ค�ำน�ำ

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ 1 ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างความส�ำเร็จ
ของบุคคล ชุมชน และองค์กรภาครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองค์กร
จนประสบความส�ำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
จากการประกวดผลงานฯ ที่ผ่านมา นางพิมพ์ โถตันค�ำ ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ความส�ำเร็จ ส�ำนักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรให้
นางพิมพ์ โถตันค�ำ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยในเบื้องต้น ส�ำนักงาน กปร.
ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและมองเห็นภาพการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม
สุดท้ายนี้ ส�ำนักงาน กปร. ขอขอบคุณนางพิมพ์ โถตันค�ำ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ
ตัวอย่างความส�ำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ส�ำนักงาน กปร.
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ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
อายุ :
การศึกษา :
สถานภาพ :
สถานที่ตั้ง :

นางพิมพ์ โถตันค�ำ
59 ปี
ประถมศึกษาปีที่ 4
สมรสกับนายทอง โถตันค�ำ (เสียชีวิต) มีบุตร - ธิดา รวม 3 คน
เลขที่ 93 หมู่ที่ 11 บ้านนาขาม ต�ำบลนาม่อง อ�ำเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ : 08 0748 3133
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คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จ
นางพิมพ์ โถตันค�ำ เดิมเป็นคนกาฬสินธุ์ หลังสมรสกับนายทอง โถตันค�ำ
ซึ่งเป็นคนสกลนคร ได้ย้ายถิ่นฐานมาสร้างครอบครัวที่บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 3
บ้านนาขาม ต�ำบลนาม่อง อ�ำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประกอบอาชีพท�ำนาเป็นหลัก
ต่อมาสามีเสียชีวิตจึงต้องหาเลี้ยงลูกทั้ง 3 คน โดยไปท�ำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ
อยู่ 3 ปี หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสานเพื่อกลับบ้านไปดูแลลูก
ได้นำ� ความรูม้ าด�ำเนินกิจกรรมในแปลงเกษตรของตนเองด้วยการปลูกพืชผักทีก่ นิ
ในชีวิตประจ�ำวัน เมื่อปี 2539 ได้กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. จ�ำนวน 150,000 บาท
เพื่อน�ำมาเป็นทุนท�ำไร่อ้อยในที่ดินจ�ำนวน 21 ไร่ แต่ประสบความล้มเหลว
เพราะความแห้งแล้ง ท�ำให้ขาดทุนจากการปลูกอ้อย
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ต่อมาได้เรียนรู้วิชาการเกษตรแบบผสมผสานจากปราชญ์ชาวบ้าน
เครือข่ายอินแปงจากพ่อเขียน ศรีมกุ ดา เนือ่ งจากเห็นว่ามีคนเข้ามาศึกษาดูงาน
เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะคนทีเ่ ข้ามาศึกษาดูงานส่วนใหญ่มาจากจังหวัดยโสธร
จึงเกิดความสนใจว่าเขาเข้ามาท�ำอะไรกัน และได้มีโอกาสพูดคุยโดยพ่อเขียน
ถามว่า “อยูบ่ า้ น นอกจากท�ำนาแล้วท�ำอะไร” จึงได้บอกว่าไปรับจ้างทีก่ รุงเทพฯ
พ่อเขียนจึงให้แนวความคิดการท�ำเกษตรผสมผสาน จากนั้นได้ขยายคันนา
ให้กว้างเพื่อปลูกผัก และจัดสรรให้มีป่าหัวไร่ปลายนา
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คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หลั ง จากได้ แ นวคิ ด และแรงบั น ดาลใจในการท� ำ เกษตรผสมผสาน เริ่ ม ท� ำ
การเกษตรผสมผสาน บนที่นาเดิมที่มีจ�ำนวน 21 ไร่ โดยท�ำการปรับที่นาให้มีคันคูกว้างขึ้น
พอทีจ่ ะปลูกผักสวนครัวต่าง ๆ ทัง้ ผลไม้และไม้ยนื ต้น ทัง้ พืชทีม่ อี ายุสนั้ และพืชทีม่ อี ายุยาว
กล่าวคือ ปลูกทุกอย่างทีก่ นิ กินทุกอย่างทีป่ ลูก การใช้ปยุ๋ ใส่พชื ผักสวนครัวจะใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
ทีท่ ำ� ขึน้ เองทัง้ หมด สามารถหารายได้ตลอดทัง้ ปีจากการขายปลา และพืชผักสวนครัวต่างๆ
หลังจากท�ำการเกษตรผสมผสานได้ผลดี ได้แบ่งปันความรู้แนวคิดการพึ่งตนเองไปยัง
ญาติ พี่ น ้ อ ง ได้ ข ยายแนวความคิ ด เป็ น แบบอย่ า งของชุ ม ชน โดยหวั ง ให้ ชุ ม ชนที่ อ ยู ่
และชุมชนรอบข้างใกล้เคียงมีข้าว มีปลากินอย่างสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ในชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า
และคุ ณ ค่ า ของผลผลิ ต ทางการเกษตรอย่ า งยั่ ง ยื น
ตลอดจนเสริ ม สร้ า งและสนั บ สนุ น ผู ้ น� ำ สตรี
ในวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง

นางพิมพ์ โถตันค�ำ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่

5

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
จากความล้มเหลวในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิตตกต�่ำ
การลงทุนและการค้าขายไม่ประสบผลส�ำเร็จ จนท�ำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
และมีหนี้สินล้นพ้นตัว กระทั่งในปี 2542 พ่อเขียน ศรีมุกดา ผู้น�ำเครือข่ายอินแปง
ได้จุดประกายแนวคิดด้านการท�ำการเกษตร จึงคิดท�ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด�ำริโดยยึดแนวคิดที่ว่า “ปลูกทุกอย่างที่กินได้” ไม่ลงทุนจนเกิน
ก�ำลัง ไม่มีการจ้างงาน แต่อาศัยก�ำลังส�ำคัญจากคนในครอบครัวที่ร่วมกันคิด
ร่วมกันท�ำตามความถนัดของแต่ละคน ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลดรายจ่าย
ด้านอาหาร “เมื่อท�ำเกษตรพอเพียง ไม่มีเงินก็ได้กิน”
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ความมีเหตุผล
จัดสรรพื้นที่อย่างมีเหตุมีผล ปรับที่นาในพื้นที่ 21 ไร่ เป็นคันนาขนาด 3 เมตร เพื่อ
ปลูกพืชผักผสมผสาน ทั้งการปลูกผักอายุสั้น เช่น ผักกาด หอม พริก ฯลฯ ผสมผสานกับ
ไม้ชนิดต่างๆ เช่น ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ประดับ พร้อมทั้งมีการวางแผนการปลูก โดยใช้หลัก
การค�ำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของครอบครัว ปลูกทั้งพืชที่กินได้และ
ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต่อยอดผลผลิตไปสู่การแปรรูป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านอื่นๆ เช่น น�้ำยาล้างจานและยาสระผม รู้จักการท�ำงานร่วมกัน ท�ำงานโดยทุ่มเท
แรงกายแรงใจทั้งกับงานตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น เพราะทุกคนมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิด
ความเกื้อกูลกัน
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
รู้จักประมาณตน ไม่ท�ำเกินก�ำลังความสามารถของตนเอง ครอบครัวมีความมั่นคง
ด้านอาหาร โดยเฉพาะ “ข้าว” เป็นอาหารหลัก โดยปลูกในพืน้ ทีน่ าจ�ำนวน 15 ไร่ มีการลด
รายจ่ายครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ส่วนที่เหลืออีกจ�ำนวน 6 ไร่ ปลูกทุกอย่างที่กินได้ เช่น
ฟักทอง ข้าวโพด มะเขือเทศ พริก ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่
และหมู ผลิตปุ๋ยและสารก�ำจัดศัตรูพืชใช้เองทั้งหมด ไม่มีการใช้สารเคมี จนสามารถ
ปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ จากการท�ำการเกษตร และไม่คดิ จะกูเ้ งินอีกเพราะเป็นการสร้างความทุกข์
ให้ครอบครัว
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ความรู้
เกิดการเรียนรู้ปฏิบัติภายในพื้นที่ไร่นาผสมผสานของตนเองจนเกิดความช�ำนาญ
จัดเวทีเรียนรู้ เวียนกันไปตามสวนของสมาชิก เพื่อให้เห็นของจริงในแปลงเกษตร สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ
ด้วยความจริงใจ ได้รับการยอมรับเป็นปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นครูภูมิปัญญาด้านการท�ำ
เกษตรผสมผสานของเครือข่ายอินแปง พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่างๆ
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คุณธรรม
ขยัน อดทน เป็นต้นแบบของชุมชน จนประสบความส�ำเร็จในการครองชีพ
มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันอาหารและข้าวของให้แก่กัน เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ด้วยการท�ำการเกษตรโดยกิจกรรมหลักของการรวมกลุ่ม คือ น�ำข้าวมา
รวมกัน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรได้มากู้ผลผลิตข้าวของกลุ่มไปบริโภคในยาม
ขาดแคลน ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินมากเกินไป อย่างน้อยก็มีข้าวกิน โดยคิดดอกเบี้ย
เป็นข้าวเช่นกัน เช่น ถ้ากู้ยืมไป 100 กิโลกรัม จะต้องน�ำมาคืน 125 กิโลกรัม
ดอกเบี้ยจ�ำนวน 25 กิโลกรัม น�ำมาเก็บไว้เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมต่อไป ยึดถือ
ความซื่อสัตย์โดยไม่โกหกตัวเองเรื่องคุณภาพของข้าวอินทรีย์ ยึดถือคติว่า
“เราซื่อสัตย์กับคนในครอบครัวแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับคนอื่นด้วย”
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นางพิมพ์ โถตันค�ำ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่
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คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
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ผลส�ำเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เดิมพืน้ ทีศ่ นู ย์เรียนรูจ้ ำ� นวน 21 ไร่เป็นทีน่ าทัง้ หมด ต่อมานางพิมพ์ได้ปรับทีน่ า
