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 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
ขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนอง
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้าง
ความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สร้าง
เครอืข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2556 เริ่มต้น
โครงการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยาย
จำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงพ้ืนที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะที่ 3 ปี 
2558 ขยายสู่พื้นที่ภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงเดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะที่ 4 
ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน และระยะที่ 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซึ่ง ปัจจุบันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่ม
เพ่ิมเติมแล้ว แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะที ่3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
ตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน 
ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือนำไปวาง
แผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
การศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมา
พัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซ่ึงเป็นโครงการ
หน่ึงที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมท้ังส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ 
สร้างเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ปี 2556 เริ่มต้นโครงการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะท่ี 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงพื้นท่ี 
20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะท่ี 3 ปี 2558 ขยายสู่พ้ืนท่ีภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง
เดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะท่ี 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน 
และระยะท่ี 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซ่ึง ปัจจุบันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพ่ิมเติมแล้ว แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแล
สมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัด
ระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะท่ี 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด 
ระนอง 
ระยะท่ี 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ตำบลโคก
กลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ 
อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะท่ี 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะ
ปง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง ซ่ึงในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานท่ีร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้าน
การเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง การศึกษาดู
งานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้
ได้รับมาตรฐาน ซ่ึงจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อน
ดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสพุิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซึ่งเปน็โครงการหนึ่งทีส่่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดบั
ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สรา้งเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป 
โดยการดำเนนิงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2556 เร่ิมต้นโครงการ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่ม
อำเภอข้างเคียงพื้นที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะที่ 3 ปี 2558 ขยายสู่พื้นที่
ภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงเดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะที่ 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่ม
อำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน และระยะที่ 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซึ่ง ปัจจบุันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพิ่มเติมแล้ว 
แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยนื และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสพุิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเตมิว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา 
ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะที่ 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตนีเป็ด 
ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จงัหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุม่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปา่คลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง 
ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวดัพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุ
ล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดย
ต้องการให้ชุมชนได้รบัโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวชิาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลติพืชอาหารปลอดภยัไว้บริโภคอย่าง
เพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่อย่างแท้จริง การศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันระหว่าง
ชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลติและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพฒันาการผลติ การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รบัมาตรฐาน ซึง่จะ
นำไปสู่การยกระดับสนิค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยนืต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อน
ดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสพุิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซึ่งเปน็โครงการหนึ่งทีส่่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดบั
ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สรา้งเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป 
โดยการดำเนนิงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2556 เร่ิมต้นโครงการ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่ม
อำเภอข้างเคียงพื้นที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะที่ 3 ปี 2558 ขยายสู่พื้นที่
ภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงเดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะที่ 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่ม
อำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน และระยะที่ 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซึ่ง ปัจจบุันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพิ่มเติมแล้ว 
แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยนื และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสพุิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเตมิว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา 
ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะที่ 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตนีเป็ด 
ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จงัหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุม่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปา่คลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง 
ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวดัพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุ
ล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดย
ต้องการให้ชุมชนได้รบัโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวชิาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลติพืชอาหารปลอดภยัไว้บริโภคอย่าง
เพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่อย่างแท้จริง การศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันระหว่าง
ชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลติและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพฒันาการผลติ การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รบัมาตรฐาน ซึง่จะ
นำไปสู่การยกระดับสนิค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยนืต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อน
ดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสพุิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซึ่งเปน็โครงการหนึ่งทีส่่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดบั
ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สรา้งเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป 
โดยการดำเนนิงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2556 เร่ิมต้นโครงการ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่ม
อำเภอข้างเคียงพื้นที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะที่ 3 ปี 2558 ขยายสู่พื้นที่
ภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงเดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะที่ 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่ม
อำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน และระยะที่ 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซึ่ง ปัจจบุันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพิ่มเติมแล้ว 
แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยนื และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสพุิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเตมิว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา 
ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะที่ 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตนีเป็ด 
ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จงัหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุม่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปา่คลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง 
ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวดัพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุ
ล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดย
ต้องการให้ชุมชนได้รบัโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวชิาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลติพืชอาหารปลอดภยัไว้บริโภคอย่าง
เพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่อย่างแท้จริง การศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันระหว่าง
ชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลติและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพฒันาการผลติ การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รบัมาตรฐาน ซึง่จะ
นำไปสู่การยกระดับสนิค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยนืต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อน
ดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสพุิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซึ่งเปน็โครงการหนึ่งทีส่่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดบั
ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สรา้งเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป 
โดยการดำเนนิงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2556 เร่ิมต้นโครงการ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่ม
อำเภอข้างเคียงพื้นที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะที่ 3 ปี 2558 ขยายสู่พื้นที่
ภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงเดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะที่ 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่ม
อำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน และระยะที่ 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซึ่ง ปัจจบุันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพิ่มเติมแล้ว 
แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยนื และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสพุิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเตมิว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา 
ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะที่ 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตนีเป็ด 
ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จงัหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุม่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปา่คลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง 
ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวดัพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุ
ล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดย
ต้องการให้ชุมชนได้รบัโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวชิาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลติพืชอาหารปลอดภยัไว้บริโภคอย่าง
เพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่อย่างแท้จริง การศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันระหว่าง
ชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลติและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพฒันาการผลติ การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รบัมาตรฐาน ซึง่จะ
นำไปสู่การยกระดับสนิค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยนืต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซ่ึงเป็นโครงการ
หน่ึงที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมท้ังส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ 
สร้างเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ปี 2556 เริ่มต้นโครงการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะท่ี 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงพื้นท่ี 
20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะท่ี 3 ปี 2558 ขยายสู่พ้ืนท่ีภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง
เดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะท่ี 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน 
และระยะท่ี 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซ่ึง ปัจจุบันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพ่ิมเติมแล้ว แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแล
สมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัด
ระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะท่ี 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด 
ระนอง 
ระยะท่ี 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ตำบลโคก
กลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ 
อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะท่ี 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะ
ปง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง ซ่ึงในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานท่ีร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้าน
การเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง การศึกษาดู
งานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้
ได้รับมาตรฐาน ซ่ึงจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซ่ึงเป็นโครงการ
หน่ึงที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมท้ังส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ 
สร้างเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ปี 2556 เริ่มต้นโครงการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะท่ี 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงพื้นท่ี 
20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะท่ี 3 ปี 2558 ขยายสู่พ้ืนท่ีภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง
เดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะท่ี 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน 
และระยะท่ี 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซ่ึง ปัจจุบันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพ่ิมเติมแล้ว แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแล
สมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัด
ระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะท่ี 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด 
ระนอง 
ระยะท่ี 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ตำบลโคก
กลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ 
อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะท่ี 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะ
ปง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง ซ่ึงในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานท่ีร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้าน
การเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง การศึกษาดู
งานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้
ได้รับมาตรฐาน ซ่ึงจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
ขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนอง
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้าง
ความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สร้าง
เครอืข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2556 เริ่มต้น
โครงการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยาย
จำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงพ้ืนที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะที่ 3 ปี 
2558 ขยายสู่พื้นที่ภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงเดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะที่ 4 
ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน และระยะที่ 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซึ่ง ปัจจุบันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่ม
เพ่ิมเติมแล้ว แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแลสมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะที ่3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
ตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะที่ 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน 
ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือนำไปวาง
แผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
การศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมา
พัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 



