


คํานํา
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ              
เ พ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก                 
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิ              
ชยัพฒันา สาํนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดจัด              
ให มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรตัวอยางความสําเร็จของบุคคล 
ชุมชน และองคกรภาครัฐและธุรกิจที่ไดนอมนํา
เอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใช
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และ                  
การบรหิารจดัการองคกร จนประสบความสาํเรจ็
และเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา        
กลุมศนูยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรย่ังยนื
ตําบลศรีเมืองชุม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ                
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทกลุ มเกษตร                 
ทฤษฎีใหม ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหแก
ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเขามา

ศึกษาเรียนรู ความสําเร็จ สํานักงาน กปร.              
จึงพิจารณาเห็นสมควรให กลุมศูนยเครือขาย
ปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุม 
เปนศนูยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีง โดยในเบือ้งตน 
สํานักงาน กปร. ไดจัดพิมพหนังสือคูมือตัวอยาง
ความสําเรจ็การประยุกตใชปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎใีหม เพือ่เปน
คูมือใหกับชุมชนและผูที่สนใจไดเขาใจและมอง
เห็นภาพการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการสรางชุมชนเข็มแข็ง 
เกดิความสามัคค ีเปนอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเหมือน
กลุมศนูยเครอืขายปราชญชาวบานเกษตรยัง่ยนื
ตําบลศรีเมืองชุม
 สุดทายน้ี สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ 
กลุมศนูยเครอืขายปราชญชาวบานเกษตรยัง่ยนื
ตาํบลศรีเมอืงชุม เปนอยางย่ิง ทีใ่หความอนุเคราะห
ขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ 
โดยหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือคู มือตัวอยาง
ความสําเร็จฯ เลมนี้ จะเปนแนวทางในการ
ดาํเนนิชีวติและดํารงตนใหเปนประโยชนตอการ
พัฒนาชุมชนใหเข็มแข็งตอไป
 

สํานักงาน กปร.
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กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนกลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืน

ตําบลศรีเมืองชุมตําบลศรีเมืองชุม
เลขที่ 59 หมูที่ 7 ตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายเลขท่ี 59 หมูที่ 7 ตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ประเภทกลุมเกษตรกรทฤษฎีใหมประเภทกลุมเกษตรกรทฤษฎีใหม

จุดเร่ิมตนของความสําเร็จ
 ศูนยปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืน
ตาํบลศรเีมอืงชมุไดกอตัง้เม่ือ 21 ธ.ค. 2545 โดย
มีนางพรรณพิมล ปนคํา เปนประธานกลุม ซึ่งมี
เปาหมายสําคัญในการสรางความเขาใจและ
แกไขปญหาของตวัเองและสมาชิก เพราะทีผ่านมา

เกษตรกรตองประสบปญหาความยากจนตลอดจน
ความเส่ือมโทรมของสภาพชีวิต และสภาพ
แวดลอม โดยมีสาเหตุมาจากการปลูกพืชเคมี
เชงิเดยีวอยางเขมขน เกษตรกรจงึตกอยูในภาวะ
ตองพ่ึงพาปจจัยภายนอกมากกวาการพ่ึงตนเอง
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ไมวาจะเปนปจจัยการผลิต การตลาด โดยที่
เกษตรกรเปนเพียงผูผลิต ไมไดกําหนดราคา
ปจจัยและราคาขายผลผลิต จนนําไปสูการเปน
หน้ีสนิพอกพูนและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจน
ระบบนิเวศนถูกทําลาย กลุมเกษตรยั่งยืนตําบล
ศรเีมอืงชมุจงึไดมกีารระดมปญหาและวเิคราะห
ปญหารวมกนั เพือ่ใหรูแนวทางแกไขปญหาและ
หาหนทางออกของตัวเองโดยการจัดทาํแผนรองรับ
การแกไขปญหาของตวัเองในอนาคตของสมาชกิ 
โดยยดึแนวพระราชดํารหิลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง ซึง่ไดมกีารผลติตามรปูแบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน แบบครบจงจร ทั้งการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด ลดเลิกการใชสารเคมีทุกขั้นตอน 
ทําการเกษตรที่คํานึงถึงระบบนิเวศน และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทําการเกษตร       

