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นายสุชล สุขเกษม
อำ�เภอบ�งคนที จังหวัดสมุทรสงคร�ม 

อายุ  ๕๙ ปี
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 ตำ�บลจอมปลวก อำ�เภอบ�งคนที 
 จังหวัดสมุทรสงคร�ม
โทรศัพท ์ ๐๘๖ ๑๗๘ ๔๑๕๗
อาชีพ  เกษตรกรรม

ปร�ชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

๒
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๓

นายสุชล สุขเกษม มีประสบการณ์ในการ 
ทำ�ง�นภ�คเกษตร ๑๗ ปี เป็นผู้ดำ�เนินชีวิตต�มแนว
เศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นระยะเวล� ๑๖ ปี และ
ส�ม�รถเป็นแบบอย่�งแก่ผู้อื ่นได้ ๑๖ ปี ในช่วงปี 
๒๕๕๒ ทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�น ๑ ไร่ ๑ แสนบ�ท 
และในปี ๒๕๕๖ ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ในพื้นที่ ๑ ไร่ 
มีร�ยได้ ๒ แสนบ�ท โดยศึกษ�จ�กโครงก�รพระร�ชดำ�ริ 
ต่�ง ๆ ของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร 
มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร รวมถึง 
ค้นคว้� ฝึกอบรม และนำ�คว�มรู ้ต ่�ง ๆ ที ่ได้ร ับ 
ม�ปรับใช้ลงมือทำ�ในพื้นที่ ๑ ไร่ ของตนเอง โดยยึด      
พระร�ชดำ�รัสของในหลวงรัชก�ลที่ ๙ ในเรื่องหลักก�ร     
ทรงง�น เข้�ใจ เข ้�ถ ึง พัฒน� และผสมผส�น 

คุณลักษณะส่วนบุคคล



๔

องค์คว�มรู้ และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในก�รทำ�ก�รเกษตร 
สำ�หรับกิจกรรมท�งก�รเกษตรในพื้นที่ ประกอบด้วย 
ก�รปลูกพืชแบบผสมผส�น ก�รเลี้ยงไก่ไข่ ก�รเลี้ยง 
เป็ดไข่ ก�รเลี ้ยงแพะเนื ้อ ก�รเลี ้ยงกุ ้งก้�มกร�ม 
ก�รเลี้ยงปล� ก�รเลี้ยงกบ ก�รเลี้ยงชันโรง ก�รเลี้ยง 
ไส้เดือน   นอกจ�กน้ียังมีก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร 
ก�รทำ�ไข่เค็มรสช�ติต่�ง ๆ  เช่น ไข่เค็มรสต้มยำ� ไข่เค็ม 
รสก�แฟ ก�รทำ�กล้วยแปรรูป ก�รทำ�น้ำ�ย�ชนิดต่�ง ๆ  
เช่น น้ ำ�ย�ล้�งจ�น น้ ำ�ย�ซักผ้� น้ ำ�ย�ปรับผ้�นุ ่ม 
และน้ ำ�ย�ถูพ ื ้นไล ่ย ุง โดยใช้แรงง�นจ�กสม�ชิก 
ในครอบครัว รวมถึงมีก�รทำ�บัญชีครัวเรือนและบัญชี 
ฟ�ร์ม จนในปัจจุบันในพื้นที่ ๑ ไร่ ส�ม�รถสร้�งร�ยได้
ถึง ๒ แสนบ�ท โดยแบ่งเป็นร�ยได้ประจำ�วัน ร�ยได้
ประจำ�สัปด�ห์ ร�ยได้ประจำ�เดือนและร�ยได้ประจำ�ปี 
ส�ม�รถพึ่งตนเองได้และเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับชุมชน



๕
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นอกจ�กจะประหยัดพื้นที่ในก�รเลี้ยงแล้วขี้ไก่ยังหล่น

ม�เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อีกท�งหนึ่งด้วย ซึ่งต่อม�ก็ได้พัฒน�
เป็นไก่ชิงช้�สวรรค์ เพื่อประหยัดพื้นที่ในก�รเลี้ยงไก่ 

และสะดวกในก�รเก ็บไข ่ ก�รเล ี ้ยงนกกระท�บน 
บ่อปล�ดุก เพร�ะขี้ของนกกระท�จะมีขน�ดเล็กกว่�    

ข้ีไก่ ทำ�ให้ปล�กินได้หมด ส่งผลให้น้ำ�ไม่เน่�เสีย ก�รเล้ียง   

กุ้งก้�มกร�มในตะกร้� เพื่อแก้ปัญห�เวล�ลอกคร�บกุ้ง 
มักจะกินกันและลดคว�มเครียดของกุ้ง ก�รสร้�ง ร�ยได้ 

จ�กก�รทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�นให้ร�ยได้ร�ยวัน  

เช ่น ไข ่ ไก ่ ไข ่ เป ็ด ไข ่นกกระท� และดอกมะล ิ 
มีร�ยได้ต่อปีประม�ณ ๑๕๐,๐๐๐ บ�ท ร�ยได้ร�ย 
สัปด�ห์ เช่น จำ�หน่�ยพันธ์ุพืช ได้แก่ ก่ิงพันธ์ุมะน�ว 

พันธ์ุมะพร้�วน้ำ�หอม    จำ�หน่�ยพันธ์ุสัตว์   ได้แก่   ลูกพันธ์ุไก่ไข่ 

ลูกนก ไส้เดือน และไข่เค็มแปรรูป มีร�ยได้ต่อปีประม�ณ 

๑๘๐,๐๐๐ บ�ท ร�ยได้ร�ยเดือน เช่น จำ�หน่�ยผลผลิต
มะพร้�วน้ำ�หอม มะพร้�วผลแก่ ปล� กบ ชันโรง 

มีร�ยได้ต่อปีประม�ณ ๒๕,๐๐๐ บ�ท ร�ยได้ร�ยปี 

 น�ยสุชล ได้พัฒน�รูปแบบก�รพัฒน�พื้นที่ ๑ ไร ่

๒ แสนต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง เป็นก�ร

ทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�น เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 
คือ ทุกกิจกรรมมีคว�มเกื้อกูลกันเอื้อประโยชน์ต่อกัน 

ระหว่�งพืชและสัตว์ ใช้ทุกอย่�งในแปลงเกษตรให้คุ้มค่� 

(Zero Waste Agriculture) มีก�รปลูกพืชแบบผสมผส�น 
โดยทำ�ก�รปลูกพืชเป็นขั ้นบันได พืชเตี ้ยปลูกท�ง

ทิศตะวันออกไล่ไปเรื่อย ๆ  จนถึงพืชที่สูงที่สุดจะปลูก 
ท�งทิศตะวันตก เพื่อให้พืชได้รับแสงแดดอย่�งทั่วถึง 

ก�รทำ�สลักกั้นน้ำ�เพื่อเก็บน้ำ�จืดไว้ใช้ในแปลง และ 

คลองไส้ไก่เพ่ือใช้สำ�หรับหมักมูลสัตว์ใช้เป็นปุ๋ยน้ำ�บำ�รุงดิน
ในพื ้นที ่  ประยุกต์ก�รเลี ้ยงหมูหลุมม�เป็นก�รเลี ้ยง 

ไก่หลุม เพื่อให้ได้ปุ๋ยขี้ไก่ ทุ่นแรงในก�รคุ้ยเพร�ะไก่จะ
คุ้ยเองวันละประม�ณ ๑๒ ชั่วโมง ก�รคิดค้นก�รเลี้ยงไก ่

ในตะกร้�บนต้นไม้ โดยนำ�ไก่ไข่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด 

ที่ส�ม�รถปรับตัวได้ไวม�เลี้ยงในตะกร้�ตั้งแต่เล็ก 

ผลง�นสร้�งคุณประโยชน์



๖

เช่น กุ้งก้�มกร�มในตะกร้� มะม่วง ละมุด น้อยหน่� 

มีร�ยได้ต่อปีประม�ณ ๑๕,๐๐๐ บ�ท รวมร�ยได้สุทธิ
ทั้งปี ๓๗๐,๐๐๐ บ�ท และมีค่�ใช้จ่�ยต่อปีประม�ณ 

๑๗๐,๐๐๐ บ�ท นอกจ�กนี ้ย ังเป็นวิทย�กรให้กับ    

หน่วยง�นภ�ครัฐ เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer 

อ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น หมอดินอ�ส� ปศุสัตว์อ�ส� 
ครูบัญชีอ�ส�ฯ จนได้รับแต่งตั ้งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ           

ในคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์

ของจังหวัดสมุทรสงคร�ม และคณะกรรมก�รส่งเสริม
วิส�หกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคร�ม



๗

ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน

มีก�รรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จัดต้ังกลุ่ม
วิส�หกิจชุมชนบ้�นส�รภี เพื ่อแปรรูปผลผลิตท�ง 
ก�รเกษตร ได้แก่ ก�รทำ�ไข่เค็ม ก�รทำ�กล้วยหักมุก
แปรรูป ก�รทำ�น้ำ�ย�ชนิดต่�ง ๆ สร้�งร�ยได้เพิ่มให้กับ
คนในชุมชน และมีเกษตรกรจังหวัดต่�ง ๆ  เช่น ร�ชบุรี 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น สุร�ษฎร์ธ�นี 
เข้�ม�ศึกษ�ดูง�น และนำ�องค์คว�มรู ้ไปปรับใช้ 
ในพื้นที่ของตนเอง จนกล�ยเป็นเครือข่�ย เชื่อมโยงกัน  
นอกจ�กน้ียังได้ จัด ต้ังศูนย์ก�รเรียนรู้บ้�นส�รภี 
บนพื้นที่ของตนเอง โดยมีฐ�นเรียนรู้ทั้งหมด ๗๐ ฐ�น 
แบ่งฐ�นเรียนรู้ออกเป็น ๔ หมวด ได้แก่ หมวดที่ ๑ 
สุขภ�พชุมชน หมวดที่ ๒ พลังง�นทดแทน หมวดที่ ๓ 
เศรษฐกิจพอเพียง และ หมวดที่ ๔ ก�รแปรรูปผลผลิต
ท�งก�รเกษตร มี QR Code คลิปวีดิโอบรรย�ย  
๕ ภ�ษ� ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน เก�หลี ญี่ปุ่น ในแต่ละ
ฐ�นเรียนรู้ ได้รับก�รจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงชุมชน ของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร 
ผลิตสินค้�เกษตรด้�นเกษตรผสมผส�น ของกรมส่งเสริม 
ก�รเกษตร ศูนย์ฝ ึกอ�ชีพชุมชน ของสำ�น ักง�น
ส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�ม
อัธย�ศัย (กศน.) และศูนย์ศึกษ�ก�รเรียนรู้ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริ ของกองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง
ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร (กอ.รมน.) มีเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษ� บุคคลที ่สนใจ สถ�บันก�รศึกษ� เช่น 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สวนดุสิต สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณ 

ก�รขย�ยผลง�น ทห�รล�ดกระบัง มห�วิทย�ลัยศิลป�กร มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี และหน่วยง�นภ�ครัฐ 
ประม�ณเดือนละ ๕,๐๐๐ คน เข้�ม�รับก�รฝึกอบรม 
ศึกษ�ดูง�น วิจัย ฝึกง�น และใช้บริก�ร มีคณะศึกษ� 
ดูง�นจ�กประเทศต่�ง ๆ  เช่น ล�ว เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ 
ม�เลเซีย จีน ไต้หวัน มองโกเลีย ภูฏ�น ออสเตรเลีย 
ฟิจิ ตองก� รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของผู ้แทน GI (Geographical Indicator) โดยมี 
ผู้แทนจ�ก ๙๐ ประเทศเข้�ม�ศึกษ�ดูง�น และเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้คว�มรู้ด้�นก�รเกษตรของ
ผู้นำ�ด้�นก�รเกษตรในกลุ่มประเทศประช�คมอ�เซียน 
(AEC)



นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล
อำ�เภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

ปร�ชญ์เกษตรดีเด่น

๘

อายุ   ๕๑ ปี
การศึกษา ปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   ส�ข�พัฒน�ทรัพย�กรและส่งเสริมก�รเกษตร
   มห�วิทย�ลัยแม่โจ้
สถานภาพ สมรส  

ที่อยู่   บ้�นเลขที่ ๑๒๐ บ้�นพระรักษ์ซอย ๒ 
   หมู่ที่ ๑๓ ตำ�บลพะโต๊ะ อำ�เภอพะโต๊ะ
   จังหวัดชุมพร 
โทรศัพท ์ ๐๘๑ ๖๐๗ ๔๐๙๐
อาชีพ   เกษตรกรรม



ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน

๙

คุณลักษณะส่วนบุคคล
นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล อดีตเป็นพนักงาน 

บริษัทเอกชน โดยทำ�กิจกรรมเกี ่ยวกับเทคโนโลยี 
การผลิตพืช ปัจจัยการผลิตพืช ต้นทุนปัจจัยการผลิตปุ๋ย 

ส�รป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชและฮอร์โมนพืช ตั้งแต่เป็น 
พนักงานฝ่ายการตลาดจนถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

เมื่อได้ทำ�หน้�ที่ส่งเสริมก�รตล�ดภ�คใต้ จึงมีโอก�ส 

เรียนรู้เทคโนโลยีก�รผลิตทุเรียนและพฤติกรรมทุเรียน 
และเมื่อเห็นว่�ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีร�ค�ดีจึงตัดสินใจ

ลาออกมาทำาสวนทุเรียน เมื ่อปี ๒๕๓๙ เริ ่มจาก
เช่�พื้นที่ทำ�สวนทุเรียนนอกฤดูก�ลในอำ�เภอพะโต๊ะ 

จำ�นวน ๑๕ ไร่ และเช่�พื้นที่เพ่ิมเติมในอำ�เภอหลังสวน 

จำ�นวน ๑๘ ไร่ รวมเช่�พ้ืนท่ีจำ�นวน ๓๓ ไร่ ในจังหวัดชุมพร 



๑๐

ส�ม�รถเก ็บเก ี ่ยวผลผล ิตได ้ ๒๓ ต ัน ในร�ค� 

๕๐ บ�ท/กก. ซึ่งเป็นค่�เฉลี่ยต่อไร่สูงกว่�ค่�เฉลี่ยของ 
ประเทศในขณะนั้น      จึงทำ�ให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง 

สนใจม�สอบถ�มแลกเปลี่ยนคว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง และ

ถือเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับก�รผลิตทุเรียนนอกฤดูก�ล 
เมื่อประสบคว�มสำ�เร็จจึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยเหลือ

เกษตรกรให้มีร�ยได้เพิ่มขึ้น จึงได้ถ่�ยทอดคว�มรู้ด้วย 
ก�รเขียนหนังสือและเอกส�รก�รทำ�ทุเรียนทว�ย แจกจ่�ย 

ให้เกษตรทั่วไป และเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ในเรื่องก�ร 

ทำ�สวนทุเรียนทั้งในและนอกฤดู ส�ม�รถซื้อที่ดินเป็น 

ของตนเองได้ จำ�นวน ๒๐ ไร่ และซื้อเพิ่มเติมอีก 
จำ�นวน ๓๑ ไร่ ในเวล�ต่อม� นอกจ�กนี้ยังมีกิจกรรม

ท�งก�รเกษตรอื ่น ๆ ได้แก่ ก�รทำ�สวนส้มโชกุน 

สวนย�งพ�ร� ป�ล์มน้ ำ�มัน ไม้ใช้สอยยืนต้นและ 
ปลูกพืชอ�ห�รจำ�พวกพริก ตะไคร้ มะน�ว กล้วย มะละกอ 

ไผ่กิมซุงและมีก�รแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่�ง   ๆ 

เช่น แยมส้มโชกุน เเครกเกอร์ส้มโชกุน แยมทุเรียน 
ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดและทุเรียนเชื่อม โดยจำาหน่าย
ทั้งภ�ยในประเทศและส่งออกต่�งประเทศ ในปี ๒๕๖๓ 

มีร�ยได้จ�กก�รข�ยผลทุเรียนกว่� ๒.๖ ล้�นบ�ท 

หักค่�ใช้จ่�ยแล้วคงเหลือกำ�ไร ๒ ล้�นบ�ท นอกจ�กน้ี 

ยังเป็นต้นแบบในก�รประกอบอ�ชีพทำ�สวนทุเรียน         
ให้แก่เกษตรกรในพื ้นที ่ใกล้เคียง ในก�รผลิตทุเรียน 

คุณภ�พท้ังในและนอกฤดูก�ล



๑๑

ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน

ผลง�นสร้�งคุณประโยชน์
น�ยฉัตรกมล มุ่งพย�บ�ล คิดค้นและพัฒน�

องค์คว�มรู้ในก�รจัดก�รสวนและผลิตทุเรียนระบบ 

GAP และสร้�ง QR Code ตอบโจทย์ Smart 
product เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้บริโภคและคู่ค้� 

ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และได้สร้างช่องทาง 
จำ�หน่�ยทุเรียน ส้มโชกุน และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

ผ่�นระบบออนไลน์ในประเทศ และได้มีก�รจัดทำ�หนังสือ 

“ก�รผลิตทุเร ียนทว�ย” ในปี ๒๕๔๕ และมีก�ร 
ปรับปรุงอีกครั้งใน ปี ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่เป็นคว�มรู้ 

แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน และมีผลงานที่เกิดจาก 
ก�รคิดค้นเรียนรู้ ได้แก่ ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ให้

เหม�ะสมกับพื้นที่และไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม โดยก�ร 
ทำ�สวนทุเรียนบนพื้นที่ร�บเนินสูง ปลูกทุเรียนพันธุ์ 

หมอนทองเป็นพืชประธ�น ปลูกกล้วยน้ำ�ว้�เป็นแหล่ง 
เก็บคว�มชื้น ป้องกันก�รพังทล�ยของดิน ปลูกไผ่ตง 

ลืมแล้งและป�ล์มน้ำ�มันรอบสวนเพื่อดูดซับธ�ตุอ�ห�ร
หลักและธ�ตุอ�ห�รรองของพืชท่ีไหลลงม�ช่วงฝนตก 

รวมถึงปลูกไม้ยืนต้นรอบสวนทุเรียนเพื่อประโยชน์

ก�รใช้สอยในพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุด ก�รจัดก�ร 

ทรงพุ่มพีระมิด ๗ เหลี่ยม ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ เป็นก�รจัด 
โครงสร้�งต้นทุเรียน ปล�ยยอด : ลำ�ต้น : โคนต้น คือ  
ตัดแต่งก่ิงใบช่วงล่�งของลำ�ต้นให้มองเหมือนส่ีเหล่ียม

ขนมเปียกปูนจะช่วยในก�รว�งตำ�แหน่งของก่ิง 

ต้ังฉ�กกับลำ�ต้นอย่�งเหม�ะสมส่งผลถึงก�รติดผล 

ของทุ เ รี ยนก�รแขวนผลทุ เ รี ยนได้ ใ นป ริม�ณ 
ที่เหม�ะสมกับขน�ดของลำ�ต้นและยังช่วยลดปัญห� 



๑๒

โรคและแมลงได้อย่�งดี ก�รจัดก�รก�รออกดอกของ

ทุเรียน ก�รจัดก�รฮอร์โมนพืช “จิบเบอเรลลิน” ใน 
ก�รแก้ไขปัญห�ก�รแตกใบอ่อนไม่สม่ำ�เสมอหลังเก็บ

เกี ่ยวผลผลิต โมเดลผังเรียนรู ้จุดวิกฤตของทุเรียน 

ลดปัญห�ดอกผลร่วงเพื่อเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจและ 

สังคมอย่�งยั่งยืน ก�รเรียนรู้พฤติกรรมของพืชและ 
พันธุ์ทุเรียน ส่งผลต่อก�รว�งแผนก�รผลิตทุเรียน

ได้อย่�งเหม�ะสมตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ด  

ก�รจดทะเบยีนปุย๋เกลด็สตูรทีเ่หม�ะสม สตูร ๑๒ - ๓ - ๔๐ 
ใบสำ�คัญก�รขึ้นทะเบียนเลขที่ ๒๑๒๘/๒๕๖๒ และ 

สูตร ๑๔-๗-๓๔ ใบสำ�ค ัญก�รขึ ้นทะเบียนเลขที ่ 

๒๑๒๙/๒๕๖๒ ซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมวิช�ก�รเกษตร  

โดยใช้แพร่หล�ยในกลุ่มเกษตรกรช�วสวนทุเรียน 
ก�รใช้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เช่น ทำ�แผ่นดักกันกระรอก  

เพื่อลดก�รสูญเสียท�งเศรษฐกิจปีละหล�ยแสนบ�ท 

ก�รคิดค้นนวัตกรรมต่อยอดกรงดักผีเสื้อกล�งคืน 

ลดก�รสูญเสียผลผลิตทุเรียน ส้มโชกุน (ป้องกันผีเสื้อ
ตัวเต็มวัย ลดก�รระบ�ดก�รว�งไข่ของผีเสื้อ ป้องกัน

หนอนเจ�ะเมล็ดและหนอนเจ�ะผลของทุเรียน) ก�รสร้�ง 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปและกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นรูปแบบ     
อัตลักษณ์ของตนเอง



๑๓

ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน

การขยายผลงาน
น�ยฉัตรกมล มุ่งพย�บ�ล คิดค้นและพัฒน�

วิธีก�รปลูกทุเรียนนอกฤดูก�ลจนประสบคว�มสำ�เร็จ 
เป็นที่ประจักษ์และได้รับก�รยอมรับ และได้ถ่�ยทอด      

ผลง�นด้วยก�รเป็นวิทย�กรถ่�ยทอดคว�มรู้เร่ืองก�ร    
ทำ�สวนทุเรียน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ได้รับก�รจัดตั้งเป็น 
ศูนย์ ถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตทุ เรียนคุณภ�พ 

เพื่อก�รส่งออกภ�ยใต้ระบบก�รจัดก�รสวนเกษตรดี 
ที่เหม�ะสม GAP และเป็นศูนย์เครือข่�ยศูนย์เรียนรู้ 

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค้�เกษตร ด้�นผลไม ้
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นักศึกษ�และ 
ผู้สนใจเข้�ม�ศึกษ�ดูง�น รวมถึงจัดอบรมเกษตรกร 

ให้คว�มรู้ ด้�นก�รลดต้นทุน เพิ่มร�ยได้ ลดร�ยจ่�ย 
รณรงค์ส่งเสริมก�รปลูกป่� ปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม โดยองค์คว�มรู้ดังกล่�วได้มีกลุ่มเครือข่�ย 
นำ�องค์คว�มรู ้ไปปฏิบัติ เช่น เกษตรกรแปลงใหญ่ 

บ้�นส้อง อำ�เภอเวียงสระ จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี และ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ เขตพื้นที่ ๓ จังหวัดช�ยแดน 
ภ�คใต้ อีกทั้งน�ยฉัตรกมลได้ร่วมเป็นคณะกรรมก�ร 

และคณะทำ�ง�นต่�ง ๆ เช่น น�ยกสม�พันธ์ช�วสวน 

ทุเรียนไทย คนแรกของประเทศไทย ในปี  ๒๕๖๒ 
ประธ�นแปลงใหญ่ทุเรียนตำ�บลพระรักษ์ เลข�ธิก�ร
สม�คมช�วสวนผลไม้จังหวัดชุมพร ประธ�นโครงก�ร

หมู่บ้�น GAP ต้นแบบ ที่ปรึกษ�แผนธุรกิจก�รเกษตร 

SME Bank สม�ชิกสภ�เกษตรกร ระดับหมู่บ้�น เป็นต้น 

อีกทั้งมีก�รถ่�ยทอดผลง�นผ่�นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

วิทยุ บทคว�ม นิทรรศก�ร และส่ือสังคมออนไลน์ อีกด้วย



นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์
อำาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ปราชญ์เกษตรผู้นำาชุมชนและเครือข่าย

๑๔

อาย ุ  ๖๑ ปี

การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

สถานภาพ สมรส

ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๔๔ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๗ 
   ตำาบลท่ามะพลา อำาเภอหลังสวน
   จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์	 ๐๘๗ ๖๒๗ ๐๐๗๑
อาชีพ  เกษตรกรรม



ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน

๑๕

คุณลักษณะส่วนบุคคล
 นายสิทธ ิพงษ์  อรุณรักษ์ ม ีประสบการณ์

ในการทำางานภาคเกษตร ๓๓ ปี และเป็นผู้ดำาเนินชีวิต 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี 

และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ ๑๖ ปี ในอดีต 

นายสิทธิพงษ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ 
ทำาการเกษตรตามวิถีดั ้งเดิมที ่เคยปฏิบัติมา ต่อมา 

ได้ประสบปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพ และมีปริมาณ 
ที่มากเกินความต้องการของตลาด ส่งผลให้ถูกกด 

ราคาจากพ่อค้า จึงศึกษาหาวิธ ีเพิ ่มอำานาจในการ 

ต่อรองกับพ่อค้าให้ผลผลิตมีราคาที่สูงขึ้น จนกระทั่ง

ปี ๒๕๔๕ จึงได้ริเริ่มและเป็นผู้นำาในการชักชวนกลุ่ม



๑๖

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในตำาบลท่ามะพลาให้มารวม

กลุ่มกันผลิตมังคุดที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ 
ของตลาด โดยย ึดหล ักปร ัชญาหล ักเศรษฐก ิจ 

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภ ูม ิพลอด ุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ ิตร 

มาประยุกต์ใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำาเสมอ 

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น เพื่อนำาแนวคิดและ 

นวัตกรรมใหม่ ๆ  มาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตสินค้า 

เกษตรแบบมีคุณภาพ รวมถึงบริหารจัดการกลุ ่ม 

อย่างซื่อสัตย์รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยไม่คิด 
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง สำาหรับกิจกรรม 

ทางการเกษตรในพื้นที่ ประกอบด้วย การปลูกมังคุด 

ปาล์มน้ำามัน ยางพารา ทุเรียน และกล้วยเล็บมือนาง  

ทำาให ้ม ีรายได้ตลอดทั ้งป ี รวมถึงปลูกพืชอาหาร 
ที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน เช่น พริก ตะไคร้ 

มะนาว มะละกอ พริกไทย ส้มจี๊ด เป็นต้น เพื่อบริหาร 

จัดการพื้นที่ให้เกิดได้ประโยชน์สูงสุด



๑๗

ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน

ผลงานสร้างคุณประโยชน์
นายสิทธิพงษ์ เป็นผู้นำาและชักชวนเกษตรกร

ผู้ปลูกมังคุดในตำาบลท่ามะพลาให้มารวมกลุ่ม โดยใช้ 
ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มปรับปรุงมังคุดเพื่อการส่งออกตำาบล 

ท่ามะพลา” ซึ่งเริ่มแรกมีจำานวนสมาชิกทั้งหมด ๑๕ ราย 
เพื่อผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ

ตลาด ทำาให้สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได้ เปิดโอกาส

ให้สมาชิกสร้างองค์ความรู้ในการดูแลมังคุดร่วมกัน 
ตั้งแต่ทำาแผนการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ การดูแลบำารุง 
ต้นมังคุด การใช้ปุ๋ยต่าง ๆ ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง

บำารุงดิน และปุ ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ของดิน  

การเก็บเก่ียว และการรวบรวมผลผลิตมังคุดของสมาชิก 

จนทำาให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพและมีปริมาณท่ีสามารถ 

ต่อรองกับพ่อค้าได้    รวมถึงเป็นผู้นำาการจำาหน่ายมังคุด 
ในรูปแบบการประมูลมาใช้ โดยใช้วัดในชุมชนเป็นสถานท่ี 

จัดประมูล ในระยะแรกมีกระบวนการคัดเกรดมังคุด 

ออกเป็น ๗ เกรด ได้แก่ มันใหญ่ มันเล็ก มันลาย 

ดอก ดำา มังกรและจิ๋ว ทำาให้จำาหน่ายมังคุดได้ในราคา
ที ่สูงกว่าราคาขายในตลาด และสามารถลดต้นทุน 

การผลิต ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่อมาได้ 

นำาสมาชิกทั้งหมดรวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนในนาม “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู ้

การเกษตรท่ามะพลา” โดยให้สมาชิกร่วมกันขับเคลื่อน 
พัฒนากลุ่ม สร้างกฎระเบียบร่วมกัน ศึกษาเรียนรู้ 

และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ  รวมถึงนำานวัตกรรมใหม่ ๆ  

มาใช้ในการผลิต จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที ่ได้รับการ 



๑๘

ยอมรับ และในปี ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมการเกษตร

ได้ทำาการถอดบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม

และการผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกเพื่อ     
เผยแพร่ความรู้ ในนาม “ท่ามะพลาโมเดล” ปัจจุบัน

นายส ิทธ ิพงษ ์ ด ำารงต ำาแหน ่งประธานว ิสาหก ิจ

ชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา  
มีสมาชิกจำานวน ๑๐๓ ราย เพื่อผลิตมังคุดคุณภาพ 
โดยสมาชิกทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้ตราสัญลักษณ์ Q 

ของสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

แห่งชาติ ในปี ๒๕๖๓ จังหวัดชุมพรได้จัดการประชุม 
เครอืขา่ยมงัคดุ    โดยมมีติจากทีป่ระชมุกำาหนดมาตรฐาน 

มังค ุด    เพื ่อการประมูลให ้สอดคล้องกับคุณภาพ 

ผลผลิตและความต้องการของตลาด แบ่งออกเป็น 

๕ เกรด ได้แก่ มันใหญ่ มันเล็ก มันลาย ดอก และดำา 

โดยในปีเดียวกันราคาประมูลมังคุดเฉลี่ยจากมังคุด 
ทั้ง ๕ เกรด ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียน

รู้การเกษตรท่ามะพลา อยู่ที่กิโลกรัมละ ๔๗.๘๒ บาท 

สูงกว่าราคาตลาดท่ีราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ ๑๕.๙๔ บาท 

และมูลค่าผลผลิตมังคุดรวมจากการประมูลของกลุ่ม 
๑๔,๘๖๔,๖๔๒ บาท   เทียบกับมูลค่าผลผลิตมังคุดรวมคิด

จากราคาตลาด ๔,๙๕๓,๓๑๘.๕๑ บาท ทำาให้มีส่วนต่าง

เพิ่มขึ้น จำานวน ๙,๙๑๑,๓๒๓.๔๙ บาท (ข้อมูล ณ ปี 
๒๕๖๓) นอกจากนี้ยังลดต้นทุนการผลิต โดยก่อนมีการ

รวมกลุ่มผลิตมังคุดคุณภาพต้นทุนการผลิตของสมาชิก
อยู่ที ่ ๑๒.๙๘ บาทต่อกิโลกรัม หลังมีการรวมกลุ่ม

ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลงเหลือ ๑๐.๗๗ บาท 

ต่อกิโลกรัม มีการจำาหน่ายมังคุดผ่านตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ และมีผู้แทนจำาหน่าย คือ MeZFruit รวมถึง

มีการสร้าง QR Code ตอบโจทย์ Smart Product 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและคู่ค้า “มังคุด

ท่ามะพลา กินได้ทุกลูก” นอกจากนี ้นายสิทธิพงษ์ 
ยังได้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร

ต้นแบบ Smart Farmer อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

หมอดินอาสา อาสาฝนหลวง ประธานศูนย์เรียนรู้การ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพร 
ประธานแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร กรรมการแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ ำาจังหวัดชุมพร กรรมการ

สมาคมไม้ผลจังหวัดชุมพรในตำาแหน่งอุปนายกสมาคม

ไม้ผลจังหวัดชุมพร อีกด้วย



๑๙

ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน

การขยายผลงาน
 ผลงานที่โดดเด่นนอกเหนือจากการรวมกลุ่มการ

ผลิตและจำาหน่ายมังคุดด้วยการประมูลที่สร้างรายได้ 
ให้กับสมาชิกแล้ว ยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการ

ผลิตมังคุดคุณภาพ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และขยายผลงาน 

โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด จำานวน ๖ ฐาน และ
ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรประจำาอำาเภอ แปลงใหญ่มังคุด 
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ของ

กรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 

บ ุคคลท ี ่สนใจ สถาบ ันการศ ึกษา มหาว ิทยาล ัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานราชการ เข้ามา 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน วิจัย ฝึกงานและใช้บริการ 

มีคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน 

ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เข้ามาศึกษาดูงาน การขยาย 
เครือข่ายและรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นศูนย์เครือข่ายการผลิต

มังคุดคุณภาพ และนำาท่ามะพลาโมเดลไปใช้ในอำาเภอ
หลังสวนจำานวน ๑๗ กลุ่ม สมาชิกจำานวน ๑,๓๕๒ ราย 

ในจังหวัดชุมพรจำานวน ๗ กลุ ่ม ได้แก่ อำาเภอ 
เมืองชุมพรจำานวน ๒ กลุ่ม สมาชิกจำานวน ๑๖๓ ราย 
อำาเภอพะโต๊ะ ๕ กลุ่ม สมาชิกจำานวน ๙๒๒ ราย  

รวมสมาชิกทั้งหมดจำานวน ๒,๔๓๗ ราย ในภาคใต้

จำานวน ๔๙ กลุ่ม สมาชิกทั้งหมดจำานวน ๓,๗๐๑ ราย 

และในภาคตะวันออกจำานวน ๔ กลุ่ม สมาชิกทั้งหมด

จำานวน ๒,๕๕๕ ราย อีกทั้งมีการถ่ายทอดผลงานผ่าน
หนังสือพิมพ์ บทความ และสื่อสังคมออนไลน์ อีกด้วย





เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ



นายศักดิ์ดา เขตกลาง
อำาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพทำานา

๒๒

อายุ   ๔๕ ปี
การศึกษา ปริญญาตรี 
สถานภาพ สมรส
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๓๕ บ้านยางโทน หมู่ที่ ๗ 
   ตำาบลเทอดไทย อำาเภอทุ่งเขาหลวง 
   จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท ์ ๐๘๔ ๗๓๔ ๑๘๐๗
อาชีพ   เกษตรกรรม (ทำานา)



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๒๓

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

นายศักดิ์ดา  เขตกลาง เริ่มทำานาตั้งแต่ปี   พ.ศ. 

๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๗ ปี จากพื้นที่ ๒๖ ไร่  
จนปัจจุบันมีพ้ืนท่ี รวม ๓๖ ไร่ (เป็นท่ีของตนเอง ๒๖ ไร่ 

และเป็นนาเช่า ๑๐ ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่นา ๓๕ ไร่ 
ส่วนที่เหลืออีก ๑ ไร่ ที่อยู่อาศัยและไร่นาสวนผสม 

ปลูกข้าวปีละ ๑ ครั้ง (นาปี) แหล่งเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ 

เมล็ดพันธ์ุข้าวร้อยเอ็ดและผลิตเมล็ดพันธ์ุเอาไว้ใช้เอง 
“ผลิตข้าวอินทรีย์ ปรับใช้เทคโนโลยีเพื ่อลดต้นทุน 

การผลิต มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว โดยใช้ 
กลยุทธ์ตลาดนำาการผลิต มีการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 



๒๔

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเป็น  

ผู้นำาและเสียสละ” มีบุตร ๒ คน คนที่ ๑ กำาลังศึกษาที่

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคนที ่ ๒ กำาลังศึกษาที ่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการควบคุมการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจะเป็น 

ผู้สืบทอดการทำานาต่อไป
การใช้ เทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาของ

เกษตรกร ดังนี้

- เจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้น้ำาในช่วงฝนทิ้งช่วง
- ปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง เครื่อง

โรยข้าวงอก และปลูกข้าวแบบประณีตด้วยการปักดำา  
ช่วยลดปริมาณเมล็ดพันธ์ุและลดการระบาดของ     

ศัตรูข้าว

- ให้น้ำา ร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำาหมักจุลินทรีย์ 

ในแปลงนา ช่วยประหยัดแรงงานและเวลา

- ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ำาหมักจุลินทรีย์

หน่อกล้วย ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
- ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโคร 

เดอร์มา ทดแทนการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูข้าว

- สำารวจโรคแมลงในแปลงนาข้าวอยู่เสมอ      
ไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดโรคแมลง

- ใช้ Application ในการสืบค้นข้อมูลและ

การทำานา เช่น MOAC App, Protect Plant, Rice 
pest Monitoring เป็นต้น



๒๕

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

- ไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว
- ปลูกปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วลาย ถั่ว

อัญชัน และแหนแดง เพื่อปรับปรุงบำารุงดิน
- ทำาการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ ปลูก

กล้วย มะละกอ อินทผาลัม ข่า ตะไคร้ เลี้ยงปลา 
เลี้ยงโค และเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อบริโภคและจำาหน่าย  

เพิ่มรายได้

- จัดทำาบัญชีครัวเรือน เพื ่อให้ทราบต้นทุน 

การผลิตและใช้ในการวางแผนการทำานาในฤดูต่อไป
- ใช้เครื่องคัดทำาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เพื่อคัด

แยกสิ่งเจือปน

- แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว ได้แก่ ข้าว

บรรจุถุงแบบสุญญากาศ ข้าวเกรียบ แป้งข้าว และ 

ข้าวมงคล



๒๖

ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ

การผลิตข้าวตามมาตรฐาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จาก

กรมการข้าว
ผลผลิตต่อไร่

- ผลผลิตเฉลี่ย ๕๐๐ กก./ไร่ (ความชื้น ๑๕ %) 

พันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕

- ผลผลิตเฉลี่ยชุมชนประมาณ ๔๕๐ กก./ไร่
- ผลผลิตเฉล่ียของจังหวัดร้อยเอ็ด ๓๕๓ กก./ไร่



๒๗

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด

- ผลิตข้าวพันธ ุ ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ กข ๖      
ข้าวเหนียวลืมผัว กข ๘๓ ทับทิมชุมแพ และไรซ์เบอร์รี่

- แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว ได้แก่ ข้าว

บรรจุถุงแบบสุญญากาศ ข้าวเกรียบ แป้งข้าว และ 

ข้าวมงคล
- เป็นแปลงสำารองเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และมีแผนจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ในอนาคต
- เพิ่มรายได้และมูลค่าด้วยการค้าออนไลน์

- สร้างแบรนด์ “ฟาร์มยางโทน”

การเผยแพร่ขยายผลให้แก่ส่วนรวม

- เป็นวิทยากรเก่ียวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
การปลูกข้าวแบบประณีต การผลิตจุลินทรีย์น้ำาหมัก 

ชีวภาพ การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโค         

เดอร์มา การใช้แหนแดง การปลูกผักกางมุ้ง และ

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ขยายผลสู่ เกษตรกรในพื้นที่ ใ ห้ผลิตข้าว

คุณภาพและข้าวอินทรีย์ จำานวน ๙ กลุ่ม พื้นที่รวม 

๒,๓๐๙ ไร่



๒๘

ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

ผู้นำาด้านการเกษตร
- ประธานนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนฟาร์ม

ยางโทน

-  ประธานแปลงใหญ่อำาเภอทุ่งเขาหลวง

-  กรรมการแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด
-  Smart farmer ต้นแบบ

-  รองประธาน Smart farmer จังหวัดร้อยเอ็ด
- ที่ปรึกษา Young smart farmer จังหวัด

ร้อยเอ็ด

-  ปราชญ์ด้านการทำาเกษตรเชิงพื้นที่  
-  ปราชญ์ด้านการขยายพันธุ์พืช

-  ปราชญ์ด้านการทำาจุลินทรีย์น้ำาหมัก
- ผู้นำาเครือข่ายภาคประชาชนด้านการเลิกใช้

สารเคมีในการผลิต

ผู้นำาด้านอื่น ๆ
-  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านยางโทน 

- ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำาเภอ      
ทุ่งเขาหลวง

การทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม

- เสียสละพื้นที่ของตนเองเป็นที่ตั้งกลุ่มฯและ
เป็นศูนย์เรียนรู้

- เป็นวิทยากรและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ

เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

ความสามารถในการสื่อสาร
- สามารถสื่อสารและทำาความเข้าใจกับบุคคล

อื่นได้เป็นอย่างดี

บุคลิกภาพและจริยธรรม
- บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

- มีความเป็นผู้นำาและเป็นผู้ที่ เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม



๒๙

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงบำารุงดิน

- ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ำาหมักจุลินทรีย์

หน่อกล้วย ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
- ปลูกปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วลาย ถั่ว

อัญชัน และแหนแดง เพื่อปรับปรุงบำารุงดิน

การป้องกันและรักษาหน้าดิน
- ไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว

- คลุมดินด้วยการนำาเอาวัสดุมาปกคลุมไว้บน
ดินเพื่อรักษาความชื้น และลดการไหลบ่าของน้ำา และ 

ปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว และหญ้า เป็นต้น

- ปลูกพืชตามแนวระดับ เพื่อลดการพังทลาย

ของดิน

การป้องกันและกำาจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน
- ปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง เครื่อง

โรยข้าวงอก และปลูกข้าวแบบประณีตด้วยการปักดำา  

ช่วยลดการระบาดของศัตรูข้าว

- สำารวจโรคแมลงในแปลงนาข้าวอยู่เสมอ      
ไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดโรคแมลง

- ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโคร      
เดอร์มา ทดแทนการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูข้าว



นายยงยุทธ ศรีจินดา
อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร

อาชีพทำาสวน

๓๐

อายุ   ๕๒ ปี
การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
สถานภาพ สมรส
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำาบลหนองนกไข่ 
   อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร
โทรศัพท์  ๐๘๑ ๖๙๔ ๒๗๗๕
อาชีพ   เกษตรกรรม (สวนกล้วยไม้)



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๓๑

คว�มคิดริเริ่มและคว�มพย�ย�มฟันฝ่�
อุปสรรคในก�รสร้�งผลง�น

ผลง�นดีเด่น

 เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้มืออาชีพ พัฒนาเป็น 
นักธุรกิจเกษตรและผู้ส่งออกกล้วยไม้ เมื่อปี ๒๕๒๖ 
ครอบครัวได้ทดลองปลูกกล้วยไม้คร้ังแรกพันธ์ุปอมปาดัวร์ 
จำานวน ๑ งาน นายยงยุทธ ศรีจินดา มีความชอบ
กล้วยไม้จึงมีความคิดจะประกอบอาชีพเกษตรกร จึงได้
สมัครเป็นยุวเกษตรกร เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การเกษตร ต่อมาในปี ๒๕๓๐ เริ่มผลิตและทำาการ
ตลาดในนามของตนเอง ในปี ๒๕๓๕ ได้รับคัดเลือกเป็น
เกษตรกรที่มีผลงานการปลูกกล้วยไม้ดีเด่น ไปแสดง
ผลงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต่อจากนั้นได้มีลูกค้าชาว 
ญ่ีปุ่นมาเจรจาธุรกิจ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมการขยายตลาดส่งออก 
ไปยังต่างประเทศ แต่หลังจากส่งออกกล้วยไม้ไป 
ประเทศญี่ปุ ่นเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ ่น ลูกค้า 
ไม ่ช ำาระเง ินจ ึงท ำาให ้ขาดทุน ๓ ล้านบาท ทำาให ้ 
มองเห็นว่ากล้วยไม้เป็นพืชที่มีมูลค่าสูง มีศักยภาพใน
การสร้างรายได้สูง จึงเรียนรู้การธุรกิจส่งออกพร้อม
กับพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตควบคู่ไปด้วย ต่อจากนั้น
ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเน่ืองปัจจุบันมีพื้นที่
ปลูก จำานวน ๕๐ ไร่ มีการสร้างเครือข่ายโดยมีการ
รับซื้อผลผลิตจากญาติและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง    
ในปี ๒๕๔๐ เริ่มต้นทำาธุรกิจ OEM และเริ่มสร้าง 
ตราสินค้าชื่อว่า “ศรีจินดาออร์คิด” ทำาให้สามารถ
จำาหน่ายได้ราคาที ่ส ูงขึ ้น ต่อมาได้เปลี ่ยนชื ่อเป็น 
“ดรีมฟลาวเวอร์ (Dream Flower)” เพื่อให้ลูกค้าต่าง

ประเทศจดจำาง่ายขึ้น ในปี ๒๕๔๙ จดทะเบียนธุรกิจ
ในนามบริษัท ดรีม ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำากัด อีกทั้งมีการพัฒนาการผลิตมาตรฐานการผลิต
กล้วยไม้อย่างต่อเนื่อง จนได้การรับรองมาตรฐานการ
ผลิต GAP และมาตรฐานโรงรม GMP และมาตรฐาน 
ต่าง ๆ ในการส่งออกของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีการ
พัฒนาการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการ
สร้างความมั่นคงทางธุรกิจด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางการ
ค้าร่วมกับบริษัท Haruta Flower Co., Ltd.
 ๑. การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  นำามาใช ้
พัฒนาการเกษตรของตนเองในการเพิ่มผลผลิต        
ลดต้นทุน สร้างรายได้
  ๑) มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ จำานวน ๒     
สายพันธ์ุ ได้แก่ สายพันธุ์ Dream Pink มีกลีบดอก
ขาวอมชมพู/ชมพูอ่อน และสายพันธุ์ Lovely Pink  
มีกลีบดอกสีอมชมพูขอบระบายขาว กลีบและก้านช่อ 
มีความแข็งแรงเหมาะใช้ทำาบูเก้ และมีการอนุรักษ์
กล้วยไม้สายพันธุ์ดีเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น



๓๒

 ๒) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว คิดค้นกระบอก

ชะลอชรา มีการดัดแปลงอุปกรณ์แช่กล้วยไม้โดยใช้
ท่อพีวีซีเชื่อมติดกับถาดด้วยซิลิโคน ทำาให้สามารถแช่

กล้วยไม้ในแนวตั้งลดการช้ำาจากการกดทับของกล้วยไม้ 

ลดปริมาณการใช้น้ำายาลง ๕ เท่า และสามารถยืดอายุ

กล้วยไม้ได้นานถึง ๓ เท่าจากสภาพปกติ
 ๓) มีการคิดค้นสูตรน้ำายายืดอายุกล้วยไม้เฉพาะ

ของตนเอง และใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการผสม

น้ำายาแทนการใช้แรงงานคนเพื่อลดความผิดพลาด 
ในการผสมน้ำายา

 ๔) มีห้องควบคุมอุณหภูมิที่ ๒๔ องศาเซลเซียส 
เพ่ือลดการคายน้ำาของกล้วยไม้ระหว่างการแช่น้ำายา 

  

 ๕) คิดค้นเครื่องบรรจุอาหารหลอดด้วยระบบ
สุญญากาศ โดยใช้คอมเพรสเซอร์แอร์เก่าดูดอากาศ 

ในถังสแตนเลสให้เป็นสุญญากาศ สามารถบรรจุ
อาหารลงในหลอด จำานวน ๑,๐๐๐ หลอด ภายในเวลา         

๕ นาที ซึ่งประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงานคน และ     
มีความสม่ำาเสมอเท่ากันทุกหลอด

 ๖) มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เป็นผู้ส่งออกรายแรกของ

ประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ Thailand 
Best เนื่องจากเป็นคณะทำางานที่พัฒนาตราสัญลักษณ์ 
Thailand Best ของกระทรวงพาณิชย์

 ๗) เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาห้องรมยาคอนกรีตโดย

ใช้สีชนิดพิเศษเพ่ือป้องกันการร่ัวซึมของเมทิลโบรไมด์ 

แทนการใช้กระโจมรมยาพลาสติก ซึ ่งเป ็นห้อง 

ที่มีประสิทธิภาพดีจึงเป็นห้องต้นแบบในการยกร่าง
มาตรฐานห้องรมเมทิลโบรไมด์กล้วยไม้  ได้รับการ 

รับรองมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีสำาหรับโรงรมเมทิล
โบรไมด์ (Good Fumigation Practices) จาก       

กรมวิชาการเกษตร

 ๒. การนำาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
กับพื้นที่และไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม

  ๑) มีการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้  
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำา สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง

ร้อยละ ๓๐ – ๔๐ ทำาให้ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 

๑๐ - ๒๐  

  ๒) มีการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อลด
การใช้สารเคมีและป้องกันโรค
  ๓) มีส่วนร่วมกับกลุ่มในการคิดค้นใช้อิฐบล็อก

เป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว

  ๔) มีการพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้อย่าง 

ต่อเน่ือง     จากเดิมทำาด้วยไม้บงกับไม้ไผ่มุงด้วยทางมะพร้าว 

ยืดอายุและเป็นการชะลอการบานของดอก



๓๓

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ปัจจุบันโรงเรือนทำาด้วยเสาคอนกรีต มีโต๊ะปลูก และ

มุงหลังคาด้วยสแลนพลาสติก
  ๕) มีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 

มีห้องเย็นเก็บผลผลิตเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุ

ของกล้วยไม้ มีระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ๑๕ องศา

เซลเซียส มีระบบ GPS สามารถตรวจสอบเส้นทาง
และมีแถบวัดอุณหภูมิสามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้

ตลอดช่วงเวลาที่ขนส่งสินค้าจนถึงปลายทาง

 ๓. การแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านพื้นที่     
ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

การเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ๑) ด้านพื ้นที ่ มีการเฝ้าระวังน้ ำาเค็มรุก 

เนื ่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีพื ้นที ่ต ิดทะเล ซึ ่ง 

ปรากฏการณ์น้ำาขึ้นนำาลงมีผลต่อค่าความเค็มในแม่น้ำา
ท่าจีนและคลองต่าง ๆ  ที่เป็นแหล่งน้ำาสำาหรับทำาการ 

เกษตร จึงมีการวัดค่าความเค็มเพื่อเฝ้าระวังประตูน้ำา 
ที่ต้องเปิด - ปิด ป้องกันน้ำาเค็มไม่ให้เข้าคลองชุมชน

  ๒) ด้านวิชาการเกษตร การพัฒนาวิชาการ
และเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างต่อเน่ืองทั้งของ

ภาครัฐและเอกชน และมีการศึกษาทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชนิดน้ำา ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำากัด  

มีการจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เลือกใช้พันธุ์
ต้านทาน มีการสำารวจแมลงศัตรูพืช และมีการจัดการ
อย่างเหมาะสม มีการดูแลรักษา จัดการปุ๋ยและน้ำา

อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ มีการใช้สารชีวภัณฑ์

ร่วมกับการใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิชาการและ

เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาแทน

สารเคมีในช่วงฤดูหนาว ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียกำาจัด
แมลงศัตรูพืช ใช้กับดักกาวฟีโรโมนล่อแมลง

  ๓) ด้านเศรษฐกิจ มีการวางแผนการผลิต  

การตลาดอย่างมีระบบเพื่อให้กล้วยไม้ขายได้ทุกดอก 

ไม่เหลือทิ ้ง มีการลดต้นทุนการผลิตโดยการรวม 
กลุ่มสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มแปลงใหญ่ในการซื้อปุ๋ยเคมี 

และสารเคมี มีการเพิ่มมูลค่าดอกกล้วยไม้ที่ร่วงมาร้อย

เป็นพวงมาลัยจำาหน่าย ราคา ๕๐ – ๒,๐๐๐ บาท        
มีการสร้างแบรนด์และสร้างความน่าเชื่อถือด้าน   

การตลาด ขยายตลาดกล้วยไม้แบบครบวงจรทั้งใน 
และต่างประเทศ

  ๔) ด้านสังคม การเมือง ปฏิบัติตนเป็น 

พลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
ผู้ปลูกกล้วยไม้เป็นสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย 

จำากัด สนับสนุนการรวมกลุ ่มแปลงใหญ่ ใช้หลัก 
ประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาในกลุ่ม 

  ๕) ด้านสิ ่งแวดล้อม มีการปฏิบ ัต ิทาง 
การเกษตรที่ดีสำาหรับพืชอาหาร มีการเฝ้าระวัง ตรวจ

ประเมินแปลง มีการรักษาความช้ืนหน้าดิน โดยการขังน้ำา 

ในท้องร่องในช่วงแล้ง เพื่อลดอุณหภูมิในสวน ลดผล 

กระทบจากอุณหภูมิที ่สูงขึ ้น ลดการใช้สารเคมีโดย
การใช้สารชีวภัณฑ์ นำาเศษวัสดุปลูก (กาบมะพร้าว) 
ที ่เสื ่อมสภาพแจก หรือจำาหน่ายให้กลุ ่มเกษตรกร 

แปลงใหญ่ไม้ผลในจังหวัดสมุทรสาคร



๓๔

ผลง�นและคว�มสำ�เร็จของผลง�นทั้งด้�น
ปริม�ณและคุณภ�พ ตลอดจนระยะเวล� 
ที่ปฏิบัติง�นและคว�มยั่งยืนในอ�ชีพ
 ๑. ผลงาน 

 ๑) ผลผลิตต่อไร่ ปี ๒๕๖๐ ผลผลิตเฉล่ีย ๔,๑๓๕ 
กก./ไร่ (ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ ๒,๑๕๗ กก./ไร่)      

ปี ๒๕๖๑ ผลผลิตเฉลี่ย ๔,๐๘๒ กก./ไร่ (ผลผลิตเฉลี่ย
ของประเทศ ๒,๒๒๖ กก./ไร่) ปี ๒๕๖๒ ผลผลิตเฉลี่ย 

๔,๓๘๗ กก./ไร่ (ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ ๒,๒๖๗ 

กก./ไร่)
 ๒) มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดท่ีดี 

ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำาหรับพืชอาหาร ได้รับการรับรอง 

หลักปฏิบัติที่ดีสำาหรับโรงรมเมทิลโบรไมด์ จากกรม 

วิชาการเกษตร มีการบริหารจัดการการผลิตมีการ 
ทำาปฏิทินการปลูกพืช แบ่งพื้นที่ปลูกเป็น ๔ โซน (ปีที่  

๑ – ๔) เพื่อให้มีผลผลิตสม่ำาเสมอและต่อเนื่องตลอดปี 
มีการบริหารจัดการด้านการตลาด มีการแบ่งสัดส่วน
การรับซื้อผลผลิต ดังนี้ ผลผลิตในสวนตนเองร้อยละ ๖๐ 

และมีการรับซื้อผลผลิต ของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 
กล้วยไม้ตำาบลหนองนกไข่ ร้อยละ ๓๐ และกลุ ่ม

เครือข่ายร้อยละ ๑๐ เพื่อลดความเสี่ยงของปริมาณ
ผลผลิตหากเกิดภัยพิบัติ มีการจำาหน่ายผลผลิตหลาย 
ร ู ป แบบใ นตล าดท ี ่ แ ต กต ่ า ง ก ั น  ท ั ้ ง ใ น แล ะ 

ต่างประเทศ เช่น จำาหน่ายแบบ Pre sale ประมูลราคา 
ตลาดออนไลน์ จ ำาหน่ายหน้าร ้าน ร ้านค้าในชุมชน  

ห้างคิงส์พาวเวอร์ และห้างชั้นนำาในประเทศ มีการ

สร้างตราสินค้า “ดรีมฟลาวเวอร์” ให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
และต่างประเทศ 

 ๓) ทุนและรายได้ (ย้อนหลัง ๓ ปี)
  จากสวนกล้วยไม้ ปี ๒๕๖๐ รายได้เฉล่ียต่อไร่ :  
๔๘๐,๐๐๐ บาท ต้นทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่ ๙๘,๑๐๐ บาท 
กำาไรเฉลี่ยต่อไร่ ๓๘๑,๙๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ รายได ้
เฉลี ่ยต่อไร่ ๔๔๒,๐๐๐ บาท ต้นทุนการผลิตเฉลี ่ย 
ต่อไร่ ๑๐๐,๑๐๐ บาท กำาไรเฉลี่ยต่อไร่ ๓๔๑,๙๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๒ รายได้เฉลี่ยต่อไร่ ๕๐๔,๐๐๐ บาท ต้นทุน
การผลิตเฉลี่ยต่อไร่ : ๙๖,๑๐๐ บาท กำาไรเฉลี่ยต่อไร่          
: ๔๐๗,๙๐๐ บาท
  จากบริษัทดรีมฟลาวเวอร์ ปี ๒๕๖๐ รายได้ 
๒๗,๐๘๖,๕๑๓.๙๐ บาท ต้นทุน ๒๕,๙๔๑,๕๒๓.๖๒ บาท 
ก ำาไร ๑,๐๕๙,๔๖๗.๘๕ บาท ป ี ๒๕๖๑ รายได ้ 
๒๗,๙๘๒,๕๔๔.๐๖ บาท ต้นทุน ๒๖,๕๓๔,๐๗๔.๗๒ บาท 
กำาไร ๑,๒๖๕,๘๒๘๔๕๐ บาท ปี ๒๕๖๒ รายได้ 
๔๒,๔๗๖,๐๐๗.๑๑ บาท ต้นทุน ๓๙,๗๒๔,๑๒๔.๗๒ บาท 
กำาไร ๒,๑๙๐,๔๑๒.๘๘ บาท



๓๕

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

 ๔) การใช้ เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ 

การผลิต
  มีการใช้พันธ์ุที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการ

ของตลาด ใช้วัสดุปลูก ระยะปลูกให้มีความเหมาะสมกับ

พันธุ ์เพื ่อลดต้นทุนและเพิ ่มผลผลิต มีการผลิตที ่ได้ 
มาตรฐาน GAP มีการดูแลรักษาที ่เหมาะสมถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ มีการจัดการหลังการเก็บเกี ่ยว 

โดยมีการคิดค้นและประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุ 
การเก็บเกี่ยว และลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้
เคร ื ่องมือผสมน้ ำายายืดอายุ กระบอกชะลอชรา

การควบคุม อุณหภูมิ   เคร่ืองมือบรรจุอาหารหลอด ห้องรมยา 

มาตรฐาน GMP มีการขนส่งที ่ม ีควบคุมอุณหภูมิ 

เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตจนถึงปลายทาง มีการ 
สร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีการเชื่อมโยงกับ

ตลาดรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๒. ความยั่งยืนในอาชีพ

  พื ้นที ่ท ำาการเกษตรเป็นของตนเอง และ 
มีโฉนดถูกต้องตามกฎหมาย มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกอย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก จำานวน ๕๐ ไร่ (พื้นที่

ตนเอง ๓๘ ไร่ พื้นที่เช่า ๑๒ ไร่) มีการขยายตลาด

กล้วยไม้สู่ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ สร้างรายได้ที่มั ่นคง
ให้ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ มีการขยาย 

สายพันธุ ์ให้มีความหลากหลาย จำาหน่ายกล้วยไม้

ตัดดอกมากกว่า ๑๐ สายพันธุ์ มีการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิต โดยนำาดอกกล้วยไม้ที่ร่วงมาร้อยพวงมาลัย  

มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการทำาพวงมาลัย มีการ
ขยายธุรกิจในด้านอื่น ๆ เช่น การตกแต่งสถานที่ใน

สนามบินระหว่างประเทศ ๕ แห่ง ในประเทศไทย และ

การจำาหน่ายกล้วยไม้กระถาง มีทายาทสืบทอดการ 
ทำาการเกษตร คือ บุตรชาย ปัจจุบันเป็นเกษตรกร 

รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
 ๓. การขยายผล 

  เป็นสถานที่อบรม ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน 
และฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

เป็นสถานที่ศึกษาทดลองด้านวิชาการทั้งจากหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

สินค้าเกษตร (เครือข่าย) ด้านไม้ดอกไม้ประดับ เป็น 
วิทยากรให้ความรู้ เรื่องการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ 
เพื่อการส่งออก มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่ม 

คลัสเตอร์กล้วยไม้



๓๖

คว�มเป็นผู้นำ�และก�รเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้�นต่�ง ๆ
 ๑. เป็นผู้ นำ าอย่างเป็นทางการและไม่ เป็น

ทางการ ได้แก่ เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้ประกอบการ 
กล้วยไม้ไทย จำากัด คณะกรรมการด้านการตลาด
แปลงใหญ่กล้วยไม้หนองนกไข่ อำาเภอกระทุ ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

เกษตรกรต้นแบบ สาขาไม้ดอก เกษตรกรต้นแบบ 

สาขาบัญชีฟาร์ม คณะกรรมการกลุ ่มผู ้ใช้น้ ำา อำาเภอ
กระทุ ่มแบน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเร ียน 

ว ัดหนองนกไข ่  คณะกรรมการว ัดหนองนกไข ่  
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการแผนพัฒนาตำาบล 
 ๒. การทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ได้แก่ บริจาค

กล้วยไม้ให้วัดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และงานปิดทอง

ประจำาป ี มอบกล้วยไม้ให ้หน่วยงานและองค์กร 

ในการจัดงาน ได้แก่ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย 

จำากัด ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) นำาผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ในนามแปลงใหญ่

กล้วยไม้หนองนกไข่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เป็นประจำา
ทุกปี เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ ได้เรียนรู้ และนำา

ไปปฏิบัติ เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 

Smart Farmer) กับ “สวนปาณิสรา”นำาดอกกล้วยไม้
ต ่อยอดเป ็นผล ิตภ ัณฑ ์ “ดอกกล ้วยไม ้อบแห ้ง”  

การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ การปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการ
สนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

อำาเภอกระทุ่มแบน 
 ๓. ความสามารถในการสื่อสารและทำาความ

เข้าใจ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเป็น

แหล่งศึกษาดูงาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร 
และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

เข้าร่วมเวทีเสวนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
มีทักษะการสื่อสารได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ ่น เป็นอย่างดี มีความ
เป็นผู้นำา สามารถนำาเสนอข้อมูลและผลงาน ในเวที      

ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน เป็นผู้รับฟังที่ดี รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งพนักงานในสวนกล้วยไม้

และบริษัท แนะนำาให้คำาปรึกษา ในเรื่องการเกษตรและ
เรื่องอื่น ๆ 
 ๔. บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีจริยธรรม 

เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างแก่บุคคล

ทั่วไป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด
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ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

พวงมาลัยดอกกล้วยไม้ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำา
ปี ๒๕๖๑ รางวัลเกษตรกรดีเด่น ด้านกล้วยไม้ส่งออก 

เนื่องในงาน ๑๑๑ ปี การสถาปนากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร (ปี ๒๕๔๖) รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด

กล้วยไม้ตัดดอก พร้อมบรรจุหีบห่อ เพื่อการส่งออก 
งานมหกรรมเกษตร (ปี ๒๕๔๓) รางวัลผู ้นำาอาชีพ

ก้าวหน้าดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น กระทรวงมหาดไทย (ปี ๒๕๔๒) และ 

รางวัลชนะเลิศยอดเยี ่ยมเกียรติคุณดีเด่น ประเภท 

ผู้จำาหน่ายและส่งออกช่อกล้วยไม้ จัดโดยคณะกรรมการ 

บริหารกองบรรณาธิการและฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์
ส่วนกลาง (ปี ๒๕๓๘)

 ที่ตั้งแปลงมีเอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย     
มีการลดการใช้ปุ ๋ยเคมี โดยใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ ำา        

มีการป้องกันกำาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การ
ใช้พันธุ์ต้านทานโรค การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแทน

สารเคมีในช่วงฤดูหนาว การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียกำาจัด
แมลงศัตรู การใช้กับดักกาวฟีโรโมนล่อแมลง มีการใช้

สารเคมีและกำาจัดสารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการและ

เหมาะสมกับพื้นที่ มีการรักษาความชื้นหน้าดิน และ
ลดอุณหภูมิในสวน โดยการขังน้ำาในท้องร่องในช่วง     

มีการจัดการที่อยู่อาศัย แยกบริเวณกับกิจกรรมการ 
ปลูกพืชกันอย่างชัดเจนและมีห้องเก็บอุปกรณ์และสาร

เคมีที่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ

หลักเกณฑ์ GAP การนำาวัสดุเหลือใช้ (กาบมะพร้าว) 
ที่เสื่อมสภาพแล้ว มาทำาปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดิน และ

แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรไม้ผล



นายสุทธิ ที่หมาย
อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

อาชีพทำาไร่

๓๘

อายุ       ๕๗ ปี
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานภาพ สมรสกับนางวรรณา ที่หมาย
         บุตร ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน
ที่อยู ่   บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๗ ตำาบลสำานักท้อน
        อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์  ๐๘๑ ๙๓๕ ๕๓๗๐
อาชีพ    เกษตรกรรม (ทำาไร่สับปะรด)



เกษตรกรดีเด่น
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๓๙

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

	 พื้นที่ปลูกสภาพดินเสื่อมโทรม	ขาดความอุดม 
สมบูรณ์เนื่องจากปลูกมาเป็นเวลานานโดยการไถปั่นตอ

และใบที่เหลือในแปลงสับปะรดแล้วไถกลบ	ใช้ความรู้ 

และประสบการณ์ที่ปลูกสับปะรดมาเป็นเวลานาน 

ในการบังคับดอกให้ออกผลพร้อมกันทั้งแปลง		
	 การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเครื่องจักรได้อย่าง

เหมาะสม	เช่น	ถังดับเพลิงเก่ามาใช้ให้น้ำาในไร่สับปะรด 



๔๐

	 การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน	ใช้ปุ๋ยน้ำาหมัก 

จากเปลือกสับปะรดสูตรที่คิดค้นเอง	ส่งผลให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	๗	ตัน/ไร่	และผลผลิตได้รับรองคุณภาพ

มาตรฐาน	GAP	

	 ผู้นำาในการส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธ์ุทอง

ระยอง	 (สินค้า	GI)	 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด 
สินค้าสับปะรด

	 คิดค้นในการนำาสับปะรดที่ตกเกรด	 มาแปรรูป 

ทำาน้ำาสับปะรดวุ้นมะพร้าว	เพิ่มมูลค่าสินค้า
	 บริหารจัดการแปลงปลูกให้มีผลผลิตออกสู่

ตลาดทั ้งปี	 และมีการบริหารจัดการผลผลิตแบบ 
ครบวงจร

 การเริ่มต้นอาชีพทำาไร่

	 เดิมครอบครัวปลูกอ้อยและมันสำาปะหลังเป็น
หลักได้ช่วยครอบครัวทำาไร่มาตั้งแต่เด็ก		พ.ศ.	๒๕๓๗

ได้มีโรงงานสับปะรดมาตั้งในพื้นที่	 อำาเภอนิคมพัฒนา 

	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	การทำาไร่สับปะรด

	 ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมและประการณ์จาก

การประกอบอาชีพทำาไร่สับปะรดมา	๒๖	ปี	นำามา			
บริหารจัดการแปลงปลูกสับปะรด	โดย
	 ๑.	การปรับสภาพพื้นที่ และโครงสร้ างดิน						

โดยการป่ันตอสับปะรด/เศษที่เหลือจากการเก็บเก่ียว	

แล้วไถกลบ	

ซึ ่งเป็นพื ้นที ่ใกล้เคียง	จึงได้เร ิ ่มต้นปลูกสับปะรด 

เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย	 สามารถจำาหน่าย
ผลผลิตได้หลายทางทั้งผลสด	 เข้าโรงงาน	 หรือนำามา

แปรรูป	มีตลาดรองรับที่แน่นอน



๔๑

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

	 ๖.	ผลผลิตได้ร ับรองมาตรฐาน	 GAP	 และ 

มีการจัดการผลผลิตได้ครบวงจร	ร้อยละ	๑๔	%	ขาย			
ผลสด	๘๐%	ส่งโรงงาน	๖%	ตกเกรด	(แปรรูป)