   
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2556 ซ่ึงเป็นโครงการ
หน่ึงที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมท้ังส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ 
สร้างเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ปี 2556 เริ่มต้นโครงการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง 20 จังหวัด จำนวน 22 กลุ่ม สมาชิก 660 คน ระยะท่ี 2 ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียงพื้นท่ี 
20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเป็น 42 กลุ่ม สมาชิก 1,260 คน ต่อมาในระยะท่ี 3 ปี 2558 ขยายสู่พ้ืนท่ีภาคใต้ และขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง
เดิม รวม 24 จังหวัด จำนวน 66 กลุ่ม สมาชิก 1,980 คน ระยะท่ี 4 ปี 2559 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 90 กลุ่ม สมาชิก 2,700 คน 
และระยะท่ี 5 
ปี 2560 ขยายจำนวนกลุ่มอำเภอข้างเคียง ใน 24 จังหวัด รวม 114 กลุ่ม สมาชิก 3,420 คน ซ่ึง ปัจจุบันไม่มีการขยายจำนวนกลุ่มเพ่ิมเติมแล้ว แต่จะมุ่งเน้นให้ดูแล
สมาชิกให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายเครือข่ายสู่ภายในและภายนอกชุมชน 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีภาคใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัด
ระนอง รวมจำนวน 12 กลุ่ม โดยดำเนินการในระยะต่างๆ ดังนี้ 
ระยะท่ี 3 ปี 2558 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด 
ระนอง 
ระยะท่ี 4 ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ตำบลโคก
กลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ 
อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 
ระยะท่ี 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะ
ปง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง ซ่ึงในการดำเนินงานโครงการได้มีหน่วยงานท่ีร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้าน
การเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง การศึกษาดู
งานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้
ได้รับมาตรฐาน ซ่ึงจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อน
ดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าววา่ กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้สนองพระราชดำริ สมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมาตั้งแต่ ปี 
2556 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อม
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ระยะที่ 5 ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นทังพัฒนา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง ตำบลกะ
ปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเกต็ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุล่าง 
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ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มหีน่วยงานท่ีร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช รว่มกันขับเคลื่อนให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพิม่พูนความรู้ ทักษะ
วิชาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพืน้ท่ี
อย่างแท้จริง การศึกษาดูงานทำใหไ้ด้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันระหวา่งชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลติและการตลาดรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
ผลิต การแปรรูปและบรรจุภณัฑ์ให้ไดร้ับมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บรโิภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป 



