


คํานํา
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ           
เ พ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก         
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ        
พอเพยีง คร้ังที ่1 ประจําป 2550 มวีตัถุประสงค
เพื่อเผยแพรตัวอยางความสําเร็จของบุคคล 
ชมุชน และองคกรภาครฐัและธรุกจิ ทีไ่ดนอมนาํ
เอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใช
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการ
บรหิารจัดการองคกร จนประสบความสําเรจ็และ
เปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา          
นายสมชาย นิลอนันต ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทเกษตรกรทฤษฎี
ใหม ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหแกบุคคล
ทั่วไป ที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรูความสําเร็จ 

สํานักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรให           
นายสมชาย นิลอนันต เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยในเบ้ืองตน สํานักงาน กปร.                    
ไดจัดพิมพหนังสือคูมือตัวอยางความสําเร็จ            
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม เพื่อเปนคูมือ                  
ใหผู ที่สนใจไดเขาใจ และมองเห็นภาพการ
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
ไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและสวนรวม
 สุดทายน้ี สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ 
นายสมชาย นิลอนันต เปนอยางย่ิง ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ
หนงัสอืเลมนี ้โดยหวังเปนอยางยิง่วาหนงัสือคูมอื
ตัวอยางความสําเร็จฯ เลมนี้ จะเปนแนวทาง             
ในการดาํเนนิชวีติ และดาํรงตนใหเปนประโยชน
ตอสังคมตอไป

สํานักงาน กปร.
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จุดเร่ิมตนของความสําเร็จ
 นายสมชาย นิลอนันต เกิดเมื่อป                     
พ.ศ. 2489 ปจจุบันอายุ 69 ป มีพี่นองทั้งหมด 
8 คน สมรสกับนางยุพา นิลอนันต มีบุตร-ธิดา 
รวม 3 คน เดิมนายสมชายมุงทําการเกษตร
เชิงเดี่ยว ประเภทสวนยางพาราและนาขาว           
ตอมาในป 2546 ไดเปลี่ยนจากสวนยางพารา           
มาทําสวนปาลมนํ้ามัน พรอมดวยใจรักดาน

การเกษตร และเหน็วาแนวทางการเกษตรทฤษฎี
ใหมสามารถทํารายไดเล้ียงครอบครัวไดอยาง         
ตอเน่ือง โดยไมตองออกไปรับจางขายแรงงาน
นอกพื้นท่ีในชวงนอกฤดูการผลิต จึงพยายาม
เรียนรู เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมดวยตนเอง
ประกอบกับมีหนวยงานเขามาสนับสนุนการทํา
ไร นาสวนผสม และสงเสริมการปลูกแฝก                  
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จงึปรับเปลีย่นการปลกูพชืเชงิเดีย่วสูไรนาสวนผสม 
เพราะถาเกิดมีเหตุใดขึ้น จะไดมีตัวชวยให            
อยูรอดได โดยไมมีผลกระทบจากราคามากนัก
ดังน้ัน จึงไดปรับปรุงพื้นที่ของตนเองที่พอมีอยู 
โดยขุดสระนํ้า ขนาด 3.43 ไร จํานวน 1 บอ              
เพื่อใหมีนํ้าใชเพียงพอตลอดทั้งป ปลูกไมผล          
พืชผัก และพืชสมุนไพรบนเนื้อที่ 4 ไร โรงเลี้ยง

เปด ไก และบานพักเพ่ืออยูอาศัยโดยมีรายได
หลักจากปาลมนํ้ามัน เสริมดวยการปลูกพืชผัก 
ผลไมเนนการบริโภคทานเองกอน หากเหลือ            
จึงแบงไปขาย โดยมีพอคาแมคามารับซ้ือเอง         
ถงึสวน มรีายไดประมาณวนัละ 300 - 400 บาท
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แรงบันดาลใจในการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เดิมนายสมชายมีที่ดินจํากัดเพียง                     
4-5 ไร ไมเพียงพอตอการทํานา สวนยางหรือ
สวนปาลม จึงหันมาสนใจศึกษาเก่ียวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม และแนวทางตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเชือ่วาการดําเนนิชีวติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะเปนสุข 
ไมเดือดรอน ไมขัดสน และเหลือเงินเก็บออม        
จึงเปลี่ยนจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวสูไรนาสวนผสม 
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ทาํใหมรีายไดเพียงพอเล้ียงตนเองและครอบครัว
นบัไดวาเปนอกีหนึง่ตวัอยางทีร่าษฎรไดนอมนาํ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

