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บทบรรณาธิการ
 “ปิดทองหลังพระ” คือการเพียรท�าความดี โดยไม่มุ้งเน้นประโยชน์
ส่วนตน เป็นค�านิยาม ค�าว่า “ปิดทองหลังพระ” โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ
สบืสานแนวพระราชด�าริ ซึง่จดัตัง้โดยความเหน็ชอบตามมตคิณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เป็นเวลาผ่านมาประมาณ 4 ปี ที่มูลนิธิปิด
ทองหลังพระ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�าริ ได้ด�าเนินการ จัดการความรู้และส่งเสริม 
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ได้ด�าเนินการจัดการความรู้และส่งเสริม

การพฒันาตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการความร่วมมือกับ 
หน่วยงาน ทัง้ภาครฐัและเอกชน นกัวชิาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชมุชน และประชาสงัคม เพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจน และพัฒนารูปแบบให้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป
 วารสารด�ารงราชานุภาพฉบับนี้จึงเน้นเนื้อหาที่ประสงค์จะเผยแพร่ความเป็นมาของมูลนิธิปิดทอง
หลงัพระและสถาบนัส่งเสรมิและพัฒนากจิกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด�าร ิตลอดจนกจิกรรม
ด�าเนินงาน ตาม “ศาสตร์พระราชา” คือ หลักองค์ความรู้ 6 มิติ ได้แก่ น�้า ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น ข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีตลอดจนการบูรณาการประสานความร่วมมือ
ให้การด�าเนินงาน “ปิดทอง หลังพระ” เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติตามวัตถุประสงค์ 
ที่มุ่งหมายไว้ต่อไป
 ขอขอบคุณมูลนิธิปิดทองหลังพระและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน 
แนวพระราชด�าริ ที่อนุญาตและอนุเคราะห์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการน�ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ 
ไว้ ณ ที่นี้ และสถาบันด�ารงราชานุภาพขอขอบคุณทั้งท่านผู้เขียนบทความและผู้อ่านที่ช่วยกันจรรโลงให้
วารสาร ด�ารงราชานุภาพ มีคุณภาพและมีประโยชน์ทางด้านวิชาการแก่ผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้า โดย
บทความทุกเรื่องจะน�าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย อีกทางหนึ่ง 
หากท่านมีข้อเสนออื่นใดเกี่ยวกับการด�าเนินงานวารสารด�ารงราชานุภาพ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับฟัง

ข้อเสนอแนะด้วยความ ยินดีครับ

     (นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์) 
     ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ
     บรรณาธิการบริหารวารสารด�ารงราชานุภาพ
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 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบให้ส�านักงาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ด�าเนินการจัดตั้ง 

“มูลนิธิป ิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระ

ราชด�าริ” และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมป ิดทองหลั งพระ  สืบสานแนว 

พระราชด�าริ” มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธ ิ

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ  

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553

พันธกิจ
  จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนา

ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ์  โดย 

เชื่อมโยง องค์ความรู้และบูรณาการความร่วมมือ  

กับหน่วยงานสืบสานแนวพระราชด�าริต่างๆ 

ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ท้องถิ่น ชุมชน และ

ประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาจนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ความเป็นมามูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�าริ และสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�าริ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ
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วัตถุประสงค์
 1. จัดตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของสถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ ซึ่งเป็น 

หน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ด�าเนินการได้อย่าง 

มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง

 2. ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุน 

ให้ทุนด�าเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  2.1) สนับสนุนส่งเสริมและให้ความ

ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและพัฒนาแก่องค์กร 

ชมุชน ประชาสงัคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์กรภาครฐั องค์กรทางสงัคม สถาบนัวชิาการ 

ภาคธุรกิจในการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ 

มิติการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ เพื่อให้

ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีข้ึน รวมถึง 

ส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

  2.2) สนบัสนนุการจดัการความรูต้าม

แนวพระราชด�าริ โดยประสานความร่วมมือกับ

ศูนย ์ศึกษาพัฒนาโครงการส ่วนพระองค ์ 

โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ องค์กร

ชมุชน ประชาสงัคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค ์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม 

สถาบันวิชาการ ภาคธรุกจิ เพือ่ให้เกดิ

คลังความรู ้  การยกระดับความรู ้  

การต่อยอดชดุความรูใ้หม่ การพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ 

ตลอดจนการขยายผลเชื่อมโยงสู ่

การน�าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

  2.3) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ 

ภารกิจและกิจกรรมของสถาบันกับแผนชุมชน 

แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนา

จังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ

นโยบายรัฐบาล

  2.4) สนับสนุน ส่งเสริม แนะน�า และ

ช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทาง

สงัคม สถาบนัวชิาการ ภาคธรุกจิ เพือ่ให้น้อมน�า

แนวพระราชด�าริ ไปปรับใช้ให้เกดิประโยชน์และ

เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของ

ประเทศ

  2.5) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ

ความร ่วมมือด�าเนินการแนวพระราชด�าริ 

อย่างต่อเนื่อง

 3. เพื่ อส นับสนุนและส ่ ง เสริมการ 

ศึกษา และทัศนศึกษาท่ีเกี่ยวกับการน�าแนว 

พระราชด�าริไปประยกุต์ใช้และขยายผลสู่ชมุชน

 4. เพือ่ส่งเสรมิการประสานการด�าเนนิงาน

ร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทาง

สังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อกิจกรรม

พัฒนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
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 5. ไม่ด�าเนนิการเกีย่วข้องกบัการเมอืงแต่

ประการใด

ผลผลิตจากการด�าเนินงาน
 1. เกดิแนวทางทีห่ลากหลายในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอย่าง

ยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ

 2 .  เกิดการมีส ่วนร ่วมจากภาคีทุก 

ภาคส ่วนในการพัฒนายุทธศาสตร ์ชาติ  

และยุทธศาสตร์สาขาตามแนวพระราชด�าริ

 3. เกิดการรับรู้ เข้าใจ และความร่วมมือ

สนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชน ท้องถิ่น 

ชุมชน ประชาสังคม และนานาชาติ ในการร่วม

สร้างภูมิคุ้มกันและร่วมแก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ี

ส�าคัญของประเทศตามแนวพระราชด�าริ

คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ

ที่มา: www.dailynews.co.th

 ในการประชมุคณะผูก่้อตัง้มลูนธิปิิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ เมื่อวันท่ี  

5 มกราคม 2553 ได้มีการพิจารณาผู้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการมูลนิ ธิป ิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชด�าริ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็น

ชอบให้ตั้งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  

ดังมีรายนามของกรรมการ ดังนี้

นายเกษม วัฒนชัย        ประธานกรรมการ

นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  กรรมการ

นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

ท่านหญิงบุตรี วีระไวทยะ  กรรมการ

ท่านหญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ  กรรมการ

นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก  กรรมการ

นายวิรไท  สันติประภพ    กรรมการและเหรัญญิก

หม่อมราชวงศ์อิศนัดดา ดิศกุล  กรรมการ 

      และเลขาธิการ
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 4 หลักการด�าเนินงานและแนวทาง

ปฏิบัติงาน

  มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชด�าริ มีหลักในการด�าเนินงานและ

แนวทางการปฏบิตังิาน โดยการน้อมน�าเอาองค์

ความรู ้ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว  

มาปฏิบัติยึดหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน 

ดังนี้

  4.1 หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ

   คอื มิตด้ิานน�า้ ด้านดนิ ด้านเกษตร 

ด ้านพลังงานทดแทน ด ้านป่า และด ้าน 

สิง่แวดล้อม โดยปรบั ให้สอดรบัเปน็ไปตามสภาพ

ของภูมิสังคมและพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความยากจน 

เช่ือมโยงความรูไ้ปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสรมิ

ให้เกิดการพัฒนาให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน

  4.2 หลกัการพฒันา “เข้าใจ เข้าถงึ 

พัฒนา”

   ต ้องมีการท�าความเข้าใจใน

ชุมชน เข ้าใจในสภาพพื้นที่และภูมิสังคม  

การเข้าถึงข้อมูล การเก็บข้อมูลท่ีเป็นจริงและ 

น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ และจงึเริม่การพฒันาโดย

การน�าองค์ความรู้ให้ชาวบ้านลงมือท�าด้วย

ตนเอง จากหน่วยงานท่ีมีองค์ความรู้จากครู

ภูมิปัญญา ไปให้กับชาวบ้าน

  4.3 หลักการทรงงานและหลักการโครงการ 23 ข้อ

               หลักการโครงการ    หลักการทรงงาน

 1. ระเบิดจากภายใน  1.  จะท�าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
 2.  แก้ปัญหาจากจุดเล็ก  2.  ท�างานแบบองค์รวม
 3.  ท�าตามล�าดับขั้น  3.  ไม่ติดต�ารา
 4.  ภูมิสังคม  4.  ประหยัด
 5.  บริการที่จุดเดียว  5.  ท�าให้ง่าย
 6. ใช้ธรรมปราบอธรรม  6.  การมีส่วนร่วม
 7.  การพึ่งตนเอง  7.  ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
 8. พออยู่พอกิน  8.  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
 9. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน  9.  ปลูกป่าในใจคน
 10. ขาดทุนคือก�าไร
 11.  เศรษฐกิจพอเพียง
 12.  ท�างานอย่างมีความสุข
 13.  ความเพียร
 14.  รู้ รัก สามัคคี
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กรอบการด�าเนนิงานตามมตคิณะกรรมการ
 คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

ได้วางกรอบการด�าเนนิงานของสถาบนัส่งเสรมิ

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ไว้ดังนี้

 1. น�าเสนอแผนด�าเนนิงาน ให้สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน การส่งผลผลิตจ�าแนกกลุ่มเป้าหมาย

เป็น 2 ระดับ ระดับศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราช

ประสงค์ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริและระดับองค์กรชุมชน ประชา

สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาค

รฐั องค์กรทางสงัคม สถาบนัวชิาการ ภาคธรุกจิ

 2. แผนงบประมาณจะจ�าแนกเป็น 3 

ระดับ คือ ระดับแผนงาน ระดับโครงการ และ

ระดับกิจกรรม โดยระดับแผนงานจะสอดคล้อง

กับผลผลิตที่ก�าหนดไว้

 3. จ�าแนกแผนงานออกเป็น 4 แผนงาน 

คือ

  3.1 งานจดัการความรู ้ประกอบด้วย 

การรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

เป็นคลังความรู ้การน�าองค์ความรูจ้ากโครงการ

พระราชด�าริ ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน  

การจัดท�าคู่มือ ขั้นตอนการพัฒนาและบริหาร

โครงการ การติดตามประเมินผล เพื่อเป็น

ตัวอย่างส�าหรับโครงการขยายผลในพ้ืนที่อื่นๆ 

การจัดท�าความรู้พร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถ

น�าไปปรับใช้กับภูมิสังคมได้ การเชื่อมโยงองค์

ความรู้โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 

ชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และ 

ผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมความรู้จากสถาบันการ

ศึกษาสู่ชุมชน โดยมีความร่วมมือในรูปแบบ

ต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษา

  3.2 งานส่งเสรมิการพฒันา ประกอบ

ด้วย โครงการส่งเสริมการบูรณาการระดับพื้นที่

และโครงการพัฒนาระบบความร่วมมือภาคี

เครือข่ายสืบสานแนวพระราชด�าริ มุ่งส่งเสริม

ความร่วมมอืกบัภาคพีฒันาทุกภาคส่วน ในการ

แก้ไขปัญหาความยากจน ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม โดยต้องน�าไปสู่การพัฒนาท่ี

ยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ สนับสนุนให้ชุมชน

ท้องถิ่นร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก และเป็น

เจ้าของการพัฒนา ทั้งนี้การพัฒนานั้นต้อง

สอดคล้องกับภูมิสังคมและสามารถวัดผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมอืกบัภาคี

พัฒนา ทั้งหน่วยงานพื้นที่ หน่วยงานภารกิจ 

หน่วยงานนโยบาย และท้องถิ่น ชุมชน องค์กร

ทางสงัคม เพือ่ให้มโีครงการต้นแบบการพฒันา

อย่างเหมาะสม และสนับสนุน ให้มีโครงการ

ขยายผลในระดบัจงัหวดั โดยมแีนวทางหลกัคอื 

ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีมกีารต่อยอดโครงการท่ีชมุชนได้

ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริอยู่แล้ว หรือ

ชุมชนมีความเข้มแข็งและต้องการด�าเนินการ

ตามแนวพระราชด�าริ และควรกระจายตัวตาม

ภูมิภาคต่างๆ ไม่ซ�้าพื้นที่เดิม

  3.3 งานส่ือสารและภาคีสัมพันธ์ 

ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการรับรู ้และ

เข้าใจ แนวพระราชด�าริของประชาชน ส่ือมวลชน 

ส่งเสริมการส่ือสารเพื่อการรับรู้เข้าใจ การปรับ

ทัศนคตท้ัิงในระดบัส่วนกลาง ระดบัจงัหวดั และ

ชุมชน ตลอดจนบทบาทในการเชื่อมโยง

สื่อมวลชนเรียนรู ้ชนบท น�าสื่อมวลชนพื้นที่
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ต้นแบบและพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ 

การเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิปิดทองหลัง

พระฯ ให้เป็น ที่รับรู้ของสาธารณชน

  3.4 งานบริหารจัดการส�านักงาน 

ประกอบด้วย การติดตามสนับสนุนฝ่ายต่างๆ 

และงานโครงการอย่างต่อเนื่อง การบริหารการเงิน 

ควบคุมดูแลค่าใช้ง่าย จัดท�างบการเงินประจ�าปี 

การบริหารส�านักงาน อ�านวยความสะดวก 

ต่อการท�างาน การติดตามประเมินผล โดย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดประชุม 

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ งาน

ธุรการต่างๆ คณะกรรมการสถาบนัส่งเสรมิและ

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชด�าริ เห็นชอบกับการท�ายุทธศาสตร ์

การด�าเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ 

โดยขยายผลแนวพระราชด�าริให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง

กลยุทธ์หลัก
 “เชื่อมโยง และ ร่วมเรียนรู ้” (Link & 

Learn)

ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาเชิงพื้นฐานที่แนบ

บูรณาการ (Area
based project)

1. สร้างพื้นที่ดิน

แบบการบูรณาการการ

เชื่อมโยงความรู้มาใช้

แก้ปัญหาได้จริง

2. มีระบบการ

บริหารการพัฒนา

โดยความร่วมมือ

หลายฝ่าย

1. เพิ่มหน่วยงาน

องค์กรที่จะเป็นแนวร่วม

เชิงยุทธศาสตร์กับ

สถาบันฯ

2. มีโครงการความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาคี

1. ให้สาธารณชน

รับรู้ว่าแนวพระราชด�าริ

สามารถแก้ปัญหาและ

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่

ได้จริง

2. ให้ภาคีรับรู้เข้าใจ

และขยายผลสู่การ

ปฏิบัติจริง

1. พัฒนากระบวนการ

หลักเพื่อรองรับการ

ท�างานทั้ง 4 ด้าน

ให้รวดเร็ว ถูกต้อง

2. พัฒนาระบบสาร

สนเทศและฐานข้อมูล

พัฒนาทักษะบุคลากร

ในการท�างาน

1.ชุมชนได้ความรู้ที่

สามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ได้แล้ว

2. ชุมชนสามารถ

แบ่งปัน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้การแก้ไขปัญหา

และพัฒนาร่วมกับ

ชุมชนอื่น

3. เกิด อปท.

น�าร่องที่มีความพร้อม

ในการขยายผลความ

ส�าเร็จ

2. พัฒนาโครงการ

ขยายผล

(Extension

project

3. สร้างภาคีแนวร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์

4. สื่อสารกับภาคี

พัฒนาและสาธารณชน

5. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์กร



   วารสารดำารงราชานุภาพ > 7

ค่านิยมร่วม (shared value)
 1) ศรัทธาในแนวพระราชด�าริ

 2) เชื่อในพลังของการเรียนรู้

 3) ขับเคลื่อนด้วยความร ่วมมือของ 

ท้องถิ่น/ชุมชน

 4) ประชาชนต้องได้รบัประโยชน์จากการ

ด�าเนินงานขององค์กร

 การด�าเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลัง

พระสืบสานแนวพระราชด�าริ และสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชด�าร ิในปีงบประมาณ 2555 

นับว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญใน

ภารกิจทุกด้าน เป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง

 ความส�าเร็จของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

ในการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ในระดบัลุม่น�า้

โดย ยึดหลักการบริหารจัดการน�้าตามแนว 

พระราชด�าริ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

โดยมีตัวอย่างความส�าเร็จ คือ โครงการบริหาร

จัดการน�้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดอุดรธานี 

และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ บูรณาการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน ่าน 

ตามแนวพระราชด�าริ ท�าให้คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า (กยน.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื ้นฟูและสร้างอนาคต

ประเทศ (กยอ.) และผูท้รงคณุวฒิุ ประกอบด้วย 

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ดร.วิษณุ เครืองาม  

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ 

ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีเลขาธกิารคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้ า  เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรอืน รองเลขาธิการ คณะกรรมการ

พัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื 

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ

ผู้แทนผู้บญัชาทหารบก เดนิทางไปศกึษาดงูาน

ที่จังหวัดอุดรธานี น่าน และเชียงราย เมื่อวันที่ 

27-19 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

การพิจารณาจัดท�าแผนงานโครงการฟื้นฟูและ

อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ระดบัประเทศและระดบัลุม่น�า้ 

โดยยึดหลักการบริหารจัดการน�้าตามแนว 

พระราชด�าริ

 ภารกิจของงานจัดการความรู้ คือ จัดหา

องค์ความรู้ท่ีพิสูจน์แล้วว่า สามารถแก้ปัญหา

ความยากจนของชาวบ้านให้พ้นจากภาวะกูก้นิ

กู้ใช้ สู่การมีชีวิตอยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งพา

ตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ 3 ประเภท 

คือ องค์ความรู้จากแนวพระราชด�าริท้ัง 6 มิติ  

(น�้า ดิน ป่า เกษตร พลังงานทดแทน และ 

สิง่แวดล้อม) องค์ความรูจ้ากภมูปัิญญาท้องถิน่

และองค์ความรูท้ีเ่ป็นสากล เพือ่ให้ชาวบ้านเกดิ

ความมัน่ใจในการน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้แก้ไข

ปัญหาของตนเอง และสร้างเป็นความรู้ใหม่ 

ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของตน

 องค์ความรู้ดังกล่าว มีการน�าไปใช้ใน  

3 รูปแบบ คือ

 1. น�าไปใช ้ปฏิบัติ ในพื้น ท่ีต ้นแบบ 

จังหวัดน่านและจังหวัดอุดรธานี และในพื้นท่ี

ขยายผล 17 พื้นที่ 10 จังหวัด
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 2. น�าไปสื่อสาร สร้างการเรียนรู ้แก่

ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรือหน่วยงานต่างๆ

 3. น�าไปสอนในสถาบันการศึกษา โดย

ปรับให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสถาบันการ

ศึกษาในระดับต่างๆ 

แผนปฏิบัติการ 2556

 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน ่าน  

ได้ก�าหนดแผนงานที่จะด�าเนินการในปี 2556  

ไว้ ดังนี้

 

 1. การส่งเสริมการพัฒนา

  1.1 การพัฒนาระบบน�้า 

   • สร้างฝายเกษตร เพื่อให้มีน�้า

เพียงพอส�าหรับการเกษตรในฤดูท�านาและพืช

หลังนาครอบคลมุทัง้พืน้ที ่มเีป้าหมายสร้างเพิม่ 

6 ตัว พื้นที่รับน�้า 180 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา 

ผู้รับประโยชน์ 28 ราย

   • ซ่อมแซมฝาย 17 ตัว โดยใช้

แรงงานชาวบ้านทั้งหมด 

   • ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย เพื่อ

เปิดทางให้น�้าไหลลงบ่อพวง 153 ตัว โดยใช้

แรงงานชาวบ้าน

   • ซ่อมแซมระบบท่อ และต่อท่อ

ส่งน�้าเข้าพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้รับน�้า โดย

เจ้าของแปลงนาลงทุนซ้ือท่อต่อเข้าแปลงนาตวัเอง 

มีเป้าหมายต่อระบบท่อเพิ่มเติม 9,798 เมตร

   • ซ่อมแซมผ้าพลาสติกคลุม 

บ่อพวง ซึ่งช�ารุดฉีกขาด 15 บ่อ ในพื้นที่อ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เก็บกักน�้าไว้ใช้ใน

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

   • ติดตามกลุ่มผู้ใช้น�้า 25 กลุ่ม 

ให้ด�าเนินงานตามกฎระเบียบอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้ชาวบ้านสามารถดูแลบริหารจัดการน�้า 

