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คณะอ�ำนวยกำร

เลขาธิการ กปร. (นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์)
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์)
รองเลขาธิการ กปร. (ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสุวรรณา พาศิริ)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายดนุชา สินธวานนท์)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นายลลิต ถนอมสิงห์)
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
ผู้อ�านวยการส�านักติดตามและประเมินผล
ผู้อ�านวยการส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

คณะบรรณำธิกำร

นายอนันต์   ทองประชุม   หัวหน้าคณะบรรณาธิการ
นายตรีวิทย์   วินิชส�าเภาทิพย ์ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔/๑
นางกมลินี   สุขศรีวงศ์   ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นายหทัย   วสุนันท์    ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑/๑
นางสุพร   ตรีนรินทร์    ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ
นางศศิพร    ปาณิกบุตร    ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
นายภัททะพงศ์   เทียนศรี   ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
นายศุภรัชต์   อินทราวุธ   ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓/๒
นางสาวศีต์กร   ตันก�าแหง   ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค   ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
นายปริญญวัฒน์   วัชรอาภากร   ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒/๒
นายวัชระ   หัศภาค   ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวมานิกา   ณ กาฬสินธุ์   ส�านักติดตามและประเมินผล
นางเบญจรัตน์    อัครพลวงศ์   ส�านักประชาสัมพันธ์
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   ส�านักประชาสัมพันธ์  
เจ้าหน้าที่ส�านักประชาสัมพันธ์

ภำพประกอบ

นายวิโรจน์   เทียมเมือง  ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ   ธีระสืบสกุล  ส�านักงานเลขาธิการ
นายทวีศักดิ์   แป้นคุ้มญาติ   ส�านักประชาสัมพันธ์
นายพิสิทธิ์   วิเชียรทศพร   ส�านักประชาสัมพันธ์
นายพลวรรธน์   สายะเสวี    ส�านักประชาสัมพันธ์
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วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 
 พระบรมวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  
 และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ  
 การพฒันาประเทศและการพฒันาช่วยเหลอืประชาชน
๓. เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวพระราชด�าริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให ้แก ่ 
 ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน  
 ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้องและกว้างขวางยิง่ขึน้

ด�ำเนินกำรโดย

 กลุ่มสื่อสารองค์กร ส�านักประชาสัมพันธ์
 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
htttp://www.rdpb.go.th

โปรดทรำบ

- บทความและข้อเขยีนต่างๆ ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่
ความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านักงาน กปร.)
- หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย)

ข้อความตอนหนึ่งจาก พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ซึ่งวันนี้ได้ประจักษ์แล้วถึงสิ่งซึ่งทรงตามรอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จย่า จากการทรงงานที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

ต่าง ๆ โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร ผู้ล�าบากยากไร้ ให้พออยู่พอกินโดยทั่วหน้ากัน 

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับนี้ จึงขอประมวลพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งที่ทรง

สืบสานทรงงานแทนพระองค์ และที่มีพระราชด�าริทรงริเริ่มโครงการ ทรงติดตามความก้าวหน้า 

สม�่าเสมอ และพระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติม ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับยุคโลกาภิวัตน์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนวัตกรรมต่างๆ แต่แนวพระราชด�าริยังทรงเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเสมอ อาทิ

ทฤษฎใีหม่...ทีเ่ขาวง คอืจดุเริม่ต้นของการเดนิทางทีเ่รยีกว่า ถนนดสิโก้ และเป็นทีม่าของการ 

หาน�า้ให้ราษฎร จนเกดิทฤษฎใีหม่เตม็ขัน้ ทีม่ตีวัอย่างความส�าเรจ็ให้เหน็จรงิ  ตวัอย่างในต่างแดนยงัมี 

“สานสมัพนัธ์สองแผ่นดนิ ณ ศนูย์พฒันาและบรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้ (หลกั ๒๒) 

สปป.ลาว” ซึง่ปีนีเ้ป็นปีที ่๒๐ ด�าเนนิงานมาจนมผีลส�าเรจ็เกดิขึน้แล้ว ก่อเกดิความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้น

ของบ้านพี่เมืองน้อง

ตามรอย...สมเด็จย่า ใน “วิถีครู วิถีผู้สร้าง” ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ครู ตชด. สู่รางวัลครู 

เจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พบกับ “ครูไสว” ผู้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  และโครงการที่บูรณาการ

จากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ ทีเ่น้นการน้อมน�าแนวปรชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพียง สู่กลุ่มเด็กนักเรียน และเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงและขยายผลถึงครอบครัว จนเกิด  

“โครงการพัฒนาและผลิตอาหารในโรงเรียน ตชด.” 

ย้อนรอยความทรงจ�าของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เล่าเรื่องราวแสดงความเป็นปึกแผ่นของสยาม

ประเทศในอดีต และให้ข้อคิดลึกซึ้งกินใจว่าวันนี้ ...ความจงรักภักดี แท้จริงนี้เอง คือความรักชาติ   

แล้วจะทราบว่า ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนคืออะไร หาค�าตอบได้ใน ความรู้ต้นแบบของเกษตร 

ผสมผสาน ณ ปลวกแดง จังหวัดระยอง  ขอแนะน�าโครงการใหม่ ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายขยายกลุ่ม 

ท�านา โรงสีข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงสีด้วยพระองค์เอง...

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขอถวาย

พระพรชัยมงคล “ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

กองบรรณาธิการ

“...เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม 

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ...”



...เดินตามรอยเท้าพ่อ...
“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด

ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง 
พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย 

ดูซิจ๊ะ... เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก 
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า 

พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม..?
ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์ และความสบายสำาหรับเจ้า 

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆ 
จงไปเถิด แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำาเนื้ออ่อนๆ ของเจ้า 

เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้นำ้า
นำ้าตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว 

เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่ 
เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า 

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม 
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า

ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ”

  พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



๔

๙

๒๑ ๓๐

พระราชกรณียกิจ

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

องค์ความรู้/สาระน่ารู้ แนะน�าโครงการ

•  ๒๐ ปี ผลส�ำเร็จ ศูนย์พัฒนำและบริกำรด้ำนกำรเกษตร 

 ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สปป.ลำว



๖๐

๓๔ประชาหน้าใส

ความเคลื่อนไหว

๕๙

• เกษตรทฤษฎีใหม่...ที่เขำวง

• ต้นแบบเกษตรผสมผสำน ณ ปลวกแดง

๔๙ในความทรงจ�า
• สมเด็จกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ

๔๕เศรษฐกิจพอเพียง
•  วิถีครู วิถีผู้สร้ำง 

 รำงวัลครูเจ้ำฟ้ำกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์

เล่าสูกันฟัง



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทรงร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง 
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-  
ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้าน
การเกษตรหว้ยซอน-หว้ยซัว้ (หลกั ๒๒) ตามคำาทลูขอ 
พระราชทานของ  ฯพณฯ ไกสอน  พมวหิาน  ประธาน
ประเทศขณะนั้น ซึ่งได้ไปเยี่ยมชมต้นแบบจากศูนย์ 
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ   
จังหวัดสกลนคร ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิด
ศนูยพ์ฒันาฯ   รว่มกบั ฯพณฯ หนฮูกั พมูสะหวนั ประธาน 
ประเทศแห่ง สปป.ลาว ถือเป็นโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

พระราชกรณียกิจ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
4



ศูนย์พัฒนาฯ หลัก ๒๒ ตั้งอยู่ที่เมือง
นาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ภารกิจ
ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน  อาทิ  ไฟฟ้า  น้ำาประปา  (๒)  การพฒันา 
แหล่งน้ำา อาทิ สร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยซอน 
สร้างฝายห้วยซั้ว (๓) การพัฒนาที่ดิน  
(4) การพฒันาวชิาการเกษตร (๕) การปศสุตัว ์
(๖) งานประมง และ (๗) การพัฒนาวิชาการ 
และถา่ยทอดเทคโนโลยี หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
ฝ่ายไทย คือ สำานักงาน กปร. สถาน 
เอกอัครราชทูต ณ เวยีงจันทน ์และหนว่ยงานที ่
เกีย่วขอ้งอืน่ๆ ฝา่ยลาวคอื กระทรวงกสกิรรม
และป่าไม้ กระทรวงการต่างประเทศลาว 

ศนูยพ์ฒันาฯ หลกั ๒๒ นีป้ระสบ
ความสำาเร็จทั้งในด้านการพัฒนาชีวิต
ความเปน็อยูข่องประชาชนในพืน้ที ่และ
การเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่การ
พัฒนาในแขวงต่างๆ ของ สปป.ลาว  
รวมท้ังได้รับการยอมรับจากระดับผู้นำา
ของประเทศและหน่วยงานภาครัฐ 
ใน สปป.ลาว

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๕



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ 

ดอกเตอร์ เนวนิ สครมิชอว ์บา้นเจรญิชยั ตำาบลคอแลน อำาเภอ
บณุฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธาน ีโดยมี นายสวุฒัน ์เทพอารักษ ์ 
เลขาธิการ กปร. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล  
ผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง 
แม่ทัพภาค ๒ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ที่
ปรกึษาดา้นวิศวกรรมโยธา (ดา้นการวางแผนและโครงการ) 
กรมชลประทาน นายชูชาติ ฉุยกลม ท่ีปรึกษาโครงการ
ตามพระราชดำาริ สำานักราชเลขาธิการ ผู้นำาท้องถิ่นและ
ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ได้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย  
“โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนศ�สตร�จ�รย์ ดอกเตอร์  
เนวิน สคริมชอว์” และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ด
พันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมกับติดตามความก้าวหน้า 
ในการดำาเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมห้องสมุด  
การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงอาหาร โรงสีข้าวพระราชทาน 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วย
แพทย์พระราชทาน โดยมีผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าฯ  
ถวายรายงานหลังจากนั้นได้ทรงเยี่ยมราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ 
รับเสด็จ

พร้อมนี้ได้พระราชทานพระราชดำาริ “ให้จัดห�น้ำ�
ใหก้บัโรงเรยีนแหง่นี ้และโรงเรยีนทีข่�ดแคลนน้ำ�พรอ้ม
ทั้งติดตั้งเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�พลังน้ำ�และจัดตั้งเครื่อง
กำ�เนิดไฟฟ้�ระบบ solar cell และจัดทำ�เครื่องมือติด
ตั้งระบบ solar cell” 

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๖



วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

ชุมชนป่าหญ้าคา ตำาบลโนนก่อ อำาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัอบุลราชธาน ีผู้บญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน แมท่พั 
ภาค ๒ นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ท่ีปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ  
สำานักงาน กปร. นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา  
(ด้านการวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายชูชาติ ฉุยกลม  
ท่ีปรึกษาโครงการตามพระราชดำาริ สำานักราชเลขาธิการ ข้าราชการ 
ผู้นำาท้องถ่ินและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ และพระราชทานสิ่งของแก่ 
ผู้อำานวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนชาย - หญิง พระราชทานพันธ์ุไม้ผล 
และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำาเนินงาน ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด 
ห้องพยาบาล ห้องสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล โครงการฝึกอาชีพ 
การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ห้องตัดผมชาย กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ทรงเยีย่มหนว่ยแพทยพ์ระราชทาน และ
เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ “ให้กรมชลประท�นช่วย
ดำ�เนินก�รจัดห�น้ำ�สนับสนุนโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและ
หมู่บ้�นให้มีแหล่งน้ำ�ต้นทุน”

๒. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำาบลโนนก่อ  
อำาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อำานวยการ
โรงเรยีน ผูแ้ทนนกัเรยีนชาย - หญงิ พระราชทานพนัธุไ์มผ้ล และเมล็ดพนัธ์ุผกั 
แก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน 
ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด การเรียน 
การสอนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล ห้องสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน ห้องตัดผมชาย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรง
เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำาริ “ให้กรมชลประท�นดำ�เนิน
ก�รจดัห�น้ำ�ทำ�ก�รเกษตร โดยก�รเพ่ิมแรงดนัน้ำ�ใหก้บัระบบกระจ�ย
น้ำ�ของโรงเรียน”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๗



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่

จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้ 
๑. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง ตำาบลนาสวรรค์ อำาเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ทอดพระเนตรโครงการฝกึอาชพี การเลีย้งปลาดกุใน
บ่อซีเมนต์ การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล สวนสมุนไพร โครงการเกษตร 
เพ่ืออาหารกลางวัน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม การแปรรูปและการถนอมอาหาร  
ห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนิทรรศการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และการสาธิตการนวดประคบสมุนไพรและซุ้มเครื่อง
ดื่มสมุนไพร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

๒. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำาบลโป่งเปือย 
อำาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ห้องสมุด  
โครงการฝึกอาชีพ และกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองตะไก้ การสาธิตการเรียนการสอน  
ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนชั้นอนุบาล การถนอมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์
นกัเรยีน งานปศสุตัว ์แปลงผกัสวนครวั สวนสมนุไพร โรงเพาะเหด็ การผลติปุย๋อินทรยี ์ 
และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา 

ตำาบลสร้างค้อ อำาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เสด็จฯ ทอด
พระเนตรกิจกรรมวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนนิทรรศการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
แปลงปลูกหม่อนผลสด และแปลงปลูกไม้ผล กิจกรรมภายใน
หอ้งสมดุโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั การเลีย้งปลาดุก 
และกบในบ่อซีเมนต์ สุกรพันธ์ุเหมยซาน บ่อแก็สชีวภาพ 
แปลงผกัสวนครวั แปลงปลกูมะมว่งแกว้ และทรงเยีย่มหนว่ย
แพทย์พระราชทาน

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๘



ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

❚  โดย ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒

นับตัง้แต่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดโครงการศนูย์พฒันาและบรกิารด้านการเกษตร 

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ จวบจนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี 

ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว ได้ด�าเนินการในการท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของราษฎร

ลาว จนประสบความส�าเร็จสามารถเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นสถานที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกงาน 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร เกษตรกร รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาเป็นจ�านวนมาก 

๒๐ ปี ผลส�ำเรจ็
ศนูย์พฒันำและบรกิำรด้ำนกำรเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลกั ๒๒)

สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
9



การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรในศูนย์ฯ ได้แก่

• ระดับชาวบ้าน/เกษตรกร : การฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อาศัย

อยู่บริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และรอบเมืองนาทรายทอง สามารถด�าเนินการได้ปีละ ๒ ครั้ง 

โดยแต่ละครั้งจะแบ่งออกเป็น ๓ หน่วยงานหลักในการให้การฝึกอบรม คือ งานวิชาการเกษตร  

งานปศุสัตว์ และงานประมง รวมประมาณ ๑๖๐ - ๒๔๐ คนต่อปี ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรจากแขวงอื่นๆ 

ที่ขอเข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ แขวงอุดมไช และแขวงบ่อแก้ว เป็นต้น

 • ระดับโรงเรียนและสถาบัน : กลุ่มจากโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทั่ว

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทีส่่งนกัเรยีนและนกัศกึษาเข้าฝึกอบรม และฝึกงานในศนูย์ฯ 

นบัตัง้แต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗ มจี�านวน ๒๐ - ๕๐ คน/ปี จาก ๑๓ สถาบนัการศกึษา และยงัมนีกัศกึษา

ของไทยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�านวน ๖ คน เข้าฝึกงานในศูนย์ฯ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน

 • ระดับเจ้าหน้าที่จากองค์กรอื่นๆ และเกษตรกรจากแขวงต่างๆ : มีเจ้าหน้าที่จากองค์กร

ต่างๆ เข้ามารับการอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น  เจ้าหน้าที่พนักงานระดับวิชาการของเมืองจนถึง

หัวหน้าแผนกกสิกรรม ๑๗ แขวง องค์การชาวหนุ่ม สปป.ลาว ทั่วประเทศ โครงการเขื่อนไฟฟ้า 

น�้าเทิน ๒ โครงการ เขื่อนไฟฟ้าน�้างึม ๒ ประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ คน/ปี 

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๐



นับจากที่ได้จัดตั้งศูนย์ฯ มานั้น ได้ท�าหน้าที่

เป็นศูนย์กลางทางการเกษตร เป็นตัวอย่างและ

แหล่งเรียนรู้สาธิตให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้

เข้ามาศกึษาดงูานตลอดจนฝึกอบรมและถ่ายทอด

วชิาการและเทคโนโลยด้ีานต่างๆ ได้อย่างสมบรูณ์ 

รวมถึงการจัดท�าแปลงสาธิตตัวอย่างท�าการ

เกษตรตามแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า 

“ครอบครัวตัวแบบ” จ�านวน ๑๓ ครอบครัว โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดิน 

ท�ากินและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล�าบาก เพื่อเข้ามาอยู่อาศัยพร้อมรับการส่งเสริม

และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในรูปแบบเกษตรผสมผสาน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี 

สามารถเก็บเงินไปซื้อที่ดินท�าการเกษตรของตัวเองได้

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๑



การขยายผลส�าเร็จสู่ประชาชนชาวลาว

จากความร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิของคณะท�างานฝ่ายลาว-ไทย ได้วางเป้าหมายในด้านการขยายผล

ไปยังแขวงต่างๆ จ�านวน ๑๗ แขวง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรม

และป่าไม้ ได้รับความรู้และน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีของงานพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ งานชลประทาน 

งานพฒันาทีด่นิ งานวชิาการเกษตร งานปศสุตัว์ และงานประมง ไปถ่ายทอดและส่งเสรมิเกษตรกรชาวลาว 

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งได้ด�าเนินการไปแล้วจ�านวน 9 แขวง มีเจ้าหน้าที่

แผนกกสิกรรมและป่าไม้และครอบครัวตัวแบบเข้าร่วมสัมมนาจ�านวน ๓๒๐ คน 

๑. แขวงหลวงพระบาง ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

๒. แขวงสะหวันนะเขต ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓   

๓. แขวงบอลิค�าไช ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๑9 - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓   

๔. แขวงหลวงน�้าทา ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

๕. ก�าแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  

๖. แขวงหลวงอุดมไช ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๒9 - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

๗. แขวงอัตตะปือ ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๘. แขวงพงสาลี ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

9. แขวงเชียงขวาง ไปด�าเนินการขยายผล เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๒



จากการขยายผลดงักล่าว ท�าให้ทราบว่าแต่ละแขวงมปัีญหาและความต้องการในการพฒันาการเกษตร

ในด้านใดบ้าง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านการเกษตรเฉพาะด้าน

อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น

- แขวงหลวงพระบาง มีความต้องการและศักยภาพที่จะพัฒนาด้านการประมง จึงได้สนับสนุน

งบประมาณในการสร้างสถานทีเ่พาะพนัธุป์ลา ปัจจยั พร้อมทัง้องค์ความรูก้ารเพาะและขยายพนัธุป์ลา 

- แขวงหลวงน�้าทา มีความต้องการและศักยภาพที่จะพัฒนาด้านการเกษตรประเภทไม้ผล ซึ่ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลชนิดต่างๆ 

จ�านวน ๑,๒๐๐ ต้น ให้กับแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงหลวงน�้าทา เพื่อเพาะและขยายพันธุ์ต่อไป 

- แขวงอัตตะปือ มีความต้องการและศักยภาพที่จะพัฒนาด้านปศุสัตว์ จึงได้ให้การสนับสนุน

ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เป็ดเทศ จ�านวน ๒๐๐ ตัว พร้อมตู้ฟักไข่ เพื่อเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ 

ให้กับเกษตรกรต่อไป

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๓



จากระดับแขวงสู ่ระดับ

ประเทศ

จากบทบาทและ

ความส�าเร็จที่ เห็นเป ็น 

รปูธรรมในด้านองค์ความรู้ 

ดั ง กล ่ า ว  โดย เฉพาะ

ศกัยภาพของศนูย์การพฒันา 

และบริการด้านการเกษตรฯ 

ทีม่คีวามพร้อมทีจ่ะด�าเนนิงาน 

ในขอบเขตทั่ วประเทศ

ของ สปป.ลาว ประกอบกับความส�าคัญของศูนย์การพัฒนาและบริการด้านการเกษตรฯ  

ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวให้จัดตั้ง

ศูนย์ฯ นี้ขึ้น  ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๖ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ จึงได้จัดพิธี 

ส่งมอบโครงการฯ จากเดมิทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของแขวงนครหลวงเวยีงจนัทน์ ให้มาอยู่

ภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงกสกิรรมและป่าไม้ ซึง่จะท�าให้มงีบประมาณ และบคุลากร

ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ที่ส�าคัญจะมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้  

และพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรของลาวให้พัฒนาก้าวไกลยิ่งๆ ขึ้นไป

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๔



ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส�าเร็จ

• นายแก้ว พิมพิสวย ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี 

มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่แขวงสุวรรณเขตทางภาคใต้ของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมมีอาชีพ

เป็นกรรมกรก่อสร้าง และรับจ้างทั่วไป ได้รับค่าจ้าง 

วันละ ๑๓,๐๐๐ กีบ หรือประมาณวันละ ๕๐ บาท ไม่มี

บ้านและไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง จึงได้ตัดสินใจ

สมัครเข้าร่วมโครงการครอบครัวตัวแบบของศูนย์ฯ ในปี 

๒๕๔๓ โดยโครงการศนูย์ฯ ได้จดัสรรทีด่นิเนือ้ที ่๒ เฮกตาร์ 

หรอืประมาณ ๑๒ ไร่ ๒ งาน แบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยออกเป็นทีอ่ยู่

อาศยั ๑ งาน ท�านา ๓ ไร่ ขดุบ่อปลา ๒ งาน แปลงผกั ๑ ไร่ 

แปลงไม ้ผลและป่าประมาณ ๘ ไร ่  ในป ี ๒๕๔๗  

งานพัฒนาด้านวิชาการเกษตร ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยว

กับการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตโดยการถ่ายทอดเทคนิค

การท�าเกษตรอินทรีย์ การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ ท�าน�้าหมัก

ชวีภาพการขยายพนัธุไ์ม้ผล ได้แก่ การตดิตา ต่อกิง่ เสยีบยอด 

รวมถึงการปรับวิธีคิด ทัศนคติในการด�ารงชีวิต เมื่อ

ระยะเวลาผ่านไป ๑ ปี ผลปรากฏว่า นายแก้วฯ และ

ครอบครวั สามารถมเีงนิเกบ็ (จากการสะสมวนัละประมาณ 

๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ กีบ) ซื้อที่ดินท�ากินเนื้อที่ ๑.๕ ไร่  

