
คู่มือตัวอย่างความสำาเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านท่าเรือ

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)
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คำานำา
ชุนชนบ้านท่าเรือ ตำาบลท่าเรือ จังหวัด

นครพนม เป็นชุมชนตัวอย่างในหลากหลายมิติ 
โดยเฉพาะในมิติของสังคมและวัฒนธรรม ท่ีมี
อัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-อีสาน 
มีวัดและพระเป็นศูนย์รวมใจ และขัดเกลาวิธีคิด 
และปฏิบัติตามหลักคำาสอนของพุทธศาสนา 
และยังคงมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ สามัคคี 
กลมเกลียวตามวิถีชนบทของไทย ชุมชน 
ชนบทท่ียังคงรักษาอัตลักษณ์ตนเองได้ 
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมจากท้ัง
ภายในและภายนอก ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง 
ความเข้มแข็งของคนในชุมชน ท่ีสามารถปรับตัว 
และธำารงรักษาวัฒนธรรม ความเป็นรากเหง้า
ของชุมชนไว้ได้

ในปี 2552 ชุมชนได้เข้าร่วมการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คร้ังท่ี 2 ซ่ึงสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) และภาคี ได้จัดข้ึน  
โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
และในปี 2555 ผู้นำาและคนบ้านท่าเรือได้
อาสาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
สำานักงาน กปร. เน่ืองจากมีศักยภาพและ
ความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
การประยุกต์น้อมนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ือพัฒนาคนและชุมชน ซ่ึงบ้าน
ท่าเรือสามารถทำาหน้าท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างน่าภาคภูมิใจ

สแกนหน้าปกเพื่อรับชมวีดีโอ

วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน จาก Google Play Store ผ่านมือถือระบบแอนดรอยด์
1. แตะเลือกแอพฯ Play Store 
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ  

       ท่ีต้องการให้แตะเลือก 
3. จากน้ันจะเข้าไปยังหน้าติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำาการติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้งานแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้งานแอพพลิเคช่ัน Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำากล้องมือถือส่องไปท่ีหน้าปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภาพหน้าปกให้แตะท่ีหน้าจอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำาการสแกนภาพ
4. จากน้ันให้เลือกการแสดงผลตามท่ีต้องการเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ

วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน จาก App Store ผ่านมือถือระบบ iOS 
1. แตะเลือกแอพฯ  App Store
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ   

       ท่ีต้องการให้แตะเลือก 
3. จากน้ันจะเข้าไปยังหน้าติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำาการติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้งานแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้งานแอพพลิเคช่ัน Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำากล้องมือถือส่องไปท่ีหน้าปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภาพหน้าปกให้แตะท่ีหน้าจอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำาการสแกนภาพ
4. จากน้ันให้เลือกการแสดงผลตามท่ีต้องการเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ

สำานักงาน กปร. จัดพิมพ์คู่มือตัวอย่าง
ความสำาเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ ฉบับน้ีเป็นคร้ังท่ี 
2 เน่ืองจากยังมีความต้องใช้คู่มือเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความเข้าใจและการน้อมนำา
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านท่าเรือ ให้ชุมชนหรือหน่วยงานท่ี
สนใจ ได้ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้จนเป็นวิถี
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชน

ท้ายน้ี สำานักงาน กปร. ขอขอบคุณผู้นำา
และคนชุมชนบ้านท่าเรือท่ีสนับสนุนข้อมูลและ
ภาพประกอบ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ี  
จะช่วยให้ผู้อ่านได้เร่ิมต้นรู้จักแนวคิดในการ
พัฒนาท่ีนำาสู่ความสุข สมดุล และย่ังยืน  
ของคนบ้านท่าเรือแห่งน้ี

สำานักงาน กปร.
ธันวาคม 2560
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จุดเร่ิมต้นความสำาเร็จ
เม่ือปี 2445 ราษฎรกลุ่มหน่ึงได้อพยพ

มาจากหมู่บ้านนาซ่อม อ.อำานาจเจริญ 
จ.อุบลราชธานี เน่ืองจากหมู่บ้านเดิมมีพ้ืนท่ี
คับแคบ หัวหน้ากลุ่มนำาผู้คนเคล่ือนย้ายไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ได้พบพ้ืนท่ี
เป็นเนินสูงกว่าท่ีเดิม มีป่าเต็งรังบริเวณด้าน 
ทิศตะวันออก มีท่ีราบลุ่มพร้อมหนองน้ำาเล็กๆ 
มีต้นไม้ใหญ่ ใบหนา ซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า  
“ต้นแต้” จึงเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้าน “บ้านแต้”  
ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 14 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ท่าอุเทน 
จ.นครพนม 

