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ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1

คำนำ
	 	 สำนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชดำริ	(สำนักงาน	กปร.)	และหน่วยงานร่วมได้เล็งเห็นความสำคัญ 

ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	จงึจดัให้มีการประกวดผลงานตามปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ครั้งที่	 2	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่าง 

ความสำเร็จของบุคคล	 ชุมชน	 และองค์กรภาครัฐและธุรกิจที่ได้น้อมนำเอา 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	 และพัฒนา 

ชุมชนจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม	

	 จากการประกวดผลงานฯ	 ที่ผ่านมา	 ชุมชนบ้านบางโรง	 อำเภอถลาง	 จังหวัดภูเก็ต	 

ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี 

ประเภทชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่เหมาะสมทีจ่ะเปน็ตวัอยา่งใหช้มุชนอืน่ๆ	รวมทัง้ผูท้ีส่นใจ 

ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จ	 สำนักงาน	 กปร.	 จึงพิจารณาเห็นสมควรให้ชุมชน 

บ้านบางโรงเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยในเบื้องต้น	 สำนักงาน	กปร.	 ได้จัดพิมพ์ 

คู่มือการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 

เพื่อเป็นคู่มือตัวอย่างความสำเร็จให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาการนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 เกิดความสามัคคี	 เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันเหมือนดังเช่นชุมชนบ้านบางโรง

	 สำนักงาน	กปร.	ขอขอบคุณชุมชนบ้านบางโรง	อำเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต	ที่ให้ความ 

อนุเคราะห์ข้อมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้	 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

ให้เข้มแข็งต่อไป

สำนักงาน กปร.

56-07-005_001-020_lem5_X.indd   1 11/9/13   10:53:53 AM



“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง2

	 ชุมชนบ้านบางโรงตั้งอยู่หมู่ที่	3	ตำบลป่าคลอก	อำเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต	 

มสีภาพพืน้ทีเ่ปน็ปากอา่วทีอ่ดุมไปดว้ยป่าชายเลนทีส่มบรูณ	์อยูห่า่งจากอำเภอเมอืง	 

จังหวัดภูเก็ต	22	กิโลเมตร	มีพื้นที่ประมาณ	36	ตารางกิโลเมตร	ชาวบ้านบางโรง 

สว่นใหญน่บัถอืศาสนาอสิลาม	มวีถิชีวีติ	วฒันธรรม	ประเพณทีีเ่รยีบงา่ยตามแบบแผน 

ของชาวมุสลิม

	 ตามรอยประวัติศาสตร์1

	 ชุมชนบางโรง	 เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน	 ชุมชนแห่งนี้	 

เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีชื่อว่าเมืองถลางบางโรงในอดีตเกือบ	200	กว่าปีที่ผ่านมา	 

เนื่องจากบ้านบางโรงนั้น	 มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลาง	 และ 

รอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึกศัตรูเพราะฝั่งหนึ่งของเมืองถลางบางโรงเป็นฝั่งทะเลที่มี 

ป่าชายเลนที่รกครึ้มซึ่งถือว่า	 เป็นยุทธศาสตร์ทางด้านการทหาร	 และอีกฝั่งเป็นเทือกเขา 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากยากที่ข้าศึกจะเข้าโจมตี	จึงเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการเป็น 

ศูนย์กลางการปกครองในสมัยนั้น

 

1 ประวัติชุมชนบ้านบางโรง. ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง.  

http://www.bangrongphuket.com

56-07-005_001-020_lem5_X.indd   2 11/9/13   10:54:01 AM



ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 3

	 วิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมนั้น	 ไม่ว่าที่แห่งใด	 จะผูกพันกับหลักการศาสนาอิสลาม 

ที่สอนให้เหล่าผู้ศรัทธายึดถือเป็นวิถีการดำเนินชีวิตด้วย	 แม้ว่าความเข้มข้นอาจแตกต่าง 

กันบ้าง	 ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสังคมและปัจจัยแวดล้อม	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 มุสลิมจึงต้องปฏิบัติ 