ที่บ้านนายางเป็นของตนเองได้

ปัจจุบัน นายแก้วฯ ออกจากศูนย์ฯ ไปแล้ว และได้

อยู่อาศัยและท�ากินบนที่ดินของตนเอง โดยมีอาชีพหลัก

ในการปลูกผัก และขายกิ่งพันธุ์ไม้ผล นอกจากนี้ ยังเป็น 

ผูถ่้ายทอดความรูแ้ละเทคนคิวธิด้ีานการเกษตรแก่เพือ่นบ้าน 

และเกษตรกรชาวลาวด้วยกันเองอีกด้วย

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๕



• นายจนัดวงด ีวนันะสกุ ปัจจบุนัอาย ุ๕๘ ปี ราษฎรบ้านหวัช้าง 

เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ของศูนย์ฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานพัฒนา

ด้านวิชาการเกษตร เดิมนายจันดวงดีฯ มีพื้นนาอยู่ ๑ เฮกตาร์ หรือ

ประมาณ ๖.๒๕ ไร่ ท�านาโดยใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอด ท�าให้มีค่าใช้จ่าย 

ในการซื้อปุ ๋ยเคมีมากกว่าปีละ ๑.๕ ล้านกีบ แต่ผลผลิตข้าว

ที่ได้เพียงปีละ ๓.๕ ตัน ซึ่งพอกินเฉพาะในครอบครัว แต่ไม่

พอขายต่อมาในปี ๒๕๔๕ นายจันดวงดีฯ และเพื่อนๆ ได้มา 

ศึกษาดูงานที่ประเทศไทยโดยการสนับสนุนของกรมวิเทศสหการ 

กระทรวงการต่างประเทศ และส�านักงาน กปร. มีความประทับใจกับ

การเกษตรผสมผสาน และการ

ท�านาในระบบเกษตรอินทรีย์ 

จึงได้น�ากลับมาลงมือปฏิบัติ 

ในทีด่นิของตนเอง ผลปรากฏว่า 

ค่าใช้จ่ายในการท�านาลดลง

เหลอืต้นทนุไม่ถงึ ๑๐๐,๐๐๐ กบี 

และได้ท�าปุ๋ยใช้เอง ในขณะที่

ผลผลติข้าวเพิม่ขึน้ จาก ๓.๕ ตนั 

เป็น ๕ ตันต่อเฮกตาร์ ท�าให้มี

ข้าวเหลือขาย และเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นท�าให้มีเงินเก็บมากขึ้น

ปัจจุบัน นายจันดวงดีฯ มีที่ดินกว่า ๗๐ ไร่ มีฝูงวัวกว่า ๕๐ ตัว 

และมีเป็ด ไก่ ปลา อีกเป็นจ�านวนมาก จนได้รับการยกย่อง 

ให้เป็นเกษตรกรดีเด่นในคราวกองประชุมพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

ครั้งที่ ๔ ที่นครหลวงเวียงจันทน์

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๖



 • นายวัน หลวงสียา ราษฎรบ้านน�้าเกี้ยง  เมืองนาทรายทอง  นครหลวงเวียงจันทน์  

อาย ุ ๕๕ ปี เดมิมอีาชพีท�านา  หาปลา  และเข้าป่าหาของดง  และรบัจ้างทัว่ไป เลีย้งครอบครวั   

มฐีานะยากจน   ความเป็นอยูแ่ร้นแค้น  มหีนีส้นิ  ในปี ๒๕๔๖  ได้เดนิทางมาทศันศกึษาดงูาน 

ทีป่ระเทศไทย ณ จากศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัสกลนคร 

เครือข่ายอินแปง และเครือข่ายวนเกษตรภูพาน  จังหวัดสกลนคร นายวันมีความสนใจ 

กับวิชาการขยายพันธุ ์ไม้ผลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการติดตา การต่อกิ่ง 

การเสียบยอด โดยเริ่มน�ามาปฏิบัติ และประกอบ

เป็นอาชีพ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร 

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว ได้เข้ามาสนับสนุนทางวิชาการ   

และน�ามาฝึกอบรม  ถอดบทเรยีนทีป่ระเทศไทย  ได้รบั 

ความรูแ้ละแนวคดิในการด�ารงชวีติตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพียง  

ปัจจุบัน แม้นายวันจะเสียชีวิตแล้ว แต่ภรรยา

และลูกก็ได้มาด�าเนินการต่อ มีเรือนเพาะช�ากล้าไม้  

มีการเพาะขยายพันธุ์พืชผักพื้นบ้าน ขยายพันธุ์ไม้ผล 

ท�าดินปลูก แกลบเผา เพื่อขายให้กับเรือนเพาะช�า 

จ�านวนกว่า ๒๐ ร้าน ในนครหลวงเวียงจันทน์ มีการ

จ�าหน่ายพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ผักติ้ว กระโดน แค 

มะม่วง ลิ้นจี่  ล�าไย มะกรูด มะขาม ผักเม็ก พริก ท�าให้ครอบครัวมีรายได้ และมีชีวิตความ

เป็นอยู่ดีขึ้น โดยยึดแนวทางการท�าเกษตรอินทรีย์ สามารถมีรายได้เฉลี่ยปีละ ๑๐๐ ล้านกีบ 

มีรถยนต์ ๒ คัน มีสิ่งอ�านวยความสะดวกตามอัตภาพ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๗



ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๘



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด�ารัส เนื่องในโอกาสที่ทรง

ร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว 

(หลัก ๒๒) เมื่อวันที่ ๒9 เมษายน ๒๕๕๗ ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด

ศูนย ์พัฒนาและบริการด ้าน

การเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗  

พร้อมด้วย ฯพณฯ นายหนูฮัก 

พูมสะหวัน ประธานประเทศ

สาธา รณรั ฐปร ะชาธิ ป ไตย

ประชาชนลาวในขณะนั้น โดย

มีข้าราชการระดับสูงของทั้ง ๒ 

ประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ครั้ง

นั้นนับเป็นปฐมอุดมฤกษ์ของ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร

แห ่ ง นี้  บั ดนี้  ศู น ย ์ พัฒนา 

และบริการด ้ านการเกษตร 

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว มีอายุครบ ๒๐ ปี การด�าเนินงานของศูนย์ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนเห็นประจักษ์ว่าเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังที่ 

มุ่งหวังไว้คือ ประชาชนในพื้นที่มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงตนเองพึ่งพาตนเองได้ 

ท�าให้เกดิความรูส้กึมัน่คงปลอดภยั และครอบครวัอยูอ่ย่างผาสกุถ้วนหน้ากนั ถอืเป็นความส�าเรจ็

ที่น่าปลาบปลื้มและภาคภูมิใจ

อนึง่ การทีใ่นปัจจบุนัได้มกีารจดัตัง้โครงการพฒันารปูแบบนีใ้นอกีหลายพืน้ที ่หลายแขวง

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเรื่องที่ท�าให้เกิดความยินดีอีกประการหนึ่ง  

เพราะแสดงให้เหน็ว่ากระบวนการพฒันาของโครงการแม่แบบประสบผลส�าเรจ็อย่างงดงาม จงึมี

การขยายผลออกสูพ่ืน้ทีก่นัดารอืน่ๆ เพือ่จะช่วยให้ประชาชนทีย่งัทกุข์ร้อนล�าบากอกีจ�านวนมาก 

มีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๑9



จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการงานชลประทาน งานพัฒนาที่ดิน 

งานวิชาการเกษตร งานปศุสัตว์ งานประมง พร้อมทั้งเยี่ยมชมครอบครัวตัวแบบ และทรงปลูก 

ต้นแคนเป็นที่ระลึก

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด�าริ กับ 

ท่านวลิยัพร  พมเข รฐัมนตรกีระทรวงกสกิรรมและป่าไม้ นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. และ 

ท่านอนุลม ตุนาลม ผู้อ�านวยการ 

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการ 

เกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว ความว่า

“รู้สึกปลื้มที่เห็นผลส�าเร็จ

ของโครงการฯ จากสภาพเดิมที่

เป็นป่า จนปัจจุบันประสบความ

ส�าเร็จ และขอให้ช่วยพิจารณา

สบืต่อการใช้ประโยชน์ โดยน�าผล

ส�าเรจ็ของศนูย์พฒันาและบรกิาร

ด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว 

(หลกั ๒๒) ไปช่วยเหลอืประชาชน

ชาวลาว เพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจนต่อไป...”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
๒๐



เนื่องในโอกาสท่ีจะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาการผลิตอาหาร
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์ความรู้/สาระน่ารู้

                โดย นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ถ้าโรงเรียนของท่าน มนีกัเรียน ๑๐๐ 

คน ต้องรับประทานผัก จ�านวน ๑ มื้อ ดังนี้ 

ผัก ๑๐๐ กรัม x ๑๐๐ คน = ๑๐ กิโลกรัม 

ผักที่ปลูกมี ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า มะเขือ

เปราะ ถั่วฝักยาว แตงกวา ฟักแฟง ฟักทอง 

เห็ด ผักหวาน ต�าลึง กะเพรา ตะไคร้ พริก

ขี้หนู ฯลฯ ปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางก็ได้

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
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โ ครงการพัฒนาการผลิตอาหารใน รร.ตชด. นี้เป็น
หนึ่งในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่เน ้น

ด้านการผลิตด้านโภชนาการ โดยการน้อมน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�าเนินการ เริ่มตั้งแต ่
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาต  
วนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มอบหมายให้ กรมส่งเสรมิการเกษตร  
เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตถั่วเมล็ดแห้ง ผักกาด ไม้ผล  
หน่วยงานสนับสนุน (หรือหน่วยงานบูรณาการ) คือ กรมประมง 
มหีน้าที่ในการผลติปลา กรมปศสุตัว์ มหีน้าที่ในการผลติสตัว์ปีก  
ไก่ เป็ด ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่อื่นๆ กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่ 
ในการผลิตปุย๋ชีวภาพ และปุย๋สูตรต่างๆ ให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียน ตชด. ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และการขยายผล
สู่เกษตรกรรอบๆ โรงเรียน กรมชลประทาน มีหน้าที่ในการ 
จัดหาน�้าให้เกษตรกรรอบๆ โรงเรียนได้ท�าการเกษตรด้วย  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ในการรวมกลุ ่มในการผลิต  
รวมกลุม่กนัขาย และแบ่งปันผลประโยชน์กนั กรมตรวจบญัชสีหกรณ์  
มหีน้าที่สอนให้นกัเรยีน ผูป้กครองจดัท�าบญัชรีายรบั-รายจ่าย 
รู้จกัฝากเงนิ รู้จกัออมทรพัย์ โดยม ีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เข้ามาสนับสนุนด้วย งานการผลิต
อาหารในโรงเรียน ตชด. ก็จะด�าเนินการไปได้ด้วยดี เด็ก
จะมอีาหารบรโิภคครบ ๕ หมู่ ตามที่กระทรวงสาธารณสขุ 
ก�าหนดไว้ กระทรวงศกึษาธกิาร กจ็ะตอบสนองด้านเสรมิสร้าง 
ศกัยภาพของเดก็และเยาวชนในการเรยีนรู้ทางวชิาการ

ทกุครั้งที่เสดจ็ฯ เยี่ยมโรงเรยีน ตชด. จะพระราชทานพนัธุ์ไม้ประจ�าถิ่นให้ปลูกโรงเรยีนละ ๒๐๐ ต้น 

ผักไร้ดินนิยมปลูกกันมากในปัจจุบัน

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
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๑. ผกั ๑๐๐ กรมั x ๑๐๐ คน  = ๑๐  กโิลกรมั
๒. เนื้อสตัว์ อาจกนิเนื้อสตัว์ ๔๐ กรมั x ๑๐๐ คน  = ๔  กโิลกรมั 
๓. ถั่วเมลด็แห้ง ๒๕ กรมั x ๑๐๐ คน  = ๒.๕  กโิลกรมั
๔. หรอืเนื้อสตัว์อย่างเดยีว ๘๐ กรมั x ๑๐๐ คน  = ๘  กโิลกรมั 
๕. ข้าวสกุ ๒๐๐ กรมั x ๑๐๐ คน  = ๒๐  กโิลกรมั 
๖. ไขมนั ๑๐ กรมั x ๑๐๐ คน  = ๑  กโิลกรมั
๗. ผลไม้ ๑๐๐ กรมั x ๑๐๐ คน  = ๑๐  กโิลกรมั 

จากการประเมินผลทางวิชาการด้านการศึกษา
และด้านสาธารณสขุ ต�่ากว่าเกณฑ์ เดก็ควรได้รบัประทาน 
อาหารครบทั้ง ๕ หมู่ เด็กบางคนทานเฉพาะอาหาร
กลางวนัที่โรงเรยีนตอนเที่ยงมื้อเดยีว มื้อเช้า มื้อเยน็ ไม่
ได้ทาน หรอืได้ทานเช้าเยน็ที่บ้าน แต่อาหารที่ทานกย็งั 
ไม่ครบ ๕ หมู่ พฤตกิรรมในการบรโิภคอาหารที่พงึประสงค์ 
ไม ่ครบ ๘ ประการ ความรู ้และทักษะพื้นฐาน 
ทางการเกษตร ว๔๑๐๒ ก็ไม่ครบ ๕ ประการ และ  
๗ ประการ การเจบ็ป่วยด้วยโรคท้องร่วง ไข้หวดั ยงัมอียู่  
ส่วนสูงของเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ยังมีเด็กผอม  
ค่อนข้างผอม  เดก็ขาดสารอาหารอยู ่น�้าหนกักต็�่ากว่าเกณฑ์  

	 มะม่วงเบาจากจงัหวดัสงขลา	
แต่ปลูกในจังหวัดนราธิวาส	 ทุก 
โรงเรียนจะทรงปลูกต ้นไม ้ผล 
เป็นท่ีระลึก	 และเป็นตัวอย่างไว้ทุก
โรงเรยีนเพือ่เป็นอาหารกลางวนัและ	 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของเดก็นกัเรยีนชั้นประถมศกึษา
ปีที่ ๖ หรือ ม.๓ ม.๖ (O-NET) ด้านภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยก็จะผ่านเกณฑ์ 
ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคะแนนเฉลี่ย 
ระดบัประเทศ ด้านภาษาองักฤษ ปี ๒๕๕๘ จะรูเ้พยีงภาษาองักฤษ 
อย่างเดียวคงไม่ได ้ ประเทศไทยเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
แล้วเดก็นกัเรยีนทางใต้ ยะลา นราธวิาส สงขลา สตูล จะต้องพูด
ภาษามาเลเซยี อนิโดนเีซยีได้ เดก็ในจงัหวดัอดุรธาน ีนครพนม 
มกุดาหาร อบุลราชธานต้ีองพูดภาษาลาวได้ เดก็ในจงัหวดัสรุนิทร์ 
สระแก้ว จนัทบรุ ีตราด ต้องพูดภาษากมัพูชาได้ เป็นต้น

ฉะนั้นวิธีแก้ง ่ายๆ ต้องผลิตอาหารให้ได้ตามเกณฑ์ เช่น  
ถ้าโรงเรยีนของท่านมนีกัเรยีน ๑๐๐ คน ต้องรบัประทานอาหาร
กลางวนั ๑ มื้อ ดงันี้
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Kluai Namwa

Weight : approximately 100 g/fruit, skin of moderate thickness 
Colour : smoky yellow skin; white sticky flfresh
Taste  : sweet

Kluai Hom

Weight : approximately 150 g/fruit, thick skin
Colour :  bright yellow skin; yellowish white flfresh
Tast :  sweet and fragrant

Kluai Khai  
Weight : approximately 50 g/fruit, thin skin
Colour : golden yellow skin; yellowish orange flfresh
Taste : sweet with appetizing fragrance

ใน	๑	สัปดาห์	๕	วัน	(จันทร์	-	ศุกร์)	ปริมาณผลผลิตที่ต้องการดังนี้	
	 ๑.	กลุ่มผัก	ผักหลากหลายรับประทานวันละ	๑๐	กิโลกรัม

	 ๒.	กลุ่มอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน	แบ่งเป็น	

  ๒.๑ เนื้อสตัว์ (ไก่ ปลา หมู) วนัละ ๔ - ๘ กโิลกรมั จ�านวน ๒ วนั/สปัดาห์
  ๒.๒ ไข่วนัละ ๑๐๐ ฟอง จ�านวน ๓ วนั/สปัดาห์ 
  ๒.๓ ถั่วเมลด็แห้ง กล้วยรบัประทานวนัละ ๑๐๐ ลูก จ�านวน ๒ วนั มะละกอ วนัละ ๑๐ ลูก จ�านวน ๑ วนั 

(หมายเหตุ	:	กล้วย	มะละกอ	เป็นพืชบังคับว่าทุกโรงเรียนต้องปลูก)

พรกิไทยค้าง พรกิไทยพุ่ม ใครสนใจจะปลูกเพิ่มกป็ลูกได้

 มะละกอ ต้องปลูกทุกโรงเรียน รวม ๖๐ โรงเรียน  
(พืชบังคับ) กล้วยก็ต ้องปลูกทุกโรงเรียน (พืชบังคับ)  
โรงเรยีน ตชด. ทั่วประเทศม ี ๓๙ จงัหวดั ๑๗๘ โรงเรยีน 
มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาแล้ว ตั้งแต ่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ถงึขณะนี้ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๓๔ ปี
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กจิกรรมของยวุเกษตรกรในโรงเรยีนเป็นการปลกูพชื  
เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว จึงตอบสนองการผลิต
อาหารในโรงเรียนป้อนโรงครัวของโรงเรียน เพื่อประกอบ
อาหารกลางวนัด้วย

กรมการข้าวให้การสนับสนุนด้วย โดยมีหลักการว่า

ดังนั้น ในโรงเรียน ตชด. ที่มีโครงการเกษตรเพื่อ 
อาหารกลางวันจึงมีข้อแนะน�าว่า ควรมีกลุ่มยุวเกษตรกร       
อย่างน้อย ๑ กลุ่ม สมาชิกเป็นเยาวชนชายหญิงรวมกัน  
กลุม่ละ ๑๕ – ๒๐ คน ยิ่งมากยิ่งด ี กลุม่กจ็ะได้มคีวามเข้มแขง็ 
ยิ่งขึ้น เพราะยวุเกษตรท�าในรูปกลุ่ม มปีระธาน รองประธาน 
เหรญัญกิ และเลขานกุาร 

ปัญหาที่เกิดตามโรงเรียนต่างๆ 

จากการติดตามงานพบปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างมาก 
เช่น สถานที่ปลูกพชืมนี้อยมาก ดนิไม่ด ีดนิเป็นหนิ ดนิเกบ็น�้า 
ไม่ได้ น�้าท่วม ฝนแล้ง ปลูกพืชไม่ได้เต็มที่ ก็ให้ปลูกพืช 
ในกระถาง ในป๊ีบ ถงั ลงั ราง วสัดทุี่ครวัเรอืนไม่ใช้แล้วมาปลกู 
พชืแทน  ซึ่งพระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจกัรพนัธุ ์ เพญ็ศริจิกัรพนัธุ์  
อดตีองคมนตร ี อดตีอธบิดกีรมกสกิรรม ได้ประพันธ์เมื่อครั้ง
ด�ารงต�าแหน่งว่า  

ยุวเกษตรกรมีจิตลักษณ์ ๔ ก เป็นของตนเอง
ก. ตวัแรก เกศ คอืฝึกสมอง
ก. ตวัที่สอง หมายถงึ กมล คอืฝึกใจ
ก. ตวัที่สาม หมายถงึ กร คอื ฝึกฝีมอื
ก. ตวัที่สี่ หมายถงึ กาย คอื ฝึกพลานามยั
ยุวเกษตรกรมีมิติว่า เรียนจากการกระท�า 

จะท�าให้ดทีี่สดุ ยิ่งกว่าดทีี่สดุ (Learning by 
doing To make the best better)

โรงเรียน ตชด. โรงเรียนไหนที่มีนา ให้ท�านาด�า นาโยน นาหว่าน  
อย่างน้อย ๒ ไร่ โรงเรยีนอยู่ในที่สูงให้ปลูกข้าวไร่

ท�าสวนครัวทั่วถ้วน  ทิศทางเถิดไท
ขาดที่มีกระถาง  ปลูกได้
ปี๊บ รัง ตุ่ม ลัง ราง  อ่างโอ่งไหเอย
กระบอก กระชุ กรุใชั  ปลูกสร้างสวนครัว

๑. ข้าวเป็นอาหารหลกัของคนไทย
๒. ข้าวเป็นสนิค้าออกของประเทศไทย
๓. วสัดแุปรรูปท�าจากข้าวทั้งสิ้น
๔. พนัธุ์ต้องเกบ็ไว้ท�าพนัธุ์ปลูกในปีต่อไป
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ทรงปลูกไว้ที่พระต�าหนกัธงน้อย อ�าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน วนัที่ ๑๐ มนีาคม ๒๕๕๗

รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสามารถท�าเป็นศนูย์การเรยีนรูช้มุชน เช่น ท�าไม้ผล ขยายพนัธุไ์ม้ผล  
 ทาบกิ่ง ครูสอนให้เด็กท�าหลายๆ อย่างได้ ส่งเสริมการปลูกข้าว ฟักทอง หรือการปลูกมะม่วง
เปรี้ยว เพราะจะปลูกง่ายโตเรว็ บางครั้งใช้แทนมะนาวได้ และมะม่วงเปรี้ยวสามารถแปรรูปเป็นวตัถดุบิ 
ได้หลายแบบ และท�าให้จ�าหน่ายได้ราคาด ี(พระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร)ี 
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เงาะ 
เมืองร้อยเกาะเงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

จากค�าขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกบ้าน ทุกโรงเรียนต้องปลูกเงาะ 
เพื่อเฉลมิพระเกยีรตบิ้านละ ๑ ต้น โรงเรยีนละ ๑ ต้น บ้านผู้ปกครองต้องปลูก
ด้วยบ้านละ ๙ – ๒๐ ต้น

พระราชด�าริที่ได้พระราชทานให้แก่ รร.ตชด. ได้ถูกแปลงเป็นนโยบายในการด�าเนินงาน
ของ รร.ตชด. ว่า

 ฉะนั้น คนนราธิวาสต้องปลูกลองกองเพิ่มคนละ ๑ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจรญิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ในวนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ทักษิณราชต�าหนัก ชนรักศาสนา
นาราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ
แหล่งใหม่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

- ทกุโรงเรยีนจะต้องเป็นศูนย์เรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้
- อนาคตให้ขยายศูนย์เรยีนรูต้ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปอยูใ่นหมูบ้่านรอบๆ โรงเรยีน ซึ่งเป็นบ้านของผูป้กครองด้วย  

