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คำนำ 
 ชมุชนบานทาเรือ เปนชมุชนท่ีเขารวมโครงการประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน
งานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ (สำนกังาน กปร.) และหนวยงานภาคีได
รวมกันจัดขึ้นเมื่อป 2552 โดยไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับ
การพจิารณาจดัตัง้เปนศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง สำนกังาน กปร. ในป 2555 
เพื่อเปนแหลงถายทอดและขยายสรางองคความรู ประสบการณการพัฒนา
ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชุมชนหรือหมูบานเปนฐานของการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมที่สำคัญ 
 โดยในเบ้ืองตน สำนักงาน กปร. ไดจัดพิมพเอกสารคูมือตัวอยางความ
สำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ของบานทาเรือ อำเภอทาเรือ จังหวัดนครพนม เพื่อเผยแพรการพัฒนา
ของชุมชนบานทาเรือ ที่สามารถผนวกรวมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ธำรงอัตลักษณของชาวไทอีสานไวไดอยางนาสนใจ สำนักงาน กปร. หวังเปน
อยางย่ิงวาคูมือฯ เลมนี้ จะเปนประโยชนและสรางแรงบันดาลใจใหแกผูนำ
ชุมชนและคนในชุมชนอื่นๆ ไดนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
สรางชุมชนใหเขมแข็งและเปนฐานรากของการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงตอไป  
 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงาน กปร.) 
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 เมือ่ป 2445 มรีาษฎรกลุมหนึง่อพยพมาจากหมูบานนาซอม อ.อำนาจเจริญ 
จ.อุบลราชธานี เนื่องจากมีพื้นที่หมูบานเดิมคับแคบ จึงมีหัวหนากลุมเคลือ่นยาย
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กโิลเมตร เปนพืน้ท่ีเนนิสงูกวาทีเ่ดมิ มีสภาพปา   
เต็งรังบริเวณดานทิศตะวันออก เปนที่ราบลุมมีหนองน้ำเล็ก ๆ มีตนไมใหญ    
ใบหนา ชาวบานเรียกวา “ตนแต” จึงเรียกชื่อหมูบานวา “บานแต” หมูที่ 14   
ต.ทาบอสงคราม อ.ทาอุเทน จ.นครพนม  

ตามรอยประวัติศาสตร ั 
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 ในชวงฤดูฝนมีน้ำมากและ
ไหลเช่ือมโยงกับแมน้ำตาง ๆ เชน 
น้ำอูน น้ำสงคราม และน้ำโขง จะมี
เรือพวงขนาดใหญบรรทุกสินคา  
นานาชนิด โดยเฉพาะ “ของปา”   
มาจอดเทียบฝงทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของหมูบาน เพ่ือมาแลกเปล่ียน
สินคากันทุกป ในราวกลางป 2493 
นายเหล่ียม บินศรี ซ่ึงเปนผูใหญบาน
ในขณะน้ัน ไดประชุมชาวบานและมี
มติตกลงใหมีการเปลี่ยนชื่อหมูบาน
จากเดิมวา “บานแต” เปน “บานทาเรือ”
จนถึงปจจุบัน 

 บานทาเรอื มรีะยะทางหางจาก 
อ.นาหวา ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
พื้นที่สวนใหญเปนท่ีราบลุม มีสภาพ
ปาเปนไมเต็งรัง และปาละเมาะอยู
กระจัดกระจายท่ัวไป ประมาณ 2% 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด   บางพ้ืนที่เปน
ที่ราบสูงประมาณ 10-20 เมตร 
เรียงรายตามลุมแมน้ำทางทิศตะวันตก
เปนแหลงดินเค็ม มีเกลือปนอยู
ประมาณ 50% เปนแหลงดินเค็มท่ีสุด
ของจังหวัดนครพนม 
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ความพอเพียงของชุมชน 
 
 ชาวบานชุมชนบานทาเรือสวนใหญทำนาเปนอาชีพหลัก และผลิต
เครื่องดนตรีพื้นเมืองและทอผาไหม เปนอาชีพเสริม โดยรวมกลุมกันผลิตและ
จำหนายในรูปของวิสาหกิจชุมชน สรางรายไดใหแกชาวบานมีชีวิตความเปนอยู
แบบพอกินพอใช มีการปลูกพืชผักสวนครัวไวเก็บกิน ชวยลดรายจายภายใน
ครัวเรือน นอกจากนั้น ชาวบานยังรวมตัวกันบริหารจัดการขยะและรักษา  
สภาพแวดลอมของชุมชน โดยจัดตั้งเปนเงินกองทุนของชุมชน  
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มีเหตุผล : เหตุดี...ผลดี 
 