ข้อมูลท่ัวไปบ้านท่าเรือ
บ้านท่าเรือ มีระยะทางห่างจาก อ.นาหว้า 

ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็น
ท่ีราบลุ่ม มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง และป่าละเมาะ
อยู่กระจัดกระจายท่ัวไป ประมาณ 2% ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด บางพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสูงประมาณ 10-20 เมตร 
ตามลุ่มแม่น้ำาทางทิศตะวันตก เป็นแหล่งดินเค็ม  
มีเกลือปนอยู่ประมาณ 50% เป็นแหล่งดินเค็มท่ีสุด
ของจังหวัดนครพนม

ประชากรของหมู่บ้านท่าเรือมีท้ังหมด 656 
ครัวเรือน แบ่งเป็นประชากรชาย 1,436 คน หญิง 
1,482 คน รวมท้ังหมด 2,918 คน (ข้อมูล ณ พ.ย. 
2560) โดยแบ่งตามหมู่ ดังน้ี 

• หมู่ท่ี 1 (9 คุ้ม) จำานวน 320 ครัวเรือน 
ประชากรชาย 584 คน หญิง 607 คน รวม 1,191 คน 

• หมู่ท่ี 2 (5 คุ้ม) จำานวน 163 ครัวเรือน 
ประชากรชาย 432 คน หญิง 446 คน รวม 878 คน

• หมู่ท่ี 8 (5 คุ้ม) จำานวน 173 ครัวเรือน 
ประชากรชาย 1,436 คน หญิง 1,482 คน รวม 
2,918 คน

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ช่ือชุมชน : ชุมชนบ้านท่าเรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผ้าไหมและเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน
สถานท่ีติดต่อ : เลขท่ี 224 หมู่ 2 บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
โทรศัพท์ : 08 8335 5819 (นายประหยัด ชัยบิน ผู้ใหญ่บ้านท่าเรือ)

ในช่วงฤดูฝนมีน้ำามากและไหลเช่ือมโยง
กับแม่น้ำาต่างๆ เช่น น้ำาอูน น้ำาสงคราม และ
น้ำาโขง มีเรือพ่วงขนาดใหญ่บรรทุกสินค้านานา
ชนิด โดยเฉพาะ “ของป่า” มาจอดเทียบฝ่ังทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน เพ่ือมา 
แลกเปล่ียนสินค้ากันทุกปี ในราวกลางปี 2493 
นายเหล่ียม บินศรี ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะน้ัน  
ได้ประชุมชาวบ้านและมีมติตกลงให้มีการ
เปล่ียนช่ือหมู่บ้านจากเดิมว่า “บ้านแต้”  
เป็น “บ้านท่าเรือ” จนถึงปัจจุบัน



4 5

ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ทำานา
เป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพเสริมคือการผลิต
เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองและทอผ้าไหม โดยรวม
กลุ่มกันผลิตและจำาหน่ายในรูปของวิสาหกิจ
ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ชาวบ้านมี
ชีวิตความเป็นอยู่แบบพอกินพอใช้ มีการปลูก
พืชผักสวนครัวเก็บไว้กิน ช่วยลดรายจ่ายภายใน
ครัวเรือน นอกจากน้ันยังรวมกันบริหารจัดการ
ขยะและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน โดย
จัดต้ังเป็นเงินกองทุนของชุมชน

แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“แคน พิณ โหวด หลากหลาย ผ้าไหมสวยงาม  
วัฒนธรรมล้ำาค่า ภาษาเฉพาะ ไพเราะเสียงดนตรี”

คำาขวัญประจำาหมู่บ้านท่าเรือ
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ • สังคม • สิ่งแวดล้อม • วัฒนธรรม

ความรอบรู้
ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ความเพียร มีสติ ปัญญา

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

ความพอเพียง

บนพื้นฐาน

นำาสู่

ท่ีมา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
     สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555

ความพอประมาณ
คนในชุมชนรู้จักและภูมิใจในอัตลักษณ์

ของตนเอง ดำารงวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม
ไท-อีสาน จึงทำาให้มีรากฐานท่ีแข็งแรง คนไม่
อพยพย้ายถ่ินฐานไปทำางานนอกชุมชน เพราะ
สามารถดำาเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามอัตภาพ 
ประกอบกับมีความเช่ือ ทัศนคติ และวัฒนธรรม
ประเพณี ทำาให้คนในชุมชนมีค่านิยมรักบ้านเกิด 
และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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ความมีเหตุผล
ชาวบ้านมีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสืบทอดมา

หลายรุ่นด้านการทอผ้าไหม และการผลิตเคร่ือง
ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ได้แก่ แคนและโหวด รวมถึง
องค์ความรู้ท้องถ่ินอ่ืนๆ เช่น หมอเป่าต่อกระดูก 
ผู้นำาทางศาสนา หมอดูฤกษ์ดูยาม หมอสูตรขวัญ 
ทำาขวัญ ดูแลศาลเจ้าปู่ประจำาหมู่บ้าน และการทำา
เคร่ืองมือจับสัตว์น้ำา เช่น แห ข้อง ไซ และลอบ 
เป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีนำามาซ่ึงความภาคภูมิใจ
ของคนในชุมชน และรู้จักนำามาปรับใช้พัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีการจัดทำาแผน
ชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนาและจัดกิจกรรม
ท่ีสร้างความสามัคคี สร้างประโยชน์สาธารณะ  
สร้างส่ิงแวดล้อม และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่คนใน
ชุมชน

การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี
ในระดับครัวเรือน มีการส่งเสริมการเก็บออม

และทำาบัญชีครัวเรือน ในระดับชุมชนมีความสมาน
สามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และมีความภาคภูมิใจใน
อัตลักษณ์ชาวไท-อีสาน ซ่ึงเป็นภูมิคุ้มกันสำาคัญท่ี
ช่วยพยุงชุมชนให้เข้มแข็ง รวมท้ังมีการจัดต้ังกลุ่ม
อาชีพและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่มปลูกไผ่ 
ลูกแคนท่าเรือ กลุ่มอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตา เป็นต้น  
มีภูมิคุ้มกันด้านทรัพยากรโดยผสมผสานการ
รักษาป่าชุมชนกับความเช่ือท้องถ่ิน โดยปลูกฝัง 
ความเช่ือมาช้านานว่า ป่าดอนปู่ตาเป็นป่าศักด์ิสิทธ์ิ 
ผู้ใดบุกรุกหรือเข้าไปตัดไม้ แม้จะเป็นไม้เล็กๆ เพ่ือ
ใช้ทำาฟืน ผู้น้ันจะมีอันตราย ทำาให้ชุมชนบ้าน
ท่าเรือสามารถรักษาสภาพของป่าดอนปู่ตามาได้
จนถึงปัจจุบัน
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ความรู้
มีการจัดทำาเวทีประชาคม รวบรวมข้อมูล

อย่างรอบด้านทำาแผนชุมชน ซ่ึงสะท้อนถึงการใช้
ข้อมูลและความรู้ในการวางแผนพัฒนาชุมชน และ
ใช้ข้อมูล จปฐ./กชช. 2 ค มีการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและนำามาปฏิบัติ มีการ
รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและนำามา
เป็นจุดแข็งในการพัฒนาชุมชน พร้อมท้ังสนับสนุน
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน เพ่ือเพ่ิมทักษะ
และรายได้เสริมให้กับครอบครัว

คุณธรรม
ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ  
งานบุญประเพณี กิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข 
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน และ
การยกย่องผู้สูงอายุที่มี คุณธรรมเป็นบุคคล
ตัวอยา่งในชมุชน  นอกจากนี ้มกีารบริหารจัดการ
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขข้อบกพร่อง
อย่างสม่ำาเสมอ
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ผลสำาเร็จจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัดศรีโพธิ์ชัย : แหล่งสืบทอดความรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

วัดแห่งแรกที่ชาวบ้านท่าเรือร่วมแรง
ร่วมใจสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ
ของชาวบ้านหลังการก่อตั้งหมู่บ้าน วัดแห่งนี้
เปน็สถานทีจ่ดัแสดงขนบธรรมเนยีมประเพณี
ต่างๆ และเป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและ
สบืสานตอ่ ซึง่นอกจากโบสถ ์ศาลาการเปรียญ 
ที่ใช้ทำากิจของสงฆ์และงานบุญต่างๆ แล้ว 
ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของศูนย์หัตถกรรม 
ผา้ไหมบา้นทา่เรือ ถา่ยทอดภมูปิญัญาในการ
มัดลาย ย้อมสี และการทอผ้าที่มีมาตั้งแต่ 
รุน่ปู่ยา่ตายาย ใหล้กูหลานในชมุชนไดส้บืทอด
ต่อไป หนองเรือ : แหล่งน้ำาหล่อเลี้ยงชุมชน

