




ศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ได้จดัต้ังขึน้ตามพระราชด�าริ

ของสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ในคราวทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ กิ่งอ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงทราบถึงปัญหา

ของพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า และแห้งแล้ง รวมทั้งราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน�้าที่ใช้

ในการท�าเกษตรกรรม และมปัีญหาประชาชนย้ายถ่ินฐานทีท่�ากนิตามแนวชายแดนประเทศไทย

และประเทศกัมพชูาเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกดิปัญหาความไม่เพียงพอในการด�ารงชพีของราษฎร

ในท้องถ่ินนี ้พระองค์จึงมีพระราชด�าริให้จดัตัง้ศนูย์ให้บริการทางการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จแห่งนี้

ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีหลายหน่วยงานที่ท�างาน

ร่วมกัน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร  

กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กองทัพภาคที่ ๒ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และส�านักงานเกษตร

และสหกรณ์จงัหวดัศรสีะเกษ เพือ่พฒันาการประกอบอาชพีของราษฎร โดยได้น�าหลกัการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในพื้นที่ 

สาร
นายอ�าพล เสนาณรงค์



ด้วยความมุ่งมั่นและอุตสาหะของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติ

งานสนองพระราชด�าริตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี จึงท�าให้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และเป็นพื้นที่แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ด้านเกษตรกรรม รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์

นานัปการต่อราษฎรในพื้นที่ 

ข้าพเจ้ามีความยนิดีทีไ่ด้มาร่วมงานในวาระ ๒๐ ปี ของการด�าเนนิงานศนูย์พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งก่อก�าเนิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด

มิได้ต่อพสกนิกรชาวอ�าเภอภูสิงห์และพื้นที่ใกล้เคียง และขอส่งความปรารถนาดีมายังเจ้าหน้าที่ 

ผูป้ฏบิตังิานทกุท่าน ขอให้มคีวามสขุความเจรญิ กอรปด้วยก�าลงักาย ก�าลงัใจ และก�าลงัสติปัญญา

ที่เข้มแข็งในการท�างานสนองพระราชด�าริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

 (นายอ�าพล  เสนาณรงค์)

 องคมนตรี และที่ปรึกษา กปร.

 ประธานกรรมการบรหิารโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ



ผมขอแสดงความยนิดกีบัความส�าเรจ็ของศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นปีที่ ๒๐ มีผลงานในการสนองพระราชด�าริอย่างดียิ่ง กิจกรรม

ต่างๆ ท้ังท่ีด�าเนนิการเสรจ็สิน้ไปแล้วและก�าลงัด�าเนนิการอยู ่ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานทางการเกษตร มีแปลงตัวอย่างการเกษตรผลส�าเร็จ รวมทั้งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ การปฏิบัติงานใดๆ คงไม่อาจส�าเร็จลุล่วงได้ หากปราศจาก 

ความร่วมมอื ความเสยีสละเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวของเจ้าหน้าที ่ความร่วมมอืร่วมใจดงักล่าวนีบ้งัเกดิ

ผลเป็นความสุข ความเจริญแก่ราษฎรที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีโดยแท้ 

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชด�าริให ้

จดัต้ังศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์ฯ ขึน้ เพ่ือช่วยเหลอืและส่งเสรมิด้านการประกอบอาชพีให้กบั 

เกษตรกรในเขตอ�าเภอภูสิงห์และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผมได้ติดตาม 

การด�าเนินงานของศูนย์แห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง และได้ทราบถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการ

พัฒนาและให้บริการแก่เกษตรกรของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกฝ่าย ปัจจุบันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

แก่บุคคลทั่วไปว่าสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 

สาร
นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์



เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิผมขอแสดงความยนิด ีและส่งความปรารถนาดมีายงัผูป้ฏบัิตงิานทกุท่าน พร้อมทัง้

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาล

พระราชทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข มีความส�าเร็จในหน้าที่การงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างท่ีด ีเพ่ือสนองพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานแนวพระราชด�าริในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนอยู่ดี

มีสุขตลอดไป 

 (นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์)

 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ

 เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ



นบัตัง้แต่เมือ่ครัง้ท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มราษฎร 

บริเวณอ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี ๒๕๓๗ และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ส่วนราชการ

ต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรใน

พื้นท่ี ลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จวบจนวันนี ้

เป็นระยะเวลา ๒๐ ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้ปฏิบัติงาน 

ในการสนองพระราชเสาวนย์ีอย่างดยีิง่ เจ้าหน้าทีท่กุท่านได้เสียสละ ทุม่เทความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลัง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการน�าผลส�าเร็จของการพัฒนา 

ขยายผลออกไปสู่พื้นที่ของเกษตรกร และร่วมกันพัฒนาให้ศูนย์แห่งนี้ได้ท�าหน้าที่เป็นเสมือน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นคลังความรู้ให้ราษฎรได้เข้ามาศึกษาดูงาน ฝึกอบรม เรียนรู ้

จากของจริงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย

เสริมให้การพัฒนาประเทศในเขตภาคอีสานตอนล่างเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ผมขอแสดงความยนิดกีบัความส�าเรจ็ของศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์อนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ อาทิ เป็นศูนย์กลาง

ในการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพ พัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างเครือข่าย

ขยายผลสูเ่กษตรกรพืน้ทีใ่กล้เคยีง จดัท�าแปลงสาธติและเรยีนรูด้้านเกษตรกรรม ผลติและจดัหา 

สาร
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ



พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีให้บริการแก่เกษตรกร และมีบทบาท 

ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เนื่องในโอกาสที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีการ

ด�าเนินงานเป็นปีที่ ๒๐ ผมขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ และส่งความปรารถนาดีมายัง 

ผูป้ฏบิติังานทกุท่าน พร้อมกนันี ้ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากล ตลอดจน 

พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรด 

ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ มีก�าลังกาย ก�าลังใจที่เข้มแข็ง และก�าลังสติ

ปัญญา ท่ีจะปฏิบตัหิน้าทีส่นองพระราชด�ารเิพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน อนัน�าไปสูก่ารพฒันา

ประเทศให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป 

 (นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ)

 ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

 เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ



ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๓๗ ตามกระแสพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คร้ังเสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ กิ่งอ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ความช่วย

เหลือราษฎรที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทั้งนี้ได้มีส่วนราชการ

ต่างๆ เข้ามาปฏิบัติงาน และประสานการท�างานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อด�าเนินการทดสอบ  

สาธติ และพฒันาองค์ความรูต่้างๆ ให้ศนูย์ฯ แห่งนีม้ลีกัษณะเป็นเหมอืนพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีวีติ และ 

เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เน้นให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One  

Stop Service) ซึ่งราษฎรและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อน�าองค์ความรู้ต่างๆ ไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งยกระดับ

ความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ควบคู ่

ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ได้น�าเอาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ไปเผยแพร่ และขยายผลสู่ราษฎร โดยน้อมน�าหลักปรัชญา

สาร
นายประทีป  กีรติเรขา



เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์และมีความผาสุกอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความส�าเร็จของศูนย์พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในการด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎรตามแนว

พระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และขอขอบคุณส่วนราชการต่างๆ 

ทีไ่ด้ร่วมกนัทุ่มเท และเสยีสละแรงกายแรงใจ ในการปฏบิตังิานจนศนูย์ฯ แห่งนีป้ระสบผลส�าเรจ็

ดังที่ปรากฎในปัจจุบัน

 (นายประทีป  กีรติเรขา)

 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้ง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนิน

เยีย่มราษฎรอ�าเภอภสูงิห์ พระองค์ทรงทราบว่าพืน้ทีแ่ห่งนีป้ระสบกบัความแห้งแล้ง มปัีญหาเรือ่ง

ดนิเพือ่การเพาะปลกู จงึมพีระราชด�ารใิห้จดัตัง้เป็นศนูย์พฒันาด้านการเกษตรขึน้ โดยให้น�าเอา

องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ได้น�าไปใช้เป็นแนวทางและน�าไป

ปฏิบัติได้จริงในการด�าเนินอาชีพทางการเกษตรกร

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นการจัดการแบบ 

บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักใน

การบริหารจัดการ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมประมง กรมปศสุตัว์ กรมพฒันาทีด่นิ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมส่งเสริม

สหกรณ์ กรมชลประทาน กรมทหารราบที่ ๑๖ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธุ์พืช ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จนประสบความส�าเร็จ 

และสามารถขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้เน้นให้

สาร
นายด�ารงค์  จิระสุทัศน์



เกษตรกรเข้ามาศึกษาหาความรู้ และน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง โดยท�าการอบรมองค ์

ความรูใ้นการท�าการเกษตร การเลีย้งสัตว์ แบบเหมาะสมกบัสภาพของพืน้ท่ี และแนะน�าวทิยาการ

สมัยใหม่ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจประชาชนและเกษตรกรในพื้นท่ี

เป็นอย่างดียิ่ง

ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของศนูย์พัฒนาการเกษตรภสูงิห์อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินการสนองพระราชด�าริ ของ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าผลส�าเร็จจากการด�าเนิน

โครงการได้บังเกิดผลส�าเร็จต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 (นายด�ารงค์  จิระสุทัศน์)

 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร





[สารบัญ]
    หน้า

บทที่ ๑ ปฐมบทศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๑๕
  l	 บทน�ำ	 ๑๕
  l	 บันทึกกำรเสด็จพระรำชด�ำเนิน	และพระรำชด�ำริ	 ๑๖

บทที่ ๒ พัฒนาบริหาร บริการเป็นหนึ่ง ๒๑
  l	 พื้นที่ด�ำเนินงำน	 ๒๑
  l	 จุดมุ่งหมำย	และลักษณะกำรด�ำเนินงำน	 ๒๕
  l	 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน	 ๒๖
  l	 หน่วยงำนร่วมด�ำเนินกำร	 ๓๑	
  l	 องค์กรบริหำรและขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน	 ๓๒	
  l	 ทิศทำงในอนำคต	 ๓๔	

