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...การบริหารจัดการน้ำนั้น ท่ีสำคัญคือจังหวะการป�ด เป�ด ระบายหรือรับน้ำ
เพราะน้ำเมื่อไหลไปแล�วไม�ไหลย�อนกลับขึ้นมา จะทำได�ก็ต�องใช�พลังงานมาก 
นอกจากนี้หากเข�าใจธรรมชาติของน้ำอย�างถ�องแท� ไม�ใช�แค�การไหล ต�องเข�าใจ
ตัง้แต�นำ้ในมหาสมทุรท่ีอณุหภมูเิปลีย่น ต�างกัน จึงเกิดการ ไหล ระเหย เป�นฝน 
ตกลงมา บางส�วนซึมเป�นน้ำใต�ดิน ซึ่งหากเข�าใจศึกษาก็พัฒนาเขื่อนใต�ดิน 
แหล�งน้ำใต�ดินได� เหมือนที่เชียงดาว หรือแม�ฮ�องสอน และถ�าเข�าใจพืชชนิด
ต�างๆ ก็สามารถเลือกพืชมาปลูกให�ดูดซับ ดึง สร�าง และรักษาความชื้นใน
ผิวดินไว�ได�... 

พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

 



 “...เรื่องฝนเทียมนี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ แตยังไมไดทำอะไรมากมาย เพราะวาไปภาคอีสานตอนนั้นหนาแลงเดือน
พฤศจิกายน ที่ไปมีเมฆมากก็เลย มีความคิด ๒ อยางตองทำ Check dam … ตอนน้ันเกิดความคิดจากนครพนมผาน
สกลนครขามไปกาฬสินธุลงไปสหัสขันธ เดี๋ยวนี้เปนอำเภอสมเด็จ... ไปจอดรถที่นั่นเยี่ยมราษฎรมันแลงมีฝุน...” 
 “...แตมาเงยดูทองฟา มีเมฆ ทำไม มีเมฆอยางนี้ ทำไมจะดึงเมฆนี่ใหลงมาได ก็เคยไดยินเรื่องทำฝน ก็มาปรารภกับ
คุณเทพฤทธิ์ ฝนทำไดมีหนังสือ เคยอานหนังสือทำได...” 

(พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙) 

ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กปร. 
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๐ จังหวัด) เมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน 
ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ความวา 
 ฝนหลวงนี้สามารถจะกลาวไดวาถือกำเนิดจากการ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชวงเดือนพฤศจิกายน 
ตอนเที่ยงหยุดประทับที่ภูพาน พอลงไปสี่แยกอันแรก

 “... เทคนคิการงดัเมฆออกจากยอดเขาและการเล้ียงเมฆ
ใหอวนตองเรียนรูเทคนิคการนำเมฆออกจากเทือกเขาและ
ยอดเขาสงู ซึง่เปนเสมอืนโรงงานสรางเมฆตามธรรมชาติ โดยไม
ทำใหเมฆเหลานัน้สลายตัวเสยีกอนเพราะทำใหเกิดฝนนอยลง ...” 
 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตร ี ไดกลาวถึงโครงการ
ฝนหลวงไว เมื่อคร้ังไปเปนประธานในพิธีเปดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คร้ังที่ ๘ ใน 

½¹ËÅÇ§:
¹éÓ¾ÃÐ·ÑÂ¨Ò¡¿‡ÒÊÙ ‹»Ç§»ÃÐªÒ
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ปที่ ๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๓ ป

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ

 พระที่นั่งอนันตสมาคม เดิมเปนทองพระโรงของพระราชวังดุสิต 
ชือ่ของพระท่ีนัง่นำมาจากพระทีน่ัง่องคหนึง่ในพระบรมมหาราชวงั ซึง่สรางขึน้
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 
 พระท่ีนัง่องคนี ้จดัไดวา เปนรฐัสภาแหงแรกของประเทศไทย เพราะวา 
ในชวงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิเปนประมุข ไดใชพระทีน่ัง่องคนีใ้นการประชมุสภาผูแทนราษฎร 
กอนทีจ่ะยายมาอยู ณ รฐัสภาปจจบุนั ซึง่อยูขางๆ พระท่ีนัง่องคนี ้ รวมทัง้ยงั
เปนสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญๆ มากมาย อาทิ รัฐพิธี
พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกมุาร พระราชพธิี
สมโภชเดือนและขึ้นพระอู พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 
 ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จฯ ออกมหาสมาคมและรับการถวายพระพรชัยมงคล 
ณ สหีบญัชรพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม ในพระราชพธิฉีลองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป 

ÊØ·ÑÈ¹� â¾ Ô̧ÈÔÃÔ¡ØÅ* 

ÃÐ·Õè¹Ñè§Í¹Ñ¹μÊÁÒ¤Á
Ê·ÑÈ¹� â¾¸ÔÈÔÃÔ¡Å*
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*เจาหนาที่กลุมสารสนเทศ สำนักงาน กปร. 
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 ตนไม สิ่งมีชีวิตที่ใชชีวิตอยูบนพื้นโลกดวยการยืน
ตลอดเวลา ดวยวาเมื่อไดหย่ังรากลึก เชื่อมตรึงชีวิตไวกับ
ผืนดินแลว จะย่ำโลกอยูกับที่ ยืนตนสูงตระหงาน สะบัดใบ
กวัดแกวงหาอากาศ ฟอกอากาศบริสุทธิ์ใหคนใชอยางซื่อตรง 
ไมเคยสงเสียงรองขอ แมปริบนหรือเดือดดาลตอใคร และที่
สำคัญมันหายใจลำพังดวยความเงียบ 

¹¹ÕéÂÔ¹´Õ·ÕèÁÕäÁŒÊÑ¡
»ÃÔÞÞÇÑ²¹� ÇÑªÃÍÒÀÒ¡Ã* 

á¹Ð¹Óâ¤Ã§¡ÒÃ

*เจาหนาที่ประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงาน กปร. 

 พื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยตนไม ที่เรียกกันวาปา อันเปน
สวนหนึ่งของระบบนิเวศ เปนเขตแดนของการอาทรตอกัน อยู
รวมกัน กระทำตอกัน ตามขอบเขตแหงการเกื้อกูลตอกัน การ
ดำรงอยูของทุกชีวิตในปาลวนไมไดอยูโดดเด่ียว แตชีวิตหนึ่ง
จะมีความหมายอยางนอยสำหรับอีกชีวิตหนึ่งหรืออีกหลาย
ชีวิตเสมอ หากสูญเสียปา ก็จะเปนการเสียดุลธรรมชาติ ซ่ึง
จะโยงตอไปสูปญหาอื่นๆ อีกมาก 
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º·¤ÇÒÁ

ÃÐºÒÃÁÕ»¡à¡ÅŒÒ 
ªÒÇªØÁ¾ÃÃ‹ÁàÂç¹ 
ÃÃÃÃÃÃÃÃ
ªÒ

ÃØ‹§ÃÑμ¹� Ç§È�¨Ù* 

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคใต สำนักงาน กปร. 
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พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
พระราชกรณียกิจ 
ระหวางเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๓ 
 
บทความพิเศษ สุวัฒน เทพอารักษ  
๒๐ ป สานสัมพันธสองแผนดิน 
 
บทความ รุงรัตน วงศจู 

พระบารมีปกเกลาชาวชุมพรรมเย็น 
 
ในความทรงจำ วรกานต จุฑานนท 

ฝนหลวง : น้ำพระทัยจากฟาสูปวงประชา 
 
แนะนำโครงการ ปริญญวัฒน วัชรอาภากร 

วันนี้ยินดีที่มีไมสัก 
 
ทองเท่ียวเชิงพัฒนา ฉัตตริน บุญเกิด 

การทองเท่ียวชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานน้ำทรัพย 

๑ 
๔ 

๑๔ 

๒๘ 

๓๒ 

๓๘ 

๔๖ 



¼ÅÊÓàÃç¨μÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

¾ÔªÞ´Ò ËÑÊÀÒ´* ¾ÔªÞ´Ò ËÑÊÀÒ´* 

ºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃÍÐäÃ Ṍ...........
·ÕèËŒÇÂÎ‹Í§ä¤ÃŒ
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56 ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ó »ÃÐ¨Óà ×́Í¹ ¡Ã¡®Ò¤Á - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõó 

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดพระราชทานพระราชดำริ
ใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ โดยมุงศึกษาและทดสอบหารูปแบบ
การพฒันาท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีบรเิวณตนนำ้ลำธารของภาคเหนอื 
“ตนทางเปนปาไม ปลายทางเปนประมง ระหวางทางเปน
เกษตรกรรม” เพือ่ใหศนูยศกึษาฯ เสมอืนเปนพพิธิภณัฑธรรมชาติ
ที่มีชีวิต สามารถใหราษฎรเขามาเรียนรูและสามารถนำไป
ปรับใชไดดวยตนเอง จากการดำเนินงานสนองพระราชดำริทีผ่านมา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีผลการศึกษา ทดลอง
ที่ประสบผลสำเร็จและสามารถขยายผลไปสูราษฎรหมูบาน
รอบศูนยฯ และพื้นที่ใกลเคียงตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป 
 ปจจบุนัศูนยศกึษาการพฒันาหวยฮองไครฯ มหีลกัสตูร
อบรมอาชีพและความรูใหกบัราษฎรทีส่นใจจำนวน ๒๗ หลักสตูร 
ซึ่งเปนหลักสูตรที่เปนผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองมาตลอด
ระยะเวลากวา ๒๐ ป ซึ่งเปนวิทยาการท่ีสามารถส่ือสารเน้ือหา
ทางวิชาการที่ยากๆ ใหผูสนใจโดยเฉพาะเกษตรกรไดเขาใจ
โดยใชการฝกปฏิบัติและตัวอยางของจริง ซึ่งเปนเครื่องมือที่
ชวยใหผูอบรมเขาใจงายขึ้น 

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงาน กปร. 
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»ÃÐªÒË¹ŒÒãÊ

*หัวหนาสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริหวยแมเกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม 

เขามาในขุนเขาที่เงียบสงบอยางรวดเร็ว ทำใหวิถีชีวิตของผูคน
ทีเ่คยเรียบงายกลบัตองประสบกบัปญหาอันซอนเรนทีค่นในชมุชน
ไมเคยไดนึกถึงวาคือปญหา ไมวาจะเปนการบุกรุกทำลายปา
เพื่อใชเปนที่ทำกิน เพื่อสรางรายไดที่มาพรอมกับความทันสมัย
และเกิดจากการขยายตัวของชุมชน สงผลใหเกิดปญหาการ
ทำลายพ้ืนที่ตนน้ำลำธาร ซ่ึงไดสรางความแหงแลงกับชุมชน
ปลายน้ำมาอยางตอเน่ือง ปญหาการแทรกซึมของยาเสพติด

ÍÑ¡¹ÔÉ¾§È� ÊÇÒÊ´Ôì¹Ò* 

กอนกาล...นานมาก 
 บนพื้นที่สูงทามกลางทิวเขาอันสลับซับซอนที่ทอดตัว
ยาวดังเสมือนปราการที่กั้นขวางชุมชนใหแยกหางออกจากกัน 
จนราวกับวาเปนชุมชนอันโดดเดี่ยว แตชุมชนดังกลาวก็ยังคง
สืบทอดวิถีอันงดงามอยางเงียบ ๆ กลางธรรมชาติอันบรสิทุธิ์
มาเนิ่นนาน เมื่อการขยายตัวของระบบทุนนิยมที่มุงเนนเพียง 
ผลกำไรและความฟุงเฟอที่ควบคูมากับคำวาทันสมัยไดยางกาว

ÍÑ¡¹ÔÍÑ¡¹ÔÍÑ¡¹ÔÍÑ¡¹ÔÍÍÍ¡¹¡ÍÍ É¾§É¾§È�¾§ÈÉ¾§È�¾§¾§¾§É¾§È�§É¾§È§È ÊÇÒÊ ÊÇÒÊÊÇÒÊÊ ÊÇÒÊÒÊÊÇÒÊÇÒÊÊÇÒÊÊÊÇ ÊÊÊ´Ôì¹Ò´Ôì¹´Ôì¹Ò´Ôì¹Ò´Ôì¹Ò´¹Ò´ * ** 

¶Ò¹Õ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà¡ÉμÃ·ÕèÊÙ§
μÒÁ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔËŒÇÂáÁ‹à¡ÕëÂ§

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶Ò
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพ    
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสด็จพระราชดำเนนิไปยงั
โครงการอุทยานการอาชพีชยัพฒันา ตำบลบอพลบั อำเภอเมอืง 
จังหวัดนครปฐม เพื่อทรงตรวจเย่ียมผลการดำเนินงานในดาน
อาคารวิชาการ อาคารสัมมนา หองสมุด รานคา 

 ในการนี้ ไดทอดพระเนตรแผนการปรับปรุงระบบ
พัฒนาแหลงน้ำในพ้ืนที่โครงการฯ จากเจาหนาที่ชลประทาน

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

และทรงเยี่ยมสถานสงเคราะหเด็กพรอมเจาหนาที่ของ    
โครงการฯ และราษฎรที่เฝาฯ รับเสด็จ 
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àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

*ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน กปร. 

Í´º·àÃÕÂ¹ :
¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒ»ÃÑªÞÒ¢Í§

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨
»ÃÐÊÒ· ¾ÒÈÔÃÔ* 
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º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

*รองเลขาธิการ กปร. 

ÊØÇÑ²¹� à·¾ÍÒÃÑ¡É�* ÊØÇÑ²¹� à·¾ÍÒÃÑ¡É�* 

ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÊÍ§á¼‹¹´Ô¹

*รองเลขาธิการ กปร. 

ÊÒ¹ÊÑ
ÊÍ§áòð »‚
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ประชาหนาใส อักนิษพงศ สวาสด์ินา 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริหวยแมเกี๋ยง 
 
ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำร ิ พิชญดา หัสภาด 

อบรมหลักสูตรอะไรดีที่หวยฮองไคร  
 
สาระนารู สุทัศน โพธิศิริกุล 
พระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐสภาแหงแรกของประเทศไทย 
 
เศรษฐกิจพอเพียง ประสาท พาศิริ 
ถอดบทเรียน : การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 
 
ขาวความเคลื่อนไหว  

๕๐ 

๕๖ 

๖๒ 

๖๔ 

๗๐ 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพ    
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสด็จพระราชดำเนินไปยงั
โครงการอทุยานการอาชพีชยัพฒันา ตำบลบอพลบั อำเภอเมอืง 
จังหวัดนครปฐม เพื่อทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานในดาน
อาคารวิชาการ อาคารสัมมนา หองสมุด รานคา 

 ในการนี้ ไดทอดพระเนตรแผนการปรับปรุงระบบ
พัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่โครงการฯ จากเจาหนาที่ชลประทาน

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

และทรงเย่ียมสถานสงเคราะหเด็กพรอมเจาหนาท่ีของ    
โครงการฯ และราษฎรที่เฝาฯ รับเสด็จ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และนราธิวาส 

 ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสดจ็พระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำรใินพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา และนราธวิาส 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

 วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปยังโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทรตร ี
อำเภอสะบายอย จังหวดัสงขลา ทอดพระเนตรการเรียนการสอน 
และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยีน ตอมาเสดจ็ฯ ไปยงัโครงการปลกูปา
ชยัพฒันา-แมฟาหลวง โครงการศึกษา ทดลอง วิจยั ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปาชายเลนทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
พรอมกับทอดพระเนตรกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ 

 วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปงานวันลองกอง 
และงานการแขงขนัประชนัเสยีงนกเขาชวาในงานของดีเมอืงนรา 
ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดนราธิวาส 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร 
โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า จังหวัดนครนายก

 วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงโยนกลาขาว 
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
จังหวัดนครนายก สำหรับพันธุกลาขาวที่ทรงใชในการปกดำ
โดยวิธีโยนกลาครั้งน้ี คือ พันธุ กข. ๓๑ (ปทุมธานี ๘๐)

 สบืเนือ่งจากเมือ่วนัท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ มาทรง
เกีย่วขาวในแปลงนาสาธติแหงนี ้ซึง่การดำเนนิงานของปทีผ่านมา 
ไดปลกูขาวพนัธุ กข. ๓๑ (ปทมุธาน ี๘๐) โดยวธิปีกดำ บนพืน้ที ่
๒.๕๒ ไร ไดผลผลิตรวม จำนวน ๒,๙๐๖ กิโลกรัม และ

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨
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ขาวพันธุพิษณุโลก ๒ โดยวิธีโยนกลา บนพื้นที่ ๒.๕๓ ไร ได
ผลผลติรวมจำนวน ๑,๐๑๗ กโิลกรัม ตอมาโรงเรยีนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ไดสงมอบเมล็ดพันธุขาว ใหกับสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครนายก เพ่ือนำไปมอบใหกับศูนยขาวชุมชน
คลองคลา และศูนยขาวชุมชนบานทากวาง อำเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก ซ่ึงทั้งสองศูนยฯ ไดกระจายเมล็ดพันธุ  

ดังกลาวใหแกสมาชิก เพื่อใชในการเพาะปลูก และสวนที่เหลือ
ใชในกิจกรรมโรงสีขาวพระราชทาน 