แหล่งน้ำาท่ีเป็นสัญลักษณ์ของบ้านท่าเรือ  
มพีืน้ท่ีกกัเกบ็น้ำาประมาณ 50 ไร่ ชว่ยให้ชาวบา้น
มีน้ำาใช้ตลอดปี แม้แทบทุกครัวเรือนจะยึดอาชีพ
การทำาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน แต่ชาวบ้านยังคง
วิถีชีวิตเกษตรกรรม ปลูกผัก ทำานา เลี้ยงสัตว์  
ตามวถิเีกษตรกรทัว่ไป หลงัจากเสรจ็สิน้ฤดทูำานา 
ในเดือนธันวาคมของทุกปี ชาวบ้านจะเริ่มปลูก
พชืผกัสวนครวัในพืน้ทีร่อบๆ หนองเรอื ตามที่ได้
รับการจัดสรรจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
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เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
บ้านท่าเรือเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านอีสานท่ี 

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยชาวบ้านใช้ป่าชุมชนเป็นพ้ืนท่ี
ปลูกไผ่แคนหรือไผ่เล็กสำาหรับทำาเคร่ืองดนตรี โดยนำาพันธ์ุ 
ไผ่แคนมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงทำาให้ 
บ้านท่าเรือมีวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านอย่างเพียงพอ  
หลายคุ้มในบ้านท่าเรือมีจุดสาธิตการทำาเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านให้
ผู้มาเยือนแวะเข้าชมได้ตามความสนใจ เช่น คุ้มวังแคนเป็นจุด
สาธิตการทำาแคน พิณ โหวด รวมถึงสถานท่ีจำาหน่ายเคร่ืองดนตรี
พ้ืนบ้านและของท่ีระลึก 

นอกจากน้ี ชาวบ้านท่าเรือยังยินดีถ่ายทอดภูมิปัญญาดนตรี
พ้ืนบ้านให้กับผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นลายเพลง
การเป่าแคน ดีดพิณ ร้องหมอลำาหรือเคร่ืองเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน 
อ่ืนๆ ในชุมชนมีครูพร้อมจะให้ท้ังความรู้และความสนุกสนาน 
สับเปล่ียนกันมาสอนตามวันเวลาท่ีนัดหมาย

ผ้าไหมบ้านท่าเรือ : สินค้าโอทอประดับ 5 ดาว
เม่ือปี 2520 ชาวบ้านท่าเรือได้จัดต้ังกลุ่ม 

ทอผ้าไหมศิลปาชีพบ้านท่าเรือ โดยเป็นศูนย์ศิลปาชีพ 
แห่งแรกของประเทศ ในโครงการมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ ทำาให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการ
ทอผ้าไหมมาอย่างต่อเน่ือง ผ้าไหมบ้านท่าเรือ 
จึงเป็นท่ีต้องการของตลาด เน่ืองจากมีความ
ละเอียด ลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม เช่น  
ลายนาคน้อย ลายตาหมากนัด (ลายสับปะรด)  
ลายกุญแจน้อย ลายตุ้ม ลายขอ และมีคุณภาพ
ระดับโอทอป 5 ดาว
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แผนท่ี

รางวัลความสำาเร็จ
• ปี 2546 รางวัลชมเชยการประกวดผ้ามุก

ฝ้าย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
• ปี 2549 รางวัลการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน 

โอทอปเพื่อการท่องเที่ยวระดับจังหวัด จากกรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

• ปี 2552 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ครั้งที่ 2 สำานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

• ปี 2553 รางวัลมาตรฐานสินค้าโอทอป  
5 ดาว ประเภทผ้ามัดหมี่ จากกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย



รายช่ือศูนย์การเรียนรู้ และเบอร์ติดต่อท้ัง 47 แห่ง ตามภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ

ลำาดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
สำานักงาน กปร.

ลำาดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
สำานักงาน กปร.