ให้มคี นั คูกว้างขึน้ เพือ่ ปลูกผักปลอดสารพิษ ไม้ผล สมุนไพร ไม้ใช้สอย และจัดสรรพืน้ ที่
สร้างแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับใช้ในแปลงเกษตร เลีย้ งปลา เลีย้ งกบ และปรับเปลีย่ นเป็นการ
ท�ำนาอินทรีย์ ซึง่ ผลผลิตเหล่านีส้ ามารถสร้างรายได้ให้นางพิมพ์ตลอดทัง้ ปี นอกจากนี้
ยังมีการสร้างมูลค่าและคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท�ำข้าวฮาง ซึง่ เป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาของชาวนาสมัยก่อนทีเ่ ก็บข้าวในยุง้ ฉางให้เพียงพอต่อการบริโภคส�ำหรับ
ครอบครัวที่มีสมาชิกมากเมื่อเกิดภัยแล้ง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และผลผลิต
ร่วมกันภายในชุมชน ท�ำให้ชุมชนค้นพบศักยภาพทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น
มีโรงสีข้าวชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว โดยสีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง แปรรูป
เป็นข้าวฮาง โดยน�ำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งหักเข้ากองกลางเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ
สร้ า งสวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ชุ ม ชน นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น การดึ ง ลู ก หลานให้ ก ลั บ มา
ท�ำการเกษตร เปิดโอกาสและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
เพื่ อ สื บ ทอดองค์ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งคนรุ ่ น ใหม่ ทดแทนและเสริ ม พลั ง การ
ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนโดยร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
เพื่อให้ความรู้และรับเด็กนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในชุมชน โดยให้เรียนรู้วิธีการท�ำ
การเกษตรร่วมกับผู้รู้ในชุมชนเกิดเป็นโครงการเยาวชนคืนถิ่น
นางพิมพ์ โถตันค�ำ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่
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รางวัลความส�ำเร็จ
ปี 2547
รางวัลคนดีศรีกุดบาก สาขาผู้ปฏิบัติตามแนวพระราชด�ำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2548
รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท�ำไร่นาสวนผสม กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รางวั ล เกษตรกรดี เ ด่ น ด้ า นการเกษตรผสมผสานในพื้ น ที่ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รางวัลผูท้ ำ� การเกษตรผสมผสานในระดับสวนตัวอย่าง สถาบันวิจยั และฝึกอบรม
การเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปี 2550
รางวัลรองชนะเลิศโล่เกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี การประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
ปี 2556
รางวัลเกษตรกรโครงการเสริมสร้างเกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�ำริ
ในเขตจังหวัดสกลนคร เสริมสร้างต้นแบบ 18 อ�ำเภอ

•
•
•
•
•
•
•

นางพิมพ์ โถตันค�ำ
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่

17

แผนที่
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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

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

20

ประเภท
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

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

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
นครพนม
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค บุรีรัมย์

08 8335 5819
0 4463 1883

ธุรกิจขนาดกลาง

มหาสารคาม 08 1052 1270

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
และกันดาร
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

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

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
พะเยา	
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค แพร่

08 2895 7321
0 5464 7458-60

ประชาชนทั่วไป
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
ธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดกลาง

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

คู่มือตัวอย่างความส�ำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พังงา	
สุราษฎร์ธานี
ยะลา	
ภูเก็ต
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง

