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คำนำ 
 นายสำรอง แตงพลับ เปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ
หนวยงานภาคีไดรวมกันจัดขึ้นเมื่อป 2552 โดยไดรับรางวัลถวยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม 
และไดรับการพิจารณาจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 
ในป 2555 เพื่อเปนแหลงถายทอดและขยายสรางองคความรู ประสบการณ 
ดานเกษตรทฤษฎีใหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมที่สำคัญ 
 โดยในเบ้ืองตน สำนักงาน กปร. ไดจัดพิมพเอกสารคูมือตัวอยางความ
สำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม 
ของนายสำรอง แตงพลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเผยแพรวิธีคิดและ
วิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหมของนายสำรอง แตงพลับ สำนักงาน กปร. หวัง   
เปนอยางยิง่วาคูมอืฯ เลมนี ้จะเปนประโยชนและสรางแรงบนัดาลใจใหแกเกษตรกรอืน่  ๆ
ไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหมไป
ประยุกตใช เพื่อใหสามารถพึ่งพาตัวเองได มีอาหารบริโภคตลอดป และมีรายได
ไวใชจาย ซึ่งเปนการทำเกษตรกรรมท่ีเนนการพ่ึงพาตนเองเปนเบื้องตน และ
ตอยอดรวมกลุมสรางเครือขายตอไป  
 สุดทายน้ี สำนักงาน กปร. ขอขอบคุณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพ
ในการจัดพิมพคูมือฯ เพื่อใชเปนเอกสารเผยแพรของศูนยเรียนรูตอไป 
 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงาน กปร.) 
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1.1 ประวัติครอบครัว 
ชื่อ : นายสำรอง แตงพลับ 
อายุ : 67 ป (เกิดในป พ.ศ. 2488) 
ภูมิลำเนาเดิม : ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
สถานภาพ : สมรสกับนางสาวอุไร นุชนารถ มีบุตร-ธิดา รวม 5 คน 
ที่อยูปจจุบัน : บานเลขที่ 69/1 หมู 4 ตำบลไรใหมพัฒนา อำเภอชะอำ 
  จังหวัดเพชรบุรี 76120 
โทรศัพท : 08-9076-4325 
 
1.2 ประวัติการศึกษา 
  จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

1. ขอมูลสวนตัว 

นายสำรอง แตงพลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

นายสำรอง แตงพลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
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1.3 ประวัติการทำงาน 
 ป พ.ศ. 2512 ทำเกษตรแบบเชิงเด่ียว ไดแก ไรออย สับปะรด และ
ขาวโพด ที่ตำบลไรใหมพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
 ป พ.ศ. 2538 ขยายพื้นท่ีทำไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสานเพ่ิม  
โดยขุดยกรองสวนเพ่ิมอีก 3 ไร 
 ป พ.ศ. 2539 ขยายพื้นท่ีทำไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสานเพ่ิม  
โดยขุดรองสวนเพ่ิมอีก 5 ไร 
 ป พ.ศ. 2541 ขดุสระนำ้ พืน้ที ่1 ไร จำนวน 2 ลกู เพ่ือเกบ็นำ้ไวใชในฤดแูลง  
 ป พ.ศ. 2543 ขดุบอเลีย้ง พืน้ที ่3 ไร และสรางเลาไกเพ่ือเล้ียงไกไข 1 หลงั 
 ป พ.ศ. 2544 เขารวมเปนสมาชิกโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา      
หวยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ หลงัจากไดรบัการถายทอดความรูจากการ 
เขารวมอบรมของศูนยหวยทรายฯ ทำใหเกิดความคิดในการจัดรูปแบบแปลง 
แบงพื้นที่เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรทฤษฎีใหม 
 ป พ.ศ. 2555 ปรับปรุงพื้นที่บางสวนสำหรับทำการเลี้ยงสัตวเพ่ิมเติม  
ไดแก ไกไข, เปดพันธุเนื้อ, สุกร และปลูกไผหวานพื้นที่ 0.5 งาน 
 
1.4 แรงงานในการทำเกษตร  
 จำนวน 2 คน ไดแก นายสำรอง และนางอุไร แตงพลับ      
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2. ปฏิบัติการเพ่ือปลดหนี้ 
 
