คู่มือตัวอย่างความสำ�เร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านท่าเรือ

สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.)

คำ�นำ�
วิธดี าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ จาก Google Play Store ผ่านมือถือระบบแอนดรอยด์
1. แตะเลือกแอพฯ Play Store
2. พิมพ์ชอ่ื Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงชือ่ แอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ
ทีต่ อ้ งการให้แตะเลือก
3. จากนัน้ จะเข้าไปยังหน้าติดตัง้ แอพฯ ให้แตะปุม่ ติดตัง้ (Install)
4. ระบบทำ�การติดตัง้ แอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุม่ เปิด เพือ่ ใช้งานแอพฯ นัน้ ได้
วิธีใช้งานแอพพลิเคชัน่ Layar
1. แตะเลือกไปทีแ่ อพฯ Layar
2. นำ�กล้องมือถือส่องไปทีห่ น้าปกของคูม่ อื ฯ
3. เมือ่ ได้ภาพหน้าปกให้แตะทีห่ น้าจอหนึง่ ครัง้ ระบบจะทำ�การสแกนภาพ
4. จากนัน้ ให้เลือกการแสดงผลตามทีต่ อ้ งการเพือ่ รับชมคลิปวีดโี อ

วิธดี าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ จาก App Store ผ่านมือถือระบบ iOS
1. แตะเลือกแอพฯ App Store
2. พิมพ์ชอ่ื Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงชือ่ แอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ
ทีต่ อ้ งการให้แตะเลือก
3. จากนัน้ จะเข้าไปยังหน้าติดตัง้ แอพฯ ให้แตะปุม่ ติดตัง้ (Install)
4. ระบบทำ�การติดตัง้ แอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุม่ เปิด เพือ่ ใช้งานแอพฯ นัน้ ได้
วิธีใช้งานแอพพลิเคชัน่ Layar
1. แตะเลือกไปทีแ่ อพฯ Layar
2. นำ�กล้องมือถือส่องไปทีห่ น้าปกของคูม่ อื ฯ
3. เมือ่ ได้ภาพหน้าปกให้แตะทีห่ น้าจอหนึง่ ครัง้ ระบบจะทำ�การสแกนภาพ
4. จากนัน้ ให้เลือกการแสดงผลตามทีต่ อ้ งการเพือ่ รับชมคลิปวีดโี อ

สแกนหน้าปกเพื่อรับชมวีดีโอ

ชุนชนบ้านท่าเรือ ตำ�บลท่าเรือ จังหวัด
นครพนม เป็นชุมชนตัวอย่างในหลากหลายมิติ
โดยเฉพาะในมิตขิ องสังคมและวัฒนธรรม ทีม่ ี
อัตลักษณ์โดดเด่นของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไท-อีสาน
มีวดั และพระเป็นศูนย์รวมใจ และขัดเกลาวิธคี ดิ
และปฏิบัติตามหลักคำ�สอนของพุทธศาสนา
และยั ง คงมี ความเอื้อ เฟื้อ เผื่อ แผ่ สามั ค คี
กลมเกลียวตามวิถีชนบทของไทย ชุมชน
ชนบทที่ ยั ง คงรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ต นเองได้
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมทีแ่ วดล้อมจากทัง้
ภายในและภายนอก ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งของคนในชุมชน ทีส่ ามารถปรับตัว
และธำ�รงรักษาวัฒนธรรม ความเป็นรากเหง้า
ของชุมชนไว้ได้
ในปี 2552 ชุมชนได้เข้าร่วมการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 2 ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อ ประสานงานโครงการอั น เนื่อ งมาจาก
พระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) และภาคี ได้จดั ขึน้
โดยได้ รั บ รางวั ล ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และในปี 2555 ผู้นำ�และคนบ้านท่าเรือได้
อาสาเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สำ�นักงาน กปร. เนื่องจากมีศักยภาพและ
ความพร้ อ มเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้แ ละถ่ า ยทอด
การประยุกต์น้อมนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคนและชุมชน ซึ่งบ้าน
ท่าเรือสามารถทำ�หน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างน่าภาคภูมิใจ

