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ตราสัญลักษณ
โครงการความรวมมือลาว-ไทย

ครบรอบ ๒๕ ป  ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว



ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงร่างโครงการ 
ทีค่วรพจิารณาดำาเนนิการ ในศนูยพ์ฒันาและบรกิารดา้นการเกษตรหว้ยซอน-หว้ยขัว้ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว





สาร
๒๕ ป ผานพนไปอยางรวดเร็ว นับเนื่องจากวันแรกที่ไดทํางานรวมกับทีมงานฝายลาว ออกเดินทางจาก

เวียงจันทนไปหลัก ๒๒ เพื่อกําหนดที่จัดตั้งศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว ทีมฝายไทย

และทีมฝายลาวทํางานกันอยางรวดเร็วเพราะเปนโครงการที่ประมุขของทั้งสองประเทศเห็นพองตองกันใหเกิดขึ้น 

หลงัจากกาํหนดพื้นที่ไดแลวกว็างแผนการใชที่ดนิเพื่อกาํหนดกจิกรรมดานการเกษตรและอื่น ๆ  ตลอดจนการกอสราง

อาคารที่จาํเปนในระยะแรกกอน เราทาํงานกนัอยางเรงรบีเพื่อใหทนัวนัเสดจ็ฯ มาเยอืนโครงการของพระบาทสมเดจ็

พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร แลวทกุอยางกเ็สรจ็ทนังานพอดแีละมคีวามพรอมในการตอนรบั

ประมขุของทั้งสองประเทศ คอื ทานประธานประเทศหนฮูกั พมูสะหวนั และพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร นาเสยีดายที่ทานประธานไกสอน  พมวหิาน ผูกราบบงัคมทลูขอโครงการจากพระบาทสมเดจ็

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไมอยูทันไดเห็นความสําเร็จของโครงการเพราะจากเราไปกอน 

พอทุกอยางเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ทั้งฝายลาว-ฝายไทย ก็นึกขึ้นไดวายังไมมีการลงนามขอตกลงอะไรกันเลยและ

ตางเหน็พองตองกนัวาทาํเปนพธิทีี่เรยีบงาย จงึมกีารลงนามระหวางรฐับาลลาวโดยทานสมสวาด เลงสะหวดั ขณะนั้น

ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและตัวผมเองในฐานะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

เปนการแสดงออกถงึความสนทิสนมใกลชดิผูกพนักนัระหวางรฐับาลลาวกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิไทย

โครงการหลกั ๒๒ เรยีกสั้น ๆ  วาเชนนั้น กถ็อืเปนโครงการแรกในตางประเทศและเปนโครงการเดยีวที่พระบาท

สมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรดวยพระองคเอง ทรงใสพระทยั

เหมือนกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในประเทศไทย กอนเสด็จฯ หนึ่งวัน ตอนกลางคืนสัก ๓ ทุมกวา 

เจาหนาที่สวนหนาจากสํานักพระราชวังนําขอความดวนจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร แจงผมวา จากคาํรายงานและขอมูลที่ทมีเรากราบบงัคมทูลไปนั้น มจีดุหนึ่งสถานที่คลาดเคลื่อนไมตรง

กับขอเท็จจริง ทีมงานตกใจมากเพราะตรวจสอบละเอียดแลวใช GPS วัดแลวผิดไดอยางไร เชาตรูเรารีบเดินทาง

ไปตรวจสอบอกีท ีปรากฏเปนจรงิตามพระราชกระแสรบัสั่งมาคลาดเคลื่อนไป ๕๐ เมตร แสดงวาพระองคทรงงาน

อยางละเอยีดถี่ถวนจรงิ ๆ วนัเสดจ็ฯ ถงึลาวพวกเราตั้งแถวรอรบัเสดจ็ดวย พอเสดจ็ฯ มาถงึทรงหยดุหนาพวกเรา

แลวรบัสั่งวา เปนอยางไรผดิจรงิ ๆ  ใชหรอืเปลา พวกเราก ็ยิ้มแหย ๆ  ทกุคนรบัผดิโดยไมมขีอแกตวัใด ๆ  เลย เมื่อเสดจ็ฯ 

ถงึโครงการทรงชี้จดุที่เราวดัผดิพลาดอยางแมนยาํ ทั้ง ๆ ที่ไมเคยเสดจ็ฯ มาที่โครงการนี้มากอนเลย แสดงถงึความ



ใสพระทัยในทุกเรื่องที่ทรงทํา ภาพวันเสด็จฯ มาทรงเยี่ยมโครงการหลัก ๒๒ ที่ผมไมเคยลืมชั่วชีวิตเลยคือ 

ภาพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระดําเนินใกลชิดกับทานหนูฮัก 

และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงจูงมือภริยาทานหนูฮัก ทอดพระเนตรโครงการเปนภาพที่ประทับใจ

ผูคนทั้งลาว-ไทยเปนอยางยิ่ง ในคนืนั้น มกีารจดัถวายเลี้ยงผมอยูกบัเพื่อน ๆ  โตะหนึ่งในงาน ทานสมสวาด รฐัมนตรี

ตางประเทศ มาตามผมแจงวาทานประธานประเทศหนูฮักเรียกใหไปหา ขณะนั้นทานนั่งอยูกับพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ผมไดคกุเขาเฝาระหวางทานหนูฮกักบัพระบาทสมเดจ็พระมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พอกราบเสร็จก็ไดยินทานหนูฮักทูลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วา ดร.สเุมธนี่ทาํงานดมีากชวยเหลอืคนลาวและคนลาวรูจกัด ีอยากขอพระราชทาน

ดร.สุเมธโอนสัญชาติเปนลาวไดไหม? พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงพระสรวลไมรบัสั่งวากระไร ผมกเ็ลยยงัเปนคนไทยอยูตอไปแตกม็คีวามสขุทกุครั้งที่ไปทาํงานในเมอืงลาว โครงการ

หลัก ๒๒ เปนโครงการแรกที่เปนสัญลักษณความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางประมุขของทั้งสองประเทศ 

นาเสียดายเพียงแตทานไกสอนไมมีโอกาสไดเห็นโครงการที่ทานปรารถนาเพราะจากพวกเราไปกอน หลังจากนั้น 

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดพระราชทานโครงการที่หนองเตา

แขวงสะหวนันะเขต ตามคาํขอของทานทองลนุ สสิลุดิ ขณะดาํรงตาํแหนงรฐัมนตรตีางประเทศ ซึ่งขณะนี้ทานได

ดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรแีลว

โครงการตาง ๆ นี้ บัดนี้ไดเริ่มกอประโยชนเปนแหลงฝกอบรมและเปนตนแบบใหเจาหนาที่ของลาว

และประชาชนไดมาหาความรูความชํานาญในเรื่องการพัฒนา โดยเฉพาะดานการเกษตร เพื่อนําเอาไปขยายผล

ไดตลอดไปอยางยั่งยืนไมรูจบ เพื่อสรางประโยชนสุขใหแกสองแผนดิน ลาว ไทย ตลอดชั่วกาลนานและเปน

สกัขพียานแหงความสมัพนัธอนัแนบแนนระหวางรฐับาลลาวและสถาบนัพระมหากษตัรยิไทย 

  

  สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ

  กรรมการและเลขาธกิารมูลนธิชิยัพฒันา  กรรมการและเลขาธกิารมูลนธิชิยัพฒันา



เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๙  มิถุนายน ๒๕๓๕ 

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สปป.ลาว  ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตามคำากราบบังคมทูลเชิญ

ของ นายไกสอน  พมวิหาน  ประธานประเทศ สปป.ลาว ในขณะนั้น และเสด็จฯ ไปเขตทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว



สาร
ปพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงสืบสานรักษา และตอยอด

โครงการตาง ๆ จากพระบรมราชชนกในยามท่ีเกิดภาวะวิกฤติ ผูคนประสบความเดือดรอนไมวาดวยภัยธรรมชาติ
หรือภัยพิบัติอื่นใด จะทรงหวงใยพสกนิกรทุกหมู เหลาพระราชทานกําลังใจและสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข
ดวยพระเมตตาพระราชทานความชวยเหลือโดยไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา อีกทั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ณ ศูนยพัฒนาและ
บริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว สปป.ลาว เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานความชวยเหลือ จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตนแบบการพัฒนาชนบทแก
สปป.ลาว ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๓๗  ตามที่ นายไกสอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศ สปป.ลาว ไดกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน ดําเนินงานในลักษณะคลายคลึงกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยนําแนวพระราชดําริที่ทําการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาดานเกษตรกรรมในประเทศไทยแลว
ประสบความสําเร็จ ไปถายทอดแกนักวิชาการของ สปป.ลาว ขยายผลไปสูเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความสุข โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ภูมิประเทศ และวิถีชีวิตของประชาชนเปนสําคัญ

หวงระยะเวลาหนึ่ง ที่ผมปฏิบัติหนาที่ดูแลประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานศูนยพัฒนาและบริการ
ดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว สปป.ลาว เปนไปตามแนวพระราชดําริ ซึ่งมีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน ๙ หมูบาน
เปนกลุมเปาหมาย และจากความรวมมือของคณะทํางานฝายไทย-ลาว ไดขยายผลไปยังแขวงตาง ๆ โดยการ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรใหกับเจาหนาที่แผนกกสิกรรมและปาไมใหไดรับความรู พรอมทั้งนําองคความรู
และเทคโนโลยีของงานพัฒนาเหลานั้น เชน งานชลประทาน งานพัฒนาที่ดิน งานวิชาการเกษตร งานปศุสัตว 
และงานประมง ไปถายทอดและสงเสริมแกเกษตรกรชาวลาวใหดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพ 

ในปที่ ๒๕ ของศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว สปป.ลาว นี้ จากความรวมมือ
ของหนวยงานทีเ่กีย่วของทกุฝายบงัเกดิผลสาํเรจ็อยางเปนรปูธรรม ชวยยกระดบัคณุภาพชวีติของเกษตรกรทีย่ากจน
ใหดําเนินชีวิตอยางมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได อันเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ ความสัมพันธ
ของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดําเนินไปอยางราบรื่นใกลชิดดั่งบานพี่เมืองนอง
โดยมีปจจัยเกื้อกูลกัน ทําใหมิตรภาพระหวางประเทศสองฝงโขงยั่งยืนสืบตอไป

  ดนุชา  สินธวานนท

  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



สาร
ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว (หลัก ๒๒) เปนศูนยหนึ่งที่สรางขึ้น ซึ่งถือวาเปน

เนื้อในจติใจของสองประมขุรฐัแหงสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรไทย เมื่อเดอืนเมษายน

ป ๒๕๓๗  มสีถานที่ตั้งอยูบานนายาง  เมอืงนาทรายทอง  นครหลวงเวยีงจนัทน ศูนยดงักลาวไดเปนสญัลกัษณ

แหงการรวมมือทางดานวิชาการเกี่ยวกับงานดานกสิกรรม ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางสายสัมพันธและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในฐานะบานใกลเรือนเคียงที่มีมาตั้งแตเนิ่นนานนั้น ใหเกิดดอกออกผล

ยิ่งๆ ขึ้น เปนตน เชน ดานกสกิรรม ไดนาํเอาบทเรยีนผลสาํเรจ็ตวัจรงิแหงการพฒันาดานกสกิรรมของราชอาณาจกัรไทย 

มาสาธติถายทอดเปนความรูดานทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิหนกัวชิาการ ชาวกสกิร ผูประกอบการ และนกัเรยีน-นกัศกึษา 

ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

 ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปที่ผานมา (๒๕๓๗-๒๕๖๒) โดยไดอางถงึหนาที่ภารกจิและบทบาทในการกอตั้ง

ศูนยแลว เหน็ไดวามกีารพฒันาไปในทางที่ดตีลอดมา ทั้งทางดานปรมิาณและคณุภาพ  ทางศูนยไดรวบรวมขยาย

แนวพันธุพืชและแนวพันธุสัตว เปนแนวพันธุที่ดี เพื่อดําเนินการขยายผลผลิต จัดฝกอบรมถายทอดความรู

อยูภายในศูนย ตามหมูบาน ตามเมืองบริเวณรอบขางเขตนครหลวงเวียงจันทน และขยายผลสูแขวงตาง ๆ 

ในขอบเขตทั่วประเทศ ทาํใหพวกเขาไดมคีวามรู มบีทเรยีนการปลกูการเลี้ยงแบบใหม ที่สามารถนาํไปเปนแนวปฏบิตัิ

ในเขตความรบัผดิชอบและทองถิ่นของตนใหเกดิผลอยางเปนรปูธรรม และสรางใหมงีานทาํเปนการสรางอาชพีที่มั่นคง

และสรางรายรบัที่แนนอน ทาํใหชวีติความเปนอยูของพวกเขานบัวนัยิ่งดขีึ้น  หลายครอบครวัไดกลายเปนครอบครวั

ตัวแบบในการปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว การประมง และการบํารุงปรับปรุงดิน และกําลังขยายผลออกสูชาวกสิกร

ดวยกนัใหกวางออกไปเรื่อย ๆ  ผลสาํเรจ็ที่นาสรรเสรญิเหลานี้ ถอืไดวาถกูตองและสอดคลองกบันโยบายของรฐับาลลาว

โดยรวม โดยเฉพาะยุทธศาสตรการพัฒนางานดานกสิกรรมของกระทรวงกสิกรรมและปาไม ซึ่งไดเขารวมถือวา

เปนสิ่งสําคัญที่มีแผนการพัฒนาชนบทและลบลางความทุกขยาก อันนี้ถือวาเปนผลงานอันโดดเดน จาก

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการไทยที่ได

ทุมเทหยาดเหงื่อแรงกายและสตปิญญา เพื่อถายทอดความรูความสามารถของตน ทั้งสมอง วสัดอุปุกรณที่จาํเปน

หลายอยาง เพื่อนาํมาสงเสรมิใหการทาํงานดงักลาว ใหมกีารพฒันาไดอยางตอเนื่อง



 ฉะนั้น ผลสาํเรจ็ที่ยากตอการไดมาขางตนนั้น กระทรวง และแผนกกสกิรรมและปาไมของสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ไดมคีวามปตยินิดเีปนอยางมากตอโครงการดงักลาว ซึ่งถอืไดวาเปนสญัญาแหงการ

รวมมือลาว-ไทย และไทย-ลาว เปนตัวแบบในการพัฒนาดานกสิกรรม รวมถึงการฝกบุคลากรและใชทรัพยากร

ที่มอียูในชนบทใหมคีวามยั่งยนื

 ดงันั้น เนื่องในโอกาสครบรอบวนักอตั้งศนูยพฒันาและบรกิารดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว ครบรอบ  

๒๕ ป ที่มีความหมายสําคัญนี้ ขาพเจาขอแสดงความนับถือยกยองดวยความจริงใจ ตอผลงานทั้งหลายที่กลาว

มานั้น ขออวยพรใหสายสัมพันธมิตรภาพและการรวมมือฐานะบานพี่เมืองนอง บานใกลเรือนเคียง ลาว-ไทย 

และไทย-ลาว จงยั่งยนืตลอดไป

  ดร.เลยีน ทแีกว

  รฐัมนตรกีระทรวงกสกิรรมและปาไม สปป.ลาว
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ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีมาอยางตอเนื่องยาวนาน

และคว ามสั มพั นธ  ยิ่ ง แน  นแฟ  นขึ้ น  หลั ง จ ากที่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนิน

เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่

๑๕ - ๒๒ มนีาคม ๒๕๓๓ ตามคาํกราบบงัคมทลูเชญิ

ของรฐับาลลาว ในการเสดจ็พระราชดาํเนนิเยือนครั้งนั้น

มีผลทําใหความสัมพันธของทั้งสองประเทศดียิ่งขึ้น

สงผลใหมีการติดตอสัมพันธกัน โดยผู นําประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมาเยือน

ประเทศไทยอยางตอเนือ่งนบัแตป พ.ศ. ๒๕๓๓ นายไกสอน  

พมวิหาน อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และนายพนู สปีะเสดิ อดตีรองนายกรฐัมนตรี 

และรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย

(๑)ประวัติการณ เหตุการณที่มีคาควรบันทึกหรือจดจําไว

๑๓
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เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๕ นายไกสอน  

พมวิหาน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเดินทาง

มาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะพระราชอาคนัตกุะของพระบาท

สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรม

ราชชนนีพันปหลวง

ในการมาเยือนครั้งนี้ นายไกสอน  พมวิหาน ประธานประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายกรัฐมนตรี พรอม

คณะผูบริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได

มีโอกาสไปเย่ียมชมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

๑๔
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บอกเลา : ความสัมพันธสองแผนดิน 
จากคําบอกเลาถึงความสัมพันธสองแผนดินและความเปนมาของโครงการศูนยพัฒนา

และบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จาก

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (หัวหนาคณะเจาหนาท่ีฝายไทยในขณะน้ัน) 

ในหนังสือ “ขาแผนดินสอนลูก” ความวา

“เมือ่ลาวเปลีย่นแปลงการปกครองใหม ๆ  นัน้ ตองยอมรบัวาพวกเรารูจกัช่ือทานไกสอน

ในฐานะประมุขของประเทศที่แข็งกราว ลึกลับ ไมคอยมีใครไดพบเห็นทานบอยนัก 

เวลาผานไป สมัพนัธภาพระหวางประเทศทัง้สองนัน้กค็อย ๆ  พฒันาตวัเองมาเร่ือย ๆ  จน

บัดนี้อาจจะกลาวไดวากลับสูสภาพบานพี่เมืองนองอยางเชนในอดีตกาลแลว และยิ่งมีการเสด็จ

ประพาสของเจานายฝายไทยอยางสมํา่เสมอ กย็ิง่ทาํใหความใกลชดิมมีากขึน้อยางไมเคยมมีากอน

พอเองไมเคยคิดวาจะไดพบปะทานไกสอนมากอนเลยในชีวิต แตโอกาสก็มีมา เมื่อทาน

ไกสอนไดมาเยือนไทยอยางเปนทางการและไดเขาเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพอไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตอนรับและบรรยายสรุป

ใหทานไกสอนและคณะไดฟง

เมือ่วนัที ่๖ - ๑๑ มกราคม 
๒๕๓๕ นายไกสอน พมวิหาน
ประธานประเทศ สปป.ลาว และ
ภรยิา ไดเคยเยอืนไทยอยางเปน
ทางการ ในฐานะราชอาคนัตกุะ
ในพระบาทสมเด็จพระมหา
ภู มิ พลอดุ ลย เดชมหาราช 
บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง

๑๖
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ตอนเชาวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๕ เมื่อขบวนรถมาถึงบริเวณ

หนาศาลาอเนกประสงค บุคคลที่พอกําลังจะใหการตอนรับก็ลงจากรถ 

ไดรับทราบกอนแลววาตาทานไมดจีงึมคีนชวยพยงุ พอไดเขาไปแสดงความ

เคารพและสมัผสัมอื สิง่แรกทีรู่สกึคอืชายชราทีใ่จด ีแตมบีางสิง่บางอยาง

ทําใหพอรูสึกวาเปนผูที่ซอนความแข็งแกรงไวในตัว

ขณะที่พอบรรยายใหทานฟง พอเห็นวาทานฟงอยางมีสมาธิ 

สนใจอยางเต็มที่ และจะถามขอของใจแทรกเปนระยะ แสดงวาติดตาม

สิ่งที่พอพูดอยางใกลชิด และหลังจากบรรยายก็ไดเชิญทานมาดูแผนที่ 

และหุนจําลองของพื้นที่โครงการ ทานถามคําถามอยางมากมาย แตละ

จุดที่ไดแวะเยี่ยมชม ทานไกสอนจะดูงานอยางสนใจยิ่ง และปญหาใด

นาสนใจมักจะเรียกขาราชการชั้นผูใหญของลาวเขามาดู ตลอดระยะ

เวลา ๒ ชั่วโมงกวา ไมมีจังหวะใดเลยที่ทานแสดงอาการเหนื่อย

หรือเบื่อหนาย สนใจในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องนํ้า เรื่องพืช และการ

๑๘



òõ »‚
ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃËŒÇÂ«Í¹-ËŒÇÂ«ÑéÇ Ê»».ÅÒÇ

บริหาร ถึงแมสังขารจะไมแข็งแรงนักและสายตาไมดี แตก็ไปดูงานทุกจุด

ท่ีเราเตรียมไว แตละจุดจะอยูนานปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ฝายไทยและ

ฝายลาวตลอดเวลา จนครบกําหนดเวลาจึงไดกลับที่พัก

หลังจากนั้นพอก็ไมไดพบปะทานอีก แตก็ไดทราบขาวคราววา

ทานไกสอนเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตรอยางใกลชิด และไดกราบบังคมทูลปรึกษาหารือเรื่อง

การพัฒนาประเทศหลายเรื่องราวดวยกัน และแวว ๆ มาในตอนนั้น

วาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มีพระราชกระแสรับส่ังวาจะสงพอไปชวยประเทศลาวพัฒนา แตก็ยังไมมีคําสั่ง

ทางการแตประการใด

ระยะเวลาผานไป ทานไกสอนก็เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มีวันหนึ่งพอและคณะเดินทางไปเวียงจันทน เพื่อปฏิบัติงาน

โครงการโรงเรียนเด็กกําพรา หลัก ๖๗ ซึ่งเปนโครงการในสมเด็จพระกนิษฐา

ธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีขณะทีป่ระชมุ

อยูกับปลัดกระทรวงภายในอยู ก็มีเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศของลาว

มากระซิบแจงวาทานไกสอนอยากจะขอสนทนาดวย จะรังเกียจหรือไม เพราะ

ตองเดินทางไปพบทานทีป่ากเซ เนือ่งจากทานไปรกัษาตวัโดยแพทยแผนโบราณ

อยูที่นั่น พอก็ตอบตกลงทันที และปรับแผนกลับเมืองไทยทางชองเม็ก
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เชาวันรุงข้ึน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๕ พอและคณะ ประกอบดวย คุณพิมลศักดิ์  

สุวรรณทัต ซึ่งเปนผูชวยเลขาธิการ กปร. อยูในขณะนั้น คุณศุภฤกษ  โพธิ์ทอง เจาหนาที่ กปร. 

