




สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดใหมีการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรตัวอยางความสําเร็จของบุคคล
ชุมชน และองคกรภาครัฐและธุรกิจ ที่ไดนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปประยกุตใชในการดาํเนนิชวีติ การพฒันาชมุชน และการบรหิารจดัการ
องคกร จนประสบความสาํเรจ็  และเปนแบบอยางทีด่แีกสงัคม

จากการประกวดผลงานฯ ครั้งที่ 1 คุณจันทรที ประทุมภา บานโนนรัง
ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไดรับรางวัลชนะเลิศถวย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม
ซึง่เหมาะสมทีจ่ะเปนตวัอยางใหเกษตรกร รวมท้ังผูทีส่นใจไดศกึษาเรยีนรูความสาํเรจ็
ของคณุจนัทรทฯี  สาํนกังาน กปร. จงึเหน็สมควรใหคณุจนัทรทฯี เปนศนูยเรยีนรู
เศรษฐกจิพอเพยีง  โดยในเบือ้งตน สาํนกังาน กปร. ไดจดัพมิพหนงัสอืองคความรู
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม เพื่อเปน
แนวทางใหผูทีส่นใจไดเขาใจและมองเหน็ภาพการนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
และเกษตรทฤษฎีใหมไปใชในการจัดการทางการเกษตร

สดุทายนี ้สาํนกังาน กปร.ขอขอบคณุ คณุจนัทรท ี ประทมุภา เปนอยางยิง่
ทีใ่หความอนเุคราะหขอมลูและรปูภาพในการจดัพมิพหนงัสอืเลมนี ้โดยหวงัเปนอยาง
ยิง่วา หนงัสอืการประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดานเกษตรกรทฤษฎใีหม
จะเปนแนวทางใหเกษตรกร และผูที่สนใจไดมีหลกัคิดแลวนําไปพัฒนาการเกษตร
ใหสามารถพึง่พาตนเองได และเผือ่แผไปยงัชมุชนตามลาํดบัตอไป
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1การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม

ขอมูลสวนตัว

1.1 ประวตัคิรอบครวั

นายจนัทรท ี  ประทมุภา  เกดิ
ในป  พ.ศ. 2481  ภมูลิาํเนาเดมิ อยูทีบ่าน
เชอืก  อาํเภอนาเชอืก  จงัหวดัมหาสารคาม
ปจจบุนัอาย ุ 72  ป   สมรสกบั นางสาํเภา
ประทมุภา  มบีตุรท้ังหมด 4 คน  ปจจบุนั
อยูบานเลขที ่138 หมูที ่6 บานโนนรงั ตาํบล

1.

ตลาดไทร อาํเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา  โทรศพัท 089-948-4737

1.2 ประวตักิารศกึษา

จบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่ 4
จบการศกึษาระดบันกัธรรม โท

1.3 ประวตักิารทาํงาน

นายจันทรที ประทุมภา สรางฐานะครอบครัวอยางพากเพียร
ซื่อตรงดวยการประกอบอาชีพเปนพอคารับซื้อเสนไหมแลวนําไปขายตอ
พรอมกบัไดทาํนาควบคูไปดวยในพืน้ที ่22  ไร  พฒันาจนกระทัง่ มรีานขาย
ของชาํ  ตัง้โรงสขีาว  เลีย้งหม ู  กวา 80 ตวั  และไดชือ่วาเปนครอบครวัทีม่ี
ฐานะคอนขางดี

ป พ.ศ. 2524  นายจนัทรท ีเกดิความโลภอยากรวย รบัเปนนาย
หนาหาคนไปทาํงานตางประเทศ รวบรวมเงนิจากคนงานคนละ 25,000  ถงึ
40,000 บาท  ไดเงนิมาทัง้หมด  2  แสนเศษแลวนาํเงนิไปใหบรษิทัรบัสง
แรงงานไปตางประเทศเพือ่ทาํวซีา ปรากฏวา บรษิทัเชดิเงนิหนไีป  นายจนัทรที
ตองรบัผดิชอบหาเงนิมาใชคนืทัง้หมด



การเปลี่ยนฐานะครอบครัวอยางกะทันหัน จากที่เคยมีฐานะ
คอนขางดมีาเปนหนีก้วาสองแสนทาํใหพอจนัทรท ีคดิฆาตวัตาย แตภรรยา (แม
สาํเภา) ไดใหสตไิว

นายจนัทรท ีไดนาํทีน่าไปจาํนอง ขายโรงส ีขายสนิทรพัยทกุอยาง
ทีม่ ี กไ็มสามารถคนืเงนิใหคนงานไดหมด ถกูตามทวงหนี ้ ตฉินิ  ขูฆา เกดิทกุข
แสนสาหสั ทกุคนในครอบครวัออกหารบัจางทาํงานทกุอยางทีม่คีนวาจาง เชน
ขดุดนิ ตดัตนไม เลือ่ยไม  เปนคนงานในไรนา  ตอมา พอจนัทรท ีไดไปเปน
คนงานตางประเทศไดเงนิกอนหนึง่กลบัมาไถนาทีจ่าํนองไวคนื  แลวยดึอาชีพ
ทาํนาซึง่วถิดีาํเนนิชวีติกไ็มดขีึน้เนือ่งจากการดาํรงชวีติตองซือ้ทกุอยาง  กระทัง่
ไดยนิขาวเรือ่งการทาํเกษตรผสมผสานของพอผาย  สรอยสระกลาง  ปราชญ
ชาวบานและไดมีโอกาสรวมกลุมเพื่อนบานที่สนใจไปดูพื้นที่จริงและไดพูดคุย
แลกเปลีย่นความรู  การพบทางออกจากทกุข ดวยการเรยีนรูวถิเีกษตรผสมผสาน
พึง่ตนเอง และพึง่พากนัเองของเครอืขายปราชญชาวบาน

นายจนัทรทจีงึไดขดุสระน้าํในทีต่นเองพรอมกบัการทาํวจิยัวถิกีาร
ดําเนินชีวิตของครอบครัวโดยไดสํารวจขอมูล  เรื่องแรกที่สํารวจ คือ เรื่อง
รายจายของครอบครัวเพื่อไปตอบคําถามที่วา จะอุดรูรั่วเรื่องรายจายของ
ครอบครวัอยางไร  จากขอมลูทีส่าํรวจมาไดพบวา รายจายของครอบครวัทีม่าก
ทีส่ดุนัน้อยูท่ีเรือ่งอาหารการกนิ  ทีต่องกนิเปนประจาํทกุวนั / หลงัจากนัน้กไ็ป
สํารวจขอมูลเรื่องสิ่งที่รานคาขายไดโดยเฉพาะพืชผักที่คนในชุมชนซื้อไป
รบัประทาน  เพือ่ดวูาเขาขายอะไรบาง แลวกไ็ปคนหาขอมลูเรือ่งการเพาะปลกู
เพือ่จะสามารถปลกูพชืไดนอกฤดแูละปลกูไดตอเนือ่งตลอดทัง้ป  ซึง่สาํหรับการ
ปลกูพชืนอกฤดนูัน้กเ็พือ่จะสามารถขายไดราคาทีด่กีวา
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ภาพที ่1 พืน้ทีใ่นการทาํการเกษตรของนายจนัทรท ีประทมุภา

การเริม่ลงมอืปฏบิตัทิีย่ดึหลกัการ ทาํเพือ่กนิ เพือ่อยู  (กอนคดิถงึ
การทาํเพือ่ขายเพือ่รวย) เมือ่เริม่ลงมอืปลกูนัน้  ครอบครวัพอจนัทรท ี ไดเริม่ปลกู
พชืผกัประเภททีค่นในครอบครวัชอบกนิ ใหครบทกุอยางทีช่อบกนิ  เพือ่ไมตอง
ซือ้กนิ  โดยปลกูคละเคลาใหมหีลายอยางอยูดวยกนับนขอบบอ  ซึง่นอกจากลง
พชืผกัแลวไดลงไมใหญแลว เชน กลวย นอยหนา มะมวง เปนตน  ในบอไดปลอย
ปลา  โดยเนนทีป่ลากนิพชื  เพือ่ไมตองซือ้อาหารใหแตเลีย้งดวยพชืผกัทีก่นิใน
ชวีติประจาํวนั ตรงยอดออนนัน้ใหคนกนิ สวนทีใ่บแกใหเปนอาหารปลา
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  2.   แนวปฏบิตัเิพือ่ปลดหน้ี

2.1 การปฏบิตัทิีม่คีวามพยายามลดตนทนุการผลติจนกระทัง่ไมลงทนุเลย

ไมวาจะลงมอืทาํกจิการอะไร  นายจนัทรท ี ยดึหลกั  ไมลงทนุ หรอื
ลงทนุนอยทีส่ดุ เชน การปลกูมะมวง แรกสดุยอมลงทนุซือ้แมพนัธุเพยีง 3 ตน
แลวมาขยายพนัธุเอาเอง  หรอือยางปลาทีป่ลอยลงบอ  กเ็ลอืกทีป่ลากนิพชื
เพื่อไมตองซื้อหัวอาหาร พืชผักนอกจากเลือกปลูกประเภทที่ครอบครัวชอบ
กนิแลว  ตอมาไดเลอืกปลกูประเภททีข่ายได  และขายไดราคาดเีมือ่ปลกูนอก
ฤด ู ซึง่การปลกูนอกฤดนูัน้  ตองไมใชสารเคม ีแตไดใชวธิธีรรมชาตเิรยีนรูนสิยั
พชืเพือ่ปลกูนอกฤดไูด เชน คะนาและผกัชจีนี (ราคานอกฤดกูโิลละรอยกวาบาท)
ใชวธินีาํสแลนมากางเพือ่ใหเกดิรม  แลวใหน้าํสม่าํเสมอ กส็ามารถเกบ็ผลผลติ
มาขายไดตลอดทัง้ป  นอกจากนีเ้พือ่ลดตนทนุการผลติ  การปลกูตองคาํนงึถงึ
สภาวะของปรมิาณน้าํ  โดยชวงน้าํมากใหปลกูมากเมือ่น้าํนอยกป็ลกูใหเหลอื
เฉพาะทีค่รอบครวัตองกนิเปนประจาํ