สำ�นักงาน กปร. จัดพิมพ์ค่มู ือตัวอย่าง
ความสำ � เร็ จ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ ฉบับนีเ้ ป็นครัง้ ที่
2 เนือ่ งจากยังมีความต้องใช้คมู่ อื เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความเข้าใจและการน้อมนำ�
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านท่าเรือ ให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่
สนใจ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเป็นวิถี
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชน
ท้ายนี้ สำ�นักงาน กปร. ขอขอบคุณผูน้ �ำ
และคนชุมชนบ้านท่าเรือทีส่ นับสนุนข้อมูลและ
ภาพประกอบ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื ฉบับนี้
จะช่วยให้ผู้อ่านได้เริ่มต้นรู้จักแนวคิดในการ
พั ฒ นาที่ นำ � สู่ ความสุ ข สมดุ ล และยั่ ง ยื น
ของคนบ้านท่าเรือแห่งนี้
สำ�นักงาน กปร.
ธันวาคม 2560
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
ชือ่ ชุมชน : ชุมชนบ้านท่าเรือ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน : ผ้าไหมและเครือ่ งดนตรีพน้ื เมืองอีสาน
สถานทีต่ ดิ ต่อ : เลขที่ 224 หมู่ 2 บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
โทรศัพท์ : 08 8335 5819 (นายประหยัด ชัยบิน ผูใ้ หญ่บา้ นท่าเรือ)
ข้อมูลทัว่ ไปบ้านท่าเรือ
บ้านท่าเรือ มีระยะทางห่างจาก อ.นาหว้า
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็น
ทีร่ าบลุม่ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง และป่าละเมาะ
อยูก่ ระจัดกระจายทัว่ ไป ประมาณ 2% ของพืน้ ที่
ทัง้ หมด บางพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบสูงประมาณ 10-20 เมตร
ตามลุม่ แม่น�ำ้ ทางทิศตะวันตก เป็นแหล่งดินเค็ม
มีเกลือปนอยูป่ ระมาณ 50% เป็นแหล่งดินเค็มทีส่ ดุ
ของจังหวัดนครพนม
ประชากรของหมู่บ้านท่าเรือมีท้งั หมด 656
ครัวเรือน แบ่งเป็นประชากรชาย 1,436 คน หญิง
1,482 คน รวมทัง้ หมด 2,918 คน (ข้อมูล ณ พ.ย.
2560) โดยแบ่งตามหมู่ ดังนี้
• หมูท่ ่ี 1 (9 คุม้ ) จำ�นวน 320 ครัวเรือน
ประชากรชาย 584 คน หญิง 607 คน รวม 1,191 คน
• หมูท่ ่ี 2 (5 คุม้ ) จำ�นวน 163 ครัวเรือน
ประชากรชาย 432 คน หญิง 446 คน รวม 878 คน
• หมูท่ ่ี 8 (5 คุม้ ) จำ�นวน 173 ครัวเรือน
ประชากรชาย 1,436 คน หญิง 1,482 คน รวม
2,918 คน
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จุดเริม่ ต้นความสำ�เร็จ
เมื่อปี 2445 ราษฎรกลุ่มหนึ่งได้อพยพ
มาจากหมู่ บ้ า นนาซ่ อ ม อ.อำ � นาจเจริ ญ
จ.อุบลราชธานี เนื่องจากหมู่บ้านเดิมมีพ้นื ที่
คับแคบ หัวหน้ากลุม่ นำ�ผูค้ นเคลือ่ นย้ายไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ได้พบพืน้ ที่
เป็นเนินสูงกว่าที่เดิม มีป่าเต็งรังบริเวณด้าน
ทิศตะวันออก มีทร่ี าบลุม่ พร้อมหนองน้�ำ เล็กๆ
มี ต้น ไม้ ใ หญ่ ใบหนา ซึ่ง ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า
“ต้นแต้” จึงเป็นทีม่ าของชือ่ หมูบ่ า้ น “บ้านแต้”
ตัง้ อยูท่ ่ี หมูท่ ่ี 14 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม

ในช่วงฤดูฝนมีนำ�้ มากและไหลเชื่อมโยง
กับแม่น�ำ้ ต่างๆ เช่น น้�ำ อูน น้�ำ สงคราม และ
น้�ำ โขง มีเรือพ่วงขนาดใหญ่บรรทุกสินค้านานา
ชนิด โดยเฉพาะ “ของป่า” มาจอดเทียบฝัง่ ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน เพื่อมา
แลกเปลีย่ นสินค้ากันทุกปี ในราวกลางปี 2493
นายเหลีย่ ม บินศรี ซึง่ เป็นผูใ้ หญ่บา้ นในขณะนัน้
ได้ ป ระชุ ม ชาวบ้ า นและมี ม ติ ต กลงให้ มีการ
เปลี่ ย นชื่ อ หมู่ บ้ า นจากเดิ ม ว่ า “บ้ า นแต้ ”
เป็น “บ้านท่าเรือ” จนถึงปัจจุบนั
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คำ�ขวัญประจำ�หมูบ่ า้ นท่าเรือ

“แคน พิณ โหวด หลากหลาย ผ้าไหมสวยงาม
วัฒนธรรมล้�ำ ค่า ภาษาเฉพาะ ไพเราะเสียงดนตรี”
แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ท�ำ นา
เป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพเสริมคือการผลิต
เครือ่ งดนตรีพน้ื เมืองและทอผ้าไหม โดยรวม
กลุ่มกันผลิตและจำ�หน่ายในรูปของวิสาหกิจ
ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ชาวบ้านมี
ชีวติ ความเป็นอยูแ่ บบพอกินพอใช้ มีการปลูก
พืชผักสวนครัวเก็บไว้กนิ ช่วยลดรายจ่ายภายใน
ครัวเรือน นอกจากนัน้ ยังรวมกันบริหารจัดการ
ขยะและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน โดย
จัดตัง้ เป็นเงินกองทุนของชุมชน
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ • สังคม • สิ่งแวดล้อม • วัฒนธรรม
นำ�สู่

ความพอประมาณ
คนในชุมชนรู้จักและภูมิใจในอัตลักษณ์
ของตนเอง ดำ�รงวิถชี วี ติ บนพืน้ ฐานวัฒนธรรม
ไท-อีสาน จึงทำ�ให้มรี ากฐานทีแ่ ข็งแรง คนไม่
อพยพย้ายถิน่ ฐานไปทำ�งานนอกชุมชน เพราะ
สามารถดำ�เนินชีวติ อยูใ่ นชุมชนได้ตามอัตภาพ
ประกอบกับมีความเชือ่ ทัศนคติ และวัฒนธรรม
ประเพณี ทำ�ให้คนในชุมชนมีคา่ นิยมรักบ้านเกิด
และร่วมกันอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่

พอประมาณ
ทางสายกลาง

ความรอบรู้
ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

บนพื้นฐาน

ความพอเพียง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา

ทีม่ า : มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555
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ความมีเหตุผล
ชาวบ้านมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมา
หลายรุ่นด้านการทอผ้าไหม และการผลิตเครื่อง
ดนตรีพน้ื บ้านอีสาน ได้แก่ แคนและโหวด รวมถึง
องค์ความรูท้ อ้ งถิน่ อืน่ ๆ เช่น หมอเป่าต่อกระดูก
ผูน้ �ำ ทางศาสนา หมอดูฤกษ์ดยู าม หมอสูตรขวัญ
ทำ�ขวัญ ดูแลศาลเจ้าปูป่ ระจำ�หมูบ่ า้ น และการทำ�
เครือ่ งมือจับสัตว์น�ำ้ เช่น แห ข้อง ไซ และลอบ
เป็นทุนทางวัฒนธรรมทีน่ �ำ มาซึง่ ความภาคภูมิใจ
ของคนในชุมชน และรู้จักนำ�มาปรับใช้พัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีการจัดทำ�แผน
ชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนาและจัดกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี สร้างประโยชน์สาธารณะ
สร้างสิง่ แวดล้อม และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่คนใน
ชุมชน
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การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี
ในระดับครัวเรือน มีการส่งเสริมการเก็บออม
และทำ�บัญชีครัวเรือน ในระดับชุมชนมีความสมาน
สามัคคี เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และมีความภาคภูมิใจใน
อัตลักษณ์ชาวไท-อีสาน ซึง่ เป็นภูมคิ มุ้ กันสำ�คัญที่
ช่วยพยุงชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กลุม่
อาชีพและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น กลุม่ ปลูกไผ่
ลูกแคนท่าเรือ กลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ดอนปูต่ า เป็นต้น
มี ภูมิคุ้ม กั นด้ า นทรั พ ยากรโดยผสมผสานการ
รักษาป่าชุมชนกับความเชื่อท้องถิ่น โดยปลูกฝัง
ความเชือ่ มาช้านานว่า ป่าดอนปูต่ าเป็นป่าศักดิส์ ทิ ธิ์
ผูใ้ ดบุกรุกหรือเข้าไปตัดไม้ แม้จะเป็นไม้เล็กๆ เพือ่
ใช้ทำ�ฟืน ผู้น้ันจะมีอันตราย ทำ�ให้ชุมชนบ้าน
ท่าเรือสามารถรักษาสภาพของป่าดอนปูต่ ามาได้
จนถึงปัจจุบนั
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ความรู้
มีการจัดทำ�เวทีประชาคม รวบรวมข้อมูล
อย่างรอบด้านทำ�แผนชุมชน ซึง่ สะท้อนถึงการใช้
ข้อมูลและความรูใ้ นการวางแผนพัฒนาชุมชน และ
ใช้ขอ้ มูล จปฐ./กชช. 2 ค มีการเรียนรูห้ ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและนำ�มาปฏิบัติ มีการ
รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำ�มา
เป็นจุดแข็งในการพัฒนาชุมชน พร้อมทัง้ สนับสนุน
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน เพือ่ เพิม่ ทักษะ
และรายได้เสริมให้กบั ครอบครัว
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คุณธรรม
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ
งานบุญประเพณี กิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน และ
การยกย่ อ งผู้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ธรรมเป็ น บุ ค คล
ตัวอย่างในชุมชน นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการ
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขข้อบกพร่อง
อย่างสม่ำ�เสมอ
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ผลสำ�เร็จจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัดศรีโพธิ์ชัย : แหล่งสืบทอดความรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น
วั ด แห่ ง แรกที่ ช าวบ้ า นท่ า เรื อ ร่ ว มแรง
ร่วมใจสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ
ของชาวบ้านหลังการก่อตั้งหมู่บ้าน วัดแห่งนี้
เป็นสถานทีจ่ ดั แสดงขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่ า งๆ และเป็ น แหล่ ง ถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและ
สืบสานต่อ ซึง่ นอกจากโบสถ์ ศาลาการเปรียญ
ที่ ใช้ทำ�กิจของสงฆ์และงานบุญต่างๆ แล้ว
ภายในวั ด ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของศู น ย์ หั ต ถกรรม
ผ้าไหมบ้านท่าเรือ ถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาในการ
มัดลาย ย้อมสี และการทอผ้าที่มีมาตั้งแต่
รุน่ ปูย่ า่ ตายาย ให้ลกู หลานในชุมชนได้สบื ทอด
ต่อไป
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หนองเรือ : แหล่งน้ำ�หล่อเลี้ยงชุมชน
แหล่งน้ำ�ที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านท่าเรือ
มีพนื้ ทีก่ กั เก็บน้�ำ ประมาณ 50 ไร่ ช่วยให้ชาวบ้าน
มีน้ำ�ใช้ตลอดปี แม้แทบทุกครัวเรือนจะยึดอาชีพ
การทำ�เครื่องดนตรีพื้นบ้าน แต่ชาวบ้านยังคง
วิถีชีวิตเกษตรกรรม ปลูกผัก ทำ�นา เลี้ยงสัตว์
ตามวิถเี กษตรกรทัว่ ไป หลังจากเสร็จสิน้ ฤดูท�ำ นา
ในเดือนธันวาคมของทุกปี ชาวบ้านจะเริ่มปลูก
พืชผักสวนครัวในพืน้ ทีร่ อบๆ หนองเรือ ตามที่ได้
รับการจัดสรรจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
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เครือ่ งดนตรีพน้ื เมืองอีสาน : สืบสานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
บ้านท่าเรือเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานที่
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยชาวบ้านใช้ป่าชุมชนเป็นพื้นที่
ปลูกไผ่แคนหรือไผ่เล็กสำ�หรับทำ�เครื่องดนตรี โดยนำ�พันธุ์
ไผ่แคนมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ ทำ�ให้
บ้านท่าเรือมีวตั ถุดบิ ในการผลิตเครือ่ งดนตรีพน้ื บ้านอย่างเพียงพอ
หลายคุม้ ในบ้านท่าเรือมีจดุ สาธิตการทำ�เครือ่ งดนตรีพน้ื บ้านให้
ผูม้ าเยือนแวะเข้าชมได้ตามความสนใจ เช่น คุม้ วังแคนเป็นจุด
สาธิตการทำ�แคน พิณ โหวด รวมถึงสถานทีจ่ �ำ หน่ายเครือ่ งดนตรี
พืน้ บ้านและของทีร่ ะลึก
นอกจากนี้ ชาวบ้านท่าเรือยังยินดีถา่ ยทอดภูมปิ ญั ญาดนตรี
พื้นบ้านให้กับผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นลายเพลง
การเป่าแคน ดีดพิณ ร้องหมอลำ�หรือเครือ่ งเล่นดนตรีพน้ื บ้าน
อื่นๆ ในชุมชนมีครูพร้อมจะให้ท้งั ความรู้และความสนุกสนาน
สับเปลีย่ นกันมาสอนตามวันเวลาทีน่ ดั หมาย
16

