


บทบรรณาธิการ
 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง ต้ังแตป ๒๕๔๕ บัดนี้ไดกาวเขาสูปที่ ๘ คณะบรรณาธิการ

ไดพยายามปรับปรุง ทั้งในสวนเนื้อหาและระยะเวลาในการจัดพิมพใหแลวเสร็จทันตามกำหนดเวลา และเปาหมายที่กำหนดไว 

แตปจจัยหลายๆ ปจจัย ทำใหการผลิตวารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำริที่ผานมานั้น มีความลาชา ทั้งนี้คณะบรรณาธิการ

ตองกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย คณะบรรณาธิการไดพยายามหาแนวทางในการแกไข และเรงดำเนินการอยางเต็มที่  

โดยในการนำเสนอเร่ืองราวตางๆ ในวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเนนความรูและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก

แนวพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกระจายอยูทั่วประเทศกวา ๔,๐๐๐ โครงการ โดยคณะบรรณาธิการ

ตองการที่จะใหมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกดานที่มีความถูกตองสมบูรณพรอมกับนำเสนอเร่ืองราวที่เปนประโยชนและมี

คุณคาสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมุงมั่นที่จะทุมเทพระราชทานความชวยเหลือใหแกราษฎรไดมีความเปน

อยูที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อสรางประโยชนสุขใหกับพสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคบนผืนแผนดินไทยใหมี

ความอุดมสมบูรณและยั่งยืนตลอดไป 

 ดังนั้นในปนี้ (๒๕๕๓) คณะบรรณาธิการไดรวบรวมเรื่องราวเน้ือหาที่จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนมานำเสนอ

ในวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริใหครบถวน โดยฉบับนี้จะเปนการนำเสนอในกรอบความคิดของ “คลายทุกขได
ดวยพระบารมี” โดยไดนำผลสำเร็จจากการขยายผลตามแนวพระราชดำริไปสูประเทศเลโซโท ซึ่งสามารถติดตามอานได

ในคอลัมนบทความพิเศษเรื่อง “๕ คำถาม..ท่ี..เลโซโท” และท่ีขาดไมไดคือ แนะนำโครงการซ่ึงเปนโครงการลาสุดที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดำริใหกอสรางอางเก็บน้ำหวยโสมง เพื่อชวยเหลือราษฎรชาวจังหวัด

ปราจีนบุรีโดยไดเริ่มดำเนินการอยางจริงจังในปนี้ ในแนะนำโครงการ “ขับไลความแหงแลง...ท่ีหวยโสมง” แมกระทั่งผลสำเร็จ

ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริภูพยัคฆ เรื่องราวความสุขของราษฎรในคอลัมน

ประชาหนาใสเรื่อง “สถานีแหงความสุขและรอยยิ้มที่ภูพยัคฆ” และ “๑๙ ผลสำเร็จจากภูพาน” ที่จะถายทอดองคความรู

จากศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร มาใหไดรับทราบโดยทั่วกันวาในวันนี้ภูพานมีทางออกมากมายใหกับ

ราษฎรไดเรียนรู และนำไปประยุกตใชในชีวิตใหมีความม่ันคงยิ่งขึ้น ทั้งหมดท้ังมวลลวนมาจากการมุงมั่นทำหนาที่ในการ

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อสนองพระราชดำริและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยมีสำนักงาน กปร. ทำหนาท่ี

เปนหนวยงานกลางในการประสานงานซึ่งมีจุดกำเนิดอยางไรนั้นติดตามไดจากคอลัมนในความทรงจำของ อาจารยเสนาะ 
อูนากูล และยังมีเร่ืองราวดีๆ อีกมากมาย ทุกทานจะไดรับความรูอยางเต็มเปยมจากทุกคอลัมนในวารสารฯ ฉบับนี้   

 สำหรับวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับท่ี ๒ น้ันจะเปนการเผยแพรผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีอยางไรบางและใครหรือหนวยงานไหนบางท่ีไดนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จอันเปน 

การสะทอนถึงพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอยางสมบูรณ 



 “...อันน้ีก็เปนสิ่งที่สำคัญมาก เพราะวาถาเขาจำไดวาน่ีคือผูพิพากษาท่ีตอง
รักษาความยุติธรรมของประเทศ พวกที่หวังพึ่งความยุติธรรมของทาน ก็จะตอง
เห็นความยุติธรรมความศักด์ิสิทธิ์ของศาล. คือหมายความวา มีความหวังวา   
ในประเทศมคีวามยตุธิรรม ในประเทศมผีูทีร่กัษาความยุตธิรรม. ฉะนัน้ ทานจะตอง
รกัษาความยตุธิรรมนีท้กุเมือ่ ในหนาทีแ่ละนอกหนาทีจ่นกระทัง่ชวีติจะหาไม เพราะวา
คนเขานับถือศาล ซึ่งเปนของที่ดีของประเทศ ที่เมืองไทยมีศาล แลวคนหวังใน
ความยุติธรรม. ถาเขารูวามีความยุติธรรมในประเทศ จะเปนคนดีหรือวาคนไมด ี
แตเขาจะตองรูวามคีวามหวังกนั หวงัในประเทศวามคีวามยตุธิรรม. ฉะนัน้ ทานตอง
เปนผูรกัษาความยตุธิรรม ทำหนาที ่ เปนของดทีกุเมือ่ ประเทศชาตกิจ็ะมคีวามหวงั 
ที่จะมีความเรียบรอย. แมจะโจรผูรายก็หวังความยุติธรรม. ผูที่มีจิตใจที่ไมทำอะไร  
ทีเ่รยีบรอยทีด่ ีเขากจ็ะทำดขีึน้ ดีกวาที่จะไมมีเครื่องหมายของความยุติธรรม ...” 

พระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นำผูพิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 
เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ณ หองประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
วันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



ÃÙŒ¨Ñ¡ªØÁª¹ºŒÒ¹¢ÒÁ 
 บานขาม เปนชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล

บานขาม อำเภอจตัรุสั ซึง่ต้ังอยูหางจากจังหวัดชยัภมู ิประมาณ 

๔๖ กิโลเมตร เปนหมูบาน ขนาดใหญมีจำนวนครัวเรือน 

๒๗๙ ครอบครัว จำนวนประชากร ๑,๑๕๒ คน เปนชาย 

๕๖๗ คน หญิง ๕๘๕ คน บานขามเปนชุมชนที่มีความเปน

มายาวนานมากกวารอยป ต้ังแตป ๒๓๘๑ และกอตั้งหมูบาน

อยางเปนทางการ เม่ือป ๒๔๕๐ ชาวบานสวนใหญ อพยพ

มาจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอ

บำเหนจ็ณรงค จงัหวดัชยัภมู ิสาเหตทุีม่าตัง้บานเรอืนอยูบานขาม 

เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ และที่ตั้งชื่อวา “บานขาม” 

มีที่มาที่เลาสืบทอดตอกันเปน สองกระแส กระแสท่ีหนึ่ง 

บริเวณทีต่ัง้หมูบานมตีนมะขามขึน้อยูเปนจำนวนมาก สวนอกี

กระแสหนึ่ง กลาววาในการกอตั้งชุมชนบานขามผูนำที่เปน  

 านขาม : บนเสนทาง
งานพัฒนาสูชุมชนพอเพียง

อนุสรณ ไชยพาน* 

*ผูประสานงานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช), คณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวด ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทประชาชน และชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูปกครองหมูบานมบีคุลกิภาพทีน่าเกรงขาม จึงเรยีกชือ่หมูบาน

ตามลักษณะของผูนำ 

 ชาวบานสวนใหญ ในชุมชนบานขาม ประกอบอาชีพ ทำไร

ขาวโพด ทำนา ปลกูพรกิ โดยอาศยันำ้ฝนจากธรรมชาตแิละเขือ่น

ลำคนัฉ ูมรีายไดหลกัเปนรายป ในชวงฤดแูลงสวนใหญจะออกไป

ทำงานรบัจางทัว่ไปในอำเภอและพ้ืนทีใ่กลเคยีง ในดานความสมัพนัธ

ของคนในชุมชนเปนระบบเครอืญาต ิมคีวามรกั ความสามคัค ีอยูกนั

อยางพีอ่ยางนอง และใหความเคารพนับถอืผูอาวโุส มวีดัเปนศนูยรวม

จติใจของชาวบาน ทางดานการเมอืงการปกครอง มผีูใหญบาน และ

คณะกรรมการหมูบานเปนแกนนำสำคัญในชุมชน นับตั้งแต

อดีตจนถงึปจจบุนั มผีูนำหมูบาน จำนวน ๑๔ คน โดยมผีูใหญ

บานคนปจจบุนั คือ นายประจวบ แตงทรพัย ซึง่เปนผูนำทีช่าวบาน

ใหความเคารพ เชือ่มัน่ ศรทัธา และที่สำคัญที่สุดคือ เปนผูนำใน

การสรางและพฒันาชมุชนเขมแขง็ จนเปนทีรู่จกักนัในแวดวงงาน

พฒันาของชมุชนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง แหลงเรยีนรู 

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

 ในภาวะปจจุบัน แนวทางการพัฒนาชุมชนที่สอดคลองกับ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแนวทางหนึง่คอื การพัฒนา
สูความเปนชุมชนเขมแข็งที่ชุมชนสามารถมีการบริหารจัดการ
และพึ่งตนเองได พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ใน
กระแสโลกาภิวัตนไดอยางเทาทัน บานขามเปนตัวอยางชุมชน
เลก็ๆ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีส่ะทอนใหเหน็พลงัของ
ชุมชนในการลุกข้ึนมาจัดการปญหาในชุมชนตนเอง ตลอดจน
การกอเกดิกิจกรรมงานพัฒนาตางๆ ขบวนการพัฒนาองคกร
ชมุชน ที่ไดสะสมประสบการณการทำงานพัฒนา ในการแกปญหา
ภายในชุมชน จนสามารถประสบความสำเร็จ บนพ้ืนฐาน 
การพ่ึงตนเองของชุมชน มาจนถึงปจจุบัน 
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พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
พระราชกรณียกิจ 
ระหวางเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๓ 
 
บทความพิเศษ ฉันทนา สุวรรณธาดา  
๕ คำถาม...ที่...เลโซโท 
 
แนะนำโครงการ วนิดา สราธิคุณ 

ขับไลความแหงแลง... ที่หวยโสมง 
 
ในความทรงจำ เสนาะ อูนากุล 

คณะกรรมการพเิศษ  
เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ(กปร.) 
 
ทองเท่ียวเชิงพัฒนา ณัฐวุฒิ จินารัตน 

ปาดงนาทาม... ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต พัฒนาอยางย่ังยืน 
 
ประชาหนาใส วิทยา ไพศาลศักดิ์ 

สถานีแหงความสุขและรอยย้ิมที่ภูพยัคฆ 

๑ 
๔ 

๒๐ 

๓๒ 

๓๖ 

๔๒ 

๕๐ 

ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๓ 

ช

ป

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

á¹Ð¹Óâ¤Ã§¡ÒÃ

บไลความแหงแลง…
ที่หวยโสมง

บไ
วนิดา สราธิคุณ*
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 จงัหวดัปราจีนบรุเีปนอกีพืน้ทีห่นึง่ซึง่ประสบกับปญหา
อุทกภัยและปญหาภัยแลง ที่สรางความเสียหายใหกับราษฎร
และพื้นที่การเกษตรมาโดยตลอด โดยปญหาอุทกภัยมีสาเหตุ
จากปริมาณน้ำหลากในลุมน้ำปราจีนบุรีและลุมน้ำสาขา  
รวมถึงลุมน้ำหวยโสมง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่อำเภอนาดี และ
อำเภอกบนิทรบรุ ีดังเชนอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป ๒๕๔๗ และป 
๒๕๔๙ ซึ่งมีหมูบานกวา ๓๐๐ หมูบาน ไดรับความเสียหาย 
 สำหรับปญหาภยัแลงนัน้ เปนอีกปญหาหน่ึงทีส่ราง

ความเสยีหายแกพืน้ทีเ่กษตรในบรเิวณดานทายน้ำหวยโสมง 

ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทรบุรี ซึ่งสวนใหญ

จะทำการเกษตรไดเฉพาะในชวงฤดูฝนเทาน้ัน สวนชวง

ฤดูแลงหรือเม่ือฝนท้ิงชวงจะไมสามารถทำการเกษตรได 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบถึงปญหา

ความทุกขรอนของราษฎรในพื้นที่ดังกลาว ไดมีพระราชดำริ

เร่ือง การพัฒนาตนน้ำปราจีนบุรี เม่ือป ๒๕๒๑ ดวยการ

ใหมีการพิจารณาสรางเขื่อนเก็บกักน้ำขึ้น จำนวน ๓ เข่ือน 

ไดแก เขื่อนหวยพระปรง เขื่อนหวยยาง และเขื่อนหวยโสมง 

เพื่อจัดหาน้ำใหราษฎรใชทำการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝน

และฤดูแลง รวมถึงเพื่อการอุปโภคบริโภคไดตลอดท้ังป  

 กรมชลประทานไดดำเนินการสนองพระราชดำริ 

โดยการกอสรางเขื่อนหวยยาง อำเภอตาพระยา จังหวัด

สระแกว แลวเสร็จเมื่อป ๒๕๓๖ สามารถเก็บกักน้ำได 

๖๐ ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่การเกษตรไดรับประโยชน 

จำนวน ๔๐,๐๐๐ ไร สวนเขือ่นหวยพระปรง อำเภอวัฒนานคร 

เขื่อนหวยพระปรง สรางเสร็จในป ๒๕๔๔

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง สำนักงาน กปร.
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ผลสำเร็จจากภูพาน
วรกานต จุฑานนท*

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กปร.

¼ÅÊÓàÃç¨μÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ไดดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย และสาธิตอยางตอเนื่อง
จวบจนปจจุบันเปนเวลาเกือบ ๓ ทศวรรษ และมีผลการศึกษา
ทดลองกวา ๒๐๐ เรือ่ง มผีลสำเรจ็จากการศกึษา ทดลอง วจิยั 
ที่มีความโดดเดน ๑๙ เรื่อง ซึ่งสามารถนำไปขยายผลเปน
แนวทางในการดำเนนิชีวติและการประกอบอาชีพของเกษตรกรได 
นอกจากนีย้ังเปนการสะทอนใหเห็นถึงสวนหน่ึงของการพัฒนา
จากอดีตจนถงึปจจบุนัที่ไดมกีารสัง่สม องคความรูและทฤษฎี
การพฒันาตามแนวพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
ในลักษณะ “สรางน้ำ เพิ่มปา พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” ดังนี้ 
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ารบูรณปฏิสังขรณ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง

สุทัศน โพธิศิริกุล*

*เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศ สำนักงาน กปร.

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ
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 เนือ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงสนพระราชหฤทัยและไดทรงดำเนินกจิการ
อนัหลากหลายเพือ่แกไขปญหาความยากจนของพสกนกิรของพระองค โดยไดทรงเดนิทาง
เยี่ยมเยียนและชวยเหลือราษฏรในถิ่นทุรกันดารดวยพระองคเอง และทรงเขาพระทัยถึง
ปญหาที่แทจริงของประชาชนในชนบทหางไกลอยางลกึซึง้ ทำใหทรงแกปญหาความยากจน
ไดตรงจดุ จงึเปนการสมควรท่ีทางรัฐบาลจะจัดระบบการทำงานท่ีทำหนาที่เปนองคกรกลาง
รับผิดชอบตอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไดทั้งหมด จึงเห็นสมควรที่จะจัดต้ัง 
กปร. ขึ้น เพื่อทำงานควบคูไป 

ณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

*คัดลอกจากบทความในหนังสือ “อัตชีวปะวัติและงานของ เสนาะ อูนากุล”

่

 การที่ผม (เสนาะ อูนากูล) มีโอกาสไดรวมงานกับ กปร. นั้น โดยสวนตัวแลว 

ผมถือวาเปนเกียรติอันสูงสุดและนับวาเปนบุญของผมท่ีมีโอกาสไดทำงานรับใช

สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ 

ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó
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 ปาดงนาทาม เปนปาอยูบริเวณทิศเหนือของอุทยานแหงชาติผาแตมมีพื้นที่ติดตอกัน ๓ อำเภอ คืออำเภอโขงเจียม 
อำเภอศรเีมอืงใหม และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวดัอบุลราชธาน ีบรเิวณดานทศิตะวนัออกของพืน้ทีต่ดิกบัแมนำ้โขงทีเ่ปนแนวชายแดน
ไทย – สปป. ลาว มีพื้นที่ประมาณ ๘๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๕,๐๐๐ ไรในป ๒๕๓๔ ไดรับการประกาศให
เปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติผาแตม เม่ือวันที ่๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฏรบานโหงนขาม และบานดงนา ตำบลหนามแทง อำเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี พระองค
ไดพระราชทานพระราชดำริกับผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี แมทัพภาคที่ ๒ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหการชวยเหลือ
ราษฏรในเรื่องสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และโภชนาการ 

ณัฐวุฒ ิจินารัตน*

*นักวิชาการปาไม ระดับชำนาญการ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช

าดงนาทาม…
ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

พัฒนาอยางยั่งยืน
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ถานีแหงความสุขและ
รอยย้ิมท่ีภูพยัคฆ

วิทยา ไพศาลศักดิ์*

»ÃÐªÒË¹ŒÒãÊ
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ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำร ิ วรกานต จุฑานนท 

๑๙ ผลสำเร็จจากภูพาน 
 
สาระนารู สุทัศน โพธิศิริกุล 

การบูรณปฏิสังขรณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ 
พระบรมมหาราชวัง 
 
เศรษฐกิจพอเพียง อนุสรณ ไชยพาน 

บานขาม : บนเสนทางงานพัฒนาสูชุมชนพอเพียง 
 
ขาวความเคลื่อนไหว  
 

๕๖ 

๖๒ 

๖๖ 

๗๓ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ

 ระหวางวันที ่๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ สมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงติดตามความกาวหนาของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเพชบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยมี  
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายโกวิทย 
เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. และเจาหนาที่จากหนวยงาน
ที่เก่ียวของเฝาฯ รับเสด็จ มีรายละเอียดดังนี้ 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงติดตาม

ความกาวหนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ แหง ประกอบดวย  

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก (สาขา

โรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบานหวยโสก) บานโปงลกึ 

อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๕ ไร 

เปดทำการสอนตั้งแตชั้นกอนวัยเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 

๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๗๗ คน เปนเด็กกอนวัยเรียน ๕๒ 

คน ระดับประถมศึกษา ๑๒๕ คน เปนชาย ๑๐๐ คน หญงิ 
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¤Ó¶ÒÁ...·Õè...àÅâ«â·
ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา*

 ดวยความท่ีคุนเคยกับการเรียนการสอน การทำความเขาใจและการสรางความเขาใจ 

วนเวียนอยูกบัคำถาม “อะไร” “ทำไม” “ที่ไหน” “เมือ่ไหร” และ “อยางไร” มาเกอืบตลอดชวีติ 

ดงันัน้เมือ่ไดรบัมอบหมายใหไปพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืนรวมกบัผูเชีย่วชาญไทยอกี ๒ ทาน ณ. 

ราชอาณาจกัรเลโซโท ดนิแดนทางตอนใตของทวปีแอฟรกิา ในโครงการ Sustainable Agriculture 
Development Project : Technical Cooperation between the Kingdom of Lesotho 
and the Kingdom of Thailand ดำเนนิการโดย สำนกังานความรวมมอื เพือ่การพัฒนาระหวาง

ประเทศ (สพร. หรือ TICA) กระทรวงการตางประเทศ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) คำถาม ๔-๕ 

คำถามนั้นจึงเรียงรายกันกลับมาทักทายใหทบทวนเหตุการณที่ผาน ที่เปนอยู และที่ควรจะ

เปนในชวงของการปฏิบัติงานตลอด ๓ ป เศษ ที่ผานมา 

สภาพเดิม : ตนไมใหญ
มีนอยมากแมจะเปน
บริเวณที่พักอาศัย 

*อาจารยประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ

 ระหวางวนัที ่๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ สมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงติดตามความกาวหนาของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเพชบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยมี  
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายโกวิทย 
เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. และเจาหนาท่ีจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเฝาฯ รับเสด็จ มีรายละเอียดดังนี้ 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงติดตาม

ความกาวหนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นท่ี

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ แหง ประกอบดวย  

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก (สาขา

โรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบานหวยโสก) บานโปงลกึ 

อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๕ ไร 

เปดทำการสอนตั้งแตชั้นกอนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 

๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๗๗ คน เปนเด็กกอนวัยเรียน ๕๒ 

คน ระดับประถมศึกษา ๑๒๕ คน เปนชาย ๑๐๐ คน หญงิ 
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๗๗ คน มีครตูำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย บุคคลภายนอก

ทำหนาที่ครูชวยสอน จำนวน ๒ คน 

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบานหวยโสก 

อำเภอแกงกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี เร่ิมกอสรางเมือ่ป ๒๕๒๗ 

ดวยความรวมมือรวมใจของราษฎร และจัดต้ังเปนโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนต้ังแตป ๒๕๒๘ ปจจบุนัจดัใหมกีารศกึษา

ขัน้พืน้ฐานตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิตัง้แตระดบัชัน้

เด็กกอนวยัเรียน ถงึชัน้ประถมศกึษาปที ่๖ มนีกัเรยีน ๒๒๓ คน 

แยกเปนเด็กกอนวยัเรยีน ๔๙ คน ประถมศกึษาปที ่๑ - ๖ จำนวน 

๑๗๔ คน เปนชาย ๑๐๙ คน หญงิ ๑๑๔ คน คร ูตชด. ๙ นาย 

ผูดแูลเดก็เลก็ ๒ คน ในการนีไ้ดพระราชทานพระราชดำริกบัตำรวจ

ตระเวนชายแดน และคณะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สรุปความวา  

 ๑) ควรพจิารณาจดัการและปรบัปรงุพืน้ท่ีพรอมระบบนำ้ 
เพ่ือใชในการเพาะปลูกเพิ่มเติม นักเรียนจะไดมีพืชผักเพียงพอ
ตอการประกอบอาหารกลางวัน 

 ๒) ในชวงฤดูฝนทางโรงเรียนจะปลูกพืชไมไดเนื่องจาก
น้ำทวมขัง ควรพิจารณาแกไขปญหาน้ำทวมขังบริเวณแปลง
ที่ใชในการเพาะปลูก เพื่อใหน้ำระบายไดสะดวก 
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 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและ
ติดตามความกาวหนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน ๔ แหง ประกอบดวย 

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ ตำบล

หาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดตั้งเมื่อป 

๒๕๒๙ ปจจุบนัมนีกัเรยีนรวมทัง้สิน้ ๖๕ คน เปนนกัเรยีนกอน

ประถมศึกษา จำนวน ๑๕ คน ระดบัประถมศกึษา ๕๐ คน ครู

ตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ผูดูแลเด็กเล็ก ๒ คน และ

ภมูปิญญาทองถิน่ ๒ คน ในการนี ้ไดพระราชทานพระราชดำริกบั

ตำรวจตระเวนชายแดน และคณะเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ สรุปความวา 

 ๑) ควรสอนใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการดูแล
อุปกรณไฟฟา เชน สายไฟเครื่องคอมพิวเตอรวาควรจะใช

เมื่อไร กรณีไฟตกไมควรใช ตลอดจนแนะนำเรื่องการปองกัน
ไฟไหม และควรมกีารซกัซอมการดบัไฟ มีอปุกรณดบัไฟงาย ๆ 
เชน ถังน้ำ ทราย เปนตน 