และคณุทรงศกัดิ ์ ทวเีจรญิ เจาหนาทีจ่ากกรมชลประทาน กน็ัง่เครือ่งบนิสายภายในประเทศของ

ลาวไปสะหวันนะเขต โดยมีทานเจืองซึ่งเปนเลขาฯ ทานไกสอนเปนผูนําไป

ทานไดเอยถึงการไปเยือนประเทศไทยและความประทับใจท่ีมีตอพระบาทสมเด็จ

พระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในเรือ่งตาง ๆ  โดยเฉพาะท่ีพระราชทานแพทย

มารักษาตาทานไกสอน

ทานเลาใหฟงวา ทานไกสอนประทับใจสิ่งที่ทานไดพบไดเห็นในศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยฮองไครเปนอยางมาก อยากจะนําประสบการณตามโครงการพระราชดําริมาใชในลาว 

และไดกลาววาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงแนะนําเรื่องหญาแฝก ตอนนี้ก็ไดแจงเจาหนาที่ไปปรึกษาหารือกันแลว ตอจากนั้น

ก็ปรากฏวาอยากขอพระราชทานพระเมตตามาแนะนําลาว และอยากไดศูนยอยางที่เห็นมา

จัดตั้งในลาวจะทําอยางไรดี พอก็เลยแนะนําวาในเร่ืองน้ีควรจะขอพระราชทานโดยตรง 

คิดวาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คงเต็มพระทัย
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จะชวยลาวแน ๆ  เพราะไดเคยมพีระราชกระแสรับสัง่

กับพอวา ประเทศไหนยากลําบากเราควรชวยเขา 

โดยเฉพาะเพื่อนบาน เพราะถาทุกประเทศมีฐานะ

เทาเทยีมกันกินดอียูดแีลวกจ็ะอยูรวมกนัอยางผาสกุ 

ประเทศของเราเจริญแลว สบายแลว ก็ตองไปชวย

ประเทศอื่นเขาบาง

ทานไกสอนไดพูดคุยถึงอนาคตของลาวเอง

ดวยความเปนหวง อยากจะใหลาวรักษาวัฒนธรรม 

คุณงามความดีไว ผูแทนราษฎรก็ตองเปนแบบอยาง 

ตองอุทิศตัวเองดูแลทุกขสุขราษฎรอยางใกลชิด และ

คาํนงึถงึความเปลีย่นแปลงของโลก ของวชิาการตาง ๆ  ขอใหพอสงหนงัสอืเกีย่วกบัเศรษฐกจิการเงนิ

การคลงัและการคามาใหอานเพิม่พนูความรูบาง ซึง่พอก็ไดจดัสงผานสถานทูตในระยะเวลาตอมา
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หลังจากนั้นไมนานนัก ทานไกสอนก็มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานความชวยเหลือในการ

จัดตั้งศูนยการเกษตรที่ลาว ซึ่งเปนหนังสือที่เขียนไดดีมาก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหพอเขาไปชวยเหลือลาวตามที่

ทานไกสอนขอมา

ระยะเวลาถัดมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาวอีกครั้งหนึ่ง พอก็มีโอกาสไดตามเสด็จดวย วันที่

ทางการไดจัดหมายกําหนดการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงพบทานประธานไกสอนนั้น พวกตามเสด็จไดถูกนําไปรออีกหองหนึ่ง 

เมื่อการพบปะสนทนาเสร็จสิ้นลง พวกเราก็ออกมารอที่ลานหนาของหอคํา สมเด็จพระกนิษฐา

ธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ ออกเมือ่ทอดพระเนตร

เห็นพอก็รับสั่งวาทานประธานตามหาพอ ใหไปสวัสดีทานเสีย พอก็เลยเดินออมเขาไป เผอิญ

ทานไกสอนเดินออกมาที่ประตูพอดี มีคนพยุงออกมา พอก็เขาไปไหวทาน ทานจับมือดึงพอ

เขาไปกอดแขนไว และกลาววาดีใจที่มาและไดพบกันอีก ขอฝากเรื่องที่จะชวยเหลือลาวกับพอ

ดวยนะพอไมนกึวาจะเปนการจบัมอืและสัง่เสยีกันเปนครัง้สดุทาย เพราะถัดมาอกีไมนานกไ็ดขาว

ทานสิ้นเสียแลว”
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คําแปล

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนถาวร

กราบบังคมทูลใตฝาละอองธุลีพระบาท 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช แหงราชอาณาจักรไทย

ดวยเจตนาอันแนวแนของทั้งสองฝายในการที่จะสงเสริมสัมพันธภาพฉันบานพี่เมืองนองที่ใกลชิด

สนิทสนมระหวาง ลาว-ไทย ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เพื่อนําความสันติสุข รมเย็นมาสูประชาชนสองชาติและความเจริญ

รุงเรืองมาสูประเทศทั้งสอง

ขาพระพุทธเจาขอกราบบังคมทูลใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงทราบวา ขาพระพุทธเจามีความปรารถนา

ที่จะจัดสรางโครงการพัฒนาชนบทขึ้นแหงหนึ่ง เพื่อเปนแบบอยางและเปนสถานที่ถายทอดความรู วิชาการ 

และประสบการณจากความเปนจริงใหแกชาวบานและนักพัฒนาชนบททั้งหลาย ในลักษณะของโครงการตาม

พระราชดาํรขิองพระองค เนือ่งจากวายงัขาดเงือ่นไขและปจจยับางอยาง เชน พาหนะและวสัดอุปุกรณอนัจาํเปน ตลอด

จนนกัวชิาการทีม่คีวามรูและประสบการณในดานนี ้ฉะนัน้ ขาพระพทุธเจาจงึขอกราบบงัคมทลูใตฝาละอองธลุพีระบาท 

เพื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความรวมมือในโครงการนี้ของขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาคิดวา หาก

โครงการดงักลาวนีเ้กดิขึน้ และดาํเนนิไปไดอยางตอเนือ่ง กจ็ะเปนประโยชนอยางยิง่สาํหรบัประเทศและประชาชนลาว

ของขาพระพุทธเจา ทั้งจะเปนสัญลักษณแหงไมตรีจิตมิตรภาพฉันพี่นอง และความรวมมืออันดี ระหวางสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับราชอาณาจักรไทยชั่วกาลนานอีกดวย

ในที่สุดนี้ ขาพระพุทธเจาขอถวายพระพรมายังใตฝาละอองธุลีพระบาท พรอมดวยสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค จงทรงพระเกษมสําราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เปนรมโพธิ์รมไทรให

ความผาสุกรมเย็นแกประชาชนชาวไทยทั้งปวง

 ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

 ขาพระพุทธเจา นายไกสอน  พมวิหาน

 ประธานประเทศ

 แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ดวยเหตุนี้  นายไกสอน  พมวิหาน ไดกราบบังคมทูลพระกรุณา

ขอพระราชทานความชวยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาชนบทขึ้นแหงหนึ่ง

เพือ่เปนแบบอยางและสถานทีท่ีจ่ะถายทอดความรู วิชาการ และประสบการณจรงิ

ใหแกชาวบาน ตลอดจนนกัพฒันาชนบททัง้หลาย โดยใหมลีกัษณะเชนเดยีวกบั

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หากแตยังขาดเง่ือนไข และ

ปจจัยบางประการ ทั้งนักวิชาการที่มีความรูและประสบการณ ซึ่งพระบาท

สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยพัฒนาและบริการ

ดานการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใหมีลักษณะ

เชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ประสบ

ผลสําเร็จแลวในประเทศไทย และสามารถถายทอดความรูตาง ๆ ไปสูประชาชน

ชาวไทยไดเปนอยางดี 

ครั้ ง เม่ือพระราชทานพระราชดําริใหดํา เนินการจัดตั้ งศูนยพัฒนาและบริการ

ดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เลขาธิการ

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิในฐานะหวัหนาคณะ

เจาหนาทีฝ่ายไทยไดหารือรวมกับเจาหนาท่ีฝายลาว ซ่ึงมีทานสมสะหวาด  เลงสะหวัด รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เปนหวัหนาเจาหนาทีฝ่ายลาว 
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รวมกันกาํหนดแนวทางในการดาํเนนิงาน แผน

งาน กิจกรรม วธิกีารดาํเนนิงานตลอดจนพืน้ที่

ที่จะดําเนินการ คณะเจาหนาที่ ทั้ง ๒ ฝายนี้

ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม

ท่ีจะจัดตั้งเปนศูนยพัฒนาและบริการดาน

การเกษตร ซึ่งอยูหางจากนครเวียงจันทน 

ประมาณ ๒๒ กโิลเมตร โดยมีพืน้ท่ีโครงการฯ

อยู ท า งทิ ศ ใต ของบ านนายาง  กํ า แพง

นครเวียงจันทน

การดําเนินงานสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร ในการจัดตั้งศูนยพัฒนาฯ ดังกลาว สามารถดําเนินการไดเปนอยางดี และ

สําเร็จเสร็จสิ้นได โดยความรวมมือระหวางฝายไทย-ลาว โดยฝายไทย สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

ไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการที่ เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ 

กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง ฯลฯ

จากนัน้ คณะทาํงานฝายไทย-ฝายลาว ไดรวมประชมุหารอืกาํหนดแผนการดาํเนนิการ

รวมกันอยางละเอียด โดยฝายลาวจะเปนผูดําเนินการปฏิบัติงานตาง ๆ ฝายไทยจะให

คําแนะนํา ปรึกษาหารือ เพ่ือใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ มีการจัดทําแผน

พัฒนาเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานรวมกัน การจัดตั้งโครงการศูนยพัฒนาและบริการ

ดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว ไดสรางสายสัมพันธของสองแผนดิน โดยเมื่อวันที่ 

๘ เมษายน ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดปายโครงการศูนยพัฒนา

และบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว อยางเปนทางการ ทําใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายในการชวยเหลือราษฎรลาวไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น

๒๗
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บทรายงาน*

ของ ฯพณฯ สมสะหวาด  เลงสะหวัด

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ประธานฐานะรับผิดชอบโครงการศูนยพัฒนา

หวยซอน-หวยซั้ว ฝายลาว, ในพิธีเปดปายโครงการศูนยฯ

เมื่อวันศุกรที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗

กราบเรยีน พระบาทสมเดจ็พระเจามหาชวีติและพระราชนิแีหงราชอาณาจกัรไทย ที่เคารพอยางสูง

กราบเรยีน ฯพณฯ ประธานประเทศแหงสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและภรยิา ที่เคารพอยางสูง

 ฯพณฯ ทานหญงิ ทานชาย และทานผูมเีกยีรตทิั้งหลาย

ขาพเจามีความปติยินดีอยางลนเหลือ ที่ไดรับเกียรติถวายการตอนรับ พระบาทสมเด็จพระเจามหาชีวิต, 

พระราชินี และสมเด็จพระเทพฯ แหงราชอาณาจักรไทย พรอมดวย ฯพณฯ ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา เจาหนาที่ชั้นนําของสองประเทศ ไทยและลาว ในพิธีเปดปายโครงการ

ศูนยพฒันาและบรกิารดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว ในที่นี้

ขาพเจาในฐานะ ประธานคณะรับผิดชอบโครงการศูนยฝายลาว ขอสรุปรายงานสภาพการปฏิบัติโครงการ

นบัตั้งแตเริ่มตนมาจนปจจบุนั

เหมือนดังที่ ฯพณฯ ประธาน กปร. ไดกลาวรายงานไปแลวนั้นวา ภายหลังที่ พระบาทสมเด็จพระเจา

มหาชีวิต แหงราชอาณาจักรไทย ทรงพระกรุณารวมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรางโครงการศูนย

แหงนี้ขึ้นเพื่อเปนอนสุรณแก ฯพณฯ ไกสอน  พมวหิาน อดตีประธานประเทศและเพื่อเปนสญัลกัษณแหงมติรภาพ

ฐานบานพี่เมอืงนอง ระหวางประชาชนสองชาต ิลาวและไทย เจาหนาที่ทั้งสองฝายไดประชมุปรกึษาหารอืและแบงปน

การรบัผดิชอบใหแตละฝาย ในการจดัตั้งปฏบิตัโิครงการ เพื่อบรรลเุปาหมายในการรบัใชการผลติ และชวีติการเปนอยู

ของประชาชน ในบรเิวณโครงการโดยเรว็ โดยเหน็ไดถงึความสาํคญัของโครงการดงักลาว รฐับาล สปป.ลาว ไดอนมุตัิ

งบประมาณจํานวน ๒๗๔ ลานกีบ เพื่อเคลื่อนไหวการงานในขั้นตอนนี้มาถึงปจจุบันฝายลาวไดสําเร็จการงาน

จาํนวนหนึ่ง เชน

* ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย. นํามาลงพิมพโดยคงถอยคําและอักขรวิธีตรงตามตนฉบับ. จากหนังสือ “การเสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ ๘ - ๙ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๓๗”พุทธศักราช ๒๕๓๗”
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- ไดสาํรวจและเกบ็กาํขอมูลทางดานดนิ ขอมูลดานเศรษฐกจิและสงัคมของบรเิวณศูนย

- ไดเวนคนืที่ดนิจากประชาชนจาํนวน ๕๒ เฮกตาร เพื่อเปนสถานที่ตั้งศูนย

- ไดขยายเครอืขายไฟฟาเขามารบัใชศูนย และรบัใชประชาชนบานนายาง

- ไดซอมแปลง และลาดยางเสนทางตั้งแตทางแยกเลขที่ ๑๓ เหนือ เขาหาศูนย มีระยะทางยาวทั้งหมด 

๔ กโิลเมตร

- ไดกอสรางสโมสร ๑ หลงั

- ไดกอสรางระบบนํ้าสะอาด เพื่อรบัใชภายในศูนย

- ไดกอสรางฝายรบันํ้าขนาดนอย อยูหวยซอนตอนใต ซึ่งสามารถชวยในฤดูแลงไดประมาณ ๒๐๐ เฮกตาร 

ในฤดูฝน และสามารถชวยนาแซงในยามแลงไดประมาณ ๖ เฮกตาร

- ไดสาํรวจเนื้อที่ปาไมเขตภูพะนงั ซึ่งรฐับาลไดจดัเขาเปนปาสงวนแหงชาตแิลว

ควบคูกันกับการกอสรางพื้นฐานวัตถุ เทคนิค ที่กลาวมานั้น พวกขาพเจายังไดเอาใจใสถึงการผลิตของ

ประชาชนในบริเวณของโครงการไปพรอม ๆ กัน พวกขาพเจาไดนําเอาพันธุขาวใหม และวิธีการเกษตร ศูนยปลูก

ขาวแบบใหมมาทดลองในฤดูแลง ป ๑๙๙๓ - ๑๙๙๔ อยูในเขตฝายนํ้าลน ไดทดลองสรางครอบครวัชาวกสกิรที่เปน

ตนแบบทางดานการปลูกฝง และการเลี้ยงสตัว อยูบานนายาง บานนาซอน และบานนํ้าเกี้ยง พวกขาพเจาไดฉดียา

วคัซนีแกสตัวเลี้ยง และแนะนาํวธิปีองกนัพยาบาลสตัว ใหแกประชาชนใน ๕ หมูบาน บรเิวณศูนย

กราบเรยีน พระบาทสมเดจ็พระเจามหาชวีติ

กราบเรยีน ฯพณฯ ประธานประเทศ

ในระยะเริ่มลงมือปฏิบัติโครงการดังกลาว นอกจากรัฐบาลไดออกงบประมาณดังที่ขาพเจาไดรายงานมาแลว

นั้น ก็ยังมีนักลงทุนภาคเอกชนไดประกอบสวนเขาในโครงการนี้อีก คือ ทานเขียนหลวงโคดไดประกอบสวนกอสราง

สโมสรใหโครงการเปนมูลคา ๕๗ ลานกบี ทานไพบูลย  นติติะวนั, บรษิทั เอเซยีเทค จาํกดั ไดประกอบสวนสราง

ระบบนํ้าประปา เปนมูลคา ๑๖ ลานกบี, ทานอนัไว  บรษิทั นวิจนิเซง ไดประกอบสวนกอสรางหองสขุา เปนมูลคา 

๕ ลานกีบ นอกจากนั้นก็ยังมีประชาชนไดสละเนื้อที่ดินนาและดินสวนของตนประมาณ ๕ เฮกตาร ใหแกโครงการ

โดยไมคดิคาตอบแทน เพื่อประกอบสวนเขาในการขยายหนทางเขาหาศูนย
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สรุปความวา โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้วแหงนี้ ไดปฏิบัติมาไมทัน

ถึงปแตก็ไดสมหนา ในบริเวณศูนยใหเห็นอยางเดนชัด ประชาชนมีความปติยินดีที่ไดมีไฟฟารับใชการผลิตและ

การดํารงชีวิตของตน ไดมีหนทางเที่ยวอันสะดวก และในที่อันใกลนี้ ก็จะมีชลประทานหวยซอนมารับใชทานผลิต

ไดตลอดป ทั้งจะไดนํ้าใช พรอมพันธุพืช พันธุสัตว และวิธีการเทคนิคใหม เขาสูการผลิตอันจะทําใหคุณภาพชีวิต

การเปนอยูของประชาชนในหมูบานที่อยูขอบเขตบรเิวณศูนยมกีารปรบัปรงุใหปจจบุนัดขีึ้น

ดงันั้นในโอกาสอนัระหวางอนัดนีี้ ขาพระพทุธเจา ซึ่งตางหนาใหพี่นองประชาชนใน ๕ หมูบานบรเิวณศนูย แสดง

ความรูบุญคุณตอพระบาทสมเด็จพระเจามหาชีวิตแหงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ที่ไดรวมกันสรางโครงการศูนยแหงนี้ พรอมกันนั้น ขาพเจาก็ขอแสดงความรูบุญคุณอยางลนเหลือ

ตอพระบาทสมเดจ็พระเจามหาชวีติ ที่ไดทรงพระกรณุาใหขาพเจาเฝาฯ พระองคถงึ ๒ ครั้ง โดยที่พระองคทาน ซึ่งมี

พระราชดาํรอินัเปนประโยชนอยางหลวงหลาย แกการปฏบิตัโิครงการดงักลาวใหไดรบัผลดี

สาํหรบัแผนการจดัตั้งปฏบิตัโิครงการในขั้นตอไป ดงัที่ ฯพณฯ ชวน  หลกีภยั ประธาน กปร. ไดกลาวรายงาน

ไปแลวนั้น ทางฝายลาว พวกขาพเจาจะสานตอใหความรวมมอื และสรางเงื่อนไขอาํนวยความสะดวกทกุอยางกบัคณะ

รบัผดิชอบฝายไทย เพื่อปฏบิตัโิครงการในขั้นตอไปที่ไดตกลงกนัระหวางสองฝายแลวนั้นใหไดดาํเนนิไปตามคาดหมาย

และบรรลผุลเปนอยางด ีสิ่งสาํคญัที่สดุขาพเจาขอกราบเรยีนเสนอพระองคทาน ซึ่งทรงพระกรณุาเอาโครงการดงักลาว

นี้เขาอยูในพระราชูปถมัภของพระองคในขั้นตอไปดวย

ทายสุดนี้ ขาพเจาขอถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจามหาชีวิต พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ 

จงทรงพระเกษมสําราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พรอมทั้ง ฯพณฯ ประธานประเทศและภรรยา จงมีพลานามัยที่

สมบูรณ และอายมุั่นขวญัยนื

ขออวยพร บรรดา ฯพณฯ และทานผูมเีกยีรตทิั้งหลาย จงมสีขุภาพแขง็แรง

ขอใหมติรภาพ ฐานบานพี่เมอืงนองระหวางประชาชนสองชาต ิลาวและไทย จงมั่นคง แนบแนนชั่วนรินัดร

ตอไปขาพเจาขอเรียนเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจามหาชีวิต แหงราชอาณาจักรไทย และ ฯพณฯ ประธาน

ประเทศแหงสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จงึไดใหเกยีรตกิดปุมเปดปายชื่อโครงการ ขอเรยีนเชญิ...

๓๐
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พระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรม

ราชชนนพีนัปหลวง ไดเสดจ็พระราชดาํเนนิเยือนสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว อยางเปน

ทางการ ตามคํากราบบงัคมทูลเชญิของประธานประเทศแหงสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

เมือ่วันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗ ในการนี้ ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารของโครงการ

ศนูยพฒันาและบรกิารดานการเกษตร หวยซอน-หวยซัว้ และไดพระราชทานพระราชดาํรเิกีย่วกบั

การพัฒนาโครงการศูนยฯ ความดังนี้

๓๑
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๑. ในบริเวณพื้นที่โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร พื้นที่ระหวางพิกัด 

48 QTF แนวตั้งระหวาง ๓๓ ถึง ๓๔ และแนวนอนระหวาง ๐๓ ถึง ๐๔ (ดังรายละเอียด

ตามแผนที่พระราชทานที่แนบ) เปนพื้นที่ที่เหมาะสม ที่ควรจะพิจารณาดําเนินการจัดราษฎร

ในพื้นท่ีโครงการฯ (บานนายาง) จํานวน ๑๐ ครอบครัว เขามาอยูในโครงการฯ และดําเนิน

การตามแบบทฤษฎีใหม กลาวคือ ใชพื้นที่สวนหนึ่งขุดสระกักเก็บนํ้า และดําเนินการสงเสริม

การปลูกพืชพันธุดี การปศุสัตว และการประมง ผสานรวมกัน เพื่อจะไดเปนตัวอยางให

๓๒
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ราษฎรในพื้นที่โครงการอื่น ๆ ไดเขามาศึกษา มาดูวา แมจะมีพื้นท่ีนอยเพียง ๑๐ ไร

ก็สามารถมีผลผลิตไดอยางเพียงพอท่ีจะเล้ียงครอบครัวได โดยอาจแบงพื้นที่เพื่อทํานา

ครอบครัวละ ๕ ไร แลวใชปุยธรรมชาติเสริม ก็จะมีขาวบริโภคอยางเพียงพอ และเมื่อราษฎร

ไดมาเหน็ตวัอยางทีด่แีลว กจ็ะสามารถนาํไปใชปฏบิตัใินพืน้ทีข่องตนเองตอไป ดงัพระราชดาํรสั

ความตอนหนึ่งวา

“พื้นที่นี้อยูในศูนย นี่เปนทฤษฎีใหม นํ้าลงมาจากเขื่อนนี่ แลวตรงนี้แบงพื้นที่เปน

อาจจะ ๑๐ ไร ไมตองถงึ ๑๕ ไร ทาํเปนชอง ชองละ ๑๐ แปลง แลวกเ็อานํา้จากหวยซอน

มาในนี้ ถาทําที่น่ี ๑๐ แปลง แลวก็เอาชาวบานมาอยู ประชาชนบานนายางมาอยูที่นี่ 

๑๐ ครอบครวั ที่ขยันหมั่นเพียรใหมาทําที่นี่ เขาจะพอมีพอกิน ทั้งขาว ผลไม ผัก ปศุสัตว 

ประมงดวย ถาทําอยางนี้จะดีมาก”(๑)

(๑) สํานักงาน กปร. (๒๕๓๗). รายงานสรุปพระราชกรณียกิจและพระราชกระแส ในโอกาสเสด็จฯ เยือน สปป.ลาว 
 วันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗. หนา ๓

๓๓



òõ »‚
ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃËŒÇÂ«Í¹-ËŒÇÂ«ÑéÇ Ê»».ÅÒÇ

ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดํารัสกับคนไทยท่ีมีถ่ินพํานักในนครหลวงเวียงจันทน 

ณ โรงแรมลานชาง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๗ ความวา

“...การที่ทําโครงการดังที่ไดกลาวไว ก็เพื่อที่จะใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข พูดถึง

ประชาชนอยางนี้ ไมไดพูดวาประชาชนไทยหรือลาว เพราะวาถาประชาชนที่ไหนก็ตาม 

ประเทศไหนก็ตาม มีความอยูเย็นเปนสุข สันติสุขหรือความสงบก็จะเกิดขึ้น ไมเจาะจงวา

ประเทศไทยหรือประเทศลาว ถาหากวาประชาชนในประเทศใดมีความสุข มีความอยูเย็น

เปนสุข คือ มีความเปนอยูที่สบาย ก็หมายความวาประเทศนั้นมีความมั่นคง...”