 เนื่องจากชาวบานมีภูมิปญญาทองถ่ินที่
สืบทอดกันมาหลายรุน ในดานการผลิต
เคร่ืองดนตรีอีสาน ไดแก แคน โหวด และการ
ทอผาไหม รวมถึงองคความรูทองถ่ินอ่ืนๆ เชน 
หมอเปาตอกระดกู ผูนำทางศาสนา หมอมอดู
ฤกษ-ดูยาม หมอสูตรขวัญ ทำขวัญ ดูแล
ศาลเจาปูประจำหมูบาน และการทำเคร่ืองมือ
จับสัตวน้ำ แห ของ ไซ และลอบ เปนทุน
ทางวัฒนธรรมท่ีนำมาซ่ึงความภาคภูมิใจของ
คนในชุมชน และรูจักนำมาปรับใชพัฒนาให
เกิดประโยชนตอชุมชน โดยมีการจัดทำแผน
ชุมชน เปนแนวทางการพัฒนาและจัดกิจกรรม
ท่ีสรางความสามัคคี สรางประโยชนสาธารณะ 
สรางส่ิงแวดลอม และสวัสดิการตางๆ ใหแก
คนในชุมชน 
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 เมื่อชุมชนรูจักตนเอง และสงเสริมการพัฒนาบนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรมของ
คนไท-อีสาน จึงทำใหมีฐานท่ีแข็งแรง ผูคนไมอพยพยายถิ่นไปทำงานนอกชุมชน 
เพราะสามารถดำเนินชีวิตอยูในชุมชนไดตามอัตภาพ สงผลใหชุมชนมีความ
เขมแข็งในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ศักยภาพของตนเอง เชน ความรู ความสามารถ ความชำนาญ (ทักษะ) 
ชื่อเสียง ประสบการณ ความมั่นคง ความกาวหนา สภาพทางการเงิน การสราง
รายได การใชจาย การออม คุณธรรมและศีลธรรม 
 2. ศักยภาพของครอบครัว เชน วิถีการดำรงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของ
คนในครอบครัว ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน ที่เปนทรัพยสินและหน้ีสิน
ของครัวเรือน รายได  รายจายของครัวเรือน 
 3. พัฒนาตนเอง ใหมีการเรียนรูตอเนื่อง (ใฝเรียนรู) สรางวินัยกับตนเอง 
โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน 
 4. สรางนิสัยที่มีความคิดกาวหนามุงมั่นในเปาหมายชีวิต หมั่นพิจารณา
ความคิด ตัดสินใจแกปญหาเปนระบบ โดยใชความรู  ท่ีรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 
มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และครอบครัว ควบคุมจิตใจใหตนเองประพฤติ
ในส่ิงที่ดีงาม สรางสรรคความเจริญรุงเรือง 
 5. เสริมสรางและฟนฟูความรูและคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เชน 
เขารับการฝกอบรม ฝกทักษะในวิชาการหรือวิชาชีพ หมั่นตรวจสอบและแกไข
ขอบกพรองอยางสม่ำเสมอ มีการตั้งกลุม องคกร หรือกองทุนตาง ๆ และมีการ
บริหารจัดการที่โปรงใส 
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ระดับครอบครัว สวนใหญมีการเก็บออมและ
ทำบัญชีครัวเรือน ระดับชุมชน คนในชุมชนมีความ

สมานสามคัค ีและเอือ้เฟอตอกนั และมคีวามภาคภูมใิจ
ในอัตลักษณของชาวไท-อีสาน เปนภูมิคุมกันส่ิงแรก   