และซ่อมแซมระบบส่งน�้าได้เอง 

   • การปรับภูมิทัศน์บ่อพวง เช่น 

ปลูกพืชรอบบ่อและล้อมร้ัว เพื่อรองรับการ 

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สืบสานแนวพระราชด�าริ 

ให้ชาวบ้านมีรายได้

  1.2 ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับ 

พืชที่เพาะปลูก พื้นที่ 2,534 ไร่ ประกอบด้วย

หว่านเมล็ด ปอเทือง 879 ไร่ และโดโลไมท์  

855 ไร ่ โดยส�านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด

สนับสนุนการปรับปรุงดินนาขั้นบันได โดยปลูก

พืชตระกูลถั่ว 500 ไร่ ปรับปรุงคันนาโดยปลูก

ตะไคร้ และดอกไม้จีน 100 ไร่ ส่งเสริมการใช้

ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันโรค

พืชและแมลง และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน�้า 200 ไร่

  1.3 ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

เพื่อเสริมรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และสร้าง

อาชีพให้ แก่ชาวบ้าน

   • ส่งเสริมพืชหลังนา 17 ชนิด  

ในพื้นที่ 544 ไร่ หน่อไม้ฝรั่ง พริกซุปเปอร์ฮอท 

พริกขีห้นู พริกหัวเรือ บทีรูท บร็อกโคล่ี ถัว่ลันเตา 

ถั่วลันเตาหวาน ถั่วลิสง กระเจี๊ยบแดง ข่าขาว 

ฟักทอง ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ มันฝรั่ง และงา 

ซึ่งเพาะกล้าที่ศูนย ์ เพาะเมล็ดบ ้านตีนตก  

อ�าเภอปัว มีเกษตรกรท่ีสนใจเตรียมแปลงแล้ว 

367 ราย สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี 

11,198,600 บาท เฉลี่ยไร่ละ 20,586 บาท
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   • ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัว 

การเพาะเห็ดหอม 4,000 ก้อน และการเขี่ยเชื้อ

เห็ดหอม โดยใช้วัสดุในพื้นที่ เริ่มท�าที่ศูนย์เรียนรู้

ปิดทองหลังพระฯ เพื่อให้ชาวบ้านเห็นตัวอย่าง

รูปธรรมความส�าเร็จ และน�าไปปฏิบัติตาม

   • ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรในลักษณะการรวมกลุ่มและ

กองทุน เช่น กลุ ่มแปรรูปกล้วยเหลืองนวล  

กลุ่มแปรรูปต๋าว และกลุ่มแปรรูปหมู

   • การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตรที่แปรรูปแล้วในปี 2555 เช่น  

น�้าพริกลาบมะแขว่น โดยปรับปรุงโรงเรือนที่

ผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน

   • ติดตามผลการส่งเสริมพืช

เศรษฐกิจที่ปลูกอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น มะนาว  

ส้มโอ มะแขว่น ส้มเขียวหวาน ให้ผลผลิตดี  

มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

   • ติดตามผลการด�าเนินงาน

กองทุนต่างๆ เพื่อให้มีการด�าเนินงานต่อเน่ือง 

และจะส่งมอบกองทุนทั้งหมดให้ชาวบ้าน

บริหารจัดการเอง ในปี 2556

   • สร ้างตลาดชุมชน 3 แห่ง  

(ห้วยธน ูผาหลกั เปียงก่อ) เป็นจดุรวมผลผลติทาง 

การเกษตรและการแปรรูปของชุมชน และเป็นจุด

แวะพกับรกิารนกัท่องเทีย่วเพือ่ให้ชาวบ้านมรีายได้

จากการขายผลผลิต และเป็นศูนย์ถ่ายทอด

ความรู้ในการคั่วกาแฟจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

 

 2. การแก้ไขปัญหา

  2.1 ปรับปรุงระบบเครื่องสีข้าวของ

โรงสี 5 แห่ง (ห้วยธนู น�้าป้าก บ้านยอด น�้าเกาะ 

เปียงช้อ) เน่ืองจากกินน�้ามันมาก รวมท้ัง

สนับสนุนให ้มี ระบบบริหารจัดการโรง สี  

ที่เน้นบริการคน ในชุมชนมากขึ้น

  2.2 ปรับปรุงพันธุ ์สุกร โดยการ

ผสมเทียมและเปล่ียนพ่อพันธุ ์ใหม่ โดยใช ้

พ่อพันธุ์ในพื้นที่อื่นของโครงการฯ

 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้

  3.1 อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จด้าน

การเกษตรปศุสัตว ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์  

การท�าบัญชีครัวเรือน เพื่อน�าไปปรับใช้และ 

ต่อยอดในพื้นที่ตนเอง ให้ชาวบ้านแก้ไขปัญหา

และพัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้น 18 ครั้ง

  3.2 สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่พื้นท่ี

ขยายผลและสถานศึกษา 16 ครั้ง

  3.3 พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี

ทักษะความสามารถในการท�างานสนับสนุน

ชาวบ้าน โดยอบรมทกัษะในการใช้คอมพวิเตอร์ 

การอ่านแผนที่ และการตรวจวิเคราะห์ดิน

 

 4. งานริเริ่มใหม่

  4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้

ต่อยอดการพัฒนาร่วมกับศูนย์ประสานงาน

ประชาคมน่าน (7 พืน้ที)่ มลูนธิฮิกัเมอืงน่าน และ

กลุ ่มฮักเมืองน่าน (พระครูพิทักษ์นันทคุณ)  

เพื่อต่อยอดการพัฒนาในหมู ่บ้านท่ีมีความ

เข้าใจและมีความพร้อมด้านการพัฒนาใน 

มิติต่างๆแล้ว เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ในการพัฒนาระบบน�้า การสร้างฝาย ระบบส่ง

น�้า ระบบเก็บกักน�้า เป็นต้น
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  4.2 พัฒนาระบบติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและจัดท�าฐานข้อมูลด้วยระบบ 

Scorecard Cockpit เพื่อให้ผู้บริหารมีระบบ

ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการ

พัฒนา และควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยได้รบัความร่วม

มือจากพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์

 

 5. ขยายความร่วมมือกับภาคี ทั้ง

หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ เอกชน 

ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา

  คณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม 

(CSR) มลูนธิปิิดทองหลงัพระฯ ด�ารทิีจ่ะส่งเสรมิ

ให้ทนุการศกึษากบันกัเรยีนทีม่คีณุสมบตัคิวาม

เป็นผู้น�า มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถ 

ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มคน 

รุ่นใหม่ทีเ่หน็คณุค่าของการอยูร่่วมกนัตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งรวม

ของบุคลากรที่มีจิตอาสาพร้อมท�าประโยชน์ต่อ

ชมุชน สงัคม และประเทศชาตต่ิอไป จงึได้จดัตัง้

โครงการทุนขึ้นในปี 2553 และก�าหนดเกณฑ์

การคัดเลือก คือ เป็นนักเรียนที่จบมัธยมศึกษา

จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็น

แกนน�าในกจิกรรมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง

ของโรงเรียน เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็น 

ผู้น�าและจิตอาสาในการช่วยเหลอืกจิกรรม เพือ่ 

ส่วนรวมของโรงเรียนและชุมชน

 โครงการทนุฯ ได้เริม่ด�าเนนิการเป็นปีแรก 

ในปี 2554 โดยการน�าร่องของมูลนิธิส�านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีการมอบทุน

การศึกษาครั้งแรกจ�านวน 12 ทุน แก่โรงเรียน

มัธยมศึกษาได้รับการประเมินให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

ปีแรกจ�านวน 12 โรง

 ในปี 2555 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  

ได้รับโอนโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง จาก

มูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

มาด�าเนินการต่อ ภายใต้การก�ากับดูแลด้าน

นโยบายโดยคณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม 

(CSR) ของสถาบนัฯ และแต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารทุนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้อ�านวยการ 

สถาบันฯ เป็นประธาน มีอ�านาจหน้าที่ ก�ากับ

ดแูลการบรหิารงานและการด�าเนนิงานโครงการ

ทุนฯ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 

(ชมรม CSR Club) มีส่วนร่วมบริจาคเงินทุน 

การศึกษา และจัดตั้งเป็นรูปแบบกองทุน ชื่อ 

“กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิปิด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ” 

 ในปีน้ีมีการให้ทุนการศึกษาอีก 16 ทุน 

แก่โรงเรยีนศนูย์การเรยีนรูฯ้ 16 โรงเรยีน นบัเป็น

นักเรียนทุนรุ่นท่ี 2 เมื่อรวมกับนักเรียนทุนรุ่นท่ี 

1 จ�านวน 12 คน ขณะน้ีมีจ�านวนนักเรียนทุน

ท้ังหมด 28 คน ท่ีอยูใ่นระหว่างการศกึษาของรฐั 

21 แห่งในทุกภาค

 นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว ยังมี

การพัฒนาและฝึกอบรมนักเรียนทุน ในช่วงปิด

ภาคการศึกษา 2/2554 มีการจัดกิจกรรมการ

ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-28 พฤษภาคม 2555 

เพือ่พฒันาปลกูฝังทศันคต ิการเรยีนรูแ้ละทกัษะ

พื้นฐานการท�างานจริงในชนบท ณ โครงการ
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ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ อ่างเก็บน�้าห้วยสัก 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลห้วยสัก 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นแนวทาง  

การฝึกอบรมที่ เน ้นการเรียนรู ้แนวคิดและ 

หลักการพัฒนาตามต�ารามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ในกระบวนการ 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการศึกษาดูงาน 

การพัฒนาต้นน�้า กลางน�้าและปลายน�้า

 ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2555 

จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ระหว่างวนัที ่15-20 

ตุลาคม 2555 เพื่อให้นักเรียนทุนเรียนรู้และ 

ฝึกการใช้ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการ

ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การเพิ่มผลิตภาพของ

ตน และเทคนิคการสื่อสาร เสริมด้วยการฟัง

บรรยายพิเศษในช่วงเย็นจากวิทยากรรับเชิญ

เกี่ยวกับการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็น

แนวทางในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมธีรรมาภิบาล

 กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ ได้รับการ

บริจาคสมทบจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 - มู ล นิ ธิ ส� า นั ก ง า น ท รั พ ย ์ สิ น ส ่ ว น 

พระมหากษัตริย์ จ�านวน 21 ล้านบาท

 - มูลนิธิเอสซีจี จ�านวน 5 ล้านบาท

 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

จ�านวน 5 ล้านบาท

 - บริษัทบางจาก ป ิโตเลียม จ�ากัด 

(มหาชน) 250,000 บาท

 - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 

จ�านวน 1 ล้านบาท

 - บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จะบรจิาค 

จ�านวน 400,000 บาท

  รวมเงินบริจาค 32,650,000 บาท  

ณ เดือนตุลาคม 2555

การด�าเนินงานในระยะต่อไป

   การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท 

เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ พ.ศ. 2555-

2558 คณะท�างานคดัเลือกพืน้ท่ีการด�าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ตาม 

พระราชด�าริ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้น 

เพื่อพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเป้าหมายตาม

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริท่ีใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม

ประสิทธภิาพมาด�าเนินงานตามแผนพฒันาชน

บทฯ ซึง่มปีลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

ร่วมด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มูลนิธ ิ

แม่ฟ้าหลวงฯ สถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และส่วนราชการใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย
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 พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่ง

น�้าขนาดเล็กฯ ในการด�าเนินงานตามแผน

พัฒนาชนบท เชิงพื้นที่ฯ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2558 ตามล�าดับความส�าคัญของ

โครงการ ดังนี้

  1) โครงการที่เป็นอ่างเก็บน�้า 

  2) โครงการที่เป็นฝาย 

  3) โครงการที่เป็นท่อส่งน�้า ระบบส่งน�้า

และ 

  4) โครงการที่เป็นสถานีน�้า พิจารณา

ความพร้อมเบ้ืองต้นในพ้ืนที่ของประชาชนและ

ส่วนราชการ ระดับความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน 

ปริมาณความจขุองแหล่งน�า้ ปัญหาทีค่วรได้รบั

แก้ไขพจิารณาคดัเลอืกเป้าหมายในปีแรก และ

ปีถัดไปตามล�าดับความส�าคัญ

ที่ประชุมมีมติเลือกโครงการฯ ตามเกณฑ์ ดังนี้

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 35 

โครงการ 31 อ�าเภอ 24 จังหวัด

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 35 

โครงการ 34 อ�าเภอ 26 จังหวัด

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�านวน 35 

โครงการ 31 อ�าเภอ 25 จังหวัด

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�านวน 37 

โครงการ 31 อ�าเภอ 24 จังหวัด

ความร่วมมือในพื้นที่โครงการพระราชด�าริ

ของกองทพับกกบัสถาบนัปิดทองหลงัพระฯ

 จากการทีก่องทพับกให้การสนบัสนนุการ

ด�าเนินงานของสถาบันฯ อย่างเต็มที่ ท้ังด้าน

ก�าลังพล เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และ

ร ่วมปฏิบัติงานในพื้นท่ี ท�าให ้กองทัพเกิด 

แนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการด�าเนินงาน

โครงการพระราชด�าริ 126 โครงการ ทั่วประเทศ

จากการด�าเนินงานแบบโครงการ (Project 

Based) เป็นการด�าเนินงานในลักษณะการ

พัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area Based) และปรับปรุง

ข้อมูลของหน่วยงานในพื้นท่ีให้เข้ากับแนวทาง

การด�าเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในขั้นตอน เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ 6 มิติ

 เป ็นที่มาของความร ่วมมือในพื้นที่

โครงการพระราชด�าริ  ของกองทัพบกกับ 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลังพระฯ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ดังนี้

 1. ด�าเนินงานภายใต้แผนงานของกอง

ทัพบกในปี 2556 จ�านวน 25 แห่ง จัดหาแหล่ง

น�้าเพิ่มเติม ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเป็นแก้มลิง  

เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของการป้องกัน 

น�า้ท่วมและเกบ็กกัน�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง เพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด

 2. การพัฒนาแหล่งน�้าอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริเดิม ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี 2  

ท่ีปัจจบุนัยงัไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็

ประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีระบบส่งน�้าและการ

บริหารจัดการน�้าโดย ใช้รูปแบบอุดรโมเดล

 3. การศึกษาข้อมูลและการท�างานของ

สมาชิกโครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนาง

เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

ดังน้ันจะสามารถต่อยอดการพัฒนาตามองค์

ความรู้ 6 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การเปลีย่นผ่านแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีฯ่ 

ให้เป็นระบบปกติของราชการ

 จากป ัญหาโครงสร ้ างการท� างาน  

การก�าหนดพ้ืนที ่Area Based ทีเ่ป็น Top down 

และการติดตามงานตามข้ันตอนของแผน

พฒันาชนบทเชงิพ้ืนทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�าริ

ในจังหวัดขยายผล 10 จังหวัด สถาบันฯ จึงจัด

ท�าข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายต่อ

นายกรัฐมนตรี ในการเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ฯ ให้เป็นระบบปกติของราชการ

 นายกรัฐมนตรีเห็นชอบกับแนวทาง 

ดงักล่าวและมอบหมายให้ส�านกันายกรฐัมนตรี

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ยกร่างระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ 

พ.ศ..... โดยมีสาระส�าคัญ คือ ให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการก�ากับการด�าเนินงาน และมี

ส�านักงานบริหารโครงการ เป็นคณะท�างานขับ

เคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ส�านักงานปลัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายพันธุ์ชัย วัฒนชัย 

(อดตีรองปลดัส�านกันายกรฐัมนตร)ี เป็นหวัหน้า

คณะท�างาน รับผิดชอบบริหารจัดการในภาพ

รวม และมีคณะท�างานประกอบด้วยอดีต 

ผู้บริหาร จากระทรวงต่างๆ

 ระดบัภมูภิาคมทีมีปฏบิตังิานพืน้ทีร่ะดบั

จังหวัด ซ่ึงมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส�านักงานจังหวัดเป็น

เลขานุการ มีหน้าที่สนับสนุนแก้ไขปัญหาข้อ

ติดขัดสนับสนุนนโยบาย หน่วยงานต้นสังกัด 

เทคนคิ และวธิกีารต่างๆ บรูณาการงบประมาณ

ของจังหวัดและท้องถิ่น ติดตามการด�าเนินงาน

ของทีมปฏิบัติการอ�าเภอ และมีทีมปฏิบัติงาน

พื้นที่ระดับอ�าเภอ ซึ่งมีนายอ�าเภอเป็นประธาน 

และปลัดอ�าเภอหรือหน่วยงานในอ�าเภอเป็น

เลขานุการ มีหน้าท่ีปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้าน 

ในขัน้ตอนเข้าใจ เข้าถงึ จดัท�าแผนพฒันาชนบท

เชงิพืน้ท่ีฯ และพฒันากจิกรรมท่ีระบไุว้ในแผนฯ

 ก�าหนดคุณลักษณะของข้าราชการที่

ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ ในพื้นท่ี 

เป้าหมายว่าต้องสมคัรใจ อยากเหน็ความส�าเรจ็

เพือ่บ้านเมอืง เพือ่ช่วยเหลอืชาวบ้าน ภาคภมูใิจ

ท่ีท�าให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู ่ ท่ีดีขึ้น  

ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีดี 

พร้อมกบัสร้างระบบสิง่ตอบแทนและความภมูใิจ 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

 ให้พัฒนาให้เกิดการท�างานอย่างเป็น

ระบบ และมีคู ่มือในการปฏิบัติงาน ที่เป็น

แนวทางให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถท�าแทนได้  

กรณีสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ และมีการ

พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล โดยการ

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 

ระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประจ�าทุกเดอืน และพฒันาระบบการตรวจสอบ

จากภาคประชาชน (People’s Audit)

 ท้ังนี้มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จะสนับสนุน

บุคลากรด้านองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริให้

ค�าปรึกษาการปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งน�า้ขนาดเล็ก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในระยะเริ่มต้น        

อีกทั้งหมด 46 จังหวัด
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พระราชด�าริเรื่อง “ดิน”
 “มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชน

ในเมืองไทยจะไร้ที่ดินและถ้าไร้ที่ดินแล้วก็จะ

ท�างานเป็นทาสเขา ซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้

ประชาชนเป็นทาสคนอ่ืน แต่ถ้าเราสามารถทีจ่ะ

ขจัดปัญหานี้ โดยเอาที่ดินจ�าแนกจัดสรรอย่าง

ยุติธรรม อย่างมีการจัดตั้งจะเรียกว่านิคม หรือ

จะเรียกว่าหมู ่หรือกลุ ่ม หรือสหกรณ์ก็ตาม  

ก็จะท�าให้คนที่มีชีวิตแร้นแค้นสามารถท่ีจะ

พัฒนาตัวเองข้ึนมาได้” พระราชด�ารัสไว้ ณ 

ส�านักงาน กปร. ในปี พ.ศ. 2531

          จุดเริ่มต้นของแนวพระราชด�าริเรื่อง  

“ดนิ” เกิดมาจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนของ

ประชาชนที่ไม่มีที่ดินท�ากินทางการเกษตร  

ดังมีพระราชด�ารัสไว้ ณ ส�านักงาน กปร. ในปี  

พ.ศ. 2531 ว่า 

	 “มี ความเดือดร ้ อนอย ่ า งยิ่ ง ว ่ า

ประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินและถ้าไร้

ที่ดินแล้วก็จะท�างานเป็นทาสเขา	 ซึ่งเรา 

ไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็นทาสคนอื่น 

แต่ถ้าเราสามารถทีจ่ะขจดัปัญหานี	้โดยเอา

ที่ดินจ�าแนกจัดสรรอย่างยุติธรรม	 อย่างมี

การจดัตัง้จะเรียกว่านคิม	หรือจะเรียกว่าหมู่

หรอืกลุม่	หรอืสหกรณ์กต็าม	กจ็ะท�าให้คนที่

มีชีวิตแร้นแค้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเอง

ขึ้นมาได้” 

 จากจุดเริ่มต้นของพระเมตตา ที่จะเห็น

ประชาชนมีท่ีดินท�ากิน มีผลผลิตเป็นอาหาร

เพียงพอต่อการด�ารงชีพ ก่อให้เกิดโครงการ 

คลังความรู้

คลังความรู้แบ่งตาม 6 มิติ
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พระราชด�าริต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในมิติ “ดิน” 

ดังนี้ 

 1. การแก้ปัญหาขาดแคลนที่ดินท�า

กินของเกษตรกร 

  ป ัญหาการขาดแคลนที่ดินท�ากิน 

ของเกษตรกร เป็นปัญหาส�าคัญยิ่งในช่วง 4  

ทศวรรษ ที่ผ่านมางานจัดและพัฒนาที่ดินเป็น

งานแรกๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ให้ความส�าคัญ ทรงเริ่มโครงการพัฒนาที่ดิน 

หุบกะพง ตามพระราชประสงค์ เมื่อปี พ.ศ. 