ตามบทบัญญัติศาสนา	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง	 สังคม	 หรือเศรษฐกิจ	 การสร้างความ 

เข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนมุสลิม	 จึงต้องให้ชุมชนมุสลิมยึดมั่นในหลักการศาสนาที่ยึดถือ 

ปฏบิตักินัมาซึง่ถอืเปน็ทนุทางสงัคมทีม่คีา่ยิง่	สามารถนำความสงบสขุ	และความเจรญิรุง่เรอืง 

ตามวิธีของตนเองได้	หากการพัฒนาที่เกิดขึ้น คำนึงถึงวิถีชุมชนเป็นหลัก การพัฒนานั้น 

ก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
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	 กว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	 ชุมชนบ้านบางโรง	 เป็นผู้มีศักยภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีประสบการณ์	 ปี	 2513	 ชุมชนมีนายทุนสัมปทานได้มาซื้อที่ดิน 

ของคนในชุมชนและตัดไม้เผาทำลายป่า	 ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและลดลง	 

เกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	 ต่อมาปี	 2539	 รัฐบาลได้ปิดสัมปทานป่า	 

เป็นโอกาสดีที่ชุมชนได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 โดยใช้มัสยิดกลางเป็นศูนย์รวมใจ	 

นำหลักการทางศาสนาแก้ปัญหาชุมชน	 ทำความเข้าใจและเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ 

พอเพียงผ่านการเทศนาธรรมประจำทุกๆ	 วันศุกร์ของสัปดาห์	 จัดการประชุมหาแนวทาง 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ร่วมกันศึกษา	 วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 และทรัพยากรของ 

ชุมชนด้วยเหตุผล	 ความรู้ความเข้าใจ	 และตัดสินใจนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 

ทุกๆ	 4	 ปี	 อย่างรอบคอบ	 ให้	 “คน” เป็นจุดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและยึดหลัก	 

4	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	การสร้างชุมชนเป็นองค์กรองค์ความรู้	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 

การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	 และการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข	 

ทำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
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ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 5

	 กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาและ	  
	 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้สำเร็จ
 1.	การพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัหลกัคำสอนและแนวปฏบิตัทิางศาสนา  
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากเพื่อนองค์กรชุมชนและผู้รู้ทางหลักการอิสลาม	 มาใช้ 

แก้ไขปัญหาและบริหารชุมชน	 เมื่อคนในชุมชนยึดมั่นในศาสนา	 จึงเป็นส่วนสำคัญ 

ในการส่งเสริมความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ	ของชุมชน

	 2.	มีศาสนสถาน	 (มัสยิด)	 เป็นศูนย์กลาง	 เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ	 

ของชุมชนนั้น	 เกิดจากคณะกรรมการมัสยิด	 เป็นคนริเริ่มโครงการต่างๆ	 จากนั้น	 เชิญชวน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน	 โดยพยายามใช้เวทีในมัสยิดเป็น 

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน	เพื่อที่จะสร้างแนวทาง 

ป้องกันและแก้ไข	 โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างขึ้น	 กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากการตกผลึก 

ของผู้คนภายในชุมชนเอง
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 3.	ใช้หลักการเอื้ออาทร	นำหลักการเอื้ออาทร	การแบ่งปัน	ช่วยเหลือกันมาใช้ 

ผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชน	 โดยการจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	 

เพื่อให้เข้าถึงผู้คนทุกคนภายในชุมชน	 โดยมีรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ 

และการบริหารท่าเทียบเรือขนาดเล็ก

จากแนวคิดสู่การตั้งกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง

รายชื่อคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 

ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

	 ชุมชนบ้านบางโรงมีความโดดเด่นในเรื่องความเข้มแข็งขององค์กรมัสยิด	 โดยเฉพาะ 

การตั้งกลุ่มออมทรัพย์	 ในช่วงแรกนั้น	 ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนปลดเปลื้องหนี้สินโดยมีการ 