ที่ชวยพยุงความเปนชุมชนไว มีการรวมตัวจัดต้ังเปน  
กลุมอาชีพและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน กลุมปลูกไผ  
ลูกแคนทาเรือ กลุมอนุรักษปาดอนปูตา และกลุมอาสาสมัคร
เรารักในหลวง เปนตน มีภูมิคุมกันดานทรัพยากรโดย
ผสมผสานการรักษาปาชุมชนกับความเช่ือทองถ่ิน กลาวคือ
ปาชุมชนของบานทาเรือ พื้นที่ประมาณ 29 ไร มีศาลเจาปู
ที่ชาวบานเรียกวา “ปูตา” ซึ่งหมายถึงบรรพบุรุษ        

ผูปกปกรกัษาหมูบาน เปนสิง่ยดึเหนีย่วทางจติใจทีช่าวบาน
เชื่อวาทำใหตนอยูดีมีความสุข ทำมาคาขายร่ำรวย 

จึงเคารพนับถือมาต้ังแตกอตั้งหมูบาน ยามใด
ชาวบานเดือดรอน 

 
 

ภูมิคุมกัน : รับมือกั
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ฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาล เจ็บไขไดปวย 
วัวควายลมตายผิดปกติ หรือจะไปคาขายตางถิ่น 
ชาวบานจะต้ังจิตอธิษฐานขอพรใหประสบความสำเร็จ 
และนิยมถวายสัตวสี่เทาหรือสองเทา เชน วัว ควายหมู 
ไก พรอมเหลา 1 ไห ในวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ของทุกป 
ชาวบานจะมาทำบุญเลีย้งปูตา โดยผูดแูลศาลปูตาจะนำเงิน
ที่เรี่ยไรจากชาวบานครอบครัวละ 10 บาท พรอมเทียนคู 
ดอกไม หญาคา (ชาวบานเช่ือกันวาเปนอาหารสำหรับวัว
ควาย) ถวายแกปูตา นอกจากน้ัน ชาวบานทาเรือใชกุศโลบาย
ในการรักษาปาดอนปูตา โดยปลูกฝงความเชื่อกันมาชา
นานวา ปาดอนปูตาเปนปาศักด์ิสิทธ์ิ ผูใดบุกรุกหรือเขาไป
ตัดไม แมจะเปนไมเล็กๆ เพ่ือใชทำฟน ผูนั้นจะมี
อันตราย ทำใหชุมชนบานทาเรือสามารถรักษา
สภาพของปาดอนปูตามาไดจนถึงปจจุบัน 
 
 
 

บความเปลี่ยนแปลง 
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คนหาใชความรูอยูกับธรรมะ 
 
 มีศูนยเรียนรูชุมชนและขอมูลหมูบาน ขอมูล 
จปฐ./กชช. 2ค ขอมูลอ่ืน ๆ มีการใชประโยชนจาก
ขอมูลหมูบานและแผนชุมชน การเรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำมาปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรมของ 
ชุมชนมีการจัดกิจกรรมในชุมชนอยางตอเน่ือง เชน 
การปฏิบัติศาสนกิจ งานบุญประเพณี ตลอดจนการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเขาไปในโรงเรียน มีบุคคล 
ผู เฒาผูแกที่มีคุณธรรมและนายกยองซ่ึงเปน
แบบอยางใหคนในชุมชน มีกิจกรรมสงเสริมการ
ลด ละ เลิก อบายมุข 
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แหลงสืบทอดความรูวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
 วัดศรีโพธิ์ชัย วัดแหงแรกท่ีชาวบานทาเรือรวมแรงรวมใจสรางขึ้นมา   
เพ่ือเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบานหลังการกอต้ังหมูบาน วัดแหงนี้เปนสถานท่ี
จัดแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณีตาง ๆ และเปนแหลงถายทอดภูมิปญญา 
วัฒนธรรมทองถ่ิน ใหคนรุนหลังไดศึกษาและสืบสานตอ นอกจากโบสถ ศาลา
การเปรียญ ซึ่งใชทำกิจของสงฆ งานบุญ งานทาน ที่ประชุมของชาวบานแลว 
ภายในวัดยังเปนที่ตั้งของศูนยหัตถกรรมผาไหมบานทาเรือ ชาวบานทาเรือรูจัก
การทอผา เพ่ือใชในชีวิตประจำวันมาต้ังแตรุนปู ยา ตา ยาย และถายทอดภูมิปญญา
ในการมัดลาย ยอมสี และการทอผา ใหลูกหลานผูหญิงในชุมชนไดสืบทอดตอไป 
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 หนองเรือ แหลงน้ำที่เปนสัญลักษณของบานทาเรือ พื้นท่ีเก็บกักน้ำ
ประมาณ 50 ไร ชวยหลอเลี้ยงใหชาวบานมีน้ำใชตลอดป แมแทบทุกครัวเรือน
จะยึดอาชีพการทำเครื่องดนตรีพื้นบาน แตชาวบานยังคงวิถีชีวิต ทำนา      
ปลูกผัก เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย แบบชาวชนบทอีสานทั่วไป หลังเสร็จส้ินจาก    
การทำนา ประมาณเดือนธันวาคมของทุกป ชาวบานจะเริ่มปลูกพืชผักสวนครัว 

