คํานํา
สํ า นั ก งาน คณะกรรมการพิ เ ศษ

เพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิ
ชัยพัฒนา สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย
กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดจัดให
มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครัง้ ที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพร
ตัวอยางความสําเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องค ก รภาครั ฐ และธุ ร กิ จ ที่ ไ ด น  อ มนํ า เอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการ
บริหารจัดการองคกร จนประสบความสําเร็จ
และเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
จากการประกวดผลงานฯ ที่ ผ  า นมา
นายสุ นั น เผ า หอมได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประเภทประชาชนทั่วไป

ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหแกบุคคลทั่วไป
ทีส่ นใจเขามาศึกษาเรียนรูค วามสําเร็จ สํานักงาน
กปร. จึ ง พิ จ ารณาเห็ น สมควรให นายสุ นั น
เผ า หอม เป น ศู น ย เรี ย นรู  เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โดยในเบื้องตน สํานักงาน กปร. ไดจัดพิมพ
หนังสือคูม อื ตัวอยางความสําเร็จการประยุกตใช
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประเภท
ประชาชนทั่วไป เพื่อเปนคูมือใหผูที่สนใจได
เขาใจและมองเห็นภาพการนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใช ใ นการ
พัฒนาตนเองและสวนรวม
สุดทายนี้ สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ
นายสุนัน เผาหอม เปนอยางยิ่ง ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ
หนังสือเลมนี้ โดยหวังเปนอยางยิง่ วาหนังสือคูม อื
ตัวอยางความสําเร็จฯ เลมนี้ จะเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวติ และดํารงตนใหเปนประโยชน
ตอสังคมตอไป
สํานักงาน กปร.
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ประวัติสวนตัว
ชื่อ :

นายสุนัน เผาหอม

อายุ :

61 ป

สถานภาพ : สมรสกับนางบุญเรือง เผาหอมมีบุตรสาวและบุตรชายรวม 2 คน
การศึกษา : จบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สถานที่ตั้ง : บานเลขที่ 122 หมู 5 บานหมอ ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 08-0186-8617
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คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเริ่มตนของความสําเร็จ
นายสุนัน เผาหอม เดิมมีอาชีพทํานา
ทําไร ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และไดรับความไววางใจ
จากชาวบานใหดํารงตําแหนงผูใหญบานเปน
ระยะเวลา 31 ป ( พ.ศ. 2526 – 2557) ประกอบ
กับมีความสนใจในหลักการทรงงาน โดยเฉพาะ
หลักการพึง่ ตนเอง จึงไดทบทวนวาการประกอบ

อาชีพของตนไมสามารถพึ่งตนเองได เพราะ
เปนการทําเพือ่ คาขายใหผอู นื่ เปนหลัก ดังนัน้ จึง
เริ่ ม ปรั บ วิ ถี ก ารประกอบอาชี พ ทํ า สวนผั ก
ปลอดภั ย จากสารพิ ษ โดยเน น การปลู ก พื ช
หลากหลายชนิด
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ในป พ.ศ. 2537 นายสุนันจึงไดเริ่มทํา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง โดยในชวงแรก
ไดปลูกผักทั่วไปบนพื้นที่วางเปลาตามพอแม
ตอมากรมสงเสริมการเกษตรไดเขามาสงเสริม
ใหมกี ารรวมกลุม และสนับสนุนมุง สําหรับปลูกผัก
(ปลูกผักกางมุง) คนละ 1 งาน และเมื่อผลผลิต
ขายดีจนเปนทีต่ อ งการของตลาด จึงขยายการปลูก
จาก 1 งาน เปน 3 ไร (จากพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร)
โดยผักที่ปลูกเปนผักที่นิยมบริโภคในตลาด คือ
กวางตุ  ง ผั ก กาดขาว ผั ก ปวยเล ง ผั ก ตั้ ง โอ
ถั่วฝกยาว คะนา และใบโหระพา อีกทั้งยังได
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นําความรูตางๆ ที่ไดรับจากการอบรม เชน การ
วิจัยและปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การปลูก
พริกและแปรรูปพริก มาขยายผลใหเปนรูปธรรม
จนกระทั่งสามารถเปนตนแบบถายทอดความรู
เรือ่ งการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทัง้ ในระดับ
หมูบ า นจนถึงระดับจังหวัด นอกจากนี้ นายสุนนั
ไดรับรางวัลมากมาย อาทิเชน รางวัลผูใหญบาน
ยอดเยี่ยม รางวัลสิงหทอง และรางวัลครอบครัว
ที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานดี เ ด น ตามโครงการ
ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให เ ป น
รากฐานชีวิตของประชาชน

คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แรงบันดาลใจในการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิ ด แรงบั น ดาลใจที่ น ายสุ นั น
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชเพราะเห็นวาการทํานาอยางเดียว
มีความเสีย่ งและตองซือ้ พืชผัก ตองหาวิธที จี่ ะตอง
พึ่งตนเองใหไดมากที่สุด เหมือนพระมหาชนก
ในเรื่องของความอดทน ความเพียรพยายาม

ในขณะทีล่ อยคอในทะเล จนเกิดความประทับใจ
ที่พระมหาชนกไมยอทอตออุปสรรค จึงหันมา
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทํางาน คือไมปลูกพืช
เชิงเดี่ยว แตจะปลูกผักหลายชนิดและขายควบคู
กับการทํานา
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การดํารงตนอยางพอเพียง
ความพอประมาณ
นายสุนนั และครอบครัวมีความพอใจกับ
ชีวิตที่เปนอยูอยางมีความสุขมีการออมทรัพย
ปองกันการรั่วไหลของเงิน จะซื้อของที่จําเปน
เสื้ อ ผ า ก็ จ ะซ อ มแซมใช จ นกว า จะหมดสภาพ
การใชรถคันเกาที่ยังสามารถใชไดก็ใชใหคุมคา
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มีการขยายกิจการจากการยืมเงิน ธ.ก.ส. เพือ่ เปน
แบบอยางใหกับชุมชน โดยวางแผนการใชจาย
เงินและบริหารจัดการระบบการเงินอยางสมดุล
จนสามารถชําระหนี้ไดภายใน 2 ป
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ความมีเหตุผล
สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมคิด รวม
แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดําเนิน
ชีวิต โดยแมบาน ซึ่งมีความรูเรื่องการตลาดก็จะ
แนะนําใหปลูกผักตามความตองการของตลาด
ขณะที่พอบานจะเปนคนปลูก ดูแล รักษา และ
รับฟงเหตุผลรวมกัน สวนบุตรชายทําหนาที่เปน
แรงงานของครอบครัว เปนการฝกเรื่องความ
รั บ ผิ ด ชอบและการเป ด รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ซึ่งจะเห็นไดวา สมาชิกในครอบครัวมีสว นรวมคิด
การใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจอยางรอบคอบ
โดยไมจาํ เปนตองทําตามคนอืน่ หรือไมปลูกผักตาม
กระแสมากเกินไป ทั้งนี้ยังมีการนําทรัพยากรที่
เหลือใชมาสรางความคุม คา เชน เก็บเศษไมทที่ งิ้
อยูขางทางมากองรวมกันไวเพื่อใหเปนอาหาร
ปลวก ซึง่ จะเปนปุย ชัน้ ดี และรณรงคใหเกษตรกร
เลิกเผาซังขาว ตลอดจนการนําเศษพืชผักทุก
ชนิดที่สามารถยอยสลายไดมาทําปุย
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การมีภูมิคุมกันที่ดี
นายสุ นั น ได ว างแผนการปลู ก ผั ก ให
สอดคลองกับฤดูกาลผลิตเพือ่ เพิม่ รายไดและลด
ความเสี่ยง พรอมทั้งมีการทําบัญชีรายรับราย
จาย โดยจะแยกเปนบัญชีของผักแตละประเภท
เพือ่ ใหทราบวาผักแตละประเภทขายไดกาํ ไรมาก
นอยเทาใด พรอมทั้งมีการวางแผนการใชจาย
และการปลูกผักใหสอดคลองกับฤดูกาล ไมปลูก
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พืชตามกระแสหรือตามคําสั่งซื้อ นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนเปนสมาชิกทุก
กองทุ น ในหมู  บ  า น อี ก ทั้ ง ยั ง เป น อาสาสมั ค ร
ทํางานชวยเหลือสังคม โดยมีพอบานเปนผูใหญ
บานและวิทยากร บุตรชายเปนประธานเยาวชน
มีหนาที่ควบคุมดูแลเยาวชน

คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขความรูคูคุณธรรม
ความรู
นายสุนนั เปนคนใฝรแู ละสนใจเรียนรูอ ยู
เสมอ โดยเขารับการอบรมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละ
นําความรูม าปฏิบตั จิ นเกิดประโยชน จนสามารถ
เผยแพรความรูใหกับบุคคลอื่นรวมถึงการเปน
วิทยากรใหหนวยงานตางๆ พรอมทั้งขยายผล
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชนในการ
ดํารงชีวิตใหผูอื่น เชน ความรูเรื่องชะอมที่ตอง
นํามาชุบไขทอดเพราะจะชวยลางสารมะเร็ง

ในลําไส ตนสาบเสือใชบดหามเลือด การกําจัดหญา
ในแปลงผักใหทําชวงกลางคืน
นอกจากนี้ นายสุนันยังมีความเปนผูนํา
ทีม่ องการณไกลโดยการพัฒนาอาชีพเดิมตอยอด
สูอ าชีพใหม เชน การเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรูเ รือ่ ง
การพัฒนาพริกสูกระบวนการแปรรูปเปนพริก
ปน (เพราะครัวเรือนปลูกพริกอยูแลว) จนกลาย
เปนผลิตภัณฑขึ้นชื่อประจําจังหวัดขอนแกน
ประเภท ประชาชนทั่วไป : นายสุนัน เผาหอม
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คุณธรรม
นายสุนันและครอบครัวดํารงตนอยาง
ปลอดอบายมุข (ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลน
การพนั น ) บริ จ าคทรั พ ย สิ่ ง ของช ว ยเหลื อ ผู 
ขาดแคลน มีจิตสาธารณะและสละแรงกายเพื่อ
สรางคุณประโยชนอยางตอเนื่อง ดํารงชีวิตดวย
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ความอดทน ไมทอถอย (จากการอานหนังสือ
พระมหาชนก ไดเขาใจเรือ่ งความอดทน ความเพียร
พยายามในขณะทีล่ อยคอ จนเกิดความประทับใจ
ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค)
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ผลสําเร็จจากการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ที่ ดี แ ล ะ ค ว า ม
สมํ่าเสมอในการประกอบสัมมาอาชีพของนาย
สุนนั ทําใหสว นราชการใหความเชือ่ ถือในคุณภาพ
และความปลอดภั ย ของผั ก จนได ใช แ บรนด
ผลิตภัณฑอาํ เภอซําสูง สวนภาคเอกชนรับซือ้ ผัก
ไปจําหนายทีต่ ลาดบางลําพู จ.ขอนแกน และจาก
การที่นายสุนันรูจักพัฒนาตนเอง หมั่นเรียนรู

ศึกษาจากสถาบันตาง ๆ แลวนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละความเปนอยูข อง
ตนเองทําใหสามารถเปนแบบอยางใหคาํ แนะนํา
แกชาวบาน และเปนจุดถายทอดความรูระดับ
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับ
ประเทศ โดยมีผลงานสําเร็จที่โดดเดน คือการ
ปลูกผักปลอดภัยผสมผสานแบบกางมุง