ภาพที ่2  การปลกูพชืแบบผสมผสานในพืน้ทีข่องนายจนัทรท ี ประทมุภา
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2.2 การปฏิบัติที่ มีความพยายามแสวงหาความรู เชิงวิชาการ
สมยัใหมมาพฒันาวธิกีารผลติ

ความรูในการขยายพนัธุพชื เชน การตอน ทาบหรอืตอกิง่  หรอื
การเพาะพนัธุปลา เปนตน  พอจนัทรทไีมเคยมคีวามรูมากอน ทีผ่านมาเคยมี
ประสบการณแตในเรื่องการทํานาเมื่อตองมาทําเกษตรผสมผสาน จึงเกิด
ความคดิไปขอความรู จากครทูีส่อนดานการเกษตร   จากโรงเรยีนมธัยมใกล
บาน ทัง้ ๆ ทีไ่มเคยรูจกักนัมากอน  ผลผลิตจากวถิกีารเกษตรผสมผสาน ไม
เพยีงไดกนิไดอยูอยางอดุมสมบรูณ แตยงัปลดหนีก้อนใหญได ในเวลาไมนาน

ภาพที ่3  ทาํการเกษตรผสมผสานในพืน้ที ่1 ไร

2.3 การจดัสรรรายไดเพือ่การใชหนี้
ยดึหลกัการไมเหนยีวหนี ้ / มนีอยใชคนืนอย / มมีากใชคนืมาก /

ไมเกบ็สะสมเปนกอนใหญแลวจงึใชคนื เพราะอาจใชเงนิระหวางการเกบ็ออม
เพราะอาจมรีายจายฉกุเฉนิได



2.4 ยดึหลกัธรรม และปรบัเปลีย่นลกัษณะนสิยั
ความสาํเรจ็ของการปลดหนีต้องอาศยัหลกัธรรมไดแก  ความซือ่สตัย

การพึ่งตนเอง  โดยใชศีล 5  เปนฐานราก ประกอบกับตองมีความอดทน
อดกลัน้ ขยนั  มมุานะ  มคีวามเพยีรพยายาม  และมุงมัน่  มคีวามรวมมอืกนั
ภายในครอบครวั
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ความสําเร็จของนายจันทรทีในการทําเกษตรทฤษฎีใหมจนไดรับ
รางวลัพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เปนบทพสิจูนหลกัธรรมและ
คุณลักษณะนิสัยขางตน เนื่องจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมของนายจันทรที
เริม่ตนจากจดุเลก็ ๆ  กอนตามหลกัความพอประมาณ แลวจงึคอย ๆ  ขยายใหญ
ขึน้และทาํตอเนือ่งเรือ่ยมา  ซึง่จะตองอาศยัความรอบคอบ รอบรู  ความรวมมอื
อยางแข็งขันของสมาชิกภายในครอบครัวในการทํางานในแปลงเกษตรทฤษฎี
ใหม สงผลใหครอบครวัมี
ภมูคิุมกนั ไมวาเศรษฐกจิ
ภายนอกจะตกต่ํ า ไป
เพยีงไรกต็าม
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เกษตรประณตี 1 ไร

การนอมนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาแกวกิฤตใินครอบครวั
1. มกีารวางแผนทีด่ี
2. สรางองคความรู
3. มใีจรกัและศรทัธาในงานทีท่าํ เนนการพึง่ตนเอง
4. ตองมคีวามขยนั  หมัน่เพยีร อดทน อดกลัน้  อดออม

5. ลดรายจาย
สาํรวจคาใชจายในครวัเรอืน แลวปลกูทกุอยางทีก่นิ กนิทกุอยาง

ทีป่ลกู ปลกูพชืผกัสวนครวั  ไมผลไมยนืตน
เลกิใชปุยเคม ี สารเคมทีกุชนดิ  แลวหนัมาทาํปุยชวีภาพใชเอง
หยดุเผาตอซงัขาว  ทาํปุยพชืสดใชเอง
ทาํสมนุไพรขบัไลแมลงใชเอง
ปลกูไมยนืตนเพือ่เปนเงนิออม  เปนบาํนาญชวีติ
เลีย้งสตัวใหญไวใชแรงงาน
เลีย้งสตัวเลก็ไวเปนอาหาร
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ทาํเครือ่งใชในครวัเรอืนใชเอง เชน น้าํยาลางจาน แชมพ ูสบู ฯลฯ
ลด ละ เลกิ อบายมขุ และสิง่เสพตดิทกุชนดิ

6. เพิม่รายได
สรางความสามคัคใีนครอบครวั  รวมดวยชวยกนัทาํจากเลก็ไป

หาใหญ
ขยายผลผลติในสวน  เชน  พชืผกัสวนครวั ไมผล ไมยนืตน เลีย้ง

สตัว เชน ไก เปด ปลา
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เพาะกลาไมเพื่อปลูกเองในสวน และเผื่อจําหนายเพื่อเปน
รายไดเสรมิ

7. การออม
ออมดิน ออมน้าํ ออมสตัว ออมตนไม ออมกลัยาณมติร และออมเงนิ

8. มกีารรวมกลุมสรางเครอืขาย ขยายองคความรูสูชมุชน  (มขีองดแีลว
บอกตอ)

**ฝากบอก**  ถาใครอยากหายจน  ไมมหีนี ้ ขอใหเดนิตามรอยพอหลวง
ของเรา  นอมนาํเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการดาํเนนิชวีติ
มคีวามขยนั  หมัน่เพยีร  ประหยดั  ซือ่สตัย มคีณุธรรม  มคีวามเอือ้อาทร
เผือ่แผ  แบงปนซึง่กนัและกนั

โดย. พอจนัทรท ี ประทมุภา
โทร. 089-9484737
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การทาํแปลงผกัถาวร

สิง่ทีต่องเตรยีม
1. ฟาง
2. ปุยคอก
3. แกลบดบิ-แกลบดาํ
4. เศษวชัพชืใบไมเปยกและแหง  กิง่ไมเลก็ๆ  ตนกลวย  ผกัตบชวา

หรืออ่ืนๆ ทีย่อยสลายได
ขนาดแปลงผกั

ขนาดแปลงผกั  กวาง 1 เมตร  ยาว 4 เมตร  ลกึ 50 เซนตเิมตร
วธิทีาํ

1. ชัน้ที ่1 นาํฟางทีเ่ตรยีมไวมารองกนหลมุใหไดความหนาประมาณ 10
เซนตเิมตร  รดน้าํใหเปยก

2. ชัน้ที ่2 นาํแกลบดบิ-แกลบ
ดาํ เทลงในหลมุใหทัว่ ใหไดความหนา
ประมาณ 5-10 เซนตเิมตร
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3. ชัน้ที ่3 นาํปุยคอกเทลงให
ทัว่หลมุใหไดความหนาประมาณ 5-10
เซนตเิมตร

4. ชัน้ที ่4 นาํเศษวชัพชืใบไม
เปยกและแหง  กิง่ไมเลก็ๆ  ตนกลวย
ผักตบชวาหรืออ่ืนๆ ที่ยอยสลายได
มาวางลงในหลมุแลวใชมดีสบัใหเปนชิน้เลก็ ๆ  เพือ่ใหยอยสลายไดงาย

5. ชัน้ที ่5 นาํฟางอกีสวนหนึง่มาคลมุใหทัว่หลมุอกีรอบใหไดความหนา
ประมาณ 5-10 เซนตเิมตร

6. และชั้นสุดทาย ชั้นที่ 6 ใหนําดินมากลบหลุมใหนูนสูงกวาพื้น
ประมาณ 5-10 เซนตเิมตร
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7. ทิง้ไวประมาณ 15-30 วนั สามารถนาํพชืผกั  ผลไม  ไมยนืตน  ลง
ปลกูไดเลย
ประโยชนทีจ่ะไดรบั

1. พชืผกังอกงาม  ถาเปนตนไมกจ็ะมลีาํตนทีใ่หญแขง็แรง  โตเรว็และ
ออกดอก  ออกผลเรว็

2. ประหยดัเวลา  และดแูลรกัษางาย
3. ประหยดัน้าํ  รดน้าํครัง้เดยีวสามารถอยูไดถงึ 7 วนั

โดย. นายสวุฒันชยั  จาํปามลู
โทร. 081-0742843
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ปุยหมกัชวีภาพ  (ชนิดผง)

วสัด ุ/ อปุกรณ
1. มลูสตัวแหง (ทบุหรอืบดใหละเอยีด) 1 ถุงปุย
2. แกลบดบิ  (แกลบเหลอืง) 1 ถุงปุย
3. ราํละเอยีด  (ราํออน) 2