เพื่อกิน เหลือกินแลวขาย และแปรรูป ซึ่งเนน
การทําเกษตรแบบสมัยกอนท่ีไมพึ่งพาสารเคมี
และใชกระบือเปนแรงงานในการไถนา และเปน
แรงขับเคลื่อนเพื่อความหลากหลายในไรนา ลด
การพึ่งพาปจจัยภายนอก นําวัตถุดิบในพื้นที่มา
ใชใหเกิดประโยชน และพึง่พาตนเองใหมากทีส่ดุ
หลังจากท่ีเริ่มพัฒนากลุมของตนใหเห็นเปน        
รูปธรรมจึงเกิดแนวคิดใหเกิดการเรียนรูแบบ
ปฏิบัติจริงในแปลงนาเพื่อกอใหเกิดความยั่งยืน
โดยเร่ิมต้ังแตการเตรยีมดิน การปรบัปรงุบาํรุงดนิ 
การศกึษาระบบนเิวศน การกาํจดัแมลงอยางสมดลุ 
การลดตนทุนดวยการฝกปฏิบัติทําปุยหมักจาก
จุลินทรีย ปุ ยนํ้าหมักฮอรโมน ปุ ยหมักแหง
ชีวภาพเพื่อทดแทนปุยเคมี
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 สมาชิกศูนยปราชญชาวบานเกษตร
ยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุมเดิมมีสมาชิกกลุม 20 
ครอบครัว ปจจุบันมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึนเปน 32 
ครอบครัว มีเครือขายท้ังหมดประมาณ 200        
กวาคน ซึง่เครือขายแตละกลุมจะบริหารจัดการ
เงินเอง
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กิจกรรมของศูนยปราชญชาวบาน
เกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุม

 กิจกรรมจะเนนหลักการคิด และ
แนวทางการถ ายทอดความรู  เพื่อให  เกิด
กระบวนการเรียนรูการพึ่งตนเองของเกษตรกร 
รวมคิด รวมทํา เรียนรูและเขาใจปญหาของ
ตนเองและสามารถกําหนดอนาคตของตนเอง

และพฒันาตนเองสูวถิชีวีติพอเพยีง สงัคมเปนสุข
ยั่งยืน เนนการทําเกษตรแบบไรตนทุน
 การจัดการเรียนรูทางกลุมจะเนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเขาใจถึงสถานการณ
ตางๆ วามีปญหาอะไร ผูเขารับการอบรมทุกคน
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จะเขามาชวยกันคนหาวิธีการแกไขปญหา การ
ปลกูขาว การลดตนทนุ การพัฒนาพันธุขาว การ
ปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการฟนฟูประเพณีและ
วฒันธรรมด้ังเดิม รวมท้ังการดูแลส่ิงแวดลอมใน
แปลง ชวยใหผูเขารับการอบรมมีสขุภาพดีไมเจบ็
ปวยตอการทําการเกษตร หลักสูตรการอบรมใชเวลาทั้งหมด 20 วัน 
หลักสูตรอบรม
 1. การเปล่ียนวิธีคิด วิเคราะหสภาพปญหา
 2. การปรับปรุงบํารุงดิน การคํานวณสูตรปุย ตอชนิดพืช
 3. การลดตนทุนโดยการผลิต แชมพู สบู ยาสีฟน
 4. การปลูกขาวอินทรีย
 5. การเรียนรูเรื่องการระเบิดดิน การสลายตอซัง
 6. การปองกันและกําจัดวัชพืช โรค แมลง
 7. การผลิตฮอรโมนสูตรบํารุงพืช
 8. การทําปุยอินทรียชีวภาพ
 9. การทําปุยหมักดิน
 10. การทําปุยเพาะกลาไม
 11. การแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑ
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โรงเรียนชาวนา

 โรงเรียนชาวนาเปนหนึ่งในกิจกรรม
หลกัของศนูยปราชญชาวบานเกษตรยัง่ยนืตาํบล
ศรีเมืองชุม ซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของชุมชนและยังชวย
เพิ่มพูนทักษะการสรางและพัฒนาความรูแก
เกษตรกร รวมทัง้เปนการตดิอาวธุทางปญญาให
แกเกษตรกรดวยวธิกีารเรยีนรูแบบปฏิบัตจิรงิใน
แปลงนาทุกสัปดาหตลอดฤดูการทํานาตั้งแต
การเตรียมดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การศึกษา
ระบบนิเวศน การกําจัดกันเองของแมลงอยาง
สมดุล การลดตนทุนดวยการฝกปฏิบัติทํา
จุลินทรีย, ปุยนํ้าหมัก,ฮอรโมน,ปุยหมักแหง
ชีวภาพเพื่อทดแทนปุยเคมีและฝกปฏิบัติทํา