 อนึ่ง หลังจากทรงโยนกลาขาวเสร็จเรียบรอยแลว  
ไดเสด็จฯ ไปทรงปลูกตนดาวเรือง เพื่อดึงดูดแมลงตัวห้ำและ
ตัวเบียนใหเขามาในบริเวณแปลงนา เพื่อทำลายไขของเพลี้ย
กระโดด 
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 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแกว โดยไดเสด็จฯ 
ไปยังโรงเรียนบานใหมทหารบกพัฒนา ตำบลแซรออ อำเภอ
วัฒนานคร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานคลอง 
ตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว ทอดพระเนตร
การดำเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน และพระราชทานสิ่งของให
กับครูตำรวจตระเวนชายแดน ผูแทนนักเรียนชาย - หญิง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดสระแก�ว

 ตอมาเสด็จฯ ไปยังที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา หมูที่ ๓  
บานเหลาออย ตำบลโคกปฆอง 
อำเภอเมือง และโรงเรียน 
กาสรกสวิทิย ตำบลศาลาลำดวน 
อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
ทอดพระเนตรการดำเนินงานตางๆ 
ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย 

ินมูลนิธิชัยพัฒนา หมูที่ ๓ 
งง

ๆๆ
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สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ� 
อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร�ธานี

 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อัครราชกมุาร ีเสด็จไปทรงเปนประธาน
ในพิธีเปดสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก บานแหลมล่ืน-
บานเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปน
โครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับไวเปนโครงการ

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิตามทีน่ายเพง สรุวทิยานนท ผูใหญบาน 
หมูที่ ๓ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสรุาษฎรธาน ี
ขอพระราชทานพระมหากรุณาธคิณุในการกอสรางสะพานคอนกรีต 
อดัแรงขนาดเลก็ บานแหลมล่ืน – บานเกาะแรต ปจจบุนัสามารถ
ชวยเหลือประชากร จำนวน ๘๕ ครัวเรือน ๓๘๕ คน ดังนี้ 
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 ๑. ทำใหมเีสนทางเดนิทางตดิตอระหวางเกาะแรตกับบาน 
แหลมลืน่สะดวกยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในชวงฤดมูรสมุและชวงนำ้ลด 

 ๒. ทำใหราษฎรมเีสนทางขนสงผลติภณัฑจากการประมง
และสนิคาแปรรปูไดสะดวกมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ลดคาใชจายในการขนสง
ทางเรือและยนระยะเวลาในการขนสง ทำใหผลผลิตไมเนาเสีย 

 ๓. นักเรียนที่เรียนบานแหลมล่ืนสามารถเดินทางไป
โรงเรยีนไดทนัและไมขาดเรยีน ทำใหผลการเรยีนและสุขภาพจติดขีึน้ 

 ๔. เปนเสนทางรองรับอุบัติภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
เนื่องดวยสามารถอพยพประชาชนหรือขนสงอุปกรณปองกัน
อุบัติภัยไดทันทวงที 

 ๕. สามารถพัฒนาเกาะแรตใหเปนแหลงทองเท่ียว 
แหลงรวมผลผลิตทางทะเล สนิคาแปรรปูและแหลงสรางรายได
ใหกับประชาชนในพื้นที่และใกลเคียง  
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สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ�
อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป�ดงานวันเกษตรแห�งชาติ
ประจำป� ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกุมาร ีเสดจ็ไปยงัมหาวทิยาลยั 
วลยัลกัษณ อำเภอทาศาลา จังหวดันครศรธีรรมราช ทรงเปดงาน

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

วันเกษตรแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๓ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ รวมกบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ และสำนกังาน กปร. 
จดัขึน้ระหวางวนัที ่๑๖-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ภายใตหวัขอ 
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“เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงหลอเลี้ยงพลโลก” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา และเผยแพร
พระราชกรณียกจิทางดานการเกษตร รวมท้ังเพือ่ถายทอดความรู
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเกษตรของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนใหแกเกษตรกร นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนผูสนใจ 

 ภายในงานประกอบดวย นทิรรศการของ สำนกังาน กปร. 
นิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ นิทรรศการภูมิ
ปญญาทองถิ่น และการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมอาชีพ
ของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ การจดัแปลงสาธติทางการเกษตร 
อาทิ นาขาว พืชผลทางการเกษตร และการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตรดานพืชเศรษฐกิจ ผลไม ไมดอกไมประดับ 
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º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

*รองเลขาธิการ กปร. 

ÊØÇÑ²¹� à·¾ÍÒÃÑ¡É�* ÊØÇÑ²¹� à·¾ÍÒÃÑ¡É�*

ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÊÍ§á¼‹¹´Ô¹

*รองเลขาธิการ กปร.
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 ภาพสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำเนนิ
เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ตลอด ๒๐ ปที่ผานมา เปนความ
ตรึงตรา ตรึงใจ ของทั้งประชาชนไทย
และประชาชนลาว ความผูกพนัทีแ่นนแฟน 
เริ่มขึ้นตั้งแตป ๒๕๓๓ ที่พระองคได
เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว 
และพระราชทานความชวยเหลอื โรงเรียน
วัฒนธรรมเด็กกำพรา หลัก ๖๗ และ
โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการ 
เกษตร หวยซอน-หวยซ้ัว หลัก ๒๒ ซึ่ง
ทัง้ ๒ โครงการฯ เปนโครงการฯ ท่ีพระองค
ใสพระทัย ทรงแนะนำและติดตามการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่องเสมอมา 

 ๑. พระราชทานเรือนนอน
โครงการสงเสริมกิจกรรมโรงเรียน
วฒันธรรมชนเผาเดก็กำพรา : จุดเริม่ตน
สานสัมพันธ 
 เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๓ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อยางเปนทางการเปน
ครัง้แรก ในครัง้น้ันไดมผีูมจีติศรทัธา ทัง้
ชาวไทยและชาวลาวบริจาคทุนทรัพย
โดยเสด็จพระราชกุศล เปนเงินจำนวน 
๑๒ ลานกีบหรือประมาณ ๒ แสนบาท 
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

เงินดังกลาวใหแกเอกอัครราชทูตแหง
ราชอาณาจกัรไทย ประจำสปป.ลาว นำไป
มอบใหผูอำนวยการโรงเรียนวัฒนธรรม
เด็กกำพรา หลัก ๖๗ เพ่ือกอสราง
อาคารเรือนนอน ๑ หลัง เนื่องจาก
ทรงทราบวาโรงเรียน สำหรับเด็กกำพรา 
และเด็กยากจนขาดที่พึ่งพาอาศัย และ
เมือ่เสดจ็พระราชดำเนินกลับประเทศไทย
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แลว ยังมีพระราชประสงคที่จะพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐานเพิม่เตมิ เพือ่ใหนกัเรยีน
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยนำแนวทางที่
ดำเนินการในประเทศไทย ในรูปแบบ
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันมา
ประยุกตใช 
 • เสด็จพระราชดำเนินเปน
คร้ังท่ี ๒ : พระราชทานแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียน 
  ตอมาเม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๓๕ ไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรง

เยอืนสปป.ลาว เปนครัง้ที ่๒ และเสดจ็ฯ 
ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนฯ เปนครัง้แรก เพือ่
พระราชทานหอพกัและถงัเกบ็นำ้ฝนใหแก
โรงเรียนฯ อยางเปนทางการโดยพระราชทาน
ชื่อวา “หอพักสิรินธร” ในโอกาสนี้ได
พระราชทานแนวทางการดำเนินงานของ
โครงการฯ เพือ่พฒันาโรงเรยีนวฒันธรรม
ชนเผาเดก็กำพรา หลกั ๖๗ ใหมลีกัษณะ
และรูปแบบการรวมมือกันระหวางคณะ
ทำงานฝายไทย-ฝายลาว โดยมีกิจกรรม
ที่สำคัญคือการสงเสริมใหนักเรียนได

บรโิภคอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ 
เพื่อทำใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ 
ไมปวยเปนโรคตาง ๆ มคีวามพรอมทีจ่ะ
รบัการศกึษา รวมทัง้การพฒันา การเรียน 
การสอนของครู-อาจารย ใหมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น 
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 และต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา 
ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ในการเสด็จ
พระราชดำเนินเยอืน สปป.ลาวในแตละครัง้ 
จะมีพระราชประสงคที่จะทรงเยี่ยม และ
ทรงติดตามความกาวหนาของโครงการฯ 
อยางสมำ่เสมอ และพระราชทานขอแนะนำ
แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหดำเนินงาน
อยางบูรณาการย่ิงขึ้นเพ่ือนำไปสูการ
พฒันาทีย่ัง่ยืน ซ่ึงเจาหนาทีไ่ดนอมนำไปสู
การปฏิบัติตามแนวทางท่ีไดพระราชทาน
ตลอดมา ดังนั้นทุกครั้งที่เสด็จฯ ไป
ทรงเยีย่ม กจ็ะไดรบัรายงานจากผูอำนวยการ
โรงเรยีนฯ วามกีารพฒันาท่ีดขีึน้เปนลำดบั 
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาคณะเจาหนาที่
ฝายไทย ฝายลาวและนกัเรยีนของโรงเรยีนฯ 
ไดมโีอกาสเฝาฯ รบัเสดจ็ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีรวม
จำนวน ๑๒ ครั้ง 

 • โภชนาการ สุขภาพและ
คณุภาพการศกึษา : ผลสำเร็จของโครงการฯ 
  ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปของ
ความรวมมือไทย-ลาว และลาว-ไทย 
ไดกอใหเกิดผลสำเร็จที่ชัดเจน คือ 
  - ด าน โภชนาการและ
สขุภาพอนามยั : โรคตาง ๆ ทีเ่คยพบวา
มีสัดสวนสูงในเด็กนักเรียนไดลดลง 

จนไมเปนปญหาและอุปสรรคอีกตอไป
แลว เชน โรคพยาธิ โรคผิวหนัง ภาวะ
คอพอก ฟนผ ุ นอกจากนีก้ารเจรญิเตบิโต
ของนกัเรียนในดานนำ้หนักและสวนสูงดี
ขึ้นมาก 
  - ดานคุณภาพการศึกษา 
ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ไดพระราชทานสิง่ของ อปุกรณการศกึษา
ทีจ่ำเปนตาง ๆ อาทิ หนังสอื คูมอื แผน 
การสอน อปุกรณการเรยีน อปุกรณกฬีา 
เสื้อผา ขนม ของเด็กเลน ตลอดจนยา
พระราชทาน รวมทั้งมีการพัฒนาและ
เพ่ิมพนูความรูใหคร ูอาจารย ไดมโีอกาส 
มาทัศนศึกษาในประเทศไทย การจัด 
การศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม จงึสงผล
ใหคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนประสบ
ผลสำเร็จเปนอยางด ีในปทีผ่านมา นกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาปที ่๓ และปที ่๖ สามารถ
สอบได ๑๐๐% และสอบเขาเรียนตอ
ในระดับมหาวิทยาลัยไดเปนจำนวนมาก 

  - ดานโครงสรางพื้นฐานที่
จำเปน เชน อาคารนอน อาคารเรียน 
โรงอาหาร ถังบรรจุน้ำฝน บอน้ำบาดาล 
ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาจนกระท่ัง
สามารถใชประโยชนไดอยางถกูสขุอนามยั 
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  - ดานอาหารกลางวนั เนนให 
นกัเรยีนมสีวนรวมในการปลกูผกั เล้ียงสัตว 
เลีย้งปลา ทำใหนกัเรยีนมอีาหารกลางวนั
บริโภคตลอดทั้งป และยังไดนำความรู
กลบัไปดำเนินการในบานของตนเองดวย 
 สำหรบัในป ๒๕๕๓ การพัฒนา
โรงเรียนวฒันธรรมเดก็กำพรา หลกั ๖๗ 
ยงัดำเนนิการตอเนือ่งตอไป โดยคร ูอาจารย
และนักเรียน รวมมือกันดำเนินงานดวย
ตนเอง สวนคณะทำงานฝายไทยจะเปน
ฝายสนบัสนนุ โดยจะไปรวมประชมุหารือ
และสนบัสนนุการดำเนนิงานในบางเรือ่งที่
จำเปน หรอืเปนเรือ่งทีร่เิริม่ขึน้ใหมเทานัน้ 

ซึ่งโครงการฯ น้ีเกิดขึ้นจากการที่ ฯพณฯ 
นายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ 
สปป.ลาว ไดกราบบงัคมทลูพระกรุณาขอ
พระราชทานความชวยเหลอืจากพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั ในการจดัต้ังโครงการ
พฒันาชนบทขึน้แหงหนึง่ เพือ่เปนแบบอยาง
และสถานทีท่ีจ่ะถายทอดความรู วชิาการ 
และประสบการณจรงิใหแกชาวบานตลอดจน
นกัพฒันาชนบททัง้หลาย โดยใหมลีกัษณะ
เชนเดียวกบัศูนยศกึษาการพัฒนาอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำร ิ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานพระราชดำริ 
ใหจัดตั้งศูนยพัฒนาและบริการดาน
การเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยใหมลีกัษณะเชนเดียว
กบัศนูยศกึษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จแลวใน

 ๒. โครงการศูนยพัฒนาและ
บรกิารดานการเกษตรหวยซอน-หวยซัว้ : 
ศูนยพัฒนาพระราชทาน  
 โครงการศูนยพฒันาและบรกิาร
ดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว เปน
สถานท่ีอีกแหงหนึ่งที่สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็
พระราชดำเนนิเยีย่มเยยีนและทรงตดิตาม
การดำเนินงานอยางตอเนื่องเสมอมา 
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ประเทศไทย โดยเฉพาะศูนยศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะมีภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศและวิถีชีวิตที่คลายคลึงกับ 
สปป.ลาว ท่ีจะไดนำผลงานการศึกษา 
ทดลองท่ีประสบผลสำเรจ็แลว ไปถายทอด
ใหกับเกษตรกรชาวลาวไดทันที 

 โครงสรางพื้นฐานและความรู
ดานการเกษตร : ความชวยเหลือที่
พระราชทาน 
 ในการดำเนินงานไดคำนึงถึง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดาน
องคความรู ดานการเกษตร ทีส่อดคลอง
กับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวลาวเปน
สำคัญ คือ 
 • การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 
ไดแก ระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟา 
ประปา เสนทางคมนาคม อาคารทีท่ำการ 
อาคารฝกอบรม หอพัก คอกสัตว 
บอเลี้ยงปลา ซึ่งไดดำเนินการกอสราง
แลวเสรจ็และใชประโยชนมาอยางตอเนือ่ง 
 • การพฒันาแหลงน้ำ ไดดำเนนิ
การกอสรางอางเกบ็นำ้หวยซอน เกบ็กักนำ้
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ได ๒ ลานลกูบาศกเมตร สงนำ้ชวยเหลอื
พื้นที่ได ๒,๕๐๐ ไร ทำใหเกษตรกร
สามารถทำนาไดปละ ๒ คร้ัง และ
ผลิตผลเพิ่มขึ้นจาก ๓๒ ถังตอไร  
เปน ๕๐ ถังตอไร นอกจากนี้ยังมีการ
ขุดสระน้ำใหราษฎรจำนวน ๒๒๕ สระ 
และกอสรางฝายหวยซั้ว เพื่อสงเสริม
การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก ๕๐๐ ไร 
 • การพัฒนาที่ดิน สงเสริม
การปรับปรุงบำรงุดนิ โดยการทำปุยหมกั 
ปุยชีวภาพ การอนุรักษดินและน้ำ โดย
ใชหญาแฝก เปนตน 

 • องคความรูดานวิชาการ ได
พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย และ
สงเสริมผลิตขาวอินทรีย ทำใหสามารถ
ลดตนทุนการใชปุย จาก ๑,๕๐๐ บาท
ตอไร เหลือเพียง ๕๐๐ บาทตอไร ใน
ขณะที่ผลผลิตขาวก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทกุป เชนเดยีวกบัการสงเสรมิเทคโนโลยี
การปลูกผัก ทำใหเกษตรกรชาวลาว
สามารถลดการใชสารเคมี และเปนผัก
ปลอดสารพิษที่ประชาชนนิยมมากขึ้น 
 • ดานปศสุตัว สงเสรมิการเล้ียง
เปดเทศ ซึง่ประชาชนชาวลาวนยิมบริโภค
กนัมาก ตนทนุการเลีย้งตวัละ ๓๒,๕๐๐ กีบ  
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ขายไดตัวละ ๔๙,๐๐๐ กีบ มีกำไรตัวละ 
๑๖,๙๐๐ กบี ศนูยฯ แหงนี ้สามารถผลิต
ลูกเปดเทศไดปละกวา ๑๐,๐๐๐ ตัว 
นอกจากนีย้งัมกีารสงเสรมิการเล้ียงสุกร
พันธุดี และการปรับปรุงพันธุโคพื้นเมือง
ดวย 
 • ดานประมง ศูนยฯ สามารถ
ผลิตปลาไดปละกวา ๒.๕ ลานตัวตอป 
และไดนำไปสงเสริม แจกจาย รวมทั้ง
จำหนายใหแกเกษตรกร เพื่อนำไปเลี้ยง
ในบานของตนเองดวย 