๓๔
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๒. ใหพิจารณาจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝกไวดวย โดยเฉพาะบริเวณขอบหนองนํ้า

หรือสระนํ้า ก็ใหปลูกแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดินดวย ดังพระราชดํารัสความ

ตอนหนึ่งวา

“การปลูกแฝกแมแตดินแข็ง หญาแฝกจะ

ขึน้มา ทาํใหดนิใชได ตอไปดนิกป็ลกูอะไรได ปลกูไดดี 

ปนี้ที่หวยทรายฯ พระเทพฯ ไปดูดินที่ปลูกตนไม ดิน

นุมขึ้น เดี๋ยวนี้ก็โตเขียว ที่นั่นนํ้าก็ไมมาก แตมีหญา

แฝก ทําใหดินนุม เก็บนํ้าเอาไวไดดี ถาปลูกแฝกไวที่

นี่สองป ดินที่นี่จะบริบูรณ”(๒)

๓. การกอสรางอางเกบ็นํา้หวยซอน ใหพจิารณา

เก็บกักนํ้าใหมากที่สุด หากนํ้ามากก็จะลนอางลงมา ก็

พิจารณากอสรางฝายเก็บกักนํ้าลงมาตามระดับ เปน

ตอน ๆ ไป บริเวณบานหัวชางนํ้าก็จะแหง ขาดแคลน

นํ้า ถาไดพิจารณากอสรางอางเก็บนํ้าตอนบนไว ก็

สามารถสงนํา้มาชวยสนบัสนนุพืน้ทีต่อนลางได สาํหรบั

อางเก็บนํ้าหวยซ้ัวนั้น เปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ถา

สามารถกอสรางอางเก็บนํ้าและระบบสงนํ้าไดเสร็จ

สมบูรณ ก็จะไดประโยชนมาก เพราะจะสงนํ้าไป

สนับสนุนพื้นที่การเกษตรของหมู บานเปาหมายท้ัง 

๕ หมูบานได ตอจากนั้นหากไดพิจารณาขุดสระนํ้าไว

ในพื้นที่เพื่อรองรับนํ้าจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญแลว 

ก็จะทําให พื้นที่บริ เวณนี้ มีนํ้าไว ใช ได ตลอดป จะ

อดุมสมบรูณและไมขาดแคลนนํา้อีกตอไป และเม่ือสราง

อางเก็บนํ้าเสร็จสมบูรณแลว ราษฎรก็จะใชพื้นที่การเกษตรนอยลง แตไดผลผลิตมากขึ้น

ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

(๒) สํานักงาน กปร. (๒๕๓๗). รายงานสรุปพระราชกรณียกิจและพระราชกระแส ในโอกาสเสด็จฯ เยือน สปป.ลาว 
 วันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗. หนา ๔

๓๕
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“ถาเราเก็บนํ้าเพิ่มขึ้นอีกสองแสน ทําที่เก็บตรงนี้ แลวก็ลนจากนี่ สามารถทําได 

นํ้าของเขามีไมมาก อันนี้ตอใสเลย อางฯ ตัวใหญตองใชเวลาหลายป จะสรางปนี้ก็สราง

ไมได ก็อีก ๒ - ๓ ป แตถามีอันนี้เก็บนํ้าไดบาง ก็เก็บไว สามารถขยายเนื้อที่ไมนาจะแพง 

จะสามารถทําใหพื้นที่มีนํ้าเก็บไดบาง ตองการนํา้มากทีส่ดุ คอืนํา้อนันีด้มีมีาก ถามาก นํา้ก็

ลนมาเปลา ๆ ลงมานี่ ถาลนอันนี้ก็มาเก็บที่ระดับ ๑๙๐ ได”(๓)

๔. บริเวณตอนเหนือขึ้นไป ใกล ๆ เขื่อนนํ้างึม มีลํานํ้าใหญ คือ นํ้าลึก ถาฝายลาวจะ

ไดศึกษาเพิ่มเติม วางโครงการฯ ใหดี ๆ จะสามารถสงนํ้าเขามาสูเวียงจันทนได โครงการเขื่อน

เก็บกักนํ้าเปนตอน ๆ ลงมา และกระจายนํ้าออกใชทั้งสองขาง ก็สามารถสงนํ้าไปใหราษฎร

ในนครเวียงจันทนไดใชนํ้า โดยไมขาดแคลนอีกตอไป แตอยางไรก็ตาม ควรจะไดพิจารณา

วางแผนภาพรวมการพัฒนาแหลงนํ้าในบริเวณนี้ใหชัดเจน ก็จะไดประโยชนเปนอันมาก

ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“จะไดนํ้าถึงสนามบิน แลวลงหวยปาสัก นี่ชื่อปาสักเหมือนกันนะ แตแหงนะ 

ปาสักของเราไมแหง อายุ ๗๒ ป ปาสักจะดีมาก จะไดนํ้า ๗๘๕ ลานลูกบาศกเมตร 

โครงการปาสักของเรา โครงการปาสักของทานอาจจะนอยหนอยลงมาที่นี่ สวนโครงการ

ใหญมาจากนํ้าสัก นํ้างึม ที่บอกกับทานสมสะหวาดวามาไดถึงเวียงจันทน ถาเอาจาก

ที่นี่ลงมาจะนาสนใจมาก...แตคอนขางจะแพง อันนี้นํ้ามาก เอาลงมานี่ มีวังสําหรับ

เวียงจันทน สวนอันนี้ก็ใชนํ้างึม แถวนี้ทําฝายสูง ฝายใหญลงมานี้ได สงมานํ้าแจง และ

ทําเปนบอหนาฝนระบายนํ้าออกจากชองนี้จนกระทั่งลงไปถึงธาตุหลวงนะ” (๔)

(๓)  (๔)  สํานักงาน กปร. (๒๕๓๗). รายงานสรุปพระราชกรณียกิจและพระราชกระแส ในโอกาสเสด็จฯ เยือน สปป.ลาว 
  วันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗. หนา ๕

๓๖
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ในโอกาสท่ีไดมาเยี่ยมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็ไดเห็นภูมิประเทศ
และไดพบกับเจาหนาที่ทั้งฝายรัฐบาลและประชาชนของลาว ทําใหมีความรูสึกวาดีใจท่ีมี
โอกาสมาเยี่ยมมิตรประเทศ และในโอกาสนี้ก็ไดมาพบคนไทยที่พํานักอยูในประเทศนี้ ซึ่งทาง
ทานทูตก็ไดแจงวามีหลายประเภท ตั้งแตประเภทท่ีเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีรัฐวิสาหกิจ

พระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในโอกาสที่ ชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน

กับนอมเกลานอมกระหมอมถวายสิ่งของ
เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการศูนยพัฒนา
และบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว (หลัก ๒๒)
กับโครงการสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนเลี้ยงเด็กกําพรา
แขวงเวียงจันทน (หลัก ๖๗) ตลอดจนโรงพยาบาล ๑๐๓

ของกองทัพประชาชนลาว
ณ โรงแรมลานชาง กําแพงนครเวียงจันทน

วันเสาร ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
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ที่มาพํานักอยูในประเทศลาว เปนพวกที่ไป ๆ มา ๆ หรือเรียกวาเปนพี่นองกันที่ขามเขตแดน
เขา ๆ  ออก ๆ  เปนประจาํมาชานาน อกีประเภทหนึง่ อกีประเภทหนึง่กเ็ปนพวกทีไ่ดมาทาํมาหากนิ 
ตั้งการคาหรือการปฏิบัติเล็ก ๆ นอย ๆ ในประเทศลาว และอีกประเภทหนึ่งก็คือผูที่มาเปนครั้ง
เปนคราว และไดมาลงทุนในประเทศลาวนี ้และไดรวมมอืกบัทางฝายทางการลาว ทัง้ ๔ ประเภทนี้
ก็มีเหตุผลที่มาแตกตางกัน มีฐานะแตกตางกัน แตรวมแลวก็มีฐานะเหมือนกัน คือเปนผูที่เปน
ผูแทน เปนตัวแทนของคนไทยทั้งหลายที่มามีกิจการตาง ๆ ในประเทศลาวนี้มีหนาที่เหมือนกัน
ทุกคน คือจะตองปฏิบัติงานและปฏิบัติตนใหเปนที่นิยมรักใครของทั้งประชาชน ทั้งฝายทางการ
ของลาว เพื่อที่จะใหทั้งสองประเทศมีความเจริญ มีความมั่นคง และมีความสงบสุข

ในการทําเชนนี้ เพื่อความสงบสุขหรือความมั่นคงของทั้งสองประเทศนี้ก็มีวิธีการ
แตกตางกัน แตวาถาหากวาตองคิดวา ถาหากวาประเทศทั้งสองไมมีความสงบ ก็ไมสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานของตัว ผูท่ีทําการคาก็ไมสามารถท่ีจะทําการคาโดยมีกําไร มีความกาวหนา 
ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนไทยทุกคน จะมีฐานะใดก็ตาม มาอยูในประเทศนี้ คือจะตองทํางาน 
และวางตัวใหเปนที่นิยมของประชาชนและทางการของประเทศลาวนี้ ถาทําอยางนี้ไดก็นับวา
ไดทําหนาที่โดยสมบูรณ และตองระลึกถึงวา ถาหากวาไมสามารถที่จะทําใหเปนผลสมบูรณนี้ 
ทานท้ังหลายก็จะไมอยูท่ีน่ี เหมือนที่เคยในสมัยกอนนี้ ก็ไมมีคนไทยที่มาพํานักอยูที่ประเทศนี้
อยางท่ีทานท้ังหลายไดมาอยู เพราะวาไมเรียบรอย เดี๋ยวนี้เรียบรอยขึ้น มีความผาสุก 
มีความสงบ ก็ไดมาเปนจํานวนมาก ตอไปก็จะมีจํานวนย่ิงมากขึ้น แตจะตองรักษาการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติเชนนี้ตอไป เพราะวาตองสํานึกวา ถาหากวาระดับการปฏิบัติไมไดสรางสรรค
ความผาสุกของประเทศจะเปนประเทศไทยหรือประเทศลาวก็จะลดลงไป มิตรภาพก็อาจไม
แนนแฟนเทา ฉะนั้น การอยูการมาพํานักอยูในประเทศนี้ก็คงไมมีความผาสุก และลงทาย
ก็ไมสามารถที่จะมาอยูได ฉะนั้นทุกคนจะมีหนาที่ใดก็ตาม มีหนาที่สําคัญที่จะสงเสริมมิตรภาพ
โดยการวางตัวใหเปนท่ีนารักของประชาชนและทางการ ชวยอะไรไดก็ควรจะชวย อยางที่
เชนที่วันนี้ไดนําเงินและสิ่งของมาให เพื่อพัฒนาในโครงการตาง ๆ  ที่ไดตั้งเอาไว เพื่อความเจริญ
ของประชาชนและประเทศลาวนี้ ทานก็ไดทําหนาที่ดีเชนนี้อยางหนึ่งแลว แลวก็ที่ทานไดบริจาค
ก็จะมอบใหทานเอกอัครราชทูตใหไปดําเนินการตามจุดประสงคตอไป

การที่ทําโครงการดังที่ไดกลาวไว ก็เพื่อที่จะใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข พูดถึงประชาชน
อยางนี้ ไมไดพูดวาประชาชนไทยหรือลาว เพราะวาถาประชาชนที่ไหนก็ตาม ประเทศไหน

ที่มาพํานักอยูในประเทศลาว เปนพวกที่ไป ๆ มา ๆ หรือเรียกวาเปนพี่นองกันที่ขามเขตแดน
เขา ๆ  ออก ๆ  เปนประจาํมาชานาน อกีประเภทหนึง่ อกีประเภทหนึง่กเ็ปนพวกทีไ่ดมาทาํมาหากนิ 
ที่มาพํานักอยูในประเทศลาว เปนพวกที่ไป ๆ มา ๆ หรือเรียกวาเปนพี่นองกันที่ขามเขตแดน
เขา ๆ  ออก ๆ  เปนประจาํมาชานาน อกีประเภทหนึง่ อกีประเภทหนึง่กเ็ปนพวกทีไ่ดมาทาํมาหากนิ 

อยางนี้ ไมไดพูดวาประชาชนไทยหรือลาว เพราะวาถาประชาชนที่ไหนก็ตาม ประเทศไหน
การที่ทําโครงการดังที่ไดกลาวไว ก็เพื่อที่จะใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข พูดถึงประชาชน

อยางนี้ ไมไดพูดวาประชาชนไทยหรือลาว เพราะวาถาประชาชนที่ไหนก็ตาม ประเทศไหน
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ก็ตาม มีความอยูเย็นเปนสุข สันติสุขหรือความสงบก็จะเกิดขึ้น ไมเจาะจงวาประเทศไทยหรือ
ประเทศลาว ถาหากวาประชาชนในประเทศใดมีความสุข มีความอยูเย็นเปนสุข คือมีความ
เปนอยูที่สบาย ก็หมายความวาประเทศนั้นมีความมั่นคง ภูมิภาคไหนมีประเทศที่มีความมั่นคง
ดีอยางนี้ เปนภูมิภาคท่ีมีกําลังแข็งแรง ในโลกนี้มีความยุงยากมากในทุกทวีป และแมใน
ขณะนี้เองก็มีการรบกัน ฆากัน อยางไมนาเชื่อเลย บางประเทศเปนประเทศ แลวก็แตกออกไป
เปนเสี่ยง ๆ รบกัน ฆากัน ระหวางพี่นองกัน ผูที่มีเชื้อชาติและสัญชาติเดิมเหมือนกัน ก็ฆากัน
เปนจํานวนเปนหม่ืน ฉะนั้นในภูมิภาคนี้ เรามีความกาวหนา เรามีความสงบสุขมากขึ้น มาใน
ระยะหลายปที่ผานมานี้พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดี เราก็จะตองรักษาการพัฒนานี้ไว เพื่อที่จะทําให
ภูมิภาคของโลกนี้มีความสงบและจะมีความแข็งแรงในที่สุด จะไมเปนเหมือนประเทศตาง ๆ 
ในทวีปอื่น ๆ ท่ีรบพุงกัน ฆากัน พี่นองไมไวชีวิต ถาหากวาเรารักษาจิตใจที่จะเอื้อเฟอซึ่งกัน
และกันเชนนี้ ก็จะทําใหทุกคนในประเทศในภูมิภาคนี้มีความสงบสุขไดมาก ยิ่งมีความสงบสุข
มีความแข็งแรงไดมากในโลกนี้เราจะดียิ่ง ไดชื่อวาเปนภูมิภาคแหงความสงบ ภูมิภาคแหง
ความฉลาดในการปฏิบัติตน ฉะนั้นก็เพียงแตพูดแคนี้วา ขอใหทุกทานทําหนาท่ีอยางซื่อสัตย
สุจริต อยางมีเมตตาเผื่อแผกัน จะเปนไทยหรือลาวก็เผื่อแผซึ่งกันและกัน จะเปนตัวอยางของ
การเปนอยูของประชาชนในโลกนี้ ประชาชนในภูมิภาคอื่นในโลกนี้เห็นตัวอยางของมิตรภาพ
ลาว-ไทย ก็จะอาจเกิดความรูสึกวาเปนสิ่งที่นาชม นาทึ่ง อาจทําตาม อาจถือเปนตัวอยาง 
จะทําใหโลกของเรานี้ทั่วโลกมีความสงบเสียที ฉะนั้นทานทั้งหลายในหนาที่ตาง ๆ ที่ทานจะทํา
ก็มีหนาท่ีสําคัญอันนี้ ซึ่งอาจไมนึกวาจะเปนไปได แตเชื่อวาเปนไปไดวา เปนตัวอยางสําหรับ
ทั่วโลกถึงมิตรภาพระหวางสองประเทศ จะนํามาสูสันติสุขสันติภาพในโลกได

ฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอชมเชยทาน แลวขอใหกําลังใจใหทานท้ังหลายไดปฏิบัติตัว
ปฏิบัติงานอยางดี เพื่อใหบรรลุซึ่งจุดหมายที่สูงสุดนี้ แลวก็โดยที่เรามาในการเยือนประเทศลาว
ครัง้น้ี กไ็ดผานมาทางสะพานมติรภาพ ก็ขอใหเริม่เปนระยะ เปนระยะเวลาทีจ่ะเริม่ยคุใหมของการ
ปฏิบัติงานของทาน และเพื่อเปนยุคใหมของความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศลาว 
ก็ขอทุกทานมีกําลังท้ังจิตใจท้ังกายท่ีเขมแข็งแข็งแรง เพื่อที่จะปฏิบัติงานทั้งในหนาที่ของทาน 
คือในกิจการใด ๆ ของทานใหสําเร็จ และขอใหชวยกันสรางมิตรภาพและสรางความอยูดีกินดี
ในภูมิภาคนี้ ก็ขอใหทุกทานมีกําลังกายกําลังใจเขมแข็งแข็งแรงเพื่อการนี้ และประสบ
ความเจริญรุงเรืองทุกประการ.

ก็ตาม มีความอยูเย็นเปนสุข สันติสุขหรือความสงบก็จะเกิดขึ้น ไมเจาะจงวาประเทศไทยหรือ
ประเทศลาว ถาหากวาประชาชนในประเทศใดมีความสุข มีความอยูเย็นเปนสุข คือมีความ
ก็ตาม มีความอยูเย็นเปนสุข สันติสุขหรือความสงบก็จะเกิดขึ้น ไมเจาะจงวาประเทศไทยหรือ
ประเทศลาว ถาหากวาประชาชนในประเทศใดมีความสุข มีความอยูเย็นเปนสุข คือมีความ

ความเจริญรุงเรืองทุกประการ.
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สัมพันธภาพสองแผนดินมีความแนนแฟนยิ่งขึ้นหลังจากที่ พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดําริ

ใหจดัตัง้ศนูยพฒันาและบรกิารดานการเกษตรทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ซึ่งการดําเนินงานใหความชวยเหลือในครั้งนี้ เปนงานที่ไมงาย ทั้งนี้

เนือ่งจากวฒันธรรม ประเพณ ีและระเบยีบการปฏบิตัขิองสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว มีลักษณะแตกตางไปจากประเทศไทย

ÊÒ¹ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
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การดําเนินการของศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว มีดังนี้

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ชวงทีด่าํเนนิงานจดัตัง้ศนูยฯ มรีาษฎรอาศยัอยูไมหนาแนน สภาพทีอ่ยูอาศยัมลีกัษณะเปน

บานเรือนถาวร แตละชุมชนจะไมมีบริการสาธารณะ ไมมีไฟฟา ถนนเปนทางลูกรัง การเดินทาง

ยากลําบาก ราษฎรสวนใหญมีอาชีพทํานา 

ทําสวน ทําไร และรับจางทั่วไป ปญหา

ที่สําคัญในการประกอบอาชีพ คือ การ

ขาดแคลนนํ้า และดินที่ขาดความอุดม

สมบรูณ ดงันัน้ในชวงแรกของการพฒันา จงึ

ไดดําเนินการกอสรางระบบสาธารณูปโภค 

อาทิ ไฟฟา ประปา เสนทางคมนาคม

ภายในและรอบศูนยฯ กอสรางอาคาร

ทําการศูนยฯ อาคารฝกอบรม เรือนพัก

ฝกอบรม โรงอาหาร โรงเก็บวัสดุและ

เมล็ดพันธุ ลานตากเมล็ดพันธุ คอกสัตว 

และบอเลี้ยงปลา ซึ่งปจจุบันมีผูเขามาฝก

อบรมในศูนยฯ อยางตอเนื่อง ทั้งจากภายในแขวงและนอกแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว รวมถึงประเทศไทยและจีน เปนตน

๔๒
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การพัฒนาแหลงนํ้า

งานพัฒนาแหลงนํ้าเปนกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งทางฝายลาวมีความ

ตองการมาก จากการสํารวจพบวามีลํานํ้าสําคัญที่ไหลผานพื้นที่ศูนยฯ และหมูบานเปาหมาย

ทั้ง ๕ หมูบานของลาว คือ หวยซอนและหวยซั้ว สําหรับพื้นที่ศูนยฯ นั้น อยูระหวางหวยซั้ว

และหวยซอนไหลมาบรรจบกัน ไดมีการดําเนินงานในการพัฒนาแหลงนํ้า ดังนี้

๔๓
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๑. การกอสรางอางเก็บนํ้าหวยซอน มีขนาดทํานบดินยาว ๕๕๐ เมตร สูง ๑๔ เมตร

กวาง ๘ เมตร ระบบสงนํ้าเปนคลองดาดคอนกรีต มีความยาว ๕,๕๗๐ เมตร มีความจุ

ประมาณ ๑.๘ ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งกอสรางเสร็จเมื่อป ๒๕๔๑ สามารถสนับสนุน

กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยฯ ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกของ

ราษฎรในหมู บานนายาง บานหัวขัว และบานนาซอน

ครอบคลุมพื้นท่ี ๒,๒๓๓ ไร ในฤดูฝน และ ๑,๑๐๐ ไร

ในฤดูแล ง ซึ่ งต อมาเมื่อป  ๒๕๔๕ได ปรับปรุงเพื่อ

เพิ่มความจุของอางเก็บนํ้าเปน ๒ ลานลูกบาศกเมตร

ทําใหมีศักยภาพในการสงนํ้าครอบคลุมพื้นที่ ๒,๕๐๐ ไร 

ชวยเหลือเกษตรกร จํานวน ๙ หมูบาน ไดแก บานนายาง 

บานนาซอน บานหัวขัว บานนํ้าเกี้ยงเหนือ บานนํ้าเกี้ยงใต

บานดานสี่ บานนาซับ บานหนองคันคูและบานหัวชาง 

รวม ๑,๖๗๖ ครัวเรือน ใหสามารถปลูกขาวนาปรังได 

 การบริหารจัดการนํ้า : ราษฎร มีการจัดตั้งกลุม

ผูใชนํ้า จํานวน ๗ กลุม มีสมาชิก ๒๗๕ คน 

ลําดับที่ กลุมบาน จํานวนสมาชิก พื้นที่ (ไร) จํานวนเฮกตา

 ๑ บานนายาง ฝายหวยซั้ว ๑๕ ๕๒.๒๐ ๘.๓๕

 ๒ บานนายาง อางเกบ็นํ้า ๑๖ ๕๕.๕๐ ๘.๘๘

 ๓ บานนาซอน อางเกบ็นํ้า ๔๒ ๑๙๖.๕๐ ๓๑.๔๔

 ๔ บานหวัขวั อางเกบ็นํ้า ๖๑ ๒๘๐ ๔๔.๘๐

 ๕ บานหวัขวั ฝายนํ้าเกี้ยง ๑๘ ๑๐๕.๘๐ ๑๖.๙๒

 ๖ บานนํ้าเกี้ยง ฝายนํ้าเกี้ยง ๖๖ ๓๗๕.๑๐ ๖๐.๐๑

 ๗ บานนาซบั ฝายนาซบั ๕๗ ๙๐.๙๐ ๑๔.๕๔

   รวม ๒๗๕ ๑,๑๕๖ ๑๘๔.๙๔

๔๔
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๒. การขุดสระน้ําประจําไรนาของเกษตรกร โดยกระจายตามหมูบานรอบศูนยฯ 

ขนาดความจุ ๑,๒๕๐ ลูกบาศกเมตร ปละ ๒๕ สระ รวม ๒๒๕ สระ ทําใหพื้นที่ทําการเกษตร

รอบศูนยฯ จํานวน ๒,๕๐๐ ไร มีผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น รวมถึง ไดมีการจัดตั้งกลุม

ผูใชนํ้า จํานวน ๗ กลุม มีสมาชิกรวมโครงการ จํานวน ๔,๖๙๐ คน

๓. สนบัสนนุการกอสรางฝายทดนํา้หวยซัว้ บานนายาง เขตนํา้เก้ียง เมอืงนาทรายทอง

นครหลวงเวียงจันทน เปนฝายคอนกรีต ขนาดสันฝายกวาง ๑๕ เมตร สูง ๒.๕ เมตร

กั้นบริ เวณลํานํ้ าห วยซั้ว เหนือบริ เวณอ างเก็บนํ้ าห วยซอนขึ้นไป เพื่อเป นแหล งนํ้ า

สําหรับอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมของราษฎร โดยมีพื้นที่รับประโยชนประมาณ 

๕๐๐ ไร ครอบคลุมพื้นท่ี ๓ หมูบาน คือ บานนายาง บานอีไล และบานหนองคันคู 

ซ่ึงมปีระชากรรวมประมาณ ๓๐๐ ครวัเรอืน ๑,๕๐๐ คน พรอมเก็บกักนํา้ใหแกราษฎรชาวลาว

ไดในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒

๔๕
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๔. การกอสรางฝายทดนํ้าเพิ่มเติม เนื่องจากรัฐบาลลาว เห็นความสําคัญ

ของการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยซอนและฝายหวยซั้ว ซึ่งใหประโยชนแกราษฎรใน

พื้นที่บริเวณนั้น และเพื่อใหการใชประโยชนจากแหลงนํ้าแหงนี้ไดคุมคามากกวาเดิม

รัฐบาลลาวจึงสรางฝายทดนํ้าขึ้นอีก จํานวน ๓ แหง อยูในเขตบานนํ้าเกี้ยง ๑ แหง

และบานนาซับ ๒ แหง โดยมีพื้นที่รับประโยชนประมาณ ๘๐๐ ไร มีราษฎร 

รวมประมาณ ๘๕๐ ครัวเรือน จํานวน ๓,๕๐๐ คน ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน

เมษายน ป ๒๕๕๔

๔๖
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เสด็จฯ ไปทรงเปดฝายหวยซั้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒

๔๗
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ผลประโยชนจากการพัฒนาแหลงนํ้า

ตั้งแตกอสรางอางเก็บนํ้าหวยซอนพรอมระบบสงนํ้าเสร็จเรียบรอย สามารถเก็บกักนํ้า

และสงนํ้าใหแกราษฎรที่อยูในเขตพื้นที่โครงการฯ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

กรรมอยางพอเพียง

ในฤดูฝน มีพื้นที่เพาะปลูกไมนอยกวา ๕๐๐ เฮกตาร (๓,๑๒๕ ไร) สามารถเพิ่มผลผลิต

จาก ๒.๕๐ ตัน/เฮกตาร (๔๐๐ กิโลกรัม/ไร) เปน ๔.๒๐ ตัน/เฮกตาร 

(๖๗๒ กิโลกรัม/ไร)

ผลผลิตขาวท่ีเพิ่มขึ้น ๒๗๒ กิโลกรัม/ไร หากคิดเปนตัวเงิน 

จากพืน้ทีเ่พาะปลกู ๓,๑๒๕ ไร จะไดผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ ๘๕๐,๐๐๐ กโิลกรมั/

ป หากคิดที่ราคาโดยเฉลี่ย ๙ บาท/กิโลกรัม ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นคิดเปนมูลคา

รวม ๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท/ป 

ในฤดูแลง จากท่ีไมเคยทําการเพาะปลูกไดเลย ทําใหสามารถ

เพาะปลูกไดทุกป ซึ่งตามแผนเดิมในฤดูแลงจะสามารถเพาะปลูกไดเพียง 

๘๐ เฮกตาร (๕๐๐ ไร) แตมีการเพาะปลูกกันจํานวนมากไมตํ่ากวา

ปละ ๑๕๐ เฮกตาร (๙๓๗.๕ ไร) 

จนตองทาํการเสรมิสนัทางระบายนํา้ลน เพือ่เพิม่ความจนุํา้อกี ๒ แสน

ลูกบาศกเมตร ทําใหความจุเพิ่มขึ้นเปน ๒ ลานลูกบาศกเมตร

สําหรับผลผลิตขาวนาปรังเฉลี่ย ๔.๓ ตัน/เฮกตาร (๖๘๘ กิโลกรัม/ไร) จะไดผลผลิต

รวม ๖๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม/ป หากคิดที่ราคาโดยเฉลี่ย ๙ บาท/กิโลกรัม จะมีรายไดคิดเปน

มูลคารวม ๕,๘๐๕,๐๐๐ บาท/ป

จากผลตอบแทนดังกลาว เฉลี่ยรวมปละ ๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท + ๕,๘๐๕,๐๐๐ บาท = 

๑๓,๔๕๕,๐๐๐ บาท/ป หักคาลงทุนไรละประมาณรอยละ ๖๐ กําไรรอยละ ๔๐ เปอรเซ็นต 

จะเหลือกําไรสุทธิ ปละ ๑๓,๔๕๕,๐๐๐ x ๐.๔๐ = ๕,๓๘๒,๐๐๐  บาท  ดังนั้น เมื่อคํานวณ

จากระยะเวลาการสงนํา้มาแลว ๑๖ ป คดิเปนกําไรสทุธ ิ๘๖,๑๑๒,๐๐๐ บาท หกัคาลงทนุกอสราง

อางเก็บนํ้าพรอมระบบสงนํ้า จํานวน ๘๔ ลานบาท ถึงปจจุบันถือวาคุมทุนแลว

๔๘
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ขาว 850,000 กก./ป, พืชอื่นๆ

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยทําได

มูลคา 7.6  ลานบาท

ขาว 645,000 กก./ป, พืชอื่นๆ

ผลผลิตจากเดิมทําไมได

ปจจุบันทําผลผลิตได  มูลคา  5.8  ลานบาท

อางเก็บนํ้าหวยซอนกอสราง 84 ลานบาท

มีระบบชลประทาน

สามารถปลูกขาวและพืชอื่นๆ, เลี้ยงสัตว

ผลตอบแทนสูเกษตรกร

มูลคากําไรคงเหลือ  5.3  ลานบาท/ป

ผลตอบแทนจากการ

พัฒนาแหลงนํ้า
ฤดูแลง

ฤดูฝน

“ขาดทุน คือ กําไร”

๔๙



òõ »‚
ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃËŒÇÂ«Í¹-ËŒÇÂ«ÑéÇ Ê»».ÅÒÇ

สวนฝายหวยซั้วนั้น ในฤดูฝนเพาะปลูกได ๘๐ เฮกตาร 

(๕๐๐ ไร) สามารถเพิ่มผลผลิตจาก ๒.๕ ตัน/เฮกตาร (๔๐๐ 

กิโลกรัม/ไร) เป น ๔.๒ ตัน/เฮกตาร (๖๗๒ กิโลกรัม/ไร) 

ไดผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น ๒๗๒ กิโลกรัม/ไร คิดเปนเงินประมาณ 

๑,๒๒๔,๐๐๐ บาท/ป

ในขณะที่ฤดูแลง จะเพาะปลูกได ๒๐ เฮกตาร (๑๒๕ ไร) ได

ผลผลิตเฉลี่ย ๔.๓ ตัน/เฮกตาร (๖๘๘ กิโลกรัม/ไร) คิดเปนเงิน

ประมาณ ๗๗๔,๐๐๐ บาท 

ผลตอบแทนจากฝายหวยซั้วตอป จะไดประมาณ ๑,๙๙๘,๐๐๐ 

บาท หากคิดคาลงทุนรอยละ ๖๐ กําไรรอยละ ๔๐ จะไดกําไรสุทธิ 

ปละประมาณ ๗๙๙,๒๐๐ บาท   

๒๕ ป   มีนํ้า   ไดขาว

กอนมีโครงการ ๑๐ ป ปจจุบัน

๕๐
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การพัฒนาที่ดิน
ลักษณะดินของพื้นที่ศูนยฯ สวนใหญเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่าถึง

ตํา่มาก มปีฏกิริยิาของดนิเปนกรด คาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ ๔.๓ - ๕.๓ ดนิสวนใหญ
เปนทรายแปง และทรายละเอียด ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินไมดี ดินมีลักษณะ
แนนทึบ มีการดําเนินการดังนี้

๑. งานปรับปรุงที่ดิน

 สงเสริมการสาธิตผลิตปุยหมักโดยใชสารเรงซุปเปอร พด.๑ ในแปลงสาธิต 
เพื่อทําใหคุณภาพของดินมีความรวนซุยอุมนํ้าไดดี มีความเหมาะสมตอการปลูกพืชมากขึ้น 
อีกทั้งทําใหเกษตรกรไดเรียนรูวิธีการผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร อาทิ ฟางขาว
เศษหญา และมูลสัตว สงผลใหตนทุนการใชปุยเคมีลดลง ทําใหรายไดของเกษตรกรสูงขึ้น

   สงเสริมการผลิตปุยหมักชีวภาพ (ปุยหมักแหง) ใชสารเรงซุปเปอร พด.๑ รวม
กับนํ้าหมักชีวภาพ ซึ่งเปนปุยที่ทําใหดินโปรงรวนซุย ระบบรากพืชชอนไชหาอาหารไดงายมาก
ขึ้น มีธาตุอาหารและจุลินทรียที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้น นิยมใชกับนาขาวและพืชผัก โดยใชวัสดุที่
มีในศูนยฯ เชน กอนเห็ดที่ไมสามารถเก็บดอกเห็ดไดแลว มูลวัว มูลสุกร เศษวัสดุที่เหลือจาก
การเลี้ยงหมูหลุม เปนตน 

 สงเสรมิการผลตินํา้หมกัชวีภาพโดยใชสารเรงซปุเปอร พด.๒ เพือ่เพิม่จลุนิทรยีที่
เปนประโยชนและฮอรโมนที่จําเปนตอพืช ทําใหพืชมีการเจริญเติบโตเต็มที่ เกษตรกรสามารถ
ประยุกตใชรวมกับปุยหมัก โดยจะสงผลทําใหพืชผักมีการดูดซับธาตุอาหารมากขึ้น อีกทั้งยัง
สงเสริมใหนํานํ้าหมักชีวภาพมาใชรวมกับการไถกลบตอซัง เพื่อปรับโครงสรางของดินและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดินใหมีมากขึ้นอีกดวย

 สงเสริมการผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืชโดยใชสารเรง พด.๗  ซึ่งผลิตจากพืช
สมุนไพรในทองถิ่น เชน ตะไครหอม ขา สะเดา บอระเพ็ด เปนตน ชวยใหเกษตรกรสามารถ
ลดตนทุนการใชสารเคมี ทําใหผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารพิษ เปนที่ตองการของตลาด 
อีกทั้งเกษตรกรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นดวย

 สงเสริมการใชปุยพืชสด เปนปุยอินทรียที่ไดจากการไถกลบพืชขณะที่ยังเขียวสด
อยูลงในดิน ในชวงที่พืชเริ่มออกดอกปลอยใหยอยสลายประมาณ ๗ - ๑๔ วัน แลวจึงปลูกพืช
หลักตาม เปนพืชตระกูลถั่ว มีปริมาณไนโตรเจนในตน ใบ และรากสูง ชวยเพิ่มปุยในดินและ

ทําใหดินโปรงรวนซุย พืชปุยสดที่สงเสริมใหปลูก ไดแก ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วพรา เปนตน

๕๑
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 อบรมการเกบ็ตวัอยางดนิและการวเิคราะหดินอยางงาย 

ดวยเครื่องมือวิเคราะหดินอยางงาย (Soil Test Kit) เพื่อประโยชน

ในการวางแผนในการปลูกพืช ลดตนทุนการผลิต เปนแนวทางใน

การวางแผนการจดัการดนิเพือ่การปลกูพชืทีถู่กตอง โดยอบรมใหกบั

เจาหนาทีภ่ายในศนูยฯ ใหเกดิความชาํนาญและสามารถถายทอดความรู

ใหกับเกษตรกรที่สนใจได

สภาพพื้นที่ วิธีการ ผลการดําเนินงาน

แปลงนาขาว (นาป-นาแซง) - ปรบัปรงุแปลงนา ใสปูนขาว - ดนิมอีนิทรยีวตัถสุูงขึ้นตลอดชั้นดนิ

(จุดที่ ๑ : N 2003339 E 233517)  ปลูกโสนอฟัรกินัเปนปุยพชืสด  โดยดนิบน เพิ่มจากรอยละ ๑.๐๖ 

  ๒ ครั้ง ใสปุยหมกั ปุยคอก  เปนรอยละ ๑.๕๘ ปฏกิริยิาของ 

  และปุยเคม ี(หยดุใสตั้งแตป ๒๕๔๖)  ดนิบนสูงขึ้นจาก ๔.๔ เปน ๕.๓

    ความเคม็ของดนิลดลงจาก ๐.๒๑

    เหลอื 0.04 Ds/m

แปลงพืชไร - ปลูกแฝกตามแนวระดบั - ดนิมอีนิทรยีวตัถเุพิ่มขึ้นจาก

(จุดที่ ๒ : N 2003390 E 233584)  ปลูกโสนอฟัรกินั และปอเทอืง  รอยละ ๑.๑๒ เปนรอยละ ๑.๕๒

  ใสปูนขาว ปรบัปฏกิริยิาของดนิ

แปลงขยายพันธุปุยพืชสด และ - ปรบัสภาพพื้นที่ ใสปูนขาว ปุยหมกั - ดนิมอีนิทรยีวตัถเุพิ่มขึ้น

แปลงหญาแฝก    จากรอยละ ๐.๕๔ เปนรอยละ ๑.๐๑

(จุดที่ ๓ : N 206339 E 233517)

แปลงไมผล - ใสปูนขาว ปุยคอก ปุยเคม ี - ดนิมอีนิทรยีวตัถเุพิ่มขึ้น ยกเวน pH

(จุดที่ ๔ : N 2003436 E 233644)  ตามชวงเวลาปลูกแฝก  สวนโซเดยีมลดลงจาก ๑.๖

    เหลอื 0.04 Ds/m

แปลงนารวม - ใสปูนขาว ปุยหมกั ปลูกโสนอฟัรกินั - ดนิมอีนิทรยีวตัถเุพิ่มขึ้น

(จุดที่ ๕ : N 2003600 E 233713)  แลวไถกลบ ๒ - ๓ ครั้ง  จากรอยละ ๑.๐ เปนรอยละ ๑.๗๙

๕๒
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บริเวณจุดเจาะสํารวจดิน ภายในพื้นที่ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร

หวยซอน-หวยซั้ว เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ผลการสาํรวจและวเิคราะหดนิ : จากการเฝาตดิตามการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัทิางเคมี 

อันเกิดจากกิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดิน ภายในบริเวณพื้นที่ศูนยฯ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง

พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา คุณสมบัติทางเคมีของดินมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นท้ังดินบน

และดินลาง แสดงใหเห็นถึงดินบริเวณภายในศูนยฯ มีความอุดมสมบูรณโดยธรรมชาติเพิ่มขึ้น

และเหมาะสําหรับการปลูกพืช

 จุดเจาะสํารวจดินชวงป ๒๕๓๘

 จุดเจาะสํารวจดินชวงป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๕๓



òõ »‚
ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃËŒÇÂ«Í¹-ËŒÇÂ«ÑéÇ Ê»».ÅÒÇ

แผนภาพแสดงความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ศูนยฯ

อินทรียวัตถุ (%OM)
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ตารางการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ศูนยฯ

ป พ.ศ.
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ประจุบวก กรด-ดาง

 ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง

 ๒๕๓๘ ๑.๐๖ ๐.๕๓ ๖๓.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๗.๕๐ ๙.๒๐ ๔.๔๐ ๔.๗๐

 ๒๕๔๗ ๑.๕๘ ๐.๙๑ ๙.๗๑ ๒๐.๐๑ ๗.๐๐ ๒.๒๐ ๗.๕๐ ๕.๗๕ ๕.๓๐ ๕.๒๐

 ๒๕๕๐ ๑.๓๑ ๑.๐๘ ๑๔.๔๕ ๒๖.๒๕ ๒๒.๕๐ ๖๙.๗๗ ๑๐.๓๖ ๑๒.๖๐ ๕.๑๐ ๕.๓๐

๒๕๕๔  ๑.๗๙ ๐.๘๔  ๑๖.๕๔ ๒๑.๐๕ ๒๔.๐๓ ๖.๓๙  ๑๒.๒๕  ๑๓.๖๐ ๕.๕๐  ๕.๒๐

 ๒๕๕๘ ๑.๘๐ ๐.๙๒ ๒๐.๒๕ ๑๔.๕๕ ๓๐.๕๐ ๓๙.๒๕ ๑๓.๒๕ ๑๕.๑๕ ๕.๖๐ ๕.๔๐

 ๒๕๖๑ ๑.๘๕ ๐.๙๘ ๒๒.๕๕ ๑๗.๖๕ ๓๑.๔๐ ๓๙.๕๐ ๑๓.๘๐ ๑๔.๖๕ ๕.๘๐ ๕.๔๐

ความสมบูรณของดินในพื้นที่ศูนยฯ ชวงตนโครงการ
เทียบกับปจจุบัน (ป พ.ศ. 2538-2561)

กอน

ชวงตนโครงการฯ ป 2538 ปจจุบัน ป 2561

หลัง

๕๕
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๒. งานอนุรักษดินและนํ้า

 เกษตรกรไดรับความรูในการขยายพันธุหญาแฝก โดยสามารถผลิตเพื่อสงขาย

ใหกับศูนยฯ ในสวนกิจกรรมการบริการแจกกลาหญาแฝก มีเกษตรกรสนใจขอรับบริการ

กลาหญาแฝกนําไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง อาทิ บริเวณขอบบอและคันนา เปนตน เพื่ออนุรักษ

ดินและนํ้า ลดการพังทลายของหนาดิน รวมถึงภาคเอกชนท่ีขอรับพันธุหญาแฝกไปปลูก

เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน อาทิ โครงการนํ้าเทิน ๒ และโครงการบานบอทอง 

แขวงคํามวน เปนตน

๓. งานสํารวจและการใชประโยชนที่ดิน จากการสงเสริมการใชประโยชนที่ดินที่

เหมาะสม ทาํใหเกษตรกรเปล่ียนวถิกีารทาํเกษตรแบบเชงิเดีย่ว มาเปนการเกษตรแบบผสมผสาน

๔. งานฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทําใหเกษตรกรที่เขารับการฝก

อบรม เขาใจและเรยีนรูวธิกีารเกบ็ตวัอยางดนิ การวเิคราะหดนิเบือ้งตน การวางแผนการใชท่ีดิน 

การปรับปรุงบํารุงดินอยางถูกวิธี อาทิ การไถกลบตอซัง และการใชปุยพืชสดรวมกับการใช

ปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เปนตน

นอกจากนี ้เกษตรกรสามารถผลติปุยหมกัโดยใชสารเรงซปุเปอร พด.๑  นํา้หมกัชีวภาพ

โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.๒  สารปองกันแมลงศัตรูพืชโดยใชสารเรง พด.๗  สําหรับนํามาใช

ในแปลงเกษตรของตนเอง ผลผลติทีไ่ดเพิม่มากขึน้ในขณะทีต่นทนุในการผลติลดตํา่ลง เปนแบบ

อยางที่สามารถแนะนําใหแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่นไดตอไป

๕๖
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การพัฒนาดานวิชาการเกษตร

ลักษณะอาชีพโดยทั่วไปของราษฎรในพื้นที่ศูนยฯ มีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากชุมชน

ในชนบทของประเทศไทย ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา ทําสวน ทําไร หาของปา  