จากแนวคิด “ทําดวยใจ” ยังมาซ่ึง ความอยูดี        
มีกินของตนเองและครอบครัว และสามารถ         
เปนแบบอยางใหเกษตรกรรายอื่นๆ ได
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การประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555
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จุดเร่ิมตนของความสําเร็จ
 ความพอประมาณ : มีการทํา
บัญชีครัวเรือน จัดสรรเงินแบงไวสําหรับลงทุน
และเก็บออม โดยใชเพียงครึ่งหนึ่ง เนนปลูกพืช

ผัก ผลไม สําหรับรับประทานในครัวเรือน                     
สวนที่เหลือนําไปขายโดยไมเก็งราคา ปลอยให
เปนไปตามกลไกตลาด ไมตั้งราคาท่ีสูงเกินไป
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 ความมีเหตุผล : นายสมชาย
ดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง ลดการจับจาย
คิดกอนทํา ไมทําใหคนอื่นเดือดรอน ทําในสิ่งที่
เปนไปไดและไมประมาท โดยทดลองการเกษตร
ทกุอยางท่ีหนวยงานเขามาใหการสนับสนุน เชน 

หมูหลุม กบ เปด ไก และพืชผักตางๆ มีการจัด
ทําบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อเปนดัชนีชี้วัดวา
ทําการเกษตรแบบใดไดผลคุมคาและเหมาะสม
ที่สุด จึงเลือกเล้ียงและปลูกในสิ่งที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมและศักยภาพของตนเอง
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 การมีภมูคิุมกนัท่ีด ี: มกีารวางแผน
การเพาะปลูก ประเมินตลาดลวงหนา เพื่อใหได
ผลผลิตและมีรายไดอยางตอเน่ืองตลอดท้ังป และ
เก็บออมเงินสวนหนึ่งไว เพื่อประกันในความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นไดกับครอบครัวในภายภาคหนา

เกษตรกรตองมีตัวชวย
คือ ปลูกหลายอยาง

ใหหลากหลาย
จึงอยูรอดได
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 ความรู : นายสมชายมคีวามพยายาม
ในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ โดยเขา
รับการฝกอบรมทั้งดานการเกษตร การทําบัญชี
ครัวเรือน เพ่ือนําความรูมาปรับปรุงในการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
จนสามารถเปนตัวอยางเผยแพรได นอกจากนี้ 
ยงัไดรบัเชญิเปนวทิยากรบรรยายใหแกหนวยงาน
ตางๆ อยางตอเน่ือง รวมท้ังผูทีเ่ขามาศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ศูนยเรียนรูฯ 

 คุณธรรม : นายสมชายเปน
เกษตรกรตัวอยางท่ีประสบผลสําเร็จในอาชีพ 
และพรอมอุทิศตนในการเปนตัวอยางเผยแพร
ความรู เพื่อชวยเหลือเกษตรกร และสานตอ
ความรูใหแกเยาวชนรุนหลัง
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 ปจจบุนั นายสมชายมีพืน้ที ่12 ไร 2 งาน 
แบงเปนพื้นที่อยูอาศัย บอนํ้า สวนปาลม และ
แปลงเกษตรผสมผสาน เชน ชะอม ฝรั่ง สละ 
มะละกอ พริก ดาวเรือง ใบเตยหอม และพืชผัก
อื่นๆ มีแผนการปลูกจากการศึกษาตลาด                  

ผลสําเร็จจากการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหไดผลผลิตไมขาดชวง มีการจัดการพื้นที่ 
โดยแบงเปน พื้นที่บอนํ้า 3.43 สวนปาลม 5 ไร 
และแปลงเกษตรผสมผสานประมาณ 4 ไร           
ทีเ่หลอืแบงเปนทีอ่ยูอาศัยและเล้ียงปลาดุก สกุร 
เปด ไก เปนตน
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แปลงเกษตรผสมผสาน
 แปลงเกษตรผสมผสานมพีืน้ที ่4 ไร ปลกู
พืชผัก ผลไมที่หลากหลาย สามารถสรางรายได
หมุนเวียนตอเนื่องตลอดทั้งป ดังนี้