  ผู้ปกครองของนกัเรยีนทกุคนจะต้องปลูกผกั เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงแพะนมเป็น

ลองกอง	 =	 ดอกอง
ทุเรียน	 =	 ดรือแย
มังคุด	 =	 ซือตือ
เงาะ	 =	 เมาะแต
มะละกอ	 =	 บือเต๊ะ
กล้วยน�้าว้า		 =	 บือแซคละบาระ

ค�าศัพท์ ภาษายาวี มีตัวอย่างดังนี้
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ผลลัพธ์จากโครงการ
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิาน ครู นกัเรยีน ผู้ปกครอง มคีวามเข้าใจในโครงการ 
๒. มขี้อมูลการท�าเกษตรกรรมที่ถูกต้อง
๓. มแีผนการด�าเนนิงานอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ
๔. รู้ปัญหา–อปุสรรคในการด�าเนนิงาน
๕. ครู นกัเรยีน ผู้ปกครอง มทีกัษะในการผลติพชืผกั และเลี้ยงสตัว์
๖. มอีาหารทานครบ ๕ หมู่
๗. ชมุชนมคีวามรู้ในการผลติและแปรรูปอาหารได้
๘. มศีูนย์เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
๙. เดก็มสีขุภาพดสีามารถเรยีนหนงัสอืเพิ่มพูนสตปิัญญา

-	 ทุกคนต้องท�าบัญชีรายรับ–รายจ่ายเป็น เมื่อทุกโรงเรียน  
ทกุหมู่บ้าน ผลติอาหารได้เอง และสามารถน�าผลผลติมาสมทบการประกอบ
อาหารในโรงเรียนได้ เมื่อเด็กนักเรียนกินอิ่ม นอนหลับ สุขภาพดี สมองดี
ก็จะรู้จักคิด รู้จักที่จะท�า สติปัญญาก็เกิด การประเมินผลทางภาษาไทย 
วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษาองักฤษ กจ็ะสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์

-	 การประกอบอาชีพ/รายได้เฉลีย่ ที่ผ่านมา ชาวบ้านรอบๆ โรงเรยีน  
มรีายได้ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐, ๑๕,๐๐๐, ๒๐,๐๐๐, ๒๕,๐๐๐, ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี  
ตามล�าดับ ตามเกณฑ์ จปฐ. ถือว่าต�่ามาก ทั้งนี้ตามเกณฑ์ จปฐ. ใหม่  
Smart farmer ต้องมรีายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท/ปี/ครวัเรอืน ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
การแก้ไขปัญหานี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับการช่วยเหลือจาก
ส�านกังาน กปร. ให้คดัเลอืกเกษตรกรที่ประสงค์จะเรยีนรู้ เรื่องการปลูกผกั  
เพาะเหด็ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พื้นเมอืง ไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด เป็นอาชพี 
ในอนาคต โดยให้การสนบัสนนุงบประมาณ จ�านวน ๓,๑๑๙,๒๐๐ บาท

โดยน�าเกษตรกรไปฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารทิั้ง ๖ ศนูย์ทั่วประเทศ ได้แก่ ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ  
จงัหวดัเชยีงใหม่ ศูนย์ศกึษาการพฒันาภูพานฯ จงัหวดัสกลนคร ศูนย์ศกึษา 
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบรุ ีศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ จงัหวดัเพชรบรุี  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนา
ลุ่มน�้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งละ ๑๐๐ คน รวม ๗ รุ่น  
๗๐๐ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
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ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านการปลูกผกัปลอดสารพษิ (นายจรูญ ธาตอุนิจนัทร์) 
สถานที่ บ้านเลขที่ ๖๒/๓ หมู่ที่ ๒ ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ ่มเครือข ่ายเกษตรกรตัวอย ่างด ้านการ

ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ โดย
ด�าเนินกิจกรรมด้วยความขยัน อดทน ลดรายจ่าย
การซื้อปุ๋ยเคมีด้วยการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้าชีวภาพ  
อกีทั้งยงัใช้วตัถดุบิในแปลงและในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 
นอกจากนี้ ยังวางแผนการผลิตด้วยความมีเหตุผลและ
สร้างภมูคิุม้กนัเพื่อลดความเสี่ยง ให้ผลผลติมอีย่างต่อเนื่อง 
และหลากชนิด โดยคัดเลือกสายพันธุ์พืชผักที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับฤดูกาล และยังเป็นผู้ขับเคลื่อนแนะน�าให้
เพื่อนบ้านเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดรายจ่ายเรื่อง 
ปัจจยัการผลติ ตลอดจนท�ากจิกรรมเกษตรกรรมด้านต่างๆ  
เพื่อเป็นแหล่งอาหารบรโิภคในครวัเรอืนอกีด้วย

กลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านการปลูกผกัปลอดสารพษิ มพีื้นที่อยู่อาศยัและท�าการเกษตรทั้งหมด ๑๓ ไร่ 
โดยมกีารปลูกไม้ผลและพชืผกัระหว่างแนวไม้ผล ๕ ไร่ ๓๒๓ ตารางวา ปลูกพชืหมนุเวยีน ๕ ไร่  และเลี้ยงสตัว์  ได้แก่ กบ  
ปลาดุก และไก่พื้นเมือง รวมทั้งยังท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้าชีวภาพไว้ใช้เอง ท�าให้มีรายได้ ๕๔๙,๐๐๐ บาทต่อปี และ 
รายจ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

เมื่อวนัเสาร์ที่ ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้เสดจ็ฯ ไปอทุยาน ร.๒ 
จงัหวดัสมทุรสงคราม และได้มพีระราชด�าร ิมอบหมายการพฒันาการผลติอาหาร เช่น ผลติผกัไม้ผลกนิได้ แก่รองนายกรฐัมนตร ี 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอฬาร พทิกัษ์ อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร และนายด�ารง จริะสทุศัน์  
อธบิดกีรมวชิาการเกษตร
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แนะน�ำโครงกำร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงสีข้าวชุมชน บ้านอ่าวเคียน ต�าบลชะเมา

อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ต�ำบลชะเมำส่วนใหญ่เป็น

ที่รำบลุม่ อยู่ในพื้นที่นำแปลงใหญ่ของลุม่น�้ำปำกพนงั ในอดตี  
แหล่งน�้ำหลักของพื้นที่คือ คลองเชียรใหญ่และคลองชะเมำ  
เมื่อเริ่มมีปัญหำในช่วงฤดูแล้งขำดแคลนน�้ำและฤดูฝน 
น�้ำท ่วมขังเป ็นเวลำนำน กรมชลประทำนได ้พัฒนำ 
ระบบชลประทำนโดยกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน�้ำปิดกั้น 
ไม่ให้น�้ำเคม็รกุเข้ำล�ำน�้ำ แม้ว่ำสำมำรถป้องกนัน�้ำเคม็รกุเข้ำ
แหล่งน�้ำแต่ไม่สำมำรถขจัดควำมเสี่ยงเรื่องกำรขำดแคลน
น�้ำจืดและน�้ำท่วมขังท�ำให้ผลผลิตข้ำวเสียหำย เนื่องจำก 

ไม่สำมำรถสร้ำงหลักประกันน�้ำต้นทุนเพื่อกำรขำดแคลน 
และควำมสำมำรถในกำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่ กำรให้
ควำมช่วยเหลือของกรมชลประทำนเป็นเพียงกำรสนับสนุน 
เครื่องสบูน�้ำเคลื่อนที่แล้วกระจำยน�้ำตำมศกัยภำพของล�ำน�้ำ
ที่มอียู่ในพื้นที่ กำรระบำยน�้ำกไ็ม่สำมำรถจดักำรได้เบด็เสรจ็
เพรำะเป็นพื้นที่กลำงน�้ำ ปริมำณน�้ำจำกต้นน�้ำลุ่มน�้ำย่อย 
คลองเสำธง และบำงส่วนของลุ ่มน�้ำโคกยำง ไหลผ่ำน 
พื้นที่ก ่อนไหลลงสู ่แม่น�้ำปำกพนังและไหลออกสู ่ทะเล 
อ่ำวปำกพนงั

โดย ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔
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โดย ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔
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โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ ่มน�้ำปำกพนังอันเนื่องมำ
จำกพระรำชด�ำริ ที่ด�ำเนินกำรพัฒนำทั้งระบบลุ ่มน�้ำ 
ท�ำให้พื้นที่ต�ำบลชะเมำได้รับประโยชน์จำกโครงกำรที่จะ 
สำมำรถบรรเทำปัญหำพื้นที่ได้ กล่ำวคอืมกีำรจดักำรป้องกนั 
ไม่ให้น�้ำเค็มรุกเข้ำพื้นที่กำรเกษตร กำรระบำยน�้ำคงค้ำง 
ออกจำกพื้นที่อย ่ำงมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุ ง
ระบบชลประทำนโดยกำรขุดคลองชักน�้ำเพื่อกำรน�ำน�้ำ 
เข ้ำสู ่แปลงนำโดยเกษตรกรสูบน�้ำขึ้นมำใช้เอง และ
สำมำรถระบำยน�้ำในแปลงนำออกสูล่�ำน�้ำสำยหลกัในพื้นที่ 
ออกสูแ่ม่น�้ำปำกพนงัได้ ทั้งนี้กำรพฒันำระบบกำรกระจำยน�้ำ 
ชลประทำนและกำรระบำยน�้ำเป็นไปตำมศกัยภำพของพื้นที่

เมื่อเกษตรกรเริ่มเกิดควำมเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐำน 
กำรผลติ คอืทรพัยำกรน�้ำที่สำมำรถจดักำรได้จงึเกดิแรงจงูใจ 
ในกำรประกอบอำชีพดั้งเดิมของพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำลุ ่มน�้ำปำกพนังเกิดควำมลงตัว 
กำรจัดกำรผลิตข ้ำวในพื้นที่ลุ ่มน�้ำปำกพนังในพื้นที่ 
เริ่มได้รับควำมสนใจของเกษตรกรทั่วไป ส�ำหรับเกษตรกร
ท�ำนำต�ำบลชะเมำรวมกลุ ่มกันทั้งต�ำบล ๗ หมู ่บ ้ำน 
สมำชิก ๖๘ คน แต่เนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม 
ขำดควำมต่อเนื่องไม่สำมำรถให้บรกิำรแก่สมำชกิเกษตรกรได้  
เกษตรกรท�ำนำหมู่ที่ ๗ ได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มใหม่จ�ำนวน  
๒๕ คน ด�ำเนนิกจิกรรมร่วมกนั เช่น กำรเตรยีมดนิ กำรไถนำ 
กำรหว่ำนข้ำว กำรเกบ็เกี่ยว และกำรขนส่ง วตัถปุระสงค์
เพื่อด�ำเนนิกจิกรรมช่วยเหลอืกำรท�ำนำของสมำชกิ 

การจัดการน�้าสนับสนุนการผลิต

กำรด�ำเนินงำนพัฒนำอำชีพภำคเกษตรภำยใต้ 
แผนแม ่บทกำรพัฒนำอำชีพโครงกำรพัฒนำพื้นที่ 
ลุ ่มน�้ำปำกพนังฯ เล็งเห็นควำมพร้อมของกำรรวมกลุ ่ม 
ในกำรฟื้นฟูกำรท�ำนำในพื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนัง จึงได้ก�ำหนด
เป็นจุดน�ำร่องในกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวจัดตั้งเป็นศูนย์
ข้ำวชมุชนบ้ำนอ่ำวเคยีน หมู่ที่ ๗ ต�ำบลชะเมำ โดยให้กำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ตำมกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกร และ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในกำรจัดท�ำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชน  
เพื่อผลติเมลด็พนัธุไ์ว้ใช้เอง กำรกระจำยพนัธุท์ั้งในพื้นที่ต�ำบล 
และนอกพื้นที่ เมื่อพฒันำกำรรวมกลุม่มคีวำมเข้มแขง็สำมำรถ
ด�ำเนินงำนได้เอง จึงขอขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
ผลติข้ำวบ้ำนอ่ำวเคยีน โดยมกีจิกรรม คอื ผลติเมลด็พนัธุข้์ำว  
แปรรูปข้ำว (ข้ำวกล้อง, ข้ำวซ้อมมือ, ข้ำวสำรขำว)  
และผลติปุ๋ยอนิทรยี์ โดยใช้สถำนที่ บ้ำนนำงอำร ี กองทอง  
บ้ำนเลขที่ ๘๗/๒ หมู่ที่ ๗ เป็นที่ด�ำเนินกำรในกิจกรรม 
ของกลุ่ม

การจัดกระบวนการส่งเสริมพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ
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กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้เข้ำมำส่งเสริมพัฒนำทั้งด้ำนกำรผลิต  
กำรตลำด และกำรสร้ำงอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ ท�ำให้กลุ่ม 
มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงศักยภำพและโอกำสในอำชีพ 
กำรท�ำนำเพิ่มมำกขึ้น เช่น ปลกูข้ำวพนัธุป์ทมุธำน ี๑, พนัธุห์อมนลิ 
เพื่อบรโิภคในครวัเรอืนและแปรรปูข้ำวกล้องจ�ำหน่ำย ปลกูข้ำว 
ผลิต เมล็ดพันธุ ์ จ� ำหน ่ ำยให ้กับศูนย ์ เมล็ดพันธุ ์ ข ้ ำว 
สรุำษฎร์ธำน ีปลกูข้ำวพนัธุผ์สมจ�ำหน่ำยข้ำวเปลอืกให้กบัโรงส ี 
กำรสร้ำงมำตรฐำนของกลุ่มสำมำรถเข้ำสู ่ศูนย์ข้ำวชุมชน 
ดเีด่นระดบัภำค ผลผลติจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ข้ำวกล้องหอมปทมุ  
ระดบั ๔ ดำว 

การสร้างโอกาส สร้างมูลค่าผลผลิต

ผลิตภัณฑ์ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ กำรจัดแสดงและ
จ�ำหน่ำยโดยกำรสนบัสนนุของหน่วยงำนที่ควบคมุมำตรฐำน ควำม
ต้องกำรของตลำดขยำยตวัเพิ่มขึ้นท�ำให้กำรแปรรปูเป็นข้ำวสำรกำร
ให้บริกำรแปรรูปเพื่อบริโภคแก่สมำชิกและคนในชุมชน และเพื่อ
กำรจ�ำหน่ำยเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่สมดุลกับก�ำลังกำรผลิต 
ของเครื่องสข้ีำวที่มอียู ่ทำงจงัหวดันครศรธีรรมรำชเหน็ว่ำเป็นควำม 
จ�ำเป็นที่ต้องให้กำรสนับสนุนในกำรส่งเสริมกำรท�ำนำในพื้นที่ 
ลุ่มน�้ำปำกพนงั

จำกกำรจดัแสดงและจ�ำหน่ำยในโอกำสต่ำง ๆ  ท�ำให้ได้รูจ้กั 
คุ้นเคยสำมำรถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยกับกลุ่มต่ำง ๆ เช่น กลุ่ม
วสิำหกจิชมุชนข้ำวซ้อมมอืบ้ำนเพงิ ต�ำบลบ้ำนเพงิ อ�ำเภอปำกพนงั 
ศนูย์ข้ำวชมุชนต�ำบลควนชมุ อ�ำเภอร่อนพบิลูย์ และกลุม่เกษตรกร
ท�ำนำในพื้นที่โครงกำรแกล้งดนิ บ้ำนควนโถ๊ะ ต�ำบลแหลม อ�ำเภอ
หวัไทร ทั้งกำรผลติ กำรตลำด และกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สร้ำงควำม 
เหนยีวแน่นขยำยเครอืข่ำยเพิ่มมำกขึ้นต่อไป

เชื่อมโยงเครือข่ายขยายกลุ่มท�านา
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เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕  มีภาพเหตุการณ์หนึ่งที่ชาวบ้าน ตลอดจน

ข้าราชการอ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่อาจลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ 

เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้บินวนเหนืออ�าเภอเขาวงเป็นเวลานาน ท�าให้ชาวบ้านที่รอ 

รบัเสดจ็ต่างมคีวามสงสยั ครัน้เมือ่ลงจอด พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ตรงไปทีข้่าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ที่มารับเสด็จ และมีรับสั่งว่า “...เราพบสถานที่สร้างอ่างเก็บน�้าแล้ว เดี๋ยวเราจะ

ไปดูกัน...” และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปบนถนนดิสโก้

ที่เรียกว่า “ถนนดิสโก้” นั้นเพราะเป็นถนนลูกรัง ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ รถแกว่งไป  

แกว่งมาเหมือนเต้นดิสโก้ก็เลยเรียกว่าถนนดิสโก้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตร 

เหน็ข้าวของราษฎรบ้านกดุตอแก่นที่มรีวงข้าวแต่ไม่มเีมลด็ หรอืรวงหนึ่งมสีองสามเมลด็ เนื่องจากฝนแล้ง 

ท�าให้ขาดน�้า ต้นข้าวที่โตขึ้นได้เพราะอาศัยน�้าค้าง เมื่อพระองค์ทรงเห็นสภาพความยากล�าบาก

ของราษฎรและการขาดแคลนน�้าเพราะขาดระบบชลประทาน จึงให้จัดท�าโครงการก่อสร้าง  

หาน�า้ให้ราษฎร

เกษตรทฤษฎใีหม่...
ที่ เขาวง

ประชาหน้าใส

❚  โดย ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
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“อ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน” ณ บ้านดงหมู ต�าบลคุ้มเก่า บ้านนาว ี 

ต�าบลสงเปลือย อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับ 

ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน�้าอุปโภคบรโิภค และให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้น�าทฤษฎีใหม่ไปทดลองท�าที่บ้านแดนสามัคคี หมู ่ ๑๓  

ต�าบลคุ้มเก่า เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ โดยใช้ชื่อโครงการ

ว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน�้าฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ” ทั้งนี้ให้มีหลักการด�าเนินงานเหมือนกับพื้นที่ด�าเนินการ 

ที่วดัมงคลชยัพฒันา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุ ี

ต่อมาเมื่อวนัที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๖ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรโครงการฯ แล้วได้

พระราชทานพระราชด�าริให้ขยายผลการด�าเนนิงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ 

เกษตรน�้าฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริไปสู ่เกษตรกร 

บริเวณใกล้เคียง ที่อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อโครงการว่า 

“โครงการขุดสระเก็บกักน�้าตามทฤษฎีใหม่”
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การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่

จากพระ ราชด� า ริ ดั ง กล ่ า ว 

ส�านกังาน กปร. ได้ด�าเนนิการประสาน

ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนนิ

การให้เป็นไปตามแนวพระราชด�าร ิโดย

มสี�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์เป็นผูข้บัเคลื่อนโครงการ โดย

สนบัสนนุให้เกษตรกรที่มพีื้นที่ตั้งแต่ ๘ ไร่ 

ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาให้ท�าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  

ทั้งนี้ กรมพฒันาที่ดนิจะด�าเนนิการขดุสระขนาด ๑,๒๕๐ - ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทนุ 

ส�าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินสมทบค่าน�้ามัน ๒,๕๐๐ บาท/สระ ตลอดจนเน้นในเรื่อง

ของการให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร และการเพิ่มทักษะ

ในการท�าการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้

ราษฎรเกิดการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาไปสู่การท�าการ

เกษตรทฤษฎใีหม่ โดยมขีั้นตอนดงันี้

ขั้นที่ ๑ การพัฒนาด้านการผลิต ส่งเสริมและ

สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนและสังคมโดยจัดเวทีชุมชน/

ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดเพื่อให้เกิดการ 

บรูณาการการท�างานทั้งเรื่องงาน เงนิ และคน มกีารเชื่อมโยง

ข้อมูลเพื่อให้เกดิการส่งเสรมิการผลติที่ยั่งยนื เช่น 

• ขยายผลโครงการเกษตร ๑ ไร่ ไม่ยากไม่จน ในเครือข่ายฮักแพง-แบ่งปัน อ�าเภอเขาวง จ�านวน

สมาชกิ ๗๒๐ ราย

• สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๖ 

ต�าบล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างความเข้มแข็ง

ให้กับคนในชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิด 

ด�าเนนิกิจกรรม ๑ ไร่ ไม่ยากไม่จนภายใต้ ๓  

ตัวชี้วัด คือ ๑) หลุมพอเพียง ๒) พืชปลอด 

สารพษิ และ ๓) การท�าบญัชคีรวัเรอืน
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• สร้างเกษตรกรประณตีจาก ๑ ไร่ ไม่ยากไม่จน เป็น ๑ ไร่ ๑ แสน 

โดยมีวิธีการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้-สร้างโอกาส (สร้างองค์ความรู้-เกษตร

ปลอดภยัจากสารพษิ-ระบบคณุธรรมคู่ปัญญา)

• สร้างยวุเกษตรกร “เดก็ไทยหวัใจเกษตร” ในโครงการ My Little 

Farm บ้านกุดปลาค้าว โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ�ารุง อ�าเภอเขาวง 

จงัหวดักาฬสนิธุ์

ขั้นที่ ๒ การรวมกลุ่ม เครือข่ายจากทุกภาคส่วน สร้างแผน 

การตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยการส่งเสริมสินค้าน�า

มาจ�าหน่ายที่ร้าน Q-Shop และจัดให้มีตลาดนัดสีเขียวทุกวันศุกร์ และส่งเสริมด้านการตลาดในเรื่องของ 

ข้าวเหนยีวเขาวงอนิทรย์ี ซึ่งเป็นข้าวเหนยีวที่ดทีี่สดุของอ�าเภอเขาวงซึ่งปัจจบุนัได้จดทะเบยีนสิ่งบ่งชี้ทางภมูศิาสตร์  

(Geographical Indications หรอืข้าว GI) กบักรมทรพัย์สนิทางปัญญา ลกัษณะของการด�าเนนิงานเป็นแบบเชงิบรูณาการ 

ในพื้นที่ร่วมกบัเครอืข่ายฮกัแพงแบ่งปันอ�าเภอเขาวง

ขั้นที่ ๓  ร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งทุน เป็นการร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและเอกชนในการจดัการ

ศกึษาอบรมด้านสหกรณ์ เพื่อส่งเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสหกรณ์ ทั้งด้านการจ�าหน่ายผลติผล การ

แปรรูป การท�าบญัชฟีาร์ม รวมทั้งการส่งเสรมิการปลูกพชืฤดูแล้งและธนาคารเมลด็พนัธุ์ กล้าพนัธุ์ พฒันาตลาด