	 ๗.	ผลผลิตที่ตกเกรดนำามาแปรรูปสร้างมูลค่า	

	 ๘.	เกษตรกรต้นแบบในการนำาความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่	ๆ 	มาทดลอง	ได้แก่	การนำาร่องปลูก 
สับปะรดพันธุ์ทองระยอง			

	 การนำาเทคโนโลยีมาใช้

	 ๑.	ปรับโครงสร้างดินโดยไถระเบิดดินดานและ			
ปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในการปลูกสับปะรด	

	 ๒.	นำาถังดับเพลิงเก่ามาประยุกต์ใช้ในการให้น้ำา 
สับประรดที่มีประสิทธิภาพมาก

	 ๒.	ยก ร่ อ งปลู ก สั บ ป ะ รดต ามแนว ร ะ ดั บ											

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายดิน	

	 ๓.	นำาความรู้ทางวิชาการมาใช้ในขั้นตอนการ

ปลูกสับปะรด	เช่น	การคัดหน่อพันธุ์	ขนาดหน่อเท่ากัน	
หน่อสดหักจากไร่ไม่เกิน	๑๕	วัน	การบังคับผลสับปะรด

ให้ออกพร้อมกันทั้งแปลงจะให้น้ำาก่อนการบังคับ	๑	วัน	 
ตลอดจนเทคนิคการคลุมผลด้วยฟางหรือตาข่าย 

พรางแสง	เพื่อป้องกันการเผาไหม้จากแสงแดด
	 ๔.	ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ร่วมกับปุ๋ยน้ำาหมักจาก

เปลือกสับปะรด

	 ๕.	ประยุกต์ใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และการใช้งาน



๔๒

	 ๓.	ใช้รถไถปั่นต้นตอ/ใบสับปะรดที่เหลือจาก			

การเก็บเกี่ยว	แล้วไถกลบเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
	 ๔.	ผสมปุ ๋ยใช้เอง			และปุ ๋ยน้ ำาหมักจากเปลือก 

สับปะรดวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปทำาให้ผลผลิต 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	๗	ตัน/ไร่

	 ๕.	ออกแบบดัดแปลงรถไถขนาดเล็กกำาจัด
วัชพืชในแปลงสับปะรด

	 ๖.	ประยุกต์ใช้เคร่ืองจักรในการเก็บเก่ียวและ

ขนส่งผลผลิตในแปลงปลูก
	 การแก้ไขปัญหา

	 ๑.	ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์	มีโรค 
และแมลงศัตรูระบาด	 แก้ไขโดยปั่นต้นตอและไถกลบ

เพื่อปรับปรุงบำารุงดิน

	 ๒.	ประยุกต์ใช้รถไถเล็กที่ออกแบบให้เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่	และแรงงานคนในการกำาจัดวัชพืชใส่ปุ๋ย
แทนการใช้สารเคมี

	 ๓.	ศึกษาเรียนรู้และทดลองพันธุ์สับปะรดใหม่	ๆ	

ได้แก่	ทองระยอง	สินค้า	(GI)	เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ

ตลาดแก่ผู้บริโภค
 การขยายผลต่อยอด

	 -	 Smart	 Farmer	 ต้นแบบถ่ายทอดความรู้

ให้กับเกษตรกรในชุมชนในการผลิตสับปะรดคุณภาพทั้ง
กระบวนการ



๔๓

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

	 ศึกษาและทดลองปลูกสับปะรดพันธุ์ทองระยอง	
(สินค้า	GI)	สร้างโอกาสทางการตลาดและเป็นสินค้า 

ตัวอย่างให้กับเกษตรในพื้นที่

 ลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มผลผลิต	
	 ๑.	ใช้ปุ๋ยน้ำาหมักจากเปลือกสับปะรด/ปุ๋ยสั่งตัด

	 ๒.	ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ	๗	ตัน/ไร่
	 ๓.	สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปจากผลผลิต			

ที่ตกเกรด

ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ



๔๔

ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ
	 -	 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ		

กรมส่งเสริมการเกษตร
	 -	 ทำาอาชีพไร่สับปะรด	มาอย่างต่อเนื่อง	เป็น

เวลา	๒๖	ปี	
	 -	 มีรายได้จากการทำาไร่สับปะรดเฉลี่ย	 ปีละ	 

๑,๙๕๓,๓๗๕	บาท

	 -	 รายได้จากน้ ำาสับปะรดวุ ้นมะพร้าว	 ปีละ 
๑,๐๘๐,๐๐๐	บาท	

	 -	 มีทรัพย์สิน/อุปกรณ์ทางการเกษตรจากการ
ทำาไร่สับปะรด

	 -	 ผลิตน้ำาสับปะรดใส่วุ ้นมะพร้าว	ได้	๑,๐๐๐	

–	๓,๐๐๐	กระป๋อง/วัน	
	 -	 มีพื้นที่ปลูกสับปะรด	รวม	๔๕	ไร่



๔๕

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 -	 พื้นที่ปลูกสับปะรดของเกษตรกรไม่อยู่ในเขต

ป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามของทางราชการ

	 -	 มีการอนุรักษ์ดินและน้ำาโดยการยกร่องปลูก

สับปะรดตามแนวระดับความลาดเทเพื่อป้องกันการ
ชะล้างหน้าดิน	เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยการปั่นต้น 
และใบสับปะรดที่เหลือในแปลงแล้วไถกลบ	การปลูก 

พืชหมุนเวียนระหว่างสับปะรดกับมันสำาปะหลัง	เพื่อลด

การระบาดของโรคและแมลง	



นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์
อำ�เภอพบพระ จังหวัดต�ก

อ�ชีพไร่น�สวนผสม

๔๖

อายุ   ๕๖ ปี
การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและ
   รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
   จังหวัดต�ก
สถานภาพ สมรส
ที่อยู่   บ้านเลขท่ี ๓/๓๗ หมู่ท่ี ๗ ตำาบลรวมไทยพัฒนา
   อำ�เภอพบพระ จังหวัดต�ก
โทรศัพท์	 ๐๘๑ ๐๓๘ ๐๕๙๙
อาชีพ  เกษตรกรรม (เกษตรผสมผส�น)



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๔๗

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

 แนวคิด / คติประจำ�ใจ

	 แนวคิด	:	“คนพื้นราบชอบพูดว่าคนม้ง	คนดอย	
ชอบตัดไม้ทำาลายป่า	ปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 ใช้สารเคมีมาก			

จึงตัดสินใจทำาการเกษตรผสมผสาน			เพื ่อจะลบคำา 

สบประมาทต่าง	ๆ	และเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้าน	ภายใต้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพ่ือไม่ถูกตราหน้าว่าเป็น 

ผู้ทำาลายทรัพยากรอีกต่อไป”
 คติประจำ�ใจ : เป็นผู้นำ�ต้องทำ�ก่อน

 คว�มคิดริเริ่ม 

	 ๑.	เดิมปลูกพืชเชิงเด่ียว	ได้แก่	ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
พริก	มันสำาปะหลัง	กะหล่ำาปลี	พบปัญหาดินขาดความ

อุดมสมบูรณ์สาเหตุปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้ำา	ๆ	ใช้สารเคมี 

ปุ๋ยเคมีมาก	ต้นทุนการผลิตสูง	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	

ร่างกายอ่อนแอ	รายได้ไม่พอกับรายจ่าย	หนี้สินเพิ่มขึ้น
	 ๒.	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

และกำานัน	มีโอกาสศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำาริ 

ต่าง	ๆ	และได้รับความรู้จากหน่วยงานราชการ	และ
ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต			จึงปรับเปลี่ยนแนวคิดพัฒนา 

อาชีพของตนเอง	เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	และลดต้นทุน
การผลิต	เป็นคนหัวไวใจสู้ ตั้งชื่อฟาร์มว่า	“ไร่กำานัน			

วีระชัย”



๔๘

ผันน้ำาเข้าหากันช่วยให้อากาศถ่ายเท	 น้ำาไม่เน่าเสีย 
สามารถนำาไปใช้เพื่อการอุปโภคได้	

	 ๖.	ใช้วิธีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	
ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช	

	 ๗.	ผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา	และเชื้อรา 

บิวเวอร์เรีย	กับดักกาวเหนียว	ป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูพืช 
	 ๘.	ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อลดความ

เสี่ยงในการผลิตพืช	(ตลาดนำาการผลิต)

	 ๙.	ใช้ เทคโนโลยีการผลิตพืชแต่ละชนิดให้
สอดคล้องกับการผลิตของตนเอง
	 ๑๐.	 วางแผนการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสมกับ

กายภาพของดิน	และความต้องการของตลาด

	 ๑๑.	ปลูกไม้บังลม	 ไม้ใช้สอย	 และปลูกไม้

เศรษฐกิจ

 คว�มพย�ย�มฟันฝ่�อุปสรรค
	 การนำาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่

และไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม
	 นำาดินไปตรวจวิเคราะห์สถานีพัฒนาท่ีดินตาก	ได้รับ 

คำาแนะนำาให้ปรับปรุงบำารุงดิน	 โดยปลูกพืชตระกูลถั่ว 

 ๑. หมุนเว ียน	ไถกลบตอซัง	ปลูกปอเทือง 
ถั่วพล้า	ใช้ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	และปุ๋ยพืชสด

	 ๒.	พื้นที่ เป็นที่ลาดเชิงเขาจึงปลูกหญ้าแฝก 

เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำา	และป้องกันการพังทลายของดิน
	 ๓.	แ บ่ ง พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช ต า ม ลั ก ษณ ะ ข อ ง
ภูมิประเทศและศักยภาพของพื้นที่เพื่อความสะดวก				

ในการทำากิจกรรม

	 ๔.	บริเวณสวนไม้ผลปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษา

ความชื้นในดิน	ใช้เครื่องตัดหญ้า	เพื่องดการใช้สารเคมี

	 ๕.	ขุดสระเก็บน้ำาจำานวน	๔	สระ	พื้นที่	๒	ไร่ 
โดยใช้หลักฟิสิกส์วางระบบท่อลอดระหว่างสระทั้ง								

๔	สระ



๔๙

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

	 การคิดค้นนวัตกรรมใหม่	ๆ 	นำามาใช้พัฒนาการ

เกษตรของตนเอง
	 ๑.	ใช้ระบบฟิสิกส์วางระบบน้ำาในสวนเพื่อไม่ให้

น้ำาไม่เน่าเสีย

	 ๒.	ให้น้ำาพืชผักด้วยระบบสปริงเกอร์

	 ๓.	วางระบบการปลูกพืชได้เหมาะสมกับความ
ลาดชัน

	 ๔.	ทำาการเกษตรแบบพันธสัญญากับบริษัท 

จุลไหมไทย	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๗
	 ๕.	หยุดเผาตอซังใช้วิธีไถกลบตอซัง

	 ๖.	จัดทำาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 และผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาใช้ในสวน

	 ๗.	เรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตทำาอาหารสัตว์เอง

โดยใช้วัตถุดิบในแปลงไร่นาสวนผสม
	 ๘.	ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำาและ

ป้องกันการชะล้างการพังทลายของดิน

 ก�รพัฒน�ก�รเกษตร ก�รจัดก�รที่ดิน

	 วางแผนผังฟาร์มจัดระบบการปลูกพืชแบบ			
ผสมผสานมีสัดส่วนที่ชัดเจน	สะดวกต่อการจัดการดูแล

รักษา	การเก็บเกี่ยวผลผลิต	การขนส่ง	วางระบบการ

ปลูกพืชได้เหมาะสมกับพื้นที่ลาดชัน	มีกิจกรรม	ข้าว	+	

พืช	+	สัตว์	+	ประมง
 

ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
 ที่ตั้งฟ�ร์ม  

	 -	 พื้นที่ทำาการเกษตรมีเอกสารสิทธิ์	เป็น	ส.ค.๑	

เป็นของตนเอง
 สภ�พทั่วไปของฟ�ร์ม
	 -	 พื้นที่ทำาการเกษตร	จำานวน	๕๐	ไร่	๒	งาน	

๒๕	ตารางวา	มีกิจกรรมการดำาเนินงาน	ดังนี้

	 ส่วนท่ี	๑	พ้ืนท่ี	๑	ไร่	๒	งาน	๒๕	ตารางวา	ที่พัก

อาศัย	ศาลาพักผ่อน	 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตร	
เลี้ยงสัตว์	เลี้ยงไหม



๕๐

	 ส่วนที่	๒	พื้นที่	๒	 ไร่	 ขุดสระเก็บน้ำา	 จำานวน					

๔	สระ	เลี ้ยงปลาเบญจพันธุ ์หลากหลายชนิด	เช่น 
ปลานิล	ปลาทับทิม	ปลานวลจันทร์	ปลายี่สก	ฯลฯ

	 ส่วนที่	 ๓	 พื้นที่	 ๓๗	 ไร่	 ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น					

พืชผัก	พืชหมุนเวียนอื่น	ๆ	ได้แก่

	 พืชไร่	พื้นที่	๗	ไร่	ปลูกข้าวโพดหวาน	ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์	(เพื่อผสมอาหารสัตว์และลดต้นทุน)

	 พืชสวน	 พื ้นท ี ่	 ๓๐	 ไร ่	 ปลูกกล้วยน้ ำาว ้า 

กล้วยหอม	มะม่วง	อะโวคาโด	ทุเรียน	เงาะ	ลองกอง	
กาแฟ	น้อยหน่า

	 พืชผักปลูกระหว่างแถวพืชสวน	 และที ่ว ่าง 
ในสวน	 ได้แก่	 กระหล่ำาปลี	 ผักกาดเขียวม้ง	 กวางตุ้ง					

ผักบุ้งจีน	ผักชี	ชะอม

	 พืชสมุนไพร	 ปลูกระหว่างแถวของไม้ยืนต้น	
ได้แก่	ตะไคร้	กระเพรา	โหระพา	สมุนไพร

	 ไม้ยืนต้น	ปลูกบริเวณรอบพื้นที่	ได้แก่	ไผ่รวก 
ไผ่หวาน		ไผ่ตรง		มะพร้าว		ต้นลูกเนียง		ไม้สัก	พญาเสือโคร่ง 

	 ส่วนที่	 ๔	พื้นที่	 ๑๐	 ไร่	ทำานาปลูกข้าวพันธุ์					
พื ้นเมืองของชนเผ่าม้ง	 (พันธุ ์กอเตี ้ย)	 เพื ่อบริโภค 

ในครัวเรือน	หลังทำานา

	 ปลูกพืชหมุนเวียน	 และปอเทือง	 ทำาการเกษตร

แบบพันธสัญญา	กับ	บริษัทจุลไหมไทย	โดยเล้ียงไหมส่ง	
บริษัท	จุลไหมไทย	รอบละ	๒๑	-	๒๕	วัน	พักโรงเรือน 
๑๐	 วัน	ซึ ่งระยะเวลา	๑	ปี	 สามารถเลี ้ยงไหมได้	 

๗	-	๑๐	รุ่น	รายได้เฉล่ีย	๒๕,๐๐๐	–	๓๐,๐๐๐	บาท/รุ่น

 ก�รจัดก�ร

	 ๑.	จัดทำาผังฟาร์ม/แผนและงบประมาณฟาร์ม
ปฏิทินการปลูกพืช	เลี้ยงสัตว์	ประมง

	 ๒.	จดบันทึกบัญชีฟาร์ม	และแยกเป็นรายพืชซึ่ง 

สามารถนำามาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต	และตรวจสอบ 

ข้อมูลย้อนหลังได้	๓	ปี
	 ๓.	มีการจัดการผลผลิต/การจำาหน่ายผลผลิต/

การตลาดที่ชัดเจน

	 ๔.	ใช้แรงงานในครัวเรือน	๖	คน	สอดคล้องกับ
กิจกรรมขนาดของพื้นที่

	 ๕.	มีการผสมผสานเก้ือกูลการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และพึ่งพาอาศัยกันของกิจกรรม

	 -	 รายได้ประจำาวัน	 ได้แก่	 ชะอม	 พืชผักสวน

ครัว	พืชสมุนไพร	
	 -	 รายได้รายสัปดาห์	ได้แก่	กล้วยน้ำาว้า	กล้วยหอม

	 -	 รายได้รายเดือน	หรือตามฤดูกาล	๒	-	๔	เดือน		
ได้แก่	ทำาการเกษตรแบบพันธสัญญา	เลี ้ยงไหมส่ง 

บริษัทจุลไหมไทย	หมู	ไก่พันธุ์พื้นเมือง	เป็ดเทศ	
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ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

	 ๑.	เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ	

การผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	อำาเภอพบพระ	ด้าน 

เกษตรผสมผสาน	

	 ๒.	เป็นวิทยากรด้านการปลูกพืชปลอดสารพิษ	
และด้านไร่นาสวนผสม
	 ๓.	เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่ง

บ้านดอนเจดีย์	หมู่	๗	ต.ช่องแคบ	อ.พบพระ	จ.ตาก

	 ๔.	ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำา	

พันธุ์ลืมผัว		หมู่	๗	ต.รวมไทยพัฒนา	อ.พบพระ	จ.ตาก

	 รายได้รายปี	ข้าว	พืชไร่	พืชผัก	หน่อไม้	ปลา	

วัวพันธุ์พื้นเมือง	วัวชน
	 ๖.	นำ าผลตอบแทนที่ ได้ รับไปลงทุนในการ

ปรับปรุงกิจกรรมต่อในฟาร์ม

 ด้�นคว�มยั่งยืนในก�รประกอบอ�ชีพ

	 ๑.	มีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย	มีรายได้	 
ต่อเนื ่องทั ้งรายวัน	 รายสัปดาห์	 รายเดือน	รายปี	

ชุมชนให้การยอมรับสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชน 

และเกษตรกรรายอื่น	ๆ 	ได้	มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
ในไร่นา	และมีบุตรสืบทอดกิจกรรมในฟาร์ม
	 ๒.	นำารายได้	 ผลกำาไรสะสม	 ซื้อปัจจัยการผลิต
ต่าง	ๆ 	และพัฒนาสวนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 
และคนทั่วไป	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในอนาคต

	 ๕.	ประธานคณะกรรมการใช้น้ำาและบริหาร

จัดการน้ำา	ตำาบลรวมไทยพัฒนา			
	 ๖.	เป็นกรรรมการ เค รือข่ ายระดับตำ าบล

ของกองทุนหมู่บ้าน								

	 ๗.	เป็นรองประธานสมัชชาเครือข่ายองค์กร

ชุมชนจังหวัดตาก
	 ๘.	ร่วมวางแผนกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

การเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่า				และร่วมปลูกป่าในเขต 

ป่าชุมชน
	 ๙.	ประธานศ ูนย ์ด ำารงธรรม	และประธาน					

ศูนย์ยุติธรรม	ต.รวมไทยพัฒนา	และประธานชมรม 
กำานันผู้ใหญ่บ้าน	อ.พบพระ

	 ๑๐.	เป็นอาสาสมัครควบคุมประพฤติ	ต.รวมไทย

พัฒนา	และเป็นอาสาสมัครตำารวจสถานีตำารวจภูธรพบพระ
	 ๑๑.	 ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	

บ้านห้วยน้ำาเย็น	หมู่ที่	๗		ต.รวมไทยพัฒนา	อ.พบพระ	
จ.ตาก

	 ๑๒.	 เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติประจำา	 ต.รวมไทยพัฒนา	

อ.พบพระ	จ.ตาก

	 ๑๓.	 เป็นกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กร

ชุมชน	ต.รวมไทยพัฒนา
	 ๑๔.	 ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ	
และประธานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรวมไทย

พัฒนา	



๕๒

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

	 ๑๕.		 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา
	 ๑๖.	ร่วมพัฒนาหมู ่บ ้านในวันสำาคัญต่าง	 ๆ

สนับสนุนอาหารเลี้ยงเด็กงานวันเด็กฯและมอบเสื้อกีฬา

ในการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน

	 ๑๗.	รางวัลที่ได้รับ
	 -	 ได้รับรางวัลดีสารวัตรกำานันดีเด่นขั้นที่	๒	 

ปี	๒๕๔๒

	 -	 ได้รับรางวัลกำานันดีเด่นขั้นที่	๒	ปี	๒๕๔๕
	 -	 ได้รับรางวัลผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับ

ตำาบล
	 -	 ได้รับเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	

บ้านห้วยน้ำาเย็น

	 -	 ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบชนะยาเสพติด				
ปี	๒๕๔๙

	 -	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	การประกวด 
ชุมชนต้นแบบในโครงการพัฒนาชุมชนลดเสี่ยงลดโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง	ปี	๒๕๕๔
	 -	 ได้รับรางวัลดีเด่นประธานสภาวัฒนธรรม 

ต.รวมไทยพัฒนา	อ.พบพระ	จ.ตาก		ปี	๒๕๕๔

	 -	 ได้รับรางวัลกำานันผู้มีผลงานดีเด่น	ประจำาปี 

๒๕๕๖
	 -	 ได้รับรางวัลกำานันผู้มีผลงานดีเด่น	ขั้นที่	๒	
ประจำาปี	๒๕๕๖

	 -	 ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศศูนย์ประสานพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	ปี	๒๕๔๖

	 -	 ได้รับรางวัลศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด	ปี	๒๕๔๗
	 -	 รางวัลก ำาน ันยอดเยี ่ยม	(แหนบทองคำา) 

	ประจำาปี	๒๕๖๓
	 -	 ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็น	จ.ตาก	ประจำา
ปี	๒๕๖๓

	 ๑.	การผลิตเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม

	 -	 นำารำาข้าวมาเป็นอาหารเลี้ยงสุกร	 ไก่	 เป็ด	
ปลา	นำาแกลบมารองพื้นคอกสุกร	เป็ด	ไก่	หลังจากนั้น

นำาแกลบมาใส่	ต้นไม้ผล	พืชไร่	พืชผัก	นำามูลสุกร	ไก่	
เป็ด	มาเป็นปุ๋ยคอกและทำาปุ๋ยหมัก

	 -	 นำาเศษผัก	ผลไม้เสีย	มาทำาน้ำาหมักจุลินทรีย์

เพื่อใช้กับพืช	 คอกสุกร	 บ่อปลา	 และนำาเศษผักเป็น
อาหารปลา	สุกร	ไก่	เป็ด	และนำามาทำาปุ๋ยหมัก
	 -	 น้ำาในสระเลี้ยงปลาใช้ภายในสวน

	 -	 นำาต้นข้าวโพดบดสับเป็นปุ๋ยพืชสด	และปลูก

พืชผสมอาหารสัตว์ใช้เอง



๕๓

เกษตรกรดีเด่น
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	 ๖.	ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

เช่น	ปุ๋ยพืชสด	ใช้ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่ใช้				
สารเคมี		

	 ๗.	เป็นผู้นำาชุมชนในการักษาอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ป่าต้นน้ำา	มิให้มีการบุกรุกทำาลายป่าส่งเสริมการ

ปลูกป่าให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งต้นน้ำา
	 ๘.	ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เฝ้าระวังหมอกควัน 

ไฟป่า	และทำาแนวกันไฟ

	 ๙.	มีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
ใช้วิธีการสำารวจ	 และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพื ่อเกิดสมดุลตามธรรมชาติ	ไม่ใช้สารเคมี 
ในกระบวนการผลิต
	 ๑๐.	การจัดการสวนให้เป็นระเบียบ	แยกสถาน 
ที่พักอาศัย	 ที่เก็บอุปกรณ์การเกษตร	 ไว้เป็นสัดส่วน
ชัดเจน	และการกำาจัดของเสียไม่ให้เข้าสู่ที่สาธารณะ

	 ๒.	การปรับปรุงบำารุงดิน	

	 -	 ใช้วิธีไถกลบตอซัง	 ก่อนการปลูกพืชหลังนา	

หรือปลูกข้าวในฤดูต่อไป	และปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ

ในระยะออกดอกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ 
เน้นการใช้ปุ๋ยหมักและเสริมด้วยการใช้น้ำาหมักซึ่งผลิต
ใช้เอง	

	 ๓.	การป้องกันรักษาดิน	
	 -	 คลุมดินโคนต้นไม้เพื่อรักษาความชุ่มชื่นและ 

คลุมวัชพืช	โดยนำาเศษหญ้า	ใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นและ

จากการตัดแต่ง	และไม่มีการเผาเศษใบไม้หรือกิ่งไม้	
	 -	 ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของ

หน้าดิน	
	 -	 ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการช่วยปรับ

โครงสร้างดินให้มีความร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์

	 ๔.	การป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	
	 -		ได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีเป็นการใช้

วิธีกลโดยใช้แรงงานคนในการกำาจัดศัตรูพืช

	 -	 ใช้สารอินทรีย์	สารชีวภัณฑ์	และการปลูก
พืชสมุนไพรไล่แมลง
	 ๕.	การกักเก็บบำาบัดของเสีย	

		 -	 การเลี้ยงสัตว์จะไม่มีการปล่อยของเสียลงสู่

แหล่งน้ำา	หรือพื้นที่ใกล้เคียง	ได้แก่	การเลี้ยงสุกร	วัว	

และไก่	จะนำามูล	มาทำาปุ๋ยหมัก	ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงช่วยในการกำา จัดกลิ่นและบำาบัดน้ำาเสียจาก 

โรงเรือน	แหล่งน้ำา	คอกปศุสัตว์



นางจงรักษ์ พลายงาม
อำาเภอน้ำาเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

๕๔

อาย ุ   ๔๙ ปี

การศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

สถานภาพ หย่าร้าง 

ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำาบลละเอาะ 

   อำาเภอน้ำาเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท ์ ๐๘๒ ๘๗๕ ๔๘๔๑, ๐๘๒ ๗๔๗ ๐๓๕๔

อาชีพ  เกษตรกรรม (ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม)



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๕๕

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

	 มีความผูกพันกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
มาตั้งแต่ยังเล็ก	เนื่องจากมารดาได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และทอผ้าเป็นอาชีพเสริมจากการทำานา	และได้ช่วย
มารดาทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	ด้านหม่อนไหมมาตลอด		รวม 
ทั้งอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม		แต ่
เมื่อจบการศึกษาและเข้าสู่วัยทำางานจึงได้ไปประกอบ
อาชีพรับจ้างในกรุงเทพมหานคร	ทำาให้ไม่ได้สานต่อ 
การทำาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไประยะหนึ่ง	จนอิ่มตัว 
จากการเป็นลูกจ้าง	จึงกลับมาทำาการเกษตร	(ทำานา) 
ที่บ้านเกิด	ซึ่งชุมชนบ้านละเอาะ	บ้านนวลละออ	เป็น



๕๖

ชุมชนชาวกูยที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่	และยังคง 
สืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม	การทอผ้า 
ไว้อย่างต่อเนื ่อง	จึงทำาให้นางจงรักษ์ซึ ่งมีความรัก
และผูกพันในอาชีพนี้	ได้หันมาสนใจที่จะทำาอาชีพด้าน 
 หม่อนไหมอย่างจริงจังอีกคร้ังในปี		พ.ศ.		๒๕๔๘		แต่ในระยะ 
แรกยังเป็นการลองผิดลองถูก	ปฏิบัติตามวิธีการแบบ
ดั้งเดิมกับสมาชิกเครือญาติกลุ่มเล็ก	ๆ 	แต่นางจงรักษ์
เป็นผู้มีความมุมานะ	และมีความตั้งใจในการแสวงหา 
ความรู้และความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	อย่าง 
ต่อเนื่อง	 โดยเข้าไปขอคำาปรึกษาเรื่องการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม	 และการฝึกอบรมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ	ศรีสะเกษ	อยู่เสมอ	ต่อมาในปี	๒๕๕๘ 
ได้จดทะเบียน	OTOP	ในชื่อ	“กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้าน
นวลละออ”	 โดยมีนางจงรักษ์เป็นประธานกลุ่ม	 และ 
ต่อมาในปี	 ๒๕๕๙	 นางจงรักษ์ได้รับเลือกให้เป็นหม่อนไหม	
อาสา	และ	Smart	Farmer	ของกรมหม่อนไหม



๕๗

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
	 -	 ป ร ะ กอบอ าชี พ ปลู ก หม่ อ น เ ลี้ ย ง ไ ห ม									 
เป็นเวลา	๑๖	ปี	ปลูกหม่อน	พื้นที่	๑	ไร่		พันธุ์บุรีรัมย์	๖๐ 
ได้ผลผลิตใบหม่อน	๒,๕๐๐	กิโลกรัม/ปี	 เลี ้ยงไหม
พันธุ์ไทยพื้นบ้าน	 (ทับทิมสยาม	 ๐๖	 x	 วนาสวรรค์)	 
๔	รุ่นต่อปี	รุ่นละ	๑-๒	แผ่น	ได้เส้นไหมน้อย	๖	กิโลกรัม/ปี 
และเส้นไหมลืบ	 ๑	 กิโลกรัม/ปี	 และเลี้ยงไหมพันธุ์ไทย
ลูกผสม	(เหลืองสระบุรี)	๓	รุ่นต่อปี	รุ่นละ	๑	-	๒	แผ่น 
ได้เส้นไหมน้อย	๘	กิโลกรัม/ปี	และเส้นไหมลืบ	๑ 
กิโลกรัม/ปี

 -	 เล้ียงไหมโดยประยุกต์ใช้หลักวิชาการท่ีได้รับ 
จากการฝึกอบรม	คือ	การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ 
พอดีและเหมาะสมกับการเลี้ยง	ใช้เทคนิคการเปิดไหม			
แรกฟัก	การขยายตัวไหม	การจัดการไหมนอน	-	ไหมตื่น	
การให้ใบหม่อนที่เหมาะสมกับวัย	 การเก็บไหมเข้าจ่อ 
เพื ่อทำารัง	การจัดการรังไหม	ทำาให้ได้ผลผลิตเพิ ่ม      
มากขึ้น	
	 -	 นำาเทคนิคที่ ได้ รับการฝึกอบรมและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหม 
เฉลิมพระเก ียรติฯ	 ศรีสะเกษ	 ไปใช้ในการผลิต 
เส้นไหมคุณภาพ	ทั้งเทคนิคการคัดเลือกรังไหม	การ
สาวไหม	การทำาเข็ดไจไหม	ทำาให้ได้เส้นไหมท่ีมีคุณภาพดี 
เหมาะสม	 กับการใช้งาน	 เหมาะสมกับประเภทของผ้า 
ที่ทำาการผลิต	 ส่งผลให้ผ้าไหมที่ทอมีคุณภาพ	 สวยงาม
เป็นเอกลักษณ์	



๕๘

	 -	 นำาความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดความรู้
เร่ืองการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ			
และการทอผ้า	 มาพัฒนาและปรับใช้ในการผลิตผ้าไหม	
ท้ังผ้าไหมพ้ืน	ผ้ายกดอก	ผ้าสไบ	ผ้ามัดหม่ี	ทำาให้ผ้าไหม 
มีคุณภาพ	เพิ ่มคุณค่าและขายได้ราคาสูงขึ ้น	จาก 
ผ้าสไบขิด	เดิมราคาผืนละ	๒๕๐-๕๐๐	บาท	เป็นผืนละ	
๒,๕๐๐	บาท	ผ้ายกดอกลายลูกแก้วและลายอื่น	ๆ 	จาก
ราคาเมตรละ	 ๒๕๐	 บาท	 เป็นเมตรละ	 ๑,๒๐๐	 บาท	
ผ้าพื้น	จากราคาเมตรละ	๑๐๐	บาท	เพิ่มขึ้นเป็นเมตร
ละ	 ๘๐๐	 บาท	 ผ้ามัดหมี่จากราคาผืนละ	 ๘๐๐	 บาท	
เป็นผืนละ	๑,๕๐๐	-	๒,๕๐๐	บาท
 -	 นำาความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	 มาให้กล ุ ่มได ้ต ่อยอดผลิต 
เป็นผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม	 เช่น	 กระเป๋าย่าม 
กระเป๋าสะพายข้าง	และกระเป๋าถือสำาหรับสุภาพสตรี	
เป็นต้น	และนำาความรู้ในการปักแส่วบนผืนผ้ามาปฏิบัติ
และถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่ม	ทำาให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน
	 -	 เป็ นผู้ พัฒนาต่ อยอดผลิต ภัณฑ์ ผ้ า ไหม
จากลายดั้งเดิมของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์								
โดยคิดค้นเพิ่มเติมจนได้ลายอัตลักษณ์ของชุมชน										
คือ	“ผ้าหางกระรอกจกดาว”	ซ่ึงเป็นผ้าท่ีมีความสวยงาม 
มีคำาสั่งซื้อตลอด	โดยเฉพาะจากจังหวัดศรีสะเกษ
 - พัฒนาลวดลาย	สี	และคุณภาพของผ้าสไบ
ดั้งเดิมของชุมชนละเอาะ	ส่งเข้าประกวดจนได้รางวัล
เป็นผ้าสไบไหมขิด	เอกลักษณ์ของละเอาะ
 -	 พัฒนาลวดลายของผ้ายกดอก	จนได้ลาย 
“ดอกจำาปี”	 ซ่ึงเป็นลวดลายท่ีมีเฉพาะกลุ่มสตรีทอผ้าไหม 
บ้านนวลละออ

 ผลงานเด่น 
	 -	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	๑	การคัดเลือก 
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	 โครงการคัดเลือกสุดยอด 
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย	 (Cultural	 Product	 of 
Thailand	:	CPOT)	“ผ้าสไบ”	จังหวัดศรีสะเกษ	ประจำาปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	
 -	 ได ้รางว ัลรองชนะเลิศอ ันดับที ่	 ๑	 การ 
ประกวดผ้าสืบสาน	อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย	ดำารงไว้ใน 
แผ่นดิน	ประเภท	ผ้าอัตลักษณ์	จังหวัดศรีสะเกษจาก 
กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	ปี	๒๕๖๓
	 -	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	๒	การแข่งขัน
สาวไหม	ในงานเทศกาลปีใหม่สี ่เผ่าไทยศรีสะเกษ
จากจังหวัดศรีสะเกษ	ปี	๒๕๖๒
 -	 ผ้าลายดอกพิกุล	ของกลุ ่มสตรีทอผ้าไหม 
บา้นนวลละออ	ภายใตก้ารนำาของนางจงรักษ์				พลายงาม 
ได้ร ับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์	OTOP	ระดับ 
สามดาว	ปี	๒๕๖๒



๕๙

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

	 -	 นางจงรักษ์		พลายงาม		เป็นผู้นำากลุ่มสตรี 
ทอผ้าไหมบ้านนวลละออ	ได้รับคัดเลือกให้เป็น	“ชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย	
(Cultural	Product	of	Thailand:	CPOT)”	ประจำาปี	
พ.ศ.	๒๕๖๓	จากกระทรวงวัฒนธรรม
 รายได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
	 จากการจำาหน่ายผ้าสไบไหมขิด	ผ้าไหมมัดหมี	่
ผ้าไหมลายลูกแก้ว	ผ้ายกดอกย้อมสีธรรมชาติ	ผ้าไหม
พื้นย้อมสีธรรมชาติ	ผ้าโสร่งไหม	ดักแด้	รับจ้างปักแส่ว
เสื้อไหม	และรับจ้างย้อมสีธรรมชาติ
	 ปี	๒๕๖๑	รวมทั้งสิ้น	๑๖๓,๕๕๐	บาทต่อปี	
	 ปี	๒๕๖๒	รวมทั้งสิ้น	๒๑๕,๘๐๐	บาทต่อปี
	 ปี	๒๕๖๓	รวมทั้งสิ้น	๓๕๕,๕๐๐	บาทต่อปี

 การตลาด
	 -	 มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยี	 โดยเฉพาะ
การใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนในการติดต่อประสานงาน	
การประชาสัมพันธ์	และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 ผ่านแอพพลิเคชั่น	 ไลน์	 เฟซบุ๊ก	
โดยมีทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวในชื่อ	จงรักษ์		พลายงาม	และ 
แฟนเพจชื่อ	 นวลละออ	 เพิ่มความสะดวกสบายในการ
ซื้อขายโดยการรับโอนเงินผ่าน	 E-Banking	 ทำาให้ได้
รับคำาสั่งซื้อจากบุคคลภายนอกที่สนใจเพิ่มมากขึ้น



๖๐

 - เป็นผู ้ที ่มีความเสียสละ	 มีจิตอาสา	 และ 
ให ้ความร่วมมือก ับหน่วยงานต่าง ๆ	และชุมชน 
โดยตลอด โดยเฉพาะงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิม 
พระเกียรติฯ	ศรีสะเกษ	และกรมหม่อนไหม	นางจงรักษ์	
ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง	 โดยไม่ได้สนใจว่าจะมี 
ค่าตอบแทนหรือมีพาหนะรับส่งหรือไม่
	 -	 บ ริจาค ผ้ า ไหม เพื่ อส นับส นุน กิจกรรม					
“ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู ่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” 
ในงานเฉลิมฉลอง	๒๓๘	ปี	จังหวัดศรีสะเกษ
 -	 เป็นสตรีดีเด่น	ที ่อุทิศตน	เสียสละ	 เพื ่อ
ประโยชน์ส่วนรวม	เนื่องในวันสตรีสากล	จากสำานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ	ปี	๒๕๕๘
 -	 เป็นผู ้มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ  
ของชุมชนอยู่เสมอ
 -	 ในปี	๒๕๕๙	ได้บริจาคข้าวจากพื ้นที ่ปลูก 
จำานวน	 ๕	 ไร่	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	เพื่อนำาไปสีใช้ประกอบเลี้ยง
ประชาชนที่มาร่วมสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาล
ที่	๙
 -	 ได้รับคัดเลือกเป็น	“แม่ตัวอย่าง”	โครงการ
ครอบครัว	หมู่บ้าน	โรงเรียนศีล	๕	“ตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง	 เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๗	 พรรษา	 พระพันปี
หลวง”	ประจำาปี	๒๕๖๒	โดยใช้หลัก	“บวร”	บ้าน/
วัด/โรงเรียน	สู่การพัฒนา	อย่างยั่งยืน	 จากคณะสงฆ์
จังหวัดศรีสะเกษ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	
ร่วมกับ	 สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	 พุทธสมาคม
จังหวัดศรีสะเกษ	และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ
 - 	 เป ็ นประธาน	 “กล ุ ่ มสตร ี ทอผ ้ า ไหม 
บ้านนวลละออ”	เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ  
รวมทั้งประสานงานกับสมาชิกกลุ่มเพื่อรวบรวมสินค้า
ไปจำาหน่ายในวาระโอกาสต่าง	ๆ
	 -	 เป็น	Existing	Smart	Farmer	ในปี	๒๕๖๒	
และเป็น	Smart	Farmer	Model	ในปี	๒๕๖๓
	 -	 เป็นหม่อนไหมอาสา	เพื่อช่วยพัฒนางานด้าน
หม่อนไหม
	 -	 ใช้บ้านเป็นสถานที่สำาหรับการศึกษาดูงาน	
และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง	การฟอกย้อมส ี 
เส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ	การทอผ้าไหม	และการ   
ปักแส่ว	
	 -	 มีความเต็มใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่			
ผู้ที่สนใจ	และชักนำาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจและ 
ให้ความสำาคัญกับอาชีพด้านหม่อนไหมเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อช่วยขยายผลและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม 
ให้คงอยู่สืบไป



๖๑
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 -	 พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 เป็นพื้นที่ถือครอง
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
	 -	 ลดการใช้สารเคมีในการผลิตหม่อนและไหม	
เช่น	ใช ้เทคนิคการตัดแต่งก ิ ่งหม่อนเพื ่อควบคุม 
โรคแมลง	 ใช้ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยหมัก	 แทนการใช้ปุ๋ยเคมี										
คลุมโคนต้นหม่อนด้วยฟางข้าวเพื่อรักษาหน้าดินและ
เก็บกักความชื้นในดิน	รวมทั้งป้องกันวัชพืชขึ้นปกคลุม 
ต้นหม่อน	เป็นต้น
	 -	 การเลี้ยงไหมเพื่อผลิตรังไหมและเส้นไหม	
งดการใช้สารเคมีโรยตัวไหม	 ลดความชื้นและระบาย			

ความร้อนในห้องเลี้ยงไหมด้วยการใช้พัดลมเป่า 
ไล่ความชื้นและระบายความร้อน	
	 -	 การฟอกย้อมเส้นไหม	 ใช้การฟอกย้อมด้วย
วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น	และหาซื้อได้ตามท้องตลาด 
ไม่ตัดต้นไม้เพื่อเอาแก่นและลำาต้นมาใช้ฟอกย้อม	
	 -	 มีบ่อบำาบัดน้ ำาเสียหลังการฟอกย้อม	เพื ่อ
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ให้ปนเปื้อนสารเคมี
	 -	 ส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้	เช่น	เศษผ้าไหม 
มาผลิตเป็นกระเป๋าเพื่อจำาหน่าย	เป็นต้น



นายพรหมพิริยะ สอนศิริ
อำาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

อาชีพเลี้ยงสัตว์

๖๒

อาย ุ  ๕๑  ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี	(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
	 	 	 วิทยาเขตบางพระ	คณะเกษตรศาสตร์
	 	 	 บางพระชลบุรี	สาขาสัตวศาสตร์)
สถานภาพ สมรส
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๖๖/๑ หมูที่ ๒ ตำาบลบางยาง
   อำาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์	 ๐๙๒ ๖๓๒ ๙๙๙๓
อาชีพ 	 เลี้ยงปศุสัตว์



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๖๓

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

 นายพรหมพิริยะ สอนศิริ จบการศึกษาระดับ 
ปรญิญาตร ีเมือ่ป ี พ.ศ.  ๒๕๓๕  จากสถาบนัเทคโนโลยรีาช 

มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะเกษตรศาสตร์
บางพระชลบุรี สาขาสัตวศาสตร์ (ประมง) เริ่มทำางาน

ในบริษัทเอกชนจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ รับผิดชอบด้านงาน

ขายเคมีภัณฑ์ ต่อมามีปัญหาค่าตอบแทนจากยอดขาย

จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เปิดกิจการส่วนตัว เพื่อจำาหน่ายอาหารเสริมเคมีภัณฑ์ 
สำาหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำา กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ต้องปิดกิจการเพราะปัญหาสารเคมีตกค้างในกุ้งและ

ได้เปลี่ยนมาจำาหน่ายอาหารเสริมสำาหรับไก่ชนในนาม 

บริษัท เอกไก่ชน จำากัด



๖๔

หน่ึงของการเลี้ยงกระบือไทยนอกเหนือจากจำาหน่าย
สายพันธุ์เพียงอย่างเดียวภายใต้แบรนด์ Siam Buff 
Milk จะเห็นได้ว่า นายพรหมพิริยะ สอนศิริ ได้นำา

ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์

ใช้ในฟาร์มจึงถึงปัจจุบัน
 ปัจจุบันมีกระบือ จำานวน ๓๐๐ ตัว แบ่งเป็น 

แม่กระบือที่ให้ลูกและให้นม จำานวน ๑๔๖ ตัว ทำาการเลี้ยง

แบบประณีต โดยมีรูปแบบของโรงเรือนที่เป็นลักษณะ

ปิด กางมุ้งกันแมลงแบบถาวร เทพื้นด้วยคอนกรีต     
มีแ ผ่นยางปูพื้ นคอกสำ าห รับใ ห้กระ บือรองนอน 
ติดฝ้าเพดานป้องกันความร้อนและมีระบบพ่นหมอก

เพื่อระบายความร้อน ใช้เทคโนโลยีเครื่องพ่นหมอกเข้า

มาช่วยอัตโนมัติวันละ ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ นาทีของ   

ทุกชั่วโมง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ บริษัท เอกไก่ชน จำากัด พบวิกฤตการ

ระบาดโรคไข้หวัดนกจึงต้องปิดตัวลง จากนั้นได้ผันตัว
มาทำาปศุสัตว์โดยการเลี้ยงโคเนื้อ โคสวยงาม และเพาะ

พันธุ์ม้า สายพันธุ์ควอเตอร์ แต่ประสบปัญหาราคา

ม้าในตลาดตกต่ำา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตัดสินใจซื้อที่ดิน

ประมาณ ๗๐ ไร่ อำาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
เพื่อทำาการเพาะพันธุ์โคเนื้อเน้นการเพาะพันธุ์โค ม้า 

แพะและแกะ เพื่อจำาหน่ายพันธุ์ต่อมาประสบปัญหา

การเลี้ยงไม่ทนต่อโรคจึงตัดสินใจเลิกเลี้ยง
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดปราจีนบุรีเกิดปัญหา

อุทกภัยใหญ่ได้ปรึกษากับผู้มีประสบการณ์จึงปรับ
เปลี่ยนวิธีการการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ลุ่มน้ำา และลงตัวที่การเลี้ยงกระบือ (ควายไทย) 

ซึ่งเป็นการเลี้ยงในระบบแบบประณีตเต็มรูปแบบ 
โดยทำาการเพาะพันธ์ุกระบือเพื่อจำาหน่ายเพียงอย่าง

เดียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แม่พันธุ์กระบือที่เลี้ยงไว้เกิด

อุบัติเหตุลูกกระบือเสียชีวิตหลังคลอด ทำาการรีดนม
ออกเพื่อป้องกันเต้านมอักเสบ ได้ทดลองดื่มและนำานม

ที่รีดได้มาพาสเจอร์ไรซ์ ทำาการเปรียบเทียบนมกระบือ

ไทยกับนมกระบือสายพันธุ์มูร่าห์ที่จำาหน่ายในท้องตลาด 

พบว่านมกระบือไทยมีรสชาติที่มันหวาน หอมและไม่มี 
กลิ่นคาว จากนั้นได้นำานมกระบือไทยเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า 

นมกระบือไทยที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเยี่ยม จึงเริ่มผลิตเพื่อ 

จัดจำาหน่ายอย่างเป็นทางการและเป็นรายได้อีกทาง
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ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ	ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
 นับเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีที่ นายพรหมพิริยะ 

สอนศิริ ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ควบคู่ไปกับอาชีพ
เกษตรกรรม ทำาสวน ทำาไร่ จากอาชีพเสริมกลายมา

เป็นอาชีพหลัก โดยมีความมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อ
เรียนรู้และพัฒนาการเลี้ยงกระบือไทยให้เป็นที่รู้จักกับ

บุคคลทั่วไป พร้อมทั้งได้เผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยง

กระบือไทยสู่บุคคลที่สนใจเพื่อนำาไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

แก่สาธารณชน โดยมีระบบการบริหารจัดการด้าน
ปศุสัตว์ ดังนี้

 ด้านพันธุ์สัตว ์คัดเลือกนำาเข้าแม่พันธุ์จากแหล่ง

กำาเนิดสายพันธุ์กระบือใหญ่ในประเทศไทย ปรับปรุง
สายพันธ์ุโดยการใช้กระบือพ่อพันธ์ุระดับแกรนด์แชมป์

สีเผือกของฟาร์มคือ เจ้าแก้วฟ้า และพ่อพันธุ์กระบือ 

สีดำาคือ มณีแดง 

 ด้านอาหาร ให้อาหารหยาบ คือ หญ้าสดเป็น
หลักและเสริมด้วยฟางข้าว สำาหรับอาหารข้นให้อาหาร 

ข้นเสริมจากสูตรที่คิดขึ้นเองตามวัตถุดิบที่หาได้ 

ในท้องถิ่นเพื่อความสมบูรณ์ให้กับกระบือ
 ด้านการจัดการโรงเรือน โรงเรือนเป็นแบบปิด 

มีการติดตั้งฝ้าเพดานป้องกันความร้อน มีแผ่นยาง 
ปูพื้นคอก เพื่อป้องกันการเกิดกีบเท้าบาน กางมุ้งแบบ

ถาวรทั้งโรงเรือนเพื่อป้องกันแมลง ยุง เหลือบ ที่จะนำา



๖๖

ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง	ๆ
 นายพรหมพิริยะ สอนศิริ ถือเป็นบุคคลที่มีความ
เป็นผู้นำา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ประสบการณ์ 
ทำางานด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม

 ด้านความเป็นผู้นำา
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒  อุปนายกคนที่ ๓ 

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนาน่าน (เกษตรน่าน)
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ น า ย ก ส ม า ค ม

อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย คนที่ ๔ ของประเทศไทย
	 ด้านการถ่ายทอดความรู้

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การพัฒนาการเลี ้ยงกระบือ 
จำานวน ๓๐ คน
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงกระบือจำานวน ๓๕๐ คน

โรคต่าง ๆ  มีระบบระบายอากาศที่ดี พ่นหมอกอัตโนมัติ

เพื่อคลายความร้อนและมีการทำาความสะอาดโรงเรือน
ทุกวัน

	 ด้านสุขาภิบาล มีการเก็บมูลกระบือทุกวัน มีถัง

ยาฆ่าเชื้อไว้จุ่มรองเท้าบูทก่อนเข้าฟาร์ม ระบบการพ่น
ยาฆ่าเชื้อรถที่เข้าบริเวณฟาร์ม กางมุ้งป้องกันยุงแมลง

แบบถาวร แผ่นยางปูพื ้นคอกเพื ่อป้องกันการเกิด 
กีบเท้าบาน ทำาวัคซีนตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว์

 ด้านมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์มได้รับการรับรอง

เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ 
ที่เหมาะสม GFM

 ด้านการตลาดและการแปรรูป ผลิตและ
จำาหน่ายลูกกระบือ (ราคาประมาณตัวละ ๖๐,๐๐๐ บาท) 

โดยจำาหน่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการพ่อแม่พันธ์ุเพื่อ

นำาไปปรับปรุงพันธุ์ของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์จากนม
กระบือ ประกอบด้วย นมเพื่อบริโภค โยเกิร์ต และ 
เวชสำาอาง และการใช้ประโยชน์จากมูลกระบือ เฉล่ียวันละ 

๓,๐๐๐ กิโลกรัม บรรจุใส่กระสอบ ๑๕ – ๒๐ กิโลกรัม 

เฉลี่ยกระสอบละ ๔๐ บาท



๖๗

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การให้ความรู้โครงการศึกษา 

แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองยาว จำานวน ๒๐ คน สถานเอกอัครราชทูต

มาเลเซีย จำานวน ๑๐ คน จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย

และบายศรีสู่ขวัญ ประจำาปี ๒๕๖๒ จำานวน  ๖๐ คน

สถานที่ปฏิบัติงานนิสิตนักศึกษา
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นักศึกษาฝึกงานจากคณะ

สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน ๒ คน 

เวลา ๑ เดือน
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นักศึกษาฝึกงานจากคณะสำานัก

วิชาทรัพยากรการเกษตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
จำานวน ๓ คน เวลา ๑ เดือน

 การถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการและบทความ   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อ อ ก ร า ย ก า ร เ ปิ ด เ รื ่ อ ง แ ป ล ก  

ตอนพญาควายเผือกทางไทยรัฐทีวี    ออกรายการเปิด 
ประเด็นทางช่อง ๓

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกรายการสบายสไตล์ 

มยุรา ผู้บุกเบิกการแปรรูปนมกระบือไทย
	 ด้านเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส นั บ สุ น น ก า ร จั ด ง า น
มหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิเพื่อชีวิตและเกษตรกรรม 

ทีย่ ั ่งยืนมหกรรมควายไทยล้านนาครั ้งที ่  ๒  มหกรรม 

ความยักษ์เมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลก มหกรรม
ปศุสัตว์ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ ๑ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วยเกษตรกรอินทรีย์ที่ทำานา 

บริเวณรอบ ๆ ฟาร์ม

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดงานประกวดกระบือ จังหวัด 

ร้อยเอ็ด

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์   
แห่งชาติประจำาปี ๒๕๖๒

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บริจาคกระบือจำานวน ๒ ตัว



๖๘

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 นายพรหมพิริยะ สอนศิริ มีแนวทางในการ 

ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ 
ความสำาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   

สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างในการลดใช้สารเคมี
ทางการเกษตร

 ๑. มูลกระบือท่ีได้จากฟาร์มนำาไปทำาปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยหมัก ในรูปแบบตากแห้งและอัดเม็ด มีการเติม
โดโลไมท์และปูนมาร์ลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปรับสภาพดินร่วมกับปุ๋ยคอกมูลกระบือปุ๋ยอินทรีย์ 

มีส่วนผสมที่ไม่รบกวนและไม่สร้างความเดือดร้อนต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
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นอกจากน้ีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้รณรงค์ให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงไม่ให้สารเคมี 
ในการกำาจ ัดศ ัตร ูพ ืช โดยให้บร ิการตัดหญ้าตาม 

คันดินบริเวณขอบบ่อปลาของเกษตรกรในพื้นที่อำาเภอ

บ้านสร้าง ให้กับเกษตรกรฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ ่าย 

เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ เกษตรกรไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืชตามขอบ   

บ่อปลา ส่วนฟาร์มกระบือได้หญ้ามาเลี้ยงกระบือตลอด

ทั้งปี

 ๒. การจัดการน้ำา มีระบบประปาภายในฟาร์ม 

เพื่อที่จะได้มีน้ำาใช้ตลอดปี ระบบบำาบัดกำาจัดน้ำาทิ้ง 
น้ำาเสียจากน้ำาฉีดล้างคอกเพ่ือทำาความสะอาด โดยการนำา

ไปพักและบำาบัดจากการใช้ EM Ball เป็นการเติม

จุลินทรีย์ที่ดีช่วยในการสลายวัตถุเน่าเสียและสิ่งปฏิกูล 

ก่อนจะปล่อยลงสู่แปลงหญ้า
 ๓. ระบบการจัดการในฟาร์มไม่ใช้สารเคมีหรือ

ยาฆ่าหญ้า ภายใต้แนวปฏิบัติการเลี้ยงกระบือที่ต้อง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหญ้าที่ได้ต้องเป็นหญ้าที่ปลอด
สารพิษ



นางเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ
อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด

๗๐

อายุ   ๕๖ ปี
การศึกษา ระดับอนุปริญญา สาขาการบัญชี
สถานภาพ	สมรสกับนายธีรพงค์	ต้นสกุลประเสริฐ	
	 	 	 มีบุตร	ธิดา	ด้วยกัน	๕	คน
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๔๒ ถนนเทศบาล ๑๐ 
   ตำาบลตลาดหลวง อำาเภอเมืองอ่างทอง
   จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท ์ ๐๘๑ ๖๖๗ ๗๖๕๑
อาชีพ			 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด	(ปลานิลแดงแปลงเพศ)
	 	 	 เจ้าของกิจการ	ไซเฟรซฟาร์ม	



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๗๑

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

	 เริ่มประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าขายปลาอยู่ใน
ตลาดปลาอ่างทอง	 โดยมีแผงปลาเล็ก	 ๆ	 (ปัจจุบัน 
ตลาดปลาเฮียไซอ่างทอง)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	โดยรับ
ซื้อปลาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและจากชาวบ้านที่หา
ปลาจากธรรมชาติได้มาขาย	 ในช่วงแรกประสบปัญหา
ปลานิลและปลานิลแดง	 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด	อีกทั้งคุณภาพปลาไม่ดี	ทำาให้ลูกค้าหายไป



๗๒

จึงมีแนวคิดท่ีจะทำาการเพาะเล้ียงปลานิลและปลานิลแดง 
เพื่อป้อนตลาดตัวเอง	จึงได้ลงมือสร้างกระชังเลี้ยงปลา	
จำานวน	๒๐	กระชัง	โดยทำาการปล่อยพันธุ์ปลานิลแดง	
เร ิ ่มต ้นด้วยความไม่ม ีความรู ้	และประสบการณ์	 
จึงประสบปัญหา	เช่น	ปัญหาสายพันธุ์	ปัญหาเรื่องโรค
ปลา	ปลาตาย	อัตราความหนาแน่น	ปัญหาฤดูกาล   
น้ำาน้อยน้ำามาก	
	 พยายามเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการเลี้ยง	 ศึกษา
เรื่องฤดูกาล	และ	“ลดต้นทุนการผลิต”	โดยได้ปรึกษา
ขอข้อมูลจากสำานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง	 และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด	จากคณะ
ประมง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จากบริษัทอาหาร 
เอกชน	 ทำาให้ได้รูปแบบการเลี้ยงปลานิลและปลานิล
แดงกระชังที่ได้ผลผลิตแน่นอน	 ศึกษาเพิ่มเติมจากกรม
ประมงเรื่องการเพาะพันธุ์	จนทำาฟาร์มเพาะพันธุ์ขึ้นเอง
ได้สำาเร็จ	เพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกทาง

	 ปัจจุบันมีทั้งหมดเป็น	๖๐	กระชัง	ผลผลิตเฉลี่ย	
๑.๑	 ตัน/กระชัง	 โดยปลาปลานิลแดงหมันจำานวน 
๒,๐๐๐	ตัว	ซึ่งปล่อยลูกปลาขนาด	๓๐	-	๓๕	กรัม	เลี้ยง 
นาน	๔	เดือน	และเลี ้ยงด้วยอาหารเม็ดสำาเร็จรูป    
(โดยเฉลี่ยใช้อาหาร	๑๑๐	กระสอบต่อกระชัง)	ขายปลา
กิโลกรัมละ	๘๐	บาท	ทำาให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำา
 นางเพียงใจ	ต้นสกุลประเสริฐ	ค้าขายสัตว์น้ำา 
ตั้งแต่อายุ	๒๒	ปี	ปัจจุบันอายุ	๕๖	ปี	ได้ดำาเนินชีวิต
ในการประกอบอาชีพค้าขายและทำาการเพาะเลี้ยง					
สัตว์น้ ำาเป็นอาชีพหลัก	สามารถเลี ้ยงดูครอบครัว
อย่างอบอุ่นมีความสุขตลอดมาแม้มีอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพบ้างในบางครั้ง	 ก็สามารถฝ่าฟันปัญหา
อุปสรรคต่าง	ๆ 	มาได้	และยังมองเห็นอีกว่าการประกอบ
อาชีพให้มั ่นคงและยั ่งยืนได้นั ้น	 ต้องมีความอดทน 
ซื่อสัตย์	และฝ่าฟัน	จนมาถึงทุกวันนี้	เป็นผู้เลี้ยงปลา
และผู้จำาหน่ายสินค้าสัตว์น้ำาจืด	ในชื่อ	“ไซเฟรซ	ฟาร์ม” 
ในปัจจุบัน



๗๓

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ	ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
 -	 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ	 ๒๔	 ป ี
โดยยึดเป็นอาชีพหลักของครอบครัวสามารถผลิตปลานิล 
จำาหน่ายได้	 มากกว่า	 ๒๔๐	 ตัน/ปี	 คิดเป็นมูลค่า	
๑๙.๒	 ล้านบาท/ปี	 (ใช้อาหารโดยตรงจากโรงงานผลิต							
ลดต้นทุนลงได้	๑๐	%)
	 -	 สามารถผลิตลูกพันธ์ุปลาจากโรงเพาะฟัก
ได้มากกว่า	 ๑๒,๐๐๐,๐๐๐	 ตัว/ปี	 คิดเป็นมูลค่า	 ๘.๔  
ล้านบาท/ปี	(เกิดการลดต้นทุนในการผลิตได้ถึง	๕	%)
	 -	 เริ่มสร้างเครือข่ายจาก	๒	ราย	๔๐	กระชัง	
จนปัจจุบัน	เครือข่ายลูกกระชัง	๒๐๐	ราย	กว่า	๒,๐๐๐	
กระชัง	 เกิดการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	สร้างรายได้ให้
แก่เกษตรกรผู้เล้ียงปลา	ผลผลิตมากกว่า	๔,๐๐๐	ตัน/ปี 
คิดเป็นมูลค่า	กว่า	๒๘๐	ล้านบาท
	 -	 ได้ก่อตั้ง	“บริษัท	ไซเฟรชฟาร์ม	จำากัด”	เพื่อ
ทำาการรวมกลุ่มเกษตรกร	และรวบรวมผลผลิต	ส่งตลาด 

โมเดิร์นเทรด	 (ห้างแม็คโคร	โลตัส	ท๊อป	บิ๊กซี	วิสโก้)	
โดยใช้หลัก	“ตลาดนำาการผลิต”	จำานวน	๙	-	๑๐	ตัน/วัน	 
หรือ	๓,๖๐๐	ตัน/ปี	คิดเป็นมูลค่า	กว่า	๒๘๘	ล้านบาท
	 -	 มีการรวมกลุ่ม	ผู้เลี้ยงปลากระชังที่ใหญ่ที่สุด
ใน	“ภาคกลาง”	
	 -	 ส่ ง เสริม ใ ห้ เครือข่ ายเกษตรกรทุกราย	
(จังหวัดอ่างทอง	 สิงห์บุรี	 ชัยนาท	พระนครศรีอยุธยา	
กาญจนบุรี	และนครนายก)	
	 -	 ทำามาตรฐานฟาร์ม	GAP	เพื่อยกระดับสินค้า
ปลานิล	และปลานิลแดงในกระชังให้ได้มาตรฐาน
 -	 จัดทำา	Application	ในการดูแลจัดการ 
เครือข่าย	 เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิต	 กำาหนดการ
ปล่อย	และจับปลา	การเบิกจ่ายอาหารปลา
	 -	 จัดทำาโรงงานแปรรูปผลผลิต	 เพื่อขยายช่อง
ทางตลาดให้เครือข่ายเกษตรกร
 -	 ส่งผลผลิตปลานิลเข้าเรือนจำา	 เพื่อขยาย
ช่องทางตลาดให้เครือข่ายเกษตรกร
	 -	 สร้างรูปแบบการเพาะเลี้ยงปลานิลและปลา
นิลแดงในแม่น้ำาและปฏิบัติตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำาที่ดี	 ได้มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อ
เกิดความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติสู่ความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร
 ผลงานด้านการเพาะพันธุ ์ปลานิล	 ได้สร้าง 
โรงเพาะฟักพันธ์ุปลานิลที่สามารถผลิตลูกพันธ์ุปลานิล 
ขนาด	๒-๓	เซนติเมตร	ได้โดยเฉลี่ย	๑,๐๐๐,๐๐๐	ตัว 
ต่อเดือน	จำาหน่าย	ตัวละ	๗๐	สตางค์	 คิดเป็นมูลค่า	
๗๐๐,๐๐๐	บาท/เดือน	ผลิตใช้เองในฟาร์มและจำาหน่าย
ให้กับเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรที่เป็นเครือข่าย	



๗๔

ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

	 -	 ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียน	 รวม	๔	 โรงเรียน	 โดยให้การสนับสนุน
พันธุ์ปลา	 จำานวน	 ๒,๐๐๐	 ตัว	 พร้อมด้วยอาหารเม็ด
สำาเร็จรูปสำาหรับเลี้ยงปลา	 จำานวน	๕๐	กระสอบ	ต่อ
โรงเรียน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	 เป็นต้นมา	 เป็นระยะ
เวลา	๕	ปี	คิดเป็นมูลค่า	๑๐๕,๖๐๐	บาทต่อปี

 ๒)	ตลาดโมเดิร์นเทรด	 ได้แก่	 แม็คโคร	 โลตัส 
ท๊อป	บิ๊กซี	 วิสโก้	 ผลผลิตปลาน้ำาจืดทุกชนิด	 ๑๐,๐๐๐	
กิโลกรัมต่อวัน	(๑๐	ตัน/วัน)	หรือเฉลี่ย	๓,๖๐๐,๐๐๐ 
กิโลกรัมต่อปี	(๓,๖๐๐	ตัน/ปี)
 ๓)	ตลาดห้องเย็นเพื่ อการแปรรูปสัตว์น้ำ า 
(จ้างห้องเย็นแปรรูปให้)	รับผลผลิตไปแปรรูป	๑๕,๐๐๐	
กิโลกรัมต่อเด ือน	หรือ	๑๘๐,๐๐๐	กิโลกรัมต่อปี	 
ทั้งปลานิลดำา	และปลานิลแดง	มูลค่าปลาที่แปรรูปแล้ว 
จำาหน่ายกิโลกรัมละ	๑๑๐	บาท	และส่งเสริมการคัดสรร 
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม	และยั่งยืน

(ประมาณ	๒๐๐	ราย)	โดยมีสถานที่เพาะพันธุ์ปลาและ
อนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลรวมจำานวน	๔	แห่งด้วยกัน	คือ
	 ๑)	โรงเพาะฟักวัดใหม่ปากบาง	พื้นที่	๗	ไร่	
	 ๒)	โรงเพาะฟักหนองเจ็ดเส้น	พื้นที่	๙	ไร่
 ๓)	โรงเพาะฟักอำาเภอวิเศษชัยชาญ	พ้ืนท่ี	๑๕	ไร่
	 ๔)	อนุบาลลูกปลาในกระชังแม่น้ำาเจ้าพระยา
อำาเภอเมือง	๖๐	กระชัง
	 ผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิลเฉลี่ย	 ๑๒,๐๐๐,๐๐๐	 ตัว
ต่อปี	คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย	๘,๔๐๐,๐๐๐	บาทต่อปี
	 ผลงานด้านการเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำา
เจ้าพระยา	
 ๑)	กระชังของตนเอง	กระชังขนาด	๓	x	๖	x	๒.๕ 
เมตร	จำานวน	๖๐	กระชัง	
	 ๒)	 ผลผลิตปลานิลในกระชัง	 สามารถจำาหน่าย
ทุกเดือนโดยผลิตหมุนเวียนกันไป	 ผลผลิตโดยเฉลี่ย 
๑,๑๐๐-๑,๒๐๐	 กิโลกรัมต่อกระชัง	 หรือผลผลิตเฉลี่ย	
๑๔๐,๐๐๐	กิโลกรัมต่อปี	คิดเป็นมูลค่า	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	
บาทต่อปี
	 ผลงานด้านการตลาดการจำาหน่ายสินค้าสัตว์		
น้ำาจืด	ตามนโยบาย	ตลาดนำาการผลิตของรัฐบาล
	 ๑)	มีหน้าร้านเป็นของตนเอง	ตั้งอยู่ที่	ตลาดปลา 
น้ำาจืดเฮียไซ	ถนนเทศบาล	ตำาบลตลาดหลวง	อำาเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง	 จำาหน่ายปลานิลปลาสดมีชีวิต	 เฉลี่ย	
๑,๕๐๐	กิโลกรัมต่อวัน	หรือเฉลี่ย	๕๔๗,๕๐๐	กิโลกรัม
ต่อปี	 (๕๔๗.๕	 ตัน/ปี)	 ทำาการจำาหน่ายสัตว์น้ำาทุกวัน 
ขนาดปลาที ่จ ำาหน่าย	๕๐๐-๗๐๐	กรัม	จำาหน่าย 
หน้าร้านกิโลกรัมละ	๘๐	บาท