 ๒) ถงัเกบ็นำ้ชำรดุเสยีหาย ควรพิจารณาซอมแซมเพือ่จะ
ไดเก็บน้ำไวใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคของนักเรียน  

 ๓) กิจกรรมการเล้ียงไก เปาหมายเพื่อใหมีไวกินใน
โรงเรียนเปนเปาหมายหลักกอน ไมเนนเพื่อขาย 

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานทาวังหิน หมูที่ ๔ 

ตำบลเขาจาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน

สวนหนึง่ทีแ่ยกสาขาออกมาจากโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน

บานเขาจาว เมื่อป ๒๕๓๒ ต้ังเปนโรงเรียนชั่วคราวอาศัย

ศาลาการเปรียญสำนักสงฆทาวังหินเปนสถานที่ใหความรูแก
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เด็กในหมูบานและเด็กในพ้ืนที่ใกลเคียง จนไดรับการจัดต้ัง

อยางเปนทางการเม่ือป ๒๕๔๐ ปจจุบันเปดทำการสอนใน

ระดับประถมศึกษา ต้ังแตชั้นเด็กกอนวัยเรียน ถึงชั้นประถม

ศกึษาปที ่๖ มีนกัเรยีนท้ังสิน้ ๗๖ คน เปนนกัเรยีนกอนประถม 

จำนวน ๒๖ คน ระดับประถม ๕๐ คน ครูตำรวจตระเวน

ชายแดน ๖ นาย ผูดูแลเด็ก ๒ คน และภูมิปญญาทองถิ่น 

๒ คน โดยมี รอยตำรวจตรี ไสว อัครพันธ เปนครูใหญ 

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานเขาจาว หมูที่ ๓ 

ตำบลเขาจาว อำเภอปราณบรุ ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ จัดตั้ง

เมื่อป ๒๕๒๑ ปจจุบันไดเปดทำการสอนต้ังแตชั้นเด็กกอน

วัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนท้ังส้ิน ๑๑๑ คน 

ครู ตชด. ๗ นาย ผูดูแลเด็กเล็ก ๒ คน  

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานคลองนอย หมูที ่ ๗ 

ตำบลหวยสัตวใหญ อำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ จดัต้ัง

เม่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๐ ไร เปด

ทำการสอนตั้งแตชั้นเด็กกอนวัยเรียนจนถึงระดับประถมศึกษา 

มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๑ คน เปนเด็กกอนวัยเรียน ๒๕ คน  

ชั้นประถมศึกษา ๔๖ คน เปนชาย ๓๖ คน หญิง ๓๕ คน 

ครู ตชด. ๗ นาย ผูดูแลเด็กเล็ก ๑ คน 
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 ระหวางวนัที ่๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียด
ดังนี้ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ       

พระราชกรณียกิจ จำนวน ๒ แหง ไดแก โครงการกอสราง

โรงงานชาน้ำมัน ตำบลเวียงนางคำ อำเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย ทรงประกอบพิธี “ปกเสาเฮือนโรงงานชาน้ำมัน และ

พืชน้ำมันอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา” จากนั้น เสด็จฯ ไปยัง

ศนูยพฒันาพนัธุพชืจกัรพนัธเพญ็ศริ ิตำบลโปงยา อำเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ทรงประกอบพิธีเปดราน “จันกะผัก” และ

ทรงประกอบอาหาร “สมตำทำเอง” ตลอดจนทอดพระเนตร

กิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิร ิ
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 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงติดตาม

ความกาวหนาของโรงเรียน จำนวน ๒ แหง ไดแก โรงเรียน
พระปรยิตัธิรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแกนเหนือวิทยา ตำบล

หวยซอ อำเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ในการน้ีไดพระราชทาน

พระราชดำรัสกบั นายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ เลขาธิการ กปร. 

ความวา  

 “ใหประสานหนวยงานที่เชี่ยวชาญดานวนศาสตร 

เพื่อดำเนินการศึกษาขอมูลทางวิชาการของซากตนตะเคียน

ทองยกัษ ซึง่ราษฎรนำมาเกบ็รกัษาไวภายในวดัแกนเหนอื และ

พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อบำรุงรักษาซากตนไมดัง

กลาวไว สำหรับเปนแหลงขอมูลและการศึกษาของชุมชน” 

 จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สังวาลยวิท ๘ หมูที่ ๑๐ บานจะลอ ตำบลแมฟาหลวง 

อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความกาวหนา

ของโครงการตามพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝาฯ 

รับเสด็จ 

 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกจิและเยีย่มราษฎรใน “โครงการศึกษาและพฒันา 

การปลูกชาน้ำมัน” จำนวน ๒ แหง ไดแก โครงการศึกษาและ
พัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา บานปูนะ 

หมูที่ ๔ ตำบลเทิดไท อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

ทอดพระเนตรแปลงชาน้ำมันและแปลงผักสวนครัวตัวอยาง 

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชา
น้ำมันบานปางมะหัน ตำบลแมสลองนอก อำเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรแปลงชาน้ำมัน โซน ๓ และ

โซน ๕ 
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 ระหวางวนัที ่๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชดำเนนิไปทรง
ปฏบิตัพิระราชกรณียกจิในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดัลำพูน เชยีงใหม และ
แมฮองสอน โดยมีนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 
และนายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. ตลอดจน
ขาราชการและเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของเฝาฯ รบัเสด็จ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นท่ีจังหวัดลำพูน เชียงใหม และแมฮองสอน

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

 วนัที ่๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยงัโครงการพฒันา 
ทีด่นิมลูนิธชิยัพัฒนาบานดอยกอม อำเภอบานโฮง จงัหวัดลำพนู 

ทรงรบัฟงการบรรยายสรุปและการเรียนรูเรือ่งการขยายพนัธุพชื 

การตอน การเสียบกิง่และการทาบกิง่ ในการนี ้ทรงทาบกิง่นอยหนา

ทีต่นนอยหนาทรงปลกู ทรงเสยีบกิง่มะมวง และทอดพระเนตร

การตัดแตงกิ่งลำไย ทรงฝาชีหงายและทรงสี่เหล่ียม 
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 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจในพื้นที่ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แมฟาหลวง” บานอมแรด ตำบลบานทับ อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม ในการนี้ไดทอดพระเนตรการเรียนการสอน

และโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ตลอดจนวิถีชีวิต

ชาวปกาเกอญอและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ 

 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยังโครงการ
ความรวมมอืระหวางมลูนธิชิยัพฒันา – สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ทอดพระเนตร

การปลูกตนชา การปลูกพืชหลังนา มันฝร่ัง กระเทียม และ

การปลกูขาวบนนาขัน้บนัไดจากผูเชีย่วชาญสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปยังเสนทางศกึษาธรรมชาติหวยเฮีย้ะ และแปลง

พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชและระบบการปลูกพืชเพื่อการ

อนุรักษอยางย่ังยืน  

 วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ เสดจ็ฯ ไปปฏบิตัพิระราช-

กรณียกิจในการติดตามความกาวหนาการดำเนินงานในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอน จำนวน ๔ แหง ดังนี้   

 ๑. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 
บานปตุคี ตำบลยางเปยง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  

 ๒. โรงพยาบาลอมกอย ตำบลอมกอย อำเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม ทอดพระเนตรกิจกรรมของหนวยงาน

กายภาพบำบัด กิจกรรมของศูนยแพทยแผนไทย กิจกรรม

การเลานิทานใหแกผูปวยตามแนวมนุษยปรัชญา (Waldorf) 

การสาธิตวิธีสอนมารดาหลังคลอด ตามแนวมนุษยปรัชญา 

(Waldorf) นิทรรศการการแกไขปญหาโรคขาดสารอาหาร 

โรคหนอนพยาธิ พรอมกับทอดพระเนตรสถานที่เตรียม

กอสรางอาคาร ผูปวยในขนาด ๖๐ เตียง  

 ๓. ศูนยการเรยีนชมุชนบนพืน้ทีส่งูบานหวยเฮีย้ะ หมูที ่๔  

ตำบลแมคง อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  

 ๔. ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานปอหมื้อ 
หมูที่ ๙ ตำบลแมคง อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
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 ระหวางวนัที ่๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัเลย โดยมนีายสุเมธ 
ตนัตเิวชกลุ เลขาธิการมลูนธิชิยัพัฒนา นายเฉลิมเกยีรติ แสนวเิศษ 
เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 
พรอมดวยเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาฯ รับเสด็จ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นท่ีจังหวัดเลย

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

    วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบานหวยเปา ตำบลปากชม อำเภอปากแซม 

และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหนองแคน ตำบลนาดวง 

อำเภอนาดวง จังหวัดเลย 

 เน่ืองจากสภาพพื้นที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บานหวยเปา อำเภอปากชม จังหวัดเลย ประสบปญหาความ
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แหงแลง ขาดแคลนน้ำในการอปุโภค-บรโิภค และทำการเกษตร 

ในการนี้ไดพระราชทานพระราชดำริ สรุปความวา 

 ใหพิจารณาจดัหานำ้ชวยเหลอืโรงเรียน รวมถงึราษฎร
ในบานหวยเปา ใหมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำ 
การเกษตรไดอยางตอเน่ืองตลอดป 

 พรอมกนันีส้ำนกังาน กปร.โดยนายเฉลิมเกยีรต ิแสนวเิศษ 

เลขาธิการ กปร. ไดประสานกบักรมชลประทาน เพ่ือพจิารณา

ดำเนินการจัดหาแหลงน้ำในการชวยเหลือโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบานหวยเปาและราษฎรบานหวยเปาโดย 

เรงดวนตอไป 

      วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎรบำรุง และศูนยพัฒนา
ปศุสัตวตามพระราชดำริ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย ซึ่งจาก

การดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาง ๆ 

ประสบปญหาการขาดแคลนพันธุสัตวอยูเปนจำนวนมาก โดย

เฉพาะในเขตพืน้ท่ีหางไกล ทรุกนัดาร ในการนีไ้ดพระราชทาน

พระราชดำรสิรปุความวา 

 ใหศนูยพฒันาปศสุตัวตามพระราชดำร ิ อำเภอดานซาย 
จงัหวดัเลย เปนศนูยกลางในการผลิตพนัธุสตัวตางๆ ทีจ่ำเปน
และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสงเสริมขยายพันธุสตัวไปยัง
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรทิีข่าดแคลน รวมทัง้พจิารณา

สงเสรมิพันธุสตัวพนัธุด ี ใหกบัราษฎรทีย่ากจนในเขตพืน้ทีต่างๆ 
ทีอ่ยูไมไกลจากศนูยพฒันาปศสุตัว เพือ่ใหราษฎรสามารถเล้ียงสตัว
ใชเปนอาหารโปรตีน จะทำใหคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให
สวนราชการตางๆ รวมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน และให
สำนกังาน กปร. พิจารณาดำเนินการสนับสนุนตอไป 
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 ระหวางวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยโสธร 
และอุบลราชธานี โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 
นายสุวฒัน เทพอารกัษ รองเลขาธกิาร กปร. พรอมดวยเจาหนาที่
จากหนวยงานที่เก่ียวของเฝาฯ รับเสด็จ มีรายละเอียดดังนี ้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ยโสธร และอุบลราชธานี

 วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียน
บานสงเปลือยดงสามสิบ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกมุภวาป 

จังหวัดอุดรธานี ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ

โรงเรียนฯ 

 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบานศรีสวัสดิ์ (เฮงเค็ลประเทศไทย

อุปภัมถ) ตำบลศรีแกว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรง

รับฟงการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨
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 ในการนี้ไดพระราชทานพระราชดำริ สรุปความวา 

 อบต. อบจ. จังหวัดยโสธร ไดสนับสนุนโครงการสาธิต
การเกษตรแบบผสมผสานมลูนธิชิยัพฒันาแลว ควรทำโครงการ
ใหชาวบานไดรับประโยชนจากโครงการฯ ดวย 

 นอกจากนี้ยังไดพระราชทานพระราชดำรัส สรุปความวา  

 โรงเรียนบานดงสงเปลือยสามสิบ อำเภอกุมภวาป 
จงัหวดัอดุรธานี ไดใหนกัเรยีนนำเสนอเรือ่งดนิ แตไมคอยเขาใจ
ในเรือ่งการปรบัปรุง บำรงุดนิ หากกรมพฒันาทีด่นิไดจดัทำเอกสาร
ใหความรูแบบงาย ๆ นำไปแนะนำสอนใหเดก็นกัเรยีนรูเรือ่งดิน
อยางถกูตองกจ็ะเพิม่ความรูใหนกัเรยีนไดดขีึน้ และตนโปยเซยีน 
เปนไมดอกไมประดับท่ีดีมาก หากทำใหดี ๆ สามารถจำหนาย
เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรได 

 ตอมาเสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ และทรงเย่ียม

โรงเรียนบานโหงนขาม ตำบลหนามแทง อำเภอศรีเมืองใหม 

จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากราษฎรประสบปญหาการ

ขาดแคลนน้ำ ไมมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค อยางเพียงพอ 

บอดินของโรงเรียนตื้นเขิน เก็บน้ำไดนอย และไมสามารถ

เลี้ยงปลาได ในการนี้ไดพระราชทานพระราชดำริ สรุปความวา 

 ควรพิจารณาจัดหาน้ำใหราษฎรบานโหงนขาม สถานี
อนามยั ใหสามารถมนีำ้อปุโภค-บรโิภค และทำการเกษตรไดอยาง
เพยีงพอ สวนในโรงเรียน จะมีน้ำสวนหนึ่งแลวก็พิจารณาชวย
เหลือตามความเหมาะสมตอไป  

 หลังจากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบานดงนา ตำบล

หนามแทง อำเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี ทรงรับ

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานศรีสวัสด์ิ และ

หมูบานศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแกว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

ซึ่งประสบปญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และ

ทำการเกษตร ในการนีไ้ดพระราชทานพระราชดำร ิสรปุความวา  

 ใหพิจารณาจัดหาน้ำจากลำหวยธรรมชาติมาชวยเหลือ
โรงเรียนฯ และราษฎรบานศรีสวัสดิ์ พรอมทั้งสงเสริมใหมี
การปลูกถั่วเขียว ซึ่งเปนพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการ และยัง
สามารถสรางรายได ที่แนนอนใหแกเกษตรกรได 

 ในการนี ้ สำนกังาน กปร. จะไดประสานกรมชลประทาน

เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดหาแหลงน้ำเพ่ือชวยเหลือโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนบานศรสีวสัดิ ์และราษฎรหมูบานศรสีวสัด์ิ 

โดยเรงดวนตอไป 

 ตอมาเสด็จฯ ไปยังโครงการสาธิตการเกษตรแบบ
ผสมผสานมูลนิธิชัยพัฒนา บานกุดเห ตำบลกุดเห อำเภอ

เลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
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ฟงผลการดำเนินงานและความกาวหนาตาง ๆ ของโรงเรียน

และโครงการตามพระราชดำริ โอกาสนี้ ไดเสด็จฯ ไปทรง

เยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน และราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ 

ซึ่งไดสรางขวัญและกำลังใจใหแกขาราชการและราษฎรใน

พื้นที่เปนอยางย่ิง 

 วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบานปากลา ตำบลนาโพธ์ิกลาง อำเภอ

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหมูบาน และโรงเรียนอยูใน

เขตอุทยานแหงชาติผาแตม สภาพภูมิประเทศเปนหินภูเขา  

มพีืน้ทีก่ารเกษตรนอย ทำใหการปลูกพชืผักไมเพยีงพอในการ

บรโิภค ในการนีไ้ดพระราชทานพระราชดำร ิสรปุความวา 

 ควรสงเสรมิใหราษฎรปลูกพืชผกัสวนครัว ไมผล ใหมากขึน้
อาจปลูกในกระถางใหมากขึ้นได 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นท่ีจังหวัดแพร และนาน

 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงติดตาม

ความกาวหนาการดำเนนิงานของโรงเรยีนในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัแพร

และจังหวัดนาน รวม ๓ แหง ประกอบดวย โรงเรียน

 ระหวางวันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชดำเนนิ
ไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดัแพร และนาน 
โดยม ีนายเฉลมิเกยีรต ิแสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสวุฒัน 
เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. ขาราชการจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเฝาฯ รับเสด็จ มีรายละเอียดดังนี ้

พุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง 

อำเภอเมอืง จงัหวดัแพร โรงเรยีนรองแหยงวทิยา วดัวฒุมิงคล 

หมูที ่๖ ตำบลดอยมูล อำเภอสงูเมน จงัหวดัแพร และโรงเรียนสา 
หมูที่ ๘ บานหนองนก ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน ในการน้ีไดทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน 

และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ 

 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยังโครงการ
ปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ชมุชนบานไผเหลือง 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨
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พระเนตรบานจำลองของชนเผาลั้วะ ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมและ

การดำรงชวีติของชนเผามลาบร ิและศนูยสาธติการสรางตนเอง 
โดยมีผูใหญบานนากอก และผูใหญบานหางทางหลวง กราบ

บังคมทูลรายงาน การปรับที่นาแลกท่ีปลูกปาของชุมชน ทอด

พระเนตรแหลงเรยีนรูการปองกนัดินถลมดวยวิธีเสริมศักยภาพ

ลาดดนิดวยกระสอบมปีกและผาหมคลมุดนิ จากนัน้ หนวยงาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการภูฟาพัฒนาป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ และทอดพระเนตร

แผนยุทธศาสตรศูนยภูฟา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔   

 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงติดตาม

การดำเนนิงานของโรงเรียนทีด่ำเนนิการตามโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดำริจำนวน ๒ แหง ประกอบดวย โรงเรียน
วัดบอหลวงวิทยาธรรม หมูที่ ๔ บานผักเฮือก ตำบลบอเกลือ 

จงัหวดันาน โรงเรยีนบานคอกสาขาบานบง หมูที ่๑๔ บานนาบง 

ตำบลเกลือใต อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ตอจากนั้น เสด็จฯ 

ไปยังสนามกีฬาสมโภชนเชียงใหม ๗๐๐ ป ตำบลดอนแกว 

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อติดตามการประสาน

ความรวมมอืในการดำเนนิโครงการตามแนวพระราชดำริ 

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน และเสด็จฯ 

ไปยังเนินจุดประกาย หมูที่ ๗ บานน้ำปาก ตำบลตาลชุม 

อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน ทอดพระเนตรบรเิวณพืน้ทีแ่ปลงนา 

 จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบรรณโศภิษฐ หมูที่ ๓ 

บานหวย ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดนาน และ

โรงเรยีนวัดนำ้ไครนนัทชยัศกึษา หมูที ่๘ บานนำ้ไคร ตำบลยม 

อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน ในการนี ้ ผูจดัการโรงเรียนไดกราบ

บงัคมทลูรายงานปญหาการขาดแคลนนำ้เพือ่การอปุโภคบรโิภค

และการเกษตรของโรงเรียน และราษฎรหมูบานใกลเคียง 

ในการนี ้ ไดพระราชทานพระราชดำรกิบันายสุวฒัน เทพอารักษ 

รองเลขาธิการ กปร. สรุปความวา 

 ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาใหความชวยเหลือ
โรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ ใกลเคียงที่ประสบปญหา
ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

 จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงสีขาวพระราชทาน หมูที ่ ๓ 

บานหวยเด่ือ ตำบลศรภีมู ิอำเภอทาวังผา จังหวดันาน ในการนี้ 

นายสนธิ์ คำมินทร ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาว

พระราชทาน ตำบลศรภีมู ิอำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน และคณะ 

ไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานโครงการกอสรางแหลงน้ำ

และระบบสงน้ำ สำหรับแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ

การเกษตรในพ้ืนที่ รวม ๓ ตำบล ในการนี้ไดพระราชทาน

พระราชดำริกับนายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

สรุปความวา  

 ใหสำนกังาน กปร. รวมกับหนวยงานท่ีเกีย่วของพจิารณา
ใหความชวยเหลือราษฎรดังกลาว 

 วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงติดตาม

ความกาวหนาของศูนยภูฟาพัฒนา หมูที่ ๓ บานผาสุก 

ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ตัวแทนเกษตรกร

กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานการใชประโยชนที่ดิน

ลาดชัน และการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของครอบครัว 

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณศูนยวัฒนธรรมภูฟา เพื่อทอด
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¤Ó¶ÒÁ...·Õè...àÅâ«â·
ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา*

 ดวยความที่คุนเคยกับการเรียนการสอน การทำความเขาใจและการสรางความเขาใจ 

วนเวียนอยูกบัคำถาม “อะไร” “ทำไม” “ที่ไหน” “เมือ่ไหร” และ “อยางไร” มาเกือบตลอดชวีติ 

ดงันัน้เมือ่ไดรบัมอบหมายใหไปพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยนืรวมกบัผูเชีย่วชาญไทยอกี ๒ ทาน ณ. 

