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ค�ำน�ำ
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 นำยบุญแทน เหลำสุพะ ได้รับรำงวัลจำกกำร 
ประกวดในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำงให้แก่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ควำมส�ำเร็จ ส�ำนักงำน กปร. จึงพิจำรณำเห็นสมควรให้  
นำยบญุแทน เหลำสพุะ เป็นศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง โดยในเบือ้งต้น ส�ำนกังำน กปร. 
ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สดุท้ำยนี ้ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคณุนำยบญุแทน เหลำสพุะ เป็นอย่ำงยิง่ทีใ่ห้ควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลและรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.
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นายบุญแทน เหล
าสุพะ 

เกษตรกรท
ฤษฎใีหม่

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :  นำยบุญแทน เหลำสุพะ
การศึกษา :  ประถมศึกษำปีที่ 4 
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 104 หมู่ 13 บ้ำนห้วยม่วง ต�ำบลนำดินด�ำ 
 อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โทรศัพท์ :  08 3346 0287, 08 7948 5263
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จุดเร่ิมต้นของความส�าเร็จ
ในปี 2544 นำยบุญแทนได้เข้ำรับกำรอบรม 

จำกส�ำนกังำนเร่งรดัพฒันำชนบท และส�ำนกังำนเกษตร
อ�ำเภอและจังหวัดในกำรท�ำเกษตรผสมผสำน จึงได้น�ำแนวคิด
ท่ีได้จำกกำรฝึกอบรมมำทดลองปฏิบัติว่ำท�ำอย่ำงไรต้นทุนที่ลงทุนไป 
จะไม่สูญหำย ในระยะแรกได้พยำยำมหำพันธุ ์พืชชนิดต่ำงๆ มำลงแปลงปลูก 
เพิม่เตมินอกจำกท�ำไร่ข้ำวโพดและมนัส�ำปะหลงั โดยได้เรยีนรูเ้ทคนคิกำรขยำยพนัธุพ์ชื  
ท�ำให้สำมำรถลดต้นทุนและได้พันธุ์พืชที่ดีเหมือนเดิม ต่อมำในปี 2550 ได้น้อมน�ำ
แนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้กับกำรท�ำไร่นำสวนผสม  
และลดกำรใช้สำรเคมีโดยหันมำใช้น�้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภำพ รวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์ 
เช่น ไตรโคเดอร์ม่ำ และบิวเวอเรีย ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตลดลงและไม่เป็นพิษ 
ต่อร่ำงกำยและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

“แต่ก่อนเคยปลูกฝ้ำย ข้ำวโพด และมันส�ำปะหลัง ใช้ยำตลอด (ยำฆ่ำแมลง)  
พอตรวจร่ำงกำย มีสำรพิษตกค้ำงมำก จึงเลิกใช้สำรเคมี ทุกวันนี้ยังมีสำรตกค้ำงอยู่
เลย แต่น้อยกว่ำแต่ก่อน”

เริม่ด้วยกำรซือ้ต้นละมดุมำปลกู 1 ต้น และค่อยๆ จัดสรรแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสดัส่วน
ตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำก รพช. มำขุดสระเก็บน�้ำให้  
ตอนนี้มีละมุด 260 ต้น รวมกับพืชสวนอื่นๆ อีก 23 ชนิด เช่น มะละกอ ล�ำไย  
มะกอกน�้ำ ส้มโอ มะม่วง กล้วย และมะพร้ำว มีพืชสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ 
ไหลแดง หนอนตำยยำก และใบแมงลัก พืชผักสวนครัว 6 ชนิด เช่น พริก หอมแดง 
กระเทียม และมะนำว พืชไร่ 2 ชนิด คือ ข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทุกชนิด 
ล้วนปลอดภัยไร้สำรพิษ

จำกกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสุขภำพดังกล่ำว ประกอบกับกำรท�ำพืช
ไร่เชิงเดี่ยว มีต้นทุนสูงและประสบภำวะขำดทุน บุญแทนจึงสนใจปลูกพืชชนิดอื่นๆ 
ประจวบกับในช่วงปี 2544 ได้มีโอกำสเข้ำรับกำรอบรมกำรท�ำเกษตรผสมผสำน 
จำกส�ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท (รพช.) กระทรวงมหำดไทย และได้รับควำมรู้ด้ำน 
กำรขยำยพันธุ ์พืชและกำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพจำกส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดเลย  
และเทศบำลต�ำบลนำดินด�ำ ซึ่งเป็นฐำนควำมรู้ท่ีนำยบุญแทนมีควำมเชี่ยวชำญ 
มำจนทุกวันนี้



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
ด�ำรงตนอยู่ในควำมพอเพียง ไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย มีแปลงไร่นำสวนผสม 