บทที่ ๓ เพิ่มพูนความรู้สู่ปวงชน ๓๕
  l	 งำนพัฒนำด้ำนพืช	 ๓๕
  l	 งำนพัฒนำด้ำนข้ำว	 ๓๘
  l	 งำนพัฒนำด้ำนพัฒนำที่ดิน	 ๔๐
  l	 งำนพัฒนำด้ำนแหล่งน�้ำ	 ๔๓
  l	 งำนพัฒนำด้ำนป่ำไม้และทรัพยำกรธรรมชำติ			 ๔๕
  l	 งำนพัฒนำด้ำนประมง			 ๔๗
  l	 งำนพัฒนำด้ำนปศุสัตว์			 ๔๘
  l	 งำนพัฒนำด้ำนกำรสหกรณ์	 ๔๙
  l	 งำนพัฒนำด้ำนศิลปำชีพและหม่อนไหม	 ๕๐

บทที่ ๔  รอยยิ้มชุมชน-ฅนต้นแบบ ๕๓

บทที่ ๕  ความส�าเร็จ...อนาคตที่มุ่งหวัง ๘๓
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บทน�ำ
  อ�าเภอภูสิงห์เป็นหนึ่งใน ๒๒ อ�าเภอของจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นหนึ่งใน ๓ 

อ�าเภอของจังหวัดที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา จึงเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญใน

ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยมีจุดผ่านแดนถาวร 

ช่องสะง�าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองประเทศ 

  โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ 

เป็นการด�าเนินงานอีกส่วนหนึ่งท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนงานพัฒนาในพื้นที่อ�าเภอภูสิงห์  

รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเป็นศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งในรูปแบบของการจัดแปลงสาธิต 

การถ่ายทอดความรู ้และฝึกทักษะทางอาชีพ รวมไปถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

พื้นฐานให้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๐  ซึ่งเนื้อหาในช่วงต่อไปนี้จะให้ข้อมูล 

เก่ียวกับศูนย์แห่งนีอ้ย่างรอบด้าน ทัง้บนัทกึพระราชด�ารทิีเ่ป็นจดุก�าเนดิของโครงการ แนวทาง

และผลการด�าเนินงาน รวมไปถึงตัวอย่างผลส�าเร็จของงานขยายผลซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของ 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

ปฐมบทศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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บันทึกกำรเสด็จพระรำชด�ำเนิน และพระรำชด�ำริ 
  ในห้วงปี ๒๕๓๗ - ๒๕๔๘ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรอ�าเภอภสูงิห์ และพ้ืนทีใ่กล้เคียง รวมทัง้ปฏบัิตริาชกรณยีกิจ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เป็นจ�านวน ๔ ครั้ง  

ดังนี้

l การเสด็จพระราชด�าเนินครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ 
  : มีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เพื่อช่วยเหลือเรื่อง

การประกอบอาชีพของราษฎร 

  เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ

พระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง 

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กิ่งอ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร 

พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ครูและนักเรียน และเพื่อทรงงานด้านศิลปาชีพ 

  ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วม

กันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรใน

บรเิวณนี ้โดยให้ด�าเนนิงานในลักษณะเช่นเดยีวกบัศนูย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนือ่งมา

จากพระราชด�าริ
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l การเสด็จพระราชด�าเนินครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑
  : มีพระราชกระแสรับสั่งเก่ียวกับการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตร

ภูสิงห์ฯ 

  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการด�าเนินงานของโครงการส่งเสริม 

ศิลปาชีพบ้านหนองเมย ต�าบลเมืองหลวง อ�าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยม ี

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แม่ทัพภาคที่ ๒ ผู ้อ�านวยการส�านักงานกิจการพิเศษ 

กรมชลประทาน ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการฯ ๖ ส�านักงาน กปร. และข้าราชการ 

เฝ้าฯ รับเสด็จ 

  ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสเกี่ยวกับการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตร 

ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ ความว่า งานมีความก้าวหน้าไปมาก 

และให้พิจารณาด�าเนินการตามแผนต่อไป พร้อมกันนี้มีพระราชด�าริให้พิจารณาขยาย

ผลการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง ตามค�ากราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของผู ้บังคับการ 

กรมทหารราบที่ ๑๖
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l การเสด็จพระราชด�าเนินครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
  : มีพระราชด�าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาดินดาน และการจัดหาแหล่งน�้าให้

ราษฎร 

  เมือ่วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ พร้อมด้วย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

บ้านวนาสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ต�าบลไพรพัฒนา อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัด

ศรีสะเกษ โดยมี พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ แม่ทัพภาคที่ ๒ นายโกสินทร์ เกษทอง ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัศรสีะเกษ นายวศิาล ไมตรียนืยง วศิวกรใหญ่ทีป่รึกษาวชิาชีพเฉพาะฯ ด้านควบคมุการ

ก่อสร้าง กรมชลประทาน และนายปกรณ์ สัตยวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

  ในการนี้ ได้ทรงเยี่ยมราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ รับเสด็จ และพระราชทานพันธุ์ไม้จากศูนย์

พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริแก่ตัวแทนราษฎร และได้พระราชทาน

พระราชด�าริสรุปความได้ว่า ที่นี่มีปัญหาเรื่องดินดาน จึงขอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิน

พิจารณาช่วยเหลือราษฎรในการปรับปรุงบ�ารุงดิน และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

พิจารณาจัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎรด้วย 
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รอบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เพื่อให้มีน�้าท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

อย่างเพียงพอ รวมทั้งให้พิจารณาช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดย

ช่วยเหลือในการลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด มันส�าปะหลัง และเปลี่ยนมาปลูกไม้ผล

ให้มากขึ้น

 

l การเสด็จพระราชด�าเนินครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
  : มีพระราชด�าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�้า และการส่งเสริมให้คน

อยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ท�าลายป่า 

  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านพนมชัย หมู่ที่ ๕ ต�าบลห้วยตามอญ อ�าเภอภูสิงห์ 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสันทัด จัตุชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลโท สุเจตน์   

วัฒนสุข แม่ทัพภาคท่ี ๒ นายสมพล พันธุ์มณี เลขาธิการ กปร. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร  

วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายฉัตรชัย รัตโนภาส อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าท่ี 

ส�านักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ 

    ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่น่ังไปทอด

พระเนตรกิจกรรมการด�าเนนิงานของโครงการ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ และได้มีพระราชด�าริให้ส่วน

ราชการทีเ่กีย่วข้องพจิารณาจดัหาแหล่งน�า้ 

เพ่ิมเติมให้แก่ราษฎรในบริเวณพื้นท่ี 
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  ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน�้า

บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยหินแตก และล�าห้วยไผ่ เพื่อช่วย

เหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้า ส�าหรับเรื่อง

การท�ากินในพื้นท่ีป่าของราษฎรนั้น ให้ส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาพื้นท่ีเพื่อทดลองท�าโครงการโดย

ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ท�าลายป่า
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พื้นที่ด�ำเนินงำน
  ศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์ฯ ต้ังอยูท่ี่บ้านตะแบงใต้ หมูท่ี ่๙ ต�าบลห้วยตึก๊ช ูอ�าเภอภู

สงิห์ ซึง่ห่างจากตวัจงัหวดัศรสีะเกษไปทางทศิใต้เป็นระยะทางประมาณ ๘๐ กโิลเมตร และห่าง

จากจดุผ่านแดนถาวรช่องสะง�า ซึง่เป็นจดุผ่านแดนทีส่ามารถเดนิทางไปปราสาทนครวดัในเมือง

เสยีมราฐได้สะดวกทีส่ดุ ประมาณ ๓๕ กโิลเมตร โดยมพีืน้ทีด่�าเนนิงานภายในทีต้ั่งศนูย์จ�านวน 

๕๔๐ ไร่ ซึ่งแต่เดิมเมื่อปี ๒๕๒๕ กองก�าลังสุรนารี กองทัพภาคที่ ๒ ได้ขออนุญาตขอใช้พื้นที่ 

บรเิวณนีจ้ากกรมป่าไม้ เพือ่จดัท�าโครงการพฒันาเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงให้กบัพืน้ทีต่ามแนว 

ชายแดน ในรูปแบบของโครงการระบบผลิตพลังงานแก๊สชีวมวล และศูนย์พัฒนาอาชีพ

ช่วยเหลือราษฎร แต่ก็ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและ

บุคลากรเฉพาะด้าน จึงเป็นเหตุให้พื้นท่ีถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งในปี ๒๕๓๗  

ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรอ�าเภอภูสิงห์ และ 

มีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ขึ้น 

  ในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือ 

ด้านการประกอบอาชพีของเกษตรกร ครอบคลมุทัง้อ�าเภอภสูงิห์ จ�านวน ๗ ต�าบล ๘๖ หมูบ้่าน 

ซึ่งมีขอบเขตของพื้นที่ดังนี้

พัฒนาบริหาร บริการเป็นหนึ่ง
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แผนที่แสดงจุดที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และขอบเขตพื้นที่เป้าหมายหลักของโครงการ



ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ
ใต้ร่มพระบารมี 24

  ทิศเหนือ ติดกับ อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  ทิศตะวันออก ติดกับ อ�าเภอขุขันธ์และอ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  ทิศใต้  ติดกับ ประเทศกัมพูชา

  ทิศตะวันตก  ติดกับ อ�าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

 

  ส�าหรับพื้นที่เป้าหมายรองของโครงการคือพื้นที่ใกล้เคียง

ในบริเวณแนวชายแดน หมู่บ้านในโครงการศิลปาชีพในเขตอ�าเภอ 

ภูสิงห์และอ�าเภอห้วยทับทัน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริที่อยู ่ใกล้เคียง และพื้นที่อ�าเภออื่นๆ ของจังหวัด

ศรีสะเกษ อาทิ อ�าเภอขุขันธ์ อ�าเภอขุนหาญ เป็นต้น และจะขยาย

เขตพืน้ทีใ่นการขยายผลไปยงัจงัหวดัทีอ่ยูใ่กล้เคยีงเมือ่มคีวามพร้อม

ในอนาคต
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จุดมุ่งหมำย และลักษณะกำรด�ำเนินงำน
   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ สอดคล้องกับแนว 

พระราชด�ารขิองสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ คอืการให้ความช่วยเหลอืในด้านการ

ประกอบอาชพีเกษตรกรรมของราษฎรในพืน้ทีอ่�าเภอภูสงิห์ และพ้ืนทีใ่กล้เคยีง ในลกัษณะของ

ศูนย์ให้บริการด้านการเกษตรสาขาต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ที่มีหน่วยงาน

ด้านต่างๆ มาท�างานร่วมกัน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงสาธิต และการ