อาหารปลอดภยั และมกีารปรบัปรงุโรงสขี้าวเพื่อเพิ่มปรมิาณการผลติให้มากขึ้น
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นายวิเศษ  ค�าไชโย  อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๑ หมู่ ๙  

ต�าบลคุม้เก่า อ�าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์เดมิเคยเป็นหวัหน้า

สายตรวจ รปภ. เจอปัญหาความยุ่งยากของชวีติ จงึกลบัคนื

สู่ภูมิล�าเนา และก่อตั้งวงดนตรีหมอล�าเรื่องต่อกลอน คณะ

ซุปเปอร์ดวงวิเศษ มีสมาชิกกว่า ๑๐๐ ชีวิต  เคยประกวด 

ชงิแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รบัรางวลัชนะเลศิแห่งประเทศไทย  

แต่ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ใช้ชวีติในภาคความบนัเทงิ 

ไม่ได้ท�าให้ชวีติความเป็นอยู่ดขีึ้น มแีต่ความวุ่นวาย และชวีติ

เสี่ยงตายอยู่หลายครั้ง ผลสุดท้ายจึงต้องพักวงหมอล�า และ 

ตั้งหน้าตรากตร�าหาเงนิใช้หนี้ 

จุด เริ่มต ้นของการลงมือท� า เกษตรทฤษฎี ใหม ่ 

เมื่อปี ๒๕๔๙ เกษตรอ�าเภอเขาวง ได้รับงบประมาณจาก

โครงการขุดสระน�้าประจ�าไร่นาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ขนาดความจ ุ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้กบัเกษตรกรที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการ และต่อมาในปี ๒๕๕๐  นายวเิศษได้ไปศกึษา

ดงูานที่ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ได้รบัการสนบัสนนุปัจจยั

การผลิต ประเภทไม้ผล และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นายวิเศษ 

เริ่มหนัมาสนใจการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่และเริ่มศกึษาหาข้อมลู

จากสื่อต่าง ๆ

เกษตรกรตวัอย่าง  นายวเิศษ  ค�าไชโย

ในโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ อ�าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์
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จนกระทั่งในปี ๒๕๕๒ ได้เดนิทางไปอบรมที่ศูนย์ปราชญ์ พ่อค�าเดื่อง ภาษ ีจงัหวดับรุรีมัย์  จงึได้ความรู้ 

และเหน็ช่องทางในการเดนิตามรอยพระเจ้าแผ่นดนิจงึเกดิความคดิรวมตวักนัจดัตั้งกลุม่ฮกัแพงแบ่งปันอ�าเภอเขาวง 

ขึ้นโดยมตีนเองเป็นหวัหน้ากลุม่ ปัจจบุนัมเีกษตรกรเข้าร่วมในกลุม่จ�านวน ๗๒๐ ราย โดยสมาชกิกลุม่ทกุคนจะต้อง

เข้ารบัการอบรมที่ศูนย์พฒันาคณุธรรม จงัหวดักาฬสนิธุ์  โดยพระมหาสภุาพพทุธวริโิย  เพื่อปรบัเปลี่ยนความคดิ

ของเกษตรกร โดยมยีทุธศาสตร์ที่ส�าคญัคอื  พึ่งตนเอง, พึ่งพากนัเอง, สร้างภาคเีครอืข่าย, เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  

ด้วยนายวเิศษ เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา จงึได้เข้ารบัการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ รวมทั้งได้รบั

รางวลัมากมาย เช่น เกยีรตบิตัรรางวลัเกษตรกรที่มกีารเชื่อมโยงผลผลติสนิค้าเกษตรฯ งานมหกรรมสนิค้าเกษตร

ปลอดภยั ลุ่มน�้าโขง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔, การท�างานเชงิบูรณาการระดบัดเียี่ยมแห่งประเทศไทยร่วมกบัจงัหวดั

กาฬสนิธุ์ ปี ๒๕๕๔, ผ่านหลกัสูตรชาวนาชั้นน�า  (SMART FARMER)  กรมการข้าว, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

อบรมหลักสูตรศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าว, อบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จงัหวดัสกลนคร, อบรมหลกัสูตรครู ก จากศูนย์พฒันาคณุธรรม จงัหวดักาฬสนิธุ์ เป็นต้น 

 สินค้า    ต้นทุน    รายรับ ก�าไร

 ปลา    ๕,๐๐๐    ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

 ไข่ไก่   ๑,๐๐๐   ๑,๘๐๐ ๘๐๐

 หมู    ๒๐,๐๐๐    ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

 ข้าว GI    ๕๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตารางต้นทุน รายรับ ของนายวิเศษ  ค�าไชโยปัจจุบันนายวิเศษเป็นหัวหน้า

กลุ่มฮกัแพง-แบ่งปัน และได้น�าความรู้

ที่ได้มาปรบัใช้ในพื้นที่ของตนเอง และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 

ฮกัแพง-แบ่งปัน ท�าให้นายวเิศษมรีายได้

เพยีงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครวั

ได้อย่างมีความสุข โดยปราศจาก

ความวุ่นวาย หรือมีชีวิตที่เสี่ยงตาย

เหมอืนเมื่ออดตีที่ผ่านมา
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ปจจุบัน นายวินัย สวัสดิ์วิเชียร เกษตรกรตําบลแมนํ้าคู  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีอายุ ๕๗ ป 

สมรสและมีบุตร ๑ คน จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คุณวินัยเริ่มทําการเกษตรมาตั้งแตเมื่อไร

เดมิผมมอีาชพีรบัจางทั่วไป จนเมื่อประมาณป ๒๕๒๔ ผมไดตดัสนิใจนาํเงนิเกบ็จาํนวนหนึ่งมาซื้อที่ดนิจาํนวน ๕ ไร

เพื่อปลูกยางพารา ซึ่งทาํใหผมมรีายไดจากการกรดียางและรบัจางทั่วไปประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทตอป ตอมาเมื่อลูกโต

และเขาโรงเรยีน คาใชจายตาง ๆ กเ็พิ่มขึ้นตามมา รวมทั้งผมยงัเปนลูกหนี้กองทนุหมูบานรวม ๒๐,๐๐๐ บาท ดวย จงึมี

ความคดิวา จะตองหารายไดเพิ่มขึ้น และเมื่อทราบวา ศูนยบรกิารการพฒันาปลวกแดงตามพระราชดาํรมิกีารจดัฝกอบรม

ความรู ดานการเกษตรแกเกษตรกรและผู สนใจทั่วไป จึงไดตัดสินใจเขามาหาความรู  ทําใหผมไดมีโอกาสเรียนรู 

หลกัการสาํคญัเกี่ยวกบัการดาํเนนิชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง จากนั้นไดนาํความรูที่ไดรบัมาปฏบิตั ิเชน การทาํปุยหมกั 

ปุยนํ้าชีวภาพ นํ้าสมควันไม เพื่อใชแทนปุยเคมีและยาฆาแมลง รวมทั้งไดเลี้ยงกบ เปด ไก เปนอาหาร และปลูกไมผล

หลายชนดิเพื่อเปนรายไดหลกัของครอบครวั

โครงการศนูยบรกิารการพฒันาปลวกแดง
ตามพระราชดาํร ิจงัหวดัระยอง

❚  โดย สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

ตนแบบ
เกษตรผสมผสาน 

ณ ปลวกแดง
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ชวยเลาถึงที่มาที่ทําใหคุณวินัยตัดสินใจมาเขารวม

กจิกรรมกบัศนูยบรกิารการพฒันาปลวกแดงตามพระราชดาํริ 

จังหวัดระยอง

ชวงแรก ๆ  ที่ผมไดเริ่มทาํการเกษตรแบบผสมผสาน มคีวาม

รูสกึเหมอืนจะไมคอยไดผลเทาไหร   จงึไดกลบัไปปรกึษาเจาหนาที่

ของศูนยบรกิารการพฒันาปลวกแดงฯ อกี มเีจาหนาที่มาดูวาผมมี

วิธีการทําการเกษตรอยางไร และไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม จนกระทั่ง

ผมสามารถทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดเปน

ผลสําเร็จ โดยผมสามารถลดรายจายและเพิ่มรายไดของครอบครัว 

จากการนาํผลผลติที่เหลอืจากการบรโิภคภายในครวัเรอืนไปจาํหนาย 

มีรายไดเกือบทุกวัน จึงทําใหครอบครัวมีความเปนอยูสุขสบายขึ้น

กวาเมื่อกอนมาก

กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานของคุณวินัยมีอะไรบาง

ทุกเชาผมจะตื่นเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. หลังจากปฏิบัติภารกิจสวนตัวแลว

ก็จะออกไปกรีดยางในพื้นที่ ๕ ไร และนํานํ้ายางไปขายใหกับพอคา กลับถึง

บานในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผมก็จะเริ่มรดนํ้าไมผลที่ปลูกอยูหลายชนดิ 

มขีนนุ ละมดุ สละ ลองกอง และชมพู พื้นที่วางระหวางแถวไมผล ผมไดนาํพชืผกั

สวนครวั พชืสมนุไพรที่รบัประทานไดมาปลูกแซมดวย เชน เรว วานมวง กระวาน 

กานพล ูพรกิไทย อบเชย โปยกั๊ก การบรู ใบเตย ขลู และหวักระทอื ในชวงเชา

ภรรยาผมจะชวยดูแลแปลงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเพื่อใชประกอบ

อาหารและลดคาใชจายของครอบครวั มพีรกิ มะเขอื มะกรูด ขงิ ขา 

ตะไคร  กะเพรา โหระพา ขมิ้น หนอไม และพชืผกักนิใบกนิยอดตาง ๆ

โดยในบางครั้งจะมีเพื่อนบานแวะเวียนมาเก็บพืชผักสวนครัวเหลานี้

ไปปรงุอาหาร หรอืนาํไปขยายพนัธุตอบาง ซึ่งไดชวยสรางความสมัพนัธอนัดขีอง

คนในชมุชน 

ในชวงสายหรือชวงบายหากพอมีเวลาผมก็จะขยายพันธุ ไมผลตาง ๆ 

เพื่อจําหนายเปนตนพันธุ โดยวิธีการตอนกิ่ง เสียบยอด ปกชํา และเพาะเมล็ด  

ตามที่ไดเรียนรูจากศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เปนการเพิ่มรายไดใหกับ

ครอบครวั 

ตามที่ไดเรียนรูจากศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เปนการเพิ่มรายไดใหกับ

ครอบครวั 

ชวยเลาถึงที่มาที่ทําใหคุณวินัยตัดสินใจมาเขารวม

กจิกรรมกบัศนูยบรกิารการพฒันาปลวกแดงตามพระราชดาํริ 

รูสกึเหมอืนจะไมคอยไดผลเทาไหร   จงึไดกลบัไปปรกึษาเจาหนาที่

ของศูนยบรกิารการพฒันาปลวกแดงฯ อกี มเีจาหนาที่มาดูวาผมมี

วิธีการทําการเกษตรอยางไร และไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม จนกระทั่ง

ผมสามารถทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดเปน

ผลสําเร็จ โดยผมสามารถลดรายจายและเพิ่มรายไดของครอบครัว 

จากการนาํผลผลติที่เหลอืจากการบรโิภคภายในครวัเรอืนไปจาํหนาย 

มีรายไดเกือบทุกวัน จึงทําใหครอบครัวมีความเปนอยูสุขสบายขึ้น

กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานของคุณวินัยมีอะไรบาง

ทุกเชาผมจะตื่นเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. หลังจากปฏิบัติภารกิจสวนตัวแลว

ก็จะออกไปกรีดยางในพื้นที่ ๕ ไร และนํานํ้ายางไปขายใหกับพอคา กลับถึง

บานในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผมก็จะเริ่มรดนํ้าไมผลที่ปลูกอยูหลายชนดิ 

มขีนนุ ละมดุ สละ ลองกอง และชมพู พื้นที่วางระหวางแถวไมผล ผมไดนาํพชืผกั

สวนครวั พชืสมนุไพรที่รบัประทานไดมาปลูกแซมดวย เชน เรว วานมวง กระวาน 

กานพล ูพรกิไทย อบเชย โปยกั๊ก การบรู ใบเตย ขลู และหวักระทอื ในชวงเชา

ภรรยาผมจะชวยดูแลแปลงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเพื่อใชประกอบ

อาหารและลดคาใชจายของครอบครวั มพีรกิ มะเขอื มะกรูด ขงิ ขา 

ตะไคร  กะเพรา โหระพา ขมิ้น หนอไม และพชืผกักนิใบกนิยอดตาง ๆ

โดยในบางครั้งจะมีเพื่อนบานแวะเวียนมาเก็บพืชผักสวนครัวเหลานี้

ไปปรงุอาหาร หรอืนาํไปขยายพนัธุตอบาง ซึ่งไดชวยสรางความสมัพนัธอนัดขีอง

ในชวงสายหรือชวงบายหากพอมีเวลาผมก็จะขยายพันธุ ไมผลตาง ๆ 

เพื่อจําหนายเปนตนพันธุ โดยวิธีการตอนกิ่ง เสียบยอด ปกชํา และเพาะเมล็ด  

ตามที่ไดเรียนรูจากศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เปนการเพิ่มรายไดใหกับ

เพาะชํากลาไม 

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๑



นอกจากนี้ ปลาและกบที่ผมเลี้ยงในบอดนิกใ็หผลตอบแทนที่ด ี

คอื โตเรว็และใหเนื้อที่มคีณุภาพ พอคาจงึสนใจมารบัซื้อถงึบาน ทาํให

ผมประหยดัตนทนุคาขนสง 

ไกไข ไกพื้นเมอืง และเปด จะเลี้ยงแบบปลอยอสิระในคอกที่มี

พื้นที่ในการหาอาหารกนิเอง โดยอาหารที่เราใชเลี้ยงไกและเปดเหลานี้

เปนพชืผกัตาง ๆ  ที่เราปลกูเอง ชวยใหสามารถลดคาอาหารสาํเรจ็รปู

ลงได ทั้งนี้ ผมใหความสําคัญกับ

การดูแลรกัษาความสะอาดคอกไก เพื่อลดเชื้อโรค ไก

จึงแข็งแรง มีสุขภาพดี ทุกวันนี้ครอบครัวผมไมตอง

ซื้อไขไกมารับประทานแลว ชวงไหนไกออกไขมาก

ยังสามารถแจกจายหรือจําหนายใหกับเพื่อนบาน

ในราคาที่ยอมเยา รวมทั้งนาํไปบรจิาคใหกบัโรงเรยีน

หรอืทาํบญุกบัวดัใกลบานไดดวย

เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผู บรโิภครวมถึงผมและครอบครัวมีสุขภาพ

ที่ด ีผมจงึเลอืกที่จะทาํเกษตรแบบผสมผสาน

ที่ไมพึ่งพายาฆาแมลงหรือสารเคมีในปริมาณมาก ๆ ผมจึงไดขอเขาไปเรียนรูวิธี

การผลิตนํ้าสมควันไมจากศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ดวย โดยจะนํา

เศษไมที่ตดัแตงตนไมผล และสวนยางพารามาเผา ซึ่งนอกจากจะไดนํ้าสมควนัไม

มาใชฉดีพนพชืผกัหรอืไมผล เพื่อปองกนัโรคและแมลง ยงัไดถานไมซึ่งสามารถขาย

หรอืใชเปนเชื้อเพลงิในครวัเรอืน 

นอกจากนี้ ผมยังไดทําปุยหมักแหงและปุยนํ้าชีวภาพจากวัตถุดิบตาง ๆ 

เชน เศษใบไม หญา ผลไมที่รวงหลนจากตน หรอืเศษอาหาร ซึ่งชวยผมไดมากในการ

ลดคาใชจายเปนคาปุยเคมทีี่มรีาคาแพงลงไดและพชืผลที่ปลกูกม็กีารเจรญิเตบิโตงอกงาม

และใหผลผลติด ี

บอเลี้ยงปลาและกบ

เลี้ยงไกไข

เลี้ยงไกพื้นเมือง

บอปลาดุก
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การเขารวมกลุม  อยางไรก็ตาม

ผมมไิดทาํการเกษตรโดยลาํพงัเพยีงครอบครวัเดยีว ยงัมกีารรวมกลุมกนัระหวาง

สมาชิก เพื่อนบาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณกันอยางตอเนื่อง 

มกีารรวมกนัในการจดัซื้อปจจยัการผลติที่ตนเองไมสามารถผลติได การรวบรวม

ผลผลติสงขายหรอืใหพอคามารบัซื้อ เชน ยางพารา ผลไม นํ้าผึ้งจากการเลี้ยง

ชนัโรง พชืผกั เปนตน ทาํใหตนทนุการขนสง

ผลผลิตลดลงไปจากเดิม ที่มีความจําเปน

ตองมีการเดินทางไปซื้อเองขายเอง ในบาง

ชวงเวลาที่ปรมิาณผลผลติที่จะซื้อ/ขายมนีอย 

บางครั้งไมไดนําออกไปขายก็จะตองปลอยให

เนาเสยีไป

หลงัจากเขารวมโครงการฯ แลว ผมไดเขารวม

เปนสมาชกิของกลุมอาชพีตาง ๆ หลายกลุม อาทิ

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองมะปริง มีสมาชิก 

๓๐ ครัวเรือน กลุมจักสานบานหนองมะปริง มีสมาชิก ๑๐ ครัวเรือน กลุมเครือขาย

ชมุชนพอเพยีงดานการเลี้ยงไกพื้นเมอืง มสีมาชกิ ๓๐ ครวัเรอืน และกลุมเลี้ยงชนัโรง

มสีมาชกิรวม ๑๐ ครวัเรอืน

จากการเขาร วมเปนสมาชิกกลุ ม

อาชีพตาง ๆ ทําใหผมและเพื่อนสมาชิก

ไดรบัการสนบัสนนุดานปจจยัการผลติเบื้องตน

จากหนวยงานราชการตาง ๆ เชน ไดรับ

พนัธุไมผล ไมดอกไมประดบั พนัธุผกั สมนุไพร 

ปุยคอก ปุยหมกั พนัธุไก พนัธุปลา พนัธุกบ

กลองเลี้ยงชนัโรง และวสัดอุื่น ๆ ที่ใชในการ

ทําเกษตร และที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งคือ 

การที่มีศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ

มาเปนพี่เลี้ยงที่คอยใหการสนับสนุนกลุม

เกษตรกรในเรื่องความรู  เกี่ยวกับเกษตร

กาวหนา ชวยใหกจิกรรมตางๆ ของเกษตรกร

เกดิประสทิธภิาพมากขึ้น
ผังแสดงการใชพื้นที่ภายในศูนยเรียนรูดานการเกษตร ของนายวินัย สวัสดิ์วิเชียร

เตาเผาถานแปลงผักสวนครัว หมักปุยใชเองจากเศษ

แปลงไมผลผสมตามฤดกูาล

การเลี้ยงชันโรง
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เหตผุลทีใ่หความสาํคญักบัการทาํบญัชคีรวัเรอืน และเริม่ทาํบญัชคีรวัเรอืนไดอยางไร

เมื่อกอนผมคดิวาการทาํบญัชมีนัยุงยาก ไมอยากเขยีนไมอยากจด ทั้ง ๆ ที่ไดรบัการอบรม

มาแลว แลวกก็ลบัมามองตวัเองวา ที่ผานมาเราทาํอะไร ๆ 

กแ็ลวแต คดิวาตวัเองขาดทนุตลอด แตกลบัไมรูวาเราจายอะไร

ไปบาง มีรายไดอะไรบาง จึงลองหยิบสมุดบัญชีที่ไปอบรม

มาลองเริ่มจดดู แลวกท็าํใหผมทราบวา เรามคีาใชจายอะไรบาง

มี รายได มาจากไหนบ าง 

แลวมองตอไปวาอันไหนที่เรา

พอลดไดบาง เมื่อนํามารวม

กนัเปนป ๆ กเ็หน็วาเราไมได

ขาดทุนนะ ผมทําบัญชีครัว

เรือนที่บอกใหทราบวา ผมมี

รายไดประมาณ ๓๑๑,๐๐๐ บาทตอป และรายจายรวม ๑๙๑,๙๐๐ บาท 

และมเีงนิออมราว ๑๑๙,๑๐๐ บาทตอป

เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน 

ทกุวนันี้ชวีติครอบครวัผมมคีวามสขุ เมื่อไดดาํเนนิชวีติตามแนว

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การใชจายของครอบครวัเปนไปตามหลกัเหตผุลแตกตางจากในอดตี ทาํให

สามารถเกบ็ออมได และไมมภีาระหนี้สนิ ผมทาํการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลกูพชืหลากหลายชนดิ

ซึ่งชวยลดความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ผลผลติจะมรีาคาตกตํ่า อกีทั้งผมและครอบครวัยงัเหน็วา

เปนเรื่องสาํคญัที่จะมสีวนรวมเสรมิสรางความผูกพนัขึ้นในชมุชนของเราดวย

สิ่งที่จะบอกเลาแกเกษตรกรรุนใหมนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนนิชีวิต

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปน

แนวทางที่เกษตรกรไทยควรนําไปปฏิบัติเปนอยางยิ่ง ผมปฏิบัติไดในระดับหนึ่งแลว จึงอยากฝาก

บอกเกษตรกรและคนรุนหลังวา การดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมยาก

อยางที่คดิ ตองคอย ๆ คดิ คอย ๆ ทาํ อยางมเีหตมุผีล ไมโลภ ไมหลง เมื่อพรอมระดบัหนึ่งแลว 

กค็อย ๆ  ทาํเพิ่มขึ้นตามศกัยภาพของตนเอง จาํไวอยางเดยีววา “ทาํอะไรทีเ่หมาะสมกบัฐานะตนเอง” 

ชวีติกจ็ะประสบกบัความสขุ ความยั่งยนืได
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เศรษฐกิจพอเพียง

โดย ส�ำนักศึกษำและขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

วิถีครู วิถีผู้สร้าง

จ ากจุดเริ่มต้นความคิดที่ต้องการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  

เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา  กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์  เพื่อค้นหาวธิสีร้างขวญั 
ก�าลังใจให้กับครูผู้เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ในท้องถิ่น 
ห่างไกลทุรกันดาร รวมถึงในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย จนในที่สุด “รางวัล 

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” จงึเกดิขึ้นภายใต้การดูแลของ  
“โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันจัดขึ้น
เป็นปีที่ ๕ แล้ว โดยในปีที่ ๕ นี้ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ครูที่ผ่านการ 
คัดเลือก ๙ ท่าน จาก ๓ สังกัด ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยั (กศน.) และโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือก “รำงวัลครูเจ้ำฟ้ำฯ” โดยมีความโดดเด่นเรื่องการคิด 

การเรยีนการสอนที่จะพฒันาผลติภณัฑ์พื้นบ้านมาท�าให้เกดิรายได้และเกดิประโยชน์แก่ชมุชน พร้อมทั้งส่งเสรมิกจิกรรม
ของโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้  
ทั้งทางด้านองค์ความรู้ ทักษะพื้นฐาน เเละเจตคติที่ดีให้เเก่เด็กเเละเยาวชน ควบคู่ไปกับการเเก้ปัญหาพร้อมกับ 
การอนรุกัษ์วฒันธรรมที่ดงีามของท้องถิ่น นอกจากนี้ยงัทรงพยายามค้นหาวธิกีารเเละรปูเเบบกจิกรรมที่จะพฒันาเดก็
เเละเยาวชน ให้เหมาะสมสอดคล้องตามความหลากหลายในเเต่ละชมุชนเเละวฒันธรรมของท้องถิ่น
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“น�้าพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาสู ่โครงการพระราชด�าริในโรงเรียน ตชด.”