มีเกษตรกรบางรายไดปรับเปลี่ยนอาชีพไปขายแรงงาน ทําธุรกิจคาขาย และมีการออกไป

รับจางทั่วไปนอกชุมชน  

ปญหาของการพัฒนาการเกษตรที่พบ คือ ประสิทธิภาพการผลิตท่ีอาศัยการผลิต

แบบดั้งเดิม คือปลูกขาวปละครั้งโดยอาศัยนํ้าฝน และมีบางสวนเปนพื้นที่ดอน หากฝนไมตก

ตองตามฤดูกาล ทําใหผลผลิตขาวไมดีเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องแมลงศัตรูพืช 

สัตวศัตรูพืช ปญหาเรื่องดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ ตลอดจนการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น 

และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตพืชที่ขาดความรูความเขาใจ โดยมีการดําเนินการดังนี้

๑. กิจกรรมขาว ดําเนินการผลิตเมล็ดขาวพันธุดี เปนที่นิยมบริโภค ใหผลผลิตตอไร

สูง มีความตานทานโรคและแมลง ไดแก เมล็ดพันธุขาวพันธุหอมทาดอกคํา ๑ ทาสะโน ๓  

พนัธุ CR-203 และ Q5 สาํหรบัแจกจายใหเกษตรกรในพืน้ทีโ่ดยรอบบรเิวณศนูยฯ และเกษตรกร

ทั่วไปที่สนใจ โดยใชกระบวนการผลิตขาวปลอดภัยเพื่อพัฒนาสูการผลิตขาวอินทรีย ผลผลิต

ที่ไดในฤดูนาปเฉลี่ย ๔๗๕ กิโลกรัมตอไร หรือเฉลี่ย ๔๗.๕ ถังตอไร สวนแปลงสาธิตการ

ผลิตขาวในฤดูนาปรังเฉลี่ย ๕๖๐ กิโลกรัมตอไร หรือเฉลี่ย ๕๖ ถังตอไร การผลิตขาวทั้ง ๒ 

ฤดกูาลผลติปลกูโดยระบบเกษตรอนิทรยี ใชปุยมลูสตัว ปุยชวีภาพ และนํา้หมกัชวีภาพ เปนตน 

โดยเฉพาะการผลิตขาวพันธุ CR-203 ใหผลผลิตเฉลี่ย ๕๕๐ - ๖๕๐ กิโลกรัมตอไร ขาวพันธุ

นํ้าตาลใหผลผลิตเฉลี่ย ๕๒๐ - ๖๐๐ กิโลกรัมตอไร

 ขอมูลการผลิต ป ๒๕๓๗    ป ๒๕๔๗    ป ๒๕๕๒     ป ๒๕๕๗  ป ๒๕๖๒

๑. พนัธุขาว   พื้นเมอืง    พื้นเมอืง นํ้าตาล, CR 203, พื้นเมอืง, สนัปาตอง ทาดอกคาํ– ๑, ๓,๘,๑๑ ทาสะโน ๑   ทาดอกคาํ ๑, ทาสะโน ๓, CR-203, Q5

๒. พื้นที่ปลูก (เฮกตาร) ๑๐๐   ๑๐๐    ๓๕๐    ๕๐๐ ๔๐๐

๓. ผลผลติเฉลี่ย  ๒.๘๗    ๓.๐    ๓.๕    ๔.๓ ๓.๘

  (ตนั/เฮกตาร)

๔.  มูลคารวม (ลานกบี)    ๓๕๙    ๖๗๕     ๒๑๔      ๔๘๓ ๕๘๐

๕๗
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การผลิตขาวในศูนยฯ

ป 2537 ป 2562

พันธุพื้นเมือง
ผลผลิต  2.87   ตัน/เฮกตาร

พื้นที่ปลูก  100   เฮกตาร

มูลคารวม  309   ลานกีบ

พันธุทาดอกคํา1, ทาสะโน3, cr-203, Q5
ผลผลิต    3.8   ตัน/เฮกตาร 

พื้นที่ปลูก   400   เฮกตาร

มูลคารวม   580   ลานกีบ

นาปรัง 560 กิโลกรัม/ไร  นาป 475 กิโลกรัม/ไร                       

๕๘
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๒. กิจกรรมไมผล และไมยืนตน

๒.๑ การจดัทาํแปลงสาธติการผลติไมผลในพืน้ที ่๑๐ ไร เชน มะมวง ลิน้จี ่ลาํไย มะยงชดิ
สมโอ และมะนาววงบอ เปนตน

 ๒.๒ การจัดทําแปลงสาธิตการผลิตรูปแบบตางๆ อาทิ ไผตง ไผหวาน กฤษณา เปนตน 
สําหรับเปนแหลงเรียนรู                                                                                                               

 ๒.๓ การปลูกพืชเพื่อเปนจุดเรียนรู และศึกษาความเปนไปไดในการผลิตรูปแบบตาง ๆ 
เชน การทดลองปลูกยางพารา และการปลูกพืชทดแทนพลังงาน หรือพืชพลังงานทางเลือก ไดแก 

การทดลองปลกูปาลมน้ํามนัสรุาษฎรธานี ๒ อาย ุ๘ - ๑๐ ป มจีาํนวนทะลายตอตนเทากบั ๓.๓๓ ทะลาย
นํ้าหนักตอทะลาย ๑๕.๖ กิโลกรัมตอตน และนํ้าหนักทะลายตอไรตอป เทากับ ๒.๑๔ ตัน 

   ๒.๔ ไมผลที่ดําเนินการสําเร็จแลว ไดแก 

   - ลิ้นจี่พันธุนครพนม ๑ ใหผลผลิตเฉลี่ย ๗๓๓ กิโลกรัมตอไรตอป และขยาย
กิ่งพันธุดี จํานวน ๑,๕๐๐ กิ่งตอป

   - การผลิตสมโอพันธุดี ใหผลผลิตเฉลี่ย ๑,๗๘๕ กิโลกรัมตอไร และขยาย
กิ่งพันธุดี จํานวน ๘๐๐ กิ่ง 

   - การผลิตมะนาววงบอ ใหผลผลิตเฉลี่ย ๑๑,๙๒๕ ลูกตอไรตอป และขยาย
กิ่งพันธุดี จํานวน ๑,๘๐๐ กิ่ง 

ผลผลิตไมผลที่ไดนําออกจําหนายเพื่อเปนรายไดหมุนเวียนภายในโครงการศูนยฯ และ

จายแจกแกเกษตรกรที่สนใจเขามาศึกษาดูงาน และขยายผลสูเกษตรกรในพื้นที่หมูบานเปาหมาย

 ขอมูลการผลิต   ป ๒๕๓๗    ป ๒๕๔๗    ป ๒๕๕๒     ป ๒๕๕๗  ป ๒๕๖๒

 ๑. มะมวง ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐

 ๒. ลิ้นจี่ ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐   ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ ๗,๕๐๐

 ๓. ลาํไย ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐    ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐

 ๔. ไมผลอื่นๆ (มะละกอ, นอยหนา ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๔,๐๐๐

  มะนาว, สมโอ)  

 รวม    ๑๒,๐๐๐    ๑๒,๐๐๐    ๑๔,๐๐๐      ๑๔,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐

๕๙
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๓. กิจกรรมผัก ในแตละปศูนยฯ ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมผักใหแกเกษตรกร

ชาวลาว ดังนี้

 ๓.๑ ดําเนินการปลูกผักชนิดตางๆ ดวยระบบเกษตรอินทรียในพื้นที่ศูนยฯ เพื่อเปน

ตนแบบใหแกเกษตรกร สามารถใหผลผลิต ดังนี้ กะหลํ่าปลี ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๕๐๐ กิโลกรัม

ตอไร บรอกโคลี ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๐๐๐ กิโลกรัมตอไร คะนา ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๒๐๐ กิโลกรัม

ตอไร กวางตุงดอก ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๐๐๐ กิโลกรัมตอไร ผักกาดหอม ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๗๐๐ 

กิโลกรัมตอไร ผักบุงจีน ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๕๐๐ กิโลกรัมตอไร เปนตน                                                                                   

ผลผลิตปลูกผัก
ระบบอินทรีย ในพื้นที่ศูนยฯ

หนวย : กิโลกรัมตอไร

3,800 กิโลกรัม

กะหลํ่าปลี

บรอกโคลี

คะนา

ผักกาดหอม

ผักบุงจีน

3,000 กิโลกรัม

2,200 กิโลกรัม
กวางตุงดอก
2,000 กิโลกรัม

2,700 กิโลกรัม

2,500 กิโลกรัม

๖๐
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 ๓.๒ การจัดทําแปลงสาธติการผลิตผกัฤดฝูน โดยใชเทคนคิมงุหลงัคาดวยพลาสตกิใส

คลุมแปลง  มีผลผลิตดังนี้ ผักชี ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๕๐๐ กิโลกรัมตอไร และการผลิตพืชพื้นบาน

พริก มะเขือเปราะ บวบ ถั่วฟกยาว ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๒๐๐ กิโลกรัมตอไร ซึ่งขายไดราคาดี

และเปนที่ตองการของตลาดสูง 

๔. กิจกรรมพืชไร ดําเนินการผลิตพืชไรตามหลักวิชาการเกษตร เพื่อเปนจุดเรียนรู

การผลิตที่เหมาะสมและเปนแปลงตนแบบใหแกเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ สามารถใหผลผลิต

ดังนี้  ขาวโพดหวาน ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๙๖๕ กิโลกรัมตอไร และขาวโพดขาวเหนียว ผลผลิต

เฉลี่ย ๑,๗๑๕ กิโลกรัมตอไร

๕. กิจกรรมการผลิตเห็ด ดําเนินการจัดสรางโรงเรือน จํานวน ๓ หลัง ในแตละปมี

การผลิตหัวเชื้อเห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดนางฟา และเห็ดนางรม เพื่อการจําหนายจายแจกแก

เกษตรกรที่สนใจเขามาศึกษาดูงาน และขยายผลสูเกษตรกรในพื้นที่หมูบานเปาหมาย รวม

ปละ ๗,๕๐๐ กอน การผลิตหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดพืช และการผลิตหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดขาวปละ 

๑,๕๐๐ ขวด ผลิตหัวเชื้อเห็ดในอาหารวุน จํานวน ๒๒๕ ขวด ผลผลิตเฉลี่ยของเห็ดนางฟาและ

เห็ดนางรม จํานวน ๔,๕๐๐ กอน ใหผลผลิต ๑,๒๒๕ กิโลกรัมตอรอบการผลิต เห็ดขอนขาว 

จํานวน ๒,๕๐๐ กอน ใหผลผลิต ๓๒๐ กิโลกรัมตอรอบการผลิต

๖. กิจกรรมอื่นๆ ไดแก                                                                                                        

 แปลงสาธิตการผลิตหมอน อาทิ พันธุ บุรีรัมย-๖๐ สามารถขยายพันธุ ได

ปละประมาณ ๕,๐๐๐ ทอน         

 ขอมูลการผลิต   ป ๒๕๓๗    ป ๒๕๔๗    ป ๒๕๕๒     ป ๒๕๕๗  ป ๒๕๖๒

๑. การผลติหวัเชื้อเหด็ขอนขาว  ๑,๐๐๐    ๒,๐๐๐   ๕,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐   ๑๒,๕๐๐

  นางฟาและนางรม (กอน)

๒. การผลติหวัเชื้อเหด็ในวุน (ขวด)   ๕๐   ๕๐    ๘๐    ๑๐๐  ๒๒๕

๓. การผลติหวัเชื้อเหด็ในเมลด็พชื (ขวด)   ๑๕๐   ๑๕๐   ๕๐๐   ๕๐๐  ๕๐๐

๔. การผลติหวัเชื้อเหด็ในเมลด็ขาว (ขวด)    ๕๐๐    ๕๐๐   ๑,๐๐๐   ๒,๐๐๐  ๑๒,๕๐๐

๖๑
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 การผลิตไมดอก ไมประดับ อาทิ การขยายพันธุเฟองฟาปละ ๖๐๐ กระถาง 

เปนตน                                

 การขยายพันธุชาทอง ปละประมาณ ๓,๐๐๐ ก่ิง                                                                       

 การปลูกพืชทดแทนพลังงาน เพื่อเปนแปลงตนแบบสําหรับการขยายพันธุ 

อาทิ มันสําปะหลัง (พันธุระยอง ๗ และระยอง ๙) และออย เปนตน     

๗. การฝกอบรมและสงเสริมวิชาการ จัดฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูเทคโนโลยี

ในการผลิตพืชใหกับเกษตรกร ไดดําเนินการปละ ๘๐ ราย จํานวน ๒ รุน (รุนละ ๔๐ ราย)

มีหลักสูตรการฝกอบรมที่หลากหลาย อาทิ การผลิตขาวปลอดภัย การผลิตผักปลอดสารพิษ 

การผลิตไมผลและการผลิตพืชไร การขยายพันธุพืช การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เปนตน

องคความรูงานพัฒนาดานวิชาการเกษตร

๑. กิจกรรมเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย

 ไดนําเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรียมาทดสอบระบบการผลิตขาวในพื้นที่ศูนยฯ 

โดยการใชปุยคอก ๑.๕ ตนัตอไรรองพืน้ และปุยหมกัชวีภาพอตัรา ๒๕๐ กโิลกรมัตอไร นํา้หมกั

ชีวภาพอัตรา ๔ ลิตรตอไร กอนไถแปร แลวคราดกลบ และปกดํา พบวา เทคโนโลยีการผลิต

ขาวอนิทรยีไมทาํใหผลผลติขาวแตกตางจากวิธกีารใชปุยเคมีในปแรกๆ แตทําใหตนทนุการใชปุย

ลดลงจาก ๓๗๕,๐๐๐ กีบตอไร (๑,๕๐๐ บาท) ไปเปน ๑๒๕,๐๐๐ กีบตอไร (๕๐๐ บาท) ซึ่ง

ลดลงมากกวารอยละ ๗๐ ในขณะทีผ่ลผลติมแีนวโนมเพิม่ขึน้ในปตอ ๆ  มา โดยพบวา ขาวพนัธุ 

CR-203 ไดผลผลิตเฉลี่ย ๕๕๐ กิโลกรัมตอไร ขาวพันธุ Q5 ใหผลผลิตเฉลี่ย ๗๐๐ กิโลกรัม

ตอไร ขาวพันธุทาดอกคํา ๑ ใหผลผลิตเฉลี่ย ๗๕๐ กิโลกรัมตอไร หรือประมาณ ๔.๖ ตัน

ปุยหมักจากเศษพืช เศษใบไม

๖๒
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ตอเฮกตาร เนื่องจากดําเนินการในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถควบคุมระดับนํ้าไดตลอดชวง

เวลาการปลูก และกระบวนการผลิตขาวอินทรียยังทําใหสามารถลดการใชปุยเคมี ผลผลิตมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นในปตอมา

๒. กิจกรรมเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย

 ไดนําเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรียมาทดสอบระบบการผลิตผักในพื้นที่ศูนยฯ มี

การทดสอบในผักหลายชนิดตามฤดูกาล เชน กะหลํ่าปลี บรอกโคลี ผักกาดซอม (ผักกวางตุง) 

ถั่วฝกยาว โดยใชปุยหมักชีวภาพอัตรา ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอไร รองพื้นกอนปลูก หลังจากนั้น

มีการใสปุยหมักชีวภาพอัตรา ๕๐๐ กิโลกรัมตอไร ทุก ๑๕ วัน และใชนํ้าหมักชีวภาพผสมนํ้า

อัตรา ๑๐๐ ซีซีตอนํ้า ๒๐ ลิตร รดทุก ๓ - ๕ วัน พบวากะหลํ่าปลี เฉลี่ย ๓,๕๐๐ กิโลกรัมตอไร

บรอกโคลี ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๐๐๐  กิโลกรัมตอไร คะนา ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๒๐๐ กิโลกรัมตอไร 

กวางตุงดอก ผลผลติเฉลีย่ ๒,๐๐๐ กโิลกรมัตอไร ผกักาดหอม ผลผลติเฉลีย่ ๒,๗๐๐ กิโลกรมั

ตอไร ผักบุงจีน ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๕๐๐  กิโลกรัมตอไร ผักชีจีน ๑,๕๐๐ กิโลกรัมตอไร และ

การผลิตพืชพื้นบาน พริก มะเขือเปราะ บวบ ถั่วฟกยาว ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๒๐๐ กิโลกรัมตอไร  

ซึ่งขายไดราคาดีและเปนที่ตองการของตลาดสูง อีกทั้งยังสามารถลดการใชปุยเคมีลงได ทําให

มีความปลอดภัยตอกระบวนการผลิตและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน

๓. กิจกรรมเทคโนโลยีการผลิตมะนาวในฤดูแลง

ไดนําเทคโนโลยกีารปลกูมะนาวในฤดแูลง เปนการบงัคับใหไดผลผลตินอกฤดู ใชเทคนคิ

วิธีงดนํ้าในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน สามารถทําไดทุกสายพันธุ 

โดยปลูกในทอซีเมนตพรอมฝาขนาดเสนผาศูนยกลาง ๙๐ - ๑๑๐ เมตร 

วางในระยะ ๓ x ๔ เมตร (๑๓๔ ตนตอไร) เติมดินผสมปุยคอกและขี้เถา

แกลบ อัตรา ๒:๑:๑ เสริมดวยปุ ยหมัก เศษเปลือกถั่ว ปลูกโดย

รองกนหลุมดวยปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ในอัตรา ๑๐๐ กรัม/หลุม 

ใหนํ้าทุก ๑ - ๒ ตอครั้งหลังปลูก ใสปุยเคมีสูตร ๑๒-๒๔-๑๒ ในอัตรา 

๑๐๐ - ๒๐๐ กรัมตอตน จนถึงระยะออกดอก คลุมโคน ตัดแตงกิ่งอยู

เสมอ เพิ่มดินปลูกและใสปุยคอกเพิ่ม พบวา มะนาวในฤดูแลงใหผลผลิต

เฉลีย่ ๑๑,๙๒๕ ลกูตอไรตอป ยงัสามารถขยายกิง่พนัธุด ีจาํนวน ๑,๘๐๐ กิง่

ใหแกเกษตรกรที่สนใจ 

๖๓
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๔. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง

การผลิตกอนเชื้อเห็ดและการผลิตเห็ด 

ขั้นตอน โดยใชวัสดุเพาะเห็ด ดังนี้ ขี้เลื่อย ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม 

ปูนขาว ๑ กิโลกรัม ดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม 

วิธีทํา ผสมสูตรอาหารทั้งหมดเขาเปนเนื้อเดียวกัน เพิ่มความชื้นโดยการรดนํ้าลงไป

ใหมีความชื้นรอยละ ๖๐ นําสวนผสมบรรจุถุงพลาสติกทนรอน ขนาด ๖.๕ x ๑๒.๕ นิ้ว 

นํ้าหนัก ๘๐๐ กรัมตอถุง อัดใหแนนพอสมควร ใสคอพลาสติกจุกดวยสําลีและปดดวยกระดาษ 

แลวนําไปนึ่งฆาเชื้อ แบบไมใชความดัน ๓ ชั่วโมง อุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เมื่อครบตาม

เวลานึง่ฆาเชือ้ ปลอยใหเยน็แลวใสเชือ้เหด็จากเมลด็ขาวฟางและพกัเชือ้ ๙๐ - ๑๒๐ วนั โดยการ

เกบ็ไวในโรงพกัเช้ือไมใหโดนแสงแดดและความชืน้ หากพบวากอนเชือ้เหด็เกิดราดาํหรือราเขยีว

ใหรีบแยกออกเพื่อทําลายทันที

วิธีการเปดดอกเห็ดนางฟา การเปดดอกทําไดโดยดึงจุกที่อุดปากหรือปดถุงออก

รดนํ้าใหความชื้นภายในโรงเรือน เชา กลางวัน และเย็น แตระวังอยาใหนํ้าเขาถุงกอนเชื้อ เพราะ

จะทําใหกอนเชื้อเนาและเสียหายเร็ว หลังจากเปดถุงได ๑๔ วัน การเก็บเกี่ยวดอกเห็ดใชมือจับ

ดอกเห็ดแลวดึงเบาๆ โยกไปทางซายและขวา ดอกเห็ดจะหลุดออกมา อยาใหมีเศษของกานดอก

เห็ดติดอยูในปากถุงเพราะจะทําใหกอนเชื้อเห็ดเนา เก็บผลผลิตทุกวันชวงเชาและชวงเย็น หลัง

เก็บดอกเห็ดรดนํ้าเพื่อปรับสภาพความชื้น อายุเก็บเกี่ยวประมาณ ๔ เดือน

๖๔



òõ »‚
ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃËŒÇÂ«Í¹-ËŒÇÂ«ÑéÇ Ê»».ÅÒÇ

วธิกีารเปดดอกเห็ดบดและเห็ดขอนขาว การเปดดอกทาํไดโดยตดัปากถงุ ปรบัโรงเรอืน

ใหมีสภาพรอนชื้นอุณหภูมิประมาณ ๓๓ - ๓๖ องศาเซลเซียส ประมาณ ๒ - ๓ วัน ดอกเห็ดจะ

เริม่งอก จากนัน้ปรบัอณุหภมู ิในโรงเรอืนใหลดลง มอีากาศถายเทไดด ีความชืน้สมัพทัธรอยละ 

๖๐ - ๗๐ มีแสงสวางปานกลางเพื่อใหดอกเห็ดเจริญเติบโตตอไป ในระหวางใหผลผลิตแตละครั้ง

เสนใยเห็ดบดจะพักตัวประมาณ ๑๕ - ๒๐ วัน สวนเห็ดขอนขาวจะทยอยใหผลผลิต การเก็บ

ดอกเห็ด ควรเก็บวันละ ๒ - ๓ ครั้ง เก็บสวนตางๆ ของดอกใหหลุดออกจนหมด เพื่อปองกัน

การเนาเสียจากเศษหรือสวนของดอกเห็ดที่เหลือติดคางอยูที่กอนเชื้อ หลังเก็บดอกเห็ดแลว

รดนํ้าเพื่อปรับสภาพความชื้น อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ ๔ เดือน

การผลิตเหด็นางฟาแบบครบวงจร ในโรงขนาด ๔ x ๕ เมตร สามารถบรรจกุอนเชือ้เหด็

พรอมเปดดอกได ๒,๐๐๐ กอน เห็ด ๑ กอน ใหผลผลิตเฉลี่ย ๓๕๐ กรัม หรือเทากับ ๗๐๐ 

กิโลกรัมตอ ๑ โรงตอรอบการผลิต คิดเปนรายไดเทากับ ๔๒,๐๐๐ บาท กําไรสุทธิ ๒๖,๐๐๐ 

บาท หรือคิดเปนเงินกีบเทากับ ๖.๕ ลานกีบ  

๖๕
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๕. กิจกรรมฝกอบรมและการขยายผล

