
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

คู่มือตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

ประพันธ์ ศรีสุวรรณ
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คำ�นำ�
แม้พ้ืนท่ีทำ�เกษตรของน�ยประพันธ์ ศรีสุวรรณ จะไม่ 

อุดมสมบูรณ์เอ้ืออำ�นวยต่อก�รทำ�ก�รเกษตรนัก แต่น�ย 
ประพันธ์ และครอบครัว ก็ยังคงดำ�รงชีวิตด้วยก�รเกษตร และ
เลือกท่ีจะทำ�เกษตรอินทรีย์ เพ่ือรักษ�และสร้�งสมดุลท�งธรรมช�ติ 
อันนำ�ไปสู่สมดุลชีวิตคว�มเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวด้วย

หลังจ�กได้รับร�งวัลโล่เกียรติยศน�ยกรัฐมนตรี จ�กก�ร
ประกวดผลง�นต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 2  
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
พิเศษเพ่ือประส�นง�นโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.) และภ�คีได้จัดข้ึนในปี 2552 น�ยประพันธ์ 
ได้อ�ส�เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำ�นักง�น กปร.  
ในปี 2555 เน่ืองจ�กมีศักยภ�พและคว�มพร้อมในก�รถ่�ยทอด
และเป็นแหล่งเรียนรู้ก�รประยุกต์น้อมนำ�ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ปัจจุบันน�ยประพันธ์ ยังคงดำ�รงชีวิตด้วยก�รเกษตร 
บนฐ�นของข้อมูล คว�มรู้ และซ่ือสัตย์สุจริต และแบ่งปัน อันเป็น
พ้ืนฐ�นปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสะท้อนให้เห็นจ�กวิธีคิด
และวิธีปฏิบัติท่ีเข�และครอบครัวเช่ือม่ันและชัดเจนข้ึนทุกขณะ 

สำ�นักง�น กปร. จัดพิมพ์คู่มือตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จก�ร
ประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่ น�ยประพันธ์ ศรีสุวรรณ ฉบับน้ีเป็นก�รพิมพ์คร้ังท่ี 2 
เน่ืองจ�กยังคงมีคว�มต้องก�รใช้คู่มือส่งเสริมสนับสนุนและสร้�ง
คว�มเข้�ใจก�รน้อมนำ�ประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ท้�ยน้ี สำ�นักง�น กปร. ขอขอบคุณน�ยประพันธ์ และ
ครอบครัวท่ีสนับสนุนข้อมูลและภ�พประกอบ หวังเป็นอย่�งย่ิง 
ว่�คู่มือฉบับน้ี จะช่วยให้ผู้อ่�นได้เร่ิมต้นรู้จักแนวคิดในก�ร 
ใช้ชีวิตและทำ�เกษตรอินทรีย์ ท่ีนำ�สู่คว�มสุข สมดุล และย่ังยืน  
ของเกษตรกรผู้ผลิตโยงใยถึงผู้บริโภค

	 สำ�นักง�น	กปร.
ธันว�คม 2560

สแกนหน้�ปกเพื่อรับชมวีดีโอ

วิธีด�วน์โหลดแอพพลิเคช่ัน	จ�ก	Google	Play	Store	ผ่�นมือถือระบบแอนดรอยด์
1. แตะเลือกแอพฯ Play Store 
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นห�ระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ ห�กเจอแอพฯ  

       ท่ีต้องก�รให้แตะเลือก 
3. จ�กน้ันจะเข้�ไปยังหน้�ติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำ�ก�รติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย ส�ม�รถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้ง�นแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้ง�นแอพพลิเคช่ัน	Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำ�กล้องมือถือส่องไปท่ีหน้�ปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภ�พหน้�ปกให้แตะท่ีหน้�จอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำ�ก�รสแกนภ�พ
4. จ�กน้ันให้เลือกก�รแสดงผลต�มท่ีต้องก�รเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ

วิธีด�วน์โหลดแอพพลิเคช่ัน	จ�ก	App	Store	ผ่�นมือถือระบบ	iOS 
1. แตะเลือกแอพฯ  App Store
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นห�ระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ ห�กเจอแอพฯ   

       ท่ีต้องก�รให้แตะเลือก 
3. จ�กน้ันจะเข้�ไปยังหน้�ติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำ�ก�รติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย ส�ม�รถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้ง�นแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้ง�นแอพพลิเคช่ัน	Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำ�กล้องมือถือส่องไปท่ีหน้�ปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภ�พหน้�ปกให้แตะท่ีหน้�จอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำ�ก�รสแกนภ�พ
4. จ�กน้ันให้เลือกก�รแสดงผลต�มท่ีต้องก�รเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ
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จุดเร่ิมต้นคว�มสำ�เร็จ
เร่ิมต้นชีวิตเกษตรกรในปี 2539 โดยก�ร 

