
 
 
 

ทําเนียบเครือขายเกษตรกรรุนใหม 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

...ทําเนียบเครือขายเกษตรกรรุนใหม...เปนกาวแรกของการ

รวมกลุม-สรางเครือขายของเกษตรกรจากพื้นท่ีตาง ๆ ท่ัว

ประเทศไทย เพื่อการบบรรลุปณิธานรวมกัน คือ... 

 

...“การสรางมูลคาเพ่ิมบนฐานการพ่ึงพากัน”... 
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สรุปขอมูลเครือขายเกษตรกรรุนใหม 
 

จํานวนเกษตรกรท่ีลงทะเบียน  21 คน 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา    จํานวน 17 คน 
• ทําสวน  จํานวน 15 คน 
• เล้ียงสัตว  จํานวน 10 คน 
• ทําไร   จํานวน 3 คน 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย จํานวน  19 คน 
• การจัดตลาดเกษตรกร  จํานวน  12 คน 
• การเรียนรู    จํานวน  8 คน 
• อ่ืน ๆ     จํานวน  5 คน 
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นางสาวเกษกาญจน  อิ่มจิตร 
 

28 ซ.เพชรเกษม 8 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
08-9487-2229 08-9151-1113 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ปลูกพืชผสมผสาน 2 ไร 

 
ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 

• พัฒนาศักยภาพของท่ีดิน + แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
อินทรียในพื้นท่ี อ.เมืองนครปฐม 

• ผลิตอาหารอินทรีย 
• ตลาดเฉพาะกลุมลูกคาท่ีรักสุขภาพ 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเชิงวิชาการ 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย  
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นายแกนคํากลา  พิลานอย 
 

30 ม.16 บ.อางทอง ต.โคกนาโก อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 35150 
(ติดตองาน) 153 ม.11 บ.โนนยาง ต.กําแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 
08-4642-2370  09-2382-2858 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 30 ไร 
• ทําสวนผัก/สมุนไพร/ผลไม  จํานวน   2/3/3  ไร 
• ทําไร ไผ/ปา/ถั่วลิสง   จํานวน   4/15/1  ไร 
• เล้ียงวัว/ไกไข    จํานวน   7/14  ตัว  

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพทางการเกษตร 
1 ต้ังโรงงานแปรรูป บรรจุภัณฑ ผลิตผลสมุนไพร และผลิตผล

ทางการเกษตรอ่ืน ๆ  
2 พัฒนาพันธุขาวจาวท่ีหอม อรอย และไดผลผลิตอยางนอย 

1,000 กิโลกรัมตอไรตอรอบการผลิต 

3 อยูอยางสงบกับพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ ทําการอนุรักษ 
พัฒนาพันธุขาวและพืชผัก 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบัน 
• โอกาสในการพบปะคูคา และแสวงหาตลาด  
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นายจักกฤษณ  อัดโดดดร 
 

163 ม.5 ต.หนองแมแตง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 
08-6955-0164 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานาขาว กข ขาวหอมมะลิ 10 ไร 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
วาจะปรับแปลงนา 10 ไร ใหเปนเกษตรผสมผสาน ใหมีสวน

ผลไม ทําประมง ก็คือทําทุกอยางใหเปนวงจร อยากต้ังเปนศูนย
เรียนรู มีหนารานในแปลง อยากดึงคนเขามาหาผลิตผลเอง และจะเปน
จุดสรงเสริมพัฒนาชุมชน เปนตลาดใหชุมชน 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเรื่อง เก็บเมล็ดพันธุ 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายจีระพันธ  มีทรัพย 
 

96 ม.9 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 
09-3542-8566 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 3 ไร 
• ทําสวน 10 ไร 
• เล้ียงไก 18 ตัว 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
ทําศูนยวิจัยพันธุพืชไทยพื้นบาน มีวัตถุประสงคคือ การสราง

เมล็ดพันธุ การผลิต สรางองคความรู เครือขายหลวมแตไมขาดกัน 
และอยากใหเกษตรกรพึ่งพาตนเอง 

 

สิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายชาญวิทย  ยอดดี 
 

119 ม.2 ต.แกนโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 
08-4879-8005 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทําสวนไมผล 30 ไร 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
การขยายก่ิงพันธุ ทําสวนไมผลในเชิงธุรกิจ และการทองเท่ียว 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายชํานาญ  ดวงโสน 
 

20/1 ม.2 ต.ลานตากหา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 
08-1147-5244  08-7159-7394 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 60 ไร 
• ทําสวนขางคันนา 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
อยากเล้ียงไสเดือน ปลูกผัก ปลูกสตรอเบอรรี่เล้ียงไกไข การ

ผลิตใหไดมาตรฐาน ละแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา 
 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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คุณณฐนนท  เมธีพิสิฐกุล 
 

เกษตรกรจังหวัดแพร 
 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
คาดหวังใชพื้นท่ีบานของตนขยายใหเพื่อนบานในเรื่องการทําตลาด

การเกษตร ทําอยางไรใหอยูรอด ไมแขงขัน ไมแยงราคากันเอง 
 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบัน 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายธีรพงศ  การะภักดี 
 

553 ม.1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 
08-1154-8261 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 20 ไร 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพทางการเกษตร 
อยากยกระดับแปลงนาใหมีมาตรฐานสากล เพื่อเปนตัวอยาง ให

ชาวบานเห็นวาเกษตรอินทรียทําไดจริง 
 

ส่ิงที่ไดอยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายธงชัย  จิตตใจฉํ่า 
 

544 ม.2 ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร  54140 
08-9635-8174 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 6 ไร 
• ทําสวนผสมผสาน 4 ไร 
• เล้ียงวัว 5 ตัว 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพเกษตร 
ผลิตอาหารปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่มในสินคาการเกษตร และมี

หนารานท่ีฟารม 
 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายประหยัด  พรหมภักด์ิ 
 

22 ม.2 ต.เกาะแกว อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร 32170 
08-9454-3600 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานาขาวหอมมะลิ 105 พื้นท่ี 20 ไร 
• ทําสวนผักสวนครัว 2 งาน 
• เล้ียงกระบือ 6 ตัว 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
อยากผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 105 เผ่ือจําหนาย หรือ 

แลกเปล่ียนกันในชุมชน 
 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเรื่อง ปศุสัตว/ปุยอินทรีย 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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คุณพิยดา  นามวงค 
 

54/2 ม.6 ต.นาซาว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 
08-1014-2282 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 1 ไร 
• ทําสวนยางพารา 30 ไร 
• เล้ียงไก 10 ตัว 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
พอเล้ียงครอบครัว ไรสารเคมี ปลอดภัย 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายไพโรจน  บุญมณี 
 

64 ม.3 ต.เพหลา อ.คลองทอม จ.กระบี่ 81120 
08-5692-7532 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทําสวน 40 ไร 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
ทําเกษตรแบบผสมผสาน / ปลอดสาร และการแปรรูปยางและ

ปาลมในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
• การแปรรูปยาง-ปาลมในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีชุมชนสามารถทําได 
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นายสนธยา  เกตุสุข 
 

16 ม.2 บ.นํ้าคํา ต.ขามเปย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 
09-2472-6284 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานาอินทรีย 5ไร 
• ทําสวนอินทรียสวนผสม 6 ไร 
• เล้ียงวัว เปด ไก ปลา 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
การฟนฟูปาชุมชน และสรางแนวรวมเกษตรอินทรียในชุมชน 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเรื่องการทําแก็สชีวภาพ 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายสมเกียรติ  อินทรปน 
 

41 ม.2 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
08-4756-1182 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 6 ไร 
• ทําสวนมะมวง 4 ไร 

 

สงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
อยากรวมกลุม สรางเครือขาย และทําเกษตรอินทรีย 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
• การแปรรูป 
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นายสมคิด  ทองกลม 
 

170 ม.19 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 
08-4600-0487 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 2-3-70 ไร 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
สรางแหลงเรียนรูในพื้นท่ีจังหวัดเพื่อสรางองคความรูท่ีสามารถ

ถายทอดสูผูสนใจ และผูท่ีใครหาความกินดีอยูดีและพอเพียง 
 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทน 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายสมปอง  สงคโข 
 