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ได้โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
และสมเดจ็พระนางเจ้า   ฯ พระบรมราชนินีาถ ไปทรงเยี่ยมเยยีนราษฎรในพื้นที่ห่างไกล แล้วทรงทราบว่า เยาวชนในชนบท
ส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านการศึกษา เพราะเมื่อ 
เดก็เยาวชนมสีขุภาพไม่ดกีไ็ม่สามารถจะเรยีนได้ผลดี

ถงึวนันี้ โรงเรยีน ตชด. ในสงักดักองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายเเดน จ�านวน ๑๗๘ แห่ง ได้ด�าเนนิโครงการพฒันาเดก็ 
และเยาวชนตามแนวพระราชด�ารมิาตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ประกอบด้วย 

๑) โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี 
๒) โครงการฝึกอาชพี 
๓) โครงการส่งเสรมิคณุภาพการศกึษา 
๔) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเเม่ 

  เเละเดก็ในถิ่นทรุกนัดาร 
๕) โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
๖) โครงการนกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์ 
๗) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 
๘) โครงการส่งเสรมิสหกรณ์ 
๙) โครงการผลิตครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนหรือ 

  โครงการครูครทุายาท 

จ่าสบิต�ารวจ ไสว รุง้วจิติร ครไูสว ครใูหญ่แห่งศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านแม่ละนา จ.ตาก ผู้ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้าประจ�าปี ๒๕๕๗ ครูไสวได้ปฏิบัติหน้าที ่

บนดอยสงูในถิน่ทุรกนัดารมาเป็นเวลากว่า ๑๒ ปี เป็นทัง้ “ครนูกัพฒันา” ทีช่่วยเหลอื

โรงเรยีนในหลายด้าน เช่น การสร้างอาคารเรยีน ห้องสมุด สร้างระบบพลงังานแสงอาทติย์  

และช่วยด�าเนินการปรับปรุงระบบน�้าของโรงเรียนเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นทั้ง  

“ครูนักอนุรักษ์”

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชด�าเนินไปเพื่อทรงติดตามการด�าเนินงานในโรงเรียนด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง พร้อม 
พระราชทานค�าเเนะน�าเเละความช่วยเหลอืในการแก้ปัญหาเพื่อมุ่งพฒันาการศกึษาของเดก็ เยาวชน 
และประชาชนที่อยูใ่นเขตบรกิารการศกึษาของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายเเดน ให้ได้รบัโอกาสเท่าเทยีม 
ผู้อื่นเเละมคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น 
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ที่ช ่วยส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม 
ชนเผ่ากะเหรี่ยง ฝึกฝนนักเรียนให้เรียนรู ้ 
และแสดง “ร�าตง” ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสรมิ
ให้กบันกัเรยีนได้ และเป็นทั้ง “ครผูู้สร้าง” ที่สร้าง 
โอกาสให้นกัเรยีนที่จบชั้น ป.๖ ได้ศกึษาต่อใน
ระดบัมธัยมต้นโดยช่วยอ�านวยความสะดวกใน
ทกุขั้นตอน และสร้างเสรมิให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้ 
เรื่องอาชีพและรับผิดชอบงานในโรงเรียน ซึ่ง
เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยนื

“ครูผู้สร้าง” ผู้น้อมน�าแนวพระราชด�ารมิา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน อบรมลูกศิษย์ให้มี
องค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมนั้น ไม่เพียง
เสยีสละอทุศิตนปฏบิตัหิน้าที่ในพื้นที่ทรุกนัดาร แต่ยงั
ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างอนาคตของชาติและ 
พร้อมช่วยเหลอืชมุชนเพื่อให้เกดิการพฒันาไปพร้อมกนั  

“รางวัลครูเจ้าฟ้าฯ” จึงเป็นก�าลังใจหนึ่งที่แสดงถึง
การให้เกียรติยกย่องผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูใน
พื้นที่ห่างไกล ครูผู้ปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างเตม็ศกัยภาพ 
และพร้อมที่จะท�างานสร้างคณุค่าและคณุประโยชน์ให้
กบัประชาชนในพื้นที่และประเทศชาตติ่อไป…

ประสานหน่วยงานภายนอกร่วมสร้างอาคารต่างๆ ของโรงเรยีน

ประสาน ร.ร.ศกึษาสงเคราะห์ ให้นกัเรยีนมโีอกาสเรยีนต่อ

อนรุกัษ์วฒันธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง
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 ประวัติและผลงานครูไสว

 ๑.	เป็นครูผู้เสียสละ	อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ครูในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูงตลอดระยะเวลากว่า	๑๒	ปี
๒.	บริหารกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาชีพ	 และงานรับผิดชอบใน	

	 	 โรงเรียนซึ่งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓.	มีความสามารถในการประสานหน่วยงานเอกชนต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น		

	 	 การสร้างอาคารเรียน	การสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์	และการสร้างห้องสมุด
๔.	ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง	 เช่น	 การฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดง		

	 	 “ร�าตง”	ให้คณะทีม่าเยีย่มชมโรงเรยีน	และแสดงตามงานต่างๆ	สามารถสร้างรายได้เสรมิให้กบันักเรยีน
๕.	ช่วยประสานกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ฯ	 จ.ตาก	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้น	 ป.๖	 ได้ศึกษาต่อ	

	 	 ในระดับมัธยมต้น	โดยช่วยอ�านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนให้กับนักเรียน
๖.	ริเริ่มการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	 ซ่ึงเป็นชาวพม่าจากศูนย์อพยพที่เช่ียวชาญด้านการพูด	 อ่าน		

	 	 และเขียนภาษาอังกฤษมาสอนนักเรียนทุกช้ัน	 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น	
	 	 โดยประสานของบประมาณการจ้างสอนจากภาคเอกชน

๗.	เป็นครูนักพัฒนา	 ช่วยด�าเนินการปรับปรุงระบบน�้าของโรงเรียน	 โดยการวางท่อประปาใหม่เพื่อ	
	 	 การเกษตรอุปโภค	 บริโภค	 และการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	 ปลูกจิตส�านึกให้ชุมชนเทิดทูน	
	 	 สถาบันพระมหากษัตริย์
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สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ โบราณคดีของไทย ท่านทรง 

พระนิพนธ์ไว้ดี กระผมอ่านแล้วซาบซึ้งใจมาก เมื่อตอนเข้ารับหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่าน

ตรสัไว้ว่า พระกรณุาในน�้าใจเจ้านายฝ่ายเหนอื เป็นเรือ่งทีเ่ล่าได้ไม่จบไม่สิน้ในชวีติของฉนันี ้และท่านสอน 

ให้ลูกศิษย์ของท่านที่เรียนในพระต�าหนักสวนกุหลาบ ซึ่งก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ที่

มีชื่อเสียงไปทั้งแผ่นดิน ท่านตรัสกับลูกศิษย์ท่านน่าฟังอย่างยิ่ง บอกว่า หากพวกเธอทั้งหลายต้องการจะ

ค้นคว้าหาผู้คนที่เปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่ไหนให้ไปเมือง

ความต่อจากฉบับที่แล้ว

❚  บรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรียบเรียงโดย ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ 

ในความทรงจ�า
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เชียงใหม่ด้วยกันกับฉัน แล้วพวกเธอจะได้ประจักษ์

ด้วยตัวของเธอเอง กระผมว่าเป็นประโยคค�าพูดที่

ไพเราะจริง กระผมน�าไปเล่าให้พี่น้องชาวเชียงใหม่

ฟัง เมื่อ ๓ ปีก่อน กระผมไปด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดอยู่ที่นั่น และอยากให้ทุกคนได้ร�าลึก

ถึงความรักและความผูกพันของความเป็นล้านนา

ไทย และกรุงรัตนโกสินทร์ที่ด�ารงมาได้ตราบจนทุก

วันนี้ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ซึ่งท่านเป็น

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อายุท่าน 

๘๕ ปีแล้วนะครับ วันที่กระผมไปกราบลาท่าน เพื่อ

กลับมารับหน้าที่ปัจจุบัน ท่านอวยพรว่า “ปนัดดา

ขอให้โชคดี” ท่านโอบกอดกระผม ท่านเรียบร้อย

อ่อนน้อมถ่อมตนโอบกอด “ปนัดดาขอให้โชคดีจะ

ไม่กล่าวค�าลาจากกัน จะไม่มีค�าว่าคิดถึง เพราะเรา

จะอยูใ่นใจซึง่กนัและกนั เราจะอยูท่ีไ่หน เราไทยด้วย

กัน ใต้ร่มพระบารมีเดียวกัน” กระผมก้มลงกราบ 

ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ด้วยความซาบซึ้งใจ 

ตอนทีก่ระผมรบัราชการสนองพระมหากรณุาธคิณุที่

เชียงใหม่ โครงการวัฒนธรรมต่างๆ ท่านกรุณาช่วย

อย่างมาก ปีนัน้ทีก่ระผมไป เป็นปีทีป่ระเทศไทยเป็น 

เจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่พอดีเลย ก็

พยายามคิดทุกอย่าง ท่านนายกเทศมนตรีคงเป็น

พยานได้ กระผมพยายามที่จะน�าเอาเรื่องความคิด

ในเชิงวัฒนธรรมกลับมาฟื้นฟูให้จงมากไม่ใช่เฉพาะ

เชยีงใหม่ ประเทศไทยของเรา กระผมมองวฒันธรรม

จะช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี อะไรที่

มันทันสมัยสุดโต่ง เลยเถิด ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ มัน

สร้างความแตกแยกโดยหลักธรรมชาติของมัน

เอง แต่วัฒนธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนความ

มีไมตรีจิตความพอเพียงเหมือนกับที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสอน สร้าง

ความมไีมตรจีติให้เกดิขึน้ต่อกนั เพราะเช่นนัน้งาน

พชืสวนโลกทีต่�าบลแม่เหยีะ จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่ ๓ 

ปีก่อน ประสบความส�าเร็จนะครับ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ประเมินไว้ว่าผู้คนจะมาเท่านั้นเท่านี้ใน

ช่วงนั้นภายใต้สถานการณ์ด้านสังคมและการเมือง 

ซึง่มามากมายเกนิคาด ส�านกังาน ก.พ.ร. ให้คะแนน

ต่อการบริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่เต็มร้อย 

นะครบั ในช่วงปีทีก่ระผมรบัราชการทีน่ัน่ จนกระทัง่

กระผมพ้นจากต�าแหน่ง กลบัมากรงุเทพฯ ส�านกังาน 

ก.พ.ร. ยงักรณุาแจ้งตามมา เพราะในช่วงปีทีก่ระผม

อยู่ที่นั่นถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดเดียวที่ได้รับ

คะแนน ๑๐๐% เต็ม ซึ่งกระผมภูมิใจมาก และจะขอ

จารึกจดจ�าไว้ตลอดไป 

กระผมน้อมน�าหลักคิดพระราชทานโดย

ตลอดเวลาทุกลมหายใจ ต้องกราบเรียนท่าน

ด้วยความเคารพกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรีด้วยความจริงใจ กระผมคิด 

ว่าเป็นหลักคิดพระราชทานที่ตกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่

ไหม้ ส�าหรับใครก็ตามที่จะน�ามาประกอบใช้ให้เกิด

คุณูปการให้องค์กรของตนเอง ไม่สุดโต่ง คิดนอก

กรอบมากจนเป็นความเลยเถิด ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 

อย่างเช่น ระยะหลังเราพูดให้มีการปรองดอง ให้

มีความสามัคคี เชิญโทนี แบลร์ มาแสดงปาฐกถา

ที่กรุงเทพฯ วันนั้นกระผมไปรับฟังด้วยตนเอง 

ท่านมาพูดเรื่องความปรองดอง ท่านขึ้นต้นเลยว่า 

“ทราบว่าลงข่าวกันครึกโครม ว่าข้าพเจ้าได้รับการ

ตอบแทนโดยเงินถึง ๒๕ ล้าน ๓๐ ล้าน เพื่อให้มา

แสดงปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ ท�าไมลงข่าวเช่นนั้น

ครับ ข้าพเจ้ามาพูดเพียง ๔๕ นาที เงินตอบแทน 

สมนาคุณอะไรจะมากมายถึงเพียงนั้นครับ ข้าพเจ้า

ไม่ได้รบัครบั ข้าพเจ้ามาด้วยความตระหนกั ข้าพเจ้า 

มาด ้วยความทรงจ�าที่ เป ็นพิ เศษ ว ่าสมเด็จ 

พระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่๒ ของข้าพเจ้ารกั เคารพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่านผู้มีเกียรติ

อย่างมาก ทรงกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวของท่านผู้มี

เกยีรตว่ิา น้องชายผูเ้ป็นทีร่กัยิง่ ข้าพเจ้ามาด้วยความ

รัก ความผูกพันประการนี้ของประเทศทั้งสอง แล้ว

หลังจากแสดงปาฐกถาพิเศษเหล่านี้เสร็จแล้วก็จะ

เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อกลับโดยทันที” 

เงียบทั้งห้อง มันคงเป็นความจ�าเป็น ท่านต้องชี้แจง

ข้อเท็จจริง เพราะไปลงข่าวครึกโครมขนาดนั้น แล้ว

ก็ไม่มีข้อเท็จจริง ท่านกล่าวไว้ประโยคหนึ่งว่า “ถ้า

ได้รับเงินมากมายขนาดนั้นองค์กรตรวจสอบใน
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ประเทศของข้าพเจ้าคงจะเล่นงานข้าพเจ้าแย่” ท่าน 

คงหมายถึงองค์กรอย่างเช่น ป.ป.ช. วันนั้นท่าน 

นายกฯ องักฤษ เฉลยประเดน็ส�าคญัตัง้แต่เบือ้งต้นเลย

ว่า “หวัข้อนีค้อืความปรองดอง ข้าพเจ้าขอเฉลยเลย 

หลักคิดที่ข้าพเจ้าคิดว่าประเทศใดก็ตามไม่เฉพาะ

ราชอาณาจักรไทย จะเกิดความส�าเร็จบริบูรณ์ขึ้น

ได้ ขอให้ยึดหลักคิดของความพอเพียงขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่าน และหลัก 

ธรรมาภบิาล” เหน็ครบูาอาจารย์ทีร่บัฟังนัง่จดกนัใหญ่ 

ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานสอนมาโดยตลอด ความรู้รักสามัคคี 

ความเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ปรัชญาความพอเพียง  

นี่เราต้องมานั่งฟังอดีตผู้น�าต่างประเทศกล่าวย�้า 

ให้ฟัง 

กระผมยังนึกแปลกใจ TDRI พูดคล้ายๆ กัน

เลย เป็นการย�้าเน้นต่อคนไทยอีกครั้งหนึ่งว่า ความ

สมัครสมานสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ๒ เรื่อง คือ หนึ่ง 

ต้องเลิกแบ่งแยกเป็นฝั่งเป็นฝ่าย และสอง สังคม

ต้องสะอาดโปร่งใส ท่านเห็นไหมครับยกตัวอย่าง

เด็กนักเรียนในห้องเรียนเดียวกัน คนที่ได้ที่หนึ่ง

ได้รับรางวัล ความจริงมาปรากฏภายหลังว่าทุจริต

ข้อสอบ รู ้แนวข้อสอบ เด็กๆ ในห้องที่ได้ด้วย 

น�้าพักน�้าแรงก็เลยรับความเก่งกล้าสามารถของ 

คนที่หนึ่งนั้นไม ่ได ้  เพราะมันไม ่โปร ่งใส มัน 

เหมือนกับที่ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริต

การสอบเข ้าโรงเรียนนายอ�าเภอเมื่อหลายปี 

ที่ผ่านมา น่าอับอายขายหน้าในระบบราชการ  

ไม ่ เคยมีอะไรเช ่นนี้ เกิดขึ้นเลยตั้ งแต ่กระผม 

รับราชการมาตลอดจน ณ บัดนี้ ท�าให้นึกถึงอดีต 

ตอนกระผมรับราชการใหม่ๆ เมื่อปี ๒๕๒๐   

ตอนนั้ นท ่ านปลั ดกระทรวงชื่ อท ่ านพิศาล  

มูลศาสตรสาทร เป็นชาวสุรินทร์ ท่านผู้มีเกียรติ 

จ�าได้ไหม ท่านน้อมน�าพระบรมราชโองการของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เราจะครองแผ่นดนิ 

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว

สยาม  ม า แปล ง เป ็ น

โครงการแผ ่นดินธรรม 

แผ่นดินทอง มีประโยค

หนึง่คอื ประเทศไทยโชตช่ิวง 

ชัชวาล กระผมมาอ่าน 

บทบันทึกของ ดร.ถนัด 

คอมันตร์  พูดว่า อาเซียน

ทั้งมวลยกให้ประเทศไทย

น� า ร ่ อ ง ในก า ร จั ด ก า ร

ประชุม  เป ็นที่ มาของ

ปฏิญญากรุงเทพฯ หรือ 

Bangkok Declaration of 

ASEAN ก็ด้วยความสมัคร

สมานสามัคคีของคนในชาติที่เป็นแบบอย่างของ

คนในอาเซียนทั้งมวล ให้ท่านกรุณาขบคิดว่า  

ณ เวลานั้น ณ จุดนั้น ประเทศไทยเกิดเป็นที่

ยอมรับสง่างาม นิตยสารต่างประเทศลงหน้า

ปกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เขาใช้ค�าว่า 

Mr.Cleaned โปร่งใส นายกรัฐมนตรีผู ้มีความ

โปร่งใส เหมือนสุภาษิตไทยประโยคหนึ่งกระผม

ชอบ “หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก” ขอฝากท่าน

นายกเทศมนตรีไปบอกผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน 

และพอท่านนายกเทศมนตรียึดมั่นเจตนารมณ์ 

พอท่านรองนายกเทศมนตรยีดึมัน่เจตนารมณ์  ผูว่้า 

ยึดมั่นเจตนารมณ์ ลูกหางลูกแถวตามหมด

ครับ ภาพหน้าปกของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

“หัวข้อนี้คือความปรองดอง ข้าพเจ้าขอเฉลยเลย 

หลักคิดที่ข้าพเจ้าคิดว่าประเทศใดก็ตามไม่เฉพาะ

ราชอาณาจักรไทย จะเกิดความส�าเร็จบริบูรณ์ขึ้นได้ 

ขอให้ยึดหลักคิดของความพอเพียงขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่าน 

และหลักธรรมาภิบาล”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
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เป็นที่เชิดชูเหลือเกินคือท่านประธานองคมนตรี

ปัจจุบัน ท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งตอนนี้ 

ท่านอายุกว่า 9๐ ปีแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้อง

ช่วยกันด�ารงคนซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีงามนี้ให้กับ

สังคมไทย ตอนนั้นไปต่างประเทศคนไทยได้รับ 

การยอมรับเชิดหน้าชูตา กระผมได้ทุนกระทรวง 

ต่างประเทศครั้งหนึ่ง ไม่อยากเข้าทางนิวยอร์ก 

ไปเลือกเข้าทางชิคาโก ให้มันคนน้อยๆ หน่อย ตม. 