2511 โดยมุ่งแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินท�ากิน

ของเกษตรกรเป็นส�าคัญ 

             พระราชด�ารแินวทางหนึง่ในการแก้ไข

ปัญหาเร่ืองดิน คือ ทรงน�าเอาวิธีการปฏิรูป 

ที่ดินมาใช้ในการจัดและพัฒนาที่ดินที่เป็น 

ป่าเสื่อมโทรม รกร้าง ว่างเปล่า น�ามาจัดสรรให้

เกษตรกรที่ไร้ที่ท�ากินได้ประกอบอาชีพในรูป 

ของหมู ่บ ้านสหกรณ์และโครงการจัดและ

พัฒนาที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้โดยให้สิทธิ 

ท�ากินชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการ

ถือครอง พร้อมกับจัดบริการพื้นฐานให้ตามความ

เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่ท�ากินให้

ราษฎรชาวไทยภเูขา สามารถด�ารงชพีอยูไ่ด้เป็น

หลักแหล่ง โดยไม่ต้องท�าลายป่าอีกต่อไป 

           ในการจัดพื้นที่ต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหลักการว่า

ต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดีเสียตั้งแต่ต้น 

โดยใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศช่วย  

ไม่ควรท�าแผนผังที่ท�ากินเป็นลักษณะตาราง

สี่ เหลี่ยมโดยไม่ค�านึงถึงสภาพภูมิประเทศ  

แต่ควรจัดสรรพ้ืนที่ท�ากินแนวพ้ืนที่รับน�้าจาก

โครงการชลประทาน นั่นคือ จะต้องด�าเนิน

โครงการเกีย่วกบัการพฒันาทีด่นิเพือ่การเกษตร

ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน�้า เช่น โครงการ

นิคมสหกรณ์หุบกะพงในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี โครงการจัดพัฒนาที่ดิน 

ทุ ่ ง ลุยลาย อันเ น่ืองมาจากพระราชด� า ริ  

อ.คอนสาร จ.ชยัภูม ิและโครงการจดัพฒันาท่ีดนิ

ตามพระราชประสงค์หนองพลับ อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

เหล่านี้ มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คือ 

  1) เพือ่น�าทรพัยากรธรรมชาตอิอกมา

ใช้ในด้านการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   2) เพื่อส ่งเสริมให ้ราษฎรมีที่ดิน

ส�าหรับประกอบอาชีพและอยู่อาศัย 

  3) เพื่อส ่งเสริมให้ราษฎรรู ้จักพึ่ง

ตนเอง และช่วยเหลอืส่วนรวม ทัง้ทางเศรษฐกจิ

และสังคม บางโครงการมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ

ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องที่ท�ากิน

ของราษฎรที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่ 

        

 2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน 

           พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงสน

พระทัยและให้ความส�าคัญมากขึ้นในงาน

อนุรักษ์และฟื้นฟูดินท่ีมีสภาพธรรมชาติและ

ปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดย

เขยีนไว้ในเอกสารพระราชทานว่า “ดนิทีเ่หมาะสม

ส�าหรับการเกษตรกรรม ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ 

ดงันี ้มแีร่ธาตทุีเ่รยีกว่า ปุย๋ ส่วนประกอบส�าคญั

คอื 1) N (nitrogen) ในรปู nitrate   2) P (phosphorus) 

ในรูป phosphate 3) K (potassium) และ 
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แร่ธาตุ อื่นๆ O H Mg Fe มีระดับ เปรี้ยว ด่าง 

ใกล้เป็นกลาง (pH 7) มคีวามเคม็ต�า่ มจีลุนิทรย์ี  

มีความชื้นพอเหมาะ (ไม่แห้ง ไม่แฉะ) มีความ

โปร่งพอเหมาะ (ไม่แข็ง)”  จึงมีพระราชด�าริใน

การแก้ไขปัญหาที่ดินที่เน้นเฉพาะเรื่องมากขึ้น 

เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม  

ดินเปรี้ยว ดินทราย ในภาคกลางและภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินพรุในภาคใต้ 

และทีด่นิชายฝ่ังทะเล รวมถงึการแก้ไขปรบัปรงุ

และฟื ้นฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการ

ชะล้างหน้าดิน ตลอดจนการท�าแปลงสาธิต 

การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ 

ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหา

เรือ่งดนิจากหลายๆ สาเหต ุกลบัมาใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรได้อีก 

          ดังนั้น โครงการต่างๆ ในระยะหลัง  

จึงเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งทางทฤษฎีและ 

ปฏบัิตจิากหลากหลายสาขา มาใช้ร่วมกนัในการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและทีป่รากฏให้เห็น

ได้อย่างชัดเจนก็คือ แนวคิดและตัวอย่างการ

จัดการทรัพยากรดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 6 แห่ง ที่ทรงมี 

พระราชด�ารใิห้จดัตัง้ขึน้เพือ่ท�าการศกึษาค้นคว้า

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน�้า เป็นตัวอย่าง 

ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  

การขยายพันธุ์พืชเพ่ืออนุรักษ์ดินและบ�ารุงดิน  

และสนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจวิธีการ

อนุรักษ ์ดินและน�้า การปรับปรุงบ�ารุงดิน 

สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้เอง ทรงมพีระราชด�าริว่า 

“การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมี

ความสมบรูณ์ไว้ไม่ให้ไถ หรอืลอกหน้าดนิทิง้ไป 

สงวนไม้ยืนต้น ท่ียังเหลืออยู่ เพื่อท่ีจะรักษา

ความชุ่มชื้นของผืนดิน” 

 แนวพระราชด�าริในด้านการอนุรักษ์

และฟื้นฟูดินที่ส�าคัญแบ่งเป็น 4 ส่วน  คือ 

  1) แบบจ�าลองการพฒันาพืน้ทีท่ีม่สีภาพ

ขาดความสมบรูณ์ ดนิปนทราย และปัญหาการ

ชะล้างพังทลาย  

  2) การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โดยทฤษฎี

แกล้งดิน  

  3) การอนุรักษ์ดินโดยหญ้าแฝก

  4) การห่มดิน 

          2.1 แบบจ�าลองการฟื้นฟูบ�ารุงดินที่มี

สภาพขาดความสมบูรณ์ ดินปนทราย และ

ปัญหาการชะล้างพังทลาย 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัวฯ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง  ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 6 แห่ง 

ท่ัวประเทศ รวมท้ังพระราชทานโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เพื่อเป็นแหล่ง

ศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่  

ท่ีมสีภาพปัญหาต่างกนัตามภูมสัิงคม ตลอดจน

เป็นแหล่งศึกษาดูงานและน�าความรู้ไปปรับใช้

ตามสภาพปัญหาพื้นที่ โดยทรงเขียนไว้ใน

เอกสารพระราชทาน ดังนี้  

   1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ เขาหินซ้อน : ดินทราย  

มีแร่ธาตุน้อย 

   2. ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ: หนิ กรวด แห้งแล้ง 

   3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ : ดินเปร้ียวจัด  
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   4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ: ดนิทราย มแีร่ธาตุ

น้อย ดินดาน

   5.  ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ : ดินทราย ดินเค็ม 

ขาดน�้า 

   6. ศูนย ์ศึ กษาการพัฒนาอ ่ าว 

คุง้กระเบนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ: ดนิเคม็  

   7.  โครงการเขาชะงุ ้ม :ดินแข็ง 

ดิน-หินลูกรัง

   8. โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา :  

ขาดน�้า 

   9. โครงการปากพนัง : น�้าเค็มดิน

เค็ม ดินเปรี้ยวจัด 

   10. ที่ดิน ต.บ้านพริก อ.บ้านนา :  

ดินเปรี้ยว น�้าท่วม น�้าแล้ง 

   11. โครงการหนองพลับ-กลัด

หลวง : ดินลูกรัง ดินดาน 

   12. โครงการหุบกระพง-ดอนห้วย

ขุน : ดินทราย  มีแร่ธาตุน้อย ดินดาน ขาดน�้า

   13. โครงการ สหกรณ์สันก�าแพง :  

ดินลูกรัง ขาดน�้า 

          2.2 การแก้ปัญหาดนิเปรีย้วด้วย “ทฤษฎี

แกล้งดิน” 

             ดินเปรี้ยวหรือดินพรุ เป็นสภาพ

ธรรมชาติของดินที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุสะสม

จ�านวนมาก เป็นเวลานานจนแปรสภาพเป็น 

ดินอินทรีย์ที่มีความเป็นกรดก�ามะถันสูง เมื่อ 

ดินแห้งกรดก�ามะถัน จะท�าปฏิกิริยากับอากาศ 

ท�าให้แปรสภาพเป็นดนิเปรีย้วจดั ท�าการเกษตร

ได้ผลน้อยไม่คุ้มทุน พบมากในภาคตะวันออก

และภาคใต้ และบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  

ในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัทรงพระราชทานแนวพระราชด�าริ 

“แกล้งดนิ” โดยศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ  

ด�าเนินการสนองพระราชด�าริโครงการแกล้งดนิ 

เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดของ

ดิน เริ่มจากวิธีการแกล้งดินให้เปรี้ยว ด้วยการ

ท�าให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร ่ง

ปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให ้

สารไพไรต์ (Pyrite หรือ FeS2) ท�าปฏิกิริยา  

กับออกซิเจน (O2) ในอากาศ ปลดปล่อย 

กรดก�ามะถัน (sulphuric Acid) ออกมา ท�าให้

ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น “แกล้งดินให้เปรี้ยว

สุดขีด” จนกระท่ังถึงจุดท่ีพืชไม่สามารถเจริญ

งอกงามได้ จากน้ันจึงหาวิธีการปรับปรุงดิน 

ดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้   

  

 วิธีการแก้ไขปัญหาดินเปร้ียวจัดตาม

แนวพระราชด�าริ  

  1. ควบคุมระดับน�้าใต้ดิน เพื่อป้องกัน

การเกดิกรดก�ามะถนั จงึต้องควบคมุน�า้ใต้ดนิให้

อยู่เหนือ ชั้นดินเลนที่มีสารไพไรต์อยู่ เพื่อไม่ให้

สารไพไรต์ท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูก 

ออกซิไดซ์ (Oxidization) 

  2. การปรบัปรงุดนิม ี3 วธิกีาร ตามสภาพ

ของดินและความเหมาะสม ได้แก่ 

  - ใช้น�้าชะล้างความเป็นกรด ดินจะ

เปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือในฤดูแห้ง ดังนั้น

การชะล้างควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการ

ใช้น�้าชลประทาน การใช้น�้าชะล้างความเป็น 

กรดต้องกระท�า ต่อเนือ่งและต้องหวงัผลในระยะยาว 
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มิใช่กระท�าเพียง 1 หรือ 2 ครั้งเท่านั้น วิธีน้ี 

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่จ�าเป็นต้องมีน�้ามากพอท่ี

จะใช้ชะล้างดนิควบคูไ่ปกบัการควบคมุระดบัน�า้

ใต้ดิน ให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบ

ไพไรต์มาก เมือ่ดนิคลายความเปรีย้วลงแล้วจะ

มีค ่า pH เพ่ิมข้ึน อีกทั้งสารละลายเหล็ก 

และอลูมินัมที่เป็นพิษก็เจือจางลงจนท�าให้ 

พืชสามารถ เจริญเติบโตได้ดี ถ้าหากใช้ปุ ๋ย

ไนโตรเจนและฟอสเฟตช่วย ก็สามารถเจริญ

เติบโตได้ดี ถ ้าหากใช้ปุ ๋ยในโตรเจน และ

ฟอสเฟตช่วยก็สามารถท�าการเกษตรได้ 

  - ใช้ปนูผสมคลกุเคล้ากบัหน้าดนิ  ปนู

ที่หาได้ง่ายในท้องที่ เช่น ใช้ปูนมาร์ล (mar) 

ส�าหรับ ภาคกลาง หรือปูนฝุ่น (lime dust) 

ส�าหรับภาคใต้ หว่านให้ทั่ว 1-4 ตันต่อไร่แล้ว

ไถแปรหรือพลิกกลบคืน ข้อควรจ�าคือ ไม่มีสูตร

ตายตัว โดยปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับ 

  - การใช้ปูนควบคู ่ไปกับการใช้น�้า

ชะล้างและควบคุมระดับน�้าใต้ดิน เป็นวิธีการที่

สมบูรณ์ทีส่ดุและใช้ได้ผลมา ในพืน้ทีซ่ึง่ดนิเป็น 

กรดจัดรุนแรงและถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลานาน 

โดยเริ่มจากหว่านปูนให้ทั่วพื้นที่  ใช้ปูน 1-2 ตัน

ต่อไร่ แล้วไถกลบ จากนั้นใช้น�้าชะล้างความ

เป็นกรดออกจากหน้าดิน และควบคุมน�้าใต้ดิน

ให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรต์

มากเพื่อป้องกันไม่ให้ท�าปฏิกิริยากับออกซิเจน 

เพราะจะท�าดินกลายเป็นกรด 

 3. การปรับสภาพพื้นที่มีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ 

  - การปรับผิวหน้าดิน โดยการท�าให้ 

ผิวหน้าดินลาดเอียงเพื่อให้น�้าไหลออกไปสู่

คลองระบายน�้า ได้หรือ ถ้าเป็นการท�านาก็จัด

ตกแต่งแปลงนาและคันนา ให้สามารถเก็บกัก

น�้าและสามารถ ระบายน�้าออกได้ถ้าต้องการ 

  - การยกร่องปลูกพืช วิธีนี้ใช้ส�าหรับ

พื้นที่ที่จะท�าการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผลหรือ 

ไม้ยืนต้น แต่วิธีน้ีจ�าเป็นจะต้องมีแหล่งน�้า

ชลประทาน เพราะจะต้องขังน�้าไว้ในร่องเพื่อใช้

ถ่ายเทเปลี่ยน เมื่อน�้าในร่องเป็นกรดจัด ในการ

ขุดร่องนี้ เกษตรกรจะต้องทราบว่าในพื้นที่นั้นมี

ดนิชัน้เลนซึง่เป็นดนิท่ีมสีารประกอบไพไรต์มาก

อยู่ลึกในระดับใด เพราะเมื่อขุดร่องจะให้ลึก

เพียงระดับดินเลนน้ัน โดยท่ัวไปจะลึกไม่เกิน 

100 เซนติเมตร 

 2.3 การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝก

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนา

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก คร้ังแรกเมื่อวันท่ี 

22  มิถุนายน 2534   ทรงตรัสว่าหญ้าแฝกเป็น

หญ้าของไทยสามารถใช้อนรุกัษ์ดนิและน�า้ได้ดี 

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในขณะนั้น

ยังไม่มีใครรู้จักหญ้าแฝก สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี เป็นพระองค์แรกที่ท�าการทดลอง

เลีย้งและปลกูหญ้าแฝกเป็นจ�านวน 1 ล้านถงุแรก

ท่ีดอยตุง หลายหน่วยงานพยายามค้นหา 

หญ้าแฝกตามสถานที่ต ่างๆ แต่ก็ล ้มเหลว  

จนต้องเชิญ ดร.เต็ม สมิตินันท์ ปรมาจารย์ทาง

ด้านพฤกษศาสตร์ ท่านก็ไปช่วยหาหญ้าแฝก 

ทั่วประเทศ ในที่สุดก็เจอหญ้าแฝกที่เพชรบุรี  

เป็นหญ้าแฝกที่มีกอใหญ่มาก จากนั้นก็เริ่ม

รวบรวมหญ้าแฝก กรมพฒันาทีด่นิเป็นหน่วยงาน

แรกที่ท�าการรวบรวมหญ้าแฝก โดยรวบรวมมา

จากหลายจังหวัด ขณะน้ีสามารถรวบรวม 
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สายพันธุ์ของหญ้าแฝกได้กว่า 100 สายพันธุ์  

ถ้าพบ ที่สงขลาเรียกว่าสายพันธุ์สงขลา พบที่

ก�าแพงเพชรเรยีกว่าสายพนัธุก์�าแพงเพชร พบที่

อุดรก็เรียกว่าสายพันธุ์อุดร จากการส�ารวจพบ

ว่ามีกระจายอยู่ทั่วประเทศ กรมพัฒนาที่ดินได้

น�าเอาหญ้าแฝกมาป้องกันการชะล้างพังทลาย

หน้าดนิตามล�าคลอง อ่างเกบ็น�า้ หญ้าแฝกช่วย

กรองท�าให้น�้าใส   

 3. การห่มดิน

  พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวฯ  

ทรงพระราชทานแนวพระราชด�าริในการดูแล

และรักษาดินอีกทางหนึ่ง นั่นคือ “การห่มดิน” 

เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น จุลินทรีย์ท�างานได้ดี  

อันจะส่งผลให้ดินบริเวณนั้นท�าการเกษตรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการชะล้างพัง

ทลายของดินและพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิด 

แร่ธาต ุท้ังน้ีการห่มดนิมอียูด้่วยกนัหลายวธิกีาร 

เช่น  ใช้ฟางและเศษใบไม้มาห่มดนิหรอืวสัดอุืน่

ตามท่ีหาได้ตามสภาพท่ัวไปของพื้นท่ี, การใช้

พรมใยปาล์ม (wee drop) ซึ่งท�ามาจากปาล์ม 

ที่ผ่านการรีดน�้ามันแล้ว เริ่มจากการน�าทะลาย

ปาล์มมาตะกุยให้เป็นเส้นๆ ก่อนจะเอาไปอัด 

ให้เป็นแผ่นเป็นผ้าห่มดิน นอกจากประโยชน์ท่ี

กล่าวไปแล้ว การห่มดินยังจะช่วยคลุมหน้าดิน

ไม่ให้วัชพืชขึ้นรบกวนต้นไม้/พืชหลักอีกด้วย 1

1 (ที่มา :จากการบรรยาย ดร.วีระชัย ณ นคร 27  สิงหาคม 2553 ในการเสวนา “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล”  

 ในงาน ทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 และงานนิทรรศการปิดทองหลังพระฯ) 
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พระราชด�าริเรื่อง “เกษตร”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้

ความส�าคัญในเรื่องเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพ

หลักของประเทศ ทรงใช้หลักการพัฒนาการ

เกษตรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเอง

ได้ โดยเฉพาะในด้านอาหารก่อนเป็นอนัดับแรก 

เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ ฯลฯ แนวทางที่ส�าคัญอีก

ประการหนึ่ง คือ การที่ทรงพยายาม เน้นมิให้ 

เกษตรกรพึ่งพาอยู่กับพืชเกษตรแต่เพียงอย่าง

เดียว เพราะจะเกิดความเสียหายง่าย เนื่องจาก

ความแปรปรวนของตลาด และความไม่แน่นอน

ของธรรมชาต ิทางออกกค็อืเกษตรกรควรจะต้อง

มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากภาคเกษตร 

เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนของ

มลูนธิิส่งเสรมิศลิปาชพีพเิศษ ในสมเดจ็พระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งด�าเนินงาน

สนบัสนนุงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ในปัจจุบันสภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน�้า ฯลฯ ให้อยู่ใน

สภาพที่จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตอย่างมากที่สุด

 จากแนวทางและเป้าหมายต่างๆ ซึ่งมี

แนวพระราชด�าริ ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์หรือ

เทคนิควิธีการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายน้ันมีอยู่

หลายประการดังนี้

 1) การพัฒนาการเกษตรท่ีจะได้ผลจริง

นั้น จะต้องลงมือทดลองค้นคว้า ต้องปฏิบัติ

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังพระราชด�ารัส ว่า  

“... เกษตรกรรมนี้  หรือ ความเป็นอยู ่ของ 

เกษตรนัน้ ขอให้ปฏบิตั ิไม่ใช่ถอืต�าราเป็นส�าคญั

อย่างเดียว..” 

  - ให้มีการค้นคว้าทดลองท้ังก่อน 

การผลิตและหลังจากผลิตแล้ว คือ พิจารณาดู

ต้ังแต่เรือ่งความเหมาะสมของพชื ความเหมาะสม

ของดิน พืชอย่างใดจะเหมาะกับดินประเภทใด  

  - การค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการ

ของตลาด คือ การปลูกพืชที่ตลาดต้องการ  

ผลิตออกมาแล้วมีที่ขาย ส่วนการค้นคว้าวิจัย

หลังการผลิต คือการดูเร่ืองความสอดคล้อง 

ของตลาด เรื่องคุณภาพของผลผลิต 
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 2)  ให้เกษตรกรได้มีความรู้เบื้องต้นใน

ด้านการบัญชีและธุรกิจการเกษตร ในลักษณะ

ที่พอจะท�าธุรกิจแบบพ่ึงตนเองได้ ส�าหรับใน

เรื่องนี้พระองค์ท่านทรงเห็นว่า การรวมกลุ่มกัน

ของเกษตรกรเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึง 

ที่จะช่วยได้เป็นอย่างดี 

 3) ด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการผลตินัน้ 

พระองค์ท่านให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว เพื่อให้

เกษตรกรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป และมีสภาพชีวิตที่มีความสุข ไม ่

เคร่งเครียดกับการเร่งรัดให้เกิดความเจริญโดย

รวดเร็ว นอกเหนือจากเรื่องที่ทรงเน้น ในเรื่อง

การผลิตอาหารให้เพยีงพอแล้ว จะเหน็ได้ชดัเจน

จากพระราชด�ารสัทีว่่า “...ไม่จ�าเป็นต้องส่งเสริม

ผลผลิตให้ ได้ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว 

เพราะเป็นการสิ้นเปลืองค่าโสหุ้ย และท�าลาย

คุณภาพดินแต่ควรศกึษาสภาวะตลาดการเกษตร 

ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผลไม ่ให ้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน...” 

