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      นายประกิจ   จิตรใจภักดิ์   
บานเลขที่ 10 หมู 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง  
จ.ตรัง ปจจุบันอายุ 37 ป จบมัธยมศึกษา (ม.6) 
 จากโรงเรียนวัดควนวิเศษ ตอนเรียนหนังสือ 
ไดเรียนอยูโรงเรียนวัดไดซึมซับการที่อยูโรงเรียน 
ที่เรียนรวมกับพระซึ่งไดคําสั่งสอนจากพระใหรูจัก 
คําวา“ให”จนตนเองไดรับการยอมรับจากโรงเรียน  
ใหเปนบุคคลที่เพื่อนในกลุมเรียนวา “ผูให” 
1.ความคิดริเริ่มและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลผลงาน 

   เมื่อจบ ม.6 ก็คิดจะเรียนตอ แตชวงนั้นครอบครัวซึ่งมี
แมคนเดียวไดสงใหพี่ๆ นองๆ เรียน ตนเองเลยคิดหยุด
เรียนเพื่อใหกับทุกคนในครอบครัว ไดเรียนหนังสือจากนั้น
ก็ตองเริ่มตนจากไมไดเรียนหนังสือ จากชีวิตนักเรียนมา
เปนชีวิตทํางานหาเงินสงใหพี่ๆ นองๆ เรียนตรงกับชวงนั้น
ภาระในครอบครัวยังมีแมเพียงคนเดียวตนเองก็ตองอยู
บานคนเดียวตองชวยแมทํางานบานที่ประกอบอาชีพตอ
ยอดจากอาชีพ แม คือทําโรงสีขาว ทํานา เลี้ยงหมู ตอน
นั้นแมก็เลี้ยงหมูพอกินพอใชใครอบครวั คือ เลี้ยง
ประมาณ 8 -10 ตัว และรับจางสีขาวดวย ซึ่งเปนงานที่
หนัก ตนเองเลยคิดกับแม ปรึกษาที่จะขยายกิจกรรมตาม
คนรุนใหมไฟแรง โดยคิดกับแมวาตองเลี้ยงหมูใหมากกวา
นี้หรือทําแบบเกษตรธุรกิจ ทําไปไมไดมองขางหลังคิดวา
ตองกําไรโดยคิดแบบ 

 ขั้นบันได เลี้ยงหมู 1 ตัว กําไร 1,200 บาท ถาเลี้ยง 10 ตัว กําไร 12,000 บาท เลยคิดเลี้ยงไปถึง
ระยะหนึ่งเลี้ยงได 70 ตัว คิดวาตองกําไร 84,000 บาท แตเลี้ยงไปมันไมใชอยางนั้น เมื่อเลี้ยงทุกอยางตองซื้อ
หมดไมวา อาหาร ยา เครื่องมือตาง ๆ อุปกรณ  โรงเรือน ตองขยาย เพิ่มไปอีกจนตนเองและครอบครัวตองใช
จายเงินไปกับสวนนี้จนทุนในเริ่มหมด เปนการทําเกษตรเชิงเดียว ทําไปกําไรอยูที่บริษัทหมด ขายหมูไปก็
ขาดทุน ตรงกับป พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจตกทั้งหมดทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม หนี้สินเริ่มมา ปญหาก็เริ่ม
มากขึ้น เพราะชีวิตที่แมเก็บสรางมาทั้งชีวิตของแมก็นําไปจายหนี้ของตนเองที่ลงทุนไป จนไมพอตอรายจาย 



เจาหนี้มาถึงบานตนเองและครอบครัว ไมรูวาจะพึ่งใคร จากที่ตนเองที่คนในระแวกบานเรียนวา คนรวย ตอง
กลับ จน ทําใหตนเองกับแมตองเริ่มตั้งสติใหม  คิดใหม  ในการประกอบอาชีพโดยยึดแนวคิดที่วา    

“ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  อดทน  และกตัญ”ู 
   พรอมท่ียังคิดวา ถายึดแนวคิดนี้ สักวันโอกาสตองเปนของเรา 
                                                             ป 2541  วันหนึ่งไดนั่งดูทีวีที่บานคนเดียวได                                                                     
                                                        เห็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯซึ่งทรงมี            
                                                        พระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ 
                                                        พอเพียงตนเองก็ไมรูวาพอเพียง อยางไร    เลยคิดวา  
                                                        ความคิดในหัวใจของผูที่มีคําวา“จน” จะดํารงชีวิต 
                                                        อยางไร จึงเริ่มปรึกษากับผูรูไดวา“เกษตรตําบล”หรือ
“ปราชญในหมูบาน”ที่ทําการเกษตรไดรับการใหไปศึกษาดูงานจากเจาหนาที่เกษตรในอําเภอที่ใกล ๆไดผาน
จากการดูงานดูทีวีแลวก็ยังตอบตนเองไมไดวาจะแกจนอยางไร ซึ่งวัน ๆ ก็ไมรูจะทําอะไร แตตนเองมีที่ดินซึ่ง
อยูใกลแหลงน้ําอยู 1 แปลง 7 ไร จึงไดใชเวลาวาง ๆ มีการปลูกไมผล เริ่มตนจากการปลูกทุเรียน  สะตอ  
มังคุด  ลองกองก็เริ่มปลูกโดยไดปรึกษากับเจาหนาที่เกษตรและนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
ซึ่งเปนบุคคลที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง ซึ่งไดความรูการเกษตรบางสวน เมื่อปลูกแลวก็ทําให
จิตใจสงบขึ้น ไดดูความเจริญเติบโตของตนไมไปวัน ๆ เพราะไมอยากพบกับสังคมที่ตนเองเขาเรียกวา “คน
จน” จากนั้นเมื่อเวลาผานไปผลผลิตยังไมออกก็ไมรูจะทําอะไรจนไดพันธุมะละกอ 
 

จากโครงการงบพัฒนาจากการรวมมือจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดตรังกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดตรัง (นายกิจ  หลีกภัย) โดยไดรับ
จํานวนไมมาก เมื่อปลูกมะละกอแลวผลผลิตเริ่ม
ออกก็ใหคนบริเวณใกลเคียงชิมกันเพราะ
มะละกอลูกเล็กและเปนพันธุใหมเมื่อไดชิมก็เกิด
เปนที่ตองการจึงไดขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นและ
เริ่มมกีารจําหนายมีรายไดเกิดขึ้น ทําใหตนเองมี
รายไดครั้งแรกจากการขายมะละกอ เปนการ
เริ่มตนของการจัดทําแปลงไรนาสวนผสม                 
                                                                                  

หลังจากนั้นเมื่อตนเริ่มขยายพื้นที่ปลูกมะละกอ 
ก็ทําใหตนมีความคิดที่จะเริ่มลงทุนตรงกับชวงนั้น 
เปนปท่ีตนไดเริ่มตนการทําไรนาอยางจริงจงั  
โดยไดความรูจาก  เกษตรตําบล    

ในการพัฒนาแปลงไดมีการปลูกพืชผักสวนครัว 
มะนาว ไวบริโภคในครัวเรือนของตนเองถามีมากก็ 
ขายบาง มีการเลี้ยงไกเพื่อกินไข   

 



โดยยึดหลัก“ความขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด อดทนและกตัญ”ู 
                                                                            จนเกิดความภาคภูมิใจในชีวิต  เมื่อป 
2552   

      พระเจาวรวงคเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  
      ไดเสด็จมาทรงงานในพื้นที่อําเภอนาโยง  พระองค   
      ทานไดเสด็จมาทรงเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่หนา  
      บานของขาพเจา    กอนที่พระองคทานจะเสด็จ 
      เพียง 1 วัน  ขาพเจาเห็นเจาหนาที่เกษตรตําบล   
      มารวมจัดกิจกรรม  จึงไดตัดมะละกอ ใหเจาหนาที่ 
      เกษตรตําบลชิมทุกคนประทับใจทําให 
               ขาพเจามีความมุมานะขึ้นที่จะพัฒนาแปลง 