 การขยายผลโดยการจัดกระบวนการเรียนรูการผลิตขาวอินทรีย การผลิตผักอินทรีย 

การผลิตไมผลผสมผสานและการขยายพันธุ และการผลิตมะนาว ผานเกษตรกรครอบครัว

ตนแบบของศนูยฯ และเกษตรกรในพืน้ทีห่มูบานเปาหมายบรเิวณรอบศนูยฯ จาํนวน ๙ หมูบาน 

และเกษตรกรที่สนใจตามแขวงตาง ๆ เชน แขวงสะหวันนะเขต แขวงบอลิคําไซ แขวงนครหลวง

เวยีงจนัทน เปนตน รวมถึงนกัศกึษาฝกงานจากโรงเรยีนกสกิรรมและปาไมบอลคํิาไซ โรงเรียน

เทคนคิแขวงเวียงจนัทน ปละมากกวา ๑๐๐ คน นอกจากนี ้ยงัมนีกัศกึษาฝกงานของประเทศไทย

จากมหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนตน ปละไมนอยกวา ๒๐ คน 

เขารวมฝกประสบการณและรวมแลกเปลี่ยนเทคนิคตาง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต  

 เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการขยายผลดานไมผลผสมผสานและการขยาย

 พันธุพืช เชน 

  -  นายกาเยง จงยาชง บานนํ้าเดิน เมืองคําเกิด แขวงบอลิคําไซ 

  -  นายคําหมั้น เมืองสังขทอง แขวงนครหลวงเวียงจันทน 

  - ศูนยคําปะแหน เมืองอําพอน แขวงสะหวันนะเขต เปนตน 

  เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการผลิตขาวอินทรีย  เชน 

  - นายแกว พิมพิสวย  เกษตรกรบานนายาง 

  - นายคําปน  เกษตรกรบานนํ้าเกี้ยงเหนือ 

  - นายจันดวงดี  วันนะสุก  เกษตรกรบานหัวชาง เมืองนาทรายทอง 

  นครหลวงเวียงจันทน

  โดยสามารถลดตนทุนการใชปุยในนาขาวลงไดมากกวารอยละ ๕๐ เพราะเกษตรกร

สามารถทําไดเอง ใชทรัพยากรในทองถิ่น ลดการพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอกอันจะทําให

ตนทุนการผลิตลดลง รวมถงึการธาํรงรกัษาไวซึง่สภาพแวดลอมในระยะยาวตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพียง

๖๖
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การพัฒนาดานปศุสัตว

เกษตรกรลาวเกือบทุกครัวเรือนนิยมเล้ียงสัตวหลายชนิด 

เชน ววั ควาย เลีย้งไวใชงานและขายในยามขาดแคลนเงนิทอง สวน

การเลี้ยงสุกรมีอยูบางแตไมมากนักเนื่องจากขอจํากัดดานอาหาร 

สําหรับ เปด ไก เลี้ยงไวบริโภคภายในครัวเรือน โดยศูนยฯ มีหนาที่

ในการจัดทําฟารมตนแบบเปนการสาธิตการเลี้ยง และถายทอด

เทคโนโลยีทางวิชาการ เมื่อเกิดผลผลิตจะสงเสริมขยายผลใหแก

เกษตรกร กลุมเกษตรกร โรงเรียน สถานศึกษา หรือขยายผลไป

ในพื้นที่ตางแขวงของ สปป.ลาว  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

๑. กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตว 

 เปนการสาธิตการเลี้ยงปศุสัตวพันธุดีที่เลี้ยงงาย โตเร็ว 

ตลาดตองการ เปนท่ีตองการของเกษตรกรและประชาชน เลีย้งใน

สภาพอากาศประเทศ สปป.ลาว ไดดี ประกอบดวย

สาธิตการเลี้ยงโคเนื้อ นําโคพันธุ ดีมาเลี้ยง คือ 

โคพันธุซาฮิวาล (Sahiwal) เปนโคท่ีใหท้ังเนื้อและนม ลําตัวมีขนาดปานกลาง มีสีแดงนํ้าตาล

ใกลเคียงกับโคพื้นเมืองของ สปป.ลาว ทนทานตอสภาพแวดลอมไดดี สีนํ้าตาลเปนที่ตองการ

ของเกษตรกรและประชาชน

๖๗
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ในป ๒๕๖๑ ศูนยฯ มีศักยภาพสามารถเลี้ยงโคซาฮิวาลได พอพันธุ ๑ ตัว แมพันธุ 

๕ ตัว โครุน ๔ ตัว และผลิตลูกโค ๕ ตัว รวมจํานวน ๑๕ ตัว  ลูกโคเพศเมียที่ผลิตได

เก็บทดแทนเปนแมพันธุในฝูง  สวนเพศผู จําหนายใหเกษตรกรเลี้ยงเปนพอพันธุผสมกับ

แมพันธุ พื้นเมือง เพื่อใหไดลูกที่ตัวใหญ โตเร็ว และราคาดี  โดยในป ๒๕๕๘ ไดนํา

พอโคซาฮิวาลตัวใหมไปเปลี่ยน เนื่องจากพอพันธุเดิมไดใชงานมาหลายป อาจมีโอกาสผสมกับ

ลูกสาวแลวกอใหเกิดปญหาเลือดชิดขึ้นในฝูงได

สาธิตการเลี้ยงสุกร นําสุกรพันธุดี  ไดแก  สุกรพันธุลารจไวท แลนดเรจ 

ปากชอง ๕ และเหมยซาน เปนการเลี้ยงท้ังสุกรพันธุแทและลูกผสม ในแตละปมีเปาหมาย

การเลี้ยงสุกร พอพันธุ ๒ ตัว แมพันธุ ๑๔ ตัว สุกรทดแทน ๑๒ ตัว และผลิตลูก ๒๒๔ ตัว 

ลกูสกุรทีผ่ลติไดเกบ็ทดแทนในฝงูหรอืจาํหนายใหกบัเกษตรกรทีส่นใจนาํไปเลีย้งเพือ่ขยายพนัธุ 

โดยจะจําหนายตัวละ ๔๐๐,๐๐๐ กีบ (๑,๖๐๐ บาท)  ในป ๒๕๕๘ ไดนําสุกรชุดใหมเปนเพศผู 

จํานวน ๒ ตัว และเพศเมีย จํานวน ๕ ตัว ไปเปลี่ยนพันธุกรรมของฝูงสุกรในศูนยฯ 

๖๘
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สาธิตการเลี้ยงเปดเทศ  นําเปดเทศพันธุดี  ไดแก เปดเทศพันธุทาพระ และเปด

เทศพันธุกบินทรบุรี (พันธุบาบารี่)  เลี้ยงงาย โตเร็ว ทนโรค ราคาดี เนื้ออรอย เปนที่ตองการ

ของตลาดในพื้นที่  ในแตละปจะมีเปาหมายการเลี้ยงพอพันธุ ๕๐ ตัว แมพันธุ ๒๐๐ ตัว 

เปดเทศทดแทน ๒๔๐ ตัว และผลิตลูกเปดเทศ ๖,๐๐๐ ตัว ลูกเปดเทศที่ผลิตไดเก็บทดแทน

เปนพอแมพันธุ  และจําหนายใหเกษตรกรและประชาชน สามารถจําหนายลูกเปดเทศ

ตัวละ ๑๓,๐๐๐ กีบ (๕๒ บาท) 

เปนพอแมพันธุ  และจําหนายใหเกษตรกรและประชาชน สามารถจําหนายลูกเปดเทศ

ตัวละ ๑๓,๐๐๐ กีบ (๕๒ บาท) 

๖๙
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สาธิตการเลี้ยงไกไขโรดไทย (Rhode Thai) และไกดําภูพาน  ไกไขโรดไทยเปนไก

พันธุไขท่ีใหไขไดดปีระมาณ ๒๔๐ ฟองตอป สวนไกดาํภพูานเปนพนัธุไกเนือ้พืน้เมอืงทีเ่กษตรกร

สามารถเลี้ยงได ไกท้ังสองพันธุจะสามารถนํามาผลิตเปนไกพันธุแท หรือลูกผสมตามความ

ตองการของเกษตรกร การเลีย้งไกเปนการเลีย้งเพิม่เตมิจากกจิกรรมปกตแิตใชงบประมาณเทา

เดิม โดยแตละปจะเก็บทดแทนเองและลูกไกที่เหลือจะจําหนายใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

ลูกไกไขโรดไทยตัวละ ๕,๐๐๐ กีบ (๒๐ บาท) และไกดําภูพานตัวละ ๗,๐๐๐ กีบ (๒๘ บาท)  

การผลิตพืชอาหารสัตว  ไดดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลูกหญาพันธุดี ไดแก  

หญารูซี่ จํานวน ๓๐ ไร หญาเนเปยรปากชอง ๑ จํานวน ๒ ไร และหญาแพงโกลา จํานวน ๒ 

ไร ใชสําหรับเลี้ยงโคของศูนยฯ และเปนการสาธิตใหกับเกษตรกรที่สนใจ อีกทั้งสามารถสํารอง

เปนอาหารหยาบสํารองไดในฤดูแลงที่อาหารหยาบขาดแคลน 

๒. ผลสําเร็จที่เกิดภายในศูนยฯ

 กจิกรรมดานการสาธติการเลีย้งสตัวทกุชนดิภายในศนูยฯ สามารถใหผลผลติและสราง

รายไดใหกบัศนูยฯ และยงัสามารถจาํหนายพนัธุใหกบัเกษตรกรและผูทีส่นใจนาํไปเลีย้งกระจาย

พันธุตอได สงผลใหพันธุกรรมสัตวพันธุดีเหลานี้สามารถกระจายพันธุกรรมสัตวพันธุดีเหลานี้

ในพืน้ทีข่องเกษตรกรได โดยในป ๒๕๖๒ ครบรอบ ๒๕ ป ศนูยฯ มผีลผลติลกูสตัวทีเ่กดิสะสม

ภายในศูนย จํานวน ๑๗๓,๗๑๑ ตัว คิดเปนมูลคาของลูกสัตวที่ผลิตไดเทากับ ๓ พันลานกีบ 

หรือเทากับ ๑๒ ลานบาท รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

๗๐
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รายการ  จํานวน (ตัว)   มูลคา (กีบ) มูลคา (บาท)

ผลติลูกโคเนื้อ  ๕๒ ๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐        ๖๒๔,๐๐๐

ผลติลูกสกุร  ๔,๓๕๔   ๙๒๖,๖๐๑,๒๐๖ ๓,๗๐๖,๔๐๔

ผลติลูกเปดเทศ  ๑๓๕,๙๗๔ ๑,๒๕๖,๘๔๙,๓๕๖ ๕,๐๒๗,๓๙๗

ผลติลูกไก  ๓,๑๘๕ ๑๙,๑๑๕,๐๐๐ ๗๖,๔๖๐

รวม   ๑๔๓,๕๖๕ ๒,๓๕๘,๕๖๕,๕๖๒ ๙,๔๓๔,๒๖๒

ครบรอบ 
๒๐ ป 

(ป ๒๕๕๗)

รายการ  จํานวน (ตัว)   มูลคา (กีบ) มูลคา (บาท)

ผลติลูกโคเนื้อ  ๖๕ ๑๖๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖๔๔,๘๐๐

ผลติลูกสกุร  ๕,๒๗๖ ๑,๒๙๕,๔๐๑,๒๐๖ ๕,๑๘๑,๖๐๔

ผลติลูกเปดเทศ  ๑๖๐,๑๒๓ ๑,๕๗๐,๗๘๖,๓๕๖ ๖,๒๘๓,๑๔๕ 

ผลติลูกไก  ๘,๒๔๗ ๔๙,๔๘๗,๐๐๐ ๑๙๗,๙๔๘ 

 รวม  ๑๗๓,๗๑๑ ๓,๐๗๖,๘๗๔,๕๖๒ ๑๒,๓๐๗,๔๙๘

ครบรอบ 
๒๕ ป 

(ป ๒๕๖๒)

รายการ  จํานวน (ตัว)   มูลคา (กีบ) มูลคา (บาท)

ผลติลูกโคเนื้อ ๔๔ ๑๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐

ผลติลูกสกุร ๓,๔๕๘ ๗๓๕,๙๑๘,๐๐๐ ๒,๙๔๓,๖๗๒

ผลติลูกเปดเทศ ๑๑๑,๙๗๔ ๑,๐๓๕,๐๑๐,๐๐๐ ๔,๑๔๐,๐๔๐

ผลติลูกไก - - -

 รวม ๑๔๓,๕๖๕ ๒,๓๕๘,๕๖๕,๕๖๒ ๙,๔๓๔,๒๖๒.๒๔๘

ครบรอบ 
๑๕ ป 

(ป ๒๕๕๒)

๗๑
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ผลผลิตลูกสัตว
ที่เกิดสะสมภายในศูนยฯ

25 ป 
ป 2562 

20 ป 
ป 2557 

15 ป 
ป 2552 

ลูกวัว  ลูกสุกร   ลูกเปดเทศ   ลูกไกประเภท

65 ตัว

644,800 บาท

52 ตัว

624,000 บาท

44 ตัว

330,000 บาท

5,000 กวาตัว

5.1 ลานบาท

4,000 กวาตัว

3.7 ลานบาท

3,000  กวาตัว

2.9 ลานบาท

160,000 กวาตัว

6.2 ลานบาท

135,000  กวาตัว

5 ลานบาท

111,000 กวาตัว

4.1 ลานบาท

8,000 กวาตัว

197,000 กวาบาท

3,000 กวาตัว

76,000 กวาบาท

* เริ่มเลี้ยงไกไข

โรดไทย เมื่อป 2554

๗๒
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๓. งานสงเสริมและขยายผล 

 กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตวของศูนยฯ เปนท่ีสนใจของเกษตรกร จึงไดจัดใหมีการ

ฝกอบรมเกษตรกรในหมูบานเปาหมาย ๙ หมูบาน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ ทั่วประเทศ เจาหนาที่ตามเมืองและแขวงตาง ๆ รวมทั้งประชาชนตามพื้นที่ตาง ๆ ที่มี

ความสนใจทางดานการเลี้ยงสัตว  การจัดฝกอบรมกําหนดปละ ๒ รุน จากการจัดฝกอบรม

เปนเวลามากกวา ๒๐ ป มีเกษตรกร นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ 

เจาหนาที่ตามเมืองและแขวงตาง ๆ และผูที่ใหความสนใจ เขารับการฝกอบรมและฝกงาน

รวมแลวประมาณ ๒,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ยังไดฝกอบรมเจาหนาที่ดานการเกษตรตามแขวง

ตาง ๆ จํานวน ๓๒๐ คน จาก ๙ แขวง คือ 

 ๑) แขวงหลวงพระบาง 

 ๒) แขวงสะหวันนะเขต 

 ๓) แขวงบอลิคําไซ 

 ๔) กําแพงนครหลวงเวียงจันทน 

 ๕) แขวงหลวงนํ้าทา 

 ๖) แขวงอุดมไช 

 ๗) แขวงอัตตะปอ 

 ๘) แขวงพงสาลี  

 ๙) แขวงเชียงขวาง  

 ซึ่งการฝกอบรมจะเปนการใหความรูดานการเลี้ยง การจัดการ และการสุขาภิบาล

ปองกันโรคในโค สุกร เปดเทศ และไก พรอมทั้งสาธิตการผสมอาหารและหมักโดยใชวัตถุดิบ

ทองถิ่นใหไดอาหารเลี้ยงสัตวที่มีราคาถูก เปนตน ผลสําเร็จจากการฝกอบรม คือ ผูท่ีเคยได

เขารบัการฝกอบรมสามารถนาํความรูทีไ่ดรบัไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในดานการเลีย้งสตัว 

พรอมกับไปแนะนําสงเสริมแกเกษตรกรรายอื่น อีกท้ังเปนการเพิ่มรายไดในครัวเรือนใหแก

เกษตรกร และประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สนใจตอไป
นักศึกษาฝกงานอบรม 
ดานการเกษตร การปลูก การเลี้ยง

ตาง ๆ จํานวน ๓๒๐ คน จาก ๙ แขวง คือ 

๗๓
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ในชวงระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา ศูนยฯ ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและขยายผล

สูตางแขวง ดวยการออกไปดําเนินการฝกอบรมใหกับเกษตรกรและเจาหนาท่ีกสิกรรมเมือง

โดยตลอด การฝกอบรมในแตละป จํานวน ๔๐ คน ระยะเวลา ๕ ป รวม ๒๐๐ คน เปนการ

ฝกอบรมเกษตรกร เจาหนาที่กสิกรรมเมือง และนักศึกษา นอกจากการใหองคความรู

และเทคโนโลยตีาง ๆ  แลว ยงัสนบัสนนุพนัธุสตัวใหกบัเกษตรกร หรอืสถาบนัการศกึษาในพืน้ที่ 

เพือ่นาํไปเปนตนพนัธุและขยายพนัธกุรรมลงในพืน้ทีต่อไป ซึง่ในรอบ ๕ ปทีผ่านมาคดิเปนมลูคา

ทั้งสิ้น จํานวน ๗๙,๔๓๗,๐๐๐ กีบ (๓๑๗,๗๔๘ บาท) มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ที่ พื้นที่  รายละเอียดที่สงเสริมขยายผล มูลคา (กีบ) มูลคา (บาท)

 ๑. เมอืงวงัเวยีง วทิยาลยัเทคนคิวชิาชพี  ลูกเปด ๓๘๐ ตวั  ๑๓,๙๙๐,๐๐๐ ๕๕,๙๖๐   
  และโรงเรยีนวฒันธรรมชนเผาหลกั ๖๗  ลูกสกุร ๑๗ ตวั 
  แขวงเวยีงจนัทน  อาหารเปด ๑๑ กระสอบ 
   อาหารสกุร ๓ กระสอบ 

 ๒. เมอืงนาทรายทอง เมอืงสงัทอง ลูกเปด ๒๓๕ ตวั  ๔,๖๕๕,๐๐๐ ๑๘,๖๒๐ 
  และวทิยาลยัเทคนคิดงคาํชาง ลูกหมู ๔ ตวั
  เขตนครหลวง  

 ๓. เมอืงบอลคินั และเมอืงคาํเกดิ  ลูกเปด ๑๐๐ ตวั  ๔,๔๓๖,๐๐๐ ๑๗,๗๔๔ 
  แขวงบอลคิาํไซ  ลูกไก ๔๒ ตวั 
   ลูกสกุร ๗ ตวั  

 ๔.  วทิยาลยัเทคนคิเชยีงขวาง  ลูกเปด ๒๐ ตวั  ๓,๖๘๘,๐๐๐ ๑๔,๗๕๒
  แขวงเชยีงขวาง   ลูกสกุร ๘ ตวั 

 ๕. บานนาแทน แขวงหวัพนั ลูกเปด ๑๗๕ ตวั  ๗,๙๒๕,๐๐๐ ๓๑,๗๐๐ 
   ลูกสกุร ๙ ตวั 
   อาหารเปด ๗ กระสอบ 
   อาหารสกุร ๕ กระสอบ 

 ๖. เมอืงสนามชยั แขวงอตัตะปอ  ลูกเปด ๑,๒๐๐ ตวั  ๔๔,๗๔๓,๐๐๐ ๑๗๘,๙๗๒ 
   ลูกไก ๘๘๐ ตวั    
   อาหารเปด-ไก ๕๐ กระสอบ 

   รวม  ๗๙,๔๓๗,๐๐๐ ๓๑๗,๗๔๘

๗๔
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การสงเสริมการขยายผลการเลี้ยงสัตวสูตางแขวง 

แขวงเวียงจันทน

แขวงเชียงขวาง

เขตนครหลวง

แขวงหัวพัน

แขวงอัตตะปอแขวงบอลิคําไซ

13 ลานกีบ ประมาณ
55,000 บาท

3 ลานกีบ ประมาณ
14,000 บาท

4 ลานกีบ ประมาณ
18,000 บาท

7 ลานกีบ ประมาณ
31,000 บาท

44 ลานกีบ ประมาณ
170,000 บาท

มูลคาทั้งสิ้น

79 ลานกีบ

หรือกวา

3 แสนบาท
4 ลานกีบ ประมาณ

18,000 บาท

๗๕
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การพัฒนาดานประมง

งานดานการพัฒนาประมง มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการผลิตพันธุสัตวนํ้าจืด การพัฒนา

และสงเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ในพื้นที่เปาหมาย ๙ หมูบานรอบโครงการ และขยายผล

สูแขวงตาง ๆ ใน สปป.ลาว การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด และ

การบรกิารทางวชิาการและเปนแหลงสาธติเรยีนรูดานประมงใหแกประชาชนทัว่ไป ประกอบดวย

กิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้

๑. กิจกรรมการผลิตพันธุสัตวนํ้าจืด

 ๑.๑ การผลิตพันธุ ปลา มีการพัฒนาศักยภาพการผลิต

ปลานํา้จดืไดหลากหลายชนดิ ไดแก ปลานลิแปลงเพศ ปลาตะเพยีนขาว 

ปลาไน ปลานวลจันทรเทศ ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลากินหญา 

และปลาดุก เปนตน โดยมีการสนับสนุนลูกพันธุปลาใหแกกิจกรรม

การเพิม่ผลผลติดานประมงในแหลงนํา้ บอปลาของโรงเรยีนวฒันธรรม

เด็กกําพรา แขวงเวียงจันทน (หลัก ๖๗) และหนวยงานราชการตาง ๆ 

รวมทั้งสนับสนุนพันธุปลาแกเกษตรกรในโครงการศูนยฯ นอกจากนี้ 

ยังมีการผลิตพันธุปลาพื้นเมือง ไดแก ปลากาดํา และปลากดเหลือง 

จํานวนไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ ตัว/ป เพื่อสนับสนุนการอนุรักษพันธุ

ปลาพื้นเมืองในแหลงนํ้า ตลอดจนมีการผลิตพันธุสัตวนํ้าที่มีคุณภาพ 

ไดแก ปลานิลแปลงเพศ เพื่อจําหนายใหกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

สัตว นํ้าทั่วไป โดยรายไดใช  เป นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรม

ของโครงการศูนยฯ 

 ปจจุบันมีกําลังการผลิตพันธุสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ ไมตํ่ากวา 