จับจองพ้ืนท่ีแห้งแล้งท่ีไม่มีต้นไม้สักต้น  
และเร่ิมเข้�ม�พัฒน�ปลูกพืชสวน โดยขอ 
งบประม�ณจ�กสำ�นักง�นเร่งรัดพัฒน�ชนบท 
(รพช.) เพ่ือขุดบ่อน้ำ�ใช้ในก�รเกษตรและเล้ียง
ปล� ใช้เวล�ในก�รพัฒน�พ้ืนท่ีเตรียมดินขุดบ่อ
เป็นเวล� 1 ปี แล้วเร่ิมทำ�เกษตรเม่ือปี 2540 
ปลูกมะข�มและมะม่วงอย่�งละ 50 ต้น เพร�ะ
ช่วงน้ันร�ค�ดีม�ก จ�กน้ัน ได้ซ้ือพันธ์ุปล�นิล
จ�กประมงอำ�เภอจำ�นวน 2,000 ตัว ในร�ค�
ตัวละ 1 บ�ท แต่ประสบปัญห� เน่ืองจ�กบ่อมี
คว�มลึกถึง 4 เมตรแต่ไม่ส�ม�รถกักเก็บน้ำ�ได้  
ต้องผันน้ำ�จ�กลำ�เหมืองเข้�บ่อทุกวันเพ่ือให้
มีน้ำ�เล้ียงปล� ปล�นิลใช้เวล�เล้ียง 4 เดือน  
หมดค่�อ�ห�รไป 3,000 บ�ท รวมลงทุน
ท้ังหมด 5,000 บ�ท แต่เม่ือข�ยปล�กลับได้
เงินเพียง 700 บ�ท เพร�ะปล�ต�ยไปเป็น 
จำ�นวนม�ก ส่วนท่ีรอดก็เจริญเติบโตไม่ดี ทำ�ให้
ข�ยไม่ได้ร�ค� ช่วงน้ันจึงต้องอดทนม�กเพร�ะ

ข้อมูลพ้ืนฐ�น
 ช่ือ : น�ยประพันธ์ ศรีสุวรรณ อายุ : 55 ปี
 การศึกษา : มัธยมศึกษ�ตอนต้น สถานภาพ : สมรส มีบุตร 2 คน
 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 12/5 หมู่ 1 บ้�นน�ส�ร ตำ�บลบ้�นปิน อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ 
 โทรศัพท์ : 08 5252 2835

ไม่มีร�ยได้ ก�รเล้ียงปล�ก็ยังข�ดทุนอยู่เร่ือยๆ 
จนเข้�ปีท่ีส่ี มะข�มและมะม่วงเร่ิมออกผล 
แต่ช่วงน้ันร�ค�ผลผลิตตกต่ำ� รวม 2 ปี ข�ย
ได้เพียง 9,000 บ�ท จ�กก�รลงทุนท้ังหมด 
25,000 บ�ท และมีระยะเวล�รอคอยย�วน�น
ถึง 4 ปี

จ�ก น้ัน จึง ไ ด้ เป ล่ียนจ�กก�ร เ ล้ียง 
ปล�นิลม�เล้ียงปล�ดุก เม่ือปล่อยลูกปล�ลงใน
บ่อจำ�นวน 4,000 ตัว และผันน้ำ�เข้�บ่อเต็มท่ีมี
คว�มลึก 4 เมตร ปร�กฏว่� หลังจ�กปล่อยปล�
ได้  2 วัน ปล�ลอยข้ึนม�ต�ยเกือบพันตัว เม่ือไป
สอบถ�มจ�กประมงอำ�เภอ จึงทร�บว่�ลูกปล�
จมน้ำ�ต�ยเพร�ะปล่อยในน้ำ�ท่ีลึกเกินไป ลูกปล�
ไม่ส�ม�รถว่�ยจ�กก้นบ่อข้ึนม�เพ่ือรับแสงและ
อ�ห�รได้ ซ่ึงระดับน้ำ�ท่ีเหม�ะสมในก�รเล้ียง
ลูกปล�ดุกคือประม�ณ 1 เมตร จ�กน้ันจึงปรับ
วิธีก�รเล้ียงลูกปล�ดุกท่ีคงเหลืออยู่ 1,500 ตัว  
จนเม่ือครบ 4 เดือน ข�ยได้ท้ังหมดเพียง   
2,000 บ�ท ประสบปัญห�ข�ดทุนอีกเช่นเดิม

หลังจ�กข�ดทุนซ้ำ�ซ�ก จึงคิดทบทวน
ส�เหตุของก�รข�ดทุน และได้ข้อสรุปว่�ตนเอง
ข�ดทุนเพร�ะ “ใช้ต้นทุนในก�รเกษตรสูงเกินไป”  
จึ ง ไ ด้ คิดห� วิ ธีลด ต้น ทุน ด้วย วิ ธี คิด ว่ �  
ในสมัยก่อนคนทำ�ก�รเกษตรแบบไม่ต้องใช้เงิน  
ไม่ต้องซ้ือปุ๋ย ย�ฆ่�แมลง หรือ อ�ห�รปล�  
ก็ยังส�ม�รถข�ยผลผลิตได้ 

จ�กแนวคว�มคิดดังกล่�ว ทำ�ให้เร่ิม
สังเกตธรรมช�ติรอบตัว เร่ิมต้นลองผิดลองถูก
โดยก�รทำ�เกษตรผสมผส�น ปลูกพืชอ่ืนแซม
ต้นมะม่วงและมะข�มท่ีมีอยู่เพ่ือเพ่ิมร�ยได้  
นำ�ใบไม้ท่ีหล่นต�มพ้ืนม�ทำ�ปุ๋ยหมักทดแทน
ก�รใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนอ�ห�รปล� นำ�ไส้ปล�ท่ี
แม่ค้�ในตล�ดแร่ท้ิงม�ทดลองทำ�เป็นอ�ห�ร

แรงบันด�ลใจในก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
ปล�ดุก ทำ�ให้ลดร�ยจ่�ยต้นทุนได้ และเร่ิมมี
คว�มหวังท่ีจะส�ม�รถหลุดพ้นปัญห�ข�ดทุน
ซ้ำ�ซ�ก โดยก�รปรับเปล่ียนวิธีทำ�ก�รเกษตร 
ทำ�ให้ต้องศึกษ�ห�คว�มรู้และประส�นคว�ม
ร่วมมือกับเกษตรอำ�เภออย่�งต่อเน่ือง ใช้วิธีก�ร 
แก้ปัญห�ทีละจุด ทีละส่วน นำ�กระบวนก�รผลิต 
ท้ังหมดม�เช่ือมโยงกันเพ่ือลดต้นทุนและสร้�ง
ร�ยได้ ดำ�เนินก�รปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และ
ประมงควบคู่กันไปต�มแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  
และค่อยๆ ปรับเปล่ียนม�ทำ�เกษตรแบบปลอด
ส�รพิษในปี 2539 และพัฒน�เป็นเกษตรอินทรีย์
ในปี 2549 จนได้รับตร�รับรองม�ตรฐ�นเกษตร
อินทรีย์ของกรมวิช�ก�รเกษตร
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ก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศช�ติ	ประช�ชน
สมดุล	ยั่งยืน	พร้อมรับต่อก�รเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้�นวัตถุ	•	สังคม	•	สิ่งแวดล้อม	•	วัฒนธรรม