ระดมทนุทกุๆ	เดอืนจากแกนนำและจากเงนิของมสัยดิทีเ่ชือ่มัน่วา่	การชว่ยชาวบา้นปลดหนี	้ 

และซื้อที่ดินคืนสามารถทำให้ชาวบ้านมีที่ดินทำมาหากินประกอบอาชีพได้	รอดพ้นจากการ 

เอารัดเอาเปรียบของนายทุน	 เพราะชาวบ้านนำที่ดินไปจำนองไว้กับนายทุนและไม่มีเงินไป 

ไถถ่อนคนื	และตอ่มาจากกองทนุปลดเปลือ้งหนีส้นิพฒันาเปน็ “กลุม่ออมทรพัยอ์ลัอามานะห ์

บ้านบางโรง” ขึ้นในปี	 2540	 โดยมีเงินก่อตั้งเพียง	 27,000	บาท	 และสมาชิกในขนาดนั้น	 

จำนวน	33	คน	โดยไดด้ำเนนิธรุกรรมทางการเงนิตามหลกัอสิลามในระบบหุน้สว่น	(ซะรกีะฮ)ฺ	 

การรว่มลงทนุ	(มฎูอรอบะห)์	การฝากรกัษาทรพัย์	(วาดอีะห)์	การซือ้ขายสนิคา้โดยบวกกำไร	 
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ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 7

(อลัมรูอบาฮะห)์	ภายใตห้ลกัการเหลา่นี	้ทำใหก้ลุม่ออมทรพัยฯ์	มกีารพฒันาขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านบางโรงและชุมชนใกล้เคียง	สถาบันการเงินแห่งนี้จึงกลายเป็น	 

“ธนาคารของชุมชน” ที่ให้บริการด้านการเงินแก่คนในชุมชน	 และด้วยการทำงาน 

อันบริสุทธิ์ใจของคณะกรรมการทั้ง	 9	ท่าน	 ซึ่งเป็นกรรมการมัสยิด	 และความไว้วางใจจาก 

ชาวบ้านบางโรง	 ทำให้ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากองค์กรมัสยิด	 มีจำนวน 

สมาชิกกว่า	 500	 คน	 และมีทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มกว่า	 20	 ล้านบาท	 และยังมีที่ดินอีก	 

3	 แปลง	 แต่กลุ่มออมทรัพย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการทางการเงินแก่คนในชุมชน 

เพียงอย่างเดียว	 แต่ยังมีระบบสวัสดิการและกองทุนอื่นๆ	 เช่น	 กองทุนสวัสดิการสมาชิก	 

โดยกองทุนนี้จะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน	 ช่วยเหลือแก่สมาชิกในกรณีที่เจ็บป่วย 

และต้องนอนโรงพยาบาลหรือคลอดบุตร	 และช่วยเหลือญาติสมาชิกในกรณีที่สมาชิกของ 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ	 เสียชีวิต	 ในแต่ละปี	 มีการจ่ายซะกาตทุกปี	 ในนามของกลุ่มออมทรัพย์ 

อัลอามานะห์บ้านบางโรง

บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มออมทรัพย์อัลอามานะห์บ้านบางโรง
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“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง8

	 วิถีชีวิตชุมชนบ้านบางโรง
	 ชุมชนมีการประกอบอาชีพหลากหลาย	 ได้แก่	 ทำการเกษตรกรรม	 ประมงชายฝั่ง 

ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม	ร้านอาหาร	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ	กิจกรรมเปิดซุ้มจำหน่าย 

ผลิตภัณฑ์	OTOP	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะคำนึงถึงปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยเฉพาะ 

ความสามคัคแีละการแบ่งปนัช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั	ทำใหก้ารประกอบอาชพีภายในชมุชน 

เป็นลักษณะการแบ่งปันมากกว่าการซื้อขาย	 ชุมชนยังมีการจัดโครงการครอบครัวคุณธรรม 

วิถีพอเพียง	 โครงการส่งเสริมคนทำดี	 “มนุษย์ทองคำ” โครงการส่งเสริมการช่วยกันดูแล 

เพื่อนบ้าน

มัสยิดกลางภายในชุมชน
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“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง10