๗๕

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

 - 	 เป ็ นผ ู ้ สน ั บสน ุ นการจ ั ดงาน	 ๔๙	 ป ี	 
ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน	จัดขึ ้นระหว่างวันที ่ 
๑๗	-	๑๘	มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	วิทยาลัยการปกครอง					
ท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 -	 ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรเครือข่ายที่ได้
รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	 ในแต่ละปี	ๆ	ละประมาณ 
๑๐๐	ครัวเรือน	คิดเป็นมูลค่า	๑๐๐,๐๐๐	บาทต่อครั้ง
 -	 มอบท ุนการศ ึกษาแก ่น ักเร ียน	เร ียนด ี
แต่ยากจน	 แก่โรงเรียนสตรีอ่างทอง	 โรงเรียนอนุบาล				
วัดอ่างทอง	 โรงเรียนเทศบาลวัดต้นสน	 จำานวน	 ๑๐ 
ทุน	ๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาทต่อโรงเรียน	รวม	๑๐,๐๐๐	บาท
ต่อโรงเรียน	 คิดเป็นมูลค่า	 ๓๐,๐๐๐	 บาทต่อปี	 มอบ					
ต่อเนื่องมาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	 เป็นต้นมา	คิดเป็น
มูลค่า	๒๑๐,๐๐๐	บาท
	 -	 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเครือข่าย
เกษตรกร	ปีละ	๒๐,๐๐๐	บาท	ต่อเนื่องกันมา	ตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	๒๕๕๒	เป็นต้นมา	คิดเป็นมูลค่า	๒๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	 เป็นผู้นำาในการนำาความรู้สู่เกษตรกรผู้เพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำา	 จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ความชำานาญมา
ให้คำาแนะนำา	 โดยผ่านการฝึกอบรมที่ตนเองได้จัดขึ้น
เป็นประจำา
	 -	 เป็นอาสาสมัคร	จิตอาสาพระราชทาน	๙๑๐๔	
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาล 
ที่	๑๐
	 -	 สนับสนุนการดำาเนินภารกิจของตำารวจ	
เน่ืองในพิธีเปิดอาคารที่ทำาการตำารวจภูธรเมืองอ่างทอง	
วันที่	๗	กันยายน	๒๕๕๙
	 -	 เป็นคณะกรรมการ	กตล.ของตำารวจ
	 -	 สร้างอาชีพ	 สร้างงาน	 สร้างอนาคต	 ให้กับ
บุตรหลานของเกษตรกรเครือข่าย	จำานวน	๓๐	คน 
พร้อมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมา	 ๗	 ปี	 และมอบ
สวัสดิการประกันชีวิต	ประกันอุบัติเหตุ	ประกันสังคม



๗๖

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 -	 ที่ตั้งฟาร์มไม่ติดเ ง่ือนไขของการใช้พื้นที่						
ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามของทางราชการ	
	 -	 ฟาร์มเลี้ยงได้ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ดี	GAP	กรมประมง
	 -	 การบริหารจัดการน้ำา	การบำาบัด	และจัดเก็บ 
ของเสียจากฟาร์ม	 (น้ ำาและดิน)	 ปฏิบัติตามหลัก
วิชาการ	 ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำาที่ดี	GAP	กรมประมง
	 -	 ระบบระบายน้ำาและบ่อบำาบัดในฟาร์มเพาะ
และอนุบาลเป็นไปตามข้อกำาหนดตามมาตรฐานฟาร์ม	
และปฏิบัติตามมาตรฐานน้ำาทิ้งจากการเพาะเลี้ยง
 -	 ปฏิบัติตามหลักวิชาการ	ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ดี	GAP	กรมประมง
	 -	 หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี	 และไม่ใช้สารเคมี
ต้องห้ามตามหลักปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดี



๗๗

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

	 -	 มีใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต	ผลิตผล	
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำา
 -	 โรงเพาะพันธ์ุปลานิล	มีระบบการจัดการน้ำาท้ิง 
จากระบบเพาะฟักแบบปิด	 บำาบัดน้ำาก่อนการนำาออก
จากฟาร์ม
	 -	 ไม่มีการใช้สารเคมีที่ต้องห้ามโดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ดี	GAP	กรมประมง
	 -	 มีการกำาจัดขยะมูลฝอยภายในโรงเรือนและ
กระชังเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธี	 และด้านตลาดปลาทาง
บริษัทก็ทำาความสะอาดถูกต้องตามหลักสุขอนามัยของ
กระทรวงสาธารณสุข
 -	 ฟาร์มเน้นการผลิตด้านคุณภาพและได้มาตรฐาน 
มีตลาดท่ีแน่นอนสามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกรได้ 
เพื ่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	โดยยึด
วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง	“อ่างทองเมืองน่าอยู่	เป็น

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”	 และยึดหลักคุณธรรม	
ความซื ่อสัตย์	ตรงไปตรงมา	ทุกคนคือครอบครัว 
นางเพียงใจ	ต้นสกุลประเสริฐ	“เจ๊เจี๊ยบ”	เป็นเกษตรกร
ที่มีความตั้งใจ	มุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำา	โดยนำานโยบาย	“การตลาดนำาการผลิต”	มาใช้
ที่ประสบผลสำาเร็จอย่างเห็นได้ชัด	ผลิตสัตว์น้ำาตรงตาม 
ความต้องต้องการของตลาด	และสามารถยืนยันได้ว่า 
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาสามารถสร้างรายได้สร้าง
อาชีพให้กับตนเอง	 และเกษตรกร	 สร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศชาติ	โดยการเพาะเลี ้ยงปลานิลในกระชัง
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในนามบริษัท	“ไซเฟรซ	ฟาร์ม” 
ผู ้ย ึดหลัก	สร้างอาชีพ	สร้างเครือข่ายด้วยความ
ซื่อสัตย์	ควบคู่กับการผลิตอย่างมีคุณภาพ	สร้างชีวิต 
สร้างอนาคตเกษตรกรไทย



นายจรูญ ทรัพย์ศิริ
อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำากร่อย

๗๘

อายุ   ๖๐ ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานะภาพ สมรส
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๙๗/๑ หมู่ที่ ๗ ตำาบลโรงเข้ 
   อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท ์ ๐๘๘ ๘๖๓ ๒๙๘๘
อาชีพ   เกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว์น้ำา)



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๗๙

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

 ๑. เดิมประกอบอาชีพเกษตรกร ทำาสวนฝร่ังและ

มะนาว ตามบิดา - มารดา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  

เร่ิมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำา 
ทดลองเล้ียงกุ้งกุลาดำา บนพ้ืนท่ี ๑๐ ไร่ แบ่งเป็นบ่อเล้ียง 
จำานวน ๒ บ่อ บ่อละ ๕ ไร่ แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ 

เนื่องจากขาดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ด้วยความ

มานะพยายาม มุ่งหวังและตั้งใจ ศึกษา ทดลอง เรียนรู้

ด้วยตนเอง เรียนรู้จากผู้มีความรู้ทั้งภาครัฐ หน่วยงาน 
ของกรมประมง และเอกชน นำาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ต่าง ๆ  มาปรับใช้ในฟาร์มของตน จนประสบความสำาเร็จ  

ทั้งตนเอง และครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต



๘๐

 ๒. ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ

การเลี้ยงกุ้งทะเล ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา  

ที่ดีสำาหรับการผลิตสัตว์น้ำา จนได้รับมาตรฐาน GAP 

กรมประมง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง ปัจจุบัน

 ๓. ต่อสู้โรคกุ้งขาว ด้วยการบริหารจัดการฟาร์ม
ที่ดี เตรียมน้ำาก่อนใช้เลี้ยงกุ้งขาวให้มีคุณภาพพร้อมใช้ 

ใส่ใจทุกขั ้นตอนการเลี ้ยงกุ ้ง คัดเลือกลูกพันธุ ์ที ่ดี    

แข็งแรง ปลอดโรค
 ๔. ประดิษฐ์ เครื่ องทำ าความสะอาดบ่อพีอี 

ด้วยภูมิปัญญาของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
โรคของกุ้งขาว

 ๕. มีเทคนิคในการออกแบบบ่อต่าง ๆ ภายใน

ฟาร์ม การวางใบตีน้ำา เพื่อกำาจัดของเสียภายในบ่อเลี้ยง  
จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่สนใจ 

นำาไปปรับใช้ได้จริง 

 ๖. ใช้จุลินทรีย์ปม. ๑ ของกรมประมง ควบคู่
กับจุลินทรีย์สับปะรดที่ปรับปรุงสูตรให้เหมาะสมกับ 

การเลี้ยงกุ้งของตนเอง ควบคู่กับการใช้กระเทียม และ
น้ำาส้มสายชู คลุกเคล้าผสมอาหารเม็ดให้กุ้งขาวกิน 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้ง

 ๗. เลี้ยงกุ้งแบบกางมุ้ง คลุมทั้งบ่อ และการ
ขึงตาข่าย เพื่อป้องกันพาหะนำาโรค จำาพวกนกและ

แมลง
 ๘. ลดต้นทุนพลังงานในการเลี้ยงกุ้ง ด้วยโซลาร์

เซลล์ จากการได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ แปลงกุ้งขาว ตำาบลโรงเข้ เป้าหมาย

ของโครงการฯ ข้อหนึ่ง คือ การลดต้นทุนการผลิต  

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำาชายฝั่ง เขต ๒ (สมุทรสาคร) ดำาเนินการส่งเสริม 
ด้านการลดใช้พลังงาน และได้ค ัดเล ือกคุณจรูญ 
ทรัพย์ศิริเป็นเกษตรกรต้นแบบ

 ๙. แนวคิดการจัดการ เลี้ยงกุ้งขาวในระบบน้ำา

หมุนเวียนที่ใช้ภายในฟาร์ม
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ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
 ตลอดระยะเวลาการประกอบอาชีพผู้เลี้ยงกุ้ง

ทะเล ไม่เคยหยุดท่ีจะพัฒนาศึกษา หาความรู้ วทิยาการ  และ
เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งใหม่ ๆ  มาปรับใช้ในฟาร์มของตน

อยู่เสมอ และลงมือทำาด้วยตนเอง จนเกิดความชำานาญ 
พัฒนาการระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ และไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม  

และรอบข้างฟาร์ม สามารถถ่ายทอดความรู ้ด ้าน 
การเลี ้ยงกุ ้งให้กับผู ้ร่วมอาชีพ นักเรียน นักศึกษา 

ผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 ผลผลิตกุ้งขาวที่ได้ เฉลี่ยอยู่ที่ ๓ ตัน/ไร่ ขนาด

ผลผลิต ประมาณ ๓๐ ตัว/กิโลกรัม ผลผลิตรวมมากกว่า 
๑๐ ตัน/ปี อัตรารอดร้อยละ ๙๐ อัตราแลกเนื้อ ๑.๒ 

โดยแผนการผลิต จะเลี้ยงกุ้งเป็น ๒ ชุด ชุดละ ๓ บ่อ 

เลี้ยงปีละ ๒ - ๓ รอบ ซึ่งจะเลี้ยงกุ้งในช่วงเดือน

มีนาคม - ตุลาคม ของทุกปี 
 ปัจจุบัน มีฟาร์มทั ้งหมด ๕ ฟาร์ม (แบ่งให้

คนในครอบครัวดูแล) พื้นที่ฟาร์ม ๑๒๖ ไร่ บ่อเลี้ยง 

ทั้งหมด ๑๘ บ่อ ขนาดบ่อเฉลี่ยบ่อละ ๓ ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย ๓ ตัน/ไร่ ขนาดผลผลิตเฉลี่ย ๓๐ ตัว/กิโลกรัม 

ในฟาร์มตัวอย่าง (เลขที่ ๙๗/๑ หมู่ ๗ ต.โรงเข้ 
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร) ที่ตนดูแลอยู่นั้น มีพื้นที่

ฟาร์ม ๓๖ ไร่ บ่อเลี ้ยงปูพีอี ๑๐๐ % มีทั ้งหมด 
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๖ บ่อ ขนาดบ่อเฉลี่ยบ่อละ ๒.๒๕ ไร่ ประกอบด้วย 

บ่อเลี้ยงแบบกางมุ้ง จำานวน ๔ บ่อ บ่อละ ๓ ไร่ 
บ่อเลี้ยงขึงตาข่าย จำานวน ๒ บ่อ บ่อละ ๐.๗๕ ไร่ 

ลักษณะบ่อเลี้ยง เป็นบ่อสี่เหลี่ยม มีหลุมตรงกลาง  

บ่อพักน้ำา จำานวน ๔ บ่อ แบ่งเป็น บ่อตกตะกอน ๑ บ่อ 

ขนาด ๖ ไร่ บ่อบำาบัดน้ำา ๒ บ่อ ขนาด ๒ ไร่ และ ๑ ไร่ 
บ่อพักน้ำา พร้อมใช้งาน ๑ บ่อ ขนาด ๒ ไร่ บ่อเก็บเลน 

จำานวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๕ ไร่ และ ๐.๒๕ ไร่ เลี้ยงด้วย

ระบบปิด ๑๐๐ % ไม่ทิ้งของเสียออกด้านนอกฟาร์ม 
ให้ความสำาคัญในเร่ือง การรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดีท้ังภายใน 

และภายนอกฟาร์ม
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลเกษตรกรคนเก่ง 

มอบโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
กลุ่มที่ให้ความร่วมมือการจัดงานวันกินกุ้ง มอบโดย

จังหวัดสมุทรสาคร

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น 

ระดับอำาเภอ มอบโดยสำานักงานเกษตรอำาเภอบ้านแพ้ว
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลคนดีศรีสาคร สาขา 

การส่งเสริมการประมง มอบโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัด

สมุทรสาคร

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บทสัมภาษณ์หนังสือนิตยสาร 
AQUA BIZ Vol.11 Issue 141 เรื่อง การลดต้นทุน

พลังงานในการเลี้ยงกุ้งด้วยโซลาร์เซลล์

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่ม

สัตว์น้ำาชายฝั่ง) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำาชายฝั่งสมุทรสาคร

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมดำาเนินโครงการกลุ่มช่วยให้

สมาชิกเลี้ยงกุ้งได้ (กลุ่มเกษตรกรทำาการประมงพัฒนา
เกษตร พอเพียง ๔๙) คอยช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำา 

เป็นที่ปรึกษาในการเลี้ยงกุ้งให้แก่เกษตรกรรายย่อย   
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้ง
จรูญ ทรัพย์ศิริ มีการสร้างกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ให้ความรู้ คำาแนะนำา 

แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

รายอื่น ๆ
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ 
เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ด้านการประมง (ศูนย์เครือข่าย) อำาเภอบ้านแพ้ว โดย

สำานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
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ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

 ๑. คณะก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น คณะ
กรรมการประมงประจำาจังหวัดสมุทรสาคร (ด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา) ๒ วาระ ระยะเวลา ๔ ปี (ตั้งแต่     
ปี ๒๕๕๙ ถึง ปี ๒๕๖๓)

 ๒. สารวัตรกำานัน ตำาบลโรงเข้ อำาเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร
 ๓. กรรมการชุมชน แต่งตั้งโดยเทศบาลตำาบล

หลักห้า อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (พื้นที่
ในความรับผิดชอบ ๔ ตำาบล ตำาบลหนองบัว ตำาบล

หนองสองห้อง ตำาบลโรงเข้ ตำาบลยกกระบัตร)

 ๔ . คณะกรรมการสถานศ ึกษา โรงเร ียน 

หลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฏ์ ตำาบลโรงเข้ อำาเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร

 ๕. คณะกรรมการวัดดอนราว ตำาบลโรงเข้ 
อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 ๖. คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองเงิน 

วิทยาคม จังหวัดนครปฐม (ตำาแหน่งเหรัญญิก)

 ๗. คณะกรรมการกลุ่ ม เ กษตรกรทำ าการ      
เกษตรพอเพียง ๔๙ ตำาบลโรงเข้ อำาเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร

 ๘. คณะกรรมการโครงการส่งเสริมเกษตร    

แบบแปลงใหญ่กุ้งขาว (แปลงโรงเข้) อำาเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร
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 ๙. เป็นผู้ริเริ่มผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน

หลวงสินธุ ์ฯ เพื ่อสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็ก

ในชุมชน เป็นผู้เสียสละบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตนอย่าง
สม่ำาเสมอ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ผู้ด้อยโอกาส 

มอบทุนการศึกษา ให้เด็ก ๆ ในชุมชนได้มีโอกาสที่ดี 

ในด้านการศึกษา 
 ๑๐. สร้างห้องพักผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสุขภาพ
ตำาบลบ้านทำานบแพ้ว เพ่ือความสะดวกสบายของผู้ป่วย         

 ๑๑. สร้างห้องส่งเสริมพัฒนาเด็กโรงเรียน     

หลวงสินธุ์ฯ ให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดี 

 ๑๒. ร่วมสร้างซุ้มประตูวัดดอนราว เพ่ือให้ศาสนา
สถานดูสวยงาม ชักจูงให้คนเข้าวัดมากขึ้น
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของคุณจรูญ ตั้งอยู่บนที่ดินของ
ตนเอง ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๐๖ ขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา เลขที่ ๗๔๐๑๐๐๐๓๓๓ 
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจนได้รับมาตรฐานการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำาที่ดี GAP กรมประมง ใบรับรองมาตรฐานระบบ
การผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำา เลขที่ ๑๕๐๑  

– ๐๑ – ๕๕ – ๐๑๒๙๕ และแจ้งการประกอบกิจการ

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามประกาศกรมประมง เรื่อง  
ข้อกำาหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาควบคุมภายใน      
เขตเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ ำาตามมาตรา ๗๗ แห่ง 

พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องแจ้ง 

การประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ร ับหนังสือ 

รับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง 
ส ัตว ์น ้ ำ าควบค ุม ประเภทก ิจการการเพาะเล ี ้ยง 

กุ้งทะเล เลขที่ ๖๓-๗๔-๐๓-๕๓-๐๐๕๕๔ ฟาร์มเลี้ยง

กุ้งของคุณจรูญ ผลิตกุ้งขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อ 

ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริหาร 
จัดการฟาร์มที ่ด ี มีระบบบำาบัดน้ ำาในฟาร์มใช้น้ ำา

หมุนเวียน ไม่ปล่อยของเสียจากฟาร์มออกนอกพื้นที่

ฟาร์ม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู ้ที ่อยู ่บริเวณ  
ใกล้เคียง ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า ประหยัด ลดการ

ใช้พลังงาน ลดการใช้สารเคมีด้วยการใช้จุลินทรีย์    ปม.๑  
และจุลินทรีย์ส ับปะรดในการบำาบัดน้ ำา และสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคให้แก่กุ้งขาว



นายกำาพล สร้อยแสง
อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำา
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อายุ   ๕๓ ปี
การศึกษา จบการศึกษา สาขาช่างยนต์ (ปวช.) 
   โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี
สถานภาพ สมรสกับนางรัดชนก แขกดำา มีบุตร ๔ คน
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๒๕/๙ หมู่ที่ ๓ ตำาบลปากแรต 
   อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์  ๐๘๓ ๖๖๑ ๗๒๔๘
อาชีพ   เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงปลาทอง) 



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๘๗

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

	 เดิมทางบ้านเคยประกอบอาชีพทำาไร่อ้อยและ
ต่อมาได้เพาะพันธุ์ปลาแม่น้ำาโดยการฉีดผสมเทียม	แต่ 

ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร	จึงหันมาเลี้ยงปลาทอง	
และในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	ครอบครัวได้ลงทุนสร้างบ่อปลา

พร้อมทั้งขยายพื้นที่เพิ่ม	 และได้ซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาทอง

สายพันธุ ์ใหม่	ๆ 	มาทดลองเพาะเลี ้ยง	และเริ ่มขาย 
ส่งไปยังตลาดนัดจตุจักร	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๔๐ 

เจอวิกฤติการเงินการขายปลาทองซบเซาลง	 จึงต้อง 
หันไปทำางานที่มาเลเซีย	๒	ปี	 จากนั้นจึงกลับมาขาย

ผลไม้ที่ไทย	



๘๘

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้รวบรวมเงินทุนเพื่อ

กลับมาขายปลาทองอีกครั้งหนึ่ง	 เนื่องจากใจรักและ
เป็นอาชีพที่ชอบ	ได้สร้างฟาร์มเองในขนาดพื้นที่	๑	ไร่ 

โดยซื้ออ่างปูนขนาด	๑.๒	เมตร	๓๒๐	บ่อ	และสร้าง

บ่อปูน	ขนาด	๒x๒	เมตร	๒๐	บ่อ	และบ่อปูนขนาด	

๒x๓	 เมตร	 จำานวน	 ๖	 บ่อ	 พ่อแม่พันธุ์ที่นำามาเลี้ยง	
ได้แก่	สิงห์ดำา	สิงห์ญี่ปุ่น	และสิงห์ลูกผสม	ซึ่งช่วงแรก 

ประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศและพ่อแม่พันธ์ุเลือดชิด 

จึงได้ปรับเปลี่ยนสายพันธ์ุใหม่นำามาเลี้ยงให้คุ้นกับ
สภาพอากาศจนได้พันธุ์ดี	 สามารถขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้น	

พัฒนาจนเป็นแหล่งรวบรวมและสามารถเพราะพันธ์ุ
ปลาเงินปลาทองได้เกือบทุกสายพันธุ์	

	 ต่อมาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ได้ขึ้นทะเบียน	 ทบ	 ๑ 

และรับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม	 GAP,	 สอ.๓	 
และ	สอ.๔	ตามเกณฑ์และระเบียบกรมประมง	เพื่อใช้

เป็นหลักฐานในการขายและส่งออกปลาเงินปลาทอง	

และได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่	จดเป็นวิสาหกิจชุมชน	

และประสานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง	ๆ	เข้า
มาช่วยให้ความรู้แก่สมาชิก	และรวมตัวกันสร้างแพตฟอร์ม	

ลงไปขายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดนอกเหนือจากการ

ขายทาง	Line,	Facebook	ฯ	และติดต่อแหล่งเงินทุน
จากธนาคารต่าง	ๆ	เช่น	SME,	ธกส,	ออมสิน	ฯลฯ	

เพื่อให้ได้แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำา	 เพื่อที่จะขยายฟาร์ม
หรือกิจการของตนเองและในกลุ่มสมาชิกหรือเสริม

สภาพคล่องในฟาร์มได้



๘๙

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
	 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ	๓๓	ปี	 โดย

เป็นอาชีพหลักของครอบครัว	มีผลผลิตส่งขายทั้งใน 

และต่างประเทศ	 ไม่ต่ำากว่า	๑.๕	ล้านตัว/ปี	มูลค่า 
ไม่น้อยกว่า	๖.๘	ล้านบาท/ปี	มีปริมาณส่งออก	๗๐%	
ในประเทศ	๓๐%		โดยตลาดต่างประเทศหลัก	ๆ	คือ	

ยุโรป	USA	ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้	สามารถเพาะพันธุ์ปลา

เงินปลาทองได้ทุกสายพันธุ์	แต่จะเน้นสายพันธุ์หลัก				

๕	สายพันธุ์	ได้แก่	สิงห์ดำา,	สิงห์ลูกผสม,	สิงห์	๕	สี,	
ลูกโป่ง,	และริวกิน	ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที ่ตลาดต้องการ		
ทั ้งในและต่างประเทศ	 สามารถจัดหาพ่อแม่พันธุ ์

ให้กลุ่มสมาชิกเครือข่ายแปลงใหญ่	โดยเน้นเพาะพันธุ์



๙๐

ปลาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด	และ
ยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า	

โดยประสานกับหน่วยงานของกรมประมงที่เก่ียวข้อง
มาให้ความรู้	 เพื่อให้ได้รับการตรวจรับรองเป็น	 GAP	

สัตว์น้ำาสวยงาม	สอ.๓,	สอ.๔	เพื่อสามารถแข่งขันและ

พร้อมส่งสัตว์น้ำาออกขายในต่างประเทศได้	 ซึ่งปัจจุบัน

สมาชิกทุกคนในกลุ่มผ่านมาตรฐาน	 GAP	 สัตว์น้ำา
สวยงาม	๑๐๐%	นอกจากนี้ยังรวมกันกับสมาชิกแปลง 
ใหญ่สร้างแพตฟอร์มการขายผ่านตลาดออนไลน์อื่น	ๆ 	

เพิ่มเติม	และสามารถหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ 

เป็นตลาดนำาการผลิตได้คิดค้นทำาเครื่องผลิตผสม
อาหารและผลิตอาหารใช้เองจนปัจจุบันได้นำาวัตถุดิบ	 

ที่ ทำ า ได้ มา เลี้ ยงปลาทองแล้ ว เ กิดสีสั นสวยงาม 
เจริญเติบโตเร็วสมบูรณ์แข็งแรง	ให้ผลผลิตลูกพันธุ์

มากขึ ้นและไม่เป็นโรค	ทั ้งยังมีการเลี ้ยงไส้เดือนใน 

กะละมัง	เพื่อนำามาเป็นอาหารเพิ่มโปรตีนหรือทดแทน

ไรแดงในช่วงที่ไรแดงขาดตลาดหรือมีราคาสูง	 ซึ่งดิน
ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนยังสามารถนำาไปทำาปุ๋ยขาย
สร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง	 และใช้น็อตเหล็กที่ทิ้งแล้ว

ในการถ่วงสายออกซิเจนในบ่อ	 และใช้	 Solar	 Cell	

ผลิตไฟฟ้า	ช่วยลดต้นทุนการผลิต



๙๑
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ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ
	 -	 เป็นประธานแปลงใหญ่ปลาสวยงามของ
จังหวัดราชบุรี	 ชื่อ	 “กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

สวยงามจังหวัดราชบุรี”	ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ปลาสวยงาม
แปลงแรกของไทย

	 -	 เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร			
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาสวยงามจังหวัดราชบุรี	

	 -	 เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปลาสวยงาม	 และได้

รางวัลชนะเลิศเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง	
ส่งเสริมอาชีพเพราะเลี้ยงปลาสวยงาม	

	 -	 เป็นสถานที่จัดประชุม	ฝึกอบรม	ดูงานต่าง	ๆ 	
ของนักศึกษาและประชาชนที ่สนใจ	โดยสนับสนุน 

ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพการเพาะเลี้ยงปลา

สวยงาม	ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 -	 เป็นฟาร์ม	Green	City

	 -	 เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ตำาบลปากแรต	

	 -	 รองประธานกลุ่มผู้รักปลาสวยงามฟิชวิลเลช	

	 -	 เป็นคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด

ราชบุรี	
	 -	 เป็นประมงอาสา

	 -	 เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับปลาสวยงามให้แก่มหาวิทยาลัย	 ชุมชน 
และหน่วยงานต่าง	ๆ	

	 -	 เ ป็นต้นแบบการลงทุนที่ ได้สิน เชื่ อจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	 (ธกส.)	 ด้านปลา

สวยงาม

	 -	 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันปลา
เงินปลาทอง	ณ	จังหวัดขอนแก่น	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	

–	๒๕๕๙



๙๒

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

	 -	 ที่ตั้งของฟาร์มต้องไม่ติดเง่ือนไขของการใช้

พื้นที่	 ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามของทาง
ราชการ	(ตรวจสอบสิทธิ์)	กระชังต้องได้รับอนุญาต

	 -	 เป็นกรรมการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม		(AIC)		ปี	พ.ศ. 
๒๕๖๓	ด้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	(ประมง)

	 -	 สนับสนุนพันธ์ุปลาเพื่อประโยชน์แก่องค์กร

การศึกษาและชุมชน

	 -	 ร่วมจัดนิทรรศการด้านปลาสวยงามกับ 
กรมประมง

	 -		ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของฟาร์มเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามเพื่อการส่งออก	 ตามที่กรมประมงกำาหนด

อย่างเคร่งครัด			
	 -		จัดการบำาบัดน้ำาเสียจากการเล้ียงปลาสวยงาม 

แบบวิธ ีธรรมชาติ	 โดยปล่อยน้ ำาไหลผ่านทุ ่งนา, 

ไร่อ้อย	เพื่อเกษตรกรเหล่านั้นได้ใช้น้ำาอีกทางหนึ่ง

	 -	 เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่เข้าร่วม
โครงการนำาร่องเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุรี	 

และการใช้	ปม.๑	(จุลินทรีย์สำาหรับบำาบัดสารอินทรีย์ใน
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำา)	 ของกรมประมง	 นำามาใช้ในกิจกรรม

ภายในฟาร์ม



๙๓
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	 -	 เป็นตัวอย่างในการนำาร่องและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมมาใช้ในครัวเรือนและฟาร์มโดยการใช้					

โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทดแทนที่ได้จากแสงอาทิตย์				

เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องการให้แสงสว่าง,	ปั้มน้ำา,	ระบบ

อ๊อกซิเจนในบ่อปลา	ฯลฯ
	 -		ทำาความสะอาดฟาร์มเพาะเลี้ ยงใ ห้ ถูก

สุขลักษณะอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคที่เกี่ยวกับปลาสวยงามที่เกี่ยวกับปลาสวยงาม



นายปริญญา ดรุณศรี
อำ�เภออัมพว� จังหวัดสมุทรสงคร�ม

อาชีพปลูกสวนป่า

๙๔

อายุ   ๕๓ ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
สถานภาพ สมรส
ที่อยู ่  บ้านเลขที่ ๖๐/๑ หมู่ที่ ๑ ตำาบลยี่สาร
   อำ�เภออัมพว� จังหวัดสมุทรสงคร�ม
โทรศัพท ์ ๐๘๑ ๙๐๖ ๑๑๒๐
อาชีพ   ปลูกสวนป่า 



เกษตรกรดีเด่น
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๙๕

คว�มคิดริเริ่มและคว�มพย�ย�มฟันฝ่�
อุปสรรคในก�รสร้�งผลง�น

ผลง�นดีเด่น

 ๑.	ครอบครัวมีแนวความคิดว่าโกงกางเป็นไม้
พลงังานทีใ่ชแ้ลว้หมดไป			(ใชห้มดตอ้งซือ้ใหม)่		โดยเห็นวา่	 

ในอนาคตไม้จะเป็นที่ต้องการของตลาด	จึงได้สืบสาน 
ทำาสวนป่าโกงกางต่อจากบิดาและมองว่าการทำานากุ้ง 

ซึ่งเป็นที่นิยมทำากันมากในอดีตเป็นสิ่งของที่อยู่ในน้ำา

มองไม่เห็นขณะที่ต้นไม้เห็นการเติบโตได้ตลอดเวลา 
ซึ่งทั้งสองแนวคิดน้ีทำาให้เกษตรกรมุ่งสานต่ออาชีพ 

ดั้งเดิมของครอบครัวและขยายการสร้างงานสร้าง 
รายได้นำาความสำาเร็จสู่ชุมชน	 ทำาเกิดอุตสาหกรรม 

เกี่ยวเนื่อง	ได้แก่	การปลูก	การตัด	การลำาเลียงไม ้

การเผาถ่านจนทั ้งเกือบทั ้งตำาบลยี ่สารมีพื ้นที ่ปลูก 

โกงกางใบเล็กในที่ดินกรรมสิทธิ์มากกว่า	๑๐,๐๐๐	ไร่



๙๖

(เว้นพื้นที่ที่เป็นคูน้ำาหรือแพรกที่ขุดไว้เพื่อขนไม้ออก

และเพื่อให้เป็นทางน้ำาเข้าออก)	ทำาให้ได้ไม้ที่มีขนาด
เหมาะสมที ่จะนำาเข้าเตาเผา	และสามารถตัดทอน 

ได้หลายท่อน

	 ๖.	ใ น อ ดี ต ต้ อ ง ข นส่ ง ท า ง เ รื อ เ ข้ า ไ ป ส่ ง 

ในกรุงเทพฯ	ซึ ่งต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันและ 
ระหว่างการขนส่งต้องระมัดระวังไม้ให้ถ่านท่ีเป็น 

ท่อนยาวแตกหักแต่ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกขึ้น 

สามารถขนส่งถ่านออกสู ่ตลาดได้ง่าย	ประกอบกับ	 
เกษตรกรได้พัฒนาวิธีการบรรจุถุง	 ทำาให้ขนย้าย 

ได้สะดวก	และลูกค้าสามารถสั่งซื้อหรือเข้าไปติดต่อ 
ซื ้อขายที ่เตาถ่านได้ได้สะดวกขึ ้น	เป็นเหตุให้มีการ

จำาหน่ายถ่านได้มากขึ้น

	 ๗.	ในอดีตปริมาณไม้ไม่เพียงพอต่อการเผาถ่าน	
เนื่องจากต้องรอรอบตัดฟันของไม้โกงกาง	ประมาณ 

๑๕		ปี	เกษตรกรได้ศกึษานำาไม้โกงกางมาปลกูในทีด่อนน้ำา
ท่วมถึง	แต่ไม่ให้ท่วมตลอดเวลา	จะทำาให้ไม้โกงกางเจริญ 

เติบโตดี	เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงขึ้น	ทำาให้มีไม้เพียง
พอต่อการป้อนเตา	 สามารถลดระยะรอบตัดฟันอยู่ที่	 

๑๐	-	๑๒	ปี

	 ๘.	ในการปลูกสวนป่าปีที่	๑	เจอปัญหาการเข้า 

ทำาลายกล้าโกงกางของลิงแสมและปูแสม	 จึงต้องเร่ง
ปลูกซ่อมให้เสร็จสิ้นภายในปีที่	๑	เพื่อให้ต้นไม้มีการ
เจริญเติบโตทันกัน

	 ๒.	การคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม	โดยปลูก

โกงกางใบเล็กชนิดเดียว	เนื่องจากไม้ของโกงกางใบเล็ก	
ให้ความร้อนนาน	 ค่าความร้อนสูง	 ไฟไม่ปะทุ	 ขี้เถ้า

น้อยกว่าไม้ของโกงกางใบใหญ่

	 ๓.	ไม้โกงกางที่ตัดฟันมาแล้ว	 ควรจะนำาไปเผา 

เป็นถ่านภายใน	๑	-	๓	เดือน	หากนำาไปเผาเร็วกว่านั้น	
จะมีน้ำาและน้ำามันในเนื้อไม้มาก	ต้องเผาเป็นเวลานาน	

และหากเกิน	 ๓	 เดือน	 ถ่านที่ได้มาจะมีน้ำาหนักเบา 

เผาไหม้เร็ว
	 ๔.	เกษตรกรได้คัดเลือกต้นโกงกางที่มีการเจริญ

เติบโตดีบริเวณขอบแปลงไว้เป็นแม่ไม้	 และอนุญาต 
ให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาเก็บฝักโกงกาง	จำาหน่าย			

ฝักละ	๓๕	สตางค์	เพื่อนำาไปปลูกทดแทน

	 ๕.	เกษตรกรได้ทดลองระยะปลูกและวิธีการ
ปลูกที่เหมาะสมจากเดิม	๑	x	๑	ม.	ได้	๑,๖๐๐	ต้น/ไร่	 

ในปัจจุบัน	 ระยะปลูก	๐.๕	 x	๐.๕	ม.	 ได้	 ๔,๐๐๐	 ต้น/ไร่	



๙๗

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ผลง�นและคว�มสำ�เร็จของผลง�นทั้งด้�น
ปริม�ณและคุณภ�พ ตลอดจนระยะเวล� 
ที่ปฏิบัติง�นและคว�มยั่งยืนในอ�ชีพ
	 ๑.	คุณภาพของไม้สวนป่ามีลักษณะดีทุกแปลง	
เจริญเติบโตได้ดี	มีลักษณะเปลาตรง	ไม่มีโรคและ
แมลง	 สามารถอำานวยประโยชน์ในการใช้สอยและ 
ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้อย่างสม่ำาเสมอ	
	 ๒.	เริ่มปลูกสวนป่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	จนถึง
ปัจจุบัน	มีการจัดการสวนป่าอย่างเป็นระบบ	 โดย
การคัดเลือกพันธุ์	การทดลองระยะการปลูกที่เหมาะสม	 
การจัดการพื ้นที ่ปลูก	การดูแลสวนป่า	การตัดฟัน	
กรรมวิธีในการเผาถ่าน	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	รวมทั้ง
การตลาด	



๙๘

คว�มเป็นผู้นำ�และก�รเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้�นต่�ง ๆ
 ๑.	การถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกต้นโกงกาง 

และการเผาถ่านแก่ชุมชน	และนำาสวนป่าของตนเอง 
เป็นแหล่งเรียนรู ้ศ ึกษาดูงาน	ได้แก่มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาดูงานเร่ืองการ

พัฒนาเ ก่ียวกับการเผาถ่านและคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานเรื่องการปลูก 

สร้างสวนป่าโกงกางใบเล็กและการเผาถ่าน
	 ๒.	เ ป็ น เ ก ษ ต ร ก ร ต้ น แ บ บ ใ ห้ ชุ ม ช น ใ น

ท้อง ถ่ิน ถือ เ ป็นแบบอย่ างด้ านการปลูกสวนป่า 

โกงกางแบบครบวงจร	 ทำาให้ชาวบ้านบางส่วนที่เลี้ยง 
สัตว์น้ำาแล้วขาดทุนหันกลับมาปลูกไม้โกงกางป้อน 

เตาถ่านเนื่องจากเห็นว่าปลูกง่าย	ขายง่าย	และราคาดี	
จนเกษตรกรต้องขยายเตาเผาถ่านเพื่อรองรับไม้ที่เป็น

วัตถุดิบเพิ่มขึ้น	และเพื่อสำารองไว้แทนเตาเผาถ่านเดิม 

ซึ่งมีอายุการใช้งานหลายสิบปีแล้ว

 ๓.	เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

และชุมชน	จากการปลูกไม้โกงกางสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม
ไม้ที ่เกี ่ยวเนื ่องกันแบบครบวงจร	 ได้แก่	 การปลูก 

การตัด	 การลำาเลียงไม้	 การเผาถ่าน	 และการตลาด	

โดยมีการปลูกทดแทนเพื่อการยั่งยืนในอาชีพรายได้

และผลิตจากสวนป่า	จากการเผาถ่านทั้งหมด	๘	เตา	
ประมาณ	๑,๖๘๐,๐๐๐	-	๑,๗๙๒,๐๐๐	บาทต่อเดือน	

ไม้โกงกาง	๑	ไร่	น้ำาหนักประมาณ	๓๐	ตัน	นำาเข้าเตา

เผาถ่าน	๑	เตา	เมื่อเผาแล้วได้ถ่านหนัก	๗	ตัน	ราคา
จำาหน่ายในประเทศ	กิโลกรัมละ	๓๐	บาท	จำาหน่าย 

ต่างประเทศ	กิโลกรัมละ	๓๒	บาท
 ผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้

	 -	 ถ่านไม้แท่งบรรจุกระสอบ	กระสอบละ	๒๐	

กิโลกรัม	กิโลกรัมละ	๓๐	-	๓๒	บาท
					-	 ถ่านหัก	กิโลกรัมละ	๒๐	บาท	 เศษถ่าน

กิโลกรัมละ	๑๐	บาท
	 -	 ผงถ่าน	กิโลกรัมละ	๑๐	บาท	(เป็นสวนผสม

ของดินปุ๋ย)
	 -	 น้ำาส้มควันไม้	ลิตรละ	๖๐	บาท



๙๙

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม
 ๑.	เศษไม้ปลายไม้จากการตัดสางไม่ได้เผาหรือ
ทิ้ง	แต่ให้ชาวบ้านเก็บฟรีโดยไม่คิดมูลค่า	เพื่อนำาไป
ทำาที่อยู่อาศัยและอนุบาลของสัตว์น้ำา	(โดยนำาเศษไม้มัด
เป็นก้อน	ๆ	แล้วทิ้งลงน้ำา)	เรียกว่า	“บ้านปลา”
	 ๒.	สวนป่าโกงกางเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา	โดย
เฉพาะปูแสมมีจำานวนมาก	ชาวบ้านสามารถเก็บไปขาย
สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
	 ๓.	สวนป่าไม่ใช้สารเคมีในการกำาจัดศัตรูพืช
	 ๔.	เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่



นางสำารวย บางสร้อย
อำ�เภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีฟ�ร์ม

๑๐๐

อายุ   ๕๓ ปี
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานภาพ สมรสกับน�ยแสงจันทร์ บ�งสร้อย
ที่อยู่   บ้�นเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้�นสวนปอ
   ตำ�บลหนองแคน อำ�เภอปทุมรัตต์ 
   จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท ์ ๐๖๑ ๑๐๙ ๔๕๔๙
อาชีพ  ไร่น�สวนผสม



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๑๐๑

คว�มคิดริเริ่มและคว�มพย�ย�มฟันฝ่�
อุปสรรคในก�รสร้�งผลง�น

ผลง�นดีเด่น

 นางสำารวย บางสร้อย ประกอบอาชีพทำานา
ควบคู่กับการเลี้ยงวัว ไก่ ปลา และปลูกผัก จึงมีการ
จดบันทึกบัญชีแยกรายการสินค้าผ่านสมุดบัญชีของ
ตนเอง กระทั่งปี ๒๕๕๙ มีโอกาสได้รับการอบรมการ
จัดทำาบัญชีจากสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 
นางสำารวยประสบความสำาเร็จจากการจดบันทึกบัญชี
และนำาข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
ผลิตทางการเกษตร ในปี ๒๕๖๐ จึงเข้ามาเป็นครูบัญชี 
มีการนำาผลจากการถอดบทเรียนของตนเองยกตัวอย่าง 
ให้เห็นอย่างชัดเจน จัดให้มีฐานเรียนรู้การลดต้นทุน 



๑๐๒

การผลิต และนำาความรู ้จากการถอดบทเรียนของ 
ตนเองมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความต้องการที่จะ
เรียนรู้และมองเห็นความสำาคัญของการจดบันทึกบัญชี 
โดยตั้งปณิธานไว้ ๓ ข้อ คือ ๑) ปลูกป่าช่วยพ่อหลวง 
๒) สร้างอาหารให้แก่ชุมชน และ ๓) สร้างองค์ความรู้ 
ให้แก่ชุมชน ที่มาของ ความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
ในการสร้างผลงานด้านบัญชีฟาร์มของนางสำารวย 
มีดังต่อไปนี้
 ๑. มีการจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเน่ืองสม่ำาเสมอ
และเป็นปัจจุบัน โดยหลังจากที ่นางสำารวย ได้รับ 
การอบรมการจัดทำาบัญชีจากสำานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณ์ร้อยเอ็ด จึงได้จดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน 
และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพลงในสมุดบัญชีของ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยจดบันทึกบัญชีเป็นประจำา 
และสม่ำาเสมอ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ นางสำารวยได้เข้ามา 
ขอรับคำาแนะนำานวัตกรรมการจดบันทึกบัญชีผ่าน 
Application SmartMe โดยใช้ Smart Phone 
ซึ ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ ้น จึงทำาให้ปัจจุบัน 
นางสำารวยได้บันทึกบัญชีผ่าน SmartMe เป็นประจำา
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นอกจากน้ี ยังร่วมเป็นวิทยากรให ้
ความรู้การบันทึกบัญชี  ผ่าน SmartMe แก่เกษตรกร
ภายใต้โครงการต่าง ๆ อีกด้วย
 ๒. ความคิดริเริ่มในการนำาข้อมูลทางบัญชีไป 
ใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ นางสำารวยเป็น 
ผู้มีความคิดริเริ่มในการนำาข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการ

วางแผนประกอบอาชีพ จากการเป็นคนดำาเนินชีวิต 
อย่างมีแบบแผน และมีการจดบันทึกบัญชีตามที่ได้รับ 
การอบรมมาในสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและ
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง นางสำารวย 
สามารถนำาข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับเปลี่ยน
อาชีพได้ โดยในปี ๒๕๖๐ ได้ทำานาหว่าน จำานวน ๑๕ ไร่ 
ปรากฏว่ามีกำาไรจากการทำานาจำานวน ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท 
และในป ี ๒๕๖๑ ม ีก ำาไรจากการท ำานา จ ำานวน 
๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งมีกำาไรจากการทำานาลดลง จาก 
การวิเคราะห์ ตัวเลขที่ได้จดบันทึกบัญชีไว้ พบว่าการ
ทำานาหว่านมีค่าใช้จ่ายค่าเมล็ดพันธ์ุและค่าปุ๋ยเคมี 
ค่อนข้างสูง และได้ผลผลิตไม่คุ้มกับต้นทุน ในปี ๒๕๖๒ 
จึงได้ปรับลดพื้นที่ทำานาจาก ๑๕ ไร่ เหลือเพียง ๑๓ ไร่ 
และได้ทำาการเกษตรผสมผสานควบคู ่ไปด้วย เช่น 
การปลูกมะนาว ปลูกผัก ซึ่งพบว่ามีรายได้และคุ้มทุน 
มากกว่า ทั้งนี้ เป็นเพราะการรู้จักนำาข้อมูลทางบัญชีมา
ใช้ในการวางแผนและปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ 
ให้เหมาะสมนั่นเอง
 ๓. แนวคิดในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี 
จากการที่นางสำารวยประสบความสำาเร็จจากการจด
บันทึกบัญชีและนำาข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อ 
วางแผนการผลิตทางการเกษตร จนสามารถสร้างรายได้ 
และลดต้นทุน รวมถึงสามารถชดใช้หนี้สินให้น้อยลง 
และมีฐานะท่ีม่ันคงมากข้ึนประกอบกับได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นครูบัญชีอาสาของสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด นางสำารวยได้มีการนำาเสนอเกี ่ยวกับการ 
บันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพในการสอน 
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ผลง�นและคว�มสำ�เร็จของผลง�นทั้งด้�น
ปริม�ณและคุณภ�พ ตลอดจนระยะเวล� 
ที่ปฏิบัติง�นและคว�มยั่งยืนในอ�ชีพ

ทุกคร ั ้ง ในป ี ๒๕๖๑ ได ้สอนแนะน ำาการจ ัดท ำา
บัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำาเภอปทุมรัตต์ 
จำานวน ๔๗๐ คน พร้อมทั้งได้ติดตามการจัดทำาบัญชี
ของเกษตรกร โดยพบว่า เกษตรกรสามารถจดบันทึก
บัญชีได้ จำานวน ๓๘๕ คน ในจำานวนนี ้มีเกษตรกร 
ที่จดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง จำานวน ๔๐ คน 
 ๔. ความสำาเร็จในการแก้ปัญหาและการพัฒนา 
ตนเองจากการใช้ข้อมูลทางบัญชี จากการที่นางสำารวย 
จดบันทึกบัญชีอย่างต่อเน่ืองและนำาข้อมูลทางบัญชี
มาวางแผนการผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ  
ในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ทำาให้ประสบความ
สำาเร็จในการประกอบอาชีพทำานา คือ เดิมทำานาหว่าน 

 จากประสบการณ์ที่จัดทำาบัญชีจนสามารถเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเก่ียวกับการ
จดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ นางสำารวยได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 
เกษตรกร ในพื้นที่อำาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำานวน ๒,๗๔๘ คน ผลการติดตาม พบว่ามีเกษตรกร
สามารถจัดทำาบัญชีได้ ๓๘๕ คน รายละเอียดผลงาน
และความสำาเร็จของผลงานด้านบัญชีฟาร์ม มีดังนี้ 

จำานวน ๒๐ ไร่ มีต้นทุนสูงและได้ผลผลิตต่ำา ต่อมาใน
ปี ๒๕๖๒ จึงปรับเปลี่ยนจากการทำานาหว่านมาทำานา
หยอด และลดพื้นที่การทำานาไปทำาการเกษตรแบบผสม
ผสาน จากเดิมทำานา ๒๐ ไร่ เหลือเพียง ๑๓ ไร่ ส่งผล    
ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ จำานวน ๑,๐๓๘.๔๖ 
กิโลกรัมต่อไร่ และมีกำาไรจากการทำานาหยอดเพิ่มขึ้น 
ไร่ละ ๘,๐๓๙.๓๘ บาท นอกจากนั้น ยังมีรายได้จาก
การทำาเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกแตงกวาน้ำาหยด 
การปลูกข้ึนฉ่าย การเล้ียงปลาดุกและปลาตะเพียน ฯลฯ 
โดยมีการขยายการปลูกพืชหลากหลายชนิดมากขึ้น
เรื่อย ๆ ส่งผลให้มีรายได้หลายทาง ปัจจุบันนางสำารวย
สามารถชดใช้หน้ีสินให้น้อยลงและเป็นหน้ีที่อยู่ในระบบ
สามารถบริหารจัดการได้ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 



๑๐๔

 ๑. ผลงานและความสำาเร็จด้านการจดบันทึก
บัญชี จากการที่นางสำารวยได้จดบันทึกบัญชี อย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการ 
จดบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง จนกระทั่ง ปี ๒๕๖๐ 
ได้รับการอบรมการจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน 
และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจากสำานักงานตรวจ 
บัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด จึงมีความเข้าใจและสามารถ 
บันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ และได้นำาข้อมูล 
ที่จดบันทึกไว้ไปวางแผนการผลิต และปรับเปลี่ยนอาชีพ 
ในแต่ละอาชีพในรอบการผลิตของปีต่อมาจนสามารถ
เพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้
 ๒. การนำาข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผน
หรือปรับเปลี่ยนอาชีพให้สอดคล้องกับภาวะการณ์  
ในปัจจุบัน จากสภาพพื้นที่ที่เป็นชายขอบทุ่งกุลาร้องไห้ 
ระดับความเหมาะสมของดินตามข้อมูลของกรม
พัฒนาที่ดิน เป็น S๓ คือ ดินไม่เหมาะสมในการปลูก
ข้าวแต่เหมาะสมในการทำาปศุสัตว์ และจากการบันทึก
บัญชีต้นทุนทำานาจึงทำาให้นางสำารวยรู้ว่าการทำานา 
มีต้นทุนสูง แต่ได้ผลผลิตน้อย ส่งผลให้มีการวางแผน
ในการปรับเปลี่ยนอาชีพจากทำานาอย่างเดียวมาทำา
อาชีพเกษตรในลักษณะของการทำาไร่นาสวนผสม โดย 
แบ่งพื ้นที ่จากการทำานาจำานวน ๒๐ ไร่ เป็นการ 
ทำานาข้าว จำานวน ๑๐ ไร่ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และ
พืชผัก จำานวน ๖ ไร่ ทำาประมง จำานวน ๒ ไร่ เลี้ยง
สัตว์ จำานวน ๑ ไร่ และสร้างที่อยู่อาศัย จำานวน ๑ ไร่

 ๓. การสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ภายหลังจากที่นางสำารวยประสบ
ผลสำาเร็จในการนำาข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อ 
วางแผนการลดต้นทุนการทำานาและต้นทุนการทำา 
ไร่นาสวนผสมแล้ว จึงได้ขยายเครือข่ายด้านบัญชี 
ให้ชุมชน นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายคนทำาบัญชี
และการเกษตร ในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดองค์
ความรู ้ด้านการจดบันทึกบัญชีและด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรในชุมชนนำาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
เห็นผลจริง โดยมีเกษตรกรในชุมชนจดบันทึกบัญช ี
รับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ 
จำานวน ๔๐ คน เกษตรกรในชุมชนสามารถเข้าใจและ 
จัดทำาบัญชีได้ ทั้งนี้ มีเกษตรกรต้นแบบด้านการจัดทำา 
บัญชีที่ประสบความสำาเร็จในอาชีพ จำานวน ๖ คน
 ๔. ผลงานการคิดค้นเทคนิคและวิธีการสอนและ
การสร้างแรงจูงใจการทำาบัญชี ก่อนที่จะเริ่มสอนบัญชี
จะทำาความคุ้นเคยและให้ความเป็นกันเองกับเกษตรกร
ที ่ เข ้ามาร ับการสอนแนะการจัดทำาบ ัญชี โดยมี   
การสอบถามปัญหาทางการเงินของเกษตรกรกลุ่ม 
เป้าหมายถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอใช้จ่าย 
ในแต่ละเดือน พอทราบปัญหาจากเกษตรกรแล้ว 
ก็ได้ให้คำาแนะนำาเกษตรกรให้บันทึกบัญชีเหมือนกับที่
ตนเองทำา จะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนเงินที่ได้รับมาได้นำา
ไปใช้ในครัวเรือนเป็นค่าอะไรบ้าง พร้อมทั้งสอนแนะให้
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คว�มเป็นผู้นำ�และก�รเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้�นต่�ง ๆ
 ๑. เป็นผู้นำาในการส่งเสริม/ผลักดันให้มีการทำา 
บัญชีและการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื ่องมือ ในการ 
วิเคราะห์การวางแผนงานต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 
โดยเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ประจำา 
อำาเภอปทุมรัตต์ โดยจัดสรรพื้นที่ของตนเองเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ การทำาเกษตรแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกร 
และประชาชนที่สนใจเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอด
เวลา มีหน่วยงาน ที่ให้ความสนใจมาศึกษาดูงาน เช่น 
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.) สำานักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ เป็นต้น 
 ๒. เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของคนในชุมชน 
เป็นอย่างดี โดยทำาหน้าที ่เป็นครูบัญชีอาสาประจำา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) เครือข่าย ประจำาอำาเภอปทุมรัตต์ เป็นอาสา
ประมงประจำาตำาบลหนองแคน และเป็นประธานกลุ่ม
ทำานาแปลงใหญ่อำาเภอปทุมรัตต์ อนึ ่ง นางสำารวย 
ได้เริ่มทำาการเกษตรทั้ง ๆ  ที่ร่างกายยังไม่แข็งแรง แต่ 
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำาตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ 
และต้องการให้ชุมชนได้เห็นว่าคนที่เจ็บป่วยก็สามารถ
ทำาอาชีพได้ประสบผลสำาเร็จ นางสำารวยจึงสามารถ
เอาชนะใจ คนในชุมชนได้ ยกตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัด

เกษตรกรลงมือ บันทึกบัญชี รวมตัวเลขในแต่ละวันที่ 
ใช้จ่ายไปว่ามีจำานวนกี่บาท เป็นค่าอะไรบ้าง วิเคราะห์ 
ดูว่าค่าใช้จ่าย อะไรที่ไม่จำาเป็นจะลดได้หรือไม่ ถ้าลดไม่
ได้จะมีวิธีเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างไร มีการ 
ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ผลจากการบันทึก 
บัญชีทำาให้นำาข้อมูลทางบัญชีมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การใช้จ่ายในครัวเรือน  ให้สามารถปลดหนี้สินและมี
เงินออมได้ อีกทั้งมีการจัดให้มีฐานเรียนรู้การลดต้นทุน 
การผลิต และให้ผู้ที่มาเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น 
การจัดทำาน้ำาหมักโดยวัสดุเหลือใช้ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ในการปลูกพืชได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำาความรู้ 
จากการถอดบทเรียนของตนเองมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับ 
การอบรม เพื ่อเป็นแรงจูงใจให้ผู ้เข้ารับการอบรม 
เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ในการจดบันทึกบัญชี
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 ๕. มีผลงานเชิงประจักษ์ ในการทำากิจกรรมช่วยเหลือ 
/พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๐ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท 
สตรีด ีเด ่น ระดับจ ังหวัด จากการที ่ ได ้ก ู ้ย ืมเง ิน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพจนประสบ 
ผลสำาเรจ็ ประจำาป ี ๒๕๖๐ เปน็ผู้นำาชมุชนตามศาสตร์ ของ
พระราชาและผู้นำาจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนา 
ประชาธิปไตย ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นบุคคล
ที่ควรยกย่อง สรรเสริญคุณงามความดี ด้านบุคลากร/
หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมชุมชนดีเด่นของสภา
วัฒนธรรม อำาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำาปี 
๒๕๖๑ เป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง บ้านสวนปอ 
หมู่ที่ ๑๒ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำาปี ๒๕๖๒ และ 
เป็นแม่ดีเด่น ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ เสียสละ เพื่อส่วนรวม  
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั ่วไป 
ประจำาปี ๒๕๖๒

คือ เป็นผู้บุกเบิกนำาชุมชนปลูกป่าที่เสื่อมโทรมป่าหนอง
แต่งแหล่ง
 ๓. สามารถประสานและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
โดยเป็นผู้ประสานงานขอรับการสนับสนุนบ่อพลังงาน 
แสงอาท ิตย ์ธนาคารน ้ ำ าใต ้ด ิน จากส ำาน ักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นผู ้ประสานงานเร ื ่องโครงการโคเนื ้อระยะ ๒ 
ปุ๋ยจากมูลสัตว์ ระบบพัฒนาศักยภาพผู้นำาด้านปศุสัตว์ 
กับสำานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นผู้ประสาน 
งานเรื่องการใช้แหนแดง การทำาปุ๋ยหมักอัดสุญญากาศ 
การปลูกถั ่วลิสง การทำาใบรับรองเกษตรปลอดภัย     
กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
 ๔. มีความเสียสละ อาสาช่วยงานในชุมชน ทั้งใน 
ด้านการเป็นครูบัญชีอาสา และการเป็นอาสาสมัครด้าน 
อื่น ๆ ในชุมชน/ตำาบล/อำาเภอ/จังหวัด โดยปี ๒๕๖๑ 
เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วย 
พระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง และปี ๒๕๖๒ เข้าร่วมพิธี
มอบพันธ์ุปลาแก่เกษตรกรตามปณิธานการทำาความดี
ตามรอยพ่อหลวง ร.๙



๑๐๗

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม
 ๑. มีผลงานเชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูล
ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยเป็นผู้นำาชุมชนปลูกป่า ณ โคกหนองแต่งแหล่ง  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที ่เคยเป็นป่าในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการ
ทำาลายป่า ทำาให้กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า นางสำารวย 
จึงเป็นผู้ริเริ่มปลูกป่าเพื่อจะได้คืนพื้นที่ป่าให้แก่ชุมชน 
โดยปลูกป่าเม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำานวน ๗ ไร่
มีการทำาเกษตรแบบผสมผสาน โดยการใช้ปุ ๋ยคอก 
และน้ำาหมักจากเศษวัสดุการเกษตรหมุนเวียนการใช้
ทรัพยากรในไร่นาสวนผสม พึ ่งพาปัจจัยการผลิต
ภายนอกน้อยลง ทำาให้ระบบนิเวศเกษตรดีขึ้น เลิกใช้ 
สารเคมี เพื่อลดภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
นอกจากนี้ นางสำารวยยังเป็นคณะกรรมการดำาเนินการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้ เพื่อการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นเยาวชน ผู้นำาชุมชน ปลูกจิตสำานึกในการ
บริหารจัดการคัดแยกขยะในชุมชน แล้วรวบรวมขยะ 
เพื่อจำาหน่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบลเดือนละ 
๑ ครั้ง เป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน
 ๒. มีผลงานเชิงประจักษ์ในการถ่ายทอดความรู้  
ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยเป็นคณะกรรมการ 
ดำาเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

โดยมีกลุ ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน ผู ้นำาชุมชน ปลูก 
จิตสำาน ึกในการบริหารจัดการคัดแยกขยะ ซึ ่งจะ 
รวบรวมไว้ที ่ศาลาประชาคมเดือนละ ๑ ครั ้ง โดย 
มีองค์การบริหาร ส่วนตำาบลมารับซื้อขยะจากชุมชน 
และมีการจัดทำาหนังสือเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไป เช่น 
หนังสือเรื่องแมลงแห่งชีวิต หนังสือเรื่องความงามที่
ชายขอบ ฯลฯ เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม และปลูกจิตสำานึก
ให้แก่บุคคลทั่วไป ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 ๓. มีการนำาข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม โดย
นางสำารวยและเครือข่ายเกษตรกรได้มีการจัดทำาบัญชี
ต้นทุนการทำานา ทำาให้รู ้ว่าการประกอบอาชีพทำานา   
มีต้นทุนการผลิตสูง เป็นเหตุให้มีการนำาข้อมูลท่ีจดบันทึก 
บัญชีมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุต้นทุนการผลิตที่สูง 
พบว่าส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยเคมีสูง ได้ผลผลิตน้อย 
ไม่คุ ้มกับการลงทุน จึงหาวิธีการปรับเปลี ่ยนอาชีพ   
จากการทำานาอย่างเดียวมาเป็นการทำาไร่นาสวนผสม 
รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี    
เพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม 



นายวิเชียร บุญรอด
อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑๐๘

อายุ   ๕๗  ปี
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
สถานภาพ	สมรส	มีบุตร	๒	คน
ที่อยู่ 			 บ้านเลขที่	๑๔๗	หมู่ที่	๖	บ้านยางคู่	
   ตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์	 ๐๘๐ ๔๕๙ ๕๕๗๓, ๐๘๗ ๑๕๖ ๕๙๕๖
อาชีพ  เกษตรกร 
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แห่งชาติิ

๑๐๙

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

 เดิมนายวิเชียรประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดย
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำาปะหลัง แต่ไม่ 
ประสบความสำาเร็จ จึงหันมาค้าขายผลไม้ โดยรับซื้อ
ผลไม้มาจากภาคตะวันออก เช่น ทุรียน และ เงาะ แต่ 
เนื่องจากประสบปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำา จึงได้ตัดสินใจ
กลับมาทำาการเกษตรอีกครั้ง โดยเปลี่ยนจากการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน แบ่งพื้นที่
ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ที่อยู่อาศัย สระน้ำา และพื้นที่เพื่อ
การเกษตร (แปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก)



๑๑๐

 ดินในพื้นที่ทำาการเกษตรของนายวิเชียรเป็นชุด
ดินท่ายาง (Ty) อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ ๔๘ เป็นดินตื้นถึง
ชั้นเศษหินและหินพื้น ดินบนเป็นดินร่วนปนเศษหินหรือ
ดินร่วนปนทรายปนเศษหิน มีสีน้ำาตาล หรือสีน้ำาตาล
ปนเทาหรือเหลือง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายปน
เศษหิน และพบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ 
หินทราย หินฟิลไลต์ และหินดินดาน ซึ่งมีข้อจำากัด คือ 
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำา และมีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำา
และการกัดกร่อนของดิน
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นายวิเชียรได้รับคัดเลือก 
เป็นหมอดินอาสา จึงนำาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก 
กรมพัฒนาที่ดินมาใช้ในการปรับปรุงบำารุงดิน เริ่มจาก 
การซ้ือมูลสัตว์มาใส่ลงดินแล้วไถกลบ ทำาปุ๋ยหมักมูลสัตว์ 
จากสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ตามสูตรของกรมพัฒนา 
ที่ดิน ในการขยายพื้นที่ปลูกใหม่จะปรับปรุงดินโดยการ

ปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) แล้วไถกลบลงดินก่อนจะทำา 
การเพาะปลูก
 นายวิเชียรเริ่มซื้อต้นทุเรียนและเงาะมาปลูกใน
พื้นที่ของตนเอง หลังจากปลูกได้ประมาณ ๒ ปี พบว่า 
ต้นทุเรียนและเงาะบางส่วนตาย เน่ืองจากปลูกในพ้ืนท่ีลุ่ม 
เวลาฝนตก น้ำาจะท่วมขัง ทำาให้โคนเน่า จึงแก้ไขด้วย
การนำาดินมาพูนเป็นเนิน แล้วขุดหลุมให้มีความลึก 
เท่ากับความสูงของถุงเพาะกล้าทุเรียน ทำาร่องระบาย
น้ำาไหลลงสู่สระน้ำา ในระหว่างแถวปลูกทุเรียนและเงาะ
จะปลูกกล้วยหอมและกล้วยน้ำาว้าแซม เพราะกล้วยให้
ผลผลิตในระยะสั้นสามารถขายเป็นรายได้ระหว่างรอ 
ผลผลิตจากทุเรียนและเงาะ อีกทั้งต้นกล้วยยังเป็น 
ร่มเงาให้กับต้นทุเรียนและเงาะ และยังช่วยเพิ่มความ
ชุ่มชื่นให้กับดิน และลดปริมาณการแตกกอของหญ้า 
ในระยะแรกคุณภาพของเงาะและทุเรียนไม่ดีนัก 



๑๑๑
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ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ	ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
 นายวิเชียร ได้นำาเอาความรู้เรื่องการปรับปรุง
บำารุงดินด้วยการทำาปุ๋ยหมัก การใช้น้ำาหมักชีวภาพ   
พืชปุ๋ยสด และการคลุมดินด้วยเศษหญ้ามาประยุกต์ใช้ 
ในพื ้นที ่ของตนเอง พบว่าสภาพดินในแปลงมีความ 
ร่วนซุย ดินอุ้มน้ำาได้ดี มีความชื้นในดินตลอด และ 
มีสิ่งมีชีวิตในดินเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยในการย่อยสลาย 
เศษหญ้าหรือเศษใบไม้ ส่งผลให้ต้นไม้ผลและพืชผัก 
เจริญเติบโตได้ดี ต้านทานโรคและแมลง ทำาให้ออกผลผลิต
เพิ่มขึ้น มีรสชาติและคุณภาพดี ได้วางแผนการบริหาร
จัดการน้ำาในพื้นที่ โดยขุดสระน้ำาจำานวน ๓ จุด ในพื้นที่ 
๓ ไร่ ไร่ละ ๑ บ่อ ทำาร่องระบายน้ำาในแปลงให้ไหล
ลงสู่สระน้ำา ทำาเกษตรผสมผสาน และทำาคูระบายน้ำา

จึงแก้ไขปัญหาโดยการปรับสูตรการทำาปุ๋ยหมักใหม่ 
จากมูลสุกร มูลวัว มูลไก่ กากถั่วเหลือง เปลือกหอย 
รำาข้าว และน้ำาหมักจากปลาทะเล โดยจะใช้ปุ๋ยหมัก 
ในช่วงหลังตัดแต่งกิ่ง ช่วงติดดอกและช่วงเก็บผลผลิต
แล้ว หลังจากนั้นพบว่าต้นทุเรียนและต้นเงาะมีความ
แข็งแรง เปลือกหนา กิ่งไม่หักง่าย มีความต้านทาน
โรคและแมลงได้ดี ติดผลเพิ่มมากขึ้น และผลผลิต
มีคุณภาพดี
 นายวิเชียรได้น้อมนำาแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำารงชีวิตและประกอบอาชีพ
การเกษตร ได้วางแผนการทำาการเกษตรแบบผสมผสาน 
โดยปลูกกล้วยหอม กล้วยน้ำาว้า และผักสวนครัวแซม 
ระหว่างต้นทุเรียนและเงาะ รวมทั ้งเลี ้ยงปลาไว้ใน 
บ่อดินและในกระชัง เพื่อขายเป็นรายได้เสริม สำาหรับ 
แปลงปลูกปาล์มน้ ำามัน จะปล่อยวัวเข้าไปกินหญ้า 
แทนการตัดหญ้า และใช้ลวดเกี่ยวไฟฟ้าล้อมรอบแปลง
ไม่ให้วัวออกนอกพื้นที่ ในปัจจุบันทุเรียนและเงาะได้ผ่าน 
การรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร และมีพ่อค้า
มารับซื้อถึงในแปลง 



๑๑๒

และบ่อพักน้ำาในบริเวณพื้นที่ลุ่ม ช่วยกระจายความชื้น 
ทำาให้น้ำามีปริมาณเพียงพอสำาหรับการดูแลรักษา  
และยังใช้พื้นที่บางส่วนในการเลี้ยงปลา สร้างรายได้ 
ให้กับครอบครัว
 นายวิเชียร ใช้เวลาฝ่าฟันอุปสรรคในการทำา 
เกษตรเป็นระยะเวลากว่า ๒๗ ปี จนประสบความ
สำาเร็จ ปัจจุบันมีทุเรียน ๓๕๐ ต้น เงาะ ๓๐๐ ต้น 
คิดเป็นรายได้เฉลี ่ย ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 
นอกจากน้ียังมีรายได้จากการทำาเกษตรผสมผสาน 
ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำามัน กล้วยน้ำาว้า กล้วยหอม ปลา 
และการเลี้ยงวัว ทำาให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอและ
ต่อเนื่อง ทำาให้คนในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า ไม่ต้อง
ออกไปทำางานนอกบ้าน ทำาให้มีความสุขเพิ่มขึ้น ซึ่ง 
ผลสำาเร็จของนายวิเชียรได้รับการยอมรับจากเกษตรกร 

