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ค�าน�า
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนำ ส�ำนักงบประมำณ กระทรวง
มหำดไทย กองทพัไทย และมูลนธิสิถำบนัวจัิยและพฒันำประเทศตำมปรชัญำของเศรษฐกจิ 
พอเพียง ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2  
ในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรภำครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรด�ำเนินชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร จนประสบควำมส�ำเร็จ
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ที่ผ่ำนมำ นำยทวี ประหำ ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด
ในประเภทประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลและกันดำร ซึ่งเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำงให้แก่
บุคคลทัว่ไปทีส่นใจเข้ำมำศกึษำเรยีนรูค้วำมส�ำเรจ็ ส�ำนกังำน กปร. จงึพจิำรณำเหน็สมควร
ให้นำยทวี ประหำ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบื้องต้น ส�ำนักงำน กปร.  
ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณนำยทวี ประหำ เป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลและรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ี โดยหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำหนังสือ
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.
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จุดเร่ิมต้นความส�าเร็จ
นำยทวี ประหำ เป็นคนชัยภูมิโดยก�ำเนิด แต่เดิมประกอบอำชีพรับจ้ำง 

เล่นดนตรี โดยมีวงดนตรีร่วมกับเพ่ือน แต่เมื่อไม่ประสบควำมส�ำเร็จ จึงกลับมำ 
ทบทวนตนเอง แล้วพบว่ำเส้นทำงที่เหมำะสมกับชีวิตของตนคือ อำชีพเกษตรกร  
จึงได้เริ่มต้นท�ำเกษตรกรรมโดยน�ำควำมทรงจ�ำในวัยเด็กจำกกำรช่วยพ่อแม  ่
เพำะกุยช่ำยขำว มำเป็นต้นทุนควำมรู้นับแต่นั้นเป็นต้นมำ  
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

นำยทวีได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช มำเป็นแรงบันดำลใจในกำรเป็นเกษตรกร โดยเร่ิมบุกเบิก 
พื้นที่ 30 ไร่ เพื่อท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2535 ซึ่งเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง ป่ำไม้ถูก
ท�ำลำย ไม่มีน�้ำจำกระบบชลประทำน แต่ด้วยควำมอดทน มุ่งมั่น จึงขุดสระน�้ำ 
โดยมีแหล่งน�้ำซับมำช่วยเติม โดยในปัจจุบัน พื้นที่แห่งน้ีเป็นสวนเกษตรครบวงจร 
ทีเ่ป็นจดุเรยีนรูใ้ห้เกษตรกรในพืน้ทีแ่ละจงัหวดัใกล้เคยีงเดนิทำงมำศกึษำดงูำนเก่ียว
กบักำรปลกูผกัสวนครวั สวนผลไม้ กำรเพำะเหด็ เพำะพันธุป์ลำดกุ ท�ำปุ๋ยอินทรย์ี ฯลฯ  
โดยเน้นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4



ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ทำงสำยกลำง

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร 
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐาน

น�าสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555
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ความพอประมาณ
มกีำรด�ำเนนิชวีติเรยีบง่ำย ท�ำกำรเกษตรแบบพออยูพ่อกนิ ไม่เน้นปลกูเพือ่ให้

มผีลผลิตจ�ำนวนมำก และวำงแผนกำรใช้จ่ำยโดยค�ำนึงถงึควำมจ�ำเป็นเป็นอันดบัแรก

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง6



ความมีเหตุผล
มคีวำมรอบคอบและมแีผนกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงเป็นข้ันเป็นตอน ใช้ดนิและน�ำ้

อย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรปลูกหญ้ำแฝกรอบขอบสระ และท�ำกำรเกษตรโดยให้ธรรมชำติ
เกื้อกูลกันระหว่ำงกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งใช้สิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงเพือ่วำงแผนกำรด�ำเนินงำน โดยท�ำเกษตรผสมผสำน  