และไดมีเจาหนาที่เกษตรตําบลลงไปเยี่ยมแปลง   ทําใหขาพเจามีกําลังใจขึ้นอีก  เมื่อวันที่พระเจาวรวงคเธอ  
พระองคเจาศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  ไดเสด็จมาทรงงานในพื้นที่      อําเภอนาโยงในโครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว  พระองคทานไดเสด็จมาเยี่ยมแปลงยางพาราหนาบานขาพเจา ทรงใหกําลังใจที่จะพัฒนาแบบตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว จากแรงบันดาลใจของพระองคทานที่ไดเสด็จมาเยือนอําเภอนาโยง  
ขาพเจาก็เริ่มเห็นแสงสวางที่จะนํามาในการตอสูชีวิต จากคนจน  ตองหมดไป แตก็ไมมีสิ่งใดจะยิ่งใหญกวา
ความขยัน ใครคิดใชในครัวเรือนกอน ที่เหลือจึงขาย  จนขาพเจาไดมีความภาคภูมิใจในครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไดอยู
ใกลพระองคและไดนอมนําคําของพระองคทานที่ไดเสด็จมาอําเภอนาโยงไดนํามาปฏิบัติ  จากทั้งหมดที่กลาว
มานี้  ตองขอขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ที่ใหกําลังใจในการพัฒนา สํานักงานเกษตร
อําเภอนาโยง ที่ใหความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิตสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง ที่ใหความรูในการ
แกปญหาเรื่องดิน  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรังไดมาแนะนําการทําบัญชีครัวเรือน กรมปาไม ที่ไดแนะนํา
การปลูกไมยืนตนและการรักษาสิ่งแวดลอม  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนา
โยง  ไดนํานักเรียนมาเรียนรูในแปลงไรนาสวนผสมอยูเปนประจํา 

ทุกหนวยงานที่กลาวมานี้ ไดใหกําลังใจและปจจัยการผลิต    นายสมควร  จิตรแกว  
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือและสํานักงานเกษตรอําเภอนาโยง ไดจัดใหเปนแปลงตัวอยาง ของ
ตําบลนาโยงเหนือที่มีเกษตรกรมาศึกษาดูงานเปนประจํา ไมวาเกษตรกรใกลหรือไกลทั้งเจาหนาที่ภาครัฐ  
เอกชน  มาศึกษาดูงานและไดรับเชิญใหไปบรรยายการจัดทําแปลงตัวอยางเปนประจํา โดยตนเองก็คิดวา “สิ่ง
ที่ตนเองไมคอยคิดวาตนเองจะทําไดอยางไร ตอนนี้จะไดกําไรหรือขาดทุนที่ไดมามากกวานี้ คือ ความภาคภูมิใจ
ที่ตนเองไดทดแทนบุญคุณของแผนดิน” และจะสานตอตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลงานและความสําเร็จในแปลงไรนาสวนผสม 

สําหรับกิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่ 31 ไร จํานวน 15 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมดานการผลติพืช 
1. กิจกรรมปลูกไมผล จํานวน  7  ไร ไมผลที่ปลูกมี 
 - ทุเรียน (พันธุหมอนทอง)  23 ตน อายุ  16  ป 
 - มังคุด 35   ตน อายุ  16  ป 
 - ลองกอง 50 ตน อายุ  16  ป 
 - จําปาดะ  4 ตน อายุ  16  ป 
 - เงาะ  7 ตน อายุ  16  ป 
 - สะตอ  15 ตน อายุ  16  ป 

     
  
2. กิจกรรมปลูกมะละกอ (พันธุฮอลแลนด) พื้นที่ปลูก จํานวน  7  ไร 
  - ที่ใหผลผลิต จํานวน 100 ตน อายุ  3 ป 
  - ไมใหผลผลิต จํานวน 500 ตน อายุ  2  เดือน 

 
3. กิจกรรมการปลูกมะนาว  จํานวน  55  ตน พันธุที่ปลกู คือ – พิจิตร 1 , - ตาฮิติ (ไรเมล็ด) 
 - ปลูกในทอซีเมนต จํานวน 30  ตน อายุ 1  ป  2  เดือน 
 - ปลูกลงดิน จํานวน 25 ตน อายุ  2  ป 

 
 



 
4. กิจกรรมปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน  14  ไร (พันธุที่ปลูก สุราษฎร 2) 
   มีอายุ 3  ป และ กําลังใหผลผลิตแลว ซึ่งปาลมจะเปนตัวทํารายไดที่เปนรายเดือน 

 
5. กิจกรรมการปลูกขาวและปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด ในพื้นที่จํานวน  6  ไร  
 พันธุที่ใชปลูก คือ พันธุเล็บนก ไดทําการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปอเทือง ซึ่งเปนปุยพืชสด
อยางดี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน 

 
 
6. กิจกรรมการปลูกพืช-ผัก จํานวน  5  ไร เชน 
 - มะเขือ, พริก, ถั่วฝกยาว, ฟกเขียว, ฟกทอง 
 - ผักกินยอดอื่นๆ 
 - ผักเหมียง ซึ่งปลูกแซมในสวนไมผล จํานวน 300 ตน 