สมุนไพรไลแมลงเพื่อทดแทนสารเคมี ปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชเปนการลดละเลิกปุยเคมีและ
สารเคมีกาํจดัศัตรพูชื และเกิดการเรียนรูรวมกัน
ระหวางเกษตรกรและเปดโอกาสใหเกษตรกรนาํ
ความรูของตนมารวมแลกเปล่ียนความรูทางการ
เกษตรในดานตางๆ สิ่งสําคัญคือการเรียนรูและ
การจัดการความรูรวมกันของเกษตรกรในช้ัน
เรียนจะอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
กันเพื่อพัฒนาความรูรวมกัน นอกจากนั้นยัง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมพื้นวิถีชีวิตและ
ภูมิปญญากลับมาสรางวิธีคิดใหมไมใชสารเคมีก็
อยูได

ประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุมประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุม        77        



 นางพรรณพิมล และสมาชิก ไดเปดศนูย
การเรียนรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ชาวนา แหงที่ 2 ที่ เทศบาลตําบลหวยขาวกํ่า 
อ.จุน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 
โรงเรยีนชาวนาแหงที ่3 ทีเ่ทศบาลตาํบลเวยีงลอ 
อ.จุน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 
และโรงเรียนชาวนาแหงที่ 4 ที่ตําบลหวยซอ      
อ. เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 
2552 เพ่ือรองรับการเขาฝกอบรมเกษตรกร         
ที่เปนลูกคาของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
 โรงเรียนชาวนาจะมีการต้ังโจทยให
ชาวนาไดแลกเปลีย่นเรียนรูซึง่กนัและกันเพือ่ให
เขาใจถึงสภาพการณตางๆ เปนอยางไร และมี
ปญหาอะไร การทํานาเคมีเปลี่ยนแปลงอยางไร 
เมือ่เขาใจทุกคนก็มาชวยกันคนหาวิธแีกไขปญหา 
ซึ่งที่ผานมาส่ิงที่นักเรียนชาวนาหวังคือ ตองการ
ลดหน้ีไดปรบัวธิปีลกูขาวใหตนทุนนอยลง พฒันา
พันธุขาวและการปรับปรุงบํารุงผิวดิน การฟนฟู
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมทั้งดูแล         
สิ่งแวดลอมและชาวนาตองสุขภาพดีไมเจ็บปวย
และไมใชสารเคมรีวมทัง้สรางครอบครวัใหอบอุน 
ลดละเลิกอบายมุขและรวมสรางชุมชนให          
แข็งแรง

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือฟนภูมปิญญาและพัฒนายกระดับ
เปนองคความรูทองถิ่น
 2. เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน และหมุนเวียน
วัสดุเหลือใชในไรนา
 3. เพือ่ใชกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ
และทาํการเกษตรและแบบพึง่ตนเองสูเศรษฐกจิ
พอเพียง
 4. เพื่อเสริมสรางความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการเกื้อกูลสมดุลในระบบนิเวศน
 5. เพื่ อ เน นการลดต นทุนการผลิต
การเกษตรโดยใชวัสดุในทองถิ่นเปนอันดับแรก
 6. เ พื่ อ ผลิ ตอ าหารปลอดสารพิ ษ              
เพื่อบริโภคใหเพียงพอ และเหลือก็ขาย
 7. เพือ่เนนอนรุกัษและพฒันาพนัธกุรรม
พืชและสัตวพื้นบาน
 8. เพือ่ใชและพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
 9. เพือ่แปรรูปและทําการตลาดทางเลือก
โดยใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย

88       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทางการดําเนินงาน
 1. สรางและขยายฐานความรู
สู ชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางตอ
เนื่องและยั่งยืน
 2. เนนการมีสวนรวมและการ
สงเสริมใหสมาชิกมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูแนวคิดและประสบการณ
 3. ประสานความรวมมือกับ
ภาคีทองถ่ินรวมท้ังกลุม และองคกร
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 
ของสมาชิกในกลุม

 ปจจุบันมีเครือขายโรงเรียนชาวนาท้ังในจังหวัด
เชียงรายและตางจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกทั้งหมดรวม 33 แหง
ดังนี้
 -  โรงเรยีนชาวนาใน จ.อางทอง จาํนวน 16 ศนูย 
 -  โรงเรียนชาวนาใน จ.เชียงราย จํานวน 10 ศูนย
 -  โรงเรียนชาวนาตําบลแม อาย อ .แม อาย 