และปลูกพืชพันธุ ์ที่หลำกหลำยเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนควำมต้องกำรของตลำด  
มีรำยได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี เน้นปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนก่อน เมื่อเหลือจึงน�ำ 
ไปขำยเพิ่มรำยได้ มีข้ำว มีผัก มีปลำ ไว้กินเอง ไม่มีวันอดตำย และมีกำรท�ำบัญชี 
ครัวเรือนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง8



ความรู้
หมั่นศึกษำหำควำมรู ้จำกแหล่งต่ำงๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ และเผยแพร่ 

ขยำยผลองค์ควำมรู ้สู ่ผู ้ ท่ีสนใจอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ควำมส�ำคัญในกำร 
แลกเปลีย่นเรยีนรูปั้ญหำร่วมกนักบัผูท้ีเ่คยผ่ำนกำรฝึกอบรมทีศ่นูย์เรียนรู้ของตนเอง 
และยังด�ำเนินรำยกำรเสียงตำมสำยและรำยกำรวิทยุเพื่อเผยแพร่ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
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คุณธรรม
มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร  

และมีควำมเอ้ืออำรีในกำรแบ่งปันควำมรู้แก่ผู้อื่น ยึด
มัน่กำรท�ำควำมดตีำมรอยพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช 

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10



ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ท�ำกำรเกษตรผสมผสำนบนพื้นที่ 30 ไร่ โดยจัดสรรเป็นพื้นที่ท�ำนำ บ่อน�้ำ
ส�ำหรับกักเก็บน�้ำและเลี้ยงปลำ โรงเพำะเห็ด โรงปุ๋ยอินทรีย์ และแปลงพืชผัก 
สวนครัว ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ของนำยทวีเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไร่นำสวนผสม 
แบบครบวงจร ซึ่งมีองค์ควำมรู้โดดเด่นด้ำนกำรเพำะพันธุ์ปลำดุกด้วยวิธีผสมเทียม 
กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ และกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การเพาะพันธุ์ปลาดุกด้วยวิธีผสมเทียม
เป็นวิธีกำรน�ำฮอร์โมนสังเครำะห์มำใช้เพื่อเลียนแบบธรรมชำติ เกษตรกร

สำมำรถท�ำได้ง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วกว่ำกำรผสมพันธุ์ตำมธรรมชำติ และ 
ยังมีต้นทุนต�่ำ สำมำรถท�ำกำรผสมเทียมได้ปีละ 2 - 3 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลำเพียง  
13 - 16 ชั่วโมง จะได้ลูกปลำเป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งฤดูกำลผสมพันธุ์ของปลำดุกจะอยู่
ระหว่ำงช่วงเดือนมีนำคม - ตุลำคม 

การคดัพ่อพนัธุแ์ละแม่พนัธ์ุ : ส�ำหรบักำรคดัพ่อแม่พันธุป์ลำดกุ ควรคดัเลอืก
ปลำท่ีสมบูรณ์ ไม่บอบช�ำ้ เพศเมยีควรมอีำย ุ1 ปีขึน้ไป และเพศผูค้วรมอีำย ุ2 ปีขึน้ไป  

เพื่อให้ได้พันธุ์ปลำที่มีไข่และน�้ำเชื้อแข็งแรง พร้อมทั้งควรงดให้อำหำรก่อน  
1 วนั เพือ่ป้องกนัควำมผดิพลำดจำกกำรขยำยตวัของท้องเนือ่งจำก

ปริมำณอำหำรที่กินเข้ำไป และเมื่อได้พ่อ-แม่พันธุ์แล้ว  
จึงน�ำไปใส่ในบ่อดินที่เตรียมไว้ ซ่ึงควรจัดเตรียม