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและเกษตรเชิงอนุรักษ์
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ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 11

	 บทบาทในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
	 ความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านบางโรง	 คือ 

ป่าชายเลนและป่าดิบชื้นเขาพระแทว	 ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นแห่งเดียวในภูเก็ต	 เป็นต้นน้ำของ 

ชุมชนได้ใช้ในการเกษตรกรรม	 มีปาล์มหลังขาวแห่งแรกของโลก	 และจากประสบการณ์ 

ภัยธรรมชาติสึนามิที่ผ่านมา	 ชุมชนมีแนวป่าชายเลนป้องกัน	 สร้างเสียงเตือนภัยช่วยชีวิต 

ชาวบ้านให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที	 ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่า	 

จึงได้ร่วมคิดพัฒนา	 อนุรักษ์	 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยมีวิธีการบริหารจัดการ 

แบ่งพื้นที่ป่าเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	ป่าสมบูรณ์ไว้อนุรักษ์	ป่าใช้สอย	และป่าฟื้นฟู	ปัจจุบัน	 

ชุมชนมีโครงการคืนชะนีสู่ป่า	 โครงการ	 ปตท.	 รักษ์ป่าสร้างคน	 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 

มีป่าอุดมสมบูรณ์จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ งของ 

จังหวัดภูเก็ต
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ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 13

	 ทั้งนี้	เมื่อชาวบ้านชุมชนบ้านบางโรงมีแหล่งเงินทุน	ผู้นำชุมชน	และกรรมการมัสยิด 

ยงัคดิและพยายามอนรุกัษท์รพัยากรปา่ชายเลนไปพรอ้มๆ	กนัด้วย	เพราะลำน้ำคลองบางโรง 

ที่เป็นเส้นเลือดหลักของคนบางโรง	 ถูกทำลายลงตั้งแต่ปี	 2513	 จากสัมปทานเผาถ่าน	 

และรัฐได้ปิดป่าในปี	2539	แต่ถึงกระนั้น	ทรัพยากรป่าชายเลนที่ถูกทำลายมานานนับสิบปี	 

ใช่ว่าจะฟื้นขึ้นมาโดยใช้เวลาแค่ปีเดียวหรือ	 2	 ปี	 แต่ต้องใช้เวลานานนับสิบปีเช่นเดียวกัน	 

กว่าจะฟื้นขึ้นมาได้	 เมื่อเป็นเช่นนั้นป่าชายเลนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเริ่มสูญสิ้น	 การอนุรักษ์ 

จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบกระทำ	 โดยได้เริ่มจากการใช้คุตบะห์ประจำวันศุกร์	 

(การเทศนาประจำวันศุกร์)	 ในการสร้างจิตสำนึกสร้างความหวงแหนในทรัพยากรบ้านเกิด 

ของตนเอง	 และพอเริ่มอนุรักษ์	 เริ่มดูแล	 เริ่มฟื้นฟูสัตว์น้ำในบริเวณนั้นมากขึ้น	 ปลาต่างๆ	 

เข้ามาในลำคลอง	 จนทำให้ลำคลองบางโรงสายนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด	 
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และสิ่งที่ทางชุมชนได้ทำพร้อมกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน	 คือ	 โครงการท่องเที่ยวเกษตร 

เชิงอนุรักษ์	 การท่องเที่ยวรูปแบบนี้	 เป็นการเที่ยวที่ต่างจากการเที่ยวบริเวณหาดป่าตอง	 

หาดกะตะ	 หาดราไวย์	 ฯลฯ	 หากแต่เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน	 

การวางอวน	 การตกหมึก	 การตักปลา	 ถือเป็นกิจกรรมที่ไม่พบจากพื้นที่อื่นในจังหวัดภูเก็ต	 