 ในอดีตพื้นท่ีบานหนองเข่ือนท่ีนายสำรองอยูมีแตความแหงแลง เพราะ
ปริมาณน้ำยังมีไมเพียงพอ และไมมีระบบชลประทาน จึงตองพยายามเอาชนะ
ธรรมชาติดวยวิธีการใชจอบขุดสระเก็บกักน้ำหลังจากที่รดน้ำพืชผักเสร็จแลว 
และเวลากลางคืนที่นอนไมหลับหรือคืนเดือนเพ็ญ เผ่ือวาชวงฤดูฝนใหมมาจะได
มีแหลงเก็บกักน้ำไวใชตอไป 
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 “ลงุรอง” มพีืน้ทีใ่นการประกอบอาชีพดานไรนาสวนผสมประมาณ 30 ไร 
แตเดมิเปนคนตำบลดอนยาง อำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ีประกอบอาชีพ ทำนา
และตาลโตนด เมื่ออายุได 13 ป ไดยายตามครอบครัวมาต้ังถิ่นฐานอยูที่บาน
หนองเข่ือน ยึดอาชีพทำนาทำไรมาโดยตลอดต้ังแตป 2501 – 2540 ซึ่งเปนการ
ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาหลายครั้งหลายคราแตไมประสบความสำเร็จ ยิ่งทำ
หน้ีสินย่ิงมากทำใหความเปนอยูไมดีข้ึน นอกจากน้ี การใชสารเคมียังทำใหสุขภาพ
รางกายย่ำแยอีกดวย จนกระทั่งเมื่อป 2540 เจาหนาที่งานขยายผลของศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริเขาไปเยี่ยมพรอมทั้ง
เชิญชวนใหลุงสำรอง เขามาอบรมเก่ียวเร่ืองการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
รูปแบบและวิธีการปลกูหญาแฝก รวมถงึประโยชนจากหญาแฝกในการปรับปรุง
บำรุงดิน จึงไดสมัครเปนสมาชิกศูนยหวยทรายฯ เมื่อผานการอบรมแลว       
ลุงสำรองจึงเขาใจและไดนำไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองซ่ึงไดผลเปนอยางดี 
 
 หลังจากน้ัน มีเจาหนาท่ีจากหลายๆ หนวยงานเขาไปใหความชวยเหลือ
ใหคำปรึกษาทางดานการประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนงานวิชาการเกษตร     
การเล้ียงสัตวชนิดตางๆ การพัฒนาและปรับปรุงดิน ตลอดจนการจัดหาแหลง
สำรองน้ำเพิ่มเติม การทำปุยน้ำชีวภาพ ปุยหมักและสารสกัดขึ้นใชเอง เพ่ือลด
ตนทุน ลงุสำรองไดปฏิบตัติามคำแนะนำ และตอมาไดนอมนำเอาแนวพระราชดำริ
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจำวัน จนทำให          
มีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้นตามลำดับ จากเดิมที่เคยมีหนี้ก็คอยๆ หมดไป ที่เหลือ
กเ็กบ็ออมไว นำมาตอเตมิบานทีเ่คยเปนกระทอมมงุหญาคา เปลีย่นมาเปนบานไม 
2 ชั้น และตอเติมเปนบานหลังใหญ ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรม 
และไดรับรางวัลมากมายต้ังแตระดับอำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ   
ทำใหเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง เพื่อนบานจึงใหการยอมรับและเขามาขอคำ
ปรึกษา 



6 สำรอง  แตงพลับ 

ความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวท่ีเห็นไดชัดหลังจากท่ีไดเรียนรู  

เร่ือง การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากเดิม 
1. บาน 1 หลัง 
 
2. รถจักรยานยนต 1 คัน 
3. ไมมีเงินฝาก  
4. มีหนี้สินใน + นอกระบบ 

ปจจุบัน 
1. บาน 1 หลัง ตอเติมบริเวณโดยรอบ
และตอหองครัว 
2. รถจักรยานยนต 3 คัน 
3. มีเงินฝากธนาคาร 
4. ไมมีหนี้สิน 
5. รถปกอัพ 1 คัน 
6. รถไถเดินตาม 1 คัน 
7. เครื่องสูบน้ำ 2 ตัว 
8. เครื่องพนยา 1 ตัว 
9. เครื่องตัดหญา 1 ตัว 
10. สงบุตรเรียนจบระดับ ปวส. 1 คน 
และประถมศึกษา 3 คน 