ราชอาณาจกัรเลโซโท ดนิแดนทางตอนใตของทวปีแอฟรกิา ในโครงการ Sustainable Agriculture 
Development Project : Technical Cooperation between the Kingdom of Lesotho 
and the Kingdom of Thailand ดำเนนิการโดย สำนกังานความรวมมอื เพือ่การพฒันาระหวาง

ประเทศ (สพร. หรอื TICA) กระทรวงการตางประเทศ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) คำถาม ๔-๕ 

คำถามน้ันจึงเรียงรายกันกลับมาทักทายใหทบทวนเหตุการณที่ผาน ที่เปนอยู และที่ควรจะ

เปนในชวงของการปฏิบัติงานตลอด ๓ ป เศษ ที่ผานมา 

สภาพเดิม : ตนไมใหญ
มีนอยมากแมจะเปน
บริเวณที่พักอาศัย 

*อาจารยประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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น้ำซึมน้ำซับจากเขาแตไมมีการกักเก็บน้ำ 

 เรื่องราวความเปนมาของโครงการการพัฒนา
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโททีเ่อยถงึ

ขางบนนี ้ไดมกีารตพีมิพในวารสารของ กปร. มาแลว มีเพยีง

ความกาวหนาของการดำเนินงานที่ยังไมไดมีการบอกเลา 

เทาไหรนกั แตถาจะเจาะจงเลาถงึเรือ่งของวธิกีารดำเนนิงาน 

อปุสรรคตาง ๆ ท่ีมมีา การมสีวนรวมของผูรวมงานอกีฝายหนึง่ 

ตลอดจนความมัน่คงในการถายโอนความเปนเจาของโครงการ

สูผูรับตาง ๆ เหลานี้ ก็ดูจะเปนทางการมากเกินไปจนเปน 

การปดกั้นโอกาสในการถายทอดเกี่ยวกับส่ิงดีๆ ท่ีเกิดขึ้น

จากการดำเนนิกจิกรรมตาง ๆ ของโครงการทีน่อกจากจะ

ลลุวงผานพนตามตารางการดำเนนิงานดงัท่ีไดตัง้เปาหมายไว 

ภูเขาหินที่มีไมตนดั้งเดิมนอยมาก 
การชะลางสูงทั้งจากน้ำและจากลม 

ตนไมบนภูเขาเปนไมปลูก สวนตนไมที่ขึ้น 
บริเวณรองน้ำคือ ไมโตเร็วนำเขานานมาแลว 
เพื่อเปนไมฟนชื่อ “Silver Wattle” 

ชวงเวลาของการเพาะปลูกจำกัดเนื่องจากเปนการเกษตรรับน้ำฝน 

แตบางครัง้กย็งัหลงเหลือความรูสกึทีง่ดงาม

ระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของจากสองราช

อาณาจกัรไวดวย 

 กิจกรรมดังกลาวมีที่มาที่ไปและ

เกี่ยวพันกับคำถามประจำตัว ๕ คำถาม 

ที่เอยไวแตแรก เปนคำถามที่มักจะมา

ในความนึกคิดอยูเสมอทุกครั้งไป เมื่อ

มีความกังวลในการปฏิบัติงาน “ภารกิจ 
เลโซโท” นี้แมวาเปาหมายหลักจะเปน 

การพัฒนาศูนยสาธิตและฝกอบรมการ
เกษตรแบบย่ังยืนตามแนวพระราชดำริ
ใหเกิดขึ้นที่เขตปกครองยอย Matsieng 
กต็ามแต เม่ือการดำเนนิงานของโครงการ
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ไดผานขัน้ตอนของเปาหมายหลักน้ันมาแลว 

สิง่ทีจ่ะตองทำตอไปเปนเปาหมายรองกค็อื 

การพัฒนาใหศูนยฯ มีกิจกรรมในการ

ขยายผลเพื่อถายทอดรูปแบบการเกษตร

ทีจ่ะชวยใหเกษตรกรของราชอาณาจกัรเลโซ

โทสามารถดำเนนิอาชพีเกษตรในลกัษณะ

ที่พึ่งตนเองไดบนพื้นฐานปรัชญาของ

ฝกทำปุยหมักจากเศษพืชแหง เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดำรใิน

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรชักาลปจจบุนั
แหงราชอาณาจกัรไทย สมดงัพระราชหฤทยั

ของสมเด็จพระราชาและพระราชินีแหง 
ราชอาณาจักรเลโซโท ที่เมื่อครั้งเสด็จฯ 

เยอืนราชอาณาจักรไทยไดทอดพระเนตร

การเกษตรของไทยในรูปแบบดังกลาว 
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ÀÙÁÔ»ÃÐà·Èà»š¹ÀÙà¢ÒËÔ¹áÅÐ·ÕèÃÒºÊÙ§ 

น้ำไหลในหนาฝนขุนขนเปนสีแดง รองลึกจากการกัดเซาะซ้ำซากพบเห็นทั่วไป 

และไดทรงหวังไววาการเกษตรยั่งยืน

และพอเพียงในรูปแบบเชนนั้นจะเกิด

ประโยชนกับเกษตรกรของพระองคบาง

ในวันใดวันหนึ่ง 

 งานขยายผลและงานถายทอด

เทคโนโลยีเปนงานที่ไมงาย ยิ่งเปนงาน

ที่ตองทำในพื้นที่ตางบานตางเมือง ตาง

วัฒนธรรมและตางวิถีแหงการดำเนินชีวิต 

กจ็ะทำใหงานนัน้ยากขึน้เปนทวคีณู เนือ่งจาก

มีปจจัยในหลายๆ ดานมาเปนตัวแปร แต

อยางไรกต็ามไมวาในสถานการณใด คำถาม

ประจำตัวมักจะเปน “ตัวชวย” ที่พึ่งพิง

ไดอยูเสมอ สำหรบัในสถานการณนีค้ำถาม 

“อยางไร” เปนตัวชวยตัวแรก โดยถาม

ตัวเองวาถาจะตองถายทอดระบบการ

เกษตรแบบยั่งยืนบนพื้นฐานแหงความ

พอเพียงสูเกษตรกรในเลโซโท จะตอง

ทำอยางไรจึงจะเกิดการยอมรับและมี

การนำไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม แนนอน 

คำถามนี้ตอบไดหลายแบบ แตเมื่อนึกถึง

ปจจยัตาง ๆ ท่ีเปนตวัแปรในครัง้น้ีกค็งจะ

ตองเลือกคำตอบที่วา ดูเขากอนแลวใช

รูปแบบที่เหมาะสมกับความตองการ

ของเขา 

 เลโซโทเปนอาณาจักรบนที่สูง 

พื้นที่ราบลุมของประเทศนี้มีความสูง 

๑,๔๐๐-๑,๖๐๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 

มียอดเขาสูงมากอยูมากมาย บางยอดมี

หิมะปกคลุมตลอดป ภูมิอากาศเปนแบบ

แถบอบอุนและมี ๔ ฤดูกาล พื้นที่บน

ภูเขาสูงเปนตนน้ำของแมน้ำสายสำคัญ

สายใหญที่หลอเลี้ยงดินแดนแอฟริกา

ตอนใตถึง ๒ สายดวยกัน พื้นที่ซับน้ำ

ของตนน้ำจึงสงผลใหเลโซโทผลิตน้ำ

ภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดป 
รองน้ำเกิดจากการกัดเซาะในฤดูกาล 
ที่หิมะละลาย 
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เปนสินคาออกสูสาธารณรัฐแอฟริกาใต 

แตกระนั้นภายในประเทศก็ยังไมไดมี

การกักเก็บน้ำเพื่อใชประโยชนกันอยาง

จริงจัง ภูเขาของเลโซโทเปนภูเขาหิน 

ที่มีไมยืนตนนอยมากทั้งไมดั้งเดิมและ 

ไมปาปลูก การกัดเซาะชะลางจึงเกิดขึ้น

รุนแรงและซ้ำซาก รองลึกมีอยูทั่วไป 

การชะลางเกิดขึ้นสูงมากทั้งจากการกัด

เซาะดวยน้ำและดวยการพัดพาของลม 

ดินที่ปนดวยกรวดและหินจึงเสื่อมโทรม

ดวยสภาพทางภูมิศาสตรดั้งเดิมตาม

ดวยการชะลางที่ขาดการปองกัน 

 สภาวะดังกลาวทำให เห็นขอ    

ไดเปรียบของระบบเกษตรที่เกษตรกร

สามารถพ่ึงตนเองและปรับปรุงบำรุง

ทรัพยากรเกษตรท่ีมีอยูใหพอเพียงตอ

การเลี้ยงครอบครัวแลวพัฒนาตอใหเปน

อาชีพวานาจะเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ

เจาหนาท่ีโครงการฝายเลโซโทเลาเร่ืองการฝกงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

พื้นที่ทั่วไปหนาดินเปดและแลงจัดในชวงแลง 

บนเขาสูงมีน้ำไหลจากพื้นที่ซับน้ำตลอดป 

ดนิเสือ่มโทรมในพืน้ท่ีปลกูพชืพบเหน็ไดทัว่ไป 

ระบบชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรมมี 
นอยมากจงึปลกูธัญพชืไดเฉพาะชวงทีม่ฝีน 
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ของเกษตรกรรายยอยในเลโซโท  เม่ือ

เลือกรูปแบบของระบบไดแลวก็ยังตอบ

คำถาม “อยางไร” อันเดิมนั้นไดไมหมด 

จึงตองกังวลตอไปอีกในเรื่องของการ

สงเสรมิหรือถายทอด แตปญหานีม้ตีวัชวย 

เนือ่งจาก สพร. ไดอนเุคราะหโดยการเชิญ

ผูอำนวยการสำนกังานสงเสริมการเกษตร

เขต Maseru ซึ่งดูแลการเกษตรใน 

เขตปกครองยอย Matsieng มาดูงาน

ดานการเกษตรท่ีประเทศไทยพรอมกับ

เจาหนาที่โครงการฝายเลโซโทซึ่งดูแล 

ศูนยสาธิตและฝกอบรมของโครงการ

ฝกทำปุยหมักกอนโดยใชเบากลม 

เรียนรูภาคทฤษฎีจากวิทยากร ดานหลังคือ     
เกษตรตัวอยาง ดานหนาคือ นักเรียนดีเดน 
ของชั้นนี้ 

คุณครู 

พื้นที่รอบบานวางเปลาเปนสวนใหญไมคอย 
มีการใชประโยชนทางการเกษตร 
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ในปจจุบัน เมื่อบุคคลทั้ง ๒ ไดไปเห็นและสัมผัสกับเกษตรกร

ตัวอยางของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานในรูปแบบการ   

พึง่ตนเองใหพอเพยีงกบัการจนุเจอืครอบครวัแลวจงึขยายเปนอาชีพ 

ประกอบกับการท่ีเจาหนาท่ีโครงการฝายเลโซโทไดขยายเวลาการ 

ดูงานและฝกงานตอที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ จึงไดรับรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่

ตนน้ำลำธารตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นงาน

สวนครัวหลังบานของเกษตรกรคนหนึ่ง 

มีความสุขกับการเรียน 

สรุปบทเรียนของวันวานและอภิปรายกอนเริ่มช้ันเรียนในแตละวัน 
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ดานการขยายผลจึงไดอาศัย “ตัวชวย” 
ดังกลาวเพื่อการ “เลาสูกันฟง” ใหเจา

หนาที่สงเสริมเกษตรไดเกิดความเช่ือมั่น

ขึ้นมาสวนหนึ่งวาอยางนอยบุคลากรฝาย

เลโซโทไดไปดู ไปเหน็ ไปสมัผสั และไป

ฝกปฏิบัติมาแลว จึงนาเชื่อถือวารูปแบบ

ทีผู่เชีย่วชาญไทยจะแนะนำใหรูและชกัชวน

ใหมาทดสอบดวยตนเองนั้นคงจะเปน

ประโยชนตอเกษตรกรเลโซโท 

 การทำความรูจัก สนทนา ไตถาม 

และแลกเปล่ียนขอมูล ทำใหเกิดความ

คุนเคยและความไวใจ ซึ่งหมายถึงครึ่ง
ทางสูการยอมรบั สิง่ตางๆ เหลานีเ้กดิขึน้

หลงัจากทีไ่ดมกีารสมัมนาระหวางเจาหนาท่ี

สงเสริม ตัวแทนเกษตรกรรายยอย และ 

ผูเชีย่วชาญไทย เพือ่สรปุปญหาและแนวทาง

การปฏิบัติ ในขั้นตอนน้ีเองที่คำถามอีก 

๒ คำถามไดกลายเปนตัวชวย นั่นคือ 

คำถามหนึ่งไดนำไปสูการอธิบายวาการ

เกษตรแบบย่ังยืนและการปรับปรุงบำรุง

ทรัพยากรการเกษตรซึ่งมีอยูไมมากใน

สภาพภูมิศาสตรที่มีการกัดกรอนสูงคือ 

แวะเก็บดอกไมขาง
ทางมาขอบคุณครู 

ปุยหมักกอนแรกในชีวิต 

“อะไร” และ “ทำไม” การปฏิบัติเชนน้ัน

จึงบังเกิดประโยชนและใหผลดีมากมาย

ตอเกษตรกรเลโซโท   

 ปญหาใหญที่เปนภาระหนักของ

เกษตรกรรายยอยจนเกษตรกรไมอยาก

จะปลูกพืช คือ ปุย ซึ่งปญหานี้นาจะเปน

ปญหาใหญจริงๆ เนื่องจากดินสวนใหญ

เสื่อมโทรมและปราศจากการปรับปรุง
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ความตั้งใจสูงสงของเกษตรกรรายยอยของ 
Matsieng 

เก็บผลไมสุกท่ีรวงหลนไปทำปุย 
น้ำชีวภาพสูตรผลไม 

บำรงุดนิตลอดจนการรกัษาหนาดนิมาเปน

เวลาเนิ่นนาน มูลสัตวแทนที่จะใชเปนปุย 

กต็องนำไปตากแหงเพื่อใชกอไฟ ดังนั้น

ปญหาน้ีจึงเปนปญหาหลักที่ควรจะตอง

ไดรับการแกไขและแนะนำเปนเรื่องแรก 

โดยใชระบบการเกษตรแบบย่ังยืนมาเปน

ทางออก โอกาสในการกระตุนใหเจาหนาท่ี

สงเสริมเกษตรและเกษตรกรมีความ

กระตอืรอืรนทีจ่ะเห็นวธิแีกปญหาจงึมาถงึ 

รวมทัง้โอกาสท่ีจะใชศนูยสาธติและฝกอบรม

ของโครงการในการเปนศูนยกลางการศกึษา

และถายทอดความรูก็ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการ 
เกษตรโดยการใชปุยอินทรียและพืช
ตระกูลถั่วเปนเนื้อหาของการฝกอบรม

การเกษตรแบบยัง่ยนืครัง้แรกท่ีศนูยสาธติ

และฝกอบรมของโครงการ เปนการฝกอบรม

ที่มีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมารับการ

ถายทอด จากผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่

โครงการไปพรอมๆ กับเกษตรกร ระยะเวลา

ของการฝกอบรมทีย่าวนานรวม ๕ วนั มไิด

กอใหเกิดความเบ่ือหนายแกผูใดเลย 

เกษตรกรมคีวามกระตอืรอืลนเปนอยางยิง่

ในการรบัฟงภาคทฤษฏ ี ซึง่เปดโอกาสใหมี

การซักถามที่มักจะมี “ทำไม” “อยางไร” 
และ “อะไร” เปนตัวเลือกอยูเสมอ มีใจ

จดจอที่อยากจะทำปุยใชเอง อยากจะขอ

เมลด็พนัธุถัว่ปรบัปรงุดินไปปลกูเพือ่คลุมดนิ

ตามเพื่อนมาขอเรียนดวย ดานหลังคือ 
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
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ชวยกันสับเศษพืชสด เพ่ือใชทำปุยน้ำชีวภาพสูตรผัก 

หลุมปุยหมักฝมือเกษตรกร 

เปนพืชแซมหรือพืชสลับที่ชวยลดปญหา

วชัพชืในแปลงปลูก รวมทัง้รกัษาความชุมชืน้

ใหผิวดิน เหลานี้ กลายเปนสีสันในภาค

ปฏบิตั ิทายทีส่ดุคอืความทาทายทีม่าในชวง

ของการสนทนา นัน่คอื การฝกคดิหาแนวทาง

ในการใชทรพัยากรเกษตรในพ้ืนทีข่องตนเอง

ใหไดประโยชนสูงสุด โดยการหมุนเวียน

ทรัพยากรเหลาน้ัน การฟนฟูและเพิ่มเติม

หรือบำรุงใหเกิดความอุดมสมบูรณของ

ทรพัยากร ในทำนองที่เอาออกมาใชเทาใด

ก็ใหใสกลับคืนไปเทานั้นหรือมากกวา 

เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากร 

แปลงสาธิตการใชพืชตระกูลถั่ว 
เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน 
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 ตลอดเวลาของการอยูรวมกนั ความตัง้ใจในการรบัความรู 

ความเอือ้เฟอและใสใจท่ีมใีหกนัและกนั ความจรงิใจในการหยบิยืน่ 

และความปรารถนาดีทีอ่ยากใหเกดิประโยชน กอใหเกดิความคุนเคย

และความผกูพนัอนันำไปสูความไวใจและเชือ่มัน่ ทำใหเกดิความหวงั

และปรารถนาความตอเน่ือง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในเขต

เกษตรยอย Matsieng เอยปากปรึกษาถึงความเปนไปไดใน

การขอใชศูนยสาธิตและฝกอบรมของโครงการเปนสถานที่ซึ่ง

เขาเหลานั้นจะไดใชในการฝกอบรมเกษตรกรกลุมอ่ืนๆ โดยมี

เจาหนาท่ีโครงการฝายเลโซโทเปนพ่ีเลี้ยง และผูเช่ียวชาญไทย

เปนที่ปรึกษาและวิทยากรเฉพาะกิจ วิถีเชนนี้ไมใชหรือที่จะทำให

ศูนยสาธิตและฝกอบรมแหงนี้อยูในรูปแบบ “one-stop-service” 
ตามแนวพระราชดำริ 

 กิจกรรมที่ใหประโยชนและใหความรูสึกดีๆ ไปพรอมกัน

เชนนี้ จะมีตามมาอีกในไมชา เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอีก

หลายอยางท่ีจะตองไดรับการฟนฟูและปรับปรุงในเลโซโท เพื่อ

เกษตรกรจะไดพัฒนาการเกษตรของเขาใหยั่งยืนดวยตนเอง และ

มีสวนรวมในการสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับราชอาณาจักร 

เปนตนวา การจัดการทรพัยากรนำ้เพ่ือการเกษตรการจัดการทรพัยากร
ดานชีวภาพ อันไดแก สัตวและพืช 

รวมทั้งการบูรณาการทรัพยากร
เหลานี้ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนตน 

ซึ่งหมายความวาคำถามกอกวน 

๔-๕ คำถามประจำตัวคงจะตอง

กลับมาทำหนาที่ประจำ

ตำแหนงอกี เปนวาระๆ 

ไป จนกวาภารกิจจะ
สิ้นสุดสมบูรณและ
มีการถายโอนความ
เปนเจาของโครงการ
สูเจาของที่แทจริง 

ฝกทำปุยน้ำชีวภาพ 
สูตรตางๆ 
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á¹Ð¹Óâ¤Ã§¡ÒÃ

บไลความแหงแลง…
ที่หวยโสมง

วนิดา สราธิคุณ*
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 จงัหวดัปราจนีบรุเีปนอกีพืน้ทีห่นึง่ซึง่ประสบกับปญหา
อุทกภัยและปญหาภัยแลง ที่สรางความเสียหายใหกับราษฎร
และพ้ืนที่การเกษตรมาโดยตลอด โดยปญหาอุทกภัยมีสาเหตุ
จากปริมาณน้ำหลากในลุมน้ำปราจีนบุรีและลุมน้ำสาขา  
รวมถึงลุมน้ำหวยโสมง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่อำเภอนาดี และ
อำเภอกบนิทรบรุ ีดังเชนอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป ๒๕๔๗ และป 
๒๕๔๙ ซึ่งมีหมูบานกวา ๓๐๐ หมูบาน ไดรับความเสียหาย 
 สำหรับปญหาภยัแลงนัน้ เปนอกีปญหาหนึง่ทีส่ราง

ความเสยีหายแกพืน้ทีเ่กษตรในบรเิวณดานทายนำ้หวยโสมง 

ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทรบุรี ซึ่งสวนใหญ

จะทำการเกษตรไดเฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น สวนชวง

ฤดูแลงหรือเมื่อฝนทิ้งชวงจะไมสามารถทำการเกษตรได 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบถึงปญหา

ความทุกขรอนของราษฎรในพื้นที่ดังกลาว ไดมีพระราชดำริ

เรื่อง การพัฒนาตนน้ำปราจีนบุรี เมื่อป ๒๕๒๑ ดวยการ

ใหมีการพิจารณาสรางเขื่อนเก็บกักน้ำขึ้น จำนวน ๓ เข่ือน 

ไดแก เขื่อนหวยพระปรง เขื่อนหวยยาง และเข่ือนหวยโสมง 

เพื่อจัดหาน้ำใหราษฎรใชทำการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝน

และฤดูแลง รวมถึงเพื่อการอุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป  

 กรมชลประทานไดดำเนินการสนองพระราชดำริ 

โดยการกอสรางเขื่อนหวยยาง อำเภอตาพระยา จังหวัด

สระแกว แลวเสร็จเมื่อป ๒๕๓๖ สามารถเก็บกักน้ำได 

๖๐ ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่การเกษตรไดรับประโยชน 

จำนวน ๔๐,๐๐๐ ไร สวนเขือ่นหวยพระปรง อำเภอวัฒนานคร 

เขื่อนหวยพระปรง สรางเสร็จในป ๒๕๔๔

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคกลาง สำนักงาน กปร.
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จังหวัดสระแกว กอสรางแลวเสร็จเมื่อป ๒๕๔๔ สามารถเก็บกักน้ำได ๙๗ 

ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่การเกษตร จำนวน ๖๐,๐๐๐ ไร ไดรับประโยชน 

 สำหรับเขื่อนหวยโสมงหรืออางเก็บน้ำหวยโสมง คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบใหทำการกอสราง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๒ แตเนื่องจากจะมี

พื้นที่น้ำทวมในเขตอุทยานแหงชาติทับลานและปางสีดา ซึ่งจะตองขอเพิกถอน

พื้นที่ จำนวน ๒,๗๒๘ ไร จึงไดมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตั้งแตป 

๒๕๓๘ แตเนือ่งจากพืน้ทีป่าดังกลาว เปนสวนหนึง่ของผืนปาดงพญาเยน็ - เขาใหญ 

ซึง่ตอมาไดรบัการประกาศข้ึนทะเบยีนเปนมรดกโลกทางธรรมชาต ิ เมือ่ป ๒๕๔๘ 

ทำใหตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมเพิ่มเติม ในการนี้กรมชลประทาน

ไดวาจางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศกึษาวิเคราะหและจัดทำรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment Report; EIA) จากการ

ศึกษาไดขอสรุปวา  

 การกอสรางอางเก็บน้ำหวยโสมง จะเสียพื้นที่ปาในเขตอุทยานแหงชาติ

ทับลานและปางสีดา เนื่องจากจะถูกน้ำทวม รวมจำนวน ๒,๗๒๘ ไร  คิดเปน

พืน้ที ่ ๐.๐๗ ของพืน้ทีป่ามรดกโลก นอกจากนี ้ พืน้ทีด่งักลาวยงัเปนพืน้ทีบ่รเิวณ

ชายขอบปารอยตอที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปทำการเกษตรแลว ดังนั้น ขนาด

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจึงอยูในระดับที่ยอมรับได และไมทำใหสูญเสียความเปน

เอกลกัษณของพืน้ที ่ เนือ่งจากไมไดอยูในบรเิวณตอนกลางของผนืปา แตอยูบรเิวณ

ชายขอบ ขณะทีผ่ลประโยชนทีจ่ะไดรบัจากโครงการมพีืน้ทีจ่ำนวน ๑๑๑,๓๐๐ ไร 

 จากการประชุมเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการแหงชาติ

วาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกมีมติไมขัดของที่จะใหกอสรางอางเก็บน้ำ

หวยโสมง แตทั้งนี้ ใหกรมชลประทานตองคำนึงถึงหลักเกณฑในการติดตาม

รายงานสภาพพื้นที่เปนระยะ เพื่อปองกันผลกระทบที่จะทำใหเขาสูการประเมิน

วาเปนภาวะอันตรายตอมรดกโลก และตอมาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

ลายพระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับ
เขื่อนหวยโสมง หวยพระปรง และหวยยาง

เข่ือนหวยยาง สรางเสร็จในป ๒๕๓๖

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการหวยโสมง 

จงัหวดัปราจนีบรุ ี รวมทัง้คณะรฐัมนตรี

ไดมีมติอนุมัติใหกรมชลประทาน

ดำเนินการกอสรางโครงการหวยโสมง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีระยะเวลา

ดำเนินการ ๙ ป (ปงบประมาณ 

๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) งบประมาณ

ดำเนินการรวม ๘,๓๐๐ ลานบาท  

 โครงการอางเกบ็นำ้หวยโสมง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริเปน

โครงการชลประทานขนาดใหญ ตัง้อยูใน 

เขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีขนาดความจุ

ของอางเกบ็นำ้ ๒๙๕ ลานลกูบาศกเมตร 

เขือ่นหวังานชนิดเข่ือนดนิแบบแบงโซน 

(Zone Type Dam) ความสูงประมาณ 

๓๓ เมตร ความยาวประมาณ ๓,๙๗๐ 

เมตร และมีทำนบดินปดชองเขาต่ำ 
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จำนวน ๒ แหง พรอมระบบสงน้ำและระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน

ฤดูฝน จำนวน ๑๑๑,๓๐๐ ไร และฤดูแลง จำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร  

 นอกจากประโยชนในการชลประทานดังกลาวแลว ยังเปนแหลงน้ำ

เพื่อการอุปโภคบริโภค และชวยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรีและ

ลุมน้ำบางปะกงตอนบน ย่ิงไปกวานั้นยังสามารถชวยรักษาระบบนิเวศน  

ผลักดันน้ำเค็ม และน้ำเนาเสียในแมน้ำปราจีนบุรีและแมน้ำบางปะกงไดอีกดวย 

 เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปอยางรวดเร็ว สำนักงาน กปร. ไดใหการ

สนับสนุนงบประมาณ กปร. ปงบประมาณ ๒๕๕๓ แกกรมชลประทาน เพื่อ

การเตรียมงานเบื้องตน จำนวน ๗๗.๗๗ ลานบาท และไดเสนอนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะประธาน กปร. พจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการหวยโสมง 

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ จังหวัดปราจีนบรุ ีและคณะอนกุรรมการ รวม ๓ คณะ 

ประกอบดวย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

และจัดแปลงอพยพ และคณะอนุกรรมการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่ง

แวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปจจุบันพ้ืนที่ที่จะใชในการกอสรางโครงการหวยโสมงฯ เปนพื้นที่ที่ใชปลูกยูคาลิปตัส

 ใ น อน าคต ร าษฎร ใ น เ ขต 
อำเภอนาดี และอำเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี รวมถึงพื้นที่ใกลเคียงจะได
รับประโยชนจากอางเก็บน้ำหวยโสมง     
อนัเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ไหลริน
มาสูชีวิต ขับไลความแหงแลง และทุกข
ยากใหหายไป 
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 เนือ่งจากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงสนพระราชหฤทัยและไดทรงดำเนินกจิการ
อนัหลากหลายเพือ่แกไขปญหาความยากจนของพสกนกิรของพระองค โดยไดทรงเดนิทาง
เยี่ยมเยียนและชวยเหลือราษฏรในถ่ินทุรกันดารดวยพระองคเอง และทรงเขาพระทัยถึง
ปญหาที่แทจริงของประชาชนในชนบทหางไกลอยางลกึซึง้ ทำใหทรงแกปญหาความยากจน
ไดตรงจดุ จงึเปนการสมควรท่ีทางรัฐบาลจะจัดระบบการทำงานที่ทำหนาที่เปนองคกรกลาง
รับผิดชอบตอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไดทั้งหมด จึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้ง 
กปร. ขึ้น เพื่อทำงานควบคูไป 

ณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

*คัดลอกจากบทความในหนังสือ “อัตชีวปะวัติและงานของ เสนาะ อูนากุล”

 การท่ีผม (เสนาะ อูนากูล) มีโอกาสไดรวมงานกับ กปร. นั้น โดยสวนตัวแลว 

ผมถือวาเปนเกียรติอันสูงสุดและนับวาเปนบุญของผมท่ีมีโอกาสไดทำงานรับใช

สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó
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 แรกเร่ิมทีเดียว กอนท่ีจะมี กปร. คือ กอนป ๒๕๒๔ 

รัฐบาลไดตระหนักวาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเก่ียวกับการพัฒนาตามโครงการตางๆ น้ันเปน

โครงการที่มุงพัฒนาเพื่อความกินดีอยูดีใหแกประชาชนใน

ชนบทโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทท่ียากจนและอาศัยอยูใน

ถิ่นทุรกันดารที่หางไกล แตอยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติพบวา 

การดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการตางๆ 

นั้นยังไมเปนระบบหรือมีระเบียบเทาที่ควร การดำเนินงานจึงเปน

แบบตางฝายตางทำ ขาดการประสานงานระหวางกัน ขอยก

ตัวอยางเชน ในเรื่องของการเบิกจายงบประมาณ หนวยงานที่

จะตองสรางถนนเขาไปเพื่อบุกเบิกพื้นที่เปนอันดับแรกกอนนั้น 

ของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ของชาติ

อยูแลว ซึ่งผมก็ไดหารือและมอบหมายให ดร. สุเมธ 

ตนัตเิวชกลุ เปนผูพจิารณาและยกรางระบบขึน้มา ในขณะนัน้ 

ดร.สุเมธ ดำรงตำแหนง ผูอำนวยการกองวางแผนเตรียม

พรอมดานเศรษฐกิจ โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานดาน

ความมั่นคงในพื้นที่ชนบทซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริดำเนินการอยู 

 ผมและ ดร.สุเมธ จึงไดปรึกษาหารือกับผูรูอีก

หลายๆ ฝาย รวมถึงสำนักราชเลขาธิการ ในที่สุดก็ออก

มาเปนระเบียบ เรียกวา “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิพ.ศ. ๒๕๒๔” 
จากระเบียบนี้จึงทำใหเกิดการจัดตั้งองคกรระดับชาติที่

เรียกวา “คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หรือ “กปร.” ทำหนาท่ี

เปนองคกรกลางที่รับผิดชอบตอการดำเนินงานตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด  

 บทบาทและหนาที่ของ กปร. เริ่มตั้งแตการศึกษา

งานวิเคราะหโครงการ พิจารณาและอนุมัติงบประมาณ 

ประสานงานแผนตางๆ กบัหนวยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ 

ไปจนถงึการประเมนิผลโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกบั

ดูแลใหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ

ดำเนินงานไปไดอยางรวดเร็ว และเปนไปตามเปาหมาย 

เพื่อสนองพระราชดำริไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เบิกเงินงบประมาณไดชา ในขณะท่ีหนวยงานที่จะตองรอให

ถนนสรางเสร็จแลวจงึเขาไปพฒันาในพืน้ที ่ กลับเบกิเงนิงบประมาณ

ไดกอน แตก็ยังทำงานไมไดเพราะถนนยังสรางไมเสร็จ 

 เมื่อเปนเชนนี้ การดำเนินงานจึงเกิดการติดขัดลาชาโดย

ไมควร และทายทีส่ดุประโยชนทีจ่ะตกถงึประชาชนตามพระราชดำริ

ก็พลอยชาไปดวย นอกจากน้ันยังพบวา การติดตามประเมินผล

โครงการก็อยูในลักษณะตางฝายตางทำ ขาดการประเมินผล

ภาพรวมและผลกระทบดานตางๆ ของโครงการทั้งหมด 

 ดังนั้น รัฐบาลจึงไดริเริ่มท่ีจะจัดระบบงานเพ่ือสนอง

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเกิดประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึน้ ทานนายกฯ เปรม จงึไดมอบหมายใหผมในฐานะเลขาธกิาร

สภาพัฒนฯ ไปดำเนินการจัดระบบงานข้ึนมา โดยทานนายกฯ 

คงจะเห็นวา สภาพัฒนฯ เปนหนวยงานกลางที่มีหนาที่โดยตรง

ในการศกึษา วเิคราะห จดัทำแผนงาน และประสานงาน การดำเนินงาน
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อยูแลวก็ทำหนาที่ตรวจสอบในเบ้ืองตนวา มีหนวยงานใดดำเนินโครงการพองตาม

พระราชกระแสรบัสัง่หรือพระราชดำรนิัน้อยูแลวหรอืไม เพือ่ปองกนัการทำงานซำ้ซอน 

หากมีหนวยงานดำเนินโครงการอยูแลว สน.กปร. ก็จะสนับสนุนโครงการนั้นใหมี

ความสำคัญมากขึ้น และชวยเรงการดำเนินงานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 สวนพระราชกระแสรับสั่งหรือพระราชดำริที่ยังไมมีหนวยงานใดดำเนิน

โครงการ สน.กปร. ก็พิจารณาเพ่ือวางแผนและแนวทางการดำเนินงานตอไป โดย

ขึ้นอยูกับแตละกรณีเปนสำคัญ ซึ่งแยกไดเปนสามกรณีหลักๆ คือ 

 กรณีแรก เปนเร่ืองชี้ชัดวาเปนกิจกรรมอะไรและมีหนวยงานใดเปนผูปฏิบัติ 

เชนในกรณีการสรางอางเก็บน้ำ ตองเปนหนาที่ของกรมชลประทาน หรือสำนักงาน

เรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
 
ซึ่ง สน.กปร. ก็ประสานไปยังหนวยงานนั้นๆ แตละ

หนวยงานก็ดำเนินการตามขั้นตอนของตน ต้ังแตสำรวจพื้นที่ ศึกษาความเปนไปได 

ถาเห็นวาเหมาะสมที่จะดำเนินการก็สงเรื่องกลับมายัง สน.กปร. เพื่อพิจารณาและ

ของบประมาณ หรือในบางครั้งอาจใชงบปกติของหนวยงานเองก็ได เมื่อ สน.กปร. 

ไดรับเร่ืองแลว ก็พิจารณาวิเคราะหวาโครงการมีความสอดคลองหรือถูกตองตาม

พระราชดำริหรือไม สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ เพียงไร จะไดประโยชนมากนอย

แคไหน และเมือ่เหน็วามคีวามเหมาะสมและทกุอยางพรอม กเ็สนอตอ กปร. พจิารณา

อนุมัติโครงการและงบประมาณไปดำเนินการ 

 กรณทีีส่อง เปนกรณทีีพ่ระองคทานทรงมพีระราชดำรกิวางๆ เชน มพีระราชดำริ

วาควรพจิารณาพฒันาพ้ืนทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ สน.กปร. ก็สงเจาหนาทีอ่อกไปสำรวจพืน้ทีน่ัน้ 

ซึ่งงานเหลานี้จริงๆ แลวก็ถือเปนงาน

หลกัทีส่ภาพฒันฯ มหีนาท่ีตองรบัผิดชอบ

ตามปกติอยูแลว ดังนั้น สำนักงาน

เลขานกุาร กปร. (หรือที่เรียกกันวา 

สน.กปร.) ซึง่ทำหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ

ของ กปร. จึงอยูในสังกัดกองวางแผน

เตรยีมพรอมดานเศรษฐกจิของสภาพัฒนฯ 

โดยม ีดร.สเุมธฯ ผูอำนวยการกองทำหนาท่ี

เปนกรรมการและเลขานกุาร กปร. ตลอดจน

เปนผูอำนวยการ สน.กปร. และให 

เจาหนาท่ีของกองฯ เปนเจาหนาที่ของ 

สน.กปร. ดวย 

 สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน

ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ 

เริ่มตั้งแตการรับพระราชกระแสรับสั่ง

หรอืพระราชดำร ิ โดยมกีารบันทกึไวเปน

ลายลักษณอักษร ซึ่งไมเคยมีการจัดทำ

เชนน้ีมากอน การริเริม่มบีนัทกึนี ้จงึชวย

ใหการดำเนินงานเปนไปอยางเปนระบบ 

มปีระสทิธภิาพ และสามารถตรวจสอบได 

จากน้ัน สน.กปร. ซ่ึงสังกัดสภาพัฒน
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โดยอาจรวมกบัหนวยงานอืน่ๆ ดวย เพือ่ใหทราบถึงสภาพขอเทจ็จรงิตางๆ ของพืน้ทีน่ัน้

เพ่ือนำขอมลูมาพจิารณาประกอบการวางแนวทางการดำเนนิงาน และจัดต้ังคณะทำงาน

หรือคณะกรรมการรวมขึน้มาโดย สน.กปร. เปนแกนกลางเพือ่พจิารณาจดัทำแผนงาน

โครงการตอไป และเมื่อจัดทำแผนเปนรูปเปนรางขึ้นมาแลว ก็นำขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

ประกอบพระราชวินิจฉัย จนเมื่อผานขั้นตอนเหลานี้แลว สน.กปร. ก็นำเสนอตอ กปร. 

ขออนุมัติดำเนินการ 

 สำหรบักรณีสดุทาย เปนกรณขีองโครงการใหญทีม่กีารลงทนุสงู เชน การสราง

เข่ือนใหญ เชนเดียวกับเขื่อนยันฮี (เขื่อนภูมิพล) ในกรณีเชนน้ี ทาง สน.กปร. ก็เสนอ

เขาสูการพิจารณาตามระบบปกติของสภาพัฒนฯ ดังเชนโครงการปกติอื่นๆ ทั่วไป 

 เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติและเริ่มดำเนินการแลว กปร. และ สน.กปร. 

กท็ำหนาทีต่ดิตามผลความคบืหนา ปญหา อปุสรรคของโครงการ เพือ่นำขึน้ทลูเกลาฯ 

ถวายรายงานทุกๆ สี่เดือน ตลอดจนประเมินผลกระทบดานตางๆ อยางรอบดานให

ทรงทราบโดยตลอด ซ่ึงการติดตามประเมินผลของ สน.กปร. นั้นเปนที่ชื่นชมของ

หนวยงานภายนอกเปนอยางมากถึงความมีประสิทธิภาพและความตอเนื่อง 

 การดำเนินงานของ กปร. และ สน.กปร. เปนไปอยางราบรื่น และไดรับผล

สัมฤทธ์ิเปนอยางดี โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริที่อยูในความรับผิดชอบ

ของ สน. กปร. มีจำนวนมากถึง ๔,๔๐๔ โครงการ (ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๒๕-

๒๕๕๑) สามารถแยกออกเปนประเภทตางๆ อาทิ การพัฒนาแหลงน้ำ การเกษตร 

สิ่งแวดลอม การสงเสริมอาชีพ สาธารณสุข คมนาคม/สื่อสาร สวัสดิการสังคม 

โดยโครงการเหลานี้ไดรับความสำเร็จเปนอยางมาก และแตละโครงการสามารถ

แกปญหาไดอยางจริงจังและตรงจุด 

 สิ่งหนึ่งท่ีประจักษอยางชัดเจนก็คือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม

เพียงแตสรางความเจริญทางวัตถุใหแกประชาชน แตยังสรางความเจริญทางจิตใจ

พรอมๆ กันไปอีกดวย เพราะอาจกลาวไดวา ในระยะแรกๆ รัฐบาลและสภาพัฒนฯ

พยายามทีจ่ะเร่ิมแผนพฒันาประเทศชาตดิวยการมองภาพสวนรวม โดยการเรงระดมทนุ

เพ่ือสรางวัตถุที่เปนโครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เชน ถนน 

เขือ่น ไฟฟา และแหลงนำ้ โดยยงัไมไดสนใจดานสงัคมเทาใดนัก ตอมาเมือ่ไดปพูืน้ฐาน

โครงสรางดังกลาวไวพอสมควรแลว จึงเริ่มหันมาสนใจดานสงัคมมากยิง่ขึน้ โดยให

มีการเรงรัดพัฒนาชนบท ระดมกำลังสูชนบทอยางจริงจัง แตผลปรากฏวา ถึงรัฐ

จะชวยอยางไรก็ยังไมเพียงพอ บางครั้งก็ไมถูกตองและตรงจุด ทั้งนี้ เปนเพราะ

โ ่ ่ ใ ึ  ็  ื้ ี่ ้

ขาดความรูความเขาใจพืน้ฐานของการ

พัฒนาชนบทอยางแทจริง ซึ่งในเรื่องนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง  

เอาพระทัยใสและทรงปฏิบัติการดวย

พระองคเอง ทำใหไดรับขอมูลในพ้ืนที่

อยางละเอียดและลึกซึ้งมาเปนเวลา

นานกวาหนวยงานราชการหรือแมแตนัก

ปฏิบัติการพัฒนาดานตางๆ เสียอีก  

 โดยสวนตวั ผมเองมปีระสบการณ

ที่ถือวาเปนบุญของผมที่ไดมีโอกาส

เหน็การทรงงานอยางหนกัของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงเขาถึง

ประชาชนที่อยูหางไกลในถิ่นทุรกันดาร 

นัน่คอื ในระหวางทีผ่มเตรยีมตวัออกบวช 

หลังจากลาออกจากตำแหนงผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย ผมไดมโีอกาส

เดินทางไปพักอาศัยอยูตามวัดตางๆ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กอนตัดสินใจวาจะบวชที่วัดใด ซึ่งหนึ่ง

ในวัดที่ผมไดไปอาศัยอยู ก็คือวัดถ้ำ

อภยัทรงธรรม ของทานอาจารยวนั อยูที่

อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร วัดนี้

ตัง้อยูในบรเิวณเขตยทุธศาสตรและเปน

รอยตอระหวางเทือกเขาภูพานและภูเรอื

ตอกับพื้นที่ราบที่เรียกวาพื้นที่สีแดง 

และขณะนัน้กย็งัมกีารตอสูกนัอยางหนกั

ระหวาง ผกค. กับฝายบานเมืองอยู

เปนประจำ 

 คืนหนึ่งในขณะท่ีผมนั่งทำวัตร

อยูกร็ูสกึวามกีารเคลือ่นไหวอยางผดิปกติ 

แลวกม็แีสงไฟวบูวาบเขามาในบรเิวณวัด 

ปรากฏวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เสดจ็ฯ มาเยีย่มทานอาจารยวนั หลงัจาก

ทรงตรวจพื้นที่และเย่ียมประชาชนแลว

โดยไมไดแจงใหผูใดทราบ พระองคทาน

ทรงรวมกับทานอาจารยวันซึ่งเปนพระ

ที่ชาวบานใหความเคารพนับถืออยาง

39ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ñ »ÃÐ¨Óà´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á - ÁÕ¹Ò¤Á òõõó 



มากในการวางแผนสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางการพัฒนา

เพ่ือประโยชนของชาวบาน ซึ่งในขณะนั้นชาวบานในแถบนั้นมี

ฐานะยากจนและลำบากมาก ผมยงัจำไดดวีา มสีถานีตำรวจทีถ่กู

ผูกอการรายเผาและยังมีควันไฟคุกรุนต้ังอยูไมหางจากวัด

เทาใดนัก แตพระองคทานก็ไมไดทรงหวาดหวั่นตอภยันตราย

แมแตนอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จฯ ไปทุกหน

ทุกแหง พระองคทรงเขาถึงเกจิอาจารยซึ่งเปนผูนำประชาชน

ในทองถิน่ทรุกนัดารในแถบเทอืกเขาภพูานและภูเรอืไดทัง้หมด 

จึงนับเปนโชคดีของประเทศไทยที่เรามีพระมหากษัตริยที่ทรง

เสียสละ และทรงงานอยางหนักเพื่อเขาถึงประชาชนอยาง

แทจริง 

 นอกจากการที่พระองคไดทรงเขาถึงประชาชนดวยการ

ลงพืน้ทีด่วยพระองคเองแลวพระองคทานยงัทรงเขาพระทยัใน

การพัฒนาอยางลึกซึ้งและรอบดาน พระองคมีพระราชกระแส

รบัสัง่วา เราตองเขาใจคำวา “ภูมสิงัคม” กอน คำวา “ภมู”ิ ก็คือ 

ใหดูภูมิประเทศที่อยูรอบๆ ตัวเรา ใหดูดิน น้ำ ลม ไฟ ทำ

อยางไรจึงจะสรางความสมบรูณและความสมดลุของดนิ นำ้ ลม 

ไฟ ซึ่งอยูรอบๆ ตัวเราได ซึ่งแตละแหงก็แตกตางกันออกไป 

ภาคเหนือก็อยางหน่ึง พื้นที่ภาคอีสานก็อยางหน่ึง ภาคใตก็

เจอดินพรุ ภาคกลางก็เปนที่ลุมเปนสวนใหญ เพราะฉะนั้น

การทำอะไรตองเคารพภูมิประเทศในเบื้องตนกอน สวนคำวา 

“สังคม” น้ัน คอืตองเคารพคน เพราะมนษุยมคีวามหลากหลาย

ในวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตความเปนอยู ความนึกคิด และการ

ตดัสนิใจแตกตางกนั เราจะพบวา ทัง้ๆ ทีอ่ยูในเหตกุารณเดยีวกัน 

คนทางเหนอืจะตดัสนิใจอยางหน่ึง คนทางใตจะตดัสนิใจไปอีก

อยางหนึง่ เพราะฉะนัน้ ในการพฒันา เราจึงตองดแูบบบรูณาการ

ทุกมิติ มองทั้งกายภาพ ทั้งคน ทั้งภูมิประเทศ ทั้งมิติของ

วัฒนธรรมและสังคม 

 ดงัน้ัน จะเหน็ไดวา โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ

ทกุโครงการจึงมุงพฒันาชนบทเพือ่ใหประชาชนสามารถ “พออยู
พอกนิ” และสามารถพึง่ตนเองได ดวยวธิกีารหลายๆ ประการ

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาชนบทแบบไทยๆ เปนการพัฒนา

แบบประหยดัเหมาะสมกบัพืน้ที ่และเหมาะสมกับพืน้ฐานของ

คนไทย รวมทัง้สงเสรมิการรวมกลุมของชาวบานเพือ่พฒันาชมุชน

รวมกันซึ่งแนวทางตางๆ เหลานี้ไดกลายเปนรากฐานของ

การพัฒนาชนบทแนวใหมในแผนพัฒนาชนบทพื้นที่ยากจน

ของรัฐบาลและสภาพัฒนฯ ในเวลาตอมา 

 นบัไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงสรางความ

สมดุลใหแกการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพระราชกรณียกจิ

ของพระองคมีสวนสำคัญยิ่งที่ใหการพัฒนาชนบทการพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการพัฒนาเพ่ือ

40 ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ñ »ÃÐ¨Óà´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á - ÁÕ¹Ò¤Á òõõó 



ความมั่นคงและความเปนธรรมในสังคมไดรับความเอาใจใส

ควบคูไปกับการพัฒนาทางดานการสงออก การลงทุน การ

ทองเที่ยว และการพัฒนาโครงขายสิ่งอำนวยความสะดวกทาง

เศรษฐกิจในดานตางๆ อยางที่เปนอยูจนถึงทุกวันนี้ 

 ผมขอยอนกลบัมาทีก่ารทำงานของ กปร และ สน.กปร. 

