
 

  

แบบอยางความดี...สตรีกับภูมิปญญาทองถิ่น
และอาชีพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

คุณกัญญา  อ่อนศรี เกษตรกร  จังหวัดสุรินทร ์
คุณสุรดา อินยะ เกษตรกร จังหวัดแพร่  

คุณคณิต กันทะต๋ัน เกษตรกร จังหวัดลําปาง 

คุณชินพร ณิลงัโส ผู้ใหญ่บ้านวะกะเจียว  จังหวัดนครราชสีมา 

คุณนลพรรณ พรหมสุข ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทรายขาว  จังหวัดปัตตานี 

คุณนิรมล เพียโคตร เกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี 

คุณบัวแก้ว จินดาธรรม  เกษตรกร  จังหวัดเชียงราย 

คุณพูนทรัพย์ ศรีชู เกษตรกร  จังหวัดสงขลา 

คุณคํา หลงลมื เกษตรกร  จังหวัดลําปาง 

คุณเสง่ียม แสวงลาภ เกษตรกร  จังหวัดสุโขทัย 

คุณอุฤทธ์ิ เหลา่แค เกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ 
คุณลัดดาวัลย์ เผ่าวิบูล   ผู้บริหารคําแสดริเวอร์แควรีสอร์ท กรีนโฮเตล จังหวัดกาญจนบุรี 
คุณทิวาพร ศรวีรกุล  ผู้อํานวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุร ี

คุณจิตชนก  ต๊ะวิชัย   เกษตรกรรุ่นใหม่



 

 

คุณกัญญา อ่อนศรี
เกษตรกร 
 
 
สตรีผู้นําแนวคิดการทําเกษตรอินทรีย์ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน จน
ได้รับประกาศให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลงานเด่น:  ริเริ่มต้ังกลุ่มอาชีพทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านทัพไทย ในปี 
2542 ด้วยสมาชิก 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นกว่า 100 คน ใน 5 
หมู่บ้าน  

 ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 จัดต้ังตลาดสีเขียวในชุมชน และมีส่วนร่วมเปิดตลาดสีเขียวในตัวเมือง 

จังหวัดสุรินทร์ 
 สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตลอดปีแก่ครอบครัวที่ไม่มีทีดิ่นทํากินใน

ชุมชน 
 สร้างความมั่นใจและทางเลือกแก่คนรุ่นใหมก่ลับมาทําอาชีพเกษตรจัดให้

มีสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มและจัดสรรรายได้ส่วนหน่ึงเพ่ือสังคม 
 ร่วมต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทัพไทย ให้บริการศึกษาดูงานแก่

ผู้สนใจ 
 วิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ การตลาดสินค้าเกษตรและ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา 
ที่อยู่: บ้านทัพไท หมู ่10 ตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 

ติดต่อ: 08 7255 1447, 09 8648 7664
  



 

คุณสุรดา อินยะ 
เกษตรกร 
 
“เกษตรกรต้นแบบ ที่ประสบผลสําเร็จเป็นทีย่อมรับของชุมชน และควรคา่แก่
การยกย่อง” 

ผลงานเด่น:  เกษตรกรต้นแบบ ที่ทํางานภายใต้แนวคิด “เมื่อคิดจะลงมือทําอะไร 
จะต้องทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเองก่อน เพ่ือความม่ันใจ ถึงจะนําไป
บอกต่อหรือเล่าสู่ผู้อ่ืน” 

 สร้างรายได้อย่างต่อเน่ืองให้กับครอบครัวอย่างพอเพียง ภายใต้พ้ืนที่ไร่นา
สวนผสม 5 ไร ่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวอย่างย่ังยืน 

 ผู้นําในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ในการทําไร่นาสวนผสม  “ทํานา 1 ไร่ 
รายได้ 1 แสน”  

 ส่งเสริมให้เพ่ือนเกษตรกรและชุมชน ทําการเกษตรแบบย่ังยืน มีสุขภาวะ
ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 วิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องการทําไร่นาสวนผสม ประจําศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจฯ หน่ึงไร่หน่ึงแสน 