 4) สนับสนุนการท�าเกษตรยั่งยืน 

  - โดยเน ้นการใช ้ประโยชน ์จาก

ธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น การใช้ที่ดินที่ทิ้งไว้

เปล่าๆ ให้เป็นประโยชน์ หรือการมองหา

ประโยชน์จากธรรมชาติในสิ่งที่ผู ้อื่นนึกไม่ถึง 

เช่น ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

สนบัสนนุให้ม ีการท�าครัง่จากต้นจามจรุทีีข่ึน้อยู่

รมิทางหลวงท่ีจะเสดจ็ฯ ไปพระราชวงัไกลกงัวล 

มพีระราชด�ารว่ิา “..เกดิจากความคดิทีจ่ะเอาต้น

ก้ามปูมาท�าให้ประชาชนมีงานท�าแล้วรวมเป็น 

กลุ ่ม...”การมุ ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  

 - การประหยัด  เน้นความจ�าเป็นที่จะ

ลดค่าใช้จ่ายในการท�ามาหากนิของเกษตรกรลง

ให้เหลอืน้อยทีส่ดุ โดยอาศยัพึง่พงิธรรมชาตเิป็น

ปัจจัยส�าคัญ เช่น  สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ 

โค กระบอื ในการท�านามากกว่าให้ใช้เคร่ืองจกัร 

ให้มกีารปลกูพชืหมนุเวยีน โดยเฉพาะพชืตระกลู

ถั่ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย หรือกรณีที่จ�าเป็น

ต้องใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งมี

ราคาแพง มีผลกระทบต่อสภาพและคุณภาพ

ของดินในระยะยาว   นอกน้ียังทรงแนะน�าใน

เร่ืองการผลิตก๊าซชวีภาพ อนัจะมผีลดท้ัีงในด้าน

เชื้อเพลิงและปุ๋ย รวมท้ังได้ทรงเน้นอยู่เสมอ 

ท่ีจะให้เกษตรกรมีรายได้เสริมหรือรายได้นอก

การเกษตร จากการหาวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

เช่น ไผ่ ย่านลิเพา ปาหนัน ฯลฯ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการจักสาน เพื่อเป็นอาชีพเสริม 

เพิ่มรายได้ของตนเอง
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 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ทรง 

พระกรุณาพระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้ง 

ศูนย์ศึกษาภูพานฯ ข้ึน ที่จังหวัดสกลนคร  

เมื่อ พ.ศ. 2525 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

อาชีพ ความเป็นอยู ่ และคุณภาพชีวิตของ 

ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 

2527 โดยเพิม่การศกึษาค้นคว้าวจิยัทดลองงาน

พฒันาการเกษตรทีเ่หมาะสมแก่ท้องถิน่และน�า

ออกเผยแพร่เป็นตวัอย่างให้ราษฎรน�าไปปฏิบตัิ 

เพื่อพัฒนาอาชีพ ฟื ้นฟู และพัฒนาป่าไม้  

การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลเพิ่มรายได้แก่

เกษตรกร

3 ด�า แห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 มาถึงวันน้ี ภายในเน้ือท่ีด�าเนินการ

ท้ังหมด 13,300 ไร่ กจิกรรมของศนูย์ครอบคลุม

ทุกด้านท่ีมีผลต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

อันเหมาะกับสภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

 จังหวัดสกลนครนับเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่

การศึกษาพัฒนาพันธุ์สัตว์ เน่ืองจากว่ามีการ

แกว่งของอากาศสูงมาก หน้าหนาวก็หนาวจัด 

หน้าร้อนกร้็อนจดั หน้าฝนกฝ็นตกหนกั เป็นเหตุ

ท�าให้สัตว์ต้องปรับตัวให้ทนกับสภาพแวดล้อม

น้ีเพื่อความอยู ่รอด นอกจากน้ัน สกลนคร 

ยังเป็นดินแดนแห่งโรค คือ มีโรคสัตว์เยอะมาก  

สัตว์ท่ีอยู่รอดท่ีน่ีจึงมีภูมิต้านทานโรคสูง และ

สามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้
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 จงึท�าให้ศนูย์นีม้ผีลงานการศกึษาวจิยั

ที่ประสบความส�าเร็จและมีชื่อเสียงมากคือ 

3 ด�า อันประกอบไปด้วย ไก่ด�า หมูด�า และ

วัวด�า

 สัตวแพทย์วศิทูธิ ์เอือ้กิง่เพชร ใช้เวลากว่า

สิบปีในการพัฒนาสายพันธุ์ของสัตว์ทั้ง 3 ด�านี้ 

จนได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ ก่อนทีจ่ะให้เกษตรกรน�า

ไปเลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้ ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน

ตามแนวพระราชด�ารอิย่างแท้จรงิ คอื การเข้าใจ 

เข้าถึง และพัฒนา

 จากไก่ด�าพนัธุพ์ืน้บ้าน ได้ถกูน�ามาทดลอง

ผสมพันธุ์จนได้ ‘ไก่ด�าภูพาน 1’ ที่มีหนังสีด�า  

ขนด�า เนื้อเทาปนด�า กระดูกด�า ซึ่งขายได้ราคา

ดีกว่าไก่ธรรมดาถึง 4 เท่า ประกอบกับมีกระแส

ของการกนิอาหารเพือ่สขุภาพ เนือ่งจากไก่ด�ามี

เมลานินมาก ซึ่งเป ็นสารต้านอนุมูลอิสระ  

จึงนิยมน�าไปตุ ๋น ท�าให้ไก่ด�าเป็นที่ต้องการ 

ของตลาดมาก ส่งผลให้สกลนครกลายเป็น 

ตลาดพันธุ์ไก่ด�า และต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นๆ  

ทั่วประเทศ

 ‘ไก่ด�าภูพาน 2’ ซึง่มสีขีาว เพิง่จะเปิดตวั

ไปไม่นานนี้ คุณหมอบอกว่าเกิดจากความ

บังเอิญและความอยากรู้ของทีมงาน

 “เราก็เลี้ยงไก่ด�าของเราดีๆ แล้วเผอิญมี

ไก่ขาวโผล่ขึ้นมา เราก็ลองเลี้ยงดู แล้วมาผสม

กับไก่ด�า ปรากฏว่าพอถอนขนขาวออก เนื้อด�า

กว่าไก่ด�าอีก ก็เลยเป็นทางเลือกของเกษตรกร 

ทีอ่ยากไก่ด�าแต่ไม่ชอบสดี�า ดแูล้วไม่เป็นมงคล

 ...กเ็ลยมไีก่ด�าให้เลอืก 2 ส ีถอืว่าเป็นการ

ท�างานที่ประสบความส�าเร็จ มีทีมงานพร้อม 

ผ่านกระบวนการขาย เราไม่ได้ให้เปล่า ผมว่า

ของให้เปล่าไม่มีค่า และขายถูกๆ ก็ไม่ได้ด้วย”

 ฉะนั้น จึงมั่นใจได้ว่าไก่ด�าภูพานจะไม่

สูญไปไหน

 จากเล้าไก่ เราเดินมาถึงคอกหมู เห็นหมู

หน้าตาแปลกประหลาด คือเป็นหมูด�าตัวโต  

มีหนังย่น หูใหญ่ หน้าย่น ใส่ถุงเท้าสีขาวครบ

สีข้าง นั่นคือหมูพันธุ ์เหมยซาน ที่รัฐบาลจีน

น้อมเกล้าฯ ถวายให้สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2535 และ 

คุณหมอก็ได้น�ามาพัฒนาสายพันธุ ์ต่อ โดย 

ผสมกับหมูพื้นเมืองสกลนคร ก็ได้เป็นหมูพันธุ์

ใหม่ คล้ายๆ กับพันธุ์เหมยซานแต่ดีกว่าคือ ลูกดก 

เล้ียงง่าย ทนทาน ตวัไม่ย่น หูเล็กลง สันหลังยาว

ขึน้ จงึมเีน้ือสันมากขึน้ เป็นท่ีพอใจของชาวบ้าน

 “ส่งเสริมไป 3 ปี ชาวบ้านบอกว่าโดนหัก 

500 บาท เพราะหนังสีด�า ต้องขูดออกให้เป็น 

สีขาวผมก็เอาไปผสมใหม่กับพันธุ ์สีขาวเป็น 

เหมยซาน 2 สีขาว”

 จึงเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้มากขึ้น 

และเขาก�าลังท�าการทดลองเลี้ยงให้เหมือนหมู

ด�าคโุรบตุะ ท่ีมชีือ่ของญีปุ่น่ ซึง่กนิแต่หญ้า และ

เนื้อหวานกว่าปรกติ

 ส่วนวัวด�านั้น มีชื่อว่า โคทาจิมาภูพาน 

เป็นวัวที่รัฐบาลญี่ปุ ่นน้อมเกล้าฯ ถวายให้ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

1 คู่ ในปี พ.ศ. 2531 และคุณหมอได้ค้นพบว่า 

วัวทาจิ สืบเชื้อสายมาจากวัววากิว ซึ่งเป็นวัว

สายพันธุ์ดีที่สุดในโลก ที่สร้างเนื้อแพงที่สุดคือ 

เนื้อโกเบและมัดสึซากะ
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 “ผมกเ็อามาขนุโดยพฒันาสตูรของญีปุ่น่

ที่เลี้ยงด้วยเบียร์ นวดตัวไม่ให้เครียด ฟังเพลง

ญี่ปุ่น กินหญ้าคุณภาพดี เราก็ท�าสาโทให้กิน 

หญ้ากใ็ช้ฟาง นวดแผนไทย แล้วเปิดหมอล�าให้

ฟัง ปรากฏว่าเมือ่ลองเอาเนือ้มาชมิ คนทีเ่คยกนิ

เนื้อญี่ปุ่นเขาบอกว่าคล้ายๆ 

 ...เราก็พัฒนามาเรื่อยให้ขุนได้ง่ายขึ้น 

และให้เนื้อเกรดดี ตอนนี้มีเกือบ 30 ตัวแล้ว  

แต่เราไม่แจกไม่ขาย เพราะยังอยู่ในขบวนการ

ทดลอง แต ่ เราจะรีดน�้าเชื้อบริการให ้กับ

เกษตรกรที่สนใจ

 ...ในเวลา 3 ปี คาดว่าเราจะมเีนือ้มดัสซึากะ

กินทั่วประเทศ เป ็นเนื้อที่มี มันแทรกเยอะ  

ซึ่งไขมันแทรกที่เกิดจากวัวพันธุ์ญี่ปุ่นมันต่าง

จากไขมันธรรมดา มันเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัว  

มีโอเมก้า 3 และ 6 สูงกว่า ฉะนั้น การกินเนื้อวัว

ที่ได้จากวัวพันธุ์ดี จึงมีประโยชน์มากกว่ามีโทษ

 การท�างานทุกอย่างท่ีประสบความส�าเร็จ

ด้วยดีน้ี คุณหมอยึดพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ข้อ เป็นแนวทางคือ  

ต้องเป็นพันธุ์สัตว์ท่ีเล้ียงง่าย เทคโนโลยีในการ

เลี้ยงง่าย อาหารสัตว์สามารถหาได้ในท้องถิ่น 

สัตว์ต้องปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ด ีและ

เลี้ยงแล้วต้องไม่ขาดทุน มีก�าไร

จาก ‘3 ด�า ภพูาน’ ขณะนีท้ีน่ีไ่ด้เปลีย่นฉายาเป็น 

‘3 ด�า 2 ขาว และ 1 เขา’ แล้ว เนื่องจากมีการ

เลีย้งกวางลซู่าด้วย เพือ่ตดัเขากวางอ่อนบดเข้า

แคปซลู ซึง่สรรพคณุเยอะมาก ท้ังเป็นยาชกู�าลัง 

รักษากล้ามเนื้อ อักเสบเรื้อรัง และปรับสมดุล

ของร่างกาย

 การท�างานตามแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ได ้ก ่อเกิด

ประโยชน์แก่เกษตรกรท่ัวประเทศ ไม่ใช่เพียง

เฉพาะแค่ในจังหวัดสกลนคร หรือภาคอีสาน

เท่านั้น 
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คลังความรู้เกี่ยวกับน�้า
 ฝนหลวง คือ เทคโนโลยีที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นและพัฒนา

ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

ราษฎรจากการขาดแคลนน�้า เนื่องจากฝน

ตกไม่ ทัว่พืน้ที ่หรอืฝนทิง้ช่วง โดยวธิกีารท�า

ฝนเทียม เป็นวิธีที่มีการวางแผนการปฏิบัติ

การหวงัผลทีแ่น่นอน ก�าหนดจดุให้ฝนตกลง

สู่พื้นที่เป้าหมายที่ก�าหนดได้

	 ฝนหลวง คือ เทคโนโลยีที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการปัจจุบัน  ทรง

ประดิษฐ ์คิดค ้นและพัฒนา ข้ึนมา และ

พระราชทานให้ใช้เป็นเทคโนโลยใีนการดัดแปร

สภาพอากาศให้เกิดฝนจากเมฆอุ่น (Warm 

Cloud) และเมฆเย็น (Cool Cloud) ด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่กระท�าด้วย

ความตั้งใจของมนุษย์ที่มีการวางแผนการ

ปฏิบัติการหวังผลที่แน่นอน โดยการใช้สาร 

ฝนหลวงท่ีดูดซับความชื้นได้ดี (Hygroscopic 

Substance) เป็นตัวเร่งเร้าทั้งในบรรยากาศ  

หรือเมฆ ท่ีมีอุณหภูมิสูงกว ่าและต�่ากว ่า

จุดเยือกแข็ง ให้กระบวนการเกิดฝนเกิดเร็วขึ้น 

ตัง้แต่กระบวนการเกดิเมฆ (Cloud Formation)  

การเจริญของเมฆ (Cloud Growth) การเริ่มต้น

ให้ฝนตก (Rain Initiation) การยืดอายุการตก

ของฝนให้นานขึ้น (Prolonging of rain  

duration) ให้ฝนตกกระจายอย่างท่ัวถึง (Rain 

Redistribution) และชักน�าฝนให้ตกลงสู่พื้นท่ี

เป้าหมายท่ีก�าหนด (Designated Target area) 

ได้อย่างแม่นย�าและแผ่อาณาเขตครอบคลุม

อาณาเขตเป็นบริเวณกว้างมากที่จะปล่อยให้

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

 

ฝนหลวง : พระราชด�าริเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าแล้ง

1ส�านักฝนหลวงและการบินเกษตร

  http://www.thairoyalrain.in.th/intelligence/intelligence_4.php
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ความเป็นมา 

 “....เรือ่งฝนเทยีมนีเ้ริม่ตัง้แต่	พ.ศ.	2498  

แต่ยังไม่ได้ท�าอะไรมากมาย	 เพราะว่าไป 

ภาคอสีานตอนนัน้หน้าแล้ง	เดอืนพฤศจกิายน 

ที่ไปมีเมฆมาก	 อีสานก็แล้ง....แต่มาเงยดู

ท้องฟ้ามีเมฆ	ท�าไมมีเมฆ	อย่างนี้ท�าไมจะ

ดึงเมฆนี่ให้ลงมาได้	 ก็เคยได้ยินเรื่องท�าฝน

ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธ์ิ	 ฝนท�าได	้ 

มีหนังสือ	เคยอ่านหนังสือท�าได้.....”		

	 พระราชด�ารัสเมื่อวันที่	 19	 มีนาคม	

2529		ณ		พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 

  เมือ่คราวทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยม 

พสกนิกร เมื่อปี พ.ศ. 2498 ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน

ทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลน

น�้าอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได ้มี 

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการ 

พระราชด�าริ “ฝนหลวง” (Artificial rain) ให้กับ 

ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปด�าเนินการ ซึ่งต่อมา

ได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการ

ฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดส�านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 

2512 ด้วยความส�าเร็จของโครงการ จึงได้ตรา

พระราชกฤษฎีกาก่อตั้งส�านักงานปฏิบัติการ 

ฝนหลวงขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นหน่วยงานรองรับ

โครงการพระราชด�าริฝนหลวงต่อไป 

หลักการของฝนเทียม หรือฝนหลวง 
 การท�าฝนเทยีมหรอืฝนหลวงเป็นกรรมวธิี

การเหนี่ยวน�าน�้าจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสาร

เคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้น

ของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกัน 

ปัจจัยส�าคัญ ท่ีท�าให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้น

ปะทะความเย็น  และมีแกนกลั่ นตั ว ท่ีมี

ประสิทธิภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม กล่าวคือ 

เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ระดับผิวพื้นขึ้นสู ่

อากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศจะลด

ต�่าลงจนถึงความสูงท่ีระดับหน่ึง หากอุณหภูม ิ

ที่ลดต�่ าลงนั้นมากพอก็จะท�าให ้ ไอน�้ าใน

มวลอากาศอิ่มตัวจะเกิดขบวนการกลั่นตัวเอง

ของไอน�้าในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว  

เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะน้ันสารเคมีท่ีใช้จึง

ประกอบด้วย “สูตรร้อน” ใช้เพื่อกระตุ้นเร่งเร้า

กลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ, “สูตรเย็น” 

ใช้เพื่อกระตุ้นกลไกการรวมตัวของละอองเมฆ

ให้โตขึน้เป็นเมด็ฝน และสตูรทีใ่ช้เป็นแกนดดูซบั

ความชื้น เพื่อใช้กระตุ้นกลไกระบบการกลั่นตัว

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ขั้นตอนวิธีการท�าฝนหลวง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง

ก�าหนดขั้นตอนของกรรมวิธีการท�าฝนหลวงขึ้น

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ตามล�าดับ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่หนึ่ง : “ก่อกวน”  เป็นขั้นตอนที่

เมฆธรรมชาติ เริ่มก่อตัวทางแนวตั้ง การปฏิบัติ

การฝนหลวง ในขั้นตอนน้ี จะมุ่งใช้สารเคมีไป

กระตุ ้น ให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่  

เบื้องบน เพื่อให้เกิดกระบวนการชักน�าไอน�้า 

หรือ ความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิด เมฆ ระยะ 

เวลาที่จะปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ ไม่ควรเกิน 

10.00 น. ของแต่ละวัน โดยการใช้ สารเคมีที่

สามารถดูดซับไอน�้าจาก มวล อากาศได้ แม้จะ
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มเีปอร์เซน็ต์ความชืน้สมัพทัธ์ ต�า่ (ม ีค่า Critical 

relative humidity ต�่า)เพื่อกระตุ้น กลไกของ

กระบวนการกลั่นตัวไอน�้าในมวล อากาศ 

(เป็นการสร้าง Surrounding ให้เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของเมฆด้วย) ทางด้านเหนือ  

ลมของพื้นที่เป้าหมาย เมื่อเมฆเริ่มเกิด มีการ 

ก่อตวั และเจรญิเตบิโตทางตัง้แล้ว จงึใช้สารเคมี

ที่ให้ปฏิกิริยาคาย ความร้อนโปรยเป็นวงกลม 

หรอืเป็นแนวถดัมา ทางใต้ลมเป็นระยะทางสัน้ๆ 

เข้าสู่ก้อนเมฆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกลุ่มแกนร่วม 

(main cloud core) ในบรเิวณ ปฏบิตักิารส�าหรบั

ใช้เป็นศูนย์กลาง ที่จะสร้างกลุ ่มเมฆฝนใน 

ขั้นตอนต่อไป 

 ขั้นตอน ที่ สอง : “เลี้ยง	ให้	อ้วน”   เป็น

ขั้นตอนที่เมฆก�าลัง ก่อตัวเจริญเติบโตซ่ึงเป็น

ระยะส�าคัญมาก ในการปฏิบัติการฝนหลวง 

เพราะจะต้องไป เพิ่มพลังงานให้แก่ updraft  

ให้ยาวนานออกไป ต้องใช้เทคโนโลยีและ

ประสบการณ์หรือศิลปะแห่งการท�าฝนควบคู ่

ไปพร้อมๆ กนั เพือ่ตดัสนิใจ โปรยสารเคมฝีนหลวง

ชนิดใด ณ ที่ใดของกลุ ่ม ก้อนเมฆ และใน 

อตัราใดจงึเหมาะสม เพราะต้องให้กระบวนการ

เกดิละอองเมฆสมดลุ กบัความแรงของ updraft 

มิฉะนั้นจะท�าให้เมฆ สลาย 

 ขั้นตอน ที่ สาม : “โจมตี”   เป็นขั้นตอน

สุดท้ายของกรรมวิธี ปฏิบัติการฝนหลวง เมฆ 

หรือ กลุ่มเมฆฝนมี ความหนาแน่นมากพอที่จะ

สามารถตกเป็น ฝนได้ ภายในกลุม่เมฆจะมเีมด็

น�า้ขนาดใหญ่มากมาย หากเครือ่งบนิบนิเข้าไป

ในกลุ่มเมฆฝนนี้ จะมีเม็ดน�้าเกาะตามปีก และ

กระจังหน้า ของเครื่องบิน เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ 

และอาศัย ประสบการณ์มาก เพราะจะต้อง

ปฏิบัติการเพื่อ ลดความรุนแรงของ updraft  

หรือท�าให้อายุของ updraft หมดไป ส�าหรับ 

การปฏิบัติการในขั้นตอนน้ี จะต้องพิจารณา 

จุดมุ ่งหมายของการท�าฝนหลวง ซึ่งมีอยู ่  

2 ประเด็นคือเพื่อเพิ่มปริมาณฝนตก (Rain 

enhancement) และเพื่อให้เกิดการกระจาย 

การตกของฝน (Rain redistribution) 

ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้ง   
 ในปี พ.ศ. 2542  เกิดภาวะแห้งแล้ง

รุนแรงในขั้นวิกฤติ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง 

คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้งขึ้น ณ 

ฐานปฏบิตักิารสนามบนินครสวรรค์ ซึง่ครอบคลมุ

พืน้ทีเ่ป้าหมายในจงัหวดัภาคกลางตอนบน และ 

ณ ฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดพิษณุโลก  

ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายปฏิบัติการในภาร

เหนือตอนล่าง โดยโปรดเกล้าฯ ให้ทบทวน

เทคนิคท่ีทรงประดษิฐ์คดิค้นท่ีเคยใช้ปฏิบตักิาร

ที่ได้ผลมาแล้ว และพระราชทานให้ใช้เสริมการ

ประยกุต์เทคโนโลยฝีนหลวงให้สมัฤทธิผ์ลยิง่ขึน้ 

โดยให้สภาวะแห้งคลายความรุนแรงลง จนคืน

เข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างสิ้นเชิงในระยะเวลา 

อันสั้น ในระหว่างการปฏิบัติการสู ้ภัยแล้งนี้  

ทรงประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคควบคู่ไปด้วย โดย

โปรดเกล้าฯ ให้น�าเทคโนโลยกีารท�าฝนในส่วนของ

เมฆเย็นที่ทดสอบได้ผลแล้ว ร่วมกับเทคโนโลยี

ฝนหลวงจากเมฆอุ่น พร้อมทั้งพัฒนาเทคนิค 

การโจมตีเมฆอุ่นและเมฆเย็นในขณะเดียวกัน 

ได้อย่างสมัฤทธิผ์ล สามารถชกัน�าฝนให้ตกลงสู่

พื้นที่เป้าหมายหวังผลได้อย่างแม่นย�าและเพิ่ม

ปริมาณฝนสูงยิง่ขึน้ โปรดเกล้าฯ ให้เรียกเทคนิค

ทีท่รงประดิษฐค์ิดคน้ขึ้นมาใหมว่่า เทคนคิการ
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โจมตีแบบ Super Sandwich เทคโนโลยีฝน

หลวงจึงได้รับการพัฒนาจาก 4 ข้ันตอนเป็น  

6 ขั้นตอน พร้อมทั้งทรงประดิษฐ์แผนภาพ 

(การ์ตูน)  ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง 

ซึ่งรวมขั้นตอนกรรมวิธีเทคนิคของเทคโนโลยี 

ฝนหลวงทั้ง 6 ข้ันตอนไว้อย่างครบถ้วนใน 

หนึ่งหน้ากระดาษพระราชทานให้ใช้เป็น ต�ารา

ฝนหลวง ในการปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ 

กู้ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2542 

เป็นต้นมาช่วยให้สภาวะแห้งแล้วงรุนแรง 

ขั้นวิกฤติคืนเข้าสู่สภาวะปกติในระยะเวลาอันสั้น

อย่างสัมฤทธิผ์ลตามพระราชประสงค์ และยงัใช้

เป็นต�าราฝนหลวงอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน 

สิทธิบัตรของฝนหลวง  
 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ

กูภ้ยัแล้ง พ.ศ. 2542 ต�าราฝนหลวงพระราชทาน 

(หรือ Royal Rainmaking Technology)  

ทรงเห็นสมควรให้ขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีฝน

หลวงซึ่งรวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ทรงประดิษฐ์

คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

รวมทั้งเทคนิค ในการโจมตีแบบ Super 

Sandwich Technique ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น 

ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพ่ือเสริมการ

ประยุกต์ขั้นตอนต่างๆ ของเทคโนโลยีฝนหลวง

สัมฤทธ์ิผล รวมทั้งแผนภาพ (การ์ตูน) ต�ารา 

ฝนหลวงพระราชทาน โปรดเกล้าฯ ให้นายดสิธร 

วัชรโรทัย (ผู้อ�านวยการกองงานส่วนพระองค์) 

มอบให้นายเมธา รัชตะปิติ ที่ปรึกษาผู้ทรง

คุณวุฒิฝนหลวงปัจจุบัน (อดีตผู ้อ�านวยการ

ส�านกังานปฏบิตักิารฝนหลวง) ให้จดัท�าเอกสาร

ทางวิชาการประกอบแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียน

สิทธิบัตร ซึ่ งได ้ด�าเนินการจัดท�าเอกสาร 

พร้อมแบบฟอร์มค�าขอสิทธิบัตรทูลเกล้าฯ  

ถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และลง 

พระปรมาภไิธยในแบบฟอร์มค�าขอจดสิทธบิตัร

ภายใต้ชือ่ การดัดแปรสภาพอากาศให้เกดิฝน 

ในฐานะทรงเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2542 เสนอต ่อส�านักสิทธิบัตร  

กรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย 

ระหว่างรอพระบรมราชวินิจฉัย เห็นว่าการ 

จดสิทธิบัตรในประเทศไทยได้รับการคุ้มครอง

สิทธิในประเทศไทยเท่านั้น สมควรจดสิทธิบัตร

ในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ์

ทั่วโลก ทรงมีพระบรมราชานุญาตและโปรด

เกล้าฯ ให้ขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศควบคู่

ไปด้วย จึงมีการด�าเนินการจัดท�าเอกสาร

ประกอบแบบฟอร์มค�าขอจดสิทธิบัตรจาก

ส�านักงานสิทธบิตัรแห่งสหรฐัอเมรกิา ทูลเกล้าฯ 

ถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย 

พระเกียรติคุณ 

 “เทคโนโลยีฝนหลวง” ได้รับการเผยแพร่

และเป ็นที่ยอมรับในหมู ่นักวิทยาศาสตร ์  

องค์กรและสถาบันท่ีมีกิจกรรมการดัดแปร

สภาพอากาศวิทยาศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา 

ท้ังในระดับนานาชาติและระดับโลก เช ่น 

องค์การอตุนุยิมวทิยาทัง้ในระดบันานาชาตแิละ

ระดับโลก เช่น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 

(WMO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) เป็นต้น จนทรงได้รับการ

ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลั และประกาศพระเกยีรตคิณุ

จากองค์กรดังกล่าวโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2544 

องค์กรเอกชนระดบันานาชาตไิด้กราบบงัคมทูล
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ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผ่านราช

เลขาธิการ และส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาตใิห้ท�าผลงานประดษิฐ์คดิค้นเทคโนโลยี

ฝนหลวง (The Royal Rainmaking Technology) 

ไปร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ Brussels 

Eureka 2001: 50Th Anniversary Of The 

World Exhibition of innovation research and 

new technology ณ กรงุบรสัเซลล์ราชอาณาจกัร

เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2544 เป็นนิทรรศการระดับนานาชาติ  

มีประเทศที่ส ่งผลงานเข้าร่วม 23 ประเทศ 

ปรากฏว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้น The Royal 

Rainmaking Technology เป็นหนึ่งในสาม 

ผลงานทีไ่ด้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัยอดเยีย่ม

อนัเป็นเลศิ เป็นนวตักรรมใหม่ แนวคดิใหม่ และ

ทฤษฎีใหม่ อันมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศและไม่มีผู้ใดประดิษฐ์คิดค้นมาก่อน

 คณะท�างานในโครงการด�าเนินการ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทส�าเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว และคณะท�างานในโครงการ 

ดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนที่ตั้งข้ึนภายใต้

ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิได้ด�าเนนิ

การย่ืนค�าของสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยการ

ดดัแปรสภาพอากาศให้เกดิฝนต่อกรมทรพัย์สิน

ทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

จนได้ออกสิทธิบัตรดังกล่าว เมื่อวันที่  29 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และโปรดเกล้าฯ ให้น�า

ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 

2546 ส�าหรับในต่างประเทศได้ด�าเนินการยื่น

ค�าขอสทิธบิตัรภายใต้ชือ่ Weather Modification 

By Royal Rainmaking Technology ต่อ

ส�านักงานสิทธิบัตรยุโรป เมื่อวันที่ 17 กันยายน 

พ.ศ. 2546 และส�านักงานสิทธิบัตรแห่ง

สหรัฐอเมริกาในปีเดียวกัน จนได้รับสิทธิบัตร

จากส�านักสิทธิบัตรยุโรปที่ออกให้ เมื่อวันที่ 12 

ตุลาคม พ.ศ. 2548 และโปรดเกล้าฯ ให้น�าขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ผู้แทนพระองค์เมือ่วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2548 

พร้อมท้ังสิทธิ์บัตรภายใต้ชื่อเดียวกันท่ีออกให้

โดยส�านักงานสิทธิบัตรแห่งเขตปกตรองพิเศษ

ฮ่องกง สาธารณะรัฐประชาชนจีนเมื่อวันท่ี 7 

เมษายน พ.ศ. 2549  นอกจากนั้นส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก�าลังพิจารณา

ด�าเนินการท่ีจะยื่นค�าขอสิทธิบัตรต่อส�านักงาน

สิทธิบัตรในประเทศอื่นๆ ที่ส�าคัญ และจ�าเป็น

เพื่อให้เทคโนโลยีฝนหลวงได้รับการคุ้มครอง

สิทธิให้มากที่สุดในโลกเท่าที่จะท�าได้สิทธิบัตร 

ท่ีได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธบิตัร ภายใต้ชือ่

การดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน ทรงม ี

พระราชกระแสในวันที่โปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาล

เข้าเฝ้าฯ ถวายสิทธิบัตรฝนหลวง ในปี 2548 

“สิทธิบัตรนี้....เราคิดเอง.....คนไทยท�าเอง.....

เป็นของคนไทย.....มิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัว 

.....ท�าฝนนี้ท�าส�าหรับชาวบ้าน.....ส�าหรับ

ประชาชน.....ไม่ใช่ท�าส�าหรับพระเจ้าอยู่หวั 

.....พระเจ้าอยู่หัวอยากได้น�้า	 ก็ไปเปิดก๊อก

เอาน�้ามาใช้	 อยากได้น�้าส�าหรับการเพาะ

ปลูกก็ไป	 สูบจากน�้าคลองชลประทานได้	 

แต่ชาวบ้านชาวนาทีไ่ม่มโีอกาสมนี�้าส�าหรบั

เกษตรก็	 ต้องอาศัยฝน	 ฝนไม่มีก็ต้องอาศัย

ฝนหลวง” 
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พระราชด�าริเกี่ยวกับ “พลังงาน”
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงทราบ

ดถีงึข้อจ�ากดัของการใช้แหล่งพลงังานเชือ้เพลิง

จากน�้ามันที่นับวันจะหมดไปและยากที่จะผลิต

ทดแทนได้ ท�าให้มีราคาสูงข้ึน ประชาชนก ็

เดอืดร้อน ดงันัน้หนทางทีจ่ะลดการพึง่พาแหล่ง 

เชื้อเพลิงราคาแพง คือต้องสร้างทางเลือกใหม่ 

หาแหล่งพลังงานใหม่ที่จะมาทดแทนการใช้

น�้ามัน  ดังพระราชด�ารัส ที่พระราชทานแก ่

คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร

ชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ 

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2548 ว่า 

 “...ถ้าน�้ามันเชื้อเพลิงหมดแล้ว	 ก็ใช้

เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้	มี	แต่ต้องขยัน	หาวิธี

ที่ท�าให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่	 เชื้อเพลิงที่เรียก

ว่าน�า้มนันัน้มนัจะหมด	ภายในไม่กีปี่หรอืไม่

กีส่บิปีกห็มด...	ถ้าไม่ได้ท�าเชือ้เพลิงทดแทน	

เราก็เดือดร้อน...”  

 โครงการตามแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในด้านการพฒันา

พลังงานทดแทนนั้นเกิดขึ้นด้วยสายพระเนตร 

อันยาวไกลท่ีทรงเล็งเห็นและมีพระราชด�าริให้

เตรียมรับกับปัญหามากว่า 50 ปีแล้ว (เริ่มขึ้น

ตั้งแต่ประมาณ ปี 2504; อ้างจากหนังสือ  

“72 ปี แก้วขวัญ วัชรโรทัย เลขาธกิารพระราชวัง”) 

ท้ังน้ีนายแก้วขวญั วชัโรทัย กล่าวไว้ว่า พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งตั้งแต่ พ.ศ. 

2504 ว่าค่ารถและน�้ามันจะแพง พระองค์จึงได้

มีการศึกษา ค้นคว้า และทรงริเริ่มการพัฒนา

พลังงานทดแทนโดยการน�าเอาวัสดุทางการ

เกษตรมาแปรรูปเป็นน�้ามันส�าหรับเคร่ืองยนต์

และรถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพา

การน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศมาตั้งแต่

น�า้มนัยงัมรีาคาลิตรละไม่กีบ่าท โดยเป็นไปตาม

หลักการ “การพึง่ตนเอง” คอื การลดต้นทุนการ

ผลิต เพราะสามารถผลิตใช้เองได้ ปัจจุบันจึงมี

การศกึษาวิจยัพลังงานตามแนวพระราชด�าริอยู่
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มากมายและน�ามาใช้จริงอีกหลายโครงการ 

ดังนี้ 

 1. แก๊สชีวภาพ 

  เ ม่ื อป ี  2522  พระบาทสมเด็ จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริให้

โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา ทดลองผลติ

แก๊สชีวภาพจากมูลโคนม โดยน�าเศษพืชหรือ 

มลูสตัว์มาหมกัในถงัหรอืบ่อในสภาพทีข่าดอากาศ

เป็นระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดแก๊ส ซึ่งร้อยละ 50 

เป็นแก๊สมเีทน มคีณุสมบตัติดิไฟได้ น�้าหนกัเบา

กว่าอากาศ และไม่มีกลิ่น ส่วนแก๊สที่เหลือ

ประกอบด ้วยแก ๊สคาร ์บอนไดออกไซด ์ 

แก๊สไข่เน่า และแก๊สอืน่ๆ อกีหลายชนดิ สามารถ

น�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิได้ เป็นการส้รางประโยชน์

จากวัสดุเหลือใช้และยังได้แหล่งพลังงานใหม่

ทดแทนน�า้มนัเชือ้เพลงิด้วย ต่อมาได้มโีครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริทดลองเรื่อง

พลังงานแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่

ความรูแ้ก่ประชาชน เช่น ศนูย์ศกึษาการพฒันา

ห ้วยทราย อันเนื่ องมาจากพระราชด�าริ 

จ.เพชรบรุ:ี ท�าแก๊สชวีภาพจากมลูววั ศนูย์ศกึษา

การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ จ.นราธิวาส ท�าระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

จากมูลสัตว์ เป็นต้น 

  

 2. แก๊สโซฮอล ์

  การพัฒนาแก๊สโซฮอล์เริ่มต้นอย่าง

เป็นรูปธรรมเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชด�าเนินตรวจเยี่ยมโครงการ 

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาใน พ.ศ. 2528 โดย

ทรงมพีระราชด�ารัสให้ศกึษาการผลิตเอทานอล

จากอ้อย เพราะอนาคตอาจเกดิภาวะขาดแคลน

น�า้มนัและราคาอ้อยตกต�า่ การแปรรูปอ้อยเป็น

เอทานอลจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อีกทาง 

 ปี พ.ศ. 2529 ทางโครงการส่วนพระองค์

ได้เริ่มผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย หลังจากนั้นได้ 

มีหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ความร่วมมือใน

การพัฒนาแอลกอฮอล์ที่ใช้ เติมรถยนต์อย่าง 

ต่อเนื่อง จนเมื่อปี พ.ศ. 2539 การปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย (ปตท.) ร่วมกับ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(วท.) และโครงการส่วนพระองค์ ได้ร่วมกัน

ปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล์ที่ใช้ เติมรถยนต์ 

โดยการน�าแอลกอฮอล์ท่ีโครงการส่วนพระองค์

ผลิตได้ที่มีความบริสุทธิ์จากเดิม 95% ไปกลั่น

ซ�า้เป็นแอลกอฮอล์บรสุิทธิ ์99.5% แล้วจงึน�ามา 

ผสมกับน�้ามันเบนซิน ออกเทน 91 ในอัตรา

แอลกอฮอล์ 1 ส่วน กบั เบนซนิ 9 ส่วน เป็นน�า้มนั 

“แก๊สโซฮอล์” ทดลองเติมให้กับรถเครื่องยนต์

เบนซินของโครงการส่วนพระองค์ 

 พระราชด�ารัสบางส่วนที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวราชทานแก่ผู ้เข้าเฝ้าฯ ถวาย

พระพรชัยมงคล เนื่ องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2543 เกี่ยวกับ 

การท�าแก๊สโซฮอล์ ดังนี้ 

	 “....น�ำ้มนัสมยัใหม่แพงไม่รูท้�ำไมมนัแพง	

แต่กย็งัไงเป็นสมยัน้ีอะไร	ๆ 	กแ็พงขึน้ทุกทีจะให้

น�้ำมันถูกลงมำก็ล�ำบำก	นอกจำกหำวิธีที่จะท�ำ

น�้ำมันรำคำถูกซึ่งก็ท�ำได้เหมือนกัน	 ถูกกว่ำ 

นิดหน่อยคือแทนที่จะใช้น�้ำมันที่มีออกเทน	 95	 

กใ็ช้ออกเทน	91	แล้วกเ็ตมิแอลกอฮอล์เข้ำไปนิด
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หนึ่ง	 ก็เป็นออกเทน	95	อำจเป็นได้ว่ำรถจะวิ่ง 

ไม่เร็วก็ดีเหมือนกัน	รถไม่วิ่งเร็วเกินไป	รถจะได้

ไม่ชนมำกเกินไป	 ก็จะช่วยประหยัดทั้งหมดน้ี

เป็นควำมคิดที่ให้พอเพียง....” 

	 “....พูดแบบคนไม่รูเ้รือ่ง	ไม่รูเ้รือ่งกำรคลงั

กำรเศรษฐกจิ	แต่ว่ำลองนกึดถู้ำสมมตว่ิำ	ใช้ของ

ที่ท�ำในเมืองไทย	 ท�ำในประเทศได้เองแล้วก็

ท�ำได้ดีมำก	อ้อยที่ปลูกที่ต่ำง	ๆ 	เขำบ่นว่ำมีมำก

เกินไปขำยไม่ได้	รำคำตก	เรำก็ไปซื้อในรำคำที่

ดพีอสมควร	มำท�ำแอลกอฮอล์แล้วผูท้ีป่ลกูอ้อย

ก็ได้เงิน	ผู้ที่ท�ำแอลกอฮอล์ก็ได้เงิน....” 