 ปจจุบันลุงสำรองเปนผูนำและแกนนำท่ีสำคัญของชุมชน เปนผูนำในการ
จัดต้ังธนาคารหมูบาน กลุมออมทรัพย มีจำนวนสมาชิก 230 ราย มีเงินทุน   
หมุนเวียนประมาณ 7 แสนกวาบาท กลุมสามารถบริหารงานกันเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งข้ึนเปนลำดับ เปนตัวอยางท่ีดีใหกับชุมชน
และสังคมโดยรวม และท่ีบานยังเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนอีกดวย  
ทั้งนี้ ไดขยายผลโครงการสงเสริมการทำไรนาสวนผสมแกเกษตรกรขางเคียงท่ี
เห็นเปนรูปธรรม จำนวน 30 ราย 

1

2
3
4
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รูปแบบการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 
 เปนแบบเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร โดยแบงพื้นที่   
ดำเนินการ ดังนี้ 

ผังกิจกรรมแปลงไรนาสวนผสมพ้ืนที่ 30 ไร 

N 

ผังกิจกรรม 
แปลงไรนาสวนผสม 

พื้นที่ 30 ไร 

N

ผงักิจกรรม
แปลงไรนาสวนผสม 

พ้ืนที่ 30 ไร 
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บานและพื้นท่ีเพาะปลูก 
 บาน, ศาลาเรียนรู จำนวน    1 ไร 
 นาขาว  จำนวน    3 ไร 
 สระน้ำ  จำนวน    2 สระ (1 ไร/สระ) 
 พืชผัก  จำนวน    2 ไร 
 ไมผล, พืชไร จำนวน  22 ไร ปลูกแบบผสมผสาน 
 
สัตวเลี้ยง 
 ไกพันธุพื้นเมือง จำนวน  40 ตัว 
 ไกไข  จำนวน  35 ตัว 
 เปดเนื้อ  จำนวน  50 ตัว 
 เปดไข  จำนวน    7 ตัว 
 หมูเนื้อ  จำนวน  20 ตัว 
 แมหมู  จำนวน    4 ตัว 
 วัวพันธุ  จำนวน    5 ตัว 
 หาน  จำนวน    2 ตัว 
 ปลาตะเพียน, ปลานิล, ปลาไน, ปลาแรด และปลายี่สก 
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N 

แผนผัง การใชพื้นท่ี (เน้ือท่ี 30 ไร) 

แปลงไมผล + พืชไร 
2 ไร 

แปลงพืชผัก 
2 ไร 

พืชไร 
+ 

ไมผล 
1 ไร 

3 ไร กลวยน้ำวา 600 ตน 
 มะมวงโชคอนันต 75 ตน 
 มะพราวน้ำหอม 100 ตน 
 มะกรูด 50 ตน 

5 ไร กลวยน้ำวา 400 ตน 
 มะมวงน้ำดอกไม 50 ตน 
 สมโอ 50 ตน 
 ฝรั่ง 100 ตน 

 กลวยน้ำวา 700 ตน 
 ฝรั่ง 70 ตน 
 มะมวงน้ำดอกไม 125 ตน 

กลวยไข 800 ตน 
แซมดวย พริก ตะไคร มะเขือเปราะ ชะอม 

2  ไร 

นาขาว  3  ไร 

บาน 

ศาลานั่งเลน 

คอกไขไก 

คอก 
เปด 

คอกสุกร 
(พันธุเนื้อ) 

คอกสุกร(แมพันธุ) 

แปลงไผหวาน 

แปลงหญาอาหารสัตว 

โรงผลิต 
น้ำหมัก + 
ปุยหมัก
ชีวภาพ 

ศาลา 
เรียนรู 

สระน้ำ 

สระน้ำ 

ทา
งเข

าบ
าน

 

เตาเผาถาน 
น้ำสมควันไม พื้นท่ีเลี้ยงวัว 

พืชไร + ไมผล รอบบริเวณบาน 

แปลงไมผล + พืชไร 
2 ไร 

แปลงพืชผัก 
2 ไร 

พืชไร 
+ 

ไมผล 
1 ไร 

3 ไร กลวยน้ำวา 600 ตน 
 มะมวงโชคอนันต 75 ตน 
 มะพราวน้ำหอม 100 ตน 
 มะกรูด 50 ตน 

5 ไร กลวยน้ำวา 400 ตน 
 มะมวงน้ำดอกไม 50 ตน 
 สมโอ 50 ตน 
 ฝรั่ง 100 ตน 

 กลวยน้ำวา 700 ตน 
 ฝรั่ง 70 ตน 
 มะมวงน้ำดอกไม 125 ตน 

นาขาว  3  ไร 

บาน 

คอกไขไก 

คอก 
เปด 

คอกสุกร 
(พันธุเนื้อ) 