โดยปลูกข้ำวเพื่อบริโภคส�ำหรับสมำชิกทุกคนในครัวเรือนอย่ำงเพียงพอ ปลูกพืชผัก 
สวนครัวและเลี้ยงสัตว์ภำยในพื้นที่เพื่อรับประทำนอำหำรครบ 5 หมู ่ ท�ำให้ 
สขุภำพแข็งแรงเพรำะไม่ใช้สำรเคมี ผลผลิตทีเ่หลือจำกกินจะน�ำไปแจก และจ�ำหน่ำย 
สร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว ท�ำให้ไม่มีหนี้สิน มีเงินออม 
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ความมีเหตุผล
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว์หลำยชนิด โดยงดกำรใช้สำรเคมี เน้นกำรขยำย
พันธุ์ไม้ผล และพืชต่ำงๆ ในฟำร์มเพ่ือสร้ำงรำยได้เพิ่มให้
ตนเอง มีกำรหำตลำดจ�ำหน่ำยสินค้ำเป็นประจ�ำคือ ตลำด
สเีขียว เพ่ือจ�ำหน่ำยสนิค้ำเกษตรปลอดสำรพษิทกุวนัจนัทร์
และศุกร์เพื่อสร้ำงรำยได้ทั้งปี กำรบริหำรจัดกำรน�้ำโดย
ใช้ภูมิปัญญำในกำรวำงระบบท่อน�้ำตำมควำมลำดชันของ
ภมูปิระเทศ เพือ่ให้น�ำ้สำมำรถไหลตำมท่อจำกท่ีสูงลงสู่ทีต่�ำ่
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ไม่จ้ำงแรงงำน พึง่พำตนเอง มภีมูคิุม้กนั

จำกควำมเข้มแข็ง เนื่องจำกลด ละ เลิก 
อบำยมุข มีสุขภำพกำยและใจที่ดี ภูมิคุ้มกัน
ในร่ำงกำยไม่บกพร่องเพรำะไม่ใช้สำรเคมี  
มีกำรปลูกฝังสมำชิกในครอบครัวให้มีควำม
ขยัน อดทน ไม่ฟุ ่มเฟือยหรือฟุ้งเฟ้อ รู้จัก
ประมำณตน ไม่สร้ำงหน้ีสิน และมีเงินออม 
เพือ่ใช้ยำมเจบ็ป่วย มกีำรจดัท�ำบัญชคีรัวเรือน
เพื่อควบคุมกำรใช้จ่ำยในครัวเรือน
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ความรู้
ใฝ่ศึกษำหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ เข้ำรับกำรฝึกอบรม

ด้ำนกำรเกษตรแบบพอเพียง เกษตรปลอดสำรพิษ และได้รับ 
กำรอบรมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อยู ่เสมอ และน�ำควำมรู ้
ที่ได้รับจำกกำรอบรม ดูงำน และภูมิปัญญำที่เกิดจำก 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองมำประยุกต์ใช้กับฟำร์มตนเอง 
จนเกิดองค์ควำมรู้ใหม่ๆ โดยเป็นวิทยำกรเช่ียวชำญ
ให้ควำมรูใ้นกำรผลติและใช้เชือ้จลุนิทรย์ีบิวเวอเรยี
และไตรโคเดอร์ม่ำในกำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช 
รวมถึงเรียนรู้เทคนิคกำรขยำยพันธุ์ไม้ผลเอง 
ท�ำให้มีพนัธุพ์ชืทีดี่ มกีำรใช้เทคโนโลยชีวีภำพ
โดยน�ำของเหลือใช้ในฟำร์มมำท�ำปุ๋ยหมัก
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คุณธรรม
เน้นกำรมส่ีวนร่วม กำรเสยีสละเพ่ือส่วนรวม  

และใช้หลักธรรม 4 ข้อ หัวใจเศรษฐี ในกำรท�ำงำน 
ได้แก่

1. ท�ำงำนไม่เกียจคร้ำน คือ กำรท�ำกิจกรรม
ด้ำนกำรเกษตรแบบผสมผสำน และท�ำหลำยกิจกรรม
ในเวลำเดียวกันโดยไม่ย่อท้อ ขยัน และอดทน

2. ประหยัด และอดออม คือ เมื่อมีรำยได้มำก
ขึ้น ต้องรู้จักประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย

3. ใช้จ่ำยแต่พอดี คือ ใช้จ่ำยแต่สิ่งที่จ�ำเป็น  
ไม่เกินควำมต้องกำรของตนเอง

4. อดออมในรำยได้ คอื เมือ่มรีำยได้ ต้องรู้จกัอดออม เพ่ือไม่ก่อให้เกดิหนีสิ้น

10 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จ�ำนวน 25 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

นาข้าว จ�ำนวน 4 ไร่ พนัธุข้์ำว กข 8 ผลผลิตเฉลีย่ 450 กิโลกรัม
ต่อไร่ ปลกูปีละ 1 ครัง้ และเปลีย่นพนัธ์ุปลกู 2 ครัง้ต่อปี เพือ่ตดั
วงจรกำรระบำดของโรคแมลงศตัรขู้ำว เมือ่หมดฤดกูำล
ท�ำนำ จงึปลกูพชืไร่หมนุเวยีน เช่น แตงกวำ ฟักทอง 
หรือพืชผักสวนครัวต่ำงๆ 

11นายบุญแทน เหลาสุพะ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



แหล่งน�า้ เนือ้ทีป่ระมำณ 3 ไร่ โดยมีบ่อขนำด 20 x 40 x 2 เมตร จ�ำนวน 5 บ่อ  
และบริหำรจัดกำรน�้ำโดยใช้ภูมิปัญญำในกำรวำงระบบท่อน�้ำตำมควำมลำดเท 
ของภูมิประเทศ เพื่อให้น�้ำไหลจำกที่สูงลงสู่ที่ต�่ำ ให้มีน�้ำในบ่อตลอดทั้งปี ต่อมำ 
ในปี 2544 ได้รับกำรสนับสนุนกำรขุดสระจำกส�ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท 
อีกจ�ำนวน 4 สระ โดยใช้แรงงำนครอบครัวและเครื่องจักรจำกหน่วยงำนช่วยขุด

12 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ไม้ผล ปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวกว่ำ 20 ชนิด ในพ้ืนท่ีจ�ำนวน 16 ไร่  
โดยปลูกติดกับพื้นท่ีนำ วำงแผนจัดกำรพื้นที่เพำะปลูกส�ำหรับพืชที่ต้องกำรน�้ำ 
ตลอดทั้งปีอย่ำงเหมำะสม โดยรำยได้หลักมำจำกผลผลิตจำกไม้ผล โดยเฉพำะละมุด 
ที่ขึ้นชื่อว่ำรสชำติดี หวำน กรอบ และอร่อย

13นายบุญแทน เหลาสุพะ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



พื้นที่ที่เหลืออีกประมำณ 1 ไร่ จัดสรรเป็นที่อยู่อำศัย โรงเรือน และเลี้ยงสัตว์ 
เน้นกำรผสมผสำนและเกือ้กลูกนั มคีวำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและมีควำมสมบูรณ์
ของระบบนเิวศ วำงระบบกำรเลีย้งสตัว์ รวมถงึกำรปลกูพืชให้มเีพียงพอต่อกำรบริโภค 
และมีผลผลิตสร้ำงรำยได้ตลอดทั้งปี 

14 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



นอกจำกนี้ ยังโดดเด่นในเรื่องกำรดูแลพืชโดยไม่ใช้สำรเคมี  
มีภูมิปัญญำท้องถิ่น และมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท�ำปุ๋ยชีวภำพ
ทดแทนกำรใช้สำรเคมี น�ำใบกะเพรำแดงมำต้มสกัดน�้ำเพื่อใช้เป็น
สำรล่อแมลงวันทอง โดยชุบน�้ำผึ้งใส่ไว้ในขวดพลำสติก ห้อยไว ้
ใต้ต้นไม้ประเภทไม้ผล เพรำะเป็นบริเวณที่มีแมลงวันทอง 
จ�ำนวนมำก หรือกำรน�ำผลไม ้สุกภำยในสวนท่ีเหลือจำก
กำรกินเองและขำย น�ำมำท�ำน�้ำสกัดชีวภำพทดแทนกำรใช  ้
ปุ ๋ยเคมี รวมถึงใช้เศษตอซังในนำข้ำวท�ำปุ ๋ยหมักสูตร พด.1  
บ�ำรุงต้นพืช ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงบริเวณไร่นำสวนผสม และ 
ปลูกหญ้ำแฝกบริเวณบ่อเลี้ยงปลำเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้ำ

15นายบุญแทน เหลาสุพะ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



จำกกำรน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงมำประยกุต์ใช้ ท�ำให้นำยบุญแทนด�ำรงตน
อยู่ในควำมพอเพียง ไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย พอใจในสิ่ง
ที่ตนเองมีอยู่ มีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ มีรำยได้
ทั้งปีจำกกำรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำผลผลิต ครอบครัว
มีควำมอบอุ่นและเข้มแข็ง อยู่กันด้วยควำมรักใคร่ 
ปรองดอง ช ่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจกัน   
นอกจำกนี้ ด้วยควำมเป็นคนขยัน อดทน ไม่ย่อท้อ 
รวมท้ังมีควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม จึงเป็นศูนย์
บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ�ำ
ต�ำบลนำดินด�ำ ศูนย์บริหำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน
และเป็นวิทยำกรในด้ำนกำรเกษตรผสมผสำน  
กำรใช้ปุย๋อินทรย์ีทดแทนกำรใช้สำรเคม ีและเทคนิค 
กำรขยำยพันธุ์ไม้ผลให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ และผู้ที่
สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

16 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2552 

• รำงวัลรองชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
 สยำมบรมรำชกมุำร ีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง  
 ครั้งท่ี 2 ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ 
 เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) 

• รำงวลัชนะเลศิกำรประกวดเกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพไร่นำสวนผสมดเีด่น  
 ระดับจังหวัด กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17นายบุญแทน เหลาสุพะ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



18 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนที่
   

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
นายบุญแทน เหลาสุพะ 

  

วัดถ ้าปิยะ 

วัดอัมพวัน ป้ายวัดถ า้ปิยะ 



19นายบุญแทน เหลาสุพะ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่

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.