และประชาชน ทั ้งในพื ้นที ่และนอกพื ้นที ่ ทำาให้ 
มีผู ้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี ่ยมชมรวมทั ้ง 
มาศึกษาหาความรู้ภายในศูนย์มากมาย อีกทั้งยังได้
รับเชิญจากหน่วยงานราชการให้เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกทุเรียน
และเงาะให้กับผู้ที่สนใจ ส่งผลให้ตำาบลยางหัก อำาเภอ 
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีชื่อเสียงในการปลูกทุเรียน
และเงาะที่มีคุณภาพรสชาติดี เป็นที่ยอมรับของตลาด 
โดยปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกทำาให้มีพื้นที่ปลูก
ทุเรียนและเงาะในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งนายวิเชียร
ยังได้มีการนำาผลไม้ชนิดอื่นมาทดลองปลูกเพิ่มเติม 
ในพ้ืนท่ี จึงเป็นจุดเร่ิมต้นให้ตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุร ี เป ็นแหล่งผลิตผลไม้ และแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน



๑๑๓

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง	ๆ
 - เป็นหมอดินอาสาประจำาตำ าบลยางหัก 
อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี (กรมพัฒนาที ่ด ิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 -  เป็นประชาชนจิตอาสา
 -  เป็นผู ้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง บ้างยางคู ่  
หมู่ ๖ ตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
 - เป็นประมงอาสาตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี (กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)
 - เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู ่บ ้าน (อกม.) 
(กรมส่งเสริมการเกษตร)



๑๑๔

 - เป็นครูบัญชีอาสา (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
 - เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
(อสม.) (สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กระทรวง
สาธารณสุข)
 - เปน็อาสาสมัครพฒันาชมุชน  (กรมการพฒันา 
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย)
 - เป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (กรมป่าไม้ กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 - เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี (กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 - เป็นอาสาสมัครอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาของอำาเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี (สำานักอนุรักษ์พื้นที่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 นอกจากน้ียังได้อนุญาตให้หน่วยงานราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้พื้นที่บ้านตนจัดต้ัง 

ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร โดยมีหน่วยงานมาดำาเนิน 
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ดังนี้
 ๑. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (สถานี
พัฒนาที่ดินราชบุรี)
 ๒. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงตำาบลยางหัก 
อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (สำานักงานประมง
จังหวัดราชบุรี)
 ๓. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 
ประโยชน์ที ่ดินในพื ้นที ่ปฏิรูปที ่ดิน (สำานักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี)
 ๔. เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตรอำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ศูนย์ 
ปราชญ์ด้านพืชสวน) (สำานักงานเกษตรอำาเภอปากท่อ)
 ๕. ที่ทำาการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
(สำานักงานเกษตรอำาเภอปากท่อ)



๑๑๕

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 นายวิเชียร บุญรอด เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่หน่วยงาน 
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีการ 
ดำาเนินการในพื้นที่ตำาบลยางหัก อำาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี โดยเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมการปลูกป่า การทำาฝายชะลอน้ำา การป้องกัน
ไฟป่าร่วมกับชุมชน และ การอนุรักษ์ดินและน้ำาในพื้นที่ 
เป็นต้น



นายอำานาจ จันทรส
อำาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับพืช

๑๑๖

อาย ุ  ๖๖  ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี	คุรุศาสตรบัณฑิต
	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี
สถานภาพ	สมรส	กับ	นางณัฎฐ์กชพร	ปรีดิพาอิงครัต
	 	 	 มีบุตร	–	ธิดา	รวม	๒		คน
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๓/๑๗๗ หมู่ที่ ๙ ตำาบลท่าช้าง
   อำาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท ์ ๐๘๑ ๘๖๔ ๘๓๕๔



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๑๑๗

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

 ย้อนกลับไปเม่ือประมาณ ๔๐ ปีก่อน สมัยวัยหนุ่ม 

นายอำานาจ จันทรส ประกอบอาชีพรับราชการครู 

ชาวบ้านจะเรียกติดปากว่า “อาจารย์อำานาจ” มาจน
ทุกวันนี้ ในขณะนั้นได้มีการเริ่มปลูกลำาไยในพื้นที่ โดย

การนำาก่ิงพันธ์ุจากจังหวัดลำาพูนมาทดลองปลูกจำานวน 
๒๐๐ ต้น ในอำาเภอโป่งน้ำาร้อน และอำาเภอสอยดาว   

มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ซึ่งเหมาะกับการปลูกลำาไย

 ในช่วงแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นการเรียนรู้ 

การผลิตด้วยตัวเอง ลองผิด ลองถูกอยู ่หลายปี 
เนื่องจากยังขาดความรู้และประสบการณ์ อาศัยการ

ผลิตโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อนำามาปลูกจนให้ 

ผลแล้ว พบปัญหาการออกดอกติดผล เพราะลำาไยเป็น

ไม้ผลที่ต้องการอุณหภูมิต่ำาระดับหนึ่ง เพื่อกระตุ้นการ 
ออกดอก มักออกดอกติดผลมากและน้อยสลับกันปีเว้นปี 

หรือเว้นสองปี ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ อายุและ 

ความสมบูรณ์ของต้น ดังนั้นปริมาณผลผลิตลำาไยจึง 

แปรปรวน ไม่สม่ำาเสมอ ไม่สามารถวางแผนการผลิต
และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่แน่นอนได้

  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๓๙ ทราบว่า
ทางภาคใต้เริ่มมีการทำาลำาไยนอกฤดู และได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพ จึงได้เดินทางไปที่อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

และบ้านลำาใหม่ จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาวิธีการทำา
ลำาไยนอกฤดู และได้ประสานขอความร่วมมือเกษตรกร



๑๑๘

ที่ทำาลำาไยนอกฤดูสำาเร็จเพื่อมาแนะนำาให้เกษตรกร 

ในพื้นที่ อำาเภอโป่งน้ำาร้อนและอำาเภอสอยดาวทำาลำาไย 
นอกฤดูบ้าง และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการเริ ่มทำา

ลำาไยนอกฤดูเป็นครั้งแรก โดยให้เกษตรกรจากพื้นที ่

ดังกล่าวมาทำาสารลำาไยให้ เนื ่องจากการผลิตลำาไย

ในพื้นที่อำาเภอโป่งน้ำาร้อน มีแนวโน้มอัตราการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านของพื้นที่ปลูกและราคาผลผลิต 

จึงเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เมื่อปี ๒๕๔๑ เป็น      

ปีแรกที่มีผลผลิตลำาไยนอกฤดูจำาหน่าย และการทำา 
ลำาไยนอกฤดูจึงแพร่หลายออกไปในวงกว้าง จึงได้

ขยายพันธุ์ลำาไยและเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น นอกจากนี้
ตลาดส่งออก ผู้ประกอบการเริ่มมาสร้างโรงคัดบรรจุ     

ในเขตพื้นที่อำาเภอโป่งน้ำาร้อนและอำาเภอสอยดาว 

มากขึ้น การตลาดลำาไยส่งออกไปประเทศจีนเริ่มเติบโต     
ส่งผลให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำาดับ

  การปลูกลำาไยในระยะแรก ใช้แรงงานคน 
ในครอบครัวเป็นหลัก จ้างคนงานบ้างตามภาระงาน 

โดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยี เนื่องจากขณะนั้นรายได้และผล
ตอบแทนยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน หลังจากที่ทำาการ

ผลิตไปได้ระยะหนึ่ง ลำาไยให้ผลผลิตและผลตอบแทน 

ที่มากขึ้น จึงเริ่มนำาเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงมาใช้ใน 

การผลิต เช่น การใช้เครื่องพ่นสารเคมีแรงดันสูงแบบ
ลากสายและใช้รถไถพ่วง และหลังจากใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตไม้ผลนอกฤดูมาประยุกต์ใช้ในการผลิตลำาไย และ

มีการนำาเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ เช่น 

รถตัดหญ้า เคร่ืองพ่นปุ๋ย เคร่ืองพ่นสารเคมี (Air Blast) 

มาใช้ในการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานคน โดยการผลิต

ยังคงมุ่งเน้นที่คุณภาพเป็นสำาคัญ 
 คุณอำานาจมีการทดลองการใช้เทคโนโลยีในการ

พ่นสารเคมีโดยการใช้โดรน แต่เน ื ่องจากสภาพ

พื้นที่ไม่เอื้อต่อการใช้เครื่องมือ เพราะพื้นที่เป็นเชิงเขา 

อีกทั้งในการบินโดรนพ่นสารเคมีในแต่ละครั้งก็มี 
ขีดจำากัดในการใช้

 ในช่วงแรกการผลิตลำาไยยังไม่มีตลาดส่งออก 

คุณอำานาจ ขายให้แม่ค้าตามตลาดทั่วไป ราคากิโลกรัม
ละ ๑๐ - ๒๐ บาท สูงสุดอยู่ที่ ๒๕ บาท ผลกำาไร

ตอบแทนต่อไร่น้อย แต่เมื ่อนำาเทคโนโลยีการผลิต 
ไม้ผลนอกฤดู มาทดลองทำาลำาไยนอกฤดูสำาเร็จ ปีแรกที่

ผลผลิตออกคุณอำานาจขายลำาไยได้ราคาสูงถึงกิโลกรัม

ละ ๙๐ บาท ผลกำาไรตอบแทนต่อไร่สูงขึ้นมากเป็นที ่
น่าพอใจ 
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ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ	ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
 เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการ GAP พืชครั้งแรก 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และปฏิบัติตามหลัก
การเกษตรที่ดีตามระบบ GAP เสมอเรื่อยมา และ

ต่ออายุการรับรองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยทักษะ
และประสบการณ์การผลิตลำาไยนอกฤดูคุณภาพ และ

การบริหารจัดการสวนที่ดี ทำาให้ประสบความสำาเร็จ  

ทุกปี โดยในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผลผลิตลำาไยของ
คุณอำานาจ มีค่าเฉลี่ย ๑,๙๘๐ กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยผลผลิตลำาไยของจังหวัดจันทบุรี ถึง ๑,๑๑๑ 
กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิตลำาไยจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๓ 

มีค่าเฉลี่ย ๘๖๙ กิโลกรัมต่อไร่) การลงมือปฏิบัติและ

บริหารจัดการด้วยตนเอง สั่งสมจนเกิดองค์ความรู้ 
พรอ้มทีจ่ะถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกรและบคุคลต่าง   ๆ 

คุณอำานาจจึงให้ความร่วมมือกับ สวพ.๖ ในการรับ
คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร 
หน่วยงานอื่น ๆ  และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ เข้าศึกษา

วิธีการผลิตลำาไยคุณภาพนอกฤดู พร้อมทั้งเดินทาง 
ไปเปน็วทิยากรให้ความรูกั้บเกษตรกรตามสถานทีต่า่ง    ๆ 

อยู่เสมอ และถ่ายทอดความรู้ส่งต่อแนวทางการปฏิบัติ
งานให้กับทายาทได้สืบทอดการทำาสวนลำาไยคุณภาพ
ต่อไปซึ่งคุณอำานาจได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ

คุณภาพ GAP พืช ดังนี้

 ๑. การผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ 

GAP พืช เพื ่อให้ได้/คุณภาพมาตรฐาน/คุณภาพ 
 

  ๑) การจัดการสุขลักษณะสวน พื้นที่ปลูก/ 
แหล่งน้ำามีคุณภาพ/การเก็บรักษาสารเคมี/การใช้สาร
เคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง/ความสะอาดปลอดภัย

และการกำาจัดของเสีย 
 พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาและพื้นที่ราบ 

สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว 

ที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ มีการปลูกลำาไยให้มี 
ระยะห่างเพื่อความสะดวกในการจัดการเพื่อให้ได้ 

ผลผลิตที่มีคุณภาพ เอกสารสิทธิ์ถือครอง ได้แก่ โฉนด

ที่ดิน น.ส. ๔ จ. และภ.บ.ท.๕ แหล่งน้ำา น้ำาที่ใช้ 

ในระบบการผลิตลำาไย มีทั้งคลองธรรมชาติ (ต่อท่อ
มาจากคลอง ๔ กิโลเมตร) อ่างเก็บน้ำาคลองพระพุทธ 
และสระขุดเพื่อสำารองไว้ใช้ในสวนซึ่งไม่มีความเสี่ยง 

ต่อการปนเปื้อน และเพียงพอต่อการผลิต

ปลอดภยั/คณุภาพปลอดศตัร พู ชื 



๑๒๐

  วัตถุอันตรายทางการเกษตร เกษตรกรใช้ 

สารเคมีที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร โดยใช้ 
ตามคำาแนะนำาตามฉลากข้างผลิตภัณฑ์และไม่ใช้วัตถุ

อันตรายที่ประกาศห้ามใช้ เกษตรกรมีสถานที่เก็บปุ๋ย 

และสารเคมีอย่างมิดชิดและมีการแยกชนิดสารเคมี

อย่างเป็นระเบียบ 
  ๒) การจ ัดการเคร ื ่องม ือ และอ ุปกรณ์

การเกษตร มีรถไถ ๓ คัน, เครื่องพ่นสารเคมี/พ่นปุ๋ย 

๓ เครื่อง, เครื่องตัดหญ้า ๖ เครื่อง, เครื่องสูบน้ำาใช้
ไฟฟ้า ๔ เคร่ือง, ป๊ัมน้ำา/มอเตอร์ (ใช้น้ำามัน) ๔ เคร่ือง, 

เครื่องเจาะหลุม ๑ เครื่อง, รถไถเดินตาม ๑ คัน และ 
รถรับส่งคนงานในสวน ๒ คัน

  การตรวจสภาพและการซ่อมบำารุง จะมีการ 

ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำารุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานทุกสัปดาห์ 

  ๓) การจัดการปัจจัยการผลิต การจัดทำา
รายการปัจจัยการผลิตและแหล่งที่มามีการบันทึกและ

จัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดของปัจจัยการ
ผลิตทุกครั้งที่มีการซื้อปัจจัยการผลิต

  การตรวจสอบคุณสมบัติของปัจจัยการ 

ผลิตที่สำาคัญ ซื้อปัจจัยการผลิตจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ 

ร้านค้ามีการขอใบอนุญาตขายปัจจัยการผลิตจาก 
กรมวิชาการเกษตร มีการตรวจสอบปัจจัยการผลิต 
ทุกครั้งก่อนซื้อมาใช้ในสวน โดยจะดูจากเลขทะเบียน

กรมวิชาการเกษตร ทั้งปุ๋ย ปัจจัยการผลิตและสารเคมี

กำาจัดโรค แมลงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังดู วันที่ เดือน ปี

ที่ผลิต เพื่อป้องกันการใช้ปัจจัยการผลิตที่หมดอายุและ

ใช้สารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธ์ิตรงตามลักษณะการ
เข้าทำาลายของโรคและแมลงศัตรูพืช

  ๔) การปฏิบั ติและการควบคุมการผลิต

การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการ 

เก็บเกี ่ยว เกษตรกรมีการใช้ปุ ๋ยและปัจจัยการผลิต 
ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร  

มีการจัดการระบบการผลิต การตัดแต่งทรงพุ่มโดย 

การตัดแต่งก่ิงให้มีขนาดพอเหมาะเพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการได้ง่าย ความสูงของต้นไม่เกิน ๕ เมตร 

ในส่วนของช่อผลเมื่อติดผลอ่อนอายุ ๑๒๐ วันนับจาก
วันราดสาร เกษตรกรจะมีการตัดแต่งช่อผลที่มีขนาด

ไม่เหมาะสมออก มีการตัดแต่งให้ได้รูปทรงพีระมิดหรือ 

รูปทรงธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับความสมบูรณ์ของต้น 
และไม่เป็นแหล่งอาศัยของโรค แมลง ที ่จะทำาให้ 

ผลผลิตเกิดความเสียหายได้  เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
และขนาดสม่ำาเสมอ ขนาดช่อผลมีขนาดตั้งแต่ ๕๐ - 

๖๕ ผล/ช่อ และมีการจัดการดูแล เรื่องปุ๋ย น้ำา และ
การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงควบคู ่กันไป โดยใช้ 

เทคโนโลยีตามคำาแนะนำากรมวิชาการเกษตร เพื่อให้

ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามข้อกำาหนดของประเทศคู่ค้า

  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว ในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยทั่วไปแล้ว 
ผู้ซื้อหรือโรงคัดบรรจุ จะเป็นผู้ที่ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยว

และคัดแยกผลผลิต การเก็บผลผลิตจะเก็บในระยะที่ 

เหมาะสมคือ ประมาณ ๑๙๐ – ๒๒๐ วัน โดยการ
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หักช่อผลด้วยมือหรือกรรไกร และมีผ้าใบหรือวัสดุอื่น

ปูรองพื้นบริเวณที่นำาผลผลิตมาวางเพื่อป้องกันผลผลิต
สัมผัสกับพื้นโดยตรง โดยผู้เก็บจะใส่ผลผลิตในตะกร้า

หาบมาวางเป็นจุด และทำาการคัดคุณภาพตามขนาด

ที่โรงคัดบรรจุกำาหนดมา เบอร์ ๑-๒-๓-๔ ใส่ตะกร้า

แล้วขนส่งใส่รถกระบะไปคัดเกรดตามขนาดผลที่โรงคัด
บรรจุอีกครั้ง เพื่อจำาหน่ายไปยังประเทศจีนต่อไปโดย

ขั้นตอนทั้งหมดเจ้าของแปลงเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ 

จดบันทึกจำานวนตะกร้าว่า โรงคัดบรรจุที่รับซื้อไปนั้น 
เก็บเกี ่ยว คัดบรรจุผลผลิต ของตัวเองได้อย่างมี

คุณภาพหรือไม่ ตรงตามสัญญาและวันที่ผลผลิตอายุ
เก็บเกี่ยวเหมาะสม มีคุณภาพตรงตามความต้องการ

ของประเทศปลายทาง โดยผลผลิตจากสวนส่วนใหญ่  

เมื่อมีการคัดเกรดแล้วจะเป็นเบอร์ ๑ และเบอร์ ๒ 
ทีต่ลาดตอ้งการและไดร้าคาทีด่ ีซึง่คดิเปน็    ๘๐   เปอร์เซน็ต ์

ของผลผลิตทั ้งหมด นอกจากนี ้ผลผลิตขายให้กับ 
โรงคัดบรรจุที่เชื่อถือได้ และไม่เคยมีประวัติการพบ 

สารเคมีตกค้างหรือแจ้งเตือนจากประเทศปลายทางเลย 
ที่สำาคัญในการตกลงซื้อขายจะรอให้ลำาไยติดผลก่อน

เสมอ ที่จะทำาสัญญาเพราะถือว่าไม่เอาเปรียบผู้ซื้อและ

สามารถคาดการณ์ ปริมาณผลผลิตจริงที่จะได้ค่อนข้าง

แน่นอน
  การพักผลผลิตและการขนย้ายในแปลงปลูก 
การขนย้าย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและบรรจุลง 

ตะกร้าแล้ว คนงานจะขนย้ายผลผลิตไปยังรถกระบะ 

เพื่อขนส่งไปยังโรงคัดบรรจุต่อไป

  สุขลักษณะส่วนบุคคล เนื ่องจากแรงงาน

ที่ใช้ในสวนส่วนใหญ่มาจากประเทศกัมพูชา โดยมีการ
ขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้อง มีการตรวจสุขภาพ

ประจำาปี การปฏิบัติในสวนจะต้องมีการอบรมให้ความ 

รู้กับแรงงานสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะการป้องกันตัวเอง 

ในการใช้ว ัตถุอันตรายทางการเกษตร และภายใน 
แปลงปลูกมีสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะ 

ส่วนบุคคลที่เพียงพอ 
  ๕) การบันทึกและการควบคุมเอกสาร 
บันทึกกิจกรรมและการปฏิบัติงานประจำาวันลงในสมุด
บันทึกประจำาสวน และคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการบันทึกการ
ปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน

 ๒. ความยั่งยืนและความต่อเน่ืองในระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP : พืช

  เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการ GAP พืชคร้ังแรก 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และปฏิบัติตามหลัก
การเกษตรที่ดีตามระบบ GAP เสมอเรื่อยมา และ 

ต่ออายุการรับรองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ผลผลิตที่ได้ 

จะจำาหน่ายให้กับหลายโรงคัดบรรจุ โดยสวนภัทรพันธุ์ 
สามารถเลือกที่จะขายกับโรงคัดไหนก็ได้ เพราะผลิตผล
ลำาไยที่ออกจากสวนภัทรพันธุ์ เป็นลำาไยที่มีคุณภาพ 

การซื้อขายจะคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ ต้องมีการตรวจ

สอบเรื่องการเงินของโรงคัดบรรจุนั้น ๆ  ทุกครั้งเพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าจะได้รับเงินตามที่ตกลง

กันไว้ในสัญญาแน่นอน โดยไม่ตัดราคาขึ้นลงตามราคา 
ตลาดในภายหลังโรงคัดบรรจุ จะทำาสัญญาซื้อ - ขาย

ก็ต่อเมื่อผลผลิตเริ่มออกให้เห็นและสามารถประเมิน



๑๒๒

ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง	ๆ

ปริมาณผลผลิตที่จะเก็บได้ ในปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 

ขายผลผลิตให้กับบริษัท นิรันดร์ และบริษัท ไชน่า 
จิงกว่อหยวน อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) ซึ่ง

เป็นโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรอง GMP จาก สวพ.๖ 

และเป็นบริษัทส่งออกขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อถือได้
 ๓. การขยายผลสามารถเผยแพร่และเป็นแบบ
อย่างของส่วนรวมและเครือข่ายได้
  เมื่อคุณอำานาจปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีใน
การผลิตพืชลำาไย แล้วทำาให้ลำาไยมีคุณภาพมากขึ้นก็ได้
ชักชวนญาติพี่น้องและคนรู้จัก และเกษตรกรให้เข้ามา
ขอการรับรอง GAP พืชลำาไยเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง
ให้ความร่วมมือกับ สวพ.๖ ในการรับคณะศึกษาดูงาน 
จากหน่วยงานอื่นและเกษตรกรจากที่ต่าง ๆ  ที่เข้ามาขอ
ศึกษาวิธีปฏิบัติในการทำาลำาไยคุณภาพด้วยดีเสมอมา 
อีกทั้งคุณอำานาจมีบทบาทเป็นนายกสมาคมชาวสวน 
ลำาไยจังหวัดจันทบุรี ดูแลให้คำาปรึกษาวิธีปฏิบัติในสวน 
การแก้ไขปัญหา การเป็นตัวแทนเข้าเจรจา ร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ 
พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำาไยได้เป็นอย่างดี 

 เป็นผู้นำ�กลุ่มหรือชุมชน
 คุณอำานาจรับราชการครูเป็นอาชีพหลักและ 
ประกอบอาชีพทำาสวนลำาไยเป็นอาชีพเสริม เมื่อลาออก
จากราชการ ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำาชุมชนใน 
หลาย ๆ ตำาแหน่งซ่ึงได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำาไย 
ในด้านต่าง ๆ เสมอมา ไม่ว่าจะเป็น

  ๑. นายกสมาคมชาวสวนลำาไย จังหวัดจันทบุรี 
  ๒. คณะธรรมมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี 
  ๓. รองประธานการบริหาร จัดการ น้ำ า 

อ่างเก็บน้ำาคลองพระพุทธ

  ๔. อุปนายกสมาคมการค้าและการท่องเท่ียว

ชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี 
  ๕. คณะกรรมการม ูลน ิธ ิ แดง - ร ัญจวน 
วงษ์กล้าหาญ เพื่อการศึกษา จังหวัดจันทบุรี

  ๖. ที่ปรึกษานายอำาเภอโป่งน้ำาร้อน จังหวัด

จันทบุรี 



๑๒๓

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

  การทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เป็นที่

ปรึกษาด้านต่าง ๆ เป็นสถานที่ดูงาน ฯลฯ
  คุณอำานาจรับคณะศึกษาดูงานจากหลายท่ีเป็น

แปลงศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 

เกษตรกรและผู ้ท ี ่สนใจ นอกจากนี ้เมื ่อเกิดปัญหา

เกี่ยวกับการผลิตลำาไย คุณอำานาจก็เป็นที่ปรึกษาของ
ชุมชนและเป็นผู้นำาในการคิดริเริ่มอะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

นอกจากน้ีคุณอำานาจก็ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความ

รู้เรื่องการผลิตลำาไยคุณภาพ ให้กับเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรที่สนใจไม่ใช่แต่ในจังหวัดจันทบุรีอย่างเดียว 

แต่เดินสายให้ความรู้กับเกษตรกรหรือรับเชิญไปทั่ว
ประเทศอีกด้วย

 ๑. ก า ร จั ด ก า ร สุ ข ลั ก ษณ ะ ที่ ไ ม่ ทำ า ล า ย 
สิ่งแวดล้อม
  พื้นที่ปลูกลำาไยของเกษตรกรที่ เข้าร่วม
โครงการ GAP มีทั้งหมด ๑๕๐ ไร่
  แปลงท่ี ๑ พ้ืนท่ี ๑๕๐ ไร่ จำานวน ๓,๓๗๕ ต้น 
อายุต้น ๒๐ - ๔๐ ปี

  การปรับปรุงบำารุงดินมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่
ต้นลำาไยต้นละ ๕ – ๑๐ กก./ต้น/ปี นอกจากนี้หลัง
จากการตัดแต่งกิ่งแล้ว จะไม่ทิ้งหรือไม่เผาแต่จะเอา 

ส่วนต่าง ๆ  เหล่านั้นมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ  และกองรวมกัน  

รอบโคนต้นราดด้วยสาร พด ๑. และกากน้ ำาตาล 

ฉีดพ่นเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำารุงต้นต่อไป 

และในทุกช่วงเวลา ๓ ปีจะมีการปรับค่าความเป็นกรด

ด่างของดินด้วยการใส่ปูนโดโลไมท์ เพื่อไม่ให้ดินที่ได้รับ
การใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานมีค่าความเป็นกรด

มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อต้นลำาไยได้

  การป้องกันและการรักษาความชุ่มช้ืนในดิน 

วัชพืชที ่ขึ ้นในแปลงลำาไย ส่วนใหญ่จะใช้รถไถพ่วง 
ใบมีดสำาหรับตัดเดินระหว่างแถว ส่วนรอบ ๆ  ทรงพุ่ม

จะใช้แรงงานคนในการถางและนำาเศษวัชพืชเหล่าน้ัน

มาคลุมไว้รอบโคนต้น เพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้น
และย่อยสลายเป็นปุ๋ยกลับสู่ดินและต้นพืชสามารถนำา 

มาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป และจะใช้สารเคมีในการกำาจัด
วัชพืชบางช่วงเวลาเท่านั้น การปลูกไผ่รอบแปลงเป็น

อีกทางที่ช่วยในการป้องกันลมและหมุนเวียนทรัพยากร

ภายในสวนมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย 
สามารถนำามาใช้ในสวนเพื่อค้ำายันก่ิงเมื่อลำาไยติดผล

แล้ว เพื่อไม่ให้กิ่งหักโค่น
  การใช้แมลงผสมเกสร ในช่วงลำาไยเร่ิมออกดอก 

คุณอำานาจจะมีการติดต่อกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรจังหวัดจันทบุรี หรือที่รู้จักกันในชื่อศูนย์ผึ้ง

จันทบุรี เพื่อใช้แมลงในการผสมเกสรมีทั้งการใช้ผึ้งและ

ชันโรง โดยในช่วงที่ลำาไยออกดอกจะไม่มีการใช้สารเคมี 

อีกทั้งยังได้น้ำาผึ้งเก็บไว้รับประทานอีกด้วย
  ๒. การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
  - มีการใช้น้ำาหมักสารสะเดาในช่วงใบอ่อน

  - มีการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ผสมน้ำาฉีดพ่น 

ลงดินเพื่อปรับปรุงดินและป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า

เพื่อไล่แมลงในแปลงที่มีการพักต้น



นายเผ่า พันธุภา
อำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์ จังหวัดก�ฬสินธุ์

ที่ปรึกษ�กลุ่มยุวเกษตรกร

๑๒๔

อายุ    ๖๐ ปี
การศึกษา  ปริญญ�ตรี
สถานภาพ  สมรส
ที่อยู่    บ้�นเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำ�บลบัวข�ว
    อำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์ จังหวัดก�ฬสินธุ์
โทรศัพท ์  ๐๙๔ ๐๙๓ ๗๔๖๒
อาชีพ    ข้�ร�ชก�รครู 



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๑๒๕

คว�มคิดริเริ่มและคว�มพย�ย�มฟันฝ่�
อุปสรรคในก�รสร้�งผลง�น

ผลง�นดีเด่น

	 นายเผ่า	 พันธุภา	 โดยพื้นเพมาจากครอบครัว
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ดังนั้นจึงมีความชอบ 

และสนใจใฝ่รู ้ในเรื ่องการเกษตร	จนตัดสินใจเรียน 

สายอาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับ	ปวช.	และ 
ระดับอนุปริญญา	 ทำาให้มีความรู้และทักษะทางการ

เกษตรรวมกับประสบการณ์ตรงที่ได้ช่วยงานพ่อแม่ใน
วัยเด็กจึงได้ถ่ายทอดมายังครอบครัวตนเอง	 ใช้เวลา

ว่างจากอาชีพหลักทำาเกษตรกรรมเป็นงานอดิเรก	ทำาให้

สมาชิกในครอบครัวได้ทำากิจกรรมร่วมกันทำาการเกษตร

แบบผสมผสานดำาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

รัชการที่	๙

	 ความเป็นครูที่มีความชอบด้านการเกษตรจึงได้

รับมอบหมายให้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพโรงเรียน
สมสะอาดพิทยาสรรพ์	 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา	ผู ้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม	 ทำานา	 ทำาสวน	 ทำาไร่	 แต่ปัจจุบัน
มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การ

ปกครอง	และสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว	มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นใกล้ชุมชน	 การพัฒนาความเจริญ

ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสังคม

โดยภาพรวมโดยเฉพาะด้านความคิดและค่านิยมของ
เด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนไปจากวิถีความเป็นอยู่เดิม	

ทำาให้เกิดความเสี่ยงในการดำาเนินชีวิตของนักเรียน 
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์จึงร่วมกับคณะกรรมการ	

สถานศึกษา	ชุมชน	และผู้ปกครองนักเรียนหาแนวทาง

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน	 โดยมีความเชื่อ



๑๒๖

เป็นพื้นฐานว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้	 และ

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	การเรียนการสอนแบบ 
Active	 Learning	 จะทำาให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง

อย่างเต็มศักยภาพ	 จึงบูรณาการการเรียนการสอน 

โดยใช้วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพเป็นหลัก	ได้มีการส่งเสริม 

ให้นักเรียนมีความรู ้	 ความเข้าใจ	 ในหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง	 โดยปฏิบัติเป็น 

แบบอย่างด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเพ่ือนร่วมงาน 

ผู ้ปกครอง	และนักเร ียนอย่างเป็นร ูปธรรม	ทั ้งน ี้ 
เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณธรรม	จริยธรรม	การทำาเกษตร 

และภูมิปัญญาที่เคยมีในชุมชนบ้านสมสะอาด	 จึงได ้
ขอจัดต้ังกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 

ขึ้นในปี	๒๕๕๒	โดยได้รับมอบหมายและความไว้วางใจ

จากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานให้เป็นที่ปรึกษากลุ่ม 
ยุวเกษตรกร	ซึ ่งมีบทบาทหน้าที ่ในการพัฒนากลุ ่ม 

ยุวเกษตรกรโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์	 จากการ
ที่เป็นครูที่ปรึกษาและทำางานกับกลุ่มยุวเกษตรกรจึงได้

ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่นักเรียนเพื่อให้นำา 

ความรู้ไปใช้ในอนาคตข้างหน้า	สิ่งที่สำาคัญครูต้องเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้กับยุวเกษตรกรเอาเป็นแบบอย่าง

และให้เขารักในการทำาเกษตรซึ่งเป็นเร่ืองที่ยากเพราะ 

เด็กสมัยใหม่ไม่ชอบทำาการเกษตร	 ในความเป็นครูจะ

ต้องสร้างความเชื่อมั่นหมั่นศึกษาหาวิธีจัดกิจกรรมที่ 
หลากหลายให้เด็กทำา	เพื่อให้เกิดความรักความศรัทธา 

เกิดรายได้เสริมระหว่างเรียนและเมื่อจบการศึกษา 

เขาจะได้นำาความรู้	ประสบการณ์ที่ทำาในโรงเรียนไปใช้
ในชีวิตจริง	เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นคนดี	มีความ 

ขยัน	 ซื ่อสัตย์	 อดทน	 ประหยัดอดออมและรู ้จ ัก 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม	 จึงได้นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาเป็นหลักคิดที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนดี 

คนเก่ง	 และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติ	 โดยการ
สร้างเสริม	 สร้างตระหนัก	 สร้างองค์ความรู้	 ให้เกิด

กระบวนการคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์	นำาไปปรับใช้เพื่อ
ให้เกิดองค์ความรู้หาแนวทางแก้ปัญหา	อุปสรรค	และ

ปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอ	 และได้ถ่ายทอดประสบการณ์	
จากการเรียนรู้	สู่ผู้เรียน	เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพ	นำาไป

ปรับใช้ในชีวิตประจำาวันดั่งคำาพูดว่า	ความพยายามเป็น

บ่อเกิดแห่งความสำาเร็จ	โดย	น้อมนำาเอาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	๓	ห่วง	๒	 เงื่อนไข	และใส่ใจ
คุณธรรมความรอบรู ้	เป็นแบบพิมพ์	ให้เด็กรุ ่นใหม่ 
หันมาใส่ใจการทำาอาชีพเกษตรกรรม	โดยคุณครู 

เป็นผู้ฝึกสอนทักษะ	แนะนำา	ช่วยเหลือ	เชื่อได้ว่าการ

จัดกิจกรรมที่กล่าวมาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ	 
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มีความรักสามัคคี	ซื่อสัตย์	ขยัน	อดทน	และอดออม 

เกิดความรัก	 ความศรัทธา	 และมีรายได้ระหว่างเรียน 
เมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดจะได้นำาหลักคิด	แนวทางปฏิบัติ

ไปใช้อย่างแท้จริง

 การทำ างานโดยยึดหลักลง มือทำ า ด้วยการ 

กระทำาจรงิ	โดยจะทำาให้ตวัเองไดเ้รียนรู	้ทำาอยา่งตอ่เน่ือง 
นำาข่าวสาร	 สาระ	 หรือปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบผล

สำาเร็จในการทำางานเอามาเป็นแบบอย่างและปรับใช้กับ

งานตัวเอง	แล้วเผยแพร่ไปยังชุมชน	ยึดเอาหลักคิด 
ข อ ง ใ น ห ล ว ง ร ั ช ก า ร ท ี ่ 	๙ 	พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็ จ 

พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	(พ่อหลวง)	มาทำา 
เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้มีทุกอย่าง	กินทุกอย่าง	ขายทุกอย่าง	แบ่งปันทุกอย่าง	

นำาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้โดยยึดหลักการ 
๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข	๔	มิติ	คือ

	 ห่วงที่	 ๑  ความพอประมาณ	 หมายถึง	 ความ
พอดีต่อความจำาเป็น	และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง	

สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	
ไม่มากเกินไป	 ไม่น้อยเกินไป	 และต้องไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น

	 ห่วงที่	๒ ความมีเหตุผล	หมายถึง	การตัดสินใจ	

ดำาเนินการเรื่องต่าง	ๆ	อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ		
หลักกฎหมาย	หลักศีลธรรมจริยธรรม	และวัฒนธรรม
ที่ดีงาม	โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง		ตลอด

จนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำานั้น	ๆ  

อย่างรอบรู้และรอบคอบ

	 ห่วงที่	๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวที่ดี	หมายถึง 

การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ		ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรม	 เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

	 ๑.	เงื่อนไขคุณธรรม	 ที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็น

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	 ประกอบด้วย	 ด้านจิตใจ	

คือการตระหนักในคุณธรรม		รู ้ผิดชอบชั ่วดี	ซื ่อสัตย์
สุจริต	 ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการ 
ดำาเนินชีวิต	 และด้านการกระทำา	 คือมีความขยัน 

หมั่นเพียร	อดทน	ไม่โลภ	ไม่ตระหนี้	รู้จักแบ่งปัน	และ

รับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

	 ๒.	เงื่อนไขความรู้	 ประกอบด้วยการฝึกตนให้มี
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่าง

รอบด้าน	 มีความรอบคอบ	 และความระมัดระวังที่

จะนำาความรู้ต่าง	ๆ	เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน	

เพื่อประกอบการวางแผน	และในขั้นปฏิบัติ
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ผลง�นและคว�มสำ�เร็จของผลง�นทั้งด้�น
ปริม�ณและคุณภ�พ ตลอดจนระยะเวล� 
ที่ปฏิบัติง�นและคว�มยั่งยืนในอ�ชีพ

	 ๑.	เป็นตัวแทน	ต้นแบบโรงเรียนสุจริตนำาเสนอ 

ผลงานที ่เป็นนวัตกรรมที ่	สพฐ.	จัดขึ ้น	ณ	โรงแรม 

แอมบาสเดอร์	ซิตี้	จอมเทียน	พัทยา	จังหวัดชลบุรี
	 ๒.	นำาเสนอโครงการ	๑	โรงเรียน	๑	นวัตกรรม	
๑	 อาชีพ	 best	 practice	 กิจกรรมถั่วตัดน้ำาอ้อยสด	

ซึ่งเป็นหน่ึงในกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน

สมสะอาดพิทยาสรรพ์	ปี	๒๕๕๖

	 มิติที่	๑	ด้านเศรษฐกิจ	ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	

ใช้ชีวิตอย่างพอควร	คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ			
มีภูมิคุ้มกัน	ไม่เสี่ยงเกินไป	การเผื่อทางเลือกสำารอง

	 มิติที่	 ๒	 ด้านสังคม	 ช่วยเหลือเกื้อกูล	 รู้รัก

สามัคคี	สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

	 มิติท่ี	๓	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ	เลือกใช้ 

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	

ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด
	 มิติที ่	 ๔	 ด้านวัฒนธรรมรักและเห็นคุณค่า

ในความเป็นไทย	เอกลักษณ์ไทย	เห็นประโยชน์และ 
คุ ้มค่าของภูมิปัญญาไทย	 ภูมิปัญญาท้องถิ ่น	 รู ้จัก

แยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น	ๆ

	 ๓.	เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ลดปัญหาในสถานศึกษาเครื ่องเก็บของ	 ที ่อิมแพค	
เมืองทองธานี	ปี	๒๕๕๖

	 ๔.	โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมปี	๒๕๕๗	 

ไ ด้ รับรางวัลจากธนาคารออมสินสำา นักงานใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร	ทั ้งโรงเรียนและนักเรียนนำาเสนอ 
โครงการ	 “เครื่องสับหยวกกล้วย”	 เพื่อเป็นอาหาร 

สำาหรับสัตว์ซึ ่งเป็นนวัตกรรม	 เหรียญทอง	 ระดับ 

เขตพื้นที่	ปี	๒๕๖๒
	 ๕.	โรงเ รียนสถานศึกษาพอเพียงชนะเลิศ 

อันดับ	๑	ของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์	เขต	๓

	 ๖.	เหรียญทองรองชนะเลิศ	 ครู	 Teacher 

Awards	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 งานศิลปะ
หัตถกรรมกรมวิชาการที่จังหวัดนครพนม

	 ๗.	โ ร ง เ รี ยน ต้ นแบบธนาคา รขยะ รั กษ า 
สิ่งแวดล้อม
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	 ๘.	โรงเรียนต้นแบบร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำา 
ภาค	 ๔	 ขอนแก่น	 โครงการความร่วมมือรับการ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศ

	 ๙.	โรงเรียนต้นแบบ	Stem	ศึกษา	สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	๓

	 ๑๐.	รางวัลชนะเลิศที่ปรึกษายุวเกษตรกร	ระดับ
จังหวัด	ปี	๒๕๖๓
	 ๑๑.	รางวัลชนะเลิศที่ปรึกษายุวเกษตรกร	ระดับ

เขต	ปี	๒๕๖๓

	 มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและงานสาธารณ 

ประโยชน์	ทำาหน้าที่ของการเป็นผู้นำาและแบบอย่าง 
ที่ดีให้กับสมาชิกยุวเกษตรกรได้นำาไปประยุกต์ใช้ในการ

ดำารงชีวิตเพ่ือจะช่วยให้สมาชิกปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน 

มีความสำาเร็จในงานท่ีทำา	 เป็นคนดีของครอบครัว	 สังคม	
และประเทศชาติ	 เช่น	พิธีกรงานศาสนพิธี	 งานแต่ง	

งานประเพณีต่าง	ๆ	และงานศพ	เป็นต้น

คว�มเป็นผู้นำ�และก�รเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้�นต่�ง ๆ
	 ๑.	เป็นคณะกรรมการจัดงานประเพณีต่าง	ๆ  
ในช ุมชน	 เช ่น	 งานบ ุญบ ั ้งไฟ	แห ่เท ียนพรรษา 

ลอยกระทง	สวดมนต์หมู่ทำานองสรภัญญะ	ฯลฯ

	 ๒.	เป็นประธานจัดงานศิษย์เก่าเพื่อหารายได้
สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน/ชุมชน

	 ๓.	เป็นพิธีกรและประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง	ๆ 	

เช่น	งานประเพณี	งานศพ	งานศาสนา	ฯลฯ
	 ๔.	ให้คำาปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงแก่สถานศึกษาเครือข่าย	 เช่น 

การเล้ียงไก่	การเล้ียงปลา	การเล้ียงกบ	การเล้ียงแหนแดง	 

การเลี้ยงเป็ด	และการเลี้ยงหอย	ฯลฯ

	 ๕.	อบรมประชาสัมพันธ์ให้ก ับครู	 นักเรียน 
และประชาชนทั ่วไป	 ให้รู ้จักประหยัดพลังงานและ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า
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ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม
	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คือ	การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด 

โดยใช้ให้น้อย	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยคำานึง

ถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน	 และก่อให้เกิดผล 

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 รวมทั้งต้องมีการ 
กระจายการใช้ท รัพยากรธรรมชาติอย่างทั่ ว ถึง 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำาการเกษตรแบบ

อนุรักษ์	 โดยกระบวนการทำาการเกษตรที่เป็นมิตรกับ

	 ๖.	เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน

สมสะอาดพิทยาสรรพ์
	 ๗.	เป็นผู้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 เอกชน 

และชุมชน	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

	 ๘.	ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในฐานะ
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสมสะอาดพิทยา
สรรพ์	 ทั้งงานรวม	 งานกลุ่มย่อย	 และงานบุคคลของ 

สมาชิกยุวเกษตรกร	 ด้วยความเต็มใจและทุ่มเททั้ง

กำาลังกายและกำาลังทรัพย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

	 ๙.	เป็นผู้นำากลุ่มยุวเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม 
โครงการต่าง	ๆ	เช่น	โครงการหมอดินน้อย	การอบรม 

การทำาอ้อยข้อตา	การอบรมการทำาเกษตรตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง

	 ๑๐.	เป็นผู้นำากลุ่มยุวเกษตรกรเสนอโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสมสะอาด

พิทยาสรรพ์	ต่อโรงงานน้ำาตาลมิตรกาฬสินธุ์	
	 ๑๑.	เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ด้ า น
การเกษตร	การปลูกพืช	การเลี้ยงสัตว์	และการเคหกิจ 

เกษตรให้กับเกษตรกรในชุมชน	กลุ่มแม่บ้าน	และผู้ที่

สนใจด้านการเกษตรกรรม



๑๓๑

เกษตรกรดีเด่น
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	งดการใช้สารเคมี

ในการกำาจัดวัชพืชและศัตรูพืช	เลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพบำารุง 
พืชใช้การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา	ปลูกฝังความรู้ 

ความคิดที ่ถูกต้องด้านสิ ่งแวดล้อม	 สร้างรากฐาน 

จิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงด้วยการให้ข้อมูล

ความรู้ที่ถูกต้องแก่กลุ่มยุวเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป	 ทั้งในโรงเรียน	 และชุมชน	 ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ 

เวลา	แต่ก็เป็นวิธีที ่ยั ่งยืนรวมถึงระบบเรียนรู ้อื ่น	ๆ  

นอกห้องเรียน	 ส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่	 ประหยัดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำาเป็น	 ใช้อย่าง 
คุ้มค่า	และกำาจัดการใช้ที่ไม่จำาเป็น	ตัวอย่างเช่น ลด

การใช้น้ำา	 เปิดใช้เท่าที่จำาเป็น	ปิดก๊อกน้ำาเมื่อไม่ใช้,	 

ลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการปรับอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสม, 
เลือกใช้หลอดไฟประหยัด,	 ลดใช้จานพลาสติกใช้ 

ครั ้งเดียว	 แก้วกระดาษ	 หรือกล่องโฟม	 เป็นต้น 
นำาสิ่งของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำา นำาสิ่งของที่ไม่สามารถ

ใช้ได้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปจนเกิดเป็นของ 
สิ ่งใหม่	 เพื ่อให้กลุ ่มยุวเกษตรกรได้นำาทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร 

ธรรมชาติใกล้ตัว	ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเสื่อมลง 
ได้จากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม	การเก็บเกี่ยว 
ผลผลิตมากเกินไปหรือบ่อยเกินไป	จนเกิดมลภาวะ 

ตามมาฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีถูกทำาลายให้กลับเป็นปกติ	ก่อนจะ 

น ำาไปใช ้ต ่อไป	โรงเร ียนสมสะอาดพ ิทยาสรรพ ์	

โดยกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด	มีการนำากลับมาใช้ซ้ ำา	ซ่อมแซมทรัพยากร 
ที่สามารถซ่อมแซมได้เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	 คือ 
กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ	โรงเรียนสมสะอาด 
พิทยาสรรพ์	 ได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำานึกและ 

ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(ภายในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ)	 ขึ้นโดยมีวัตถุ 

ประสงค์	เพื่อส่งเสริม	ปลูกจิตสำานึกให้นักเรียน	ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 
ลด	 คัดแยก	 และนำาขยะกลับมาใช้ใหม่ในสถานศึกษา 

สร้างระบบการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมและฐานต่าง	ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายใน

โรงเรียน	ปลูกฝังลักษณะนิสัยการมีวินัย	รับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมโดยนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การจัดการขยะมาบูรณาการในกิจกรรมและฐานการ

เรียนรู้ต่าง	ๆ	และหลักสูตรการเรียนรู้ทั้ง	๘	กลุ่มสาระ	
ขยายผลไปสู่ชุมชน	 สังคมภายนอกโรงเรียน	 เพื่อมุ่งสู่

โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริงและยั่งยืน



เด็กชายณัฐพล ชมวิระ
อำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์ จังหวัดก�ฬสินธุ์

สม�ชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

๑๓๒

อายุ   ๑๔ ปี
การศึกษา กำ�ลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒
ที่อยู่   บ้�นเลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๓ ตำ�บลสมสะอ�ด
   อำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์ จังหวัดก�ฬสินธุ์
โทรศัพท์  ๐๖๕ ๓๒๕ ๑๑๓๙, ๐๘๓ ๒๕๔ ๗๐๙๔
อาชีพ   นักเรียน
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๑๓๓

คว�มคิดริเริ่มและคว�มพย�ย�มฟันฝ่�
อุปสรรคในก�รสร้�งผลง�น

ผลง�นดีเด่น

	 ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ได้แก่	

การทำานาข้าว	การทำาไร่	การทำาสวน	การปลูกผักสวน
ครัวชนิดต่าง	ๆ	ไว้รับประทาน	และแบ่งปันเพื่อนบ้าน	

เช่น	 ตะไคร้	 ข่า	 พริก	 มะเขือ	 ชะอม	 ผักกาด	 พริก 

เป็นต้น	 จึงได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปลูก	 การดูแล 

พันธ์พืช	และผักต่าง	ๆ	ทำาให้มีความผูกพันและเติบโต
มากับอาชีพการทำาการเกษตร	 และต่อมาได้เข้าเรียน 
ในระดับประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษาที ่โรงเรียน

สมสะอาดพิทยาสรรพ์	 บ้านสมสะอาด	 ซึ่งเป็นสถาน

ศึกษาที่มีจุดเน้น	ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

มีกิจกรรมการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์	การทำาปุ๋ยหมัก 

ชีวภาพ	ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง	เช่น	การทำา 

ปุ๋ยหมักชีวภาพ	 การปลูกผักกางมุ้ง	 การปลูกผักตาม
ฤดูกาล	 การเลี้ยงไก่ไข่	 การเลี้ยงเป็ด	 การเลี้ยงปลา 
การเลี้ยงกบ	 เป็นต้น	 มีความสนใจทำาให้สมัครเป็น

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร	เมื่อเข้ามา	เป็นสมาชิกกลุ่ม 

ยุวเกษตรกรทำาให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหลายด้าน	 
จนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน	 เกิดความชำานาญ	 และ

มีความรู้สึกว่าการทำาการเกษตรไม่ได้ยากและเหน่ือย 

เหมือนที ่หลายคนพูดกันมา	 และยังท้าทายต่อการ 

ได้ลงมือปฏิบัติจริง	 ได้รับผิดชอบฐานการปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส์		ในการดูแลรักษา	และการจำาหน่าย 
เมื่อมีรายได้จากการขายผักยิ่งทำาให้มีความภาคภูมิใจ

ในการทำาการเกษตร	อีกทั้งเป็นการได้ดำาเนินรอยตาม

แนวทางรัชกาลที่	๙	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพ ียง	 ย ิ ่ งท ำาให ้ม ีความส ุขท ี ่ ได ้ เข ้ามาเป ็น 



๑๓๔

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตร	โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์	 

ชั ้นประถมศึกษาปีที ่	 ๕	 สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ ่ม 
ยุวเกษตรกรโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์	ซึ่งมีฐาน 

เรียนรู้ด้านการเกษตรมากมาย	 ทั้งปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์ 

แต่ที่สนใจที่สุดคือกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์		เพราะ

เป็นความรู้ใหม่สำาหรับโรงเรียนและชุมชน	จากการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรกับเพื่อน		ๆ 	รวมทั้ง 

ครูท่ีปรึกษาท่ีโรงเรียน	 และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

ทำาให้ได้ความรู ้และประสบการณ์มากมาย	 รวมทั ้ง 
เปิดมุมมองหลายด้าน	 นอกจากนี้ได้ฝึกปฏิบัติร่วมกัน

ระหว่างสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มอื่น	ๆ	 เช่น	ปลูก 
พืชผักสวนครัว 	เล้ียงไก่	เล้ียงเป็ด 	เล้ียงปลา	ทำาปุ๋ยหมัก 

แปรรูปผลผลิตการเกษตร	เมื่อได้เข้ารวมกลุ่มสมาชิก

ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบและมี
ความถนัด	 มีทักษะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 จนทำาให้รู้สึก

ภาคภูมิใจในตนเองและต้ังใจทำากิจกรรมกลุ่มให้ดีที่สุด	
เพื่อพัฒนาตนเอง	พัฒนากลุ่ม	และพัฒนาโรงเรียน		

จึงเป็นสมาชิกมาจนถึงปัจจุบัน	 หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
ในปัจจุบันคือ	การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	ตั้งแต่เริ่มเตรียม	

จนกระทั ้งการจัดจำาหน่ายผลผลิต	ซึ ่งทำาให้กระผม

ได้เรียนรู้แนวทางในการประกอบอาชีพและสามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตและในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
และนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ทดลอง 
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ท ี ่บ ้าน	โดยได้ร ับค ำาแนะนำา 

และความช่วยเหลือจากคุณครูที่ปรึกษามีปัญหา	

อุปสรรคมากมายแต่ก็พยายามทำา	จนปัจจุบันมีผลผลิต

ของผักไฮโดรโปนิกส์	 จำาหน่าย	 ให้กับคณะครูและ 

ผู้ปกครองได้	สัปดาห์ละ	๒๐	กิโลกรัม	นำาผักมาแปรรูป 
เป็นแซนด์วิช	 และเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยการใช้ 

เมล็ดถั่วลิสงคั่วเพิ่มเข้าไปในแซนด์วิชด้วย	จากการ

ที่ได้ลงมือปฏิบัติเองจึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เพื่อนและน้อง	 ๆ	 ในกลุ่มได้เป็นอย่างดีและรับผิดชอบ

เป็นประธานกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	 ซึ่งเป็นหนึ่งใน

กิจกรรมย่อยของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสมสะอาด
พิทยาสรรพ์	และในปีการศึกษา	๒๕๖๓	นี้	 เพื่อน	ๆ 
พี่	ๆ	น้อง	ๆ	ได้ให้ความไว้วางใจ	จนได้รับเลือกตั ้ง 

เป็นประธานนักเรียน	ซึ ่งเป็นโอกาสดีในการพัฒนา

โรงเรียน	ฝึกฝนความเป็นผู้นำาในระดับที่สูงขึ้นมาอีกขั้น	

ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองด้วย	 ขณะเดียวกันถ้ามีการ 
ทดลองใหม่	ๆ 	จากคุณครูท่ีปรึกษา	ก็จะนำาไปลองทำาท่ีบ้าน 

เช่น	การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์	การเลี้ยงหอยขม 



๑๓๕
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และแนะนำาให้สมาชิกกลุ่มฯ	 ได้เรียนรู้และทดลองฝึก

ปฏิบัติ	 ซึ่งสมาชิกสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้	 กระผม
มีแนวคิดในการทำางาน	และการเรียน	การปฏิบัติหน้าที่

ในฐานะสมาชิกยุวเกษตรกร	หรือ	งานต่าง	ๆ 	ที่คุณครู 

มอบหมายให้ทำา	เพื่อไปสู่เป้าหมาย	ดังนี้

 ๑.	ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่	ๆ	เพื่อให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยอยู่เสมอ	

	 ๒.	เห็นคุณค่าของการเกษตรเนื่องจาก	มีความ

สำาคัญต่อการดำารงชีพของมนุษย์	และเศรษฐกิจของ 
ประเทศ	

	 ๓.	ทำาเกษตรแบบพอเพียงช่วยประหยัดรายจ่าย	
นอกจากน้ันยังสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย	

	 ๔.	การทำางานทุกอย่างต้องมีการวางแผนการ

ทำางานที่เป็นระบบ	เพื่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพ	
	 ๕.	ต้องมีความซื่อสัตย์	ความรับผิดชอบ	ความ

อดทนและขยัน	

	 ๖.	มีการประเมินการทำางานของตนเองเพื่อให้

ทราบจุดเด่น	จุดด้อย	และจุดที่ควรพัฒนา	
	 ๗.	การลดต้นทุนการปลูกพืชโดยการใช้ปุ๋ยคอก	

และปุ๋ยหมัก	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินไปในตัว	

	 ๘.	การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี	เป็นการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมและทำาให้ผู้บริโภคปลอดสารพิษ	
	 ๙.	สามารถนำาความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้กับผู้อื่น

ที่มีความสนใจ	และสามารถนำาไปใช้ได้จริง	

	 ๑๐.	การดำ า เ นินรอยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	ทำาให้มีความสุขที่ยั่งยืน	

	 ๑๑.	การทำางานด้วยความพากเพียร	อุตสาหะ	
ทำาให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า	

	 ๑๒.	เรียนรู้จากผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่นจะทำาให้ได้ความรู้อย่างไม่จำากัด	
	 ๑๓.	เผยแพร่และให้ความรู้ในด้านการเกษตร 

แก่ผู้อื่น	และควรนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต



๑๓๖

ผลง�นและคว�มสำ�เร็จของผลง�นทั้งด้�น
ปริม�ณและคุณภ�พ ตลอดจนระยะเวล� 
ที่ปฏิบัติง�นและคว�มยั่งยืนในอ�ชีพ

ผลงานเชิงปริมาณ
	 จากการได้เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร	ได้เรียน

รู้ในการปฏิบัติกิจกรรมด้านการเกษตรโดยเลือกเข้า

กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	แต่ก็ได้เรียนรู้กิจกรรมกลุ่ม
อื่น	ๆ 	ทั้งการเลี้ยงสัตว์	ปลูกพืช	และด้านเคหกิจเกษตร 

นำาความรู้ที ่ได้จากการปฏิบัติไปทำาที่บ้าน	ทำาให้มีผล
งานและความสำาเร็จ	ดังนี้

						๑.	มีสวนผักไฮโดรโปนิกส์	ท่ีนำาไปทำาท่ีบ้าน	จำานวน 

๒	 ราง	 ให้ผลผลิต	 จำานวนรางละ	 ๑๕๐	 ต้น	 คิดเป็น
ประมาณ	๑๐	กิโลกรัม	จำาหน่ายกิโลกรัมละ	๘๐	บาท	

ทำาให้เกิดเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
				 ๒.	มีแปลงผักสวนครัวชนิดต่าง	ๆ	เช่น	ผักกาด	

ผักชี	หอม	โหระพา	ตะไคร้	ถั่วฝักยาว	บวบ	สามารถ

นำาไปจำาหน่ายในชุมชน	
				 ๓.	เลี้ยงไก่พื้นบ้าน	จำานวน	๒๐	ตัว	 เลี้ยงเพื่อ

จำาหน่าย

				 ๔.	เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์	 จำานวน	 ๓	 บ่อ
จำานวนบ่อละ	๓๐	ตัว
				 ๕.	เลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์	จำานวน	๑	บ่อ

	 ๖.	การผลิตปุ๋ ยหมักจากเศษวัสดุ เหลือใช้ 

ทางการเกษตรและมูลสัตว์เลี ้ยงที ่บ้าน	 ลดต้นทุน

การผลิตและลดปริมาณขยะที่เกิดจากวัสดุเหลือใช้ทาง 

การเกษตร					

ผลงานเชิงคุณภาพ

						๑.	สมาชิกกลุ ่มยุวเกษตรกร	 มีความรู ้และ
ความสามารถด้านการเกษตรสามารถนำาไปประกอบ

อาชีพและได้เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการทางการเกษตร

						๒.	มีระบบการทำางานที ่ด ี	 โดยมีการจัดทำา 

แผนการปฏิบัติงานท้ังงานส่วนบุคคลและงานส่วนรวม 
มีการวางแผนการทำางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร	

ได้ฝึกกระบวนการทำางาน	การคิดวางแผน	การจดบันทึก	

การนำาไปปฏิบัติ	 และการทบทวนปัญหา	อุปสรรค 
มีการทำาบัญชีรายรับ	-	รายจ่าย	การออม	ซึ่งนักเรียน 

ผู้ปกครอง	และคนในชุมชน	สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันได้

			 ๓.	เป็นต้นแบบการทำา เกษตรโดยยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง						เปิดโอกาสให้เพื ่อนสมาชิกกลุ ่ม 
ยุวเกษตรกรและคนในชุมชนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

						๔.	เป็นแหล่ง เรียน รู้ ด้านการเกษตรให้ กับ 
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร	เกษตรกรในชุมชนและผู้ท่ีสนใจ

						๕.	เกิดเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่โครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน

	 ๖.	สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว



๑๓๗

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

คว�มเป็นผู้นำ�และก�รเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้�นต่�ง ๆ

	 ๑.	เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนสมสะอาด

พิทยาสรรพ์	ในขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๒	ต้องทำา
หน้าที่ประธานสภานักเรียน	ทำางานร่วมกับรุ่นพี่	 เพื่อน

และน้อง	ๆ 	ในโรงเรียนโดยใช้หลักประชาธิปไตย	ทุกคน	
มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน	 เป็นผู้นำาใน 

การทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	ในโรงเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี
	 ๒.	เป็นประธานกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	ร่วมกับ	

สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานกลุ่มย่อยด้วยความรับผิดชอบ 
ร่วมคิด	ร่วมทำา	ร่วมแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายร่วมกัน

ในกลุ่มคือ	ความสำาเร็จ	ความมั่นคง	และยั่งยืน

	 ๓.	เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสมสะอาด
พิทยาสรรพ์	นอกจากความสามารถในการเป็นผู้นำาแล้ว 

ยังเป็นผู้ตามที่ดี	 ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ 
อย่างมีเหตุมีผล	ตลอดจนนำาความรู้ไปปฏิบัติจริงที่บ้าน	
ทำาผักไฮโดรโปนิกส์	 จัดทำาแปลงผลิตพืช	 ผลิตปุ๋ยลด 

ต้นทุน	แปรรูปผลผลิต	เลี้ยงไก่พื้นบ้าน	เลี้ยงปลาและ 
เลี้ยงหอยในบ่อซีเมนต์	 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสมาชิก

กลุ่มยุวเกษตรกรและคนในชุมชน
	 ๔.	เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เรื่ องการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับเพื่อนสมาชิกและชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรในพื้นที่

	 ๕.	มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของชุมชนและ
เป็นแกนนำาพาเพื่อน	ๆ 	เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของเยาวชน	เชื่อมโยงโรงเรียนกับชุมชน

ได้เป็นอย่างดี	
	 นอกจากการปฏิบัติหน้าท่ีในกิจกรรมยุวเกษตรกร	

ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ	 ยังเป็นผู้นำาในกิจกรรม 
ต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	ได้แก่

	 	 ๑.	เป็นประธานคณะกรรมการ	ป.ป.ช.		สพฐ	.	น้อย 

ตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล	ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา	(โครงการ 

โรงเร ียนสุจร ิต)	เป็นผู ้น ำาในการสร้างเคร ือข ่าย
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการดำาเนินการจัด

กิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน



๑๓๘

							 ๒.	เป็นหัวหน้ากิจกรรมสร้างสำานึกพลเมือง	

(Project	Citizen)	โครงการลดขยะชุมชน	ลดโรค 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยแก๊งจักรยานจัดการขยะตาม

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม	จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา	(โครงการโรงเรียนสุจริต)	 

โดยดำาเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบล 
สมสะอาด	 และได้รับคัดเลือกจากสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	๓	ให้เป็นตัวแทน

ไปนำาเสนอผลงานในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

			 	 ๓.	ผู้นำากิจกรรมวิถีพุทธ	โครงการคุณธรรม	

สพฐ.และได้ชักชวนเพื่อนเข้าร่วมโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี	

		 	 ๔.	ไ ด้ รั บคั ด เ ลื อ ก เป็ น หั วห น้ า ห้ อ งชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่	๒	

	 	 ๕.	เป็นต้นแบบนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อสาธารณะประโยชน์	 เช่น	 กิจกรรมวันเสาร์เข้าวัด

กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน	 ร่วมกับกลุ่ม 

จิตอาสาชุมชน	



๑๓๙

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

	 ในการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์	 ได้รับการปลูกฝังให้ม ี

จิตสำานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ตลอดกระบวน 
การผลิตจะคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ	ทุกกิจกรรม

มีขั้นตอนกระบวนการผลิตภายใต้เง่ือนไขหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือมีความรู้และมีคุณธรรม 

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 ให้ความสำาคัญ 

ต่อสุขภาวะของผู้บริโภค	เช่นปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สาร 

เคมีกำาจัดศัตรูพืชรวมถึงวัชพืช	ใช้สารสกัดจากพืช 
ในการจัดการแมลง	 ใช้การถอนหรือตัดในการควบคุม 
วัชพืช	 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการจัดการโรคพืช 

ที่เกิดจากเชื ้อรา	ใช้ปุ ๋ยคอกและปุ ๋ยหมักที ่ผลิตเอง	

ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี	ไม่ใช้สารเร่งการเติบโตในสัตว์เล้ียง

	 นอกจากน้ีได้ เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีดังนี้
						๑.	มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยการทำา 

กิจกรรมสร้างสำานึกพลเมือง	 (Project	 Citizen)	

โครงการลดขยะชุมชน	 ลดโรค	 ใส่ใจสิ ่งแวดล้อม

ด้วยแก๊งจักรยานจัดการขยะร่วมรณรงค์เก็บขยะ 
ในโรงเรียน	วัด	และในชุมชน

						๒.	ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมต่าง	ๆ	

						๓.	การช่วยเหลือสังคม			การใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เช่น 

ก า รปลู ก ต้ น ไ ม้ ใ น ที่ ส า ธ า รณะใ ห้ ชุ ม ชน น่ า อยู่ 	 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	รณรงค์กำาจัดลูกน้ำาและ 

ยุงลาย	 การจัดการขยะ	 การประหยัดน้ำา	 ไฟฟ้า	 โดย 

น้อมนำาเอาแนวพระราชดำาริฯ	 มาใช้	 และยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบการดำาเนิน 

กิจกรรมต่าง	ๆ 	ของกลุ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ของสมาชิก



นายสุธรรม จันทร์อ่อน
อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เกษตรอินทรีย์

๑๔๐

อายุ   ๖๒ ปี 
การศึกษา ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต 
   โปรแกรมพัฒนาชุมชน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถานภาพ สมรส มีบุตร ๓ คน
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๑๐ 
   ตำาบลทุ่งขวาง อำาเภอกำาแพงแสน
   จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทร ๐๘๑ ๓๘๔ ๕๓๕๒
อาชีพ  เกษตรกรรม



เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

๑๔๑

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่า
อุปสรรคในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น

๑. แนวคิดในการทำางาน

 ๑) ความคิดริเริ่มในการทำางาน การพัฒนาใฝ่รู้
  เริ ่มจากบิดา มารดา ทำาการเกษตรแบบ 

ธรรมชาติ โดยเพาะปลูกพืชผักตามฤดูกาล จากนั้น

ปรับเปลี่ยนเป็นการเพาะปลูกแบบเกษตรเชิงเดี่ยว 
ตามคำาเชิญชวนของบริษัทเอกชน โดยการปลูกฝ้าย 

อ้อย หน่อไม้ฝรั่ง เลี้ยงกุ้งก้ามกราม นายสุธรรม
ได้กลับมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งสร้างรายได้ดีในช่วงแรก แต่สุดท้าย 

มีปัญหาด้านหนี้สิน เนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตร

มีต้นทุนที ่สูง กระบวนการผลิตยังมีการใช้สารเคมี 
ในปรมิาณสงู สง่ผลให้มีปัญหาทัง้ดา้นสขุภาพและหน้ีสนิ 

จึงกลับมาทำาการเกษตรแบบธรรมชาติและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มทำาการเกษตร

ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการทำา

บัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนเพื่อวิเคราะห์ตนเอง 
จนสามารถปลดหนี้สินได้สำาเร็จ และยึดแนวทางการ

ผลิตพืชแบบอินทรีย์มาจนถึงปัจจุบัน 
 “ความล้มเหลว คือโอกาสอีกครั้งที่จะเริ่มต้นใหม่ 

ด้วยความเฉลียวฉลาด” คือปรัชญาหรือคติประจำาใจ 

ของคุณสุธรรม จันทร์อ่อน คุณสุธรรมหมั ่นศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำาเสมอ เช่น จากการฝึกอบรม 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ และมหาวิทยาลัย ทำาให้

ได้รับองค์ความรู้เ ก่ียวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 



๑๔๒

การทำาปุ๋ยหมัก น้ำาหมัก สูตรต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากน้ัน 

ยังเรียนรู ้จากประสบการณ์ของตนเอง การหมั ่น 
สังเกต วิเคราะห์ตนเอง พัฒนาตนเองในทุกด้านอย่าง

สม่ำาเสมอ เช่น การพัฒนารูปแบบการผลิต เพื่อลด

ต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ 

 ๒) ความพยายามฟันฝ่าปัญหา อุปสรรคตลอด
ระยะเวลาในการสร้างผลงาน

  นายสุธรรม จันทร์อ่อน ดำาเนินกิจกรรม

ทางการเกษตรมาเป็นเวลากว่า ๒๑ ปี ประกอบด้วย 
การปลูกข้าว ปลูกพืชผักผสมผสาน ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

พืชสมุนไพร เลี้ยงไก่ เป็ด ปลา กุ้งก้ามแดง ทำาการ
ผลิตปุ ๋ยหมักชีวภาพ น้ ำาหมักชีวภาพ และโรงสีข้าว 

บนพื้นที่ทั้งหมด ๑๗ ไร่ โดยพื้นที่ จำานวน ๕ ไร่ ได้การ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 
ของกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันมีพืชที่ขอการรับรอง

จำานวนทั้งหมด ๒๗ ชนิด 

  ในช่วงแรกที่ปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีมา

ทำาในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ คุณสุธรรม เล่าว่า ผลผลิต
ลดต่ำาลงมาก และมีปัญหาเร่ืองการจัดการแมลงศัตรูพืช 

ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ อบรมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทำาให้ได้รับความรู้เรื่อง ตัวห้ำา ตัวเบียน ก็ได้เริ่มนำา

กลับมาใช้ในแปลง และเริ่มเข้าใจว่า ในแปลงพืชนั้น 
ไม่จำาเป็นเสมอไปว่าต้องไม่มีแมลงศัตรูพืชเลย ได้เริ่ม

สำารวจแมลงในแปลงปลูก เริ่มรู้จักว่าในระบบนิเวศ 

มีทั้งแมลงที่เป็นแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติ 
ซึ่งสามารถปล่อยให้ควบคุมกันเองตามธรรมชาติ 

ได้อย่างสมดุล 
  ในปี ๒๕๔๙ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเทพ ฯ มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานโครงการ

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซ่ึงมีกิจกรรมการดำาเนินงาน
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเกษตรมากมาย 

ท่ีสามารถนำามาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม 
เร ิ ่มเข ้าใจในระบบที ่ ในหลวงรัชกาลที ่ ๙ ทรงทำา 

ไว้เป็นแบบอย่าง เห็นการทำากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการ
บริหารไปตามหลักอุปสงค์ อุปทาน คิดถึงหลักกำาไร 

ขาดทุน เข้าใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 

โครงการโคนม ก็ไม่ได้จำาหน่ายในรูปนมดิบอย่างเดียว 

แต่ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมต่าง ๆ  เป็นนมอัดเม็ด 
ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาด มูลวัวที่ได้ก็นำาไป 
ใส่ในแปลงพืช จึงเกิดความคิดนำากลับไปประยุกต์ใช้

กับการทำาการเกษตรของตนเอง เรื่องของการผลิต 



๑๔๓

เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติิ

ตามหลักเศรษฐศาสตร์ การลดต้นทุน และการเพิ่ม 

มูลค่า ซึ่งเริ่มต้นทดลองนำากลับมาใช้กับการผลิตข้าว 
โดยมีการสำารวจ วิเคราะห์ความต้องการบริโภคข้าว

ของจังหวัดนครปฐมว่านิยมบริโภคข้าวอะไร ได้คำาตอบว่า 

คนนครปฐมนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ จึงได้นำาพันธุ์

ข้าวหอมมะลิมาปลูกในพื ้นที ่ของตนเอง    ได้ผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ จากนั้นปรับเปลี่ยนมาปลูกแบบอินทรีย์ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต และขายในรูปของข้าวกล้อง 

เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทำาให้มีรายได้มากขึ้น
 ในส่วนของพืชผักนั ้น เริ ่มแรกประมาณ ปี 

๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ จากการที่ไปขายสินค้าที่ตลาดสีเขียว    
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มสังเกตและเรียนรู้ว่า 

ผู้บริโภคนิยมกินผักไม่ค่อยซ้ำา ในปริมาณที่ไม่มากแต่ 

หลากหลายชนิด ทำาให้สามารถวิเคราะห์ตลาดและ 
นำามาสู ่การวางแผนการผลิต โดยปลูกผักหลาย ๆ  

ชนิดในแปลงเดียวกัน โดยเลือกปลูกผักที่ให้ผลผลิตดี  
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของระบบเกษตรอินทรีย์

มากที่สุด เช่นผักพื้นบ้าน จากนั้นจึงมีแนวคิดการเพิ่ม
มูลค่าโดยการบรรจุเป็นแพ็ค โดยจำาหน่ายในราคาแพคละ 

๒๐ บาท ซึ ่งความพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ด้านต่าง ๆ นั้น ทำาให้ปลดล็อคปัญหา ๓ ด้าน คือ 

๑. ด้านหนี้สิน ๒. ด้านสุขภาพ และ ๓. ด้านระบบนิเวศ 
ของแปลงดีขึ้น
 ๓) การแก้ไขปัญหาด้านการผลิต ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านสังคม 

  ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องแรงงานภาคเกษตรใน

การผลิตพืชอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคและการตลาด 
นายสุธรรม จันทร์อ่อน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนผักและผลไม้นครปฐม ได้เสียสละพื้นที่ส่วนตัว 

ในการใช้สร้างโรงคัดบรรจุ เพื ่อให้การขับเคลื ่อน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งได้รับการ 
สนับสนุนโรง คัดบรรจุจากจังห วัดนครปฐมในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และเริ่มใช้เป็นโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ

ผลผลิตทางการเกษตรในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งขาย 
ให้กับแหล่งรับซื ้อต่าง ๆ  โดยมีการจ้างแรงงานใน         

ท้องถิ่นในการดำาเนินการคัดบรรจุพืชผัก รวมทั้งเข้า 
ร่วมโครงการตลาดนำาการผลิต ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และมีการเชื่อมโยงตลาดในการรับซื้อ 

ผักปลอดภัย 
 ๔) ผลงานและความสำาเร็จในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้าน 

ปริมาณและคุณภาพตลอดระยะเวลาในการทำางาน
   - ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

  - ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเกษตรนำามาซึ่งความภาคภูมิใจกับตนเองและ

ครอบครัว

  - เป็นบุคคลต้นแบบ และเป็นแบบอย่างให้

ผู้อื่นนำาไปปฏิบัติตาม
 ๕) ความยั่งยืนในอาชีพและการสร้างเครือข่าย
ในการถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์ ภูมิปัญญา 

องค์ความรู้ เกษตรอินทรีย์ สามารถนำามาแก้ไขปัญหา

ในการประกอบอาชีพ เริ่มจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น



๑๔๔

ผลงานและความสำาเร็จของผลงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ

ผู้นำาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียงบ้านปลักไม้ลาย (เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ) 
และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ผักและผลไม้นครปฐม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับ

บุคคลชุมชน เป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน 

นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินชีวิต    จนทำาให้ครอบครัวได้พบความสุขอย่างแท้จริง 
  ในด้านเครือข่าย นายสุธรรม จันทร์อ่อน 

ได้จัดการรวมกลุ ่มเกษตรกร โดยแบ่งออกเป็นสอง
กลุ่มหลัก ๆ คือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตร

ปลอดสารพิษ (อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มเกษตร

อินทรีย์) ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่ ๔ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และ

สุพรรณบุรี และยังมีการทำางานร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลในเรื่องการส่งเสริมการทำาเกษตรอินทรีย์ 

ในพื ้นที ่ โดยใช้พื ้นที ่ศ ูนย์เป็นแหล่งรวบรวมและ 
จัดจำาหน่ายผลผลิตของกลุ่มและเครือข่ายสู่ตลาดชุมชน 

โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม นอกจาก

นี้ยังมีการรวมกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว 

ชมรมครูบัญชี หมอดินอาสา ฯลฯ ขยายเครือข่าย
จากระดับท้องถิ่นเป็นระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด และ
ภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและ

มีการทำาวิจัยร่วมกันในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ

ยังมีการเผยแพร่ทั้งในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 

วิทยุ และโทรทัศน์อย่างแพร่หลาย

 

 ๑. การปฏิบัติตามหลักการเกษตรอินทรีย์
  นายสุธรรม จันทร์อ่อน มีความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีระบบการ
จัดการ การผลิตที่ให้ความสำาคัญและเกื้อหนุนกับระบบ

นิเวศ เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติจากภายในฟาร์มของ

ตนเอง มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง
เพื่อรักษาสภาพความเป็นอินทรีย์ในทุกขั้นตอน รวมทั้ง
นำาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เช่น 

 - การทำาปุ๋ยหมัก และทำาน้ำาหมัก โดยใช้วัสดุ 

ในแปลงและในท้องถิ่นในการผลิต 
 - ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นขี้เหล็ก ไผ่ และ

กระถินเสริม เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันความเสี่ยงจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก



๑๔๕
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 - ในพื้นที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดพื้นเมือง 

และนำามูลมาใช้ประโยชน์เพื่อทำาปุ๋ยหมัก
 - ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เช่น 

แมลงหางหนีบ ไส้เดือนฝอย บิวเวอร์เรีย มาใช้ในการ

บริหารจัดการศัตรูพืช 

 - มีการใช้พืชสมุนไพรในการขับไล่แมลง 
 - ไ ถ ก ล บ วั ช พื ช ช่ ว ง มี เ ม ล็ ด เ พื่ อ เ พิ่ ม

โพแทสเซียม

 - คลุมแปลงด้วยพลาสติกในพืชบางชนิด  
เพื่อลดปัญหาวัชพืช และลดต้นทุนด้านแรงงาน

 - การปลูกพืช ๙ อย่างในแปลงเดียวกัน
 ๒. การบริหารจัดการสวนตามมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย์

  ๒.๑ พ ื ้นท ี ่และแหล ่งน ้ ำา สภาพพื ้นท ี ่  
มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ซึ่งพื้นที่อยู่ห่างไกลจากแหล่ง

อุตสาหกรรม และมลพิษ ล้อมรอบด้วยแนวกันชน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก สามารถป้องกัน

การความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากพื้นที่รอบข้างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๒.๒ การวางแผนการจัดการ มีแนวกันชน 

ที่มีประสิทธิภาพ โดยปลูกไม้ยืนต้น เช่น ไผ่ กระถิน 

ล้อมรอบ สภาพพื้นที่และมีการจัดการสุขลักษณะภายใน 
ฟาร์มที ่ดี  มีป้ายแสดงว่าเป็นพื ้นที ่ผลิตพืชอินทรีย์ 
มีการวางแผนการปลูกพืช มีทั้งปลูกในโรงเรือนและ

นอกโรงเรือน โดยปลูกแบบผสมผสาน หมุนเวียน 

สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตและความต้องการของตลาด

  ๒.๓ เมล็ดพันธ์ุและส่วนที่ ใช้ขยายพันธ์ุ 

เมล็ดพันธุ์ มีทั้งการเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้เอง และซื้อมา
จากแหล่งอื่น เช่น เมล็ดฟักทอง ถั่วฝักยาว มะเขือ 

ต่าง ๆ บวบ ฟัก จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง ส่วนเมล็ด 

พันธุ์สลัด คะน้า กวางตุ้ง ซื้อมาจากแหล่งอื่น และ 

มีการบันทึกแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ครบถ้วน 
  ๒.๔ การจัดการและการบำารุงดิน เน้นการ

ปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่เกื้อกูล 

กันทั้งระบบนิเวศน์ ใช้มูลจากสัตว์ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม 
ใช้วัสดุภายในฟาร์มเป็นส่วนใหญ่ เช่น ใบไผ่ เศษวัชพืช 

เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำาหมัก ไว้ใช้ภายในฟาร์ม 
  ๒.๕ การจัดการศัตรูพืช มีการสำารวจและ

ประเมินศัตรูพืชในแปลง เช่น แมลงศัตรูพืชหากพบ 

ปริมาณเล็กน้อยจะใช้วิธีการควบคุมแบบชีววิธี การใช้ 
ตัวห้ำา ตัวเบียน การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แมลง

หางหนีบไว้สำาหรับกำาจัดแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น 
เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อ และไข่แมลงต่าง ๆ เป็นต้น  



๑๔๖

ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

  มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน หมุนเวียน เพื่อ

ลดการสะสมโรคและแมลงศัตรูพืช ทำาน้ำาหมักสมุนไพร
ในการฉีดพ่นไล่แมลง มีการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ที่ทำาเอง เช่น บิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา รวมทั้งสาร 
ชีวภัณฑ์   อื ่น ๆ  ที ่ม ีการขึ ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 
ถ้าพบการระบาดถึงจะมีการใช้ชีวภัณฑ์ สำาหรับการ

กำาจัดวัชพืชใช้วิธีการ ถาก ถอน และใช้วิธีคลุมด้วย
พลาสติกคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืชงอก

  ๒.๖ การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ มีความรู้ความ 
เข ้าใจ และปฏิบ ัต ิได ้อย ่างถ ูกต้องตามหลักการ 

เกษตรอินทรีย์ มีการทำาความสะอาดเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ก่อนนำามาใช้ในกระบวนการเก็บเก่ียวและ

จัดการบำารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำาเสมอ 
วั สดุ อุ ปกรณ์ที่ ใ ช้ ขนย้ ายผลผลิ ตในแปลงปลู ก 
มีความเหมาะสม 
  ๒.๗ การบรรจุหีบห่อและการขนส่ง สถาน
ที่บรรจุหีบห่อ ภาชนะบรรจุหีบห่อ สถานที่เก็บรักษา
ผลิตผลอินทรีย์ ไม่ปนเปื้อน การบรรจุไม่ปะปนกับ
ผลผลิตทั่วไป 
  ๒.๘ การบันทึกและการควบคุมเอกสาร 
มีบันทึก การปฏิบัติงานภายในฟาร์มที่มีความสำาคัญ
กับการผลิตพืชอินทรีย์ เช่น การปลูก การดูแลรักษา     
การป้องกันกำาจัดศัตรูพืช แหล่งที่มาของวัตถุดิบและ
ปัจจัยการผลิต ชนิดและปริมาณผลผลิต และหลักฐาน
แสดงการจัดจำาหน่าย ไว้อย่างครบถ้วน

 ความเป็นผู้นำา
 ๑. เป็นสมาชิก อบต. ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔
 ๒. เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐  

 ๓. ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักผลไม้

นครปฐม
 การเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การทำาประโยชน์ 

เพื่อส่วนรวม
 เพื่อให้การขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักและ

ผลไม้นครปฐมให้เกิดความย่ังยืน นายสุธรรม จันทร์อ่อน  

ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม 
ได้เสียสละพื้นที่ส่วนตัว ในการใช้สร้างโรงคัดบรรจุซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนโรงคัดบรรจุจากจังหวัดนครปฐม 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเริ ่มใช้เป็นโรงรวบรวมและ 

โรงคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตรในปี ๒๕๖๑ เพื่อ

ส่งขายให้กับแหล่งรับซื้อต่าง ๆ  โดยมีการจ้างแรงงาน
ในท้องถิ่นในการดำาเนินการคัดบรรจุพืชผัก รวมทั้ง 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เขา้ร่วมโครงการตลาดนำาการผลติ ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และมีการเชื่อมโยงตลาดในการรับซื้อ 

ผักปลอดภัย
 - เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ

เรื่องเกษตรอินทรีย์  ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน  

บุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจ 
 - เป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
เช่น มสธ., ม.ศิลปกร, ม.ราชภัฏฯ, ม.เกษตรศาสตร์ 

เรื่ องของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

วิถีธรรมชาติ

 - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 - เป็นแหล่งเผยแพร่ ศึกษาดูงาน ให้กับผู้ท่ีสนใจ
 - เป็นต้นแบบแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ให้กับผู้สนใน 

เครือข่าย ในชุมชนตนเอง นำาไปเป็นแบบอย่างและ

ปฏิบัติ

 - ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจากวัสดุในแปลงให้เกิด
ประโยชน์ เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 - ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำา ตัวเบียน 

ในการกำาจัดแมลงศัตรูพืช
 - ปลูกไม้กันลม เช่น ไผ่ และไม้ยืนต้น เพื่อลด
อัตราการระเหยของน้ำา และการกร่อนของดิน
 - มีการรักษาระบบนิเวศให้คงเป็นธรรมชาติ 
ให้มากท่ีสุด โดยเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเท่าน้ัน
 - มีการเล้ียงและอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติไว้
 - ไม่เผาทำาลายเศษซากพืชในแปลง
 - อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง





สถาบันเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ



กลุ่มเกษตรกรทำ�น�กุดประท�ย
อำ�เภอเดชอุดม จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 

กลุ่มเกษตรกรทำ�น�

๑๕๐

จัดตั้งเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๔๕

สมาชิกแรกตั้ง	 ๓๒	คน

สมาชิกปัจจุบัน	๗๒	คน	

ประธานกลุ่ม น�ยอรุณ วรก�กุล

ที่ทำาการกลุ่ม เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๓ ตำ�บลกุดประท�ย

 อำ�เภอเดชอุดม จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 

โทรศัพท ์ ๐๘๙ ๖๓๐ ๙๒๑๗, ๐๖๒ ๙๐๘ ๙๕๕๑



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๑๕๑

ผลง�นดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
	 ๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว
อินทรีย์	ข้าว	GAP	ข้าวปลอดภัย	
	 	 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำานากุดประทาย 
มีพื้นที่ปลูกข้าว	๑,๔๔๐	ไร่	ผลผลิต	๕๗๖	ตัน	 เฉลี่ย 
๔๐๐	ก.ก./ไร่	กลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกของกลุ่มปรับตัว 
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกปลูก
ข้าวอินทรีย์	ข้าว	GAP	ข้าวปลอดภัย	โดยมี	กรมการข้าว
และกรมส่งเสริมการเกษตรให้คำาแนะนำา	 จัดวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาการ



๑๕๒

ผลิตข้าวที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าปลอดภัย			ลดต้นทุนการผลิต 
ส่งผลต่อการรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมในแปลงนา 
และชุมชน	เป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม	ปัจจุบัน
สมาชิกได้รับการรับรอง	GAP	แล้วจำานวน	๓๐	คน	
อยู่ระยะปรับเปลี่ยน	ปีที่	๒	จำานวน	๓๐	คน	ระยะ 
ปรับเปลี่ยนปีที่	๑	จำานวน	๑๒	คน
	 ๒.	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทน 
ปุ๋ยเคมีเพื ่อลดต้นทุนการผลิต	กลุ ่มเกษตรกรทำานา 
กุดประทายเดิมผลิตปุ๋ยเคมี	-	อินทรีย์	 เพื่อจำาหน่าย 
ให้สมาชิกใช้ในการทำานา	(ปลูกข้าว)	ทำาให้มีต้นทุน	
การผลิตสูง	เน่ืองจากปุ๋ยเคมีมีราคาสูง	และเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของสมาชิกและผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจ 
ดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น	 กลุ่มจึงเปลี่ยนจากกิจกรรม

ผลิตปุ๋ยเคมี	 มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์	 โดยใช้มูลสัตว์	 (วัว) 
มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำาหรับใส่ในนาข้าว	ซึ่งทำาให้
สมาชิกสามารถลดต้นทุน		การทำานา	ลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้		และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 
ชุมชนอีกด้วย
	 ๓.	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตข้าว
	 	 จากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศที่กำาลังชะลอตัว	เพื่อให้กลุ่มฯ	สามารถปรับตัว	
และพึ่งพาตัวเอง	ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้	จึงดำาเนิน 
โครงการเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสมาชิกกลุ่ม	
โดยการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตข้าวเม่าเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม	 จากเดิมขายข้าวเปลือกได้ราคาต่ำา	 แต่เมื่อ
นำามาทำาเป็นข้าวเม่า	สามารถจำาหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น 
มากหลายเท่า	ทำาให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ียครัวเรือน 
ละ	๕,๐๐๐	บาทต่อเดือน



๑๕๓

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
	 กล ุ ่มเกษตรกรท ำานาก ุดประทาย	 จ ังหว ัด 
อุบลราชธานี	มีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน	 
โดยมีคณะกรรมการ	๙	คน	ผู้ตรวจสอบกิจการ	๓	คน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่ง ม่ันในการพัฒนากลุ่ม 
ให้เจริญก้าวหน้า	ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำานากุดประทาย	
มีทุนดำาเนินงาน	๓,๙๘๒,๘๒๕.๐๘	บาท	ทุนเรือนหุ้น	
๗๕๓,๗๘๐.๐๐	 บาท	 ทุนสำารอง	 ๘๖๘,๑๑๑.๖๓	 บาท	
การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทำานากุดประทาย							
มี	 ๓	 ประเภท	 คือ	 ธุรกิจสินเชื่อ	 และธุรกิจรวบรวม

ผลิตผลและผลิตปุ๋ย	และธุรกิจเงินรับฝาก	ซ่ึงเอ้ืออำานวย 
ให้สมาชิกประกอบอาชีพ	และพัฒนาอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมได้	มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
	 กลุ ่มเกษตรกรฯ	มีการจัดทำาแผนดำาเนินงาน 
ประจ ำาป ี	และแผนธ ุรก ิจ	โดยก ำาหนดและขอมต ิ 
ผ่านที ่ประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำาทุกปี	และมีการ
แจ้งแผนให้สมาชิกรับทราบ	 โดยมีการระดมความคิด	
ปัญหา	อุปสรรค	จากสมาชิก	และนำาผลการดำาเนินงาน
ในปีก่อนมาพิจารณา	 เพื่อปรับปรุงแผนการดำาเนินงาน 
ประจำาปี	และแผนธุรกิจในปีถัดไป
 



๑๕๔

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน
	 กล ุ ่มเกษตรกรท ำานาก ุดประทาย	 จ ังหว ัด
อุบลราชธานี	ดำาเนินธุรกิจ	๓	ประเภท	ได้แก่	สินเชื่อ	
รับฝากเงิน	 และผลิตสินค้า	 ปริมาณธุรกิจปี	 ๒๕๖๒	
มูลค่า	 ๒.๖	 ล้านบาท	 ผลการดำาเนินงานมีกำาไร 
๐.๑๗	 ล้านบาท	 กำาไรเฉลี่ยต่อสมาชิก	 ๒,๓๕๐	 บาท	
คณะกรรมการดำาเนินงานกลุ่มมีความกระตือรือร้น 
ในการพัฒนาองค์กร	และร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนพัฒนา 
อาชีพของสมาชิก	มีแผนการดำาเนินงานประจำาปี	และดำาเนิน
การตามแผน	มีการสะสมทุนเพื่อพัฒนาการเนินงาน 
ของกลุ่ม	ทุนศึกษาอบรม	และทุนสาธารณประโยชน์

	 กล ุ ่มเกษตรกรท ำานาก ุดประทาย	 จ ังหว ัด
อุบลราชธานี	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่เฉลี่ยร้อยละ 
๘๑.๙๒	 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	
๑๐๐	มีการประชุมคณะกรรมการปีละ	๕	ครั้ง	สมาชิก							
มีส่วนร่วมในการทำาธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร	 เฉล่ียร้อยละ	
๘๐.๙๐	และมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	กับกลุ่ม
เกษตรกร	 เฉลี่ยร้อยละ	 ๘๖	 โดยสมาชิกมีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี	และปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ	ระเบียบ	และข้อตกลงของกลุ่มเกษตรกร
ทำานากุดประทายอย่างเคร่งครัด	 มีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการกลุ่ม	 และการลงความเห็นต่าง	 ๆ	 อาทิ	
การเลือกตั้ง	 การจัดสรรผลประโยชน์	 การจัดทำาแผน
งานประจำาปีและแผนธุรกิจ	 รวมท้ังการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	
ให้ความสำาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของกลุ่ม

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน



๑๕๕

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 ๑.	กลุ ่มเกษตรกรทำานากุดประทาย	ร่วมทำา 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนในโอกาสต่าง	ๆ 	
อย่างสม่ำาเสมอ	 มีกิจกรรมพัฒนาชุมชน	 ทำากิจกรรม
แปลงสาธิตให้กับโรงเรียนบ้านนาทุ่ง	 เพื่อเป็นอาหาร
กลางวันนักเรียนกิจกรรมเทพื้นศาลาวัดในชุมชน	โดย
กลุ่มใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์	 เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน
	 ๒.	กลุ่มเกษตรกรทำานากุดประทาย	ให้ความสำาคัญ 
ต่อการทำากิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับชุมชน		โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในชุมชน 
เน่ืองในโอกาสสำาคัญต่าง	 ๆ	 ทำาความสะอาดถนน	 หมู่ท่ี	
๓,	๑๘,	๒๑	ตำาบลกุดประทาย	อำาเภอเดชอุดม	เน่ืองใน				
วันพ่อแห่งชาติ	วันแม่แห่งชาติ
	 ๓.	กลุ่มเกษตรกรทำานากุดประทาย	ได้จัดสรร 
กำาไรสุทธิไว้เป็นเงินสวัสดิการเพื่อดูแลสมาชิก	และ 
ครอบครัวสมาชิก	ได้แก่	จัดสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก 
เจ็บป่วย	หรือกรณีสมาชิกเสียชีวิต	กลุ่มจะมอบเงิน 
ช่วยเหลือรายละ	๑,๐๐๐	บาท	และกำาหนดไว้เป็นระเบียบ	
ให้สมาชิกทุกรายร่วมกันสมทบเงินรายละ	๑๐๐	บาท		และ 
มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนต่าง	ๆ	ที่ตั ้งอยู่รอบ	ๆ 
กลุ่มหมุนเวียนกันไป	ปีละ	๑	-	๒	โรงเรียน



กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง
อำ�เภอคอนส�ร จังหวัดชัยภูมิ 

กลุ่มเกษตรกรทำ�สวน

๑๕๖

จัดตั้งเมื่อ  วันที่ ๑๗ เมษ�ยน ๒๕๕๖
สมาชิกแรกตั้ง ๗๐ คน
สมาชิกปัจจุบัน ๕๕ คน 
ประธานกลุ่ม น�งหนูเพชร ส�ยบัว
ที่ทำาการกลุ่ม เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๑ ตำ�บลดงบัง
    อำ�เภอคอนส�ร จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์  ๐๘๐ ๔๐๔ ๗๔๙๓



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๑๕๗

ผลงานดีเด่น
คว�มคิดริเริ่ม
	 ๑.	โครงการปลูกหม่อนแบบแปลงรวม	

กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง 
มีธุรกิจหลัก	ได้แก่	การรวบรวมเส้นไหมจากสมาชิก 

เพื่อจำาหน่าย	 สมาชิกเกือบทั้งหมดมีรายได้จากเส้นไหม 

แต่เคยประสบปัญหาปริมาณใบหม่อนไม่เพียงพอ 
ท่ีจะเล้ียงไหม	 ทำาให้ต้องหาซ้ือจากเกษตรกรท่ีปลูกหม่อน 

ซึง่มรีาคาสงู และในบางชว่งเกิดการขาดแคลน							ใบหมอ่น 
ซึ่งผลกระทบต่อการเลี้ยงไหมที่มีคุณภาพ	 จากปัญหา 

ดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรจึงได้จัดทำาโครงการ	“การปลูก

หม่อนแบบแปลงรวม” ขึ้นเพื่อให้มีปริมาณใบหม่อน 

เพียงพอที่จะเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ	ซึ่งเป็นโครงการ 
ที่กลุ่มเกษตรกรดำาเนินการต่อเนื่อง	 ๓	 ปี	 นับจาก 

ปี	๒๕๖๐



๑๕๘

	 ๒.	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง  
ได้เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๗ และ 
ได้ดำาเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรที่สอดคล้องกับ 

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ภายใต้หลัก	๓	ห่วง 

๒	เงื่อนไข	โดยมุ่งหวังให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกร	 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี	ลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพ่ิมในครัวเรือน 
ซึ ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งและยั ่งยืน	 ของกลุ ่ม 
เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง	กลุม่เกษตรกร 

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง	จึงได้จัดทำาโครงการ	“วิถีชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียง”	 ขึ้น	 มีกิจกรรมส่งเสริมการออม	

ลดอบายมุข	 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	 ๕	 ชนิด 
เพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือน

	 ๓.	โครงการสร้างความเข้มแข็งด้วยทุนภายใน

	 	 กลุ่มเกษตรกรมีความมุ่งหวังที่จะทำาให้กลุ่ม
เกษตรกรมีความเข้มแข็งด้วยเงินทุนภายใน	 โดยใช้ 

อุดมการณ์		หลักการและวิธีการสหกรณ์ซึ่งให้ช่วยเหลือ 

ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มรวมทั้ง

เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออม ให้เป็นภูมิคุ้มกันสำาหรับ 
สมาชิกและครอบครัว	ลดการพึ ่งพาแหล่งเงินทุน 

ภายนอก	กลุ่มเกษตรกรจึงได้จัดทำาโครงการ	“สร้าง 

ความเขม้แขง็ดว้ยทนุภายใน”			ขึน้โดยการระดมหุ้น						และ 
เงินออม	เพื่อสร้างความมั่นคง	ด้านทุนดำาเนินงานให้กับ 

กลุ่มเกษตรกรสำาหรับเป็นทุนหมุนเวียนและทุนสำาหรับ
พัฒนากลุ่มต่อไป



๑๕๙

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

คว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร
และก�รจัดก�รของสถ�บัน
	 กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง	จังหวัด

ชัยภูมิ	 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน	 โดยมี 
คณะกรรมการ	๑๑	คน	ผู้ตรวจสอบกิจการ	๒	คน	ปัจจุบัน 

กลุ่มเกษตรกรฯ	มีทุนดำาเนินงาน	๑,๒๖๓,๘๕๕.๒๗	บาท 
ท ุนเร ือนห ุ ้น	 ๓๗๐,๗๐๐.๐๐	 บาท	 ท ุนส ำารอง 

๓๕๘,๔๑๐.๓๔	บาท	การดำาเนินธุรกิจ	ของกลุ่มเกษตรกรฯ	

มี	๔	ประเภท	คือ	ธุรกิจสินเชื่อ	ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จำาหน่าย	 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล	 และธุรกิจรับฝากเงิน	

มีมูลค่าธุรกิจรวม	๑,๔๑๙,๖๒๐.๔๖	บาท

	 กลุ่มเกษตรกรฯ	 มีการจัดทำาแผนดำาเนินงาน

ประจำาปี	และแผนกลยุทธ์	โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
ให้การจัดทำา	โดยมีการระดมความคิด	ปัญหา	อุปสรรค 

จากสมาชิก	 และนำาผลการดำาเน ินงานในปีก ่อน								 
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแผนการดำาเนินงานประจำาปี 

และแผนธุรกิจในปีถัดไป	นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่น 

ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของสมาชิกอย่างสม่ำาเสมอ



๑๖๐

บทบ�ทและก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิก
ต่อสถ�บัน
	 กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง	จังหวัด

ชัยภูมิ	 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่เฉลี ่ยร้อยละ 
๘๐	-	๙๐	คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 

๙๖		สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	กับกลุ่ม 
เกษตรกร	เฉลี่ยร้อยละ	๙๐	โดยสมาชิกมีความเข้าใจใน 

บทบาทหน้าที ่ของตนเองเป็นอย่างดี	 และให้ความ 

สำาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของกลุ่ม	



๑๖๑

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ก�รทำ�กิจกรรมด้�นส�ธ�รณประโยชน์
และก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

คว�มมั่นคงและฐ�นะท�งเศรษฐกิจ
ของสถ�บัน
	 กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง	จังหวัด

ชัยภูมิ	ดำาเนินธุรกิจ	๔	ประเภท	คือ	ธุรกิจสินเชื่อ	ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจำาหนา่ย	ธุรกิจรวบรวมผลิตผลและธุรกิจ 

รับฝากเงิน	 มีมูลค่าธุรกิจรวม	 ๑,๔๑๙,๖๒๐.๔๖	 บาท	 
ผลการดำาเนินงานมีกำาไร	๐.๑๗	ล้านบาท	มีแผนการดำาเนิน 
งานประจำาปี	 และดำาเนินการตามแผนมีการสะสมทุน 

เพื่อพัฒนาการดำาเนินงานของกลุ่ม	ทุนศึกษาอบรมและ 
ทุนสาธารณประโยชน์

	 ๑.	กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง	ร่วม

ทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนในโอกาสต่าง	ๆ 

อย่างสม่ำาเสมอ	มีการบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง	พร้อม 

บรรจุถุงยังชีพช่วยกาชาด
	 ๒.	กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง	
ให้ความสำาคัญต่อการทำากิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ				

และสิ่งแวดล้อม	โดยการพัฒนาฝายแหล่งน้ำาธรรมชาติ

	 ๓.	กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง	 

ได้จัดสรรกำาไรสุทธิไว้เป็นเงินสวัสดิการเพื่อช่วยสมาชิก 
ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน	และแจกจ่าย 

หน้ากากอนามัยให้แก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัว



กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด
อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

๑๖๒

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมาชิกแรกตั้ง จำานวน ๓๐ คน
สมาชิกปัจจุบัน จำานวน ๑๖๙ คน
ประธานกลุ่ม นายสุนทร ทองแสน
ที่ทำาการกลุ่ม เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๘ ตำาบลโพธิ์ไทร 
 อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท ์ ๐๘๔ ๓๐๑ ๙๑๑๖



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๑๖๓

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
 บ้านเกาะแกด เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทำ�ไร่ ทำ�น� เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ป่�ชุมชน 
มีทุ่งหญ้� และแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติอุดมสมบูรณ์เหม�ะ 

สำ�หรับก�รเล้ียงโค-กระบือ ซ่ึงเกษตรกรช�วบ้�นเก�ะแกด 
ส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือเป็นอ�ชีพเสริมซึ่งเป็นอีกอ�ชีพ
ที่สร้�งร�ยได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่�งม�ก 

แต่ข�ดรูปแบบก�รจัดก�รที่ดี ข�ดก�รปรับปรุงพันธุ์ 

ก�รจัดก�รด้�นอ�ห�ร ด้�นสุขภ�พสัตว์ไม่แข็งแรง 

จึงทำ�ให้ก�รเจริบเติบโตช้� และเนื่องจ�กไม่ได้รวมกลุ่ม 

ต่�งคนต่�งเลี้ยง ต่�งคนต่�งข�ย จึงถูกเอ�เปรียบและ
ถูกกดร�ค�จ�กพ่อค้�คนกล�ง แต่ก็ยังคงมีก�รเลี้ยง

กระบือเพื่อเป็นก�รอนุรักษ์พันธุ์กระบือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๑๖๔

ได้รวมกลุ่มกันขึ้น จำ�นวน ๓๐ ร�ย แต่ก�รรวมกลุ่ม

เกิดจ�กก�รรวมตัวของเกษตรกรที่มีปัญห�ท�งก�ร
เกษตร ไม่ว่�เป็นร�ค�สินค้�เกษตรตกต่ำ� ผลผลิตท�ง

เกษตรกรล้นตล�ด สม�ชิกเกษตรกรข�ดองค์รู้ในด้�น

ก�รเลี้ยงสัตว์ ในระยะเริ่มรวมกลุ่มสำ�นักง�นปศุสัตว์

จังหวัดอุบลร�ชธ�นีได้สนับสนุนกระบือแม่พันธ์ุลูกติด 
ซึ่งได้รับงบประม�ณจ�กจังหวัดอุบลร�ชธ�นี เพื่อซื้อ

กระบือแม่พันธ์ุลูกติดเดินต�มให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยง

สัตว์เก�ะแกด จำ�นวน ๑๖ แม่ กลุ่มบริห�รจัดก�รโดย
ให้สม�ชิกยืมกระบือแม่พันธ์ุไปเลี้ยงเพื่อเป็นอ�ชีพเสริม 

สม�ชิกที่เลี้ยงจะได้ลูกกระบือที่หย่�นมแล้วเพื่อนำ�ไป
เลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไป ส่วนกระบือแม่พันธุ์ 

จะคืนให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อหมุนเวียนให้กับสม�ชิก

ร�ยอื่น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สม�ชิกประสบปัญห�ร�ค�ต้นทุนและ 

ปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลให้สม�ชิก 
ต้องรับภ�ระค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเกษตรเพิ่มม�กขึ้น เช่น 

ก�รซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จ�กร้�นค้� ทั้งนี้ กลุ่ม

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก�ะแกดมีสม�ชิกเลี้ยงกระบือ

จำ�นวนม�ก จึงได้เริ่มรับซื้อมูลสัตว์จ�กสม�ชิก และ
จัดตั้งเป็นธน�ค�รปุ๋ยมูลสัตว์เพื่อนำ�ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์

คุณภ�พจำ�หน่�ยให้กับสม�ชิกและบุคคลทั่วไป เป็นก�ร 

ลดร�ยจ่�ยเพิม่ร�ยให้กับทัง้สม�ชกิและกลุม่   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์

และมีสม�ชิกภ�ยในชุมชนขอเข้�ร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้น 
เมื่อได้รับคำ�แนะนำ�จ�กสำ�นักง�นปศุสัตว์อำ�เภอโพธ์ิ

ไทรทำ�ให้กลุ่มมีก�รบริห�รจัดก�รที่เป็นระบบม�กยิ่งขึ้น 

กลุ่มมีคว�มต้องก�รที่จะดำ�เนินก�รเพื่อให้เกิดคว�ม 



๑๖๕

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน

ยั่งยืนและส�ม�รถปรับปรุงพันธุ์กระบือให้ดีขึ้น จึงได ้

สมัครเข้�ร่วมโครงก�รอนุรักษ์และพัฒน�ก�รผลิตกระบือ
ของกรมปศุสัตว์

 ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรได้ส่งเสริมก�รเล้ียงกระบือ
โดยขย�ยผลสู่สม�ชิก ส�ม�รถขย�ยผลและปรับปรุง

แม่พันธ์ุจ�กเดิมที่ได้รับจ�กสำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัด
อุบลร�ชธ�นี จำ�นวน ๑๖ ตัว เพิ่มเป็นกระบือแม่พันธุ์

และลูกกระบือ จำ�นวนม�กกว่� ๔๐๐ ตัว ทำ�ให้เกษตรกร 

สม�ชิกกลุ่มเกษตรกรมีร�ยได้เพ่ิมข้ึน ส�ม�รถส่งลูกหล�น 

ได้เรียนหนังสือ เป็นร�ยได้ที่มั่นคงมีคุณภ�พชีวิตดีขึ้น  
ส่งผลให้เกษตรกรสม�ชิกกลุ่มเกษตรกรมีคว�มเชื่อม่ัน
และศรัทธ�ต่อองค์กร เกิดคว�มร่วมมือในก�รทำ�ธุรกิจ 

และกิจกรรมต่�ง ๆ ทำ�ให้กลุ่มเกษตรกรมีปริม�ณธุรกิจ

ที่ก่อให้เกิดร�ยได้มีกำ�ไรและส�ม�รถจ่�ยเงินเฉลี่ยและ

เงินปันผลคืนให้กับสม�ชิก

 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์เก�ะแกด มีคว�มส�ม�รถ

ในก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และย่ังยืน 
โดยมีก�รดำ�เนินก�ร ดังนี้

 ด้�นก�รบริห�รองค์กร กลุ่มมีระเบียบข้อบังคับ 
ที่เอื้อต่อคว�มสำ�เร็จของกลุ่ม และโดยสม�ชิกทุกคน 
ยอมรับระเบียบข้อบังคับ มีคณะกรรมก�รบริห�รกลุ่ม 

โดยแบ่งหน้�ที่ต�มคว�มถนัด มีก�รจัดทำ�แผนก�ร 
ดำ�เนินง�นประจำ�ทุกปี มีก�รกำ�หนดแผนม�ตรฐ�น 

ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่ม เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ
งานของสมาชิก



๑๖๖

 ๒. ด้�นก�รจัดก�ร : ส�ม�รถปรับเปล่ียนรูปแบบ 

ก�รเลี้ยงกระบือจ�กก�รเลี้ยงแบบปล่อยต�มธรรมช�ติ
ม�เป็นแบบประณีต มีฟ�ร์มปลอดโรค และมีแปลงพืช

อ�ห�รสัตว์ เช่น กินนีสีม่วง รูซ่ี เนเปียร์ อะตร�ตัม ฯลฯ

 ๓. ด้�นก�รผลิต : ปรับเปลี่ยนก�รเลี้ยงกระบือ 

ของสม�ชิกจ�กเดิมเลี้ยงกระบือโดยก�รผสมพ่อพันธ์ุ
ม�เป็นก�รปรับปรุงส�ยพันธ์ุโดยมีก�รคัดส�ยพ่อพันธ์ุ

ดีจ�กเทคโนโลยีก�รผสมเทียม 

 ๔. ด้�นเครือข่�ย : กลุ่มเกษตรกรมีสม�ชิกเพ่ิม 
จ�กปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จำ�นวน ๓๐ ร�ย เป็น ๑๖๙ ร�ย ในปี พ.ศ. 

๒๕๖๓ และส�ม�รถขย�ยผลจ�กเดิม จำ�นวน ๑๖ ตัว 
ขย�ยผลเพิ่มเป็น ๔๐๐ ตัว มีหุ้นจ�กเดิม ๖,๐๐๐ บ�ท 

ขย�ยเพิ่มเป็น ๙๐๘,๕๔๐ บ�ท (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

 กลุ่มเกษตรกรมีบริก�รเพื่อสนับสนุนก�รเลี้ยง
กระบือให้สม�ชิก ประกอบด้วย บริก�รดูแลรักษ�สุขภ�พ

กระบือ โดยมี “อ�ส�ปศุสัตว์ประจำ�กลุ่ม” ที่ผ่�นก�ร
อบรมจ�กกรมปศุสัตว์ และมีกองทุนย�เวชภัณฑ์เพื่อให้

บริก�รด้�นสุขภ�พสัตว์ อ�ทิเช่น ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
ก�รรักษ�กระบือป่วยเบื้องต้น ก�รสนตะพ�ย เป็นต้น

 มีก�รกำ�หนดโครงสร้�งขององค์กรที่เหม�ะสม

สอดคล้องกับขน�ดของก�รดำ�เนินธุรกิจ มีก�รประชุม
ใหญ่ส�มัญประจำ�ปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนิน

ก�รโดยสม�ชิกในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้งต�มข้อ

บังคับ มีคณะกรรมก�ร จำ�นวน ๑๑ คน

 มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�ร ในก�ร
กำ�กับ ดูแล และควบคุมง�นที่ชัดเจนและเหม�ะสม กลุ่ม 

เกษตรกรมีก�รแบ่งแยกหน้�ท่ีระหว่�งบุคคล โดยจัดให้มี 

ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องระหว่�งกัน ไม่ให้บุคคล 
คนเดียวปฏิบัติง�นตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อป้องกันคว�ม 

เสี่ยงต่อข้อผิดพล�ด
 มีก�รแบ่งง�นต�มธุรกิจเพื่อลดช่องว่�งและก�ร

ทำ�ง�นซ้ำ�ซ้อน แบ่งแยกหน้�ที่เพื่อคว�มคล่องตัวใน 

ก�รบริห�รง�นและก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
ที่ชัดเจนและเหม�ะสม

 มีระบบก�รบริห�รง�นที่สอดคล้องกับนโยบ�ย
และมีทิศท�งในก�รปฏิบัติง�น มีก�รประชุมว�งแผน 

ก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีและกำ�หนดงบประม�ณ 
ร�ยจ่�ยประจำ�ปี ควบคู่กับแผนก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ� 

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น

และเป็นเคร่ืองมือในก�รควบคุมติดต�มและประเมินผล

ก�รปฏิบัติง�นของกลุ่มเกษตรกร ดังนี้
 ๑. ด้�นคว�มรู้ : ฝึกอบรมสม�ชิก ได้แก่ คว�มรู ้
ด้�นอ�ห�รสัตว์และพืชอ�ห�รสัตว์ พันธุ์สัตว์และก�ร 

ปรับปรุงพันธุ์ ก�รจัดก�รฟ�ร์มกระบือ ก�รดูแลสุขภ�พ 

สัตว์ ฯลฯ จ�กสำ�นักง�นปศุสัตว์อำ�เภอโพธิ์ไทร และ

สำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัดอุบลร�ชธ�นี



๑๖๗

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
 สม�ชิกของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก�ะแกด 

ให้คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มเกษตรกร
เป็นอย่�งดี ประกอบอ�ชีพด้วยคว�มขยันขันแข็งและ 

ดำ�รงชีวิตต�มแนวท�งปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของ 
ในหลวงมีก�รสร้�งภูมิคุ้มกัน โดยก�รเพ่ิมหุ้นและเงินฝ�ก 

ออมทรัพย์เป็นประจำ�สม�ชิกมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นกลุ่ม 

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก�รว�งแผน ก�รดำ�เนินง�น ก�รรับ 
ผลประโยชน์ สม�ชิกมีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นเจ้�ของ

กลุ่มและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน/สังคม ปฏิบัติต�ม
ข้อบังคับและระเบียบของกลุ่ม เข้�ร่วมประชุมและ

ร่วมกิจกรรมของกลุ่มฯ ทุกครั้งต�มที่ได้นัดหม�ย โดย

สม�ชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในก�รเข้�ร่วมใหญ่
ประจำ�ปี คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๙ และมีส่วนร่วมในก�รทำ� 

ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๕ คณะกรรมก�รเข้�ใจ
บทบ�ทหน้�ที่ของตน มีคว�มชื่อสัตย์ สุจริต และมีภ�วะ 
ผู้นำ� มีคว�มทุ่มเทและอุทิศเวล�ให้กับง�น/กิจกรรม 

ของกลุ่ม และชุมชนและให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�น
ต่�ง ๆ เป็นอย่�งดีโดยมีส่วนร่วมในก�รเข้�ร่วมประชุม

คณะกรรมก�ร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
 ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มเกษตรกร สม�ชิกได้ม ี
บทบ�ทและให้คว�มร่วมมือในกิจกรรรมต่�ง ๆ เป็น

อย่�งดี อ�ทิเช่น ก�รเข้�ร่วมประชุมและนำ�เสนอข้อมูล 
ในก�รประชุมทุกครั้ง โดยเฉพ�ะข้อมูลก�รเลี้ยงกระบือ

ของตนเองเพื่อว�งแผนในก�รผลิต ร่วมกันปรับปรุง

ที่ทำ�ก�รกลุ่มเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้คว�มร่วมมือ 

ในก�รปรับปรุงส�ยพันธุ์กระบือ ก�รเข้�อบรมอ�ส� 

ปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญห�ด้�นสุขภ�พกระบือเบื้องต้น 
ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กก�รไปเข้�รับก�รอบรมหรือ 
ศึกษ�ดูง�นต�มสถ�นที่ต่�ง ๆ โดยก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้ 

กลับม�ถ่�ยทอดและเผยแพร่เพ่ือปรับปรุงคว�มส�ม�รถ

ในก�รเลี้ยงกระบือของสม�ชิกให้ดียิ่งขึ้น



๑๖๘

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน
 ๑. ผลจ�กก�รพัฒน�กลุ่มอย่�งเป็นระบบ  
มีคว�มเข้มแข็งและได้รับก�รยอมรับ จึงได้รับก�รสนับสนุน 

จ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

โครงก�รอนุรักษ์พัฒน�ก�รผลิตกระบือ โครงก�รเลี้ยง

กระบืออย่�งยั่งยืน โครงก�รธน�ค�รโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกรต�มพระร�ชดำ�ริ โครงก�รสนับสนุนสินเชื่อ

เพื่อจัดห�ปุ๋ยม�จำ�หน่�ยแก่สม�ชิก โครงก�รสนับสนุน
เงินอุดหนุนจัดห�ปุ๋ยอินทรีย์ และโครงก�รลดภ�ระหนี ้

ร้อยละ ๓ แก่สถ�บันกลุ่มเกษตรกรจ�กรัฐบ�ล

 ๒. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เก�ะแกด ได้ดำ�เนิน
ก�รอย่�งต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ ่มตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย

มีระเบียบข้อบังคับใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น 
มีคณะกรรมก�รบริห�รง�นด้วยคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ได้รับก�รยอมรับจ�กสม�ชิก ทำ�ให้กลุ่มเกษตรมีคว�ม 

มั่นคง จำ�นวนปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ทุนดำ�เนินง�นของกลุ่ม

เกษตรกรเพิ่มขึ้น มีหุ้นและเงินออมทรัพย์เพิ่มม�กขึ้น 
ตลอดจนทรัพย์ของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย ดังนี้ ทุน

ดำ�เนินง�น จำ�นวน ๓,๔๑๖,๖๗๑.๕๒ บ�ท ทุนเรือน

หุ้น จำ�นวน ๙๐๘,๕๔๐.๐๐ บ�ท ทุนสำ�รอง จำ�นวน 

๑๖๑,๓๑๑.๕๑ บ�ท เงินรับฝ�ก จำ�นวน ๓๗,๖๔๐.๕๒ บ�ท 
ปร ิม�ณธ ุรก ิจ จ ำ�นวน ๒,๘๗๓,๘๐๖.๐๒ บ�ท 

กำ�ไรสุทธิ จำ�นวน ๗๑,๖๔๕.๓๘ บ�ท เงินปันผล 

จำ�นวน ๓๑,๘๙๘.๙๐ บ�ท และเงินเฉลี่ยคืน จำ�นวน 
๙,๗๑๒.๐๐ บ�ท 

 ๓. ร�ยได้เกษตรกรสม�ชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรได้ส่งเสริมก�รเลี้ยงกระบือโดยขย�ยผล 

สู่สม�ชิก โดยก�รขย�ยผลกระบือแม่พันธุ์ จ�กเดิมที่ได้

รับจ�กสำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัดอุบลร�ชธ�นี จำ�นวน 
๑๖ ตัว มูลค่ะ ๓๒๐,๐๐๐ บ�ท เพิ่มกระบือแม่พันธุ์และ



๑๖๙

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 ๑. ส�ธ�รณประโยชน์ : สม�ชิกร่วมกันท�สี 

อ�ค�รเรียนและรั้วโรงเรียนบ้�นคำ�มณี ทำ�คว�มสะอ�ด 
ถนนภ�ยในหมู่บ้�น ร่วมกับหน่วยง�นท้ังภ�ครัฐและเอกชน 

ดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

ง�นวันเด็ก ง�นสำ�คัญท�งศ�สน� วันสำ�คัญต่�ง ๆ 
ก�รออกหน่วยบริก�รเคลื่อนที่ของจังหวัด คลินิกเกษตร 

เคลื่อนที่ และง�นประจำ�ปีของตำ�บลและอำ�เภออย่�ง 
สม่ำ�เสมอ

 ๒. อนุรักษ์ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริม 

ให้สม�ชิกใช้ปุ๋ยที่ผลิตจ�กมูลกระบือในก�รประกอบ
อ�ชีพด้�นก�รเกษตร ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต�มถนนหนท�ง

และปลูกหญ้�แฝก   
 ๓. สวัสดิก�รให้กับสม�ชิกและครอบครัว : จัดทำ� 

โครงก�รสงเคร�ะห์สม�ชิกที่เสียชีวิตและบริก�รฉีด
วัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของสม�ชิก

ลูกกระบือที่เลี้ยง จำ�นวนม�กกว่� ๔๐๐ ตัว คิดเป็น

มูลค่� ๑๕,๑๑๐,๐๐๐ บ�ท ทำ�ให้สม�ชิกกลุ่มเกษตรกร
มีร�ยได้เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มก�รข�ยกระบือและมูลกระบือ 

เฉล่ียครอบครัวละ ๑ ตัว คิดเป็นเงินเฉล่ีย ๕๐,๐๐๐ บ�ท 
ต่อปี ส�ม�รถส่งลูกหล�นได้เรียนหนังสือ มีร�ยได้ 

ที่มั่นคง คุณภ�พชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ส่งผลให้สม�ชิก 
กลุ่มเกษตรกรมีคว�มเชื่อม่ันและศรัทธ�ต่อองค์กร 

เกิดคว�มร่วมมือในก�รทำ�ธุรกิจและกิจกรรมต่�ง ๆ 

 ๔. มีกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เพิ่มร�ยได้ให้กับสม�ชิก เช่น 
กิจกรรมต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ก�ร

แปรรูปข้�วอินทรีย์ ก�รเลี้ยงปล� ก�รเพ�ะเห็ด และ
ก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ�กสิ่งเหลือใช้ท�งก�รเกษตรและ

มูลสัตว์ และกิจกรรมที่สร้�งร�ยได้ เช่น ก�รจัดห�ปัจจัย

ก�รผลิตม�จำ�หน่�ยให้กับกลุ่มเกษตรกร ก�รรวบรวม 

ผลผลิตจำ�หน่�ย และก�รทำ�ปุ๋ยอินทรีย์จ�กมูลสัตว์
จำ�หน่�ย



สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร
อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเกษตรกรทำาประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

๑๗๐

จัดตั้งเมื่อ  ปี ๒๕๔๙

สมาชิกแรกตั้ง ๓๘ คน 

สมาชิกปัจจุบัน ๕๔ คน 

ประธานกลุ่ม  นายวิรชัช เจะเหล็ม

ที่ทำาการกลุ่ม  เลขที่ ๘๒/๕ หมู่ที่ ๕

    เทศบาลตำาบลเกาะเพชร อำาเภอหัวไทร

    จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์	  ๐๙๓ ๖๙๕ ๓๗๐๒



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๑๗๑

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
 ๑. จากปัญหาทรัพยากรทางทะเล “อ่าวหน้าทอง” 

ลดน้อยถอยลง ชาวประมงไม่สามารถทำามาหากิน 

ในพื้นที่ได้  เกิดการรวมตัวกันหาแนวทางวิธีการในการ 
ทำ�ให้ทรัพย�กรในทะเลของชุมชนกลับม�อุดมสมบูรณ์ 

ช�วประมงมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น มีง�น มีร�ยได้ที่มั่นคง 

และทำาให้วิถีการดำารงชีวิตแบบชาวประมงพื้นบ้าน  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคงอยู่สืบต่อไปถึงลูกหล�น 

จึงเป็นที่ม�ของ “สม�คมประมงพื้นบ้�นหัวไทร” 



๑๗๒

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
 ๑. โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของกลุ่มชัดเจน  

มีคณะกรรมก�รบริห�รกลุ่ม จำ�นวน ๑๕ คน มีก�ร
กำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ของสม�คม เพื่อบริห�รจัดก�ร

อย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พ
 ๒. มีกฎระเบียบข้อบังคับของสม�คมฯ อย่�งชัดเจน  

และให้สม�ชิกทุกคนถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด 

 ๓. บันทึกร�ยง�นก�รประชุมทุกคร้ัง โดยมีก�รจัด 
ประชุมใหญ่ส�มัญปีละครั้ง และประชุมคณะกรรมก�ร

บริห�รสม�คมฯ เดือนละครั้ง
 ๔. มีการประชุมเพื่อมอบหมายงานในแต่ละ

กิจกรรมให้สมาชิกรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

 ๕. ก�รจัดทำ�บัญชีรับ - จ่�ยของกลุ่ม และจำ�แนก 
ต�มประเภทกองทุนต่�ง ๆ

 ๖. ถ่�ยทอดคว�มรู้ให้หมู่บ้�นใกล้เคียงเพื่อสร้�ง
เจตน�รมณ์ร่วมในก�รดูแลทะเลหน้�บ้�นตนเอง
 ๗. เปิดศูนย์ก�รเรียนรู้ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ทางทะเลและชายฝั่ง

 ๒. ก�รนำ�พลังง�นแสงอ�ทิตย์หรือโซล�ร์เซลล์ 

พลังง�นลมม�ผลิตกระแสไฟฟ้� และนำ�นวัตกรรมธน�ค�ร
สัตว์น้ำ�ระบบอัตโนมัติม�ใช้

 ๓. รูปแบบการจัดทำาซ้ัง เน้นบริบทของชุมชนโดย

ใช้ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น และใช้วัสดุที่ห�ง่�ย
 ๔. แนวคิดก�รอนุรักษ์ ได้แก่ อนุรักษ์เพิ่มปริม�ณ 

สัตว์น้ำ� อนุรักษ์กินได้ และอนุรักษ์มีร�ยได้
 ๕. พัฒน�กิจกรรมของกลุ่มเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ือง 

โดยถอดบทเรียนจ�กที่ผ่�นม� เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต

ของสมาชิก สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการสร้าง

การมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและเยาวชน



๑๗๓

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

 ๘. ขย�ยพันธุ์สัตว์น้ำ�อื่น ๆ นอกเหนือจ�กปูม้�

และหมึก
 ๙. พัฒน�ระยะก�รเจริญเติบโตของลูกปูก่อน

ปล่อยลงสู่ทะเล

 ๑๐. โครงก�รซ้ังบ้�นปล� ขย�ยผลไปเป็น “โครงก�ร 

ซ้ังหมุนเวียน” มีแนวคิดจ�กก�รทำ�ง�นอนุรักษ์อย่�งย่ังยืน 
โดยกู้ซั้งก่อนฤดูมรสุมเพื่อไม่ให้เป็นขยะทะเล แล้วนำ�

หอยแมลงภู่ที่เก�ะติดบนซั้งไปจำ�หน่�ย เพื่อสร้�งร�ย

ได้เสริม และซั้งส่วนหนึ่งจะนำ�ไปใช้จัดกิจกรรมว�งซั้ง 
ในปีถัดไป

 ๑๑. โครงก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ สม�คมฯ  
ขยายผลโดยการนำารูปแบบที่ดำาเนินการมาปรับใช้กับ 

กลุ่มสม�ชิกเครือข่�ย เช่น กลุ่มบ้�นฝ่�ยท่� อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมร�ช  ซึ่งเคยประสบปัญห�ถูกกดร�ค� 
รับซื ้อปล�แป้น ท�งสม�คมฯ จึงให้คำ�ปรึกษ�และ

แนะนำ�แนวท�งก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มโดยแปรรูป 
 ๑๒. ทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและ

เอกชน เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สม�คมรักษ์ทะเลไทย มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ สำ�นัก

บริห�รคว�มยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฯลฯ

 ๑๓. รายได้ และผลกำ า ไ รจากการดำ า เ นิน
โครงก�รและกิจกรรมของสม�คมฯ จะนำ�ไปจัดสรร 
ดังต่อไปนี้ 

 การแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์ 

 - ปันผลให้แก่สม�ชิก ร้อยละ ๕๐
 - กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู ร้อยละ ๒๐

 - ทุนก�รศึกษ�ให้แก่ลูกหล�นช�วประมง 

ร้อยละ ๑๕

 - บริห�รจัดก�รสม�คม ร้อยละ ๑๐
 - ทำ�นุบำ�รุงศ�สน� (วัดและมัสยิด) ร้อยละ ๕

 การดูแลด้านสวัสดิการแก่สมาชิกในกลุ่มและ

ครอบครัว 
 - เงินยืมเพื่อก�รรักษ�พย�บ�ล ๓,๕๐๐ บ�ท 

/ครั้ง/คน (ต้องผ่อนชำ�ระภ�ยในระยะเวล� ๑ ปี ไม่มี
ก�รเก็บดอกเบี้ย)

 - เงินยืมเพื่อซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือ ๕,๐๐๐-

๑๐,๐๐๐ บ�ท/ลำ�/ปี (ต้องผ่อนชำ�ระภ�ยใน ระยะเวล� 
๑ ปี ไม่มีก�รเก็บดอกเบี้ย)

 - มอบเงินช่วยเหลือค่�จัดง�นศพของสม�ชิก 
หรือครอบครัวของสม�ชิก ๑,๐๐๐ บ�ท/ครั้ง



๑๗๔

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน

 ๑. ปฏิบัติต�มข้อบังคับของกลุ่ม
 ๒. เข้�ร่วมประชุมต�มแนวท�งปฏิบัติที่คณะ
กรรมการนัดหมายประจำาทุกเดือน

 ๓. สมาชิกต้องมีการวางแผนการทำางาน และ

แผนพฒัน�ร่วมกัน เชน่ รว่มกันจดัทำ�แผนธุรกิจ แผนก�ร 
ทำ�ง�น ต�มคว�มรู้ที่ได้รับม�จ�กก�รเข้�อบรม มีก�ร 

ว�งแผนในก�รพัฒน�ต่อยอดสินค้�เพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�รของตล�ดต่อไป เป็นต้น หลังจ�กนั้น  

จะแบ่งหน้�ที่ก�รทำ�ง�นให้กับสม�ชิกแต่ละคนไปปฏิบัติ

ต�มแผน เช่น ก�รทำ�โครงก�รสินค้�แปรรูป สม�ชิก 
จะแบ่งหน้�ที่เป็นฝ่�ยจัดห�วัตถุดิบ ฝ่�ยผลิตสินค้� และ 

ฝ่�ยจัดจำ�หน่�ย เป็นต้น
 ๔. สม�คมฯ จะเรียกประชุมสม�ชิกอย่�งเร่งด่วน 

เมื่อโครงก�รและกิจกรรมประสบปัญห�ก�รดำ�เนิน 

เพื่อแจ้งสมาชิกให้รับทราบและหาแนวทางการแก้ไข

ปัญห�ร่วมกัน เช่น ก�รทำ�โครงก�รแปรรูปสินค้� ระยะ 

แรกกลุ่มแปรรูปสินค้�ได้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ให้กับผู้ค้� 
ภ�ยในจังหวัด แต่เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 ทำ�ให ้

ไม่ส�ม�รถจำ�หน่�ยสินค้�ได้เหมือนเดิม จึงมีก�รประชุม

หารือร่วมกัน และได้ข้อสรุปให้เปลี่ยนช่องทางการขาย 

เป็นก�รข�ยออนไลน์ผ่�นท�ง Facebook และ LINE 
จึงทำ�ให้ส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมต่อไปได้ 

 ๕) ใ ห้คว�ม ร่วม มือในก�รบริ ห�ร จัดก�ร 

ทรัพย�กรประมง เช่น นำ�แม่ปูไข่นอกกระดองม�บริจ�ค 
ธน�ค�รปู จัดทำ�ซั้งกอ และจัดเก็บขยะแนวช�ยฝั่งทะเล 

เป็นต้น

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน
 ที่ดิน สิ่งก่อสร้�ง และอุปกรณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

ได้แก่ อ�ค�รสม�คมประมงพื้นบ้�นหัวไทร บ่อคอนกรีต
เพ�ะเลี้ยงปูม้� จำ�นวน ๒ บ่อ และบ่อคอนกรีตเพ�ะ
เลี้ยงไข่หมึก พร้อมระบบโซล�ร์เซลล์ จำ�นวน ๔ บ่อ



๑๗๕

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 ๑. มอบถุงยังชีพให้กับเครือข่�ยช�วประมง 

พ้ืนบ้�นผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม และมอบถังขยะให้กับโรงเรียน 
ในพื้นที่

 ๒. มอบเงินสมทบทุนซื้อเรือเฝ้าระวัง
 ๓. ร่วมรณรงค์ให้ช�วประมงในพื้นที่ใช้เครื่องมือ

ประมงอย่างถูกกฎหมาย

 ๔. จัดทำาหลักสูตรวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
เพื่อคว�มยั่งยืน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดเก�ะเพชร

 ๕. เป็นวิทย�กรในเรื่องต่�ง ๆ  เช่น บรรย�ยเรื่อง
การจัดการขยะให้แก่ชาวประมงและนักเรียนในพื้นที่ 

ก�รสอนวิธีก�รทำ�ซั้งเชือกให้กับเครือข่�ย ก�รถ่�ย 

ทอดคว�มรู้เรื่องเครื่องมือประมงผิดกฎหม�ยและหลัก
ก�รฟื้นฟูแหล่งประมงหน้�บ้�นด้วยซั้งเชือก 

 ๖. จัดทำ�แนวเขตอนุรักษ์ จัดทำ�บ้�นปล� (ซั้งกอ 
ซั้งเชือก) ธน�ค�รปูม้� (ในทะเล และบนฝั่ง) และ
ธน�ค�รไข่หมึก

 ๗. ดำ�เนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ� มอบพันธุ์
สัตว์น้ำ� บริจ�คซั้งและซั้งที่มีพันธุ์หอยแมลงภู่เก�ะติด 

อยู่ให้กับพื้นที่เครือข่�ย ได้แก่ จังหวัดตรัง สตูล และ
สุร�ษฎร์ธ�นี

 หลังจากกรมประมงได้ให้เงินช่วยเหลือเยียวยา

สม�คมฯ เนื่องจ�กได้รับผลกระทบจ�กพ�ยุโซนร้อน 
ป�บึก สม�คมฯ ได้นำ�เงินดังกล่�วม�ดำ�เนินก�รจัดตั้ง 

กองทุน ๔ กองทุน ได้แก่ กองทุนสินค้�แปรรูป กองทุน

ข้�วส�ร กองทุนเครื่องมือประมง และกองทุนเครื่อง
มือซ่อมแซมเรือประมง 

 แหล่งเงินทุนปัจจุบันได้มาจากการระดมหุ้นของ

สม�ชิก ก�รดำ�เนินก�รกองทุนต่�ง ๆ ของสม�คมฯ 
และก�รสนับสนุนจ�กภ�คเอกชน 
 ปัจจุบันสม�คมฯ มีเงินทุนหมุนเวียน จำ�นวน 

๑,๒๗๓,๙๖๖.๐๐ บ�ท โดยมีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น

 - ปี ๒๕๖๑ จำ�นวน ๑๒,๑๐๐.๐๐ บ�ท

 - ปี ๒๕๖๒ จำ�นวน ๗๕,๙๐๐.๐๐ บ�ท
 - ปี ๒๕๖๓ จำ�นวน ๑,๐๔๗,๙๑๑.๐๐ บ�ท



วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา จังหวัดสตูล
อำาเภอละงู จังหวัดสตูล

กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำา

๑๗๖

จัดตั้งเมื่อ  ปี ๒๕๕๙

สมาชิกแรกตั้ง ๓๒ คน

สมาชิกปัจจุบัน  ๙๓ คน  

ประธานกลุ่ม นางห่อดีย๊ะ อาดำา

ที่ทำาการกลุ่ม  เลขที่ ๓๖๘ หมู่ที่ ๔ ตำาบลปากน้ำา 

    อำาเภอละงู จังหวัดสตูล

โทรศัพท์	  ๐๘๙ ๕๓๓ ๖๒๑๖



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๑๗๗

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม

 ๑. พื้นที่ตำ�บลป�กน้ำ� อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล 

มีแหล่งทำ�ก�รประมงพื้นบ้�นที่สมบูรณ์ที่สุดเรียกว่�  
“อ่�วป�กบ�ร�”  มีทรัพย�กรสัตว์น้ำ�ท่ีมีคว�มหล�กหล�ย 