ภาคกลาง

1.  นายประมาณ ประสงค์สันต์ ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร กาญจนบุรี     08 7903 0912
2.  นายวินัย สุวรรณไตร  ประชาชนทั่วไป  ฉะเชิงเทรา     09 8816 2825
3.  นายสำารอง แตงพลับ   เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เพชรบุรี     08 9076 4325
4.  นายณรงค์ บัวสี  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 7357 6999
5.  นายยวง เขียวนิล  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 1929 9159
6.  นายปรีชา เหมกรณ์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 5059 3555
7.  กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
 ชุมชนบ้านไทรใหญ่    กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 0076 8989
8.  ชุมชนบางรักน้อย   ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นนทบุรี     08 1316 0805
9.  ชุมชนเพชราวุธ พัน.2  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  กรุงเทพฯ     0 2521 1190
10.  เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง   หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพชรบุรี     0 3246 5171
11.  ธนาคารเพื่อการเกษตร
 และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง กรุงเทพฯ     0 2280 0180
12.  กรมราชทัณฑ์   หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง กรุงเทพฯ     0 2967 5719
13.  บริษัท ซองเดอร์ไทย
 ออร์แกนิคฟู้ด จำากัด  ธุรกิจขนาดย่อม   สุพรรณบุรี     0 2967 1200-1 
14.  กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  ธุรกิจขนาดย่อม  เพชรบุรี     08 9515 1128
15.  ห้างหุ้นส่วนจำากัด สมศักด์ิแกลงเซอร์วิส ธุรกิจขนาดย่อม  ระยอง     0 3867 1382
16.  บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำากัด ธุรกิจขนาดกลาง  ปทุมธานี     0 2683 7322-3
17.  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2335 4658
18.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2739 8000
19.  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
 จำากัด (มหาชน)   ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2202 8000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.  นายทวี ประหา  ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร มุกดาหาร     09 9914 3917
2.  นายแสนหมั้น อินทรไชยา ประชาชนทั่วไป  อุดรธานี     08 6167 8524
3.  นายสุนัน เผ้าหอม  ประชาชนทั่วไป  ขอนแก่น     08 0186 8617
4.  นายจันทร์ที ประทุมภา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  นครราชสีมา    08 9948 4737
5.  นางพิมพ์ โถตันคำา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สกลนคร     08 0748 3133
6.  นายบุญแทน เหลาสุพะ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เลย     08 3346 0287
7.  กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ยโสธร     08 7872 1672
8.  กลุ่มเกษตรกรรมย่ังยืนอำาเภอกันทรวิชัย กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  มหาสารคาม    08 9618 4075
9.  ชุมชนบ้านท่าเรือ  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นครพนม     08 1975 3378
10.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 
 (ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)  หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค บุรีรัมย์     04 4631 883

11.  บริษัท โสมภาส 
 เอ็นจิเนียร่ิง (2005) จำากัด  ธุรกิจขนาดกลาง  มหาสารคาม     08 1052 1270

ภาคเหนือ

1.  นายผล มีศรี  ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร พะเยา     08 7174 9928
2.  นายสุพจน์ โคมณี  ประชาชนทั่วไป  นครสวรรค์     08 1041 0911
3.  นายสมมาตร บุญฤทธิ์  ประชาชนทั่วไป  กำาแพงเพชร    08 6207 1285
4.  นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 1706 9687
5.  นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  แพร่     08 5252 2835
6.  นายบุญเป็ง จันต๊ะภา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 9559 8350
7. กลุ่มเกษตรทำาสวนบ้านถ้ำา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  พะเยา     08 1023 8350
8.  กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์
 ชาวบ้านเกษตรย่ังยืนตำาบลศรีเมืองชุม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 1025 5598
9.  ชุมชนบ้านดอกบัว  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  พะเยา     08 2895 7321
10.  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค แพร่     05 464 7458-60

ภาคใต้

1.  นายสมพงษ์ พรผล  ประชาชนทั่วไป  พังงา     08 9123 1589
2.  นายสมชาย นิลอนันต์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สุราษฎร์ธานี    08 9592 1764
3.  นายพินัย แก้วจันทร์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  ยะลา     08 1388 5161
4.  ชุมชนบ้านบางโรง  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ภูเก็ต     08 1892 9204
5.  เทศบาลตำาบลปลายพระยา หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค กระบี่     0 7568 7141
6.  บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำากัด ธุรกิจขนาดย่อม  ภูเก็ต     0 7626 1555
7.  บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำากัด ธุรกิจขนาดกลาง  ตรัง     0 2237 9070
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สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) 
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  10700

โทรศัพท์ : 0 2447 8500   www.rdpb.go.th

“แคน พิณ โหวด หลากหลาย ผ้าไหมสวยงาม วัฒนธรรมล้ำาค่า  
ภาษาเฉพาะ ไพเราะเสียงดนตรี”

พิมพ์คร้ังท่ี 2 : ธันวาคม 2560  จำานวนพิมพ์ : 3,000 เล่ม พิมพ์ท่ี : บริษัท แอ็บโซลูท มังก้ี จำากัด โทรศัพท์ 09 2969 4714