 - แปลงปลูกมะมวงหิมพานต เพื่อเก็บยอดจําหนาย ซึ่งปลูกในรองสวนปาลมน้ํามัน จํานวน  
400 ตน ซึ่งเปนรายไดที่เปนรายวัน วันละ 300-400 บาท อายุ  2  ป เก็บยอดมาแลวประมาณ  14  เดือน 
7. กิจกรรมขยายพันธุไมขาย เชน 
 - การขยายพันธุตนพริกไทย 
 - การตอนมะละกอ 
 - การขยายพันธุมะนาว (การตอนกิ่ง) 
 - การขยายพันธุทุเรียน 
 

   
 
 

กิจกรรมดานการประมง 
1. กิจกรรมการเลี้ยงปลา ในพื้นที่จํานวน  6  ไร ซึ่งไดใชประโยชนสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา มีการเลี้ยงปลา
หลายชนิด เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลาจาระเม็ด จํานวน  10,000 ตัว เปนรายไดปละครั้ง 
2. กิจกรรมการเลี้ยงปลากัด ดวยน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 80 บอ (ในทอซีเมนต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1.20 เมตร ซึ่งเลี้ยงบอละ 120 ตัว จําหนายตัวละ 100 บาท (ยอดจําหนายประมาณครึ่งหนึ่ง) โดยทําการ
เ พ า ะ 
พันธุปลาและอนุบาลปลาเพื่อจําหนาย ในการเลี้ยงไดแกไขปญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นระหวางการเลี้ยง โดยใสน้ํา
หมักชีวภาพ (ผลิตจากสารเรง พด.2) ผสมเจือจางใสในบอซีเมนตเพียงเล็กนอย และใชสารบําบัดน้ําเสีย และ
ขจัดกลิ่นเหม็น เพื่อปองกันน้ําเสีย 
 

   
 



 
 
กิจกรรมปรับปรุงดิน 
1. กิจกรรมการทําปุยหมัก ไดผลิตปุยหมักโดยใชสารเรง พด.2 ไวใชกับการปลูกปาลมน้ํามัน, ไมผลตางๆ 
ประมาณ  9 ตน/ป โดยใชวัสดุตางๆ ที่หาไดในพื้นที่ เชน ฟางขาว, แกลบ, ขี้ไกแกลบและมูลสัตวอื่นๆ ในชวง
เริ่มปลูกปาลมน้ํามันไดใสปุยหมัก รองกนหลุม จํานวน 50 กิโลกรัม/ตน เมื่อปาลมน้ํามันโตขึ้น ใสปุยหมักปละ 
2-3 ครั้ง รวมกับปุยเคมีในอัตรา 5 กิโลกรัม/ตน 
 

   
 
 

2. กิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 20 ถัง (ถังละ 120 ลิตร) ไวใชเอง และเผยแพรความรูใหกับ
ผูสนใจ ไดมีการผลิตน้ําหมักชีวภาพโดยใชสารเรง พด.2 วัตถุดิบที่ใชไดแก เศษปลา ผักและผลไม กากน้ําตาล 
หมุนเวียนไวใชตลอดป ในอัตราสวน 1 : 500 เดือนละ 3-4 ครั้ง 
3. กิจกรรมการปลูกหญาแฝก มีการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 300,000 กลา 
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ปลูกพืช-ผัก มะละกอและมะนาว เปนดินถม ดินมีคา pH 4.7 และขาดความ 
อุดมสมบูรณ กอนทําการปลูกพืช จึงไดทําการปรับสภาพดินโดยการใชโดโลไมท ในอัตรา 0.5 ตัน/ไร หวาน
ปอเทืองและไถกลบ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน และใชปุยหมักอัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร 
จากนั้นไดนําหญาแฝกมาปลูกตามรองผักและขอบบอเลี้ยงปลา เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินในกรณี
ที่เกิดน้ําทวมหลากและเกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน นอกจากนี้ยังใชใบหญาแฝก เปนวัสดุปกคลุมโคน
ตนไมผล มะนาว มะละกอ เพื่อเก็บกักและรักษาความชุมชื้นในดิน 
 



  
 
กิจกรรมดานปศุสัตว 
1. กิจกรรมเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อบริโภคในครัวเรือนในครัวเรือนและจําหนาย จํานวน  65 ตัว 
 

 
2. กิจกรรมเลี้ยงเปดไข 50 ตัว เพื่อใชบริโภคในครัวเรือนและจําหนาย 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปลูกยางพารา 
1. กิจกรรมการปลูกยางพารา มีพื้นที่ปลูก 7 ไร ไดผลผลิต 14 -15    กก./วัน    เปนกิจกรรมที่มีพื้นที่การ
ผลิตอยูหางจากพื้นที่แปลงไรนาสวนผสม 
 