ระบบฝนเทยีมและระบบน�ำ้เข้ำ-ออกให้พร้อม
ส�ำหรับกำรผสมพันธุ์ 

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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วิธีการผสมเทียม : กำรเพำะพันธุ์ปลำดุกจ�ำเป็นต้องฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 
ให้กับแม่พันธุ์เพื่อให้ไข่สุกและมีน�้ำเช้ือพร้อมผสมเทียม ทั้งน้ี ปริมำณควำมเข้มข้น
ของฮอร์โมนเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรฟักไข่ เพรำะหำกฮอร์โมนเข้มข้นมำกเกินไปจะ
ท�ำให้อัตรำกำรฟักไข่ต�่ำลง แต่ถ้ำน้อยเกินไปจะส่งผลให้แม่ปลำไม่สำมำรถตกไข่ได้ 
โดยกำรฉดีฮอร์โมน ควรน�ำพ่อ-แม่พนัธุท์ีค่ดัเลอืกมำฉดีบรเิวณกล้ำมเนือ้ใต้ครบีหลงั 
ส่วนต้น เหนือเส้นข้ำงตัว จำกนั้นจึงเข้ำสู่ขั้นตอนกำรรีดไข่แม่ปลำและถุงน�้ำเชื้อ 
พ่อปลำเพ่ือท�ำกำรผสมพันธุ์ โดยน�้ำเชื้อของเพศผู้หน่ึงตัวสำมำรถผสมกับไข่ของ 
เพศเมียได้ประมำณ 10 ตัว

จำกนั้นน�ำไข่ที่ผสมแล้วไปใส่ในบ่อฟัก (บ่อซีเมนต์) ซึ่งควรท�ำควำมสะอำด
และฆ่ำเช้ือโรคก่อนน�ำมำใช้ และควรเตรียมระบบน�้ำให้พร้อม เพรำะเมื่อไข่ปลำ 
ฟักออกเป็นตัว จ�ำเป็นต้องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมำก เพื่อป้องกันกำรเน่ำเสียของน�้ำ
ท่ีเกิดจำกกำรย่อยสลำยของเปลือกไข่ ทั้งนี้ ในช่วง
อนุบำลลูกปลำดุก ควรดูแลคุณภำพน�้ำและปริมำณ
อำหำรอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้ลูกปลำมีอัตรำ
กำรรอดชีวิตและเจริญเติบโตที่ดี
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การเพาะเห็ดนางฟ้าถุง 
เป็นกำรผลิตด้วยวิธีกำรเพำะเห็ดในถุงพลำสติก มีวิธีกำรผลิต ดังนี้

วิธีการเพาะ : 

1) ผสมอำหำรเพำะเห็ด ซึ่งประกอบด้วย ขี้เลื่อยแห้ง ร�ำละเอียด ดีเกลือ  
ปูนขำวหรือน�้ำตำลทรำย และน�้ำ คลุกเคล้ำให้เข้ำกันและน�ำไปใช้ในทันที

2) บรรจุอำหำรเพำะลงในถุงพลำสติกทนร้อน ถุงพลำสติกขนำด 7 x 11 นิ้ว  
หรือ 9 x 13 นิ้ว สูงประมำณ 2/3 ของถุง น�้ำหนักประมำณ 0.8 - 1 กิโลกรัม  
กดให้แน่น จำกนั้นรีดอำกำศออกก่อนปิดปำกถุง

3) น�ำไปนึง่ฆ่ำเชือ้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ชัว่โมง โดยเร่ิมจบัเวลำเมือ่ควำมร้อน 
อุณหภูมิประมำณ 100 องศำเซลเซียส จำกนั้นจึงทิ้งถุงให้เย็น

4) น�ำถุงเพำะออกมำใส่หัวเชื้อ ถุงละประมำณ 10 - 15 เม็ด 

5) น�ำไปวำงเพือ่บ่มก้อนเชือ้ในพืน้ทีท่ีส่ำมำรถป้องกันแดดและฝน จนเส้นใย
เห็ดเจริญเติบโตเต็มก้อนและเริ่มรวมตัวกันเพื่อเจริญเป็นดอกเห็ด จำกนั้นจึงน�ำไป 
เปิดถุงให้ออกดอกในโรงเรือนส�ำหรับเปิดดอกเห็ดต่อไป