 - ชะอม เพาะพันธุ ขยายพันธุ และ   
เก็บเก่ียวผลผลิตขายตลาด ปจจุบันมีจํานวน             
350 ตน โดยเกบ็ได 30 กโิลกรมั / ครัง้ รายได 
กโิลกรมัละ 30 - 40 บาท

 - มะละกอ พันธุฮอลแลนดและพันธุ
แขกดาํ ขยายพนัธุเพือ่ขายตนกลา และเกบ็เก่ียว
ผลผลติขายตลาด โดยพนัธุฮอลแลนดเนนขายสง
ตลาด และพันธุแขกดําขายสงโรงงานผลิตผลไม
กระปอง

1414       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 - สละพันธุสุมาล ีมีจํานวน 70 ตน
ขยายพนัธุโดยการเพาะเนือ้เยือ่ และขายตนกลา
ในราคาตนละ 600 บาท

 - พริก ในพ้ืนที่ เกษตรผสมผสาน
จาํนวน 4 ไร นายสมชายปลกูพรกิจาํนวน 300 ตน 
โดยวางแผนการปลูกและเก็บเก่ียวสลับกัน          
เพื่อใหไดผลผลิตหมุนเวียนตอเนื่องตลอดท้ังป           
มีรายไดจากพริกสด กิโลกรัมละ 100 บาท

 - ฝร่ังพันธุกมิจ ูมจีาํนวน 160 ตน
ขยายพันธุเพือ่ขายตนกลา และเก็บเก่ียวผลผลิต
ขายตลาด โดยตนฝรั่งมีอายุการปลูกประมาณ         
5 ป จึงตองวางแผนปลูกฝร่ังเพื่อใหไดผลผลิต        
ไมขาดชวง

 - กล วยหอม  กล วยน้ําว า 
จํานวน 90 ตน

 - พืชเสริมอื่นๆ  เช น  ใบเตย           
เก็บขายในชวงวันพระได 16 กิโลกรัม ราคา
กิโลกรัมละ 20 บาท ดาวเรืองเก็บขายชวง
วันพระไดดอกละ 0.80 - 1.50 บาท 

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายสมชาย นิลอนันตประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายสมชาย นิลอนันต        1515        



รางวัลความสําเร็จ
 - รางวัลรองชนะเลิศการประกวด         
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
ครัง้ท่ี 1 ในป 2550 ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม          
จากสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 - เกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ดาน
เศรษฐกิจพอเพียง ป 2549 จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

 - หมอดินอาสาประจําหมูบานดีเดน 
ประจําป 2549 จากกรมพัฒนาที่ดิน

 - ผูปฏิบัติงานดานอนุรักษดินและนํ้า      
ดีเดนประจําป 2549 สาขาการจัดการระบบ
อนรุกัษดนิและน้ํา จากสมาคมอนุรกัษดนิและนํา้
แหงประเทศไทย

  และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

1616       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายสมชาย นิลอนันตประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายสมชาย นิลอนันต        1717        



แผนที่ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
นายสมชาย นิลอนันต

1818       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 ลําดับ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท จังหวัด โทรศัพท  สํานักงาน กปร. 
ภาคกลาง
 1. นายประมาณ  ประสงคสันติ ประชาชนท่ัวไป กาญจนบุรี 08 7903 0912
 2. นายวินัย  สุวรรณไตร ประชาชนท่ัวไป ฉะเชิงเทรา 09 4861 9205
 3. นายสํารอง  แตงพลับ เกษตรกรทฤษฎีใหม เพชรบุรี 08 9076 4325
 4. นายณรงค  บัวสี เกษตรกรทฤษฎีใหม กรุงเทพฯ 08 7357 6444
 5. นายยวง  เขียวนิล เกษตรกรทฤษฎีใหม นนทบุรี 08 1929 9159
 6. นายปรีชา  เหมกรณ  เกษตรกรทฤษฎีใหม กรุงเทพฯ 08 9886 0983
 7. กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาว กลุมเกษตรทฤษฎีใหม นนทบุรี 08 0076 8989
  ชุมชนบานไทรใหญ  
 8. ชุมชนบางรักนอย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นนทบุรี 08 1316 0805
 9. ชุมชนเพชราวุธพัน 2 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ 02 5211 190
 10. เรือนจําชั่วคราวเขากล้ิง หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค เพชรบุรี 08 9486 1509
 11. ธนาคารเพ่ือการเกษตร หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง กรุงเทพฯ 02 2800 180 
  และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)   ตอ 2331-2
 12. กรมราชทัณฑ หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง นนทบุรี 08 3954 7824
 13. บริษัท ซองเดอรไทยออรแกนิคฟูด  ธุรกิจขนาดยอม สุพรรณบุร ี 08 1489 9323
  จํากัด
 14. กลุมสตรีผลิตภัณฑของใช ธุรกิจขนาดยอม เพชรบุรี 08 7988 7801
  ในครัวเรือน
 15. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด ธุรกิจขนาดกลาง ปทุมธานี 02 6837 322 - 3
 16. หางหุนสวน สมศักดิ์แกลงเซอรวิส ธุรกิจขนาดกลาง ระยอง 08 9541 4442
  จํากัด
 17. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 3354 658
  (มหาชน)
 18. บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 7398 000
  (มหาชน)
 19. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 2028 000
  คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 20. นายแสนหมั้น  อินทรไชยา ประชาชนท่ัวไป อุดรธานี 08 6167 8524
 21. นายทวี  ประหา ประชาชนท่ัวไป มุกดาหาร 08 0059 3243