    
 
การเปนวิทยากร 
 
 - วิทยากรเกษตร [อาสาสมัครเกษตรประจําตําบลนาโยงเหนือ (อกม.)] อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 - วิทยากรหมอดินอาสาประจําตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 - วิทยากรถายทอดองคความรูดานการจัดการดินในปาลมน้ํามัน 
 - วิทยากรสงเสริมการปลูกพืชระบบวนเกษตร (กรมปาไม) ป 2554 
 - วิทยากรการผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ ใหกับทุกภาคสวนทั้งราชการและเอกชน 

การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมเพื่อสวนรวม 
 - ถายทอดความรูดานการเกษตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่ใชในแปลงไรนาสวนผสมใหกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน นิสิต นักเรียน นักศึกษา เปนตน 
 - ถายทอดความรูดานการพัฒนาที่ดิน ใหกับหนวยงานตางๆ เชน โรงเรียน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรและพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดตรัง 



 

จํานวนผูเยี่ยมชมแปลงสาธิต (ไรนาสวนผสม) 
 ปจจุบันมีเกษตรกร ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด นิสิต นักเรียน นักศึกษา หนวยงานราชการ เอกชน 
และอื่นๆ เขามาศึกษาดูงานในพื้นที่แปลงไรนาสวนผสมนี้ทุกเดือน ในป 2555 มีผูเขาศึกษาดูงาน ประมาณ 
1,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะทางสังคม 
 ตําแหนงในชุมชนที่เปนทางการ 
 - อาสาสมัครเกษตร (อกม.) ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 - หมอดินอาสาประจําตําบลนาโยงเหนือ กรมพัฒนาที่ดิน 
 - วิทยากรสงเสริมการปลูกหญาแฝก แกเกษตรกรที่สนใจในชุมชน 
 - บุคคลตนแบบดานการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง 
 ตําแหนงในชุมชนที่ไมเปนทางการ 
 - คณะกรรมการการแขงขันกีฬาในหมูบาน 
 - ผูนําในการทํากิจกรรมทางศาสนา ในวันสําคัญตางๆ 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 - การอนุรักษดินและน้ํา ดวยหญาแฝกบริเวณรอบสระและบนพื้นที่ขุดยกรองเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน 
เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดินและชวยคัดกรองตะกอนดิน 
 - ใชสารอินทรีย เชน พืชสมุนไพรตางๆ แทนสารเคมีกําจัดวัชพืช 
 - การอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝกบนพื้นที่ปลูกผักและมะละกอ เพื่อชวยใหดินโปรงรวนซุยขึ้น
และชวยรักษาความชื้นในดินในชวงฤดูแลง 
 - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีพื้นที่สงเสริมการปลูกพืชระบบวนเกษตร โดยมี
การอนุรักษพันธุไมพื้นเมืองและพันธุพืชพื้นเมือง เชน ตนหยี ยางนา ผักเหมียง มะขาม และ 
มะมวงหิมพานต 

รางวัลและความสําเร็จจากการทํากิจกรรมไรนาสวนผสม 
 - รางวัลที่ 3 การประกวดการคัดเลือกเกษตรสาขาอาชีพ ไรนาสวนผสมดีเดน ระดับจังหวัด ป 
2553 (กรมสงเสริมการเกษตร) 
 - รางวัลที่ 3 การประกวดการคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพไรนาสวนผสมดีเดน ระดับจังหวัด ป 
2554 (กรมสงเสริมการเกษตร) 
 - รางวัลพื้นที่สงเสริมการปลูกพืชระบบวนเกษตร ป 2554 (กรมปาไม)  



 - รางวัลหมอดินอาสาดีเดน สาขาการอนุรักษดินและน้ําระดับเขต สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12  
ป 2554 กรมพัฒนาที่ดิน 
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพทําไรนาสวนผสม ในการคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด ป 2555 
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเดน ระดับเขตสาขา ไรนาสวนผสม ประจําป 2555 กรมสงเสริม
การเกษตร 
 - รางวัลพระราชทานประเภทการปลูกและสงเสริมการปลูกการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระดับประเทศ ประจําป 2555 
 - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดเลือกเกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพไรนาสวนผสม 
ระดับประเทศป 2556 กรมสงเสริมการเกษตร 
 
  