ด้วยเหตุน้ีช�วบ้�นในพื้นที่จึงมีอ�ชีพทำ�ก�รประมง 

เป็นอ�ชีพหลัก ครอบครัวช�วประมงมีผลผลิตสัตว์น้ำ� 

จำ�นวนม�ก แต่ด้วยก�รจำ�หน่�ยผ่�นพ่อค้�คนกล�งที่มี 
ก�รกดร�ค�ทำ�ให้ช�วบ้�นไม่มีร�ยได้เหลือม�กนักจ�ก 
ก�รจำ�หน่�ย สม�คมช�วประมงพื้นบ้�นตำ�บลป�กน้ำ� 

จังหวัดสตูลและสม�คมรักษ์ทะเลไทยเล็งเห็นว่� ควร

ส่งเสริมให้ช�วประมงพื้นบ้�นมีช่องท�งก�รจำ�หน่�ย

ผลผลิตของตนเอง ส�ม�รถจัดก�รกับผลผลิตของ 



๑๗๘

ประมงพื้นบ้�นเพื่อป้อนสู่ “ตล�ดท�งเลือกใหม่” ได้ 

รวมทั้งเพิ่มช่องท�งก�รข�ยผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค
โดยตรงโดยไม่ผ่�นพ่อค้�คนกล�ง จะได้เกิดร�ยได้ 

และอ�ชีพให้กับครอบครัวช�วประมงพื้นบ้�นเองเป็น

ศูนย์กล�งในก�รจัดก�รผลผลิตสัตว์น้ำ�โดยชุมชน 

และเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตช�วประมงพื้นบ้�นที่จับสัตว์น้ำ� 
ที่ตระหนักถึงก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืน และรับผิดชอบ 

ในผลผลิตที ่จะออกไปสู ่ผู ้บริโภค ด้วยเครื ่องมือที ่ 

ไม่ทำ�ล�ยล้�ง มีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรู้แหล่ง 
ที่ม�ของสัตว์น้ำ�รวมทั้งได้ผลิตภัณฑ์ที่สดปลอดภัย 

ไร้ส�รเคมีตกค้�งและร�ค�ที่เป็นธรรมตรงต�มคว�ม 
ต้องก�รของผู้บริโภค จึงร่วมกันจัดตั้ง “วิส�หกิจชุมชน

ร้�นคนจับปล� จังหวัดสตูล” ขึ้น 

 ๒. กระบวนก�รผลิตมีก�รใช้คว�มร้อนจ�กแสง

อ�ทิตย์ในก�รทำ�แห้งวัตถุดิบ ร่วมกับก�รนำ�เทคโนโลยี
ตู้อบลมร้อนเพื่อลดระยะเวล�ก�รแปรรูปวัตถุดิบและ

ลดขน�ดก�รใช้พื้นที่กลุ่ม

 ๓. แนวท�งก�รจัดตั้งกลุ่มแบบมุ่งเน้นก�รเพิ่ม 

โอก�สก�รข�ยวัตถุดิบให้กับช�วประมง และสร้�งร�ยได้ 
จ�กก�รแปรรูปวัตถุดิบให้กับคนในครอบครัวช�ว 

ประมงพ้ืนบ้�นหรือในชุมชน เพ่ือให้เกิดอ�ชีพไปพร้อมกับ

ก�รอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน เป็นคว�ม 
ยั่งยืนต่อไป

 ๔. มีก�รพัฒน�ของกลุ่มด้วยก�รขย�ยเครือข่�ย
สม�ชิกไปยังชุมชนช�วประมงพื้นบ้�นอื่น เป็นต้นแบบ 

และสนับสนุนให้เกิดก�รรวมตัวกันของกลุ่มช�วประมง 

พ้ืนบ้�นในท้องถ่ินอ่ืนเพ่ิมข้ึน เกิดร�ยได้เกิดอ�ชีพ ในชมุชน 
นั้น ๆ ต่อไป   



๑๗๙

สถาบันเกษตรกร
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ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
 ๑. โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของกลุ่มชัดเจน 

โดยมีคณะกรรมก�รบริห�รกลุ่ม จำ�นวน ๒๕ คน 
ประกอบด้วย ฝ่�ยง�นบริห�รง�น ๑๕ คน ฝ่�ยง�น

จัดก�ร ๑๐ คน และสม�ชิก ๖๗ คน รวมทั้งสิ้น ๙๓ คน 
มีก�รกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รในทุก
ตำ�แหน่งอย่�งชัดเจน และเปิดโอก�สให้สม�ชิกมีสิทธิ์

เลือกคณะกรรมก�รบริห�รกลุ่มที่ม�จ�กสม�ชิกกลุ่มได้ 

รวมท้ังมีกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม โดยสม�ชิกทุกคน

ถือปฏิบัติร่วมกัน อย่�งเคร่งครัด 
 ๒. ระบบเอกส�ร ชัดเจน และส�ม�รถตรวจ
สอบได้ เช่น ก�รจัดทำ�บัญชีร�ยรับ - ร�ยจ่�ยแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (excel) และบัญชีงบดุล, สมุดบันทึกลง

เวล�ก�รปฏิบัติง�นของสม�ชิก เพื่อจ่�ยค่�แรงต�มวัน

ปฏิบัติง�นจริง, มีสมุดบันทึกร�ยละเอียดก�รข�ยสินค้�

แยกต�มผลิตภัณฑ์, มีเอกส�รบันทึกก�รคำ�นวณต้นทุน 
ในก�รผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ และแสดงร�ค�สินค้� 

ที่ชัดเจน รวมทั้งมีก�รจัดทำ�กร�ฟวิเคร�ะห์ร�ยรับ - 

ร�ยจ่�ย บัญชีงบดุลและก�รจัดก�รผลผลิต ในห้วงเวล� 
แต่ละเดือนเพื่อวิเคร�ะห์ปัญห�และอุปสรรคในก�ร

ดำ�เนินกิจก�รร่วมกัน
 ๓. มีก�รว�งแผนก�รพัฒน�กลุ่มอยู่เสมอ มีแผน

ขย�ยเครือข่�ยเพื่อเชื่อมโยงประมงพื้นบ้�นสตูลอีก 

๕ เขตอำ�เภอ เพื่อสร้�งร�ยได้สร้�งอ�ชีพให้กับชุมชน
ประมงอื่น ๆ และรวบรวมรับผลผลิตสินค้�จ�กชุมชน 

ส่งสู่ตล�ดให้ม�กยิ่งขึ้น และมีก�รประชุมว�งแผนก�ร
พัฒน�ผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่�งสม�ชิก  



๑๘๐

 ๔. มีระเบียบก�รจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่ม

อย่�งชัดเจน โดยกำ�ไรสุทธิทั ้งหมดหลังหักซะก�ต 
๒.๕ เปอร์เซ็นต์แล้ว จะแบ่งเป็น ๑) เป็นกองทุน 

หมุนเวียนกลุ่ม ร้อยละ ๕๐ เช่น จัดซื้อวัตถุดิบ จ้�งง�น
สม�ชิก ค่�น้ำ�ค่�ไฟ เป็นต้น ๒) ปันผลให้แก่สม�ชิก

ผู้ถือหุ้นร้�นคนจับปล� ร้อยละ ๓๐ ๓) สนับสนุน

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ ร้อยละ ๒๐
 ๕. อยู่ระหว่�งสร้�งเครือข่�ยเพื่อเพิ่มช่องท�ง 
ก�รรับวัตถุดิบสัตว์น้ำ� และเพิ่มก�รผลิตสินค้�สู่ตล�ด

ให้ม�กขึ้น รวมทั้งอยู่ระหว่�งก�รยื่นขอรับม�ตรฐ�น 

ก�รผลิต GMP ซึ่งค�ดว่�จะได้รับภ�ยในปี ๒๕๖๔ 

นี้อีกด้วย

 ๖. มีเงินทุนหมุนเวียนกลุ ่มจ�ก ๕๐ % ของ

กำ�ไร/ปี และจ�กก�รรวมหุ้นของสม�ชิกกลุ่มทั้ง  ๙๓ ร�ย 
โดยอุปกรณ์ เคร่ืองมือได้รับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นรัฐ

และเอกชนในพื้นที่ ส่วนบรรจุภัณฑ์ได้รับก�รสนับสนุน
เรื่องก�รออกแบบและพัฒน�จ�กร้�นคนจับปล�ส�ข�

กรุงเทพ

 ๗. ทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน

เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน เช่น กรมประมง สม�คม
รักษ์ทะเลไทย สม�คมช�วประมงพื้นบ้�นป�กน้ำ� และ
สม�คมช�วประมงพื้นบ้�นใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัด 

สตูล ฯลฯ และเปิดเป็นศูนย์ศึกษ�ดูง�นให้กับหน่วยง�นรัฐ

และเอกชน รวมทั้งเย�วชน



๑๘๑

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
 ๑. สม�ชิกเข้�ร่วมประชุมต�มที่คณะกรรมก�ร

บริห�รนัดหม�ย เพื่อกำ�หนดแนวท�งในก�รบริห�ร 

จัดก�รกลุ่มและแนวท�งในก�รพัฒน�กลุ่มร่วมกัน

 ๒. สม�ชิกมีสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่�ก่ึงหน่ึงของ
สม�ชิกเพื่อร้องให้มีก�รตรวจสอบบัญชี และทรัพย์สิน

กลุ่มได้ เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส และไม่เสียห�ยต่อ 
ผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน

 ๓. สม�ชิกมีสิทธ์ิมีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น

กลุ ่มได้ โดยกลุ ่มมีก�รจัดสรรง�นต�มหน้�ที ่อย่�ง
ชัดเจนได้แก่  ๑) ฝ่�ยง�นบริห�ร (คณะกรรมก�รกลุ่ม) 

เข้�ร่วมผ่�นก�รคัดเลือกตัวแทนจ�กสม�ชิกของกลุ่ม  
ประกอบด้วย ประธ�น รองประธ�น เลข�นุก�ร 

เหรัญญิก ประช�สัมพันธ์ ประส�นง�น น�ยทะเบียน 

และกรรมก�ร ๒) ฝ่�ยง�นจัดก�ร ประกอบด้วย 
ฝ่�ยห�ตล�ด ฝ่�ยรับคำ�สั่งซื้อ ฝ่�ยสินค้� ฝ่�ยแปรรูป 

ฝ่�ยบรรจุสินค้�และจัดเก็บสินค้� ฝ่�ยจัดส่งสินค้� 
ฝ่�ยก�รเงินและบัญชี  ๓) ส่วนรับจ้�งทำ�ง�นในวิส�หกิจ 

เพื่อห�ร�ยได้

 ๔. สม�ชิกเข้�ส�ม�รถสมัครใจเข้�ร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มในทุกกิจกรรมเช่น กิจกรรมบรรย�ยให้คว�มรู ้

ช ุมชนอื ่น ๆ กิจกรรมด้�นส�ธ�รณประโยชน์และ 
ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ เป็นต้น

 ๑. มีก�รผลิตสินค้�เพ่ือรอก�รจัดจำ�หน่�ยเพียงพอ

ต่อคว�มต้องก�รของตล�ด มีตล�ดที่แน่นอนทำ�ให้มี 

ผลกำ�ไรเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยมีผลประกอบก�ร

ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ปี ๒๕๖๐ ร�ยรับ ๑,๒๕๕,๕๒๙.๒๐ 
บ�ท, ปี ๒๕๖๑ ร�ยรับ ๑,๓๕๗,๑๗๕ บ�ท และ 

ปี ๒๕๖๒ ร�ยรับ ๑,๙๘๖,๖๗๒ บ�ท
 ๒. มีก�รดำ�เนินกิจก�รม�ย�วน�นเข้�ปีที ่ ๕  

โดยมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนม�จ�กก�รระดมหุ้นของ

สม�ชิก ก�รดำ�เนินก�รกองทุนต่�ง ๆ  ของสม�คมฯ และ
ก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐและภ�คเอกชน โดยปัจจุบัน 

เปิดโอก�สให้ผู ้บริโภค และผู ้ประกอบก�รร�ยย่อย 
ส�ม�รถร่วมลงทุนได้ ทำ�ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ปัจจุบัน มีหุ้นสม�ชิกรวม ๑,๘๑๙ หุ้น 

มูลค่� ๑๘๑,๙๐๐ บ�ท และหุ ้นจ�กสม�คมประมง 
พื้นบ้�นอีก ๑,๐๐๐ หุ้น มูลค่� ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท (หุ้นละ 

๑๒๕ บ�ท คนละไม่เกิน ๑๐๐ หุ้น)



๑๘๒

 - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับก�รสนับสนุน
จ�กโครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พในก�รผลิต        

เมื่อปี ๒๕๖๒ โดยสำ�นักง�นประมงจังหวัดสตูล ได้แก่ 

ชั้นสแตนเลสต�กปล� (ขน�ด ๐.๘ x ๒ เมตร จำ�นวน 
๖ ตะแกรง) จำ�นวน ๓ ชุด, ถัง SAT ๒,๐๐๐ ลิตร 

จำ�นวน ๑ ถัง 
 ๔. มีก�รขย�ยเครือข่�ยไปยังสม�คมช�ว 

ประมงพื้นบ้�นอื่น ๆ เพื่อรวบรวมวัตถุดิบม�ทำ�ก�ร 

แปรรูปและจัดส่งสินค้�ให้ร้�นคนจับปล�กล�งกรุงเทพ 
มห�นครเป็นจุดศูนย์กล�งในก�รรับและกระจ�ยสินค้�

ไปยังผู้บริโภคภ�คเหนือ ภ�คอีส�น ภ�คตะวันออก 

เป็นต้น

 ๓) สินทรัพย์ ที่ดิน และอุปกรณ์ ในก�รบริห�ร

จัดก�รกลุ่ม แบ่งเป็น
 - ที่ดินกรมธน�รักษ์อยู่ในก�รดูแลขององค์ก�ร

บริห�รส่วนตำ�บลป�กน้ำ�  

 - สำ�นักง�น ก่อสร้�งเมื ่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นอ�ค�รปูนแบบชั้นเดียว ขน�ด กว้�ง ๙ เมตร 
ย�ว ๑๒ เมตร โดยได้รับงบสนับสนุนจ�กมูลนิธิสถ�บัน

ดนตรีคนต�บอด 

 - มีก�รสร้�งโรงต�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 
ขน�ดกว้�ง ๕ เมตร  ย�ว ๑๒ เมตร เพื่อใช้แปรรูป

ผลผลิตสัตว์น้ำ� 
 - ว ัสดุอ ุปกรณ์ในก�รดำ�เน ินธ ุรก ิจ ได ้แก ่  

ตู้ฟรีซสำ�หรับแช่แข็งสัตว์น้ำ� จำ�นวน  ๗ ตู้, เครื่องซีล

สุญญ�ก�ศ จำ�นวน ๓ เครื่อง, ลังน้ำ�แข็ง ๕ ลัง และ
อุปกรณ์อื่น ๆ          



๑๘๓

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ในก�รสร้�งบ้�นปล� ทำ�ซั้งกอ ในอ่�วป�กบ�ร�บริเวณ 

แหล่งทำ�ก�รประมง อันเป็นที่ได้ม�ซึ่งวัตถุดิบของร้�น 
 ๔. ท�งกลุ ่มได้รับม�ตรฐ�น “Blue Brand 

standard” หรือ ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ�ช�วประมง 

พื้นบ้�น” เป็นม�ตรฐ�นสินค้�อ�ห�รทะเลที่มีกลไก 

ก�รกำ�กับตรวจสอบย้อนกลับ ทำ�ให้ม่ันใจได้ว่�ผลิตภัณฑ์
มีคว�มปลอดภัยและส�ม�รถตรวจสอบได้ทุกกระบวน 

ก�รก�รผลิต

 ๕. มีก�รลงพื้นที่เพื่อแบ่งปันข้อมูลและขย�ย
เครือข่�ยประมงพื้นบ้�นจังหวัดสตูลเพิ่ม ในพื้นที่ ๕ 

อำ�เภอ เพื่อจุดประก�ยในก�รเริ่มต้นรวมตัวกันของ 
สม�คมช�วประมงพื้นบ้�นในก�รสร้�งอ�ชีพและ

ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้เกิดคว�มยั่งยืนในชุมชนประมง 

แต่ละท้องถิ่นต่อไป

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 ๑. สม�ชิกร่วมกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพย�กร

ประมงอย่�งต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมปลูกป่�ช�ยเลน 
กิจกรรมเก็บขยะ กิจกรรมสร้�งบ้�นปล�เพื่อเพิ่มแหล่ง

ที่อยู่อ�ศัยสัตว์น้ำ�ทะเล กิจกรรมปล่อยปล�และบริจ�ค
แม่ปู เป็นต้น 

 ๒. กำ�ไรสุทธิทั้งหมดของก�รประกอบก�รกลุ่ม

ร�ยปีหักเข้�ซะก�ต ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ แบ่งเข้�กองทุน
ซะก�ต ช่วยเหลือคนย�กจน คนย�กไร้ ให้เกิดคว�ม

เสมอภ�คเท่�เทียมแล้ว 
 ๓. โดยกำ�ไรสุทธิทั ้งหมดหลังหักซะก�ต ๒.๕ 

เปอร์เซ็นต์แล้ว เป็นกองทุนสนับสนุนสนับสนุนง�น 

อนุรักษ์ทรัพย�กรท�งทะเลและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
โดยก�รอนุรักษ์และเพิ่มทรัพย�กรสัตว์น้ำ� ให้มีม�กขึ้น 



กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี
อำ�เภอสน�มชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทร�

กลุ่มแม่บ้�นเกษตรกร

๑๘๔

จัดตั้งเมื่อ  ๒๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๙

สมาชิกแรกตั้ง	 จำานวน	๕๐	คน

สมาชิกปัจจุบัน	จำานวน	๘๐	คน	(อายุเฉลี่ย	๔๗	ปี)

ประธานกลุ่ม น�งสว�ท เจริญบุตร

ที่ทำาการกลุ่ม	 เลขท่ี	๔๓๕	หมู่ท่ี	๑๙	ตำาบลท่ากระดาน	

    อำ�เภอสน�มชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทร�

โทรศัพท์	  ๐๘๐ ๐๒๕ ๑๒๘๔



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๑๘๕

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำาบล
ท่ากระดาน อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่ยากจน ขาดโอกาสทางการ

ศึกษา การประกอบอาชีพขาดแหล่งน้ำาทำาการเกษตร  
และปัญหาสังคมต่าง ๆ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สำานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิ ร าช เ จ้ า ก รมสม เด็ จพ ร ะ เ ทพ รั ตนร าชสุ ด า ฯ  

สยามบรมราชกุมารีเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ 



๑๘๖

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน

ราษฎรในพ้ืนท่ีโดยสนับสนุนให้ราษฎรท่ีสนใจการประกอบ 

อาชีพเสริมนอกภาคเกษตรกรรมมาร่วมกลุ่มกันจัดต้ังเป็น  
“กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี” เพื่อสร้างมูลค่า 

เพิ่มโดยการแปรรูปวัตถุดิบที่ เป็นผลผลิตทางการ

เกษตรที่มีในพื้นที่ ได้แก่ ถั่วเหลือง พืชสมุนไพร เป็นต้น 

เพื่อสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
 ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี  

มีการขยายผลต่อยอดดำาเนินกิจกรรมหลักด้านแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊วขาว แชมพู
สมุนไพร ครีมนวดสมุนไพรและชาชงสมุนไพร เป็นต้น  

โดยมีตลาดหลักคือ ร ้านภูฟ ้า เป็นการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน

 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มมีความเข้มแข็ง 

มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งมาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิก มีวาระ ๔ ปี คณะกรรมการมีหน้าที่การบริหาร

งานที่ชัดเจน มีระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีการจัดการระบบ
เอกสารที่โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้  

มีการหักค่าตอบแทนร้อยละ ๑๐ ของสมาชิกที่มาทำางาน  

เพือ่สะสมเป็นทนุเรอืนหุ้นของสมาชกิ มีการใชโ้ปรแกรม
ระบบบัญชีแยกประเภทสำาหรับสหกรณ์ภาคเกษตร  

ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาใช้ในการจัดทำาบัญชี 
และมี ก ารแบ่ งผลประโยช น์จาก กิจกรรมกลุ่ ม  

มีการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี ดังนี้



๑๘๗

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

 ปันผลให้สมาชิกตามหุ้น          ๓๐%                                

 เงินเฉลี่ยคืนจากการปฏิบัติงาน     ๓๐%                              
 กองทุนสำารองกลุ่ม (กิจกรรมพิเศษ) ๑๕%

 กองทุนพัฒนากลุ่ม (ซ่อมแซม)     ๑๕%                              

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ๕%

 สาธารณประโยชน์        ๕%
 ในปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี 

เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และเศรษฐกิจครัวเรือน สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่สามารถ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง  ๆ  ให้แก่ เกษตรกร 

นักเรียน นักศึกษา กลุ ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนคน 
ในชุมชนและผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  

เช่น การทำาเต้าเจี้ยวและซีอิ๊วขาว การแปรรูปสมุนไพร

พ ื ้นบ ้าน การจ ัดท ำาบ ัญช ี การต ัดเย ็บเส ื ้อผ ้า 
และการสร้างความมั ่นคงอาหาร เป็นต้น สมาชิก 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคีทุกคนให้ความ
สำาคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 

การจัดการบ้านเรือนที่ดี นอกจากนี้กลุ่มยังยึดหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำาเนินกิจกรรมกลุ่ม

และในการดำารงชีวิตของสมาชิก ทำาให้การดำาเนิน

กิจกรรมของกลุ่มมีความมั่นคง ยั่งยืน ส่งผลให้สมาชิก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

 - สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี
ร่วมรู้ปัญหาของกลุ่ม มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ของสมาชิกและคณะกรรมการ รวมถึงวัตถุประสงค์
ของการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 - สมาชิกและคณะกรรมการ มีความเข้าใจใน

หน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี มีการแบ่งหน้าที่ให้สมาชิก
ชัดเจนตามความสมัครใจ แต่ละหน้าที่สามารถทำาแทน 
กันได้

 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น 

สร้างประชาธิปไตยในกลุ่ม และเปิดโอกาสให้สมาชิก   

ทุกคนสอบถามปัญหาและข้อข้องใจต่าง ๆ  พร้อมทั้งร่วม

แสดงความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
หากแก้ไม่ได้จึงนำาปัญหาดังกล่าวปรึกษาหน่วยงาน    

ต่าง ๆ เพื่อขอรับการช่วยเหลือ

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน



๑๘๘

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน

 - สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม

ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ ร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมดำาเนินกิจกรรม และร่วมรับผลประโยชน์ 
 - สมาชิกทุกคนทราบถึงข้อมูลรายรับรายจ่าย

ของกลุ่มอย่างเปิดเผย 
 - สมาชิกทุกคนรับทราบเป้าหมายและทิศทาง

การดำาเนินการของกลุ่มร่วมกัน

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคีมีการรับ

สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. ๒๕๓๙  
จำานวน ๕๐ คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๘๐ คน (อายุ

เฉลี่ย ประมาณ ๔๗ ปี) สมาชิกของกลุ่มมีช่วงอายุ 
ที่หลากหลาย มีสมาชิกอาวุโสคอยดูแลให้คำาแนะนำา
ในการดำาเนินกิจกรรม และมีสมาชิกรุ่นใหม่เป็นผู้สืบสาน 

งานกลุ ่มต่อไป กลุ ่มมีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ 
เป็นประจำาทุกปี โดยการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มจะใช้มติ 

ที่ประชุมกลุ่มทำาการรับรอง และมีการลงหุ้น เพื่อให้
กลุ่มมีความเข้มแข็งต่อไป
 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี มีการ

ดำาเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเน่ืองและมั่นคงจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลานานถึง ๒๔ ปี สามารถสรุปได้ดังนี้

 ๑. ด้านการใช้วัตถุดิบ มีการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรที่ใช้วัตถุดิบหลักจากท้องถิ่น โดยเฉพาะ 
ชาชงสมุนไพร กลุ่มมีแปลงสมุนไพรของตนเองและ 

มีการรับซื้อวัตถุดิบจากสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้กับนักเรียน โรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ทำาแปลงสมุนไพร
ภายในโรงเรียนเพื่อส่งวัตถุดิบขายให้กลุ่มอีกทางหน่ึง
ด้วย



๑๘๙

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

 ๒. ด้านสมาชิก มีการรวมกลุ ่มก ันดำาเน ิน

กิจกรรมทำาให้มีรายได้ที ่มั ่นคงและยั ่งยืน มีสมาชิก 
รุ่นใหม่ที่คอยสืบสานกิจกรรมและมีแนวโน้มสมาชิก 

เพิ่มขึ้น 

 ๓. ด้านความสามารถในการบริหารเงินทุนใน

การพัฒนากลุ่ม กลุ่มมีการบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับ
พระราชทานเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ

การกู้ยืมเงินจากกองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับ

จังหวัด ในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร การจัดซื้อปัจจัยการผลิต  เครื่องมือ 

อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกลุ่ม
ไม่มีหนี้สิน

 ๔. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ เต้าเจี้ยว 
ซีอิ๊วขาว ชาชงสมุนไพรต่าง ๆ ลูกประคบสมุนไพร 

ผ้าห่มทอมือ และตัดเย็บผ้าขาวม้า เป็นต้น โดยเน้น 

จากการนำาวัตถุดิบที ่มีในท้องถิ ่นนำามาแปรรูป และ 

นำาภูมิปัญญาที่มีมาสร้างเป็นอาชีพทำาให้เกิดรายได้ 
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยได้รับการ

สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัย 

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และจากสำานักงาน 
พาณิชย์จังหวัด

 ๕. ด้านการตลาด มีตลาดหลักทั้งในและนอก 
พื้นที่ มีการออกร้านร่วมหน่วยงานต่าง ๆ และขยาย

การตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันมีตลาด

รองรับอย่างชัดเจน โดยส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ “ร้านภูฟ้า” 
 จากการดำาเนินกิจกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ทำาให้กลุ ่ม มีความเจริญเติบโตและมีความมั ่นคง
ทางการเงิน ดังนี้

 -  สินทรัพย์หมุนเวียน         
  ๒,๒๑๑,๗๓๒.๓๒ บาท 

 -  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

  ๒,๒๕๑,๓๒๙.๘๘ บาท

 -  ทุนเรือนหุ้น                        
  ๒๖๖,๒๙๐.๐๐ บาท 
 - เงินฝากออมทรัพย์ของกลุ่ม      

  ๘๑๖,๐๔๐.๕๔ บาท

 -  ไม่มีหนี้สิน



๑๙๐

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 กลุ่ มแม่บ้ านเกษตรกรนายาวสามัคคี เ ป็น

แหล่ งศึ กษาดู ง านประจำ า อำ า เภอสนามชั ย เขต 
โดยถ ่ายทอดความร ู ้ เร ื ่ องต ่าง ๆ เช ่น การท ำา 

เต้าเจี ้ยว ซีอิ ๊วขาว การทำาชาชงสมุนไพร การทำา 
แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร การตัดเย็บ 

เส ื ้ อผ ้า กระเป ๋า การท ำาล ูกประคบ การจ ัดท ำา 

บัญชี การบริหารจัดการกลุ ่มให้เข้มแข็ง เป็นต้น  
และกลุ่มมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และคำานึงถึง 

ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม จึงท ำาให ้ก ิจกรรมของ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคีไม่มีของเหลือใช้  

โดยนำาขยะหรือของเหลือใช้จากการทำาผลิตภัณฑ์  

มีการดำาเนินการ ดังนี้ 
 ๑. น้ำาที่เหลือจากการกรองเต้าเจี้ยว นำาไปราด

ในร่องสวนยางพาราเพื่อเป็นปุ๋ยใช้ในการกระตุ้นการ
เจริญเติบโตและกระตุ้นน้ำายางพารา
 ๒. เปลือกว่านหางจระเข้ที่ เหลือจากการทำา

ผลิตภัณฑ์ นำาไปหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เศษกาก
สมุนไพรที่เหลือจากการทำาผลิตภัณฑ์นำาไปใส่โคนต้นไม้

เพื่อช่วยบำารุงดินและควบคุมความชื้นให้กับต้นไม้
 ๓. กลุ่มมีการวางระบบบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อย
ลงสู่ชุมชนกลุ่มเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือด้าน

ความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการส่งเสริม 
อาชีพให้กับคนในชุมชน และด้านการสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมให้คน 

ในชุมชน   และเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำารวจตระเวน 
ชายแดน สร้างแหล่งอาหารเพื่อเป็นอาหารกลางวัน 

ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำามาแปรรูปและเป็นกิจกรรม
เพื ่อเพิ ่มรายได้ลดรายจ่ายในโรงเรียน อีกทั ้งยังมี 

การขยายผลโดยการให้ความรู้เร่ืองการถนอมอาหาร 

แก่เด็กนักเรียน และคนในชุมชนอีกด้วย โดยในแต่ละปี
ได้สนับสนุนการดำาเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ดังนี้  

บริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมวันเด็กและแข่งขันกีฬาสี 

ถวายน้ำาดื่มงานทอดกฐิน ร่วมกิจกรรมทำาความสะอาด
หมู่บ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันสำาคัญทางศาสนา 
ประเพณีต่าง ๆ และกิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ ในชุมชน

สรุปจุดเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี 

แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

 ๑.  มิติด้านคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มฯ 

 - ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข มีคุณภาพชีวิต  
ที่ดี
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 - สมาชิกกลุ่มทุกคน มีกิจกรรมสร้างความม่ันคง 

ด้านอาหาร มีการจัดการบ้านเรือนที่ดี
 - ร่วมทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้าง

ความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน 

 - รายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ียครัวเรือนละ  ๕๔,๐๐๐ บาท 

ต่อปี
 - รายจ่ายลดลงเฉล่ียครัวเรือนละ ๑๐,๘๐๐ บาท 

ต่อปี 

 - มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท 
ต่อปี

 ๒. มิติด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม 
 -  สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

 -  มีการบริหารจัดการทุนที ่ดี มีความมั ่นคง 

ทางการเงิน มีเงินทุนสำารอง ไม่มีหนี ้  มีการปันผล 
ให้สมาชิก 

 -  มีระบบบัญชี งบการเงินถูกต้องชัดเจนเป็น 
ระบบตรวจสอบได้

 - มีเครือข่ายด้านการตลาดในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง

 -  มีตลาดรองรับแน่นอน ในรูปแบบ offline 

และ online (ร้านภูฟ้า) 

 - สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
ให้กับสมาชิกกลุ ่มฯ นักเรียน คนในและนอกชุมชน 
ลดปัญหาการว่างงาน

 ๓. มิติด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ของกลุ่ม

 -  บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ที่มาจาก

การเลือกตั้งของสมาชิก
 -  สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม

 -  จัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีสวัสดิการ

และกองทุนกู้ยืมแก่สมาชิก

 - ใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินเป็นหลักและส่งเสริม
สมาชิก/ชุมชนผลิตวัตถุดิบส่งให้กลุ่มและสร้างเครือข่าย 

วัตถุดิบนอกชุมชน 

 - ส่งเสริมการพัฒนาความรู้แก่สมาชิกและ  
เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและ     

เคหกิจเกษตร
 - ขยายผลต่อยอด สร้างทายาทสืบทอดอาชีพ/ 

กิจกรรมกลุ่ม ให้แก่เยาวชนในโรงเรียนตำารวจตระเวน 

ชายแดน และในชุมชน 
 - มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทาง 

การตลาดที่ชัดเจน อย่างต่อเนื่อง



กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

กลุ่มยุวเกษตรกร

๑๙๒

จัดตั้งขึ้นเมื่อ  ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกแรกตั้ง  ๒๕ คน
สมาชิกปัจจุบัน ๕๗ คน ชาย ๒๐ คน หญิง ๓๗ คน
ประธานกลุ่ม นางสาวสุนิสา พืชพันธ์ไพศาล
ที่ทำาการกลุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำาบลท่าข้าม
    อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์   ๐๓๘ ๑๖๔ ๒๔๒,
    ๐๘๖ ๘๔๘ ๔๗๙๓
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๑๙๓

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม

	 ๑.	แนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลุ่ม
	 	 จุดเริ่มต้น	เกิดขึ้นจากแนวคิดการมีจุดเรียน
รู้การทำาการเกษตรพอเพียงในชุมชน	เน้นการสร้างงาน

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่เยาวชนของชุมชน	 โดย
การมีส่วนร่วมจาก	๓	ฝ่าย	บ้าน	วัด	โรงเรียน	มีการ

ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี	 ๒๕๕๐	 ได้มี

การรวมกลุ่มนักเรียนจำานวน	๒๕	รายที่มีความสนใจใน
ด้านการเกษตร	 จัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน	

เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ในการทำาเกษตร	
มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 โดยบูรณาการการเรียนรู้กับ 

กลุ่มงานอาชีพในท้องถ่ินที่นักเรียนสามารถนำาไปใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้		ได้แก่	การเรียนรู้เกี่ยวกับพืช	สัตว์
และประมง	 มีการปลูกฝังทัศนคติที่ดี	 ฝึกทักษะด้าน 

การเกษตร	พัฒนาให้นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร	 มีวินัย 

ในการทำางาน	การทำางานเปน็ทมี	การอยูร่่วมกันเปน็กลุม่ 
และสังคม	 ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสามารถ

ดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง	 และสามารถสร้างอาชีพ

เลี้ยงตนต่อไปได้ในอนาคต	

								การพัฒนา	:	ปี	๒๕๕๘	จากการรวมกลุ่มของ
ยุวเกษตรกร	ประกอบกับได้มีคณะมาศึกษาดูงานแลก

เปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอยู่ตลอดเวลา	 และมีเจ้าหน้าที่ 

ส่งเสริมการเกษตร	ปราชญ์ชุมชนเข้ามาให้ความรู้	ทำาให้ 
กลุ่มยุวเกษตรกรได้พัฒนาแนวคิด	 เกิดความสนใจใน 

กิจกรรมการเกษตรเพิ่มมากขึ้น	 จึงได้พัฒนาเป็นฐาน 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านพืช	ด้านสัตว์	ด้านประมง	และ 

ด้านการแปรรูปและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	 ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนทั ้งภาครัฐและเอกชน	 การพัฒนาที ่เกิด
ขึ้นทำาให้เกิดความพร้อมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน 

ทา่ข้ามพิทยาคม			คณะกรรมการกลุ่มและที่ปรึกษากลุ่ม 



๑๙๔

จึงร่วมกันนำากลุ่มเข้าร่วมโครงการ	 “โรงเรียนพอเพียง

ท้องถิ่น	 (Local	 Sufficiency	 School)”	 ซึ่งยึดหลัก
การทำางานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้	 โดยใช้หลักการ 

ขับเคลื่อนที่สำาคัญของกลุ่มยุวเกษตรกร	 ที่มีรูปแบบ 

การดำาเนินงาน	๓	ป.	ได้แก่	ป.ท่ี	๑	ประชาธิปไตย	ป.ท่ี	๒	

ปฏิบัติจริง	ป.ที่๓	ปราชญ์ชุมชน	และกระบวนการ 
เรียนรู้		๔	ส.		ได้แก่	ส.ที่	๑	สำารวจ/สร้างความสนใจ 

ส.ที่	 ๒	 สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ส.ที่	 ๓	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	 และ	 ส.ที่	 ๔	 สร้างสุข 
สู่ชุมชน	ซึ่งจากการดำาเนินงานตามแนวคิดนี้	ทำาให้ได้รับ

การคัดเลือกเป็น	 “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”	ในปี	๒๕๖๐	โดยถือเป็นความ

สำาเร็จท่ีสำาคัญท่ีเกิดจากกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นแกนนำาหลัก

ในการขับเคลื่อน	
	 	 ความโดดเด่นและการสร้างความยั่งยืน	 :	 ปี	

๒๕๖๑	-	ปัจจุบัน	กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้าม 

พิทยาคม	 มีการพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมากกว่า 

๒๐	ฐานกิจกรรม	ซึ่งมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมเป็น 
สมาชกิกลุม่ยวุเกษตรกรเพิม่ขึน้เปน็จำานวน	๕๗	ราย	โดย

มีสมาชิกทุกระดับชั้นการศึกษา	ซึ่งเป็นการสร้างแกนนำา 

ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นพี่สู่น้องและพัฒนาการขับ

เคลื่อนยุวเกษตรกรที่แบ่งกิจกรรมออกเป็น	๔	กลุ่มงาน 
ที่สำาคัญ		ได้แก่		กลุ่มงานด้านพืช		กลุ่มงานด้านสัตว ์

กลุ่มงานด้านการแปรรูป	 และกลุ่มงานด้านนวัตกรรม/

สิ่งแวดล้อม	 ที่เกิดจากความสนใจและความถนัดของ
กลุ่มยุวเกษตรกร	 โดยใช้รูปแบบการดำาเนินงาน	๓	ป. 

๔	ส.	ได ้อย ่างเต ็มศักยภาพและเกิดองค์ความรู ้ 
ที่ครอบคลุมด้านความรู้	(Knowledge)	กระบวนการ	

(Process)	 และเจตคติ	 (Attitude)	 โดยมีการนำา

เทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ผ่าน	QR	Code 
ซึ่งเป็นความโดดเด่นและการสร้างความยั่งยืนที่เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกลุ่มยุวเกษตรกร		ตลอดจน 
ยังมีประโยชน์ต่อเยาวชน		ประชาชนผู ้สนใจ	และ 

หน่วยงานอืน่		ๆ 		สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา 
ทำาให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้า	 สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโลก	โดยสามารถใช้เรียนรู้ได้ตั้งแต ่

วัยเรียนจนกระทั่งนำาไปสู่การประกอบอาชีพได้อย่าง

ยั่งยืน	“เป็นการถ่ายทอดการดำาเนินงานยุวเกษตรกร
จากรุ่นสู่รุ่น	 มีการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชน 
พร้อมทั้ งยกระดับผลิต ภัณฑ์จากวัต ถุดิบที่ มี อยู่ 

ในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น”	



๑๙๕
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	 ๒.	นวัตกรรมหรือภูมิปัญญาที่นำามาใช้ในการ

ดำาเนินการของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้าม
พิทยาคม

	 การพัฒนานวัตกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม	เกิดขึ้น	๓	รูปแบบ	

	 ๑)	นวัตกรรมที่คิดค้นจากกลุ่มยุวเกษตรกร
เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการดำาเนินกิจกรรม 

ยุวเกษตรกรในแต่ละกลุ่มงานและฐานกิจกรรม	โดย 

ประธานกลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกยุวเกษตรกร
แต่ละกลุ่มงานเป็นผู้นำาเสนอในการประชุมแต่ละคร้ัง

ร่วมกับครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร	และนำาแนวคิดมา 
สร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อนำามาใช้ในการแก้ปัญหา	อาทิ	

กลุ่มงานพืชได้มีการสร้างนวัตกรรมชุดดักจับแมลง 

วันทองแบบพอเพียง,	 การใช้แท่งเพาะชำาและกระถางปลูก 
พืชจากเศษวัสดุในท้องถิ่น,	การใช้ถุงกระดาษนาโนซิงค์

ออกไซด์จากวัชพืชในท้องถ่ินในการป้องกันการเน่าเสีย
ของผลไม้	 และการใช้วัสดุหุ้มกิ่งตอนสำาเร็จรูปในการ 

ตอนกิ่งแบบ	Air	Layering	เพื่อใช้ตอนกิ่งขยายพันธุ์พืช 
ลดการใช้ถุงพลาสติกในการหุ้มกิ่งตอน	 และกิ่งตอน 

สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งนวัตกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนและทดลองใช้ภายในโรงเรียนและพร้อมจะนำาสู่

ชุมชนต่อยอด	
	 ๒)	นวัตกรรมที่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรร่วมกับ
เกษตรกรและปราชญ์ในชุมชน	ที่เล็งเหน็ปัญหาที่เกดิขึ้น 

จากการทำาการเกษตร	 อาทิ	 ในตำาบลท่าข้ามมีการ 

เลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลัก	สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจึงได้ 

มีแนวความคิด	(IDEA)	ร่วมคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยใน

การทำางานให้มีความสะดวก	รวดเร็ว	ประหยัดแรงงาน 
ประหยดัเวลาขึน้			เชน่			เครือ่งขอดเกลด็ปลา			แผงตากแห้ง 

พลังงานสองทางเลือกจากเศษวัสดุเหลือใช้	 นอกจากนี ้

ยังได้ออกแบบนวัตกรรมที่นำาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากชุมชนและนำาไปใช้งานจริงกับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยง
ไก่		ได้แก่	การใช้สุ่มกกลูกไก่จากเศษวัสดุเหลือใช้	และ 

กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำาสวนมะนาว	ได้แก	่

การใช้เครื่องล้างและคัดแยกขนาดผลมะนาวพลังงาน 
แสงอาทิตย์	

	 ๓)	นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่ร่วมกับเครือข่าย
สถาบันเกษตรกร	 วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ 

ตำาบลท่าข้าม	 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบของ

ท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น	 อาทิ	 การทำาปลานิล 
แดดเดียว	 ไข่เค็มสมุนไพร	 น้ำาสมุนไพร	 แหนมปลานิล 

ปั ้นขลิบไส ้ปลา	ลูกชิ ้นปลานิล	น้ ำาพร ิกปลาย่าง 
หนังปลาทอดกรอบ	กล้วยฉาบ	และการทำาเคร่ืองจักรสาน 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแลกเปลี่ยนสูตร	 วัตถุดิบ	 และ 
สถานที่ร่วมฝึกปฏิบัติในอาคารสถานที่ที่ผลิตจริงเกิด

เป็นการเรียนรู้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมอีกด้วย



๑๙๖

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
	 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 

มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการกลุ่มแบ่งการ

ดำาเนินงานออกเป็น	๒	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านที่	 ๑	
ด้านการบริหาร	ประกอบด้วยผู้อำานวยการสถานศึกษา	

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา	 ครูประจำากลุ่ม	 ๔	 ด้าน	

ครูประจำาฐานย่อยซ่ึงแบ่งตามกลุ่มงาน	โดยมี	นายวีระพันธ์ 
พวงพุ่ม	เป็นครูท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรในการขับเคล่ือน 

งานด้านยุวเกษตรกร	 ทำาหน้าที่ในการให้คำาแนะนำาใน 
การดำาเนินงาน	 ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มงาน 

และฐานกิจกรรมย่อยตลอดจนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร	

ด้านที่	๒	ด้านการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการกลุ่ม 
ยุวเกษตรกร	โดยจะมีสมาชิกแกนนำากลุ่มยุวเกษตรกรเป็น 

ผู้ขับเคลื่อนหลัก	ได้แก่	คณะกรรมการสภาฯ	ร่วมกำาหนด 
แนวทางกับประธานกลุ่มหลักทั้ง	 ๔	 กลุ่มงาน	 และ

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
ในฐานกิจกรรมย่อย	พร้อมกับรับฟังแนวคิด	ปัญหา

อุปสรรค	รวมรวบรวมเข้าท่ีประชุมของสภายุวเกษตรกร	

ซึ่งงานทั้ง	๒	ด้านจะบริหารงานและปรึกษาแลกเปลี่ยน 

ความรู้ในแต่ละกิจกรรมซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุ่ม
ตนเองและระหว่างกลุ่ม	การแบ่งการบริหารและการจัด 
การกลุ่มในรูปแบบน้ีเน่ืองมาจากยุวเกษตรกรมีความ

สนใจในกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากกว่า	๒๐	ฐาน

กิจกรรม	และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ซึ่งจากการดำาเนินงานของที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร	

พบว่า	การมีองค์ความรู้หลากหลายด้านมาประกอบกัน 

เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ข้ึน	และมีคุณครูให้คำาแนะนำาเพ่ิมเติม 
ได้ตลอดเวลาเฉพาะด้าน	 ช่วยให้การดำาเนินงานของ 

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาเกิดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	จึงได้มีมติที่จะให้ครู 

ของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมและปราชญ์ชาวบ้าน 
เขา้มามีสว่นรว่มในการดำาเนินงาน	โดยจะอยูป่ระจำาฐาน 

การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มงานและฐานกิจกรรมย่อย	 เพื่อ

ประสานงานกับกลุ่มยุวเกษตรกรและครูที่ปรึกษากลุ่ม
ยุวเกษตรกร	 ในด้านของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเป็น 

การแบ่งการบริหารเพื่อให้ยุวเกษตรกรได้รู้บทบาท	
หน้าที่ที่มีความหลากหลาย	อาทิ	การเป็นประธานในฐาน 

กิจกรรมหลัก	 เป็นสมาชิกในฐานกิจกรรมย่อย	 ฝึกการ

เรียนรู้แต่ละบทบาทหน้าที่	สร้างความเป็นผู้นำา	การได้ 
เรียนรู้ของสมาชิกยุวเกษตรกรที่อยู่หลากหลาย



๑๙๗

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
	 คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรเป็นแกนนำา 
ในการขับเคลื่อนงานซึ่งมาจากการคัดเลือกทุก	๒	ป ี

มีการประชุมสภายุวเกษตรกรเพื่อรับฟังความคิดเห็น	
ปัญหาข้อเสนอแนะ	 รวบรวมเสนอต่อครูที่ปรึกษากลุ่ม

ยุวเกษตรกร	และกำาหนดแผนงานในแต่ละปีรวมถึงการ 

กำาหนดผลประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจะได้รับ 

โดยจะมีแผนการประชุมเดือนละ	๑	ครั้ง	และเมื่อประชุม 
เรียบร้อยแล้วจะแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

กลุ่มทำาให้สมาชิกยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นำาความรู้จากกิจกรรมหน่ึงมาปรับใช้กับกิจกรรม 
ทีต่นเองดำาเนินการอยู	่เกิดการสงัเกต	สำารวจ	รวมถึงการ 

ประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรในทุกปี	 แล้วนำามาวางแผนงาน 

การดำาเนินงานตามความพร้อมและความเหมาะสมของ

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ในแต่ละกลุ่มงานและฐานกิจกรรมไปปฏิบัติตามแผนงาน	

ในส่วนการดำาเนินงานของกลุ่มย่อยถ้ามีข้อสังเกตหรือ 
ปัญหาอุปสรรค	 ประธานในกลุ่มงานหรือฐานกิจกรรมย่อย 

จะรวบรวมปญัหา	ปรกึษาครปูระจำาฐานกิจกรรม	ประจำา 

กลุ่มงาน	 นำาเสนอเข้าที่ประชุมสภายุวเกษตรกรเพื่อ 

ร่วมกันหาข้อสรุปหรือแนวทางการดำาเนินงานร่วมกัน 
รวมถึงแผนงานที่จะทำาในอนาคตการกำาหนดบทบาท 

และหน้าที่ที่กล่าวมาทำาให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 

ได้เรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง	มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีการทำางานเป็นทีม	กล้าคิด	กล้าตัดสินใจ	กล้าคิด 

นอกกรอบ	เกิดกิจกรรมการเรียนรู้จากพ่ีสอนน้องผลงาน 
ที่ เห็นเป็นรูปธรรมจากการดำาเนินงานในปีงบการ

ศึกษา	 ๒๕๖๓	 คือ	 กลุ่มกิจกรรมย่อยได้เสนอขอเพิ่ม 

กิจกรรมผสมดินปลูกและผักไฮโดรโปรนิกส์	 และการ
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและนักเรียนในโรงเรียนที่มี 
ความสนใจ	ซึ ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี		ในการจัดทำาโครงการ 
พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น	Thailand	๔.๐	เพื่อการเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และการขยาย

ผลนวัตกรรม	โดยมีการสรุปผลการดำาเนินกิจกรรมทุก		ๆ 

สิ้นภาคการศึกษาของทุก	 ๆ	 ปีในเดือนกุมภาพันธ ์
ถึ งมีนาคมร่วมกับเ จ้าหน้าที่ส่ ง เสริมการเกษตร 
และที ่ปรึกษากลุ ่มคอยให้คำาแนะนำา	เพื ่อพัฒนากลุ ่ม 

ยุวเกษตรกรต่อไป



๑๙๘

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน
	 การดำาเนินงานที่สม่ำาเสมอต่อเน่ืองและจะมีการ
ถ่ายทอดการดำาเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรจากรุ่น 

สู่รุ่น	 โดยการรับสมัครนักเรียนในทุกระดับชั้นปีและมี 
แผนงานในการดำาเนินงานทั้งปัจจุบันและอนาคตตามที่ 

กล่าวมาคือ	การถ่ายทอดการเป็นยุวเกษตรกรจากรุ่นพี่ 
สู่รุ ่นน้อง	 มีการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชน 

พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบของท้องถ่ินให้มี

มูลค่าเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งการมีสมาชิกในแต่ละระดับชั้นปี 
และการวางแผนงานระยะยาวเป็นแนวคิดในการส่งเสริม

ให้เกิดความมั่นคงของกลุ่มยุวเกษตรกร	 ส่วนทางด้าน 
ฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบันกลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมมีเ งินทุนหมุนเวียนของ 

กลุ่มยุวเกษตรกรรวมเป็นเงิน	 ๒๘,๙๓๐	 บาท	 เพื่อ 

นำามาใช้ในการดำาเนินกิจกรรมของกลุ่มตามที่มีการ

เสนอและร้องขอตามความเหมาะสมและอนุมัติโดย 
สภายุวเกษตรกรและคุณครูที่ปรึกษากลุ่ม	โดยที่เงินทุน 

หมุนเวียนของกลุ่มจะได้มาจากผลผลิตและผลิตภัณฑ์

จากกลุ่มงานต่าง	ๆ 	ที่นำาไปจำาหน่ายสร้างรายได้ทั้งใน 

สหกรณ์โรงเรียน	 ปั ้มน้ ำามันโรงเรียน	 และเมื ่อหัก 
ค่าใช้จ่ายจะนำามาแบ่งปันผลประโยชน์	 ได้แก่	 เก็บเป็น

เงินทุนหมุนเวียน	 ๙๐%	 เงินปันผลสมาชิก	 ๑๐%	 ซึ่ง

ทำาให้สร้างรายได้จากการทำากิจกรรมของยุวเกษตรกร	
และเมื่อมีรายได้สมาชิกแต่ละคนจะนำารายได้ของ

ตนเองไปฝากที่ธนาคารโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
ของแต่ละบุคคลโดยปัจจุบันมียอดเงินออมของสมาชิก 

ยุวเกษตรกรในธนาคารรวม	๙,๙๗๗	บาท	ซึ่งสมาชิก

ที่ได้ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนจะได้รับการปันผล 
ร้อยละ	๖	ต่อปี	



๑๙๙

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

	 จากการขับเคลื่อนกลุ่มยุวเกษตรกร	 ได้มุ่งเน้น

การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร		ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมสำาหรับ 

ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ระบบ	Digital	ด้วยการสแกน	

QR	Code		มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ต่อ 
สาธารณชน	 โดยมีการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้ 
ที่เกี่ยวกับกลุ่มงานด้านพืช	กลุ่มงานด้านสัตว์	กลุ่มงาน 

แปรรูป	 กลุ ่มงานนวัตกรรม	 และด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กลุ่มยุวเกษตรกร 

ยังมีแนวคิดว่า	“จะเป็นต้นแบบในการคิดสร้างนวัตกรรม
สำาหรับใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน”	 ซึ่งมีนวัตกรรมที่นำา

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน	 ท้องถิ่น	 และผู้สนใจใน

การนำางานนวัตกรรมไปใช้	อาทิ

	 -	 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ	

ได้แก่	 การทำาปลาแดดเดียว	 มีการสร้างนวัตกรรม 
แผงตากแห้งมาใช้ตากปลา	พบว่า	ปลามีระยะเวลา

การแห้งเร็วขึ้น	 และลดการปนเปื้อน	 จึงเป็นการสร้าง

อาชีพให้กับคนในชุมชน	 มีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา

ให้กับชุมชน	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้	
	 -	 การนำ า เศษวัสดุ ในท้อง ถ่ินมาใช้ ใ ห้ เ กิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	อาทิ	นวัตกรรมถุงกระดาษนาโน

ในการป้องกันการเน่าเสียของผลไม้	 วัสดุหุ้มกิ่งตอน
สำาเร็จรูปในการตอนกิ่งแบบ	Air	Layerring

	 -	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม	ได้แก่	การศึกษาปัจจัยแวดล้อมและพฤติกรรม 

การดำารงชีวิตของนกกระจาบ	 เพื่อศึกษาและจำาแนก 

การอยู่อาศัย	 การทำารัง	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
อยู่อาศัยของนกที่จะไม่ถูกรบกวนโดยชุมชน	 เป็นการ

อนุรักษ์ประชากรของนกกระจาบในท้องถิ่น	
	 -	 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	

ได้แก่	 การเพิ ่มพลังงานความร้อนของสุ ่มกกลูกไก่ 
จากเศษวัสดุเหลือใช้,	 เครื่องล้างและคัดแยกขนาด 

ผลมะนาวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

	 	 ซึง่ผลงานจากการสรา้งนวตักรรมตา่ง			ๆ			ไดร้บั 

รางวัลที่เกี่ยวข้องหลากหลาย	และมีการเผยแพร่ผ่าน
สื่อต่าง	ๆ	หลากหลายช่องทางสู่ชุมชนและสาธารณชน	
นำาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน	ชุมชน	และเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้แก่เยาวชน



กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว
อำาเภอลานกระบือ จังหวัดกำาแพงเพชร

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

๒๐๐

จัดตั้งเมื่อ  วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกแรกตั้ง  ๑๔ คน
สมาชิกปัจจุบัน ๓๐ คน
ประธานกลุ่ม นายบุญยงค์ ไชยอินทร์
ที่ทำาการกลุ่ม เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านลานตาบัว 
    ตำาบลประชาสุขสันต์ อำาเภอลานกระบือ
    จังหวัดกำาแพงเพชร
โทรศัพท ์  ๐๘๒ ๗๕๙ ๘๗๙๗



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๒๐๑

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
	 การนำาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และ

สภาพแวดล้อม	 คัดเลือกพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการขนส่งเมล็ดพันธุ์	 พื้นที่ 
นาอุดมสมบูรณ์	 มีแหล่งน้ ำาเพียงพอ	 วางแผนการ 

เพาะปลูกสอดคล้องกับศักยภาพการปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุ์ต่อวันของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	 กลุ่มผู้ผลิต 
เมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านลานตาบัวมีการนำาเครื่องจักรกล

การเกษตร	มาใช้ในทุกกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์	เพื่อ 
เพิ่มศักยภาพทางด้านประสิทธิภาพของกลุ่มในการ 

ลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ ์	 แก้ไขปัญหาแรงงาน 

ขาดแคลนและมีราคาแพง	ทำาให้แผนการปลูกข้าว 

เป็นไปตามเป้าหมาย	 การใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้การ 

ทำางานบรรลุผลตามเป้าหมายได้แม่นยำาและรวดเร็ว 

มีประสิทธิผล	ประหยัดทั้งเวลา	และแรงงาน	เทคโนโลยี 

เครื่องจักรกลในการเกษตรที่ใช้	 ได้แก่	ปลูกข้าวโดยวิธ ี
ปักดำาซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำาหรับการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

โ ดยใ ช้ ร ถปั ก ดำ า ใ นก า ร ปั กดำ า ข้ า วทุ ก แปลงใ ช้  

รถแทรกเตอร์และผานสำาหรับไถดะ	รถแทรกเตอร์ติด 

อุปกรณ์ป ั ่นด ินและทำาเท ือก	ใช้รถไถเดินตามติด 
ไม้กระดานลูบเทือก	ใช้โดรนฉีดพ่นสารป้องกันศัตรูข้าว 

เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการทำานา	 เก็บเกี่ยว 
ข้าวด้วยรถเก่ียวนวดข้าวต่อเน่ืองกันในพันธ์ุเดี่ยวกัน	

สำาหรับการจัดการวัสดุในนาข้าวหลังการเก็บเก่ียวด้วย

เครื่องอัดฟางก้อน	ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 
นาแปลงใหญ่	(กรมการข้าว)	



๒๐๒

	 การแก้ปัญหาของกลุ่มในด้านพื้นที่	ด้านวิชาการ	

เศรษฐกิจและสังคม	ใช้หลักการ	๓	ต้องทำา	๓	ต้องลด	 
โดยการปลูกข้าวไม่เกิน	๒	ครั้งต่อปี	ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ที่มีคุณภาพ	 จัดทำาบัญชีฟาร์ม	 ลดอัตราการใช้เมล็ด 

พันธุ์ข้าว	ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่ถูกต้อง	ลดการใช้สารเคมี 

พัฒนาปรับโครงสร้างดิน	โดยใช้ฮอร์โมนและสาร	พ.ด.	๒ 
ย่อยสลายฟางข้าว	ทำาน้ำาหมักสารชีวภาพเพื่อใช้ภายใน 

กลุ่มเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต	เสริมสร้างความสามัคคี 

ของสมาชิกภายในกลุ่มโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน
ตรวจตัดพันธ์ุปนในแปลงขยายพันธ์ุเพื่อให้ได้มาตรฐาน

คุณภาพ	 จัดทำาบัญชีฟาร์ม	 เพ่ือทำาให้ทราบต้นทุนการผลิต
ในแต่ละฤดูกาล	 ทำาการเปรียบเทียบและพิจารณา 

ลดต้นทุนที ่ไม่จำาเป็นลง	 มีการเปรียบเทียบต้นทุน

การผลิตและผลกำาไรระหว่างข้าวทั่วไปและการผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าว	มีการพัฒนาคนรุ่นใหม่ภายในกลุ่ม	เป็น 

“Young	 Smart	 Farmer”	 เพื่อยกระดับมาตรฐานให้
เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพสามารถปรับเปลี่ยนตนเอง	

เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่	มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชิง 

ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่	 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย	
พึ่งพาตนเองได้	เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	เพื่อ 

ทดแทนกำาลังเกษตรกรของกลุ่มที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	

	 การเชื่อมโยง	 องค์กรท้องถิ่น	 การประสานงาน 

เครือข่ายด้านการผลิต	 การตลาด	 และการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต	เป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำาแพงเพชร	 และเป็นศูนย์กลางใน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าว	 และ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีไว้ใช้อย่างเพียงพอในชุมชน	

ซึ่งร่วมดำาเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี	
จำานวน	 ๑๖	 หน่วยงาน	 และเข้าร่วมโครงการสำาคัญ

ของกรมการข้าว	

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
	 มีระบบควบคุมภายใน	 มีการนำาหลักเกณฑ์ของ	

GAP	 มาประยุกต์ใช้	 โดยการปฏิบัติทางการเกษตร 

ที่ดีสำาหรับข้าว	 มุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผล
ปลอดภัย	คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค	และมีการ 
จัดการระบบควบคุมภายใน	(Internal	Control	System) 

เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการและ

ควบคุมการดำาเนินการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี	สำาหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว	(มกษ.๔๔๐๖- 
๒๕๖๐)	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กลุ่มผู้ผลิต 



๒๐๓

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

พันธ์ุข้าวอย่างมืออาชีพการจากศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว

กำาแพงเพชร	 ปี	 ๒๕๖๒	 จำานวน	 ๕	 ราย	 ปี	 ๒๕๖๓ 
จำานวน			๕		ราย	ในการตรวจสอบคณุภาพแปลงขยายพนัธ์ุ 

ของกลุ่ม	กลุ่มฯ	จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
แปลงขยายพันธุ์ข้าว	จำานวน	๓	ราย	คัดเลือกจากผู้ที่ 

ผ่านการอบรมฯ	 ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที ่และ 

วิธีการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธ์ุที่กลุ่มกำาหนด	 
คณะกรรมการตรวจสอบแปลงขยายพันธุ์	จะประเมิน

สถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น	และแจ้งให้ 

เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุดำาเนินการตัดถอนพันธ์ุปน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวจะเข้าตรวจตัดสิน 
แปลงอย่างเป็นทางการ	คณะกรรมการตรวจสอบแปลง 

ขยายพันธ์ุร่วมตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการร่วมกับ

เจ้าหน้าท่ีศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกำาแพงเพชร	 คณะกรรมการฯ	

จะเป็นผู้แจ้งวันเก็บเก่ียวเมล็ดพันธ์ุข้าวให้แก่ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว	ในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มฯ	ได้แต่งตั้ง 

เมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านลานตาบัวมีโครงสร้างการบริหาร

งานของกลุ่ม	กำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
สมาชิก	กลุ่มมีการจัดการประชุมเพ่ือรายงานประสิทธิผล

ของการดำาเนินการตามระบบควบคุมภายในปีละ	๑	ครั้ง	

ในการประชุมจะพิจารณาในเรื่องผลการตรวจติดตาม 

คุณภาพภายในและข้อบกพร่องท่ีพบ	กระบวนการรับรอง 
ภายใน	 ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการตามระบบ

ควบคุมภายใน	การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน							การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
สำาหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว	(มกษ.	๔๔๐๖-๒๕๖๐)	คู่มือ	และ 

กฎระเบียบของกลุ่มผู้ผลิต	หลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้อง	
และบันทึกผลไว้ในรายงานการประชุมกลุ่มเมื่อสิ้นสุด 

ปีการผลิต

	 ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	 ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
เฉลี่ยย้อนหลัง	๕	ฤดู	ได้ร้อยละ	๙๔.๔๗	ของเป้าหมาย

ความสำาเร็จการผลิตเมล็ดพันธ์ุได้ตามเป้าหมาย 
เมลด็พันธุด์ี	ข้าวพันธุ	์	กข		๒๙		และ		กข		๔๙		ฤดูฝน/ฤดูแล้ง 

เฉลี่ยย้อนหลัง	๕	ฤดู	(ฝน/๖๑	-	ฝน/๖๓)	พื้นที่แปลง
ขยายพันธุ์เฉลี่ย	๙๔๖.๒๐	ไร่	เป้าหมายการผลิตเฉลี่ย	

๕๖๗,๕๗๒.๒๐	กิโลกรัม	(๕๙๙.๘๔	กก./ไร่)	จัดซื้อคืน

ได้เฉลี่ย	 ๕๓๖,๑๘๙.๔๐	 กิโลกรัม	 (๕๖๖.๖๘	 กก./ไร่) 

คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๔๗	ของเป้าหมาย
	 มีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพแปลงขยายพันธ์ุ	
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านลานตาบัวมีผู้ตรวจแปลง

ขยายพันธุ์ข้าวอย่างมืออาชีพ	 ประจำากลุ่มผู้ผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าว	 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงขยาย



๒๐๔

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน

คณะกรรมการควบคุมดูแลการล้างเคร่ืองเก่ียวนวด

ข้าวและการจัดการรถบรรทุก	 จำานวน	๓	 ราย	 โดย
กำาหนดวิธีทำาความสะอาดเครื่องเก่ียวนวดข้าวและ 

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไว้ชัดเจน

	 มีการบริหารผลผลิตส่วนที่เกินจากการผลิตให้

ศูนย์	ผลผลิตที่เหลือจากการจำาหน่ายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ ์
ข้าวกำาแพงเพชร	กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว 

จะมีการประชุมหารือประมาณการผลผลิตของสมาชิก

แตล่ะราย									ในการจำาหน่ายผลผลติสว่นทีเ่กินให้กับกลุม่ฯ 
และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์อื่น	ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

กำาแพงเพชรไม่ได้ดำาเนินการผลิต	โดยกลุ่มฯ	จะดำาเนิน
การซื้อคืนเมล็ดพันธ์ุข้าวของสมาชิกในนามวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองบ้านลานตาบัว		ภายใต้ตราสินค้า	

“คนขี่หลังควาย”	เพื่อจำาหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดกำาแพงเพชร	พิจิตร	นครสวรรค์	สุพรรณบุรี	และ

จังหวัดใกล้เคียง	 รวมไปถึงพื้นที่ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	ได้แก่	เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	กข	๒๙,	กข	๔๑,	 

กข	๔๗,	กข	๕๗,	กข	๖๑,	กข	๔๙	และพันธุ์	กข	๗๙ 
รวมเฉลี่ยปีละ	๑๕๐	ตัน	ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตาม	พ.ร.บ. 