๒.๕ ลานตัวตอป มีรายไดจากการจําหนายพันธุสัตวนํ้าเปนเงินปละไมนอยกวา ๑๒๐ ลานกีบ 

มผีลการดาํเนนิงานในระยะเวลา ๒๕ ปทีผ่านมา สามารถผลติลกูพนัธุปลาไดจาํนวนไมนอยกวา

๓๕ ลานตัว คิดเปนมูลคาไมตํ่ากวา ๓,๕๐๐ ลานกีบ (๑๔ ลานบาท) และผลการดําเนินงาน

กิจกรรมผลิตพันธุปลาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ มีลูกพันธุปลาที่ผลิตไดจํานวน ๘ 

ลานตัว คิดเปนมูลคาไมตํ่ากวา ๘๐๐ ลานกีบ (๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท) สามารถจําหนายลูกพันธุปลา

ตัวละ ๑๐๐ กีบ (๐.๕๐ บาท)

๗๖
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 ๑.๒ การผลิตไรแดง การเพาะเล้ียงไรแดงซึง่เปนอาหารธรรมชาตทิีใ่ชอนบุาลสตัวนํา้

วยัออน ทาํใหกระบวนการผลติสตัวนํา้จดืสมบรูณยิง่ขึน้ มกีารเพาะพนัธุไรแดงในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

และปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไรแดงในบอคอนกรีตขนาด กวาง ๒ เมตร 

ยาว ๔ เมตร จํานวน ๖ บอ ทําใหในป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ มีการผลิตไรแดงได

ปริมาณรวม ๒๗๕ กิโลกรัม คิดเปนมูลคาไมตํ่ากวา ๗ ลานกีบ (๒๗,๕๐๐ บาท) 

สามารถจําหนายไรแดง กิโลกรัมละ ๒๕,๐๐๐ กีบ (๑๐๐ บาท)

 ๑.๓ การผลิตลูกกบนา จากการสาธิตการเพาะเลี้ยงกบในโครงการ ทําใหเกษตรกร

ใหความสนใจและเริ่มเลี้ยงกบกันมากขึ้น สงผลใหมีความตองการลูกพันธุกบเพิ่มขึ้น ดังนั้น

ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดนําพอแมพันธุกบ จํานวน ๕๐๐ ตัว จากประเทศไทยมาเลี้ยงและเริ่ม

เพาะขยายพันธุ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ มีลูกพันธุกบที่ผลิตไดจํานวน ๑๒,๐๐๐ ตัว 

คดิเปนมลูคาไมตํา่กวา ๓.๖ ลานกบี (๑๔,๔๐๐ บาท) สามารถจาํหนายลกูพนัธุกบ ตวัละ ๓๐๐ กีบ

(๑.๒๐ บาท)

๒. กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า

 การดําเนินงานสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทั้งในพื้นที่ฟารมเกษตรกร และบริเวณ

โครงการศูนยพัฒนาฯ ไดแก การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลานิลในกระชัง การเลี้ยงปลาดุก

และกบในบอปูพลาสติก การเลี้ยงปลาในบอดินแบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว และการ

เลี้ยงปลาในนาขาว สงผลใหปจจุบันมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้น โดยมีทั้งการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบยังชีพและแบบเชิงพาณิชย ระยะเวลา ๒๕ ปที่ผานมา 

นอกจากเปนแหลงเรียนรูใหแกเกษตรกรและผูสนใจศึกษาดูงานแลว ยังสามารถสรางรายได

จากการจาํหนายผลผลิตสตัวนํา้ไมตํา่กวา ๕,๐๐๐ กโิลกรมัตอป คดิเปนเงนิประมาณ ๗๕ ลานกีบ

ตอป (๓๐๐,๐๐๐ บาทตอป)

การผลิตพันธุปลา

ผลผลิต   มูลคา

๕ ป  ไดผลผลิตจํานวน ๘ ลานตัว  ๘๐๐ ลานกีบ (๓ ลานบาท)

๒๕ ป ไดผลผลิตจํานวน ๓๕ ลานตัว ๓,๕๐๐ ลานกีบ (๑๔ ลานบาท)

๗๗
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๓. กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีดานประมง

 ๓.๑ การฝกอบรมเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  เปนการอบรมใหความรูและ

คาํแนะนาํเทคนคิการเพาะเลีย้งสตัวนํา้ใหแกเกษตรกรผูเพาะเลีย้งสตัวนํา้ และเจาหนาทีก่สิกรรม

เมือง ทั้งในและนอกเขตพื้นที่โครงการศูนยพัฒนาฯ เพื่อพัฒนาความรูเพิ่มทักษะดานการเพาะ

เลี้ยงสัตวนํ้า และการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ใชนํ้าปริมาณนอย เชน การเลี้ยงกบและปลาดุกในกระชังบก

การเล้ียงปลาดุกในบอปูพลาสติก ดานอาหารปลาและการผลิตอาหารจากสวนผสมบางสวน

ของวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น ตลอดจนดานโรคปลาและการปองกันรักษา โดยระยะเวลา ๕ ป 

มีการฝกอบรมปละ ๔๐ คน รวมจํานวน ๒๐๐ คน 

 ๓.๒ การอบรมใหความรูทางวชิาการและฝกปฏบิตังิานดานประมง เปนการฝกอบรม

การเพาะพันธุปลาชนิดตาง ๆ การเพาะพันธุกบ การเพาะพันธุไรแดง การเพาะพันธุปลานิล

แปลงเพศ และการตรวจสอบเพศปลานิลจากการใชฮอรโมนแปลงเพศ โดยระยะเวลา ๕ ป 

มีการฝกอบรมใหกับนักศึกษาปละไมนอยกวา ๒๐๐ คน ที่เขามาฝกงานในโครงการศูนยฯ 

๔. กิจกรรมงานสงเสริมและขยายผลการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

 ๔.๑ การสงเสรมิอาชพีการเลีย้งกบ เปนการสงเสรมิและพฒันาอาชพีใหแกเกษตรกร

นอกเขตศนูยฯ จาํนวน ๒๐ ราย ใหไดรบัความรูและประสบการณในการเลีย้งกบ โดยเกษตรกร

สามารถเล้ียงกบไดโตขนาดเฉลี่ย ๕ ตัว/กิโลกรัม มีผลผลิตกบจากการเลี้ยงในกระชัง 

ขนาด ๒ x ๓ x ๑.๒ เมตร จํานวน ๓๐๐ ตัวตอกระชังตอราย ระยะเวลาเลี้ยง ๖ เดือน รวมทั้งสิ้น

๓๙๐ กโิลกรมั เกษตรกรนาํไปบรโิภคในครวัเรอืน ๒๖๒ กโิลกรมั และจาํหนาย ๑๒๘ กโิลกรมั 

กิโลกรัมละ ๒๕,๐๐๐ กีบ คิดเปนรายไดรวม ๓,๒๐๐,๐๐๐ กีบ (๑๒,๘๐๐ บาท)

กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า

ผลผลิต   มูลคาตอป

๑ ป จํานวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  ๗๕ ลานกีบ (๓๐๐,๐๐๐ บาท)

๒๕ ป  จํานวน ๑๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๘๗๕ ลานกีบ (๗ ลานบาท)

๑ บาท = ๒๕๐ กีบ

๗๘
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 ๔.๒ การสงเสรมิอาชพีการผลิตลูกพนัธุกบเพือ่จาํหนาย เปนการตอยอดการสงเสรมิ

และพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกรนอกเขตโครงการศูนยพัฒนาฯ มีเกษตรกร จํานวน ๕ ราย ที่

ไดรับการสงเสริมอาชีพการเล้ียงกบแลว และตองการผลิตลูกพันธุกบจําหนายเพื่อเพิ่มรายได 

จึงมีการฝกอบรมและใหคําแนะนําการเลี้ยง การคัดเลือกพอแมพันธุกบ การเพาะพันธุกบ การ

อนุบาลลูกกบ การใชยาและสารเคมีในการปองกันและรักษาโรคกบ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

การผลิตพันธุกบใหแกเกษตรกร ดังนี้ 

   • กระชังเลี้ยงพอแมพันธุกบ ขนาด ๒ x ๓ x ๐.๙๐ เมตร จํานวน ๒ กระชัง

   • กระชังเพาะพันธุกบ ขนาด ๒ x ๔ x ๑.๒ เมตร จํานวน ๒ กระชัง

   • สวิงผามุงเขียว คัดกบ จํานวน ๑ อัน

   • อาหารกบชนิดผง จํานวน ๑ กลอง (๑๐ กิโลกรัม) และชนิดเม็ดสําเร็จรูป

ขนาดเล็กพิเศษ จํานวน ๒ ถุง (๔๐ กิโลกรัม) ใชในการอนุบาลลูกกบ

   • อาหารกบชนดิเมด็สาํเรจ็รปูขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ จาํนวนรวม  

๖ ถุง (๑๒๐ กิโลกรัม)

   ผลการดาํเนนิกจิกรรมนี ้สามารถสรางรายไดจากการจาํหนายลกูพนัธุกบใหกับ

เกษตรกรบานนายาง ที่เขารวมโครงการฯ คือ นายทองดํา สามารถผลิตลูกกบจําหนาย จํานวน 

๙,๐๕๐ ตวั เปนเงนิ ๔,๓๖๕,๐๐๐ กบี (๑๗,๔๖๐ บาท) โดยมตีนทนุคาอาหาร ๗๒๐,๐๐๐ กบี

(๒,๘๘๐ บาท) และนายทองสูน ผลิตลูกกบจําหนาย จํานวน ๑๓๑,๘๐๐ ตัว เปนเงิน 

๔๐ ลานกีบ (๑๖๐,๐๐๐ บาท) ผลสําเร็จของงานคือการสรางความมั่นใจใหเกษตรกร ทําให

สามารถดาํเนนิการผลิตไดดวยตนเอง โดยมีเจาหนาทีโ่ครงการศนูยฯ เปนทีป่รกึษาและสนบัสนนุ

วัสดุอุปกรณเพื่อการผลิตพันธุกบ

การเลี้ยงกบคอนโด

เกษตรกรบานนายาง

  ผลผลิต รายได

นายทองดํา ๙,๐๕๐ ตัว ๔,๓๖๕,๐๐๐ กีบ (๑๗,๔๖๐ บาท)

นายทองสูน ๑๓๑,๘๐๐ ตัว ๔๐ ลานกีบ (๑๖๐,๐๐๐ บาท)

๑ บาท = ๒๕๐ กีบ

๗๙
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 ๔.๓ งานขยายผลสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสนับสนุนโครงการประมงโรงเรียน 

เปนการขยายผลการถายทอดองคความรูดานประมงไปสูสถาบนัการศกึษา จาํนวน ๕ แหง เพือ่

ใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป โดยมีโรงเรียนเขารวมกิจกรรม ดังนี้

   ๑) วิทยาลัยเทคนิคดงคําชาง เขตนครหลวง

   ๒) วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน

   ๓) โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงเชียงขวาง

   ๔) โรงเรียนเทคนิควิชาชีพบอลิคําไซ แขวงบอลิคําไซ

   ๕) วิทยาลัยกสิกรรมและปาไมบอลิคําไซ แขวงบอลิคําไซ

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียนทั้ง ๕ แหง จํานวน ๑๐ คนตอแหง

ประกอบดวยคร ู ๓ คน และนกัศกึษา ๗ คน รบัผดิชอบดแูลการเพาะเลีย้งสตัวนํา้ และสนบัสนนุ

ปจจัยการผลิตใหกับโรงเรียนแตละแหง ดังนี้

   - กระชังเลี้ยงกบ ขนาด ๒ x ๔ x ๑.๒ เมตร จํานวน ๑ กระชัง

   - กระชังเลี้ยงปลาดุก ขนาด ๒ x ๔ x ๑.๒ เมตร จํานวน ๑ กระชัง

   - ลูกพันธุกบ อายุ ๕๐ วัน จํานวน ๕๐๐ ตัว

   - ลูกปลาดุกบิ๊กอุย ๕ - ๗ เซนติเมตร จํานวน ๘๐๐ ตัว

   - อาหารกบชนิดเม็ดสําเร็จรูปขนาดเล็ก ๒ ถุง และขนาดกลาง ๓ ถุง

   - อาหารปลาดุกชนิดเม็ดสําเร็จรูปขนาดเล็ก ๒ ถุง และขนาดกลาง ๓ ถุง

   - ชุด Test Kit วิเคราะหคุณภาพนํ้า ๑ ชุด

   การใชประโยชนผลผลิตกบและปลาดุกจากการเลี้ยงในกระชัง ขนาด 

๒ x ๔ x ๑.๒ เมตร ของโรงเรียน ๕ แหง ดังนี้

   - สนับสนุนเปนอาหารสําหรับนักเรียน 

   - โรงเรียนบางแหงไดจําหนายผลผลิตบางสวนเพื่อนํารายไดไปใชทํากิจกรรม

อื่นๆ

   - โรงเรยีนบางแหง เชน โรงเรยีนเทคนคิดงคาํชางไดสนบัสนนุผลผลติกบใหกบั

โรงเรียนที่มาเยี่ยมชมดูงาน เพื่อนําไปเปนพอแมพันธุ

๘๐
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 ๔.๔ งานขยายผลสงเสรมิการเพาะเล้ียงสตัวนํา้สูตางแขวง เปนการสงเสรมิและขยายผล

ในการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหกับเกษตรกร เจาหนาท่ี

กสิกรรมเมือง และนักศึกษาที่อยูในแขวงตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนพันธุสัตวนํ้า ไดแก ปลาดุก 

กบ และวัสดอุปุกรณการเล้ียงสตัวนํา้ เชน อาหารสตัวนํา้และกระชงั ใหกบัเกษตรกรและสถาบนั

การศึกษา เพื่อใชในการฝกปฏิบัติจริงและขยายผลไดในพื้นที่ตอไป โดยในระยะเวลา ๕ ป 

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ผลการดําเนินงานคิดเปนมูลคารวม ประมาณ ๒๐ ลานกีบ 

(๘๓,๗๔๐ บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ พื้นที่  รายละเอียดที่สงเสริมขยายผล มูลคา (กีบ) มูลคา (บาท)

 ๑. แขวงเวยีงจนัทน :  ลูกปลา ๒๒,๐๐๐ ตวั  ๒,๒๐๐,๐๐๐   ๘,๘๐๐
  - วทิยาลยัเทคนคิแขวงเวยีงจนัทน ลูกกบ ๓๐๐ ตวั
  - โรงเรยีนวฒันธรรมชนเผา หลกั ๖๗  อาหารปลา ๑ กระสอบ  
    - โรงเรยีนเทคนคิวชิาชพี เมอืงวงัเวยีง ลูกปลาดกุ ๕๐๐ ตวั
   กระชงั ๒ ลูก 

 ๒. เขตนครหลวง :   ลูกปลา ๑๐,๐๐๐ ตวั   ๑๒,๘๗๕,๐๐๐ ๕๑,๕๐๐
  - เมอืงนาทรายทอง ลูกกบ ๙,๒๕๐ ตวั 
  - วทิยาลยัเทคนคิดงคาํชาง อาหารกบ ๒๖ กระสอบ 
  - มหาวทิยาลยัแหงชาต ิ กระชงั ๒๖ ลูก 

 ๓. แขวงบอลคิาํไซ :   ลูกปลา ๒๓,๖๐๐ ตวั   ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๑๒,๙๖๐ 
  - เมอืงบอลคินั   ลูกกบ ๖๐๐ ตวั 
  - วทิยาลยักสกิรรมและปาไม อาหารปลา ๒ กระสอบ 
  - โรงเรยีนเทคนคิวชิาชพีบอลคิาํไซ กระชงั ๒ ลูก 

 ๔. แขวงหวัพนั :  ลูกปลาดกุ ๑,๐๐๐ ตวั    ๗๕๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
  - บานนาแทน อาหารปลา ๓ กระสอบ 

 ๕. แขวงคาํมวน :  ลูกปลา ๕,๐๐๐ ตวั  ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐
  - แผนกกสกิรรมและปาไม

 ๖. แขวงสะหวนันะเขต :  ลูกปลา ๑๐,๐๐๐ ตวั  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐
  - แผนกกสกิรรมและปาไม

 ๗. แขวงอตัตะปอ :  ลูกปลา ๓,๗๐๐ ตวั   ๓๗๐,๐๐๐ ๑,๔๘๐ 
  - เมอืงสนามชยั ลูกกบ ๖๒๐ ตวั 
   อาหารปลา+กบ ๗ กระสอบ 
   กระชงั ๓ ลูก 

   รวม  ๒๐,๙๓๕,๐๐๐ ๘๓,๗๔๐

๘๑
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ศูนยกลางองคความรู
 ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปที่ผานมา ศูนยพัฒนา

และบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว ไดดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคหลักของโครงการฯ ในการทําหนาที่เปน
แหลงเรียนรูและเผยแพรความรูทางวิชาการดานการเกษตร
ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
ราษฎรลาว จนประสบความสําเร็จสามารถเปนศูนยกลาง
ในการเผยแพรองคความรู สามารถเปนสถานท่ีฝกอบรม 
สถานที่ฝกงานสําหรับเจาหนาที่ดานการเกษตร เกษตรกร 
รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาเปนจํานวนมาก 

º··Õè ó
¼ÅÊíÒàÃç¨

๘๓
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การศึกษาอบรมความรูดานการเกษตรในศูนยฯ  ไดแก

 ระดับชาวบาน/เกษตรกร : การฝกอบรมความ
รูดานการเกษตรใหกับเกษตรกรที่อาศัยอยูบริเวณหมูบาน
รอบศูนยฯ และรอบเมืองนาทรายทอง ดําเนินการปละ ๒ 
ครั้ง ในแตละครั้งจะมี ๓ หนวยงานหลักในการฝกอบรม คือ 
งานวิชาการเกษตร งานปศุสัตว และงานประมง หนวยงานละ
ประมาณ ๑๖๐ - ๒๔๐ คนตอป รวมถึงยังมีเกษตรกร
จากแขวงอื่น ๆ ที่ขอเขารวมฝกอบรม ไดแก แขวงอุดมไซ 
และแขวงบอแกว เปนตน

ฝกอบรมเทคนิคการปลูก-การเลี้ยง 
ที่สถานีบริการเทคนิคกสิกรรมและปาไมทุงเสน
เมืองคําเกิด แขวงบอลิคําไซ ครั้งวันที่  ๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๘๔
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 ระดับโรงเรียนและสถาบัน : เปนกลุมจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
จากทั่วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีสงนักเรียนและนักศึกษาเขาฝกอบรม
และฝกงานในศูนยฯ นับตั้งแตป ๒๕๔๗ - ๒๕๖๒ มีจํานวนประมาณ ๒๐ - ๕๐ คน/ป 
จาก ๑๓ สถาบันการศึกษา และยังมีนักศึกษาของไทยจากมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน ๖ คน 
เขาฝกงานในศูนยฯ เปนระยะเวลา ๓ เดือน

 ระดับเจาหนาท่ีจากองคกรอ่ืน ๆ และเกษตรกรจากแขวงตาง ๆ : มีเจาหนาที่
จากองคกรตางๆ เขามารับการอบรมความรูในดานตาง ๆ  เชน เจาหนาที่พนักงานระดับวิชาการ
ของเมือง จนถึงหัวหนาแผนกกสิกรรม ๑๗ แขวง องคการชาวหนุม สปป.ลาว ทั่วประเทศ 
โครงการเขื่อนไฟฟานํ้าเทิน ๒ โครงการ เขื่อนไฟฟานํ้างึม ๒ ประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ คน/ป 

นับจากที่ไดจัดตั้งศูนยฯ มานั้น บัดนี้เปนเวลา ๒๕ ป ที่ศูนยฯ แหงนี้ไดทําหนาที่
เปนศูนยกลางทางการเกษตรเปนตัวอยางและแหลงเรียนรูสาธิตใหแกเจาหนาที่และเกษตรกร
ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ไดเขามาศกึษาดงูาน ตลอดจนฝกอบรมและถายทอด
วิชาการและเทคโนโลยีดานตาง ๆ ไดอยางสมบูรณ รวมถึงการจัดทําแปลงสาธิตตัวอยาง
ทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมที่เรียกวา “ครอบครัวตนแบบ” จํานวน ๑๓ 
ครอบครัว โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทํากินและมีชีวิตความเปนอยูที่ยากลําบาก 

เพือ่เขามาอยูอาศยัพรอมรบัการสงเสรมิและถายทอดความรูเทคโนโลยใีนรปูแบบเกษตรผสมผสาน
โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๔ ป สามารถเก็บเงินไปซื้อที่ดินทําการเกษตรของตัวเองได

นักศึกษาฝกงานในศูนยฯ

๘๕
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หลัก 22 ศูนยกลางความรู

เริ่มตั้งแตป 2545

นักศึกษาฝกงาน 20 - 50 คน 
ตอป
จาก 14 สถาบันการศึกษา

จากเกษตรกรยากจนไมมี
ที่ดินทํากิน
ใหความรูและเขาอยูทํากิน
ในศูนยฯ จํานวน 13 ราย

เริ่มตั้งแตป 2549

โครงการของรัฐ 150 คน
เอกชนและอื่นๆ 15 - 50 คน
ตอป

เร�่มตั้งแตป 2549
อบรมใหความรูดานการเกษตร 
160 - 240 คนตอป

ระดับชาวบาน/เกษตรกร

ระดับโรงเรียน/
สถาบันการศึกษา

ระดับองคกร/
หนวยงาน

ครอบครัวตนแบบ

หลัก 22

๘๖
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การขยายผลสําเร็จสูตางแขวง
 จากความรวมมือกันอยางใกลชิดของคณะทํางานฝายลาว-ไทย ไดวางเปาหมาย

ในดานการขยายผลไปยังแขวงตางๆ จํานวน ๑๗ แขวง เพื่อถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร
ใหกับเจาหนาที่แผนกกสิกรรมและปาไม ไดรับความรูและนําองคความรูและเทคโนโลยีของ
งานพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ งานชลประทาน งานพัฒนาที่ดิน งานวิชาการเกษตร งานปศุสัตว 
และงานประมง ไปถายทอดและสงเสริมเกษตรกรชาวลาว เพื่อนําไปประยุกตใชกับการพัฒนา
ดานการเกษตร ไดดําเนินการไปแลวจํานวน ๙ แขวง โดยมีเจาหนาที่แผนกกสิกรรมและปาไม 
และครอบครัวตนแบบเปนกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินงานติดตามงานขยายผล 
รวมถึงมีการเขาสนับสนุนชวยเหลือในยามขาดแคลน ดังนี้