  

 3. ไบโอดีเซล 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

ศึกษาการผลิตน�้ามันดีเซลจากน�้ามันของพืช

ชนิด ต่างๆ (เช่น น�้ามันมะพร้าว น�้ามันปาล์ม 

น�้ามันถั่วลิสง น�้ามันถั่วเหลือง ฯลฯ) หรือไขมัน

สัตว์ รวมทั้งน�้ามันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร 

โดยน�ามาผ่านขบวนการทางเคมี โดยการเติม

แอลกอฮอล์ และสารเร ่งปฏิกิริยาบางตัว  

ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง จะท�าให้ได้ผลผลิต

เป็น “ไบโอดเีซล” ซึง่มคีณุสมบัตใิกล้เคยีงน�า้มนั

ดีเซล สามารถน�ามาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ 

โดยไม่เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ เป็นการศึกษา

น�าร่อง เพ่ือให้เกิดการต่อยอดและประชาชน 

ชาวไทยจะได้ใช้พลงังานทดแทนทีม่รีาคาถกูลง 

ทั้งยังเป็นการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร

ในประเทศ จึงมีพระราชด�ารัสให้มีโครงการ

พัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือศึกษาแนวทาง

การน�าน�้ามันพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น�้ามัน

ปาล์มมาใช้งานแทนน�้ามันดีเซล โดยทรงมี 

พระราชด�าริเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่อง

หีบน�้ามันปาล์มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ต่อมา  

ในปี พ.ศ. 2528 ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานสกดั

น�้ามันปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคม อ่าวลึก 

จงัหวัดกระบี ่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างโรงงานน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก 

ก�าลังผลิตวันละ 110 ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดนราธิวาส ในช่วงปี 2531 ต่อมาในเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2544 พระราชทานงบประมาณ

จากมูลนิธิชัยพัฒนา จ�านวนเงินประมาณ  

8 ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เพื่อสร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาดก�าลัง

ผลิต 2 ตันทะลายต ่อชั่ วโมง ที่สหกรณ์ 

นิคมอ่าวลึก จ�ากัด จ.กระบี่ และงบประมาณ  

3 ล้านบาท และเครื่องยนต์ขนาด 8 แรงม้า  

3 เครื่อง รถไถเดินตามขนาด 11 แรงม้า 2 คัน 

และขนาด 8 แรงม้า 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการ

ทดสอบการใช้น�้ามันปาล์มทดแทนน�้ามันดีเซล 

ในเครื่องจักรกลการเกษตร 

  

 4. ดีโซฮอล ์

  โครงการดีโซฮอล์ (น�้ามันดีเซล + 

แอลกอฮอล ์ )  ท่ี โครงการส ่ วนพระองค ์  

สวนจิตรลดา เร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดย 

การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยร่วมกบัโครงการ

ส ่วนพระองค ์สวนจิตรลดา ทดลองผสม

แอลกอฮอล์ 95% กับน�้ามันดีเซล และสาร  

อีมัลซิไฟเออร์ (มีคุณสมบัติท�าให้แอลกอฮอล์

กับน�้ามันดีเซลผสมเข้ากันโดยไม่แยกชั้น) ใน
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อตัราส่วน 14 : 85 : 1 แล้วน�าดโีซฮอล์ ไปใช้เป็น

น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซลเช่น  

รถกระบะและรถแทรกเตอร์ของโครงการส่วน

พระองค์ฯ ซึ่งผลการทดลองพบว่า สามารถใช้ดี

โซฮอล์เป็นเชือ้เพลงิได้ดพีอสมควร และสามารถ

ลดปริมาณควันด�าได้ร้อยละ 50 

 5. พลังงานความร้อนจากแกลบ 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง

เล็งเหน็ว่าเชือ้เพลงิถ่านทีท่�าจากไม้จะหาได้ยาก

ขึน้ในอนาคต จงึมพีระราชด�ารใิห้ค้นคว้าทดลอง

น�าวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เช่น ผกัตบชวา มาอดัเป็นแท่งเชือ้เพลิง ซึง่เรยีกว่า 

“เชือ้เพลิงเขียว” และถ่านจากแกลบ ซึง่ปัจจบุนั

โครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรลดา ก็มี

โครงการเกี่ยวกับการผลิตถ่านแกลบอัดแท่ง 

โดยน�าแกลบที่ได้จากโรงสีข้าวสวนจิตรลดา  

มาผ่านกระบวนการเพือ่บดและการอดัแกลบให้

เป็นแท่ง ถ่านแกลบมีความร้อนสงูและไม่มคีวนั 

สามารถน�าไปใช้แทนถ่านไม้ได้ซึ่งเปิดให้

ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม เพื่อจะได้น�าความรู้

ไปพฒันาส�าหรับการประกอบอาชพีให้เหมาะสม

กับตนเองเพื่อความเป็นอยู ่ที่พอเพียงต่อไป  

ดังนั้นการใช้ถ่านแกลบจึงช่วยลดการท�าลาย 

ป่าไม้ เพิม่มลูค่าให้แกลบทีถ่อืว่าไม่มปีระโยชน์

แล้ว และช่วยลดของเสียจากโรงสีข้าว 

 6. พลังงานน�้า 

  พระองค์ท่านทรงมองการณ์ไกลเล็ง

เห็นว่าน�้าและไฟฟ้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

ด�ารงชีวิต พระองค์ทรงมีพระราชด�ารัสเห็นชอบ

กบัทางรัฐบาลว่าควรมโีครงการเขือ่นกกัเกบ็น�า้

ไว้ใช้ และเพื่อท�าการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียง

พอต่อความต้องการของประชาชน จงึก่อให้เกดิ

โครงการสร้างเขือ่นภูมพิลขึน้ ซึง่เมือ่ด�าเนินการ

ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวได้ ทรงเสด็จพระราชด�าเนิน

ประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 

2507 และพระองค์ได้ทรงพระราชด�ารัสในวัน

ประกอบพิธีเปิดไว้ดังนี้       

 “เรำเห็นพ้องกับรัฐบำลว่ำโครงกำร

อเนกประสงค์โครงกำรแรกของประเทศไทยน้ี

เป็นจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำเศรษฐกิจก้ำวใหม่

ให้ไพศำลออกไป	ปัจจบุนัน�ำ้เป็นปัจจยัหล่อเล้ียง

ชีวิตและน�้ำกับไฟฟ้ำ	 ส ่งเสริมควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำของชีวิต	เมื่อพลเมืองเพิ่มมำกและเร็ว

กต้็องเพิม่น�ำ้และไฟฟ้ำให้ทันควำมต้องกำรของ

พลเมือง” 

   นอกจากนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงยังมีพระราชด�ารัสให้พิจารณาหาวิธีการน�า

น�า้ทีร่ะบายผ่านคลองลดัโพมาใช้ประโยชน์โดย

กรมชลประทานได้รับเป็นเจ้าภาพด�าเนินการ

เมือ่ พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 และได้มกีารตดิตัง้

กงัหนัผลติไฟฟ้าน�าร่อง ตดิตัง้ทีป่ระตรูะบายน�า้

คลองลดัโพใช้หลกัการพลงังานจลน์ ซึง่เป็นหลกั

การเดียวกันกับพลังงานกังหันลม ซึ่งการติดตั้ง

นอกจากจะไม่ลดประสิทธิภาพและประโยชน์

ของโครงการประตูระบายน�้าเดิมแต่ยังเสริม

ศักยภาพด้าน ผลิตพลังงานทดแทนเข้าไปอีก

โดยสามารถมีก�าลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 80 

กโิลวตัต์ หลกัการกงัหนัผลติไฟฟ้านีไ้ด้รบัการน�า

ไปขยายผลต่อทีป่ระตรูะบายน�า้บรมธาตจุงัหวดั
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ชัยนาทโดย สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 

30,000 บาท ต่อเดือน 

 

 7. พลังงานลม 

  คุณสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน เล่าถึงการน�าพลังงานลมมา

ใช้ตามแนวพระราชด�าริว่า “แนวพระราชด�าริ

เรื่องการใช้พลังงานลมส่วนใหญ่เป็นเรื่องการ

สูบน�้า อย่างเช่น ปราณบุรี มีภูเขาที่แห้งแล้ง 

เพราะคนตัดไม้ท�าลายป่า พระองค์ท่านทรงมี

พระราชด�าริให้ปลูกป่าด้วยการใช้พลังงานลม

มาใช้ในการสูบน�้าขึ้น ไปบนภูเขา เพื่อให้ดิน 

มีความชุ่มชื้น สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่

การ เจริญเติบ โตของต ้นไม ้  กรมสนอง 

พระราชด�าริด้วยการน�ากังหันลมไปติดไว้บน

ยอดเขา เมื่อกังหันหมุนก็จะท�าให้เครื่องสูบน�้า

ท�างาน ดึงน�้า ข้ึนไปให้ความชุ ่มชื้นแก่ดิน  

ต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้คนที่ผ่านไปแถวนั้นจะ

เห็นกังหันเรียงกันอยู ่ วันนี้กรมมีเสาวัดลม

ความเร็วสูงประมาณสี่สิบเมตร แต่มีโครงการ 

ที่สร้างกังหันลมพร้อมกับการวัดลมที่ความสูง

ประมาณเจ็ดสิบเมตรถึงเก้าสิบเมตร เครื่องวัด

ลมนี้จะช่วยในการหาข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว

ลมด้วย” 

 

 8. พลังงานแสงอาทิตย ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้

พระราชทานกองทุนส ่วนพระองค ์  โดยมี

ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (กปร.) 

เป็นหน่วยงานช่วยประสานงานและแผนงาน

ต่างๆ ให้สอดคล้องกันซึ่งตัวอย่างของการน�า

พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้คือ ระบบเซลล์ 

แสงอาทิตย์กังหันลมส�าหรับสูบน�้า เครื่องท�า 

น�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยระบบเซลล์ 

แสงอาทิตย์นั้นใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ

สูบน�้าส�าหรับปลูกป่าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

เพาะปลูกและปรบัสภาพดนิเปรีย้วให้ดขีึน้ และ

ยงัใช้ผลติกระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างในครวัเรอืน 

ใช้ส�าหรับประจุแบตเตอรี่ ใช้ในการสื่อสารด้วย

โทรศัพท์ความถี่ 470 MHz และโทรศัพท์ทาง

ไกลผ่านดาวเทียม ตลอดจนใช้ผลิตกระแส

ไฟฟ้าส�าหรบัต่อเข้าระบบสายส่ง ใช้ผลติกระแส

ไฟฟ้าเพื่อเป่าลมลงบ่อเลี้ยงปลา นอกจากนี้ 

ยังได ้มีการประดิษฐ ์คิดค ้นอุปกรณ์ใหม่ๆ  

เช่น ชุดแสงไฟล่อแมลงด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

ชุดกรองน�้าดื่มแบบรีเวิร์สออสโมซิสด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ และเครื่องขยายเสียงพลังงานแสง

อาทิตย์ไว้ใช้งานในโครงการฯ อกีด้วย (โครงการ

ในพระราชด�าริ ส�านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน)1

1 ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.). 2554.หนงัสอืชดุ จอมปราชญ์

แห่งการพัฒนา เรื่อง พลังงานสีเขียว. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ. 

 คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู ้แทนราษฎร. ธันวาคม 2545. “พลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล”.  

บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด. 

 หนังสือ “72 ปี แก้วขวัญ วัชรโรทัย เลขาธิการพระราชวัง” 

 นพดล พลเสน. ความเป็นมาของ "แก๊สโซฮอล์" ในประเทศไทย. จาก http://www.thaienv.com/content/view/667/40/
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พระราชด�าริเรื่อง “ป่าไม้”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงให้

ความส�าคญักบัการพฒันาป่าไม้ไม่ยิง่หย่อนไป

กว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วยทรงตระหนักดีถึง

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในด้าน

ระบบนเิวศน์ ทัง้ดนิ น�า้ ต้นไม้ พืช สตัว์ เนือ่งจาก

องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในด้านต่างๆ 

พระองค์ทรงคดิค้นนานาวธิทีีจ่ะอนรุกัษ์ป่าไม้ให้

ยืนยง ทรงสร้างความตระหนักให้ มีความรักป่า

ไม้ด้วยจิตส�านึกร่วมกัน (Awareness and 

Sharing Participation) มากกว่าวิธีการ 

ใช้อ�านาจบังคับดังเช่นพระราชด�าริที่ว่า ?... 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคน

เสียก่อน แล้วคนเหล่านั้น ก็พากันปลูกต้นไม้ลง

บนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...? โดย

หลักการพฒันาป่าเป็นการพฒันาแบบองค์รวม

และเชื่อมโยงกันดังนี้

 1) ปลูกป่าต้นน�้าล�าธารหรือการปลูกป่า

ธรรมชาติ 

  แนวทางปฏิบัติท่ีได้รับพระราชทาน

คอืการปลกูต้นไม้ทีข่ึน้อยูเ่ดมิโดยให้ศกึษาก่อน

ว่าพนัธุไ์ม้ดัง้เดมิมอีะไรบ้างแล้วปลูกแซมไม่น�า

ไม้ผิดแผกจากถิ่นเดิมมาปลูกโดยไม่ศึกษา 

เสียก่อน

 2) ปลูกป่าในที่สูง 

  ทรงแนะน�าวธิกีาร	“...ใช้ไม้จ�าพวกที่

มเีมลด็ทัง้หลายขึน้ไปปลกูบนยอดทีส่งู	เมือ่

โตแล้วออกฝักออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมา

แล้วงอกเองในที่ต�่าต่อไป	 เป็นการขยาย

พันธุ์โดยธรรมชาติอาศัยหลักธรรมชาติ...”	 

  3) การปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  

           ป่าไม้ 3 อย่างเป็นแนวคิดของการ

ผสมผสานการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ 

ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ เพื่อ

ป้องกันมิให้เกษตรกรเข้าบุกรุกท�าลายป่าไม้  

จึงควรให้ด�าเนินการปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อ

ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ป่าส�าหรับไม้ใช้สอย  

ป่าส�าหรับเป็นไม้ผล และป่าส�าหรับเป็นเชื้อเพลิง 

ป่าหรือสวนป่าเหล่าน้ีนอกจากเป็นการเกื้อกูล
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และอ�านวยประโยชน์ 3 อย่างแล้ว ป่าไม้ก็จะ

อ�านวยประโยชน์ในการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ และ

คงความชุม่ชืน้เอาไว้ อนัเป็นประโยชน์อย่างที ่4  

ซึ่งเป็นผลพลอยได้

  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ปลูกป่าเพื่อใช้ท�าฟืนว่า “...การปลูกป่าส�าหรับ

ใช้เป็นฟืนซึ่งราษฎรจ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�า  

ในการนี้จะต ้องค�านวณเนื้อที่ที่จะใช ้ปลูก  

เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนราษฎรตลอดจนการปลูก

และตัดต้นไม้ไปใช้ จะต้องใช้ระบบหมุนเวียน

และมีการปลูกทดแทน อันจะท�าให้มีไม้ฟืน

ส�าหรับใช้ตลอดเวลา...”

 4) การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 

  ได้พระราชทานแนวคดิว่า บางครัง้ป่า

ไม้ก็เจริญเติบโตข้ึนเองตามธรรมชาติ ขอเพียง

อย่าเข้าไปรบกวนและท�าลายโดยรู้เท่าไม่ถึง

การณ์ หากปล่อยไว ้ตามสภาพธรรมชาติ 

ชัว่ระยะเวลาหนึง่ป่าไม้กจ็ะสมบูรณ์เอง การระดม

ปลูกป่าด้วยความไม่เข้าใจ เช่น ปอกเปลอืกหน้า

ดินซึ่งมีคุณค่ามากออกไป และปลูกพันธุ์พืช 

ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและระบบ

นิเวศน์บริเวณนั้น นอกจากต้นไม้ที่ปลูกไว้จะ

ตายโดยไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังท�าลายสภาพ

แวดล้อมอีกด้วย

 5) ป่าเปียก: สร้างแนวป้องกันไฟเปียก 

(Wet Fire Break)

  เป็นทฤษฎกีารอนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าไม้โดย

ใช้ความชุ่มชื้นเป็นหลักส�าคัญที่จะช่วยให้ป่า

เขียวสดอยู่ตลอดเวลาไฟป่าจึงเกิดได้ยากการ

พฒันาเพือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าไม้ทีส่ามารถ

ท�าได้ง่ายและได้ผลดี 

 6) การสร้างภูเขาป่า

  ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้

ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงให้

เหมาะสมกับการฟื ้นฟูป่าเสื่อมโทรมทั้งที่ม ี

แหล่งน�้าและไม่มีแหล่งน�้า

 7) การปลูกป่าทดแทน

  การปลกูป่าทดแทนจะต้องท�าอย่างมี

แผนโดยการด�าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนา

ชาวเขา ในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน 

และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันส�ารวจต้นน�้า

ในบรเิวณพืน้ท่ีรบัผิดชอบ เพือ่วางแผนปรบัปรงุ

ต้นน�้าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง 

 8) ฝายกั้นน�้า (Check Dam) หรือ  

ฝายชะลอความชุ่มชื้น 

  ฝายชะลอความชุม่ชืน้ทีไ่ด้ทรงคดิค้น

ขึ้น เพื่อเป็นวิธีการในการสร้างความชุ่มชื้นให้

กบัพืน้ท่ีป่าด้วยวธิกีารง่ายๆ ประหยดั และได้ผล

ด ีน่ันคอื การสร้างฝายเล็กๆ ให้สอดคล้องไปกบั

สภาพธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุธรรมชาติใน 

ท้องถิ่น ฝายชะลอความชุ่มชื้นมีอยู่ 2 ประเภท

คอื ฝายต้นน�า้ล�าธาร ส�าหรบั กกักระแสน�า้ไว้ให้

ไหลช้าลง และสามารถซมึลงใต้ผิวดนิเพือ่สร้าง

ความชุ่มชื้นในบริเวณน้ัน และอีกประเภทหน่ึง

คือ ฝายดักตะกอนดินและทรายมิให้ไหลลงสู่

แหล่งน�้าเบื้องล่าง ฝายทั้งองประเภทสามารถ

สร้างความชุ่มชื้น สร้างระบบวงจรน�้าท่ีอ�านวย

ประโยชน์แก่การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่าไม้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพพดียิ่ง 
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า
 การฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกท�าลายลง

อย่างสิ้นเชิงให้กลับมามีสภาพป่าที่อุดม

สมบูรณ์ดังเดิมนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ด�าเนินการเป็นอย่างมากและจะต้องได้รับ

ความร่วมมอืจากหลายฝ่ายตลอดจนราษฎร

ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ได้มพีระราชด�ารเิกีย่วกับการ

ปลูกป่าไว้ดังนี้

 

 1. ให้ปลูกไม้สามอย่าง (ไม้มีค่า ไม้โตเร็ว 

ไม้ผล)

  บรเิวณรอบๆอ่างเกบ็น�า้เพ่ือประโยชน์

ในการเผาถ่านและท�าฟืน รวมทัง้การอนรุกัษ์ไว้

ด้วย ควรเลอืกพนัธุไ์ม้ทีต้่องการน�า้น้อยเป็นหลัก 

ปลูกป่าอนุรักษ์ในเขตป่าสงวนเหนือที่ดินของ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

(17 พ.ค. 2528) ซึ่งหมายถึง

  - ไม้อย่างที ่1 ปลกูไม้มค่ีาหรอืดัง้เดมิ 

ที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ไม้ประดู่ มะค่า แดง เต็ง รัง 

ยางนา ฯลฯ เนื่องจากไม้ดั้งเดิมมีความแข็งแรง

และทนต่อสภาพของดิน ฟ้า อากาศได้เป็นอย่างดี  

           - ไม้อย่างที่ 2 ไม้โตเร็ว เช่น กระถิน 

สะเดา ขี้เหล็ก ไผ่ ฯลฯ เพื่อพัฒนาและสร้าง 

หน้าดินขึ้นใหม่ 

  - ไม้อย่างที่ 3 การปลูกไม้ผล เช่น 

ขนุน มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงป่า มะขาม 

มะขามเทศ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 

มีรายได้ในอนาคต 

  และประโยชน์อย่างที่  4 คือการ

อนุรักษ์ดนิและน�า้ สร้างความชุม่ชื่น้ให้กบัพืน้ท่ี 

เป็นการอนุรักษ์พืชพรรณไม้ไว้ ใบไม้ที่ร่วงหล่น

ทับถมกนัมากขึน้ และมกีระบวนการย่อยสลาย

ตามธรรมชาตกิลายเป็นหน้าดนิใหม่ ส่วนความ

ชุ ่มชื้นเกิดจากร่มเงาของต้นไม้ช่วยลดการ

ระเหยของน�้าในดิน ซึ่งเป็นการสร้างป่าแบบ

ผสมผสานได้อย่างกลมกลืนและเกิดความ

สมดุลในระบบนิเวศป่าไม้ได้เร็วยิ่งขึ้น 

 

 2. ระบบภูเขาป่า

  จากแนวพระราชด�าริ เมื่อวันที่  3 

มถินุายน 2529 ความว่า “การปลูกป่าบนภเูขา

ต่างๆ	 ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยทรายฯ	ควรด�าเนินการโดยวิธีที่
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เรียกว่า	 “ป่าเปียก”	หรืออาจเรียกว่า	 “ภูเขา

ป่า”	กไ็ด้	แต่ในปัจจบุนัฝนตกน้อย	จงึจ�าเป็น

ต้องจดัสร้างระบบส่งน�า้ด้วยวธีิสูบน�า้ขึน้ไป

พักในบ่อพักน�้าบนภูเขา	 แล้วท�าระบบ

กระจายน�า้ช่วยการปลกูป่าแบบกึง่ถาวร	คอื

ประมาณ	3	-	4	ปี	เมื่อไม้โตพอสมควรก็จะ

มีความชุ่มชื้น	 และจะช่วยดูดความชื้นจาก

ธรรมชาติด้วย	 จากนั้นจึงย้ายระบบส่งน�้า 

ดังกล่าวไปช่วยพื้นที่ใหม่ต่อไปอีก”

 วธีิการปลกูป่าแบบนีม้อีตัราการรอดตาย

ของพนัธ์ุไม้ค่อนข้างสงู เป็นการปลกูป่าจากด้าน

บนลงสูด้่านล่างและเป็นการปลกูป่าโดยไม่ต้อง

ปลกู เนือ่งจากพืชพรรณไม้ทีร่อดตายและเจรญิ

เติบโตได้ในระยะเวลาหนึ่ง จะสามารถผลิดอก

ออกผลเมล็ดหนือผลที่แก่จะร่วงหล่นหรือลงสู่

พื้นที่ด้านล่าง และบางชนิดที่เป็นอาหารของ

สัตว์ป่า แล้วสัตว์ป่าได้ถ่ายมูลไว้ในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความชุ่มชื้น มีสภาพอากาศที่เหมาะสม เมล็ด

