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เรื่อง สมเกียรติ ทองแกว

รายละเอียด

            นายสมเกยีรติ ทองแกว เป็นบตุรคนที่ 2 ในจาํนวนบตุรและธดิา 5 คน ของนายหนิ ทองแกว กบันางบญุ

มา สงวนสุข นายสมเกียรติ ทองแกว มีกําเนิดในวันศุกร แรม 7 คํ่า เดือน 7 ปี 2471 นักกษตัร ตรงกับวันที่ 25

พฤษภาคม พ.ศ. 25471  ภูมิกําเนิดอยูในชนบทหางไกลความเจริญของอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี นามเดิม

ของนายสมเกียรติ ทองแกว คือ "อินทร" คนทัว่ไปจึงรุูจักและเรียกขานนายสมเกียรติ ทองแกว วา "ผูใหญอินทร

" ในปัจจุบัน

งาน ภูมิปัญญา กับความสําเร็จ

            นายสมเกยีรติ ทองแกว อพยพครอบครวัมาตัง้หลกัแหลงประกอบอาชพี ณ บานอนิทรานุสรณ ตาํบลโนน

พลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร นับเวลาได 35 ปี (พ.ศ.2505-2541) การบําเพ็ญตนบนวิถี

เกษตรกรผูมีความขยันหมัน่เพียร มานะอดทน ประหยัดอดออม และรูจักใชปัญญาในการสรางสรรคและกําหนด

แนวทางของสัมมาอาชีพแหงตน รวมทัง้การใชปัญญาจากประสบการณของตนแกไขปัญหาบนพื้นฐานของเหตุแล

ผล การบําเพ็ญตนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง ทําใหนายสมเกียรติ ทองแกว ประสพความสําเร็จใน

กิจการงานทัง้กิจการงานสวนตัว กิจตอครอบครัว และกิจการงานที่เกี่ยวของกับสาธารณะ

งานที่เกี่ยวของกับสาธารณะ

           นับตัง้แตปี พ.ศ.2505 ที่นายสมเกียรติ ทองแกว และครอบครัวไดอพยพมาซื้อที่ดินและบุกเบิกพื้นที่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู ณ ตําบลโนนพลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ผลจากความขยันขัน

แข็ง ความมุมานะ และความอดทนของนายสมเกียรติ ทองแกว หรือผูใหญอินทร ทําใหสภาพของชุมชน

เปลี่ยนแปลงไป คือ เปลี่ยนแปลงจากสภาพกายภาพที่เป็นแหลงไกลความเจริญ พื่นที่เป็นป าเสื่อมโทรม ทุงหญา

ธรรมชาติกลายเป็นพื้นที่ราบกวางใหญ มีแหลงน้ําสําหรับหลอเลีย้งพื้นที่ทํานาขาว มีถนนหนทางเพื่อการ

คมนาคมติดตอกับชุมชนเมืองหลักของทองถิ่น จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหเกิดเป็นชุมชนที่ใหญขึ้น จึง

เป็นหมูบานอินทรานุสรณขึ้นในเขตปกครองของตําบลโนนพลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งนาย

สมเกียรติ ทองแกว ไดเสียสละกําลังกาย กําลังทรัพย และกําลังสติปัญญาของตนเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีบุคลภาพ

และดําเนินชีวิตไปบนวิถีสูความผาสุข

บทบาทสําคัญตอชุมชนและสังคมสาธารณะ 

            1. บทบาทผูนําชุมชน
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                        1.1 ผุูนําทางจริยธรรม

                        1.2 ผูนําทางปัญญา

                                 -  เป็นผูรูมีความคิดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาที่มีตอเยาวชน

                                 -  เป็นผูรุูจักใชปัญญา ความคิด นําวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหมผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาชาวบาน เชน การทําป ุยหมัก และป ุยคอก 

                                 -  เป็นผูมีความรูจรงิในการประกอบอาชพีการเกษตร ไดรบัเชญิใหเป็นผูบรรยายเผยแพร

ความรูและประสบการณแกนักศึกษา และผุูเขารับการอบรม

                                 -  เป็นผูรูจรงิ และประสบความสาํเรจ็จากการเลีย้งปลาดวยภมูปัิญญาไทย ทาํใหบรษิทัเจรญิ

โภคภัณฑคัดเลือกใหเป็นแหลงศึกษาอบรมดูงานเลีย้งปลาดวยภูมิปัญญาไทย

                        1.3 ผูนําทางอาชีพ

                                 -  เป็นผูริเรมิและนําอาชพีเกษตรสาขาตาง ๆ มาดาํเนินการและแนะนําแกสมาชกิในชมุชน

                                 -  ไดรับการยอมรับและยกยองในความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกร

                        1.4 ผุูนําทางสังคม 

                                 -  ดานการคมนาคมขนสง 

                                 -  ดานการศึกษา

                                 -  ดานสาธารณสุข

                                 -  ดานขวัญกําลังใจและความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิตติกรรมประกาศ

            ผลของการปฏิบัติตนอันประกอบดวยคุณธรรมที่ควรเป็นเยี่ยงอยางแกชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของ

ปณิธาน "ขยัน อดทน ซื่อสัตย ประหยัด และรูจักใชปัญญา" ที่นายสมเกียรติ ทองแกว ดําเนินมาอยางตอเน่ือง

ยาวนานตลอดชีวิต ทําใหนายสมเกียรติ ทองแกวไดรับการประกาศเกียรติคุณในวาระและโอกาสตางๆ จากองค

กร หนวยงานของรัฐและเอกชน ดังน้ี

            1. สโมสรโรตารี่กําแพงเพชร มอบโลเกียรติคุณในฐานะเป็นผูประกอบอาชีพดีเดน ประจําปี พ.ศ.

2520-2521

            2. กระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุรในฐานะเป็นผูนําอาชีพกาวหน า ประจําปี พ.ศ. 2530

            3. จงัหวดักาํแพงเพชรมอบประกาศเกยีรตคิณุในฐานะเป็นเกษตรกรดีเดนของอาํเภอลานกระบอื ประจาํปี

พ.ศ. 2532

            4. กระทรวงศึกษาธิการมองประกาศเกียรติคุณในฐานะผูใหการสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนใน

จังหวัดกําแพงเพชร ประจําปี พ.ศ. 2532
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            5. กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะ

เกษตรกรดีเดนระดับจังหวัดอาชีพทําสวน ประจําปี พ.ศ. 2533

            6. สมาคมผูอาสาสมคัรและชวยการศกึษามอบเกยีรติบตัรในฐานะเป็นพอตวัอยาง เน่ืองในวนัพอแหงชาติ

ประจําปี พ.ศ. 2533

            7. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผูอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมดานเกษตรกรดีเดน ประจําปี พ.ศ. 2537

คําสําคัญ : บุคคลสําคัญ

ที่มา : สุพล อัตภานันท และคณะ. (2544). คนแกรงกําแพงเพชร. กําแพงเพชร: ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด

กําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-03-12

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=629&code_db=610003&code_type=11

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=629&code_db=610003&code_type=11

