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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

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

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ที่ผ่ำนมำ นำยปรีชำ เหมกรณ์ ได้รับรำงวัลจำก 
กำรประกวดในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำงให้แก ่
บุคคลทัว่ไปทีส่นใจเข้ำมำศกึษำเรยีนรูค้วำมส�ำเรจ็ ส�ำนกังำน กปร. จงึพจิำรณำเหน็สมควร
ให้นำยปรีชำ เหมกรณ์ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบื้องต้น ส�ำนักงำน กปร.  
ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณนำยปรีชำ เหมกรณ์ เป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลและรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.
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จุดเร่ิมต้นความส�าเร็จ
เดิมนำยปรีชำได้รับเลือกเป็นก�ำนัน จนกระท่ังเกษียณอำยุ

รำชกำรจำกกำรเป็นก�ำนันในปี 2544 จึงหันมำประกอบอำชีพ
เกษตรกร เพรำะเป็นคนชอบท�ำกำรเกษตรและเคยช่วยครอบครัว
ท�ำนำมำตั้งแต ่เด็ก ประกอบกับมี ท่ีดินมรดกด้ังเดิมในพื้นท่ี 
เขตหนองจอก ซึ่งเป็นพื้นที่เหมำะกับกำรเกษตร พร้อมทั้งสภำพดิน 
และแหล่งน�้ำที่มีน�้ำตลอดทั้งปี จึงเริ่มต้นชีวิตเกษตรกรเต็มตัว 
นับแต่นั้นเป็นต้นมำ

แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช ้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยมคีวำมศรทัธำและสนใจในแนวพระรำชด�ำรเิรือ่งเกษตร
ทฤษฎใีหม่ จงึได้ศกึษำหำควำมรูจ้ำกหน่วยงำนด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ 
และน�ำมำทดลองปรับใช้ในพ้ืนท่ีของตนจนประสบควำมส�ำเร็จ  
โดยปัจจุบันเป็นศูนย์ถ ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ�ำ 

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นำยปรีชำ เหมกรณ์
อายุ : 75 ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษำ
สถานภาพ : สมรส มีบุตร-ธิดำ รวม 4 คน  
ที่อยู ่ : เลขที่ 55 หมู ่ท่ี 9 บ้ำนคลองสิบสำม  
แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ : 08 5059 3555 
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ทำงสำยกลำง

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร 
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐาน

น�าสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555

เขตหนองจอก เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้ทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน อีกท้ังยังเข้ำร่วม 
เป็นสมำชิกกลุ ่มต่ำงๆ และได้รับเลือกเป็นสมำชิกสภำเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร 
เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความพอประมาณ 

จัดสรรแบ่งเงินที่หำได้เป็นส่วนๆ เช่น เงินส�ำหรับท�ำบุญ  
เงินส�ำหรับฝำกธนำคำร เงินส�ำหรับใช้จ่ำยในครัวเรือน เป็นต้น  
โดยกำรใช้จ่ำยจะใช้อย่ำงระมัดระวังและเท่ำที่จ�ำเป็น

ความมีเหตุผล
มกีำรวำงแผนงำนก่อนเริม่ต้นลงทุนเพือ่ไม่ให้เกดิควำมเส่ียง 

ที่จะขำดทุน เช่น หำแหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิต ศึกษำควำมต้องกำร 
ของตลำด เป็นต้น

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ระมัดระวังในเรื่องกำรใช้จ่ำยเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีเงิน 

รกัษำตวั มีกำรวำงแผนอนำคต ปลกูไม้ยนืต้น และปลกูผกัสวนครวั 
หลำกชนิด เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนตลอดทั้งปี
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ความรู้
ได้เข้ำร่วมในกำรอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ

ส�ำนักงำนเขตหนองจอก และได้น�ำควำมรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับ 
ผู้อื่น ซึ่งถือว่ำเป็นกำรทบทวนควำมรู้ไปในตัว พร้อมกับเป็นกำร 
ต่อยอดเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับผู้อื่นด้วย

คุณธรรม
ยึดตำมหลักธรรมที่ว่ำ เกิดเป็นคน ต้องไม่ขอคนกิน ต้องไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน ต้องหัดเป็นผู้ให้ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้รับ โดยน�ำควำมรู ้
ที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นด้วย
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ผลส�า เ ร็จจากการประยุกต  ์
ใ ช ้ ปรั ชญาของ เศรษฐกิจ 
พอเพียง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 64 ไร ่
โดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้