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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การผลิตดอกเห็ด : โรงเรือนส�ำหรับเปิดดอกเห็ดควรเป็นสถำนท่ีสะอำด  
ไม่สะสมโรค สำมำรถป้องกันแดด ลม และฝน ได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถเก็บรักษำ
ควำมชื้นและถ่ำยเทอำกำศภำยในโรงเรือนได้ดี มีอุณหภูมิห้องประมำณ 28 - 32 
องศำเซลเซียส 

ทั้งนี้ นอกเหนือจำกรักษำอุณหภูมิ ควำมชื้น กำรถ่ำยเทอำกำศและแสงตำม
ท่ีเห็ดแต่ละชนิดต้องกำร ต้องรักษำควำมสะอำดบริเวณที่บรรจุเห็ดและโรงเรือน 
เพำะเห็ด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสะสมของเชื้อโรคและแมลงด้วย 

การเก็บผลผลิต : ควรเก็บดอกเห็ดในช่อเดียวกันให้หมด อย่ำให้มีเศษเหลือ
ติดค้ำงอยู่กับก้อนเชื้อ เนื่องจำกจะท�ำให้เน่ำ เชื้อโรคและแมลงจะเข้ำท�ำลำยได้ทันที 
โดยเก็บเมื่อดอกบำนเต็มที่ แต่ขอบหมวกยังไม่บำนย้วย
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ปัจจุบัน นำยทวีเป็นเกษตรกรท่ีมีควำมสุขกับกำรท�ำงำน ใช้ชีวิต
อยู่อย่ำงพอเพียง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ท�ำให้ครอบครัวมีควำมสุข  
อีกทั้งยังท�ำงำนร่วมกับชำวบ้ำนในพื้นที่ และชุมชนที่มำจำกหลำกหลำย 

ท้องถิ่นด้วยควำมสนุกสนำน นอกจำกนี้ ยังเป็นผู้จัดรำยกำรสถำนี
วิทยุชุมชนเพื่อชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง กระจำยเสียงออกไปใน  
3 จงัหวดั ได้แก่ มุกดำหำร กำฬสนิธุ ์และร้อยเอด็ เพือ่เผยแพร่ขยำยผล 
หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ตลอดจน

องค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพเสริมต่ำงๆ

นอกจำกนี ้ในช่วงทีไ่ม่มกีำรฝึกอบรมหรอืกำรศกึษำดงูำน ในบทบำทปรำชญ์
ชำวบ้ำนประจ�ำศูนย์ศกึษำพฒันำอำชพีเกษตรทฤษฎีใหม่ นำยทวไีด้ออกไปตดิตำมผล
เกษตรกรทีเ่คยเข้ำมำศกึษำดงูำนแล้ว เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และแก้ไขปัญหำที่พบร่วมกัน 

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง16



รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2529 

• รำงวัลผู้ท�ำควำมดี มูลนิธิส่งเสริมสงเครำะห์ผู้กระท�ำควำมดี 
 สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย

• รำงวัลผู้น�ำอำชีพก้ำวหน้ำ (รำงวัลสิงห์ทอง) กรมกำรพัฒนำชุมชน
 กระทรวงมหำดไทย

ปี 2551 

• ได้รับเลือกเป็นศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2552 

• รำงวัลรองชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
 สยำมบรมรำชกมุำร ีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง  
 ครั้งที่ 2 ประเภทประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลและกันดำร ส�ำนักงำน 
 คณะกรรมกำรพเิศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ  
 (ส�ำนักงำน กปร.)
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ล�าดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�านักงาน กปร.