ที่อยู่: 34/2 หมู่ที ่3 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
ติดต่อ: 0 5462 7264  สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่

  



 

 

คุณคณิต กันทะต๋ัน 
เกษตรกร 

 
“สตรีผู้นําด้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการทําการเกษตรผสมผสาน ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจําวัน” 

ผลงานเด่น:  รวมกลุ่มสมาชิกที่สนใจปลูกนาหญ้าแพงโกล่า จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตเสบียงสัตว์เพ่ือจําหน่ายสร้างรายได้ให้สมาชิก  

 ร่วมกันจัดการแปลงหญ้า 5 ไร่ นํารายได้ไปจัดสวัสดิการให้ชมรมผู้สูงอายุ 
 ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เช่น ความรู้ด้านบัญชีให้กับกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองต่างๆ ถ่ายทอดความรู้การปลูกหญ้าทําปุ๋ยหมกัในนามศูนย์
การเรียนรู้ให้นักศึกษาและกลุม่เกษตรกรที่สนใจ 

 ส่งเสริมใหส้ตรใีนชุมชนมีบทบาทในการทํางานด้านต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีกลุ่มแม่บ้าน 

 รณรงค์ชาวบ้านตระหนักถึงการดูแลรักษาดิน นํ้า ป่าไม้ เช่น ทําปุ๋ย
ชีวภาพแทนการเผาปลูกพืชคลุมดิน มีกฎระเบียบการใช้นํ้าร่วมกัน ปลูก
ต้นไม้ทดแทน 

ที่อยู่: ตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  52000 
ติดต่อ:  

  



 

 

คุณชินพร ณิลังโส 
ผู้ใหญ่บ้านวะกะเจียว  จังหวัดนครราชสีมา 
 
“ต้นแบบสตรดีีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ที่นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและทํางานกับชุมชน จนได้รับการคัดเลือก

 เป็นบุคคลตัวอย่าง”
ผลงานเด่น:  ผู้ก่อต้ังกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ก่อต้ังกลุ่มแม่บ้านหนองนํ้าแตง เพ่ือ

ช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนด้านการตลาด การผลิต ทําให้สมาชิกกลุ่มมี
อาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชน 

 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการนําผลไม้ที่มรีาคาตกตํ่ามาแปรรูป  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจนสามารถสรา้งรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง การทํา
สวนแบบผสมผสาน การทําเกษตรอินทรีย์ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลด้านการเป็นต้นแบบในการ
ดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพใน
ครอบครัวและในการทํางานกับชุมชนจนได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล
ตัวอย่าง 

 เป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมีความซื่อสัตย์
สุจริตต่อตนเองและการทํางานต่อชุมชนด้านการส่งเสริมการเกษตร 

ที่อยู่: บ้านวะกะเจียว หมู่ 4 ตําบลหนองนํ้าแดง อําเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 30130 

ติดต่อ:  
 
  



 

 

คุณนลพรรณ พรหมสุข 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทรายขาว 
 
“เกษตรกรหญงิเก่งหน่ึงเดียวจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับรางวัลสตรี
ดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร” 

ผลงานเด่น:  ริเริ่มนําสตรีในชุมชนรวมตัวกันต้ังกลุ่มแม่บ้านเกษตรการทรายขาว เมื่อปี 
2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 9 ปี มีสมาชิกจํานวน 45 ราย 

 เป็นผู้นําและช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพเพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ พร้อมบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 เป็นวิทยากรอบรมและบรรยายความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 ดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและช่วยสร้าง

รายได้เสริมจากอาชีพหลักเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 สร้างแบรนด์สนิค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทรายขาว ภายใต้ช่ือ “สม้

แขกสไมล”์ หรือ “ส้มแขกย้ิม” 
 ส่งเสริมใหส้มาชิกในกลุ่มรู้จักออมเงินโดยร่วมกันออมทรัพย์เพ่ือเป็น