ฝึกอบรม เพ่ือให้เกษตรกรน�าไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพของตนเอง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ 

การด�าเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่ได้ 

ด�าเนนิการอยูใ่นภมูภิาคต่างๆ ทัง้ ๖ แห่ง โดยมคีวามแตกต่างกนัทีส่�าคญัคอื ศนูย์พฒันาการ

เกษตรภูสิงห์ฯ แห่งนี้ไม่มีกิจกรรมด้านศึกษาวิจัย แต่เน้นการคัดเลือกความรู้ที่เหมาะสม 

กับสภาพพ้ืนท่ีและตรงตามความต้องการของเกษตรกร ไปขยายผลไปสู่แปลงเพาะปลูก 

โดยตรง ซึ่งสามารถสรุปแนวทางและลักษณะการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตร 

ภูสิงห์ฯ ได้ดังนี้

  ๑) เป็นสถานท่ีท่ีน�าผลการศกึษา ค้นคว้า ทดลองและวจิยัของโครงการศนูย์ศกึษาการ

พฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิหรอืของหน่วยงานต่างๆ ทีป่ระสบผลส�าเร็จแล้วและมีความ

เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น มาขยายผลสู่ประชาชน 

  ๒) เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติ และเกษตรกร โดย

เป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดประสบการณ์และ

แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพระหว่างคน ๓ กลุ่ม คือ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ 

และเกษตรกร

  ๓) เป็นสถานที่ให้ความรู ้ด้านการพัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขา ในลักษณะ 

สหวิทยาการ
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  ๔) เป็นสถานที่เพื่อการประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการบูรณาการ 

แผนงานและทรัพยากร เพื่อด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่ของประชาชน

  ๕) เป็นสถานท่ีให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โดยจัดแสดงหรือ

สาธิตต้นแบบหรือตัวอย่างความส�าเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ในลักษณะของ 

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ให้ประชาชนได้มาเรียนรู้ดูงาน และให้บริการครบวงจร 

ทั้งในด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ และด้านอื่นๆ

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
   ศนูย์พฒันาการเกษตรภูสงิห์ฯ มกีารจดัแบ่งการด�าเนนิงาน 

ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

   ๑. ด้านอ�านวยการ 
   ด�าเนินการจัดเตรียมความพร้อมในด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ ๕๔๐ ไร่ จัดหาโครงสร้างพื้นฐานท้ังอาคาร

ส�านกังาน อาคารฝึกอบรม บ้านพกั และถนน รวมทัง้พฒันาระบบ

สาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร 
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แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตการปลูกมะนาวนอกฤดู

และระบบสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุการปฏบิติังานและเป็นศนูย์กลางประสานงาน นอกจากนี้

ยงัดแูลงานเกีย่วกบัการบรหิาร เช่น การจดัท�าแผนงานและงบประมาณประจ�าปี การจดัประชมุ

และงานด้านธุรการทั่วไป เป็นต้น โดยมีกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ๒. ด้านวิชาการ 

   เป็นการด�าเนินงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆ การ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชพี ในลกัษณะแปลงสาธติต้นแบบภายในพืน้ที่

ศูนย์ ๕๔๐ ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ
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จุดเรียนรู้และสาธิตด้านปศุสัตว์ จุดเรียนรู้และสาธิตด้านประมง

จุดเรียนรู้เกษตรด้านพืชสวน จุดเรียนรู้และสาธิตด้านพัฒนาที่ดิน

  ๓. ด้านการขยายผล 
   งานด้านการขยายผลไปสู่เกษตรกรนับเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานสนอง

พระราชด�าริของศูนย์แห่งนี้ โดยเป็นการน�าเอาองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 

และผ่านการศึกษาค้นคว้าโดยหน่วยงานต่างๆ แล้ว ไปขยายผลและถ่ายทอดสู่ประชาชนใน

พืน้ทีเ่ป้าหมายหลกัในเขตอ�าเภอภสูงิห์ทัง้ ๗ ต�าบล และพืน้ทีเ่ป้าหมายรองในบรเิวณใกล้เคยีง  

นอกจากนี้ ยังให้บริการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับผู้สนใจทั้งภายในที่ต้ังศูนย์และภายนอก

ศูนย์อีกด้วย
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หน่วยงำนร่วมด�ำเนินกำร 

   ศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์ฯ มเีจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัปฏบัิติงาน

ภายในศูนย์และออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ในลักษณะบูรณาการคล้ายคลึงกับศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๑๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย

  ๑. กรมวิชาการเกษตร (หน่วยประสานงานหลัก)

   ๒.  กรมส่งเสริมการเกษตร 

  ๓.  กรมชลประทาน

  ๔.  กรมพัฒนาที่ดิน

  ๕.  กรมป่าไม้

  ๖.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  ๗.  กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ๘.  กรมปศุสัตว์

  ๙.  กรมประมง

  ๑๐. กรมการข้าว

  ๑๑. กรมหม่อนไหม

  ๑๒. กรมทหารราบที่ ๑๖ กองทัพภาคที่ ๒

  ทั้งนี้ โดยมีจังหวัดศรีสะเกษ และส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็น

หน่วยงานสนบัสนุน ก�ากบัดแูล และประสานการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานต่างๆ 

ในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายและแนวทางที่วางไว้
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องค์กรบริหำรและขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน
  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแลและบริหารงาน 

ของคณะกรรมการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ซึ่งมีผู ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ซึ่งจะท�าหน้าที่ก�ากับดูแลภาพรวมการ

ด�าเนินงานในระดับพื้นท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และร่วมวาง

แนวทางขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ขึ้น
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คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)

	 -	นายกรัฐมนตรี	 ประธาน
	 -	เลขาธิการ	กปร.	 เลขานุการ

คณะกรรมการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 -	ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	 ประธาน
	 -	ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ	 เลขานุการ

คณะท�างานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 -	รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	 ประธาน
	 -	หัวหน้าส�านักงานจังหวัดศรีสะเกษ	 เลขานุการ

คณะเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจ�า
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 -	ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ	หัวหน้า
	 -	เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 คณะท�างาน

ส�านักงาน กปร.

หน่วยงานที่ร่วม
ด�าเนินการ

ผังแสดงสายการบังคับบัญชาและสายการประสานงาน ขององค์กรบริหารโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

สายการบังคับบัญชา สายการประสานงาน
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ทิศทำงในอนำคต
  จากการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ท�าให้ในปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ได้รับการยกฐานะให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนครซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญในการขยายผล 

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง ในระยะต่อไป โดยจะมีการน�าองค์ความรู้ที่ได้มีการศึกษาทดลองและ 

กลั่นกรองแล้ว มาถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และ

นบัเป็นโอกาสอนัดขีองเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิตงิานในการสร้างเครอืข่ายระหว่างกนั ซึง่จะช่วยเพิม่พนู

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในอนาคตอีกด้วย
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ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ของการด�าเนินงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมเป็น

คณะท�างานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ร ่วมกัน 

ปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการท้ังในด้านแผนงาน 

งบประมาณ และก�าลังคน เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายส�าคัญคือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ของเกษตรกร ซึ่งพอจะสรุปผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

๑. งำนพัฒนำด้ำนพืช
  ด�าเนินการจัดท�าแปลงต้นแบบการปลูกพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก ในพื้นที่ศูนย์ เพื่อ

ให้เกษตรกรได้ศกึษาเรยีนรูแ้ละน�าแบบอย่างไปปรับใช้ในพืน้ทีข่องตนเอง รวมทัง้ส่งเสรมิการ

ปลกูพชืทีพ่จิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ให้ผลผลติและผลตอบแทนสูงแก่

เกษตรกร และให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพทั้งในและนอกพื้นที่ศูนย์ เช่น 

  l เกษตรทฤษฎีใหม่ 

  l การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

  l การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์

  l ระบบการปลูกพืชแบบอินทรีย์

  l การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

  l การเกษตรแบบผสมผสาน

  l การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มพูนความรู้สู่ปวงชน
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เกษตรทฤษฎีใหม่

ระบบการปลูกพืชแบบอินทรีย์

การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
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การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

การปลูกพืชเศรษฐกิจ

การเกษตรแบบผสมผสาน
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การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๒. งำนพัฒนำด้ำนข้ำว
  ด�าเนินการให้ความรู ้และส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยเน้นให้เกษตรกร 

ลดการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอก รวมทั้งน�าเสนอด้านเกษตรกรรมทางเลือกหรือ

เกษตรกรรมอย่างย่ังยืนให้เกษตรกรน�าไปประยุกต์ใช้ในแปลงนา ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน 

โดยสรุปดังนี้

  ๑. จัดท�าแปลงต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ภายในพื้นท่ี

ศนูย์ฯ จ�านวน ๕ ไร่ เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูด้งูานและน�าผลผลติทีไ่ด้ไปสนบัสนนุให้แก่เกษตรกร

จ�านวนประมาณ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม/ปี 
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  ๒. อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้แก่กลุ่ม

เกษตรกรที่สนใจ โดยเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้ง

ให้บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และให้ค�าแนะน�าเรื่องช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร 

  ๓. ส่งเสริมการจัดท�าแปลงผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ในพื้นที่ของเกษตรรอบศูนย์

และเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ต�าบลโคกตาลและต�าบลตะเคียนราม อ�าเภอภูสิงห์ จ�านวน ๘๕ 

ครวัเรอืน โดยใช้น�า้จากระบบชลประทาน ได้ผลผลติทีผ่่านมาตรฐานคณุภาพปรมิาณไม่ต�า่กว่า 

๘๐% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

  ๔. ส่งเสริมการจัดท�าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ใน

พื้นท่ีของเกษตรกรอ�าเภอภูสิงห์ ๑๒๘ ราย จ�านวนรวม ๖๒๕ ไร่ ซึ่งเกษตรกรได้ผลผลิต 

เฉลี่ยประมาณ ๕๓๐ กิโลกรัม/ไร่ 
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๓. งำนพัฒนำด้ำนพัฒนำที่ดิน
  ดินในเขตอ�าเภอภูสิงห์ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 

เฉลีย่ ๖.๒๙ เหมาะแก่การปลกูพชืไร่ แต่ไม่สามารถเกบ็กกัน�า้ได้มากนกัเนือ่งจากพืน้ทีส่่วนใหญ่

เป็นที่ราบสูง และมีปัญหาการชะล้างของหน้าดินค่อนข้างมาก โดยที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์ฯ มีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

   ๑. งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า เพื่อระวังรักษาและป้องกันดินมิให้ถูก

ชะล้างและพัดพาไป ตลอดจนปรับปรุงบ�ารุงดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ และรักษาน�้าในดิน 

เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ ๙,๖๐๐ ไร่ โดยด�าเนินการปรับรูป 

แปลงนาของเกษตรกร ด้วยการลบคนันาเดมิซึง่มขีนาดเลก็และเป็นผนืนาแปลงเลก็แปลงน้อย 
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แล้วสร้างคนันาขึน้มาใหม่ให้มีขนาดกว้างและสูงกว่าเดมิ เพือ่ให้สามารถเกบ็กกัน�า้ทีไ่หล่บ่ามา

ไว้เป็นช่วงๆ และบนตัวคันนายังสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆ อีกด้วย

  ๒. งานปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพดินให้

สมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยคอก ซึ่งเป็น

วิธีการที่มีต้นทุนต�่าและเกษตรกรผลิตเองได้ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบ 

ตอซังพืชแทนการเผา เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุลงดิน และจัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนเอง 

ส่วนในพื้นที่ศูนย์ได้จัดท�าแปลงสาธิตการใช้พืชปุ๋ยสดจ�านวน ๕๐ ไร่ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของ

เกษตรกร 

  ๓. งานปรบัปรงุพืน้ท่ีดนิกรด จากผลวเิคราะห์สภาพดนิของเกษตรกรอ�าเภอภสูงิห์ 

พบว่าร้อยละ ๙๐ ดินมีความเป็นกรดในระดับที่เป็นปัญหา ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  

จึงได้ส่งเสริมการใช้วัสดุปูนทางการเกษตร (ปูนโดโลไมท์) เพื่อลดความรุนแรงของกรดใน

ดินให้แก่เกษตรกรท่ีส่งตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งให้ความรู้และส่งเสริมการลด 

ความเป็นกรดของดินด้วยวิธีอื่นด้วย เช่น การใช้อินทรียวัตถุเพิ่มธาตุอาหารในดิน การเลือก

ปลูกพืชทนกรด การปลูกพืชหมุนเวียน 



ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ
ใต้ร่มพระบารมี 42

  ๔. งานรณรงค์และส่งเสรมิการปลกูหญ้าแฝก เพือ่ลดความรนุแรงของการชะล้าง

พงัทลายของดิน โดยได้ด�าเนนิการรณรงค์และส่งเสริมการปลกูหญ้าแฝกเพือ่การในอนรัุกษ์ดนิ

และน�้าในพื้นที่ไปแล้ว จ�านวน ๑,๐๐๘,๐๐๐ กล้า 

  ๕. งานส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตร โดยจัดอบรม สาธิตวิธีการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 

รวมทัง้สนบัสนนุผลติภัณฑ์เทคโนโลยชีีวภาพให้กบัเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ครอบคลมุทกุ

หมูบ้่านในอ�าเภอภสูงิห์ จ�านวน ๘๖ หมูบ้่าน และด�าเนนิโครงการเกษตรอนิทรีย์ในโรงเรียนที่

มีความพร้อม
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๔. งำนพัฒนำด้ำนแหล่งน�้ำ
   ด�าเนินการจัดส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยต๊ึกชู ไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใน

พื้นท่ี ๕๔๐ ไร่ ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างและปรับปรุง

ระบบชลประทานต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าและประสิทธิภาพการส่งน�้าไปสนับสนุนพื้นท่ี 

เพาะปลูกของเกษตรกร ดังนี้

  ๑. ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยเล้า เมื่อปี ๒๕๔๖ ที่บ้านโพธิ์ทอง ต�าบลห้วยตามอญ  

อ�าเภอภูสิงห์ ความจุ ๒๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบคลองส่งน�้ายาว ๓.๗๗ กิโลเมตร 

สามารถส่งน�้าให้พื้นที่การเกษตรได้ประมาณ ๘๐๐ ไร่

  ๒. ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้คลองหนิแตก เมือ่ปี ๒๕๕๐ ทีบ้่านพนมชัย ต�าบลห้วยตามอญ 

อ�าเภอภสูงิห์ ความจ ุ๑๗๕,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร ส่งน�า้ให้พืน้ทีไ่ด้ประมาณ ๘๐๐ ไร่ และก่อสร้าง

อ่างเกบ็น�า้ห้วยไผ่ ทีบ้่านพนมชัย ความจุ ๘๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร พร้อมคลองส่งน�า้ยาว ๓.๗๔ 

กิโลเมตร ส่งน�้าให้พื้นที่ได้ราว ๓๐๐ ไร่

  ๓. ก่อสร้างระบบส่งน�้าฝายห้วยคต ปรับปรุงอ่างเก็บน�้าบ้านนกยูง พร้อมขุดลอก

ล�าห้วยตึ๊กชู ในเขตอ�าเภอขุขันธ์ และอ�าเภอภูสิงห์ มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จาก 

การด�าเนินงานรวมประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่
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  ๔. ก่อสร้างระบบคลองส่งน�า้ของอ่างเกบ็น�า้ห้วยตึก๊ช ูซึง่มีความจ ุ๒๖.๒ ล้านลกูบาศก์

เมตร เมื่อปี ๒๕๕๒ ความยาวรวม ๔๖.๘๘ กิโลเมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอ�าเภอ 

ภูสิงห์จ�านวน ๑๒,๕๐๐ ไร่ 

  ๕. จัดการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้า ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตร 

ภูสิงห์ฯ



ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ
ใต้ร่มพระบารมี45

๕. งำนพัฒนำด้ำนป่ำไม้และทรัพยำกรธรรมชำติ
  จุดมุ่งหมายส�าคัญของงานพัฒนาด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่ ๒ ประการ 

คือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วม

กับป่าได้โดยไม่ท�าลายป่า ซึ่งมีผลการด�าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

  ๑. งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

   ด�าเนนิการอนรุกัษ์และ

ฟื ้นฟูสภาพป่าในเขตพื้นที่ป่าไม้

ถาวรตามมตคิณะรฐัมนตรป่ีาฝ่ังซ้าย

ห้วยศาลา ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ เช่น 

การปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ 

อย่าง ปลูกป่าเปียก จดัท�าแนวกนัไฟ

และฝายชะลอความชุ่มชื้นรูปแบบ

ต่างๆ รวมทั้งด�าเนินการปลูกจิต

ส�านึกให้แก่เยาวชนและประชาชน

ในพื้นที่ให้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติ โดย

การจัดฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ป่า- 

รักษ์น�้า การฝึกอบรมการบริหาร

จัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

และมีการร่วมลาดตระเวนป่าร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ป่า นอกจากนี้ ยังได้เพาะช�ากล้าไม ้

ชนิดต่างๆ เพ่ือแจกจ่ายให้กับราษฎร และหน่วยงานในพ้ืนที่ที่สนใจน�าไปปลูกเป็นประจ�า 

ทุกปีอีกด้วย ซึ่งมีจ�านวนกล้าไม้ที่ได้สนับสนุนไปแล้วรวม ๘๕๐,๐๐๐ ต้น
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  ๒. งานด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่า โดยไม่ท�าลายป่า

   จัดท�าจุดสาธิตและจัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรให้ท�าการเกษตร 

ในระบบวนเกษตรตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งด�าเนินการศึกษาการ 

เพาะเลีย้งเหด็ป่า และการปลกูมนัป่า ซึง่สามารถน�าไปขยายผลสูเ่กษตรกรเพือ่สร้างรายได้เสรมิ 

และลดปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อหาของป่าในอนาคตได้

   นอกจากนี้ ยังจัดท�าแปลงสาธิตธนาคารอาหารชุมชน

ในเขตพื้นที่ให้บริการจ�านวน ๓๐ แห่ง รวม ๖๖๕ ไร่ สาธิตและ 

ส่งเสริมการปลูกหวายเพ่ือเป็นแหล่งอาหารและจ�าหน่ายเป็นราย

ได้เสริม จ�านวน ๔๘๗ ราย และด�าเนินการปลูกไผ่เสริมตามแนว 

เขตป่ากับทีด่นิท�ากนิของราษฎรเป็นพืน้ทีก่นัชน เพือ่ช่วยลดปัญหา

ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ รวมความยาว

ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร
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๖. งำนพัฒนำด้ำนประมง
  ด�าเนินการสาธิตและให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น�้า ผลิตพันธุ์สัตว์น�้า

เพื่อส่งเสริมให้แก่เกษตรกรและปล่อยลงในแหล่งน�้า จ�านวนปีละประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว  

โดยในช่วงท่ีผ่านมาได้ผลติพนัธุส์ตัว์น�า้ แจกจ่ายไปแล้วรวม ๔๖,๖๘๐,๐๐๐ ตวั ส่งเสรมิพฒันา

อาชพีการเพาะเลีย้งสัตว์น�า้ให้แก่เกษตรกร สนบัสนนุกจิกรรมประมงโรงเรียน และจดัฝึกอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์สัตว์น�้าให้กับเกษตรกรที่สนใจ
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๗. งำนพัฒนำด้ำนปศุสัตว์
  จัดท�าจุดสาธิตด้านการปศุสัตว์และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ศูนย์

ส�าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ให้ค�าแนะน�าทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การ

ป้องกนัโรค และการขยายพันธ์ุสตัว์ จดัฝึกอบรมหลกัสตูรอาชพีด้านการเลีย้งสตัว์ เช่น ไก่ลกูผสม

พื้นเมือง สุกร โคเนื้อภูพาน พร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตพื้นฐานและพันธุ์สัตว์ให้

แก่เกษตรกร
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๘. งำนพัฒนำด้ำนกำรสหกรณ์
  เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ให้ค�าแนะน�าและส่งเสริม

เกี่ยวกับการด�าเนินงาน การบริหารจัดการ การด�าเนินธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

ค�าสัง่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้สหกรณ์ประเภทต่างๆ ในพืน้ทีม่คีวามเขม็แขง็ และสร้างประโยชน์สงูสดุ

ให้แก่สมาชิก
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๙. งำนพัฒนำด้ำนศิลปำชีพและหม่อนไหม
  ด�าเนินการจัดท�าแปลงเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และส่งเสริมพันธุ์หม่อนไหม

คุณภาพดีและวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นให้แก่เกษตรกรรวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐ คน และมีการติดตาม

การด�าเนินงานของสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ๓๕๒ รายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มปลูก

หม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าที่มีอยู่ ๒๙๑ ราย กลุ่มใหญ่อยู่ที่บ้านวนาสวรรค์ ต�าบลไพรพัฒนา, 

บ้านคลองค�าโคกแต้ ต�าบลโคกตาล, และบ้านนกยูง ต�าบลห้วยตึ๊กชู อ�าเภอภูสิงห์  
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    นอกจากนี้ ยังได้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของสมาชิกให้สามารถ

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีและมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การฝึกอบรมย้อมสีไหมด้วย 

สีธรรมชาติและสีเคมี รวมทั้งด�าเนินการขยายผลไปสู่โรงเรียน ด้วยการจัดท�าแปลงปลูก 

ต้นหม่อน อบรมการท�าดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมให้กับนักเรียน และพัฒนาแผนการเรียน

การสอนเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ต�าบลละลม และ

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ต�าบลห้วยตามอญ อ�าเภอภูสิงห์ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
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  คณะท�างานศูนย ์พัฒนาการเกษตร 

ภูสิงห์ฯ ได้ติดตามประเมินผลงานด้านการขยาย

ผลสู่เกษตรกรในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผล

การด�าเนินงานท่ีโดดเด่นเป็นรูปธรรมในหลาย

ด้าน จึงได้รวบรวมองค์ความรู ้เหล่านั้นเข้าไว้ 

ด้วยกัน ในลักษณะของรายการแนะน�าอาชีพ 

หรือ “เมนูเด็ด” ในเบื้องต้นจ�านวนมีจ�านวน ๑๕ 

รายการ เพ่ือให้เกษตรกรเลือกน�าไปศึกษาเรียน

รู้ในขั้นต้น และทดลองปฏิบัติในแปลงเพาะปลูก

ของตนเอง หากเกษตรกรต้องการศึกษาให้ลึกซึ้ง

มากขึ้นหรือต้องการต่อยอด ก็สามารถเข้ามาดู

ตัวอย่างและเรียนรู้เพิ่มเติมจากทางศูนย์ได้

รอยยิ้มชุมชน-¥นต้นแบบ
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รายชื่อหลักสูตรอาชีพแนะน�า ๑๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ
  ๑. การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕  

  ๒. การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์  

  ๓. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  

  ๔. การปลูกยางพารา  

  ๕. เกษตรทฤษฎีใหม่  

  ๖. ระบบวนเกษตร  

  ๗. การเลี้ยงปลานิลในกระชัง  

  ๘. การเลี้ยงกบ  

  ๙. การปลูกอ้อยคั้นน�้าสุพรรณบุรี ๕๐  

  ๑๐. การเพาะเห็ดในไม้วงศ์ยาง  

  ๑๑. การปลูกหวายเพื่อใช้ประโยชน์จากหน่อ  

  ๑๒. การผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ  

  ๑๓. การผลิตชาเขียวใบหม่อน  

  ๑๔. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

  ๑๕. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระดับครัวเรือน  

  นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ยังได้ด�าเนินการเฟ้นหา “เกษตรกร

ต้นแบบ” ที่ผลงานดีเด่นด้านอาชีพสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เป็นตัว

แบบความส�าเร็จด้านอาชีพ (role model) ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรายอื่นได้  

รวมทัง้เป็นจดุเรยีนรูด้งูานและแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านอาชีพระหว่างเกษตรกรด้วยกนัเอง 

ซึ่งจะส่งผลให้งานด้านขยายผลและการสร้างเครือข่ายงานพัฒนาของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น
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เกี่ยวกับเกษตรกร

  นางชญากาญจน์  รืน่รมย์ อาย ุ๔๗ ปี เกษตรกร 

บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ ต�าบลละลม อ�าเภอภูสิงห์ เดิมประกอบ 

อาชีพหลักโดยการรับเย็บผ้าโหล ก่อนจะหันมาเลี้ยง

สุกร เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงโค ควบคู่ไปกับการท�านา แต่

ก็ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร จึงได้หันไปท�าการ

ท�าเกษตรแบบผสมผสาน โดยเข ้ารับการฝึกอบรม 

ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ศูนย์พัฒนาการ

เกษตรกรต้นแบบด้ำนกำรเพำะเห็ด

นำงชญำกำญจน์  รื่นรมย์ 

เกษตรภูสิงห์ฯ และได้น�าเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพการเกษตรซ่ึงเน้นความหลากหลายของกิจกรรมในแปลงนามากขึ้น ทั้งท�านา ปลูก

ยางพารา ผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์

  ต่อมาในปี ๒๕๕๕ ได้เข้าฝึกอบรมอาชีพเพิ่มเติมในหลักสูตรการเพาะเห็ดใน 

ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เร็วแต่มีความละเอียดอ่อนสูง เมื่อมีความมั่นใจ 

ในทักษะของตนเอง ประกอบกับเห็นว่าในพื้นที่ยังไม่มีใครเพาะเห็ดขาย นางชญากาญจน์  

จึงได้ลงมือท�าฟาร์มเห็ดในพื้นที่ของตนเอง โดยได้รับแรงสนับสนุนและก�าลังใจจากคนใน

ครอบครัวเป็นอย่างดี
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  ด้วยความมุ่งม่ัน อดทนและขยันหมั่นเพียร ท�าให้ในปัจจุบันนางชญากาญจน์มี

ประสบการณ์ในการเพาะเห็ดมากขึ้น และได้ขยายโรงเห็ดเพิ่มเติม จนเป็นกิจกรรมที่สร้างราย

ได้หลักให้กับครอบครัว ควบคู่ไปกับการท�าเกษตรอย่างอื่น

ผลงานและความส�าเร็จ
   ในพืน้ทีเ่พาะปลกูของครอบครวันางชญากาญจน์ จ�านวน ๒๓ ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์

ด้านเกษตรกรรมออกเป็น ท�านาเพื่อผลิตข้าวไว้ส�าหรับบริโภคและขายเป็นรายได้ จ�านวน  

๑๓ ไร่ ปลูกยางพารา จ�านวน ๕ ไร่ ท�าเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ปลูกผักสวนครัว  

เลี้ยงสัตว์ จ�านวน ๒ ไร่ และท�าโรงเรือนเพาะเห็ด จ�านวน ๓ ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก 

ไม่ต�่ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ปี กิจกรรม รายได้เฉลี่ย/ปี 
(บาท)

๒๕๕๕-๒๕๕๗ เพาะเห็ด (รวมเปิดดอกและขายก้อน) ๑๗๐,๐๐๐

ท�านา ๘๐,๐๐๐

เลี้ยงสัตว์ ๑๕,๐๐๐

ปลูกผัก ๕,๐๐๐
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  ในปัจจุบัน นางชญากาญจน์ได้เปิดโรงเพาะเห็ดของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน

ส�าหรบัผู้สนใจ โดยพร้อมทีจ่ะให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าเกีย่วการเพาะเหด็ด้วยตนเอง และยงัได้

รับเชญิจากศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์ฯ ให้เป็นวทิยากรช่วยอบรมเพ่ือนเกษตรกรในหลกัสูตร

การเพาะเห็ดอีกด้วย
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เกี่ยวกับเกษตรกร

   นางสมพาน  ผวิละออง อาย ุ๔๙ ปี เกษตรกรบ้าน

อาวอยใต้ หมูท่ี ่๒๐ ต�าบลโสน อ�าเภอขขุนัธ์ มอีาชีพดัง้เดมิ

คือการท�านาผลิตข้าวไว้เพื่อบริโภคเพียงอย่างเดียวและ

ปลูกพืชผักเล็กๆ น้อยๆ เนื่องจากพื้นที่ท�ากินตั้งอยู่ห่าง

ไกลจากแหล่งน�้าจึงท�าให้ไม่มีน�้าเพียงพอในการท�าการ

เกษตร ต่อมาได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานและรับการฝึก

อบรมหลกัสตูรเกษตรทฤษฎใีหม่ทีศู่นย์พฒันาการเกษตร 

เกษตรกรต้นแบบด้ำนเกษตรทฤษฎีใหม่

นำงสมพำน  ผิวละออง
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ภูสิงห์ฯ และได้รับปัจจัยการสนับสนุนการผลิตบางส่วน เช่น พันธุ์ไม้ผล พันธุ์ผัก และ

พันธุ์ปลา จึงได้น�าความรู้มาทดลองปฏิบัติในที่ดินของตนเอง ท�าให้ปัจจุบันได้ผลผลิตที่ดี 

และมีรายได้หมุนเวียนเลี้ยงครอบครัวตลอดทั้งปี ไม่ล�าบากเหมือนแต่ก่อน 

 

ผลงานและความส�าเร็จ

  นางสมพานมีพื้นที่ท�าการเกษตรทั้งหมด ๑๑ ไร่ จัดสรรการใช้ประโยชน์โดยขุดบ่อ  

เพื่อใช้เลี้ยงปลาและเก็บกักน�้าไว้ใช้เพาะปลูก ๔ บ่อ จ�านวน ๓ ไร่ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและ

พืชผักหลากหลายชนิด จ�านวน ๔ ไร่ ท�านา จ�านวน ๓ ไร่ โดยมีการปรับปรุงบ�ารุงดินอย่าง 

ต่อเนือ่งและใช้ปุย๋อนิทรย์ีบ�ารงุพชื ส่วนทีเ่หลอือกี ๑ ไร่ ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและโรงเรือนเลีย้งสัตว์ 
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  จากการน�าหลกัเกษตรทฤษฎใีหม่มาปรับใช้ในการประกอบ

อาชีพ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต ท�าให้ 

ปัจจบุันครอบครัวของนางสมพานมีชีวติความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นมากและ

เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งมีบทบาท

ในชุมชนและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย เช่น รางวัลปราชญ์

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจ�าปี ๒๕๕๗ จากผู้ว่าราชการจังหวัด

ศรีสะเกษ รางวัลสตรีดีเด่นของต�าบลโสน เกียรติบัตรคนเก่งของ 

ธกส. รางวัลผู้น�าอาชีพก้าวหน้าดีเด่นระดับอ�าเภอ เป็นต้น

รายได้ก่อนท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ รายได้หลังท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

