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ค�ำน�ำ

ส�ำนักงำน กปร.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ครั้งที่ 1 ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ 
ของบุคคล ชุมชน และองค์กรภำครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
จนประสบควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ที่ผ่ำนมำ นำงพิมพ์ โถตันค�ำ ได้รับรำงวัลจำกกำร
ประกวดในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำงให้แก่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ควำมส�ำเร็จ ส�ำนักงำน กปร. จึงพิจำรณำเห็นสมควรให้  
นำงพิมพ์ โถตันค�ำ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยในเบื้องต้น ส�ำนักงำน กปร.  
ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณนำงพิมพ์ โถตันค�ำ เป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำม
อนุเครำะห์ข้อมูล และรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือ
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
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จุดเร่ิมต้นของความส�าเร็จ
นำงพิมพ์ โถตันค�ำ เดิมเป็นคนกำฬสินธุ์ หลังสมรสกับนำยทอง โถตันค�ำ  

ซึ่งเป็นคนสกลนคร ได้ย้ำยถิ่นฐำนมำสร้ำงครอบครัวท่ีบ้ำนเลขที่ 93 หมู่ที่ 3  
บ้ำนนำขำม ต�ำบลนำม่อง อ�ำเภอกดุบำก จงัหวดัสกลนคร ประกอบอำชีพท�ำนำเป็นหลัก  
ต่อมำสำมีเสียชีวิตจึงต้องหำเลี้ยงลูกทั้ง 3 คน โดยไปท�ำงำนรับจ้ำงที่กรุงเทพฯ 
อยู่ 3 ปี หลังจำกนั้นจึงได้ศึกษำเรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสำนเพื่อกลับบ้ำนไปดูแลลูก  
ได้น�ำควำมรูม้ำด�ำเนนิกจิกรรมในแปลงเกษตรของตนเองด้วยกำรปลกูพชืผกัทีก่นิ 
ในชีวิตประจ�ำวัน เมื่อปี 2539 ได้กู้ยืมเงินจำก ธ.ก.ส. จ�ำนวน 150,000 บำท  
เพื่อน�ำมำเป็นทุนท�ำไร่อ้อยในท่ีดินจ�ำนวน 21 ไร่ แต่ประสบควำมล้มเหลว 
เพรำะควำมแห้งแล้ง ท�ำให้ขำดทุนจำกกำรปลูกอ้อย 

3นางพิมพ์ โถตันค�า
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



ต่อมำได้เรียนรู้วิชำกำรเกษตรแบบผสมผสำนจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน 
เครอืข่ำยอินแปงจำกพ่อเขยีน ศรมีกุดำ เนือ่งจำกเห็นว่ำมคีนเข้ำมำศกึษำดงูำน
เป็นจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะคนท่ีเข้ำมำศกึษำดงูำนส่วนใหญ่มำจำกจงัหวดัยโสธร 
จึงเกิดควำมสนใจว่ำเขำเข้ำมำท�ำอะไรกัน และได้มีโอกำสพูดคุยโดยพ่อเขียน 
ถำมว่ำ “อยู่บ้ำน นอกจำกท�ำนำแล้วท�ำอะไร” จึงได้บอกว่ำไปรบัจ้ำงทีก่รงุเทพฯ 
พ่อเขียนจึงให้แนวควำมคิดกำรท�ำเกษตรผสมผสำน จำกนั้นได้ขยำยคันนำ 
ให้กว้ำงเพื่อปลูกผัก และจัดสรรให้มีป่ำหัวไร่ปลำยนำ 
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

หลังจำกได้แนวคิดและแรงบันดำลใจในกำรท�ำเกษตรผสมผสำน เร่ิมท�ำ 
กำรเกษตรผสมผสำน บนที่นำเดิมที่มีจ�ำนวน 21 ไร่ โดยท�ำกำรปรับที่นำให้มีคันคูกว้ำงขึ้น 
พอทีจ่ะปลกูผกัสวนครวัต่ำง ๆ  ทัง้ผลไม้และไม้ยนืต้น ท้ังพืชทีม่อีำยสุัน้และพชืทีม่อีำยยุำว  
กล่ำวคอื ปลกูทกุอย่ำงท่ีกนิ กนิทุกอย่ำงท่ีปลกู กำรใช้ปุย๋ใส่พชืผกัสวนครวัจะใช้ปุ๋ยชวีภำพ
ทีท่�ำขึน้เองทัง้หมด สำมำรถหำรำยได้ตลอดท้ังปีจำกกำรขำยปลำ และพชืผกัสวนครวัต่ำงๆ  
หลังจำกท�ำกำรเกษตรผสมผสำนได้ผลดี ได้แบ่งปันควำมรู้แนวคิดกำรพึ่งตนเองไปยัง 
ญำติพ่ีน้อง ได้ขยำยแนวควำมคิดเป็นแบบอย่ำงของชุมชน โดยหวังให้ชุมชนที่อยู ่
และชุมชนรอบข้ำงใกล้เคียงมีข้ำว มีปลำกินอย่ำงสมบูรณ์ มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ในชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำ 
และคุณค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน  