พันธุ์ไม้จะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ 

หรอืในกรณทีีก่นัพืน้ทีไ่ว้ไม่ให้คนหรอืสตัว์เข้าไป

บุกรุก ปล่อยพื้นที่ทิ้งไว้ตามธรรมชาติในระยะ

เวลาหนึ่ง ไม้ชนิดต่างๆ ที่ถูกตัดทิ้งไว้เหลือแต่ตอ 

จะสามารถแตกหน่อเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ 

เป็นการคืนสภาพป่าตามธรรมชาติโดยไม่ต้อง

ปลูก 

 

 3. ระบบป่าเปียก

  น�้าบางส่วนที่ไหลล้นจากระบบภูเขา

ป่า ลงมาสู่แนวฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check 

dam) สร้างความชุม่ชืน้ให้ท่ัวพืน้ท่ี เพือ่สนับสนุน

การปลูกป่า การกระจายน�้าจากฝายชะลอ 

ความชุ่มชื้นโดยการใช้ท่อไม้ไผ่ เจาะรูต่อขยาย

ไปทางด้านข้างให้น�้ากระจายครอบคลุมพื้นที่ 

ปัจจุบันได้น�าท่อยาง หรือท่อ PVC มาใช้ เพื่อ

สร้างความชุ่มชื้น และยังสามารถใช้เป็นแนว

ควบคุมไฟป่าได้อีกด้วย และท�าการปลูกเสริม

ในพื้นที่บริเวณนั้น

 4. การฟื ้นฟูสภาพป่าชายเลนและ

ระบบนิเวศป่าชายเลน

  เนื่องจากปริมาณน�้าฝนที่ไหลจาก

พื้นที่ ตอนบนของศูนย ์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยทรายฯ จะไหลเข้าสู่ระบบ Check dam  

คันดินกั้นน�้าและคันดินเบนน�้า ส่วนที่เหลือจะ

ไหลลงสู่แหล่งน�้า ล�าธารตอนล่าง ซึ่งเชื่อมต่อ

กับคลองบางกราใหญ่และบางกราน้อย ก่อนที่

จะไหลลงสู่ทะเล ในเขตพืน้ท่ีของกองก�ากบัการ 

1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก  

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีได้พระราชทานพระราชด�าริความว่า 

“จัดหาพ้ืนที่ เพ่ือทดลองปลูกและฟื ้นฟู

สภาพป่าชายเลน เพือ่ให้นเิวศวทิยาป่าชาย

เลนกลับคืนสู่ธรรมชาติ” (14 ส.ค. 2537) 

เนือ่งจากพืน้ทีด่งักล่าวตดิกบัทะเล เวลามนี�้าขึน้ 

สัตว ์ทะเลชนิดต่างๆจะเข ้าในคลองน�้าจืด  

เมื่อมีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จะเป็นแหล่ง

อาศัย แหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น�้า แหล่ง

อนบุาลสตัว์น�า้วยัอ่อน เมือ่เจรญิเตบิโตกจ็ะออก

สูท่ะเลเป็นแหล่งอาหารของประชาชนต่อไป 1         

1หนังสือ 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง 

  มาจากพระราชด�าริ
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 ศาสตร์แห่งพระราชา เป็นค�านิยามที ่

ผู ้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศ

ท่านหนึ่ง เป็นผู้ให้ ไว้ อันหมายถึง ทฤษฎี 32 ข้อ 

ประกอบด้วย หลักทรงงาน 23 ข้อ ขั้นตอน

การพัฒนา 3 ขั้น มิติการพัฒนา 6 มิติ บน

พื้นฐานของปรัชญา “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัว

เองได้” และต้องเป็นความต้องการจริงของ

ชุมชนเป็นหลัก โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน

การพัฒนา ทุกขั้นตอนและตระหนักดีว่าตนเอง

เป็นเจ้าของการพัฒนา

 ข ้าพเจ ้ามีส ่วนร ่วมในกิจกรรมของ

โครงการปิดทองหลังพรสืบสานแนวพระราชด�าริ

ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552 ภายใต้การ

เน้นย�้าว่า โครงการน้ี มิใช่โครงการหลวงหรือ

โครงการในพระราชด�าร ิแต่เป็นโครงการทีม่ลูนธิิ

แม ่ฟ ้าหลวงและมูลนิธิป ิดทองหลังพระ  

ได้อัญเชิญ “วิธีทรงคิดและทรงท�า” ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจากโครงการพัฒนาที ่

ทรงพระราชทานให้คนไทย ประมาณ 4 พัน 

โครงการ โดยได้น�าไปพัฒนาโครงการพัฒนา

ดอยตุง จนเป็นผลส�าเร็จ จึงได้ถอดบทเรียน 

มาใช้ในการพัฒนาประชาชนท่ีอาศัยอยู ่ใน 

พื้นท่ีท�ากินท่ีขาดแคลนในการด�ารงชีพในวิถี

เกษตรกรรม ซึง่มปัีญหาหลักคอื การขาดแคลน

น�้าและที่ดินที่เหมาะสม ท�าให้เกิดการตัดไม้

ท�าลายป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว  

และอื่นๆ ซึ่งเป็นพืชปลูกเพื่อขายไม่ใช่ส�าหรับ

บริโภค

โครงการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�าริ

นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานประชาคม จังหวัดน่าน

ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ
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 ช่วงเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา โครงการปิดทอง

หลังพระ สบืสานแนวพระราชด�ารทิีจ่งัหวดัน่าน 

ได้เปิดพื้นที่ ต้นแบบ 21 หมู่บ้าน ในพื้นที่ต้นน�้า

ตอนบน 3 อ�าเภอ ผลของการพัฒนาที่ผ่านมา

เป็นทีน่่าพอใจของโครงการปิดทองฯและชมุชน

ในพื้นที่พัฒนา สามารถรอดพ้นจากความ

ยากจนถึงความอยู ่รอดและความพอเพียง 

สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและ 

ขายส่วนที่เหลือเป็นรายได้

 ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเห็นว่า ผู้ที่เข้าไป

พัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาสและยากจน ในส่วน

ที่เป็นผู ้บริหารระดับสูงและผู้ปฎิบัติการของ

โครงการ มีประสบการณ์สูง มีความจริงใจ  

มีความเสียสละและอดทนตลอดจนมีความ

ปรารถนาดีต่อชุมชนเป็นอย่างสูงเพื่อผลส�าเร็จ

ของการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบโดยมีหลักการ 

ที่ส�าคัญในการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลต้องเป็น

ข้อมูลจริง มุง่ท�างานให้ส�าเรจ็ มใิช่เพยีงแต่เสรจ็

งาน และต้องตอบให้ได้ว่าในการลงทุนและ

กิจกรรมประชาชนจะได้อะไรอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนในพื้นที่ขยายผลของจังหวัด 19 หมู่บ้าน 

และพื้นที่ขยายผลของภาคประชาคมโดยการ

สนับสนุนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บุคลากร  

ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีความเห็น ความเข้าใจ ความเชื่อ และ

ศรัทธา ตรงกัน ของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ในแนว

พระราชด�าริ 23 ข้อ 3 ข้ัน ตอน 6 มิติ อย่าง

ถ่องแท้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน พฒันาคณุภาพชวีติ และอนรุกัษ์ป่าและ

น�้าอย่างยั่งยืน ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าภาพพิมพ์ใจ 

ต่างๆ 5 ภาพ เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้รับผิดชอบ

ในการพัฒนาจะต้องพิมพ์ไว้ในใจ 

 1. ภาพทรงงานของพระราชา เริ่ม

ตั้ ง แ ต ่ พ ร ะ บ ร ม ฉ า ย า ลั ก ษ ณ ์ ใ น วั น บ ร ม

ราชาภิเษก ในวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493  

ซึ่งทุกคนเมื่อเห็นภาพนี้ต้องนึกถึงพระปฐม 

บรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดย

ธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชน ชาวสยาม” 

ซึง่ต้องอ่านเพือ่ความเข้าใจ อย่างละเอยีดถีถ้่วน 

และน้อมน�า อัญเชิญมาเป็น ปณิธานหลักใน

การท�างานของเรา

  ภาพต่อไป เป็นภาพที่ในหลวงและ

สมเด็จพระเทพรัตน์ฯประทับน่ังบนพื้นดินต่อ

หน้าชาวบ้านสองพ่อลูก ในระยะห่างกันไม่ถึง

ศอก ท่ามกลางแสงแดด โดยไม่มีร่มกางกั้น 

เป็นการส่ือสารสองทางท่ีใกล้ชิดท่ีสุด เพื่อได้

ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัวถิชีวีติ สภาพแวดล้อม 

ความขาดแคลน และความต้องการ โดย 

ชาวบ้านที่เข้าเฝ้านุ่งผ้าขาวม้าเพียงผืนเดียว

  ภาพต่อไปเป็นภาพที่ในหลวงกับ 

ชาวบ้านคกุเข่ากบัพืน้ดนิท้ังสองใช้น้ิวชีข้ดีเขยีน

บนพื้นดินแทนดินสอและกระดาษ คงจะเป็น

เร่ืองราวเกี่ยวกับเส้นทางของน�้า ทางเดิน และ

อืน่ๆ เป็นทีน่่าแปลกใจว่าราษฎรเข้าเฝ้าพระเจ้า

อยู่หัวฯ ตัวต่อตัวระยะห่างกันเพียง หนึ่งฝ่ามือ 

แต่ ปรากฏว่า ทั้งคู่ มีรอยยิ้มแย้ม ไม่มีความ

ประหม่า ความหวั่นเกรง มาเป็นอุปสรรค 

ขวางกั้น 

  ภาพสดุท้ายเป็นภาพทีค่นทัง้ประเทศ

และทั้งโลกมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง คือ 

พระบรมฉายาลักษณ์ท่ีพระเจ้าอยู ่หัว โน้ม 

พระวรกายโดยพระเศียรและพระหัตถ์ อยู่ใกล้ชิด 

ศีรษะของหญิงชรา ชื่อ ยายบุญตุ้ม ชาวอ�าเภอเรณู 
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จังหวัดนครพนม ซึ่งเฝ้ารอรับเสด็จตั้งแต่เช้า 

จนบ่าย จนดอกบัวสายที่ถือในมือเป็นเครื่อง 

สักการะเหี่ยวเฉา

  ค�าอธิบายสั้นๆ คือ ผัสสะ สีหน้า 

ท่าที และวาจา 

  ซึง่ทกุคนทีเ่หน็ภาพนี ้คงจะประทับใจ

เป็นอย่างมาก ว่าคนทุกคนต้องการ การเอาใจ

ใส่ เช่นนี้ นับเป็นภาพที่เป็น ไอดอล (Idol)  

ทีท่กุคนน�าไปถอืปฏบิตัไิด้ โดยทีไ่ม่ต้องเสยีเวลา

ฝึกหดัและเสยีค่าใช้จ่าย อย่างใดทัง้สิน้ นอกจาก

ให้ออกมาจากใจ 

 

 2. ภาพศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบ

ด้วย ทฤษฎีทรงงาน 32 ข้อ หลักทรงงาน 23 ข้อ 

ขั้นตอนการพัฒนา 3 ขั้น มิติการพัฒนา 6 มิติ 

บนหลักการ “ ช่วยเขาให้เขาช่วยตวัเองได้“ และ

หลกัการ การเปลีย่นแปลงต้องใช้เวลา และต้อง

มีการจัดการ (รายละเอียดสามารถค้นได้ใน

เอกสารของโครงการปิดทองหลังพระ) 

 

 3. ภาพผลการพฒันาตามศาสตร์แห่ง

พระราชา เป็นการเปรียบเทียบ ภาวะก่อนการ

พัฒนาและหลังการพัฒนา ที่สามารถ สร้าง

จนิตนาการได้จากภาพ การเผาป่า ภเูขาหวัโล้น 

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเต็มพ้ืนที่และปรากฏการณ์น�้า

ท่วมถ่ีขึ้นกว่าเดิม จ�านวนพื้นที่ ที่ใช้ปลูกพืช

เชิงเดี่ยวเพ่ิมมากข้ึนเป็นรายปี และผลการ

พัฒนาเริ่มด้วยการขุดนา ท�านาขั้นบันได สร้าง

บ่อพวง สร้างฝาย ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ 

เช่น หมูเหมยซาน เป็ด ไก่ และ ปลา ท�าให้

ประชาชนมคีวามสขุ ทีม่ข้ีาวปลาอาหารกนิจาก

การผลิตเองนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการที่ 

ขายผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค และ ปลูกพชื

หลังนา พืชข้างนา ตลอดจนพืชเศรษฐกิจ ต่างๆ 

เนื่องจากมีเวลาเหลือพอที่ปลูกข้าวและพืชผัก

ในพืน้ที ่ทีม่นี�า้ ทีไ่ด้ รบัการจดัสรรเข้าแปลงเพาะ

ปลกูซึง่มผีลผลติเพิม่ขึน้และลดพืน้ทีแ่ปลงเพาะ

ปลูกลงจากเดิมที่เคยท�าไร่เลื่อนลอย ผลการ

พัฒนาท้ังหมดน้ี เกิดขั้นภายในเวลาปีครึ่งถึง

สามปี ซึ่งท�าให้ชาวบ้านพ้นจากความยากจน  

กู้กิน กู้ใช้ มาถึงขั้นอยู่รอดและพอเพียง เพื่อจะ

ต่อถึงขั้นยั่งยืน

 

 4. ภาพสะท้อนพระบรมราโชวาทของ

พระราชา เป็นภาพเดียวกับภาพที่ 2 ของภาพ

ทรงงานของพระราชาท่ีสองพ่อลูกเข้าเฝ้า

พระเจ้าอยูหั่วและพระราชธดิา ความว่า “เราได้

ลงไปดพูืน้ทีห่รอืยงั ลงไปเดนิหรอืยงั เพราะ

จะท�าให้แยกแยะปัญหาได้ จะไกลปืนเที่ยง

หรือเปล่า เราได้มองแววตาเขา พูดคุยกับ

เขาหรือเปล่า เราต้องสนใจเขาท�าเป็นประจ�า

จนเป็นนิสัยและจะได้ไม่ต้องแกล้งท�า”  

(พระราชด�ารัส 29 ต.ค. 2522) 

 

 5. ภาพในจินตนาการ ผู ้รับผิดชอบ

สืบสานศาสตร์พระราชา เป็นภาพเดยีวกบัภาพ

ที่ 2 ของภาพทรงงานของพระราชาที่สองพ่อลูก

เข้าเฝ้าพระเจ้าอยูห่วัและพระราชธดิา ต่างกนัที่ 

พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ธิ ด า เ ส ด็ จ

พระราชด�าเนินกลับเป็นภาพที่เหลือชาวบ้าน

สองพ ่อลูกคงนั่ งอยู ่บนพื้นดินท ่ามกลาง

แสงแดด มีค�าถามว่า ใครจะรับผิดชอบต่อจาก
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พระองค์ท่าน เพราะสองพ่อลกูนีเ้ป็นตวัแทนของ

ชาวบ้านที่ใช้แรงงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของ

ประชากร คิดเป็นจ�านวนประมาณ 45 ล้านคน 

ค�าตอบกค็อืว่าทกุคนทีม่ชีวีติอยูไ่ด้ด้วยเงนิภาษี

ของราษฎร และทกุคนทีม่รีายได้จากการใช้จ่าย

อุปโภคบริโภคของราษฎรในแผ่นดิน คงจะต้อง

ร่วมมือกัน สืบสานศาสตร์ของพระราชาเพื่อ

พฒันาพวกเขาให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีและพอเพียง 

  ภาพพิมพ์ใจทัง้ 5 ภาพ จะเป็นแรงบนัดาล

ใจ เกดิความเชือ่ ความศรทัธา ความมุง่มัน่ และ

เจตนาที่จะน�าศาสตร์แห่งพระราชาไปพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสด้วย

ความเต็มใจ อย่างแท้จริง 

 ปัจจัยส�าคัญนอกเหนือจากภาพพิมพ์ใจ

ท้ัง 5 ภาพ น้ีแล้ว คือ นโยบายของรัฐบาล 

ที่เน้นความส�าคัญของการพัฒนาในรูปแบบ 

ของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชด�าริ และการท�างานอย่างมีบูรณาการ

ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ 

ภาควิชาการ อย่างแท้จริง 
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ศักดรินทร์ นุแปงถา 

ประวัติบ้านน�้าป้าก 
 หมู่ที่ 7 ต�าบลตาลชุม อ�าเภอท่าวังผา  

 จังหวัดน่าน

 บ้านน�้าป้าก หมู่ที่ 7 เดิมประมาณ ปี  

พ.ศ. 2488 มีนายเติง หนองแก้ว ราษฎรบ้านสบหนอง 

ต�าบลตาลชุม อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  

พร้อมกับเพื่อนบ้าน ประมาณ 5 คน ได้เข้ามา

ท�าไร่และเหน็ว่าเป็นพืน้ทีอ่ดุมสมบรูณ์ จงึพากนั

อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นทางการถาวรและ 

ได้ตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2496 มี

จ�านวน 11 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่การปกครองของ

บ้านสบหนอง ต�าบลตาลชุม เนื่องจากอยู่ห่างไกล 

การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้แต่งตั้ง ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านขึ้นรับผิดชอบ จากนั้นจึงได้ท�าเรื่อง

ขอจัดตั้ งหมู ่ บ ้ านขึ้ นใหม ่  โดยตั้ งชื่ อว ่ า  

“บ้านน�้าป้าก” ซึ่งเรียกชื่อตามแม่น�้าล�าธาร 

ที่ไหลผ่านหมู่บ้าน

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง 

    ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอท่าวังผา

ทิศใต้    ติดต่อกับ เขตต�าบลบ่อ 

    อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านห้วยธนู หมู่ 9 

    ต�าบลตาลชุม อ�าเภอท่าวังผา

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านดอยติ้ว หมู่ 7 

    ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอท่าวังผา
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ข้อมูลประชากร
บ้านน�้าป ้ากมีประชากรทั้งหมด 274 คน 

ประชากรชายจ�านวน 149 คน 

ประชากรหญิงจ�านวน  133 คน 

มีบ้านเรือนจ�านวน 68 หลังคาเรือน

การคมนาคม
 มีถนนลาดยางถึงหมู่บ้าน เดินทางโดย

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อยู่ห่างจากอ�าเภอ

ท่าวังผา ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากสถานี

ต�ารวจภูธร ตาลชุม ประมาณ 8 กิโลเมตร

ฝายท่ีถกูพดัส่วนใหญ่เป็นฝายคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

เทเป็นก�าแพงขวางทางน�้า เพื่อยกระดับน�้าให้

ไหลเข้าล�าเหมือง    

สถานการณ์ภัยพิบัติ(อุทกภัยน�้าป่าไหล

หลาก) 

 เมือ่วนัท่ี 5 กนัยายน 2551เกดิฝนตกหนัก

ตั้งแต่เวลา 22.00 น ท�าให้น�้าป่าไหลหลากใน

ช่วงเวลา 23.30 น. เป็นเหตุให้สูญเสียชีวิตและ

ทรพัย์สนิของราษฎรและสิง่สาธารณะประโยชน์ 

ได้รบัความเสยีหาย จ�านวน 5 ต�าบล 14 หมูบ้่าน 

ในพื้นที่อ�าเภอท่าวังผา ดังนี้

 1. บ้านน�้าป้าก หมู่ที่ 7 ต�าบลตาลชุม 

	 		ไม่มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ

	 		บ้านพกัอาศยัเสยีหายหมดทัง้หลงั 

1 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 13 หลัง

	 		ด้านพืช พื้นที่การเกษตร เสียหาย

จ�านวน 120 ไร่ (นาข้าว100 ไร่ พืชสวน 20 ไร่)

	 		ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 8 

สาย สะพานไม้ 2 แห่ง สะพาน คสล. 3 แห่ง
ภูมิประเทศบ้านน�้าป้าก 

 เป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันสูง มีที่ราบส�าหรับ

ท�านาน้อยมาก พืน้ทีเ่นนิส่วนใหญ่ปลกูข้าวโพด 

การก�าจัดวัชพืชของชุมชน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

พ่นยาฆ่าหญ้า เพราะมีความรวดเร็วและ

สามารถท�าได้ในปรมิาณทีม่ากเรือ่งระบบน�า้ใน

การเกษตร ส่งน�้าเข้าพื้นที่เพาะปลูกของล�าน�้า

สาย ซึ่งล�าน�้านี้เคยเกิดอุทกภัย ดิน

พังทลายในจุดที่ดินลาดชัน และ

อ่อนตัว ไหลลงมาเป็นดินโคลน

ทับถมที่นาที่อยู ่ตามล�าห้วย ล�า

เหมืองส่งน�้าเสียหาย ลักษณะของ
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 2. บ้านห้วยธนู หมู่ที่ 9 ต�าบลตาลชุม