1 ถุงปุย
4. กากน้าํตาล 2 แกว
5. น้ําหมักชีวภาพ 2 แกว
6. น้าํสะอาด 10-12 ลติร

วธิทีาํ
นาํมูลสตัวกบัแกลบมาคลกุเคลาใหเขากนั  นาํกากน้าํตาล  น้าํหมกัชวีภาพ

และน้าํสะอาดมาผสมใหเขากนัแลวเทรดมลูสตัวกบัแกลบดาํทีเ่ตรยีมไว  คลกุ
เคลาใหเขากนัอกีรอบใหไดความชืน้ประมาณ  50 % โดยใชมอืกาํวสัดทุีผ่สม
กนัเรยีบรอยแลวบบีใหแนน เมือ่แบมอืออกแลววัสดยุดึตดิกนัเปนกอนไดโดยที่
ไมมนี้าํไหลออกมาแสดงวาใชไดแลว แตถาบบีแลวยงัมนี้าํไหลออกมาหรอืปุย
ไมเปนกอนกใ็หเตมิน้าํหวัเชือ้จลุนิทรยีลงไปอกีจนกวาจะปนเปนกอนได

ขั้นตอนตอไปใหนํารําละเอียดมาผสมใหเขากันกับปุยที่หมักไว ทิ้งไว
ประมาณ 7 วนั
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ในการหมกัสามารถทาํได 2 วธิี
1. กองไวกบัพืน้ใหสงูประมาณ

1 คบื  ใชถงุกระสอบคลมุไว  โดยวธิี
นี้ตองกลับกองปุยตอนเชาทุกวันจน
กวาจะครบ 7 วนั

2. หมักใสถงุปุย  โดยการใสจะ
ใส 2 สวน 3 ของถงุปุย  แลวมัดปาก
ถงุไมตองแนน  ใหมรีรูะบายอากาศ
ดวย  ทิง้ไวประมาณ 7 วนั  นาํไปใช
ไดเลย

**หมายเหต*ุ* การใสถงุปุย เวลาใสไมควรยกถงุปุยกระแทกเพราะจะทาํ
ใหปุยอดักนัแนนจนเกนิไปจะทาํใหปุยเนาเหมน็ได

วิธีใช สามารถใชไดกบัพชืทัว่ไป  อตัราการใชไมแนนอน  ขึน้อยูกบัสภาพพืน้ดนิ
ถาดินรวนซุยดีก็ไมตองใสมาก  แตถาดินไมดีก็จําเปนตองใสจํานวน
มาก ๆ ในพืน้ทีน่าขาวใชประมาณ 100 กโิลกรมั / 1 ไร  ควรใสปุย
ชนดินีใ้นชวงการไถกลบตอซงัขาว

โดย  นายวชิติ  ประทมุภา (ชติ)
โทร. 081-7790562, 085-0979730
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ปุยหมกัชวีภาพ (ชนดิน้าํ)

สตูรเศษอาหาร
วสัด ุ/ อปุกรณ

1. เศษอาหาร 3 กโิลกรมั
2. กากน้าํตาล 2 แกว
3. น้ําหมักชีวภาพ 2 แกว
4. น้าํเปลา 8-10 ลติร
5. ถังหมัก 1 ใบ

วธิทีาํ
นาํวสัด ุ/ อปุกรณ ตัง้แตขอ 1-4 มาเทรวมกนัลงในถงัหมกั  แลวคลกุ

เคลาใหเขากนัปดฝาถงัหมกั ทิง้ไว 3 เดอืน (ตัง้ไวในทีร่ม)
วิธีใช

นาํปุยหมกัชวีภาพชนดิน้าํ 3 - 4 ชอนโตะ
กากน้าํตาล 3 - 4 ชอนโตะ
น้าํเปลา 10 ลติร

นาํมาผสมใหเขากนั  สามารถใชรดโคนตนไมหรอืฉดีพนทางใบไมหรอืพชื
ผกัตาง ๆ  ได

**หมายเหต*ุ* ในการรดน้าํตนไมดวยน้าํหมักชวีภาพควรรดน้าํในตอนเยน็
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สตูรน้าํซาวขาว (สตูรขีเ้กยีจ)
วสัด ุ/ อปุกรณ

1. น้ําซาวขาว 1 ลติร
2. น้าํตาลทราย 2 ชอนโตะ
3. น้าํหมักชวีภาพ (หรอืยาคู) 2 ชอนโตะ
4. ขวดพลาสติกขนาด 1.25 ลติร

วธิทีาํ
นําสวนผสมทุกอยางคลุกเคลาใหเขากนันาํมาบรรจลุงในขวดพลาสตกิ

ทิง้ไวประมาณ 7 วนั ตัง้ไวในทีร่ม
วิธีใช

จะใชเหมอืนกนักบัสตูรเศษอาหาร

โดย  นายวชิติ  ประทมุภา (ชติ)
โทร. 081-7790562, 085-0979730
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การตอนกิง่ ไมผล ไมยนืตน ไมประดบั

หวัใจของการตอนกิง่
1. มดีทีม่คีมและสะอาด
2. ปาดแผลใหเรยีบ
3. ภายใน 1 นาทตีองทาํใหเสรจ็

วสัด ุ/ อปุกรณ
1. กรรไกร
2. มดีคทัเตอร
3. ขยุมะพราวบดละเอยีดพรอมภาชนะใส
4. ถงุใส ขนาด 4x6 นิว้  (สาํหรับกิง่เทาดินสอ)
5. เชอืกฟาง ยาว 50 เซนตเิมตรโดยประมาณ  จาํนวน 2 เสน
6. น้าํพรอมภาชนะ

ไมผลมอียู 2 กลุมใหญ ๆ
1. กลุมท่ีมลีกูดก

กลุมนีเ้รยีกวา  กลุมตวัเมยี
2. กลุมท่ีไมมลีกู

กลุมนีเ้รยีกวา กลุมตวัผู

กิง่ไมแบงออกเปน 3 กิง่ใหญ ๆ
1. กิง่งามหรือเรยีกวากิง่เคลาอสีาน คอื กิง่ใหญกิง่แรก หามตัด
2. กิง่กระโดง  คอื กิง่ทีง่อกออกจากโคนตนแซกขึน้ตรงกลาง  กิง่นีจ้ะ

สวยมาก  แตเขาจะไมออกลกู ใหตดัท้ิงเลย
3. กิง่น้าํคาง หรือกิง่แขนงเลก็ ๆ  คอืกิง่นีไ้มมปีระโยชนเขาจะดดูกนิ

น้าํเลีย้งจากตนแม  เปนทีห่ลบซอนตวัของแมลงตาง ๆ  ใหลกูเลก็และไมดก ให
ตดัทิง้เลย
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กิง่ไมทีไ่มควรเลอืกมอียู 2 กลุมใหญ ๆ
1. กิง่ทีอ่ยูในทรงพุมกลาง ๆ กิง่พวกนีเ้ขาจะไมคอยมลีกู  ถงึมกีไ็มดก
2. กิง่ทีค่ลมุดนิ  กิง่พวกนีถ้งึตอนเอาไปปลกูไดเขากจ็ะไมขึน้ตรง

กิง่ทีค่วรเลอืกไปเปนแมพนัธุ มอียู 2 กลุม
1. กิง่ทีม่แีนวตัง้ตรง  ไมออน  ไมแกจนเกนิไป
2. กิง่ทีอ่ยูบรเิวณรอบนอกทีถ่กูแสงแดดมากทีส่ดุ

การผสมขยุมะพราว
1. เอาภาชนะทีเ่ตรยีมมาใสขยุมะพราวตามตองการ
2. นําน้ําที่เตรียมไวมาผสม

คลกุเคลาใหเขากนั
3. ใชมือจับขุยมะพราวที่

คลุกเคลากันแลวมาลองบีบแนนๆ
แลวแบมอืออก  ดวูาขยุมะพราวเกาะ
กนัแนนเปนกอนหรอืไม  ถาไม ใหเตมิ
น้ําเขาไปอีกแตอยาใหเปยกมาก  แลวลองบีบดูใหมอีกครั้ง ขุยมะพราวตอง
ไมแตกออกจากกนัและตองไมมนี้าํไหลออกมา

4. นําถุงใสที่เตรียมไวมาใสขุยมะพราวใหพอเหมาะไมแนนและไม
หลวมจนเกินไป ใชมือบีบถุงประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อทําการไลลมออกแลว
พบัปากถงุเปน 3 พบั แลวเอามดีคทัเตอรผาตรงกลาง

วธิคีวัน่กิง่ไม
1. พอไดกิง่ไมมาแลวตองดยูอดเปนสเีขยีวหัน่ไมได
2. ตรงกานเปนสเีขยีวกห็ัน่ไมได
3. ตรงผิวของกิ่งไมจะเปนสีน้ําตาลแกตรงนั้นหั่นไดเพราะผิวเหมือน

แมของเขาแลว
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การควัน่กิง่ไม
1. ควัน่ใตตาตุมหรือตากิง่  ตาใบกไ็ด
2. ควัน่รอบกิง่ใหเปลอืกหลดุออก
3. แกะเปลอืกออกแลวเอาสนัมดีขดูเบา ๆ  ใหเนือ้เจรญิออกหมด

การหุม
นาํถงุทีเ่ตรยีมไวมาผาแบะออก  แลวหุมทีบ่รเิวณทีค่วัน่ไว

วธิมีดัเชอืก
1. มดัขางบนกอน  เขาเรยีกวา  เนาไวไมใหแนน
2. มดัขางลางใหแนนแลวกลบัไปมดัขางบนใหแนนจนหมนุไมได  ถาหาก

หมนุไดถอืวาไมผาน  ผลตามมาคอื  ปญหา

ปญหาคอื
1. น้าํระเหยออกจากขยุมะพราวแหงกอนออกราก
2. น้าํไหลเขาเมือ่มฝีนตกเกดิการเนากอนรากงอก

ผลดี
ไดกนิผล  ไมกลายพนัธุ
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ผลเสยี
ไมมรีากแกว  อาจโคนลมงายเมือ่เจอพายฝุนรนุแรง

ระยะเวลาออกราก
หลงัจากตอนแลวประมาณ 18 วนั จะออกรากระยะเวลาในการตดักิง่

ไปปลกูประมาณ  45-90 วนั  หรอืรากแกเปนสนี้าํตาลเหมอืนผวิของลาํตนแม

การปกชาํ
ตดัออกจากตน เอาถงุยางออก ตดัเชอืกออก แลวนาํไปชาํทีถ่งุทีเ่ตรยีม

ไว  อยางนอย 15 วนั  ถงึจะเอาไปปลกู
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การเสรมิราก  ไมผล

วสัด ุ/ อปุกรณ
1. มดีคัทเตอร
2. กรรไกรตดัแตงกิง่
3. เทปใส
4. กิง่ไมทีเ่ตรยีมไวตอน

วธิทีาํ
นาํกิง่ตอนมาปลกูประมาณ 6

เดอืน ถงึ 1 ป  หลงัจากนัน้นาํเมลด็
ไมผลที่แข็งแรงที่เราตองการนํามา
เพาะกลาใหงอกประมาณ 4-5 ฟุต
หรือนําเอาเมล็ดมาปลูกขางตนไมที่
เราจะเสรมิรากหางกนัประมาณ 50-
60 เซนตเิมตร  หลงัจากนัน้นาํยอดไมมาทาบกบัตนไมทีจ่ะเสรมิราก แลวตดั
ยอดไมเปนรปูปากฉลาม  สวนตนไมทีจ่ะนาํไปทาบใหตดัเปนรปูตวัยู

แลวนํากลาเพาะไมที่ตัดเปน
รูปปากฉลามนํามาเสียบเขาดวยกัน
แลวนาํเทปใสมาพนัจากขางบนลงมา
ขางลาง  พนัใหแนนไมใหน้าํไหลเขา
ไปได  ปองกนัไมใหลาํตนและยอดเนา
ปลอยทิง้ไวประมาณ 15-20 วนั  ถาตน

ทีเ่พาะกลาดวยเมลด็แตกยอดใหตดัทิง้  เพราะตนไมทีเ่ราทาํการเสรมิรากจะ
ไมเจรญิงอกงามหรอือาจตายได
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ประโยชนของการเสรมิราก
1. ตนไมทีเ่สรมิรากไมกลายพนัธุ  ใหผลดกและใหญ รสชาตเิหมอืนเดมิ
2. มรีากแกวทีแ่ขง็แรงเจรญิเตบิโตไดเรว็ ปองกนัลม มคีวามแขง็แรง
3. เปนการทาํสาวตนไมทางราก

หมายเหต ุ:
ในการเสรมิรากตนไมตองใชไมตระกลูเดยีวกนัเทานัน้ในการเสรมิราก

แตถาเปนมะมวง แนะนําใหเอาเมล็ดมะมวงกะลอนจะดี เพราะทนตอ
สภาพดนิ ฟา อากาศ ไดดมีาก

ไมผลทกุชนดิสามารถนาํมาเสรมิรากได  ถาเปนกิง่ไม  ใหตอนกิง่ทีน่าํ
มาปลกูไมวาจะเปนกิง่ไมตอนทีห่ลากหลาย

โดย. นายประจวบ  ชยันา (จวบ)
โทร. 084-4309504



25การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม

การเปลี่ยนยอดไม

วสัด ุ/ อปุกรณ
1. มดีคทัเตอร
2. กรรไกรแตงกิง่
3. เทปใส
4. ปากกาเคมี
5. ตนตอทีเ่ลอืก
6. ยอดไมพนัธุดี

หวัใจในการปฏบิตัิ
ใหเปนไมผลพนัธุด ี ในการเปลีย่นยอดไม  วสัด ุ/ อปุกรณทกุอยาง  ตอง

สะอาดและไมเปนสนมิ  ตนตอทีเ่หมาะสมตองเทาดามปากกาหรอืโตกวากไ็ด
แตหามเลก็กวาปากกา

การเกบ็ยอดทีจ่ะนาํมาเปลีย่นตองเปนยอดพนัธุทีด่กีวา  และการรกัษา
ยอดพนัธุทีจ่ะนาํมาเปลีย่นตองรกัษาไมใหเหีย่ว  ตดัยอดใหยาวประมาณ  20
เซนตเิมตร  เอาใบออกทนัท ี ใหเอาถงุพลาสตกิใสเอาน้าํกรอกถงุแลวเทน้าํทิง้
เหลอืไวพอชุมถงุพลาสตกิพนัใหแนนเกบ็ไวในทีท่ีม่อีากาศเยน็
วธิทีาํ

ตองเปนไมตระกลูเดยีวกนัเทา
นัน้จงึจะเปลีย่นยอดได ตดัยอดทีเ่ตรยีม
มาใหเหลอื 10 เซนตเิมตร เอามาวดั
ทีต่นตออยางสงูหรอืเหมาะสมประมาณ
100 เซนตเิมตร ตัดกิง่ทีม่สีิง่กดีขวาง
ออกเพือ่ใหมพีืน้ทีใ่นการพนัเทปใส



การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม26

เอายอดที่เตรียมมาวางทาบ
แลวเอาปากกาเคมทีาํเครือ่งหมายไว
ตามยอด แลวเอามดีกรดีตามรอยให
เหลอืเสนปากกาเคม ี (ใหกรดีในเสน
ปากกาเคมี) แลวตัดดานบนฉลาม
หรอืเหลาใหแหลม  อยาใหมคีลืน่และ
แตงปลายยอดซาย ขวา และหลงัใหแหลม  แลวเสยีบเขาตรงทีเ่ราแกะเปลอืก
ออกไดเลย  แลวเอาเทปใสพนัจากขางลางขึน้ขางบน (น้าํใหมไมใหเขา  น้าํเกา
ไมใหออก)

การตรวจสอบดูวาจะติดหรือ
ไมติด รอดูประมาณ 2 สัปดาห
ถายอดใดมสีดีาํแสดงวาไมตดิ  แตถา
เปนสเีขยีวไมตองทาํอะไรเลย  รออกี
เดือน จะเห็นยอดแตกออกตาม
ตากิง่ไม  แลวทําการตดัไดเลย

ผลดขีองการเปลีย่นยอด
1. ไมกลายพนัธุ
2. มรีากแกวทีอ่ายยุนื  แขง็แรง

โดย. พอประสาร  พลแสน (สาร)
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เพาะถัว่งอกแบบตดัราก

วสัด ุ/ อปุกรณ
1. เมลด็ถัว่งอก
2. ถังพลาสติกเจาะรู
3. ตะกราพลาสตกิ
4. กะละมัง
5. ตะแกรงพลาสติกเบอร 10 (ตัดเปนวงกลมขนาดพอเหมาะกับ

ถงัพลาสตกิ)
6. กระสอบปาน (ตดัเปนวงกลมขนาดเทากนักบัตะแกรงพลาสตกิ)
7. น้าํรอน 1 ลติร
8. น้าํเยน็ 1 ลติร

วธิทีาํ
1. นาํเมลด็ถัว่งอกมาลางน้าํใหสะอาด (เลอืกเมลด็ทีล่อยน้าํออกทิง้)
2. นาํน้าํรอน 1 ลติร, น้าํเยน็  1  ลติร  มาเทรวมกนั  แลวนาํเมลด็ถัว่

งอกทีเ่ตรยีมไวลงไปแช 4-6  ชัว่โมง



3. นาํกระสอบปานทีเ่ตรยีมไวมา
แชน้าํใหเปยก  แลวนําไปวางในถัง
พลาสติกที่เตรียมไว  จากนั้นนํา
ตะแกรงทีเ่ตรยีมไวมาวางทบักระสอบ
ปานอกีรอบ  แลวนาํเมลด็ถัว่งอกมา
โรยใหทัว่แลวเกลีย่ใหสม่าํเสมอ
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** หมายเหต*ุ*  ในหนึง่ถงัพลาสตกิสามารถทาํไดหลายชัน้ตามความตองการ

โดย  ดวงจนัทร  จาํปามลู (น)ี
โทร. 081-0742843



การเพาะเมลด็ผกัหวานปา

สิง่ทีต่องเตรยีม
1. เมลด็ผกัหวานปาท่ีสกุแลว
2. ปุยคอก
3. แกลบดบิ, แกลบดาํ
4. ปุยน้ําชีวภาพ
5. ดนิรวนซยุ
6. ถงุเพาะขนาด 3x7 นิว้
7. พลาสตกิแผนหรอืผายาง

วธิผีสมดนิเพาะผกัหวานปา
1. นาํปุยคอก  แกลบดบิ  แกลบดาํ  และดนิรวนซยุ  มาผสมใหเขากนั

ในอตัราสวน 1 ตอ 1
2. นาํปุยน้าํชวีภาพจาํนวน 1 ลติร ตอน้าํ 10 ลติร  ผสมใหเขากนัแลว