ประเภท ประชาชนทั่วไป : นายสุนัน เผาหอม
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เกษตรปลอดภัย
(Hygienic Products)
คือ การเกษตรที่มีวิธีการปลูกโดยใชสารเคมีเทาที่จําเปน และผลผลิตตองไมมี
สารเคมีตกคางเปนอันตรายตอผูบ ริโภค โดยในขัน้ ตอนสุดทายจะตองงดใชสารเคมีกอ น
การเก็บเกี่ยวในระยะเวลาไมนอยกวา 1 สัปดาห ซึ่งจะทําใหผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมีระดับ
สารเคมีตกคางไมเกินรอยละ 30 ตามที่ WHO แหงองคการสหประชาชาติกาํ หนด ดังนัน้
เกษตรปลอดภัยจึงมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานตํ่ากวาเกษตรอินทรีย แตไมมีสาร
เคมีตกคางจนเปนอันตรายตอผูบริโภค

(ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)
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คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ผสมผสาน
แบบกางมุง
เดิมเมื่อเจอแมลงรบกวนนายสุนันก็ใช

ยาฆาแมลงมาโดยตลอด แตเมื่อเปลี่ยนมาปลูก
ผักกางมุงก็สามารถชวยลดตนทุนการใชยาฆา
แมลง ค า นํ้ า และค า ปุ  ย ลงได หากเจอแมลง
รบกวนมากๆ จะไถทิง้ ใหเปนปุย แลวปลูกใหมทนั ที

พืชผักที่ปลูกจะปลูกในลักษณะหมุนเวียนตาม
ฤดูกาลที่เหมาะสมกับผักแตละชนิด เชน คะนา
ขจร แตง คื่นฉาย ผักกาด กวางตุง ถั่วฝกยาว
ผักหวานบาน และดอกสลิด เปนตน โดยมี
ขั้นตอนการเตรียมดินและปลูกผัก ดังนี้

ประเภท ประชาชนทั่วไป : นายสุนัน เผาหอม
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- การเตรียมดิน โดยการทําแปลง
ปลูกยกรองประมาณ 25-30 เซนติเมตร ขนาด
กวาง 1.5-2 เมตร และใสปุยอินทรียประมาณ
รอยละ 70 ซึ่งสวนใหญทําใชเอง และมีการซื้อ
บางเล็กนอย ใชปยุ เคมีทไี่ มเปนอันตรายประมาณ
ร อ ยละ 30 ซึ่ ง การใช ปุ  ย เคมี ต  อ งใช แ บบ
ระมัดระวัง และตองนําผักไปตรวจหาสารเคมีวา
มีสารตกคางหรือไม
- การปองกัน แมลงหรือศัตรูพืช
โดยใชวธิ กี างมุง ปองกันแมลง และใชวธิ กี ารแบบ
ธรรมชาติ คือ เกษตรกรจะตองเฝาระวังแมลง
ศัตรูพชื โดยการเด็ดใบทีม่ ศี ตั รูพชื ทิง้ หรือทําลาย
การใชสารสกัดจากพืช หรือการปลูกพืชกันแมลง
ตางๆ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคพืช
ซึ่งเกษตรกรผูปลูกตองเอาใจใสตอพืชผักของ
ตนเองเปนอยางดี
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- การปองกันสารเคมีตกคาง เมือ่
ผักครบกําหนดเวลาทีจ่ ะตองเก็บเกีย่ ว เกษตรกร
จะต อ งเว น ช ว งการใช ส ารเคมี อ ย า งน อ ย 1
สัปดาห เก็บเกี่ยวในชวงเวลากลางคืนเพื่อรักษา
ความสด หลังจากนั้นตองลางผักดวยนํ้าสะอาด
ประมาณ 3 ครั้ง เมื่อผักสะอาดแลว นําไปบรรจุ
ถุงกระสอบเพื่อขนสงสูตลาดตอไป

คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับการจําหนายผักเขาสูตลาดนั้น
ขนสงโดยใชรถสวนตัวของเกษตรกรหรือบางครัง้
จะฝากเพื่อนบานไปจําหนาย และมีบางสวนที่
พอ ค า มารั บ ซื้ อถึ ง บ านเกษตรกร แหล งที่นํา
ผลผลิตไปจําหนาย คือ ตลาดบานพลู จังหวัด
ขอนแกน กลุมสมาชิกปลูกผักบานหมอเฉลี่ย
คาใชจายในการเชาแผงขายผัก เพื่อกระตุนให
สมาชิกมีผักไปขายทุกวัน และลดปญหาการถูก
พ อ ค า คนกลางกดราคา และผู  บ ริ โ ภคก็ จ ะได
รับประทานผักปลอดสารพิษสดใหมทุกวัน

นอกจากนี้ นายสุนันยังมีการวางแผน
การปลูกผัก โดยแมบานผูมีหนาที่ขายผักเปนผู
แนะนําใหนายสุนันปลูกผักตามความตองการ
ของตลาด และเนนวาไมปลูกผัก / ขายผัก ชนิด
เดียวกันกับสมาชิกในกลุม เพือ่ จะไดไมแยงตลาด
และลู ก ค า กั น ซึ่ ง เป น การวางแผนอย า งมี
ภูมิคุมกัน และเปนการถอยทีถอยอาศัยซึ่งกัน
และกันเปนอยางดี

ประเภท ประชาชนทั่วไป : นายสุนัน เผาหอม
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จึงกลาวไดวา การปลูกผักปลอดสารพิษ
ของนายสุนนั สามารถเปนแบบอยางในการดํารง
ตนและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกเพื่อนบาน ขยายผล
ความสําเร็จจากตนเองสูชุมชน จนเกิดการรวม
กลุมปลูกผักและการเกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยผลสําเร็จทีน่ ายสุนนั
และคนในชุ ม ชนได รั บ นอกจากเงิ น คื อ ความ
สามัคคี ความเปนกลุม กอน และความเอือ้ อาทร
ตอกัน
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ประโยชนของการปลูกผัก
ปลอดสารพิษผสมผสานแบบ
กางมุง
การปลูกผักปลอดสารพิษมีตนทุนคือ คามุง คาไถกลบ คาปุยมูลสัตวและ
คาเมล็ดพันธุเทานั้น ที่เหลือจึงเปนกําไรเฉลี่ยไรละ 3-4 หมื่นบาท / ป ซึ่งมากขึ้น
กวาตอนทีใ่ ชสารเคมีถงึ 2 เทา และทีส่ าํ คัญคือ เมือ่ กอนสังเกตไดวา เมือ่ ใชสารเคมี
ยาฆาแมลง คนทําไรเองมักจะเปนโรคตาง ๆ คอนขางมาก แตพอไดเรียนรู
วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษแลว สังเกตไดวา สุขภาพของผูปลูกเอง
ก็ดีขึ้น ยิ่งไปกวานั้นผูบริโภคเองก็ไดสุขภาพที่ดีกลับไป

ประเภท ประชาชนทั่วไป : นายสุนัน เผาหอม
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รางวัลความสําเร็จ
- รางวัลผูใหญบานยอดเยี่ยม
- รางวัลสิงหทอง
- รางวัลรองชนะเลิศถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 2
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คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับ

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงาน กปร.

ภาคกลาง
1. นายประมาณ ประสงคสันติ
2. นายวินัย สุวรรณไตร
3. นายสํารอง แตงพลับ
4. นายณรงค บัวสี
5. นายยวง เขียวนิล
6. นายปรีชา เหมกรณ
7. กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาว
ชุมชนบานไทรใหญ
8. ชุมชนบางรักนอย
9. ชุมชนเพชราวุธพัน 2
10. เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง
11. ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
12. กรมราชทัณฑ
13. บริษัท ซองเดอรไทยออรแกนิคฟูด
จํากัด
14. กลุมสตรีผลิตภัณฑของใช
ในครัวเรือน
15. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด
16. หางหุนสวน สมศักดิ์แกลงเซอรวิส
จํากัด
17. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
18. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
(มหาชน)
19. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. นายแสนหมั้น อินทรไชยา
21. นายทวี ประหา