คว�มรอบรู้
คว�มรอบคอบ
คว�มระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

คว�มเพียร มีสติ ปัญญ�

ท�งส�ยกล�ง

พอประม�ณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

คว�มพอเพียง

บนพื้นฐ�น

นำ�สู่

ท่ีม� : มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง,
     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ, 2555

คว�มพอประม�ณ
ทำ�เกษตรผสมผส�นอินทรีย์แบบเน้นก�ร

พ่ึงพ�ตนเอง นำ�ส่ิงของเหลือใช้ม�ทำ�ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ใช้พ้ืนท่ีทำ�ก�รเกษตรอย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ มุ่งลดร�ยจ่�ยเพ่ือเพ่ิมร�ยได้  
ไม่สร้�งหน้ีสินให้เป็นภ�ระของครอบครัว  
ไม่เบียดเบียนตนเองและครอบครัวโดย 
ดำ�เนินง�นต�มศักยภ�พของตนเองและ
ภรรย� และทำ�ก�รเกษตรแบบพ่ึงพ�ธรรมช�ติ  
ไม่ทำ�ล�ยส่ิงแวดล้อม
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คว�มมีเหตุผล
แก้ไขปัญห�ก�รข�ดทุนซ้ำ�ซ�กด้วย 

หลักเหตุและผล ทบทวนถึงส�เหตุคว�ม 
ผิดพล�ดของตนเอง แล้วค้นคว้�วิธีแก้ปัญห�
อย่�งเป็นข้ันเป็นตอน ให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รสร้�งคว�มสมดุลในระบบนิเวศ ยึดหลัก
ธรรมช�ติพ่ึงพ�ธรรมช�ติ เม่ือระบบนิเวศ
มีคว�มสมดุล ผลผลิตจะออกดอกออกผล
ต�มฤดูก�ล โดยไม่จำ�เป็นต้องฝืนธรรมช�ติ  
จนในท่ีสุดส�ม�รถหลุดพ้นจ�กภ�ระหน้ีสินและ
ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�เกษตรอินทรีย์

ก�รมีภูมิคุ้มกันท่ีดี
ก�รรู้จักเก็บออมและลงทุนทำ�ก�รเกษตร 

แบบไม่เกินกำ�ลัง ทำ�ให้ไม่มีหน้ีสินและ 
ดำ�เนินชีวิตแบบไม่เดือดร้อน สร้�งคว�มม่ันคง
ท�งอ�ห�รด้วยก�รปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 
หล�กหล�ย ลดก�รพ่ึงพ�ปัจจัยภ�ยนอกด้วย
ก�รใช้คว�มรู้และภูมิปัญญ�ลดต้นทุนก�รผลิต 
เช่น ใช้ไส้ปล�ท่ีเหลือท้ิงจ�กตล�ดม�ทำ�เป็น
อ�ห�รปล� ผลิตและใช้ปุ๋ยหมักทดแทนก�รใช้
ปุ๋ยเคมี ปลูกพืชสมุนไพรช่วยไล่แมลง เป็นต้น 
ซ่ึงส�ม�รถหลีกเล่ียงร�ยจ่�ยภ�ยนอกท่ีมี 
ร�ค�สูงได้ นอกจ�กน้ี ก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ยัง
ทำ�ให้ครอบครัวมีสุขภ�พแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
เหมือนสมัยท่ียังใช้ส�รเคมี
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คว�มรู้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน ช่�งสังเกต และ

ศึกษ�ค้นคว้�เพ่ือพัฒน�ปรับปรุงแปลงเกษตร
ของตนเอง ใช้คว�มรู้และภูมิปัญญ�ในก�ร 
ลดต้นทุนเพ่ือลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย และศึกษ�
วิธีก�รเพ่ิมมูลค่�ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมร�ยได้  
รวมถึงมีก�รต่อยอดองค์คว�มรู้โดยก�ร 
รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลอดส�รพิษ เพ่ือพัฒน�ก�ร 
ทำ�เกษตรอินทรีย์และห�ตล�ดรองรับผลผลิต
ภ�ยในสวน

คุณธรรม
ดำ�เนินต�มแนวท�งเกษตรอินทรีย์อย่�ง

ซ่ือสัตย์ ให้คว�มสำ�คัญกับส่ิงแวดล้อม ทำ�ก�ร
เกษตรแบบไม่เบียดเบียนธรรมช�ติ จนได้รับ 
ตร�รับรองม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์จ�ก 
กรมวิช�ก�รเกษตร และได้ผลผลิตท่ีมีคุณภ�พสู่ 
ผู้บริโภค
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ผลสำ�เร็จจ�กก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง

น�ยประพันธ์มีพ้ืนท่ีทำ�ก�รเกษตรแบบอินทรีย์
ท้ังหมด 11 ไร่ แบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยออกเป็นส่วนต่�งๆ ดังน้ี

• พ้ืนท่ีทำ�น� 1 ไร่ 
• ปลูกไม้สัก 5 ไร่ 
• ปลูกกล้วยหอมทอง 2 ไร่ 
• บ่อน้ำ� 2 บ่อ รวมขน�ด 1 ไร่ 
  (เล้ียงปล�ดุก ปล�นิล และปล�ตะเพียน) 
• ท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีเล้ียงไก่ เล้ียงกบ ปลูกมะน�ว
  นอกฤดู พืชผักสวนครัว และท่ีอยู่อ�ศัย