 การขยายผล: ภารกิจท่ีสำคัญ
ของศูนยฯ หวยซอน-หวยซั้ว 
 คณะทำงานฝายลาว: ไทย ได
ประชุมหารือกันอยางเอาจริงเอาจังวา 
จะทำใหกิจกรรมภายในศูนยฯ สงตอไป
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ยังบานของเกษตรกรไดอยางไร จาก
ความรวมมือกันอยางใกลชิดในการเรง
ดำเนินการในดานการขยายผลในทุก
รปูแบบ อาท ิการจดัแปลงเกษตรทฤษฎีใหม 
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพ่ือใหเกษตรกรชาวลาว
ที่ไมมีที่ทำกินเขามาเรียนรูและเก็บเกี่ยว
ผลผลติ ซึง่ประสบผลสำเร็จเปนอยางมาก 
เกษตรกรในโครงการฯ ใชเวลาเพียง ๓ ป 
สามารถเกบ็เงนิไปซือ้ทีด่นิทำการเกษตร
ของตัวเอง รวมทัง้เปนอาจารยถายทอด
ความรูใหผูอื่นไดดวย นอกจากน้ียังมี
รูปแบบของการจัดตั้งหมูบานเปาหมาย 
๙ หมูบาน ที่ไดใหโอกาสเกษตรกรเขา
มาเรยีนรู อบรม และนำความรูไปปฏบิติั
ในพื้นที่ของตนเอง มีนักเรียน นักศึกษา
เขามาฝกงานในศูนยฯ ถึงปละประมาณ 
๑๐๐ คน 
 การขยายผลในระยะแรกที่มุง
กลุมเปาหมายไปยังเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา ในเขตกำแพงนครเวียงจันทน
และบริเวณใกลเคียง ในระยะตอมาได
มีเปาหมายขยายผลไปยังเจาหนาท่ี และ
เกษตรกรทั่วประเทศ โดยนำเจาหนาที่
แผนกกสิกรรมและปาไมทั้ง ๑๗ แขวง
มาฝกอบรมและศึกษาดูงานในศูนยฯ

แหงนี้ และนำไปขยายผลใหเกษตรกร
ทัว่ประเทศ สปป.ลาว สำหรับในป ๒๕๕๓ 
คณะทำงานฯ ยงัไดจดัการฝกอบรมสญัจร
ไปยงัแขวงตางๆ จำนวน ๓ ครัง้ โดยเมือ่
วนัที ่๕-๖ สงิหาคม ๒๕๕๓ นายเฉลมิเกยีรต ิ
แสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. และนายสุวฒัน 
เทพอารักษ รองเลขาธกิาร กปร. ไดเดนิทาง
ไปเปนประธานเปดและบรรยายพิเศษใน
โครงการฝกอบรมสัญจร ครั้งที่ ๑ ณ 
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งจัด
โดยศนูยพฒันาและบรกิารดานการเกษตร 

หวยซอน-หวยซั้ว (หลัก ๒๒) โดยมี 
ทานฮุมจดิสะหวาดโสดารดั ผอ.ศนูยคนควา
กสกิรรมและปาไมภาคเหนอื พรอมคณะ
ใหการตอนรับและเขารวมดวย 
 การอบรมดังกลาวมีเจาหนาที่
จากแขวงตางๆ และเจาหนาที ่ สปป.ลาว-
ไทย ทีเ่กีย่วของเขารวมประมาณ ๗๐ คน 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการแลกเปล่ียน
ความรู ประสบการณ ระหวางนักวชิาการ
และผูเขารับการอบรม พรอมกบัมกีารนำ
ผลสำเร็จดานการพัฒนาการเกษตรและ
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เทคโนโลยีดานการเกษตรของศูนยฯ 
ขยายผลไปสูเกษตรกรแขวงตางๆ ใน
สปป.ลาว โดยสำนักงาน กปร. ไดให 
การสนับสนุนโครงการ และงบประมาณ 
จากนัน้ไดดำเนนิการท่ีแขวงสะหวันนะเขต 
เม่ือวันที ่๒๓ – ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๓ 
โดยนายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี 
ไดเดนิทางไปเปนประธานในพธิเีปดการฝก
อบรมโครงการฝกอบรมสญัจร ครัง้ที ่ ๒ 
ซึ่งเปนโครงการนำรองขยายผลสำเร็จ
ของงานวิชาการดานการเกษตรของ
โครงการศูนยพัฒนาและบริการดาน
การเกษตรหวยซอน–หวยซ้ัว (หลกั ๒๒) 
ไปสูเจาหนาทีก่สกิรรมจากแขวงตางๆ ใน 
สปป. ลาว โดยมทีานวิไลสุก เคนนะวง 
หัวหนาแผนกกสิกรรมและปาไม แขวง

สะหวันนะเขตใหการตอนรับและกลาว
รายงาน โดยนายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ 
เลขาธิการ กปร. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
ความเปนมาโครงการศูนยพฒันาและบรกิาร
ดานการเกษตรหวยซอน-หวยซัว้ (หลัก๒๒) 
และผลสำเร็จของโครงการฯ ที่สามารถ
นำไปขยายผลสูเกษตรกร สปป.ลาว ซึง่
นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ 
กปร. ไดรวมเสวนาแนวทางการดำเนิน
งานขยายผลสูแขวงสะหวันนะเขต   
 ผูเขารวมฝกอบรมฯ ประกอบดวย 
เจาหนาที่กสิกรรมเมือง (เกษตรอำเภอ) 
จาก ๑๕ เมือง ของแขวงสะหวันนะเขต 
จำนวน ๔๐ คน โดยจัดใหมีเวทีสำหรับ
การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ

ระหวางนักวิชาการวิทยากรผูบรรยาย 

และผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งไดรับ

ความสนใจจากผูเขารับการฝกอบรม

ในขอคำถามการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานการเกษตร ซึ่งเปน

เทคโนโลยีใหมที่เจาหนาที่กสิกรรมของ

แขวงยงัไมเคยนำมาใชปฏบิตัใิน สปป.ลาว 

และสุดทายดำเนินการที่แขวงบอลิคำไซ

ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

โดยนายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิาร 
กปร. เปนประธานในพธิเีปดการฝกอบรม

สัญจร ครั้งที่ ๓ และบรรยายพิเศษ ณ 

แผนกกสิกรรมและปาไมแขวงบอลิคำไช 

เพือ่ถายทอดเทคนคิกสิกรรมและขยาย

ผลสำเรจ็ของงานวิชาการดานการเกษตร
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ของโครงการศูนยพัฒนาและบริการดาน
การเกษตรหวยซอน-หวยซ้ัว (หลกั ๒๒) 
ไปสู เจาหนาทีก่สกิรรมจากแขวงตางๆ ใน 
สปป.ลาว โดยมทีานสมสงวน สุวนันะชาด 
รองหัวหนาแผนกกสิกรรมและปาไม 
แขวงบอลิคำไช กลาวตอนรับ และ
นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ 
กปร. ทานอะนุลม ตุนาลม ผูอำนวย
ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร
หวยซอน-หวยซ้ัว (หลกั ๒๒) รวมเสวนา
แนวทางการดำเนินงานขยายผลสู   
แขวงบอลิคำไช สวนในปตอๆ ไป ก็
จะขยายผลไปยังแขวงอ่ืนๆ ที่มีความ
ตองการใหกวางขวางและทัว่ถงึมากทีส่ดุ 
 • บทสรุป : ศูนยพัฒนาและ
บรกิารที่มีประสิทธิภาพ 
 ศูนยฯ แหงนี้ เปนศูนยกลาง
องคความรู ที่มีความพรอมทั้งความรู 
ความสำเรจ็ โครงสรางพืน้ฐาน และอาคาร 
สถานที่ วิทยากรท่ีสั่งสมประสบการณ 
และความมุงม่ันตั้งใจที่จะใหบริการแก
พีน่อง เกษตรกรชาวลาว เจาหนาท่ี นกัเรยีน 

นกัศกึษา ทีต่องการเขามาหาความรู เพือ่นำ
ความรูเหลานี้ไปขยายผลสูเกษตรกร
ชาวลาวทั่วประเทศตอไป สมดังความ
ปรารถนาของ ฯพณฯ ไกสอน พรมวหิาน 
ที่จะไดเห็นศูนยฯ แหงนี้ “เปนแบบอยาง
และสถานทีท่ีจ่ะถายทอดความรู วชิาการ 
และประสบการณจริงใหแกชาวบาน 
ตลอดจนนักพัฒนาชนบทท้ังหลาย  

ใหมีลักษณะเชนเดียวกับ ศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” 
อยางยั่งยืนตลอดไป 
 ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปทีผ่านมา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดำเนนิเยอืน 
สปป.ลาว ไดทรงงานทีจ่ะชวยเหลอืประชาชน 
ชาวลาว ทั้งในดานการศึกษา และการ
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สงเสริมอาชีพ อยางตอเน่ือง สงผลให
เยาวชนและประชาชนชาวลาวไดรบัการพฒันา 
สามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอยางชัดเจน 
และนับวนัการดำเนนิการกข็ยายผลกวาง
ขวางออกไปตามลำดับ สมดังพระราช
ดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ 
โรงแรมลานชาง กำแพงนครเวียงจันทน 
เมือ่วนัเสารที ่ ๙ เมษายน ๒๕๓๗ ใน
โอกาสที่ไดเสด็จพระราชดำเนินเยือน 
สปป.ลาว อยางเปนทางการความตอน
หนึ่งวา 

 “...การท่ีทำโครงการดังที่ไดกลาวไว ก็เพื่อที่จะใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข พูดถึงประชาชนอยางนี้ไมไดพูดวา
ประชาชนไทยหรือลาว เพราะวาถาประชาชนที่ไหนก็ตาม ประเทศไหนก็ตาม มีความอยูเย็นเปนสุข สันติสุขหรือความสงบก็
จะเกิดขึ้น ไมเจาะจงวาประเทศไทยหรือประเทศลาว ถาหากวาประชาชนในประเทศใดมีความสุขมีความอยูเย็นเปนสุข คือ  มี
ความเปนอยูที่สบาย ก็หมายความวาประเทศนั้นมีความมั่นคง...” 
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º·¤ÇÒÁ

ÃÐºÒÃÁÕ»¡à¡ÅŒÒ 
ªÒÇªØÁ¾ÃÃ‹ÁàÂç¹ 

ÃØ‹§ÃÑμ¹� Ç§È�¨Ù* 

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพ้ืนที่ภาคใต สำนักงาน กปร. 
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 การดำเนินชีวิตอยูบนโลกกลมๆ ใบเล็กๆ ใบนี้ คง
ไมใชชีวิตที่โรยดวยกลีบกุหลาบและราบร่ืนอยูตลอดเวลา 
แตชีวิตอาจจะตองเผชิญกับปญหาและตองตอสูกับสภาวะที่
อาจทำใหวิถีชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยน
ไปไมเหมือนเดมิ แตถงึกระนัน้ เรากค็งตองตอสูและหาแนวทาง
เพ่ือมาขจดัปญหาตางๆ เหลานัน้ใหสญูสิน้ไป ดงัเชน เหตุการณ
สำคัญที่เคยเกิดขึ้นกับจังหวัดชุมพร 

 จงัหวดัชมุพร เปนจงัหวดัตอนบนสดุของภาคใต มเีนือ้ที่
ทั้งหมด ๓.๗๕ ลานไร หรือ ๖,๐๑๐.๘๔๙ ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งถือวามีพื้นที่มากเปนอันดับ ๔ ของภาคใต อีกทั้ง มีรูปพื้นท่ี
เรยีวยาวตามแนวเหนอื-ใต มคีวามยาว ประมาณ ๒๒๒ กิโลเมตร 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปแบงออกเปน ๓ ลักษณะใหญๆ 
คือ พื้นที่ราบตอนกลาง พ้ืนท่ีราบชายฝงทะเล และพ้ืนที่
ทางทิศตะวันตก เปนที่สูงและภูเขาทิวเขาที่สำคัญ คือ ทิวเขา
ตะนาวศรีซึง่เปนพรมแดนทางธรรมชาตริะหวางประเทศ ถดัจาก

แนวทีส่งูมาทางดานตะวนัออกเปนทีร่าบตอนกลางซ่ึงมลีกัษณะ
เปนที่ราบลูกคลื่นและท่ีราบลุม จากสภาพภูมิประเทศที่ตั้ง
ของตัวเมืองชุมพร อยูในที่ราบลุมสองฝงคลองทาตะเภา 
ซึ่งคลองทาตะเภานี้เปนแมน้ำสายหลักของเมืองชุมพร มีความ
ลาดชนัมาก มตีนนำ้อยูทีต่ำบลนากระตาม มลีำนำ้สาขาทีส่ำคญั 
๒ สาย คือ คลองทาแซะ ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขต
อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ และคลอง
รับรอ ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี เขตแดนไทย-พมา 
อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ไหลมารวมกันที่ตำบลนากระตาม 
อำเภอทาแซะ จงัหวดัชุมพร เมือ่เกดิฝนตกหนกัตดิตอกนัหลายวัน
ทำใหปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นแบบน้ำปาไหลมากในลุมนำ้ทาแซะ 
หรอืลุมนำ้รบัรอลำนำ้ใดลำนำ้หนึง่กต็าม จากปรมิาณนำ้ที่ไหลผาน
แมน้ำทาตะเภามีปริมาณมากเกินความจุของคลองมากทำให
ลนตล่ิง และเกิดสภาวะน้ำทวมตัวเมืองชุมพรเปนประจำทุกป 

 ดังนั้น “น้ำทวม” จึงเปนสิ่งที่คนชุมพรคุนเคยและ
มองผานที่จะหาแนวทางหรือตระเตรียมมาตรการในการ
ปองกันในสภาวะที่เหตุการณจะรุกลามหรือย่ิงใหญกวาที่เคย
เปน แตเหตุการณที่ทุกคนไมคาดคิดก็เกิดขึ้น นั่นคือ “มหา
วาตภัยไตฝุนเกย” ระหวางวันท่ี ๒ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
และ พายุโซนรอน “ซีตา” ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๔๐ ซึ่งทำใหประชาชนสูญเสียชีวิตกวา ๒๘ คน และสูญ
เสียทรัพยสินรวมมูลคาความเสียหายกวา ๒,๑๑๐ ลานบาท 
โดยอทุกภยัครัง้นีเ้กดิขึน้จากขอจำกดัของลกัษณะภูมปิระเทศ
ดานทศิตะวนัตกและตะวนัตกเฉยีงเหนอืจดภเูขาสงู เมือ่มีฝนตก
ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อำเภอทาแซะ 
และอำเภอเมอืง จงัหวดัชุมพร และอำเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 
น้ำจะไหลจากบริเวณดังกลาวผานพื้นที่บริเวณตัวเมืองชุมพร
กอนไหลลงสูอาวไทย จึงทำใหเกิดอุทกภัยครั้งใหญในเขต     
ตัวเมืองชุมพร  
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 อุทกภัยที่เกิดขึ้นทำใหบานเรือนราษฎร และอาคาร
หนวยงานราชการตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานทหาร ตำรวจ 
โรงพยาบาลจงัหวดัชมุพร และแมกระทัง่สถานีรถไฟกถ็กูนำ้ทวม
จนหมดสิ้น ซึ่งภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงฝงลึกอยูใน
ใจของคนชุมพรตลอดมา 

 เมื่อพูดถึงความทุกขยากลำบากของพสกนิกรใตเบื้อง
พระยุคลบาท เราจะรับรูและฝงลึกในจิตสำนึกเสมอมาวา 
ความทุกขเหลานั้น มิเคยไดถูกละเลยหรือถูกทอดทิ้งจาก
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของปวงชนชาวไทย พระองค
จะทรงหวงใยพสกนิกรทกุหมูเหลาอยูทกุคราไป อุทกภยัทีเ่กดิขึน้
กับคนชุมพรก็เฉกเชนเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงใหความสำคัญและพระราชทานแนวทางการใหความ
ชวยเหลือราษฎร ในรูปแบบและวิธีการที่หนวยงานราชการที่
มีหนาท่ีหลักยังคิดไมทันเทาพระอัจฉริยาภาพของพระองค 
ดังคำปาฐกถาของ นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี เม่ือ
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ในครั้งที่เปนประธานเปด         
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ครั้งที่ ๖ ประจำป ๒๕๕๓ (พื้นที่ภาคใตตอนบน) ซ่ึงจัดขึ้น
โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ณ โรงแรม
ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกลาววา  

ใหมูลนิธิชัยพัฒนาออกไปกอน ๑๘ ลานบาท จากน้ัน 
กรมชลประทานก็ขุดคลองเสร็จและสามารถใชระบายน้ำได
ตั้งแตวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เปนตนมา ประมาณ      
๑ เดือนพอดี และตอมา เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
พายลุนิดาเขามาถลมชมุพรอกีครัง้ ตอนนัน้กลบัไปคดิทีพ่ระองค
มีพระราชดำริใหสรางใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน ก็คิดวา คงไมมี
พายุเขามาอีกแลว ตอนน้ันก็โดนเต็มที่แลว แตจริงๆ พายุ
ยังกอตัวอยูในมหาสมุทรและพระองคทรงทราบ จึงมีรับสั่ง
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ปรากฏวาพายุเขาภายใน ๓๒ วัน 
เปนที่นาอัศจรรย และสามารถชวยใหชุมพรรอดอุทกภัย…” 
 นอกจากนายสวสัดิ ์วฒันายากร องคมนตร ี ไดกลาวถึง
พระราชกรณียกิจขางตนแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ยังไดพระราชทานแนวทางการใหความชวยเหลือราษฎรจังหวัด
ชุมพรอีกหลายครั้ง เชน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ณ 
ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไดพระราชทาน
พระราชดำรัสแกคณะบคุคลตางๆ ทีเ่ขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ความวา  

 “...เมื่อพายุลินดาเขา ทีแรกนึกวาจะเขาชุมพร ทาง
กรมอุตนุยิมวทิยา ไดแจงวา จะเขาแถวชมุพร แตวาความจรงินกึวา
จะเลยชุมพรข้ึนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี 
เชนนั้นก็จะทำใหชุมพรโดนกำลังแรงที่สุดของพายุ แมกระนั้น
โดยทีค่ลองทาตะเภา เขาเรยีกวาคลอง คอืลำนำ้ทีผ่านเมอืงชุมพร 
มตีนน้ำขึน้ไปถงึจงัหวดัประจวบครีขีนัธ กเ็ขาใจวานำ้จะลงมามาก
ถงึเวลาพายลุนิดาเขา ฝนก็ลงตลอดแถวต้ังแตเหนือของชุมพร
ไปถงึเพชรบรุนีำ้กจ็ะทวม แตโดยทีไ่ดระบายนำ้ออกจากหนองใหญ
ลงคลองทีข่ดุทะลทุะเลตามหนาท่ีของหนองใหญ ในฐานะเปนแกมลงิ 
ลงทายตวัเมอืงชมุพรและชนบทขาง ๆ ชมุพร น้ำจงึไมทวม แมมี
พายมุาอยางหนกั จึงเปนชัยชนะท่ีใหญหลวงของมูลนธิชิยัพฒันา 
มลูนธิชิยัพฒันาจึงมีผลงานสมชื่อ...” 

 “...ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ชวงทีพ่ายเุกยและพายซุตีารถลม
เขาชุมพร ชวงน้ันชุมพรโดนพายุเขาเต็มที่ บางแหงน้ำสูงเกือบ 
๒ เมตร โรงพยาบาลและเครื่องไมเครื่องมือเสียหายเปน
จำนวนมาก ตอมา จึงมีรับสั่งผานมาจากราชองครักษ
พลเอกเทยีนชัย จัน่มกุดา วาใหเรงรดัขดุคลองหวัวงั – พนงัตกั 
ที่คางอยู ๑,๔๖๐ เมตร ใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งตอนน้ัน 
คุณปราโมทย (คุณปราโมทย ไมกลัด) มาเปนอธิบดี
กรมชลประทานได ๒-๓ วนั น่ังอยูขางผม กง็งกนั ปญหาเรือ่ง
ผูรับเหมาก็จะทิ้งงาน เพราะฉะนั้น ทางเดียวที่จะทำไดคือวา 
ระดมเครื่องจักรกลที่มีไปทำเองและส่ังผูรับเหมาหยุดงาน   
ทีนี้ก็เงินก็ไมมีทำ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็รับสั่ง  
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 จากแนวพระราชดำริและพระมหากรุณาธคิณุท่ีไดพระราชทาน
ใหแกราษฎรชาวชุมพร จึงทำใหเกิด “โครงการปองกันและ
บรรเทาอทุกภยัเมืองชมุพรตามแนวพระราชดำริ” ท่ีสามารถเขามา
ชวยขจัดทุกขบำรุงสุขใหกับคนชุมพรไดพนจากภัยธรรมชาติ
ตางๆ ทีร่ายลอมอยูบรเิวณโดยรอบจังหวดัชมุพร ทัง้นี ้หนวยงาน
ทีเ่กีย่วของไดดำเนนิการสนองพระราชดำรโิดยเรงดวนเพ่ือใหโครงการฯ 
กอเกดิประโยชนแกราษฎรในพืน้ทีอ่ยางรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด ซ่ึงแนวทางการแกไขปญหาน้ำทวมเมืองชุมพรจะใชการ
ดำเนินการอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนการขุดคลองระบายน้ำ
หวัวงั – พนงัตกั และการดำเนินโครงการพฒันาพืน้ทีห่นองใหญ
ตามพระราชดำริ เพื่อเปนที่สำหรับรับน้ำจากคลองทาแซะ
มาเกบ็ไวกอนทีจ่ะไหลลงสูคลองทาตะเภา และเม่ือมปีรมิาณมากก็
จะคอยๆ ระบายลงสูคลองหัววงั – พนังตกั เพือ่ระบายออกสูทะเล 
นอกจากน้ี ยงัใชเปนพืน้ทีส่ำหรบัเกบ็กกันำ้ไวใชในฤดแูลงอกีดวย 

 ซึ่งผลของการดำเนินโครงการฯ ทำใหจังหวัดชุมพร

ไมตองเผชิญกับสภาพน้ำทวมขังในเขตตัวเมือง ทุกครั้งที่มี

ฝนตกหนกัหรอืมมีรสมุพดัผาน ปรมิาณนำ้ทีเ่กดิขึน้จะถูกสงตอ

เขาสูระบบชลประทานท่ีกอสรางเตรยีมพรอมรองรบัปรมิาณนำ้ดัง

กลาวไวแลว ทำใหบานเรือนราษฎรและผลผลิตทางการเกษตร

ในพืน้ที ่ไมไดรบัความเสยีหาย และไมตองหยดุชะงักกบัมหนัตภยั

ที่ไมอาจคาดคะเนความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได  

      จากพระมหากรุณาและพระเมตตาที่พระราชทานใหแก
คนชาวชมุพร ทำใหทกุวนันี ้ชาวชมุพรไดรอดพนจากความทกุขยาก
ตางๆ และมีโอกาสท่ีจะพลกิวกิฤตท่ีเกดิขึน้ใหเปนโอกาสในการ
พัฒนาจังหวัดใหกลายเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป ไมวาจะเปน 
หาดทุงววัแลน หาดทรายร ีเกาะมนัตรา เขาเจาเมอืง ถำ้เขาเกรยีบ 
และอนุสรณสถานของพลเรือเอกพระบรมวงศเธอกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งสถานที่เหลาน้ีเคยไดรับผลกระทบ
จากปญหานำ้ทวมมาแลวทัง้สิน้ แตกลบัฟนคนืสขุได ดวยนำ้พระทยั
ขององคพอหลวงของปวงชนชาวไทย 
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 “...เร่ืองฝนเทียมนี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ แตยังไมไดทำอะไรมากมาย เพราะวาไปภาคอีสานตอนนั้นหนาแลงเดือน
พฤศจิกายน ท่ีไปมีเมฆมากก็เลย มีความคิด ๒ อยางตองทำ Check dam … ตอนนั้นเกิดความคิดจากนครพนมผาน
สกลนครขามไปกาฬสินธุลงไปสหัสขันธ เดี๋ยวนี้เปนอำเภอสมเด็จ... ไปจอดรถที่นั่นเยี่ยมราษฎรมันแลงมีฝุน...” 
 “...แตมาเงยดูทองฟา มีเมฆ ทำไม มีเมฆอยางนี้ ทำไมจะดึงเมฆน่ีใหลงมาได ก็เคยไดยินเรื่องทำฝน ก็มาปรารภกับ
คุณเทพฤทธ์ิ ฝนทำไดมีหนังสือ เคยอานหนังสือทำได...” 

(พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙) 

ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กปร. 
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๐ จังหวัด) เมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน 
ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ความวา 
 ฝนหลวงนี้สามารถจะกลาวไดวาถือกำเนิดจากการ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชวงเดือนพฤศจิกายน 
ตอนเท่ียงหยุดประทับที่ภูพาน พอลงไปสี่แยกอันแรก

 “... เทคนิคการงดัเมฆออกจากยอดเขาและการเล้ียงเมฆ
ใหอวนตองเรียนรูเทคนิคการนำเมฆออกจากเทือกเขาและ
ยอดเขาสงู ซึง่เปนเสมอืนโรงงานสรางเมฆตามธรรมชาต ิโดยไม
ทำใหเมฆเหลานัน้สลายตัวเสยีกอนเพราะทำใหเกดิฝนนอยลง ...” 
 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตร ี ไดกลาวถึงโครงการ
ฝนหลวงไว เม่ือครั้งไปเปนประธานในพิธีเปดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๘ ใน 

½¹ËÅÇ§:
¹éÓ¾ÃÐ·ÑÂ¨Ò¡¿‡ÒÊÙ ‹»Ç§»ÃÐªÒ

ÇÃ¡Ò¹μ� ¨Ø±Ò¹¹·�* 
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เรียกวา “สี่แยกสมเด็จ” เดิมเรียกวา 
“สี่แยกหนองแวง” ตอนนั้นสภาพ
แหงแลงมาก มรีาษฎรรอเฝาฯ รับเสดจ็ 
ทรงมีพระราชปฎิสันฐานกับราษฎรวา 
“ขาวตายเพราะฝนแลงใชไหม” 
 ราษฎรตอบไมใชพระพทุธเจาคะ 
มีน้ำทวมเมื่อตนฤดูฝน 
 จากนั้ นทรง เ ริ่ มมี แ รงดล
พระราชหฤทยัวา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
มทีัง้นำ้แลงและนำ้ทวมในปเดยีวกัน ทำให
มีพระราชดำริที่จะทำฝายตนน้ำเปนระยะ
จากเทอืกเขาภพูานลงมา ซึง่เปนแนวคิดใน
การสรางเขือ่นขนาด เลก็ ซึง่ตอมาเรยีกวา 
“ฝายตนน้ำ” หรอื “ฝายแมว” ขณะเดยีวกนั
ไดพระราชทานพระราชดำริเกีย่วกบัแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม รวมทัง้การขุดสระในนา

ทีลุ่ม มีสระเกบ็กกันำ้ไว ตอมาไดพระราชทาน
พระราชดำริเกี่ยวกับแกมลิง คือ การ
กอสรางสระเก็บน้ำเล็กๆ ในนาสำหรับ
ฝนหลวงนี้ถือวา สี่แยกสมเด็จหรือสี่แยก
หนองแวง อำเภอสมเดจ็ จังหวดักาฬสนิธุ 
เปนจุดดลพระราชหฤทัยที่สำคัญ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดเสด็จฯ เย่ียมเยียนราษฎรในพ้ืนท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เปนครั้งแรก ระหวางวันที่ ๑๒-๒๐
พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ไดทรงตระหนัก
ถึงความทุกขยากของราษฎรในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ทีป่ระกอบอาชีพ
ทำนา ทำไร ไดรบัความเดือดรอน เนือ่งจาก
ฝนแลง ไมตกตองตามฤดูกาล ดังนั้น 
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ในป ๒๔๙๙ ไดพระราชทานพระราชดำร ิ
 ให ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไป
คนควาเรือ่งการทำฝนเทยีม โดยใหทำเปน
โครงการพิเศษสวนพระองค 
 ตอมาในป ๒๕๑๒ กระทรวง
เกษตรและสหกรณไดตั้งคณะปฏิบัติการ

ฝนหลวงขึน้ และไดทำการทดลองทำฝนหลวง
ครัง้แรก เมือ่วนัที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒ 
เหนือบริเวณวนอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
จากนั้นในป ๒๕๑๔ เกิดภาวะฝนแลง
รุนแรง จึงไดมีการทดลองทำฝนหลวง 
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใหเขื่อนอุบลรัตน
และเขือ่นภมูพิล ทำใหมกีารพฒันากรรมวธิี
การทำฝนหลวงตอเนือ่งมาจนถงึปจจบุนั 
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 สำหรับวิธีการโดยยอของการ
ทำฝนหลวง ไดแก การใชเครือ่งบนิบรรทกุ
สารเคมีฝนหลวงไปโปรยใสกอนเมฆ
ในบริเวณที่ตองการใหฝนตก พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกำหนดข้ัน
ตอนของกรรมวิธีการทำฝนหลวงให
เขาใจงาย ดังนี้ 
 ๑. กอกวน เปนขั้นตอนที่เมฆ
ธรรมชาตเิริม่กอตวัทางแนวตัง้ ในข้ันตอนนี้
จะใชสารเคมไีปกระตุนใหมวลอากาศเกิด

ลอยตัวสูงขึ้นสูเบื้องบน เพื่อใหเกิด
กระบวนการชักนำไอน้ำหรือความชื้น
เขาสูระบบการเกิดเมฆ 
 ๒. เลี้ยงใหอวน เปนขั้นตอน
ที่เมฆกำลังกอตัวเจริญเติบโตซึ่งเปน
ระยะที่สำคัญมาก เพราะจะตองไปเพิ่ม
พลังงานใหแก Updraft ใหยาวนาน
ออกไป เพื่อตัดสินใจวาจะโปรยสารเคมี
ฝนหลวงชนิดใด ณ ที่ใดของกลุมกอน
เมฆและในอัตราเทาใดจึงจะเหมาะสม 

 ๓. โจมตี เปนขั้นตอนสุดทาย
ของกรรมวิธี เมฆ หรือกลุมเมฆฝนมี
ความหนาแนนมากพอที่จะตกเปนฝนได 
ภายในกลุมเมฆมีเม็ดน้ำขนาดใหญ
มากมาย ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สำคัญ
จะตองอาศัยประสบการณมาก จะตอง
พจิารณาจดุมุงหมายของการทำฝนหลวง
ซึ่งมีอยู ๒ ประเด็น ไดแก เพื่อเพิ่ม
ปรมิาณฝนตก หรอืเพือ่ใหเกดิการกระจาย
การตกของฝน  
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 ซึ่งในปจจุบันเกิดผลเปนที่
แนชัดวา ฝนหลวง อยูในวิสัยที่จะให
ความชวยเหลือราษฎรผูที่เดือดรอน  
ไดจรงิ แนวพระราชดำรินี ้ ราษฎรเรยีกกนั
ติดปากวา “ฝนหลวงพระราชทาน” 
 ประโยชนที่ไดรับจากการทำ
ฝนหลวงนี้ก็เพื่อชวยแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำในชวงท่ีเกิดภาวะฝนแลง
หรือฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน ซึ่งจะ
มีผลกระทบตอผลผลิตดานการเกษตร
ของราษฎร โดยเฉพาะอยางย่ิงใน        
ปที่เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำใชในการ
อปุโภคบรโิภคและทำการเกษตร ราษฎร
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีความตองการน้ำเพื่อใชในการอุปโภค

บริโภค และทำการเกษตรเปนอยางมาก 
ทั้งนี ้ เนื่องจากดินในภูมิภาคนี้ เปนดิน
ปนทราย ไมอุมน้ำ ดังนั้น จึงเปนที่มา
ของแนวพระราชดำริเรื่องฝนหลวง เพื่อ
ชวยเหลอืราษฎรในภมูภิาคนีใ้ห  มนีำ้กนิ
นำ้ใช อปุโภคบรโิภคและทำการเกษตร 
ดังน้ัน ปฏิบัติการฝนหลวงพระราชทาน
จึงไดทวจีำนวนมากขึน้ตามลำดบั ทำให
ปจจบุนัสามารถใหความชวยเหลอืราษฎร
ไดอยางกวางขวาง รฐับาลจงึไดตราพระราช
กฤษฎีกากอตั้งสำนักงานปฏิบัติการ
ฝนหลวงข้ึนในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมือ่วนัที ่๒๑ 
กนัยายน ๒๕๑๘ ทัง้นี ้ เพือ่เปนหนวยงาน
รบัสนองพระราชดำริเรื่องฝนหลวงตอไป 
 ดวยสายพระเนตรท่ียาวไกล
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ
ฝนหลวงนี้ไดบรรเทาความเดือดรอน
ในการขาดแคลนน้ำใชในการอุปโภค
บริโภคและทำการเกษตรของพสกนิกร
ชาวไทยที่ยากไรใหมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้นเปนลำดับและคงความยั่งยืน
ตลอดไป 
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 ตนไม สิ่งมีชีวิตที่ใชชีวิตอยูบนพื้นโลกดวยการยืน
ตลอดเวลา ดวยวาเมื่อไดหยั่งรากลึก เชื่อมตรึงชีวิตไวกับ
ผืนดินแลว จะย่ำโลกอยูกับที่ ยืนตนสูงตระหงาน สะบัดใบ
กวัดแกวงหาอากาศ ฟอกอากาศบริสุทธิ์ใหคนใชอยางซื่อตรง 
ไมเคยสงเสียงรองขอ แมปริบนหรือเดือดดาลตอใคร และที่
สำคัญมันหายใจลำพังดวยความเงียบ 

¹¹ÕéÂÔ¹´Õ·ÕèÁÕäÁŒÊÑ¡
»ÃÔÞÞÇÑ²¹� ÇÑªÃÍÒÀÒ¡Ã* 

á¹Ð¹Óâ¤Ã§¡ÒÃ

*เจาหนาที่ประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคเหนือ สำนักงาน กปร. 

 พื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยตนไม ที่เรียกกันวาปา อันเปน
สวนหน่ึงของระบบนิเวศ เปนเขตแดนของการอาทรตอกัน อยู
รวมกัน กระทำตอกัน ตามขอบเขตแหงการเกื้อกูลตอกัน การ
ดำรงอยูของทุกชีวิตในปาลวนไมไดอยูโดดเด่ียว แตชีวิตหนึ่ง
จะมีความหมายอยางนอยสำหรับอีกชีวิตหน่ึงหรืออีกหลาย
ชีวิตเสมอ หากสูญเสียปา ก็จะเปนการเสียดุลธรรมชาติ ซ่ึง
จะโยงตอไปสูปญหาอ่ืนๆ อีกมาก 
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 วาดวยตนสกั ทีย่นืของมนัคือปาใหญ ธรรมชาตจิดัสรร
ที่ทางอันจำกัดใหมันไวอยางจำเพาะเจาะจงในปาเขตรอน แถบ
อินเดีย พมา ไทย ลาว และอินโดนิเซีย กลาวกันวาในบรรดา
ไมที่มนุษยนำมาใชทำประโยชน ไมสักเปนไมที่ทนทานตอ
การผพุงัทีส่ดุในโลก ทนทานตอการเจาะทำลายของปลวก และ
มีลวดลายเน้ือไมที่สวยงาม 

 ในโอกาสหน่ึง เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐    
ณ อำเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับคุณประโยชนอันอเนกประการของ
การเปนปา ดงัความตอนหนึง่วา 
 “...ไมยืนตนนั้นจะชวยใหอากาศมีความชุมชื้น เปน
ขั้นตอนหน่ึงของระบบการใหฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังชวย
ยึดดินบนเขาไมใหพังทลายเม่ือเกิดฝนตกอีกดวย ซึ่งถารักษา
สภาพปาไมไวดีแลว ทองถิ่นก็จะมีน้ำไวใชชั่วกาลนาน...” 

39ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ó »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡Ã¡®Ò¤Á - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõó 



 ในประเทศไทย ถิ่นของตนสัก
สวนใหญจะอยูทางภาคเหนอื พืน้ทีค่รอง
ชวีติของสกั มกัอยูไมไกลจากลำนำ้ไลไปจน 
ถงึตนีเขา หากทำความรูจกัโลกจากตำรา 
ขอมูลที่บันทึกไดจะมีอยูวา ตนสักใน
ประเทศไทยจะขึ้นไดดีในระดับความสูง
ของพื้นที่ไมเกิน ๗๐๐ เมตรจากระดับ
น้ำทะเล 
 กล า ว เฉพา ะแถบจั งหวั ด
แมฮองสอน ทีผ่านการทำไมอยางเขมขน
มากวา ๑๐๐ ป ผลของวธีคีดิแบบลดทอน
ธรรมชาติ ความเปนปาจึงถูกเบียดขับ
ไปตามกาลเวลา โดยส่ิงมชีวีติแปลกหนา
เพื่อตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ปาสักแถบน้ีจึงถึงกาลอำลาชีวิต กลาย
เปนพื้นที่ของการบริโภคปา ดวยมูลคา
ทางเนื้อไมของไมมีคา ในสถานะเพียง
สินคาประเภทหนึ่ง 
 นานปตอมา ปาสักบริเวณลุม
น้ำของ-ลุมน้ำปายที่เคยถูกแปรสภาพ
ใหเปนพื้นท่ีปาไมอันอุดมไปดวยมูลคา
ของเนื้อไม ผานการสัมปทานทำไมของ
บริษัทบอมเบย-เบอรมาในชวงระหวาง
ป ๒๔๓๕-๒๔๕๑ ไดผานกระบวนการ
ฟนตัวตามธรรมชาติ กลายเปนผืนปาที่
อดุมไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
อกีครัง้อยางนาอศัจรรยในปจจบุนั นบัเปน
ผนืปาสกัธรรมชาตทิีส่มบรูณ ครอบคลุม
พื้นที่ลุมน้ำของ-ลุมน้ำปายเปนผืนใหญ
ตอเนื่องกันกวา ๖๐,๐๐๐ ไร 
 จากการสำรวจภูมปิระเทศแถบนี้
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ในชวงป ๒๕๔๙-๒๕๕๒ นับ
เปนการคนพบมรดกธรรมชาติครัง้สำคญั 
พรรณไมทีส่ำรวจพบจำแนกได ๒๑๖ ชนดิ 
พรรณไมเดน ๑๐ ลำดับแรกไดแก สัก 
แดง ไผซาง ไผบง รกฟา เตง็ งิว้ปา หางรอก 

กุก และเสลาเปลือกบาง ปาบริเวณนี้มี
ตนสกัธรรมชาตขิึน้อยูหนาแนนเปนผนืใหญ
ทีร่ะดบัความสงูต้ังแต ๓๐๐-๑,๓๐๐ เมตร 
คาความหนาแนนเฉลี่ย ๑๑๕ ตนตอ
เฮกแตร ทรงตนตรงสวยงาม สวนมาก
มีชวงอายุกวา ๑๐๐-๒๕๐ ปกระจายตัว
เปนพรรณไมเดนอยูทั่วพื้นที่ 
 ที่สำคัญ จากการศึกษาคาชี้วัด
เชิงปริมาณเมื่อเทียบกับแหลงปาสักที่
สำคัญอื่นๆ ในประเทศไทยเชน แมยม 
แจซอน แกงเสือเตน อุมผาง แมวงศ 

แมสะเรียง แมแจม แมปง บงช้ีไดวา 
ปาสักผืนนี้มีความสมบูรณมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย ทีส่ำคญั นบัเปนขอมูลใหม
ของประเทศไทย ที่พบกลุมตนสัก 
ที่สามารถข้ึนไดดีในระดับความสูงถึง 
๑,๓๐๐ เมตร จากเดิมที่เคยบันทึกไววา
ขึน้ไดดทีีร่ะดบัความสงูไมเกนิ ๗๕๐ เมตร 
เทานั้น 
 ดงัเหตเุชนนี ้กรมอุทยานแหงชาตฯิ 
จงึไดประมวลชดุขอมลูสำคญั เพือ่เตรียม
ความพรอม เตรยีมการวางแผนดำเนนิการ
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ในลักษณะโครงการพัฒนาที่มี ๓ ดาน
หลกัๆ ประกอบดวย การอนุรกัษธรรมชาติ
ปาลุมนำ้ การศกึษาวจิยัพนัธกุรรมตนสกั 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน โดยใช
ชื่อเรียกการพัฒนาพื้นที่นี้วา “โครงการ
อนรุกัษแหลงพนัธุกรรมไมสกัและพฒันา
คณุภาพชวีติราษฎร บริเวณปาลุมนำ้ของ-
ลุมน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  
 ซึ่งตอมาสมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทาน     
พระมหากรุณาทรงรับปาสักแหงนี้ไว
เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
เมือ่วนัที ่๑๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ ตามชือ่
โครงการฯ และวัตถุประสงคหลักที่กรม
อทุยานแหงชาตฯิ กราบบงัคมทลูฯ เพ่ือเปน 
การปองกนั อนรุกัษพืน้ทีป่าสักธรรมชาติ
ที่สมบูรณ ไมใหถูกบุกรุกทำลาย และ
สงวนไวเปนแหลงศึกษาวจิยัพนัธกุรรมสกั 
ตลอดจนสรางกระบวนการมีสวนรวม
ใหชุมชนบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่ปามี
ความหวงแหนรักษธรรมชาติ ควบคูไป
กบัการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน
ใหพึ่งพาตนเองได 
 การดำเนินงานโครงการฯ ใน
ลกัษณะเชนนี ้ใหเกดิสมัฤทธผิล จำเปนยิง่

ที่จะตองจัดวางระบบกลไกดำเนินงานทั้ง
ในเชิงนโยบายและระบบปฏิบัติการให
เกิดการเช่ือมประสานและผนึกพลังของ
แตละภาคสวน กอรปทั้งจัดวางหลักคิด
และถายทอดสูหลักปฏิบัติใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิไดแตงตัง้องคกรดำเนนิงาน
โครงการฯ ไวทัง้ในระดบันโยบายและระดบั
ปฏิบัติการ ประกอบดวยคณะกรรมการ

บริหารโครงการฯ มีเลขาธิการคณะ
กรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริเปนประธาน
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการโครงการฯ 
มีผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน เปน
ประธานฯ 
 แนวทางหลักในการดำเนินงาน
โครงการฯ ในป ๒๕๕๔ กลาวไดวาเปน  
การจัดวางความสัมพันธของคนที่พึงมี
ตอปาในทัศนะใหม กลาวคือกาวขาม
วิธีคิดแบบรุกรานผลาญปาเพื่อประโยชน
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ของตนแตฝายเดียว มาเปนการรักษปา
เพื่ออนุรักษมรดกที่ธรรมชาติมอบไว
ใหอยูยนืยงเพือ่ประโยชนสขุของระบบนเิวศ
โดยรวม ประกอบดวย 
 เขตอนรุกัษ : พืน้ทีป่าสักธรรมชาต ิ
เนื้อที่ ๖๐,๐๐๐ ไร ที่มีพื้นที่สวนใหญ

อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปาย 
กำหนดใหเปนเขตอนุรักษ ที่ตองดูแล
เปนพิเศษ 
 หลกัการสำคญั : เนนการสงวน 
ปองกนั รกัษาไว ไมทำโครงสรางพืน้ฐาน 
ไมปรุงเสริมสิ่งแปลกปลอม ใชลักษณะ

ภูมิประเทศตามธรรมชาติของพื้นที่ อันมี
ลกัษณะพเิศษ ทีโ่อบลอมดวยภเูขาสงูชนั
และลำน้ำของ-ลำน้ำปาย เปนปราการ
ธรรมชาตทิีช่วยเอือ้ตอการรักษาดแูลตัวเอง
ของธรรมชาต ิซึง่นับเปนบททดสอบสำคญั
อกีครัง้ของพลงัอธบิายจากทฤษฎปีลกูปา
โดยไมตองปลูก ที่วา “ทิ้งปาไวตรงนั้น 
ไมตองไปทำอะไรเลย ปาจะเจริญเติบโต
ขึ้นมาเปนปาสมบูรณ โดยไมตองไปปลูก
เลยสักตนเดียว” “ไมไปรังแกปาหรือ
ตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหขึ้นเอง
ไดเทานั้น” 
 ตลอดจนดำเนินการในรูปแบบ
เปนแหลงศกึษาวจิยัพนัธกุรรมสกัธรรมชาติ
ทีม่ลีกัษณะพเิศษของประเทศไทย รวมทัง้
การศึกษาขอมูลความหลากหลายของ
สังคมพืชในระบบนิเวศ ซ่ึงจะทำใหไดที่
มาของขอมูลดานพันธุกรรมสักที่อาจ
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พัฒนาไปสูการเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ของประเทศ ตลอดจนจะเปนขอมลูสำคัญ
ในแวดวงวิชาการและการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
 เขตพัฒนา : พื้นที่ชุมชน ๔ 
กลุมหมูบาน ที่อยูขางเคียงปาอนุรักษ 
จำนวน ๔๒๖ ครัวเรือน ประชากร 
๑,๘๐๓ คน ประชากรสวนใหญเปน 
กลุมชาติพันธุ กะเหรี่ยง ลีซอ ท่ีจะตอง
พัฒนาใหเกิดการมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง 
ควบคูไปกับการสรางกระบวนการมี
สวนรวมอนุรักษธรรมชาติ  
 กลุมบานนาออน ประกอบดวย 
บานกึด๊สามสบิ บานดงมะไฟ บานนาออน 
จำนวน ๒๔๑ ครัวเรือน ประชากร 
๙๕๔ คน 
 กลุมบานมะโนรา ประกอบดวย 
บานมะโนรา บานลกูปากอ บานหนองขาว  

บานแมอูมอง จำนวน ๔๒ ครัวเรือน 
ประชากร ๒๐๑ คน 
 กลุมบานหวยซลอบ จำนวน 
๘๒ ครัวเรือน ประชากร ๓๖๓ คน 
 กลุมบานหวยปมฝาด ประกอบ
ดวย บานหวยปมฝาด บานหวยกลวย 

บานปาคา จำนวน ๖๑ ครัวเรือน 
ประชากร ๓๖๓ คน 
 หลักการสำคัญ : มุงพัฒนาคน
เพื่อใหคนเก้ือกูลตอปา ใหเปนปาใน
ลกัษณะทีค่นใกลปากอ็ยูไดและธรรมชาติ
รอบตัวคนก็อยูรอดไปพรอมกัน ดวยชุด
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กิจกรรมท่ีเนนการมีสวนรวมลงมือทำ
และมีสวนรวมรับผลการพัฒนา ท้ังใน
ระดบัจติใจ ปลกูปาลงในใจคน สรางความ
เขาใจตอปารวมกัน มองผืนปาในฐานะ
มรดกท่ีตองสงวนรักษา ใหความรูดาน
การอนุรักษ และระดับพฤติกรรม ทำ
ฐานขอมูลทรัพยากรชุมชน ปองกันไฟ
ปากับชุมชน ธนาคารฟน ปลูกแหลง

ไมใชสอย พืชไร พืชผักปลอดสารพิษ 
ซึง่ลวนมุงสูหนทางของความยัง่ยนืรวมกนั 
ดงัทีจ่รงิ ปา พชืพรรณ ตนไม หรอืกระทัง่
ตนสัก เปนสมาชิกของโลกธรรมชาติที่
ลวนมีคุณตอคน สิ่งที่สิ่งเหลานี้สรรค
สรางลวนเปนอปุการะตอชวีติคน เกดิเปน
คุณประโยชนที่เอื้อตอการมีชีวิตของ
คนท่ีเปนสมาชิกหนึ่งของโลกธรรมชาติ
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ถายคืนดุลยภาพแกระบบนิเวศ ใหที่นี่มี
ตนสักสูงถิ่น ยืนตนปกปาใหญ ผลิใบ
เขียวขรึม พราวดอกขาวสะพรั่ง อันตอง
รกัษาไวใหยนืยงคงไพรพฤกษ เปนมรดก
ธรรมชาติที่ตองรวมสงผานสานตอ  
เพื่อประโยชนสุขอันเปนความอยูรอด 
รวมกันของธรรมชาติและคน และดวย
ความยนิดทีี่มีไมสัก 

เชนเดียวกัน จริงดังนี้ คนควรไดแสดง
ความกตัญูตอปาดวยการทำ ทำเพ่ือปา 
เพราะปญหาที่เกิดแกปาเปนปญหาที่
เกดิจากคน การทำการใดใหปาอยูไดตอง
เริ่มที่คน เพ่ือการอยูรวมกันของโลก
ธรรมชาติ 
 ลุมน้ำของ-ลุมน้ำปาย ปาสกัทีน่ี ่
เปนพื้นที่คนพบเพ่ือทำกลับคืนอยาง
สรางสรรคจัดวางระบบความสัมพันธ 
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 บานน้ำทรัพย ต้ังอยูหมูที่ ๙ บานน้ำทรัพย ตำบล
แกงกระจาน อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปนชุมชน
ที่ไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
จนประสบผลสำเร็จและไดผานการคัดเลือกของจังหวัดเพชรบุรี 
ใหเปนตัวแทนเขารวมการประกวดผลงานตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 2) 
นั้นเปนแหลงที่พักผอนท่ีมีคุณคาการรับรูในมิติการทองเที่ยว
เพื่อความพักผอนหยอนใจ ที่สามารถสอดแทรกความเขาใจ
ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ÒÃ·‹Í§à·Õ èÂÇªØÁª¹μÒÁ
ÇÔ¶ÕàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ :

ªØÁª¹ºŒÒ¹¹éÓ·ÃÑ¾Â�
©ÑμμÃÔ¹ ºØÞà¡Ô´* 

...àÊŒ¹·Ò§¤´à¤ÕéÂÇ àÅÒÐ¼‹Ò¹·ÔÇà¢Ò áÅÐ¼×¹»†Òá¹Ç¡ÇŒÒ§ 
ÃÍºà¢×èÍ¹á¡‹§¡ÃÐ¨Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔÍÑ¹ÍǾ ÁÊÁºÙÃ³� 

ÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¼ÙŒ¤¹ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§¾Íà¾ÕÂ§ ·ÕèªØÁª¹ºŒÒ¹¹éÓ·ÃÑ¾Â�... 

·‹Í§à·ÕèÂ§àªÔ§¾Ñ²¹Ò

* เจาหนาที่กลุมติดตามและประเมินผล สำนักงาน กปร. 
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ชุมชนนี้ทำใหรูสึกไดถึงความอบอุน ความเปนกันเอง สังคม
พี่นอง ท่ีหาไดยากจากกรุงเทพมหานคร หรือสังคมเมือง คนท่ี
อาศัยอยูในชุมชนมีความเปนกันเอง บรรยากาศที่อบอุน ทำให
สรางความคุนเคยกับชุมชนนี้ไดไมยาก 
 ชมุชนบานน้ำทรัพย เปนชมุชนทีก่อตัง้มาแลวมากกวา 
๔๐ ป มแีหลงนำ้ซบัอยูตามหมูบาน จงึเรยีกหมูบานนีว้าบานนำ้ซบั 

ใหมคีวามเขาใจไดอยางเปนธรรมชาติ และสมัผสัไดถงึความจรงิใจ
ของผูคนชุมชนบานน้ำทรัพย 
 เสนทางการเดนิทางโดยรถยนตเริม่ตนทีก่รงุเทพมหานคร 
ระยะทางประมาณ ๑๒๓ กโิลเมตร ถงึจงัหวดัเพชรบรุ ี ใชเวลา
ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ถึงชวง อำเภอทายาง เลี้ยวเขาไปทาง
เข่ือนแกงกระจาน ที่ตั้งชุมชนอยูใกลกับเขื่อนแกงกระจาน 
จงัหวัดเพชรบุร ี เมือ่เดนิทางถึงชมุชนบานนำ้ทรัพย จะไดพบกบั
สภาพธรรมชาติ ขุนเขา แหลงน้ำขนาดใหญ ชุมชนที่ตั้งรวม
กันเปนคุม ๆ ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเมื่อไดเขามาสัมผัสกับ
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ตอมาไดเรยีกเพีย้นเปนบานนำ้ทรพัย ปจจบุนั
มีจำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน ๑๓๖ ครัวเรือน 
จำนวนประชากรปจจุบัน ๕๐๑ คน 
ชุมชนบานน้ำทรัพยแวดลอมไปดวย
ภูเขาและสภาพปาที่กำลังฟนคืนสภาพ 
ดวยสาเหตุมาจากการใหทำสัมปทาน
ปาไม การกอสรางเขื่อนแกงกระจาน 
การบุกรุกพื้นที่เพื่อจับจองที่ดิน แตทั้งนี้
สมาชิกชุมชนบานน้ำทรัพยทุกคนไม
ปลอยใหชุมชนของตนเองตกอยูใน
สภาพเส่ือมโทรมท่ีแวดลอมไปดวย
ปญหาตางๆ สมาชิกทุกคนตางรวมใจ
พัฒนาชุมชนของตน โดยเริ่มตั้งแต
ป ๒๕๔๑ ทีช่มุชนไดนำแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยุกตใชกับชุมชน แนว
พระราชดำ ริของพระบาทสมเ ด็จ
พระเจาอยูหัว เปนแรงบันดาลใจ และ
จูงใจท่ีทำใหชุมชนหันกลับมาทบทวน
ถึงสิ่งท่ีผานมา และนอมนำมาปฏิบัติ
โดยตลอดและตอเนือ่ง จนปจจบุนัชุมชน
มีความเขมแข็ง มีความสามัคคี และ

จากความเขมแข็งดังกลาวไดขยายผล
ไปสูบุคคลภายนอก และชุมชนขางเคียง
ที่สนใจ 
 กิจกรรมสำคัญที่ชุมชนไดเริ่ม
ในการพัฒนาและนำมาสูการเปนชุมชน
พอเพียง คือการจัดทำแผนชุมชน เพื่อ
ทราบถึงศักยภาพของชุมชน ปญหา
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาชุมชน 
ซึง่นำมาสูความภาคภมูใิจใหแกคนในชมุชน 
ไดแก 
 ๑. การผลิตปุย สารไลแมลง 
น้ำยาลางจานใชเองภายในครัวเรือน 

 ๒. การจัดตั้งสหกรณชุมชน 
 ๓. การอนุรักษธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
 ๔. โครงการฟนฟสูตัวนำ้หนาบาน 
(การอนรุกัษสตัวนำ้ในเขือ่นแกงกระจาน) 
 ๕. การถายทอดภูมิปญญาให
กับผูที่มาเรียนรู 
 นอกเหนือจากความสำเร็จจาก
การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาประยุกตใชแลว การพัฒนา
ดานการทองเทีย่วถอืเปนการทำงานทีท่าทาย
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ของคนในชุมชน ซึ่งปจจุบันชุมชนไดมี
การเปดตัวเปนชุมชนการทองเที่ยว 
เชิงนิเวศ (Eco-tourism) ที่มีการบริหาร
จัดการทองเท่ียวของชุมชน โดยคนใน
ชมุชน มกีารบรกิารทีพ่กัชนิด Home stay 
คิดอัตราคาบริการ ๒๐๐-๕๐๐ บาท 
ตอคน (ราคาที่พักขึ้นอยูกับบานพัก 
สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการ
อาหาร) ทัง้นีผู้ทีไ่ปพกัจะไดเรยีนรูวถิชีวีติ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาในดานตางๆ 
ของคนในชุมชน และกิจกรรมที่สราง
ความสนใจใหแกนกัทองเท่ียว คือ การขีม่า 
โดยชมุชนจดัใหมกีารขีม่าบรเิวณรอบชมุชน 
ที่สัมผัสไดถึงธรรมชาติ ตนไม ปาเขา 
พรอมทัง้กจิกรรมการนำเรอืชมววิทวิทศัน 
กระชงัปลา บริเวณรอบเข่ือนแกงกระจาน 
 สิ่งที่ไดรับกลับไปจากชุมชน

บานน้ำทรพัย นอกเหนอืจากการพกัผอน

ทีร่ะยะทางไมไกลจากกรุงเทพฯ เทาไหรนกั 

ความสนุกสนาน ความผอนคลาย ยังจะ

ไดรบัความรูสกึทีจ่รงิใจ ความอบอุนของ

คนในชุมชนที่สัมผัสได ซึ่งถือวามีคุณคา

อยางย่ิงสำหรบัการพกัผอนครัง้นี้ 

 ที่สำคัญเปนการทองเที่ยวบน
ความพอเพียงตามธรรมชาติ วิถีชีวิตที่
เปนอยูเปนการสรางพลงัใหเกดิขึน้อกีคร้ัง
สำหรับผูที่มาเยือน ชุมชนบานน้ำทรัพย 
...ความสุขที่ควรคาแหงการสัมผัสท่ี
คนเจอไดใกลตัว 
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»ÃÐªÒË¹ŒÒãÊ

*หัวหนาสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริหวยแมเกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม 

เขามาในขุนเขาที่เงียบสงบอยางรวดเร็ว ทำใหวิถีชีวิตของผูคน
ทีเ่คยเรียบงายกลบัตองประสบกบัปญหาอนัซอนเรนท่ีคนในชมุชน
ไมเคยไดนึกถึงวาคือปญหา ไมวาจะเปนการบุกรุกทำลายปา
เพื่อใชเปนท่ีทำกิน เพื่อสรางรายไดที่มาพรอมกับความทันสมัย
และเกิดจากการขยายตัวของชุมชน สงผลใหเกิดปญหาการ
ทำลายพื้นที่ตนน้ำลำธาร ซึ่งไดสรางความแหงแลงกับชุมชน
ปลายน้ำมาอยางตอเนื่อง ปญหาการแทรกซึมของยาเสพติด

ÍÑ¡¹ÔÉ¾§È� ÊÇÒÊ´Ôì¹Ò* 

กอนกาล...นานมาก 
 บนพื้นที่สูงทามกลางทิวเขาอันสลับซับซอนที่ทอดตัว
ยาวดังเสมือนปราการท่ีกั้นขวางชุมชนใหแยกหางออกจากกัน 
จนราวกับวาเปนชุมชนอันโดดเด่ียว แตชุมชนดังกลาวก็ยังคง
สืบทอดวิถีอันงดงามอยางเงียบ ๆ กลางธรรมชาติอันบริสทุธ์ิ
มาเนิ่นนาน เม่ือการขยายตัวของระบบทุนนิยมที่มุงเนนเพียง 
ผลกำไรและความฟุงเฟอท่ีควบคูมากับคำวาทันสมัยไดยางกาว
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จำนวน ๖๕ คน ตอมาในปพุทธศักราช ๒๕๒๗ หนวยทหาร
ชดุเฉพาะกจิที ่ ๓๒๗ รวมกบัคณะกรรมการหมูบานไดพจิารณา
เห็นสมควรยายหมูบานดังกลาวไปอยูที่บานเจือจันทร ตำบล
เมืองนะ เนื่องจากเปนหมูบานที่ควบคุมดูแลยาก การคมนาคม
ลำบาก และมกีารเดนิทางเขาออกประเทศพมาไดโดยงาย ตลอดทัง้
เปนแหลงมั่วสุมเรื่องยาเสพติด และมีการทำไรเลื่อนลอยเปน
จำนวนมาก ตอมาในป ๒๕๔๐ ไดมรีาษฎรบางสวนแอบเคลือ่นยาย

จากชายแดนของประเทศเพ่ือนบานที่ไดมาใชพื้นที่ของชุมชน
บางสวนเปนที่พักและยังสงผลใหคนในชุมชนหันหนาเขารวม
กับขบวนการผิดกฎหมาย ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้ยิ่งทำใหวิถีชีวิต
ที่งดงามของชนเผานับวันยิ่งถดถอย 
 ชุมชนบานแมเกี๋ยงก็เชนกัน เดิมชุมชนบานแมเกี๋ยง
เปนชาวเขาเผามเูซอแดง เดมิตัง้ถิน่ฐานอยูบรเิวณเนนิเขาขวาของ
ลำหวยแมเกีย๋ง ซึง่ขณะนัน้มปีระชากรประมาณ ๕๐ หลังคาเรอืน 
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กลับเขามาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณที่ราบ
ใกลลำหวยแมเกี๋ยงอีกครั้งในลักษณะ
นอนเฝาพืชผลทางการเกษตรและดูแล
ววัควาย ปจจบุนัมกีารปลกูสรางบานเรอืน
อยูอาศัย จำนวน ๒๘ หลังคาเรือน มี
ประชากร ๑๓๔ คน 
 
จัดตั้งสถานี...พระบารมีสูหวยแมเกี๋ยง 

 พื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชดำริหวยแมเกี๋ยงตั้งอยู
ในเขตอุทยานแหงชาติเชียงดาว ตำบล
เมอืงนะ อำเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม 
จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินนีาถ เพือ่วตัถปุระสงคสำคัญ
ในการสกัดกั้นการบุกรุกแผวถางปา 
และปญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 
ตลอดจนเปนแหลงทดลอง สาธิต 
ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูง 
ใหราษฎรไดเขามารับจางทำงาน แลว
สามารถนำไปใชประโยชนในการดำรงชวีติ
อยูกับปาไดอยางย่ังยืน 
 ในการจัดตั้งสถานีพัฒนาการ
เกษตรทีส่งูตามพระราชดำริหวยแมเกีย๋ง
คร้ังนีเ้ปนประโยชนแกราษฎร ๒ หมูบาน 
ทั้งบานหวยแมเกี๋ยง และบานเจือจันทร 
โดยเปนแหลงจางงานที่สำคัญ ทำให
ราษฎรมีงานทำ มีรายไดสม่ำเสมอ  
ไมบุกรุกพื้นท่ีปาอยางเชนเคย ที่สำคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือ สถานีฯ เปนแหลง
สาธิตทางการเกษตรแหลงใหญที่ซึ่ง
ราษฎรเขามาทำงานหรือสามารถเขา
มาเรียนรูฝกอบรมแลวนำไปใชประโยชน
แกตนเองได ซึ่งปจจุบันราษฎรไดนำ
เมล็ดพันธุผักหลายชนิด เชน คะนา 
ผกักาด กะหลำ่รปูหวัใจไปปลกูในบรเิวณ
บาน เพื่อประหยัดคาใชจาย นอกจากนี้
ยังมีการเล้ียงปลาและไกเปนอาหาร
โปรตีนไวบริโภคดวย 

 นอกจากการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของพ่ีนองประชาชนรวมแผนดนิแลว 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ก็ไดดำเนินควบคูกันไป กิจกรรมของ
สถานีฯ มมีากมายไดเกดิขึน้ อาทิ กอสราง
ฝายตนนำ้บรเิวณลำหวยแมเกีย๋ง ปลูกปา
ใชสอย เพาะเลีย้งสตัวปา อาท ิเกง ไกปา 
และไกฟา เพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติ 
จัดทำโครงการปลอยกลวยไมไทยสู
ไพรพฤกษตามพระราชดำริ เพ่ือมิใหมี
การทำลายปาอีกตอไป 
 กจิกรรมพฒันาการเกษตรทีส่งู 
โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ 

ดำเนนิการบำรงุดูแลแปลงไมผลเมอืงหนาว 
พชืไร และพืชผกั ซึง่มกีารปลกูหมนุเวียน
ตามฤดูกาลและนำผลผลติบางสวนแปรรปู
และจำหนาย 
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 กจิกรรมอนรุกัษดนิและนำ้ โดย
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ดำเนินการปลูกหญาแฝกบริเวณพ้ืนที่
ที่มีความลาดชันและงายตอการพังทลาย 
สาธิตและสงเสริมการใชปุยหมัก และ
ปุยอินทรียชีวภาพแกราษฎร กิจกรรม
ทดสอบการเลี้ยงปศุสัตวบนพื้นท่ีสูง  
โดยทดลองเลี้ยงไก กิจกรรมศึกษาและ  
วิจัยดานชลชีววิทยา โดยสถานีประมง
จงัหวัดเชยีงใหม ดำเนนิการปลอยปลานลิ
ในลำน้ำหวยแมเกี๋ยง และสงเสริม

สนับสนุนใหราษฎรขุดบอเลี้ยงปลา ปูพื้นดวยผาพลาสติก กิจกรรมประสาน
การคุมครองและปองกนัชมุชน โดยกองพนัทหารราบที ่๒ กรมทหารราบที ่๗ 
ดำเนินการลาดตระเวนดแูลรกัษาความปลอดภยั และปฏบิตักิารดานจติวทิยา
กับชุมชน 
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บนเปาหมายเดียวกันของการพัฒนา 

 เจาหนาที่ผูปฏิบัติในพื้นที่ไดมี
ความเห็นรวมกนัวา ภาพลกัษณของสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงจะไมหยุดนิ่งเพียง
แคเปนแหลงสรางงาน สรางรายไดเทานัน้ 
แตเปาหมายสูงสุดคือทำอยางไรใหคน
อยูกับปา รักและดูแลปาดวยจิตสำนึก 

แมวนัหนึง่จะไมมสีถานพีฒันาการเกษตร
ที่สูงตั้งอยูแลวก็ตาม 
 ดังนั้น เพื่อใหภาพลักษณของ
สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูชัดเจนยิง่ข้ึน 
นอกจากกิจกรรมทั้ง ๗ กิจกรรมแลว 
สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดำริ
หวยแมเกีย๋งยงัเนน ๒ กจิกรรมสำคัญ คือ 

หนึง่ การปพูืน้ฐานคุณภาพชวีติทีด่ใีหกบั
ราษฎร ทัง้ดานการศกึษา การสาธารณสุข 
และประกอบสมัมาอาชพีจากการขยายผล 
กิจกรรมการเกษตรของสถานีฯ ไปยัง
ราษฎรใหมรีายไดตอเนือ่ง โดยวางรากฐาน
การตลาดควบคูไปดวย และสอง การ
ปฏิสัมพันธกับชุมชนเพื่อปลูกจิตสำนึก 
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วันวาร...ที่ผานไป 
 จากกอนกาลที่นานมาดวย
พระเมตตาทีม่ตีอพสกนกิรชาวหวยแมเกีย๋ง
จวบจนถึงทกุวนัน้ีไมเพียงแตจะทำใหชวีติ
ของพี่นองรวมแผนดินบนที่สูง ไดมชีีวิต
ที่สดใสสวยงามดังเชนในอดีต 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเม่ือมี
การประชุมหรืองานประเพณีตาง ๆ ของ
ชุมชน สถานีฯ จะใหความสำคัญเขาไป
มีบทบาทเขาไปมีสวนรวมกับราษฎร 
หากราษฎรตองการความชวยเหลือจาก
หนวยงานราชการ สถานีฯ จะใหความ
ชวยเหลือหรือประสานความชวยเหลือ
ใหไดรับความสะดวกสบายรวดเร็ว ท้ังนี ้
เพราะสถานีฯ เห็นวา ทั้งสองสิ่งนี้คือ
สิง่สำคญัแสดงถงึความจรงิจงัและจริงใจ
ใหราษฎรไดมีความไววางใจ เปนหน่ึง
เดียวกันระหวางราษฎรและเจาหนาที่ให
ราษฎรไดเห็นถึงความตั้งใจของสถานีฯ 
ในการสนองพระราชดำริของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ให
คนอยูกับปาอยางยั่งยืน และราษฎร
ทกุคนท่ีนีก่ช็วยใหพระราชดำรขิองพระองค
นั้นเปนความจริงได 