- ปลูกข้าว ๒๐,๙๐๐ บาท/ปี - ท�านา  ๒๕,๙๐๐ บาท/ปี

- ปลูกผักสวนครัว  ๑๖,๒๔๐ บาท/ปี

- เลี้ยงสัตว์(หมู วัว เป็ดเทศ)  ๔๕,๘๕๐ บาท/ปี

- ปลูกไม้ผล  ๓๕,๙๕๗ บาท/ปี

- เลี้ยงปลานิล  ๒๒,๗๙๕ บาท/ปี

- หมาก  ๓๘,๖๕๐ บาท/ปี

- เลี้ยงปลาทั่วไป ๕,๖๐๐ บาท/ปี

- กล้วยน�้าหว้า, กล้วยหอมทอง ๑๕,๔๕๐ บาท/ปี

รวม ๒๐๖,๔๔๒ บาท/ปีรวม ๒๐,๙๐๐ บาท/ปี
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เกี่ยวกับเกษตรกร
    นายบรรลุ  เดชสองช้ัน อายุ ๖๗ ปี 

เกษตรกรบ้านตะแบงใต้ หมู่ที่ ๙ ต�าบลห้วย 

ตึก๊ช ูอ�าเภอภูสิงห์ มีพืน้ฐานเป็นลกูชาวนาท่ีมีโอกาส

ได้รบัราชการในกรมวิชาการเกษตร และปฏบิติังาน

ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในยุคแรกๆ 

จนกระท่ังได้ขอเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด 

เพื่อออกมาท�าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ 

๒๓ ไร่ โดยใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลัก 

ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีหลัก

เกษตรกรต้นแบบด้ำนเกษตรทฤษฎีใหม่

นำยบรรลุ  เดชสองชั้น

คดิว่าวิถกีารท�าเกษตรแบบนีเ้ป็นแนวทางท่ีเกษตรกรทัว่ไปยดึถอืปฏบิตัมิาเป็นเวลาช้านานแล้ว 

เพียงแต่คนส่วนใหญ่ยังความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับระบบการจัดการ เมื่อเห็นว่าตนเองมีความรู้

และเคยให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพให้กับเกษตรกรมาแล้วมากมาย จึงอยากทีจ่ะใช้ชวีติหลงัเกษยีน

ลงมือปฏิบัติให้เกษตรกรในท้องถิ่นได้เห็นถึงข้อดีของเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 
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ผลงานและความส�าเร็จ

  ในพืน้ท่ีท�าการเกษตรของนายบรรล ุ๒๓ ไร่ ได้มกีาร

จัดระบบบริหารจัดการที่ดินเป็นสัดส่วนตามแนวทางเกษตร

ทฤษฎีใหม่ โดยใช้ท�านา ๕ ไร่ เพื่อผลิตข้าวไว้บริโภค หากมี

เหลือก็เก็บไว้จ�าหน่าย ปลูกยางพารา ๗ ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา

และเป็นแหล่งเก็บกักน�้า ๓ ไร่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ๗ ไร่ 

และใช้เป็นที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ ซึ่งกิจกรรมการเกษตรที่กล่าวมา

ได้สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเฉลี่ยประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

ต่อปี ส่วนใหญ่มาจากการขายผลผลิตไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย มะนาว ประมาณ ๗๙,๐๐๐ 

บาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว
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เกี่ยวกับเกษตรกร

   กลุม่ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวต�าบลโคกตาล 

อ�าเภอภูสิงห์ เริ่มตั้งกลุ ่มด�าเนินการเมื่อ 

ปี ๒๕๕๔ โดยเป็นการรวมตัวกนัของเกษตรกร

รายย่อยในต�าบลโคกตาล เพื่อร่วมกันผลิต

เมล็ดพันธุ ์ข ้าวจ�าหน่ายซึ่งได้ผลตอบแทน 

ดีกว่าตลาดข้าวทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุน

ด้านองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น และ

บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ์ จาก 

หน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะท�างานศูนย์พัฒนา 

เกษตรกรต้นแบบด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวต�ำบลโคกตำล

การเกษตรภูสิงห์ฯ ปัจจุบันทางกลุ ่มมีสมาชิกจ�านวน ๓๓ คน มีแปลงนาส�าหรับผลิต 

เมล็ดพันธุ์รวม ๒๐๐ ไร่

ผลงานและความส�าเร็จ

   กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต�าบลโคกตาล มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือดูแลเรื่อง

การบริหารจัดการ การตลาด และก�ากับดูแลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกในกลุ่มทุกคน

อย่างใกล้ชดิเพือ่ให้ได้คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่รมการข้าวก�าหนด รวมทัง้ประสานงาน
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ปี จ�านวน
สมาชิก

พื้นที่ผลิต 
(ไร่)

ผลผลิตที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน (ตัน)

ราคาที่จ�าหน่ายได้ 
(บาท/กิโลกรัม)

มูลค่ารวม 
(บาท)

๒๕๕๕ ๓๒ ๒๐๐ ๗๑ ๒๕ ๑,๗๗๕,๐๐๐

๒๕๕๖ ๓๓ ๒๐๐ ๘๕ ๒๕ ๒,๑๒๕,๐๐๐

กบัทางราชการเกีย่วกบัการตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธุข้์าว ซึง่การรวมกลุม่กนัผลติเมลด็พนัธุ์

ข้าวได้ท�าให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง เพราะเป็นการปลูก

ข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี และการควบคุมคุณภาพผลผลิตเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ไม่สามารถจ้าง

แรงงานทั่วไปมาท�าได้ จึงช่วยลดต้นทุนค่าจ้างลง

ตารางสรุปผลการด�าเนินงานของเกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต�าบลโคกตาล ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
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เกี่ยวกับเกษตรกร

  นายทองใส  สมศิริ อายุ ๕๗ ปี 

เกษตรกรบ้านตะแบงใต้ หมูท่ี ่๙ ต�าบลห้วยต๊ึกชู 

อ�าเภอภูสิงห์ ผู้ซึ่งเปลี่ยนอาชีพหลักจากการ 

ท�าไร่ ท�านา และรบัจ้าง มาเพาะเลีย้งพนัธุป์ลา

จ�าหน่ายจนประสบความส�าเรจ็ มกีจิการขนาด

เล็กที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคง

  นายทองใสได้เข้าฝึกอบรมความรู ้

และทักษะด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น�้าจากงาน

พัฒนาด้านประมงของศูนย์พัฒนาการเกษตร 

เกษตรกรต้นแบบด้ำนประมง

นำยทองใส  สมศิริ

ภูสิงห์ฯ เมื่อปี ๒๕๔๐ จนกระท่ังเกิดความม่ันใจและเห็นลู่ทางในการประกอบอาชีพ จึงได้

ทดลองเล้ียงปลาดุกและปลานิลในพื้นที่ของตนเอง เมื่อพบว่าการเลี้ยงปลาได้ผลตอบแทน

ดีกว่าอาชีพรับจ้างและท�าไร่ท�านา จึงหันมาเพาะเล้ียงปลาอย่างจริงจังและได้ขยายพื้นที ่

ด�าเนินการเรื่อยมา จนกระทั่งในปัจจุบันมีกิจการเล็กๆ ของตนเองชื่อ “สมศิริฟาร์มปลา”  

มีบ่อปลาและสัตว์น�้าต่างๆ จ�านวน ๑๕ บ่อ ในพื้นที่ ๕ ไร่ โดยเน้นการเพาะพันธุ์ลูกปลา

จ�าหน่าย สร้างอาชีพและรายได้ดูแลครอบครัวอย่างมั่นคง 
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ผลงานและความส�าเร็จ

  นายทองใสมีรายได้จากการเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น�้าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๑๕๐,๐๐๐ – 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและสภาพแวดล้อม 

กิจกรรม ต้นทุน (บาท) รายได้ (บาท)

- ปรับปรุงพื้นที่บ่อและท�าบ่อเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ -

- เพาะขยายพันธุ์ปลานิล ๘,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

- เพาะขยายพันธุ์ปลาดุก ๑๒,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

- เพาะขยายพันธุ์กบนา ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

- เพาะพันธุ์สัตว์น�้าอื่นๆ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

รวม ๗๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐

ก�าไรสุทธิ ๑๗๐,๐๐๐

ตารางแสดงรายได้ในการเพาะพันธุ์สัตว์น�้าของนายทองใส ในปีการผลิต ๒๕๕๖ 
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  ส�าหรับพื้นที่เพาะปลูกส่วนที่เหลือ 

อีก ๑๓ ไร่ ได้แบ่งไว้ส�าหรับท�านาจ�านวน  

๕ ไร่ ปลูกไม้ผลประมาณ ๖ ไร่ สร้างทีอ่ยูอ่าศยั

และเลีย้งสตัว์ ๑ ไร่  ซึง่ช่วยสร้างรายได้อกีส่วน

หนึ่งนอกจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

   จากความส�าเร็จด ้านอาชีพท�าให้

นายทองใสได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอด

ประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาให้ 

แก่ผู ้เข้าฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาการเกษตร 

ภูสิงห์ฯ และได้เปิดพื้นที่ฟาร์มของตนเองให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรที่สนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าด้วย
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เกี่ยวกับเกษตรกร
  นายเกษมศิลป์  เสนาจ อายุ ๓๕ ปี เกษตรกร

บ้านตะแบงใต้ หมู่ที่ ๙ ต�าบลห้วยตึ๊กชู อ�าเภอภูสิงห์  

เดินทางกลับมาท�าการเกษตรที่บ้านเกิด หลังจากลาออก

จากบริษัทในกรุงเทพฯ ที่ท�างานมานานถึง ๑๐ ปี เพราะ

รู้สึกเบ่ือหน่ายกับการแก่งแย่งชิงดีกันและเหตุการณ์ 

ความวุ่นวายทางการเมือง

  ในการท�าเกษตรระยะแรกเป็นการปลูกมะม่วง 

เกษตรกรต้นแบบด้ำนปศุสัตว์

นำยเกษมศิลป์  เสนำจ

แต่ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร เลยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งส�าหรับเลี้ยงโคเพื่อผลิตลูกโคจ�าหน่าย โดย

ได้รบัความรูแ้ละสนบัสนนุปัจจยัการผลติบางส่วนจากทางศนูย์พฒันาการเกษตรภูสงิห์ฯ ต่อมา
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เมื่อพบว่าในคอกสัตว์มีมูลโคพอกพูนสะสมเป็นจ�านวนมาก จึง