27 ม.1 ต.หวยซอ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 75140 
09-7064-6781 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานาขาวหอมมะลิ 37 ไร 
• ทําสวนยางพารา 70 ไร 
• เล้ียงไกพื้นบาน 100 ตัว 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
ทําเกษตรอินทรียเต็มรูปแบบ 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเรื่อง การเล้ียงสัตวอินทรีย 
• การจัดการตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายสันต์ิ  พรหมรักษ 
 

68 ม. 6 ต.ศรีสําราญ อ.ดอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 
09-8735-4571  09-0175-4669 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานาเพื่อชีวิต 13 ไร 
• ทําสวนผสมผสาน 5 ไร 
• เล้ียงกระบือ 1 ตัว 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
สรางสถานีการศึกษาเพื่อถายทอดองคความรูทางการเกษตรเพื่อ

ชีวิต 
 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเรื่อง การใชเทคโนโลยีพื้นฐาน 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
• การวางแผน+กระบวนการในการสรางสถานีการเรียนรู  



 

 

19 

 
 

คุณสิริพันธุ  สารนอก 
 

25 ม.13 ต.โพธ์ิทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120 
08-1861-2825 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานาขาวหลายสายพันธุ 25 ไร 
• ทําสวนมะขามหวานและสมุนไพร 8 ไร 
• ทําไรมันสําปะหลัง 25 ไร 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
แปรรูป เพิ่มมูลคา ทําผลิตภัณฑอาหารก่ึงสําเร็จรูปท่ีมาจากขาว 

สมุนไพรมีพื้นท่ีท่ีสามารถทําตลาดหนาฟารมได ทําถานสําหรับ
ปรับปรุงดิน 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวและสมุนไพรท่ีมีมาตรฐาน

รับรอง 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
• งานวิจัยทางโภชนาการ คุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑท่ีผลิตได  
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นางสาวสุจิตรา  รักษาพันธ 
 

190 ม.5 ต.โพนเมืองนอย อ.หวยตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 
09-1796-0556  08-6488-4898 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานา 29 ไร 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
อยากแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาวใหเปนขนม หรือส่ิง

ท่ีกินงายข้ึน 
 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรูเรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาด 
• ความรูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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นายสุธีร  ปรีชาวุฒิ 
 

30/1 ม.1 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 
08-1251-1244 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทําสวนทุเรียน 11ไร 
• ทําสวนเงาะ 45 ไร 
• ทําสวนมังคุด 25 ไร 
• ทําสวนลองกอง 15 ไร 
• ทําสวนยางพารา 24 ไร 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การจัดการท่ีโปรงใส (เปดเผยขอมูล) การซื้อขายต้ังแตตนทาง-ปลายทาง 

จริงใจ 
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วาที่รอยตรีสุภกิจ  ถาวรชน 
 

676/7 ม.1 หมูบานคุมเจาเมืองกุยบุรี ถ.กุยบุรี-สามัคคี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ 77150 
08-3424-1482 06-1431-4188 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานาปลอดสารเคมี 5 ไร 
• ทําสวนกลวยหอมทอง 0.5 ไร 
• เล้ียงเปด-ไก 10 ตัว 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับการเกษตร 
พัฒนาพื้นท่ีเปนไรนาวนผสมและเกษตรยั่งยืน 

 

ส่ิงที่อยากไดรับความชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การเรียนรู 
• การจัดตลาดเกษตรกร 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 
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นายศิลา  สมนาค 
 

28 ม.2 ต.เกาะแกว อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร 32170 
08-1254-5343 
 

อาชีพปจจุบัน 
• ทํานาอินทรีย 15ไร 
• เล้ียงโค 5 ตัว 

 

ส่ิงที่อยากทําในอนาคตเก่ียวกับอาชีพการเกษตร 
จะปรับเปล่ียนวิถีเกษตรใหเปนไปตามอุดมคติท่ีจะมีท้ังความสุข 

สงบ และยั่งยืน 
 

ส่ิงที่อยากไดรับการชวยเหลือจากสถาบันฯ 
• การรวมกลุม-สรางเครือขาย 

 



 
 
  



 

 

  



 

 

 
 

 
 
 

ปณิธานรวม 
 

 

การสรางมูลคาเพ่ิม 

บนฐานการพ่ึงพากัน 
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