•  นำข้ำว : มีพื้นที่ 45 ไร่ ปลูกปีละ 2 ครั้ง
• แหล่งน�้ำ : มีบ่อน�้ำ จ�ำนวน 4 บ่อ และม ี
 น�ำ้ใช้ตลอดท้ังปีจำกคลองสบิสำม โดยในบ่อ 
 มีกำรเลี้ยงปลำชนิดต่ำงๆ เช่น ปลำทับทิม  
 ปลำหมอ ปลำสลิด 
• ไม้ผล : ปลูกพืช เช่น มะพร้ำวน�้ำหอม 
 128 ต้น (5 ไร่) ไผ่ตงด�ำ 30 ต้น (ปลูกระหว่ำง 
 มะพร้ำว) มะนำว รวมทัง้พชืผกั พชืสมนุไพร  
 และพืชผักสวนครัวอีกหลำยชนิด 
• ปศุสัตว์ : เลี้ยงเป็ดไข่ 20 ตัว 
• ที่อยู ่อำศัย : บ้ำนพักโรงเก็บของศูนย  ์
 เรียนรู้ และโรงปุ๋ยหมัก 
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มีรำยได้หลักมำจำกกำรท�ำนำข้ำว โดยปลูกพันธุ์ข้ำวหอมปทุม  
ปีละ 2 ครั้ง รำยได้สุทธิครั้งละประมำณ 250,000 บำท มีรำยได้เสริม
จำกกำรขำยผลมะนำวแป้นพิจิตรลูกละ 2 บำท ขำยผลและต้นกล้ำ
มะพร้ำวน�ำ้หอม โดยรำคำผลมะพร้ำวขึน้ลงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
(ปัจจุบันลูกละ 25 - 30 บำท) ส่วนต้นกล้ำมะพร้ำวขำยในรำคำต้นละ 
30 บำท สำมำรถสร้ำงรำยได้ครั้งละประมำณ 20,000 - 30,000  บำท 
รวมถึงกล้วยน�้ำว้ำท่ีปลูกเสริมรอบคันนำซึ่งให้ผลผลิตสำมำรถขำยได ้
ทั้งต้นและตลอดท้ังปี ตั้งแต่ ใบ ล�ำต้น ผล และปลี โดยจะม ี
ผู้มำรับซื้อผลผลิตแต่ละอย่ำงถึงในสวน นอกจำกนี้ ยังปลูกพืชผัก 
สวนครวัในแปลงเกษตรผสมผสำน ซึง่เมือ่เหลอืจำกกำรบรโิภคเองแล้ว
สำมำรถน�ำไปขำยสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวเพิ่มเติมได้อีกด้วย ท้ังน้ี
ผลงำนองค์ควำมรู ้และประสบกำรณ์อันโดดเด่นของนำยปรีชำ 
มีรำยละเอียดดังนี้
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มะนาวแป้นพิจิตร
ปลูกมะนำวพันธุ์แป้นพิจิตร โดยมีเทคนิคกำรปลูกเพื่อให้ได ้

ผลดกตลอดปีคอื กำรไม่รดน�ำ้เลยประมำณ 1 เดอืนจนกระท่ังใบแห้ง  
เพรำะใบแห้งจะเกดิกำรสะสมแป้งทีใ่บเพือ่รอออกลกู เม่ือใบเริม่เหีย่ว
จึงค่อยๆ รดน�้ำทีละน้อย เพื่อกระตุ้นให้มะนำวออกดอกและใบอ่อน  
ซึ่งในขั้นตอนนี้ หำกรดน�้ำมำกไปจะออกแต่ใบอ่อน แต่ถ้ำรดน้อยไป 
จะออกแต่ดอกและอำจท�ำให้ต้นตำยได้