เหน็หน้าพาสปอร์ตเราเล่มสนี�า้ตาล หนงัสอืเดนิทาง

นักเรียนมา “you from Thailand sir” กระผม

เป็นนักเรียน sir มากระผมก็ sir กลับ yes sir 

ท่านก็ประทับตราให้ปิดเล่มส่งให้กระผม มีการ

หนัตราครฑุให้เราด้วยนะคอืให้เกยีรตมิากในการส่ง

หนังสือเดินทาง ท่านเชื่อไหมครับกระดูกที่คอไม่รู้

มันมาเสริมจากไหน ตั้งขึ้นเลย 

เมือ่ก่อนเมอืงไทยโปร่งใสมาก นีล่องดตูวัเลข

ที่เขาสุ่มส�ารวจดูสิครับ ปี ๕๕ ก็แย่อยู่แล้วนะครับ 

ล�าดบัที ่๘๐ กว่า ประเทศอืน่มแีต่ตวัเลขมนัจะน้อยลง

สิงคโปร์เมื่อก่อนอยู่ที่ ๑๐ ต้นๆ เดี๋ยวนี้อยู่ที่ ๗  

ที ่๘ ไม่นานคงเท่าเดนมาร์ก คงเท่าสวติเซอร์แลนด์ 

อันดับ ๑ อันดับ ๒ ของโลก ประเทศไทย 

ปี ๕๖ - ๕๗ นี่ยังไม่ประเมินนะ เขาใช้วิธีการสุ่ม

ส�ารวจ ล�าดับที่ ๑๒๐ ต�่าลงมาอีกเรื่อง 

ทจุรติคอร์รปัชนั ท่านจะโทษใคร กว่็าระบบ

ราชการ จนเดี๋ยวนี้ฝรั่งมังค่ามาท�าธุรกิจใน

เมืองไทยใช้ระบบใต้โต๊ะครับ เป็นค�าพูดที่

น่าเกลียด ค่าน�้าชา กาแฟ อยู่ๆ เขามอง

ประเทศไทยที่เรารักและหวงแหนยิ่งด้วย

ชีวิต ท่านผู้บริหารต้องช่วยกันขบคิดและ

รักษาประเทศชาติให้ด�ารงต่อไปให้จงได้ 

กล่องที่สองคือหลักคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน อยาก

ให้ท่านจดจ�าเจ้าชายจิกมี เมื่อครั้งทรงพระ

ยศเป็นมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งท่านมา

แสดงปาฐกถาพิเศษที่ มหาวิทยาลัยรังสิต 

(ม.รงัสติ)  ตรสัไว้ว่า “ประชาชนคนไทยท�าไม

ต้องค้นคว้าหาต�ารามาจากแดนไกลจาก 

ต่างประเทศ ในเมือ่ต�าราทีท่รงคณุค่าอยู่

ใกล้ตัวท่านอยู่แล้ว” กระผมรับราชการ

เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ๒ 

ปีกว่า เห็นว่า ม.รังสิต มีวิสัยทัศน์อะไรจะ

ก้าวไกลขนาดนั้น ๑๐ กว่าปีก่อนเรายังไม่

ค่อยพูดเรื่องจริยธรรมสักเท่าไหร่  เราเพิ่ง

มาพูดกันหนักๆ เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แต่  

ม.รังสิต ได้จัดคอร์สวิชาจริยธรรมกับเศรษฐกิจ 

พอเพียง เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กระผมได้รับเกียรติให้

ขึน้เวททีีน่ัน่ด้วย เลยไปถามอาจารย์ ม.รงัสติ ว่ายงัมี 

วิชานี้อยู่อีกหรือ ค�าตอบคือมี แล้วสอบด้วย ไม่

ได้ให้เด็กมานั่งฟังเลคเชอร์อย่างเดียว จริยธรรมที่

จะต้องปลูกฝังให้กับลูกหลานเยาวชนของเราเพื่อ

ที่จะได้แทนเราในวันข้างหน้า ก็อยากให้ท่านมอง

อะไรที่เอกชนเขาร่วมมือร่วมใจกัน อย่าง ม.รังสิต 
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มหาวทิยาลยัเอกชน พอ ม.รงัสติ เปิดปุบ๊ ตามด้วย

มหาวิทยาลัยเอแบค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

วิชาจริยธรรม กล่องที่สองนี่จะโยงไปถึงค�าพูด 

ของนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ 

ในขณะนั้น กล่าวเทิดทูน

พระองค์ท่านไว้เป็นอย่าง

มาก ซึ่งกระผมภูมิใจ 

ท ่านผู ้มี เกียรติครับ 

ลองมองในกล่องทีส่าม แผน

ของสภาพัฒน์ ในฉบับที่ 

๑๑ ปัจจุบัน ใช้ถึงปี ๒๕๕9 

และพระเอกของแผนก็คือ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่จริงเราต้องอยู ่

บนบรรทัดฐานของความ

ไม่ฟุ่มเฟือย เพราะความไม่

ฟุ่มเฟือยก็คือยาวิเศษจริงๆ 

ด�ารงชีวิตอย่างยั่งยืน เกิด

ขึน้เป็นแบบอย่างของผูค้นใน

ชาต ิให้ผูค้นเรยีนรูข้วนขวาย

ขะมักเขม้น ท่านไปก�าหนด

คิดดูเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ของท่าน เทศบาลของท่าน องค์กรของท่าน เกิด

ความยัง่ยนื เดีย๋วนีค้รบูาอาจารย์ในมหาวทิยาลยัมี

บทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่ง อย่างเช่น มหาดไทยที่ไป

ลงนามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัหลกัๆ ทางใต้เราพึง่ 

มหาวทิยาลยัสงขลา ทางเหนอืเราพึง่ มหาวทิยาลยั

นเรศวร อีสานเราพึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง

ภาคกลาง เรามีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลยัจฬุาฯ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

ภาคตะวันออกเราก็มี มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในจังหวัดชลบุรี ลงนามร่วมกันหมด ท�าไว้

ในสมัยปลัดกระทรวง พระนาย สุวรรณรัฐ 

เรื่องความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

AEC ทุกจังหวัดสามารถไปขอได้ในทุกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จริงจังหวัดต้องช่วยกัน 

ประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นกล่องสุดท้ายที่

กระผมกราบเรียนไปคือแผนของสภาพัฒน์  

ต้องจ�าไว้ให้แม่น ฮีโร่ของฉบับนี้คือ ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ทีจ่รงิต้องน้อมน�ามาปฏบิตัใิห้

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องไม่ฟุ่มเฟือย 

อันนี้เป็นสิ่งที่นายโคฟี อันนัน กล่าวถวาย

ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝรั่งมังค่า

เขามาพูดอะไรให้ฟังเพราะๆ นะครับ เขาพูดในสิ่ง

ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์

 (Human Development Lifetime Achievement Award)

ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังความตอนหนึ่ง

ของ ฯพณฯ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ (ในขณะนั้น)

ได้กล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า

“...พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปยังบรรดาผู้ที่ยากจนที่สุด และเปราะบาง

ที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือ

พวกเขาเหล่านั้น ให้สามารถยืนหยัดด�ารงชีวิตของตนเองต่อไปได้

ด้วยก�าลังของตัวเอง โครงการเพื่อการพัฒนาบทบาทต่างๆ

ยังประโยชน์ให้กับประชาชนนับล้านๆ ทั่วทั้งสังคมไทย...”

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
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ที่เป็นรูปธรรมทั้งสิ้น ท่านลองอ่าน ๕ บรรทัดนั้นดู

สิครับ ขออนุญาตท่าน เมื่อปี ๒๕49 ตรงกับวันที่ 

๒๖ พฤษภาคม พร้อมกับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

ความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ กเ็ป็นความ

ภูมิใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

สามบรรทัดนี่เป็นสามบรรทัดที่กระผมเขียน

ขึ้นเสนอมหาวิทยาลัยแห่งสหราชอาณาจักร เมื่อ

ครั้งกระผมเป็นนักศึกษา เมื่อ ๕ ปีที่แล้ว ก่อนจะ

ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

หลักคิดพระราชทานทั้ง ๒๓ ข้อ หรือหลัก

การทรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนน้อมน�าสู่การปฏิบัติ 

กว้างขวาง มเีรือ่งหนึง่เป็นปาฐกถา

พิเศษ เนื่องในวันสมเด็จฯ กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพ เมื่อปี 

๒๕๕๕ สถาบันพระปกเกล้า โดย

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม 

ท่านสามารถหาอ่านในวารสาร

สมาคมประวัติศาสตร ์ ฉบับที่  

๓4 - ๓๕ เป็นการแสดงปาฐกถา 

ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมาก ตอนหนึง่ 

ดร.วิษณุ ได้กล่าวไว้ว่าท่านท�างาน

กบัท่านนายกรฐัมนตรมีาหลายต่อ

หลายท่าน ในบ่ายวนัหนึง่ ดร.วษิณุ 

เครืองาม ได้พูดกับท่านนายก

รัฐมนตรีท่านหนึ่งว่า เวลารัชกาลที่ ๕ ท่านทรง

งาน ท่านจะทรงรอบคอบถี่ถ้วนมาก ไม่เคยกระท�า

การสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการผลีผลาม แล้วกลับ

กลายเป็นความบกพร่อง และสดุท้ายท่านกป็ระสบ

ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ท่านไม่ได้ทรง 

ท�างานอย่างที่ท่านนายกฯ ท�านะ นายกรัฐมนตรีก็

พูดกลับไปที่ ดร.วิษณุ เครืองาม ว่า อ้าวก็พระองค์

มีถึง 4๒ ปี กระผมไม่ได้มีเวลายาวนานเพียงนั้น 

ดร.วิษณุ เครืองาม ก็เลยพูดกับนายกฯ ท่านนั้นว่า 

ก็ตอนนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ทรงทราบว่ามีถึง 4๒ 

ปี เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆ ที่ทรงกระท�าก็ค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของประเทศชาตปิระชาชนเป็นส�าคญั 

จะทรงมคีวามรอบคอบถีถ้่วน 

จะทรงค่อยๆ คิดค่อยๆ ท�า 

เพราะว่าการเปลีย่นแปลงนัน้

จะล�าหักล�าโค่นไม่ได้หรอก

นะ ท่านนายกฯ  ถ้าท่าน 

คิดอะไรไม ่ออกก็ท�าตาม 

พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 ดูสิ คือสร้างความเข้าใจก่อน แล้ว

จึงเข้าถึง ได้แล้วค่อยพัฒนา นี่ท่านนายกฯ จะ

พัฒนาโดยที่ยังไม่ได้สร้างความเข้าใจเข้าถึงนี่ไม่มี

วันที่จะส�าเร็จหรอก นายกรัฐมนตรีผู้นั้นก็เลยพูด

ไปที่ ดร.วิษณุ เครืองาม ประโยคสุดท้ายว่า นั่นมัน

สมัยก่อนแล้ว นี่มันสมัยปัจจุบัน  

ดร.วิษณุ เครืองาม ไม่ได้กล่าว

ว่านายกรัฐมนตรีท่านนั้นคือใคร 

แต่เหตุที่ท่านน�าปาฐกถาพิเศษ 

มาแสดงในวนัสมเดจ็ฯ กรมพระยา 

ด�ารงราชานุภาพ ครบ ๑๕๐ ปี 

วันประสูติ จะเตือนใจคนไทย 

ว่าจะท�าอะไรให้คิดถึงพระบรม

ราโชวาท ค�าสอนของในหลวง

ซึ่งเป็นยาวิเศษ ซึ่งจะท�าให้ผู ้

ท�างานมีความคิดอะไรได้ด้วย

ความรอบคอบถีถ้่วนเป็นผลดผีล

งามสูก่ารปฏบิตังิานของเรา ไม่ว่า

จะอยู่ภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม 

มีหนังสือเล่มเล็กๆ แต่ดี ชื่อว่าผู ้น�ากับ

การบริหารงานของการเปลี่ยนแปลงงานในยุค 

AEC เขียนโดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล เขียนดีมาก กระผมชอบจัง 

เล่มบางนิดเดียวนั่งอ่าน ๒ ชั่วโมงจบ ท่านนายก

เทศมนตรอียากให้ท่านหามาอ่าน เราจะเข้าสูก่รอบ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักที่ส�าคัญของสังคมไทย

เป็นสมบัติที่ชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้อง

ให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป
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ของ AEC ปลายปีหน้าแล้วนะครับ ตอนกระผม

กลบัมาจากเชยีงใหม่  ใหม่ๆ กระผมพดูว่าเหลอือกี

ตั้ง ๓ ปี เผลอนิดเดียวจะ ๓๑ ธันวาคม ศกหน้า 

๒๕๕๘ แล้ว เที่ยงคืนวันที่ ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ท่านนายกเทศมนตร ีท่านรองนายกเทศมนตร ีตืน่

ขึน้เช้าวนัใหม่ ๑ มกราคม 

๒๕๕9 คือ วันที่เราเข้า

สู ่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน หรอื AEC อย่าง

เต็มรูป ตอนนี้เราวิจัย

กันในส่วนกลาง จะนัด

ประชุมกันเดือนละครั้ง 

ตัวกระผมเป็นตัวแทน

ฝ่ายปกครองกระทรวง

มหาดไทยไป มีหน้าที่ต้องติดตามการท�างานของ 

๗๖ จงัหวดั บางจงัหวดัไปไกลมาก อย่างภเูกต็นีไ่ป

ไกลมาก จงัหวดัมหาสารคามด้วย ได้มหาวทิยาลยั

มหาสารคามมาช่วย มีอาเซียนเซ็นเตอร์เกิดขึ้น

ให้ผู ้คนมาศึกษาตีกรอบเฉพาะมหาสารคามกับ

บทบาทของอาเซียน ไม่ใช่ไปเอาประเทศไทยมา

ไว้ทีม่หาสารคาม อนันัน้ต้องมาเรยีนรูใ้นกรงุเทพฯ 

แต่ละพื้นที่พยายามก�าหนดกรอบพื้นที่ของ AEC 

เฉพาะจังหวัดของตน ท่านคงทราบตอนนี้เรามี 

๓๑ จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน  

แต่เราขอเพิ่มปัตตานีเข้าไปเป็น ๓๒ จังหวัด ที่เรา

จะต้องพินิจพิเคราะห์ให้ ๓๒ จังหวัดนี้ มีอัธยาศัย

ไมตรี มีภูมิปัญญาในงานวิเทศสัมพันธ์ 

ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่อยาก

ให้ศึกษาภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน

พื้นที่เชื่อมติดกับเรา เรื่อง AEC นี่ก็ขอ

เป็นก�าลังใจให้แก่ท่านนายกเทศมนตรี

ทุกท่านที่จะต้องเตรียมการ และก็ขอ

ก�าลังใจจากทุกท่านให้แก่กระผมด้วย ใน

ขณะเดียวกัน  ท่านมีข้อคิดอะไรที่จะสะท้อนมา

ให้ทางกรุงเทพฯ หรือตัวกระผมท�าให้ก็ยินดีเป็น 

อย่างยิ่ง  หรือท่านจะเข้ามาเป็นเพื่อนกับกระผม

ในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ

มีบทความที่กระผมน�าเสนอต่อ วปอ. 

เรื่องแนวคิดทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงภาษาอังกฤษใช้ว่า Sufficiency Economy 

แต่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานในเวลานั้น

ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารใช้ศัพท์ว่า A Simple 

Life ขององค์พระบาท

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว

ของเรา แปลได ้ความ

ว่า “ชีวิตที่เรียบง่าย” 

ซึ่ งกระผมชอบใจมาก  

ท่านได้ประทานเล่าให้

ฟังที่มหาวิทยาลัยรังสิต

ว่า “ได้น�าหลักคิดของ

องค ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวไปประกอบใช้ที่ราชอาณาจักร

ภูฏาน ท�าให้ประเทศของข้าพเจ้าเกิดความ

ร่มเย็นเป็นสุข” เรื่องนี้มีคนเข้ามาในเฟซบุ๊กของ

กระผมเมือ่ไม่กีว่นัก่อนโพสต์ภาพว่าพระราชวงัของ

พระองค์นั้น มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์

ท่านอยู่ตรงกลาง ด้านขวาเป็นสมเด็จพระราช

บิดาของพระองค์ และอีกด้านหนึ่งเป็นพระบรม

ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ของเราอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด ตรงหน้ามี

พานดอกไม้วางเป็นเครื่องสักการะ พระองค์ทรง

รกัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัของเรามากอย่าง

แท้จริง

ค�าขวัญของกรุงเทพมหานครที่กระผมยก

มานี้ก็ต้องการที่จะให้เข้าใจว่า ประเทศไทยทั้ง

ประเทศนั้นใช้กระเป๋าสตางค์เดียวกัน กระเป๋า

สตางค์ของคนไทยทั้งประเทศ และต้องเข้าใจให้

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง

เมืองศูนย์กลางการปกครอง

วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๕



ถูกว่า กรุงเทพฯ เป็นการปกครองท้องถิ่น และ

ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียว มีผู ้

บริหารบางท่านพูดออกสื่อว่า รัฐบาลกลางที่

กรุงเทพฯ อย่างนี้สับสนครับ ประเทศไทยไม่มี

รัฐบาลกลาง เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปพูดนะครับ

ว่าถ้าไม่เลอืกพรรคใด เงนิจะไม่ลงจงัหวดันัน้ พดูไม่

ได้นะครบั เราเป็นนกัปกครอง นกับรหิารต้องเข้าใจ

ว่าทกุจงัหวดันัน้เท่าเทยีมกนั รสนยิมทางการเมอืง

เป็นเพยีงเรือ่งหนึง่ในชวีติเท่านัน้ ไม่ใช่ทกุอย่างใน

การด�ารงชวีติ  เงนิภาษทีีร่วบรวมมาจากทกุจงัหวดั

ต้องเอามารวมกันครับ ต้องพูดว่ากลางช่วยอีสาน 

อสีานช่วยเหนอื เหนอืช่วยใต้ ใต้ช่วยกลาง อย่างนี้ 

เพราะเราเป็นประเทศเดยีวกนั อยูใ่ต้ร่มพระบารมี

เดยีวกนั  หลกัคดินีอ้ยากให้ลกูหลานเยาวชนได้รบั 

การถ่ายทอดให้เกิดความตระหนักด้วย กระผม

ไปพบกับเยาวชนจังหวัดต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ไปที่

เพชรบุรีมาก็ได้พูดกับประชาชนและเยาวชนชาว

เพชรบุรี ชาวประจวบคีรีขันธ์ว่า ช่วยกันถวาย

การดูแลทั้ง ๒ พระองค์แทนประชาชนชาวไทยทั้ง

ประเทศด้วย มสีภุาพสตรท่ีานหนึง่กล่าวว่า “ฉนัจะ

ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ ท่านรองปลัด” กระผมได้ฟัง

แล้วก็เกิดความซาบซึ้งประทับใจ

ข้อความนี้เป็นพระราชด�ารัสของล้นเกล้าฯ

รัชกาลที่ ๕ ท่านทรงเน้นว่าหน้าที่ของคนไทยคือ

เราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้รวมกันแล้ว

บางคนก็ต้องอยู่ในต�าแหน่งอันใหญ่

บางคนก็อยู่ในต�าแหน่งอันน้อย

แต่แม้ว่าจะมียศต�าแหน่งแปลกกันไปในระหว่างพวกเราฉันใดก็ดี

ก็ยังมีหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมด

คือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน
แลจะต้องกระท�าการตามก�าลังของตนที่จะกระท�าได้

เพื่อให้บ้านเมืองเรามีความสุข รุ่งเรืองขึ้น

การรักซึ่งกันและกัน และร่วมกันกระท�าการงาน

อย่างเต็มที่ตามก�าลังที่จะท�าได้ โดยมีเป้าหมาย

ที่จะให้บ้านเมืองมีความสุขรุ่งเรืองขึ้น

ขอให ้ประชาชนคนไทยน ้อมน�าหลัก 

ค�าสอนพระราชทานของพระองค์ท่านมาประกอบ 

ในเรื่องความสมัครสมานสามัคคี ความรู ้รัก

สามัคคี เข ้าใจเข ้าถึงพัฒนา ความมีชีวิตที่ 

พอเพียง สังคมไทยจะต้องมีความซื่อสัตย ์

สุจริตต่อกัน ไม่เช่นนั้นเราพูดกันแต่เรื่องความ

ปรองดองโดยไม่พูดเรื่องความซื่อสัตย์ 

ไม่ได้  มันเป็นเรื่องเดียวกัน 

เป็นข้อความจากพระราชด�ารัส 

ของล้นเกล้าฯ รชักาลที ่๕ เช่นเดยีวกนัครบั 

กระผมมักกล่าวกับเพื่อนข้าราชการเสมอ

ว่า  ความหมายของการเป็นข้าราชการที่

ดีเปรียบเหมือนเพชรยอดพระมหามงกุฎ 

ข้าราชการทุกท่านต้องมุ่งมั่นปฏิบัติงาน

สนองพระเดชพระคุณ

พระมหามงกุฏ

เป็นเครื่องหมายของพระราชาธิปไตย

พระมหามงกุฏสง่างาม

ด้วยประดับเพชรนิลจินดาอันมีค่าฉันใด

ข้าราชการที่อุตส่าห์พยายามช่วยกัน

ทะนุบ�ารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญสุข

ก็เปรียบเหมือนเพชรนิลเครื่องประดับ

พระมหามงกุฎฉันนั้น
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สองข้อความนี้เป็นของล้นเกล้าฯ รัชกาล

ที่ ๖ มีท่านอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าว 

ราวกับท่านรู้เหตุการณ์ในอนาคต พระราชด�ารัส

เรื่องความจงรักภักดีนั้น ที่แท้แล้วหัวใจก็คือความ

รกัชาต ิตรงนีก้ระผมขอให้ท่านนายกเทศมนตร ีรอง

นายกเทศมนตรทีกุท่านถวายก�าลงัใจไปทีล้่นเกล้าฯ 

ทั้งสองพระองค์ที่วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรฯี ได้ช่วย

กนัดแูลรกัษาล้นเกล้าฯ ทัง้สองพระองค์ของ

ปวงชนชาวไทยด้วย

ภ าพนี้ เ ป ็ นพ ร ะ

ด� า รั ส ของพล เรื อ เอก  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดม-

ศักดิ์  หรือที่ทหารเรือ

ยกย่องท่านว่าเป็นบิดา

แห ่งกองทัพเรือ เรียก

สั้นๆ ว่าเสด็จเตี่ย ลองดู

นะครับที่ท่านมีพระด�ารัส

ว่า “แผ่นดินให้ก�าเนิดเรา

มามิให้อนาทรร้อนใจ จง

ซื่อสัตย์ต ่อแผ่นดินนั้น”  

ทรงเป็นพระราชโอรสของ

ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ใน

ระดบัเดยีวกบัสมเดจ็พระบรมราชชนกของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัของเรา หรอือกีนยัหนึง่ รชักาลที่ 

๕ ทรงเป็นเสดจ็ปูส่ายตรงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชอธัยาศยัหลายประการจงึคล้ายๆ กนั 

ความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์  ความเรียบร้อย เพราะทรงมีสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วย ครูบาอาจารย์

ที่จังหวัดเชียงใหม่พูดกับกระผมเสมอว่า แม้สมเด็จย่าเสด็จจากไปแล้วกว่า ๑๐ ปี แต่ก็เหมือนยังไม่เสด็จ

จากไปไหน อาจารย์ชาวปกาเกอะญอ ท่านหนึง่บอกว่า “ท่านไม่ได้เสดจ็จากไปไหน ท่านอยูก่บัดฉินั

ตลอดเวลา”  แล้วเอามือจับที่หัวใจ

“น�้าพระทัยของพ่อ หล่อเลี้ยงปวงประชาชาวไทย 

ให้หยั่งรากลึกลงสู่แผ่นดิน”

“ชาติใดไร้รักสมัครสมาน
จะท�าการสิ่งใดก็ไร้ผล
แม้ชาติย่อยยับอับจน

บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร”

“ความจงรักภักดีแท้จริงนี้เอง
คือความรักชาติ”
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ภาพที่กระผมจะน�าเสนอเป็นภาพสุดท้ายชื่อว่าต้นไม้ของพ่อ เวลากระผมฟังเพลงนี้ที่ขับร้อง

โดยคุณเบิร์ด ธงชัย ทีไรกระผมซาบซึ้งประทับใจทุกที มีข้อความสามบรรทัดที่ลึกซึ้งกินใจเหลือเกิน 

กระผมขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องครอบครัวของกระผม  ปกติถ้ามีเวลาเราสามคนพ่อแม่ลูก 

จะไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ แถวเซ็นทรัลบ้าง ลาดพร้าวบ้าง ราชประสงค์บ้าง ครั้งหนึ่งคุณพ่อกระผมเพิ่งเสีย

ไปไม่นาน ลูกชายยังเป็นเด็กอยู่ เราก็นัดกันไปดูภาพยนตร์ ก่อนเริ่มฉายภาพยนตร์ กระผมก็ไปเข้า

ห้องน�้า กลับออกมาไม่เห็นลูกชายที่ให้ยืนรออยู่ ก็มองหาไม่เห็น ตัดสินใจเข้าไปในโรงภาพยนตร์  

พบลูกชายกระผมยืนอยู่ตรงทางเดินในโรง เอามือประสานไว้ข้างหน้า แล้วแกก็บอกกระผมว่า “ปู่

สอนไว้ว่าจะมาดูหนังอย่าได้ละเลยเป็นอันขาดที่จะเข้ามายืนถวายความเคารพในหลวงในขณะที่มี

การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ปู่สอนด้วยว่าถ้าไม่ได้แต่งเครื่องแบบเป็นข้าราชการก็ดูอย่าง

ชาวต่างประเทศที่ยืนตรงเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าเป็นการถวายพระเกียรติ ปู่สอนให้กระผม

ท�าอย่างเดียวกัน” วันนั้นแกท�าอย่างที่ปู่สอนครับ ในขณะที่บนจอฉายพระบรมฉายาลักษณ์ และ

บรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม ีตัง้แต่นัน้กระผมกบัภรรยาจะไม่เคยช้าอกีเลย ต้องเข้ามาถวายความเคารพ 

ให้ทัน สิ่งนี้คือความเป็นคนไทยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยส�านึกของความรักชาติรักบ้านเมือง  

เมื่อใดก็ตามที่เมืองไทยเข้าสู่ช่วงของการพลิกฟื้นคืนดี ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีทุกท่าน 

ช่วยกันด�ารงรักษาประเทศไทย ถวายการรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นะครับ วันนี้กระผมภูมิใจมากที่ส�านักงาน กปร.ให้กระผม 

มาบรรยายและได้บรรยายให้แก่ท่านนายกเทศมนตรีทั้งหลาย  กระผมขอจดจ�าเช้าวันนี้ 

ตลอดไปครับ
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เล่าสู่กันฟัง
...ตัวข้าพเจ้าเอง

ได้เรียนรู้มาบ้างเกี่ยวกับ

โครงการพระราชด�าริ จึงคิดว่า 

ถ้าหน่วยงานจัดไปดูงานหรือไปเรียนรู้

สิ่งที่พระองค์ท�าเพื่อคนไทย...