เกิดความคิดที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยการน�าเอามูลสัตว์มาท�า

เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจ�าหน่าย โดยติดต่อขอรับการสนับสนุน

จากทางราชการ และใช้มูลโคเป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกเพื่อช่วย

ลดต้นทุนการผลิต 

  นอกจากนี้ในแปลงเพาะปลูกยังมีการท�าเกษตรผสม

ผสานอีกหลายอย่าง ท�าให้ในปัจจุบันมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

อย่างเพียงพอและรูส้กึมคีวามสขุกับชวีติมากกว่าตอนท�างานอยู่

ในเมือง
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ผลงานและความส�าเร็จ
   นายเกษมศิลป์ มีพื้นที่ท�ากินจ�านวน ๔๐ ไร่ มีการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์ คือ ท�านา 

๗ ไร่ ท�าปศุสัตว์และสวนป่า ๖ ไร่ ขุดบ่อน�้า ๑ ไร่ ปลูกไม้ผลและพืชสวน ๒๕ ไร่ และที่อยู่

อาศัย ๑ ไร่ โดยมีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก

กิจกรรมด้านปศุสัตว์เฉลี่ยประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม รายได้/ปี

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

๑. เลี้ยงสัตว์ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

๒. ผลิตปุ๋ยอัดเม็ด/ปุ๋ยคอก ๖๒,๕๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๓. ปลกูไม้ผล (มะม่วงพนัธุเ์ขยีวเสวย) ๑๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๓,๐๐๐

๔. ปลูกพืชสวนและพืชไร่ ๑๓๑,๕๐๐ ๑๔๒,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

๕. ท�านา ๗๖,๐๐๐ ๗๗,๖๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

รวมรายได้ ๔๓๐,๐๐๐ ๕๕๑,๖๐๐ ๕๕๘,๐๐๐
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เกี่ยวกับเกษตรกร

    นายสังคม  น้อยสงวน อายุ ๔๙ ปี เกษตรกรบ้านอาวอยเหนือ 

ต�าบลโสน อ�าเภอขุขันธ์ แต่เดิมใช้พื้นที่ท�ากินที่มีอยู่ ๑๗ ไร่ ท�านาและ 

ปลกูพชืไร่ คอื ปอ และมันส�าปะหลัง ในลักษณะพชืเชงิเดีย่ว แต่กไ็ด้ตอบแทนต�า่ 

เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างเป็นทรายและมีความเป็นกรด

สูง ประกอบกับขาดแคลนน�้าท�าการเกษตร ต่อมาได้คิดหาทางที่จะแก้ไข

ปัญหาเรื่องสภาพดิน โดยได้รับค�าแนะน�าด้านวิธีคิดและวิธีการปรับปรุง

สภาพดินจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงร่วมเป็นคณะท�างานของ 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ รวมทั้งน�าเอาหลักคิดเรื่องการจัดการท่ีดิน 

เกษตรกรต้นแบบด้ำนพัฒนำที่ดิน

นำยสังคม  น้อยสงวน 

ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ท�าให้ในปัจจุบันได้หันมาท�าการ

เกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการปรับปรุงบ�ารุงดินอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนจากการท�า

เกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ 

 

ผลงานและความส�าเร็จ

  นายสังคมได้วางแผนการพัฒนาที่ดิน โดยเริ่มจากการวางแผนใช้ที่ดินอย่างมีเหตุผล 

ปรับพ้ืนท่ีให้เรียบเสมอกันเพื่อให้ง่ายต่อการเพาะปลูก ท�าคูคันดินเพื่อป้องกันน�้าท่วม  
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ขุดสระน�้าเพื่อเก็บน�้าไว้ใช้ให้เพียงพอในทุกฤดูกาล และ

มีการวางแผนการเพาะปลูกพืชเพื่อให้มีผลผลิตต่อเนื่อง  

โดยยึดหลักการ “กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน” 

และด�าเนินชีวิตตามทางสายกลาง ไม่ท�าอะไรเกินตัว 

  ในส่วนของการปรับปรุงบ�ารุงดิน ได้ปลูกหญ้า

แฝกเพือ่ป้องกนัการชะล้างหน้าดนิและช่วยรักษาความชุ่ม

ชื้นไว้ในดิน ทั้งตามขอบสระน�้า ทางล�าเลียง คันคู ขอบ

ที่ดิน แนวแปลงผัก รอบโคนไม้ผล และใช้ใบแฝกท�าปุ๋ย

หมัก ส่วนการบ�ารงุพืชผลจะใช้พืชปุ๋ยสดและปุย๋อนิทรย์ี งด

เว้นการใช้สารเคมกีารเกษตรทกุชนดิ ซึง่ส่งผลให้สภาพดนิทีเ่คยแห้งแล้งกลายเป็นดนิสมบรูณ์

และมีความชุ่มชื้นมากขึ้น การเพาะปลูกได้ผลผลิตดี ครอบครัวมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัยและ

มีความสุขตามอัตภาพ 

   นายสังคม มีเนื้อที่ท�าการเกษตรทั้งหมด ๑๗ ไร่ แบ่งท�านาเพ่ือผลิตข้าวไว้ส�าหรับ

บริโภคและขายเป็นรายได้ จ�านวน ๕ ไร่ ปลูกหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา ๓ จ�านวน ๑ ไร่ ท�าสวน

ท�าไร่ เช่น แตงกวา หน่อไม้ฝรั่ง ดอกสลิด และสมุนไพร จ�านวน ๗ ไร่ สร้างโรงเรือน จ�านวน 

๑ ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นบ่อเลี้ยงปลาและกักเก็บน�้าเพื่อใช้ในการเกษตร จ�านวน ๒ บ่อ 
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  นอกจากนี้แล ้ว นายสังคมยังได้อุทิศตัวเพื่อ

ส่วนรวมโดยเป็นหมอดินอาสา และประธาน อสม.

ประจ�าหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ด้านพัฒนาท่ีดินประจ�าอยู่ท่ีบ้านของตนเอง

ซึง่เป็นศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ จากผลงาน

ที่โดดเด่นดังกล่าวท�าให้นายสังคมได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

มากมาย เช่น รางวัลรองชนะเลิศการประกวดการปลูก 

หญ้าแฝก ระดบักรมฯ ปี ๒๕๕๓ รางวัลชนะเลศิการประกวด

การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 

รายได้เฉลี่ยก่อนปรับปรุงดินและเปลี่ยนวิถีเพาะปลูก

ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๕

รายได้เฉลี่ยหลังปรับปรุงดินและเปลี่ยนวิถีเพาะปลูก

ปี ๒๕๔๕-ปัจจุบัน

๑. ปลูกข้าว                                    ๕,๐๐๐ ๑. ปลูกข้าว                                  ๔๐,๐๐๐

๒. ปลูกปอ                                     ๒,๐๐๐ ๒. ปลูกผักต่างๆ                             ๗๐,๐๐๐

๓. ปลูกมันส�าปะหลัง                          ๓,๐๐๐ ๓. ปลูกหญ้าแฝก (ขายต้นกล้า)             ๓๐,๐๐๐

๔. เลี้ยงสัตว์                                 ๕๐,๐๐๐

                         รวม            ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี                      รวม              ๑๙๐,๐๐๐ บาท/ปี

พระราชด�าริ ครั้งที่ ๗ ประจ�าปี ๒๕๕๕  รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 

ดีเด่น จากเครือข่ายบริการสุขภาพ พบส.โซน ๓ เป็นต้น
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เกี่ยวกับเกษตรกร

  นายสมพวง  รัตพันธ์ อายุ ๖๒ ปี เกษตรกรบ้านโคกตาลกลาง 

หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลโคกตาล อ�าเภอภูสิงห์ เดิมมีอาชีพหลักคือการท�านาข้าว

โดยใช้สารเคมี แต่เมื่อมีการตรวจสุขภาพก็พบว่ามีสารเคมีตกค้างในเลือด

อยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย จึงลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร และหันมา

ท�าเกษตรแบบไร่นาสวนผสม รวมทั้งพยายามเน้นท�าเกษตรระบบอินทรีย์ 

และได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ 

โดยยึดหลักการ “ปลูกกินเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้”

เกษตรกรต้นแบบด้ำนกำรปลูกหวำย

นำยสมพวง  รัตพันธ์

ผลงานและความส�าเร็จ

  นายสมพวงท�าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ท�า

นาจ�านวน ๒.๕ ไร่ โดยปลูกข้าวปีละ ๒ ครั้ง ส�าหรับบริโภคและจ�าหน่าย พื้นที่ท�าสวน ๔.๕ ไร่ 

ซึ่งมีพืชปลูกหลากหลายชนิดทั้ง ปาล์มน�้ามัน หวายตัดหน่อ และไม้ผลนานาชนิด ขุดสระน�้า

พื้นที่ ๑.๕ ไร่ และใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ๑.๕ ไร่ อีกทั้งยังเลี้ยงโค และปลูกต้นไม้แซมในพื้นที่

ท�ากินเพื่อสร้างร่มเงาและรักษาความชุ่มชื้น เช่น ยางนา ตะเคียน ประดู่ พะยูง จันทน์ผา 
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 - ท�านา มีรายได้ประมาณปีละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

 - ขายหวาย มีรายได้ประมาณปีละ ๔๘,๐๐๐ บาท (เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท)

 - ขายโค มีรายได้ประมาณปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 - ขายมันส�าปะหลัง มีรายได้ประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท

 - รายได้อื่นๆ ประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 รวมรายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๒๘,๐๐๐ บาท

  นายสมพวงมีรายได้รวมเฉลี่ยปีละ ๓๒๘,๐๐๐ บาท โดยส่วนใหญ่มาจากการท�านา 

และมีรายได้ต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละประมาณ ๔,๐๐๐ บาท จากการปลูกหวายตัดหน่อขาย ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของงานขยายผลด้านอนุรักษ์ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่ส่งเสริมให ้

เกษตรกรปลูกหวายในที่ท�ากินเพื่อลดปัญหาเข้าไปตัดหวายในป่าธรรมชาติ
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  ด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพจนประสบผลส�าเร็จ นายสมพวงจึงได้ 

รับรางวัลต้นแบบคนพอเพียงวิถีประชาธิปไตย จากรัฐสภา เมื่อปี ๒๕๕๖ และได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ�าเภอ และศูนย์เรียนรู ้