อีกครั้งหนึ่ง ผมคงตองกลาววาการทำงานของท้ัง กปร. และ 

สน.กปร. คงไมสามารถบรรลุความสำเรจ็ไดอยางราบรืน่หากขาด

ผูบริหารและทีมงานที่ดีของ สน. กปร. เพราะถึงแมวาในระยะ

เริม่กอตัง้มกีลุมคนทำงานเพยีง ๑๒-๑๕ คน ในขณะทีม่โีครงการ

ดำเนินอยูถึง ๕๐-๖๐ โครงการตอป แตกลุมคนเหลานี้ก็ยัง

สามารถทำงานไดเปนอยางดแีละมปีระสิทธภิาพ อกีทัง้ยงัเปน 

กลุมคนที่ทำงานดวยความเสียสละ แบบที่เรียกวา “พรอมจะ
หิว้กระเปาไปอยูเปนเดอืน” เพราะทมีงานเหลานีต้องพรอมตาม

เสดจ็เปนระยะเวลารวมๆ แลวเกอืบคอนปเพือ่ใหการทำงานสนอง

พระราชดำรเิปนไปอยางตอเนือ่งและทันทวงที ดวยงานในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการมีลักษณะเฉพาะ

หนาเปนเสมือน “ยาแดง” สมานแผลเพื่อบรรเทาความทุกข

ของประชาชนอยางเรงดวนในเบื้องตน อาทิ ความเดือดรอน

ของประชาชนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาทีท่ำงาน ผมจงึวางใจ ดร.สเุมธ 
อยางเต็มที่ ซึ่ง ดร.สุเมธ ก็ไมไดทำใหผมผิดหวัง สามารถ
ทำงานไดเปนอยางด ีทำให กปร. ทีเ่พิง่กอตัง้ไดไมนาน มรีะบบ
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานไดอยางราบรื่น และ
สามารถสนองพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวได
อยางเต็มกำลังดังที่ตั้งเปาหมายไว  
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 ปาดงนาทาม เปนปาอยูบริเวณทิศเหนือของอุทยานแหงชาติผาแตมมีพื้นที่ติดตอกัน ๓ อำเภอ คืออำเภอโขงเจียม 
อำเภอศรเีมอืงใหม และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวดัอบุลราชธาน ีบรเิวณดานทศิตะวนัออกของพืน้ทีต่ดิกบัแมนำ้โขงทีเ่ปนแนวชายแดน
ไทย – สปป. ลาว มีพื้นที่ประมาณ ๘๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๕,๐๐๐ ไรในป ๒๕๓๔ ไดรับการประกาศให
เปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติผาแตม เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฏรบานโหงนขาม และบานดงนา ตำบลหนามแทง อำเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี พระองค
ไดพระราชทานพระราชดำริกับผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี แมทัพภาคท่ี ๒ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหการชวยเหลือ
ราษฏรในเรื่องสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และโภชนาการ 

ณัฐวุฒิ จินารัตน*

*นักวิชาการปาไม ระดับชำนาญการ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช

าดงนาทาม…
ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

พัฒนาอยางยั่งยืน
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ภูผาขาม ภูผาเมย ภูผาเจ็ก ภูผาสรอย 

ภูยาแพะ ภูชะนะได ภูผานาทาม ภูโลง 

ภูปง ภูจันทรแดง ภูหลวง ภูสมุย และ

ภูกระบอ เปนตน  

 อทุยานแหงชาตผิาแตม เปนแหลง

ตนน้ำลำธารของหวยชาง หวยภูโลง 

หวยฮุง หวยลาน หวยเพราะ หวยแยะ 

หวยกวย หวยกะอาก หวยใหญ หวยสูง 

และหวยหละหลอย 

 การประกอบอาชีพ และใหราษฏรทีอ่าศยัในพืน้ทีช่วยกนัรกัษาปา เพือ่เปน 

การสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

กองทพัภาคที ่๒ สวนราชการตางๆ ท่ีเกีย่วของ และจงัหวดัอบุลราชธาน ีจงึไดมี

มติเหน็ชอบใหดำเนนิการพฒันาและแกไขปญหา พืน้ทีป่าดงนาทามในลกัษณะ

โครงการเพือ่ความมัน่คงเฉพาะพืน้ทีภ่ายใตชือ่ “โครงการพฒันาเพือ่ความมัน่คง
เฉพาะพื้นที่ปาดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี” มีระยะดำเนินการ ๓ ป ต้ังแตป 

๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ 

 การเดินทางเขาถึง หากดูแผนที่ประเทศไทย ซึ่งเปนรูปขวานทองแลว 

ปาดงนาทามอยูดานตะวันออกสุดของคมขวาน อยูหางจากอำเภอโขงเจียม

ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร อยูหางจากจงัหวดัอบุลราชธาน ีประมาณ ๑๒๐ กโิลเมตร 

การเดินทางโดยรถยนตจากตัวจังหวัดใชเสนทางหมายเลข ๒๑๗ ถึงอำเภอ

พิบูลมังสาหาร ขามแมน้ำมูลสูเสนทางหมายเลข ๒๒๒๒ ถึงอำเภอโขงเจียม 

เขาสูเสนทาง ๒๑๑๒ (โขงเจยีม – เขมราฐ) ถึงบานนาโพธิก์ลาง เลีย้วขวาผานไป

ยังถ้ำปาฎิหาริย (ประมาณ ๑๕ กโิลเมตร) หรือบานทุงนาเมือง (ประมาณ 

๑๐ กโิลเมตร) ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนสำหรับเดินปาทองเที่ยวปาดงนาทาม 

 สภาพธรรมชาตปิาดงนาทาม อทุยานแหงชาตผิาแตม มสีภาพพืน้ทีเ่ปน

เทือกเขาติดตอกันลักษณะสูงๆ ต่ำๆ สลับกันไปทั่วพื้นที่ ระดับความสูงของ

พืน้ทีอ่ยูระหวาง ๑๐๐-๖๐๐ เมตรจากระดบันำ้ทะเล แนวเขตดานทศิตะวนัออก

ใชเสนแบงเขตแดนประเทศและติดกับประเทศลาว ซึ่งมีแมน้ำโขงเปน

แนวเขตโดยตลอดความยาวประมาณ ๖๓ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยรวมเปน

ลานหนิ รอบแนวเขตถัดจากฝงแมนำ้โขงจะเปนหนาผาสงูชนั มภีผูาทีส่ำคญั ไดแก 
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ÅÑ¡É³ÐÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ 
 สภาพอากาศของอุทยานแหงชาติ

ผาแตมสามารถแบงออกเปน ๓ ฤดู ไดแก 

ฤดฝูน เริม่ตัง้แตเดอืน มถินุายน–กันยายน 

ฤดหูนาว เร่ิมตัง้แตเดอืน ตลุาคม–กมุภาพนัธ 

ฤดรูอน เริม่ตัง้แตเดอืน มนีาคม–พฤษภาคม 

อุณหภูมิในแตละฤดูแตกตางกันอยางมาก 

ในฤดูฝนจะมีพายุฝนฟาคะนองอยูบอยๆ 

ในฤดหูนาวอากาศเยน็และแหงแลง ความช้ืน

ในบรรยากาศมีนอย ในฤดรูอนอากาศรอนจดั 

ตนไมใบหญาแหง 

¾×ª¾ÃÃ³áÅÐÊÑμÇ�»†Ò 
 สภาพปาโดยท่ัวไปเปนปาเต็งรัง 

เสียสวนใหญ ตามพื้นที่มีหินโผล ลักษณะ

เปนปาโปรงตนไมแคระแกร็น แตมีความ

สวยงามตามธรรมชาติ พันธุไมที่สำคัญ 

ไดแก เต็ง รัง เหียง ประดู และเหมือด

ตางๆ พชืพืน้ลางเปนพวกไผปา หญาตางๆ 

ขอยหิน และยังมีไมดอกที่สวยงามขึ้นอยู

ตามซอกลานหินทั่วไป เชน หยาดน้ำคาง 

แดงอบุล เอน็อา เหลอืงพสิมร กระดมุเงนิ 

ตั้งไก (หัวไกโอก) มณีเทวา ข้ึนอยูเปน

จำนวนมากกระจายทั่วพื้นที่ สภาพปาจะ

เปลี่ยนเปน ปาดิบแลง ในบริเวณที่ราบ

ลุมแถบริมหวยหรือริมแมน้ำ เน่ืองจากมี

ความชุมชื้นพอประมาณตลอดป นอกจากนี้ ยังพบปาสนสองใบที่ขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ กระจัดกระจายในสวนที่เปนพื้นราบบนภูตางๆ ทั่วพื้นที ่

 สัตวปา ประเภทสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญยังไมพบ พบแตขนาดเล็ก

ลงมา สตัวปาทีพ่บไดทัว่ไป เชน อเีหน็ สนุขัจิง้จอก กระตายปา อเีกง ชะมด บาง ใน

ฤดแูลงเมือ่ระดบันำ้ในแมนำ้โขงลดลงมาก จะพบเหน็สตัวประเภท หมปูา เลยีงผา 

วายน้ำขามมาจากฝงประเทศลาวอยูเสมอๆ เนื่องจากอาณาเขตบางสวนอยูใน

ลำน้ำโขงมีปลาน้ำจืดชนิดตางๆ มากมาย ไดแก ปลาบึก ปลาตะเพียน ปลาคัง 

ปลาเทโพ ปลากรด ปลาตูนา ปลาหมอ ปลากาย ปลาแข เปนตน นกนานาชนิด

ที่พบเห็น เชน นกขุนทอง นกยูง เหยี่ยว อีกา นกขุนแผน นกกระเต็น เปนตน 
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 หนาผาริมโขง ไดแก ผาชนะได ผากำปน ผาหินแตก ผาจอมกอม 

ผาแดง ผาหินฝน และผายะพืด ซ่ึงนอกจากจะเปนจุดชมวิวแมน้ำโขงและ

ชมพระอาทติยขึน้กอนใครในสยามแลว ในชวงเดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน 

จะสามารถชมทะเลหมอกไดดวย 

¨Ø´·‹Í§à·ÕèÂÇ»†Ò´§¹Ò·ÒÁ 
 ปาดงนาทาม มคีวามเหมาะสมทางการ

ทองเทีย่วในลกัษณะเดนิปาศกึษาธรรมชาติ ซึง่

นอกจากพรรณพชื และดอกไมตามฤดกูาลแลว 

ยงัมจีดุทีน่าสนใจหลากหลายประเภท เชน 

 นำ้ตก มีนำ้ตกขนาดเลก็และขนาดกลาง

ซึ่งมีน้ำมากในชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 

กระจายอยูหลายแหง ไดแก น้ำตกกรีด น้ำตก

ซะปน น้ำตกหวยพอก นำ้ตกกวงโตน นำ้ตกซอย 

และน้ำตกหวยนาเมืองใหญ 
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 เสาเฉลยีงและกอนหนิมหศัจรรย ไดแก เตาหนิชมจนัทร เสาเฉลียงคู ผลานถ้ำไฮ 

เสาเฉลยีงภจูอมกอม และหนิโยกมหศัจรรย ซึง่มนีำ้หนกัประมาณ ๕๐ ตนั แตสามารถ

โยกไดดวยคนเดียว 

 ผลาญหนิและลานดอกไมดนิ ไดแก ผลาญหนิวดัภอูานนท ผลาญถำ้ไฮ ผลาญภโูลง  

 ถ้ำ ไดแก ถ้ำปาฎิหาริย ถ้ำฝามือแดงบานปากลา 
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 การลองเรือตามลำแมน้ำโขง ในชวงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน 

สามารถลองเรือตามลำแมน้ำโขง ตามเสนทางบานปากลา – บานคันทาเกวียน 

(ระยะเวลาประมาณ ๓๐ นาที) เพ่ือชมทิวทัศน ๒ ฝงโขง 

 หมูบานวฒันธรรม “บานซะซอม” 
ตั้งอยูที่หมู ๗ ตำบลนาโพธิ์กลาง 

อำเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีหาง

จากตวัจงัหวดั ระยะทาง ๑๓๐ กโิลเมตร 

หางจากอำเภอ ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร 

เปนหมูบานขนาดเล็ก มีจำนวนครัวเรือน 

๑๐๕ หลังคาเรอืน มปีระชากร ๔๖๕ คน 

อากาศเย็นสบาย มีลำธารเล็กๆ ไหล

ผานใหชาวบานไดใชนำ้บรโิภคตลอดทัง้ป 

บานซะซอม ไดเปดตอนรับนักทองเที่ยว

ที่ตองการพักผอนในบรรยากาศปาเขา

ลำเนาไพร อากาศทีบ่รสิทุธิ ์รมรืน่ ชนบท

ËÁÙ‹ºŒÒ¹¹éÓá«ºàËÅ×ÍËÅÒÂ ÁÒ¡ÁÒÂ¢Í§»†Ò 
ÅÓ¤‹Ò¶éÓ»Ò¯ÔËÒÃÂ� ¤¹¡Å‹ÒÇ¢Ò¹ÇÑ´ÀÙÍÒ¹¹·� 
“ºŒÒ¹«Ð«ÍÁ” 
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ที่มีแตความยิ้มแยมแจมใส อบอุนและจรงิใจตอกนั โดยเปดเฮอืนใหนกัทองเทีย่ว

ไดพกัผอนหลบันอนในบานชาวบาน เพือ่สัมผัสวัฒนธรรม 

 กิจกรรมท่ีสัมผัสได คือ การตอนรับอยางอบอุนดวยคณะกลองยาว 

ประเพณีบายศรีสูขวัญ รับประทานอาหารพ้ืนบาน แกงหนอไม แกงเห็ด ไขมดแดง 

แกงผกั แมลงตางๆ หมนุเวยีนไปตามฤดกูาล ชมการแสดงดนตรพีืน้บาน ฟงเสยีง

กลองยาว พิณ แคน กะโปะ งับแงบ ชวนเพลิดเพลินกับทวงทำนอง และเลือกชม

เลือกซื้อสินคาหัตถกรรมพื้นบาน จากการทอผายอมสีธรรมชาติ จักสานการทำ

ไมกวาด และเพลดิเพลินกบัการเดนิปาเขาลำเนาไพร ถำ้ นำ้ตก ลายมอืภาพเขยีนสี

กอนประวัติศาสตร หินคลายรูปรางตางๆ จำนวนมาก ศึกษาพันธุไมหายาก และ

สมุนไพรทองถ่ินที่ยังคงมีอีกมากมาย ในเขตปาชุมชนดานทิศเหนือของหมูบาน 

 จุดเดน : เปนชุมชนรักปา หมูบานอนุรักษดีเดนระดับประเทศ มีการ

รวมกลุมทำกิจกรรมดานอนุรักษ เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ 

 กลุมการทองเที่ยว : ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ทองเที่ยวเลียบฝง

แมน้ำโขง ทองเที่ยวมหัศจรรยเสนทางบุญ  

 มาตรฐานที่ไดรับ : ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๒  
 ประเภทของโฮมสเตย : โฮมสเตยสัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต  
 ชวงเวลาทองเที่ยว : สิงหาคม ถึง พฤษภาคม ของทุกป 
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ถานีแหงความสุขและ
รอยย้ิมท่ีภูพยัคฆ

วิทยา ไพศาลศักดิ์*

»ÃÐªÒË¹ŒÒãÊ
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*นักวิชาการปาไม ๗ ว สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๑๑ หัวหนาสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ

 บนดินแดนแหงขุนเขาที่สลับซับซอนของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ผืนปาที่เต็มไปดวยศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณประจำถิน่ที่ไมมถีิน่ใดเหมอืน ในดินแดนทีค่รัง้หนึง่เตม็ไปดวยความขดัแยงจนตองมีการจบัอาวธุขึน้มาประหตัประหารกัน
ดวยความแตกตางกันในความศรัทธา ความเช่ือ และอุดมการณทางการเมือง แมวาความรุมรอนทางการเมืองไดผอนคลายไป
แลวแตปญหาสำคัญที่ยังคงเติบโตคูกับชุมชนในที่สูงก็คือ ผืนปาที่เปนปาตนน้ำที่สำคัญของแมน้ำนาน สายน้ำหลักที่ไมเคย
เหือดแหงและยังคงไหลหลอเลี้ยงชีวิตผูคนสองฝากฝงมาอยางไมรูเหนื่อยยังคงถูกบุกรุกทำลายดวยความรูเทาไมถึงการณและ
ดวยความจำเปนในการดำรงชีวิตที่ตองพึ่งพาสังคมภายนอกชุมชนเปนหลัก จึงเปนมูลเหตุใหตองมีการขยายพ้ืนที่ทำกินเพื่อ
สรางรายไดที่แฝงเรนไปดวยหนี้สินที่ลนพนตัวและนับวันแสงสวางที่ปลายอุโมงคของชีวิตผูคนจะคับแคบและตีบตันลงเรื่อย ๆ 

 ี่  ี  ื  ี่ ็ ไ 
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 ในป ๒๕๔๖ นับวาเปนปแหงความหวังของพี่นอง

บนขุนเขาแหงน้ี เมื่อสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ไดพระราชทานพระราชดำรใิหหนวยงานทีเ่กีย่วของดำเนินการ

จดัตัง้สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดำริภูพยัคฆขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงความรูในการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรบนพื้นที่สูงใหกับพี่นองประชาชน ทั้งยังเปน

แหลงสรางรายไดใหกับราษฎรผูสนใจที่เขารวมกิจกรรม

ตางๆ ของสถานี ซึ่งราษฎรซึมซับความรูและเกิดทักษะใน
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การประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อนำไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนไดอยางถูกตอง ซึ่งจะ

เปนการลดปญหาการบุกรุกทำลายปาและในขณะเดียวกันราษฎรยังกลับมีจิตสำนึกใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมีสวนรวมในการปกปกษรักษาผืนปา ซึ่งก็คือสมบัติ

ของชุมชนใหคืนความสมบูรณ จากพระมหากรุณาธิคุณไดสงผลใหชีวิตของผูคนเกิดรอยยิ้ม

และความสดใสอีกครัง้ โดยจะเหน็ไดจากความปลาบปล้ืมและเสียงบอกเลาของพีน่องประชาชน

ดังตอไปน้ี 
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 “ผมเปนผูใหญบานน้ำรีพัฒนา หมูที่ ๑๒ ตำบลขุนนาน 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ผมเองเกิดที่นี่ ที่ ๗๐๘ (เขตงาน

พรรคคอมมวิติสตแหงประเทศไทย) ตัง้แตเลก็ๆ กอ็ยูทีน่ี ่อยูกบัลงุคำตนั 

เดมิททีำไร ทำสวนอยูบรเิวณนี ้กไ็มคอยไดผล ไมพอกนิ ชาวบานในหมูบาน

ก็เชนเดียวกัน หลังจากพวกผมเขามาเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย โครงการ

พระราชดำริของพระราชินีเขามาชวยเราพัฒนาที่ดินทำกิน สงเสริมให

ผมปลูกพืชผัก กลวย กาแฟ หมอน สมุนไพร ไวเพื่อกินในครอบครัว

และขาย รวมถงึ การทำนาข้ันบนัได ทำนาข้ันบนัไดปลกูขาว 

 ผมและชาวบานเร่ิมมีผักสมุนไพรไวกิน ขายเปนรายไดบางแลว 

ไมตองไปซื้อ ทำนาก็เริ่มไดขาวไวกิน ผมก็อยูไดตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการทำปุยใชเอง ทำปุยน้ำ ปุยหมัก ไมตองซื้อปุย โครงการก็

เขามาสรางจติสำนกัใหคนรูจกัรกัษาปา ชาวบานเริม่รกัปา จะเหน็วาปาตอนนี้

ก็เริ่มฟนสมบูรณขึ้นอยางที่เห็น ไมเหมือนแตกอนเปนเขาหัวลาน คิดวา

ตอไปอนาคตยั่งยืน” 

àÊÕÂ§áË‹§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§¼ÙŒ¹Ó·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐÃÒÉ®Ãã¹â¤Ã§¡ÒÃ 

นายสุริชัย กันทา 
ผูใหญบานบานน้ำรีพัฒนา หมูที่ ๑๒ ตำบลขุนนาน 

นายมงคล พรหมพินิจ 
กำนันตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

 “ผมดีใจท่ีโครงการสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดำริ

ภูพยัคฆ ท่ีไดชวยเหลือชาวบานในเรื่องตางๆ ที่จะทำใหเปนการพัฒนา

แบบย่ังยืน ทำใหชาวบานอยูดีกินดีขึ้น ทั้งการปลูกผักกินเอง และ

นำไปขายใหสถาน ี เดมิราษฎรมีขาวไมพอกนิ ไมมกีนิตลอดป โครงการ

สอนแนะนำใหชาวบานปลูกผัก ทำนา ปลูกขาวกิน ตอไปชาวบานจะได

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น โครงการเขามาพัฒนาตำบลขุนนาน โดยเนน 

๔ หมูบาน บานน้ำรี บานน้ำชาง บานหวยกานต และบานกิ่วจันทร 

เพื่อใหคนอยูกับปา ปาอยูกับคน ในอดีตชาวบานเคยทำไรเลื่อนลอย 

ไรหมนุเวยีน ตัง้แตพระองคพระราชทานโครงการภพูยัคฆเขามาในพ้ืนท่ี 

ชาวบานรูสกึวาปาดขีึน้ เพราะชาวบานทำไรอยูกบัที ่ ชาวบานเริม่รกัษาปา 

ปาดีขึ้นกวาในอดีต ผมก็ขอขอบคุณทางโครงการ ขอขอบคุณแมของ

แผนดินที่ไดชวยชาวบาน แมจะอยูหางไกลจากสังคมเมืองเปนพันกิโล 

ทานก็ยังเขามาชวยชาวบาน ชวยแกปญหาใหกับชาวบานในทุกพื้นที่

ของประเทศ ตอนนีช้าวบานของผมเริม่อยูดกีนิด ีในอดีตกอ็ดม้ือ กนิม้ือ 

เดี๋ยวนี้ก็กินครบ ๓ ม้ือ แลวนอกจากขอบพระคุณทานแลว ผมก็ขอให

พระองคทานมีสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว” 
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นายจง พรหมพินิจ 
นายกองคการบริหารสวนตำบล ตำบลขุนนาน 

นายฉัตรชัย บัวแสน 
ราษฎรบานน้ำรีพัฒนา หมูที่ ๑๒ ตำบลขุนนาน 

 “หลังจากอยูปามา ๑๕ ป ก็เขามาเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย 

ปที่แลวโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ เขามาสงเสริมอาชีพใหผมและ

ราษฎรบานหวยกานต ขณะนี้ก็มี ๑๕-๑๖ ราย ปลูกพืช ผัก โครงการ

หาแหลงน้ำ ตอทอน้ำเขานาชาวบานสามารถปลูกขาวไดเพิ่มขึ้น   

 ภูพยัคฆสนับสนุนใหปลูกผักไวกิน และในอนาคตถาหาก

โครงการสงเสริมสนับสนุนมากขึ้นตอไปผมอยากจะปลูกหมอน 

กาแฟเพิ่มอีก ผมก็จะขยายผลใหชาวบาน ปลูกมากขึ้น เพื่อปลูกผัก

ปลอดสารพิษไวกินและขาย เพ่ือใหชาวบานมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

ตอไปชาวบานก็จะไมตองไปถางไรอีก ดูรอบสวนผมตอนน้ี นกเริ่ม

มาอยูแลวผมไมถางปา ไมใชสารเคมี ผมจึงขอขอบคุณพระราชินี 

และแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว ที่ชวยเหลือชาวบาน

ของผม” 

 “ผมไดรับความชวยเหลือ เรียนรูจากโครงการ ดวยการ

มาเปนลูกจาง นอกจากโครงการจะใหเงนิคาจางแลว ยังสอน แนะนำ 

ใหความรูกับผมและชาวบานมาแลว ๖ ป ผมไดนำมาปฏิบตัใินทีด่นิ

ของตนเอง ตอนนีก้ป็ระสบผลสำเร็จอยางเชนวา ปลกูผกัปลอดสารพษิ 

ปลกูหมอน ปลูกกาแฟ ผมยงัไดรบัการสนบัสนนุ ไมวาจะเปนกลาผกั 

กาแฟ หมอน โครงการชวยเหลอืขุดนา ตอทอน้ำมาให ทำใหผมสามารถ

ทำการเกษตรได จนทำใหมีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว พออยูได 

 ผมพยามจะทำเปนตัวอยางใหคนในหมูบานไดเห็นตอนนี้

ชาวบานเริม่ตืน่ตวัเอาอยางเหน็ผม ขายผกัได ขายกาแฟได ขายหมอนได 

ผมทำงานในไรในสวนผม ผมภูมิใจแลวผมไมไปถางปาถางไร ผมมี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น ผมพอใจแลว ผมจึงขอขอบพระคุณพระองค

ทานที่นำโครงการมาชวยเหลือราษฎรบานน้ำรี” 

 บนขุนเขาที่เคยเต็มไปดวยความแหงแลง บัดนี้กลับมา
แปรเปลี่ยนเปนความชุมชื้นและชุมเย็นในหัวใจของผูคนบนท่ีสูงก็
ดวยพระบารมีที่ไดปกแผถงึพสกนิกรท่ีไมวาอยูแหงหนใดในแผนดินไทย
ไดคลายความทุกขรอน จนกลาวไดวาสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริภูพยัคฆคือสถานีแหงความสุขและรอยยิ้มของ
ผูคนบนภูสูงอยางแทจริง 
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ผลสำเร็จจากภูพาน
วรกานต จุฑานนท*

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กปร.

