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ค�ำน�ำ

ส�ำนักงำน กปร.

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�ำเนินชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรจนประสบควำมส�ำเร็จ
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ที่ผ่ำนมำ นำยประมำณ ประสงค์สันต์ ได้รับรำงวัล 
จำกกำรประกวดในประเภทประชำชนในพื้นท่ีห่ำงไกลและกันดำร ซึ่งเหมำะสมที่จะ
เป็นตัวอย่ำงให้แก่บุคคลทั่วไปท่ีสนใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ควำมส�ำเร็จ ส�ำนักงำน กปร.  
จึงพิจำรณำเห็นสมควรให้ นำยประมำณ ประสงค์สันต ์เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยในเบือ้งต้น ส�ำนกังำน กปร. ได้จดัพมิพ์หนงัสอืคูม่อืตวัอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยกุต์ใช้ 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง เพ่ือเป็นคูมื่อให้ผูท่ี้สนใจได้เข้ำใจและมองเหน็ภำพกำรน้อมน�ำ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณนำยประมำณ ประสงค์สันต์ เป็นอย่ำงย่ิง 
ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูล และรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำหนังสือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็น
แนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป



ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :  นำยประมำณ ประสงค์สันต์
อายุ :  58 ปี
การศึกษา :  กำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 จำกศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนอ�ำเภอทองผำภูมิ
สถานภาพ :  สมรสกับนำงประกอบ ประสงค์สันต์ มีบุตร - ธิดำ รวม 2 คน
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งนำงครวญ ต�ำบลชะแล 
 อ�ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี
โทรศัพท์ :  08 7903 0912
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จุดเร่ิมต้นของความส�าเร็จ
นำยประมำณ ประสงค์สันต์ เกิดเมื่อปี 2501 ที่อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครรำชสีมำ เป็นบุตรคนที่ 3 โดยมีพี่น้องร่วมกัน 10 คน สมรสกับนำงประกอบ 
ประสงค์สันต์ มีบุตรชำยและหญิง 2 คน บิดำเสียชีวิตเมื่อนำยประมำณอำยุ 15 ปี  
ทำงบ้ำนมีฐำนะยำกจน มทีีท่�ำกนิไม่เพยีงต่อกำรยงัชพีของครอบครวั หลงัจำกแต่งงำน
ได้โยกย้ำยที่ท�ำกินมำยังบ้ำนทุ่งนำงครวญ อ�ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี  
โดยมีเงินทุนจำกกำรขำยกระบือของภรรยำเป็นจ�ำนวนเงิน 15,000 บำท เร่ิมต้น 
โดยกำรซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจ�ำนวน 40 ไร่ ช่วงแรกมีกำรปลูกมันส�ำปะหลังและ
ข้ำวโพด ปรำกฏว่ำ ให้ผลผลิตน้อย เนื่องจำกสภำพพื้นที่ไม่เหมำะสม จึงปรับเปลี่ยน
มำปลกูยำงพำรำเตม็พืน้ที ่ขณะเดียวกนัในพืน้ทีว่่ำงตำมแนวของต้นยำงพำรำได้มกีำร 
ปลูกข้ำวและปลูกผักสวนครัวในฤดูฝน ขุดสระน�้ำเพื่อกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
พร้อมกบักำรเลีย้งปลำไว้บริโภคอกีด้วย มรีำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยยำงพำรำ ประมำณ 
30,000 บำทต่อเดือน และมีข้ำวและผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริโภคอย่ำงเพียงพอ 
ในครวัเรอืนตลอดปี นอกจำกนี ้ยังได้มีกำรซือ้ท่ีดนิเพิม่อกีจ�ำนวน 12 ไร่ เพือ่เป็นพ้ืนที่
ปลกูปำล์มน�ำ้มนัซึง่มผีลผลติแล้ว สำมำรถจ�ำหน่ำยเป็นรำยได้เดอืนละ 10,000 บำท
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกำรเริ่มต้นท�ำไร่ที่บ้ำนทุ่งนำงครวญช่วงนั้นถือเป็นยุคบุกเบิก ประชำชน
ในพ้ืนที่มีกำรท�ำไร่เลื่อนลอย เช่น ข้ำวโพดและมันส�ำปะหลัง มีกำรใช้ปุ๋ยเคม ี
และยำฆ่ำแมลงในปริมำณมำก ท�ำให้ที่ดินเสื่อมคุณภำพอย่ำงรวดเร็ว นำยประมำณ 