ด้านการปลูกหวายของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ
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เกี่ยวกับเกษตรกร
  นายค�า  กล�่าเกลี้ยง อายุ ๗๑ ปี 

เกษตรกรบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต�าบล

ห้วยตึ๊กชู อ�าเภอภูสิงห์ ได้เข ้ารับการฝึก

อบรมในหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (การปลูกไม้ผลแบบ 

ผสมผสาน) จากศูนย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์ฯ 

ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของการประกอบอาชพีเกษตร

แบบผสมผสาน โดยเน้นการปลูกไม้ผล

เกษตรกรต้นแบบด้ำนไม้ผล

นำยค�ำ กล�่ำเกลี้ยง
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ผลงานและความส�าเร็จ
  นายค�าได้แบ่งพืน้ทีท่�ากนิส่วนหนึง่จ�านวน ๕ ไร่ เพือ่ปลกูไม้ผลแบบผสมผสาน ได้แก่ 

มะม่วง ขนนุ แก้วมังกร ฝรัง่ และมะละกอ โดยเน้นการใช้ปุย๋อนิทรย์ี ซึง่ช่วยสร้างรายได้เพิม่เตมิ

นอกจากการท�านาและท�าไร่ ปีละประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท และได้รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยาย

ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกไม้ผลอยู่เป็นประจ�า
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เกี่ยวกับเกษตรกร

  นายมาย  ท�าทว ีอาย ุ๖๐ ปี เกษตรกรบ้านวนาสวรรค์ หมู่ที ่๕  

ต�าบลไพรพฒันา อ�าเภอภสูงิห์ เดิมประกอบอาชพีท�าการเกษตรเชงิเดีย่ว

เช่นเกษตรกรท่ัวไปในพื้นที่ ต่อมาได้มีโอกาสฟังพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงเรื่องการปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ 

๔ อย่าง จงึเกดิความสนใจและน้อมน�าแนวพระราชด�ารัสมาปรับเปลีย่น

วิถีประกอบการอาชีพของตนเอง และได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู ้ด้าน 

วนเกษตรที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จึงได้ลงมือปลูกต้นไม้ยืนต้น 

ทัง้ประเภทไม้เศรษฐกจิ ไม้ผล และไม้ฟืน แซมในพืน้ทีท่�ากนิของตนเอง

ซึ่งใช้ปลูกยางพาราและท�าเกษตรแบบผสมผสาน  

เกษตรกรต้นแบบด้ำนป่ำไม้ (ระบบวนเกษตร)

นำยมำย  ท�ำทวี

ผลงานและความส�าเร็จ

  นายมายประสบความส�าเร็จในการปลูกป่าไม้ ๓ อย่าง จ�าพวกประดู่ ยางนา สัก  

มะค่าโมง และมะค่าแต้ แซมในสวนยางพาราพืน้ที ่๑๔ ไร่ ในช่วงทีร่อผลผลิตหลกัจากยางพารา 

ซึ่งช่วยท�าให้พื้นท่ีมีความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นตามธรรมชาติ อีกทั้งยังได้

ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน เมื่อถึงรอบตัดฟันด้วย 
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  ส ่ วนพื้ นที่ ที่ เ ห ลื อ  นายมายได ้ ใช ้ 

การเกษตรแบบผสมผสาน มกีารท�านาเพือ่ผลติข้าว

ส�าหรับบริโภคและปลูกถั่วและแตง เพื่อเป็นรายได้

เสริม ขุดสระน�้าเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้เพาะปลูกและ

เลี้ยงปลา ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด ไก่ และกบ 

บริเวณสระน�า้ ปลกูไม้ผลและผกัสวนครวัในบรเิวณ

รอบสระน�้า ส่วนในบริเวณที่พักอาศัยที่ยังว่างอยู่

ก็ได้ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ป่าเป็นแนวเขตที่ดิน

และแนวบังลม 

  ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของนายมายได้กลายเป็นจุดเรียนรู้ด้านวนเกษตร ที่มีการ 

ผสมผสานระหว่างระบบนิเวศป่าไม้เข้ากับระบบการเพาะปลูกตามปกติ ซึ่งนอกจากจะช่วย

เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ ลดการเบียดเบียดป่าไม้ตามธรรมชาติ และสร้างรายได้

จากผลผลิตไม้ป่ายืนต้นซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาวแล้ว ในระยะสั้นและระยะกลางเกษตรกร

ก็ยังสามารถเพาะปลูกสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ตามปกติ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการ 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน 
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  ทุกวันนี้นายมายมีรายได้จากการปลูกพืชระยะสั้น 

ได้แก่ ท�านา และปลูกพืชผักต่างๆ แบบหมุนเวียน 

รวมประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท/ปี พืชท่ีให้ผลผลิตระยะ 

ปานกลางจ�าพวกไม้ผลต่างๆ เช่น กล้วย มะม่วง ขนุน 

และยางพารา สร้างรายได้ให้ประมาณ ๖๘,๐๐๐  

บาท/ปี ส่วนไม้ป่ายืนต้นท่ีปลูกไว้จ�านวนมากขณะนี้ 

ยังไม่มีผลผลิตเนื่องจากยังไม่ถึงรอบตัดฟันของไม ้

แต่ละชนิด 
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  นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ที่สมเด็จพระ

นางเจ ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรชาวอ�าเภอ

ภูสิงห์ และพระราชทานพระราชด�าริอันเป็น

จุดก�าเนิดของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ 

จนถึงปี ๒๕๕๗ เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี ที่การ

ด�าเนินงานได้ท�าให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ท่ี

ดีขึ้น มีโอกาสในการพัฒนาฝึกฝนด้านการ

ประกอบอาชพีเกาตรกรเพือ่สร้างความมัน่คง

ให้กับครอบครัว ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม

ความส�าเร็จ...อนาคตที่มุ่งหวัง

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลต่อเน่ืองอีกประการหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานของศูนย์แห่งนี้ ก็คือการ 

เป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนและสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งให้กับกระบวนการงานพัฒนา 

ของส่วนราชการปกติในพื้นท่ี รวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่บริเวณแนว

ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งในครั้งอดีตประชาชนขาดแคลนทั้งด้านโอกาส  

ความรู้ การสนับสนุนจากภาครัฐ และยังต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในการประกอบอาชีพ

นานาประการ
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  ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานได้ปรากฏให้เหน็เป็น

ที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการจัดท�าแปลงสาธิตและการจัดฝึก

อบรมอาชีพ ภายในพื้นที่ตั้งศูนย์ ๕๔๐ ไร่ และการขยายผล

ไปสูเ่กษตรกรในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกพืน้ทีใ่ห้

บริการประชาชน การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐาน และ 

การส่งเสริมพัฒนา “เกษตรกรต้นแบบ” ให้เป็นตัวอย่าง

สร้างแรงบันดาลใจและเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

เกษตรกรด้วยกันเองซึ่งผลส�าเร็จดังกล่าวข้างต้น เป็นผล 

มาจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างส่วนราชการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมกันบูรณาการขับเคล่ือนงานขยายผลไป

สู่เกษตรกร โดยยึดหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับลักษณะ  

“ภูมิสังคม” คือสภาพภูมิศาสตร์ และวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ของคนในท้องที่ รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการอันแท้จริง 

ของประชาชนในพื้นที่

  ส�าหรับการด�าเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์พัฒนา 

การเกษตรภูสิงห์ฯ ในฐานะของศูนย์สาขาศูนย์ศึกษา 
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การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

สกลนคร ได ้วางแนวทางหลักในการด�า เนินงาน 

โดยจะเพิ่มความเข้มข้นการขับเคลื่อนและขยายผลส�าเร็จ 

ไปสู่เกษตรให้มากย่ิงขึ้นและจะวางพื้นที่เป้าหมายขยายผล 

ของโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้  ในระยะแรกจะเน ้น 

การพัฒนา “เกษตรต้นแบบ” และเครือข่ายงานขยายผล 

ให้ครอบคลุมทุกหมู ่บ ้านในพื้นที่ เป ้าหมายหลักของ

โครงการ เนื่องจากเล็งเห็นว่าแนวทางดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองของเกษตรกรในระดับรากหญ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นรากฐานส�าคัญ 

ในการต่อยอดงานพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ “การระเบิดจากข้างใน” 

โดยจะผสานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู ้น�าชุมชน 

และกลุ ่มเกษตรกรในเขตพ้ืนที่โครงการให้มากขึ้น เพื่อช ่วยกัขับเคลื่อนงานพัฒนา 

ให้สร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีหลักคิด “๓ ดี” เป็นแนวทาง 

การด�าเนินงานให้ประสบผลส�าเร็จ ดังนี้

  ดีท่ี ๑ คนดี หมายถึง เกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง และขยันหมั่นเพียร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม

  ดีที่ ๒ ความรู้ดี คือ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จะท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 

และสาธิตการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เกษตรกร

  ดีท่ี ๓ พันธุ์ดี หมายถึง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จะให้การสนับสนุนปัจจัย 

การผลิตพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ให้แก่เกษตรกร 

เพือ่น�าไปปฏบิตัใินแปลงนาและต่อยอดการประกอบอาชีพของตนเองหลงัจากได้รับการอบรม

ความรู้แล้ว
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  จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดตาม

แนวคิดดังกล่าวข้างต้นก็คือ “คนดี” ซึ่งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จะร่วม

กันพัฒนาและส่งเสริมให้คนเหล่านั้นมีโอกาสสร้าง 

ความเข้มแข็งและมั่นคงด้านอาชีพให้กับตนเอง 

จนกระทั่งสามารถแบ่งปันไปให้คนรอบข้างได้

ในอนาคต สมดังแนวพระราชด�ารัสของสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการให้

โอกาสแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ตนเอง ความตอนหนึ่งว่า 

  “...การช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาของไทยให้สามารถเลี้ยงตัวได้นั้น เป็นของ

ที่ไม่ยากเกินไปเลย เพราะว่าพื้นฐานของชาวไร่ชาวนาของไทยเรา มีความสามารถ

รอบตัวอยู่แล้ว ส�าคัญที่พวกเราจะต้องเข้าไปหาเขา ให้โอกาสเขา ดึงความสามารถ

ของเขาออกมาใช้เป็นประโยชน์ในการช่วยตัวเอง...”

  (พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖)



บ้นทึก

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ
88ใต้ร่มพระบารมี
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