ปลูกผักอินทรีย์	:	มีแต่กำ�ไร
มีข้ันตอนและวิธีการดูแล ดังน้ี
• การเลือกพ้ืนท่ี  ก�รทำ�แปลงผักอินทรีย์ 

ต้องให้คว�มสำ�คัญกับแหล่งน้ำ� และต้องห่�ง
จ�กผู้ท่ีใช้ส�รเคมี รวมท้ังพ้ืนท่ีไม่ควรล�ดเอียง 
มีคว�มร�บเรียบ ต้นผักจะได้เติบโตเท่�กัน และ
ข�ยได้ร�ค�ดี

• การไถพรวนและเตรียมแปลง เตรียม
พ้ืนท่ีแปลงโดยว�งรูปแบบแปลงต�มทิศของ 
ดวงอ�ทิตย์ เน่ืองจ�กพืชต้องใช้แสงแดดปรุง
อ�ห�รและฆ่�เช้ือโรค ขน�ดคว�มกว้�งไม่เกิน 
1 เมตร คว�มย�วต�มคว�มเหม�ะสมของ
พ้ืนท่ี ห�กพ้ืนท่ีทำ�แปลงปลูกพืชไม่ทัน ให้นำ�
พืชตระกูลถ่ัวหว่�นคลุมดินเพ่ือทำ�เป็นปุ๋ยพืชสด 
ซ่ึงเป็นก�รปรับปรุงดินไปพร้อมกับก�รป้องกัน
แมลงท่ีจะม�ว�งไข่ในพงหญ้�ด้วย

• การแยกแปลงปลูกและยกแปลงเพ่ือปลูก
พืชผัก  ก่อนปลูกต้องมีก�รปรับสภ�พดินใน
แปลงปลูกโดยก�รใส่ปุ๋ยคอกจ�กมูลสัตว์ท่ีต�ก
แห้งแล้ว จะใส่ม�กน้อยข้ึนอยู่กับคว�มอุดม
สมบูรณ์ของดินท่ีจะทำ�แปลงปลูกพืชอินทรีย์ 
(ห้�มใช้มูลสัตว์สด) แล้วทำ�ก�รคลุกดินให้ท่ัว 
ท้ิงไว้ 7 วัน

• การปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง  ปลูก
สมุนไพรท่ีไล่แมลงรอบนอก เช่น สะเด� 
ชะอม ตะไคร้ หอม ข่� เป็นต้น ให้ปลูกห่�งกัน  
2 เมตรรอบพ้ืนท่ี และควรปลูกก่อนพืชหลัก ส่วน 
ด้�นในปลูกพืชสมุนไพรในระดับเต้ียลงม� เช่น 
ด�วเรือง กะเพร� โหระพ� ตะไคร้หอม หรือ
พริกต่�งๆ ให้ปลูกห่�งกันประม�ณ 1 เมตร และ
ท่ีสำ�คัญคือ ต้องปลูกตะไคร้หอมทุกๆ 3 เมตร 
แซมโดยรอบพ้ืนท่ีด้�นในด้วย
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เล้ียงปล�	:	จ�กข�ดทุนกลับเป็นร�ยได้
จ�กก�รข�ดทุนเป็นหลักหม่ืนในระยะ

เร่ิมต้น ต้องซ้ืออ�ห�รปล�จ�กบริษัท แต่เม่ือ
ศึกษ�ธรรมช�ติแล้วพบว่� ปล�ดุกและปล�นิล
เป็นปล�กินเน้ือ จึงขอไส้ปล�จ�กตล�ดม�สับ
ละเอียดให้กินทุกวัน ทำ�ให้ลดต้นทุนค่�อ�ห�ร
ปล�ลงได้ม�ก และได้ต่อหลอดไฟนีออนท่ี 
บ่อปล� และเปิดไฟตอนกล�งคืนเพ่ือล่อแมลง
ให้บินม�ตอมไฟ และร่วงลงในบ่อเป็นอ�ห�ร
เสริมของปล� ด้วยวิธีเล้ียงดังกล่�ว ทำ�ให้
ปล�แข็งแรง ตัวโต และเน้ือแน่น นอกจ�กน้ี  
ยังส�ม�รถแก้ปัญห�ก�รเล้ียงปล�ดุกและ 
ปล�นิลร่วมบ่อเดียวกัน และไม่ให้กัดกินกันได้ 
โดยทำ�แสลนม�ก้ันในบ่อ ฝ่ังหน่ึงเล้ียงปล�ดุก 
อีกฝ่ังหน่ึงเล้ียงปล�นิล ทำ�ให้ใช้สอยพ้ืนท่ีได้
อย่�งคุ้มค่�ม�กย่ิงข้ึน

นอกจ�กบ่อดินเล้ียงปล�แล้ว ควรมีบ่อ
อนุบ�ลและบ่อพักปล� เพ่ืออนุบ�ลลูกปล�และ
ใช้พักปล�หลังจ�กจับข้ึนม�ก่อนส่งข�ย โดย
สร้�งบ่อปูนก่อด้วยอิฐบล็อก ขน�ดกว้�ง 1.8 
เมตร ย�ว 5 เมตร ลึก 0.8 เมตร และปูพ้ืนด้วย
กระเบ้ือง เน่ืองจ�กถ้�พ้ืนบ่อไม่เรียบ ท้องปล�
จะขูดกับพ้ืนบ่อจนเป็นแผล และข�ยไม่ได้ร�ค�

• การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ นำ�เมล็ดพันธ์ุพืชท่ี
ต้องก�รปลูกแช่น้ำ�ท่ีมีอุณหภูมิ 50 - 55 องศ�
เซลเซียส น�น 30 น�ที เพ่ือล้�งส�รเคมีท่ี 
ติดม�กับเมล็ดพันธ์ุ จ�กน้ันนำ�ข้ึนม�คลุกกับ
ก�กสะเด�หรือสะเด�ผง แล้วจึงนำ�ไปหว่�นลง
ในแปลงท่ีเตรียมไว้ นำ�ฟ�งม�คลุม และรดน้ำ�

• การเตรียมน้ำาสมุนไพรไล่แมลง  ก่อน
รดน้ำ�ทุกวัน ควรขย้ีใบตระไคร้หอม แล้วใช้ 
ไม้เล็กๆ ตีใบกระเพร� โหระพ� หรือข่� ให้
เกิดกล่ินเพ่ือไล่แมลง และควรพ่นส�รสะเด�
อย่�งต่อเน่ืองทุกๆ 3 - 7 วันเป็นก�รกันก่อนแก้  
เพร�ะเม่ือไม่ใช้ส�รเคมี จึงควรดูแลเอ�ใจใส่
แปลงอย่�งใกล้ชิด

• การเก็บเก่ียว  เม่ือถึงอ�ยุควรเก็บเก่ียว
ทันที ท้ังน้ี ในระยะแรกผลผลิตจะได้น้อย
กว่�พืชท่ีปลูกโดยใช้ส�รเคมีประม�ณร้อยละ 
30 แต่มีผลดีคือทำ�ให้สุขภ�พของผู้ผลิตดีข้ึน  
มีส่ิงแวดล้อมดี และเม่ือทำ�อย่�งต่อเน่ืองจะให้
ผลผลิตไม่ต่�งกับก�รปลูกพืชโดยใช้ส�รเคมีเลย 

• การปลูกพืชรอบต่อไป หลังจ�กท่ีเก็บ
เก่ียวพืชรอบแรกไปแล้ว รอบต่อไปไม่ควร 
ปลูกพืชชนิดเดียวกัน ควรปลูกหมุนเวียนชนิด
กันไป เช่น ปลูกผักก�ดเขียวแล้วต�มด้วยผัก
บุ้งจีน เก็บผักบุ้งจีนแล้วต�มด้วยผักก�ดหัว 
เม่ือทำ�เช่นน้ีทุกๆ แปลงแล้วพืชจะให้ผลผลิตดี

ท้ังน้ี พืชสมุนไพรสำ�หรับป้องกันและ
ไล่แมลง จะต้องทำ�ให้เกิดก�รช้ำ� เพ่ือจะได้ 
ส่งก ล่ินออกฤท ธ์ิต่อแมลง นอกจ�ก น้ี  
ยังส�ม�รถนำ�พืชสมุนไพรเหล่�น้ีไปข�ยเพ่ิม
ร�ยได้อีกท�งหน่ึงด้วย
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ปลูกต้นสัก	:	สร้�งบำ�น�ญให้ตนเอง
เร่ิมปลูกเม่ือปี 2543 และปี 2553 รวม

จำ�นวน 700 ต้น ส�เหตุท่ีปลูกเน่ืองจ�กไม้สัก  
มีมูลค่�เหมือนทองคำ� ข�ยได้ร�ค� และมี
ร�ค�แพงข้ึนทุกปี ก�รปลูกต้นสักไม่ยุ่งย�กและ 
ไม่ต้องดูแล เพียงรดน้ำ�ในช่วง 3 ปีแรก จ�กน้ัน
ปล่อยท้ิงไว้โดยไม่จำ�เป็นต้องดูแลอีกเลย ปล่อย
ให้วัชพืชข้ึนเพ่ือสร้�งระบบนิเวศ จนกระท่ังปี 
2563 ต้นสักอ�ยุ 20 ปี ค�ดว่�จะข�ยได้ร�ค�
ต้นละ 10,000 บ�ท

ข้ันตอนก�รปลูกไม้สัก คือนำ�เมล็ดสัก  
ท่ีตกอยู่ท่ัวไป ม�แช่น้ำ�ไว้ 1 คืน จ�กน้ันนำ�ม�
เพ�ะในแกลบดำ� ไม่ต้องรดน้ำ� เพ�ะไว้ประม�ณ 
2 สัปด�ห์จนกระท่ังงอกเป็นต้นอ่อน ดูแลต้น
อ่อนโดยก�รพรมน้ำ�เช้�เย็นติดต่อกัน 1 เดือน 
จ�กน้ันย้�ยลงปลูกใส่ถุงดำ�ท่ีให้ดินผสมปุ๋ยคอก
อย่�งละส่วน นำ�ต้นอ่อนไปไว้ในท่ีแจ้งท่ีแสงแดด
ส่องถึง ดูแลด้วยก�รรดน้ำ�เช้�เย็นเป็นเวล�  

มะน�วนอกฤดู	:	ผลผลิตจ�กภูมิปัญญ�
เร่ิมต้นจ�กแนวคิดท่ีต้องก�รผลผลิตนอก

ฤดูก�ลเพ่ือเพ่ิมมูลค่�ท�งก�รเกษตร ประกอบ
กับต้นมะน�วท่ีปลูกไว้กำ�ลังจะต�ย จึงรีบบำ�รุง 
รดน้ำ� และให้ปุ๋ยชีวภ�พ ปร�กฏว่� ต้นมะน�ว
น้ันกลับแข็งแรงข้ึน และออกดอกออกผลท้ังท่ี
ยังไม่ถึงฤดูก�ล จ�กน้ันเม่ือเร่ิมศึกษ�ข้อมูลจึง
พบว่�ส�ม�รถทำ�ได้จริงโดยไม่จำ�เป็นต้องใช้
ส�รเคมี โดยวิธีก�รทำ�ให้ต้นมะน�วใกล้จะต�ย 
จ�กน้ันรีบบำ�รุงทันที 

ข้ันตอนการปลูกมะนาวนอกฤดู มีดังน้ี
• การเตรียมวัสดุท่ีจะใช้ปลูก ปกติแล้ว

เกษตรกรท่ัวไปจะใช้ท่อซีเมนต์ในก�รปลูก  
แต่จะใช้ต้นทุนสูง จึงปรับม�ใช้ย�งรถยนต์เก่�
แทนได้ เพร�ะมีคุณสมบัติเหมือนท่อซีเมนต์ 
และไม่ผิดหลักก�รท่ีต้องปลูกโดยไม่ให้ร�ก
มะน�วลงดิน

• การเตรียมดิน  นำ�ย�งรถยนต์เก่�ม�ว�ง
ซ้อนกัน 3 ช้ัน จ�กน้ันเตรียมดินใส่ในย�งเพ่ือ
ปลูกมะน�ว โดยนำ�ดิน 3 ส่วน ผสมคลุกเคล้�
กับปุ๋ยคอก 2 ส่วน ใส่แกลบดำ�คลุกอีก 1 ส่วน 
หมักท้ิงไว้ 15 วัน เพ่ือไม่ให้มีคว�มร้อนกระทบ
ร�กของมะน�ว เม่ือหมักเสร็จแล้วนำ�ใส่บ่อย�ง
จนล้นพูนป�กบ่อ ห�กรดน้ำ�จนดินยุบลง ควร
เพ่ิมดินให้เต็มอยู่เสมอ

• การเตรียมพันธ์ุมะนาว ส�ม�รถเลือกได้
ทุกส�ยพันธ์ุ ควรเลือกก่ิงพันธ์ุมะน�วท่ีระบบ
ร�กแข็งแรง ดูใบและร�กท่ีสมบูรณ์ ไม่มีโรค

• การดูแล ควรรดน้ำ�ทุกวันก่อนเวล� 
เก้�โมงเช้� เพร�ะเป็นช่วงท่ีมะน�วสังเคร�ะห์
แสงได้ดีท่ีสุด ให้ปุ๋ยน้ำ�หมักชีวภ�พสัปด�ห์ละ
คร้ัง ดูแลประม�ณ 8 เดือน มะน�วจะออกดอก
ออกผลเต็มท่ีและส�ม�รถเก็บเก่ียวผลได้ 

• การบำา รุง เ พ่ือใ ห้ออกผลนอกฤดู   
หลังจ�กเก็บเก่ียวต้นมะน�วจะโทรม ให้รดน้ำ�
และ น้ำ�หมักชีวภ�พประม�ณ 2 สัปด�ห์  
ต้นมะน�วจะกลับม�แข็งแรง สังเกตได้จ�กใบท่ีมี
สีเขียวเข้ม จ�กน้ันหยุดให้น้ำ�และปุ๋ยอีกประม�ณ 
2 สัปด�ห์ จนต้นมะน�วข�ดน้ำ�และแร่ธ�ตุ เพร�ะ
ร�กไม่ส�ม�รถห�อ�ห�รได้ เม่ือต้นมะน�วเห่ียว 
ใกล้ต�ย ให้รีบบำ�รุงโดยรดน้ำ�ช่วงเช้�ต�มปกติ 
และเพ่ิมปริม�ณน้ำ�หมักชีวภ�พจ�กสัปด�ห์ และ 
1 ขัน เป็น 3 ขัน ให้แบบวันเว้นวันติดต่อกันเป็น
เวล� 1 เดือน จ�กน้ัน ต้นมะน�วจะกลับม�แข็ง
แรงเหมือนเดิม และออกดอกออกผลนอกฤดูก�ล 
เก็บเก่ียวข�ยได้ร�ค�ดีม�ก

1 เดือน เม่ืออ�ยุครบ 2 เดือนคร่ึง ส�ม�รถ
นำ�ลงไปปลูกในพ้ืนท่ีจริง เตรียมหลุมขน�ด
กว้�ง 1 เมตร ย�ว 1 เมตร ลึก 1 เมตร  
รองพ้ืนด้วยปุ๋ยคอกและร�ดด้วยน้ำ�หมักชีวภ�พ  
จ�กน้ันนำ�ต้นสักลงปลูกให้ร�กจมลงดิน 
ประม�ณ 30 เซนติเมตร ใช้ไม้ไผ่เหล�ด�ม
ลำ�ต้นไว้กันล้ม รดน้ำ�ทุกเช้�และร�ดด้วยน้ำ�
หมักชีวภ�พสัปด�ห์ละคร้ัง ติดต่อกันประม�ณ 
2-3 ปี ต้นสักจะแข็งแรงเต็มท่ี จ�กน้ัน 
ไม่ต้องดูแลอีกต่อไป โดยต้นสักพร้อมจะตัดข�ย
เม่ือมีอ�ยุ 15 ปี ข้ึนไป ไม้สักพันธ์ุท่ีนิยมและ 
เป็นท่ีต้องก�รของตล�ดม�กท่ีสุด คือ ไม้สักทอง

ท้ังน้ี ส่ิงท่ีต้องพึงระวังจ�กก�รปลูกไม้สัก  
คือ ไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจของประเทศ  
ก�รปลูกและตัดไม้สักมีระเบียบต�มกฎหม�ย  
ผู้ท่ีสนใจปลูกควรศึกษ�ข้ันตอนให้ดี จึงควรปรึกษ� 
เจ้�หน้�ท่ีเกษตรก่อนลงมือปลูก
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นอกจ�กคว�มรู้ด้�นก�รปลูกพืชผล
อินทรีย์ดังกล่�วแล้ว น�ยประพันธ์ยังมีคว�ม
รู้ด้�นน้ำ�หมักชีวภ�พก�รเพ่ิมมูลค่�ข้�วด้วย
กระบวนก�รก�บ� หรือก�รทำ�ให้ข้�วงอก  
เพ่ือให้ข้�วส�ม�รถเก็บได้น�นโดยไม่มีมอด
รบกวน โดยกระบวนก�รก�บ�ใช้เวล� 4 วัน 
ส�ม�รถข�ยข้�วได้เพ่ิมข้ึนกิโลกรัมละ  20 บ�ท  
รวมถึงต่อยอดผลผลิตเกษตรอินทรีย์โดยก�ร
เข้�รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลอดส�รพิษ ทำ�ให้มี
ตล�ดรองรับสินค้�ภ�ยในสวนอย่�งต่อเน่ือง