ผ้าไหมบ้านท่าเรือ : สินค้าโอทอประดับ 5 ดาว
เมื่อปี 2520 ชาวบ้านท่าเรือได้จัดตั้งกลุ่ม
ทอผ้าไหมศิลปาชีพบ้านท่าเรือ โดยเป็นศูนย์ศลิ ปาชีพ
แห่งแรกของประเทศ ในโครงการมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ ทำ�ให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการ
ทอผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่อง ผ้าไหมบ้านท่าเรือ
จึงเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีความ
ละเอียด ลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม เช่น
ลายนาคน้อย ลายตาหมากนัด (ลายสับปะรด)
ลายกุญแจน้อย ลายตุม้ ลายขอ และมีคณ
ุ ภาพ
ระดับโอทอป 5 ดาว
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แผนที่

รางวัลความสำ�เร็จ
• ปี 2546 รางวัลชมเชยการประกวดผ้ามุก
ฝ้าย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
• ปี 2549 รางวัลการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน
โอทอปเพื่อการท่องเที่ยวระดับจังหวัด จากกรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
• ปี 2552 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ 2 สำ�นักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.)
• ปี 2553 รางวัลมาตรฐานสินค้าโอทอป
5 ดาว ประเภทผ้ามัดหมี่ จากกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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รายชือ่ ศูนย์การเรียนรู้ และเบอร์ตดิ ต่อทัง้ 47 แห่ง ตามภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ลำ�ดับ					
สำ�นักงาน กปร.
ภาคกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภท		