คอกสุกร(แมพันธุ) 

แปลงไผหวาน 

แปลงหญาอาหารสัตว 

สระน้ำ 

สระน้ำ 

พืชไร + ไมผล รอบบริเวณบาน 

กลวยไข 800 ตน 
แซมดวย พริก ตะไคร มะเขือเปราะ ชะอม 

2  ไร 

ศาลานั่งเลน 
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กิจกรรมท่ีดำเนินการทำไรนาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม 
  เกษตรทฤษฎีใหม ทฤษฎีใหมสามารถปรับเปล่ียนพื้นที่ไดโดยไมไดยึด
หลักตายตัว หรือตามความเหมาะสม ซึ่งลุงลองไดแบงพ้ืนที่ทำการเกษตร ดังนี้ 
 1. การปลูกไมผล เชน กลวย มะมวง มะพราว ขนุน มะละกอ ฝร่ัง เก็บ
ผลผลิตขายตามรอบการผลิตของไมชนิดนั้นๆ 
 2. การปลูกผัก เชน พริก มะเขือ ถั่วฝกยาว ผักหวาน สะเดา และผักกิน
ใบอื่นๆ เก็บผลผลิตตามรอบ ปลูกหมุนเวียนกันไป โดยยึดหลักกินอะไร ปลูก
ชนิดนั้น 
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 3. นาขาว ปลูกนาป โดยจะมีการปลูกพืชกอนนา 
และหลังนา เพื่อเปนการบำรุงดินอยูเสมอ 
 4. เลีย้งสตัว ววั หมหูลมุ หมฟูารม เปดเน้ือ เปดไข 
ไกไข ไกพื้นบาน ปลาชนิดตางๆ อีก 3 บอ 

 
และห
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 5. การทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใชในไรนา และเล้ียงสัตว ปุยน้ำหมัก
ชีวภาพ เปนปุยน้ำที่ไดจากการยอยสลายเศษวัสดุเหลือใชจากสวนตางๆ ของพืช
หรือสัตวที่สด โดยผานกระบวนการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน มีจุลินทรียทำ
หนาที่ยอยสลายเศษซากพืช ซากสัตวเหลาน้ันใหกลายเปนสารละลายสีน้ำตาล 
ประกอบดวย 
  1) สารคารโบไฮเดรท 
  2) กรดอินทรีย 
  3) กรดอะมิโน 
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  4) กรดฮิวมิก 
  5) น้ำยอยและฮอรโมน 
  6) ธาตุอาหารและจุลินทรีย 
 
  ประโยชนของปุยน้ำหมักชีวภาพ 
  1) เรงการเจริญเติบโตของราก ลำตน ใบ 
  2) สงเสริมการติดดอกออกผล 
  3) เพิ่มคุณภาพของผลผลิต 
  4) กระตุนการงอกของเมล็ด 
  5) เพิ่มการยอยสลายตอซังพืช 
  6) ปองกันแมลงศัตรูพืชชนิดตางๆ 