ภูมิคุ้มกันในอนาคต 
ที่อยู่: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 94120

ติดต่อ: 08 7293 8089
  



 

 

คุณนิรมล เพียโคตร 

เกษตรกร  

 
“เกษตรกรหญงิ  ผู้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ขับเคลื่อน
ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่เด็ก เยาวชน และชุมชน  ”

ผลงานเด่น:  เกษตรกรที่พัฒนาการเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดย เริ่มปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ือทําให้
ระบบนิเวศน์เริ่มกลับมาสมดุลร่มรื่นไมแ่ห้งแล้ง 

 จัดการศูนย์การเรียนรู้  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ขับเคลื่อน 
ขยายผลภาคประชาชน) 1 อําเภอ 1 ศูนย์เรยีนรู้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาลเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยง
ไก่ ปลูกข้าวนาโยน  พัฒนาสตูรปุ๋ยนํ้าหมักจากรกหม ูทําฝายเพ่ือกักเก็บ
นํ้า ปัจจุบันมีผูส้นใจมาศึกษาดูงานทั้งประชาชน ภาครัฐ และเยาวชน
มากกว่า 200 กลุ่มต่อปี 

 เป็นผู้นําในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เริ่มต้นจากที่ดินว่างเปล่าจํานวนพ้ืนที่ 30 ไร่ 

 ผู้จัดการธนาคารต้นไม้ เริ่มทาํเมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 ได้เป็นแกนนําต้ัง
กลุ่มเพ่ือรณรงค์ไม่ให้มกีารตัดต้นไม้ใหญ ่

ที่อยู่: กลุ่มส่งเสริมการตลาดบ้านสระแท่น 12 หมู่ 13 ตําบลนาดี อําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี  25220 

ติดต่อ:  
  



 

 

คุณบัวแก้ว จินดาธรรม  

เกษตรกร  
 
“สตรีต้นแบบด้านการทําเกษตร ผู้เปลี่ยนวิถีจากพืชพาณิชย์เชิงเด่ียว สู่เกษตร 
ปลอดสาร” 

ผลงานเด่น:  เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินงานกับโครงการรักษ์ป่า นําความรู้ที่มี
สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

 พัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ และยาไล่แมลง  โดยประยุกต์จากวัตถุดิบที่เหลือ
ใช้เป็นปุ๋ยสูตรต่างๆไว้สําหรับใช้เอง และแนะนําเพ่ือนบ้านที่มีปัญหา 

 ผลักดันจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์และออมทรัพย์ 
 จัดต้ังกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านป่าสักหลวง เป็นแบบอย่างของการ

พ่ึงพาตนเอง มีความสุขกับการทํางานเล็กๆ แต่มีความหมายต่อคนรอบ
ข้าง ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่อยู่: 174 ม.1  ตําบลจันจว้าใต้ อําเภอแม่จัน จงัหวัดเชียงราย  57110 
ติดต่อ:  

  



 

คุณพูนทรัพย์ ศรีชู 
เกษตรกร  
 
“สตรีผู้มแีนวคดิในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
ในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็  ง”

ผลงานเด่น:  แกนนําในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้ช่ือว่า “โหนด-นา-เล” 
 จัดต้ังชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล ของตําบลท่าหิน จังหวัด

สงขลา 
 ประสานงานกับทางโรงเรียน ปลูกตาลโตนดเพ่ิมบนคันนา และที่

สาธารณะ 
 นําเสนอปัญหาปฏิกูลจากการเลี้ยงสุกร  โดยการนําสิ่งปฏิกูลมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน 
 กระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหา และร่วมกันดูแลทรัพยากร 

และสภาพแวดล้อมที่กําลังจะหมดไป 
ที่อยู่: 59 หมู่ที ่6  ตําบลท่าหิน  อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 

ติดต่อ: 08 1275 7156
  



 

 