พันธุ์พืช	อย่างถูกต้อง

	 การสรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพื่อนำา 

ไปแก้ไขฤดูต่อไปมีการประชุมคณะกรรมการและ 
สมาชิกทุกคนเพื่อสรุปผลการดำาเนินงานของกลุ่ม 
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วม	 ในการวิเคราะห์ปัญหา 

และอุปสรรคในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพร้อมให้ข้อ

เสนอแนะ	 แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น 

เพื่อนำามาปรับใช้ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในฤดูถัดไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	ด้านการวางแผนการผลิต	
ด้านการบริหาร	และด้านการเงินกองทุนหมุนเวียน	

	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่ม	มีส่วนร่วม 
ในการกำาหนดแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในทุกขั้นตอน	ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธ์ุทั้งด้านคุณภาพ	

ปริมาณ	 เวลาและวางแผนการผลิตในฤดูต่อไป	 และ

ร่วมกำาหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มออกเป็น	๕	ส่วน	
คือ	ส่วนที่	 ๑	การรวมกลุ่มเกษตรกร	ส่วนที่	๒	การ

บริหารจัดการ	ส่วนที่	๓	ผลการดำาเนินงาน	ส่วนที่	๔	



๒๐๕

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ฟังการถ่ายทอดโครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกล

การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	วันที่	๒๑	มกราคม	
๒๕๖๒	

การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้	และส่วนที่	๕	

ความยั่งยืนในการดำาเนินการ
	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อองค์กรท้องถ่ิน

และชุมชน	 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียน 

บ้านลานตาบัวในงานวันเด็กเป็นประจำาทุกปี	 จำานวน 

๑๕,๐๐๐	บาท	ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา	ประเพณีบุญ
ทอดเทียนโฮม	วันที่		๔	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ส่งเสริม

และสนับสนุนเด็กนักเรียนโดยนำาโครงการสร้างและ

พัฒนาชาวนารุ่นใหม่	 บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้าน
ลานตาบัว	 เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้	 ความรักและ 

ภาคภูมิใจในอาชีพการทำานา	 ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี	 อีกทั้งได้สืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไว้ 

ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป	 ร่วมกับชุมชนจัดพิธีกุ้มข้าวใหญ่	

ซ่ึงเป็นพิธีทางศาสนาท่ีสำาคัญของหมู่บ้านอีกพิธีกรรมหน่ึง	
ซึ่งจะจัดเป็นประจำาทุกปี	(วันเพ็ญเดือน	๓)

	 การถ่ายทอดความรู้	การดงูาน	แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และนำาไปปฏิบัติของสมาชิก	 ได้มีการจัดคณะกรรมการ											

และสมาชิกเข้าร่วมรับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	 เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์ต่าง	ๆ	นำามา

ถ่ายทอด	 ปฏิบัติและพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	

การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่

สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 วันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	
๒๕๖๒	การพัฒนาเพิ่มศักยภาพ	Smart	Farmer	เป็น	
Smart	Farmer	ต้นแบบ	วันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๖๒	

การสัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ปี	๒๕๖๒	

ระหว่างวันที่	 ๒	 –	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๖๒	 การร่วมรับ

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน
	 การจัดตั้งกองทุน	ระเบียบ	ข้อบังคับ	แต่เดิมใน
การทำากิจกรรมต่าง	ๆ	ของกลุ่มที่ต้องใช้เงินทางสมาชิก 

ของกลุ่มจะช่วยกันบริจาคเพ่ือใช้ในการทำากิจกรรม 
ต่อมากลุ่มได้มีการประชุมปรึกษาหารือถึงข้อจำากัด 

ดังกล่าว	 ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดตั้งกองทุนของกลุ่ม 

โดยระดมทุนจากสมาชิกในกลุ่มจากการจัดกิจกรรม 
จากองค์กรภายนอก	ซึ่งกองทุนฯ	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของ 
กลุ่มฯ	 พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 สร้างขีดความ

สามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์	และบริหารเมล็ดพันธุ์	 

ในส่วนที่เหลือจากการส่งให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 
การพัฒนาทักษะด้านการผลิต	 การตลาด	 รวมถึงการ

ดูแลสถานะทางการเงินของสมาชิกกลุ่ม	มีเงินกู้สำาหรับ

ซื้อปัจจัยการผลิต
	 คณะกรรมการบริหารกองทุน	 คณะกรรมการ
บริหารกองทุน	 ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการ	

กรรมการ	๒	คน	เลขานุการฯ	และเหรัญญิก	

	 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน	ดังต่อ 

ไปนี้



๒๐๖

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

	 ๑)	เงินสดและทรัพย์สินของกลุ่ม	 ที่มาจากหุ้น

ของสมาชิกหุ้นละ	๑,๐๐๐	บาท
	 ๒)	เงินอุดหนุนที่หน่วยงานราชการจัดสรรให้

	 ๓)	เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

	 ๔)	ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สิน

ของกองทุน
	 การบัญชี

	 ๑)	การจัดทำาบัญชี ได้รับการสอนแนะจาก

หน่วยงานราชการ	 (สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กำาแพงเพชร)

	 ๒)	งบแสดงสถานะทางการเงินของกลุ่มผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ ์ข้าวบ้านลานตาบัว	 สำาหรับปีสิ ้นสุด	 ณ 

วันที่	๓๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๓)	การปิดบัญชีจะกระทำาปีละครั้ง	และให้จัดทำา
งบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียด	 ส่งให้สำานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์กำาแพงเพชรเป็นผู้ช่วยสอบบัญชีของ 
กองทุน	

	 ๔)	หลังจากการตรวจสอบบัญชีเสร็จสิ้น	จะนัด
ประชุมกลุ่มเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง	ๆ	แก่สมาชิก

	 จำานวนเงินกองทุน	แหล่งท่ีมา	และการใช้ประโยชน์ 

กองทุน	

	 เงินกองทุน	 ๓,๗๑๙,๕๕๕.๕๖	บาท
	 ทุนของกลุ่ม	 ๒๐๗,๒๒๐.๐๐	บาท
	 ทรัพย์สิน	 ๓๙,๐๖๐.๐๐	บาท

	 -	 เครื่องเสียงไฟฟ้า	 ๒๑,๖๔๐.๐๐	บาท

		 -	 เก้าอี้พลาสติก	(๓๐	ตัว)	๖,๔๒๐.๐๐	บาท

	 บทบาทการมีส่วนร่วมของกลุ่มในการพัฒนา

ชุมชนและสาธารณประโยชน์	พัฒนาหมู่บ้าน	วัด	และ

โรงเรียน														ร่วมเทปูนลานตากข้าว	สนับสนุนเงินจัดทำา 
ห้องน้ำาอาคารประชุมของหมู่บ้าน	จำานวน	๖๐,๐๐๐	บาท 

สนับสนุนเงินจัดทำารั้วบริเวณรอบอาคารประชุมของ 
หมู่บ้าน	จำานวน	๑๐,๐๐๐	บาท	มอบโต๊ะหมู่บูชาให้กับ 

โรงเรียนคลองมดแดง	สาขาป่าคา	จัดทำาโต๊ะรับประทาน 

อาหารสำาหรับเด็กนักเรียนเพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่าคา	ร่วมกิจกรรมการจัดทำาแปลงเรียนรู้และ 

เทพ้ืนคอนกรีตเพ่ือใช้ในการตากข้าวและทำากิจกรรม 
ต่าง	ๆ	ณ	สถานีพัฒนาการเกษตรที ่สูง	ในสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ ์	 พระบรมราชินีนาถ	บ้านป่าคา 

ร่วมกิจกรรมงานอันเชิญฉัตรขึ้นบนยอดศาลา	 และ 
บริจาคเงินทำาบุญ	 ให้แก่วัดป่าพิกุลทอง	 อ.เมือง 

จ.กำาแพงเพชร
	 การลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี	 มีการจัดการดิน 

ตามเทคโนโลยีการผลิตข้าว	 โดยให้สมาชิกกลุ ่มฯ 

เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์กับกรมพัฒนาที่ดิน	

		 -	 เครื่องปริ้นเตอร์	๓,๐๐๐.๐๐	บาท

			 -	 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	๘,๐๐๐.๐๐	บาท
	 หนี้สิน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท



๒๐๗
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ดินให้เหมาะสมกับลักษณะของดิน	พื้นที่ปลูกข้าวของ 

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านลานตาบัวเป็นพื้นที่ 
ที่เหมาะสมสำาหรับการปลูกข้าวอยู่ในระดับชั้นความ

เหมาะสมที่	S	๑	คือ	มีความเหมาะสมสูง	เป็นพื้นที่ 

ท่ีมีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน	 ทำาให้ช่วยลด 

ต้นทุนการผลิตข้าว	 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
มีการปรับพื้นที่นาให้เรียบสม่ำาเสมอ	 เพื่อง่ายต่อการ

บริหารจัดการดิน	น้ำา	และปุ๋ย	

	 การป้องกันกำาจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน	
เลือกใช้พันธ์ุข้าวที่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว

หรือเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่	 มีการปรึกษา 
และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน	รักษาศัตรูธรรมชาติ 

และชะลออาการสร้างภูมิต้านทานของศัตรูข้าว	เช่น 

เลือกใช้สารกำาจัดศัตรูข้าวที่เฉพาะเจาะจง	ใช้สารกำาจัด 
ศัตรูข้าวเฉพาะบริเวณที่พบศัตรูข้าว	ใช้สารชีวภาพใน

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว	เช่น	น้ำาหมัก 
ชีวภาพ	มีการเพาะเชื้อบิวเวอร์เรียและนำามาใช้ป้องกัน

กำาจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล	อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ	อาทิ 
ตัวห้ำา	ตัวเบียน	ให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย 

และขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้เองในธรรมชาติ	สามารถ 

ช่วยลดปริมาณและควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในระดับต่ำา 

สำารวจแปลงผลิตเมล็ดพัน ธ์ุข้าวอย่างสม่ำ าเสมอ 
เกษตรกรมีการจัดการดูแลแปลงพันธุ์ข้าว	 โดยอาศัย 
ข้อมูลสถานการณ์จริงในแปลง	เช่น	การสำารวจดิน	น้ำา	

ต้นข้าว	ศัตรูข้าว	และพิจารณาตัดสินโดยใช้ข้อมูลจาก

สถานการณ์ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

เพื่อการลดใช้ปุ๋ยเคมี	 ลดต้นทุนการผลิต	 พัฒนาดินให้

เหมาะสมต่อการทำาการเกษตร	ปรับปรุงบำารุงดินตาม 
คำาแนะนำาของกรมพัฒนาท่ีดิน	ใช้ปุ๋ยหมักยกระดับปริมาณ 

อินทรียวัตถุ	 ใช้ปุ๋ยคอกปรับปรุงโครงสร้างดิน	 ใช้ปูน

โดโลไมท์เพื่อลดความเป็นกรดของดิน	 ทำาการเกษตร

แบบไม่เผา	๑๐๐%	โดยการไถกลบตอซังข้าวและใช้ 
น้ำาหมัก	พด.	๒	ย่อยสลายตอซังฟางข้าว	ลดการใช้ 

สารเคมี	 ป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูข้าวแบบผสมผสาน	

ถ้าจำาเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลงเป็นทางเลือกสุดท้าย 
จะใช้สารฆ่าแมลงที่มีพิษต่อศัตรูธรรมชาติน้อยที่สุด

	 การป้องกันและรักษาดิน	 ปลูกปอเทืองเป็น 
พืชคลุมดิน	ปลูกถั่วลิสงเป็นพืชหมุนเวียน	สร้างรายได้ 

แล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน	ปรับปรุงดินโดย 

ใช้ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยพืชสด	เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน 
ทำาให้ดินระบายน้ำาและอากาศดีข้ึน	ปลูกพืชแบบวนเกษตร 

หรือไร่นาสวนผสม	 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ภายในกลุ่ม
มักปลูกไม้ยืนต้น	พืชผักสวนครัว	และเลี้ยงสัตว์	ควบคู่กับ

การปลูกข้าวจะช่วยรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน 
และช่วยเก็บความชุ่มชื้นในดิน	 เลือกใช้ประโยชน์จาก 



กลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทานพลังดอนตะโก
อำ�เภอท่�ศ�ล� จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทาน

๒๐๘

จัดตั้งเมื่อ   ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
สม�ชิกแรกตั้ง ๒๒๗ คน
สม�ชิกปัจจุบัน  ๓๑๘ คน  
ประธ�นกลุ่ม  น�ยชวน กลดก�งกั้น
ที่ทำ�ก�รกลุ่ม  ศ�ล�ประจำ�หมู่บ้�น หมู่ที่ ๒ 
    ตำาบลดอนตะโก อำาเภอท่าศาลา
    จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
โทรศัพท์    ๐๘๗ ๘๙๗ ๖๑๕๐



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๒๐๙

ผลง�นดีเด่น
คว�มคิดริเริ่ม
 กลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทานพลังดอนตะโก 
สามารถรวมกลุ่มระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ำาได้ด้วยตนเอง พึ ่งพาตนเองโดยไม่รอ 

งบประมาณจากภาครัฐ โดยการนำาความรู้และภูมิปัญญา
มาระดมความคิดจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ชุมชน 

ตลอดจนประยุกต์ใช้วัสดุในพื้นที่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับปัญหาและสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้น



๒๑๐

คว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร
และการจัดการของสถาบัน
 สมาชิกของกลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทาน

พลังดอนตะโก มีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ชัดเจน 
สามารถปฏิบัติหน้าที่และบทบาทของตนเองอย่างเต็ม

กำาลัง มีการดำาเนินการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ 
ซึ่งสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

สถาบันและการบริหารจัดการน้ำาในพื้นที่ โดยนำาความรู้ 

และภูมิปัญญามาประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น ร่วมกันขุดคลอง

ไส้ไก่ทั่วพื้นที่เกษตร การขุดบ่อน้ำาตื้นกระจายทั่วพื้นที่ 
การใช้ระบบน้ำาหยดในการเพาะปลูกพืชเพื่อลดปริมาณ

น้ำาที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น 



๒๑๑

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

บทบ�ทและก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิก
ต่อสถาบัน
 สมาชิกในสถาบันให้ความสำาคัญและเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำาเนินงานของสถาบัน เช่น ร่วมสำารวจ 

พ้ืนท่ีและการปลูกพืช รวมถึงรูปแบบการส่งน้ำาเพ่ือวางแผน 
การใช้น้ำาและจัดสรรน้ำาให้แก่สมาชิก ภายใต้ระเบียบ
และข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและ 

เป ็นธรรม รวมถึงต ิดตามการดำาเน ินงานและให ้

ความร่วมมือกับกรมชลประทาน โดยมีอาสาสมัคร 

ชลประทานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานพร้อม
ประสานงาน จำานวน ๑ คน ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว

ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางสถาบันมีการใช้ 
Social Media เข้ามาประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook 

Line group ให้ทั่วถึงและกระจายข่าวไปยังบริเวณพื้นที่ 

ข้างเคียง



๒๑๒

คว�มมั่นคงและฐ�นะท�งเศรษฐกิจ
ของสถาบัน
 สถาบันมีที ่ทำาการ ณ ศาลาประจำาหมู ่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ เป็นศูนย์การในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

แก่สมาชิกของสถาบัน และได้ดำาเนินการจัดตั้งกองทุน 

กลุ่มผู้ใช้น้ำา เพื่อดำาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้อง 
รองบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยมีระเบียบการจัดเก็บ 

และควบคุมการใช้จ่ายกองทุนอย่างชัดเจน รัดกุมและ 

โปร่งใส มีการรับจ้างงานบำารุงรักษาของกรมชลประทาน
เพื ่อนำากำาไรส่วนหนึ ่งมาสมทบกองทุน นอกจากนี ้

สถาบันได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดต้ังโครงการเกษตร
แปลงใหญ่ การรวมกลุ ่มแปรรูปและการค้าแบบ  

E-commerce  พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรทำาเกษตร 

อินทรีย์ในทุกขั้นตอนการผลิตและการทำาเกษตรแบบ

ครบวงจรในพื้นที่ของสถาบัน อีกทั้งรวมผลักดันผลผลิต 

ของทางสถาบันให้ได้รับมาตรฐานหรือ GAP เพื่อเพิ่ม 

มูลค่าให้แก่ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกไม้ทางเลือก เช่น 
ไผ่ พริกไทยและผักไฮโดรโปรนิกส์ การรวมกลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนท่องเที่ยวโดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกทั้งมีการจ้างแรงงานสมาชิก 

ด้วยเงินกองทุนกลุ ่มฯ ในสถานกรณ์ฉุกเฉิน เช่น 

สถานการณ์ Covid-19 เพื่อลดการว่างงาน หรือว่า 

จ้างแรงงานซ่อมแซมอาคารกรณีเร่งด่วน



๒๑๓

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ก�รทำ�กิจกรรมด้�นส�ธ�รณประโยชน์
และก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม
 กลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทานพลังดอนตะโก 
เป็นแหล่งเรียนรู้และดำาเนินโครงการพื้นที่นำาร่องร่วม

กับเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพัฒนาอาชีพ
และผลผลิตในเขตพื้นที่จังหวัด ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ 

เป็นสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพทาง

เกษตรกรรม ทั้งนี้ทางสถาบันให้ความสำาคัญในการ 

ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในการเชื่อมความ

สัมพันธ์และก่อให้เกิดความผูกพันทางจิตใจ ซึ่งมีผลต่อ 
ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในสถาบันและส่งต่อ

ภูมิปัญญาแก่คนรุ่นหลัง เช่น การร่วมออกปากดำานา 

ลงแขกเกี ่ยวข้าวด้วยเคียว ตลอดจนร่วมกิจกรรม 

ช่วยเหลือสังคม บ้าน วัด โรงเรียน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความสมดุลในระบบนิเวศ และช่วยดูแล สงวน รักษา

พื้นที่ชลประทานและสาธารณสมบัติในชุมชนเสมือน 

เป็นเจ้าของร่วมกัน



ศูนย์ข้าวชุมชนตำาบลศรีดอนมูล
อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิ

๒๑๔

จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้ึนทะเบียนกับกรมการข้าว

    วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

สมาชิกแรกตั้ง ๓๒ คน

สมาชิกปัจจุบัน ๓๘ คน

ประธานกลุ่ม  นายธนาณุวัฒน์ จันฟอง

ที่ทำาการกลุ่ม เลขที่ ๓๐๓ หมู่ที่ ๙ ตำาบลศรีดอนมูล

    อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์   ๐๘๑ ๐๓๑ ๔๐๗๖



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๒๑๕

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
	 ๑.	การแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุข้าว

คุณภาพดี
	 -	 มีการรวบรวมสมาชิกเ น่ืองจากประสบ

ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

	 -	 เกษตรกรในพื้นที่ หันมาทำาข้าวปลอดภัย 

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี	รักษาสิ่งแวดล้อม
	 -	 ลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มรายได้
	 -	 มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับ

พื้นที่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่	ๆ 	ในการผลิตและ 

การจัดการ



๒๑๖

	 ๒.	การเพิ่ มมูลค่าผลผลิตข้าวทั้ งพัน ธ์ุข้ าว

คุณภาพดีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายใต้รูปแบบ 
ต่าง	ๆ		

	 -	มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	เช่น	ข้าวกล้อง	

ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ	เป็นต้น

	 ๓.	การสร้างเครือข่าย	เชื่อมโยงการตลาด	และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์	ดังนี้

	 	 ๓.๑	สร้างเครือข่ายในการจำาหน่ายเมล็ด

พันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
	 	 	 -	 มีเครือข่ายและเชื่อมโยงกับศูนย์

ข้าวชุมชนในจังหวัดและหน่วยงานราชการในพื้นที่ใน
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

	 	 	 -	 เชื ่อมโยงกับกลุ ่มอาชีพอื ่น	ๆ 	เช่น	

เกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว์ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี	(ผลิตอาหารสัตว์ 
และฟางอัดก้อน)

	 	 	 -	 ให้บริการปุ๋ยพืชสด	ปุ๋ยคอก	น้ำาหมัก
ชีวภาพ	เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว	เครื่องคัด

ทำาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	 และรับอัดฟางข้าวให้
สมาชิกและเกษตรกรในชุมชน

	 	 	 -	 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต

และกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวของชุมชนและให้บริการ

ความรู้	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์	 ปุ๋ยและ 
สารเคมีต่าง	ๆ	แก่คนในชุมชน
	 	 	 -	 เป็นกลุ่มวิถีพอเพียง	 เช่น	 สมาชิก

ปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค	 มีการทำาปุ๋ยชีวภาพ 

สารชีวภัณฑ์	ปุ๋ยหมัก	เพาะเห็ดฟาง	ฯลฯ		

   - มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยน

ระบบการผลิตข้าวคุณภาพดีสู่ระบบการผลิตเกษตร
อินทรีย์ในอนาคต

   - มีการประชาสัมพัน ธ์การใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์ระหว่างกลุ่มเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกร 

รายย่อย

   - มีช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์
และการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวทางออนไลน์

	 	 ๓.๒	การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง	ๆ 	ผ่าน
ช่องทางเพจประจำากลุ่มบนสื่อโซเชียลเฟสบุ๊คให้เป็น 

ที่รู ้จักของบุคคลภายนอกชื่อ	“ศูนย์ข้าวชุมชนตำาบล 

ศรีดอนมูล	อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย”
	 	 ๓.๓	การพัฒนาศู นย์ ข้ า วชุ มชนตำ าบล 
ศรีดอนมูล

   - มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ปี ๒๕๕๗ 



๒๑๗

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
	 ๑.	การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนตำาบล 

ศรีดอนมูล
	 	 -		มีพื้นที่ทั้งหมด	๖๙๙.๗๕	ไร่

	 	 -		ผลิตข้าวขาวดอกมะลิ	๑๐๕	และ	กข	๑๕
	 	 -		พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	๒๓๙	ไร่	

	 	 -		พื้นที่ผลิตข้าวคุณภาพดี	๔๖๐.๗๕	ไร่	

	 ๒.	ผลการดำาเนินงาน
	 	 ๒.๑	การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

	 	 -	 ได้รับการรับรอง	 GAP	 (ข้าวคุณภาพดี)	
จากกรมการข้าว

  - ขอการรับรองการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

ตามหลักการ	GAP	SEED	จากกรมการข้าว
  - มีการจัดทำาระบบควบคุมภายในเพื่อ

ควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกขั้นตอน

  - มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
  - ใช้หลักการ	๓	ต้องทำา	๓	ต้องลด	เพื่อ

ลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

  - มีการคัดเมล็ดพันธุ์แบบประณีต	 โดยการ
คัดรวงและวางรวง	เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์

	 	 ๒.๒	การกระจายเมล็ดพันธุ์มีแผนผลิตและ
กระจายให้สมาชิก



๒๑๘

  - มีแหล่งกระจายพันธุ ์	 ได้แก่	สมาชิก 

เกษตรกรในชมุชนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง	เครอืขา่ย										ศนูยข์า้ว 
ชุมชน	เป็นต้น

	 	 ๒.๓	คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

  - การนำาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับ

พื้นที่	มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ					ในการผลิตและ 
การจัดการ	 เช่น	การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	และ

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร								(รถแทรกเตอร์	รถอดัฟาง 

เครือ่งหยอดขา้วแห้ง	ขนาด			๔			แถว	เครือ่งอบลดความชืน้ 
เมล็ดพันธุ์ข้าว		เครื่องคัดทำาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	 

เครื่องผสมปุ๋ย	เป็นต้น)

  - มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

แต่ละตำาแหน่งอย่างชัดเจน	 เช่น	 ควบคุมการจัดการ
แปลง	 ควบคุมการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ์	 และ 

การบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรของ

ศูนย์ข้าวชุมชน

	 ๓.	การถ่ายทอดเทคโนโลยี
	 	 -	 เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการถ่ายทอด

ความรู ้ด้านต่าง	ๆ 	เพื ่อผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวและข้าว 

คุณภาพดี	
	 	 -	 พัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ให้

กับสมาชิกด้านการผลิตข้าวเพื่อพัฒนาชาวนา	องค์กร 
และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง



๒๑๙

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน

	 ๑.	มีการประกาศกฎเกณฑ์	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ 

และเงื่อนไขของศูนย์ข้าวชุมชนให้สมาชิกทราบ		เพื่อใช ้
เป็นแนวทางในการดำาเนินงานและเป็นข้อตกลงร่วมกับ

คณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน
	 ๒.	มีการ จัดตั้ งคณะกรรมการดำ า เ นินงาน 

ทำาหน้าที่บริหารงานกลุ่ม

	 ๓.	มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะทำางาน

	 ๔.	มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง

	 ๕.	มีการประชุมประจำาปีอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง

	 ๖.	มีการประชุมย่อยเร่ืองการวางแผนการผลิต
และอื่น	ๆ	ประมาณปีละ	๒	ครั้ง

	 ๗.	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจัดทำา
กิจกรรมทุกอย่าง	ๆ	สม่ำาเสมอ
	 ๘.	มี ห น่ ว ย ง า น ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 

เพื่อประสานการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการผลิต 
ด้านวิชาการ	ด้านเงินทุน	และด้านการตลาด

	 ๑.	มีกองทุนหมุนเวียน	 มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุน	และสมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
	 ๒.	มีการกำาหนดกฎระเบียบข้อบังคับการดำาเนิน

กิจการบัญชีและการเงินของศูนย์ข้าวชุมชน	เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

	 ๓.	มีการออมเงินทุกเดือนเพื่อให้มีเ งินออม
หมุนเวียนของสมาชิกและเป็นผู้ถือหุ้นภายในกลุ่ม
	 ๔.	ปัจจุบันมีเงินกองทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม	

จำานวน	๑,๓๓๑,๙๕๓.๖๖	บาท

	 ๕.	มีเงินทุนหมุนเวียน	ได้แก่

	 	 -	 เ งินค่าธรรมเนียมของสมาชิกคนละ 
๑๐๐	บาท

	 	 -	 เงินที่ได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับ

สมาชิก
	 	 -	 เงินที่ได้รับจากการที่ใช้เคร่ืองคัดทำาความ

สะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิกและคนในพื้นที่



๒๒๐

  - เงินจากการใช้เครื่องอัดฟางข้าว

  - เงินจากการทำาปุ๋ยหมักอินทรีย์
  - เงินจากดอกเบี้ยที่สมาชิกกู้ยืมเงิน

	 ๖.	มีทรัพย์สิน	 ได้แก่	 ลานตาก	 เครื่องอบลด 
ความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว	เครื่องคัดทำาความสะอาดเมล็ด 

พันธุ ์ข้าว	 เครื ่องหยอดข้าวแห้ง	 ขนาด	 ๔	 แถว 
รถแทรกเตอร์	รถไถเดินตาม	เครื่องอัดฟาง	เครื่องวัด
ความชื้น	เครื่องเย็บกระสอบ	เครื่องผสมปุ๋ย	เครื่องย่อย 

ปุ๋ยพืชสด	เป็นต้น

	 ๗.	มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสมาชิก

กลุ่มคนละ	๑๐๐	บาท	เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อนำามาใช้ใน 
การบริหารจัดการและการดำาเนินกิจกรรมตา่ง				ๆ 			ภายใน 

กลุ่ม
	 ๘.	เป็นกองทุนให้สมาชิกภายในกลุ่มกู้ยืมไปใช้ใน

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในแต่ละฤดู



๒๒๑

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 ๑.	กิจกรรมสาธารณประโยชน์

	 	 -	 ร่ ว ม เ ป็ น จิ ต อ า ส า พ ร ะ ร า ช ท า น 
เราทำาความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์

	 	 -	 ร่วมกันทำางานสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ	
	 	 -	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

	 	 -	 การทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี	 งานกฐิน 

สามัคคี	และงานบุญในด้านอื่น	ๆ
	 ๒.	กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 	 -	 มีการรวมกลุ่มทำาปุ๋ยหมักอินทรีย์	น้ำาหมัก
ชีวภาพ	 เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย 

เพื่อใช้ในการป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช

  - มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของดิน
  - มีการปลูกปุ๋ยพืชสดสำาหรับปรับปรุง

โครงสร้างดินและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

  - มีการทำาน้ำาหมักผักบุ้งเพื่อกระตุ้นการ

งอกของเมล็ดข้าว	 ล่อข้าวดีด	 วัชพืชในนาข้าวและ 
ย่อยสลายฟางข้าว

  - การใช้น้ำาส้มคลุมเลน	 คุมวัชพืช	 ลดการ

ใช้สารเคมี
  - ลดการเผาฟางโดยการใช้รถอัดฟางและ 

ไถกลบตอซัง	 ช่วยลดปัญหาหมอกควัน	 PM	 ๒.๕																				
อันเป็นผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน



ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ตำาบลหนองห้าง
อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่น ๆ

๒๒๒

จัดตั้ง    เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขึ้นทะเบียนกับ
    กรมการข้าว วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
สมาชิกแรกตั้ง ๑๓๐ คน
สมาชิกปัจจุบัน  ๒๔๐ คน
ประธานกลุ่ม  นางสาวกรียา  สุไชยแสง
ที่ทำาการกลุ่ม  เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยม่วง
    ตำาบลหนองห้าง อำาเภอกุฉินารายณ์
    จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์    ๐๘๗ ๐๙๐ ๓๘๕๙



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๒๒๓

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม

๑.	ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ตำาบลหนองห้าง
ได้ก่อตั้ง	ปี	๒๕๖๐	โดยการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรที่มี 
อาชีพทำานาเป็นหลัก	๑๓๐	ราย	มีพื้นที่	๑,๕๑๙	ไร่	รายได้ 

หลักของเกษตรกรมาจากการขายข้าว	ข้าวจึงเปรียบ
เสมือนชีวิตและลมหายใจของเกษตรกร	คืออนาคตของ

บุตรหลาน	คือค่าใช้จ่ายทุกอย่างในครอบครัว	เมื่อต้อง
เผชิญกับปัญหามากมายทั้งด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น	
ตลอดจนภัยธรรมชาติ	และราคาผลผลิตที่ตกต่ำา	ทำาให้ 

เกิดภาระหน้ีสนิ						รวมไปถึงไมม่อีำานาจในการตอ่รองดา้น 
การตลาด	ดังน้ัน	กลุ่มจึงต้องการท่ีจะยกระดับมาตรฐานข้าว	

ให้เป็นข้าวอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นอาหาร
เพ่ือสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และมีมูลค่าท่ีสูงข้ึน 

ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนปัจจุบันมีสมาชิก 

๒๔๐	ราย	พื้นที่	๒,๙๗๓	ไร่	
๒.	มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ

ของกลุ่ม	(SWOT)	เพื่อกำาหนดทิศทาง	แนวทางพัฒนา

กลุ่มได้อย่างชัดเจน

๓.	เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชาวนาให้มีความ 
สามารถในการผลิตและการตลาดข้าว	โดยเป็นที ่ 

ยอมรับของสมาชิก	 และชุมชน	 ทั้งในเรื่องการบริหาร

และการพัฒนาองค์กร	 เนื ่องจากปัจจุบันสมาชิกมี
จำานวนมากถึง		๒๔๐		ราย	ดังนั้นจึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 

มีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการ	 และดูแลสมาชิกอย่างทั่งถึง	 ให้สามารถผ่าน

มาตรฐานการรับรองและควบคุมคุณภาพการผลิต 

ทุกราย



๒๒๔

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน

๔.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก	มุ่งเน้นให้

สมาชิกมีบทบาทและส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของกลุ่ม														
เพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง	 “ร่วมกันคิด	 ร่วมกันพัฒนา

อาชีพ	หยิบเอาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า”

๕.	การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐ 
ในท้องถิ่น	 และภาคเอกชน	 เพื่อพัฒนาความรู้ความ

สามารถของสมาชิก	โดยเข้าร่วมโครงการต่าง	ๆ	เช่น	
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ล้านไร่	 โครงการ

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์	เป็นต้น	และ 
เขา้ร่วมฝึกอบรม			จากหน่วยงานตา่ง				ๆ				รวมถึงสนับสนุน 

ให้สมาชิกรวมกันขายผลผลิต	 เพื่อสร้างอำานาจต่อรอง
ด้านการตลาด

๖.	สร้างยุวชนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานอาชีพทำานา 
ต่อจากครอบครัวชาวนาอย่างต่อเนื่อง

	 ๑.	การเตรียมการ

	 พ.ศ.			๒๕๔๙			จัดตัง้ชมรมเมตตาธรรมบา้นห้วยมว่ง 

โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศไต้หวันและประเทศ

มาเลเซีย	ปีละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 เพื่อช่วยเหลือค่าการ
ศึกษา	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าฌาปนกิจแก่สมาชิกและ

บุคคลทั่วไป	
	 พ.ศ.		๒๕๕๙		มติคณะกรรมการและสมาชิกชมรม 

ให้มีการรวมกลุ่มพัฒนาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของในหลวง	 รัชกาลที่	 ๙	 เพื่อพัฒนาผลผลิต
ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้น

	 พ.ศ.	๒๕๖๐	จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน	โดยการรวม 
กลุ่มเกษตรกรในตำาบลหนองห้างที่ มีอาชีพทำานา 

เป็นหลัก	จำานวน	๑๓๕	ราย	พื้นที่	๑,๕๑๙	ไร่

	 พ.ศ.	๒๕๖๑	มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น	๑๕๔	ราย	
พื้นที่	๑,๕๘๕	ไร่	สมัครเข้าร่วมโครงการอินทรีย์ล้านไร ่
/โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กับศูนย์

เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

	 พ.ศ.	๒๕๖๒	จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน	และ 

มีสมาชิกเพิ่มเป็น	๑๖๖	ราย	พื้นที่	๑,๗๓๙	ไร่
	 พ.ศ.	๒๕๖๓	มีสมาชิกทั้งหมด	๒๔๐	ราย	พื้นที่	
๒,๙๗๓	ไร่	 ได้ดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	สามารถ

กระจายเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีภายในตำาบลหนองห้าง	

และตำาบลใกล้เคียง



๒๒๕

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

	 ๒.	การจัดทำาแปลงผลิตพันธุ์ข้าว

	 -	 มีการวางแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุ 

ร่วมกันของสมาชิก	โดยแต่ละข้ันตอนจะมีคณะกรรมการ

บริหารจัดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
	 -	 มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ๕	 ชนิด

พันธ์ุ	คือ	กข	๖	(๑,๘๒๕	–	๒,๙๗๓	ไร่/ปี)	ขาวดอกมะลิ	
๑๐๕	(๒๐๕	ไร่/ปี)	กอเดียว	(๒๐๐	ไร่/ปี)	มะลิแดง	(๔๐	

ไร่/ปี)	 และเม็ดฝ้าย	 (๑๐	 ไร่/ปี)	 ซึ่งมีจำานวนสมาชิก	
พื้นที่	และปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้เพิ่ม

ขึ้นต่อเนื่องทุกปี	 โดยปี	๒๕๖๐/๖๑	ผลิตได้	 ๙๐๘	ตัน	

ปี	๒๕๖๑/๖๒	ผลิตได้	๑,๑๘๘	ตัน	และปี	๒๕๖๒/๖๓ 
ผลิตได้	๑,๗๐๘	ตัน

	 -	 สมาชิกร่วมกันลงแขกปักดำา	 และเกี่ยวข้าว 
ช่วยกันในทุกปี	ยังคงรักษารูปแบบแบบพื้นบ้าน	ยังไม่มี

การใช้เครื่องจักรกล	 จึงทำาให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ 

ในทุกด้านโดยเฉพาะรสชาติและความหอมนุ่มของ 

ข้าวการจัดทำาแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี 
(เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์)

	 -	 ต้ังคณะกรรมการตรวจแปลง	เพ่ือควบคุมและ

ตรวจตัดพันธ์ุปนของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

ให้เป็นไปตามมาตรฐานแปลงขยายพันธ์ุของกรมการข้าว
	 -	 กลุ่มทำาการผลิตแบบอินทรีย์	๑๐๐%	สมาชิก

ร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง	สามารถลดต้นทุน	เพิ่ม

ผลผลิต	 และที่สำาคัญสุขภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเอง 
ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นอย่างมาก	

	 ๓.	การตลาด	 กลุ่มมีการสำารวจความต้องการ
เมลด็พนัธ์ุภายในชมุชนและแหลง่อืน่		ๆ			ก่อนเพือ่วางแผน 

ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์	รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้าน

การตลาด	 เพื่อให้สมาชิกรวมกันขายผลผลิต	 เป็นการ
สร้างอำานาจต่อรองด้านการตลาด	โดยในปี	๒๕๖๒/๖๓	

สามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ได้	 ๑,๗๐๘	ตัน 
รวมทั้งมีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว	เป็นข้าวสาร	ข้าวกล้อง	

และขนมไทย	เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
	 ๔.	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	เป็นแหล่งถ่ายทอด 

เทคโนโลยีให้กับสมาชิก	และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับ 

เกษตรกร	หน่วยงานราชการ	และผู้สนใจ	ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	นอกจากนี ้	ยังเป็นแปลงสาธิตใน 
การทำางานวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมือง	(พันธุ์เม็ดฝ้าย)	ของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



๒๒๖

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
	 ๑.	มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม	 กำาหนดภารกิจ
และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ	มีระเบียบข้อบังคับ

ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ตำาบลหนองห้าง	โดยกำาหนด

ให้กรรมการมีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ	 ๒	 ปีหลัง 
จากนั้นจะต้องเลือกกรรมการใหม่เข้ามาบริหาร	 ทั้งนี้

กรรมการคนเดิมไม่สามารถดำารงตำาแหน่งเกิน	๒	วาระ 
ติดต่อกันได้	เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกมีจำานวนมากถึง 

๒๔๐	ราย	พื้นที่ทั้งหมด	๒,๙๗๓	ไร่	ดังนั้นจึงแบ่งเป็น 

๑๓	กลุ ่มย่อย	โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการกลุ ่มย่อย 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการและดูแลสมาชิกอย่างท่ัวถึง	

	 ๒.	จัดประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ
วางแผนงานการผลิตและการตลาดร่วมกัน	 ร่วมกันคิด

ร่วมกันกลั่นกรองทุกเรื่อง	 โดยใช้อำานาจประชาธิปไตย	

ลงคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดความยุติธรรม	และสมาชิก

ทุกคนภายในกลุ่มรับรู้ร่วมกันพัฒนาสร้างอาชีพ	 โดย

กำาหนดให้มีการประชุมทุกวันที่	๘	ของเดือน	และมีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	ปีละ	๑	ครั้ง	ซึ่งต้องเสนอ

งบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่อ

อนุมัติ	ในที่ประชุมใหญ่	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันสิ้นปี

ทางบัญชีด้วย
	 ๓.	การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	 แบ่งเป็น 

เงินปันผลหุ้น	 ๑๕%	 เงินปันผลเงินออมทรัพย์	 ๑๕% 

เงินเฉลี่ยคืนเงินกู้	๑๕%	เงินค่าตอบแทนผู้จัดทำาบัญชี 
๕%	 เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ	 ๑๐%	 เงินทุน 

สำารองกลุ่ม	 ๑๕%	 เงินทุนสวัสดิการและสาธารณกุศล	
๑๐%	เงินค่าวัสดุสำานักงาน	๕%	และค่าใช้จ่ายในการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	๑๐%	

	 ๔.	มุ่งเน้นให้สมาชิกมีบทบาทและส่วนร่วมกับ
ทุกกิจกรรมในการพัฒนากลุ่ม	และหาแนวทางแก้ไข 

ปัญหาต่าง	ๆ 	รวมทั้งสร้างความเป็นเจ้าของกลุ่มร่วมกัน 
ด้วยการระดมหุ้นของสมาชิกทุกคน	 และปันผลกำาไร 

คืนให้สมาชิก	เพื่อตอบแทนความสำาเร็จของกลุ่มในรอบ 
การผลิตต่อปี	

	 	 -	 สมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงาน 

ต่าง	ๆ 	เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก	สำาหรับ 

ช่วยกันพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง	เช่น	การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และปุ๋ยหมักชีวภาพสำาหรับให้บริการสมาชิกกลุ่ม	 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา	 การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

การผลิต เมล็ดพัน ธ์ุข้ าวและข้ าวคุณภาพดีตาม

มาตรฐาน	GAP	และระบบควบคุมภายใน	(ICS)	เป็นต้น



๒๒๗

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน

	 	 -	 ส่งเสริมให้สมาชิกทำากิจกรรมเสริมเพื่อ

เพิ่มรายได้	 ในช่วงรอเพาะปลูก	 และเก็บเกี่ยวผลผลิต	
เช่น	ปลูกผักสวนครัว	สมุนไพร	ไม้ผล	จักสาน	และ 

ทอผ้า	เป็นต้น
	 	 -	 ก ลุ่ ม ไ ด้ ร่ ว ม กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ จ า ก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำาการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพร 
ในท้องถิ่น	และข้าวพื้นเมือง	(พันธุ์เม็ดฝ้าย)	เพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	

	 ๕.	มีหน่วยงานภาครัฐ	 ท้องถิ่น	 และสถาบัน 
การศึกษาให้การสนับสนุน	ปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ 
ดา้นตา่ง			ๆ			เชน่	ศนูยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วกาฬสนิธ์ุ	สถานีพฒันา 

ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	สำานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	

สำานักงานเกษตรอำาเภอกุฉินารายณ์	มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	สำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธ์ุ	และองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองห้าง 
เป็นต้น

	 ๑.	กองทุนหมุนเวียน	 โดยเริ่มแรกระดมหุ้นจาก 

สมาชิก	หุ ้นละ	๑๐	บาท	 เริ ่มต้นรายละ	๕๐	หุ ้น	
สมาชิกผู้ถือหุ้น	๑๔๖	ราย	จำานวน	๒๒,๑๑๐	หุ้น	มูลค่า	

๒๒๑,๑๐๐	บาท	ปัจจุบันมีสมาชิก	๒๔๐	คน	รวมทั้งสิ้น 
๕๑,๘๔๒	 หุ ้น	 มูลค่า	 ๕๑๘,๔๒๐	 บาท	 ซึ ่งมี 

คณะกรรมการบริหารกองทุน	จำานวน	๘	คน	กลุ่มได้ 

กำาหนดบทบาทหน้าที่	 ระเบียบข้อบังคับการบริหาร 
จัดการเงินทุน	และการจัดสรรผลกำาไร

	 ๒.	กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการและผลิตปุ๋ยหมัก	
จำานวน	 ๓๒๐,๑๗๕	 บาท	 สำาหรับผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้งไว้ให้บริการสมาชิก	และจำาหน่าย 

	 ๓.	กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	๑๐,๗๒๕	กิโลกรัม	
คิดเป็นมูลค่า	๒๕๗,๔๐๐	บาท	สำาหรับให้สมาชิกในชุมชน 

ได้กู้ยืมในยามขาดแคลน



๒๒๘

	 ๔.	พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ	มีทั้งหมด	

๒,๙๗๓	ไร่	ผลผลิต	๑,๗๐๘	ตัน	มูลค่า	๓๔,๖๖๕,๐๐๐	
บาท	 สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำาหรับ

ยกระดับมาตรฐานข้าวในตำาบลหนองห้าง	ทั้ง	๙	หมู่บ้าน 

เกษตรกร	๑,๐๑๐	ครัวเรือน	พื้นที่	๑๐,๗๒๗	ไร่	ให้ได ้

มาตรฐานอินทรีย์	 หรือ	 GAP	 จำานวน	 ๕,๓๖๕	 ตัน 
โดยเฉพาะข้าวเหนียว	 กข	๖	 เพื่อพัฒนาสู่การแปรรูป

เป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 และมีมูลค่าที่สูงขึ้น

ร้อยละ	๕๐

	 ๕.	มีอาคารที่ทำาการศูนย์ข้าวชุมชน	โรงปรับปรุง 

คุณภาพ	 –	 คัดบรรจุ	 พร้อมเครื่องคัดทำาความสะอาด
เมล็ดพันธ ุ ์ข ้าว	จำานวน	๓	เครื ่อง	โรงผลิตว ัสด ุ

ปรับปรุงดิน	 นอกจากนี้ยังกำาหนดแผนพัฒนาศูนย์ในป ี

๒๕๖๓/๖๔					ในการสร้างโกดังเก็บรวบรวมผลผลิตข้าว 

อนิทรยี	์	โรงสขีา้วตามมาตรฐาน				GMP		และศนูยจั์ดแสดง 
สินค้า	และโรงอาหาร



๒๒๙

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 ๑.	บทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านหรือ

งานสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ
	 	 -	 นำาเงินปันผลกำาไรของศูนย์ร้อยละ	 ๑๐ 

(ประมาณ	๗๐,๐๐๐	บาทเศษ)	เพื่อทำากิจกรรมสาธารณ 

ประโยชน์และสาธารณกุศล	โดยมอบเป็นทุนเพ่ือการศึกษา	
กองทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	และค่าใช้จ่าย 

ในการพัฒนาหมู่บ้าน	วัด	โรงเรียนในชุมชน	
	 	 -	 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	โดยการฝึกอบรมให้แก่สมาชิก 

และผู้สนใจในชุมชน	รวมท้ังรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในชุมชน

	 	 -	 ส่งเสริมให้สมาชิกและชุมชน	น้อมนำา 
แนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง	(เกษตรผสมผสาน) 

มาใช้ในชีวิตประจำาวัน	โดยมีการปลูกผักสวนครัว	สมุนไพร	
และไม้ผลต่าง	ๆ

	 	 -	 สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ตำาบล

หนองห้าง	 ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ 

ท้องถิ่นอีสาน	“ฮีต	๑๒	คลอง	๑๔”	โดยแต่ละฤดูแต่ละ
เดือนจะมีพิธีปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อหลากหลาย	
	 	 -	 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีใหม่	ๆ	ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	 

การผลิตข้าวอินทรีย์	 รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ธรรมชาติอื่น	ๆ 	แก่กลุ่มเกษตรกรอื่น	ๆ 	และผู้ที่สนใจ																
ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ

	 ๒.	การอ นุรั ก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม

	 	 -	 ทำาการเกษตรอินทรีย์	 จึงลด/เลิกใช้สารเคมี

ป้องกันกำาจัดศัตรูข้าว	และงดการใช้ปุ๋ยเคมี	โดยส่งเสริม 
การผลิตปุ ๋ยอินทรีย์	ปุ ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้งไว้ใช้ 

ภายในกลุ่ม	เพื่อปรับสภาพดิน
	 	 -	 ส่ ง เสริ มการไถกลบตอซั ง เพื่ อ เพิ่ ม

จุลินทรีย์ในดิน	งดการเผาฟาง	ลดมลพิษทางอากาศ

	 	 -	 เป็นอาสาสมัครพิทักษ์	 อุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี 
อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

วิสาหกิจชุมชน

๒๓๐

จัดตั้งเมื่อ  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

สมาชิกแรกตั้ง  ๒๕ ราย 

สมาชิกปัจจุบัน ๔๗๑ ราย 

ประธานกลุ่ม  นายศิวะวัสณ์ ชุณหวณิชย์  

ที่ทำาการกลุ่ม  เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำาบลตะโละ 

    อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์   ๐๘๙ ๒๙๖ ๘๖๙๖ 



สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

๒๓๑

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม

พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำ�บลตะโละ อำ�เภอยะหริ่ง จังหวัด 
ปัตตานี เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของบุคคลท่ีมีความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม และอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทำาให้ไม่มี 

ธนาคารซึ่งเป็นแหล่งทุนเพื่อให้บริการในการแก้ไข 
ปัญหาการประกอบอาชีพ ของคนในชุมชนในปี ๒๕๒๕ 

จึงเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อระดมทุนใน 
การประกอบอาชพีโดยเริม่แรกมีสมาชกิ จำานวน    ๒๕    ราย 

ดำาเนินกิจกรรมด้านการออมเงินและจัดต้ังเป็นกลุ่ม 

ออมทร ัพย ์ เพ ื ่ อการผล ิตบ ้านป ่าศร ีข ึ ้น โดยม ี 
คณะกรรมการบริหาร จำานวน ๑ คณะ และมีสมาชิก 



๒๓๒

จำานวน ๒๕ ราย ลงหุ้นกันทำาให้มีเงินหุ้นครั้งแรก 

๒,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินทุนตั้งต้นในการบริหารจัดการ
กลุ่ม และประกอบอาชีพของสมาชิกกลุ่ม จนกระทั่ง 

ปี ๒๕๔๙ สำานักงานเกษตรอำาเภอ ได้เข้ามาส่งเสริม

การดำาเนินงานกลุ่มและให้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี และได้รับอนุมัติการ
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๙ ตลอดระยะเวลากว่า ๓๘ ปีที่ผ่านมากลุ่มมีการ

บริหารจัดการภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ ขับเคล่ือนโดยคณะกรรมการกลุ่มท่ีเข้มแข็ง 

ส่งต่อกันมาจากรุ ่นสู ่รุ ่น ทำาให้กลุ ่มสามารถดำาเนิน 
กิจการได้อย่างคล่องตัว และมีแบบแผนในการดำาเนิน

กิจการอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จน

ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก จำานวน ๔๗๐ ราย ๑๘๔ ครัวเรือน 

มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ เกิดกลุ่มอาชีพที่กู้เงินออม
ทรัพย์ไปประกอบอาชีพผลิตดอกออกผลขึ้นในชุมชน

มากมาย 



๒๓๓

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
 วิสัยทัศน์ “สถาบันรวมกลุ่ม พัฒนาร่วมใจ บริหาร 

เงินทุน ป่าศรีลุวง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 ๑. มีโครงสร้างคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่
แยกเป็นรายกิจกรรม โดยมีวาระการดำาเนินงานคราว 
ละ ๔ ปี

 ๒. มีการกำาหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  และ 
ยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ต่อกัน  
ความเสียสละต่อส่วนรวม ความรับผิดชอบร่วมกัน 

ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน 

 ๓. มีการประชุมคณะกรรมการในวันที่เก็บเงิน

ออม คอืวนัที ่  ๕  ของทกุเดอืน ประชมุวสิามญั ปลีะ   ๒  ครัง้ 

และสามัญประจำาปี ปีละ ๑ ครั้ง 

 ๔. มีการจัดทำาบัญชีอย่างเป็นระบบ สามารถ

ตรวจสอบและนำาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนในอนาคตได้ 
 ๕. สมาชิกมีการลงหุ้นคนละ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท/

ต่อเดือน เงินทุนสะสม ๓๓,๙๖๓,๔๘๐ บาท สามารถเพิ่ม 

และลดหุ้นได้ในเดือนมกราคมของทุกปี 

 ๖. การจัดสรรผลกำาไรปันผลตามหุ้นสมาชิก 
ร้อยละ ๗๐ ค่าตอบแทนพนักงานและกรรมการบริหาร 

ร้อยละ ๕ เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ ๑๐  ปรับปรุงสำานักงาน

ร้อยละ ๑๐ และบริจาคอื่น ๆ ตามที่กลุ่มเห็นสมควร
ร้อยละ ๕ 

 ๗. การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ได้แก่ มอบทุน 
การศึกษาแก่บุตร ทุนละ ๓๐๐ บาท จำานวนปีละ ๑๐ ทุน 

ค่าฌาปนกิจศพรายละ ๒,๐๐๐ บาท และค่ารักษา 

พยาบาล คืนละ ๒๐๐ บาทไม่เกิน ๑๐ คืนต่อคนต่อปี 
 ๘. กลุ่มมีแผนบริหารความเสี่ยงในการดำาเนิน 

กิจการกลุ่ม โดยได้มีการกำาหนดกฎระเบียบในการขอ 
กู้เงินของสมาชิก เช่น การทำาประกันชีวิตของสมาชิก 

กลุ่มที่ยื่นกู้เงิน ให้สมาชิกกู้ได้ ๒.๕ เท่าของเงินออม 
ต้องมีผู้ค้ำาประกันหรือมากกว่า ๒.๕ เท่าของเงินออม 

ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

  ๙. กลุ่มมีการวิ เคราะห์ศักยภาพตนเอง 

และนำาผลการประเมินไปจัดทำาแผนพัฒนากลุ่มอย่าง 
ต่อเนื่อง



๒๓๔

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
 ๑. สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร

กลุ่ม  
 ๒. สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานกลุ่ม รวมถึงการตรวจสอบการทำางาน 
ของคณะกรรมการผ่านเวทีการประชุมประจำาเดือน 

 ๓. สมาชิกยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการในการ

อยู่ร่วมกัน
 ๔. สมาชิกให้ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรม

ตา่ง  ๆ   ของกลุม่ ดว้ยความเตม็ใจ และมคีวามพร้อมเพรยีง  

เช่น การเข้าประชุม การออมทรัพย์ การบำาเพ็ญกิจกรรม 
สาธารณประโยชน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐ 
และเอกชน

 ๕. สมาชิกมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่

 ๖. สมาชิกมีช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ 

และกลุ่มไลน์
 ๗. มีลูกหลานคนรุ่นใหม่เข้าเป็นสมาชิก และร่วม 

ในกิจกรรมของกลุ่ม

 ๑๐.  มีการประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  สำานักงานเกษตรอำาเภอ สำานักงานพัฒนา 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

 ผลที่เกิดขึ้น

 ๑. แก้ไขปญัหาเงินทนุในการประกอบอาชพี และ 
พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ๒. เป็นแหล่งทุนของการพัฒนาอาชีพคนใน 

ชุมชน ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนต้องการ 
และพัฒนาต่อยอดขายให้คนในและนอกชุมชน ทำาให้

ชุมชนมีรายได้ เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจของชุมชน 
อย่�งต่อเนื่อง

 ๓. คนในชุมชนมีความรักสามัคคี พึ่งพาตนเองได ้

อย่างยั่งยืน และได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง



๒๓๕

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน

 ๑. กิจกรรมมีความหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้กับ 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ๒. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต กระจาย

รายได้ และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิกในชุมชน 

 ๓. กลุ่มมีเงินทุนสะสม ๓๓,๙๖๓,๔๘๐ บาท ราย
ได้เฉลี่ย ๘,๙๒๐,๖๘๘ บาท/ปี สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย  

๓๖,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท/ปี

 ๔. มีการจัดสรรปันผลให้แก่สมาชิกตามหุ้นร้อยละ 

๗๐ ของกำาไรสุทธิ/ปี และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ ๑๐ 
ของกำาไรสุทธิ/ปี ซึ่งกลุ่มมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นทุกปี 

 ๕. มีอาคารท่ีทำาการกลุ่ม จัดซ้ืออุปกรณ์สำานักงาน 

/คอมพิวเตอร์ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑.๕ ล้านบาท (จาก 

ผลกำาไรของกลุ่ม)
 ๖. ลดปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิก ทำาให ้

ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ 

ลดการพึ่งพาภายนอก และสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่�งยั่งยืน



๒๓๖

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 ๑. กลุ่มเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตร

และด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างยั่งยืน  
ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคล
ทั่วไป

 ๒. มีการช่วยเหลือเกื้อกูล และมีส่วนร่วมกันใน 

การทำาประโยชน์ให้ชุมชน ของพี ่น้องชาวไทยพุทธ- 

มุสลิม เช่น การสนับสนุนการจัดงานวันผู ้สูงอายุ 
การจัดงานชักพระ การจัดงานลอยกระทง การให้โอกาส 
ผู้ด้อยโอกาสมาร่วมกิจกรรมในกลุ่ม                                                                                                                                             

 ๓. กลุ่มเป็นศูนย์กลางประสานงานให้ความ 

ช่วยเหลือชุมชน ในด้านข่าวสาร    ข้อมูลราชการต่าง   ๆ  

และด้านความปลอดภัยของชุมชน 

 ๔. สนับสนุนกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตรที่

ไม่ทำาลาย เช่น การหยุดเผา ไถกลบตอซัง และการทำา
น้ำาหมักชีวภาพ 

 สรุปปัจจัยที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ และทำาให้

ชนะการประกวด

 ๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านป่าศรี เกิดจากการความต้องการของชุมชน และ 

การเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการออมทรัพย์ เพื ่อ 

แก้ไขปัญหาชุมชน การต่อยอดอาชีพตนเองและชุมชน
 ๒. กลุ่มมีการดำาเนินกิจการมาอย่างยาวนาน

ร่วม ๓๘ ปี มีความมั่นคง และยั่งยืน แม้ว่าจะเปลี่ยน
คณะกรรมการกลุ่มมาแล้วหลายรุ่น แต่เจตนารมณ์ของ

กลุ่มยังคงแน่วแน่ และยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

กลุ่มมาอย่างเคร่งครัด และมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามา
อย่�งต่อเนื่องเป็นลำ�ดับ 



๒๓๗

สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติิ

 ๓. คนในชุมชนร้อยละ   ๔๑.๔  ครัวเรือน ของจำานวน 

ครัวเรือนทั้งหมดในตำาบลตะโละ เป็นสมาชิกวิสาหกิจ 
ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี และ 

มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสมาชิกทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่ากลุ่มมีความมั่นคง และมีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ซื่อสัตย์ โปร่งใสต่อสมาชิก

 ๔. กลุ ่มมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม เป็นศูนย์รวมของชุมชนในการทำา 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เป็นชุมชนตัวอย่างที่

แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก

 ๕. กลุ่มมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชน เลือกวิธีการผลิตด้านการเกษตร 
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมด้วยการทำา 

เกษตรปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำาลายทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัดในชุมชน เช่น แหล่งน้ำา 
รวมถึงการรักษาความสะอาดของชุมชนด้วยการคัดแยก 

และกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี





สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ



สหกรณ์การเกษตรไชยา จำากัด
อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สหกรณ์การเกษตร

๒๔๐

จัดตั้งเมื่อ  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๗
สมาชิกแรกตั้ง ๖๐๗ คน    
สมาชิกปัจจุบัน สามัญ ๑,๘๑๖ คน  
ประธานกรรมการ นายจักรพรรณ แสงแก้ว
ที่ทำ�ก�รสหกรณ ์ เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๒ ตำาบลเวียง
    อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์    ๐๗๗ ๔๓๑ ๐๗๓
โทรส�ร   ๐๗๗ ๔๓๑ ๗๕๒ 



สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

๒๔๑

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
 สหกรณ์มีสมาชิกส่วนหน่ึงที่มีพื้นที่ทำาการเกษตร
อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน สหกรณ์จึงมีความคิดริเริ่ม 
ในการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนของสมาชิก ด้วยการติดตั้ง 
แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ นำาพลังงานมาใช้กับ 
ปั๊มน้ำาเพื่อให้ได้น้ำามาใช้ทำาการเกษตร และนำาพลังงาน
มาใช้กับหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่าง เป็นการขยายการใช้ 
พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
เพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน สามารถลดค่าใช้จ่าย 



๒๔๒

ด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีบ้านต้นแบบ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน สหกรณ์ได้พัฒนา 
ธุรกิจและปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกตามพฤติกรรม
ของประชาชนในยุคน้ีที่เคยชินกับการใช้สมาร์ทโฟน 
และเริ่มตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น โดย 
เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่สมาชิกทางออนไลน์ 
ในการทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สมาชิก 
สามารถชำาระค่าสินค้าของสหกรณ์ผ่าน QR payment 
ทำาให้สมาชิกทำาธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกสามารถ
ตรวจสอบการทำาธุรกรรมได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสหกรณ์ ด้านการรับฝากเงิน 
สหกรณ์ได้จัดให้มีโครงการออมทรัพย์เปี่ยมสุข โดยมี 
การออมเงิน    ๓   ประเภท คอื เงินออมทรพัย ์เงินออมทรพัย ์
พิเศษ และเงินสัจจะออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
รู้จักบริหารจัดการการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักกระบวนการออมเงิน เป็นการ
สร้างวินัยทางการเงิน ปลูกจิตสำานึกรักการออม ทำาให้
สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้นและสหกรณ์ก็มีทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นด้วย



๒๔๓

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
 สหกรณ์การเกษตรไชยา จำากัด มีคณะกรรมการ
ดำาเนินการ จำานวน ๑๕ คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำานวน 
๑๐ คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำานวน ๓ คน มีปริมาณธุรกิจ 
๒๕๐,๙๗๐,๐๙๒.๑๘ บาท กำาไรสุทธิ ๑๓,๔๒๕,๖๔๔.๑๕ บาท 
เงินปันผล ร้อยละ ๖ เป็นเงิน ๖,๑๗๐,๔๗๒.๙๘ บาท 
และเงินเฉลี ่ยคืนแก่สมาชิก ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน 
๘๕๐,๙๙๒.๒๑ บาท ซ่ึงสหกรณ์มีการจัดทำาแผนงานหลัก
และแผนกลยุทธ์ มีการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
ระบบสหกรณ์ให้แก่สมาชิกอย่างครบถ้วนสม่ำาเสมอ 
มีการกำาหนดโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ 
รวมทั้งมีการมอบหมายหน้าที่/ความรับผิดชอบแก่ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีการรายงานการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่ประจำาปีและ 

ต่อคณะกรรมการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือน 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ 
สหกรณ์และหรือด้านอื ่น ๆ ให้สมาชิกและบุคคล
ภายนอกได้รับรู้ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีผล 
การประเมินการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี



๒๔๔

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน
 ผลการดำาเนินงาน ๓ ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความ 
มั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี มีทุนดำาเนินงาน 
๓๔๗,๑๔๖,๐๙๔.๒๔ บาท ทุนเรือนหุ้น ๑๐๘,๔๔๗,๖๒๐ 
บาท ทุนสำารอง ๒๘,๖๐๐,๘๓๔.๙๗ บาท โดยมีกำาไร
สุทธิ ทุนเรือนหุ้น และทุนสำารอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันหลายปี ทำาให้อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์
เพิ่มขึ้นทุกปี ในส่วนของลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นสามารถ
ชำาระหนี้ได้ตามกำาหนดในอัตราที่สูงขึ้น อัตราส่วนหนี้สิน 
ต่อทุนมีแนวโน้มลดลง และมีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
 สมาชิกสหกรณ์ กรรมการดำาเนินการ ฝ่ายจัดการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานของสหกรณ์ผ่านการเข้าร่วมประชุม 
การร่วมทำาธุรกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ที ่สหกรณ์ 
จัดทำาขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ดังนี้ 
สมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่เฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๔๔ 
กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยร้อยละ 
๑๐๐ สมาชิกเข้าประชุมกลุ ่มเฉลี ่ยร้อยละ ๙๖.๐๕ 
คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอื่นเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 
๑๐๐ สมาชกิร่วมทำาธุรกิจกับสหกรณ์เฉลีย่ร้อยละ ๙๕.๓๐ 
และสมาชิกร่วมทำากิจกรรมอื่น ๆ ของสหกรณ์เฉลี่ย 
๗๕.๔๙ 



๒๔๕

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ (ให้แก่สมาชิก/
ครอบครัวสมาชิก กรรมการและพนักงาน) สหกรณ์จัด 
สวัสดิการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับสมาชิกและครอบครัว 
สร้างขวัญกำาลังใจในการทำางานให้แก่บุคลากรของ
สหกรณ์ ได้แก่ สวัสดิการทุนการศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน 
สวัสดิการมอบเงินสงเคราะห์ศพ มอบหน้ากากอนามัย 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุ สวัสดิการประกันชีวิต และสวัสดิการฝึก
อาชีพ

ภัยธรรมชาติ ด้านการแสดงถึงความจงรักภักดี และ
ด้านอื่น ๆ  เพื่อสังคมชุมชน ได้แก่ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า
สหกรณ์  บริจาคเงิน ร่วมทำาบญุทอดกฐนิ งานบญุประจำาป ี 
วันสาร์ทไทย ถวายเทียนพรรษา มอบทุนการศึกษา
แก่พระภิกษุ สามเณร มอบเงินสมทบการแข่งขันกีฬา 
สนับสนุนโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียน 
มอบของขวัญวันเด็ก สนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่มูลนิธิ ร่วม 
บริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทำาแนว 
ป้องกันไฟป่า สมทบทุนช่วยทำาฝายน้ำาล้น ร่วมกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และสหกรณ์มอบสิ่งของ 
ตู้ปันสุข
 กิจกรรมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม สหกรณ์ได้ทำากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน ์
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการประหยัดพลังงาน โดยปิดแอร์ ปิดไฟฟ้าตอนพัก 
กลางวันและก่อนเลิกงาน ด้านการบำาบัดและฟื ้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ปลูกป่าทดแทน 
ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำาธรรมชาติ ด้านการนำากลับ
มาใช้ซ้ำา นำากระดาษมาใช้ซ้ำาทั้งสองหน้า คัดแยกขยะ  
ด้านการลดใช้สารเคมีหรือใช้สิ ่งอื ่นทดแทน โดยใช้ 
ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ใช้ถุงผ้า สมุนไพรแห้งแก้กลิ่นอับ 
แขวนไว้ในห้องน้ ำา ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม 
แหล่งน้ำาและชุมชน สหกรณ์ได้บริจาคตัวกรองดักไขมัน
ให้โรงเรียนเพื่อไม่เกิดปัญหาน้ำาเน่าเสีย และด้านอื่น ๆ 
ได้แก่ ปลูกผักปลอดสารพิษ

 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ
ชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก) สหกรณ์ได้จัดสรร
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
และวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านการ 
รักษาพยาบาล ด้านการช่วยเหลือและป้องกันบรรเทา 



สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำากัด
อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สหกรณ์โคนม

๒๔๖

จัดตั้งเมื่อ   วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
สมาชิกแรกตั้ง  ๑๒๓ คน    
สมาชิกปัจจุบัน  ๔๐๐ คน
ประธานกรรมการ นายเมทวี แดงสกล
ที่ทำ�ก�รสหกรณ ์ เลขที่ ๕๐๐ หมู่ที่ ๙
     ถนนลพบุรี–วังม่วง 
     ตำาบลพัฒนานิคม อำาเภอพัฒนานิคม
     จังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์    ๐๓๖ ๖๘๐ ๖๖๓ 



สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

๒๔๗

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
 สหกรณ์ประสบปัญหาเรื่องการถูกตัดราคา
เนื่องจากคุณภาพน้ำานมดิบยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยปัจจัย 
ที่ทำาให้ได้ผลผลิตปริมาณน้อยและไม่มีคุณภาพ คือ โค 
ของสมาชิกมีอายุมากหรือเกิดการเจ็บป่วย การถูกตัด 
ราคาการรับซื้อ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของสมาชิก 
สูงข้ึน สหกรณ์จึงเกิดแนวความคิดในการช่วยเหลือสมาชิก 
โดยจัดทำาโครงการโคทดแทนข้ึน เพ่ือเปล่ียนโคท่ีมีปัญหา
ดังกล่าวออกจากฟาร์ม ซื้อโคสาวท้องเข้าฟาร์ม ทดแทน
ให้กับสมาชิก ในหนึ่งปีบัญชีสมาชิกสามารถเข้าร่วม 
โครงการโคทดแทนได้ฟาร์มละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่จำากัดจำานวนโค โดยโคที่มีปัญหาหนึ่งตัวสามารถ 



๒๔๘

เปล่ียนโคสาวท้องหน่ึงตัว ซ่ึงเม่ือสมาชิกเลือกโคสาวท้อง 
และทราบมูลค่าแล้ว สมาชิกขายโคที่มีปัญหาได้มูลค่า 
เท่าไหร่ ส่วนต่างท่ีจะต้องเพ่ิมเป็นวงเงินท่ีเข้าในโครงการ
ของสมาชิกแต่ละราย ช่วยให้สมาชิกลดต้นทุนในการผลิต 
ลดการสูญเสียเนื่องจากโคให้ผลผลิตต่ำา คุณภาพน้ำานม
ดิบเพิ่มขึ้น ขายได้ราคาที่สูงขึ้น สมาชิกและสหกรณ์ 
มีรายได้จากการขายน้ำานมดิบเพิ่มขึ้น และสหกรณ์ยังได้
ริเริ่มโครงการ โค ๕ ตัว เพิ่มโค เพิ่มนม เนื่องจากสมาชิก
ส่วนใหญ่ของสหกรณ์เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ที่มีจำานวนโค
รีดไม่เกิน ๑๐ ตัว ปริมาณน้ำานมดิบไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
ต่อวัน ซึ่งสมาชิกยังไม่มีเงินทุนในการพัฒนากิจการและ 
การขยายฟาร์ม สหกรณ์จึงดำาเนินโครงการโค ๕ ตัว 
เพิ่มโค เพิ่มนม เพื่อช่วยให้สมาชิกขยายขนาดฟาร์ม  

โดยการซื้อโคนมสาวท้องเพิ่มให้กับสมาชิก จำานวน ๕ ตัว 
วงเงินขอกู้รายละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สามารถเพิ่ม
รายได้ให้กับสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป  สมาชิกสามารถผ่อนชำาระได้โดยไม่กระทบกับ
รายได้ที่มีอยู่  ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพน้ำานมดิบ 
เพื่อการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำานมดิบของฟาร์มสมาชิก
ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานกำาหนดในเร่ืองค่าจุลินทรีย์ 
สหกรณ์ได้ตรวจคุณภาพน้ำานมดิบตามหลักเกณฑ์ ซึ่งใช้
ข้อมูลจากแผนกการควบคุมคุณภาพของสหกรณ์และ
กรมปศุสัตว์ หากสมาชิกรายใดมีคุณภาพน้ำานมดิบต่ำากว่า 
เกณฑ์ที่กำาหนด สหกรณ์มีทีมพัฒนาคุณภาพน้ำานมดิบ
บูรณาการ ใช้พนักงานน้ำานมดิบ จำานวน ๑๙ คน แบ่งเป็น 
๓ - ๔ ทีม/วัน และเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมเข้าไปแนะนำา 