ใชบวัรดน้าํรดกองปุยหมกัทีเ่ตรยีมไว  ผสมใหเขากนัใหไดความช้ืนประมาณ
40-50%

3. นาํถงุเพาะมากรอกดนิทีเ่ตรยีมไว
4. ใชผายางปู

พื้นที่ที่จะวางตนกลา
ผกัหวานปาเพือ่ปองกนั
ไมใหรากผักหวานปา
ลงไปในพืน้ดนิ
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ฤดกูารเกบ็เมลด็ผกัหวานปา
การเกบ็เมลด็ผกัหวานปาจะอยูในชวง เดอืนเมษายน ถงึ เดอืนพฤษภาคม

ของทกุป
การเพาะเมลด็ผกัหวานปา

ใหนําเมล็ดผักหวานปามาบีบใหเปลือกแตกออกเหลือแตเนื้อและแกน
(ในการบีบเมล็ดใหใสถุงมือยางเพราะในเมล็ดปกหวานปามีสารสีขาวที่มีฤทธิ์
กดัมอืจนบางทาํใหมเีลอืดซบิ ๆ  เกดิขึน้ได)

เมือ่บบีเมลด็ใหเหลอืแตเนือ้และแกนเสรจ็แลว  ใหเทใสผายางทีร่องไว
ในกะละมงัทีม่นี้าํใสไว  ทาํการรวบผายางนวดใหเนือ้หลดุออกเหลอืไวแตแกน
เมลด็

เทน้าํในกะละมงัทิง้  นาํปนูขาวมาคลกุเขากบัแกนเมด็เพือ่ปองกนัเชือ้รา
และแมลงรบกวน แลวจงึนาํไปลงในถงุเพาะทีม่ดีนิผสมกบัแกลบดาํ  โดยวธิี
ลง  ใหวางฝงเพยีงครึง่แกนเมลด็ไมกลบใหมดิ (มผีูใชวธิเีจาะดนิเปนชองแลว
หยอดแกนเมลด็  กลบดนิจนมดิเมลด็ปรากฏวา เนาตายเกอืบหมด โดยไดฝง
เมลด็วธินีี ้60-70 เมลด็ เกดิเพยีง 7 ตนยอดโผลพนดนิเพยีง 2 เซนตเิมตร แต
รากยาวถงึ 20 เซนตเิมตร เมือ่ยายมาปลกูปรากฏวารากขาดจงึไมแนใจวาจะรอด)

ชวงเวลาผานไปหลงัฝงแกนเมลด็ ประมาณ 3-7 วนั จะแตกคลายถัว่งอก
รากแหยลงลกึ   (ทีก่ลาววารากแหยลงลกึเพราะสงัเกตจากสวนทีท่ดลองเพาะ
ใสขวดพลาสตกิใส)

ชวงแตกเปนถัว่งอก จะอยูในลกัษณะนีค้อนขางนาน ใชเวลาประมาณ
30-40 วนั จงึจะแทงยอดขึน้บนดนิ

การปลกูลงดนิอตัราการรอดจะสงูหากนาํลงดนิในชวงทีเ่ปนถัว่งอก และ
ดแูลใหดนิในพืน้ทีป่ลกูมคีวามชุมชืน้ หากปลกูในชวงทีแ่ทงยอดพนดนิแลว ราก
อาจลงลกึมาก เมือ่เคลือ่นยายอาจทาํใหรากขาดได



31การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม

การเจรญิเตบิโตของตนผกัหวาน มลีกัษณะคลายเปานอย คอื รากจะแผ
ออกไปทีเ่รยีกวาไหล แลวผกัหวานตนใหมจะแทงยอดขึน้เหนอืพืน้ดนิจากไหล
เหลานัน้
วธิปีลกูผกัหวานปาใหโตเรว็

ขดุหลมุใหไดขนาดกวาง 50 เซนตเิมตร  ยาว 50 เซนตเิมตร  และลกึ
50 เซนตเิมตร  ใสฟาง  ปุยคอก  แกลบดบิ  แกลบดาํ  และดนิรวนซยุ  แลว
ผสมใหเขากัน  รดน้ําดวยปุยน้ําชีวภาพใหเปยกทิ้งไวประมาณ 7 วัน  นํา
ตนกลาผกัหวานปาลงปลกูไดเลย

การปลกูผกัหวานปาสามารถปลกูควบคูกบัพชืชนดิอืน่ได  เชน  ตนตะขบ
ตนกระทอน  ตนมะรมุ ตนยางนา  ตนแดง ตนฝาง  ตนพยงุ  ตนแค  ตนนอยหนา
ตนลาํไย  ตนผกัเสมด็

ผกัหวานปา  อาย ุ2-3 ปสามารถเกบ็กนิไดเลย
การดแูลรกัษา

ผกัหวานไมถกูกบัน้าํขงั ฉะนัน้เวลาฝนตกจงึไมควรเดนิหรอืพาสตัวเลีย้ง
ไปเดินใกลตนผักหวานในรัศมี 1 เมตร เพราะจะทําใหเกิดหลุมน้ําขังขึ้นได
อยารดน้าํแรง ๆ  ไมรดใสตนหรอืรดใสใบ แตใหรดน้าํบรเิวณราก และไมใหใส
สารเคมใีด ๆ

โดย. นายสวุฒันชยั  จาํปามลู
โทร. 081-0742843
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การเพาะเมลด็ ยางนา

เตรยีมวสัด ุ/ อปุกรณ
1. ถงุดาํ
2. ปุยคอก
3. แกลบดาํ
4. แกลบดบิ
5. ดนิรวนซยุ
6. เมลด็พนัธุทีเ่ราตองการเพาะปลกู

อตัราสวนในการผสมดนิ
ดนิรวนซยุ 1 สวน
ปุยคอก 1 สวน
แกลบดาํ 1 สวน
แกลบดบิ 1 สวน

ฤดกูารเกบ็เมลด็พนัธุ
จะอยูในชวง เดอืน เมษายน ถงึ เดอืน พฤษภาคม ของทกุป

วธิทีาํ
นําอัตราสวนใน

การผสมดนิทีเ่ตรยีมไวมา
คลุกเคลาใหเขากันแลว
รดน้ําใหชุม หมักทิ้งไว
ประมาณ 7-10 วนั  แลว
นาํมากรอกใสถงุดาํ  ขณะ
ทีก่รอกใสถงุดาํไมตองอดั
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ดนิใหแนนจนเกนิไป  ใหจบัปากถงุกระแทกเบา ๆ  แลวใสดนิใหเตม็พอดถีงุ แลว
นาํเมลด็ทีเ่ตรยีมไว (เมลด็ยางนา) มาเสยีบลงดนิประมาณครึง่เมลด็  ทิง้ไว
ประมาณ 1 สปัดาห  เมลด็ยางนาจะงอก ใหรดน้าํทกุวนัพอชุมไมตองเปยกจน
น้าํขงั  เกบ็ไวในทีร่มมแีดดราํไร

ตนกลาทีง่อกไดประมาณ 1-2 เดอืน  สามารถนาํไปปลกูไดแตจะออนแอ
เพราะรากจะไมคอยแขง็แรง ถาตนกลายางนาปลกูไดผลด ีคอืตนกลาทีม่อีายุ
ตัง้แต 1-2 ปขึน้ไป

(เคล็ดลับ)
เมลด็ยางนากอนนาํมาเพาะตองนาํไปแชน้าํ  2  คนื  แลวนาํเมลด็ยาง

นามาใสไวในกระสอบปานรดน้าํใหชุมทิง้ไวประมาณ 3 คนืแลวเปดด ู รากจะ
งอกเปนสขีาว  แลวนาํมาปกชาํลงในถงุดาํทีเ่ราเตรยีมไวหลงัจากนัน้ประมาณ
2 สปัดาห ตนยางนากจ็ะงอกแลวดแูลรดน้าํพอชุมทกุวนั  ตนกลาจะตายยาก

โดย. นายสมบรูณ  สาลาด
       โทร. 085-4177702
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อาหารปลาธรรมชาติ

วสัด ุ/ อปุกรณ
1. ขางแหง 5 กโิลกรมั
2. ราํออน 5 กโิลกรมั
3. ปลาปนหรอืกระดกูปน 1 กโิลกรมั (ถามี)
4. กากมะพราว 2 กโิลกรมั
5. กากถัว่เหลอืง 2 กโิลกรมั
6. มนัสาํปะหลงับด 2 กโิลกรมั
7. กากน้าํตาล 1 แกว
8. น้ําหมักชีวภาพ 1 แกว

ขัน้ตอนการทาํ
1. ขาวแหงตมใหเหนยีว  จากนัน้ใหนาํกากน้าํตาลและน้าํหมกัชวีภาพ

มาผสมคลกุเคลาใหเขากนั  ใหไดความช้ืนประมาณ 30 %
2. นาํรําออน  ปลาปน  กากมะพราว  และมนัสาํปะหลงัมาคลกุเคลา

ใหเขากนั
3. เสร็จแลวนําสวนผสมทุกอยางที่เตรียมไวมาคลุกเคลาใหเขากัน

แลวนาํมาตากใหแหง  ประมาณ 3-4 วนั
4. นาํมาบรรจใุสถงุ  เปนอนัเสรจ็

โดย  นายณฐัพล  จาํปามลู (ตัม้)
       โทร. 087-9575693
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การเพาะพนัธุปลา