คุณคํา หลงลืม 
เกษตร  
 
“สตรีผู้ดูแลทนุทางธรรมชาติ ไม่ว่าดิน นํ้า และป่าไม้  เพ่ือใช้ในการทํามา 

 หากินและดํารงชีวิตให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน”

ผลงานเด่น:  หมอดินอาสา เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับป่า และปัญหาของ
ดินในหมู่บ้าน 

 ผู้นําเยาวชน เพ่ือร่วมการทําฝายแม้วกักเก็บนํ้า ในโครงการปันรักให้ป่า 
สร้างฝายให้นํ้า สืบสานวิถีป่าชุมชนโครงการปลูกป่า ณ วัดสบลืน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน อําเภอวัง
เหนือ ทํายุววิจัยประวัติศาสตร์  

 วิทยากรสอนให้ ชาวบ้านทําปุ๋ยหมัก นํ้าชีวภาพ  การปลูกหญ้าแฝกปลกู
ป่าทดแทน มีการเลี้ยงหมูหลมุ รณรงค์ภายในหมู่บ้านให้ใช้นํ้าหมักในการ
ดับกลิ่น มีขั้นตอนการทํากันอย่างมีระบบ มีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ผลผลิต ภายในหมู่บ้าน เป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอ่ืนๆ 

ที่อยู่: 12 หมู่ 3 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 52140 
ติดต่อ:  

  



 

 

คุณเสงี่ยม แสวงลาภ 
เกษตรกร  
 
“วิทยากรหญิงคนเก่ง ผู้นําแนวคิดเคหกิจเกษตร มาถ่ายทอดสู่ครอบครัว

 เกษตรกรในชุมชน”

ผลงานเด่น:  จัดต้ังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาจั่น แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว 

 เป็นผู้ถ่ายทอดการทอผ้าลายพ้ืนเมืองโบราณ (ผ้ายกดอก) ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านให้แก่ลูกหลาน 

 จัดทําหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร และริเริม่กิจกรรมบ้านพักโฮมสเตย์ 
 เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ประจําแหล่งเรียนรู้ 

ด้านเคหกิจเกษตร (ความรู้ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาครอบครัว
เกษตรกร ได้แก่ การผลิตอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการ การถนอมอาหาร  
การแปรรูปผลผลิตเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการบ้านเรือน 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่าทางการทํางาน) 

ที่อยู่: หมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว 111 หมู ่5 บ้านนาต้นจั่น 
ตําบลบ้านตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  64130 

ติดต่อ: 08 9885 1639
  



 

คุณอุฤทธ์ิ เหล่าแค 
เกษตรกร 
 
 

ผลงานเด่น:  ริเริ่มและส่งเสริมให้เกิดโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรม 
และมีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ 

 วิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในการทําเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมด้าน
การตลาดในการจัดจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้และลด
รายจ่ายให้แก่ชุมชน 

 ก่อต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างคนในชุมชนและบุคคลภายนอก 

 ริเริ่มและก่อต้ังโรงสีชุมชน โดยระดมทุนจากชุมชนบางส่วนเพ่ือผลิต
ข้าวสารคุณภาพราคาถูก และจําหน่ายให้แก่ชุมชน  

 ริเริ่มก่อต้ังกองทุนข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ และกองทุนเสริมสร้างชีวิต
และสวัสดิการในชุมชน 

ที่อยู่: บ้านแทรง หมูท่ี่ 1 ตําบลห้วยสําราญ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  33140
ติดต่อ: 08 4039 3869

  



 

คุณลัดดาวัลย์ เผ่าวิบูล   
ผู้บริหารคําแสดริเวอร์แควรีสอร์ท กรีนโฮเตล จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 “นักธุรกิจที่น้อมนํา "พุทธวิถี" มาใช้ในการบริหารงาน”
ผลงานเด่น:  ผู้นําหลัก "พุทธวิถี"จึงนํามาสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเน้นเรื่อง