มะพร้าวน�้าหอม
ปลกูมะพร้ำวน�ำ้หอมประมำณ 120 ต้น โดยปลกูเป็นพชืเสรมิ

รอบนำคูก่บักล้วยน�ำ้ว้ำ เริม่แรกขำยเพียงผลมะพร้ำว แต่เมือ่มะพร้ำว
น�้ำหอมเป็นที่นิยมมำกขึ้น ประกอบกับมีตลำดรองรับ จึงหันมำ 
เพำะพันธุ์มะพร้ำวน�้ำหอมขำย ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้หลักให้กับ
ตนเองและครอบครัว ท�ำให้ไม่ต้องพ่ึงพำแต่รำยได้จำกกำรท�ำนำ 
เพียงอย่ำงเดียวเหมือนแต่ก่อน
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กำรดู แลและบ� ำ รุ ง รั กษำต ้น
มะพร้ำว มะพร้ำวน�้ำหอมสำมำรถปลูกได้
ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอน โดยต้องรอจนอำยุ  
2 ปีครึ่ง มะพร้ำวจึงจะออกผลให้น�ำไป 
ขำยได้ โดยธรรมชำติมะพร้ำวต้องกำร
ควำมชื้นมำก ดังนั้น ในฤดูร้อนควรรดน�้ำ
ให้มำกขึ้น อย่ำให้ขำดน�้ำเกิน 2 เดือน 
นอกจำก น้ี  ควรตรวจและตั ดแต ่ ง 
คอมะพร้ำวให้สะอำด เพื่อป้องกันศัตรูพืช
รบกวน

ศัตรูมะพร้าวน�้าหอม :  

•  ด้วงแรด จะกัดกินยอดอ่อนและใบอ่อนของ 
ต้นมะพร้ำว ท�ำให้ต้นมะพร้ำวหยุดกำรเติบโตและตำย
ในที่สุด วิธีป้องกันคือ ไม่น�ำปุ๋ยหมักและเศษไม้ต่ำงๆ 
มำกองไว้ใกล้แปลง ก�ำจัดโดยโรยทรำยและเกลือ 
ตำมซอกใบทำงมะพร้ำวท่ีบริเวณยอดอ่อน หรือใช้ 
ลูกเหม็นจ�ำนวน 6 - 8 ลูกใส่ตำมซอกใบใกล้ยอดอ่อน 
เพื่อไล่ตัวด้วงออกไป

•  ด้วงงวง ขยำยพนัธุอ์ยูภ่ำยในคอมะพร้ำวและตำมโคน
ล�ำต้น โดยอำศัยรูที่ด้วงแรดท�ำลำยไว้เป็นที่วำงไข่ขยำย
พันธุ์ ด้วงงวงจะท�ำให้ยอดอ่อนเห่ียวแห้ง เป็นสีเหลือง 
และตำยในที่สุด ป้องกันและก�ำจัดโดยกำรใช้สำรเคมี

• แมลงด�าหนาม เป็นด้วงชนิดหนึ่งที่พบมำกในภำคใต ้
และภำคกลำงบำงส่วน ชอบหลบอยู่ตำมกำบมะพร้ำวท่ี
ยงัไม่คลี ่หำกระบำดมำกจะกดักนิใบ ท�ำให้ต้นเหีย่วและ
ยืนต้นตำย หรือที่เรียกว่ำ “ต้นหัวหงอก” ป้องกันและ
ก�ำจัดโดยกำรใช้สำรเคมี
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ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

กำรเก็บเกี่ยวมะพร้ำวน�้ำหอม หลังจำกออกดอกช่อหรือจั่นไปแล้ว 195 วัน  
หรือประมำณ 6 เดือน 2 สัปดำห์ ให้เก็บเกี่ยวโดยกำรตัดมะพร้ำวทุกๆ 20 วัน ครั้งละ  
1 ทะลำย โดยในรอบ 1 ปี จะตัดได้ถึง 12 - 15 ครั้ง ซึ่งวิธีกำรเก็บเกี่ยวนี้จะแตกต่ำงกัน
ระหว่ำงมะพร้ำวต้นสงูกับมะพร้ำวต้นเตีย้ ส�ำหรบัต้นสงู หำกปล่อยลงพืน้อำจท�ำให้ผลช�ำ้
หรือบุบเพรำะกะลำยังอ่อน จึงใช้มีดขอติดไม้เกี่ยวตัดทะลำยและยันทะลำยให้ผลตกลง
ในร่องน�้ำเพื่อลดแรงกระแทก ส�ำหรับต้นเตี้ย ใช้วิธีเดินตัด
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การพิจารณาความอ่อน-แก่ของมะพร้าวน�้าหอม

ควำมแก่ของมะพร้ำวพิจำรณำได้จำกสีของผล หำงหนู สีของ
เปลือก จั่นหรือทะลำย โดยแบ่งควำมอ่อน-แก่ได้ ดังนี้

• เนื้อมะพร้ำวชั้นเดียว เป็นมะพร้ำวเนื้ออ่อนมำก มีอำยุ  
170 วันนับจำกวันออกดอกช่อ น�้ำยังไม่หวำน เนื้อเป็นวุ้นบำงๆ  
ไม่เต็มลูก ไม่เหมำะที่จะน�ำไปบริโภค

• เนื้อมะพร้ำวชั้นครึ่ง เป็นมะพร้ำวเนื้ออ่อน มีอำยุ 180 -  
185 วันนับจำกวันออกดอกช่อ น�้ำเริ่มหวำนมำกข้ึน เนื้อมีลักษณะ 
เป็นวุ้น

• เนื้อมะพร้ำว 2 ชั้น เป็นมะพร้ำวเนื้ออ่อน-หนำ มีอำยุ  
200 - 210 วันนับจำกวันออกดอกช่อ น�้ำหวำนหอม เนื้อนุ่ม 
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ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

วิธีการและขั้นตอนการเพาะพันธุ์มะพร้าวน�้าหอม 

• เลือกผลมะพร้ำวที่แก่จัด มีรอยฉีกขำด และลักษณะ 
ตรงตำมพันธุ์ที่ต้องกำร 

• เตรียมพื้นที่ส�ำหรับวำงผลมะพร้ำวให้เรียบเสมอกัน  
และมีหลังคำมุงบังแดดให้ร่ม 

• ตัดด้ำนข้ำงใกล้บริเวณก้นของผลมะพร้ำว และน�ำผล
มะพร้ำวมำวำงในลักษณะเอียง เพรำะมะพร้ำวจะแทงหน่อขึ้นมำ
จำกด้ำนข้ำง และเรียงเป็นแถวเพื่อให้ง่ำยต่อกำรดูแล 

• น�ำเศษฟำงมำคลมุผลมะพร้ำวน�ำ้หอมทีเ่รยีงไว้และรดน�ำ้
ให้พอชุ่ม โดยเศษฟำงจะช่วยรักษำให้มะพร้ำวมีควำมชุ่มชื้น และ
ระหว่ำงน้ีควรรกัษำควำมชุม่ชืน่อยูเ่ป็นประจ�ำ ไม่ให้ผลมะพร้ำวแห้ง
จนเกินไป 

• หลังจำกนั้นประมำณ 1 - 2 เดือน ผลมะพร้ำวจะงอกต้น
ขึ้นมำ รอจนกระทั่งต้นเจริญเติบโตและมีทำงมะพร้ำวประมำณ  
2 - 3 ก้ำน ให้น�ำปลูกลงในดินได้ทันที
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ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

นอกจำกนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ นำยปรีชำ ยังมีกิจกรรมต่ำงๆ ให้เรียนรู้ ดังนี้

• ปรำบแมลงด้วงบนยอดมะพร้ำว
• ห่อผลไม้โดยไม่ต้องขึ้นต้น
• เสริมรำกต้นไม้
• ตอนต้นมะละกอ
• ตอนต้นไม้ให้ออกรำกเร็ว
• ปลูกต้นกล้วย
• ปลูกถั่วงอกไร้รำก
• เพำะถั่วงอกด้วยกระดำษทิชชู
• ปลูกผลไม้และมะนำวนอกฤดู
• ท�ำฮอร์โมนพืชด้วยผักและผลไม้สุก
• เลี้ยงกุ้งฝอย
• ท�ำไข่มดแดงทวำย
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รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2548 
l  หมอดินอำสำประจ�ำหมู่บ้ำน กรมพัฒนำท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ 

  สหกรณ์ 

ปี 2552 
l รำงวัลรองชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

  สยำมบรมรำชกุมำรี กำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง ครั้งที่ 2 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน 
  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

ปี 2554 
l รำงวัลครูภูมิปัญญำไทย รุ่นที่ 7 ด้ำนเกษตรกรรม (เกษตรทฤษฎีใหม่)  

  ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
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นำยปรีชำ เหมกรณ์

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 
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แผนที่

 

ส่ีแยกล ำผักชี 

ไป ถ.สวุินทวงศ์ / ลาดกระบงั 

ถ.เ
ชื่อ

มส
มัพ

นัธ์
 

สนง.เขตหนองจอก วงเวียนหอนำฬิกำ 

คลองแสนแสบ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 
นำยปรีชำ 

สะพานปนู 

สะพานปนู 

สะพานไม้ 

ถนนสกลุด ี

ป้ายซอยเลียบคลองสิบสามตะวนัตก 19 

ไป มีนบรีุ / รามอินทรา ไป ถ.สวุินทวงศ์ / ฉะเชิงเทรา 
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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
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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
    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.
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