 แตกลับเปนสายลมท่ีพดัเยน็ผาน
วถิชีวีติผานผูคน ใหไดลดความรุมรอน เกิด
ความผาสกุ ความทกุขยากในอดตีจงึเปน
วนัวารทีผ่านไป และจะไมหวนคนืกลบัไปเปน
เชนอดตีทีผ่านมาดวยพระเมตตาทีท่รงมตีอ
ประชาราษฎรชาวไทยอยางไมมวีนัสิน้สดุ 
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¼ÅÊÓàÃç¨μÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดพระราชทานพระราชดำริ
ใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ โดยมุงศึกษาและทดสอบหารูปแบบ
การพัฒนาท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนทีบ่รเิวณตนนำ้ลำธารของภาคเหนือ 
“ตนทางเปนปาไม ปลายทางเปนประมง ระหวางทางเปน
เกษตรกรรม” เพือ่ใหศนูยศกึษาฯ เสมอืนเปนพพิธิภณัฑธรรมชาติ
ที่มีชีวิต สามารถใหราษฎรเขามาเรียนรูและสามารถนำไป
ปรับใชไดดวยตนเอง จากการดำเนินงานสนองพระราชดำริทีผ่านมา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีผลการศึกษา ทดลอง
ที่ประสบผลสำเร็จและสามารถขยายผลไปสูราษฎรหมูบาน
รอบศูนยฯ และพื้นที่ใกลเคียงตลอดจนประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 ปจจบุนัศูนยศกึษาการพฒันาหวยฮองไครฯ มหีลกัสตูร
อบรมอาชพีและความรูใหกบัราษฎรทีส่นใจจำนวน ๒๗ หลกัสตูร 
ซึ่งเปนหลักสูตรที่เปนผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองมาตลอด
ระยะเวลากวา ๒๐ ป ซึ่งเปนวิทยาการที่สามารถสื่อสารเน้ือหา
ทางวิชาการที่ยากๆ ใหผูสนใจโดยเฉพาะเกษตรกรไดเขาใจ
โดยใชการฝกปฏิบัติและตัวอยางของจริง ซึ่งเปนเครื่องมือที่
ชวยใหผูอบรมเขาใจงายข้ึน 

*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคเหนือ สำนักงาน กปร. 
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 ในแตละหลักสูตรของศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ สามารถ
แบงเปนดานตางๆ ดังนี้ 
  ๑. ดานการเกษตร : การ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจเปนหลักสูตรที่มี

เกษตรกรใหความสนใจขอเขารับการฝก
อบรมเปนจำนวนมาก ซึ่งในหลักสูตร
จะใหความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการเพาะเหด็
โรคและแมลงศัตรูในการเพาะเล้ียงเห็ด 
เทคนคิการเพาะเล้ียงเหด็นางฟา เหด็นางรม 
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เห็ดหัวลิง เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ด
เปาฮือ เห็ดฟางในตะกรา และเห็ดหูหนู  
อีกหลักสูตรที่ไดรับความสนใจจาก
เกษตรกรคือ การปลูกผักปลอดสารพิษ 
ซึ่งเปนการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การปลูกพืชปลอดสารพิษที่ถูกตองและ
เหมาะสม การนำพชืสมนุไพรมาใชในการ
ปองกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช 
  หลักสูตรการเลี้ยงสัตว อาทิ 
การเลี้ยงโคเนื้อ การพัฒนาการเลี้ยง
โคนม การเลี้ยงแพะนม การเล้ียงสุกร 
การเล้ียงไก จะเปนการใหความรู การ 
เตรียมการพ้ืนที่เลี้ยง วิธีการเลี้ยงและ
การใหอาหารที่ถูกตอง  

  ๒. ดานสิง่แวดลอม : ศนูยศกึษา
การพัฒนาหวยฮองไครฯ ไดดำเนินการ
ฟนฟูสภาพพ้ืนที่ปาตนน้ำลำธารจนกลับ
ฟนคืนสูความอุดมสมบูรณสามารถเห็น
เปนรูปธรรม จึงไดจัดหลักสูตรเกี่ยวกับ
การอนุรกัษฟนฟเูพือ่ใหความรูแกประชาชน
ทัว่ไปไดนำความรูกลบัไปใชในพืน้ทีข่องตน
ได ไมวาจะหลกัสตูรฝายตนนำ้ลำธารเพ่ือ
การอนุรักษและพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะ 
ใหความรูเบื้องตน หลักการ แนวคิด  
พระราชดำริ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
กอสรางฝายตนน้ำ การมีสวนรวมของ
ชมุชน ตลอดจนการวางแผนการดำเนินการ 
นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรการปลูกไม 
๓ อยาง ประโยชน ๔ ประการ ตามแนว
พระราชดำริ หลักสูตรนี้นอกจากจะบอก
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หลกัการ ความรูแนวคดิแลวยงัใหความรู 
การวิเคราะห การคัดเลือกพันธุไมชนิด
ตางๆ และการเตรียมพ้ืนที่ รวมถึงดูแล
รกัษา นอกจากนีย้งัมหีลักสตูรแนวปองกนั
ไฟปาเปยกตามพระราชดำริ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอชุมชนที่อาศัยชายขอบ
พื้นที่ปาเปนอยางมาก 
 ๓. ดานบรหิารจดัการนำ้ : เปน
อีกเรื่องหนึ่งที่มีผูสนใจขอเขารับการ
ฝกอบรม ทัง้หลกัสตูรกระบวนการเครอืขาย
ในการจดัการลุมนำ้ การบรหิารจดัการลุมนำ้
เชิงบูรณาการ และรูปแบบการพัฒนา
อยางยั่งยืนในพื้นที่ลุมน้ำ เปนการให
ความรู หลักการ แนวคิด การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม และคน 
ในพื้นที่ลุมน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ
เปนพื้นที่ที่มีพื้นท่ีตนน้ำอยูหลายสาขา 
และยงัใหความรูการดำรงชีวติทีเ่หมาะสม
กับระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนตนน้ำ 
  นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลาย
หลักสูตรที่ศูนยฯ ไดจัดเตรียมไวสำหรับ
ผูสนใจ โดยแตละหลกัสตูรใชเวลาในการ
อบรม ๑ – ๒ วัน มีทั้งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัติเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดเขาใจทัง้หลักการและไดทดลองปฏบิตัิ
จริงในแปลงสาธิต หลังการฝกอบรม
เจาหนาที่ของศูนยฯ จะเปนผูติดตามผล
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ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 
๐๕๓ ๓๘๙ ๒๒๘-๒๒๙ 

เกษตรกรทีไ่ดเขารับการฝกอบรมเพือ่รบั
ทราบปญหาขอติดขัดของเกษตรกรเมื่อ
นำไปปฏบิตัจิรงิ 
 หากผู ใดสนใจและมีความ
ประสงคทีจ่ะขอเขารบัการฝกอบรมสามารถ
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ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ

 พระที่นั่งอนันตสมาคม เดิมเปนทองพระโรงของพระราชวังดุสิต 
ชือ่ของพระทีน่ัง่นำมาจากพระทีน่ัง่องคหนึง่ในพระบรมมหาราชวงั ซึง่สรางขึน้
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 
 พระทีน่ัง่องคนี ้จดัไดวา เปนรฐัสภาแหงแรกของประเทศไทย เพราะวา 
ในชวงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิเปนประมขุ ไดใชพระทีน่ัง่องคนีใ้นการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
กอนทีจ่ะยายมาอยู ณ รฐัสภาปจจบุนั ซึง่อยูขางๆ พระท่ีนัง่องคนี ้ รวมทัง้ยงั
เปนสถานท่ีประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญๆ มากมาย อาทิ รัฐพิธี
พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชริาลงกรณ สยามมกุฎราชกมุาร พระราชพิธี
สมโภชเดือนและขึ้นพระอู พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 
 ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จฯ ออกมหาสมาคมและรับการถวายพระพรชัยมงคล 
ณ สหีบัญชรพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม ในพระราชพธิฉีลองสิรริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป 

ÊØ·ÑÈ¹� â¾¸ÔÈÔÃÔ¡ØÅ* 

ÃÐ·Õè¹Ñè§Í¹Ñ¹μÊÁÒ¤Á
Ê·ÑÈ¹� â¾¸ÔÈÔÃÔ¡Å*

ÃÑ ° Ê À Ò á Ë‹ § á Ã ¡ ¢ Í § » Ã Ð à · È ä · Â

*เจาหนาที่กลุมสารสนเทศ สำนักงาน กปร. 
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ประวัติ 
 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
ใหสรางพระที่นั่งภายในพระราชวังดุสิต โดยต้ังอยูในทางดานทิศตะวันออก
ของพระทีน่ัง่อมัพรสถาน เพือ่ใชเปนสถานท่ีเสดจ็ฯ ออกมหาสมาคม พระองค
ไดเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๑ 
พรอมท้ังพระราชทานชื่อพระที่นั่งวา “พระท่ีนั่งอนันตสมาคม” ซึ่งเปนชื่อ
พระที่นั่งองคหนึ่งภายในพระอภิเนาวนิเวศน พระบรมมหาราชวังที่สรางขึ้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว แตดวยสภาพท่ีทรุดโทรม
ยากแกการบูรณะจึงไดรื้อลง  
 พระที่นั่งอนันตมหาสมาคมออกแบบโดยมาริโอ ตามานโญ โดยมี
เจาพระยายมราช (ปน สุขมุ) เปนแมกองจดัการกอสราง แตพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลาไดเสด็จสวรรคตกอนทีพ่ระท่ีนัง่จะสรางเสรจ็สมบูรณ อยางไร
กต็าม พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวักท็รงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ 
ใหดำเนินการกอสรางพระที่นั่งตอไปจนเสร็จสมบูรณเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๘ 
โดยใชระยะเวลากอสรางท้ังสิ้น ๘ ป ใชงบประมาณประมาณ ๑๕ ลานบาท 

สถาปตยกรรม 
 พระที่นั่งอนันตมหาสมาคม มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบ     
นีโอเรอเนสซองส (Neo Renaissance) และนีโอคลาสสิก (Neo classic) 
โดยตกแตงพระที่นั่งดวยหินออน ซ่ึงสั่งมาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี 
โดยมจีดุเดน คือ มหีลังคาโดมคลาสสิกของโรมอยูตรงกลาง และมโีดมเลก็ๆ 
โดยรอบอีก ๖ โดม รวมทั้งสิ้นมี ๗ โดม 
 ภายในพระทีน่ัง่ บนเพดานโดมมภีาพเขยีนเฟรสโก เขียนบนปนูเปยก 
ซึ่งภาพจะติดทนกวาภาพที่เขียนบนปูนแหง (ภาพจิตรกรรมไทยนิยมเขียน
แบบปูนแหง) เก่ียวกับ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 
๑-๖ จำนวน ๖ ภาพ โดยฝมอืเขยีนภาพของ นายซ.ี รโีกลแีละศาสตราจารย
แกลิเลโอ กินี 
 • เพดานโดมดานทิศเหนือ เปนภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก ครั้งดำรงพระยศเปนสมเด็จเจาพระยา มหากษัตริยศึก 
เสด็จฯ กลับจากราชการทัพที่เขมร 
 • เพดานโดมดานทิศตะวันออก เปนภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงอุปถัมภ
งานศิลปะ 
 • เพดานโดมดานทิศตะวันตก เปนภาพเหตุการณพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวัเสดจ็ฯ ประทบัเบ้ืองหนาพระพทุธชนิสหี แวดลอมดวย 
พระภิกษุและนักบวชตางชาติศาสนนิกายตางๆ แสดงนัยแหงพระราชจรรยา 
ที่ทรงเปนองคศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาโดยไมรังเกียจกีดกัน 
 • เพดานโดมดานทิศใตของทองพระโรงกลาง เปนภาพพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานอภัยทาน และทรงเลิก
ประเพณีทาส 

 • เพดานโดมดานทิศตะวันออกของ
ทองพระโรงกลาง เปนภาพเหตกุารณพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จฯ ออกประทับ 
ณ พระที่นั่งบุษบกมาลาที่มุขเด็จ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท เนือ่งในงานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
สมโภช เมื่อป ๒๔๕๔ 
 • เพดานโดมกลาง ซึ่งเปนโดมใหญที่สุด 
มีจารึกพระปรมาภิไธยยอ “จปร.” ของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่เพดานนับ
จากใตโดม ตลอดทั้งบริเวณทองพระโรงกลางมี
จารกึพระปรมาภไิธยยอ “จปร.” สลบักบั “วปร.” 
อันเปนพระปรมาภิไธยยอของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
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àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

*ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน กปร. 

Í´º·àÃÕÂ¹ :
¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒ»ÃÑªÞÒ¢Í§

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨
»ÃÐÊÒ· ¾ÒÈÔÃÔ* 
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 จากการที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
รวมกับหนวยงานอื่นๆ จัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๒ ครั้งที่ผานมา ไดทำใหเกิดแหลง
เรียนรูที่เปน “แบบอยาง” เกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในสาขาตางๆ อกีเปนจำนวนมาก โดยกระจาย
อยูในทุกภูมิภาค หรือแทบทุกจังหวัดก็วาได 

 ปจจบุนั สำนกังาน กปร. ไดใหการสนบัสนนุผูชนะเลศิ
จากการประกวดในสาขาตางๆ จัดตั้งเปน “ศูนยเรียนรู” แลว
จำนวน ๗ แหง 
 นอกจากนี้ สำนักงาน กปร. กำลังรวบรวมขอมูล
เพื่อ “ถอดบทเรียน” จากผูชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากผล
การประกวดดังกลาว เพื่อตีพิมพเผยแพรแนวทางการประยุกต
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางยิ่งๆ ขึ้นไป 
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 กลาวจำเพาะในเร่ืองของภาค
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ซึ่งนับเปนเรื่อง
ทาทายอยางมาก เนื่องจากภาคธุรกิจ
ถือไดวาเปนสวนสำคัญในการกอให
เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ถาภาคธุรกิจ ไมวาขนาดใด   
ไดมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงไปใชในการวางกลยุทธ กำหนด
นโยบาย และประกอบธุรกิจ ก็จะสงผล

ใหธรุกจิตางๆ เหลานัน้สามารถทีจ่ะยัง่ยนื
อยูได ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่นับวันมีแตจะ
มากขึ้นและรุนแรงเพิ่มขึ้น 
 ระหวางทีร่อการตพีมิพเผยแพร
ขอมูลดังกลาว ลองมาดูผลการ “ถอด
บทเรยีน” ของนกัวชิาการทีไ่ดทำการศกึษา
วจิยัเกีย่วกบัเรือ่งการประยกุตใชปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในภาคธรุกจิ สกั ๒ ราย 

 รายแรก เปนการศกึษาวจิยัของ
ศาสตราจารย อภิชัย พันธเสน และคณะ 
(เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการ
วเิคราะหความหมายของนกัเศรษฐศาสตร, 
๒๕๔๖) ซึ่งไดทำการศึกษาองคกรธุรกิจ
ขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
จำนวน ๒๙๖ แหงจากอตุสาหกรรมหลกั 
๖ กลุมของประเทศไทย ที่สามารถผาน
วกิฤตการณทางเศรษฐกจิป ๒๕๔๐ มาได
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อยางประสบความสำเรจ็ มกีารปฏบิตัติน
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง และทำไดดเีปนพเิศษในชวงวกิฤต 
สิ่งที่คนพบมีดังนี้ 
 • ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
นั่นคือ ใชเทคโนโลยีที่มีราคาไมแพง 
แตถูกหลักวิชาการ 
 • มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม 
สอดคลองกบัความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
 • ไมโลภเกินไปและไมเนน
กำไรระยะส้ันเปนหลัก 

 • เนนความซื่อสัตยสุจริตใน
การประกอบการ ไมเอารัดเอาเปรียบ 
ผูบริโภค แรงงานลูกคา และผูจำหนาย
วัตถุดิบ 
 • เนนการกระจายความเสี่ยง
จากการมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย 
และ/หรือ มีความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนผลผลิตไดดวย 
 • เนนการบรหิารความเส่ียงตำ่ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมกอหนี้จนบริหาร
จัดการไมได 
 • เนนการตอบสนองตลาด
ในทองถ่ิน ภูมิภาค ตลาดในและนอก
ประเทศตามลำดับ 
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 รายที่สอง ผูชวยศาสตราจารย 
สขุสรรค กนัตะบุตร วิทยาลัยการจดัการ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ไดศกึษาการประยกุต
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคธรุกจิ 
และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยทานได
ศึกษาและวิเคราะหจากการศึกษาวิจัย
ของศาสตราจารยอภิชัยที่อางถึงขางตน 
คือ ธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ จำนวน ๒๙๖ แหง จาก
อตุสาหกรรมหลกั ๖ กลุม รวมทัง้ ศกึษา
จากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจมา
อยางยาวนานมากกวา ๒๐ ป และ 
ผานวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ มาได หรอื
เคยไดรับรางวัลการประกวดผลงาน 
การประยุกตใช เศรษฐกิจพอเพียง 
อยางชุมพร คาบานา รีสอรท บริษัท 
แพรนดา จวิเวลร่ี จำกดั (มหาชน) บริษทั 

ตองการสรางความสำเร็จอยางยั่งยืน 
แนวดังกลาวมีดังนี้ 
 • มองการณไกลในการบรหิาร
จัดการและตัดสินใจในเชิงนโยบาย 
อยามุงหวังกำไรในระยะส้ันแตคิดถึง
ผลกระทบในระยะยาว  
 • ใหคุณคาแกพนักงานอยาง
จริงใจและพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง 
(รวมถึงการพัฒนาพนักงานของตนเองให
เปนผูบริหาร) หลีกเลี่ยงการใหพนักงาน
ออกแมแตในยามทกุขยากทางเศรษฐกิจ 
เพราะพนกังานคอืสนิทรพัย (ทีพ่ฒันาได) 
ขององคกร 

ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ 
นอกจากนี ้ ยงัรวมทัง้องคกรธรุกจิทีย่ัง่ยนื 
จำนวน ๒๘ องคกรจากโลกตะวันตก 
เชน Nordstrom, BMW, HSBC และ 
Munich Reinsurance 
 จากการศึกษาวิจัย “ถอดบท
เรียน” ตางๆ จากองคกรธุรกิจดังกลาว
ขางตน ผูชวยศาสตราจาย สุขสรรคฯ 
ระบุวา สามารถกำหนดแนวทางใน 
การประกอบการขององคกรธุรกิจ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
๑๐ แนวทาง อันเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติแกธุรกิจใดๆ ขนาดใดก็ตามที่
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 • จริงใจและหวังดีตอผูมีสวน

ไดสวนเสียของธุรกิจทั้งหมด รวมถึง

ประชากรและสังคมในอนาคต 

 • ใหความสำคญัตอการพัฒนา

นวัตกรรมท่ัวทั้งองคกร ทั้งในสวนของ

ผลิตภัณฑและขบวนการใหบริการหรือ

ขบวนการผลิต 

 • ใ ช ท รั พ ย า ก ร อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 • ใชและ/หรอืพฒันาเทคโนโลยี

ทีม่ปีระสทิธภิาพแตราคาไมสงู โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีแบบไทยๆ หรือพ้ืนบาน 

 • ขยายธุรกิจอยางคอยเปน

คอยไป เมื่อพรอมทุกดานเทานั้น 

 • ลดความเส่ียงโดยการมี

ผลิตภัณฑที่หลากหลาย ตลาดที่หลาก

หลาย และการลงทุนที่หลากหลาย โดย

อยูบนพื้นฐานของความรูจริง 

 • แบงปน รวมถึงการแบงปน
องคความรูที่มีเพื่อพัฒนาตลาด เพ่ือ
ผลประโยชนที่ตกแกผูบริโภคและสังคม 
 • สรางวัฒนธรรมองคกรที่มี
จรยิธรรม ความอดทนและขยันหมัน่เพยีร
เปนคานิยมพื้นฐาน  
 ผลของการศึกษาดังกลาว 
ชี้แนะวา องคกรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจ
สอดคลองกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงควรจะมีลักษณะดังนี้ 
 • มีนวัตกรรมสูงมากทั่วทั้ง
องคกร ทำใหยากแกการเลียนแบบ 
 • มีตนทุนที่ซอนเรนเก่ียวกับ
บุคลากรต่ำ (เชน การทำงานไมเต็ม
ประสิทธิภาพ) 
 • สามารถที่จะผลิตสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพสูงอยางสม่ำเสมอ 
 • สามารถที่จะปรับตัวไดอยาง
ทันทวงที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

 ปจจุบัน สถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานวิชาการทั้งหลายไดศึกษาและ
สังเคราะหการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ มีผลการ
ศึกษาเปนจำนวนมาก ที่บงบอกไดวา 
การประกอบการธุรกิจอยางยั่งยืนไดนั้น 
ตองเปนไปในลักษณะใด เกิดเปนองค
ความรูที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก
และกวางขวาง ประกอบกับหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ ไมวาจะเปนสภาอตุสาหกรรม
แหงประเทศไทย หรือหอการคาไทย ได
พยายามขับเคลื่อนและผลักดันใหองคกร
ธุรกิจตางๆ นำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปประยกุตใช จงึมอีงคกรธรุกจิ
เปนจำนวนมาก ที่ไดนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช  
 จากผลดังกลาว จะเห็นไดวา 
แมประเทศของเราจะมีวิกฤตการณ
ทางการเมืองซ้ำเติมวิกฤตการณทาง
เศรษฐกจิ แตเศรษฐกจิของเราก็สามารถ
ฟนตัวไดอยางรวดเร็ว มีอัตราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจสวนทางกับ
วกิฤตการณทางการเมอืง ทัง้นี ้เนือ่งจาก
ภาคธรุกจิมกีารพฒันาอยางมีเสถยีรภาพ
และสมดุลนั่นเอง 
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วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

วันทีี่่่่่่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

วันทีี่่่่่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานในการประชุมหารือ
กรณีเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ขอพระราชทาน
โครงการชลประทานระบบทอ และกรณี นายเจริญ รังสีปญญา ประธานกลุม
เกษตรกรตำบลบานดง และตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
ขอพระราชทานโครงการชลประทานระบบทอสงน้ำ เพื่อการเกษตรยั่งยืนตาม
แนวทฤษฎีใหม ณ หองประชุม ๑ อาคารท่ีทำการโรงงานไฟฟาพลังน้ำ   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

 พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท องคมนตรี ไดเดินทาง
เยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุมน้ำก่ำอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และโครงการ
อพยพราษฎรบานโนนปากอ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
 โครงการพัฒนาลุมน้ำก่ำอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดสกลนคร-นครพนม เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดำริไวตั้งแตวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เพ่ือแกไขปญหาและชวยเหลือราษฎร
ที่ประสบปญหาน้ำทวม และขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร 
ปจจุบันราษฎรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอยางเพียงพอ  
 โครงการอพยพราษฎรบานโนนปากอ อำเภอคำชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร เปนโครงการที่จังหวัดมุกดาหาร และสวน
ราชการที่เก่ียวของใหความชวยเหลือราษฎรบานโนนปากอ 
จำนวน ๖๖ ครอบครัว ทีอ่าศัยอยูในเขตรกัษาพนัธุสตัวปาภสูฐีาน 
และปาสงวนแหงชาติปาดงภูสีฐาน ซ่ึงเปนแหลงตนน้ำลำธาร

ที่สำคัญ อพยพลงมาอาศัยอยูในพื้นที่ที่จัดให ณ บานดานชาง  
ตำบลบานคอ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยชวยเหลือ
จัดสรรที่อยูอาศัยและที่ทำกินใหครอบครัวละ ๓ ไร พรอม
จัดสรางบานและระบบสาธารณูปโภคที่จำเปนใหดวย 
 ในการน้ี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี 
ไดชื่นชมและใหกำลังใจแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รวมท้ัง
จะไดนำความกราบบังคมทลูพระกรุณาทราบฝาละอองธลุพีระบาท
ถึงผลสำเร็จของโครงการดังกลาวตอไปดวย 
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วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

ั ี่่่่ ิ
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

ั ี ่่่่ ิ
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

วันทีี่่่่่่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

 พลอากาศเอกกำธน สนิธวานนท องคมนตร ีไดเดนิทาง
ไปติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
ที่อยูในพื้นที่แปลงอพยพ และติดตามความกาวหนาในการ
ชวยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ โดย
เขารวมประชุมหารือรวมกับหนวยที่เกี่ยวของเพ่ือสรุปผล
การดำเนนิงานและแนวทางการแกไขปญหาใหแกราษฎรใหไดรบั
ประโยชนโดยทัว่กนั ณ หองประชมุ ๑ เขือ่นสริกิติิ ์อำเภอทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ พรอมทั้งเปนประธานในโครงการพระราชทาน
ความชวยเหลอื โดยไดประกอบพธิมีอบความชวยเหลือพระราชทาน

 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานเปดงาน 
“เขาหินซอน ๓๑ ป ใตรมพระบารมีองคราชัน เฉลิมฉลอง
พระมิ่งขวัญ ๗๘ พรรษา มหาราชินี” ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 “เขาหินซอน ๓๑ ป ใตรมพระบารมอีงคราชัน เฉลมิ
พระม่ิงขวญั ๗๘ พรรษา มหาราชนิ”ี จดัขึน้ระหวางวันที ่๘-๑๒ 

 นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตรี เปนประธานการประชมุคณะอนกุรรมการจดัทำแนวทาง
ดานการบริหารจัดการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ 

แกราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ แกนางกิมลี้ หารนอย 
นางสาวกิตินิดา ดำริวงศ และเด็กหญิงปรารถนา แสงทอง 
ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความชวยเหลือใหได
มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยไดรับความชวยเหลือในการบรรเทาปญหา
ทั้งดานสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ และรอดพนจาก
ความทุกขยาก สามารถดำรงชีพไดดียิ่งขึ้น 

แกราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดอตตรดิตถ แกนางกิมลี้ หารนอยตรดิ

สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพ และพระมหา- 
กรณุาธคิณุในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา ฯ  พระบรมราชินีนาถ  ที่ไดพระราชทาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ และศนูยศกึษาการพฒันา
เขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดสรางชีวิตใหมและ
ความสุขใหแกราษฎรโดยทั่วกัน 

ณ หองประชุม ๓๐๑ สำนักงาน กปร. โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอัตรากำลังของศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ แหง ในทุก
ภูมิภาคท่ัวประเทศใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานใหบังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไปในอนาคต 
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วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

ระหว�างวันที ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

วันทีี่่่่่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

� ั ี ั
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี และคณะผูบริหาร
สำนกังาน กปร. ไดเดนิทางไปตรวจเยีย่มงานโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประกอบดวย 
ศนูยเรียนรูตามแนวพระราชดำริดานไรนาสวนผสม บานนายเพยีร 
สะอิง้ทอง หมูบานปศสุตัว-เกษตรมโูนะ อำเภอตากใบ จงัหวดั
นราธิวาส และโรงสีขาวซอมมือขนาดเล็ก บานโคกอิฐ-โคกใน  
 ในการนีไ้ดเปนประธานในพธิเีปดงาน “ชมศนูยศกึษา 
พฒันาความรู ดนูทิรรศการ” ณ ศูนยศกึษาการพัฒนาพกิลุทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงจัดขึ้นระหวาง
วันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๓  

 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตร ี เปนประธานเปดงาน
ทกัษณิวชิาการ-เกษตรแฟร ครัง้ที ่๖ และนทิรรศการ “ปดทอง
หลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำริ” ซึง่จัดข้ึนระหวางวนัที ่๒๔-๓๐ 
สงิหาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัทกัษณิวทิยาเขตพทัลงุ 

นายอำำพล เสนาณรงค องคมนตรีี และคณะผบริหาร

นายอำำพล เสนาณรงค องคมนตรีีี เปนประธานเปดงาน อง

 มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริไดเร่ิม
ดำเนนิการมาต้ังแตป ๒๕๕๑ เพ่ือเฉลิมฉลองพระชนมายคุรบ ๘๐ 
และ ๘๔ พรรษา ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั โดยมวีตัถปุระสงค 
ใหประชาชนสามารถเรยีนรูและสรางประสบการณตรงจากแนวทาง
โครงการพระราชดำรมิาปรบัใชในชวีติ สงเสรมิอาชพีของประชาชน 
รวมทัง้สรางจติสำนกึในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอม
และศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นใหคงอยูตอไป 
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วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓  

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

ระหว�างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

วันที่่่่่ ๗ กันยายน ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

วันทีี่่่่่ ๙ กันยายน ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

ร หว�างวันท่่่่่่ี กันย
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

 นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานใน
พิธีมอบรางวัลถวยพระราชทานในโครงการประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ (Logo) และเทมเพลต (Template) “ลานภาพ 
ลานถอยคำ ลานเร่ืองราว ที่เลาขาน...งานของในหลวง” ของ

 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี ไดรวมงานวนัคลาย
วันสถาปนาสำนักงาน กปร. ครบ ๒๙ ป ณ หองประชุมชั้น ๓ 
สำนักงาน กปร.  
 การนี้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 
พรอมคณะผูบริหารสำนักงาน กปร. ประกอบดวย นายสุวัฒน  
เทพอารักษ, นายโกวิทย เพงวาณิชย และหมอมหลวงจิรพันธุ  
ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร. รวมแถลงขาวถึงผลการดำเนิน

 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยีย่ม
และติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และเยีย่มประชาชน ชมุชนท่ีไดรบัรางวัลการประกวดผลงานตาม
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรายและพะเยา 
จำนวน ๕ แหง ประกอบดวย ศนูยพฒันาพันธุพชืจกัรพนัธเพญ็ศิร ิ
ตำบลเวยีงพางคำ อำเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย โครงการพัฒนา
กวานพะเยาอยางยัง่ยนื อำเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา โครงการศกึษา
และคุมครองพนัธุเพือ่ใชประโยชนหญาแฝก ณ มหาวทิยาลยัพะเยา  
 จากนั้นไดเดินทางไปยัง ชุมชนบานดอกบัว ตำบล
บานตุน อำเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ซ่ึงไดรบัรางวลัถวยพระราชทาน
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ประเภทชมุชนเศรษฐกจิพอเพียง 
และเยี่ยมชมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของนาง
เปรียวจันทร ตะตนยาง ผูไดรับรางวัลถวยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม จากการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒
ที่สำนักงาน กปร. จัดขึ้น 

เวบ็ไซต www.ourking.in.th ณ หองกมลทพิย โรงแรมสยามซติี ้
ถนนศรอียธุยา กรุงเทพมหานคร ซึง่จดัขึน้โดยความรวมมอืระหวาง
สำนกัราชเลขาธกิาร มลูนธิชิยัพฒันา สำนกังานคณะกรรมการพเิศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ(สำนกังาน 
กปร.) สำนกังานสงเสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) 
กรมชลประทาน และมูลนิธิศักด์ิพรทรัพย 

 พรอมกันนี้ ไดมอบเกียรติบัตรการเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพยีงของสำนกังาน กปร. ใหแกชมุชนบานดอกบวั 
กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ และนางเปรียวจันทร ตะตนยาง 
โดยสำนักงาน กปร. จะสงเสริมและพัฒนาผูไดรับรางวัลการ
ประกวดผลงานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒ เพือ่ให
เปนแหลงศึกษาเรียนรูการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตอไป    

งานของสำนักงาน กปร. ตลอดป ๒๕๕๓ ที่ผานมาและแผนงานในชวงตอไป เพื่อสนองพระราชดำริและขยายผลการพัฒนาไปสู
สาธารณชน รวมถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา ในปมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
(๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) และโครงการคายเยาวชนรูงาน สืบสานพระราชดำริ รุนท่ี ๑ (RDPB Camp) ในพื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนา
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ จำนวน ๕ ครัง้ เริม่ตัง้แต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๔ 

ส ั ี ป ป ใั

ว็บไซต ki i th ณ หองกมลทพิย โรงแรมสยามซติี้หอ
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วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

ระหว�างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ 

ระหว�างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

วันทีี่่่่่ ๖ กันยายน ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

ร หว��างวันท่่่่ี ๒ ๒๔ กันย
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

ร ว�า วั ที่่่่ กั า
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานเปด
การประชุมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สญัจร ครัง้ที ่๔ ณ ศนูยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ือง
มาจากพระราชดำร ิอำเภอทาใหม จงัหวดัจนัทบุร ีซึง่จดัขึน้โดย 
สำนกังาน กปร. มวีตัถปุระสงคเพือ่ระดมความคดิเหน็จากหนวยงาน
ตางๆ ทีเ่กีย่วของในการวางแนวทางและรูปแบบการขยายผลของ
ศูนยศึกษาฯ ตลอดจนรับทราบปญหา อุปสรรค และรวมหาวธิี
การแกไขปญหา เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดำเนนิงานของศนูยศกึษา
การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ ทัง้ ๖ แหง ตอไป 

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานใน
พิธีเปดการฝกอบรมโครงการฝกอบรมสัญจร ครั้งท่ี ๒ ซ่ึงเปน
โครงการนำรองขยายผลสำเร็จของงานวิชาการดานการเกษตร
ของโครงการศนูยพฒันาและบรกิารดานการเกษตรหวยซอน – 
หวยซั้ว (หลัก ๒๒) ไปสูเจาหนาที่กสิกรรมจากแขวงตางๆ ใน 
สปป. ลาว ประกอบดวย เจาหนาท่ีกสกิรรมเมอืง (เกษตรอำเภอ) 
จาก ๑๕ เมอืงของแขวงสะหวนันะเขต และเจาหนาทีแ่ขนงตางๆ 
ในสังกัดของแผนกกสิกรรมและปาไม แขวงสะหวันนะเขต 
รวมทั้งส้ินจำนวน ๔๐ คน  
 นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณระหวางนกัวชิาการ วิทยากรผูบรรยาย และ 
ผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารับการ
ฝกอบรมในขอคำถามการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานการเกษตร ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมที่เจาหนากสิกรรมของ
แขวงยังไมเคยมาใชปฏิบัติใน สปป.ลาว 

 นายอำพล เสนาณรงค องคมนตร ี เปนประธานใน
พิธีเปดงาน “สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุม” ซึ่ง
จัดขึ้นระหวางวันท่ี ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ศูนยศึกษา
วธิกีารฟนฟูทีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุมอนัเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
จังหวัดราชบุรี และชมนิทรรศการ และกิจกรรมตางๆ ภายใน
ศูนยฯ ซึ่งมีเกษตรกร ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาให
ความสนใจเขารวมงานและชมกิจกรรมตางๆ  
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