¼ÅÊÓàÃç¨μÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
ไดดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย และสาธิตอยางตอเนื่อง
จวบจนปจจุบันเปนเวลาเกือบ ๓ ทศวรรษ และมีผลการศึกษา
ทดลองกวา ๒๐๐ เรือ่ง มผีลสำเร็จจากการศกึษา ทดลอง วจิยั 
ที่มีความโดดเดน ๑๙ เรื่อง ซึ่งสามารถนำไปขยายผลเปน
แนวทางในการดำเนินชวีติและการประกอบอาชีพของเกษตรกรได 
นอกจากน้ียังเปนการสะทอนใหเห็นถึงสวนหนึ่งของการพัฒนา
จากอดีตจนถงึปจจบุนัที่ไดมกีารส่ังสม องคความรูและทฤษฎี
การพฒันาตามแนวพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
ในลกัษณะ “สรางน้ำ เพิ่มปา พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” ดังนี้ 
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 ผลสำเร็จที่ ๑ สายธารแหงชีวิต บริเวณศูนยศึกษา

การพัฒนาภูพานฯ เดิมเปนปาโปรง ซึ่งถูกนำไปใชประโยชน

และถูกทำลายไปมาก ทำใหไมมีน้ำในหนาแลง น้ำไหลแรง

ในหนาฝน ผิวดินจึงถูกชะลางเกิดปญหาดินเค็ม ศูนยศึกษา

การพัฒนาภูพานฯ จึงเปนเสมือนแบบจำลองของภาคอีสาน

เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม  

โดยไดนอมนำแนวพระราชดำริมาใช ดังนี้ 

 ๑. การปลูกปาโดยไมตองปลูก 

 ๒. ปาเปยก (Wet Fire Break) 

 ๓. การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง 

 ๔. ปลูกปาในใจคน 
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 ผลสำเร็จที่ ๒ การเลี้ยงโคเนื้อทาจิมะภูพาน ปจจุบัน

รูจักกันในชื่อ “ทาจิมะภูพาน” เปนสายพันธุที่ใหเน้ือคุณภาพ

ดีที่สุดในโลก มีความนุม ไขมันแทรกเกรดสูง ที่สำคัญคือ 

มสีดัสวนของกรดไขมนัไมอิม่ตวักรดไขมันอ่ิมตวั สงูกวาโคทัว่ไป 

มีผลทำใหเนื้อโคทาจิมะปลอดภัยตอการบริโภค ซึ่งการพัฒนา

โคเนื้อทาจิมะภูพานมุงเนนการใชโคแมพันธุที่ราษฎรมีอยูแลว

มาผสมกับน้ำเชื้อโคเนื้อทาจิมะภูพาน แลวทำการขุนลูกโค

เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร ซ่ึงเปนอีกหนึ่งทางเลือก 

 ผลสำเร็จที่ ๓ การเลี้ยงไกดำภูพาน ไกดำ จัดเปน

อาหารบำรุง สุขภาพและไดรับความนิยมบริโภคกันอยาง

แพรหลาย โดยไกดำภูพานเปนสายพันธุใหมที่ศูนยศึกษาการ

พัฒนาภูพานฯ ไดศึกษาพัฒนาปรับปรุงพันธุใหไดไกดำพันธุดี 

ทนโรค เลี้ยงงาย โตเร็ว สรางรายไดใหแกเกษตรกร ซึ่งไกรุน 

น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบ

ราคาไกเนือ้ทัว่ไปจะจำหนายไดเพยีงตวัละ ๗๐-๘๐ บาทเทานัน้ 

 ผลสำเร็จที่ ๔ การเลีย้งสกุรภพูาน สกุรภพูานเกิดจาก

การพฒันาสายพนัธุจากสกุร ๔ สายพนัธุทีม่จีดุเดนแตกตางกนั 

คือ พันธุเหมยซาน พันธุพื้นเมืองสกลนคร พันธุดูรอกเจอรซี่ 

และพันธุแลนดเรซ เพ่ือใหไดสุกรที่มีลักษณะเลี้ยงงาย โตเร็ว 

ใหลูกดก ปรับตัวเขากับสถานการณการเลี้ยงของเกษตรกร

ไดดี โดยปจจุบันสามารถผลิตสุกรภูพาน ๒ สายพันธุ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของเกษตรกรที่หลากหลาย 

 ผลสำเร็จที่ ๕ การปลูกขาวพันธุสกลนคร เปน 

ขาวเหนียว ที่ปลูกไดทั้งในสภาพนาดอน นาชลประทาน และ

สภาพไรภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สามารถปลกูไดทัง้ป คุณภาพ

ขาวสุก เหนียวนุม มีกลิ่นหอม 
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 ผลสำเรจ็ท่ี ๘ การเลี้ยงสัตวปกเพื่อควบคุมศัตรูพืช
สวนผลไม คอืการพึง่ตนเอง เปนการใชธรรมชาตชิวยธรรมชาติ 

มาเปนแนวทางในการควบคุมศัตรูพืชในสวนไมผล โดยการ

เลี้ยงหานเพื่อควบคุมวัชพืช เนื่องจากเปนสัตวที่เลี้ยงงาย 

นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไกพื้นเมือง เพ่ือควบคุมแมลงใน

สวนไมผลในอัตรา ๑๐๐ ตัวตอไร ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะได

ผลผลิตที่มีคุณภาพปราศจากสารพิษโรคและแมลงแลว ยังได

อาหารจากการเล้ียงหานและไกที่จะใหไขตลอดป และได

ปุยคอกทีม่ีคุณภาพสูงดวย 

 ผลสำเรจ็ที ่๖ การปลกูขาวขาวพนัธุดอกมะล ิ๑๐๕ เปน

ขาวเจา ท่ีทนแลงไดดีพอสมควร ทนตอสภาพดินเปรี้ยว และ

ดนิเคม็ เมล็ดขาวสารใส แกรง คณุภาพการสดี ีคณุภาพขาวสกุ

ออนนุม มีกลิ่นหอม 

 ผลสำเรจ็ท่ี ๗ ลิ้นจี่ นพ.๑ เปนสายพันธุที่สามารถ

เจริญเติบโตไดดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตจังหวัดท่ีมี

ความหนาวเย็นสม่ำเสมอ ออกดอกติดผลสม่ำเสมอทุกป 

ผลมีรสหวานอมเปยวเล็กนอย มีลักษณะเดนคือออกดอก

เดอืนธนัวาคม และเกบ็เกีย่วไดในเดอืนเมษายนของทกุป ทำให

จำหนายไดราคาดี 

เจ

ค

ผ

เดื

จำ

 ผลสำเรจ็ที ่๙ การผลติวุนเสนจากถัว่เขยีว เมล็ดถัว่เขยีว

มีคารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบอยูถึง รอยละ ๕๖ มีโปตีน 

ไขมัน วติามนิ เกลอืแร และยงัมอีะมายโลสและอะมายโลเพคตนี 

จงึสามารถผลติเปนแปงทีม่คีณุภาพ นำไปแปรรปูเปนผลติภัณฑ 

วุนเสนที่เหนียวนุม ไมเปอยยุย เปนที่ตองการและนิยมบริโภค

กันทั่วไป       

 ผลสำเรจ็ท่ี ๑๐ การเลีย้งปลานิลแดงรวมกบัเปดบาบาลลีกูผสมในบอครวัเรอืน 

เปนแนวทางในการเล้ียงปลาแบบผสมผสานท่ีดแีละเหมาะสมกับสภาพพืน้ทีท่างภาคอสีาน

อยางย่ิง โดยระยะเวลา ๘ เดือนสามารถเลี้ยงเปดไดถึง ๒ รุน และเลี้ยงปลานิลแดง

ได ๑ รุน และตนทุนหลักมาจากคาอาหารเปดมากกวารอยละ ๕๐ สวนผลกำไรที่ได 

จะมาจากการขายเปดและปลา ซึง่เปนรายไดทีม่ากกวาการเลีย้งปลาแบบอืน่ๆ  

 ผลสำเรจ็ท่ี ๑๑ การเลีย้งปลาดกุในบอซีเมนต เปนการเลีย้งสตัวนำ้ในรปูแบบ

ทีเ่หมาะสมกบัเกษตรกรทีม่นีำ้ใชในการทำการเกษตรอยางจำกดั โดยพนัธุทีน่ยิมเลีย้ง 

คอื ปลาดกุเทศหรอืปลาดุกยกัษ เนือ่งจากโตเรว็มาก สามารถกินอาหารไดแทบทกุชนิด 

ใชระยะเวลาเลี้ยงสั้นเพียง ๒-๓ เดือนสามารถจำหนายหรือบริโภคไดแลว 
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 ผลสำเร็จที่ ๑๒ เกษตรทฤษฏีใหม คือ การบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะ

ดินและน้ำที่มีอยูจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงมีการคำนวณตามหลักวิชาการอยาง

เหมาะสม เพ่ือใหสามารถดำเนินชีวิตอยูไดอยางพอเพียง โดยเนนการพึ่งพาตนเองให

มากที่สุด ท้ังนี้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม มี ๓ ขั้นตอน คือ 

 ขั้นที่ ๑ เปนการผลิตแบบพึ่งตนเองดวยวิธีงายๆ คอยเปนคอยไปตามกำลัง 

พอมีพอกิน ไมอดอยาก 

 ขั้นที่ ๒ เกษตรกรรวมพลงักนัในรปูกลุมหรอืสหกรณ รวมแรงในเรือ่งของการผลติ 

การตลาด การเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา 

 ขั้นที่ ๓ รวมมือกับแหลงเงินและพลังงาน ตั้งและบริการโรงสี ตั้งและบริการ

รานสหกรณ ชวยกันลงทุน ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซึ่งมิใช

ทำอาชีพเกษตรเพียงอยางเดียว 

 ผลสำเร็จที่ ๑๓ การจัดการดินเค็มเพื่อปลูกขาว ดินเค็ม เปนปญหาสำคัญมาก

อยางหน่ึงตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึง่มปีญหาพืน้ทีด่นิเคม็ประมาณ ๑๗.๘ ลานไร อยางไรกต็าม เกษตรกรสามารถเลือกปลกูพชื

ทนเค็ม หรือพืชชอบเกลือ และควรเลือกชนิดพืชปลูกใหเหมาะสม เชน พื้นที่ลุมนำ้ขงั 

ควรปลกูขาว จะทำใหผลผลิตเพิม่ได จาก ๑๐-๑๕ ถังตอไร เปน ๓๐ – ๕๐ ถงัตอไร และ

ควรใชอินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน เชน ปุยหมัก ปุยคอก แกลบ หรือพืชปุยสด  

 ผลสำเร็จที่ ๑๔ การจัดการดินลูกรังเพ่ือปลูกไมผล 

ดนิลกูรงั เปนดนิทรายปนดนิรวน มหีนิมนเลก็หรอืเศษหนิปะปน

อยูมาก ทำใหมีปริมาณเนื้อดินนอยลง มีความอุดมสมบูรณต่ำ 

ตองมีการจัดการดินและพืชที่เหมาะสม เชน การปรับปรุง

คณุสมบัตทิางกายภาพและเคมขีองดนิ การใชประโยชนดนิลูกรงั

ในการทำทุงหญาเลี้ยงสัตว การปลูกพืชไรหรือพืชที่มีรากตื้น

ตองใสปุยและรกัษาความชืน้ดวยวัสดคุลมุดนิ หรอืการปลกูไมผล

ตองขุดหลุมใหกวางกวาปกติแลวรองกนหลุมดวยปุยหมักหรือ

ปุยคอก จากนั้นคลุมโคนตนดวยเศษหญา เพื่อรักษาความชื้น 

ซึ่งจะชวยใหการปลูกพืชไดผลผลิตดี 

 ผลสำเร็จที่ ๑๕ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้น
เมือง เห็ด มีความสำคัญทางดานเศรษฐกิจใหประโยชนดาน

อาหารและยาสมนุไพร โดยไดมกีารเพาะเห็ดในสภาพแวดลอม

ของศนูยฯ และไดนำวสัดุเหลอืใชในดานเกษตรกรรมและดานอืน่ๆ 

มาเปนวสัดุเพาะปรบัปรงุการเพาะเหด็ชนดิตางๆ เชน การเพาะ

เห็ดสกุลนางรม ไดแก เห็ดภูฐาน เห็ดขอนขาว ฯลฯ ซ่ึงได

ผลผลิตดีในชวง พฤษภาคม – ธันวาคม และมกราคม – 

กุมภาพันธ 
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 ผลสำเร็จที่ ๑๖ การปลูกยางพารา ยางพาราพันธุดี

เหมาะสมกบัสภาพดินและภมูอิากาศของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

คือ PR๒๒๕ และ RRIM ๖๐๐ ซึ่งใหผลเทียบเทาผลผลตินำ้

ยางของทางภาคใต ยางพนัธุ PR๒๒๕ มกีารเจรญิของตนดี

ที่สุดในขณะที่ยาง RRIM ๖๐๐ ใหผลผลิตน้ำยางสูงสุด 

 ผลสำเร็จที่ ๑๘ การแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 
สมุนไพรถูกนำมาใชสารพัดประโยชนและถูกแปรรูปออกมา

ในแบบตางๆ เชน การทำลูกประคบสมุนไพรแหง (น้ำหนัก 

๒๕๐ กรัม) โดยมสีมนุไพรทีใ่ชเปนสวนประกอบหลกัคอื ไพล ขมิน้ 

ตะไคร ใบมะกรดู ใบมะขาม พิมเสน การบูร และเกลือ สามารถ

สรางรายไดเฉลีย่ ๑,๘๐๐ – ๒,๕๐๐ บาทตอคนตอเดอืน 

 ผลสำเร็จที่ ๑๗ หมอนพันธุสกลนครและไหมพันธุ
นางตุยสกลนคร มีลักษณะเดน คือ มีความทนทานตอสภาวะ

แหงแลงไดดี ขยายพันธุงายสามารถใชทอนพันธุปลูกในแปลง

ไดโดยตรงหรือปกชำกอนปลกู โตเรว็ ผลผลิตใบสดได ๓,๕๐๗ 

กโิลกรมัตอไร มีความตานทานโรครากเนาไดด ี มคีวามทนทาน

เพลีย้ไฟไดดี 

 สวนหนอนไหมโตเต็มวัยตัวผูขาว ตัวเมียขาว ลักษณะ

ลายบนตวัหนอนไหมไมม ีสขีองรงัไหมเหลอืง รปูรางรงัไหมวงร ี

รอยยนบนผิวรังละเอียด ลักษณะดีเดนเลี้ยงงาย ผลผลิตสูง 

โดยเสนไหม ๑ กิโลกรัมขายได ๑,๓๐๐ - ๑,๖๐๐ บาท 

 ผลสำเร็จที่ ๑๙ การผลิตผายอมคราม ตนคราม เปน

ไมพุมตระกูลถั่ว ชอบน้ำนอย แดดจัด ใบครามสด หรือทั้งกิ่ง

ทัง้ใบแกและใบออน ประมาณ ๘ กโิลกรมั จะไดเนือ้ครามปน

ปนูขาว ๑ กโิลกรมั ยอมฝายไดประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ กรมั จึง

ตองปลกูตนครามคอนขางมาก ขัน้ตอนในการเตรยีมน้ำยอมตอง

ใชระยะเวลาทั้งหมดประมาณ ๗ วัน การทอผายอมคราม

สามารถสรางรายได เฉลีย่ ๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ บาทตอคนตอเดอืน 

 ผลสำเร็จของการพัฒนา ๑๙ เรื่องนี้ เกิดขึ้นไดดวย

พระปรีชาญาณและสายพระเนตรอันยาวไกลในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ท่ีทรงปรารถนาที่จะบำบัดทุกขบำรุงสุขใหแก

พสกนิกรใตรมพระบารมีของพระองค โดยเฉพาะเกษตรกร

ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ และการพัฒนาตาม

แนวพระราชดำรดิานการพฒันาตางๆ ทีพ่ระราชทานไวเก่ียวกบั

ศนูยศกึษาการพฒันาภพูานฯ ไดพสิจูนใหเห็นเปนรปูธรรมแลว 

 ดังนั้น ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จึงเปนแหลงองคความรู 
ซึง่ขยายผลสูประชาชนอยางยัง่ยนื บนพืน้ฐานการบรหิารจดัการทีดี่ 
นำไปสูวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ารบูรณปฏิสังขรณ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง

สุทัศน โพธิศิริกุล*

*เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศ สำนักงาน กปร.

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ
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 ทรงเปนเจาฟาหญิงพระองคแรกแหงพระบรมราชจักรีวงศที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนแมกอง

งานบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งฉลองสมโภช ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร 

·ÃÒºËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò
ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ

áÅÐ·ÃÒºÍÕ¡ËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò
»ÃÐà·Èä·Â¢Í§àÃÒ¹Ñé¹ä´Œà¤ÂÁÕ¡ÒÃ©ÅÍ§ÊÁâÀª¡ÃØ§ÃÑμ¹â¡ÊÔ¹·Ã�ÁÒáÅŒÇ¶Ö§ÊÕè¤ÃÑé§
 และในทกุคร้ังกจ็ะมกีารบูรณปฏสิงัขรณวดัพระศรรีตันศาสดารามมาโดยตลอด ซึง่ในคราวทีพ่ระองคไดรบัพระมหากรณุาธคิณุ

โปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหเปนแมกองงานบรูณปฏสิงัขรณวดัพระศรรีตันศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั นบัเปนครัง้ทีส่ี ่ ซึง่เปนการ

บูรณปฏิสังขรณครั้งสำคัญของประเทศไทยในขณะนั้น 
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 ดังความปรากฏในคำกราบบังคมทูลรายงานการบูรณ

ปฏสิงัขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 

ตอนหนึ่งวา 

 “ครั้งถึงปลายปพุทธศักราช ๒๕๒๓ ใกลเวลาที่จะมี
การสมโภชพระนคร จึงไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แตงตั้งใหขาพระพุทธเจา เปนประธานกรรมการอำนวยการ
บูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรม
มหาราชวัง ฉลองพระเดชพระคณุคดิการดำเนนิการใหแลวเสรจ็
บริบูรณทันการกำหนดสมโภชพระนครใหจงได” 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไดทรงรบัพระราชภารกิจดวยความเอาพระทยัใส ไดเสดจ็ฯ มาทรง

เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณวัด

พระศรรีตันศาสดารามเปนประจำ เพือ่การกำหนดแผนงานบรูณะ 

การจัดหาทุนมาเพิ่มเติมงบประมาณในการใชจาย พระราชทาน

พระราชวินิจฉัย และชี้นำการแกปญหาในการบูรณปฏิสังขรณที่

นอกเหนือไปจากการเสริมสรางความมัน่คงแข็งแรงสวยงามแลว 

ยังจะตองอนุรักษแบบแผนศิลปกรรมประเพณีไทยไวมีให

เปลี่ยนแปลงเปนอื่นอีกดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี ไดเสดจ็พระราชดำเนินไปทรงกำกบัตรวจตรา

การบรูณปฏิสงัขรณวดัพระศรรีตันศาสดารามดวยพระองคเอง

เปนประจำ โดยเฉพาะในเวลาเยน็ท่ีทรงวางจากพระราชภารกจิ

ประจำวนัดานอืน่ๆ แลว ไมแตในยามปรกตเิทานั้น โอกาสใด

ทีเ่กดิมปีญหาในการบรูณปฏสิงัขรณ คณะกรรมการการบรูณะ

ไมอาจแกปญหาในการดำเนนิงาน ทัง้ในทางกำหนดหรอืตกลง

ทางรูปแบบศิลปะไทย หรือวิธีการอนุรักษใหดำเนินไปไดก็ด ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรง

พระกรณุาเสดจ็ฯ มาพระราชทานพระราชวนิจิฉยัดวยพระปรชีา

สามารถ และสุขมุคมัภรีภาพยิง่ในศลิปและศาสตรแหงศลิปวทิยา

ดงัจะเหน็ไดจากบนัทกึความทรงจำในการบูรณะวดัพระแกว ของ 

ดร. สุวิชญ รัศมิภูติ ซึ่งขณะน้ันดำรงตำแหนงรองอธิบดี

กรมศิลปากร ตอนหนึ่งวา 

 “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็ฯ มาเปนองคประธานฯ งานจงึลลุวงมาดวยด ี ทีว่าดวยดี
หมายความวา สามารถฟนฝาอุปสรรคจนเสร็จตามกำหนด 
ทัง้นีถ้าไมไดพระบารมีของพระองคทานเปนทีพ่ึง่ พระองคทาน
ทรงวินิจฉัย ตัดสินพระทัยเด็ดขาดไมมีใครกลาอุทธรณฎีกา 
งานจึงเร่ิมดำเนินมา ดวยดี” 
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 การบรูณปฏิสงัขรณวดั  พระศรรีตันศาสดารามแลวเสรจ็

สำเรจ็ทนัการฉลองสมโภช ๒๐๐ ป กรงุรตันโกสนิทรนี ้สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดกราบบังคม

ทูลรายงานการบูรณะ ตอนหน่ึงวา 

 “กรมศิลปากร” ตลอดจนผูมหีนาทีร่บัผดิชอบดำเนนิการ 
และเหลาชางนายดานทำการ ไดลงมือปฏิสังขรณตามโครงการ
แตเดอืน ๙ ปมะเสง็นพศก จลุศกัราช ๑๓๓๙ ตรงกับพทุธศกัราช 
๒๕๒๐ สบืมาจนถงึวนัขึน้ ๗ คำ่ เดือน ๕ ปจอจลุศกัราช ๑๓๔๓ 
ตรงกับพุทธศักราช ๒๕๒๕ ประมวลเวลาที่เหลาชางและ 
เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของทกุฝายไดทำการมาดวยความวิรยิะอตุสาหะ
ยิ่งเปนเวลาถึงกวา ๔ ป สิ้นเงิน ๓๕๐ ลานบาทการแลวเสร็จ
ทุกสิ่งสรรพสมดังพระราชประสงค ทุกประการ 
 พระราชภารกิจอันยิ่งใหญและสำคัญที่สุดในการอนุรักษ

มรดกของชาต ิของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เห็นจะไมมีการใดยิ่งใหญและสำคัญเทากับทรงไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปนแมกองงาน

บูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรม

มหาราชวัง ซึ่งทรงเปนสมเด็จเจาฟาหญิงพระองคแรกแหง

พระบรมราชจักรีวงศ ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งใหทรงเปนแมกองอำนวยการบูรณปฏิสังขรณวัด

พระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 

 วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังไดรับ

การบูรณปฏิสังขรณใหคืนคงสภาพมั่นคงแข็งแรง สามารถ

ผดุงรักษาแบบแผนทางการชาง และรูปลักษณะทางศิลปะ 

ประเพณไีทย งานสรรพสมบรูณพรอมอยูในโอกาสฉลองสมโภช 

๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทรเปนศรีสงาแกบานเมืองดังเห็นอยู

ในปจจบุนันีก้เ็นือ่งดวยพระบารมสีมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกมุารี ทรงรับพระราชภารกจิเอาพระทัยใสในการ

กำกบัดแูลอยางขะมกัเขมน โดยไมทรงเหน็แกความเหนือ่ยยาก 

 บอยครั้งที่พสกนิกรไดรับทราบจากส่ือมวลชนวา เมื่อ
ทรงวางจากพระราชภารกิจประจำวันในเวลาเย็น ไดเสด็จฯ 
เปนการสวนพระองคไปทรงตรวจตราการบูรณปฏิสังขรณ 
วดัพระศรีรตันศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง คราวละนานๆ 
ซึ่งเปนที่ชื่นชมโสมนัสในพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธา
เปนที่ยิ่ง สมดังที่ทรงเปนพระผูทรงพระราชูปถัมภก มรดก
ศิลปกรรมไทยโดยแท 