๒๔๙

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำากัด 
มีคณะกรรมการดำาเนินการ จำานวน ๑๑ คน ฝ่ายจัดการ 
ของสหกรณ์ จำานวน ๔๓ คน มีปริมาณธุรกิจ 
๖๔๗,๔๖๙,๙๖๐.๕๗ บาท กำาไรสุทธิ ๑๖,๖๙๖,๔๗๗.๒๘ 
บาท เงินปันผล เป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท และ 
เง ินเฉลี ่ยค ืนแก่สมาชิกตามส่วนธุรก ิจ เป็นเง ิน 
๑๑,๔๐๘,๓๐๐ บาท สหกรณ์มีการจัดทำาแผนงานหลัก
และแผนกลยุทธ์ มีการนำาแผนไปถือใช้/ปฏิบัติ มีการ 
ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน จัดให้มีการ
ศึกษาอบรมให้ความรู้ตามแผนปฏิบัติงานประจำาปี 
แก่สมาชิก มีการแบ่งส่วนงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าท่ี จัดสำารวจความต้องการ
ของสมาชิกเพื่อนำามาวางแผนโครงการและปรับปรุง
การให้บริการ และมีผลการประเมินการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับดีมากช่วยเหลือสมาชิกที่มีผลคุณภาพน้ำานมดิบต่ำา สหกรณ์จะ 

ดูแลอย่างเข้มงวด หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำา
และส่งผลให้คุณภาพน้ำานมดิบต่ำา สหกรณ์จะดำาเนิน 
การปฏิเสธการรับซื้อ จนกว่าสมาชิกจะพัฒนาคุณภาพ
น้ำานมดิบให้ดีขึ้น โครงการนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเชื้อ 
จุลินทรีย์ในน้ำานมดิบของสมาชิกได้ ทำาให้น้ำานมดิบท่ีผลิต 
มีความสะอาด สมาชิกสามารถขายน้ำานมดิบท่ีมีคุณภาพ
ได้ราคาสูงข้ึน สหกรณ์สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอก
ได้ 



๒๕๐

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
 สมาชิกสหกรณ์ กรรมการดำาเนินการ ฝ่ายจัดการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานของสหกรณ์ผ่านการเข้าร่วมประชุม 
การร่วมทำาธุรกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ที ่สหกรณ์ 
จัดทำาขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ดังนี้ 
สมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่เฉลี่ยร้อยละ ๖๙.๗๙ 
กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยร้อยละ 
๙๗.๐๖ สมาชิกเข้าประชุมกลุ่มเฉลี่ยร้อยละ ๖๔.๘๖ 
คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอื่นเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 
๙๙.๔๗ สมาชิกร่วมทำาธุรกิจกับสหกรณ์เฉลี่ยร้อยละ 
๘๓.๘๗ และสมาชิกร่วมทำากิจกรรมอื่น ๆ ของสหกรณ์
เฉลี่ย ๗๔.๘๗ 

 ผลการดำาเนินงาน ๓ ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความ
มั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี สามารถช่วยเหลือ 
สมาชิกให้มีรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื ่อง ในปีบัญชีล่าสุด มีทุนดำาเนินงาน 
๑๕๐,๖๖๖,๘๐๔.๒๐ บาท ทุนเรือนหุ้น ๓๖,๖๓๘,๓๔๐ บาท 
 ทุนสำารอง ๒๓,๐๗๖,๓๙๔.๓๒ บาท สหกรณ์มีทุนสำารอง 
เพิ่มขึ้นทุกปี ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นสามารถชำาระหนี้ได้ 
ตามกำาหนด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีการเปลี่ยนแปลง 
ในระดับที่ลดลง และอัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



๒๕๑

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ (ให้แก่สมาชิก 
/ครอบครัวสมาชิก กรรมการและพนักงาน) สหกรณ์ 
จัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกและ
ครอบครัว สร้างขวัญกำาลังใจในการทำางานให้แก่ 
บุคลากรของสหกรณ์ ได้แก่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือ 
การศึกษาบุตร ทุนเรียนดีบุตรสมาชิก สวัสดิการสมาชิก 
ประสบภัยลมพายุพัดฟาร์มพังเสียหาย สวัสดิการช่วย
เหลือสมาชิกท่ีโคในฟาร์มป่วยเป็นโรคปากและเท้าเป่ือย 
สมาชิกประสบอัคคีภัย สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปี 
สวัสดิการประกันชีวิต และสวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย ให้แก่สมาชิก 
 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ
ชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก) สหกรณ์ได้จัดสรร
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
และวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านการ 
รักษาพยาบาล ด้านการช่วยเหลือและป้องกันบรรเทา
ภัยธรรมชาติ ด้านการแสดงถึงความจงรักภักดี และ
ด้านอื่น ๆ  เพื่อสังคมชุมชน ได้แก่ บริจาคเงินทำาบุญทอด
ผ้าป่า กฐินสามัคคี ร่วมจัดหาของขวัญให้กับวัดพัฒนา 
ธรรมาราม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเงินให้กับวัด
พระบาทน้ำาพุ กิจกรรม ๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 
งานวันเด็กแห่งชาติ มอบเงินสนับสนุนการเรียนให้กับ 
เด็กพิการ บริจาคเงินช่วยงานกาชาดจังหวัดลพบุรี 

ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ช่วยเหลือ
บรรเทาภัยธรรมชาติโดยสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
บริจาคเงินและมอบสิ่งของที่จำาเป็น และด้านการแสดง
ถึงความจงรักภักดี สหกรณ์ได้จัดนิทรรศการ “ศาสตร์
พระราชาอาชีพพระราชทาน (โคนม) งานด้านปศุสัตว์”
 กิจกรรมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม สหกรณ์ได้ทำากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ด้านการประหยัด สหกรณ์กำาหนดเวลา เปิด – ปิด 
เครื่องผลิตน้ำาเย็น ควบคุมการใช้น้ำาในกระบวนการผลิต 
ด้านการบำาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดบ่อบำาบัดน้ำาเสีย การจัดทำา
บ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลโค ด้านการนำากลับมาใช้ซ้ำา 
ได้แก่ การนำาถุงอาหารโคนมกลับมาใช้ซ้ำา การคัดแยก
ถุงพลาสติกสาน สามารถขายได้ใบละ ๒ – ๕ บาท  
ไดเ้ดอืนละไมต่่ำากวา่  ๕๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐  บาท ดา้นการลด 
ใช้สารเคมีหรือใช้สิ่งอื่นทดแทน โดยการลดความเข้มข้น
การใช้กรดไนตริก ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน 
สหกรณ์ได้ร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชน เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 
และปลูกต้นแคกินได้ให้ร่มเงาตลอดแนวถนนชุมชน 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำากัด
อำาเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์ออมทรัพย์

๒๕๒

จัดตั้งเมื่อ   ๒๗  มกราคม  ๒๕๓๖
สมาชิกแรกตั้ง     ๓๗๕ คน
สมาชิกปัจจุบัน    ๑,๔๘๘ คน
ประธานกรรมการ นายประจวบ รามณีย์
ที่ทำ�ก�รสหกรณ์  เลขที่ ๑๔๙/๖-๗ 
     ถนนไชยบุรี ตำาบลคูหาสวรรค์ 
     อำาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
โทรศัพท์    ๐๗ ๔๖๑ ๖๑๖๗
โทรส�ร    ๐๗ ๔๖๑ ๖๑๖๗ 



สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

๒๕๓

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
	 สหกรณ์แห่งน้ีมีความคิดริเร่ิมเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาสหกรณ์ให้มีความทันสมัย	มีการนำาเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานสหกรณ์	สหกรณ์ได้ให ้
บริการสมาชิกด้านเงินฝาก/สินเชื่อผ่านตู้	 ATM	 การ
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร		พิมพ์ใบเสร็จผ่านเว็บไซต์สหกรณ ์
มีไลน์กลุ่ม	และ	Facebook	ในส่วน	Line	OA	สามารถ
ฝาก	-	ถอน	ดูข้อมูลส่วนตัวสมาชิกได้	สหกรณ์นำา 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่สมาชิก	ลดค่าใช้จ่าย	และประหยัดเวลาใน 
การที่สมาชิกต้องมาติดต่อที่สหกรณ์	สหกรณ์มีการจัด 
สหกรณ์เคลื่อนที่เพื่ออำานวยความสะดวกให้สมาชิก 



๒๕๔

ในการทำาธุรกรรม	ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสหกรณ์ให้ 
สมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย	ส่งเสริมให้สมาชิกมีการระดมทุน 
ให้ความรู้	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงานของสหกรณ์	 ในปัจจุบันสหกรณ์บริหาร
จัดการสินเชื่อเพื่อให้เกิดปัญหาหนี้เสีย	 (NPL)	 ให้น้อย
ที่สุด	สหกรณ์คำานึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
เป็นสำาคัญและใช้ข้อมูลหลาย	ๆ	ด้านในการประกอบ
การพิจารณา	ทั้งยังตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านเว็บไซต ์
ราชกิจจานุเบกษา	 เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สหกรณ์และสมาชิก	 สหกรณ์ได้กำาหนดระเบียบเงินกู้ไว้ 

อย่างรอบคอบ	และชัดเจน	โดยนำาหลักวิเคราะห์สินเชื่อ	
๕C	คือ	๑.	Character	(ความน่าเชื่อถือ)	๒.	Capacity	
(ความสามารถในการชำาระหนี้)	 ๓.	 Capital	 (ทุนที่จะ
นำามาลง)	๔.	Collateral	(หลักประกัน)	๕.	Condition	
(เงื่อนไข)	มาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ	เพื่อไม่ก่อ 
ให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และสมาชิกจนทำาให้
สหกรณ์มีกิจการที่มั่นคงและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
สหกรณ์	



๒๕๕

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน
	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง	 จำากัด	 มี 
คณะกรรมการดำาเนินการ	จำานวน	๑๓	คน	มีเจ้าหน้าที ่
สหกรณ์	 จำานวน	 ๖	 คน	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 จำานวน 
๒	คน	และที่ปรึกษาสหกรณ์	จำานวน	๕	คน	มีการบริหาร 
จัดการสหกรณ์บริการแก่สมาชิก	มีปริมาณธุรกิจ 
๗๓๑,๘๕๗,๗๖๐.๗๒		บาท	และ	ม ีก ำ าไรส ุทธ ิ 
๔๓,๘๙๓,๔๒๑.๐๓	บาท	เงินปันผล	๒๘,๓๓๐,๘๕๗.๙๐ 
บาท	และเงินเฉลี่ยคืน	๕,๖๓๘,๔๓๗.๔๗	บาท	ในรอบปี 
บัญชีล่าสุดได้รับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับดีมาก

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง	จำากัด	
เน้นการสร้างจิตสำานึกการมีส่วนร่วมโดยผ่านการ
ประชุมซึ่งมีค่าเฉลี่ย	๓	ปี	ดังนี้	ประชุมใหญ่เฉลี่ยร้อย
ละ	๘๕.๒๔	ประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยร้อยละ	๙๐.๓๓ 
คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอื่นเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 
ร้อยละ	๙๒.๑๖	ค่าเฉลี่ยของสมาชิกที่ฝากเงินในสหกรณ ์
เฉล่ีย	๙๕.๐๙	ค่าเฉล่ียของสมาชิกร่วมทำาธุรกิจกับสหกรณ์
ร้อยละ	 ๙๗.๖๑	 นอกจากนี ้สมาชิกยังมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง	ๆ	กับสหกรณ์เฉลี่ยร้อยละ	๒๔.๐๒



๒๕๖

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน
	 ผลการดำาเนินงาน	๓	ปีที่ผ่านมา	สหกรณ์มีความ 
ม่ันคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี	สามารถดำาเนินงานและ 
ประสบความสำาเร็จสหกรณ์มีทุนของสหกรณ์	ทุนสำารองและ 
กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี	อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีการ 
เปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น	 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	
และอัตราการเติบโตของหนี ้	มีการเปลี ่ยนแปลงใน 
ระดับท่ีต่ำาลง	มีทุนดำาเนินงาน				๑,๐๓๑,๑๐๙,๔๐๘.๓๒		บาท 
ทุนเรือนหุ ้น	๕๒๘,๑๔๐,๔๔๐.๐๐	บาท	ทุนสำารอง 
๓๒,๗๖๐,๖๑๒.๓๒	บาท	ปริมาณธุรกิจ	๗๓๑,๘๕๗,๗๖๐.๗๒	
บาท



๒๕๗

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 การทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิก	
ครอบครัวสมาชิก	 กรรมการและพนักงาน	 ได้แก่	
สวสัดกิารทนุการศกึษาปกติ	สวสัดิการการฝึกอบรมเปน็ 
คณะและเป็นรายบุคคล	 สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ
สมาชิกและครอบครัวสมาชิก	 สวัสดิการสงเคราะห์
ภัยพิบัติ	 สวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำาหรับ
สมาชิก	กรรมการ	และพนักงาน	สวัสดิการเครื่องแบบ 
กรรมการและพนักงาน	สวสัดิการเกษียณอาย	ุสวสัดิการ 
เพื่อการดำารงชีพของสมาชิก
	 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมให้แก่ 
บุคคลและชุมชนภายนอก	 ได้แก่	 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน 
อื่นเพื่อร่วมทำาบุญทอดกฐิน/ทอดผ้าป่าสามัคคี		มอบทุน 
การศึกษา	สมทบเงินสร้างอาคารเรียนสหกรณ์		กิจกรรม 
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานนอื่น	 ๆ	 เกี่ยวกับการ
จัดงานกีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์แห่งชาติ		กิจกรรมสมทบ 
เงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์	 ต่อเติม	 ปรับปรุง
อาคาร	แก่โรงพยาบาลประจำาอำาเภอ	โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพในจังหวัดพัทลุงและโรงพยาบาลต่าง	ๆ	บริจาค
เงินในการจัดกิจกรรม	To	be	number	one	กิจกรรม
สมทบเงินบริจาคช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ	
	 กิจกรรมอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	ได้แก่		กิจกรรมการประหยัดเกี่ยวกับการใช้ 
ไฟฟา้	และน้ำาประปา		กิจกรรมลดการใชก้ระดาษ		กิจกรรม 

ลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์	 กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 กิจกรรมแนะนำาและ
รณรงค์ให้สมาชิกปลูกต้นไม้เพื่อการใช้สอยในที่ดินของ
ตนเอง		กิจกรรมการใช้กระดาษสองหน้า	กิจกรรมแยก
ขยะหรือสิ่งของเหลือใช้	กิจกรรมแนะนำาและรณรงค์ให้
สมาชิกใช้ปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ทำาการเกษตรของตนเอง	
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำาในโอกาสวันสำาคัญกับจังหวัด
พัทลุง	กิจกรรมการดำาเนินชีวิตประจำาวันต้องปราศจาก
การใช้โฟม	กิจกรรมลดการใช้แก้วเพื่อการดื่มน้ำาที่ทำา 
ด้วยกระดาษ		กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
และสถานที่กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสำานักงาน	



ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำากัด
อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สหกรณ์ร้านค้า

๒๕๘

จัดตั้งเมื่อ      ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕  
สมาชิกแรกตั้ง   ๘๑ คน
สมาชิกปัจจุบัน   ๕๘๐ คน
ประธานกรรมการ นายแพทย์ภูริ สุเมธนภิส
ที่ทำาการสหกรณ์  เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑
     ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน
     ตำาบลบ้านแพ้ว อำาเภอบ้านแพ้ว 
     จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท ์    ๐๓๔ ๔๘๓ ๑๘๙, ๐๓๔ ๔๑๙ ๕๕๔     
โทรสาร    ๐๓๔ ๔๘๓ ๑๘๙



สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

๒๕๙

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
	 สหกรณ์แห่งน้ีมีความคิดริเร่ิมเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนากิจการของสหกรณ์	 มีดำาเนินการปรับปรุง
พื้นที่ร้านเพื่อเพิ่มวางสินค้าและจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ
เป็นหมวดหมู่	 ปรับปรุงพื้นที่หน้าร้านให้สมาชิกสหกรณ์
มาจำาหน่ายอาหาร	และปรับปรุงเอกลักษณ์ของสหกรณ์ 
โดยจำาหน่ายอาหารทางการแพทย	์รวมทัง้วสัดเุครือ่งมอื 
อุปกรณ์ทางการแพทย์	มีการปรับปรุงด้านการให้บริการ 
ในร้านค้า	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดี	
ให้เป็นที่พึงพอใจในการมาใช้บริการ	จากการปรับปรุงใน 
ด้านต่าง	ๆ 	ทำาให้สหกรณ์มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น	และ



๒๖๐

สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการฝากขายสินค้า	สหกรณ์
มีจัดฐานข้อมูลสมาชิกเชื่อมต่อ	Line	และ	Facebook	 
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง	ๆ 	และได้มีการใช้ระบบ 
บาร์โค้ดในการซื้อสินค้า	 ที่จะช่วยในการลดขั้นตอน
การซื้อสินค้าและบริการต่าง	ๆ 	ของสมาชิก	จากเดิมใช้ 
วิธีแจ้งเลขสมาชิก	ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการค้นห้าข้อมูล 
จึงริเริ ่มนำา	ระบบบาร์โค้ด	เพื่อให้สมาชิกได้รับความ
สะดวกและรวดเร็วในการซื้อสินค้าของสหกรณ์	ทำาให้
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี	ทั้งนี้สหกรณ ์

ยังได้เล็งเห็นการลดความเสี่ยงจากการถือเงินสด 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	 และเพ่ือตอบสนอง 
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแผนอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพื่ออำานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการชำาระเงินสดของสมาชิก	 โดยการใช้	QR	Code	
ในการชำาระสินค้า	และสหกรณ์สามารถให้บริการได้ 
อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ลดข้อผิดพลาดในการทอนเงิน	
จากการโครงการดังกล่าว	 สมาชิกได้รับผลประโยชน์
จากโครงการมากกว่าร้อยละ	๘๐



๒๖๑

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน

	 ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	
จำากัด	 มีคณะกรรมการดำาเนินการ	 จำานวน	 ๙	 คน	 
มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์	จำานวน	๑๔	คน	ผู้ตรวจสอบกิจการ	
จำานวน	๑	คน	และที่ปรึกษาสหกรณ์	 จำานวน	๑	คน	 
มีการบ ริหาร จัดการสหกรณ์บริ การแ ก่สมาชิ ก 
มีปริมาณธุรกิจ	๓๓,๐๑๓,๙๘๐.๙๐	บาท	และมีกำาไรสุทธิ 
๒,๘๕๐,๒๗๗.๓๙	บาท	เงินปันผล	๙๐๔,๖๕๒.๐๐	บาท	
และเงินเฉลี่ยคืน	๕๒๖,๗๖๓.๐๐	บาท	ในรอบปีบัญช ี
ล่าสุดได้รับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับดี

	 รา้นสหกรณพ์นักงานโรงพยาบาลบ้านแพว้			จำากัด	
สมาชิกมีส่วนร่วมโดยผ่านการประชุมซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
๓	ปี	ดังนี้	ประชุมใหญ่เฉลี่ยร้อยละ	๗๘.๙๓	ประชุมคณะ
กรรมการเฉลี่ยร้อยละ	 ๗๕.๙๓	 ค่าเฉลี่ยของสมาชิก 
ร่วมทำาธุรกิจกับสหกรณ์ร้อยละ	 ๙๓.๑๓	 นอกจากนี้ 
สมาชิกยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ 	กับสหกรณ์เฉลี่ย 
ร้อยละ	๔๘.๑๒



๒๖๒

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ผลการดำาเนินงาน	๓	ปีที่ผ่านมา	สหกรณ์มีความ 

มั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี	สามารถดำาเนินงาน 
และประสบความสำาเร็จสหกรณ์มีทุนของสหกรณ์	
ทุนสำารองเพิ่มขึ้นทุกปี	อัตราส่วนทุนสำารองต่อสินทรัพย์	
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ 
สูงขึ้น	มีทุนดำาเนินงาน	๒๐,๙๓๘,๐๙๑.๓๑	บาท	ทุนเรือน 
หุ้น	๙,๑๖๑,๑๐๐.๐๐	บาท	ทุนสำารอง	๕,๒๘๗,๘๙๘.๔๕	บาท	
ปริมาณธุรกิจ	๓๓,๐๑๓,๙๘๐.๙๐	บาท

	 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิก/
ครอบครัวสมาชิก	กรรมการและพนักงาน	สหกรณ์จะ
เน้นการจัดสวสัดกิารทีห่ลากหลาย			ไดแ้ก่			สวสัดกิารมอบ 
ทุนบุตรสมาชิก	 ค่าเล่าเรียนบุตร	 สวัสดิการช่วยเหลือ
ค่าทำาศพสมาชิกและญาติสายตรง	 สวัสดิการรักษา
พยาบาลสมาชิก	 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	 สวัสดิการให้
บุตรสมาชิกฝึกอาชีพ		สวัสดิการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ 
ดำาเนินการทุกปี



๒๖๓

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

	 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ
ชุมชนให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก	 ได้แก่	 ถวายผ้าป่า	
กฐินพระราชทาน	จัดซุ้มสรงน้ำาพระเทศกาลสงกรานต์ 
มอบทุนการศึกษา	และบริจาคสิ่งของให้	โรงเรียนบ้าน 
แม่คะเมย	โครงการจัดหารายได้เพื่อทุนการศึกษาเด็ก
พิการตาบอด	 บริจาคของขวัญวันเด็ก	 บริจาคเงินซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	 รพ.บ้านแพ้วทุกปี	 บริจาค
เงินสมทบสร้างโรงพยาบาลจักษุ		บริจาคพัดลมที่หน่วย
ไตเทียม	 รพ.บ้านแพ้ว	 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยจังหวัดอยุธยา	 บริจาคน้ ำาดื ่มให้ประชาชน
วันพระราชทานเพลิงศพ	 ร.๙	 วัดหลักสี่	 จัดทำาริบบิ้น	
โบว์ไว้อาลัย	แจกจ่ายให้สมาชิกและประชาชนทั่วไป	
ร่วมถวายเครื่องสักการะ	และวางพานพุ่ม	จุดเทียนชัย
ถวายพระพรเนื่องในวันสำาคัญ	

	 กิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 ปิดแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง 
หลังจากใช้งาน	วางแผนการเดินทางทุกครั้งเพื่อลด 
ค่าใช้จ่ายน้ ำามันเชื ้อเพลิง	 รณรงค์ใช้ถุงผ้า	 ลดใช้ 
ถุงพลาสติก	 ปลูกป่าชายเลน	 ปลูกต้นไม้บริเวณรอบ	
รพ.บ้านแพ้ว	 ลดการใช้กระดาษ	 สั่งซื้อสินค้าทางไลน์	
ใช้กระดาษ	๒	หน้า	ในสำานักงาน	งดจำาหน่ายสารเคมี
หรือยาอันตรายต่อสุขภาพ	ภายในร้านสหกรณ์	รณรงค์
ปลูกตะไคร้ไล่ยุง	 ทดแทนการใช้ยาฉีดยุงที่เป็นสารเคมี	
จัดโครงการคลองสวย	น้ำาใส	จากใจสหกรณ์	โครงการ
ทำาความสะอาดบริเวณรอบโรงพยาบาลและทาสีรั้ว



สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำากัด
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สหกรณ์บริการ

๒๖๔

จัดตั้งเมื่อ   ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗
สมาชิกแรกตั้ง     ๑๕ คน
สมาชิกปัจจุบัน    ๓,๕๗๒ คน
ประธานกรรมการ นายพงษ์เทพ พลีขันธ์
ที่ทำ�ก�รสหกรณ ์ เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนสุขุมวิท
     ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง
     จังหวัดระยอง  
โทรศัพท์    ๐๓๘ ๐๒๐ ๔๐๔  



สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

๒๖๕

ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริ่ม
	 สหกรณ์แห่งน้ีมีความคิดริเร่ิมเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนากิจการของสหกรณ์	มีการนำาเทคโนโลยีสื่อ
สังคมออนไลน์มาจัดทำา	Zero	Stock	Online	ใช้ในการ
พัฒนาระบบการจำาหน่ายสินค้าและบริการให้ทันสมัย 
ตรงตามความต้องการของสมาชิก	สร้างความพึงพอใจ 
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำาหน้าร้านและบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง	 อีกทั้งสมาชิกสหกรณ์ได้รับความสะดวก
ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ	สหกรณ์มีช่องทาง 
การจำาหน่ายสินค้าและบริการแก่สมาชิก	ทำาให้สหกรณ์
มีปริมาณธุรกิจด้านสินเชื่อเพิ่มขึ้น	๓.๔	ล้านบาท	และมี



๒๖๖

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการของสถาบัน

ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	๑๕.๗	ล้านบาท	และเพื่อส่งเสริม 
การออมกับสมาชิกโดยทำาธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
QR	Code	,			Mobile	Banking	,			E-Banking		ทำาให้สหกรณ ์
มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการทุนดำาเนินงาน 
ที่เพิ่มขึ้น	๒๐๑.๘	ล้านบาท	และนำาเงินที่ได้จากโครงการ
มาดำาเนินธุรกิจสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกได้	๑,๖๓๙	ราย 
และเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินเช่ือของสหกรณ์	
เพิ่มทางเลือกให้แก่สมาชิก	 โดยสมาชิกสามารถนำา 
วงเงินจากทุนเรือนหุ้นสะสมของตนเองมากำาหนด
วงเงินกู้	ATM	ทำาให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์	๒๙๙	ราย	
และได้รับความสะดวกในการทำาธุรกรรมทางการเงิน	
สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจด้านสินเชื่อเพิ่มขึ้น	๖.๔	ล้านบาท 
และลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำาเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ	

	 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี	จำากัด	มีคณะกรรมการ 
ดำาเนินการ	จำานวน	๑๕	คน	มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์	จำานวน	
๗	คน	ผู้ตรวจสอบกิจการ	จำานวน	๒	คน	และที่ปรึกษา
สหกรณ์	 จำานวน	 ๕	 คน	 มีการบริหารจัดการสหกรณ์
บริการแก่สมาชิก	 มีปริมาณธุรกิจ	 ๖๓๐,๙๐๗,๕๘๐.๖๘	
บาท	 และมีกำาไรสุทธิ	 ๔๑,๒๘๘,๕๗๐.๕๗	 บาท	
เงินปันผล	 ๑๐,๙๑๗๓๗๐.๔๐	 บาท	 และเงินเฉลี่ยคืน	
๘,๔๗๒,๑๖๓.๐๖	 บาท	 ในรอบปีบัญชีล่าสุดได้รับการ
จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์อยู่ในระดับดีมาก



๒๖๗

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ต่อสถาบัน
	 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี	 จำากัด	 การมีส่วนร่วม
โดยผ่านการประชุมซึ่งมีค่าเฉลี่ย	๓	ปี	ดังนี้	ประชุมใหญ่ 
เฉลีย่ร้อยละ		๑๗.๓๕		ประชมุคณะกรรมการเฉลีย่ร้อยละ 
๙๓.๑๕	คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอ่ืนเข้าร่วมประชุม
เฉลี่ยร้อยละ	 ๙๕.๔๑	 ค่าเฉลี่ยของสมาชิกที่ฝากเงินใน
สหกรณ์	 ร้อยละ	 ๓๗.๕๑	 ค่าเฉลี่ยของสมาชิกร่วมทำา
ธุรกิจกับสหกรณ์ร้อยละ	 ๙๘.๐๘	 นอกจากนี้สมาชิกยัง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	กับสหกรณ์เฉลี่ยร้อยละ	
๙๖.๗๖	



๒๖๘

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสถาบัน

การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ผลการดำาเนินงาน	๓	ปีที่ผ่านมา	สหกรณ์มีความ 

มั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี	 สามารถดำาเนินงาน 
และประสบความสำาเร็จสหกรณ์มีทุนของสหกรณ์	
ทุนสำารอง	และกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี	อัตราการเติบโต 
ทุนของสหกรณ์	 อัตราผลตอนแทนต่อส่วนของทุน 
มีการเปลี ่ยนแปลงในระดับที ่สูงขึ ้น	 สหกรณ์มีทุน 
ดำาเนินงาน	 ๕๙๑,๑๖๒,๔๐๗.๒๔	 บาท	 ทุนเรือนหุ้น 
๒๑๐,๙๐๑,๔๐๐.๐๐	บาท	ทุนสำารอง	๑๖,๗๑๓,๒๘๙.๔๕	บาท 
เงินรับฝาก	๒๙๙,๓๙๒,๕๓๘.๖๖	บาท	ปริมาณธุรกิจ	
๖๓๐,๙๐๗,๕๘๐.๖๘	บาท

	 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิก/
ครอบครัวสมาชิก	 กรรมการและพนักงาน	 ได้แก่	 ทุน
เพื่อการศึกษาสมาชิกและครอบครัว	 สวัสดิการสมาชิก 
เสียชีวิต/ครอบครัว	 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย 
สวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย	สวัสดิการสมาชิกหรือคู่
สมรสคลอดบุตร	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ 
สวัสดิการประกันสุขภาพพนักงาน	 สวัสดิการประกัน
อุบัติเหตุพนักงาน	 สวัสดิการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที ่	
สวัสดิการสมาชิกมงคลสมรส	สวัสดิการสมาชิกเกษียณ
อายุ	และสวัสดิการเบี้ยขยันพนักงาน



๒๖๙

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

	 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ
ชุมชนให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก	ได้แก่	กิจกรรมกฐิน/
ผ้าป่า	งานวันเด็กแห่งชาติกับศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี 
สมทบทุนเพ่ือปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดตะเคียนทอง	
กิจกรรมสานฝันปันน้ำาใจ	 ปันน้ำาใจช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ 
บาดเจ็บ	 สมทบทุนมูลนิธิขาเทียม	 บริจาคช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม	 รวมใจช่วยเหลือชาวไร่สับปะรด
ระยอง	กิจกรรมเปล่ียนถ่ายน้ำามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์ฟรี 
กิจกรรม	Love	for	dad	กิจกรรมลงนามถวายพระพร	
จิตอาสาทำาความดีด้วยหัวใจ	 เนื ่องในโอกาสเฉลิม 
พระชนพรรษา	รัชกาลที่	๑๐	จัดทำาดอกไม้จันทน์ถวาย
ในหลวงรัชกาลที่	๙	กิจกรรมสนับสนุนชมรมทูบีนัมเบอร์ 
วันไออาร์พีซี	จิตอาสาร่วมพัฒนางานวิ่งไออาร์พีซี	ติดตั้ง 
หอกระจายข่าว	บานห้วยมะเฟือง	บริจาคช่วยกาชาด

	 กิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	กิจกรรมปิดไฟ	ปิดแอร์	ตามเวลา
ที่กำาหนด	ปลูกป่าชายเลน	ณ	ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน 
ลุ่มน้ำาประแสร์	จ.ระยอง	ปลูกป่าชายเลนแหลมรุ่งเรือง	
จ.ระยอง	ร่วมปลูกป่าโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ ์
รณรงค์ใช้กระดาษ	Reuse	รณรงค์คัดแยกขวดพลาสติก 
ขวดแก้ว	กระป๋องน้ำาอัดลมก่อนทิ้ง		รณรงค์ใช้กล่อง
บรรจุอาหารแทนกล่องโฟม	รณรงค์ใช้น้ำาหมักชีวภาพ
แทนการใช้สารเคมี	สนับสนุนการจำาหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์จากสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์	จำากัด	กิจกรรม
คลองสวย	 น้ำาใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนสร้างฝาย
ชะลอน้ำาเขาตะแบก	ออกค่ายทำาฝายกั้นน้ำา	อ.บ้านค่าย	
จ.ระยอง



สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำ�ใจท่�ย�ง จำ�กัด
อำ�เภอท่�ย�ง จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

๒๗๐

จัดตั้งเมื่อ        ๑๑ มีน�คม ๒๕๒๙
สมาชิกแรกตั้ง   ๓๘ คน
สมาชิกปัจจุบัน   ๗,๑๗๙ คน
ประธานกรรมการ  พลตำ�รวจโทปรีด� สนขำ�
ที่ทำ�ก�รสหกรณ์  เลขที่ ๒๕๙/๑๘ หมู่ที่ ๑
     ตำ�บลท่�ย�ง อำ�เภอท่�ย�ง  
     จังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท์    ๐๓๒ ๔๖๑ ๔๙๙  
โทรส�ร    ๐๓๒ ๔๖๑ ๔๙๙  



สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

๒๗๑

ผลง�นดีเด่น
คว�มคิดริเริ่ม
	 สหกรณ์แห่งน้ีมีความคิดริเร่ิมเพื่อการปรับปรุง	
พัฒนาสหกรณ์ให้มีคความทันสมัย	 มีการนำาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานสหกรณ์โดยพัฒนา
โปรแกรมบริการธุรกรรมสหกรณ์ผ่าน	 Smart	 phone	
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์	
บริการธุรกรรมออนไลน์	 ทำาให้สหกรณ์ลดค่าใช้จ่าย
ในการประสานงาน	 ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพิ่ม
ความสะดวก	 รวดเร็วในการให้บริการกับสมาชิก	 ทั้งนี้
สหกรณ์ยังส่งเสริมสมาชิกให้มีการประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ 



๒๗๒

คว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร
และก�รจัดก�รของสถ�บัน

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อต่อยอดอาชีพหลัก	เช่น	การ
ปลูกกล้วยหอม	 การปลูกมะนาว	 ขายอาหารตามสั่ง	
และขายของชำา	ส่งผลให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจสินเชื่อ
เพิ่มขึ้น	 และสหกรณ์ยังมีการส่งเสริมให้ทายาทสมาชิก
ที่เรียนหนังสือในโรงเรียนประถมในท้องที่ดำาเนินงาน
ของสหกรณ์	 ได้รู้จักการออมทรัพย์ซึ่งผู้ปกครองเป็น
ผู้เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์	และสหกรณ์ยังได้ให้
ความรู้เก่ียวกับสหกรณ์และประโยชน์ของการออมแก่
ลูกหลานสมาชิก	 จนทำาให้สหกรณ์มีกิจการที่มั่นคงและ
เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำาใจท่ายาง	จำากัด	 
มีคณะกรรมการดำาเนินการ	จำานวน	๑๕	คน	มีเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์	จำานวน	๘	คน	ผู้ตรวจสอบกิจการ	จำานวน	๓	คน 
และที่ปรึกษาสหกรณ์	 จำานวน	 –	คน	มีการบริหาร
จัดการสหกรณ์บริการแก่สมาชิก	มีปริมาณธุรกิจ 
๑๒๙ , ๑๒๓ , ๑๘๖ . ๐๐	บาท	และม ี ก ำ า ไ รส ุ ท ธ  ิ
๙,๙๔๙,๐๗๔.๐๓	บาท	เงินปันผล	๕,๖๗๘,๔๕๒.๐๐	บาท	
และเงินเฉลี่ยคืน	๙๗๐,๕๕๑.๐๐	บาท	ในรอบปีบัญชี
ล่าสุดได้รับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับดีมาก



๒๗๓

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

บทบ�ทและก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิก
ต่อสถ�บัน

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำาใจท่ายาง	 จำากัด 
เ น้นการส ร้าง จิตสำ า นึกการมีส่ วนร่ วมโดย ผ่าน 
การประชุมซึ่งมีค่าเฉลี่ย	๓	ปี	ดังนี้	ประชุมใหญ่เฉลี่ย
ร้อยละ	 ๙๗.๓๒	 ประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยร้อยละ	
๑๐๐	 คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอื่นเข้าร่วมประชุม
เฉลี่ยร้อยละ	๙๘.๒๙	ค่าเฉลี่ยของสมาชิกร่วมทำาธุรกิจ 
กับสหกรณ์ร ้อยละ	๑๐๐	นอกจากนี ้สมาชิกยังม ี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	กับสหกรณ์เฉล่ียร้อยละ	๑๐๐



๒๗๔

คว�มมั่นคงและฐ�นะท�งเศรษฐกิจ
ของสถ�บัน

ก�รทำ�กิจกรรมด้�นส�ธ�รณประโยชน์
และก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม	 ผลการดำาเนินงาน	 ๓	 ปีที่ผ่านมา	 สหกรณ์มี

ความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี	สามารถดำาเนิน
งานและประสบความสำาเร็จสหกรณ์มีทุนของสหกรณ์ 
ทุนสำารอง	และกำาไรสุทธิเพิ ่มขึ ้นทุกปี	อัตราส่วน 
ทุนสำารองต่อสินทรัพย์	อัตราผลตอนแทนต่อส่วนของทุน 
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	 มีการเปลี่ยนแปลง 
ในระดับท่ีสูงข้ึน	อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน	มีการเปล่ียนแปลง 
ในระดับท่ีลดลง		มีทุนดำาเนินงาน	๓๔๖,๕๙๑,๘๔๓.๒๐	บาท 
ทุนเร ือนหุ ้น	๑๖๖,๓๐๔,๙๙๐.๐๐	บาท	ทุนสำารอง 
๑๔,๒๘๒,๖๘๑.๗๑		บาท		ปริมาณธุรกิจ	๑๒๙,๑๒๓,๑๘๖ 
บาท

	 การทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิก/
ครอบครัวสมาชิก	 กรรมการและพนักงาน	 ได้แก่		
สวัสดิการทุนการศึกษาอบรมบุตรสมาชิก/เจ้าหน้าที่
สหกรณ์สวัสดิการฝึกอบรมกรรม/เจ้าหน้าที่	 สวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		สวัสดิการรับขวัญบุตร	สวัสดิการ
สมรส		สวัสดิการอุปสมบท	สวัสดิการรักษาพยาบาล
สมาชิก/เจ้าหน้าที่	สวัสดิการประกันกลุ่มกรรมการ	(๑ปี) 
สวัสดิการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่	



๒๗๕

สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติิ

	 กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ
ชุมชนให้แก่บุคคล/ชุมชน	ได้แก่	สนับสนุนงานทอดกฐิน, 
ทอดผ้าป่าสามัคคี	 ร่วมงานไทยทรงดำา	 สนับสนุนการ
แข่งขันตะกร้อและการแข่งขันสนุ๊กเกอร์	 (๒ปี)	 ร่วม
ทอดผ้าป่าเพื ่อการศึกษา	 (๒ปี)	 ร่วมบริจาคโลหิต	
บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์	กิจกรรมช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยในจังหวัดเพชรบุรี					กิจกรรมลงนามถวายพระพร 
วางพานพุ่ม	ร่วมสนับสนุนซื้อโรงศพ	สนับสนุนกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
	 กิจกรรมอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	กิจกรรมปิดไฟ	ปิดแอร์	ตามเวลา 
ที่กำาหนด	บ่อพักน้ำา	(โดยการวางระบบท่อ)	ใช้กระดาษ
สองหน้า	รณรงคค์ดัแยกขยะก่อนทิง้	การจัดทำาปุย๋พชืสด 
และน้ ำาหมักชีวภาพ	 กิจกรรมขุดลอกคูคลอง	 และ
กิจกรรมการกำาจัดลูกน้ำายุงลาย



๒๗๖

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

	 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และ
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	สำาหรับให้กรมต่าง	ๆ 	ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ	ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน 
การดำาเนินการคัดเลือก	ดังประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ลงวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๖๓	เรื่อง	การคัดเลือก
เกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	ไว้แล้ว	นั้น
	 เน่ืองจากคณะกรรมการคดัเลอืกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณดี์เด่นแห่งชาติ	ได้มีมติในการประชมุ 
ครั้งที่	๑/๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๑๙	มีนาคม	๒๕๖๓	เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	การคัดเลือก 
เกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	โดยเพิ่มรายละเอียดหน่วยงานรับผิดชอบคัดเลือก	ฯ	แต่ละ
ประเภท/สาขา	สำาหรับให้ทุกหน่วยงานใช้ในการดำาเนินการคัดเลือกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่น 
แห่งชาติต่อไป	จึงขอยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ลงวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๖๓	เรื่อง	การคัดเลือก 
เกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	และจัดทำาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นใหม่ 
โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	ดังนี้

....................
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 ก. วัตถุประสงค์
	 	 ๑.	 เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น
	 	 	 ๑.๑	เพื่อค้นหาบุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่น	ที่ปฏิบัติงานด้านความซื่อสัตย์	สุจริตเสียสละ 
บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม
   ๑.๒	 เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่มีผลงานดีเด่น	 ได้ทำางานด้วยความอุตสาหะ	 มานะพยายาม	 และ 
พร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงาน	ให้ปรากฏแก่สาธารณชน
   ๑.๓	เพื่อยกย่องเกียรติคุณให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของ 
บุคคลอื่นต่อไป
	 	 ๒.	 สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่น
   ๒.๑	เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ	 และผลงานของสถาบันเกษตรกร	 และสหกรณ์ดีเด่นให้ปรากฏต่อ 
สาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์อื่น	ๆ
	 	 	 ๒.๒	เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานของสถาบันเกษตรกร	 และสหกรณ์	 ให้ม ี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
	 	 	 ๒.๓	เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์	มีการดำาเนินงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ
 ข. สาขา/ประเภทการคัดเลือก
	 	 การดำาเนินการคัดเลือกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่น	มีหน่วยงานรับผิดชอบการคัดเลือก 
แต่ละประเภท/สาขา	ดังนี้
 ๑. เกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น
  ประเภท       หน่วยงานรับผิดชอบ
						 ๑)	อาชีพทำานา	 						 	 	 	 กรมการข้าว
						 ๒)	อาชีพทำาสวน							 	 	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
						 ๓)	อาชีพทำาไร่	 						 	 	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
						 ๔)	อาชีพไร่นาสวนผสม	 					 	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
						 ๕)	อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 					 	 	 กรมหม่อนไหม
						 ๖)	อาชีพเลี้ยงสัตว์	 				 		 	 	 กรมปศุสัตว์
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						 ๗)	อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด						 	 	 กรมประมง
						 ๘)	อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำากร่อย	 	 	 กรมประมง
						 ๙)	อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำา						 กรมประมง
			 	 ๑๐)	อาชีพปลูกสวนป่า						 	 	 	 กรมป่าไม้
			 	 ๑๑)	สาขาบัญชีฟาร์ม	 					 	 	 	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
			 	 ๑๒)	สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 					 กรมพัฒนาที่ดิน
			 	 ๑๓)	สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับพืช	 กรมวิชาการเกษตร
			 	 ๑๔)	ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร						 	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
			 	 ๑๕)	สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร	 					 	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
			 	 ๑๖)	สาขาเกษตรอินทรีย์	 					 	 	 กรมวิชาการเกษตร
 ๒. สถาบันเกษตรกรดีเด่น
  ประเภท       หน่วยงานรับผิดชอบ
						 ๑)	กลุ่มเกษตรกรทำานา	 					 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๒)	กลุ่มเกษตรกรทำาสวน	 					 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๓)	กลุ่มเกษตรกรทำาไร	่					 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๔)	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์	 					 	 	 กรมปศุสัตว์
						 ๕)	กลุ่มเกษตรกรทำาประมง	 					 	 	 กรมประมง
    หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
						 ๖)	กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำา	 					 	 กรมประมง
						 ๗)	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 					 	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
						 ๘)	กลุ่มยุวเกษตรกร	 					 	 	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
						 ๙)	กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 					 	 	 กรมการข้าว
			 	 ๑๐)	สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทาน						 	 กรมชลประทาน
			 	 ๑๑)	ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน					 	 กรมการข้าว
     ประเภทข้าวหอมมะลิ	 	
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			 	 ๑๒)	ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน	 					 กรมการข้าว
     ประเภทข้าวอื่น	ๆ
			 	 ๑๓)	วิสาหกิจชุมชน	 					 	 	 	 กรมส่งเสริมการเกษตร
 ๓. สหกรณ์ดีเด่น
  ประเภท       หน่วยงานรับผิดชอบ
						 ๑)	สหกรณ์การเกษตร							 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๒)	สหกรณ์โคนม	 						 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๓)	สหกรณ์นิคม							 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๔)	สหกรณ์ประมง	 						 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๕)	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำา	 						 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๖)	สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา	 						 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๗)	สหกรณ์ออมทรัพย์							 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๘)	สหกรณ์ร้านค้า	 						 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
						 ๙)	สหกรณ์บริการ	 						 	 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
			 	 ๑๐)	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 						 	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
			 	 ๑๑)	สหกรณ์ในโครงการพระราชดำาริ	 						 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
     หรือสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

 ค. คุณสมบัติของเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่มีสิทธิเข้ารับ 
การคัดเลือก 
	 	 ๑.	 เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น
	 	 	 ๑.๑	มีสัญชาติไทย	มีความประพฤติดี	ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน
	 	 			 ๑.๒	เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม
	 	 	 ๑.๓	เป็นผู้ท่ีมีผลงานทางการเกษตรดีเด่นเป็นพิเศษ	และได้เผยแพร่ให้แก่ส่วนรวม	นำาไปใช้ประโยชน์ 
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น	
	 	 	 ๑.๔	เป็นผู้ที ่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ
ในสาขาเดียวกันมาก่อน
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	 	 	 ๑.๕	พื้นที่ดำาเนินการเกษตรของเกษตรกรต้องเป็นพื้นที่ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
	 	 ๒.	 สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่น
	 	 	 ๒.๑	เป็นสถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	หรือเป็นกลุ่มที่ 
รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง	และขึ้นทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการมาแล้ว	ไม่น้อยกว่า 
๓	ปี	
	 	 	 ๒.๒	ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ตรวจดูได้อย่างน้อย	๓	ปี
	 	 	 ๒.๓	ถ้าเป็นสถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์	ที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว	
จะต้องไม่น้อยกว่า	๕	ปี	ยกเว้นกลุ่มยุวเกษตรกร	ไม่น้อยกว่า	๓	ปี	จึงมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้
 ง. การดำาเนินการคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น
	 	 การดำาเนินการคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร	 สถาบันเกษตรกร	 และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	
ดำาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
	 	 ๑.	 ให้แต่ละกรมจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร	สถาบันเกษตรกร 
และสหกรณด์เีดน่	เพือ่ทำาหน้าทีค่ดัเลอืกและตัดสนิในสาขาทีรั่บผิดชอบก่อนนำาเสนอคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก 
เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่น	ระดับกระทรวง	โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงาน 
อย่างน้อย	๒	ระดับ	ดังนี้
	 	 	 ๑.๑	ระดับจังหวัด	หรือระดับโครงการ
	 	 			 ๑.๒	ระดับเขต	และ/หรือระดับภาค
	 	 	 ๑.๓	ระดับกรม
	 	 ๒.	 ให้แต่ละกรมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์
แต่ละสาขาอาชีพ/ประเภท	ที่รับผิดชอบ	เสนอคณะกรรมการระดับกระทรวง	ไม่น้อยกว่า	๒	และไม่เกิน	๓	คน/
สถาบัน/สหกรณ์
	 	 ๓.	 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง	เพื่อดำาเนินการ 
ตามประกาศนี้
	 	 ๔.	 คณะกรรมการระดับกระทรวงพิจารณาตัดสินเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร	สถาบันเกษตรกร 
และสหกรณ์แต่ละสาขาอาชีพ/ประเภท	ให้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพ/ประเภทละ 
๑	รางวัล	ยกเว้นสหกรณ์ให้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ	จำานวน	๗	ประเภท	ๆ 	ละ	๑	รางวัล	 
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	 	 ๕.	 คณะกรรมการระดับกระทรวง	 เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศผลการคัดเลือก 
เกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
 จ. ระยะเวลาการเสนอผลการคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และ
สหกรณ์ดีเด่น
	 	 ให้แต่ละกรมส่งผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ 
ดีเด่นแต่ละสาขาอาชีพ/ประเภท	ที่รับผิดชอบ	ถึงคณะกรรมการระดับกระทรวง	ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	มีมติเห็นชอบไว้ในแต่ละปีปฏิทิน
 ฉ. หลักเกณฑ์การตัดสิน
						 ๑.	 เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น
	 	 	 ๑.๑	ความคิดริเริ่ม	และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน	(๒๕	คะแนน)	
	 	 	 ๑.๒	ผลงานและความสำาเร็จของผลงาน	ทั้งปริมาณและคุณภาพ	ตลอดจนระยะเวลา					ที่ปฏิบัติงาน 
และความยั่งยืนในอาชีพ	(๓๕	คะแนน)
	 	 	 ๑.๓	ความเป็นผู้นำาและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง	ๆ	(๒๐	คะแนน)
	 	 	 ๑.๔	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๒๐	คะแนน)
						 ๒.	 สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่น
	 	 	 ๒.๑	ความคิดริเริ่ม	(๑๐	คะแนน)
	 	 	 ๒.๒	ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน	(๓๕	คะแนน)
	 	 	 ๒.๓	บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน	(๒๕	คะแนน)
	 	 	 ๒.๔	ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน	(๑๕	คะแนน)
	 	 	 ๒.๕	การทำากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม 
(๑๕	คะแนน)	
 ช. รางวัล
	 	 ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	สาขาอาชีพ/ 
ประเภทต่าง	ๆ 	จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในงานพระราชพิธีพืชมงคล 
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำาปี	ณ	พลับพลาที่ประทับ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	



๒๘๒

 ซ. การเสนอรางวัลและการมอบรางวัลให้กับภาคเอกชนที่ทำาคุณประโยชน์ 
	 	 ภาคเอกชนท่ีทำาคุณประโยชน์ให้กับทางราชการและเกษตรกร	 ด้านอุตสาหกรรมเกษตร	 และธุรกิจเกษตร 
มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดเลือกโดยกรมต่างๆ	 แล้วนำาเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวง	 เพื่อพิจารณาตัดสิน	 โดย 
หลักเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการ	 ฯ	 จะกำาหนดขึ้นแต่ละครั้งที่กรมเสนอมาตามความเหมาะสม	 ซึ่งอาจไม่มี 
การตัดสินทุกปีหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์	ซึ่งภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับรางวัลโล ่
เชิดชูเกียรติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยจะมีพิธีมอบในโอกาสสำาคัญของกระทรวง	ฯ	ต่อไป
    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

                        
	 	 	 	 	 	 	 	 	 						(นายทองเปลว	กองจันทร์)
				 	 	 	 	 																								ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



๒๘๓

คำาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ๖๓๘ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

	 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำาเนินการคัดเลือกเกษตรกร	 สถาบัน 
เกษตรกร	และสหกรณด์ีเดน่แหง่ชาติ	เป็นประจำาทุกปี	เพือ่เป็นการยกย่องเชิดชูเกยีรตแิก่เกษตรกร	สถาบันเกษตรกร 
และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ		ตลอดจนเป็นการให้ความสำาคัญและสร้างขวัญกำาลังใจ 
ให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสหกรณ์	ให้มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรและ 
การพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดผลดีต่อประเทศต่อไป
	 ดังนั้น	เพื่อให้การดำาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และบรรลุวัตถุประสงค์	เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	การคัดเลือกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
อาศัยอำานาจตามความในมาตร	 ๒๑	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
เกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่	ดังนี้
	 องค์ประกอบ
	 	 ๑.	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	 	 ประธานกรรมการ
	 	 				(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์)
	 	 ๒.	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	หรือผู้แทน	 	 	 	 รองประธานกรรมการ
	 	 ๓.		อธิบดีกรมการข้าว	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ

....................



๒๘๔

	 	 ๔.		อธิบดีกรมชลประทาน	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ๕.		อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	หรือผู้แทน	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ๖.		อธิบดีกรมประมง	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ๗.		อธิบดีกรมปศุสัตว์	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ๘.		อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ๙.		อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	หรือผู้แทน	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ๑๐.	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	หรือผู้แทน	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ๑๑.	อธิบดีกรมหม่อนไหม	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ๑๒.	เลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	หรือผู้แทน กรรมการ
	 	 ๑๓.	เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	หรือผู้แทน   กรรมการ
	 	 ๑๔.	อธิบดีกรมป่าไม้	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ
	 	 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 	 ๑๕.	ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี   กรรมการ
	 	 		 กรมส่งเสริมการเกษตร
	 	 ๑๖.	ผู้อำานวยการกองกลาง      กรรมการ
	 	 	 สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 	 ๑๗.	ผู้อำานวยการกองพัฒนาเกษตรกร	กรมส่งเสริมการเกษตร	 	 กรรมการและเลขานุการ
	 	 ๑๘.	หัวหน้ากลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ		
							 	 กองกลาง	สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
	 	 ๑๙.	ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร			 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
	 	 	 กองพัฒนาเกษตรกร	กรมส่งเสริมการเกษตร	 	 	 						
	 	 ๒๐.	ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ		
							 	 กองพัฒนาเกษตรกร	กรมส่งเสริมการเกษตร	 	 	 						
	 	 ๒๑.	ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร				 ผู้ช่วยเลขานุการ		
							 	 กองพัฒนาเกษตรกร	กรมส่งเสริมการเกษตร	 	 	 						



๒๘๕

 อำานาจหน้าที่
	 ๑.	 พิจารณาตัดสินเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	หรือสหกรณ์	ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกร	สถาบัน
เกษตรกร	หรือสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	เพ่ือเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ	โดยใช้หลักเกณฑ์ในการ	พิจารณา
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เร่ืองการคัดเลือกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
	 ๒.	 พิจารณากำาหนดรางวัล	และวิธีการดำาเนินการเสนอขอพระราชทานรางวัลสำาหรับเกษตรกร	สถาบัน
เกษตรกร	หรือสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
	 ๓.	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่น 
ในแต่ละสาขา/ประเภท	ตามแนวทางในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่องการคัดเลือกเกษตรกร	สถาบัน
เกษตรกร	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
	 ๔.	 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พร้อมรายละเอียด
เพื่อพิจารณาดำาเนินการ
	 ๕.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	๒๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

(นายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



๒๘๖

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำาปี ๒๕๖๔

....................

	 โดยที่เป็นการสมควรให้การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร	ในสาขาต่าง	ๆ 	ซึ่งเป็น 
ผู้ที่มีคุณความดี	 มีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์	 สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	 ให้ได้รับการ
ดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์	และความสามารถสู่สังคม
	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๙	(๑)	แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการส่งเสริมและ 
การจัดสวัสดิการสำาหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบมติคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตร	
ของแผ่นดิน	 ในคราวประชุมครั้งที่	 ๑/๒๕๖๔	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นปราชญ์เกษตร 
ของแผ่นดิน	ประจำาปี	๒๕๖๔	จำานวน	๓	สาขา	ดังนี้
 



๒๘๗

	 ๑.	 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	ได้แก่	นายสุชล	สุขเกษม	บ้านเลขท่ี	
๕๖	หมู่ที่	๗	ตำาบลจอมปลวก	อำาเภอบางคนที	จังหวัดสมุทรสงคราม
	 ๒.	 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	 สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น	 ได้แก่	 นายฉัตรกมล	 มุ่งพยาบาล	 บ้านเลขที่	
๑๒๐	หมู่ที่	๑๓	ตำาบลพะโต๊ะ	อำาเภอพะโต๊ะ	จังหวัดชุมพร		
	 ๓.	 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำาชุมชนและเครือข่าย	ได้แก่		นายสิทธิพงษ์	อรุณรักษ์	 
บ้านเลขที่	๔๔	หมู่ที่	๗	ตำาบลท่ามะพลา	อำาเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

(นายทองเปลว	กองจันทร์)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน



๒๘๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
....................

 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำาเนินการคัดเลือกเกษตรกร	 สถาบัน
เกษตรกร	และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น	สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำาหนดเป็นเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ 
ดเีดน่แห่งชาต	ิเพือ่ยกยอ่งประกาศเกียรตคิณุและเผยแพรผ่ลงานให้สาธารณชนทัว่ไปได้รู้จกัและยดึถือเป็นแบบอยา่ง 
แนวทางในการปฏิบัติงาน	ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต	ทั้งนี้	เกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และ 
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติท่ีได้รับการคัดเลือก	 จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล	 จรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ณ	พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
	 บดัน้ี	กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดพ้จิารณาคดัเลอืกเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และสหกรณ์ดีเดน่แห่งชาติ 
ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ดังรายนามต่อไปนี้
 เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
	 ๑.		อาชีพทำานา	ได้แก่	นายศักดิ์ดา	เขตกลาง	บ้านเลขที่	๓๕	หมู่ที่	๗	ตำาบลเทอดไทย	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	
จังหวัดร้อยเอ็ด
 ๒.		อาชีพทำาสวน	ได้แก่	นายยงยุทธ	ศรีจินดา	บ้านเลขท่ี	๓๒	หมู่ท่ี	๕	ตำาบลหนองนกไข่	อำาเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร	
	 ๓.	 อาชีพทำาไร่	ได้แก่	นายสุทธิ	ที่หมาย	บ้านเลขที่	๘๒	หมู่ที่	๗	ตำาบลสำานักท้อน	อำาเภอบ้านฉาง	จังหวัด
ระยอง



๒๘๙

 ๔.	 อาชีพไร่นาสวนผสม	ได้แก่	นายวีระชัย	ก้องพนาไพรสณฑ์	บ้านเลขที่	๓/๓๗	หมู่ที ่	๗	ตำาบล 
รวมไทยพัฒนา	อำาเภอพบพระ	จังหวัดตาก
	 ๕.	 อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ได้แก่	นางจงรักษ์	พลายงาม	บ้านเลขที่	๔๔	หมู่ที่	๑๒	ตำาบลละเอาะ 
อำาเภอน้ำาเกลี้ยง	จังหวัดศรีสะเกษ
	 ๖.	 อาชีพเลี้ยงสัตว์	 ได้แก่	 นายพรหมพิริยะ	 สอนศิริ	 บ้านเลขที่	 ๖๖/๑	 หมู่ที ่	 ๒	 ตำาบลบางยาง 
อำาเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี
	 ๗.	 อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด	 ได้แก่	 นางเพียงใจ	 ต้นสกุลประเสริฐ	 บ้านเลขที่	 ๔๒	 ตำาบลตลาดหลวง	 
อำาเภอเมืองอ่างทอง	จังหวัดอ่างทอง
	 ๘.	อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำากร่อย	ได้แก่	นายจรูญ	ทรัพย์ศิริ	บ้านเลขที่	๙๗/๑	หมู่ที่	๗	ตำาบลโรงเข้ 
อำาเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร		
	 ๙.	 อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำา	ได้แก่	นายกำาพล	สร้อยแสง	บ้านเลขที่	๒๕/๙	หมู่ที่	๓	
ตำาบลปากแรต	อำาเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี
	 ๑๐.	อาชีพปลูกสวนป่า	ได้แก่	นายปริญญา	ดรุณศรี	บ้านเลขที่	๖๐/๑	หมู่ที่	๑	ตำาบลยี่สาร	อำาเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม
	 ๑๑.	 สาขาบัญชีฟาร์ม	 ได้แก่	 นางสำารวย	 บางสร้อย	 บ้านเลขที่	 ๔	 หมู่ที ่	 ๑๒	 ตำาบลหนองแคน 
อำาเภอปทุมรัตต์	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 ๑๒.	สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ได้แก่	นายวิเชียร	บุญรอด	บ้านเลขที่	๑๔๗	หมู่ที่	๖	ตำาบล 
ยางหัก	อำาเภอปากท่อ	จังหวัดราชบุรี
	 ๑๓.	สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับพืช	 ได้แก่	 นายอำานาจ	จันทรส	บ้านเลขที่	 ๓/๑๗๗ 
หมู่ที่	๙	ตำาบลท่าช้าง	อำาเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี
	 ๑๔.	ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร	ได้แก่	นายเผ่า	พันธุภา	บ้านเลขที่	๑๙๙	หมู่ที่	๕	ตำาบลบัวขาว	อำาเภอ 
กุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์
	 ๑๕.	สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร	ได้แก่	 เด็กชายณัฐพล	ชมวิระ	บ้านเลขที่	๑๒๓	หมู่ที่	๓	ตำาบลสมสะอาด 
อำาเภอกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์
	 ๑๖.	 สาขาเกษตรอินทรีย์	 ได้แก่	 นายสุธรรม	จันทร์อ่อน	บ้านเลขที่	 ๕๔	หมู่ที ่	 ๑๐	ตำาบลทุ่งขวาง 
อำาเภอกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม



๒๙๐

 สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
	 ๑.	 กลุ่มเกษตรกรทำานา	ได้แก่	กลุ่มเกษตรกรทำานากุดประทาย	ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๓๑	หมู่ที่	๓	ตำาบล 
กุดประทาย	อำาเภอเดชอุดม	จังหวัดอุบลราชธานี
	 ๒.		กลุ่มเกษตรกรทำาสวน	ได้แก่	กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเล้ียงไหมดงบัง	ท่ีทำาการกลุ่ม	เลขท่ี	๗๐	หมู่ท่ี	๑	
ตำาบลดงบัง	อำาเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ
	 ๓.		กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์	ได้แก่	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด	ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๑๙	หมู่ที่	๘	
ตำาบลโพธิ์ไทร	อำาเภอโพธิ์ไทร	จังหวัดอุบลราชธานี
	 ๔.	 กลุ่มเกษตรกรทำาประมง	 หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	 ได้แก่	 สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร	
ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๘๒/๕	หมู่ที่	๕	เทศบาลตำาบลเกาะเพชร	อำาเภอหัวไทร	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 ๕.	 กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำา	ได้แก่	วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา	จ.สตูล	ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๓๖๘	
หมู่ที่	๔	ตำาบลปากน้ำา	อำาเภอละงู	จังหวัดสตูล
	 ๖.		กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	ได้แก่	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี	ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๔๓๕	หมู่ที่	๑๙	
ตำาบลท่ากระดาน	อำาเภอสนามชัยเขต	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	 ๗.	 กลุ่มยุวเกษตรกร	 ได้แก่	 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม	 ที่ทำาการกลุ่ม	 หมู่ที่	 ๑	 ตำาบล 
ท่าข้าม	อำาเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี
	 ๘.	กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ได้แก่	กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว	ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๒	หมู่ที่	๒	
ตำาบลประชาสุขสันต์	อำาเภอลานกระบือ	จังหวัดกำาแพงเพชร
	 ๙.	 สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทาน	ได้แก่	กลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทานพลังดอนตะโก	 ท่ีทำาการกลุ่ม	
ศาลาประจำาหมู่บ้าน	หมู่ที่	๒	ตำาบลดอนตะโก	อำาเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 ๑๐.	ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน	ประเภท	ข้าวหอมมะลิ	ได้แก่	ศูนย์ข้าวชุมชนตำาบลศรีดอนมูล 
ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๓๐๓	หมู่ที่	๙	ตำาบลศรีดอนมูล	อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย
	 ๑๑.	ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน	 ประเภท	 ข้าวอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์	 ตำาบล
หนองห้าง	ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๑๕๕	หมู่ที่	๙	ตำาบลหนองห้าง	อำาเภอกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์
	 ๑๒.	วิสาหกิจชุมชน	ได้แก่	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี	ที่ทำาการกลุ่ม	เลขที่	๙๓	
หมู่ที่	๓	ตำาบลตะโละ	อำาเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี



๒๙๑

 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
	 ๑.		สหกรณ์การเกษตร	ได้แก่	สหกรณ์การเกษตรไชยา	จำากัด	ท่ีทำาการสหกรณ์	เลขท่ี	๙๔	หมู่ท่ี	๒	ตำาบลเวียง	
อำาเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	 ๒.		สหกรณ์โคนม	ได้แก่	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม	จำากัด	ที่ทำาการสหกรณ์	เลขที่	๕๐๐	หมู่ที่	๙ 
ตำาบลพัฒนานิคม	อำาเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี
	 ๓.	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 ได้แก่	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง	 จำากัด	 ที่ทำาการสหกรณ์	 เลขที่ 
๑๔๙/๖-๗	ตำาบลคูหาสวรรค์	อำาเภอเมืองพัทลุง	จังหวัดพัทลุง
	 ๔.	 สหกรณ์ร้านค้า	 ได้แก่	 ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 จำากัด	 ที่ทำาการสหกรณ์	 เลขที่ 
๑๙๘	หมู่ที่	๑	ตำาบลบ้านแพ้ว	อำาเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร
	 ๕.	 สหกรณ์บริการ	ได้แก่	สหกรณ์บริการไออาร์พีซี	จำากัด	ท่ีทำาการสหกรณ์	เลขท่ี	๒๙๙	หมู่ท่ี	๕	ตำาบลเชิงเนิน	
อำาเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง
	 ๖.	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 ได้แก่	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำาใจท่ายาง	 จำากัด	 ที่ทำาการสหกรณ์	 เลขที่ 
๒๕๙/๑๘	หมู่ที่	๑	ตำาบลท่ายาง	อำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๓๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

(นายทองเปลว	กองจันทร์)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



๒๙๒

ที่ปรึกษา 
	 นายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน			 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 ร้อยเอกธรรมนัส	พรหมเผ่า		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นางสาวมนัญญา	ไทยเศรษฐ์		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายประภัตร	โพธสุธน		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายทองเปลว	กองจันทร์		 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายสำาราญ	สาราบรรณ์		 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายระพีภัทร์	จันทรศรีวงศ์		 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายประยูร	อินสกุล	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายอำาพันธุ์	เวฬุตันติ		 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นางสาวนฤมล	สงวนวงศ์		 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายวิชัย	ไตรสุรัตน์			 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นายเข้มแข็ง	ยุติธรรมดำารง		 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางกุลฤดี	พัฒนะอิ่ม	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นายขจร	เราประเสริฐ		 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางอุบล	มากอง	 ผู้อำานวยการกองพัฒนาเกษตรกร

ข้อมูล 
	 นายจิตติศักดิ์	ศรีปัญญา		 สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นางสาวขวัญเรือน	มงคลสวัสดิ์	 สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 นางสาวกัญญรัตน์	ซ้ายพัฒน์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์
	 นายคณพศ	โกสินทร์วิกรม	 กรมวิชาการเกษตร
	 นางศุภวรรณ	เคี่ยนเมธี	 กรมหม่อนไหม
	 นางสาวประเทืองทิพย์	เสือเอก	 กรมปศุสัตว์
	 นางสาวดารณี	สุวรรณโพธิ์ศรี		 กรมการข้าว
	 นางสาวสุวดี	พิมพขันธ์	 กรมประมง



๒๙๓

	 นายวิวัฒน์	มณีอินทร์						 กรมชลประทาน
	 นางสาวฉวีวรรณ์	พัฒนพงษ์		 กรมพัฒนาที่ดิน
	 นายสรศักดิ์	เทวะผลิน	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
	 นางสาววารินทร์	ตรีมงคล				 กรมป่าไม้
	 นายวุฒิชัย	ชิณวงศ์		 กรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางสาวจิราภา	จอมไธสง	 กรมส่งเสริมการเกษตร
	 นายชาญยุทธ์	ภาณุทัต	 กรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางสมคิด	นุ่มปราณี		 กรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางสุมาลี	ชิณวงศ์			 กรมส่งเสริมการเกษตร
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