ลำตน ใบ

รีย 

าพ
งราก ลำตน ใบ
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 6. ทำน้ำสมควันไม 
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 7. การทำแกสชีวภาพ  
  จากมูลสัตวเพื่อใชในครัวเรือน 
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ขั้นตอนและวิธีการทำงาน 
 1. ในชวงเริ่มตนปแรกยังไมคอยเห็นผลนัก แตลุงสำรองมีความมานะ 
อดทน ขยันหม่ันเพียร พยายามดูแลเอาใจใส 
 2. ปที่ 2 – 3 จึงเห็นผล สภาพดินที่เคยเสื่อมโทรมเริ่มดีขึ้น จากการ
ปลูกหญาแฝก ใชปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด โดยเฉพาะปอเทืองในการบำรุงดิน 
จะใชสาร พด. 1 ในการหมกักบัปุยและทำการบำรงุดนิเชนนีส้มำ่เสมอ และไมผล 
ปลา กบ ไก ที่ไดรับแจกจากสวนราชการเร่ิมใหผลผลิต 
 3. เริ่มมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อใหทราบรายรับ – รายจายของ
ครอบครัว เน่ืองจากมีเงินไดทั้งรายวันที่เกิดจากการขายพืชผักชนิดตางๆ เงินได
รายงวดหรือรายเดือนจากไมผล เชน กลวย มะพราว มะละกอ ผักที่มีอายุการ
เก็บเกี่ยวเปนชวงเวลา เชน คะนา ผักกาดขาว กวางตุง ผักชี แตงกวา เปนตน 
 4. การทำนาน้ันตองทำการพักดินทุกครั้งโดยการปลูกปอเทืองทิ้งไว
อยางนอย 3 เดือน จนออกดอกสีเหลือง แลวจึงทำการไถกลบไปกับตอซัง เปด
น้ำเขาและราด พด.1 หมักทิ้งไว 
 5. หมักน้ำชีวภาพและปุยหมักใชเองเปนการใชของที่มีอยูในบานมาทำ 
โดยปุยที่ไดนั้นก็นำไปใชในไรนา และมีการผสมน้ำชีวภาพใหสัตวกิน เปนการ
ชวยลดความเหม็นของมูลสัตวและเปนการเพ่ิมคุณภาพใหกับปุยคอกที่ไดดวย 
 6. มีการเลี้ยงหมูหลุม โดยทุก 4 เดือน จะไดปุยคอกคุณภาพดีมาใช 
และปุยที่เหลือสามารถขายได 
 7. การนำมูลสัตวมาทำเปนเชื้อเพลิงใชในการหุงตมอาหารในครัวเรือน 
โดยมีวัตถุดิบที่สำคัญ คือ มูลของวัวและหมู 
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องคความรูดานการเกษตร 
 นำภูมิปญญาของตากับยายมาประยุกตรวมกับเทคโนโลยีใหม ๆ สำหรับ
ใชในการเกษตร ดังน้ี  
 1. ทำปุยหมักแหงใชเอง โดยนำเศษพืช วัชพืช ปุยคอก ผสมกับ       
สารเรง พด.1 
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 2. สารสกัดจากพืชสมุนไพร เชน 
   ฆาหนอน  ใช  หนอนตายหยากเล้ือยผสมกับสารเรง พด.2 
   ศัตรูพืชทั่วไป ใชตะไครหอม สะเดา บอระเพ็ด สาบเสือ สาบแรง
สาบกา ฯลฯ ผสมกับสารเรง พด.7 
   ไลแมลงในนาขาวและพืชผัก ใช น้ำสมควันไม 
   ขจัดน้ำเสียในคอกสัตวเพื่อขจัดกลิ่น ใชเศษอาหารท่ีเหลือกิน
เหลือใชในครัวเรือนผสมกบัสารเรง พด.6  
 
ลงทุน ทำบัญชี ออมเงิน 
 การลงทุนในการทำการเกษตรโดยการกูยืมเงิน
จากกองทุนของกลุมกองทุนเพื่อการเกษตรหมูบาน   
หนองเขื่อนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ การทำบัญชีครัวเรือน
นายสำรองฯ เร่ิมปฏิบัติเมื่อป พ.ศ. 2544 หลังจากท่ีได
เขาอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแลว และไดปฏิบัติอยางเครงครัดตอเน่ือง
จวบจนปจจุบัน เนื่องจากมีผลดีในเร่ืองของการจัดการ
เรื่องการลงทุน และการเก็บออมรวมถึงการใชจายภายใน
ครอบครัว   
 
 วิธีการเก็บออม โดยการนำรายไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตร  
หลังจากหักคาใชจายในการลงทุนดานการเกษตร เชน เมล็ดพันธุพืชผักและก่ิง
พันธุไมผลบางชนิด พันธุสัตวและอาหารสัตว ฯลฯ รวมถึงคาใชจายในครัวเรือน
แลว โดยการฝากเงินกับกลุมกองทุนเพื่อการเกษตรหมูบานหนองเขื่อน กองทุน
เงินลาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใน
หมูบาน เปนตน 
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การทำบัญชีครัวเรือน 
 มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจายของครอบครัวทุกวัน ทำใหสามารถตัด
รายจายที่ไมจำเปนออกไปได และไดรูกำไรตนทุนในการดำเนินกิจกรรมตางๆ 
ของครอบครัว ไดแก 
 