จงึเกดิแนวคดิกำรปลกูพชืทีท่�ำให้ดนิเสือ่มสภำพช้ำทีส่ดุ และใช้ทีด่นิ
ที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำที่สุด โดยเร่ิมปลูกยำงพำรำในปี 2541  

และต่อมำได้ซือ้ทีด่นิเพ่ิมอกีจ�ำนวน 12 ไร่ ท�ำกำรปลกู 
ปำล์มน�้ำมัน
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หลังจำกเริม่ทดลองปลกูยำงพำรำ นำยประมำณ 
ได้เล็งเห็นที่ดินบริเวณร่องแถวยำงพำรำที่เป็นที่ว่ำง  
จึงได้หำแนวทำงที่จะใช้ประโยชน์จำกที่ว ่ำงนั้น  
โดยเริ่มปลูกข้ำวโพดและข้ำว ปรำกฏว่ำข้ำวให้
ผลผลิตเป็นที่น่ำพอใจ เพรำะก่อนหน้ำนั้นครอบครัว
นำยประมำณต้องซื้อข้ำวสำร หลังจำกทดลอง 
ปลูกข้ำวท�ำให้ครอบครัวไม่ต้องเสียเงินซื้อข้ำว  
นำยประมำณจึงมองหำช่องทำงอ่ืนเพื่อประหยัด 
เงินค่ำกับข้ำว โดยเร่ิมต้นปลูกผักและเลี้ยงปลำ 
และไก่ไว้บริโภคในครอบครัว
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ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ / สังคม / 
สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม

ทำงสำยกลำง

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร 
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐาน

น�าสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ความพอประมาณ
เน้นกำรท�ำกำรเกษตรบนพื้นฐำนแรงงำนหลักของครัวเรือน และมีชีวิต 

ควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำยเพียงพอส�ำหรับครอบครัว เน้นอำหำรที่หำได้จำกที่ดินของ 
ตวัเอง ประเภทผกั เช่น ผกับุง้ ผกักวำงตุง้ และผกัหวำนบ้ำน ประเภทสตัว์เลีย้ง เช่น ไก่  
ปลำ เป็ด และววั ท�ำให้ครอบครวัสำมำรถกนิอิม่ท้องอย่ำงไม่อดอยำก และปลกูบ้ำน
ท่ีแขง็แรงมัน่คงหลงัหนึง่ภำยในหมูบ้่ำน ลกูทัง้สองคนสำมำรถ
ไปโรงเรียน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม โดยวำงแผนว่ำ
เมือ่บุตรโตข้ึนจะได้มพีืน้ทีท่�ำกนิ ไม่ล�ำบำก ไม่ถกูเอำเปรยีบ
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ความมีเหตุผล
ในอดีตต้องรอช่วงปลำยปีที่ขำยข้ำวโพดแล้วมีรำยได้คร้ังเดียวต่อปี บำงปี 

รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำยเนื่องจำกท�ำกำรเกษตรระบบนำยทุน ปัจจุบันด�ำรงชีพ
อย่ำงไม่ประมำท ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สร้ำงหนีส้นิ มรีถอแีต๋นและรถยนต์ปิกอพัเป็นอปุกรณ์
ในกำรท�ำกำรเกษตร มีกำรปลูกไม้ผล เช่น ละมุด ชมพู่ และไม้ล้มลุก ปลูกทุกอย่ำง
ที่กินได้ ท�ำให้มีผลผลิตที่จ�ำหน่ำยและไว้กินเองตลอดปี มีกำรเพำะปลูกพืชอย่ำง 
ผสมผสำนระหว่ำงไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก สำมำรถจ�ำหน่ำยผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 
นอกจำกนี้ยังมีหลักคิดในกำรลงทุนซ้ือวัวเพื่อลดรำยจ่ำยในกำรซ้ือปุ๋ย โดยเห็นว่ำ
เป็นกำรลงทุนที่สำมำรถต่อยอดได้ โดยวัวกินหญ้ำเป็นอำหำรท�ำให้ไม่ต้องตัดหญ้ำ 
น�ำมำเป็นปุ๋ยในกำรปลูกพืช และสำมำรถได้ผลตอบแทนจำกกำรจ�ำหน่ำยลูกวัวด้วย 
มีกำรวำงแผนกำรปลูกโดยจัดท�ำเป็นงำนวัน งำนเดือน และงำนปี โดยครอบคลุม 
พืชผลทุกประเภทตำมรอบระยะเวลำที่ใช้ตั้งแต่วันที่ปลูกจนกระทั่งให้ผลผลิต
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีกำรจัดกำรกับภำระหนี้สิน ซ่ึงจำกเดิมมีหนี้สินจำกกำรซื้อสำรเคมี และ 

ยำฆ่ำแมลงทีม่รีำคำแพง ปัจจบุนัมกีำรลดสำรเคมแีละยำฆ่ำแมลง ท�ำให้ทีด่นิสำมำรถ
ปลกูพืชหมนุเวียนไว้กนิเองและจ�ำหน่ำยตลอดปี ครอบครวัมกีำรจดัท�ำบญัชคีรวัเรอืน 
เพื่อทรำบรำยได้และรำยจ่ำยของครัวเรือน และใช้ในกำรก�ำหนดทิศทำงในกำร 
ลดรำยจ่ำย ท�ำให้รำยรับเกินดุลรำยจ่ำย ปัจจุบันครอบครัวมีเงินออมเก็บสะสม 
ไว้ใช้ในยำมจ�ำเป็น
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ความรู้
ในระยะแรกปลูกข้ำวโพดและมันส�ำปะหลัง ซึ่งต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยำฆ่ำแมลง

จ�ำนวนมำก ท�ำให้ผลผลติปลำยปีไม่เพยีงพอต่อกำรช�ำระหน้ีนอกระบบ จงึเกิดควำม
คดิกำรลองผดิลองถกูในกำรปลกูพชือืน่ๆ เสรมิ แต่ก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำทีค่วร 
ต่อมำเมื่อมีกำรเดินสำยไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน จึงตัดสินใจซื้อโทรทัศน์เพื่อรับข่ำวสำร 
ในขณะนั้นมีโอกำสดูข่ำวเศรษฐกิจและข่ำวเกี่ยวกับโครงกำรปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ก่อให้เกิดแรงจูงใจ และเข้ำอบรมศึกษำหำควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร โดยน�ำ 
มำปฏิบัติจริงจนประสบควำมส�ำเร็จ และขยำยแนวควำมรู้ไปสู่เพื่อนบ้ำนและชุมชน
ใกล้เคียง เป็นผู้ที่สู ้ไม่ถอย ชอบทดลองศึกษำหำควำมรู้ตลอดเวลำโดยเร่ิมจำก 
กำรเรยีนรูพื้ชท่ีจะปลกู และเริม่ปลกูครัง้ละไม่มำกในระยะเริม่แรก โดยให้ควำมส�ำคญั
กับกำรเตรียมดินซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรวำงแผนก่อนกำรปลูกพืชทุกครั้ง

10 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



คุณธรรม
จำกอดีตครอบครัวมีฐำนะยำกจนและมำรดำชอบพำไปท�ำบุญเป็นประจ�ำ 

เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทำงศำสนำที่ส่งผลต่อแนวคิด 
ของตน นอกจำกนี้ครอบครัวยังเป็นที่รักของญำติพี่น้อง และคนในชุมชนใกล้เคียง 
เป็นคนขยัน อดทน มีควำมเพียร มุ่งมั่นและมำนะบำกบั่นจนประสบผลส�ำเร็จ

11นายประมาณ ประสงค์สันต์
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร



12 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านสุขภาพร่างกาย

ช่วงปี 2550 ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ ท�ำให้ต้องหยุดกำรท�ำงำนหนัก แต่มีกำร 
วำงแผนกำรปลูกโดยปลูกยำงพำรำท่ีสำมำรถกรีดขำยได้ และมีผักผลไม้และ 
สตัว์เลีย้งไว้กนิเอง ท�ำให้ครอบครวัไม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรทีเ่สำหลักของครอบครัว 
ไม่สำมำรถท�ำงำนได้



ด้านครอบครัว

ครอบครัวมีควำมสุขทุกคน และ
มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สำมำรถดูแล
และเลี้ยงบุตรชำยจนส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และบุตรสำวส�ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับมธัยม ปัจจุบนัมรีำยไดพ้อเพยีงสำมำรถ
เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวได้

13นายประมาณ ประสงค์สันต์
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร



ด้านชุมชนและสังคม

1. กรรมกำรชุดรักษำควำมสงบภำยในหมู่บ้ำน (ชรบ.)
2. ผู้น�ำอำสำพัฒนำชุมชน (อ.ช.) ดีเด่น ปี 2553
3. กำรฝึกอบรมโครงกำร “คนไทยรักแผ่นดินต้ำนภัยยำเสพติด” 
 กองพลทหำรรำบที่ 9 และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี
4. กำรฝึกอบรมโครงกำร “หนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย” 
 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5. กำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ
6. กำรฝึกอบรมหลกัสตูร “กำรจดักำรสวนผลไม้” ส�ำนกังำนกำรปฏริปูทีด่นิ
 จังหวัดกำญจนบุรีร่วมกับวิทยำลัยเกษตรกรรมกำญจนบุรี
7. กำรฝึกอบรมโครงกำร “รำษฎรอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ” (รสทป.)

14 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



8. กำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชำวบ้ำนขั้นต้น
9. กำรฝึกอบรมหลักสูตร “ศำสนศึกษำระยะสั้นของกรมศำสนำ” 
10. บ้ำนปลอดยำเสพติด จำกจังหวัดกำญจนบุรี 
 และศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
11. กำรฝึกอบรมหลักสูตร “ช่ำงเกษตรหมู่บ้ำน” กรมส่งเสริมกำรเกษตร
12. กำรประเมนิตำมตวัชีว้ดัในกำรด�ำรงชวีติตำมปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง  

 ระดับ 3 ดำว ศูนย์ช่วยเหลือทำงวิชำกำรพัฒนำชุมชนเขตที่ 7
13. กำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรขับเคลื่อนวำระแห่งชำติเกษตรอินทรีย์
 เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” มูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ
14. กำรอบรมหลักสูตร “กำรปลูกสร้ำงสวนยำง” ศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห ์

 สวนยำงจังหวัดกำญจนบุรี

15นายประมาณ ประสงค์สันต์
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร



16 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2552 

• รำงวัลรองชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
 สยำมบรมรำชกมุำร ีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 ครั้งที่ 2 ประเภทประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลและกันดำร ส�ำนักงำน 
 คณะกรรมกำรพเิศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ  
 (ส�ำนักงำน กปร.)

ปี 2553 

• รำงวัลผู้น�ำเครือข่ำยพัฒนำชุมชนดีเด่น กรมกำรพัฒนำชุมชน 

 กระทรวงมหำดไทย

17นายประมาณ ประสงค์สันต์
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร



18 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนที่



19นายประมาณ ประสงค์สันต์
ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร

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



20 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 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.