  การเพาะพนัธุปลาดกุ

การเตรยีมบอซเีมนต
บอซเีมนตขนาด กวาง 120 เซนตเิมตร ยาว 2-3 เมตร
ทอระบาย PVC ขนาด 1

2
1

 - 2 นิว้
มรีางน้าํซเีมนตระบายน้าํได

ขัน้ตอนการเตรยีมบออนบุาลลกูปลา
1. สบูน้าํออกจากบอใหหมด ทาํความสะอาดบรเิวณในบอและขอบบอ
2. นาํปนูขาวและปุยคอก (ขีว้วัและขีไ้กพนัธุไข)โรยบรเิวณในบอและ

ขอบบอ (สตูร 1 งานใชขีว้วั 100 กก. ขีไ้ก 50 กก.   10-20 กก.) ทิง้ไว 7 วนั
แลวนาํน้าํเขาบอในวนัที ่8

อปุกรณทีต่องเตรยีม
1. ยาเมด็โมตเินีย่มเอม็
2. ฮอรโมนฉดีปลา
3. น้าํกลัน่ 80 ไมโครกรมั
4. ครกบดยา
5. สลิง่ฉดียา
6. มดีคตัเตอร
7. ขนไก 2 กานมดัตดิกนั
8. ผาเขยีว  ขนาดพอประมาณกบับอ
9. บอซเีมนต



การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม36

วธิผีสมยา
บดยาเมด็โมตเินยีมเอม็ใหละเอยีด  น้าํยาฮอรโมน 10   ไมโคร น้าํกลัน่

90 ไมโคร ผสมใหเขากนั  (แมพนัธุหนกั 1 กก.  ตอน้าํยา 100 ไมโคร)

เวลาในการฉดีฮอรโมน
1. ฉดียาเวลา 19.00 - 20.00 น.
2. รดีไขเวลา  04.00 - 05.00 น.
3. ผาตัดเอาฮอรโมนจากพอ

พนัธุมาผสมกบัไขของแมพนัธุ  คนให
เขากนั

4. นาํไขลงบอเวลา 06.00 น.
โดยประมาณ

วธิกีารคดัแมพนัธุ  พอพนัธุ
1. แมพนัธุปลาดกุ 1 กก. (แม

ไข)
2. พอพนัธุปลาดกุ 1 ตวั (ตวัที่

สมบรูณ) ตอแมพนัธุ 3 กก.

**ขอสังเกต** ลกูปลาจะตดิใหเหน็ภายใน 1 สปัดาหตอจากนัน้ใหอาหาร
พอสมควร  อาหารคือหัวอาหารปลาดกุเลก็
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  การเพาะพนัธุปลาตะเพยีน
อปุกรณทีต่องเตรยีม

1. แมพนัธุ 1 กก.  ตอพอพนัธุ 2-3 กก.
2. น้าํยาฮอรโมน 20 ไมโคร
3. ยาเมด็โมดเินยีม - เอม็  1  เมด็  ตอแมพนัธุปลา 1 กโิลกรมั
4. น้าํกลัน่ 80 กโิลกรมั

วธิผีสม
1. นาํแมพนัธุปลามาฉดียา เวลา 18.00 น.
2. นาํแมพนัธุปลาออกจากบอพกั เวลา 01.00 น.
3. เวลาประมาณ  12.00 น. ปลาจะออกเปนตวั  ใหออกซเิจนตลอด

ระยะเวลา  4 วนั
4. ยายลกูปลาลงบออนบุาลตอนเชาของวนัที ่ 4
5. ปลาจะขึน้ใหเหน็ภายใน  15  วนั  (ถาตดิ)

อาหารปลาตะเพยีน
1. ราํออน
2. ปลาปนผสมราํออน  (สตูร ราํออน 2 สวน  ปลาปน 1 สวน)

แลวคลกุใหเขากนั
3. หวานลงบอใหกนิวนัละ 2 เวลา เชา - เยน็

  การเพาะพนัธุปลานลิ - ปลาทบัทิม

สิง่ทีต่องเตรยีม
1. บอสาํหรับเลีย้งปลานลิ - ปลาทบัทมิ
2. สบูน้าํออกจากบอใหหมด ทาํความสะอาดบรเิวณในบอและขอบ

บอ ทิง้ไว 7 วนั นาํปุยคอก ขีว้วั ขีไ้ก ปนูขาว โรยบรเิวณในบอ (ปุยคอก ขีว้วั
ขีค้วาย 50-100 กก. ปนูขาว 15-20 กก.)
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3. นาํน้าํเขาบอในวนัที ่8
4. คดัพอพนัธุแมพนัธุลงบอไดเลย (พอพนัธุ 1 ตวั ตอแมพนัธุ 2-5 ตวั)

วธิดีแูลรกัษา
1. นาํปุยน้าํชวีภาพลงในบอวนัละ 1 ครัง้
2. โรยเกลอืดบิ 10-15 กก.  ทกุ ๆ 1 เดอืน จะชวยใหปลาไมเปนแผล

ปองกันปลิง เห็บมาเกาะติดตัวปลา  และชวยใหปลามีรสชาติอรอยและมีสี
สวยงาม
การใหอาหารปลา

ควรเปนอาหารทีม่าจากธรรมชาต ิ เชน  ราํขาวแบบหยาบหรอืออนก็
ได  ขีว้วั  ผกับุง  ฟาง  ตนกลวย  เปนตน
เคลด็ลบัการใหปลาออกลกูบอย

1. ใชเครือ่งสบูน้าํหรอืไดรโวลตปมน้าํใหหมนุเวยีนอยูในบอ
2. ถามปีระตนู้าํสามารถผานบอไดยิง่ดี
3. ถามนี้าํใหมเปลีย่นเขาบอกย็ิง่ดี

** ขอสงัเกต** การเพาะพนัธุปลานลิ - ปลาทบัทมิ เปนการขยายพนัธุที่
งายและไดผลด ีประหยดัเวลาและประหยดัเงนิดวย

โดย. นายสวุฒันชยั  จาํปามลู
โทร. 081-0742843
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การเผาถานดวยถงัน้าํมนั 200 ลติร

วสัด ุ/ อปุกรณ
1. ถงัน้าํมนั 200 ลติร 1 ถงั (เจาะรกูนถงัประมาณ 40-42 ร)ู
2. ทอเหลก็ยาว 60 เซนตเิมตร 1 ทอน
3. ไมไผขนาดเสนผาศนูยกลางขนาด  3-4 นิว้  ยาว 4-5 เมตร 1 ทอน
4. กอนอฐิบลอ็ก 3 กอน

วธิทีาํ
นํากอนอิฐบล็อกจํานวน 3

กอน มาวางใหเปน 3 มมุ ระยะหาง
เทา ๆ  กนัเพือ่ทาํเปนฐานรองถงัน้าํมนั
200 ลติร

นํากิ่งไมที่เราเตรียมไวมาตัด
ใหเลก็พอทีจ่ะสามารถวางเรยีงกนัใน
ถงัแบบแนวนอนไดจนเตม็ถงัแลวนาํฝาถงัมาปด  แลวนาํไฟมาจดุขางลางตรง
กนถัง รอดูจนกวาไมในถังน้ํามันจะติดไฟเมื่อไมติดไฟแลวใหปลอยทิ้งไว
ประมาณ 8 ชัว่โมง

ขณะทีป่ลอยไฟออก  เราจะเกบ็เอาน้าํสมควนัไมเกบ็ไวใชประโยชนได
อกี  เราสามารถดคูวนัได  เมือ่ควนัไฟเปนสขีาวเรากส็ามารถเกบ็เอาน้าํสมควนั
ไมไดแลว
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ในการเกบ็เอาน้าํสมควนัไมนัน้ สามารถทาํไดโดยการเอาขวดน้าํตดัครึง่
รอยเชอืกเปนหหูิว้เพือ่นาํไปรองน้าํสมควนัไม สามารถเกบ็น้าํสมควนัไมไดเรือ่ย ๆ
จนกวาควันจะเปลี่ยนเปนสีเทาหรือ
ดาํ  เมือ่ควนัเปลีย่นเปนสดีาํแลวทิง้
ไวครึง่ชัว่โมงแลวใหดบัไฟในถงั

วธิดีบัไฟในถงั  ใหนาํกอนอฐิ
บลอ็กทัง้ 3 กอนออก  กนถงัน้าํมนั
ตองวางตดิกบัพืน้ราบสนทิ

วธิปีดทอนไฟบน  นาํเอาผาหอ
ดนิพอประมาณแลวนาํมาชบุน้าํแลว
นาํไปปดทอนเหลก็ดานบน  หลงัจาก
ปดไฟหมดแลวใหทิง้ไว  1  คนื  แลว
นาํถานมาใชไดเลย

โดย. นายสาม  ปรุะหลา (สาม)
โทร. 088-4757550
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แกสชวีภาพจากมลูสตัว

การใชแกสชวีภาพจากมลูสตัว  เปนสิง่ทีจ่าํเปนกบัเกษตรกรทีเ่ลีย้งสตัว
เพราะเรามวีตัถดุบิคอื  มลูสตัว  ซึง่การทีจ่ะนาํแกสชวีภาพมาใชไดกไ็มมวีธิี
การซบัซอนแตอยางใด  เพยีงใชวธิกีาร  ดกัแกสไวเทานัน้และหาวธินีาํแกส
มาใช