ในพ้ืนท่ีรอบๆ หนองเรือตามท่ีไดรับจัดสรร
จากคณะกรรมการหมูบาน โดยเฉพาะ 
“แตงราน” ทุกครอบครัวจะตองปลูก  
เพ่ือนำผลผลติท่ีเก็บเก่ียวไดไปรวมทำบุญ
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วัดศรีโพธ์ิชัยในงานบุญสวนแตง 
 หวยกอก เปนเวิ้งน้ำผืนใหญพื้นที่ประมาณ 100 ไร เปนแหลงหาอยู 
หากินที่ชาวบานจะออกพายเรือเก็บผัก ดักนก ตกปลา อยูทามกลางบัวแดงที่
บานสะพรั่ง ในหวยกอกจะมีพืชน้ำที่ชาวบานเรียกวา “ผักอีรวย” แผขยาย     
กิ่งกานเปนแผนกวางคลายสาหรายอยูใตผิวน้ำ บางคร้ังอาจเห็นควายดำน้ำ        
ลงไปกิน 
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 การทำเครือ่งดนตรพีืน้เมอืงอสีาน บานทาเรอื เปนแหลงผลติเคร่ืองดนตรี
พื้นบานอีสานที่ใหญที่สุดในประเทศไทย เมื่อเดินทางเขาเขตบานทาเรือ        
จะไดยินเสียงแคน พิณ โหวด หรือโปงลาง ดังเปนระยะ ๆ มาจากบานหลังโนน
บาง หลังนี้บาง เพราะชาวบานตางปรับแตงเทียบเสียงเครื่องดนตรีที่ตนเอง 
ผลิตใหไดตามมาตรฐาน แตละคุม แตละบานที่ผานเขาไปนั้นจะมองเห็นผูใหญ 
คนแก และแมแตเด็ก ทั้งผูชายและผูหญิง นั่งผลิตเคร่ืองดนตรีอยูหนาบานบาง 
ในบานบาง ชาวบานเหลานี้ลวนเปนผูที่มีอัธยาศัยไมตรี จะเอยปากทักทาย   
พูดคุยกับผูมาเยือนดวยความเปนกันเอง บอยคร้ังที่ชาวบานจะเลนเคร่ืองดนตรี
อยางไพเราะเสนาะหู ใหฟงดวยความเต็มใจ 

 
ปาชุมชน อยูในพ้ืนท่ีติดกับ

ปาดอนปูตา ชาวบานใชปาชุมชน
เปนพื้นที่ปลูกไผแคนหรือไผเล็กสำหรับ

ทำแคน โหวด เพื่อลดการซ้ือวัตถุดิบจากนอก
พื้นที่ โดยนำพันธุไผแคนมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงตอไปจะทำให
ชาวบานทาเรือมีวัตถุดิบในการผลิต

เ ค รื่ อ ง ดนตรี พื้ นบ า นอย า ง
เพียงพอ 
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หลายคุมในชุมชน

บานทาเรือ  จะมีจุดสาธิตการ
ทำเคร่ืองดนตรีพ้ืนบานใหผูมาเยือน

แวะเขาไปชมไดตามความสนใจ เชน 
คุมวังแคน จุดสาธิตการทำแคน พิณ 
โหวด ผาไหม สวรรคการดนตรี สถานท่ี
ผลติ ซอม และจำหนายเครือ่งดนตรี

พื้นบาน แคน พิณ โหวด 
โปงลาง และของท่ีระลึก 
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ตรี