นอกจากนี้แล้ว	 ยังมีร้านอาหารครัวชุมชนซึ่งเป็นอาหารทะเลสดๆ	 จากกระชังเลี้ยงปลา 

ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

	 ชมุชนนำรายไดจ้ากกจิกรรมเหลา่นี	้หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยแลว้	นำเขา้สูก่องทนุสวสัดกิาร 

ของชุมชน	เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนและเป็นสวัสดิการให้กับคนในชุมชน

“เมื่อกิจกรรมเหล่านี้เป็นของชุมชน
																	รายได้จึงเป็นของชุมชน”
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ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 15

	 การรักษาแนวป่าชายเลนของชาวบ้านบางโรงได้กลายมาเป็นคุณอนันต์ที่ได้รักษา 

ชีวิตทุกชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่ของชาวบ้านบางโรง	 ให้รอดพ้นจากคลื่นยักษ์สึนามิ 

ที่ถล่มภาคใต้ทางชายฝั่งอันดามันอย่างคาดไม่ถึง	 ตั้งแต่ระนอง	 ภูเก็ต	 กระบี่	 พังงา	 ตรัง 

และสตูล	 เมื่อเวลา	 11.00	 น.	 ของวันอาทิตย์ที่	 26	 ธันวาคม	 2547	 สื่อที่ถ่ายทอด 

ความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่เกิดจากคลื่นยักษ์สึนามิตามจุดต่างๆ	 และได้ฉายภาพให้เห็น 

ถึงความปลอดภัยของชาวบ้านบางโรงที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติไว้

ครัวชุมชนบ้านบางโรง

ห้องสุขาบริเวณ
ทางเดินชม
ป่าชายเลน
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	 นอกจากนี้	ชุมชนยังมีการจัดค่ายเยาวชนทุกปี	แบ่งออกเป็นศาสนาพุทธและอิสลาม	 

มหีลกัสตูรทอ้งถิน่สอนเดก็ในชมุชน	สอนแนวพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 

การทำบญัชอีอมทรพัย	์และการเตรยีมพรอ้มสำหรบัประชาคมอาเซยีนทีผ่า่นมา	ผูน้ำ	3	จงัหวดั 

ภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดปัตตานี	 สงขลา	 นราธิวาส	 มีนักเรียน	 นักศึกษา	 เครือข่ายเกษตรกร	 

และผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า	5	คณะต่อเดือน	จำนวน	150-200	คนต่อคณะ	ซึ่งมี 

ทั้งจากภาคส่วนต่างๆ	 ของประเทศไทยจากเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและ 

เอกชน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ชุมชนต่างๆ	 ในบริเวณใกล้เคียง	 โดยมีกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ 

ของชุมชน	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2553	 รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเรียนรู้วิถีชีวิต	 และ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านบางโรง

ทางเดินชมป่าชายเลน
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ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 17

อาคารศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน
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ชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 19

ช่องทางติดต่อชุมชนบ้านบางโรง
 •	 ผู้ประสานงาน

	 	 1.	 นายสำราญ		คงนาม	โทร	08	4746	4988

	 	 2.	 นายจีระศักดิ์		ท่อทิพย์	โทร	08	1892	9204

	 	 	 E-mail	:	jtorthip@hotmail.com

 •	 ที่อยู่	:	40/1	หมู่ที่	3	ตำบลป่าคลอก	อำเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต	83110

	 •	 เว็บไซต์	:		 http://www.bangrongphuket.com/

	 	 	 	 https://www.facebook.com/bangrong.phuket

	 ทุกชีวิตบางโรงวันนี้	 จึงมีแต่รอยยิ้ม	 แม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ทุกคนก็มีกินมีใช้	 

อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีด่	ีความเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั	การพึง่ตนเองได	้ทกุคนมชีวีติ 

ที่ลงตัว	 เป็นเส้นทางที่ให้ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 

แท้จริง
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“คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง20

 ลำดับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
  สำนักงาน กปร. 