กล้วยหอมทองอินทรีย์	:	ไม้ผลสร้�งร�ยได้
น�ยประพันธ์เร่ิมปลูกกล้วยหอมทองเม่ือ

ปี 2559 เร่ิมต้นจ�กได้รับหน่อกล้วยม�จ�ก 
เครือข่�ยเกษตรกร เม่ือทดลองปลูกแล้วพบว่� 
เจริญเติบโตดี และข�ยได้ถึงหวีละ 80 บ�ท 
จ�กน้ันจึงลงหน่อกล้วยเพ่ิมเติมจนเต็มพ้ืนท่ี 
2 ไร่ โดยในปีท่ีผ่�นม� มีร�ยได้จ�กก�รข�ย 
กล้วยหอมทองม�กถึง 120,000 บ�ท

ก�รปลูกกล้วยหอมทองต้องเลือกพ้ืนท่ีให้
เหม�ะสม น้ำ�ไม่ท่วม ดินร่วนซุย ระบ�ยน้ำ�ได้ดี  
ห�กดินเป็นแอ่งควรปรับดินให้มีคว�มล�ดเท 
เพ่ือป้องกันน้ำ�ท่วมในฤดูฝน จ�กน้ันคลุกเคล้�
ปุ๋ยคอกกับดินช้ันบน แล้วนำ�หน่อกล้วยท่ีเตรียม
ไว้ว�งกล�งหลุม กลบดินให้แน่นแล้วรดน้ำ� 
แต่ละต้นควรห่�งกันประม�ณ 2 เมตร เพ่ือ
สะดวกในก�รพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดใบ และทำ�ให้
อ�ก�ศหมุนเวียนได้ดี 

เม่ือต้นกล้วยมีอ�ยุ 20 - 30 วัน ทำ�ก�ร
ป�ดหน่อเพ่ือให้ต้นแตกใบเสมอกัน จนต้น
กล้วยอ�ยุ 4 - 6 เดือน จะเร่ิมมีก�รแตกหน่อ 
หน่อท่ีเกิดต�มม�เรียกว่� หน่อต�ม ควรเอ�

หน่อน้ีออก เพ่ือไม่ให้หน่อแย่งอ�ห�รจ�ก 
ต้นแม่ เก็บไว้เพียง 1 - 2 หน่อเพ่ือพยุงต้นแม่
เม่ือมีลมแรง ด้�นก�รรดน้ำ� ช่วงท่ีลงหน่อกล้วย
ควรรดแค่พอชุ่มช้ืน แต่เม่ือต้นกล้วยต้ังตัวและ
ติดปลีแล้ว ไม่จำ�เป็นต้องรดน้ำ�ทุกวันเหมือนพืช
ชนิดอ่ืน สำ�หรับก�รบำ�รุงด้วยปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมักต้ังแต่เร่ิมปลูก เพร�ะกล้วยเป็นพืช
ท่ีต้องก�รธ�ตุอ�ห�รม�ก

ประม�ณ 10 เดือน เม่ือกล้วยเร่ิมออกปลี
และแทงปลีจนสุดให้ตัดปลีท้ิง จ�กน้ันห่อเครือ
กล้วยด้วยถุงพล�สติกสีฟ้�ขน�ดใหญ่และย�ว
กว่�เครือกล้วย เปิดป�กถุงให้มีอ�ก�ศถ่�ยเท 
ได้ดี จ�กน้ันอีกประม�ณ 90 - 110 วัน กล้วยจะ
แก่พอดี สังเกตได้จ�กกล้วยหวีสุดท้�ยเร่ิมกลม 
สีผลจ�งลงกว่�เดิม จึงส�ม�รถเก็บเก่ียวได้

ท้ังน้ี ข้อควรระวังในก�รปลูกกล้วยหอมทอง 
คือ มีเครือใหญ่ หนัก และคออ่อน เม่ือข�ดน้ำ�
หรือลมพัดแรงจะประสบปัญห�ต้นหักล้มได้ง่�ย 
จึงจำ�เป็นต้องใช้ไม้ค้ำ�ยันหรือด�มกล้วยทุกต้นท่ี
ออกปลีแล้ว
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แผนท่ี

ร�งวัลคว�มสำ�เร็จ
• ปี 2552 ร�งวัลโล่เกียรติยศน�ยกรัฐมนตรี จ�กก�รประกวดผลง�นต�มปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)



ร�ยช่ือศูนย์ก�รเรียนรู้	และเบอร์ติดต่อท้ัง	47	แห่ง	ต�มภ�คต่�งๆ	ท่ัวประเทศ

ลำาดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
สำานักงาน กปร.

ลำาดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
สำานักงาน กปร.