  ตนทุนที่ใชในการดำเนินงาน มีคาจางผสมพันธุหมูเปนเงิน 700 บาท   
ตอครั้ง ไดลูกหมู 12-15 ตัวตอครอก โดยสามารถขายลูกหมูอายุไมเกิน 1 เดือน  
ไดตัวละ 1,300 บาท สวนหมูเนื้อขายไดในราคา 6,700 บาท 
 
  รายได ในแตละเดือนจะมีรายไดประมาณ 20,000 – 30,000 บาท และ
เงินไดรายปที่ถือวาเปนโบนัสควบคูกับการทำนาขาว ซึ่งไดจากไมผลหลายๆ 
ชนิดที่ใหผลผลิตเปนฤดูกาล เชน มะมวง กระทอน สมโอ ฝร่ัง เปนตน 
 
  ขอควรปฏิบัติ 
 1) ตองมีความเสียสละเวลาสวนตัว 
 2) ตองทำใหดูเปนตัวอยาง มีการสาธิตใหดูและลองใหทำตาม 
 3) มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร พยายามดูแลเอาใจใส 
 
  ขอพึงระวัง ตองมีภูมิคุมกัน เมื่อมีรายรับเขามาตองแบงออกเปน 4 สวน 
คือ คาใชจายในครัวเรือน เงินออม เงินลงทุน และเงินสำรองสำหรับสุขภาพ  
โดยในแตละสวนไมจำเปนตองเทากันขึ้นอยูกับความจำเปนในขณะนั้นดวย 
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 เคล็ดลับพิเศษ 
 1) ตองมีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร พยายามดูแลเอาใจใส 
 2) ตองดูสภาพพื้นที่จริง เพื่อจะไดรูปญหาที่แทจริง 
 3) ตองคอยๆ ทำ คอยเปนคอยไป “เดินทีละกาว กินขาวทีละคำ       
ทำทีละอยาง” 
 4) ตองระเบิดจากขางใน คือ จะเริ่มทำอะไรเราตองมีใจที่จะทำกอนแลว
จึงจะไดผลดี 
 5) การฉีดสารชีวภาพตางๆ ใหฉีดในตอนเย็น เพราะพวกแมลงจะออกไข 
ออกหากินในตอนกลางคืน 
 
  ความมุงหวัง 
 “มีความตั้งใจที่จะถายทอดประสบการณและนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเผยแพรใหกับเกษตรกรในชุมชนใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได และเกิดความยั่งยืนใน
การดำเนินชีวิต” 
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นางคอสหมะ  แลแมแน
นายแสนหมั้น  อินทรไชยา
นายสมพงษ  พรผล
นายสุพจน  โคมณี
ชุมชนบานดอกบัว
ชุมชนบางรักนอย
ชุมชนบานทาเรือ
ชุมชนบานบางโรง
นางเปรียวจันทร  ตะตนยาง
นายจันทรที  ประทุมภา
นายสำรอง  แตงพลับ
นายประพันธ  ศรีสุวรรณ
กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ
กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน
บานไทรใหญ
กลุมขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา
เรอืนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
โรงพยาบาลหนองมวงไข
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง
บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด
บริษัท แปลนครีเอชั่นส จำกัด
บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด
บริษัท ซองเดอรไทยออรกานิคฟูด จำกัด

ประชาชนในพื้นที่หางไกล
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชมุชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง

หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดยอม
ธุรกิจขนาดยอม

นราธิวาส
อุดรธานี
พังงา
นครสวรรค
พะเยา
นนทบุรี
นครพนม
ภูเก็ต
เชียงราย
นครราชสีมา
เพชรบุรี
แพร
พะเยา
นนทบุรี

ยโสธร
กรุงเทพฯ

กระบี่
เพชรบุรี
แพร
บุรีรัมย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ตรัง
ภูเก็ต
สุพรรณบุรี

08 9295 1198
08 6167 8524
08 9593 8193
08 1041 0911
08 9430 4286
08 1316 0805
08 8335 5819
0 7626 0090
08 1706 9687
08 9948 4737
08 9076 4325
08 5252 2835
08 1023 8350
08 0076 8989

08 8073 4277
0 2280 0180 ตอ 2331-2

0 7568 7141 ตอ 112
08 9486 1509
0 5464 7458-9
0 4463 2101
0 2335 4658
0 2739 8000
0 2683 7322-3
0 7528 0200-9 ตอ 157
0 7626 1555-6
08 1489 9323

ลำดับ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงาน กปร. ประเภท จังหวัด โทรศัพท
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร
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