ตลอดจนเสริมสร ้ำงและสนับสนุนผู ้น�ำสตรี 
ในวิสำหกิจชุมชน ให้มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
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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

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ความพอประมาณ
จำกควำมล้มเหลวในกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดินเสื่อมคุณภำพ ผลผลิตตกต�่ำ  

กำรลงทุนและกำรค้ำขำยไม่ประสบผลส�ำเร็จ จนท�ำให้รำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย
และมีหนี้สินล้นพ้นตัว กระทั่งในปี 2542 พ่อเขียน ศรีมุกดำ ผู้น�ำเครือข่ำยอินแปง  
ได้จุดประกำยแนวคิดด้ำนกำรท�ำกำรเกษตร จึงคิดท�ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม ่
ตำมแนวพระรำชด�ำริโดยยึดแนวคิดที่ว่ำ “ปลูกทุกอย่างที่กินได้” ไม่ลงทุนจนเกิน 
ก�ำลัง ไม่มีกำรจ้ำงงำน แต่อำศัยก�ำลังส�ำคัญจำกคนในครอบครัวที่ร่วมกันคิด  
ร่วมกันท�ำตำมควำมถนัดของแต่ละคน ได้บริโภคอำหำรที่ปลอดภัย ลดรำยจ่ำย 
ด้ำนอำหำร “เมื่อท�าเกษตรพอเพียง ไม่มีเงินก็ได้กิน” 
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ความมีเหตุผล
จัดสรรพื้นที่อย่ำงมีเหตุมีผล ปรับที่นำในพื้นที่ 21 ไร่ เป็นคันนำขนำด 3 เมตร เพื่อ

ปลูกพืชผักผสมผสำน ทั้งกำรปลูกผักอำยุสั้น เช่น ผักกำด หอม พริก ฯลฯ ผสมผสำนกับ
ไม้ชนิดต่ำงๆ เช่น ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ประดับ พร้อมทั้งมีกำรวำงแผนกำรปลูก โดยใช้หลัก 
กำรค�ำนึงถึงศักยภำพของพื้นที่และควำมพร้อมของครอบครัว ปลูกทั้งพืชที่กินได้และ 
ใช้ประโยชน์ นอกจำกนี้ ยังต่อยอดผลผลิตไปสู่กำรแปรรูป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในด้ำนอื่นๆ เช่น น�้ำยำล้ำงจำนและยำสระผม รู้จักกำรท�ำงำนร่วมกัน ท�ำงำนโดยทุ่มเท
แรงกำยแรงใจทั้งกับงำนตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น เพรำะทุกคนมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิด
ควำมเกื้อกูลกัน
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
รู้จักประมำณตน ไม่ท�ำเกินก�ำลังควำมสำมำรถของตนเอง ครอบครัวมีควำมมั่นคง

ด้ำนอำหำร โดยเฉพำะ “ข้ำว” เป็นอำหำรหลกั โดยปลกูในพืน้ทีน่ำจ�ำนวน 15 ไร่ มกีำรลด 
รำยจ่ำยครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ส่วนที่เหลืออีกจ�ำนวน 6 ไร่ ปลูกทุกอย่ำงที่กินได้ เช่น  
ฟักทอง ข้ำวโพด มะเขือเทศ พริก ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควำย ไก่  
และหมู ผลิตปุ๋ยและสำรก�ำจัดศัตรูพืชใช้เองท้ังหมด ไม่มีกำรใช้สำรเคมี จนสำมำรถ
ปลดเปลือ้งหนีส้นิจำกกำรท�ำกำรเกษตร และไม่คดิจะกูเ้งินอีกเพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมทกุข์ 
ให้ครอบครัว
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ความรู้
เกิดกำรเรียนรู้ปฏิบัติภำยในพื้นที่ไร่นำผสมผสำนของตนเองจนเกิดควำมช�ำนำญ 

จัดเวทีเรียนรู้ เวียนกันไปตำมสวนของสมำชิก เพื่อให้เห็นของจริงในแปลงเกษตร สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ
ด้วยควำมจริงใจ ได้รับกำรยอมรับเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน และเป็นครูภูมิปัญญำด้ำนกำรท�ำ 
เกษตรผสมผสำนของเครือข่ำยอินแปง พร้อมท้ังเป็นวิทยำกรให้กับหน่วยงำนภำครัฐ  
และเอกชนต่ำงๆ 
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ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



คุณธรรม
ขยนั อดทน เป็นต้นแบบของชมุชน จนประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรครองชีพ  