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายสมชาย นิลอนันตประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายสมชาย นิลอนันต        1919        



 ลําดับ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท จังหวัด โทรศัพท  สํานักงาน กปร. 
 22. นายสุนัน  เผาหอม ประชาชนท่ัวไป ขอนแกน 08 0186 8617
 23. นายจันทรที  ประทุมภา เกษตรกรทฤษฎีใหม นครราชสีมา 08 9948 4737
 24. นางพิมพ  โถตันคํา เกษตรกรทฤษฎีใหม สกลนคร 08 0748 3133
 25. นายบุญแทน  เหลาสุพะ เกษตรกรทฤษฎีใหม เลย 08 3346 0287
 26. กลุมขาวคุณคา ชาวนาคุณธรรม กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ยโสธร 08 8073 4277
 27. กลุมเกษตรย่ังยืนอําเภอกันทรวิชัย กลุมเกษตรทฤษฎีใหม มหาสารคาม 08 9618 4075
 28. ชุมชนบานทาเรือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม 08 8335 5819
 29. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค บุรีรัมย 04 4631 883
 30. บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจขนาดกลาง มหาสารคาม 08 1052 1270
  (2005) จํากัด
 ภาคเหนือ
 31. นายสุพจน  โคมณี ประชาชนท่ัวไป นครสวรรค 08 1041 0911
 32. นายผล  มีศรี ประชาชนท่ัวไป พะเยา 08 1174 9928
 33. นายสมมาตร  บุญฤทธิ์ ประชาชนท่ัวไป กําแพงเพชร 08 6207 1285
 34. นางเปรียวจันทร  ตะตนยาง เกษตรกรทฤษฎีใหม เชียงราย 08 1706 9687
 35. นายประพันธ  ศรีสุวรรณ เกษตรกรทฤษฎีใหม แพร 08 5252 2835
 36. นายบุญเปง  จันตะภา เกษตรกรทฤษฎีใหม  เชียงราย 08 9559 2171
 37. กลุมเกษตรทําสวนบานถํ้า กลุมเกษตรทฤษฎีใหม พะเยา 08 1023 8350
 38. กลุมเกษตรศูนยเครือขายปราชญ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม เชียงราย 08 1025 5598
  ชาวบานเกษตรย่ังยืน
  ตําบลศรีเมืองชุม
 39. ชุมชนบานดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พะเยา 08 9430 4286
 40. โรงพยาบาลหนองมวงไข หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค แพร 05 4647 458 - 60
 ภาคใต
 41. นายสมพงษ  พรผล ประชาชนท่ัวไป พังงา 08 9123 1589
 42. นายสมชาย  นิลอนันต เกษตรกรทฤษฎีใหม สุราษฎรธานี 08 9592 1764
 43. นายพินัย  แกวจันทร เกษตรกรทฤษฎีใหม ยะลา 08 1388 5161
 44. ชุมชนบานบางโรง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 08 1892 9204
 45. เทศบาลตําบลปลายพระยา หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค กระบ่ี 07 5687 141
 46. บริษัท พรทิพย ภูเก็ต จํากัด ธุรกิจขนาดยอม ภูเก็ต 07 6261 555
 47. บริษัท แปลนครีเอชั่นส จํากัด ธุรกิจขนาดกลาง ตรัง 02 2379 070

2020       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง




