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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนำ ส�ำนักงบประมำณ กระทรวง
มหำดไทย กองทพัไทย และมูลนธิสิถำบนัวิจัยและพฒันำประเทศตำมปรชัญำของเศรษฐกจิ 
พอเพียงได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 2 
ในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของบุคคล ชุมชน และ 
องค์กรภำครัฐและธุรกิจที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้
ในกำรด�ำเนินชีวิตกำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรจนประสบควำมส�ำเร็จ
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ที่ผ่ำนมำ กลุ ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  
ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดในประเภทธุรกิจขนำดย่อม ซึ่งเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำง 
ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ควำมส�ำเร็จ ส�ำนักงำน กปร. จึงพิจำรณำ 
เห็นสมควรให้ กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยในเบือ้งต้น ส�ำนกังำน กปร. ได้จัดพมิพ์หนังสอืคูมื่อตวัอย่ำงควำมส�ำเรจ็กำรประยุกต์ใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นคู ่มือให้ผู ้ท่ีสนใจได้เข้ำใจและมองเห็นภำพ 

กำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณกลุ ่มสตรี
ผลติภณัฑ์ของใช้ในครวัเรือนเป็นอย่ำงยิง่ ทีใ่ห้ควำมอนเุครำะห์
ข้อมลู และรปูภำพในกำรจดัพมิพ์หนงัสอืเล่มนี ้โดยหวงัเป็น
อย่ำงย่ิงว่ำหนังสือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำงใน
กำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์ศรยีวง

กลุ่มสตรผีลิตภณัฑ์
ของใช้ในครวัเรือน
ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวดัเพชรบุรี

ข้อมูลกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
ปีที่เริ่มด�ำเนินกำร : 2547
จ�ำนวนสมำชิก : 45 คน
ลักษณะสินค้ำและบริกำร : ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่ แชมพูสระผม 

น�้ำยำล้ำงจำน ฯลฯ
สถำนที่ตั้ง : เลขที่ 56/1 หมู่ 8 ต�ำบลเขำใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท์ : 0 3259 3152, 08 9515 1128 (นำงปิ่นรัตน์ ตันหยง ประธำนกลุ่ม)
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จุดเร่ิมต้นความส�าเร็จ
เนือ่งจำกสตรใีนชมุชนของสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง ต�ำบลเขำใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ 

จังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่มีอำชีพหลักทำงด้ำนกำรเกษตร และมีเวลำว่ำงหลังจำก 
กำรเลิกงำน จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อท�ำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็น
สิ่งของจ�ำเป็นที่ทุกครัวเรือนต้องใช้ ได้แก่ แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร น�้ำยำ 
ล้ำงจำน น�้ำยำปรับผ้ำนุ่ม เป็นต้น เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในครอบครัวและเป็น 
อำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ ให้แก่ครอบครัวอีกทำงหนึ่ง 

แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

ปี 2547 ได้จดัตัง้กลุม่สตรผีลติภณัฑ์ของใช้ในครัวเรอืน ในพืน้ท่ีโครงกำรพระรำช
ประสงค์หุบกะพง โดยได้รับค�ำแนะน�ำจำกสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ�ำกัด กำรก่อตั้ง
ครั้งแรกมีสมำชิกจ�ำนวน 30 คน สมำชิกทุกคนช่วยกัน มีกำรถือหุ้นร่วมกัน มีกำร 
เลือกต้ังคณะกรรมกำร และช่วยกันผลิตสินค้ำให้กลุ่มน�ำไปใช้ โดยทดลองท�ำ แต่ยัง 
ไม่ได้ผลเป็นท่ีพอใจ จงึได้ตดิต่อหน่วยงำนทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรท�ำผลิตภณัฑ์สมุนไพร
จำกกรุงเทพฯ มำสอนวิธีท�ำ เพื่อเรียนรู้หลักกำรและวิธีท�ำ หลังจำกน้ันได้ทดลองท�ำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ประมำณ 1 ปี จึงได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พอใจ จนกระทั่งในปี 2549  
จงึได้จดัตัง้เป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชนกบักรมส่งเสรมิกำรเกษตร และได้ขยำยตลำดจ�ำหน่ำย
สู่ภำยนอก 



4
คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชำติ ประชำชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ทำงสำยกลำง

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร  
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐำน

น�ำสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555
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ความพอประมาณ
มกีำรน�ำวตัถดิุบทีป่ลกูเองในพ้ืนทีม่ำแปรรปู เช่น ดอกอญัชัน ผลมะกรดู ขมิน้ชัน 

ทองพันชั่ง บอระเพ็ด น�้ำผึ้ง มะเขือเทศ และมีกำรจ้ำงแรงงำนจำกชุมชนและสมำชิก 
ในท้องถิ่น เพื่อสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกทำงหนึ่ง 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรวำงแผนผลิตสินค้ำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำด 
และพอเหลือจ�ำหน่ำยให้แก่ชุมชนในหมู่บ้ำน และด�ำเนินกำรผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป
ด้วยทนุหมนุเวียน ไม่เน้นกำรกูย้มื โดยก�ำไรจำกกำรขยำยผลิตภณัฑ์
จะหักไว้ร้อยละ 10 เพ่ือเป็นเงินออม พร้อมกับจัดท�ำเว็บไซต ์
เพิ่มช่องทำงกำรขำย และกรณีสินค้ำช�ำรุดเสียหำยสำมำรถ 
แลกเปลี่ยนได้ 

ความมีเหตุผล
เน้นนโยบำยคุณภำพทั้งกำรผลิตและกำรให้บริกำร มีตรำ 

สินค ้ำของตนเองที่ชัดเจน พร ้อมกับคิดค ้นพัฒนำปรับปรุง
กระบวนกำรผลติและพฒันำสตูรผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเนือ่ง โดยคดัสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภำพภำยในท้องถิ่น เพื่อเป็นกำรลดรำยจ่ำยและ 
เพ่ิมรำยได้ให้กับคนในชุมชน นอกจำกน้ี ยังให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรควบคุมคุณภำพเพื่อให้ได้มำตรฐำนตำมกระทรวงสำธำรณสุข 
รวมถึงมีกำรวำงแผนกำรผลิตสินค้ำตำมกำรสั่งซื้อ จึงไม่ท�ำให้สินค้ำ
ผลติเกนิควำมต้องกำรของตลำด เสีย่งต่อกำรหมดอำย ุและเป็นกำร
วำงแผนเพื่อไม่ให้เงินค้ำงอยู่กับสินค้ำที่ยังขำยไม่ได้ 
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เน้นกำรพึง่ตนเอง ผลติสนิค้ำเพ่ือใช้เองในครวัเรอืน วตัถดุบิ กำรผลติ กำรจ�ำหน่ำย 

ให้บรกิำร โดยมรีปูธรรมชดัเจน กระจำยควำมเสีย่งโดยมผีลติภณัฑ์หลำกหลำย มบีคุลำกร
เหมำะสมกบังำน มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ส่งเสรมิคนดคีนเก่งในกำรท�ำงำน รวมทัง้มกีำร
พัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเสมอ และน�ำมำพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
มีกำรด�ำเนินกำรวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อน�ำมำปรับปรุงกำร 
ด�ำเนินงำนและกำรบริกำร พร้อมทั้งขยำยฐำนลูกค้ำ

ความรู้
สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ตำมควำมนิยมของตลำดที่สอดคล้องกับวัตถุดิบท่ีมีอยู่

และควำมสำมำรถในกำรผลิต หลังจำกนั้นจะมีกำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็นและน�ำมำพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สมำชิกทุกคนมีควำมรู ้
ควำมสำมำรถเท่ำเทียมกัน ประธำนกลุ่มมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในกำรผลิต
และกำรขำย มีควำมรอบรู้ รอบคอบในกำรจัดกำรกำรผลิต รวมทั้ง
พัฒนำธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปให้ยั่งยืน พร้อมกับมีกำรจัดกำร
วตัถดิุบท้องถิน่เพือ่ลดค่ำใช้จ่ำย โดยกำรรบัซือ้จำกสมำชกิ เพือ่ลด
ต้นทุนกำรผลิต มีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพ ตลอดจน
กำรพัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์
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คุณธรรม
ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมอดทน มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรอย่ำงต่อเนื่อง เน้นนโยบำย 

คณุภำพ ซื่อสตัย์สุจรติต่อลูกค้ำ มีกำรสนับสนนุชุมชนทอ้งถิน่และกำรจำ้งงำนในท้องถิ่น
เพือ่กระจำยรำยได้สูช่มุชน เน้นวตัถดิุบ
ในท้องถิ่นเพื่อสร้ำงรำยได้และน�ำมำ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ มีกำรจัดสวัสดิกำร 
ให้แก่สมำชิก พร้อมทั้งส่งเสริมกำร
บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยเป็น
แหล่งเรียนรู ้และแหล่งศึกษำดูงำน 
ของกลุ่มต่ำงๆ ทั้งจำกในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

การบริหารจัดการกลุ่ม

วัตถุประสงค์
• เพื่อใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
• เพื่อให้คนในชุมชนมีผลิตภัณฑ์รำคำถูกส�ำหรับอุปโภคบริโภค และมีงำนท�ำ
• เพื่อเป็นรำยได้เสริม
• เพื่อส่งเสริมกำรน�ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต
•   เพื่อส่งเสริมควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น

อุดมการณ์
• เพื่อส่งเสริมควำมรู้ และกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
• เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพำตนเองได้ และสร้ำง 

  เศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง
• สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ โดยกำรช่วยเหลือซึ่งกัน 

  และกันตำมหลักและวิธีกำรสหกรณ์
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คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
มีกำรบริหำรงำนในลักษณะของสหกรณ์ โดยก�ำหนดโครงสร้ำงท่ีเหมำะสม 

ในกำรประกอบกำร มกีำรบรหิำรจดักำรคนทีเ่หมำะสมกับงำน มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
โดยสมำชิกเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1) นำงปิ่นรัตน์  ตันหยง  ประธำน
2) นำงนพวรรณ  ม่วงอยู่  รองประธำน
3) น.ส.รัศมี  มีดำ   เลขำ/เหรัญญิก
4) นำงเตี้ยม  เพชรแท้  ประชำสัมพันธ์
5) นำงอุบลวรรณ  ตันหยง  กำรตลำด
6) นำงสุรีย์  พ่วงทอง  กรรมกำร

 

นางปิ่นรัตน์ ตันหยง
ประธาน

น.ส.รัศมี มีดา
เลขา/เหรัญญิก

นางสุรีย์ พ่วงทอง
กรรมการ

นางเตี้ยม เพชรแท้
ประชาสัมพันธ์

นางอุบลวรรณ ตันหยง
การตลาด

นางนพวรรณ ม่วงอยู่ 
รองประธาน

โครงสร้างกลุ่มสตรีผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
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กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ประเภทธุรกิจขนาดย่อม

ด้านแผนการด�าเนินงาน
มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงในกำรด�ำเนินกิจกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ต้องมี

ควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในท้องถ่ินหรือในชุมชนเป็นหลัก  
โดยมีกำรวำงแผนในกำรท�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และประสำนแผนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอสนับสนุนวิทยำกร และสนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินกิจกรรม 

ทั้งน้ี ยังให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทุกคน โดยส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่ำงๆ เช่น ร่วมคิดและก�ำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมกันด�ำเนินกิจกรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  
มีกำรวิเครำะห์วำงแผนในกำรด�ำเนินกิจกรรม นอกจำกนี้ยังมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
สมำชิก เช่น สมำชิกร่วมกันคิด ร่วมกันวำงแผน ก�ำหนดกิจกรรมในกำรด�ำเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม มีกำรพัฒนำควำมรู้ของสมำชิกโดยกำรจัดกำรศึกษำดูงำนเพื่อเพ่ิมเติมควำมรู้
ให้แก่สมำชิก 

นอกจำกกำรวำงแผนเพื่อก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมแล้ว ยังให  ้
ควำมส�ำคัญกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและทบทวนปรับปรุงแผน เพื่อปรับเปล่ียน
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังมีกำรเตรียม 
กำรสบืทอดกจิกำรในอนำคต โดยกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้แก่ลูกหลำนของสมำชกิกลุ่มด้วย
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คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านกฎระเบียบ
มีกฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อบังคับในกำรอยู่ร่วมกัน 

ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช ้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

ด้านการบริหารธุรกิจ
l พัฒนำกำรผลิตสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำ ควบคู่ไปกับรักษำคุณภำพและ
มำตรฐำนที่ดีของสินค้ำ   

l มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกับกลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
กลุม่สตรใีนโครงกำรตำมพระรำชประสงค์ดอนขุนห้วย อ�ำเภอชะอ�ำ กลุม่แปรรูปผลติภัณฑ์
พืชสมุนไพร หมู่ 7 บ้ำนดอนยี่พรม ต�ำบลหนองจอก อ�ำเภอท่ำยำง และกลุ่มสตรี 
ศิลปำชีพป่ำนศรนำรำยณ์ หุบกะพง หมู่ 8 ต�ำบลเขำใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
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กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ประเภทธุรกิจขนาดย่อม

l มีกำรบริหำรจัดกำรทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพท้ังทุนท่ีมำจำกกำร
รวมหุน้และทนุทีไ่ด้รบัสนบัสนนุจำกหน่วยงำนภำครฐัและท้องถ่ิน โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก

l มีแนวคิดในกำรจัดระบบวิสำหกิจชุมชน เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์
ที่หลำกหลำย และเก้ือกูลตำมทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน ผสมผสำน
กับภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น น�ำพืชจ�ำพวกสมุนไพรมำใช้กับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม

l มีแนวคิดในกำรจัดระบบสวัสดิกำรที่ดีกับสมำชิก เช่น  
ให้สมำชกิกลุม่กูเ้งนิทนุของกลุม่ในยำมฉกุเฉนิได้ภำยในเวลำ 3 เดอืน
โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่ต้องไม่เกินวงเงินของหุ้นที่สมำชิกมีอยู่ 

ด้านทรัพยากรและการเงิน
l เน้นกำรน�ำทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนมำใช้ให้แผนงำน

บรรลุผลส�ำเร็จ ทั้งทรัพยำกรคน วัตถุดิบ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
l ที่มำของเงินทุนและทรัพยำกรมีควำมชัดเจน โดยมีกำร 

ลงบัญชีเงินลงทุนของกลุ่ม และแจ้งให้สมำชิกทรำบทุกครั้ง
l มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ
l มกีำรจดัสรรผลก�ำไรและปันผลให้แก่สมำชกิกลุม่ โดยแบ่ง

สัดส่วนเป็น

สมาชิก 40%

สาธารณประโยชน์ 10%สวัสดิการสมาชิก 
บ�ารุงสหกรณ์ 20%

ศึกษาพัฒนา
ปรับปรุงกลุ่ม 30%

จัดสรรผลก�าไรและเงินปันผลให้แก่สมาชิก
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คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

l มีกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย มีผลิตภัณฑ์หลำยชิ้น ท�ำให้กลุ่มมีรำยได้ 
จำกกำรด�ำเนนิกจิกรรมเพิม่มำกขึน้ โดยในปี 2557 กลุม่มรีำยได้จำกกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ประมำณ 3,000,000 บำท ซ่ึงสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่สมำชิกในกำรด�ำเนินกิจกรรม 
ร่วมกับกลุ่มต่อไป 

l มีเงินทุนส�ำรองส�ำหรับประกอบกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

ด้านบัญชี
มีกำรจัดท�ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยทุกครั้ง มีกำรส่ือสำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรเงินและแจ้งให้สมำชิกทรำบในกำรประชุมกลุ่มทุกครั้ง มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
บัญชีโดยน�ำมำทบทวน ปรับปรุงกำรใช้จ่ำยเงิน และตัดส่วนของรำยจ่ำยที่ไม่จ�ำเป็นออก

ด้านการจัดสรรข้อมูล
มีกำรรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บอย่ำงมีระบบ สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

ให้กับบุคคลภำยนอก โดยเป็นวิทยำกรให้แก่กลุ ่มส่งเสริมอำชีพในจังหวัด รวมทั้ง 
จัดนิทรรศกำรแสดงและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
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กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ประเภทธุรกิจขนาดย่อม

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีกำรส่งเสริม รักษำ และมีควำมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยสมำชิก

ปลูกพืชสมุนไพรเองและไม่ใช้สำรเคมี ท�ำให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 

จำกควำมส�ำเร็จในกำรรวมกลุ่ม สำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้
ให้กับคนในชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง เกิดรำยได้หมุนเวียนภำยในชุมชน 
และเกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน สำมำรถ
สบืสำนภมูปัิญญำท้องถิน่โดยกำรถ่ำยทอดให้ควำมรูแ้ก่ผูท่ี้มำศกึษำดงูำน
ซึ่งมีทั้งนิสิต นักศึกษำ และประชำชนผู้สนใจทั่วไป



ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
l ครมีอำบน�ำ้สปำดอกปีบ ดอกพดุ : มีส่วนผสมของน�ำ้ผ้ึง และ

น�้ำนมข้ำวบำร์เลย์ ช่วยบ�ำรุงผิวและให้ควำมรู้สึกผ่อนคลำย
l สบู่สมุนไพรนมแพะ : มีส่วนผสมของนมแพะ ว่ำนนำงค�ำ 

สำหร่ำยทะเล และผลไม้นำนำชนดิ ช่วยบ�ำรงุผวิหน้ำให้ผดุผ่องเนยีนนุม่ 
ลดสิวฝ้ำและจุดด่ำงด�ำ

l สบู่สมุนไพรต�ำลึง ใบบัวบก มังคุด : มีส่วนผสมของต�ำลึง  
ใบบัวบก และมังคุด ช่วยลดสิว บรรเทำอำกำรคัน ผดผื่น และภูมิแพ้
ตำมผิวหนัง

l เกลือสปำขัดผิว : มส่ีวนผสมของนม ขมิน้ ทำนำคำ วติำมนิอี 
ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่หยำบกร้ำน พร้อมบ�ำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสและ 
เนียนนุ่ม

l โลชั่นบ�ำรุงผิวแตงกวำ มะหำด : มีส่วนผสมของแตงกวำ
และมะหำด ช่วยบ�ำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ไม่แห้งกร้ำน พร้อมกลิ่นหอมจำก
สำรสกัดของดอกไม้

14
คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ประเภทธุรกิจขนำดย่อม

l แชมพูสมุนไพรอัญชัน ใบหมี่ ทองพันชั่ง : มีส่วนผสม
ของอัญชัน ใบหมี่ ทองพันชั่ง ช่วยบ�ำรุงเส้นผม ฟื้นฟูผมเสีย 
แก้ปัญหำผมร่วง และป้องกันผมหงอกก่อนวัย
l แชมพูสมุนไพรมะกรูด บอระเพ็ด ใบหมี ่ : มีส่วนผสม
ของมะกรูด บอระเพ็ด ใบหมี่ ช่วยขจัดควำมมัน ป้องกัน

รังแค บ�ำรุงรำกผม แก้ปัญหำผมร่วง และป้องกันผมหงอกก่อนวัย
l ครีมนวดผมอัญชัน ใบหมี่ : มีส่วนผสมของอัญชัน ใบหมี่ ช่วยฟื้นฟูผมเสียให้

นุ่มสลวย ดกด�ำ เป็นเงำงำม พร้อมบ�ำรุงรำกผมให้แข็งแรง ลดกำรขำดร่วง
l ครีมนวดผมมะกรูด ใบหมี่ : มีส่วนผสมของมะกรูดและใบหม่ี ช่วยบ�ำรุง

เส้นผมให้เงำงำมและมีน�้ำหนัก
l Silky Hair Coat : มีส่วนผสมของน�้ำมันมะรุม น�้ำมันงำ น�้ำมันมะพร้ำว  

ช่วยบ�ำรุงให้เส้นผมเป็นเงำงำมและไม่แตกปลำย
l น�้ำยำล้ำงจำน : ช่วยท�ำควำมสะอำดครำบสกปรกและครำบไขมันต่ำงๆ 
l น�้ำยำซักผ้ำ : ช่วยขจัดครำบ และไร้กลิ่นอับชื้น
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รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2549 
l กำรรับรองเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 3 ดำว กรมกำรพัฒนำชุมชน  

กระทรวงมหำดไทย
l กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 

กระทรวงอุตสำหกรรม

ปี 2552 
l กำรรับรองเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 5 ดำว กรมกำรพัฒนำชุมชน  

กระทรวงมหำดไทย
l รำงวัลรองชนะเลิศถ ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี กำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 2  
ประเภทธุรกิจขนำดย่อม ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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ประเภทธุรกิจขนาดย่อม

ภาพกระบวนการผลิต
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แผนที่
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ประเภทธุรกิจขนาดย่อม

ล�ำดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�ำนักงำน กปร.

    ภำคกลำง

 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)

   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   

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

 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

    ภำคใต้

 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�ำดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�ำนักงำน กปร.
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