    ภาคกลาง

 1 นำยประมำณ ประสงค์สันต์ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล กำญจนบุรี 08 7903 0912
    และกันดำร
 2 นำยวินัย สุวรรณไตร ประชำชนทั่วไป ฉะเชิงเทรำ 09 8816 2825
 3 นำยส�ำรอง แตงพลับ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพชรบุรี 08 9076 4325
 4 นำยณรงค์ บัวสี เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 7357 6999
 5 นำยยวง เขียวนิล เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 1929 9159
 6 นำยปรีชำ เหมกรณ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 5059 3555
 7 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำว กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 0076 8989
  ชุมชนบ้ำนไทรใหญ่
 8 ชุมชนบำงรักน้อย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นนทบุรี 08 1316 0805
 9 ชุมชนเพชรำวุธ พัน.2 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ 0 2521 1190
 10 เรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค เพชรบุรี 0 3246 5171
 11 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง กรุงเทพฯ 0 2280 0180
  และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
 12 กรมรำชทัณฑ์ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง นนทบุรี 0 2967 2222
 13 บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟู้ด ธุรกิจขนำดย่อม สุพรรณบุรี 0 2967 1200-1
  จ�ำกัด
 14 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ ธุรกิจขนำดย่อม เพชรบุรี 08 9515 1128
  ในครัวเรือน
 15 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ระยอง 0 3867 1382
  สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
 16 บริษัท บำธรูม ดีไซน์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ปทุมธำนี 0 2683 7322-3
 17 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2335 4658
  จ�ำกัด (มหำชน)
 18 บรษัิท ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2739 8000
 19 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2202 8000
  จ�ำกัด (มหำชน)

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 20 นำยทวี ประหำ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล มุกดำหำร 09 9914 3917
    และกันดำร
 21 นำยแสนหมั้น อินทรไชยำ ประชำชนทั่วไป อุดรธำนี 08 6167 8524



คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง20

 22 นำยสุนัน เผ้ำหอม ประชำชนทั่วไป ขอนแก่น 08 0186 8617
 23 นำยจันทร์ที ประทุมภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นครรำชสีมำ 08 9948 4737
 24 นำงพิมพ์ โถตันค�ำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สกลนคร 08 0748 3133
 25 นำยบุญแทน เหลำสุพะ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เลย 08 3346 0287
 26 กลุ่มข้ำวคุณค่ำ ชำวนำคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ยโสธร 08 7872 1672
 27 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มหำสำรคำม 08 9618 4075
  อ�ำเภอกันทรวิชัย
 28 ชุมชนบ้ำนท่ำเรือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม 08 8335 5819
 29 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 51 หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค บุรีรัมย์ 0 4463 1883
  (ศึกษำสงเครำะห์นำงรอง)
 30 บริษัท โสมภำส เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจขนำดกลำง มหำสำรคำม 08 1052 1270
  (2005) จ�ำกัด
    ภาคเหนือ

 31 นำยผล มีศรี  ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล พะเยำ 08 7174 9928
    และกันดำร
 32 นำยสุพจน์ โคมณี ประชำชนทั่วไป นครสวรรค์ 08 1041 0911
 33 นำยสมมำตร บุญฤทธิ์ ประชำชนทั่วไป ก�ำแพงเพชร 08 6207 1285
 34 นำงเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยำง เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1706 9687
 35 นำยประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ แพร่ 08 5252 2835
 36 นำยบุญเป็ง จันต๊ะภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 9559 8350
 37 กลุ่มเกษตรท�ำสวนบ้ำนถ�้ำ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พะเยำ 08 1023 5598
 38 กลุ่มศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1025 5598
  เกษตรยั่งยืนต�ำบลเมืองชุม 
 39 ชุมชนบ้ำนดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พะเยำ 08 2895 7321
 40 โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค แพร่ 0 5464 7458-60

    ภาคใต้

 41 นำยสมพงษ์ พรผล ประชำชนทั่วไป พังงำ 08 9123 1589
 42 นำยสมชำย นิลอนันต์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สุรำษฎร์ธำนี 08 9592 1764
 43 นำยพินัย แก้วจันทร์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ยะลำ 08 1388 5161
 44 ชุมชนบ้ำนบำงโรง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 08 1892 9204
 45 เทศบำลต�ำบลปลำยพระยำ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค กระบี่ 0 7568 7141
 46 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ภูเก็ต 0 7626 1555
 47 บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ตรัง 0 2237 9070

ล�าดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�านักงาน กปร.