นายประมาณ ประสงค์สันต์
ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและกันดาร
นายวินัย สุวรรณไตร		
ประชาชนทั่วไป		
นายสำ�รอง แตงพลับ 		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
นายณรงค์ บัวสี		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 		
นายยวง เขียวนิล		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 		
นายปรีชา เหมกรณ์		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 		
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนบ้านไทรใหญ่ 		
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 		
8.
ชุมชนบางรักน้อย 		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		
9.
ชุมชนเพชราวุธ พัน.2		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
10.
เรือนจำ�ชั่วคราวเขากลิ้ง 		
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
11.
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
12.
กรมราชทัณฑ์ 		
หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
13.
บริษัท ซองเดอร์ ไทย
ออร์แกนิคฟู้ด จำ�กัด		
ธุรกิจขนาดย่อม 		
14.
กลุม่ สตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ธุรกิจขนาดย่อม		
15.
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด สมศักดิแ์ กลงเซอร์วสิ ธุรกิจขนาดย่อม		
16.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำ�กัด
ธุรกิจขนาดกลาง		
17.
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่		
18.
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่		
19.
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
จำ�กัด (มหาชน) 		
ธุรกิจขนาดใหญ่		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.
นายทวี ประหา		
ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและกันดาร
2.
นายแสนหมั้น อินทรไชยา
ประชาชนทั่วไป		
3.
นายสุนัน เผ้าหอม		
ประชาชนทั่วไป		
4.
นายจันทร์ที ประทุมภา		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
5.
นางพิมพ์ โถตันคำ�		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
6.
นายบุญแทน เหลาสุพะ		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
7.
กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่		
8.
กลุม่ เกษตรกรรมยัง่ ยืนอำ�เภอกันทรวิชยั กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่		
9.
ชุมชนบ้านท่าเรือ		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		
10.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
(ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมภิ าค
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จังหวัด

โทรศัพท์

กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ

08 7903 0912
09 8816 2825
08 9076 4325
08 7357 6999
08 1929 9159
08 5059 3555

นนทบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี

08 0076 8989
08 1316 0805
0 2521 1190
0 3246 5171

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

0 2280 0180
0 2967 5719

สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
ระยอง
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

0 2967 1200-1
08 9515 1128
0 3867 1382
0 2683 7322-3
0 2335 4658
0 2739 8000

กรุงเทพฯ

0 2202 8000

มุกดาหาร
อุดรธานี
ขอนแก่น
นครราชสีมา
สกลนคร
เลย
ยโสธร
มหาสารคาม
นครพนม

09 9914 3917
08 6167 8524
08 0186 8617
08 9948 4737
08 0748 3133
08 3346 0287
08 7872 1672
08 9618 4075
08 1975 3378

บุรีรัมย์

04 4631 883

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ลำ�ดับ					
สำ�นักงาน กปร.
11.
ภาคเหนือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ภาคใต้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษทั โสมภาส
เอ็นจิเนียริง่ (2005) จำ�กัด		

ประเภท		

จังหวัด

โทรศัพท์

ธุรกิจขนาดกลาง		

มหาสารคาม 08 1052 1270

นายผล มีศรี		
นายสุพจน์ โคมณี		
นายสมมาตร บุญฤทธิ์		
นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ		
นายบุญเป็ง จันต๊ะภา		
กลุ่มเกษตรทำ�สวนบ้านถ้ำ�
กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านเกษตรยัง่ ยืนตำ�บลศรีเมืองชุม
ชุมชนบ้านดอกบัว		
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่		

ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและกันดาร
ประชาชนทั่วไป		
ประชาชนทั่วไป		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่		

พะเยา
นครสวรรค์
กำ�แพงเพชร
เชียงราย
แพร่
เชียงราย
พะเยา

08 7174 9928
08 1041 0911
08 6207 1285
08 1706 9687
08 5252 2835
08 9559 8350
08 1023 8350

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค

เชียงราย
พะเยา
แพร่

08 1025 5598
08 2895 7321
05 464 7458-60

นายสมพงษ์ พรผล		
นายสมชาย นิลอนันต์		
นายพินัย แก้วจันทร์		
ชุมชนบ้านบางโรง		
เทศบาลตำ�บลปลายพระยา
บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำ�กัด
บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำ�กัด

ประชาชนทั่วไป		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
เกษตรกรทฤษฎีใหม่		
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค
ธุรกิจขนาดย่อม		
ธุรกิจขนาดกลาง		

พังงา
สุราษฎร์ธานี
ยะลา
ภูเก็ต
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง

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

“แคน พิณ โหวด หลากหลาย ผ้าไหมสวยงาม วัฒนธรรมล้ำ�ค่า
ภาษาเฉพาะ ไพเราะเสียงดนตรี”
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