มีกำรแลกเปลี่ยน แบ่งปันอำหำรและข้ำวของให้แก่กัน เป็นกำรสร้ำงควำม 
สัมพันธ์ด้วยกำรท�ำกำรเกษตรโดยกิจกรรมหลักของกำรรวมกลุ่ม คือ น�ำข้ำวมำ
รวมกัน โดยมีเป้ำหมำยให้เกษตรกรได้มำกู้ผลผลิตข้ำวของกลุ่มไปบริโภคในยำม
ขำดแคลน ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินมำกเกินไป อย่ำงน้อยก็มีข้ำวกิน โดยคิดดอกเบ้ีย 
เป็นข้ำวเช่นกัน เช่น ถ้ำกู้ยืมไป 100 กิโลกรัม จะต้องน�ำมำคืน 125 กิโลกรัม 
ดอกเบี้ยจ�ำนวน 25 กิโลกรัม น�ำมำเก็บไว้เพื่อให้สมำชิกกู้ยืมต่อไป ยึดถือ 
ควำมซื่อสัตย์โดยไม่โกหกตัวเองเรื่องคุณภำพของข้ำวอินทรีย์ ยึดถือคติว่ำ  
“เราซื่อสัตย์กับคนในครอบครัวแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับคนอื่นด้วย”

12 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



นำงพิมพ์ โถตันค�ำ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 13



14 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เดมิพืน้ทีศ่นูย์เรยีนรูจ้�ำนวน 21 ไร่เป็นท่ีนำท้ังหมด ต่อมำนำงพมิพ์ได้ปรับทีน่ำ
ให้มคีนัคกูว้ำงขึน้เพือ่ปลกูผกัปลอดสำรพษิ ไม้ผล สมุนไพร ไม้ใช้สอย และจดัสรรพ้ืนที่
สร้ำงแหล่งน�ำ้ส�ำหรับใช้ในแปลงเกษตร เลีย้งปลำ เลีย้งกบ และปรบัเปลีย่นเป็นกำร 
ท�ำนำอนิทรย์ี ซึง่ผลผลติเหล่ำนีส้ำมำรถสร้ำงรำยได้ให้นำงพมิพ์ตลอดทัง้ปี นอกจำกนี้ 
ยังมกีำรสร้ำงมลูค่ำและคณุค่ำของผลผลติทำงกำรเกษตร เช่น กำรท�ำข้ำวฮำง ซึง่เป็น
ภมิูปัญญำของชำวนำสมยัก่อนท่ีเกบ็ข้ำวในยุง้ฉำงให้เพยีงพอต่อกำรบริโภคส�ำหรบั
ครอบครัวที่มีสมำชิกมำกเมื่อเกิดภัยแล้ง มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และผลผลิต 
ร่วมกันภำยในชุมชน ท�ำให้ชุมชนค้นพบศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในท้องถิ่น  
มีโรงสีข้ำวชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่ำข้ำว โดยสีข้ำวเปลือกเป็นข้ำวกล้อง แปรรูป 
เป็นข้ำวฮำง โดยน�ำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งหักเข้ำกองกลำงเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ 
สร้ำงสวัสดิกำรให้แก่ชุมชน นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรดึงลูกหลำนให้กลับมำ
ท�ำกำรเกษตร เปิดโอกำสและสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยำวชน  
เพื่อสืบทอดองค์ควำมรู ้และสร ้ำงคนรุ ่นใหม่ ทดแทนและเสริมพลังกำร 
ขับเคลื่อนและพัฒนำชุมชนโดยร่วมมือกับโรงเรียนและมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น  
เพื่อให้ควำมรู้และรับเด็กนักศึกษำเข้ำมำฝึกงำนในชุมชน โดยให้เรียนรู้วิธีกำรท�ำ 
กำรเกษตรร่วมกับผู้รู้ในชุมชนเกิดเป็นโครงกำรเยำวชนคืนถิ่น

15นางพิมพ์ โถตันค�า
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คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง16



รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2547 

• รำงวัลคนดีศรีกุดบำก สำขำผู้ปฏิบัติตำมแนวพระรำชด�ำรัสเศรษฐกิจพอเพียง

• รำงวัลกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ กรมป่ำไม้ 
 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2548 

• รำงวัลเกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพท�ำไร่นำสวนผสม กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• รำงวัลเกษตรกรดีเด่น ด้ำนกำรเกษตรผสมผสำนในพื้นที่เขตปฏิรูปท่ีดิน  
 ส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• รำงวลัผู้ท�ำกำรเกษตรผสมผสำนในระดบัสวนตวัอย่ำง สถำบนัวจิยัและฝึกอบรม 
 กำรเกษตรสกลนคร สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร

ปี 2550 

• รำงวัลรองชนะเลิศโล่เกียรติยศ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี กำรประกวดผลงำน 
 ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งท่ี 1 ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม ่ 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
 พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) 

ปี 2556 

• รำงวัลเกษตรกรโครงกำรเสริมสร้ำงเกษตรกรต้นแบบตำมแนวพระรำชด�ำร ิ
 ในเขตจังหวัดสกลนคร เสริมสร้ำงต้นแบบ 18 อ�ำเภอ 

นำงพิมพ์ โถตันค�ำ
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แผนที่
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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



20 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 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.




