ค�ำน�ำ

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ส�ำนักงบประมาณ กระทรวง
มหาดไทย กองทัพไทย และมูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้จัดให้มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
ในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความส�ำเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรภาครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการด�ำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กร จนประสบความส�ำเร็จ
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
จากการประกวดผลงานฯ ที่ผ่านมา นายบุญแทน เหลาสุพะ ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ความส�ำเร็จ ส�ำนักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรให้
นายบุญแทน เหลาสุพะ เป็นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบือ้ งต้น ส�ำนักงาน กปร.
ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและมองเห็นภาพการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม
สุดท้ายนี้ ส�ำนักงาน กปร. ขอขอบคุณนายบุญแทน เหลาสุพะ เป็นอย่างยิง่ ทีใ่ ห้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
ตัวอย่างความส�ำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ส�ำนักงาน กปร.
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ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
นายบุญแทน เหลาสุพะ
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 104 หมู่ 13 บ้านห้วยม่วง ต�ำบลนาดินด�ำ
อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โทรศัพท์ : 08 3346 0287, 08 7948 5263
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จุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จ

ในปี 2544 นายบุญแทนได้เข้ารับการอบรม
จากส�ำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และส�ำนักงานเกษตร
อ�ำเภอและจังหวัดในการท�ำเกษตรผสมผสาน จึงได้น�ำแนวคิด
ที่ได้จากการฝึกอบรมมาทดลองปฏิบัติว่าท�ำอย่างไรต้นทุนที่ลงทุนไป
จะไม่สูญหาย ในระยะแรกได้พยายามหาพันธุ์พืชชนิดต่างๆ มาลงแปลงปลูก
เพิม่ เติมนอกจากท�ำไร่ขา้ วโพดและมันส�ำปะหลัง โดยได้เรียนรูเ้ ทคนิคการขยายพันธุพ์ ชื
ท�ำให้สามารถลดต้นทุนและได้พันธุ์พืชที่ดีเหมือนเดิม ต่อมาในปี 2550 ได้น้อมน�ำ
แนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ กั บ การท� ำ ไร่ น าสวนผสม
และลดการใช้สารเคมีโดยหันมาใช้น�้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์
เช่น ไตรโคเดอร์ม่า และบิวเวอเรีย ท�ำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและไม่เป็นพิษ
ต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

“แต่ก่อนเคยปลูกฝ้าย ข้าวโพด และมันส�ำปะหลัง ใช้ยาตลอด (ยาฆ่าแมลง)
พอตรวจร่างกาย มีสารพิษตกค้างมาก จึงเลิกใช้สารเคมี ทุกวันนี้ยังมีสารตกค้างอยู่
เลย แต่น้อยกว่าแต่ก่อน”
เริม่ ด้วยการซือ้ ต้นละมุดมาปลูก 1 ต้น และค่อยๆ จัดสรรแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นสัดส่วน
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก รพช. มาขุดสระเก็บน�้ำให้
ตอนนี้มีละมุด 260 ต้น รวมกับพืชสวนอื่นๆ อีก 23 ชนิด เช่น มะละกอ ล�ำไย
มะกอกน�้ำ ส้มโอ มะม่วง กล้วย และมะพร้าว มีพืชสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้
ไหลแดง หนอนตายยาก และใบแมงลัก พืชผักสวนครัว 6 ชนิด เช่น พริก หอมแดง
กระเทียม และมะนาว พืชไร่ 2 ชนิด คือ ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทุกชนิด
ล้วนปลอดภัยไร้สารพิษ
จากการตระหนักถึงความส�ำคัญของสุขภาพดังกล่าว ประกอบกับการท�ำพืช
ไร่เชิงเดี่ยว มีต้นทุนสูงและประสบภาวะขาดทุน บุญแทนจึงสนใจปลูกพืชชนิดอื่นๆ
ประจวบกับในช่วงปี 2544 ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการท�ำเกษตรผสมผสาน
จากส�ำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กระทรวงมหาดไทย และได้รับความรู้ด้าน
การขยายพั น ธุ ์ พื ช และการท� ำ น�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพจากส� ำ นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เลย
และเทศบาลต�ำบลนาดินด�ำ ซึ่งเป็นฐานความรู้ที่นายบุญแทนมีความเชี่ยวชาญ
มาจนทุกวันนี้
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
น�ำสู่
พอประมาณ