 

ปัตตานีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปัตตานี ได้บูรณาการเปิดให้บริการ
ประชาชนภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 
หน่วยงาน กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 

การปล่อยขบวนรถคาราวานออกให้บริการความรู้และปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ณ จุดให้บริการในพ้ืนที่ทั้ง 12 อำเภอ มีเป้าหมาย
เกษตรกร 360 ราย เพ่ือให้บริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่
เกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขล 
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 นายสิทธิชัย ช่วยสงค์ หัวหนา้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านเขาดิน ว่าศูนย์
จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านเขาดินตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกอยู่ 32 ราย ในรอบปีที่ผ่านมา
สามารถสร้างรายได้กว่า 6 แสนบาท จำหน่ายปุ๋ยได้ประมาณ 750 กระสอบ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตร
ผลิตปุ๋ยผสมใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ที่ผ่านมาสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเฉลี่ยกระสอบละ 50 บาท จากราคาท้องตลาด 

            กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของพ่ีน้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
โครงการให้กับชุมชนตลอดจนวัสดุใน 7 อำเภอของจังหวัดกระบี่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และท่ีสำคัญเพ่ือให้
กลุ่มเกษตรกรเป็นเจ้าของธุรกิจเองมีการดำเนินธุรกิจผสมปุ๋ยใช้เอง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาในเชิงธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ผลการประกวด ศูนย์
จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านเขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ เพราะมีการจัดการศูนย์
ที่ด ีทางกลุ่มได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ดิน การพบปะพูดคุยประสานงาน การเชื่อมโยง การแก้ไขปัญหาโดยรวม มีการนำดินมาวิเคราะห์
เพ่ือนำผลของดินไปใช้ในการผสมปุ๋ยให้ตรงกับจุด สามารถเพ่ิมผลผลิตได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
            นายประทีป ขันพระแสง ประธานกลุ่มศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านเขาดิน กล่าวว่า โครงการปุ๋ยผสมที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดได้เข้ามาส่งเสริมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริง การใส่ปุ๋ยก็ตรงจุด ไม่ต้องใส่ใน
ปริมารมากสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ท่ีรับการผสมไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจของศูนย์และชุมชนอย่างสมบูรณ์มีการนำวัสดุที่ได้รับไปต่อยอด
ให้เกิดผลกำไรและนำผลกำไรที่ได้กลับมาหมุนเวียนเพ่ิมเติมนำไปซื้อปุ๋ยมาใหม่แล้วก็บริการขายปุ๋ยให้กับคนในชุมชนหรือชาวบ้าน
ใกล้เคียงหรือว่าเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจเข้ามาตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็ซื้อปุ๋ยจากศูนย์กลับไปใช้งานเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
ในอีกทางหนึ่ง 

 