“เล่าสู่กันฟัง” ฉบับนี้ ขอเล่าถึงท่านผู้อ่านที่ติดตาม
การจดักจิกรรมของส�านกังาน กปร.ท่านหนึง่ทีต่ดิตาม

กิจกรรมกันมาโดยตลอด
 “คุณสุรภีร์  ทัศนะเมรี” หรือ “พี่รอง”  ได้ให้ข้อเสนอ

แนะและความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ โดยได้มีโอกาสไปศึกษา
ดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ มาบ้างแล้ว 
รวมถึงได้ข้อสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากส�านักงาน กปร. และน�าไปเผยแพร่แก่บุคคลใกล้ชิดหรือผู้รู้จัก
ทั่วไป โดยพี่รองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ ความตอนหนึ่งว่า

“...ตัวข้าพเจ้าเองได้เรียนรู้มาบ้างเกี่ยวกับโครงการพระราชด�าริ จึงคิดว่าถ้าหน่วยงานจัดไปดู 
งานหรือไปเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท�าเพื่อคนไทยผ่านโครงการพระราชด�าริ ก็จะท�าให้ชาวบ้านทั่วๆ ไปที่
ไม่ได้มโีอกาสไปตามโครงการพระราชด�ารทิีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะพืน้ทีน่ัน้ ได้มโีอกาสไปเรยีนรูจ้าก
การไปดูงานและสามารถน�ามาถ่ายทอดให้กับคนที่ไม่รู้ได้...”

ส�าหรับ “สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์” จากทางส�านักงาน กปร. นั้น มีอยู่หลากหลายประเภทเพื่อให้
ตรงและเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย อาท ิหนงัสอืรวบรวมแนวพระราชด�าร ิเอกสารเผยแพร่โครงการอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าริ  ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ ที่จะน�าข้อมูลข้อเท็จจริงไปอ้างอิง  วารสารอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ส�าหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้ภาษาเข้าใจง่ายๆ  เอกสารรวบรวมอาชีพที่โดดเด่นเพื่อให้เกษตรกร
หรือผู้สนใจน�าไปท�าเป็นอาชีพเสริม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านการศึกษาวิจัยจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริมาแล้ว และสื่อสารคดีพระราชกรณียกิจและสารคดีองค์ความรู้โครงการต่างๆ ที่สามารถ
รับชมได้ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงสามารถชมได้จากเว็บไซต์ส�านักงานฯ www.rdpb.go.th  ตลอดจน  
สื่อการ์ตูนส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มีทั้งหนังสือการ์ตูน และสารคดี Animation  เป็นต้น 

 สื่อหลากหลายดังที่ยกตัวอย่างมา ส�านักงาน กปร. มีสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา ห้องสมุดต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาโดยตลอด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริไปสู่สาธารณชน
ในทุกๆ กลุ่มทั้งที่ได้เคยรับรู้ หรือผู้ที่ไม่เคยทราบเลย ให้เข้ามารับรู้ รับทราบองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
รวมถึงพระบรมวงศ์ ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้มา มิใช่แก่ใคร แต่...เพื่อคนไทย 
ทั้งปวง

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๕9



 

ความเคลื่อนไหว

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 

พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี 

เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน

ของ“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ” ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพิกุลทองและบ้านโคกสะยา 

หมู่ที่ ๖ ต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั

นราธวิาส 

ในการนี้ นายวรีะพงศ์ แก้วสวุรรณ รองผู้ว่าราชการ

จงัหวดันราธวิาส กล่าวต้อนรบั จากนั้น นางสายหยดุ  เพช็รสขุ 

รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

ได้กล่าวรายงานภาพรวมผลการด�าเนนิงานของศูนย์ศึกษา

พฒันาพกิลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิซึ่งเป็นโครงการ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�าร ิ

ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ เพื่อเป็นแหล่ง

รวบรวมวชิาการ การค้นคว้า ทดลอง และสาธติการพฒันา

ด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียว ให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามา 

ศึกษาหาความรู ้ได้ ณ แห่งเดียวเสมือน “พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติที่มีชีวิต”

จากนั้นได้นั่งรถพ่วงชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์

ศึกษาฯ และปลูกต้น “ยางนา” รวมถึงติดตามผลการ 

ด�าเนนิงานของโรงงานสกดัและแปรรูปน�้ามนัปาล์ม  

ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
และการประชุมคณะท�างานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงาน

ของ “โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�ารใินสมเดจ็ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ” บ้านครองชพี ต�าบลนาปะขอ

อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมี นายเสรี  ศรีหะไตร  

ผูว่้าราชการจงัหวดัพทัลงุ กล่าวต้อนรบั และผูจ้ดัการโครงการ

ฟาร์มตวัอย่างฯ ได้กล่าวรายงานสรปุ ในการนี้ พลอากาศเอก 

ก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตร ีได้กล่าวให้โอวาทและแนะน�า

แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานของโครงการฟาร์ม 

ตัวอย่างฯ และชมผลผลิตของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ  

รวมทั้งพดูคยุกบัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นตดิตาม 

ผลการด�าเนนิงานในส่วนงานประมงและงานเพาะเหด็ภายใน

ฟาร์มตวัอย่างฯ 
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วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

พลอากาศเอก ก�าธน สนิธวานนท์ 

องคมนตร ีเดนิทางตรวจเยี่ยมและตดิตาม

ผลการด�าเนนิงานของ “โครงการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมนีายศริพิฒั พฒันกลุ รองผู้ว่า 

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู ้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการ 

ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กล่าวรายงานสรุปภาพรวมโครงการฯ และ

ผลการด�าเนนิงานที่ผ่านมา ในการนี้ พลอากาศเอก ก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตร ีได้กล่าวให้โอวาทและแนะน�า

แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานของโครงการฯ  

ในโอกาสนี้

จากนั้น ฯพณฯ องคมนตร ีได้ปลกูต้นตะเคยีนทอง 

ปล่อยพันธุ ์ปลาตะเพียนลงในแหล่งน�้าเหนือประตู

ระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ และเยี่ยมชมผลิตผล

ทางการเกษตรของตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร ที่อยู่

ในโครงการพฒันาพื้นที่ลุม่น�้าปากพนงัอนัเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิเช่น ส้มโอทบัทมิสยาม การเลี้ยงปลานลิ

ในบ่อกุ้งร้าง การปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปลูกพืชผัก

สวนครวั เป็นต้น 
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วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชมุ ๒๐๑ อาคารส�านกังานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

โดยม ีนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. พร้อมด้วยผูบ้รหิารและนกัวชิาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวน ๓๔ หน่วยงาน

ประกอบด ้วย ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม  

กรมวชิาการเกษตร กรมพฒันาที่ดนิ กรมปศสุตัว์ กรมชลประทาน ส�านกังบประมาณ และ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)  เป็นต้น 

ร่วมประชมุในครั้งนี้ด้วย

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมจะได้พิจารณาถึงแผนการด�าเนนิงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากการทบทวนผลการด�าเนนิงาน ในรอบ ๒๓ ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง

การติดตามประเมินผลโครงการในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศในการใช้ประโยชน์จาก 

หญ้าแฝกรูปแบบอื่น นอกเหนอืจากการใช้เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดนิ เช่น การใช้หญ้าแฝกเพื่อบ�าบดัน�้าเสยี บ�าบดัน�้า 

ที่มสีารปนเปื้อน บ�าบดัสารตกค้างในดนิ ฟื้นฟูสภาพเหมอืง การป้องกนัดนิถล่ม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของ

หญ้าแฝกในด้านต่างๆ ดงันั้น เพื่อให้เกดิการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเป็นไปอย่างเตม็ศกัยภาพจงึควรด�าเนนิการการศกึษา 

ทดลองวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาวิจัยการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การศึกษาเรื่องหญ้าแฝกในการป้องกันดินถล่ม  

การศกึษาวจิยัการใช้หญ้าแฝกเพื่อบ�าบดัด้วยวธิกีาร Phytoremediation (ฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมด้วยพชื) อาท ิการบ�าบดัน�้าเสยี 

ในแหล่งน�้า การบ�าบดัน�้าเสยีจากกองขยะ การบ�าบดัน�้าเสยีจากฟาร์ม การบ�าบดัน�้าที่มสีารปนเปื้อน โลหะหนกั/น�้าจากเหมอืงแร่ 

การบ�าบัดสารตกค้างในดิน เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมและขยายผลจากการด�าเนินงานของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
6๒



ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานด้านการป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิในรูปแบบต่างๆ เป็นหลกั ดงันั้นจงึควรผลกัดนั

ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและขยายผลงานของหญ้าแฝกซึ่งจะท�าให้เพิ่มศักยภาพในการ

ด�าเนนิงานได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งให้มีการส่งเสริมหญ้าแฝกในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการอนุรักษ์

ดนิและน�้า เช่น การบ�าบดัน�้าเสยีจากกองขยะฟาร์มเลี้ยงสตัว์ เหมอืงแร่ ฯลฯ การป้องกนัและบรรเทาปัญหา

จากดนิถล่ม การป้องกนั/แก้ไขการพงัทลายจากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คอสะพาน เป็นต้น ตลอดจนการขยาย

เครือข่าย โดยด�าเนนิงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�ารใิห้เป็นไปอย่างราบรื่น  มปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์อย่างแท้จรงิกบัเกษตรกรและ

ประเทศชาต ิทั้งนี้ส�านกังาน กปร. จะได้ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการฯ ในรปูแบบต่างๆ อาท ิการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ การจดัพมิพ์เอกสาร วารสาร จดหมายข่าว งานเผยแพร่ข้อมูลทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

ในการนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงผลการด�าเนนิงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ที่ผ่าน

มาประกอบด้วยความก้าวหน้าในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิผลการด�าเนนิงานโครงการศกึษาการป้องกนัดนิถล่ม และการด�าเนนิงานโครงการ 

ศกึษาการปรบัปรงุและขยายพนัธุห์ญ้า

แฝกโดยเมลด็ นอกจากนี้ ที่ประชมุ

ยงัได้ รายงานถงึการเตรยีมการเข้า

ร่วมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาต ิ

ครั้งที่ ๖ (ICV-6) ณ เมืองดานัง 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม โดยน�าคณะกรรมการฯ  

คณะอนกุรรมการฯ หน่วยงานที่ปฏบิตัิ

งานหญ้าแฝก และนักวิชาการที่มี

ผลงานหญ้าแฝกดีเด่นรวมทั้งสิ้น

ประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วมสมัมนา

ในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ที่ประชุมจะได้ 

รบัทราบถงึการเตรยีมการจดัประชมุ 

สมัมนาหญ้าแฝกนานาชาต ิครั้งที่ ๖ 

การจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “โครงการพัฒนาและรณรงค์

การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๖” 

ร ่ ว มกั บ ง าน  “มหกรรม เครื อข ่ า ยคนรั กษ ์ แฝก 

แห่งประเทศไทย และพิธีมอบรางวัลการประกวด 

การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิครัง้ที ่๘” โดยความร่วมมอืของส�านกังาน กปร. 

และบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ซึ่งก�าหนดจดัขึ้นระหว่าง

วนัที่ ๒๒ - ๒๔ มถินุายน ๒๕๕๗ ณ หอประชมุธ�ารง บวัศร ี

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยจะจัดพิธีเปิดงาน 

ในวนัอาทติย์ที่ ๒๒ มถินุายน ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นวนัที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานพระราชด�าริ

เกี่ยวกบัหญ้าแฝกเป็นครั้งแรกอกีด้วย
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พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตร ี พร้อมด้วย นายประสาท พาศิริ ผู้อ�านวยการส�านกัประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๒ ส�านกังาน กปร. เดินทางไปติดตามโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยจูอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลกันทรอม 

อ�าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ โดยม ีนายวศิษิฐ คูรตันเวช รองผู้ว่าราชการจงัหวดัศรสีะเกษ นายจ�ารสั สวนจนัทร์ ผู้อ�านวยการ

โครงการชลประทานศรสีะเกษ นายเกยีรตพิงษ์ เพชรศร ีผู้อ�านวยการส�านกังานก่อสร้าง ๘ กรมชลประทาน ผู้บรหิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชมุชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมต้อนรบั พร้อมทั้งรายงานผลการด�าเนนิงานด้านการขยายผล และการ

ก่อสร้างอาคารระบายน�้าฉกุเฉนิเพิ่มเตมิ

อ่างเก็บน�้าห้วยตาจู เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามแนว

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๒๙ ตาม

แผนพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในเขตกองก�าลังสุรนารี โดย 

กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็เมื่อปี ๒๕๓๘ เป็นอ่างเกบ็น�้าขนาด

กลาง มคีวามจปุระมาณ ๒๒.๒๗  ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน�้า

สนับสนนุพื้นที่เพาะปลูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นา ในเขตต�าบลกันทรอม  

ต�าบลขุนหาญ ต�าบลโนนสูง และต�าบลห้วยจันทร์ อ�าเภอขุนหาญ 

จงัหวดัศรสีะเกษ ได้ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่ ในฤดูฝน และประมาณ 

๔,๕๐๐ - ๖,๕๐๐ไร่ ในฤดแูล้ง ส่งผลให้ราษฎรมคีณุภาพชวีติดขีึ้น และ

ได้ผลผลติข้าวเพิ่มขึ้นจากเดมิประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ กโิลกรมั/ไร่ เป็นประมาณ 

๕๐๐ กโิลกรมั/ไร่ และมนี�้าส�าหรบัท�านาปรงั ได้ผลผลติเฉลี่ยระหว่าง ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ กโิลกรมั/ไร่ นอกจากนี้ โครงการดงักล่าว

ยงัช่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนในบรเิวณแนวชายแดนอกีด้วย 

ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยจู อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
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พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บรหิารจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดนิทางไปตดิตามและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานสีบูน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านขนวน และโครงการขดุลอก

หนองบ้านกดุกว้างอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการก่อสร้างสถานสีูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านขนวน พร้อม

ระบบส่งน�้าไว้เป็นโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิตามที่นายเตยีง โอดพมิพ์ ราษฎรบ้านขนวน หมู่ที่ ๓ ต�าบลกดุกว้าง 

อ�าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น ขอพระราชทานความช่วยเหลอื ตามหนงัสอืส�านกัราชเลขาธกิารที่ รล ๐๐๐๕.๓/๑๘๑๘๖ 

ลงวนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๑ ซึ่งโครงการก่อสร้างสถานสีูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านขนวนพร้อมระบบส่งน�้าด�าเนนิการโดยใช้ท่อรบั

แรงดนัยาว ๑,๐๕๐ เมตร พร้อมอาคารบ่อพกัน�้า จ�านวน ๑ แห่ง คลอง

ส่งน�้ายาว ๕๐๐ เมตร ท่อส่งน�้าสายหลกัยาว ๓,๒๐๐ เมตร ท�าให้ราษฎร 

๖ หมู่บ้าน จ�านวน ๘๖๐ ครอบครวั มนี�้าใช้ท�าการเกษตร และอปุโภค-

บรโิภคอย่างเพียงพอตลอดปี สามารถส่งน�้าสนับสนนุพื้นที่ท�าการเกษตร 

ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ ในฤดูฝน และประมาณ ๓๐๐ ไร่ ในฤดูแล้ง ตลอดจน 

เป็นแหล่งน�้าส�าหรบัเพาะพันธุ์ปลาและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ยังเป็นการ

รกัษาความชุม่ชื้นให้แก่ดนิและป่าไม้ในบรเิวณใกล้เคยีงท�าให้มคีวามอดุม

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ส�าหรับโครงการขุดลอกหนองบ้านกุดกว้างอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิอ�าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น เกดิขึ้นจากนายสาคร เจรญิสตัย์ 

ราษฎรบ้านกุดกว้าง อ�าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองบ้านกุดกว้าง เพื่อช่วยเหลือ

ราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตร ซึ่งแต่เดิมหนองกุดกว้างเป็นหนองน�้าธรรมชาติ มีต้นน�้าจากเขื่อน

จุฬาภรณ์ มีน�้าตลอดปี เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ราษฎรในพื้นที่ใช้น�้าในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ซึ่งต้องการน�้ามาก 

กรมชลประทานได้ด�าเนนิการขุดลอกหนองกุดกว้าง จ�านวน ๑๐๙ ไร่ ลึก ๓ เมตร สามารถเก็บกักน�้าได้เพิ่มขึ้นประมาณ 

๕๒๓,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท�าสนัรอบหนองกดุกว้าง และก่อสร้างท่อรบัน�้าตามความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ สามารถ

ส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่ท�าการเกษตรของราษฎรได้ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ท�าให้ราษฎรบ้านกุดกว้าง ๑๔๒ ครัวเรือน จ�านวน  

๗๘๒ คน มนี�้าใช้ท�าการเกษตร และอปุโภค-บรโิภคตลอดปี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พื้นที่จังหวัดอุดรฯ และจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
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ส�านักงาน กปร. จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้

และเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๓ 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และ 

เครอืข่ายขบัเคลื่อนการพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (พพร.) รุน่ที่ ๓ ภาคราชการ

และภาคท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ อาคารส�านกังานโครงการอนัเนื่องมา 

จากพระราชด�าริ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนติา  

รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายศานติย์ นาคสุขศรี เลขาธิการสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้บรหิารของส�านกังาน กปร. ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิด

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นโครงการฝึกอบรมที่ส�านกังาน กปร. จดัขึ้นโดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ที่มปีระสบการณ์ ม ี

ความรู้ความช�านาญในการปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริ หรือในการน้อมน�าแนวพระราชด�าริไปเผยแพร่และขยายผล 

ทั้งภาคราชการ ภาคท้องถิ่น และภาคเอกชน มีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ

พัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างกันซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการสั่งสมองค์ความรู้ของการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ตลอดจนได้พัฒนา

ความสมัพนัธ์ร่วมมอืเป็นเครอืข่ายของการพฒันาอย่างยั่งยนืตามแนวพระราชด�าร ิเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน 

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
66



กับการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริจ�านวน ๔๑ ราย และปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลจากเทศบาลต่างๆ 

ทั่วประเทศ ๒๒ ราย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อตกลงความ 

ร่วมมอืในการพฒันาองค์ความรูก้ารพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงระหว่างส�านกังาน 

กปร. และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งจะท�าให้การขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกน้อมน�าไปปฏิบัติในชุมชนเมืองอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อันเป็นการแสดง 

ให้เห็นว่าการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุก

ภาคส่วนของสงัคมอย่างแท้จรงิ

และที่ส�าคัญคือเพื่อเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ 

ด้วยความตระหนกัว่าตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงครองสริริาชสมบตันิั้น ได้

พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนาไว้มากมาย ครอบคลุมการพัฒนาทุกสาขา ทุกระดับ ทุกพื้นที่ ซึ่ง

ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่าง

น้อมน�าไปปฏบิตับิงัเกดิผลเป็นประโยชน์สขุโดยถ้วนทั่ว เฉพาะ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารทิี่ได้รบัอนมุตังิบประมาณ 

จากส�านกังาน กปร. กม็จี�านวนถงึ ๔,๔๔๗  โครงการ

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ส�านักงาน กปร.ได้รับการ

สนบัสนนุจากคณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด�าเนนิ

การจดัฝึกอบรม โดยหลกัสตูรมขีึ้นระหว่างวนัที่ ๕ มถินุายน ถงึ 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อบรมสปัดาห์ละ ๒ วนั ประกอบด้วย 

การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความรู้ การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

และการศกึษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกบัการพฒันาชมุชนอย่างยั่งยนื และเพื่อประโยชน์ในการพฒันาและสั่งสม

องค์ความรู้ จงึก�าหนดให้มกีารถ่ายทอดประสบการณ์หน้าชั้นเรยีน  การท�ารายงานกลุ่ม และการสอบวดัความรู้

เป็นเงื่อนไขในการส�าเรจ็การศกึษา  โดยมผีู้เข้ารบัการอบรมรวม ๖๓ ราย จ�าแนกเป็นผู้มปีระสบการณ์เกี่ยวข้อง
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ส�านกังาน กปร. จดัสมัมนาในหวัข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง ทางออกประเทศไทย” ขึ้น ในวนัที่ ๑๙ มถินุายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชมุ ๑๐๑ ส�านกังาน กปร. โดยม ีนายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธานเปิดการสมัมนา พร้อมบรรยาย

พเิศษเรื่อง “เศรษฐกจิพอเพยีง ทางออกประเทศไทย” จากนั้นมกีารแนะน�าโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารแิละศูนย์เรยีนรู้ 

เศรษฐกจิพอเพยีงโดย นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร.

ส�าหรบัศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงนั้น ส�านกังาน กปร. ได้เริ่มด�าเนนิงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคดัเลอืกผลงานที่

ได้รบัรางวลัจากการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครั้งที่ ๑ 

และครั้งที่ ๒ ที่มศีกัยภาพและความเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู ้มาจดั

ตั้งเป็นศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ส�านกังาน กปร. เพื่อเผยแพร่ขยายผลหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูช่มุชน สงัคม และสร้างเครอืข่ายในทกุภาคส่วน

และตลอดระยะเวลาในการด�าเนนิงานที่ผ่านมาของศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียง ส�านกังาน กปร. นั้น พบว่าแต่ละแห่งมีปัญหาและความต้องการ

มากน้อยที่แตกต่างกนั บางแห่งประสบผลส�าเรจ็ ในขณะที่บางแห่งยงัพบข้อ

จ�ากัดในหลายด้าน ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 

นอกจากนี้ ประสบการณ์ของแต่ละศูนย์ฯ กย็งัแตกต่างกนัไปตามสภาพของ 

ภมูสิงัคม หากน�ามาแลกเปลี่ยนความรู ้จะสามารถพฒันาองค์ความรูแ้ละเพิ่มศกัยภาพการบรหิารจดัการศนูย์เรยีนรูฯ้ ได้มากยิ่งขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวทางส�านกัศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (สศข.) ส�านกังาน กปร. จึงได้จัด

สมัมนาศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงส�านกังาน กปร. ปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อให้เกดิกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างศูนย์ฯ 

และสง่เสรมิทกัษะตลอดถงึเทคนคิการถา่ยทอดองค์ความรู้ และรว่มกนัระดมความคดิเหน็เพื่อก�าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหา

แนวทางการพฒันา และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างศูนย์เรยีนรู้ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารการจดัการศูนย์

เรยีนรู ้ให้สามารถขยายผลปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างเข้มแขง็และยั่งยนื อนัเป็นพลงัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง

ในสงัคมต่อไป

ส�านักงาน กปร. จัดสัมมนา

เศรษฐกิจพอเพียง ทางออกประเทศไทย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านกังาน 

กปร.) ร่วมกบัมูลนธิชิยัพฒันา กรมพฒันาที่ดนิ และ 

บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จดังาน “มหัศจรรย์ 

หญ้าแฝก” ใต้ร่มพระบารม ีโดยม ีนายอ�าพล เสนาณรงค์ 

องคมนตรี  เป ็ นประธานในพิ ธี เป ิ ด งานและ

ปาฐกถา ในหัวข้อ “ในหลวงกับการทรงงานด้าน

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน” รวมถึงการบรรยายพิเศษ

เรื่อง หญ้าแฝก : ๒๓ ปี ของการสนองพระราชด�าร ิ 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ในเวทีสัมมนาจะมีการแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็ในหวัข้อ “แนวทางการขยายผล เครอืข่าย 

ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง” โดย คณุวชัรมงคล 

เบญจนธนฉตัร์ จากบรษิทั บาธรูมดไีซน์ จ�ากดั 

คณุศรายทุธ ธรเสนา รองผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันา 

ลกูค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

การเกษตร (ธ.ก.ส.) คุณประพันธ์ ศรีสุวรรณ 

เกษตรกรต้นต�ารบัการท�าการเกษตรแบบเบาต้นทนุหนนุก�าไร จากจงัหวดัแพร่  และคณุประหยดั ชยับนิ ผู้น�าชมุชนบ้านท่าเรอื 

จงัหวดันครพนม 

การจั ดสัมมนา เศรษฐกิ จพอ เพี ยงทางออก

ประเทศไทยในครั้งนี้ จะมตีวัแทนจากกลุม่บคุคล เกษตรกร 

ชมุชน องค์กรภาครฐั และภาคธรุกจิ ที่ได้รบัการจดัตั้งเป็น 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส�านกังาน กปร. ตั้งแต่ปี 

๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จ�านวน ๕๐ ศูนย์ จ�านวนศูนย์ละ ๒ คน 

สื่อมวลชน จ�านวน ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่ส�านกังาน กปร. 

จ�านวน ๓๐ คน รวม ๑๕๐ คนเข้าร่วมสมัมนา และการนี้ 

ได้มพีธิมีอบเกยีรตบิตัรให้แก่ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

ส�านกังาน กปร. อกีด้วย

ส�านักงาน กปร. ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเรื่องการอนุรักษ์ดิน

ในงาน “มหัศจรรย์หญ้าแฝก” ใต้ร่มพระบารมี 

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายอ�าพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี นายสวุฒัน์  เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร.
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การจดังาน “มหัศจรรย์หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี∏” จดัขึ้นเพื่อเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัที่ได้

พระราชทานพระราชด�ารเิกี่ยวกบัหญ้าแฝก นบัตั้งแต่เมื่อวนัอาทติย์ที่ ๒๒ มถินุายน ๒๕๓๔ โดยส�านกังาน กปร. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารใินการขบัเคลื่อนงานด้านการพฒันาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารใินการอนรุกัษ์ดนิละน�้ามาอย่างต่อเนื่อง

และมีการขยายเครือข่ายโดยด�าเนนิงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนโครงการ

พฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารทิั้งด้านวชิาการ การขยายผล 

และการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาเป็นเวลาถึง ๒๓ ปี ในวันนี้ 

รวมถึงเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบให้สาธารณชน

ได้ประจกัษ์และสามารถน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้อย่างถูกต้องชดัเจนยิ่งขึ้น พร้อมกบัจะ

ได้มเีวทใีห้นกัวชิาการ และผู้ปฏบิตังิานด้านหญ้าแฝก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พบปะ

แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ รวมทั้งรบัทราบถงึความก้าวหน้า ปัญหาและอปุสรรค

ในการด�าเนนิงานด้านหญ้าแฝกของหน่วยงานต่างๆ เพื่อน�าไปปรบัทศิทางการพฒันาให้มี

ประสทิธภิาพสูงสดุและเกดิประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยนืต่อไป 

การจดังานในครั้งนี้จดัขึ้น ๓ วนั ตั้งแต่วนัที่  ๒๒ ถงึ ๒๔ มถินุายน ๒๕๕๗ ซึ่ง

ประกอบด้วย ๓ กจิกรรมหลกั คอื (๑) งานมหกรรมเครอืข่ายคนรกัษ์แฝกแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๒ (๒) การประชมุสมัมนาการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิครั้งที่ ๖ (๓) พธิี

มอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๘ การด�าเนนิ

การดงักล่าวเป็นความร่วมมอืของ ๔ หน่วยงานหลกั ได้แก่ มูลนธิชิยัพฒันา ส�านกังาน กปร. กรมพฒันาที่ดนิ และ  

บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 

โดย นายสวุฒัน์ เทพารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. และร่วมเปิดงานมหกรรมเครอืข่ายคนรกัษ์แฝกฯ เชงิสญัลกัษณ์ในการนี้  

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีประธานในพธิไีด้ท�าพธิเีปิดนทิรรศการ “หญ้าแฝก อุ้มน�้า โอบดิน หยั่งรากสู่วิถี

เกษตรยัง่ยนื” ทั้งนี้มผีูเ้ข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏบิตั ิ

เกี่ยวกบัหญ้าแฝก จ�านวน ๓๐๐ คน และสมาชกิชมรมคนรกัษ์แฝกจ�านวน ๗๐๐ คน
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นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(เลขาธกิาร กปร.) และ 

นายกวนิ ทงัสพุานชิ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน 

(เลขาธิการ กกพ.) เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ชมุชนตามแนวพระราชด�าร ิส�าหรบับคุลากรของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

กจิการพลงังาน จ�านวน ๘๐ คน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเตรยีมความพร้อม

ในการพัฒนาชุมชนซึ่งประยุกต์หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ 

ณ อาคารส�านกังานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เปิดอบรมหลักสูตร กกพ.

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย

คณะผู้บรหิาร เข้าร่วมพธิรีดน�้าขอพรเพื่อแสดงมทุติาจติ เนื่องในวนั

สงกรานต์ ประจ�าปี ๒๕๕๗ แด่นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี

ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คุณหญิงปานจิตต์ 

วัฒนายากร และนายจริย ์  

ตุลยานนท์ พร ้อมนี้มีอดีต

เลขาธิการ กปร. และอดีต 

ผู้บรหิาร ส�านกังาน กปร. เข้า

ร่วมงานหลายท่าน

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

 เข้าร่วมพิธีรดน�้าขอพรเพื่อแสดงมุฑิตาจิต

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๑



นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนรูง้านสบืสานพระราชด�าร”ิ 

(RDPB Camp) รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ศกึษาการพฒันาภูพานอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัสกลนคร ซึ่งจดัขึ้น

ระหว่างวนัที่ ๑๖ - ๑๘ มถินุายน ๒๕๕๗ โดยความร่วมมอื

ระหว่างส�านกังาน กปร. และศูนย์ศกึษาการพฒันาภูพานฯ 

มีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื จ�านวน ๒๖ ทมี รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ คน เข้าร่วม

กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจากทุกภูมิภาค

ของประเทศ ได้เข้ามาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในสถานที่จรงิ ที่ได้ด�าเนนิการพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว 

ตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ในลักษณะพิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญ

ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปใน

อนาคต

โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ” (RDPB Camp) รุ่นที่ ๔ ประจ�าปี ๒๕๕๗ ส�านกังาน กปร. ได้

ร่วมกบัศูนย์ศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารทิั้ง ๖ แห่ง และศูนย์สาขาอกี ๒ แห่ง คอื โครงการพฒันาพื้นที่ 

ลุ่มน�้าปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิจงัหวดัศรสีะเกษ จดัโครงการค่ายเยาวชนรูง้านสบืสานพระราชด�าร ิรุน่ที่ ๔ จ�านวน๘ ครั้ง ใน ๘ พื้นที่ เพื่อกระจาย

องค์ความรู้ที่มอียู่ทั่วทกุภูมภิาคให้กบัเยาวชนได้ร่วมเรยีนรู้ และน�าความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อไป 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ส�านักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 

(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑
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เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีจากการบรรยายพิเศษเกี่ยวเนื่องกับการทรงงาน พระราชด�าร ิ

ด้านการพฒันา และบทบาทของ “ส�านกังาน กปร.กบัการสนองพระราชด�าร”ิ โดย นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. และการ 

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาด้านชลประทานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” พร้อมชมโมเดลการบริหาร

จดัการของศูนย์ศกึษาการพฒันาภูพานฯ  จากนายสรุชาต ิมาลาศร ี 

ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ส�าหรบัภาคปฏบิตั ิเยาวชน

จะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งจากต้นแบบการพัฒนาตามแนว

พระราชด�าริภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ และบ้านเกษตรกรที่น้อมน�า

แนวพระราชด�ารไิปประยกุต์ใช้ อาท ิการเรยีนรูข้ั้นตอนการเพาะเลี้ยง

ปลาน�้าจดื การเรยีนรู ้๓ ด�ามหศัจรรย์ ต้นแบบงานพฒันาเพื่อความ

ยั่งยืนจากไก่ด�าภูพาน สุกรด�าภูพาน โคเนื้อภูพาน การเรียนรู้การ

พฒันาที่ดนิครบวงจร และปุย๋สั่งตดั การเรยีนรูก้ารแปรรปูผลติภณัฑ์

จากพชื เพื่อท�าวุน้เส้น การใช้พชืสมนุไพร เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

อาท ิการท�าแชมพสูมนุไพร การท�าน�้ายาอเนกประสงค์ การท�าลกูประคบ การเลี้ยงไหมครบวงจร และการทอผ้าในรปูแบบต่างๆ 

นอกจากนี้ เยาวชนจะได้ร่วมเรยีนรู้จากเกษตรกรตวัจรงิที่ได้น�าแนวพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัไปปรบัใช้จนกระทั่งมชีวีติที่ดขีึ้นจากเกษตรกรใน

หลากหลายกลุม่อาชพี ซึ่งนอกจากจะได้เรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัจิรงิแล้ว เยาวชน 

ทกุคนจะได้ร่วมกนัท�ากจิกรรม “เยาวชนอาสา สร้างงานเพือ่ในหลวง” ซึ่งเป็นการ

น้อมน�าแนวพระราชด�ารกิารฟื้นฟูป่าเพื่ออนรุกัษ์ดนิและน�้ามาปฏบิตัจิรงิภายใน

ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิโดยจะร่วมกนัสร้างฝาย

ชะลอความชุม่ชื้นและการปลกูต้นไม้ เพื่อสร้างกจิกรรมเชงิสญัลกัษณ์ของ RDPB 

Camp รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เพื่อการสบืสานพระราชด�ารใิห้ยั่งยนืตลอดไป

นอกจากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชนน�าเสนอความคิดในการสร้างผลงานในการสบืสานพระราชด�าริตามความถนดัและ

เหมาะสมในฐานะเยาวชนในโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ” เพื่อชงิทนุการด�าเนนิโครงการ เพื่อน�าไปต่อยอดสร้าง

ประโยชน์และเพิ่มองค์ความรู้จากโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารใิห้กบัสถาบนัการศกึษาและชมุชนต่อไป

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในเรื่องของการ 

บริหารจัดการน�้าแก่กลุ่มผู้ใช้น�้า ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็น การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างแหล่งน�้า และ

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน�้า ตลอดจนเกิดเป็นตัวแบบความส�าเร็จที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 และต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้าง

ความยั่งยนืแก่ผู้ใช้น�้าในพื้นที่ต่างๆ โดยม ีนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. เป็นประธานเปิดการประชมุและ

บรรยายพเิศษ ดงันี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในลักษณะการพัฒนาเชิงบูรณาการ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗    

ณ ห้องประชมุเมอืงคนด ี ชั้น ๕ ศาลากลาง

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชมุทวารวด ีชั้น ๔ ศาลากลางจงัหวดัปราจนีบรุี

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗  

ณ ห้องประชมุ ๑ ศาลากลางจงัหวดัสระบรุี

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
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แบบสอบถามความคิดเห็น
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗

	 มาก		 ค่อนข้างมาก		 ปานกลาง		 ค่อนข้างน้อย		 น้อย

(๑) พระราชกรณยีกจิ

(๒) บทความพเิศษ

(๓) ประโยชน์สขุสู่ปวงประชา

(๔) แนะน�าโครงการ

(๕) เศรษฐกจิพอเพยีง

(๖) องค์ความรู้/สาระน่ารู้/เล่าสู่กนัฟัง

(๗) ความเคลื่อนไหว

๑. ความคิดเห็นในคอลัมน์ต่าง ๆ

๒. คอลัมน์ที่ท่านชอบที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
 ๑.   พระราชกรณยีกจิ    ๔. แนะน�าโครงการ      ๗.  ความเคลื่อนไหว
 ๒.   บทความพเิศษ     ๕. เศรษฐกจิพอเพยีง

 ๓.   ประโยชน์สขุสู่ปวงประชา   ๖. องค์ความรู้/สาระน่ารู้

๓. ท่านได้น�าวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ๑.   เพิ่มความรู้      ๔.  ใช้เป็นข้อมูลอ้างองิ (อภปิราย/รายงาน/การเรยีนการสอน ฯลฯ)
 ๒.  ใช้ในการพฒันาอาชพี   ๕.  อื่น ๆ (ระบ)ุ .................................................................................. 
 ๓.  ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ ......................................................................................................................

๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ชื่อ-สกลุ ..............................................................................         ต�าแหน่ง ............................................................................
หน่วยงาน ...........................................................................         โทรศพัท์ ............................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคณุที่กรณุาให้ข้อคดิเหน็ต่อวารสารอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิความเหน็ของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุวารสารฯ ให้ดยีิ่งขึ้น  

กรุณาส่งคืนมาที่  ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
    ตามที่อยู่ด้านหลัง หรือ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒

    หากตอบรับกลับไป ๑๐ ท่านแรก ส�านกังาน กปร. มีของที่ระลึกมอบให้
    สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rdpb.go.th มุมวารสาร

คอลัมน์
ความพึงพอใจ/ได้รับประโยชน์



(พื้นที่ส่วนนี้ส�าหรับโฆษณา)

ใบอนญุาตเลขที่ ปณ.(น)/3981 ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนกึตราไปรษณียากร

ส�านกังาน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๒

บริการธุรกิจตอบรับ



คณะอ�ำนวยกำร

เลขาธิการ กปร. (นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์)
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์)
รองเลขาธิการ กปร. (ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสุวรรณา พาศิริ)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายดนุชา สินธวานนท์)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นายลลิต ถนอมสิงห์)
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
ผู้อ�านวยการส�านักติดตามและประเมินผล
ผู้อ�านวยการส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

คณะบรรณำธิกำร

นายอนันต์   ทองประชุม   หัวหน้าคณะบรรณาธิการ
นายตรีวิทย์   วินิชส�าเภาทิพย ์ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔/๑
นางกมลินี   สุขศรีวงศ์   ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นายหทัย   วสุนันท์    ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑/๑
นางสุพร   ตรีนรินทร์    ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ
นางศศิพร    ปาณิกบุตร    ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
นายภัททะพงศ์   เทียนศรี   ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
นายศุภรัชต์   อินทราวุธ   ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓/๒
นางสาวศีต์กร   ตันก�าแหง   ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร
นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค   ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
นายปริญญวัฒน์   วัชรอาภากร   ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒/๒
นายวัชระ   หัศภาค   ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวมานิกา   ณ กาฬสินธุ์   ส�านักติดตามและประเมินผล
นางเบญจรัตน์    อัครพลวงศ์   ส�านักประชาสัมพันธ์
นางสาวมทิรา   ภัคทิพวดี   ส�านักประชาสัมพันธ์  
เจ้าหน้าที่ส�านักประชาสัมพันธ์

ภำพประกอบ

นายวิโรจน์   เทียมเมือง  ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
นายวิชาญ   ธีระสืบสกุล  ส�านักงานเลขาธิการ
นายทวีศักดิ์   แป้นคุ้มญาติ   ส�านักประชาสัมพันธ์
นายพิสิทธิ์   วิเชียรทศพร   ส�านักประชาสัมพันธ์
นายพลวรรธน์   สายะเสวี    ส�านักประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ ISSN 1685-8234

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 
 พระบรมวงศ์
๒. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  
 และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ  
 การพฒันาประเทศและการพฒันาช่วยเหลอืประชาชน
๓. เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวพระราชด�าริ
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให ้แก ่ 
 ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน  
 ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้องและกว้างขวางยิง่ขึน้

ด�ำเนินกำรโดย

 กลุ่มสื่อสารองค์กร ส�านักประชาสัมพันธ์
 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศพัท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
htttp://www.rdpb.go.th

โปรดทรำบ

- บทความและข้อเขยีนต่างๆ ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่
ความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านักงาน กปร.)
- หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

(วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย)

ข้อความตอนหนึ่งจาก พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ซึ่งวันนี้ได้ประจักษ์แล้วถึงสิ่งซึ่งทรงตามรอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จย่า จากการทรงงานที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

ต่าง ๆ โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร ผู้ล�าบากยากไร้ ให้พออยู่พอกินโดยทั่วหน้ากัน 

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับนี้ จึงขอประมวลพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งที่ทรง

สืบสานทรงงานแทนพระองค์ และที่มีพระราชด�าริทรงริเริ่มโครงการ ทรงติดตามความก้าวหน้า 

สม�่าเสมอ และพระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติม ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับยุคโลกาภิวัตน์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนวัตกรรมต่างๆ แต่แนวพระราชด�าริยังทรงเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเสมอ อาทิ

ทฤษฎใีหม่...ทีเ่ขาวง คอืจดุเริม่ต้นของการเดนิทางทีเ่รยีกว่า ถนนดสิโก้ และเป็นทีม่าของการ 

หาน�า้ให้ราษฎร จนเกดิทฤษฎใีหม่เตม็ขัน้ ทีม่ตีวัอย่างความส�าเรจ็ให้เหน็จรงิ  ตวัอย่างในต่างแดนยงัมี 

“สานสมัพนัธ์สองแผ่นดนิ ณ ศนูย์พฒันาและบรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้ (หลกั ๒๒) 

สปป.ลาว” ซึง่ปีนีเ้ป็นปีที ่๒๐ ด�าเนนิงานมาจนมผีลส�าเรจ็เกดิขึน้แล้ว ก่อเกดิความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้น

ของบ้านพี่เมืองน้อง

ตามรอย...สมเด็จย่า ใน “วิถีครู วิถีผู้สร้าง” ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ครู ตชด. สู่รางวัลครู 

เจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พบกับ “ครูไสว” ผู้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  และโครงการที่บูรณาการ

จากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ ทีเ่น้นการน้อมน�าแนวปรชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพียง สู่กลุ่มเด็กนักเรียน และเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงและขยายผลถึงครอบครัว จนเกิด  

“โครงการพัฒนาและผลิตอาหารในโรงเรียน ตชด.” 

ย้อนรอยความทรงจ�าของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เล่าเรื่องราวแสดงความเป็นปึกแผ่นของสยาม

ประเทศในอดีต และให้ข้อคิดลึกซึ้งกินใจว่าวันนี้ ...ความจงรักภักดี แท้จริงนี้เอง คือความรักชาติ   

แล้วจะทราบว่า ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนคืออะไร หาค�าตอบได้ใน ความรู้ต้นแบบของเกษตร 

ผสมผสาน ณ ปลวกแดง จังหวัดระยอง  ขอแนะน�าโครงการใหม่ ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายขยายกลุ่ม 

ท�านา โรงสีข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงสีด้วยพระองค์เอง...

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขอถวาย

พระพรชัยมงคล “ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

กองบรรณาธิการ

“...เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม 

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ...”



โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนสมถวิลจินตมัย จังหวัดเชียงรำย
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