สวัสดิการของพนักงาน จัดต้ังระบบออมทรัพย์ และการจดัการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่การพ่ึงตนเอง 

 ขยายแนวคิดเรื่องพลังงานชุมชนไปยังพันธมิตรในพ้ืนที่ทั้งหน่วยราชการ 
ธุรกิจโรงแรม รวมถึงได้ต้ังสํานักงานโครงการ "เรารักษ์โลก" (Green 
Earth Project Office)  

 ส่งเสริมให้โรงแรมเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรและชุมชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าพักและผู้สนใจท่ัวไปเข้าเรียนรู้ 

ที่อยู่: 18/9 หมู่ 5 ตําบลลาดหญ้าอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71190 
ติดต่อ: 03 4631 4433-9

  



 

คุณทิวาพร ศรีวรกุล   
ผู้อํานวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม 
 
“สตรีผู้ปฎิบัติงานแบบบูรณาการและผสมผสานงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ 
เกษตร พลังงานเพ่ือการพ่ึงตนเองและความพอเพียง และยกระดับสู่
กระบวนการเรียนรู้” 

ผลงานเด่น:  ถวายฎีกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ขอพระราชทานโรงเรียนเพ่ือชนกลุ่มน้อยในปี 2537 ซึ่งได้รับ
พระราชทานโดยใช้ช่ือว่า "ศูนย์การเรียนบ้านเต่าดํา" และมอบหมายให้
อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน เป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานของคนงานที่เป็น 
ชาวเหมือง 

 สร้างเครือข่ายดูแลผืนป่าตะวันตกแห่งอําเภอไทรโยคไว้ได้และนํามาสู่การ
สร้างชุมชนเข้มแข็งบนวิถีของการครองชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขยายผลของการดําเนินงานการคุ้มครองและรักษาความสมบูรณ์ และ
ความหลากหลายของระบบนิเวศในป่า 

 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ ฐานเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
ฐานหมูหลมุ ฐานสมุนไพรไลแ่มลง ฐานนํ้ายาเอนกประสงค์ แชมพู-สบู่
ธรรมชาติ ฐานเกษตรธรรมชาติ ฐานปุ๋ยชีวภาพ ฐานนํ้าส้มควันไม้ และ 
ฐานก๊าซชีวภาพ 

 ก่อต้ังกลุ่มรักษ์ป่าเต่าดําดูแลผืนป่าในเน้ือที ่30,000 ไร่ 
ที่อยู่: 213 หมู่ที่ 2 ซอยพัฒนา ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

71000 
ติดต่อ: 03 462 4281 / 08 1857 2500

  



 

 

คุณจิตชนก  ต๊ะวิชัย   
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
 
“เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันหลงัให้กับเมืองกรุงหลังจบการศึกษาและมุ่งมั่น

 ดําเนินเกษตรแบบพอเพียงพร้อมถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่”
ผลงานเด่น:  หลังจากที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ ได้เลือกทําตามความฝันกลับมาอยู่ที่บ้านและผืน
แผ่นดินแห่งน้ีเป็น “เกษตรกร” ทําการเกษตรแบบพอเพียง ตามรอย
พระราชดําริของในหลวง 

 พัฒนาที่นา 8 ไร่ มาปลูกข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จนประสบ
ความสําเร็จ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษกับ
สิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างความตระหนักในวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยการเปิดศูนย์เรียนรู้
เกษตรแบบพอเพียงเป็นห้องเรียนธรรมชาติ 

 การสร้างรายได้จากผลผลิตทีผ่ลิตเองโดยไม่แสวงหากําไร โดยทําธุรกิจ
ขายผลผลิตจากนา ในราคาถกูแบบไม่หวังผลกําไร  

 ก่อต้ังเพจที่ช่วยอนุรักษ์ควายไทย “Chamchoi” หรือ "แช่มช้อย" เพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทย 

ที่อยู่: 471 หมู่7 บ้านภูเรือ ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย  42160 
ติดต่อ: 08 1954 2915

 