๑) แขวงหลวงพระบาง ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

๒) แขวงสะหวันนะเขต ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓

๓) แขวงบอลิคําไซ ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

๔) แขวงหลวงนํ้าทา ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

๕) กําแพงนครหลวงเวียงจันทน ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๖) แขวงหลวงอุดมไช ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๘๗
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๗)  แขวงอัตตะปอ ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

๘)  แขวงพงสาลี ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๙)  แขวงเชียงขวาง ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑๐) แขวงบอลิคําไซ เมืองคําเกิด บานหลักซาว ไปดําเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๑๑)  แขวงอตัตะปอ ไปดาํเนนิงานตดิตามขยายผล เมือ่วนัที ่๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เขาไปชวยเหลือ โดยนํา กบ ปลา เมล็ดพันธุผัก พันธุไมใหผล เชน มะมวง ลิ้นจี่ สมโอ มะนาว 
และพันธุสัตว เชน ไก เปดนอย ไปสนับสนุน จํานวน ๕ ศูนย ดังนี้

  ๑) ศูนยคนควากสิกรรมและปาไมหนองลม

  ๒) ศูนยพักพิงชั่วคราวบานหาดยาว

  ๓) ศูนยพักพิงชั่วคราวบานดงบาก

  ๔) ศูนยพักพิงชั่วคราวดอนบก

  ๕) ศูนยพักพิงชั่วคราวตอมอยอด

จากการขยายผลดังกลาว ทําใหทราบวาแตละแขวงมีปญหาและความตองการในการ
พัฒนาการเกษตรในดานใดบาง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ดานการเกษตรเฉพาะดานอยางไร อาทิ 

แขวงหลวงพระบาง มีความตองการและมีศักยภาพที่จะพัฒนาดานการประมง 
จึงไดสนับสนุนงบประมาณในการสรางสถานที่เพาะพันธุ ปลา ปจจัยการผลิต พรอมทั้ง
องคความรูการเพาะและขยายพันธุปลา

แขวงหลวงนํ้าทา มีความตองการและมีศักยภาพที่จะพัฒนาดานการเกษตร
ประเภทไมผล ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 

ไดสนับสนุนพันธุไมผลชนิดตางๆ จํานวน ๑,๒๐๐ ตน ใหกับแผนกกสิกรรมและปาไม 
แขวงหลวงนํ้าทา เพื่อเพาะและขยายพันธุตอไป

แขวงอัตตะปอ มีความตองการและมีศักยภาพที่จะพัฒนาดานปศุสัตว จึงไดใหการ
สนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก เปดเทศ จํานวน ๒๐๐ ตัว พรอมตูฟกไข เพื่อเปนแหลงเพาะ
และขยายพันธุใหกับเกษตรกรตอไป
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แขวงบอลิคําไซ
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

แขวงอุดมไซ
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

แขวงพงสาลี
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

แขวงเชียงขวาง
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

แขวงหลวงนํ้าทา
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

กําแพงหลวงเวียงจันทน
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

แขวงอัตตะปอ
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ติดตามขยายผลตางแขวง
แขวงหลวงพระบาง

ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

แขวงสะหวันนะเขต
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๓

แขวงบอลิคําไซ เมืองคําเกิด บานหลักขาว
ไปดําเนินการขยายผลเมื่อวันที่

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

แขวงอัตตะปอ ไปติดตามขยายผล
และเขาไปชวยเหลือ

ศูนยพักพิงชั่วคราว ๕ ศูนย 
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ประมง ไมผล ปศุสัตว
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แขวงที่ไปติดตามขยายผล

ขยายผลตางแขวง
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จากระดับแขวงสูระดับประเทศ
 จากบทบาทและความสาํเรจ็ท่ีเหน็เปนรปูธรรมในดานองคความรูดงักลาว โดยเฉพาะ

ศักยภาพของศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว ที่มีความพรอมในการ
ดาํเนนิงานทัว่ประเทศของ สปป.ลาว ประกอบกบัศนูยฯ ทีไ่ดรบัพระราชทานพระมหากรณุาธคิณุ
จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานการจัดตั้ง
ศูนยฯ แหงนี้ขึ้น ดังนั้น เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ กระทรวงกสิกรรมและปาไม จึงไดจัดพิธี
สงมอบโครงการศูนยฯ จากเดิมอยูภายใตการกํากับดูแลของแขวงนครหลวงเวียงจันทน ใหมา
อยูภายใตการกาํกับดแูลของกระทรวงกสกิรรมและปาไม  ซึง่จะทาํใหมงีบประมาณและบคุลากร
สนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ที่สําคัญจะมีบทบาทในการสรางองคความรู และพัฒนา
บุคลากรทางดานการเกษตรของลาวใหพัฒนากาวไกลยิ่งขึ้น
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ตัวอยาง “ครอบครัวตนแบบ”
นายคําอวน  สีหาวง อายุ ๖๔ ป บานหัวชาง เมืองนาทรายทอง นครหลวง

เวียงจันทน เมื่อกอนปลูกขาว ทําการเกษตรแบบผสมผสาน มีที่อยู ๕ เอเคอร หรือประมาณ 
๑๒.๖๕ ไร ตอมาป พ.ศ. ๒๕๔๔ เขาไปเรียนรูที่ศูนยฯ ดานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ซึ่งทาง
ศูนยฯ ไดจัดแปลงใหลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นจึงกลับไปทําที่บาน โดยมีการปลูกขาว มะพราว 
มะมวง หนอไม เลี้ยงปลา เลี้ยงไก เพาะพันธุกบ รายไดหลักมาจากการเลี้ยงปลาและเพาะพันธุ
ลกูกบขาย นายคาํอวนอยากใหทีบ่านเปนศนูยเรยีนรู เพราะอยากใหคนทีไ่มสามารถเขาไปเรียน
รูที่ศูนยฯ ไดมาเรียนรูที่นี่ พรอมที่จะถายทอดประสบการณและถอดบทเรียนที่ไดไปเรียนรูมา 
อีกทั้งยังแจกจายพันธุพืช พันธุสัตวใหกับเพื่อนๆ ดวย 

ปจจุบัน นายคําอวนบอกวาทุกวันนี้มีความสุข ไมมีเงินก็อยูได อยูแบบที่เรียกวา
เศรษฐกจิพอเพยีง สิง่สาํคญัคอืมีสขุภาพดขีึน้ สามารถสงลกูท้ัง ๖ คน เรยีนจบการศกึษา ทกุคน
มีครอบครัวที่พออยูพอกิน ตอนนี้ก็มีลูกคนหนึ่งมาชวยกันทําที่บานนี้ สามารถซ้ือรถไถ 

รถมอเตอรไซคใหลูกขี่ไปโรงเรียน อยากขอบคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทานมาสรางศูนยฯ แหงนี้ 
มาแบงเบาความทุกขใหพวกเฮาและเอาความรูมาให ทุกวันนี้ลูกๆ ก็ดีใจที่พอทําเกษตรแบบนี้
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นายแกว พิมพิสวย  อายุ ๖๗ ป มีภูมิลําเนาเดิมอยูแขวงสะหวันนะเขต ทางภาคใต
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาชีพเปนกรรมกรกอสรางและรับจางทั่วไป ได
รับคาจางวันละ ๑๓,๐๐๐ กีบ หรือประมาณวันละ ๕๒ บาท ไมมีบานและไมมีที่ดินทํากินเปน
ของตนเอง จึงไดตัดสินใจสมัครเขารวมโครงการครอบครัวตัวแบบของศูนยฯ ในป ๒๕๔๓ 

โครงการศูนยฯ ไดจัดสรรที่ดินเนื้อที่ ๒ เฮกตาร หรือประมาณ ๑๒ ไร ๒ งาน แบง
พื้นที่ใชสอยออกเปน ที่อยูอาศัย ๑ งาน ทํานา ๓ ไร ขุดบอปลา ๒ งาน แปลงผัก ๑ ไร แปลง
ไมผล และปาประมาณ ๘ ไร ในป ๒๕๔๗ งานพฒันาดานวชิาการเกษตร ไดใหความรูเก่ียวกับ
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต โดยถายทอดเทคนิคการทําเกษตรอินทรียการทําปุยหมักชีวภาพ 
ทํานํา้หมกัชวีภาพ การขยายพนัธุไมผล ไดแก การตดิตา ตอก่ิง เสยีบยอด รวมถึงการปรบัวธิคีดิ 
ทัศนคติในการดํารงชีวิต เมื่อเวลาผานไป ๑ ป ผลปรากฏวา นายแกวและครอบครัว สามารถ
มีเงินเก็บ (จากการสะสมวันละประมาณ ๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ กีบ หรือ ๒๘๐ - ๓๒๐ บาท) 
ซื้อที่ดินทํากินเนื้อที่ ๑.๕ ไร ที่บานนายางเปนของตนเองได

ปจจุบัน นายแกวออกจากศูนยฯ ไปแลว และไดอยูอาศัยและทํากินบนท่ีดินของตนเอง 
มีอาชีพหลักในการปลูกผัก และขายกิ่งพันธุไมผล นอกจากนี้ ยังเปนผูถายทอดความรูและ
เทคนิควิธีดานการเกษตรแกเพื่อนบาน และเกษตรกรชาวลาวดวยกันเองอีกดวย
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นายกาเยง จงยาสง อยูเมืองคําเกิด แขวงบอลิคําไซ เรียนจบสาขากฎหมายอาญา 
จากนครหลวงเวียงจันทน ที่ไปเรียนกฎหมายเพราะคิดอยากเปนนักการเมือง แตเมื่อใกลจบก็
เปลี่ยนใจจะขอเปนนักพัฒนาดีกวา  เดิมครอบครัวทํานา ทําไร ทําสวน แตคิดวา สิ่งที่เขาทํา
มาแตสมัยกอนมันไปไมถูกทาง ฉะนั้นจึงเปลี่ยนมาทําเกษตรใหมใหถูกทาง ก็คิดวาที่เราเรียน
กฎหมายนี้ ใหเกี่ยวของกับกฎหมายที่สงเสริมการเกษตรมากที่สุด มีนโยบายมากที่สุด จําเปน
ใหมาศึกษาดานการเกษตร 

กอนที่จะรูจักศูนยฯ นี้ เห็นเขาโพสตทางออนไลนวาศูนยฯ นี้สงเสริมเรื่องการเกษตรฟรี 
เปนความรวมมือโครงการลาว-ไทย ก็ตัดสินใจขี่รถไปถึงศูนยฯ ไดพบกับหัวหนาศูนยฯ ทาน
วานุลม หัวหนาถามวาทําไมนองรู ก็เลยเลาใหฟงวาเห็นทางออนไลน หัวหนาก็บอกวานองชอบ
จรงิไหม ใหมาปรกึษาและประสานกัน หลงัจากนัน้ก็มกีารปรกึษาและประสานกันตลอดถงึวนันี้ 
เพราะอยากรูเรื่องการเกษตร การปลูก การเลี้ยงสัตวอีกหลายอยาง ก็เริ่มเอาปลูกกอน เพราะ
วาเปนสิ่งท่ีเราใหนํ้า ใหปุยที่สามารถทําไดหาไดตามธรรมชาติ สวนการเลี้ยงสัตวตองลงทุน 
จึงตัดสินใจทําปลูกใหดีเสียกอน

สิ่งที่ศูนยฯ สนับสนุน คือทีมงานศูนยฯ ไดมาเยี่ยมถึงบานแลวใหปลูกสมโอ จึงไดลอง
ปลูกสมโอ และไปศึกษาหาความรู มีอาจารยอยูที่ศูนยฯ คอยบอกความรูให แนะประสบการณ
ให และอาศัยถามเพื่อนที่เรียนจบเกษตรดวย ตอนแรกยังไมคาดคิดวาไดผลผลิตขนาดนี้ 
พอมาทดลองทําวาปหนึ่ง ก็เห็นผลผลิตไดตามที่เราพัฒนา ถือวาดีพอสมควร บางทีก็ทอ บางที
ก็เปนแรงจูงใจเพื่อใหเราสืบตอ สิ่งที่ทอก็คือวาเรายังไมมีครอบครัว ทําเหนื่อยมาไมมีคนที่แตง
อยูครัวกินรออยู อันนี้ความจริงเลย

ส่ิงประทับใจที่สุดคือ ผลผลิตที่เราปลูกมันงามขึ้นมา ทางพอแมพี่นองก็ดีใจดวย เขาก็
คอยใหกาํลังใจ เขาวาเขตนีม้แีตนองคนเดยีวทีท่าํได กต็ัง้ใจทาํไปอาจารยทางฝงไทยและทางลาว
มีกําลังใจใหตลอด ใหขอมูลทุกๆ อยาง อันนี้ก็เปนจุดหนึ่งที่ใหกาเยงแข็งแรง แลวก็ความภูมิใจ

ในตัวเราที่ไดมาทําการเกษตรแบบเปนธรรมชาตินี้ สิ่งท่ีเราปลูกเลี้ยงจากมือ แลวไดกินและ
รับประกันวาปลอดภัยไมมีสารพิษไมวาเปนพืชเปนสัตว 
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ในอนาคต คดิมากอนทีจ่ะมาทําการเกษตรนี ้เพราะคนบานเราเขาขาดความรูเรือ่งเกษตร
แบบนี้ แลวปลูกพืชแบบปลูกมาแตดึกดําบรรพ ไมมีการเปลี่ยนเลย เขาจะไมถาม ไมกลาทํา 
ไมกลาลงมือ ฉะนั้นในฐานะเราเปนคนรุนใหม ตองลงมือกอนใหเขาเห็นผล หลังจากนั้น 
คอยสรางกระแสคอยชวนคนท่ีชอบอยากปลูกอยากเลี้ยง เมื่อไดสักคนสองคนแลวก็จะเปลี่ยน
ชีวิตครอบครัวเขา จากที่เขาปลูกฝน ใหหันมาปลูกไมผลไมธรรมชาติที่เปลี่ยนอนาคตไปใหถูก
ตามนโยบาย แลวชีวิตครอบครัวเขาจะดีขึ้น

นางวาด อินทิสาน เกษตรกรปากซัน แขวงบอลิคําไซ  แตกอนทํานาแลวก็เลี้ยงเปด 
เลี้ยงไก เมื่อลูกสาวไปเรียนอยูหวยขูด ๓ ป อยูปากซัน ๓ ป แลวไดไปฝกงานอยูที่เวียงจันทน 
ไปอยูทีศ่นูยฯ แลวมาบอกวา แมเอาไหมเปดแบบน้ี ลกูสาวเอาเปดมาให ๓๐ ตวั สวนอาหารเปด
เปนลําอยางเดียว ทางศูนยฯ ก็มาแนะนําพอพันธุ แมพันธุใหสักยา (ฉีดยา) ลูกสาวจึงไปซื้อยาที่
ปากซันมาหลอดนึง ๕๐ พันกีบ (๒๐๐ บาท) สักได ๔๐ - ๕๐ ตัว ลูกสาวสักเองไปเรียนมาทาง
ดานกสิกรรม ผลผลิตก็ดีขึ้น ก็พากันเลี้ยงแลวก็แพรพันธุออกมาขยายไปใหพี่นองตอหลายคน 
นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังมาอุดหนุน คอยอุปถัมภคํ้าชูเรื่องตนกลา ปลา เปด และใหความรูการปลูก 
การเลี้ยง ทําใหครอบครัวเรามีอยูมีกินอุดมสมบูรณ และสามารถขายไดมีรายไดใหเศรษฐกิจ
ครอบครัวเราดีเพราะมีผลผลิตดี  ไมตองใชสารเคมีปลอดสารพิษดีตอสุขภาพเราดวย งวดนี้
จะขายปลา ขายเปดแลวจะไปซื้อวัวมาเลี้ยงเพิ่มอีก  ตองขอบใจศูนยมากๆ

๙๕
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ตัวอยางครอบครัว ตนแบบ
นายคําอวน  สีหาวง
แขวงนครหลวงเวียงจันทน
เลี้ยงกบและสัตวนํ้าเปนหลัก

นายกาเยง จงยาสง
แขวงบอลิคําไซ

ปลูกขาว และไมผลเปนหลัก

นายแกว พิมพิสวย
แขวงนครหลวงเวียงจันทน
ทําเกษตรผสมผสาน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว

นางวาด อินทิสาน
แขวงบอลิคําไซ

เลี้ยงเปด เลี้ยงปลาเปนหลัก

๙๖
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บอกเลาความสําเร็จ
ทานอานุลม ตุนาลม ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว

มีหนาที่ดูแลการดําเนินงานในศูนยฯ มาเปนเวลา ๑๕ ป ไดบอกเลาและสะทอนถึงผลสําเร็จ
ท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาท่ีไดดูแลการดําเนินงานจนถึงขยายผลสําเร็จไปสูประชาชนชาวลาว
ในแขวงตางๆ จนสามารถเปนครอบครัวตนแบบ 

“ศูนยฯ แหงนี้มีผลการดําเนินงานมาครบ ๒๕ ป ในป ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งเกิดขึ้นจาก อันแรก 
มนัเกดิขึน้จากความรวมมือของสองรฐับาล หรอืคอืของสองประมขุในอดตีทีส่รางมา อนัทีส่อง ก็
คอืการรวมจิตรวมใจเปนหนึง่เดยีวของทมีงานผูปฏบิตังิานทางฝายลาวและฝายไทยทีไ่ดรวมกนั
มาปฏบิตัจิรงิ แลวกพ็ฒันาศนูยฯ ขึน้มา ใหอยูในความสาํเรจ็จนถึงทกุวนันี ้แตสิง่สาํคญัทีส่ดุคอื 
กําลังจิตกําลังใจที่ผลักดันใหมีการปฏิบัติจริงของทีมงานสองฝาย ก็ขอยอนไปที่ความชวยเหลือ
ของพระเจามหาชีวิตฝายไทย อันนี้มันทําใหทีมงานของขาพเจาถือวามีเกียรติอันสูงสง

ความภมูใิจสงูสดุ คอืผลสาํเรจ็ของศนูยฯ ทีไ่ดนาํสิง่ท่ีเปนแนวคดิของพระเจามหาชวิีตไทย
ในการพฒันาชวีติความเปนอยูของชาวบานใหดขีึน้ โดยการนาํผลสาํเรจ็แนวความคดิทางวชิาการ
ตาง ๆ  การปลกู การเลีย้งไปแนะนาํชาวบานและเกดิเปนผลสาํเรจ็ใหเหน็เชนวนันี ้จากครอบครวั
ที่ไมมีอะไร ไมมีความรูอะไร สุดทายก็นําความรูมานําพาชีวิตของชาวบานหลายครอบครัวใหดี
ขึ้น อันนี้พวกเราสามารถจับตองไดและเห็นไดกับตา ถือเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ”

๙๗
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงาน

โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว (หลัก ๒๒)

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

• วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗

• วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๗

• วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๙

• วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๐

• วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

• วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒

• วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

• วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

๙๘



òõ »‚
ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃËŒÇÂ«Í¹-ËŒÇÂ«ÑéÇ Ê»».ÅÒÇ

วนัที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗

๙๙



òõ »‚
ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃËŒÇÂ«Í¹-ËŒÇÂ«ÑéÇ Ê»».ÅÒÇ

วนัที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗

๑๐๐
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วนัที่ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๓๗

๑๐๑
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วนัที่ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๓๗

๑๐๒
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วนัที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๙

๑๐๓
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วนัที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๙
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วนัที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๐

๑๐๕
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วนัที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๐

๑๐๖
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วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๐

๑๐๗
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วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๐

๑๐๘
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วนัที่ ๕ มนีาคม ๒๕๕๒

๑๐๙
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วนัที่ ๕ มนีาคม ๒๕๕๒

๑๑๐
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วนัที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๕

๑๑๑
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วนัที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๕

ครบรอบ ๒๐ ป 

ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว (หลัก ๒๒)
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วนัที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

ครบรอบ ๒๐ ป 

ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว (หลัก ๒๒)
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วนัที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
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วนัที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
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วนัที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

๑๑๖
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วนัที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

๑๑๗
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วนัที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

๑๑๘
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๑๑๙
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๑๒๓
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๑๒๕



รายชื่อคณะบริหารฝายลาว
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ผูบริหาร

 ทานบุนจัน   กมบุนยะสิด  ผูอํานวยการ

 ทานสีสะเกด   ขันทะลัด  รองผูอํานวยการ

 ทานดวงตะวัน   สีสมบัด  รองผูอํานวยการ

 ทานลําพอน   พมสีลา   รองผูอํานวยการ

หัวหนาแผนก

 ทานนางเข็มพอน แพงคําฮัก   หนวยงานสงเสริมและฝกอบรม

 ทานนางบุนเพ็ง   จิดตะวง  หนวยงานดานปศุสัตว

 ทานคอนสะหวัน  วงพะจัน    หนวยงานดานการประมง

 ทานพิมพา   แสงพะจัน หนวยงานดานการเกษตร

 ทานคําปน   สิดทิวง   หนวยงานบริหาร-แผนการและความรวมมือ



รายชื่อคณะทํางานวิชาการฝายไทย
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  คณะทํางานดานชลประทาน
 ๑. นายจารึก วัฒนาโกศัย  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๕
 ๒. นายอภิชาต ชุมนุมมณี  ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
 ๓. นายทินกร แสงอาวุธ  นายชางชลประทานอาวุโส

  คณะทํางานดานประมง
 ๑. นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร  ประมงจังหวัดสกลนคร
 ๒. นายนเรศ นาเมืองรักษ  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเขต ๔ อุดรธานี
 ๓. นายวัลลภ กองกรม  ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดหนองคาย  

  คณะทํางานดานปศุสัตว
 ๑. นายคมจักร พิชัยรณรงคสงคราม ที่ปรึกษากรมปศุสัตว
 ๒. นายชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์  ที่ปรึกษากรมปศุสัตว
 ๓. นายสมพร โชคเจริญ  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดลพบุรี
 ๔. นายทวี พงษสุพรรณ  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
   ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน

  คณะทํางานดานพัฒนาที่ดิน
 ๑. นายชุมพร ศาสตราวาหะ   ผูอํานวยการกลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักพัฒนาที่ดิน เขต ๕
 ๒. นายอดุลย ศรีสุพรรณ   ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู
 ๓. นายศราวุธ ศิริลักษณ  สํานักพัฒนาที่ดินหนองคาย สํานักพัฒนาที่ดิน เขต ๕

  คณะทํางานดานวิชาการเกษตร
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