส. 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตร ทำใหมีขาวบริโภคเพียงพอท้ังป สวนกับขาวบริโภคซ้ือ
เพียงบางสวน 
 - มีสวนรวมเปนผูนำทำงานชวยเหลือเกื้อกูลสังคมโดยสวนรวม โดยไดทำงาน
ชวยเหลือสังคม ดังน้ี ดำรงตำแหนงประธานแมบาน บานตลาดข้ีเหล็ก, เปนผูนำ        
ทีมแมบานรวมกิจกรรมชวยเหลืองานสังคมดานตางๆ และดำรงตำแหนงเหรัญญิก
แมบาน บานตลาดข้ีเหล็ก หมูที่ 1 ตำบลแมโปง  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
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 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม โดยการฝกอบรมของกรม
วิชาการเกษตร, ไดมีการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมจากเอกสารเผยแพรตางๆ ศึกษาดูงานจาก
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ และการแลกเปล่ียนความรูระหวางเกษตรกร       
ผูเพาะเห็ดและผูเขาเย่ียมชมกิจกรรมในพ้ืนท่ี 
 - หลักธรรมในการดำเนินชีวิต มีดังนี้   
  1) หลักความเพียรและอดทน มุงมั่นเปนหลัก ในชวงแรกหลังจากไดรับ      
องคความรูดานการเพาะเห็ดเศรษฐกิจจากศูนยศึกษามาปฏิบัติ ไดประสบปญหาตางๆ 
หลายอยาง เชน เชื้อเห็ดเจริญเติบโตไมดีเทาท่ีควร เปนตน จึงทำใหรูสึกทอใจ แตก็      
ไมทอถอย พยายามเขาไปปรกึษากบัอาจารยท่ีสอนเพาะเห็ด แลวนำคำแนะนำมาปรับปรุง
จนทำใหสามารถแกปญหาไปได มีการเรียนรูเรื่องการเพาะเห็ดเพ่ิมเติมจนทำให      
เกิดความชำนาญในการเพาะเห็ด แตก็ยังไมหยุดท่ีจะเรียนรู ไดหาความรูจากผูรูและ
หนวยงานตางๆ เพิม่เตมิจนทำใหเกดิความชำนาญในการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดมากข้ึน 
และแนวทางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต 
  2) หลกัการเอ้ือเฟอซึง่กนัและกนั (การให) ใหทานประเภทวิทยาทาน แกผูสนใจ 
โดยใหความรูคำแนะนำเรื่องการเพาะเห็ดแกเพื่อนบานเกษตรกรและผูสนใจดวยความ
เต็มใจและบริสุทธิ์ใจ 
  3) หลักความเสียสละ มองเห็นความสำคัญของประโยชนสวนรวม แบงเวลา
ชวยเหลือสังคม โดยดำรงตำแหนงประธานแมบาน ซึ่งกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ตนเอง
และครอบครัวจะเขาไปมีสวนรวมดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ  
 
การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
ปรับปรุงดิน, ดานการพัฒนาปศุสัตว, ดานการพัฒนาประมง, ดานการแปรรูปการผลิต 
และดานการพัฒนาศักยภาพปราชญชุมชนและแหลงเรียนรู 
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 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใชในชีวิต ความรูที่ไดรับ 
สวนใหญเปนความรูในดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ ซึ่งทำใหตนเองไดนำความรู      
ในแตละหลักสูตรมาเสริมสรางกิจกรรมในครัวเรือน ซ่ึงกอใหเกิดแหลงอาหารในครัวเรือน     
มีโปรตีน มีอาหารไวบริโภคโดยไมตองเสียเงินซื้อ ทำใหเปนการลดรายจายในครัวเรือน 
นอกจากนี ้ความรูทีไ่ดรบัยงันำมาประยกุตใชในกจิกรรมการตางๆ โดยเฉพาะการเพาะเหด็ 
ทำใหรูจักการแปรรูปเห็ดใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน การทำน้ำพริกเห็ด การทำ  
แหนมเหด็ การทำขาวเกรยีบเหด็ เปนตน ซึง่จากการดำเนินกจิกรรมท่ีมคีวามหลากหลายน้ัน 
ทำใหครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีความม่ันคง มีรายไดที่แนนอน รวมท้ัง      
ไดเขารับการฝกอบรมดานการพัฒนาศักยภาพปราชญชุมชนและแหลงเรียนรู ไดนำ
ความรูมาพัฒนาดานการพดู การเปนวิทยากร และฝกฝนจนเกิดความชำนาญ 
 - ความรูและตัวอยางท่ีไดรับจากศูนยศึกษาฯ นั้น ในตอนเร่ิมทำกิจกรรมพบกับ
ปญหาและอุปสรรคมาก เน่ืองจากเช้ือเห็ดเดินไมเต็มกอน มีเช้ือราเจริญปะปน          
แตปญหาท่ีเกิดข้ึนก็ไดรับการแกไข จากการไดรับคำแนะนำจากเจาหนาท่ีศูนยศึกษาฯ 
จนทำใหสามารถแกปญหา คอยใหคำปรึกษา และใหกำลังใจ จนสามารถผานพนปญหา
นั้นไปได  
 - ความรูทีค่วรตอยอดเพือ่ใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชพี คอื เรือ่งเทคโนโลย ี
การผลิตในรูปแบบตางๆ เพราะจะไดเขาใจความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นมากขึ้น   
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สรุปจุดเดน 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
 
 
 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 

- มอีงคความรูความเขาใจในเรือ่งเหด็เปนอยางด ี 
 สามารถสรางรายไดจากเห็ดเปนรายไดหลัก 
 ของครอบครัว 
- มีความเพียร มุงมั่นท่ีจะทำกิจกรรมดานเห็ด 
 จนประสบความสำเร็จ 
- มีวางแผนการผลิตดี 
- มีจิตสาธารณะ 
- นำความรูจากศูนยศึกษาฯ ไปใชจนเห็นผล 
- จัดสรรทรัพยากรที่มีอยางมีประสิทธิภาพ 
- นำผลผลิตมาแปรรูปสรางมูลคา 
 
 
 
 
 
- พยายามใหองคกรภายนอกยอมรับ เชน  
 ดำเนินการเพื่อใหได อย . ในการรับรอง 
 ผลิตภัณฑ 

- ขาดความหลากหลาย 
- ยงัเนนไปทางเกษตร 
 เชิงเดี่ยว 
 
 
 
 
 
- ขาดการวางแผน 
 การใชพลังงาน  
 โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
 ทีต่องใชในการผลติ  
 ยังไมมีการวางแผน 
 หาฟนทดแทนใน 
 อนาคต  
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ความภาคภูมิใจ 
 - เปนผูนำกลุมการอนุรักษตนน้ำลำธารของ
เขตหามลาฯ อาวคุงกระเบน 
 - นอมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาประยุกตใชในการทำอะไรแบบ
คอยเปนคอยไป ทำอะไรคิดกอน เห็นวาดีแลว
จึงลงมือทำ และชักชวนเพ่ือนใหมใหมีสวนรวม
ในการกระทำดวย 

นายนวน  รอดเจริญ 
อายุ  53 ป   
เพศ ชาย 
การศึกษา ประถมศึกษาปที่ 4 
ที่อยู บานเลขท่ี 19 หมู 8   
บานอัมพวา ตำบลคลองขุด   
อำเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี   
22120 
โทร.  - 
E-mail : -    
ศาสนา   พุทธ   
สถานภาพ   สมรส 
จำนวนบุตร   2 คน  
ชื่อคูสมรส    
นางปราณี  รอดเจริญ 
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การประกอบอาชีพ 
 - ทำเกษตรแบบสวนผสม และเลี้ยงกุงขาวระบบชลประทาน 
 - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 5 ไร 3 งาน 
 - แรงงานในครัวเรือน จำนวน 4 คน 
 - มีการวางแผนการผลิต และมีมอเตอรไฟฟาเปนเครื่องจักรในการผลิต 

การผลิต/ผลผลิต/รายได 
 - ปลกูมงัคดุ 90 ตน ผลผลติ 3,000 กก. เกบ็ผลผลติ 1 ครัง้/ป รายได 36,000 บาท/ป 
 - ปลูกทุเรียน 30 ตน (ตนยังเล็ก) 
 - ปลูกลองกอง 70 ตน (ตนยังเล็ก) 
 - ปลูกยางพารา 300 ตน (ยังไมเปดกรีด) 
 - เลีย้งกุงขาว ผลผลติ 2,800 กก./บอ เกบ็ผลผลติ 2 ครัง้/ป รายได 300,000 บาท/ป   
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การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
 ดานการบริหารจัดการน้ำ 
 - ใชน้ำฝน น้ำจากคลอง/หนอง/บอธรรมชาติ (ฝายน้ำลน) และขุดสระน้ำในไรนา 
ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร จำนวน 3 สระ เพื่อใชทำการเกษตร 
 - บำรุงรักษาแหลงน้ำ โดยถาเปนน้ำจากฝายน้ำลน จะเก็บน้ำฝนไวชวงหนาฝนและ
ระบายน้ำออกเพ่ือผลักดันน้ำทะเล สำหรับน้ำในไรนา จะรักษาขอบสระโดยการ       
ตัดหญารอบคันบอเพื่อกันน้ำชะลางหนาดิน 
 ดานการปรับปรุงบำรุงดิน 
 - ลักษณะดินในแปลงเปนดินเหนียวปนกรวด ทั้งนี้ ไดทำการปรับปรุงบำรุงดิน      
โดยการใสปุยอินทรีย (มูลไก, มูลวัว) และใชเศษพืชคลุมโคนตน 
 ดานการจัดการปาไม/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
 - มีการนำวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชน โดยใชเศษวัชพืชมาคลุมดินและทำปุย 
 - มีสวนรวมในการดูแลปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเปนผูนำการปลูกหวาย 
บนพื้นที่ภูเขา และดูแลฝายชะลอน้ำ 
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 ดานพลังงานทดแทน  
 - ไมไดดำเนินการ 
 ดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีหนี้สิน แตก็มีเงินออมกับสหกรณการเกษตร และมีการทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
 - ผลผลิตจากแปลงเกษตรยังไมเพียงพอ จำเปนตองซ้ือขาวบริโภค และซ้ือกับขาว
บางสวน 
 - มีสวนรวมเปนผูนำและทำงานชวยเหลือเก้ือกูลสังคม โดยเปนพิธีกรทาง         
พุทธศาสนาในงานมงคล และงานอวมงคล 
 - มีการเรียนรู ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มเติม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา       
อาวคุงกระเบนฯ ดานการเล้ียงกุงขาว, การปลูกไมผล, การใชปุยอินทรียและอนินทรีย, 
การใชสารเคมีสังเคราะหปองกันและกำจัดศัตรูพืช 
 - ใชหลักธรรมในการดำเนินชีวิต กลาวคือ 
  1) ความสามคัค ี : ความสามัคคทีำใหสงัคมเปนสขุ ชาวบานและขาพเจาจะชวยกนั 
ทำฝายภูเขา เพ่ือเก็บกักน้ำไวใช ทำใหมีน้ำใชตลอดป 
  2)  คอยเปนคอยไป : ขาพเจาปลูกไมผลรอบๆ บาน ดินก็ไมคอยดี ความรูก็นอย 
หลังจากไดความรูดานการเกษตรจากศูนยศึกษาฯ จึงคอยปรับปรุงดินดวยการใชปูน         
ปุยอินทรีย ปุยเคมี ปลูกดูแลรักษา จนขณะนี้ ตนไมที่ปลูกโตข้ึนแตยังไมใหผลผลิต 
ขาพเจามีความสุขกับงานที่ทำ แมจะเปนสวนเล็กๆ ไมใหญโต วันหนึ่งขางหนาเม่ือไมผล
เหลานั้นถึงคราวใหผลผลิต ขาพเจาจะมีผลไมกิน เหลือก็ขาย 
  3)  ประหยัด : การอดออม ทำใหมีเงินมากพอท่ีจะซ้ือที่และขยายกิจการจาก        
ทำสวนไปเล้ียงกุง เพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 
  4)  ความเพียร : ไมเคยเลีย้งกุงมากอน จงึตองขอคำแนะนำปรึกษาจากศูนยศกึษาฯ 
อยูตลอดเวลา ตองหมั่นเฝาดูแลบอหลังจากปลอยลูกกุง จนในที่สุดมีความรูและเขาใจ
วิธีการเลี้ยง การดูแล จนกระทั่งจับกุงขาย มีรายได มีกำไรเปนที่นาพอใจเปนเพราะ
ความเพียร 
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การนำความรูจากการคนควา ทดลอง วิจัย ในศูนยศึกษาฯ  
ไปประยุกตใช 
 - ไดรับการฝกอบรม/ศึกษาดูงานภายในศูนยศึกษาฯ ในเรื่องตางๆ เชน ดานการ
บริหารจัดการน้ำ, ดานการปรับปรุงบำรุงดิน, ดานวิชาการเกษตร, ดานการพัฒนา
ประมง และดานการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ไดนำความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาฯ มาปรับประยุกตใช กลาวคือ 
  1) อบรมการเพาะเล้ียงกุง ทำใหกุงมีอัตราการรอดสูง ผลผลิตดี เม่ือจำหนาย 
หักตนทุนแลวมีกำไร ยึดเปนอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวไดดีมาก 
  2) การปรับปรุงดิน ใชปุยอินทรียควบคูกับปุยเคมี เศษวัชพืชจะใชคลุมโคนตนไม 
ซึ่งเมื่อเนาสลายตัวจะกลายเปนปุยบำรุงดิน 
  3) ดานวิชาการเกษตร ทำใหมีความรูดานการดูแลรักษาตนไม ตนเจริญเติบโตดี 
อีกไมกี่ปจะเร่ิมใหผลผลิตแลว 
  4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำใหชีวิตและครอบครัวอยูกันอยางมีความสุข 
  5)  ดานการพัฒนาประมง ปจจุบันขยายกิจกรรมเล้ียงกุงขาว องคความรูที่           
ไดจากศูนยศึกษาฯ ทำใหเลี้ยงกุงมีอัตราการเปนโรคนอยมาก ผลผลิตจึงสูง 
 - ไมมีปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และคิดวา ความรูและตัวอยางที่        
ไดรับจากศูนยศึกษาฯ  เพียงพอแลว 
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สรุปจุดเดน 

จุดเดน ระดับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

ระดับท่ี 1   
องคความรู
พื้นฐาน  
 
 
 
 
ระดับที่ 2  
ประยุกตใช 
 
ระดับท่ี 3 
กาวหนา 
 

- มีการนำองคความรูจากศูนยศึกษาฯ มาใชจน 
 ประสบผลสำเร็จ เชน การเลี้ยงกุง ปา และ 
 สวนผลไม  
- มีรายไดสามารถพึ่งพาตนเองได 
- มีความขยัน และมีจิตสาธารณะ (ปลูกปาในที่ 
 สาธารณะ) 
- เปนคนชางสังเกตุ 
- มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินผสมกับเทคโนโลยี 
 ภายนอก (ใชน้ำมังคุดผสม EM ใสในบอกุง) 
- มีการปลูกไมยืนตน เพื่อชวยปองกันไฟปา 
- สรางทายาทและถายทอดองคความรูสูลกูหลาน 
 ไดดี 
 

- ไมมีการทำบัญชี 
 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
- การบริหารจัดการ 
 น้ำเสียยังไมชัดเจน 
 
- การปลูกตนไม 
 ยังไมถูกตามหลัก 
 วิชาการ 



143การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

รายนามคณะกรรมการตัดสินฯ 

ประธานกรรมการ 
หมอมหลวงจิรพันธุ   ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร. 
 
คณะกรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์   หงษโต   รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
นางสำลี   บุญญาวิวัฒน รองอธิบดีกรมการขาว 
นายอัครพงษ  บุญมาศ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน  
 (ดานจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)  
 กรมชลประทาน 
นายสุชีพ  หนูดำ หัวหนาผูตรวจราชการกรมประมง 
นางศิริลักษ  พรอมเพราะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ   
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
นายฐิติพันธ  จูจันทร ผูอำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและ 
 กิจการพิเศษ  กรมปาไม 
นางสาวถนอมพรรณ  สืบจากดี ผูอำนวยการกลุมงานโครงการพระราชดำริ   
 กรมสงเสริมการเกษตร 
นางเรืองสุรีย  วงษทองสาลี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  
 กรมปศุสัตว 
นายอานันท  เลิศรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   
 กรมวิชาการเกษตร 
นางสาวชณัทสรณ  โพธิปน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
 กรมการพัฒนาชุมชน 
นายไกรสร  วิริยะ ผูอำนวยการสวนปฏิบัติการโครงการ   
 กรมปาไม 
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นายวรยุทธ  บุญมี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ   
 กรมวิชาการเกษตร 
นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูอำนวยการสำนักประสานงานโครงการพ้ืนที่ 
 ภาคเหนือ  สำนักงาน กปร.  
นายจิตพล  สิทธิประณีต ผูแทนสำนักประสานงานโครงการพ้ืนที่ 
 ภาคกลาง  สำนักงาน กปร. 
นายสมศักดิ์  เพ่ิมเกษร ผูแทนสำนักประสานงานโครงการพ้ืนที่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงาน กปร.   
นายวิโรจน  เทียมเมือง ผูแทนสำนักประสานงานโครงการพ้ืนที่ 
 ภาคใต  สำนักงาน กปร.   
 
เลขานุการ 
นางสาวอุศนีย  ธูปทอง ผูอำนวยการสำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ  สำนักงาน กปร.   
 กรรมการและเลขานุการ  
 
ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวสมลักษณ  บุนนาค เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
นางสาวสุดารัตน  คุสินธุ เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
นางกรกฎ  หอมตระกูล เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
นางสาวธัญทิตตา  นาครทรรพ เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 

รายนามคณะกรรมการตัดสินฯ (ตอ) 
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รายนามคณะกรรมการตัดสินฯ (ตอ) 

นางสาวณัชญวลัช  บูรณะวงศสิน ผูแทนศูนยสารสนเทศ สำนักงาน กปร. 
นางสาวธัญวรัตน  วจนะวงศวิจิตร เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
นายศิริชัย  รอดทัศนา เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
นายสมชาย  อินทรมงคล เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
นางสาวจุฎาพร  แซหลี เจาหนาที่สำนกัศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
นางสาวกุลวดี  ปุงบางกระด่ี เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
 
บรรณาธิการ 
นายสมชาย  อินทรมงคล เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
นางสาวจุฎาพร  แซหลี เจาหนาที่สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 
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การประกวดเกษตรกรตนแบบหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จัดทำโดย  :  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
พิมพครั้งท่ี  : พฤศจิกายน 2554 จำนวน 5,000 เลม 
ผูจัดพิมพ  :  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด เทพเพ็ญวานิสย 
  10/2 ม.11 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
  โทร. 0 2455 9468-70  โทรสาร 0 2455 9472 





สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)