ประเภท

จังหวัด

โทรศัพท

ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี

08 7903 0912
09 4861 9205
08 9076 4325
08 7357 6444
08 1929 9159
08 9886 0983
08 0076 8989

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง

นนทบุรี
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ

หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง
ธุรกิจขนาดยอม

นนทบุรี
สุพรรณบุรี

08 1316 0805
02 5211 190
08 9486 1509
02 2800 180
ตอ 2331-2
08 3954 7824
08 1489 9323

ธุรกิจขนาดยอม

เพชรบุรี

08 7988 7801

ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดกลาง

ปทุมธานี
ระยอง

02 6837 322 - 3
08 9541 4442

ธุรกิจขนาดใหญ

กรุงเทพฯ

02 3354 658

ธุรกิจขนาดใหญ

กรุงเทพฯ

02 7398 000

ธุรกิจขนาดใหญ

กรุงเทพฯ

02 2028 000

ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

อุดรธานี
มุกดาหาร

08 6167 8524
08 0059 3243

ประเภท ประชาชนทั่วไป : นายสุนัน เผาหอม
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ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงาน กปร.
22. นายสุนัน เผาหอม
23. นายจันทรที ประทุมภา
24. นางพิมพ โถตันคํา
25. นายบุญแทน เหลาสุพะ
26. กลุมขาวคุณคา ชาวนาคุณธรรม
27. กลุมเกษตรยั่งยืนอําเภอกันทรวิชัย
28. ชุมชนบานทาเรือ
29. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง
30. บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง
(2005) จํากัด
ภาคเหนือ
31. นายสุพจน โคมณี
32. นายผล มีศรี
33. นายสมมาตร บุญฤทธิ์
34. นางเปรียวจันทร ตะตนยาง
35. นายประพันธ ศรีสุวรรณ
36. นายบุญเปง จันตะภา
37. กลุมเกษตรทําสวนบานถํ้า
38. กลุมเกษตรศูนยเครือขายปราชญ
ชาวบานเกษตรยั่งยืน
ตําบลศรีเมืองชุม
39. ชุมชนบานดอกบัว
40. โรงพยาบาลหนองมวงไข
ภาคใต
41. นายสมพงษ พรผล
42. นายสมชาย นิลอนันต
43. นายพินัย แกวจันทร
44. ชุมชนบานบางโรง
45. เทศบาลตําบลปลายพระยา
46. บริษัท พรทิพย ภูเก็ต จํากัด
47. บริษัท แปลนครีเอชั่นส จํากัด

ลําดับ
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ประเภท

จังหวัด

โทรศัพท

ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค
ธุรกิจขนาดกลาง

ขอนแกน
นครราชสีมา
สกลนคร
เลย
ยโสธร
มหาสารคาม
นครพนม
บุรีรัมย
มหาสารคาม

08 0186 8617
08 9948 4737
08 0748 3133
08 3346 0287
08 8073 4277
08 9618 4075
08 8335 5819
04 4631 883
08 1052 1270

ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

นครสวรรค
พะเยา
กําแพงเพชร
เชียงราย
แพร
เชียงราย
พะเยา
เชียงราย

08 1041 0911
08 1174 9928
08 6207 1285
08 1706 9687
08 5252 2835
08 9559 2171
08 1023 8350
08 1025 5598

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
พะเยา
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค แพร

08 9430 4286
05 4647 458 - 60

ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค
ธุรกิจขนาดยอม
ธุรกิจขนาดกลาง

08 9123 1589
08 9592 1764
08 1388 5161
08 1892 9204
07 5687 141
07 6261 555
02 2379 070

พังงา
สุราษฎรธานี
ยะลา
ภูเก็ต
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง

คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