คัดตัดตอนมาจาก : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เลมที่ ๑๖ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดย นายจุลทัศน พยาฆรานนท http://guru.sanook.com/encyclopedia/การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม/
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ÃÙŒ¨Ñ¡ªØÁª¹ºŒÒ¹¢ÒÁ 
 บานขาม เปนชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล

บานขาม อำเภอจตัรุสั ซึง่ต้ังอยูหางจากจงัหวดัชยัภมู ิประมาณ 

๔๖ กิโลเมตร เปนหมูบาน ขนาดใหญมีจำนวนครัวเรือน 

๒๗๙ ครอบครัว จำนวนประชากร ๑,๑๕๒ คน เปนชาย 

๕๖๗ คน หญิง ๕๘๕ คน บานขามเปนชุมชนท่ีมีความเปน

มายาวนานมากกวารอยป ตั้งแตป ๒๓๘๑ และกอตั้งหมูบาน

อยางเปนทางการ เม่ือป ๒๔๕๐ ชาวบานสวนใหญ อพยพ

มาจากอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอ

บำเหนจ็ณรงค จังหวดัชยัภมู ิสาเหตุทีม่าต้ังบานเรอืนอยูบานขาม 

เน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณ และที่ตั้งช่ือวา “บานขาม” 

มีที่มาที่เลาสืบทอดตอกันเปน สองกระแส กระแสท่ีหนึ่ง 

บริเวณท่ีตัง้หมูบานมตีนมะขามขึน้อยูเปนจำนวนมาก สวนอกี

กระแสหน่ึง กลาววาในการกอตั้งชุมชนบานขามผูนำที่เปน  

 านขาม : บนเสนทาง
งานพัฒนาสูชุมชนพอเพียง

อนุสรณ ไชยพาน* 

*ผูประสานงานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช), คณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวด ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทประชาชน และชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูปกครองหมูบานมบีคุลกิภาพทีน่าเกรงขาม จึงเรียกชือ่หมูบาน

ตามลักษณะของผูนำ 

 ชาวบานสวนใหญ ในชุมชนบานขาม ประกอบอาชีพ ทำไร

ขาวโพด ทำนา ปลกูพรกิ โดยอาศยันำ้ฝนจากธรรมชาตแิละเขือ่น

ลำคนัฉู มรีายไดหลกัเปนรายป ในชวงฤดแูลงสวนใหญจะออกไป

ทำงานรบัจางทัว่ไปในอำเภอและพืน้ทีใ่กลเคยีง ในดานความสมัพนัธ

ของคนในชมุชนเปนระบบเครอืญาต ิมคีวามรกั ความสามคัค ีอยูกนั

อยางพีอ่ยางนอง และใหความเคารพนับถอืผูอาวโุส มวีดัเปนศนูยรวม

จติใจของชาวบาน ทางดานการเมอืงการปกครอง มีผูใหญบาน และ

คณะกรรมการหมูบานเปนแกนนำสำคัญในชุมชน นับตั้งแต

อดีตจนถงึปจจบุนั มผีูนำหมูบาน จำนวน ๑๔ คน โดยมผีูใหญ

บานคนปจจบุนั คอื นายประจวบ แตงทรัพย ซึง่เปนผูนำทีช่าวบาน

ใหความเคารพ เชือ่มัน่ ศรทัธา และที่สำคัญที่สุดคือ เปนผูนำใน

การสรางและพฒันาชุมชนเขมแขง็ จนเปนทีรู่จกักนัในแวดวงงาน

พฒันาของชุมชนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง แหลงเรยีนรู 

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

 ในภาวะปจจุบัน แนวทางการพัฒนาชุมชนที่สอดคลองกับ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแนวทางหนึง่คอื การพฒันา
สูความเปนชุมชนเขมแข็งที่ชุมชนสามารถมีการบริหารจัดการ
และพึ่งตนเองได พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ใน
กระแสโลกาภิวัตนไดอยางเทาทัน บานขามเปนตัวอยางชุมชน
เลก็ๆ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีส่ะทอนใหเหน็พลังของ
ชุมชนในการลุกขึ้นมาจัดการปญหาในชุมชนตนเอง ตลอดจน
การกอเกดิกิจกรรมงานพัฒนาตางๆ ขบวนการพัฒนาองคกร
ชมุชน ที่ไดสะสมประสบการณการทำงานพัฒนา ในการแกปญหา
ภายในชุมชน จนสามารถประสบความสำเร็จ บนพื้นฐาน 
การพึ่งตนเองของชุมชน มาจนถึงปจจุบัน 
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ศึกษา ดูงานดานการพัฒนาชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ ท่ีประสบ

ความสำเรจ็ ในการใชกระบวนการรวมกลุมชวยเหลือซึง่กนัและ

กนัภายในชุมชน อยางมรีปูธรรม และตวัอยางท่ีชดัเจนทีผู่นำ และ

สมาชิกในชมุชน ไดรวมกนั กอราง สรางตวั คอยๆ ทำ คอยๆ โต 

สั่งสมประสบการณ ลองผิด ลองถูกมาอยางยาวนาน จนเกิด

เปนองคความรู ทีม่คีณุคาในการขยายผลสูชมุชน สงผลใหชมุชน

บานขาม เปนศนูยการเรยีนรูในกจิกรรมการพัฒนาชมุชน ในการ

เสรมิสรางความเขมแข็งใหกบั คน ชมุชน ทีห่มูบานตางๆ ไดมา

เรียนรู นำไปขยายผล 

ªØÁª¹ºŒÒ¹¢ÒÁ : º¹àÊŒ¹·Ò§§Ò¹¾Ñ²¹Ò 
 สถานการณปญหาชนบทที่พบโดยทั่วไป ของเกษตรกร 

ชาวบานมักจะเผชญิกบัภาวะหน้ีสนิ พชืผลการผลิตราคาตกตำ่ ราคา

ตนทุนการผลิตสงู รายไดไมพอกบัคาใชจาย ภยัธรรมชาต ิอกีทัง้

กระแสการพัฒนาทนัสมยัตางๆ ทีร่กุและหล่ังไหลลงสูชมุชน ตองมี

การปรบัตวั ปญหาทีช่มุชนบานขามตองเผชญิรวมกนัคือ “หนีส้นิ” 
จากการกูยมืเงนินอกระบบซึง่มดีอกเบ้ียแพงจากนายทุน เพือ่นำมา

ใชในการลงทุนประกอบอาชพีในแตละป จงึไดมเีวทีแลกเปลีย่น

ปญหาชุมชน อยางจริงจัง ที่จะหาแนวทางแกปญหาหนี้สิน 

โดยเจาหนาทีพ่ฒันากร ไดเขามาชวยเหลอืในการจดักระบวนการ

รวมกลุม คิด แกปญหาชุมชน 

  การกอเกดิกลุมครัง้แรก จงึเริม่ขึน้ในป ๒๕๓๓ ในรปูแบบ

ศนูยสาธติการตลาดบานขาม ทีเ่ปนศนูยบรกิาร สินคา อปุโภค 

บรโิภค มาจำหนายใหแกสมาชกิ โดยมีผูถอืหุนระยะแรก ๒๑๗ คน 

จำนวน ๔,๖๘๕ หุนๆ ละ ๒๐ บาท รวม ๙๓,๗๐๐ บาท และ

ในชวงระยะเวลา ๑ ป ผานมา มีกำไรมากมาย สมาชิกจึง

เห็นพองตองกันที่จะจัดตั้งเปนกลุมออมทรัพย จึงไดเกิด 

กลุมออมทรพัยเพือ่การผลติบานขาม ขึน้ในป ๒๕๓๔ โดยทุก

วันที่ ๒ ของเดือน สมาชิกจะตองนำเงินมาออมทรัพยจนถึง

ทกุวนันี ้ สามารถขยายไปจนครบ ๑๒ หมูบาน ในตำบลบานขาม 

นอกจากน้ี ในชมุชน ยงัมกีารจดัตัง้กองทุนตางๆ ดวยความรวมมอื

ของชุมชน เชน กองทุนหมูบาน กองทุนอาชีพ กองทุนปุย 

ธนาคารขาว กองทนุเหลานีอ้ยูอยางกระจดักระจาย ทำใหชาวบาน

มหีนีส้นิหลายทาง และการจดัการเงินทนุยงัไมเกดิประสทิธิภาพ

สูงสุด คณะกรรมการบริหารเงินทุน กองทุนตางๆ ไดประชุม 

และมีมติที่จะสรางเอกภาพการบริหารจัดการดวยเหตุผลสำคัญ

คอื แกปญหาความซำ้ซอนในการกูยมืเงนิสมาชิก ดอกเบีย้ถกูกวา 

นำเงินชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได 

และเปนการลดภารกิจของคณะกรรมการในการทำงานภายใน

กลุมของตนเอง โดยนำเงินทุนทุกกองทุนมารวมกัน และให

คณะกรรมการกลุมออมทรัพย เปนแกนบริหารจัดการกองทุน 

เรียกวา กองทุนบูรณาการ ซึ่งเริ่มดำเนินการในชวงปลายป 

๒๕๔๖ มีจำนวนกองทุนที่เขารวม ๑๐ กองทุน และมีการ

จัดสรรผลประโยชนใหกับชุมชนและสมาชิก โดยการปนผลแก

สมาชิกที่ฝากเงินสัจจะประจำทุกป จัดสรรสำหรับการดูแล

สาธารณประโยชน จัดสวัสดิการและพัฒนาหมูบาน ผลที่

เกดิขึน้จากการบูรณาการกองทนุ มกีารทำกจิกรรมหลากหลาย 

เชน เกิดโรงสีขาวชุมชน นำผลที่ไดไปเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา 

สวนทีเ่หลอืกข็าย เชน ขายแกลบ ขายรำ และปลายขาว ทำลาน

ตากขาวโพด ใหชมุชนทำกจิกรรมรวมกนั ทำนารวมใหสมาชิก

ผลติขาวพนัธุด ีเพือ่เปนกองทนุใหสมาชกิกูยมื จำหนายเมลด็พนัธุ

ขาวโพด ปุย การฟนฟูปาชุมชน ฯลฯ กอใหเกิดผลดานงาน

พฒันาในชมุชน เปนศนูยเรียนรูของชมุชนทีม่กีารบรหิารจดัการ

แบบบรูณาการ สามารถเชือ่มโยงกบัชมุชนใกลเคยีง ทัง้ในระดบั

ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ จึงทำใหชุมชนบานขาม 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูเร่ืองการบริหารจัดการชุมชนจากชุมชน

ตางๆ ทั่วประเทศและไดรับการคัดเลือกเปนศูนยเรียนรูชุมชน
นำรองของศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑๑ 
 ในป ๒๕๔๘ ไดจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการชาวบาน 

(ระดับตำบล) เพ่ือเปนสวัสดิการ ของภาคประชาชนโดย

ประชาชน เพื่อประชาชน เปนสัจจะที่ชาวบานไดใหคำมั่นตอกัน 

ที่จะนำไปสูหลักประกันความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานของการ

เอื้ออาทรตอกัน และสามารถพัฒนาจนกลายเปนกองทุน

สวัสดิการออมทรัพย วันละบาท มีการบริหารจัดการกองทุน

สวัสดิการชาวบานจากหมูบานๆ ละ ๒ คน จาก ๑๒ หมูบาน 
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แบงหนาที่กันตามความถนัด โดยมีกฎ 

ระเบยีบ กติกา ทีว่างไวรวมกนัของสมาชกิ 

ในการบริหารจัดการออกเปนสามสวน

ไดแก ๕๐ เปอรเซ็นต เพ่ือจดัสวสัดิการ 

๙ เรือ่ง
๑
 ๒๐ เปอรเซน็ต ต้ังไวเปนกองทุน 

และอกี ๓๐ เปอรเซน็ต ตัง้เปนเงนิลงทุน

ธรุกจิและการศกึษา การออมของสมาชกิ 

มีสองรูปแบบคือ ประเภทรายป (๓๖๕ 

บาทตอป) และออมเปนรายเดือน (๓๐-๓๑ 

บาทตอเดือน ) 

 ทัง้นีป้จจยัสำคญั ท่ีกอใหเกดิผลงาน

ของชุมชนบานขาม มาจากปจจัยภายใน

ชุมชน ที่มีผูนำที่สามารถประสานงาน

เชือ่มโยง การเรียนรูหนวยงานตางๆ ท่ีเขา

มาเกีย่วของ ทัง้หนวยงานภาครฐั เอกชน 

การมีสวนรวมของพลังภายในชุมชน 

กรรมการและสมาชิก รวมคิด รวมวางแผน 

ในกฎกติกา กลุมที่ปฏิบัติรวมกัน ความ

โปรงใส การวางใจซ่ึงกันและกัน และ

โดยการนำผลกำไรจากการดำเนนิกจิกรรม

ตางๆ มาต้ังเปน “กองทุนสวัสดิการ
ชมุชน” หลังจากไดนำเศรษฐกจิพอเพยีง

มาประยุกตใชดวยการดำเนินงานกลุม

ออมทรัพยเพื่อการผลิตซึ่งเปนฐานคิด

ในการดำเนนิกจิกรรมตางๆ ในชมุชน จาก

เดมิทีค่นในชุมชนประสบปญหาเศรษฐกจิ 

มีหนี้สินจากภาคเกษตรและวิถีชีวิตท่ี

เปลีย่นแปลงไปตามกระแสทุนนยิม หลงัจาก

ทีช่มุชนบานขามไดสรางระบบการบริหาร

จัดการชุมชนดวยปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง และใชกระบวนการมสีวนรวมใน

การทำงานของชุมชน ซึ่งไมใชเพียงผูนำ

ที่ชี้ทิศทางไปตามความคิดของตัวเอง

เทานั้น แตชาวบานขามทุกคนมีสิทธ์ิใน

การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น นับ

วาเปนประชาธิปไตยชุมชนอยางแทจริง 

เพราะเสียงสวนรวมเปนผูตดัสนิในกจิกรรม

การกาวเดินของชุมชน มีทิศทางในการ

แกไขปญหาความยากจนของชุมชนดวย

ตนเอง สงผลใหบานขามเปนชมุชนเขมแขง็
ประชาชนพึง่ตนเองได ครอบครวัมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข ซึ่งตัวอยางในการ

บริหารจัดการชุมชน ไดแก การลดการ

ดืม่สุรา และคาใชจายทีฟุ่มเฟอยในการจัด

งานบญุ งานประเพณใีนชมุชน ซึง่ประเด็น

ดังกลาวไดมาจากเวทีประชาคมของ

หมูบานและตอมาไดตั้งเปนกฎของ

หมูบานวาในการจัดงานดังกลาวตอง

ไมมีเหลาเปนเครื่องดื่ม ซึ่งคนในชุมชน

ก็รวมกันปฏิบัติตามกฎที่ชุมชนกำหนด

ไวเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากการนำ

ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมายึด

เปนแนวทางการดำเนินชีวิตของชุมชน

บานขามที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

๑ สวสัดกิาร ๙ มสีทิธ ิไดรบัสวสัดกิาร ๙ เร่ือง

สวสัดกิารผูสงูอาย ุสวสัดกิารเจบ็ นอนรักษาตัว

ทีโ่รงพยาบาล สวัสดกิารเสยีชวีติ สวสัดกิารกูยมื

เพือ่เปนทนุการศกึษาและลงทนุการศึกษาและลงทุน

ธุรกิจชุมชน สวัสดิการผูดอยโอกาส สวัสดิการ

คนทำงาน สวัสดิการเงินกู กรณีเสียชีวิต และ

สวสัดกิารเงนิฝากกรณเีสยีชวีติ สวสัดิการชาวบาน

ใหมากกวาคำวา เกดิ แก เจ็บ ตาย โดยคณะ

กรรมการใหชาวบานสมัครเขาเปนสมาชิก โดย

ไมจำกัดอายุ เพราะชุมชนตระหนักอยูเสมอวา 

ชุมชนตองสามารถดูแลกันไดอยางครบวงจร

เพราะสวสัดกิารไมใชบรษิทัประกนัชวีติ 

กระบวนการเรียนรูของชมุชน ทีม่กีารปรบั

ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนัของ

ชุมชนทุกป โดยอาจกลาวไดวา กลุม

ออมทรัพยเพื่อการผลิตเปนกิจกรรม 

ที่ชุมชนบานขามดำเนินการ แลวทำให

ชาวบานมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง สามารถ

เปนตนแบบใหชุมชนอื่นๆ ในตำบล

บานขาม และตำบลอืน่ๆ ดำเนนิการตาม 

ทำใหเกิดเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อ

การผลิตตำบลบานขามและกองทุน

สวัสดิการชมุชนสจัจะวนัละบาท ในระดบั

ตำบล อำเภอ และจังหวดั โดยมเีปาหมาย

ที่สำคัญคือ การพึ่งตนเอง ของชุมชน  

ºŒÒ¹¢ÒÁ : ªØÁª¹àÈÃÉ°¡Ô̈
¾Íà¾ÕÂ§ 
 บานขาม เริ่มมีวิถีชีวิตชุมชนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาต้ังแตป 

๒๕๓๔ โดยการออมเงนิ ซึง่นบัเปนกาวแรก

ที่ชาวบานขามรวมกันดำเนินการดวย 

จิตสำนึกที่ตองการพึ่งพาตนเองของ
ชมุชน ชาวบานขามจึงไดรวมแรง รวมใจ

จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตใน

หมูบาน ดวยการใหชาวบานไดรวมกัน

ระดมทุนที่มีอยูมาแกปญหาและใช 

คุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซื่อสัตย 
ความอดทน ความเสยีสละ ความรับผดิชอบ 
ความไววางใจซึง่กนัและกนั เปนแนวทาง

ในการบริหารงาน และยังสงผลใหเกิด

กิจกรรมตางๆ มากมายตามมาจากการ

ดำเนินกิจกรรม เชน การลดรายจายใน

เรื่อง เมื่อสัจจะครบ ๑๘๐ วัน สมาชิก
ครอบครัว การประกอบอาชีพเสริมเพื่อ

เพ่ิมรายได ซึ่งลวนเปนกิจกรรมที่สราง 

ระบบภมูคิุมกนัใหกบัชมุชน ท่ีนำไปสูการ

จัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือคนในชุมชน
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á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔμªØÁª¹ºŒÒ¹¢ÒÁμÒÁ»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 
 แนวทาง การดำเนินชีวิตของชุมชนบานขาม 
ความพอประมาณ  ชุมชนบานขามมีการพัฒนาหมูบานโดยมีการสำรวจขอมูล ปญหาความตองการ มีการวิเคราะหถึงฐานะของประชาชน 

และทรัพยากรที่มีอยูวาสามารถที่จะพัฒนาไดแคไหนตามความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยูซึ่งเปนประโยชนตอการ

ความมีเหตุมีผล     ชุมชนบานขามไดมีการรวมกันศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคม และทรัพยากรของชุมชนดวยเหตุผลและความรู 

ความเขาใจ แลวจึงตัดสินใจนำไปใชในการทำแผนชุมชน สมาชิกในชุมชนมีการลงทุนในการดำเนินกิจกรรมรวมกัน

มีภูมิคุมกัน ชุมชนบานขามไดมีการจัดตั้งองคกรขึ้นในชุมชนไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ธนาคารขาว ธนาคารโค ศูนยสาธิต

การตลาด ลานรับซ้ือผลผลิต สำหรับใหบริการแกสมาชิก ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปนการบงชี้ใหเห็นวาสมาชิกในชุมชน

วางแผนพัฒนาชุมชนสมาชิกในชุมชนมีความเปนอยูมีการใชจายและมีการ

ลงทุนในการประกอบอาชีพ และดำเนินกิจกรรมรวมกันของชุมชน โดยยึด

หลกัของความพอดทีีไ่มนอยเกนิไปหรือไมมากเกนิไป ไมเบยีดเบยีนตวัเองหรือ

ผูอืน่ในชมุชนดังเชน การทีค่นในชมุชนบานขามมกีารเรยีนรูการใชจายเงินของ

ตนเองโดยการทำบัญชี รับ - จาย ของครัวเรือน ทำใหเห็นเสนทางการใช

จายเงินมีการวางแผนการใชเงินเพ่ือใหมีเงินพอใชและเหลือเก็บ การทำ

กจิกรรมตางๆ ในชมุชน จะตองมีการสำรวจขอมูล วเิคราะหขอมูลหาแนวทาง

แกไขโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 

ดวยความมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของมีการวางแผน รูจัก

แยกแยะปญหา อุปสรรค ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก

การกระทำเหลานั้นอยางรอบคอบ การบริหารจัดการชุมชนบานขาม แมวา

กระบวนการภายในชุมชนจะเริ่มกอรูปกอรางมีกลุมกิจกรรมตางๆ ที่ตั้งข้ึน 

เพื่อตอบสนองการแกไขปญหาของชุมชน แตในชวงตอมากลับพบวา

แตละกลุมกิจกรรมตางมีกิจกรรมของตนเอง ขาดการเช่ือมโยงระหวาง

กลุมตางๆ ดงันัน้ชาวบานในบานขามจงึยงัตองประสบกบัปญหาหน้ีสนิเหมอืน

ไดมกีารเตรียมตวัใหพรอมรับตอผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ 

ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการรูจักวางแผนในการใชจายของครอบครัว การทำ

กิจกรรมใหเหมาะสมกับ รายรับ – รายจาย ตลอดจนลดความเสี่ยงใน

การลงทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมดังกลาวขางตน

แสดงใหเห็นวา ชาวบานขามไดมีการสรางภูมิคุมกันขึ้นภายในครอบครัว 

ภายในชุมชน ไดเปนอยางดี ดังคำพูดที่ผูนำชุมชนเคยกลาวไว “ถาตาง
คนตางอยู ตางทำ ก็ไมมีพลัง” จากการที่ตางคนตางทำกิจกรรมตาง ๆ 

เชนเคย เมื่อมองเห็นปญหาดังกลาวขางตน ผูนำชุมชนจึงไดเกิดความคิดที่จะเชื่อมโยงหน้ีบัญชีตางๆ ใหเหลือนอยที่สุด 

ใหชาวบานลดการเปนหนี้ ดวยเหตุนี้จึงเกิดการปฏิบัติการบูรณาการกองทุนในหมูบาน โดยการรวมกันกองทุนภายใน

หมูบานใหเปนกองทุนเดียว เพ่ือใหชาวบานขามมีหนี้เพียงบัญชีเดียว หลังจากมีการรวมเงินกองทุนเปนบัญชีเดียวแลว 

ทำใหสถานการณการเงนิภายในหมูบานมีการปรบัเปลีย่นไปโดยใหกูไดทกุเดอืน แตถาไมจำเปนกไ็มตองกู ถามีความจำเปน

เดือดรอนก็สามารถยืมเงินได ๑๕ วัน โดยที่ไมคิดอัตราดอกเบี้ย สงผลใหสมาชิกกลุมกิจกรรมมีรายได ลดรายจาย

ตางๆ ที่ซ้ำซอน สามารถนำเงินกลับมาแกไขปญหาหนี้สินของตนเองได   

ภายในหมูบาน ไดสงผลใหคนในชุมชนหันมามองตัวเอง จึงทำใหเกิดการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของตนเอง ของชุมชน 

ทั้งปญหาหน้ีสิน ปญหารายได รายจาย การทำการเกษตรย่ำแย ปลูกพืชผลก็ไมมีราคา เพราะตนทุนที่สูงแตขายได

ราคาต่ำ ตลอดจนการกูเงินจากนายทุนมาดำเนินการ จากจุดดังกลาวทำใหเริ่มมองหาแนวทางในการแกไขปญหา โดย

มองถึงความสำคัญของกลุมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะทำใหคนในชุมชนพนจากภาวะวิกฤตดังกลาว โดยมีกิจกรรมที่เดน ๆ 

เกิดขึ้นในชุมชน เชน 

69ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ñ »ÃÐ¨Óà´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á - ÁÕ¹Ò¤Á òõõó 



 แนวทาง การดำเนินชีวิตของชุมชนบานขาม 
  ๑. การจัดตั้งกลุมออมทรัพย ขึ้นในป ๒๕๓๓ เปนกลุมแรก เพราะหมูบานจะพัฒนาตองมีทุนและเปนทุนของตนเอง

จึงไดกำหนดรวมกันทุกวันที่ ๒ ของเดือน ตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เปนวันออมทรัพย เรียกวาสัจจะ

ออมทรัพย ใหชาวบานนำเงินมาออมทุกเดือน แลวแตกำลังท่ีทำมาหาได  

๒. การแกปญหาน้ำ โดยในป ๒๕๓๗ ใชเงินปนผลจากการออมทรัพย

ยกดอกเบี้ยทั้งหมดมาซ้ือที่ขุดสระจำนวน ๔ ไร ๒ งาน เพ่ือเก็บกักน้ำ 

และจัดสรางสถานที่ตั้งประปาของกรมอนามัย ในป ๒๕๔๗ ซื้อที่

เพ่ิมอีก ๑๑ ไร ขุดสระใหญจากลำคลองไผงาม ไปที่อางบนเนินซึ่ง

มีชลประทาน ชวยจัดการสูบน้ำดวยพลังไฟฟา เพื่อตอน้ำมาใชใน

การเกษตร 

  ๓. สงเสริมการเลี้ยงวัว โดยการนำเงินจากกองทุนตาง ๆ มารวมกันเปนกองกลางเพ่ือซื้อวัว จำนวน ๓๖ ตัว เปน

วัวที่ออมทรัพย ๑๒ ตัว อีก ๒๔ ตัวใหชาวบานท่ีมีปญหาหน้ีสินจากการกูออมทรัพย นำวัวไปเลี้ยงโดยไมคิดดอกเบ้ีย  

ซึ่งในปแรกไมตองสงเงินตน ปที่ ๒ สงครึ่งหนึ่งของเงินตน ปที่ ๓ สงจำนวนที่เหลือ เปนการฝกคนใหขยันขึ้น และ

เมื่อวัวมีลูก จะมีการตกลงใชประโยชนรวมกันระหวางกลุมกับชาวบาน ณ ปจจุบันมีวัว ๔๐ ตัว ในการบริหารจัดการ

กำหนดไมใหนำวัวไปขาย แตใหมีการเลี้ยงขยายผลตอไปเรื่อย  

  ๔. ศูนยสาธิตการตลาด : ขณะเดียวกันชาวบานไดรวมกันคิดวาในวิถีชีวิตประจำวันทุกคนตองกินตองใชมีสิ่งที่ตอง

ซื้อหาไมวา กะป น้ำปลา ผงซักฟอก แมแตขนมของเด็ก ๆ ซ่ึงในแตละปถาคิดเปนเงินนับวาไมใชนอยเลยทีเดียว 

ชุมชนจึงไดเกิดแนวคิดในการจัดตั้ง “ศูนยสาธิตการตลาด” โดยทำหนาที่ เปรียบเสมือนรานคาชุมชนหรือซุบ

เปอรมารเก็ตทองถิ่น ที่ชาวบานทุกคนสามารถจับจายใชสอยสินคาตาง ๆ ตามตองการ โดยการใชคูปองแสดง

จำนวนเงิน และมีการรับสมัครสมาชิกโดยซื้อเปนหุน ๆ ละ ๒๐ บาท ไมเกินคนละ ๒๕ หุนหรือ ๕๐๐ บาท  ทั้งนี้ 

เพื่อกันการผูกขาดไมใหใครมาถือครองเปนเจาของผูเดียว มีการปนผลทุกปตามกำลังซื้อของแตละคนเฉลี่ยคืนตาม

หางคูปองในอัตรารอยละ ๓ บาท อีกท้ังลูกคาสามารถซื้อเชื่อไดไมเกินคนละ ๕๐๐ บาท โดยตองใชคืนภายใน ๓ 

เดือน ทำใหชาวบานไมตองซื้อสินคาราคาแพง อีกท้ังยังมีเงินปนผลคืนใหกับสมาชิก ตลอดจนทำใหรูจักการทำ

รายรับ – รายจายภายในครัวเรือน   

๕. ลานรับซ้ือผลผลิต ที่สรางขึ้นจากเงินสนับสนุนของสำนักงานกองทุน

เพื่อสังคม (SIF) แตเงินทุนไมเพียงพอ ก็ไดเงินจากกองทุนหมูบาน

หนึ่งลานบาทมาตอยอด ทำใหสามารถดำเนินการรับ – ซื้อผลิตผล 

และปจจัยการผลิตตาง ๆ เชน ตราชั่ง เครื่องวัดความช้ืน ปุย เมล็ดพันธุ 

เปนการชวยเหลือเกษตรกรในชุมชนไดดียิ่งขึ้น ลวนเปนเศรษฐกิจชุมชน

แหงการพึ่งตนเองโดยแท 

ความรู ชมุชนบานขามไดดำเนนิการ กอเกดิศนูยเรยีนรูชมุชนบานขาม โดยเร่ิมตนจากชุมชนรวมกนัจัดตัง้ศนูยสาธิตการตลาดขึ้นใน

ป ๒๕๓๓ โดยมวีตัถปุระสงค เพือ่แกปญหาการเดนิทางไกลไปซือ้สนิคาอุปโภค-บรโิภค ณ ตลาดอำเภอจตัรุสั ป ๒๕๓๔ 

ไดรวมกันจัดตั้งกลุมออมทรัพย เพื่อการผลิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพือ่สรางการออมของสมาชกิและมีแหลงเงนิทนุใน

การประกอบอาชีพ ตอจากนัน้ กไ็ดมกีารเปดเวทปีระชาคมขอความเหน็ชอบจาก

สมาชกิและคณะกรรมการ  ในการนำเอาดอกผลท่ีเกดิจากกจิกรรมศูนยสาธติการ

ตลาดและกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมาตอยอดกิจกรรมเครือขายของกลุม

ออมทรัพย เพื่อการผลิต และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีส่มาชกิสวนใหญเหน็ชอบใหมี

การจัดตั้งขึ้นภายในหมูบาน ไดแก การจัดตั้งธนาคารขาว/โรงสีชุมชน/ประปา

หมูบาน/กลุมองคกรตางๆ (กลุมพัฒนาสตรี, กลุมเครื่องไฟหมูบาน, กลุม

ผลติปุยชวีภาพ, กลุมบาตรออมสิน, กลุมประมงหมูบาน, กลุมอาชีพเลีย้งววั, 

กลุมตำรวจอาสา, กลุมเศรษฐกิจพอเพียง) 
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คุณธรรม  

ªØÁª¹ºŒÒ¹¢ÒÁã¹ÇÑ¹¹Õé 
 ชุมชนบานขาม เปนชุมชนท่ีไดรับการยอมรับวาเปน

ชมุชนทีเ่ขมแขง็พึง่ตนเอง
๒
 การเตบิโตของบานขามจงึเปนสิง่

ที่ตองเรียนรู ความเขมแข็งของชุมชนไมไดเกิดข้ึนหรือสราง

กันไดในวันเดียว แตชมุชนบานขามมกีระบวนการพัฒนาชมุชน

โดยใชศกัยภาพของชมุชนทีม่อียูมารวมกนัขับเคล่ือนกจิกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบ “การบูรณาการทุนทางสังคม” การที่ชาว

บานขามมีการบริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพเปน

ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองไดดวยการนำเศรษฐกิจพอเพียง

และกระบวนการเรียนรูรวมกันมาเปนหลักในการดำเนินงาน 

ชุมชนบานขามมีกระบวนการสรางคน เยาวชน แกนนำ เนน

การมสีวนรวม รวมทัง้เช่ือมโยงการทำงาน อบต. ผูใหญบาน 

ผูชวยฯ ผูนำเนนการสรางแนวคิดของคนในชุมชน ตั้งแต

ฐานราก สรางเยาวชนในการรวมกจิกรรม ดึงเด็กเขามาเรียนรู

เขามาเปนกรรมการ รักและสรางความเปนเจาของสอน  

๒ กจิกรรมทีเ่ปนตวัชีว้ดัการพึง่ตนเอง ชุมชนบานขาม ไดแก กองทนุบรูณาการ 

ปจจบุนัมตีนทุนดำเนนิการ ๑๔,๔๗๘,๔๐๔ บาท โรงสชีมุชนบานขาม เปนโรงสี

ขนาด ๒ ลกูหนั ๒๐ แรงมา กำลงัการผลติ ๑๒ ชัว่โมง สขีาวเปลอืกได ๒๐-๓๐ 

กระสอบ ขาวเปลอืก ๑๐๐ กโิลกรมั เมือ่สขีาวสารจะได ๗๐ กโิลกรมั การให

บรกิารรบัขาวจากสมาชกิทัง้ในและนอกชมุชน ลานตากผลผลติ ๒ แหง ซึง่ให

บรกิารท้ังมีการรบัซือ้ผลผลิต (ขาวโพด มันสำปะหลัง) รับสีขาวโพด และบดมัน

สำปะหลัง มีฉางสำหรับเก็บขาวโพด ซึ่งมีทรัพยสินที่ใชในลานตากผลผลิต 

ดังนี้ รถบรรทุกสิบลอ ๑ คัน รถตัก ๓ คัน เคร่ืองสขีาวโพด ๓ เคร่ือง เครือ่ง

บีม้นัสำปะหลงั ๑ เคร่ือง เคร่ืองวดัเปอรเซน็ตแปง ๑ เครื่อง ตราชั่ง ๑ เครื่อง 

เครื่องผสมปุย ๓ เครื่อง เครื่องผสมอาหารสัตว ๑ เครื่อง เครื่องวัดความช้ืน 

๑ เครื่อง สิ่งที่ไดจากสีขาวโพด ไดแก เปลือกขาวโพด นำไปเล้ียงวัวซึ่งเปนวัว

ของกลุม ปจจุบันมีวัว ๔๔ ตัว ซ่ึงขาวโพดสวนที่เหลือจากการนำไปขายนำมา

เปนสวนผสมในการผลติปุยอดัเมด็ของกลุมศนูยสาธติการตลาด จำนวน ๒ แหง 

ใหบรกิารสมาชกิในชมุชนและนอกชุมชน จำหนายสนิคาอปุโภค บรโิภค รวมถึง

น้ำมันเช้ือเพลิง ธนาคารขาวบานขาม สรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทุนในการบริโภค

และเพาะปลูก โดยการยืม และชุมชนบานขามมีที่นาแปลงรวมจำนวน ๒๖ ไร 

๒ งาน ซึง่ไดเงนิจากการบรหิารจดัการชมุชนซ้ือเปนของชมุชน และมีการลงแขก

ดำนา เกีย่วขาว ทุกป นำขาวที่ไดมาไวที่ธนาคารขาว กิจกรรมการแกปญหาน้ำ 
ในป ๒๕๓๗ ใชเงินปนผลจากกลุมออมทรัพย ยกดอกเบี้ยท้ังหมดมาซื้อ

ที่ขุดสระ จำนวน ๔ ไร ๒ งาน เพือ่กกัเก็บนำ้ และจดัสรางสถานทีต่ัง้ประปาของ

กรมอนามัย ในป ๒๕๔๗ ช้ือเพิม่อกี ๑๑ ไร ขดุสระใหญ สบูนำ้จากคลองไผงาม

ไปที่อาง ซึ่งมีชลประทานชวยจัดการสูบน้ำดวยพลังไฟฟาเพื่อตอน้ำมาใชใน

การเกษตร 

  จากการที่ชุมชนบานขาม มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณบอยครั้ง และผูนำชุมชน กลุม/องคกรชุมชนจากแหลง

ตาง ๆ ไดมาศึกษาดูงานแทบทุกเดือน ทำใหผูนำหมูบานและคณะกรรมการกลุมตาง ๆ ตองจัดเตรียมขอมูลเพื่อนำเสนอ

ใหกลุมผูมาศึกษาดูงานอยูเปนประจำ จึงไดมีการหารือกัน รวมทั้งไดเปดเวทีประชาคมเพื่อรวมคนหาแนวทางในการ

บริหารจัดการและจัดหาสถานท่ีรองรับผูที่มาเยี่ยมเยียน ตลอดจนการมีขอมูลที่พรอมตอการนำเสนอ จึงไดมีการกอสราง

อาคารเอนกประสงคขึ้น เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวน

ตำบลบานขาม และไดพัฒนาอาคารเอนกประสงคมาเปนศูนยเรียนรูชุมชนบานขามในปจจุบัน 

  ดังนั้น ชาวบานขามจึงมีการนำความรูที่เหมาะสมไดแก การนำหลักวิชาการ

ตาง ๆ มาใชในการวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินกิจกรรม

ของชุมชน รวมทั้งมีการหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา และสามารถนำ

ความรูตาง ๆ มาเชื่อมโยงกันดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อนำไปสู

ความสมดุล ความยัง่ยนืและความพรอมรับตอการเปลีย่นแปลงดังวตัถปุระสงค

ของการจัดตั้งศูนยเรียนรูของชุมชนบานขาม ดังคำกลาวที่วา “ชุมชนที่มี
ความเขมแข็ง ตองเปนชุมชนแหงการเรียนรู” 

ที่มา : เอกสาร ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บานขาม สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

  ชุมชนบานขามเปนชุมชนที่ไดรับการประกาศใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

“อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด ประจำป ๒๕๕๐ ส่ิงที่สมาชิกในชุมชนยึดมั่น

และถอืปฏบิตัติลอดมาคอื หลกัคณุธรรม ๕ ประการ ไดแก ความซือ่สตัย ความอดทน 

ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความไววางใจซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นไดจากการที่

คนในชุมชนบานขามสามารถมีแหลงเงินทุนชุมชนที่มีเงินจำนวนมาก โดยเงินทุน

เหลานั้นมาจากการระดมทุนและการบริหารจัดการของคนในชุมชน ซึ่งสิ่งตาง ๆ 

เหลานีไ้ดนำพาใหการดำเนินกิจกรรมของชุมชนมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
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ลูกหลาน โดยที่เด็กและเยาวชนก็เรียนรู

ตลอดตั้งแตเด็ก พอขึ้นมาเปนผูใหญก็

เขามาสูกระบวนการกิจกรรมชมุชน ทำให

ชุมชนบานขามเติบโตข้ึนอยางเขมแข็ง 

เพราะมีฐานคนเปนกำลังสำคัญในการ

รวมพัฒนาชนบทตนเอง มีครัวเรือนที่

นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

จำนวน ๒๔๘ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

๘๙ ของครัวเรือนในชุมชน   

 นอกจากนี้ชุมชนบานขามไดจัดตั้ง

กลุมเศรษฐกจิพอเพยีงในครวัเรอืน เมือ่ป 

๒๕๕๑ โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ทำกจิกรรม

การลดรายจาย เพิม่รายได เพิม่เงนิออม 

เพิ่มความรู และคุณธรรมในครัวเรือน 

เพือ่ใหครอบครัวมีภมูคิุมกนัทางเศรษฐกิจ

ที่ เขมแข็งและพัฒนาไดอยางยั่งยืน 

สามารถลดหน้ีสินในระยะยาวได ดัง  

คำกลาวที่วา “พึ่งตนเอง พนหนี้ อยูดี” 
ดำเนินการโดยการคัดเลือกสมาชิกกลุม

จากครอบครัวตัวอยาง ๒ ครอบครัว

ตอ ๑ คุม มีคณะกรรมการบริหารกลุม 

จากการทำงานสามารถบูรณาการ การ

พึ่งพากันเองในชุมชน โดยทำกิจกรรม

เปนเครอืขายเดยีวกนัทัง้การผลติ แปรรปู 

การตลาด ขนสง ซึง่สงเสริมใหครอบครวั

และชุมชนสวนรวมเขมแข็งเพิ่มขึ้นอีก

ตามลำดับ 

 เรือ่งราวของชมุชนบานขาม ในวันนี ้

จึงไดถูกกลาวถึงและนำมาถายทอดเปน

บทเรยีนทีม่คีณุคาตอกระบวนการพัฒนา

เพ่ือใหชุมชนตาง ๆ ไดเรียนรู และสราง

แรงบันดาลใจใหกับผูเขามาศึกษาดูงาน 

ทัง้น้ี หมูบานมคีวามสำเร็จไดนัน้มปีจจยั

ที่นำไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืนหลาย

ประการ คอื ผูนำเกง เสียสละ มีวสิยัทัศน 

ชุมชนมีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน 

มีความพรอมเพรียง มีแผนชุมชนเปน

เครือ่งมอืในการพฒันา มกีารประสานงาน

 ดังจะเห็นไดจากเสียงสะทอน
ความรูสึกของสมาชิกชุมชนบานขามใน
ขณะนี้ สวนใหญจะตอบเปนเสียง
เดียวกันวา “ส่ิงที่ภาคภูมิใจและเปนแรง
ขับเคลื่อนใหทุกคนในบานขามแหงนี้
เดินหนาเพ่ือชุมชนทามกลางภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจคือ ความพยายามที่จะพ่ึงพา
ตนเองใหได นอกเหนอืจากการชวยเหลอื
จากภาครฐั ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะ
การสรางกิจกรรมเพื่อใหคนในหมูบาน
ไดอยูรวมกันอยางมีความสุข” 

ซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง เกิดความ

ผูกพัน มีการยอมรับในความสามารถ

ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

กันตลอดเวลา มีกระบวนการมีสวนรวม

เกิดข้ึนจริงนับตั้งแตรวมคิด รวมทำงาน

ดวยใจจนเกิดความเปนเจาของรวมกัน

ที่จะดูแล เปนความสำเร็จของการ 

บูรณาการทุนชุมชน และสุดทายมี 

การบริหารจัดการชุมชนโดยใชหลัก

ประชาธิปไตย 
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¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงมคีวามหวงใยในราษฎรทีอ่ยูในพืน้ทีห่างไกล

ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้น จึงไดพระราชทานผาหมกันหนาวใหแกราษฎรใน

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดำริ โครงการฟารมตัวอยางตาม

แนวพระราชดำริ  ในการน้ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายสหัส  บุญญาวิวัฒน  
ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง พรอมคณะเจาหนาท่ี กปร. เดินทางไปมอบผาหมใหกับราษฎรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 

ระหวางวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๓ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนาน พะเยา และเชียงใหม  อาทิ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่

สูงตามพระราชดำริ โครงการสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมตามพระราชดำริ  และโครงการฟารมตัวอยาง

ตามพระราชดำริ เปนตน ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ในพื้นที่บานแมโหลเด จังหวัดเชียงใหม และโครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บานกอก-บานจูน จังหวัดตาก เปนตน และระหวางวันท่ี ๘-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบานแมบวนเหนือ-แมบวนใต อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำรบิานน้ำหอม จังหวัดตาก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบานปาคาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ

คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร โครงการทดลองหมูบาน

ประมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว เปนตน 

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี พรอมดวย 

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ตรวจ

เยี่ยมการดำเนินงานโครงการเข่ือนขุนดาน

ปราการชล จังหวัดนครนายก ซึ่งนายสวัสดิ์ 

วัฒนายากร องคมตรี ไดใหความหวงใยเกี่ยว

กับการทำนาปรังของเกษตรกร โดยขอให

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 ิ ี ี็   ั ็็  ใ ใ ี่ ใ ื้ ี่  ไ

จังหวัดนครนายก และโครงการชลประทานชี้แจงใหเกษตรกรเขาใจถึงสถานการณน้ำที่มีไมเพียงพอกับการทำนาปรัง ตอมา

ไดเดินทางไปยังโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได

พระราชทานพระราชดำริ เมื่อป ๒๕๒๑ ใหพัฒนาตนน้ำลำธารปราจีนบุรี เพื่อจัดหาน้ำใหราษฎรใชในการเพาะปลูก และมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค ซึ่งขณะนี้โครงการดังกลาวอยู

ระหวางดำเนินการในสวนของการเตรียมพ้ืนที่

โครงการและสำรวจพ้ืนที่เพื่อเตรียมชดเชย 

คาเสียหายแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบ ซึ่ง  

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ไดเนนเรื่อง

การชดเชยคาเสียหายอยางเปนธรรม ใหกับ

ผูไดรับผลกระทบจากโครงการฯ ดังกลาว 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดำรัส 

ความวา “ควรมกีารตดิตามการดำเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรเิกา ๆ เพือ่
ใหทราบถงึสถานะการใชประโยชนของโครงการเพื่อโครงการฯ จะไดมีการใชประโยชน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ” ดังน้ัน สำนักงาน กปร. จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริขึ้น โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่รวบรวมขอมลูโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำรทิีก่ระจาย

อยูทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ รวบรวมไวอยางเปนระบบบนฐานขอมลูทีถ่กูตองจากหนวยงานตาง ๆ โดยในรอบเดือนมกราคม ถงึ 

มนีาคม ๒๕๕๓ สำนักงาน กปร. ไดจดัประชมุเชงิปฏิบัติการฯ ไปแลว จำนวน ๔ ครั้ง ประกอบดวย 

 ครัง้ที ่๑ วนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ในเขตพ้ืนทีภ่าคกลาง 

ประกอบดวย ๑๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี 

กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุวรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ โดยมนีายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี เปน

ประธานเปดการประชุม ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. ไดรวบรวม

ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาค

กลางท้ัง ๑๓ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ โครงการ  

 ครัง้ที ่๒ วนัที ่๑๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๓ ในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนอื

ตอนบน ประกอบดวย ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม 

แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย แพร นาน และพะเยา 

โดยมีนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เปนประธานเปด

การประชุม ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. ไดรวบรวมขอมูลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง 

๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕๔๘ โครงการ 

 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ในเขตพื้นที่

ภาคกลางฝงตะวนัออก ประกอบดวย ๑๒ จงัหวดั ไดแก จนัทบรีุ 

ชลบรุ ีระยอง ตราด สระบรุ ีพระนครศรอียธุยา ลพบุร ีอางทอง 

ฉะเชงิเทรา นครนายก ปราจนีบรุ ีและสระแกว โดยมนีายพลากร 
สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานเปดการประชุม ทั้งนี้ 

สำนักงาน กปร. ไดรวบรวมขอมูลโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลางฝงตะวันออกทั้ง ๑๒ จังหวัด  

รวมทัง้สิน้ ๒๖๐ โครงการ 

 คร้ังที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ในเขตพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จำนวน ๙ จังหวัด ไดแก 

จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย 

สุรินทร สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม โดยมนีายสวัสดิ์ 
วฒันายากร เปนประธานเปดการประชมุ ทัง้นี ้ สำนกังาน กปร. 

ไดรวบรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขต

พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลางทัง้ ๙ จังหวดั รวมทัง้สิน้ 

๖๓๗ โครงการ 

สํานักงาน กปร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จำนวน ๙ ครั้ง ในพ้ืนที่ทั้ง ๕ ภาค ของประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่
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¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศ 

๒. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศ ที่ไดพระราชทานแนวพระราชดำริ

ดานการพัฒนาประเทศใหบังเกิดความยั่งยืน 

๓. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใหแกประชาชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนใหไดรับทราบ

ขอมูลอยางถูกตองและกวางขวางย่ิงขึ้น 

´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â 
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