ทางสายกลาง

มีเหตุผล

ความรอบรู้
ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

ความพอเพียง

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

บนพื้นฐาน

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน
ความเพียร
มีสติปัญญา

ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555
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ความพอประมาณ
ด�ำรงตนอยู่ในความพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีแปลงไร่นาสวนผสม
โดยปลูกข้าวเพื่อบริโภคส�ำหรับสมาชิกทุกคนในครัวเรือนอย่างเพียงพอ ปลูกพืชผัก
สวนครั ว และเลี้ ย งสั ต ว์ ภ ายในพื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ประทานอาหารครบ 5 หมู ่ ท� ำ ให้
สุขภาพแข็งแรงเพราะไม่ใช้สารเคมี ผลผลิตทีเ่ หลือจากกินจะน�ำไปแจก และจ�ำหน่าย
สร้างรายได้ให้ครอบครัว ท�ำให้ไม่มีหนี้สิน มีเงินออม
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ความมีเหตุผล
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์หลายชนิด โดยงดการใช้สารเคมี เน้นการขยาย
พันธุ์ไม้ผล และพืชต่างๆ ในฟาร์มเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้
ตนเอง มีการหาตลาดจ�ำหน่ายสินค้าเป็นประจ�ำคือ ตลาด
สีเขียว เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษทุกวันจันทร์
และศุกร์เพื่อสร้างรายได้ทั้งปี การบริหารจัดการน�้ำโดย
ใช้ภูมิปัญญาในการวางระบบท่อน�้ำตามความลาดชันของ
ภูมปิ ระเทศ เพือ่ ให้นำ�้ สามารถไหลตามท่อจากทีส่ งู ลงสูท่ ตี่ ำ�่
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ไม่จา้ งแรงงาน พึง่ พาตนเอง มีภมู คิ มุ้ กัน
จากความเข้ ม แข็ ง เนื่ อ งจากลด ละ เลิ ก
อบายมุข มีสุขภาพกายและใจที่ดี ภูมิคุ้มกัน
ในร่ า งกายไม่ บ กพร่ อ งเพราะไม่ ใช้ ส ารเคมี
มีการปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้มีความ
ขยัน อดทน ไม่ฟุ่มเฟือยหรือฟุ้งเฟ้อ รู้จัก
ประมาณตน ไม่สร้างหนี้สิน และมีเงินออม
เพือ่ ใช้ยามเจ็บป่วย มีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
เพื่อควบคุมการใช้จ่ายในครัวเรือน
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ความรู้
ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เข้ารับการฝึกอบรม
ด้านการเกษตรแบบพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ และได้รับ
การอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ และน�ำความรู้
ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรม ดู ง าน และภู มิ ป ั ญ ญาที่ เ กิ ด จาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองมาประยุกต์ใช้กับฟาร์มตนเอง
จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเป็นวิทยากรเชี่ยวชาญ
ให้ความรูใ้ นการผลิตและใช้เชือ้ จุลนิ ทรียบ์ วิ เวอเรีย
และไตรโคเดอร์ม่าในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเอง
ท�ำให้มพี นั ธุพ์ ชื ทีด่ ี มีการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ
โดยน�ำของเหลือใช้ในฟาร์มมาท�ำปุ๋ยหมัก
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คุณธรรม
เน้นการมีสว่ นร่วม การเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
และใช้หลักธรรม 4 ข้อ หัวใจเศรษฐี ในการท�ำงาน
ได้แก่
1. ท�ำงานไม่เกียจคร้าน คือ การท�ำกิจกรรม
ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน และท�ำหลายกิจกรรม
ในเวลาเดียวกันโดยไม่ย่อท้อ ขยัน และอดทน
2. ประหยัด และอดออม คือ เมื่อมีรายได้มาก
ขึ้น ต้องรู้จักประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
3. ใช้จ่ายแต่พอดี คือ ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จ�ำเป็น
ไม่เกินความต้องการของตนเอง
4. อดออมในรายได้ คือ เมือ่ มีรายได้ ต้องรูจ้ กั อดออม เพือ่ ไม่กอ่ ให้เกิดหนีส้ นิ
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ผลส�ำเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จ�ำนวน 25 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้
นาข้าว จ�ำนวน 4 ไร่ พันธุข์ า้ ว กข 8 ผลผลิตเฉลีย่ 450 กิโลกรัม
ต่อไร่ ปลูกปีละ 1 ครัง้ และเปลีย่ นพันธุป์ ลูก 2 ครัง้ ต่อปี เพือ่ ตัด
วงจรการระบาดของโรคแมลงศัตรูขา้ ว เมือ่ หมดฤดูกาล
ท�ำนา จึงปลูกพืชไร่หมุนเวียน เช่น แตงกวา ฟักทอง
หรือพืชผักสวนครัวต่างๆ
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แหล่งน�ำ้ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 3 ไร่ โดยมีบอ่ ขนาด 20 x 40 x 2 เมตร จ�ำนวน 5 บ่อ
และบริหารจัดการน�้ำโดยใช้ภูมิปัญญาในการวางระบบท่อน�้ำตามความลาดเท
ของภูมิประเทศ เพื่อให้น�้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่ำ ให้มีน�้ำในบ่อตลอดทั้งปี ต่อมา
ในปี 2544 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น การขุ ด สระจากส� ำ นั ก งานเร่ ง รั ด พั ฒ นาชนบท
อีกจ�ำนวน 4 สระ โดยใช้แรงงานครอบครัวและเครื่องจักรจากหน่วยงานช่วยขุด
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ไม้ผล ปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวกว่า 20 ชนิด ในพื้นที่จ�ำนวน 16 ไร่
โดยปลูกติดกับพื้นที่นา วางแผนจัดการพื้นที่เพาะปลูกส�ำหรับพืชที่ต้องการน�้ำ
ตลอดทั้งปีอย่างเหมาะสม โดยรายได้หลักมาจากผลผลิตจากไม้ผล โดยเฉพาะละมุด
ที่ขึ้นชื่อว่ารสชาติดี หวาน กรอบ และอร่อย

นายบุญแทน เหลาสุพะ
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พื้นที่ที่เหลืออีกประมาณ 1 ไร่ จัดสรรเป็นที่อยู่อาศัย โรงเรือน และเลี้ยงสัตว์
เน้นการผสมผสานและเกือ้ กูลกัน มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ วางระบบการเลีย้ งสัตว์ รวมถึงการปลูกพืชให้มเี พียงพอต่อการบริโภค
และมีผลผลิตสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

14

คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
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นอกจากนี้ ยังโดดเด่นในเรื่องการดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีองค์ความรู้ด้านการท�ำปุ๋ยชีวภาพ
ทดแทนการใช้สารเคมี น�ำใบกะเพราแดงมาต้มสกัดน�้ำเพื่อใช้เป็น
สารล่อแมลงวันทอง โดยชุบน�้ำผึ้งใส่ไว้ในขวดพลาสติก ห้อยไว้
ใต้ ต ้ น ไม้ ป ระเภทไม้ ผ ล เพราะเป็ น บริ เวณที่ มี แ มลงวั น ทอง
จ� ำ นวนมาก หรื อ การน� ำ ผลไม้ สุ ก ภายในสวนที่ เ หลื อ จาก
การกิ น เองและขาย น� ำ มาท� ำ น�้ ำ สกั ด ชี ว ภาพทดแทนการใช้
ปุ ๋ ย เคมี รวมถึ ง ใช้ เ ศษตอซั ง ในนาข้ า วท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก สู ต ร พด.1
บ�ำรุงต้นพืช ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงบริเวณไร่นาสวนผสม และ
ปลูกหญ้าแฝกบริเวณบ่อเลี้ยงปลาเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้ำ
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จากการน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ท�ำให้นายบุญแทนด�ำรงตน
อยู่ในความพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พอใจในสิ่ง
ที่ตนเองมีอยู่ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีรายได้
ทั้งปีจากการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต ครอบครัว
มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง อยู่กันด้วยความรักใคร่
ปรองดอง ช่ ว ยเหลื อ และเห็ น อกเห็ น ใจกั น
นอกจากนี้ ด้วยความเป็นคนขยัน อดทน ไม่ย่อท้อ
รวมทั้งมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม จึงเป็นศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำ
ต�ำบลนาดินด�ำ ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน
และเป็ น วิ ท ยากรในด้ า นการเกษตรผสมผสาน
การใช้ปยุ๋ อินทรียท์ ดแทนการใช้สารเคมี และเทคนิค
การขยายพันธุ์ไม้ผลให้กับหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่
สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
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รางวัลความส�ำเร็จ

ปี 2552
รางวั ล รองชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 2 ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
รางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่น
ระดับจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

•
•
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แผนที่

วัดอัมพวัน

ป้ายวัดถา้ ปิยะ

ศูนย์เรียนรู้ฯ
นายบุญแทน เหลาสุพะ

วัดถ้าปิยะ

18

คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำนักงาน กปร.
ภาคกลาง
1 นายประมาณ ประสงค์สันต์
				
2 นายวินัย สุวรรณไตร
3 นายส�ำรอง แตงพลับ
4 นายณรงค์ บัวสี
5 นายยวง เขียวนิล
6 นายปรีชา เหมกรณ์
7 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
		 ชุมชนบ้านไทรใหญ่
8 ชุมชนบางรักน้อย
9 ชุมชนเพชราวุธ พัน.2
10 เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง
11 ธนาคารเพื่อการเกษตร
		 และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
12 กรมราชทัณฑ์
13 บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟู้ด
		 จ�ำกัด
14 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้
		 ในครัวเรือน
15 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
		 สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
16 บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ�ำกัด
17 บริษัท บางจากปิโตรเลียม
		 จ�ำกัด (มหาชน)
18 บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
19 บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
		 จ�ำกัด (มหาชน)
ล�ำดับ

ประเภท

จังหวัด

โทรศัพท์

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
และกันดาร
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กาญจนบุรี

08 7903 0912

ฉะเชิงเทรา	
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี

09 8816 2825
08 9076 4325
08 7357 6999
08 1929 9159
08 5059 3555
08 0076 8989

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง

นนทบุรี
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ

08 1316 0805
0 2521 1190
0 3246 5171
0 2280 0180

หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม

นนทบุรี
สุพรรณบุรี

0 2967 2222
0 2967 1200-1

ธุรกิจขนาดย่อม

เพชรบุรี

08 9515 1128

ธุรกิจขนาดย่อม

ระยอง

0 3867 1382

ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดใหญ่

ปทุมธานี
กรุงเทพฯ

0 2683 7322-3
0 2335 4658

ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดใหญ่

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

0 2739 8000
0 2202 8000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
20 นายทวี ประหา	
				
21 นายแสนหมั้น อินทรไชยา	

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
และกันดาร
ประชาชนทั่วไป

มุกดาหาร

09 9914 3917

อุดรธานี

08 6167 8524
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ประเภท
ส�ำนักงาน กปร.
22 นายสุนัน เผ้าหอม
ประชาชนทั่วไป
23 นายจันทร์ที ประทุมภา	
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
24 นางพิมพ์ โถตันค�ำ
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
25 นายบุญแทน เหลาสุพะ
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
26 กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
27 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
		อ�ำเภอกันทรวิชัย
28 ชุมชนบ้านท่าเรือ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
		 (ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)
30 บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง
ธุรกิจขนาดกลาง
		 (2005) จ�ำกัด
ภาคเหนือ
31 นายผล มีศรี		
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
				
และกันดาร
32 นายสุพจน์ โคมณี
ประชาชนทั่วไป
33 นายสมมาตร บุญฤทธิ์
ประชาชนทั่วไป
34 นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
35 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
36 นายบุญเป็ง จันต๊ะภา	
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
37 กลุ่มเกษตรท�ำสวนบ้านถ�้ำ
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
38 กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
		 เกษตรยั่งยืนต�ำบลเมืองชุม
39 ชุมชนบ้านดอกบัว
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
40 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
ภาคใต้
41 นายสมพงษ์ พรผล
ประชาชนทั่วไป
42 นายสมชาย นิลอนันต์
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
43 นายพินัย แก้วจันทร์
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
44 ชุมชนบ้านบางโรง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
45 เทศบาลต�ำบลปลายพระยา	
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
46 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จ�ำกัด
ธุรกิจขนาดย่อม
47 บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด
ธุรกิจขนาดกลาง
คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
20
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ล�ำดับ

จังหวัด

โทรศัพท์

ขอนแก่น
นครราชสีมา	
สกลนคร
เลย
ยโสธร
มหาสารคาม

08 0186 8617
08 9948 4737
08 0748 3133
08 3346 0287
08 7872 1672
08 9618 4075

นครพนม
บุรีรัมย์

08 8335 5819
0 4463 1883

มหาสารคาม 08 1052 1270
พะเยา	

08 7174 9928

นครสวรรค์
ก�ำแพงเพชร
เชียงราย
แพร่
เชียงราย
พะเยา	
เชียงราย

08 1041 0911
08 6207 1285
08 1706 9687
08 5252 2835
08 9559 8350
08 1023 5598
08 1025 5598

พะเยา	
แพร่

08 2895 7321
0 5464 7458-60

พังงา	
สุราษฎร์ธานี
ยะลา	
ภูเก็ต
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง

08 9123 1589
08 9592 1764
08 1388 5161
08 1892 9204
0 7568 7141
0 7626 1555
0 2237 9070