  ื

รี
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 การทอผาไหม เมือ่ป 2518 ชาวบานทาเรอืไดจดัตัง้กลุมทอผาไหมศลิปาชพี
บานทาเรือ โดยเปนศูนยศิลปาชีพแหงแรกของประเทศ ในโครงการมูลนิธิ     
สงเสริมศิลปาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์      
พระบรมราชินีนาถ ทำใหไดรับการสนับสนุน สงเสริมการทอผาไหมมาอยาง
ตอเนื่อง ผาไหมบานทาเรือจึงเปนที่ตองการของตลาด นอกจากจะทอผาไหม
เพื่อจำหนายแลว สมาชิกของศูนยฯ ยังทอผาไหมสงเขาประกวด และไดรับ
รางวัลในระดับตางๆ ระหวางป 2535-2549 มากกวา 200 รางวัล เนื่องจากมี
ความละเอียด มีลวดลายงดงามและยังคงรักษาลวดลายเกาไวไดอยางดี เชน 
ลายนาคนอย ลายตาหมากนัด (ลายสับปะรด) ลายกุญแจนอย ลายตุม ลายขอ 
และมีคุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว  
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โรงเรียนหมอแคน 
 
 ชาวบานทาเรือ ยินดีถายทอดภูมิปญญาการทอผาใหกับผูมาเยือนทุกคน 
แมจะมีเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง หรือจะมากินนอนเรียนรูอยางเขมขนนานเทาที่   
ผูศึกษาตองการ โรงเรียนหมอแคน ภูมิปญญาดนตรีพื้นบาน ที่ชาวบานทาเรือ
ตั้งใจที่จะรักษาและถายทอดใหกับผูรักษดนตรีทุกคน สำหรับผูมาเยือนไมวาจะ
เปนเด็กหรือผูใหญ คนในหมูบานหรือคนตางพื้นท่ี คนไทยหรือคนตางชาติ      
ถาตองการเรียนรูลายเพลงการเปาแคน ดีดพิณ รองหมอลำหรือเลนเครื่องดนตรี
พื้นบานอื่นๆ ที่นี่มีครูพรอมจะใหทั้งความรูและความสนุกสนาน สลับสับเปลี่ยน 
กันมาสอนตามวันเวลาที่นัดหมายทุกวัน 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นางคอสหมะ  แลแมแน
นายแสนหมั้น  อินทรไชยา
นายสมพงษ  พรผล
นายสุพจน  โคมณี
ชุมชนบานดอกบัว
ชุมชนบางรักนอย
ชุมชนบานทาเรือ
ชุมชนบานบางโรง
นางเปรียวจันทร  ตะตนยาง
นายจันทรที  ประทุมภา
นายสำรอง  แตงพลับ
นายประพันธ  ศรีสุวรรณ
กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ
กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน
บานไทรใหญ
กลุมขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา
เรอืนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
โรงพยาบาลหนองมวงไข
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง
บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด
บริษัท แปลนครีเอชั่นส จำกัด
บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด
บริษัท ซองเดอรไทยออรกานิคฟูด จำกัด

ประชาชนในพื้นที่หางไกล
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชมุชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
เกษตรกรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง

หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดยอม
ธุรกิจขนาดยอม

นราธิวาส
อุดรธานี
พังงา
นครสวรรค
พะเยา
นนทบุรี
นครพนม
ภูเก็ต
เชียงราย
นครราชสีมา
เพชรบุรี
แพร
พะเยา
นนทบุรี

ยโสธร
กรุงเทพฯ

กระบี่
เพชรบุรี
แพร
บุรีรัมย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ตรัง
ภูเก็ต
สุพรรณบุรี

08 9295 1198
08 6167 8524
08 9593 8193
08 1041 0911
08 9430 4286
08 1316 0805
08 8335 5819
0 7626 0090
08 1706 9687
08 9948 4737
08 9076 4325
08 5252 2835
08 1023 8350
08 0076 8989

08 8073 4277
0 2280 0180 ตอ 2331-2

0 7568 7141 ตอ 112
08 9486 1509
0 5464 7458-9
0 4463 2101
0 2335 4658
0 2739 8000
0 2683 7322-3
0 7528 0200-9 ตอ 157
0 7626 1555-6
08 1489 9323

ลำดับ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงาน กปร. ประเภท จังหวัด โทรศัพท



สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท 0-2447-8500-6
http://www.rdpb.go.th
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