จ.เชียงใหม
 -  โรงเรียนชาวนาตําบลศรีสะเกษ อ.นานอย จ.นาน
 -  โรงเรียนชาวนาตําบลชอแฮ อ.เมือง จ.แพร
 -  โรงเรียนชาวนาตําบลคูสลอด อ.ราชบัวหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา
 -  โรงเรียนชาวนาตําบลทับนํ้า อ.บางปะหัน 

จ.พระนครศรีอยุธยา
 -  โรงเรียนชาวนาในคายทหาร พัน 31 รอ.รักษา

พระองค จ.ลพบุรี
 -  โรงเรียนชาวนา อ.เสาไห และ อ.หนองแซง 

จ.สระบุรี

ประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุมประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุม        99        



นักวิจัยอาสา

 นักวิจัยอาสา คือ เกษตรกรรุนใหมที่
สนใจจะทาํการเกษตรตอจากพอแม หรอืลกูศษิย
หลังเขารับการอบรม โดยเปนตัวแทนจากพ้ืนที่ 
อาทิ เชียงใหม เชียงราย พะเยา นักวิจัยอาสาจะ
มีการแลกเปล่ียนขอมูลหรือความรูทางดาน
การเกษตร/ภูมิปญญาชาวบานและมุงแสวงหา
องคความรูใหมทางดานการเกษตร เชน การวิจยั

ปุยโดยการนําสมุนไพรมาทําเปนปุย ซึ่งปุยที่จะ
นํ ามาใช  ได คือปุ  ยที่ ได ส  งผ  านกระทรวง
วทิยาศาสตรแลว สารอนิทรยี ผลติภัณฑแปรรปู 
ฮอรโมนสําหรับพชื นกัวจิยัอาสาจะมีการนัดพบ
กันเดือนละ 4 ครั้ง และมีแผนขยายเครือขายให
ครอบคลุมทุกอําเภอท่ัวประเทศ 

1010       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทางการพัฒนาตอยอด

  พัฒนาตอยอดจัดทําเปนศูนยการ
ทองเท่ียวเชิงการเกษตร โดยเร่ิมมีทวัรเกษตรกร 
ติดตอเขามาทองเที่ยวที่ศูนยฯ จํานวนหนึ่งแลว 

ซึง่ไมมกีารเกบ็คาใชจายในการทองเทีย่วหรอืเขา
รับการอบรม

ประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุมประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรย่ังยืนตําบลศรีเมืองชุม        1111        



ประโยชนที่ไดรับจากการนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช

 รายได รายไดของแตละกลุมจะถูกแยก
ออกจากกันไมมีการมารวมเงินไวที่สวนใดสวน
หน่ึง แตละกลุมมีการบริหารจัดการรายรับราย
จายกนัเองไดอยางอสิระ กลุมเกษตรย่ังยนืตาํบล

ศรีเมืองชุมมีรายไดจากการขายผัก ผลไมและ
สนิคาแปรรูป เชน การขายชาผักเชียงดาท่ีสงขาย
ตางประเทศ ขายปุยอินทรียใหแกผูที่สนใจ

1212       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 ชุมชน / สังคม นางพรรณพิมลและ
สมาชิก เดินทางไปบรรยายท่ีโรงเรียนชาวนา 
และในสถานที่อื่นๆ โดยไม คิดค าใช จ าย                 
รวมไปถึงการเดินทางไปชวยแกไขวกิฤตทางการ
เกษตรในพ้ืนที่ตางๆ เชน ชวยจัดการเพล้ีย
กระโดดท่ีจังหวัดอางทอง เผยแพรองคความรู
เรื่องการเกษตร การทําปุ ย ฮอรโมน ใหแก
สมาชกิโรงเรยีนชาวนาและผูทีม่าอบรมฟร ีซึง่จะ

ไมเผยแพรสูตรตางๆ ลงทางอินเตอรเน็ต หรือ          
สิ่งพิมพ เนื่องจากปองกันการถูกคัดลอกไป        
ตางประเทศ และนําไปใชในการแสวงหากําไร
 ดานครอบครัว ครอบครัวมีความ
อบอุ นรักใคร สามัคคี ลูกทุกคนช วยดูแล
การเกษตรท่ีศูนยเรียนรู และคิดคนผลิตภัณฑ
แปรรูปใหมๆ

ประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุมประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรย่ังยืนตําบลศรีเมืองชุม        1313        



ผลิตภัณฑของกลุม

 การแปรรูปผลผลิตใหเปนผลิตภัณฑ
ทัง้เครือ่งใชอปุโภคบริโภค และสบูนํา้ผึง้ ฮอรโมน
ใสพืชผล ฮอรโมนไข ยากําจัดแมลงแบบอินทรีย
ชาผักเชียงดา 

1414       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ผลผลิต

 ผลผลิตทางการเกษตร ไดแก ขาว 
แตงโม สตรอวเบอรรี ่หนอไม เหด็ และพชืผกัสวนครวั 
เปนรายไดหลักของครอบครัว และศูนยเรียนรูฯ
แตง
เปน

ประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุมประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรย่ังยืนตําบลศรีเมืองชุม        1515        



การดํารงตนอยางพอเพียง

 - ความพอประมาณ ทาํการเกษตร
ทฤษฎีใหมโดยยึดหลักการสรางอาหารให         
เพียงพอตอการบริโภคภายในครอบครัวกอน
แลวแปรรปูจาํหนายในชมุชน เนนการพึง่ตนเอง       
ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก

 - ความมีเหตุผล ใชปุยอนิทรียผสม
ปุมเคมีบาง ไมใหมากเกินความจําเปน ใชเพียง 
5-10% เพ่ือลดตนทนุการผลิตและปลูกขาวรวม
ทั้งพืชผักในพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งมี
การวางแผนการทํางานเสมอ

 - การมีภูมิคุมกันท่ีดี จัดทําบัญชี
รายรบั-รายจาย การมใีหสมาชกิมเีงนิออม ตดิตาม
ความเคลื่อนไหวทางการเกษตรอยูตลอดเวลา 
และปลกูทกุอยางทีต่นเองและครอบครัวบริโภค
ทาํใหมคีวามมัน่คงทางดานอาหารเปนฐานสราง
รายไดใหแกตนเองและชุมชน กอใหเกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

 - ความรู มกีารทดลองทาํผลติภณัฑ
ใหมๆ  เชน นาํใบเตยมาทําเปนฮอรโมนฉดีพนขาว
และมีการรวมตัวของสมาชิกเพื่อนําองคความรู

1616       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ที่ไดจากการทําการทดลองมาแลกเปล่ียนซ่ึงกัน
และกัน  โดยมีการประชุมกลุ มทุก เ ดือน                        
นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาความรูทางดานการวจิยั
อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งนําเอาความรู ทางดาน
วิทยาศาสตรและปราชญชาวบานมารวมกัน          
เพื่อเกิดองคความรูใหม

 - คุณธรรม ไมใชสารเคมีที่เปน
อันตรายในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช 
แตใชสมนุไพรแทนและสมาชกิจะคอยชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตยตอหนาที่ของตน

และปฏิบัติอยางเต็มกําลังเขาชวยเหลือชาวนา    
ในการชวยแกไขปญหากําจัดเพลี้ยกระโดด          
สีนํ้าตาล ดวยการรวมสงเสริมคิดคนวิจัยการใช
สารธรรมชาติปองกัน จนไดสารสะเดา และ            
นํ้าคั้นสับปะรดรวมไปถึงเปนวิทยากรใหความรู
กับโรงเรียนชาวนาและเครือขายในพื้นที่ตางๆ

ประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุมประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรย่ังยืนตําบลศรีเมืองชุม        1717        



 - กลุมไดรบัการคดัเลอืกใหเปนศนูยเครอืขายปราชญชาวบานเกษตรยัง่ยนืตาํบลศรเีมอืง
ชุมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณในป 2551
 - รับมอบหมายจาก ธ.ก.ส. ใหจัดอบรมเกษตรกรลูกคาธนาคารในโครงการฟนฟูและพัก
หนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน
 - เปดศูนยการเรียนรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชาวนาแหงที่ 2 ที่จังหวัดพะเยา 
และแหงที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม
 - สามารถชวยเหลือสมาชิกใหหนี้สินลดนอยลงไดจริง

ผลงานและความสําเร็จ

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

ประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุมประเภท กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  :  กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรย่ังยืนตําบลศรีเมืองชุม        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