วสัด ุ/ อปุกรณ
1. ถงัพลาสตกิขนาด  200 ลติร  จาํนวน        1  ใบ
2. ถงัพลาสตกิขนาดเลก็กวา 200 ลติร นดิหนอย จาํนวน  1  ใบ
3. ขอตอทอเตมิ, ทอลด ขนาด 2 นิว้  ใชตอทอเตมิมูลสตัวและระบาย

มลูสตัว
4. ขอตอและสายยางในการนาํแกสมาใช

ขัน้ตอนการทาํ
1. นาํถงัพลาสตกิขนาด 200

ลติร  มาเจาะเปดปากถงัออก  แลว
เจาะตอทอเติมที่ดานบน (ขางถัง)
และเจาะตอทอระบายที่ดานลาง
(ขางถงั)

2. นําถังพลาสติกขนาดเล็ก
กวา 200 ลติร นดิหนอย  มาเจาะปากถงัเชนกนั  และตอทอแกสออกทีก่นถงั

3. นาํมลูสตัวทีม่มีาเตมิในถงัใบใหญ (มลูสด) ปรมิาณ 1:3 ของถงั  แลว
เตมิน้าํใหเตม็  ตรงทอระบาย
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4. ใหนําถังใบเล็กสวมลงใน
ถงัใบใหญแลวเปดวาลวไลอากาศออก
ใหหมด

5. ปดวาลว  รอใหแกสเตม็ถงั
แลวจงึจะสามารถเปดใชแกสได

6. ใหเตมิแกสวนัละ 1 กโิลกรมั
อตัราสวน 1:1  คอื มลูสตัว 1 สวน
และน้าํ 1 สวน  ผสมใหเขากนัแลว
เตมิลงถงั

ประโยชนทีไ่ดรบั
ประหยดัและชวยลดคาครองชพีลง
นาํของทีม่อียูมาใชใหเกดิประโยชน

โดย. นายณฐัพล  จาํปามลู (ตัม้)
โทร. 087-9575639
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การทาํน้าํมนั ไบโอดเีซลจากน้าํมนัพชื น้าํมนัสตัวทีใ่ชแลว
(แบบอยางงาย)

วสัดอุปุกรณ  (อตัราสวน / น้าํมนั 500cc)
1. นำ้มันพชืเกา่ท่ีใชแ้ลว้ผา่นการกรองและตม้ไลน่ำ้  500  ซซีี
2. เมทวิแอลกอฮอล    (ความบรสิทุธิ ์ 95% ขึน้ไป)   125  ซซีี
3. โปรแตสเซยีมไฮรดรอกไซด หรอื โซดาไฟ      1    ชอนชา
4. ปรอทวดัอณุหภมูิ
5. ภาชนะอุนน้าํมนั
6. กระดาษลติมสัวดัคา  pH  (กรด-ดาง)
7. ขวดแกวมฝีาปดสาํหรับผสมสารละลาย
8. ขวดพลาสตกิใสแบบหนาสาํหรบัเขยาน้าํมัน
9. ไฮโดรมเิตอรวดัคาความถวงจาํเพาะทีเ่บากวาน้าํ

ขัน้ตอนการทาํ (อตัราสวน / น้าํมนั  500 cc)
1. นาํน้าํมนัพชืใชแลว  500 ซซี ีมาผสมน้าํสะอาดในอตัราสวนไมเกนิ

1/10 น้าํ 1 สวนน้าํมนั 10 สวนใน
หมอทีเ่ตรยีมไวแลวนาํมาตมไลน้าํโดย
ใชไฟออนๆจนน้าํหมดยกลงจากเตาทิง้
ไวใหตกตะกอน 1-2 วนัแลวเลอืกเอา
สวนทีใ่สมาเพือ่ทาํน้าํมนั ไบโอดเีซล

2. นําน้ํามันที่ผานการตมไล
น้าํแลวมาอุนใหไดอณุหภมู ิ  50 - 55 องศาเซลเซยีสแลวนาํมาเทลงในขวด
พลาสตกิทีเ่ตรยีมไว รอการผสมกนักบัสารละลายทีเ่ตรยีมไว
       3. ใหนาํโปรแตสเซีย่ม ประมาณ 1 ชอนชา มาผสมกบั เมทานอล 125 ซซีี
โดยใหเอาเมทานอล เทใสขวดแกวกอน แลวจึงนําโปรแตสเซี่ยม มาเทใส
เมทานอลปดฝาใหแนนเขยาขวดใหโปรแตสเซีย่มละลายหมด
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   4.  ใหนาํสารละลายทีผ่สม
แลวมาเทลงในน้ํามันที่อุนได
อณุหภมู ิ50-55 องศาเซลเซยีส
แลวปดฝาเขยาใหทําปฏิกิริยา
กนัประมาณ 5 - 10 นาท ีแลว
จึงนํามาเทลงในขวดที่ตัดกน
เจาะรผูกูสายหอยไว ทิง้ใหแยก

ชัน้ประมาณ 2 -3 เซนตเิมตร
น้าํมนัจะแยกชัน้ใหเหน็ แขวน
ตากแดดไวประมาณ1 วนั แลว
ใหปลอยชั้นลางทิ้ งใหหมด
แลวนาํสวนทีใ่สมาวดัคา  pH
ถาคา pH ยงัไมได 7 ใหนาํน้าํ
มาลางในอตัราสวนไมเกนิ  5
เปอรเซน็ต  โดยใชสเปรฉดีน้าํฉดีลงไปไมเกนิ 3% แลวทิง้ใหแยกชัน้โดยการ
แขวนตากแดดแลวปลอยชัน้ลางทิง้ใหหมด  นาํสวนทีใ่สมาวดัคา  pH  อกีครัง้

5.   ในการวดัคาใหใชกระดาษลติมสัจุมลงในน้าํมนัเทยีบคาใหไดคา  pH
=  7  สามารถนาํไปใชกบัเครือ่งยนตรอบต่าํไดเลย  (ใหทาํการกรองกอนนาํไปใช)

6.  การวดัคาความถวงจาํเพาะของน้าํมนัไบโอดเีซลมคีาระหวาง 0.850
- 0.900

ขอควรระวงั ! ในการผสมสารไมควรใหสารสมัผสัรางกาย  การผสมให
เอาโปรแตสเซีย่มหรอืโซดาไฟเทลงในเมทานอลเทานัน้ หาม !  เทเมทา
นอลใสโปรแตสเซีย่มหรอืโซดาไฟเพราะจะทาํใหเกดิไฟลุกได

โดย   นายณฐัพล  จาํปามลู
โทร.087-9575693



45การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม

การอัดอิฐดินซีเมนต

การคดัเลอืกดนิทีใ่ชทาํอฐิ
ใหเปดหนาดนิลกึ 1 ศอก หรอื 50 เซนตเิมตร ไมใชดนิสวนนี ้ชัน้ถดัไป

ใหนาํมาใช ซึง่จะเปนชัน้ดนิประกอบดวย    ทราย 80% และดนิเหนยีว 20%

การตรวจสอบคณุภาพของดนิ
ตักดินที่ตองการตรวจใสขวด

แกวใสขนาด 1 ลิตร (ขวดน้ําปลา)
ครึง่ขวด ใสเกลอืแกง 2-3 ชอนโตะใส
น้าํคอนขวด แลวเขยาใหเขาเปนเนือ้
เดยีวกนั ปลอยทิง้ไว 5-6 ชัว่โมง หรอื
1 คนื ดนิทีใ่ชทาํอฐิดนิซเีมนตไดดจีะ
เปนลกัษณะดนิในขวดแบงเปน 3 สวน
สวนบนสดุเปนน้าํใส ถดัลงมาคอืสวน
ที่เปนดินเหนียวมีลักษณะเหมือนวุน
ประมาณ 10-20% ของปรมิาณวสัดุ
ในขวด และสวนที ่3 เปนดนิทรายตก
ตะกอนอยู 80% ตามปกตดินิทีจ่ะใช
ทาํอิฐควรเปนดนิแหง

ปนูซเีมนตทีใ่ช
ใชปนูซเีมนตตามทองตลาดใชไดทกุยีห่อ แตปนูตราเสอืจะทาํไดงาย นิม่

/ ปนูตรานกจะทาํยากมากเพราะจะแหงเรว็มาก / สวนปนูตราชาง อฐิจะแขง็
แรงมาก
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อตัราสวนผสมปนู : ดนิ
1 : 5 ถงัพลาสตกิท่ีใชใ้นงานกอ่สร้าง ซึง่จะไดอิ้ฐ 50 กอ้น
1 : 6 ไดอฐิ 60 กอน
1 : 7 ไดอฐิ 70 กอน

อตัราทีใ่ชทาํอฐิ
ตัง้แต 1:4  ถงึไมเกนิ 1:7 ใชน้าํรดประมาณ 2 บวัรดน้าํพอใหชืน้ หยบิ

ดนิกาํไวในมอื คลายมอืออกดนิยงัคงรปูกอนไวได
วธิกีารทาํอฐิ

คลุกเคลาสวนผสมเบื้องตนให
เขากนัจนดแีลว  ใชน้าํจากบวัรดน้าํรด
แลวเคลาใหเขากนั  ใชกระปองน้าํมนั
เครือ่งขนาด 5 ลติรเปนเครือ่งมอืตวง
ตกัดนิชัง่น้าํหนกัใหไดกระปองละ 5.3-
5.5 กโิลกรมั โดยพจิารณาจากกอนอฐิ
ทีไ่ดไมใหขนาดสงูกวาเครือ่ง  เทดนิลง
ในเครือ่ง  ใชมอือดัดนิทีม่มุเครือ่งทัง้
4 ดาน ที่เหลือเพียงเทดินใหเต็มใช
ฝามอืทบุเบาๆ แลวทาํการอดั

อิฐที่ไดมาตรฐานเมื่อทําเสร็จ
แลว ใหตรวจโดยวัดสวนสูง กวาง
ยาว แตละดาน จะตองเทากนั จงึจะ
ไดมาตรฐาน

เครือ่งอดัอฐิดนิ ปกตเิมือ่ทาํการ
อดัอฐิดนิได 30,000 กอน  เครือ่งจะ
สกึ  ตองมกีารปรบัแตงใชสงักะสหีรอื
แผนทองรองพืน้



47การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานเกษตรกรทฤษฎีใหม

ขนาดของอฐิมาตรฐาน
กวาง 125 เซนตเิมตร
ยาว 25 เซนตเิมตร
สูง 9.5-10 เซนตเิมตร
น้าํหนกั 4.5-5 กโิลกรมั
ตานแรงอดัได 4 ตนั / พืน้ทีก่อสรางขนาด 1 ตารางเมตร / ใชอฐิ 40-44

กอน

เทคนคิการกอสราง
การเทคานตองใหญกวาบานปกต ิ5 เซนตเิมตร
การวางอฐิ ใชมอืสองขางประคอง เอยีง 45 องศา กดใหชดิ แลว

ใชฆอนยางเคาะ
ใชเอน็คูเพือ่จบัระดบั
การกอเสาจะมีหลายแบบ
เสา 2 กอน
เสา 3 กอน
เสา 4 กอน
เสารปูตวั U
เสารปูตวั T
เสารปูตวั L

การวางอฐิ ใหวางแบบ กนิ 1   กนิ 2   กนิ 3   เพือ่ความแขง็แรง
ของสิ่งกอสราง

เมือ่กอได 5 แถว ใหหยอดน้าํปนูครัง้หนึง่ เมือ่หยอดน้าํปนูแลวให
ทาํความสะอาดแลวกอตอไดเลย



สวนผสมน้าํปนูทีห่ยอด
ปนู 1 สวน / ทราย 2 สวน ใสน้าํตามสมควร สวนการแตงอฐิทีแ่หวง

ใหโปะหรอืตกแตงดวยปนู อตัราสวนผสม   ปนู / ทราย 1:1 สวน

การบมอฐิ
ใหวางอฐิไขวสลบั ใชกระสอบปานหรอืผาคลมุ  รดน้าํเชาเยน็ หามตากแดด

หมายเหต ุ:  อฐิทีท่าํเสรจ็แลวหากจะมกีารโยกยายหามรดน้าํเดด็ขาด

โดย. นายเสร ี เทีย่งนลิ
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การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครัง้ที ่1

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม
2550 นี้สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาํร(ิสาํนกังาน กปร.) ไดจดัโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิภายใตชือ่
โดยกําหนดใหมีการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนกจิกรรมสาํคญัในการเฉลมิพระเกยีรตใินครัง้นี ้โดยแบงประเภทการประกวด
เปน 2 ประเภท 5 ดาน ไดแก

1. ประเภทบคุคล ประกอบดวย
1.1 ดานประชาชนทัว่ไป
1.2 ดานเกษตรทฤษฎใีหม

2. ประเภทธรุกจิ ประกอบดวย
2.1 ดานธรุกจิขนาดใหญ
2.2 ดานธรุกจิขนาดกลาง
2.3 ดานธรุกจิขนาดยอม

วตัถปุระสงค
เพื่อเปนการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยตัวอยางความ

สาํเรจ็ของบคุคลและองคกรภาคธรุกจิทีไ่ดนอมนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยกุตใชในการดาํเนนิชวีติและการบรหิารกจิการจนเกดิผลสาํเรจ็และยัง่ยนื
เพือ่เปนตวัอยางสาํหรบับคุคลและองคกรธรุกจิในการนาํไปประยกุตและปฏบิตัิ
ในการดาํเนนิชวีติและประกอบธรุกจิ เพือ่เปนการสงเสรมิและยกยองบคุคล และ
องคกรธรุกจิทีไ่ดนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในการทาํงานและ
การดําเนินชีวิตจนประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และเพื่อใหประชาชน
ทกุหมูเหลาไดมสีวนรวมในการเฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ในป 2550 นี้
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คณุลกัษณะของผลงานและหลกัเกณฑการพจิารณาผลงาน
ดานเกษตรทฤษฎใีหม

1. คณุสมบตัผิูสงผลงาน
เปนเกษตรกรที่ทําการเกษตรทฤษฎีใหมและนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใชเปนแนวทางในการดาํเนนิชวีติ
2. คณุลกัษณะผลงาน

2.1 เปนผลงานที่นํ ารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดลอมและระบบการผลิตมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จนนําไปสูความ
สําเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 เปนผลงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม
และการดาํเนนิชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของตนตามทีก่าํหนดไวในใบ
สมคัรการประกวดผลงานตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2.3 เปนผลงานทีส่ามารถใหคณะกรรมการฯ ดานเกษตรทฤษฎใีหม
ตรวจสอบการทําเกษตรทฤษฎีใหมและการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงได

3. หลกัเกณฑการพจิารณาผลงาน
พิจารณาจากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดาํเนนิชวีติ ไดแก
สวนที ่1 การทาํเกษตรทฤษฎใีหมตามแนวพระราชดาํร ิ"การบรหิารจดัการ"

1. ความเหมาะสมของแปลงทฤษฎีใหม
2. การจัดสัดสวนกิจกรรมของแปลงเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว

พระราชดาํร ิจะตองประกอบดวย
นาขาว
แหลงน้าํ
พชื เชน ไมยนืตน พชืผกั พชืไร พชืสวน ฯลฯ
โรงเรอืนและอืน่ ๆ
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การบรหิารจดัการทรพัยากรอยางมปีระสทิธภิาพ
การผลติทีค่าํนงึถงึการใชทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่หมาะสมและ
ยัง่ยนื

สวนที ่2 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํร ิ"การดาํรงชพี"
1. ความพอประมาณในดานการลงทนุ รายได รายจายและหนีส้นิ
2. ความมีเหตุผล ขนาดของแปลงเหมาะสมกับแรงงานภายในครอบ

ครัว การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับสภาพดิน น้ําและตลาด มีการประเมิน
ศักยภาพตัวเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องการประกวดผลงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. การมีภูมิคุมกัน การออม สัดสวนการลงทุนตอการออม แหลง
ทรพัยากรน้าํ ดนิ แรงงาน การผลติทีห่ลากหลาย การใชประโยชนจากวตัถดุบิ
ภายในฟารม การผลิตอาหารอยางเพียงพอ การทําบัญชีฟารม การอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละงแวดลอม

4. ความรอบรู ความรอบคอบ การใชภมูปิญญาทองถิน่ผสมผสานกบั
องคความรูใหม การใชความรูมาบรหิารจดัการแปลงเกษตร การผานการอบรม
ในเรือ่งความรูตาง ๆ  การแสวงหาความรูใหม ๆ

5. คณุธรรมและจรยิธรรม ความซือ่สตัยสจุรติ ความขยนัหมัน่เพยีร
การชวยเหลอืเกือ้กลูและแบงปน การเสยีสละเพือ่สวนรวม การมสีวนรวมกบั
สงัคม ความรูจกัพอเพยีงตามศกัยภาพของตนเอง ไมเบยีดเบยีนผูอืน่และไมยดึ
ตดิกบัสิง่ทีเ่ปนอบายมขุ
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องคกรดาํเนนิการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1. คณะกรรมการอํานวยการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง
1) นายอาํพล  เสนาณรงค  องคมนตรี ทีป่รกึษา
2) นายเกษม  วฒันชยั  องคมนตรี ทีป่รกึษา
3) นายพลากร  สวุรรณรฐั  องคมนตรี ทีป่รกึษา
4) นายสวสัดิ ์ วฒันายากร  องคมนตรี ทีป่รกึษา
5) นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ ทีป่รกึษา
6) นายมนญู  มกุขประดษิฐ ทีป่รกึษา
7) นายพมิลศกัดิ ์ สวุรรณทตั ทีป่รกึษา
8) นายปานเทพ  กลาณรงคราญ ทีป่รกึษา
9) ผูอาํนวยการสาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ ทีป่รกึษา
10) เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ ทีป่รกึษา

และสงัคมแหงชาติ
11) เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน   ประธานกรรมการ

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
12) รองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษ              รองประธานกรรมการ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิทกุทาน

2. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง
1) นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ ประธานกรรมการ
2) รองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษ รองประธานกรรมการ

เพือ่ประสานงานโครงการ อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิทกุทาน
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3. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานประชาชนทัว่ไป
1)  นายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ ประธาน

4. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานเกษตรกร
1)  นายปกรณ  สตัยวณชิย ประธาน

5. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานธรุกจิขนาดใหญ
1) รศ. เกศนิ ี วฑิรูชาติ ประธาน

6. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานธรุกจิขนาดกลาง
1) นายดสุติ  นนทะนาคร ประธาน

7. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานธรุกจิขนาดยอม
1) นายธเนตร  นรภมูพิภิชัน ประธาน

8. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานประชาสมัพนัธ
1) นายสวุฒัน  เทพอารกัษ ประธาน
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