ภาคกลาง

1.  น�ยประม�ณ ประสงค์สันต์ ประช�ชนในพ้ืนท่ีห่�งไกลและกันด�ร ก�ญจนบุรี     08 7903 0912
2.  น�ยวินัย สุวรรณไตร  ประช�ชนทั่วไป  ฉะเชิงเทร�     09 8816 2825
3.  น�ยสำ�รอง แตงพลับ   เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เพชรบุรี     08 9076 4325
4.  น�ยณรงค์ บัวสี  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 7357 6999
5.  น�ยยวง เขียวนิล  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 1929 9159
6.  น�ยปรีช� เหมกรณ์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 5059 3555
7.  กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้�ว
 ชุมชนบ้�นไทรใหญ่    กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 0076 8989
8.  ชุมชนบ�งรักน้อย   ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นนทบุรี     08 1316 0805
9.  ชุมชนเพชร�วุธ พัน.2  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  กรุงเทพฯ     0 2521 1190
10.  เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�กลิ้ง   หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนภูมิภ�ค เพชรบุรี     0 3246 5171
11.  ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตร
 และสหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.)  หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนกล�ง กรุงเทพฯ     0 2280 0180
12.  กรมร�ชทัณฑ์   หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนกล�ง กรุงเทพฯ     0 2967 5719
13.  บริษัท ซองเดอร์ไทย
 ออร์แกนิคฟู้ด จำ�กัด  ธุรกิจขน�ดย่อม   สุพรรณบุรี     0 2967 1200-1 
14.  กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  ธุรกิจขน�ดย่อม  เพชรบุรี     08 9515 1128
15.  ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด สมศักด์ิแกลงเซอร์วิส ธุรกิจขน�ดย่อม  ระยอง     0 3867 1382
16.  บริษัท บ�ธรูม ดีไซน์ จำ�กัด ธุรกิจขน�ดกล�ง  ปทุมธ�นี     0 2683 7322-3
17.  บริษัท บ�งจ�กปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) ธุรกิจขน�ดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2335 4658
18.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ธุรกิจขน�ดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2739 8000
19.  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
 จำ�กัด (มห�ชน)   ธุรกิจขน�ดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2202 8000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.  น�ยทวี ประห�  ประช�ชนในพ้ืนท่ีห่�งไกลและกันด�ร มุกด�ห�ร     09 9914 3917
2.  น�ยแสนหมั้น อินทรไชย� ประช�ชนทั่วไป  อุดรธ�นี     08 6167 8524
3.  น�ยสุนัน เผ้�หอม  ประช�ชนทั่วไป  ขอนแก่น     08 0186 8617
4.  น�ยจันทร์ที ประทุมภ�  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  นครร�ชสีม�    08 9948 4737
5.  น�งพิมพ์ โถตันคำ�  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สกลนคร     08 0748 3133
6.  น�ยบุญแทน เหล�สุพะ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เลย     08 3346 0287
7.  กลุ่มข้�วคุณค่� ช�วน�คุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ยโสธร     08 7872 1672
8.  กลุ่มเกษตรกรรมย่ังยืนอำ�เภอกันทรวิชัย กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  มห�ส�รค�ม    08 9618 4075
9.  ชุมชนบ้�นท่�เรือ  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นครพนม     08 1975 3378
10.  โรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์ 51 
 (ศึกษ�สงเคร�ะห์น�งรอง)  หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนภูมิภ�ค บุรีรัมย์     04 4631 883

11.  บริษัท โสมภ�ส 
 เอ็นจิเนียร่ิง (2005) จำ�กัด  ธุรกิจขน�ดกล�ง  มห�ส�รค�ม     08 1052 1270

ภ�คเหนือ

1.  น�ยผล มีศรี  ประช�ชนในพ้ืนท่ีห่�งไกลและกันด�ร พะเย�     08 7174 9928
2.  น�ยสุพจน์ โคมณี  ประช�ชนทั่วไป  นครสวรรค์     08 1041 0911
3.  น�ยสมม�ตร บุญฤทธิ์  ประช�ชนทั่วไป  กำ�แพงเพชร    08 6207 1285
4.  น�งเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นย�ง เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงร�ย     08 1706 9687
5.  น�ยประพันธ์ ศรีสุวรรณ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  แพร่     08 5252 2835
6.  น�ยบุญเป็ง จันต๊ะภ�  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงร�ย     08 9559 8350
7. กลุ่มเกษตรทำ�สวนบ้�นถ้ำ� กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  พะเย�     08 1023 8350
8.  กลุ่มศูนย์เครือข่�ยปร�ชญ์
 ช�วบ้�นเกษตรย่ังยืนตำ�บลศรีเมืองชุม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  เชียงร�ย     08 1025 5598
9.  ชุมชนบ้�นดอกบัว  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  พะเย�     08 2895 7321
10.  โรงพย�บ�ลหนองม่วงไข่  หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนภูมิภ�ค แพร่     05 464 7458-60

ภ�คใต้

1.  น�ยสมพงษ์ พรผล  ประช�ชนทั่วไป  พังง�     08 9123 1589
2.  น�ยสมช�ย นิลอนันต์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สุร�ษฎร์ธ�นี    08 9592 1764
3.  น�ยพินัย แก้วจันทร์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  ยะล�     08 1388 5161
4.  ชุมชนบ้�นบ�งโรง  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ภูเก็ต     08 1892 9204
5.  เทศบ�ลตำ�บลปล�ยพระย� หน่วยง�นภ�ครัฐในส่วนภูมิภ�ค กระบี่     0 7568 7141
6.  บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำ�กัด ธุรกิจขน�ดย่อม  ภูเก็ต     0 7626 1555
7.  บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำ�กัด ธุรกิจขน�ดกล�ง  ตรัง     0 2237 9070
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“เกษตรอินทรีย์คือก�รปล่อยให้ธรรมช�ติพึ่งพ�ซึ่งกันและกัน”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบ�งยี่ขัน เขตบ�งพลัด กรุงเทพมห�นคร 10700

โทรศัพท์ : 0 2447 8500   www.rdpb.go.th

พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันว�คม 2560  จำ�นวนพิมพ์ : 3,000 เล่ม พิมพ์ที่ : บริษัท แอ็บโซลูท มังกี้ จำ�กัด โทรศัพท์ 09 2969 4714