	 1	 นางคอสหม๊ะ	แลแมแน		 ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	 นราธิวาส	 08	9295	1198

	 2	 นายแสนหมั้น	อินทรไชยา		 ประชาชนทั่วไป	 อุดรธานี	 08	6167	8524

	 3	 นายสมพงษ์	พรผล		 ประชาชนทั่วไป	 พังงา	 08	9593	8193

	 4	 นายสุพจน์	โคมณี		 ประชาชนทั่วไป	 นครสวรรค์	 08	1041	0911

	 5	 ชุมชนบ้านดอกบัว		 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 พะเยา	 08	9430	4286

	 6	 ชุมชนบางรักน้อย		 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 นนทบุรี	 08	1316	0805

	 7	 ชุมชนบ้านท่าเรือ		 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 นครพนม	 08	8335	5819	

	 8	 ชุมชนบ้านบางโรง	 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	 ภูเก็ต	 0	7626	0090

	 9	 นางเปรียวจันทร์	ต๊ะต้นยาง		 เกษตรกรทฤษฎีใหม่	 เชียงราย	 08	1706	9687

	 10	 นายจันทร์ที	ประทุมภา		 เกษตรกรทฤษฎีใหม่	 นครราชสีมา	 08	9948	4737

	 11	 นายสำรอง	แตงพลับ		 เกษตรกรทฤษฎีใหม่	 เพชรบุรี	 08	9076	4325

	 12	 นายประพันธ์	ศรีสุวรรณ		 เกษตรกรทฤษฎีใหม่	 แพร่	 08	5252	2835

	 13	 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ		 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	 พะเยา	 08	1023	8350

	 14	 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว	 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	 นนทบุรี	 08	0076	8989 
	 	 ชุมชนบ้านไทรใหญ่		

	 15	 กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม	 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	 ยโสธร	 08	8073	4277

	 16	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ	 หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง	กรุงเทพฯ	 0	2280	0180 
	 	 สหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	 	 	 ต่อ	2331-2	

	 17	 สำนักงานเทศบาล		 หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	 กระบี่	 0	7568	7141	 
	 	 ตำบลปลายพระยา	 	 	 ต่อ	112

	 18	 เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง		 หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	 เพชรบุรี	 08	9486	1509

	 19	 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่		 หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	 แพร่	 0	5464	7458-9

	 20	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง	 หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค	 บุรีรัมย์	 0	4463	2101

	 21	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด		 ธุรกิจขนาดใหญ่	 กรุงเทพฯ	 0	2335	4658 
	 	 (มหาชน)	

	 22	 บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จำกัด	(มหาชน)		 ธุรกิจขนาดใหญ่	 กรุงเทพฯ	 0	2739	8000	

	 23	 บริษัท	บาธรูม	ดีไซน์	จำกัด	 ธุรกิจขนาดกลาง	 กรุงเทพฯ	 0	2683	7322-3

	 24	 บริษัท	แปลนครีเอชั่นส์	จำกัด		 ธุรกิจขนาดกลาง	 ตรัง	 0	7528	0200-9	 
	 	 	 	 	 ต่อ	157

	 25	 บริษัท	พรทิพย์	(ภูเก็ต)	จำกัด	 ธุรกิจขนาดย่อม	 ภูเก็ต	 0	7626	1555-6

	 26	 บริษัท	ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด		 ธุรกิจขนาดย่อม	 สุพรรณบุรี	 08	1489	9323 
	 	 จำกัด
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คู่มือตัวอย่างความสำเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(สำนักงาน กปร.)

ผู้จัดพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 
 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
 โทร. 0-2447-8500-6  โทรสาร : 0-2447-8562
 www.rdpb.go.th
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2556
จำนวนพิมพ์ : 3,000 เล่ม
พิมพ์ที่ : สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010 
 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385 

บ้านบางโรง
ชุมชน

        หากการพัฒนาที่เกิดขึ้น    

คำนึงถึงวิถีชุมชนเป็นหลัก
      การพัฒนานั้นก็จะเป็น

                การพัฒนาที่ยั่งยืน

145  X  210  mm 145  X  210  mm
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