	 		ผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

	 		บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหมด จ�านวน 8 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 43 หลัง

กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง บ้านน�้าป้าก
 โครงการปิดทองหลังพระฯ เริ่มส่งเสริม

การพัฒนาในพื้นที่บ้านน�้าป้ากเมื่อปี 2552 

เนือ่งจากเป็นพ้ืนทีท่ีช่าวบ้านประสบปัญหาจาก

ภัยพิบัติ พื้นที่การเกษตรเสียหายต้องได้รับการ

ฟ้ืนฟ ูการด�าเนนิงานของโครงการมกีระบวนการ

เข้าใจเข้าถึงเป็นล�าดับขั้นดังนี้

 1) ประสานกับอ�าเภอและส่วนราชการ

ในพื้นที่รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ท�าความเข้าใจกระบวนการท�างานและชักชวน

ให้มาท�างานร่วมกัน 

 2) ในระดบัหมูบ้่าน โครงการฯ ได้เข้าพบ

ผู ้ ใหญ่บ ้านน�้ าป ้ากเมื่อ เดือนพฤษภาคม  

2552 เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการท�างาน  

ทีต้่องให้ชาวบ้านเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอน 

ตั้งแต่การส�ารวจข้อมูลการระดมปัญหาและ

ความต้องการ และการร่วมลงแรงด�าเนิน

กิจกรรมการพัฒนาโดยไม่มีการจ้างเหมาเมื่อ

ชาวบ้านยอมรับเงื่อนไขการท�างานกับโครงการฯ 

แล้ว จึงเริ่มด�าเนินการในขั้นต่อไป
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 3) ประชุมชาวบ ้าน เพื่อ

ท�าความเข้าใจถงึรปูแบบการท�างาน

ซึ่งต้องเริ่มต้นที่ตัวชาวบ้านเอง โดย

ในกระบวนการแก้ไขปัญหานั้น 

โครงการป ิดทองหลังพระฯ จะ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ ไม ่มีใน

ชุมชน เช่น การสร้างฝาย โครงการฯ 

จะสนับสนุนกล่องเกเบี้ยน ปูน และ

สนับสนุนองค์ความรู้โดยทีมพี่เลี้ยง

จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม

ราชปูถมัภ์จะถ่ายทอดความรูใ้นการ

สร้างฝายที่คงทนแข็งแรง ตามหลัก “ประหยัด 

เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” ชาวบ้านต้องเป็น

แรงงานในกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้างความเป็น

เจ้าของและชาวบ้านเลง็เหน็ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั

จึงเข้าร่วมท�างานกับโครงการฯ 

 4) คัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 

(อสพ.)ซึง่เป็นชาวบ้านในพืน้ทีม่าท�างานร่วมกบั

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

 5) ส�ารวจข้อมูลร่วมกับชาวบ้าน ได้แก่ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้แบบ

ส�ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม (12 หน้า  

ที่ออกแบบโดยมุลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ) และการ

เดนิส�ารวจกายภาพในมตินิ�า้ ดนิ ป่า เกษตรเพือ่

ค้นหาปัญหาของชมุชน และวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่

น�าเสนอต่อชาวบ้าน

 6) การคืนข้อมูลให้ชมุชน เพือ่ให้ชาวบ้าน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรับรู้

สภาพปัญหาของตนเอง ซึ่งจะน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาได้ตรงกบัความต้องการของชาวบ้านและ

สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม

	 ผลการส�ารวจข้อมูลพบว่าบ้านน�้าป้าก 

มีปัญหาน�้าหลากในฤดูฝนน�้าหลากท�าให้เกิด

ความเสียหาย และในฤดูแล้งไม่มีน�้าใช้ที่ 

เพียงพอท�าให้ผลผลิตในนาข้าวตกต�่า ผลผลิต

ข้าวไม่พอบริโภคต้องซื้อข้าวกิน บางพื้นที่ได้

เปล่ียนพื้นท่ีท�านามาเป็นสวนล�าใยและล้ินจี่  

ดังนั้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติน�้า 

จึงมีความส�าคัญในล�าดับแรก

กระบวนการพัฒนา
 การพฒันาเริม่ท่ีระบบน�า้ โดยผู้เชีย่วชาญ

ด้านน�า้ของมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกบัชาวบ้าน

ส�ารวจจุดที่ เหมาะสมในการสร้างฝายเพื่อ

จดัการระบบส่งน�า้ส�าหรบัการเกษตรโดยมุง่หวงั

ให้ชาวบ้านมีข้าวกินที่เพียงพอ ซึ่งได้มีการท�า

ฝายการเกษตรขึ้นท้ังหมดในพื้นท่ีหมู ่บ ้าน 

เป้าหมาย 11 ฝาย สร้างบ่อพวง และสร้างฝาย

อนรุกัษ์ นอกจากพฒันาระบบน�า้แล้ว โครงการฯ 

ยังสนับสนุนด้านการพัฒนาที่ดินท�ากิน และ 

การส่งเสริมอาชีพ



   วารสารดำารงราชานุภาพ > 47

ตัวอย่าง การสร้างฝายลุงก�่า

ล�าหว้ย

ระดับ

ความสูง 

(เมตร)

ปริมาณ

น�้าต่อวัน

(ลบ.ม.)

รูปแบบ
ประเภท

งานสร้าง

ขนาด

ท่อ

(นิ้ว)

ระยะท่อ

ส่งน้�า 

(เมตร)

พื้นที่รับ

น�้า (ไร่)

ต้นทุน

สร้าง 

(ล้านบาท)

ระยะเวลา

ด�าเนินการ 

(วัน)

สบสาย 315 9,676.8 หินก่อ สร้างใหม่ 8 3,550 382 2.4 60

สรุปผลตอบแทนจากการพัฒนาฝายลุงก�่า (หินก่อ) ขนาด 518 ลบ.ม. 

ต้นทุนในการสร้างฝาย (บาท) 2,379,995    

ค่าฝาย 474,690    

ระบบท่อ 1,905,305    

  ก่อนสร้างฝาย หลังสร้างฝาย  

พื้นที่รับน�้า (ไร่) 161 382  

ผลผลิตข้าวเปลือก(กก.) 300 600  

รายได้จากข้าวเปลือก(กก./ไร่) 483,000 2,292,000  

รายได้จากถั่วลิสง(บาท) 0 945,450 ผลผลิตไร่ละ 275 กก.ๆ ละ 9 บาท

รวมรายได้ต่อไป(บาท) 483,000 3,237,450  



48  < วารสารดำารงราชานุภาพ

 จากการลงทุนสร้างฝายลุงก�่า

มูลค่า 2,379,995 บาทสามารถสร้าง

รายได้เพิ่มข้ึนอีก 2,754,450 บาท  

คืนทุนให้ได้ภายในระยะเวลา 10 เดือน

 ตวัอย่าง ฝายเกเบีย้นน๊อคดาวน์ 

บ้านห้วยธนู

 บ้านห้วยธนเูป็นหมูบ้่านในลุม่น�า้

เดียวกับบ้านน�้าป้าก ซึ่งประสบกับภัย

พิบัติปัญหาดินโคลนถล่มเหมือนกัน 

เดิมบริเวณที่ดินท�ากินของบ้านห้วยธนู

ไม่มนี�า้ใช้ในการเกษตร ท�าให้เกษตรกรบางราย

ต้องถมทีน่าเป็นพืน้ทีส่วน “ฝายนอ็คดาวน์” เป็น

ฝายที่สร้างข้ึนใหม่เพ่ือกั้นล�าห้วยสบสายเรียก

ชื่อตามบ้านน็อคดาวน์ที่สร ้างให้ผู ้ประสบ 

ภยัพบัิตซิึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกล้จดุสร้างฝายล�าห้วย

สบสายมีกระแสน�้าแรงจึงใช้กล่องเกเบี้ยนเป็น

วสัดใุนการสร้างฝายเพราะกล่องเกเบีย้นจะช่วย

ต้านแรงน�้าได้ดีและมีความแข็งแรงทนทาน  

ใช้งบประมาณในการสร้างทั้งหมด 286,390 บาท 

โดยใช้ก�าลงัแรงงานของชาวบ้านห้วยธนใูนการ

สร้างฝาย น�้าที่ไหลล้นฝายจะไหลเข้าระบบ

คลองส่งน�้าเดิมและเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 20 ไร่ 

ทุกๆปีหากเกิดฤดูน�้าหลาก คลองดังกล่าวก็จะ

ถูกทับถมด้วยดินและเศษตะกอน ดังนั้น 

ชาวบ้านจะต้องขุดลอกกันทุกปี ชาวบ้านจึง 

ร่วมกันต่อท่อส่งน�้าโดยโครงการฯ สนับสนุน 

ท่อพีวีซี ระยะทาง 1,200 เมตร จึงท�าให้น�้าไหล

เข้าพื้นท่ีการเกษตรได้เต็มท่ี ปัจจุบันสามารถ 

ส่งน�้าเข้าพื้นที่การเกษตรได้ถึง 81 ไร่

บ่อพวงสันเขา
 พื้นท่ีท�ากินบางส่วนอยู่สูงกว่าระดับฝาย

การเกษตรจึงขุดบ่อพวงสันเขาเพื่อกักเก็บน�้า 

บนเนินเขา น�้าท่ีน�ามาใส่แต่ละบ่อน้ันมาจาก

การดักน�้าในร่องเขาหรือล�าห้วยสาขาโดยการ

สร้างฝายอนรุกัษ์ลกัษณะของบ่อพวงสนัเขาเป็น

บ่อสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ ตามสภาพพื้นที่ ปูด้วย

ผ้าพลาสติกชนิดหนา ใช้ระบบกาลักน�้าในการ 

กระจายน�้าลงสู ่พื้นท่ี และภายในบ่อมีการ 
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ส่งเสริมเลี้ยงปลาประเภท ปลากินพืช เช่น  

ปลานิล ปลาตะเพียนเป็นต้น 

 ต้นทุนการขุดบ่อพวงขนาด 9x16x2 

ประมาณ 17,000 บาท เป็นค่าพลาสติก ค่าขุด

บ่อดิน และค่าแรงงานชาวบ้านคิดเป็นรายวัน

หรือคิดเป็นแรง เป็นต้น สามารถกระจายน�้าสู่

พื้นที่การเกษตรได้ 40 ไร่ การดูแลรักษาบ่อพวง 

ชาวบ้านที่ใช้น�้าจากบ่อพวงจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

โดยเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้เสียสละที่ดินส�าหรับ

สร้างบ่อ

การสร้างฝายอนุรักษ์

การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเดิมชาวบ้านจะ

สร้างฝายอนรุกัษ์ตามภมูปัิญญาคอืใช้กระสอบ

ทรายวางกั้นน�้าและตอกไม้ยึด แต่ไม่คงทน ฤดู

น�้าหลากก็จะถูกน�้าพัดพังเสียหายไป แต่ฝาย

อนุรักษ์ของโครงการปิดทองหลังพระฯน้ันเป็น

ฝายหินอดัท่ีใช้วสัดใุนบริเวณรอบๆ ท�า มเีทคนิค

การขุดร่องแกน แก้มฝาย การตอกไม้ซี่เพื่อเป็น

ด่านปะทะแรงน�้า และการท�าทางลาดชัน 

(Slope) หลงัฝายเพือ่ปรบัระดบัน�า้ให้ชะลอการ

ไหลเป็นขั้น ๆ 

 การสร้างฝายอนุรักษ์จะสร้างตามล�าห้วย

สาขาย่อย เพือ่ช่วยชะลอกระแสน�า้ในล�าห้วยให้

ไหลช้าลงกระจายความชุ ่มชื้นออกไปเป็น 

วงกว้างในพืน้ท่ีท้ังสองฝ่ังของล�าห้วย ฝาย 1 ตวั

สามารถให้ความชุมชื้นในบริเวณรอบตัวฝาย  

25 ไร่ ท�าให้เกิดระบบการควบคุมไฟป่าด้วย 

แนวป้องกนัไฟเปียก ช่วยดกัตะกอนท่ีไหลลงมา

กับน�้าในล�าห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืดอายุแหล่ง

น�้าตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง คุณภาพน�้ามี

ตะกอนปะปนน้อยลง เมื่อความชุ่มชื้นเพิ่มมาก

ขึ้น ความหนาแน่นของพันธุ์พืชย่อมมีมากขึ้น

ด้วยและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า เป็นแหล่ง

น�้าเพื่อการบริโภคของมนุษย์ และสัตว์ต่างๆ 

ตลอดจนน�าไปใช้ในการเกษตร

 ฝายหินอัดตัวเล็กๆ ที่สร้างประโยชน์

มหาศาลให้กับพื้นที่บ้านน�้าป้าก เป็นฝายท่ีทีม

พี่เล้ียงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯได้ถ่ายทอดเทคนิค 

และวธิกีาร โดยเน้นเรือ่งประหยดั เรยีบง่ายและ
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 ในปีที่ผ ่านมา พื้นที่

บ ้ า น น�้ า ป ้ า ก ส ร ้ า ง ฝ า ย

อนุรักษ์437 ฝาย โดยฝาย  

1 ตัวใช้งบประมาณทั้งหมด 

1,000 บาท โดยเป็นค่าวัสดุ

อปุกรณ์ในการสร้างฝาย 800 

บาท และเป็นค่าอาหารให้

กับชาวบ้านที่มาร่วมกันสร้างฝาย 200 บาท 

 เมื่อปี 2554 ส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ได้บูรณาการร่วมกับ

โครงการฯ โดยสร้างฝายอนุรักษ์เสริมในพื้นที่

บ้านน�้าป้ากอีกจ�านวน 1,000 ฝาย ท�าให้ที่ผ่านมา

ไม่พบปัญหาเรื่องน�้าป่าไหลหลาก ผลผลิต

การเกษตรได้รับความเสียหายน้อยลง และ 

ที่ส�าคัญชาวบ้านไม่ต้องคอยผวากับน�้าป่า

เหมือนที่ผ่านมา

การพัฒนาที่ท�ากิน

 นอกจากการจัดการ

ระบบน�้าแล้ว โครงการฯ ยัง

สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่

ท�ากินไปพร้อมๆกัน ได้แก่

ก า ร ป รั บ ที่ น า ใ ห ม ่  ก า ร

ป รับป รุงดิน โดยปลูกพืช 

ตะกูลถั่ว ปอเทือง หว่านปุ๋ย

โดโลไมท์ ซึ่งได ้รับการสนับสนุนจากกรม

พัฒนาที่ดินจังหวัดรวมพื้นที่ทั้งหมด 354 ไร่  

หลังจากปรบัปรงุและพฒันาดนิแล้วผลผลิตข้าว

เพิ่มเป็น 60 ถังต่อไร่ จากเดิมเฉลี่ย 45 ถังต่อไร่ 

นอกจากน้ันมีการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา

โดยการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ซึ่งเป็นพืชที่ 

ชาวบ้านในพื้นที่มีความเชี่ยวชาญอยู ่แล้ว  

เพือ่เสรมิรายได้หลังจากฤดกูาลการเก็บเก่ียวข้าว

การส่งเสริมอาชีพ

 ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านด้านต่างๆ 

มุง่เน้นให้ชาวบ้านพึง่ตนเอง เพิม่ทกัษะงานด้าน

การเกษตรโดยการจัดไปศึกษาดูงานในพื้นที
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ต้นแบบทั้งในและนอกจังหวัด กิจกรรมที ่

ส่งเสริมจะมุ ่งเน้นการรวมกลุ ่มที่เข้มแข็งใน

ลักษณะกองทุน เช่นกองทุนหมูเหมยซาน ซึ่ง

เป็นหมทูีป่ระเทศจนีถวายให้กบัสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ เพ่ือน�ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ 

สามารถสร้างรายได้เพิม่ข้ึนให้ชาวบ้าน ข้อดขีอง

หมูเหมยซานคือกินอาหารง่าย ลูกดก ถ้ามีการ

เลี้ยงดูที่ดีแม่หมู 1 ตัวสามารถให้ลูก 16-18 ตัว 

 บ้านน�้าป้ากมีการส่งเสริมการเล้ียงหมู

เหมยซานทั้งหมด 49 ตัวเป็นลูกหมูอายุ 45 วัน 

แล้วให้ชาวบ้านเลี้ยงจนถึงวัยผสมพันธุ์ ดังนั้น 

เมื่อหมูเกิดลูกออกมาภายในระยะเวลา 2 ปี 

เจ้าของจะต้องคนืลกูหมใูห้กบักองทนุ เพือ่น�าไป

ขยายผลต่อในหมูบ้่านอืน่ แม่พนัธุห์ม ู1 ตวัต้อง

คืนลูกจ�านวน 3 ตัว 

 นอกจากนัน้ยงัมกีารส่งเสรมิอาชพีให้กบั

ชาวบ้านทีจ่ดัตัง้เป็นกองทนุอกีหลายกองทนุเช่น 

กองทุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก กองทุนเมล็ดพันธุ์พืช 

กองทุนสัตว ์ป ีก (ไก ่พื้นเมือง) กองทุนยา

เวชภณัฑ์ กองทุนเมล็ดพนัธุข้์าว กองทุนพชืหลัง

นา กองทุนปุย๋อนิทรีย์ กองทุนการบริหารจดัการ

น�้า เป็นต้น

 ปัจจุบันกลุ่มผู ้เลี้ยงหมูเหมยซานบ้าน 

น�้าป้ากจ�านวน 29 ราย สามารถจ�าหน่ายลูกหมู

ได้แล้ว 501 ตัว เป็นมูลค่า 550,800 บาท และ

คืนให้กับโครงการฯแล้วจ�านวน 80 ตัว

ตัวอย่างเกษตรกรบ้านน�้าป้าก ที่ได้รับ

ประโยชน์หลังจากการพัฒนาตามแนวทาง

โครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน

 นางสาวณัฎฐณิชา มังคละ หรือ แต้ว  

ชาวบ้านท่ีมีความมุ ่งมั่นและตั้งใจอยากจะ

พัฒนาบ้านของตัวเองให้อยู่ดีกินดีขึ้น ได้อาสา

เข้ามาเป็นทีม อาสาสมัครปิดทองหลังพระฯ 

หรือที่เรียกกันว่า อสพ. โดยกระบวนการ โดยมี

ทมีพีเ่ลีย้งจากมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ ทีค่อยให้องค์

ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนา

ท่ีประสบความส�าเร็จจากการพัฒนาในพื้นท่ี

โครงการพฒันาดอยตงุฯ จ.เชยีงราย มกีารเรยีน

รู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�างาน

ด้วยกันมาตลอดระยะเวลาด�าเนินโครงการ
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ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน องค์ความรู้และ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ท�าให้นางสาวณฎัฐณชิา 

มงัคละ ได้น�าไปปรบัใช้ในพ้ืนทีข่องตนเองทีม่อียู่ 

4 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่ออกเป็น นาข้าว 3 ไร่  

อีก 2ไร่จัดสรรเป็นพื้นที่ขุดสระเลี้ยงปลาไว้

บริโภค ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้เก็บกินเก็บ

เกี่ยว ส่วนที่เหลือได้ปลูกไม้ผลเพ่ือเก็บผลผลิต

ขายสร้างรายได้เสริม นอกจากนั้นในพ้ืนท่ีได้มี

การเลีย้งหมูพันธ์ุเหมยซานและเลีย้งไก่พ้ืนเมอืง

ไว้บริโภค เมื่อเหลือก็ยังแบ่งปันและขายเป็น 

รายได้ต่อเนื่อง ความส�าเร็จดังกล่าวท�าให้พื้นที่

นางสาวณัฎฐณิชา มังคละ กลายเป็นแปลง

เกษตรเรียนรู ้ การท�าเกษตรแบบผสมผสาน 

ตามแนวพระราชด�าริขึ้น โดยมีโอกาสได้รับ 

คณะต่าง ๆที่มีความสนใจอยากเรียนรู ้จาก 

ในจังหวัดน่านและต่างจังหวัด ผลท่ีได้วันน้ี

สามารถเปรียบเทียบกับภาพท่ีเกิดขึ้นอดีต 

ได้อย่างชัดเจน

ภาพรวมของสิ่งที่ได้รับหลังการพัฒนาของ นางสาวณัฎฐณิชา มังคละ

กิจกรรม
รายได้ก่อน

(บาท)

รายได้หลัง

(บาท)
หมายเหตุ

ปลูกข้าว
2,975

(พื้นที่ 2 ไร่)

52,400 

(พื้นที่ 4 ไร่)

ปลูกกะหล่�าปลี 0 11,700 พื้นที่ 2 ไร่

ปลูกพริก 0 54,000 พื้นที่ 2 ไร่

กองทุนหมู ไก่ ปลา เฉลี่ย/ปี 0 20,000

รวม  2,975 138,100
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 เพิง่จะรูซ้ึง้ว่า ‘พอเพยีง’ นัน้มคีวามหมาย

มากมายมหาศาลเพียงใดแค ่  ‘พอเพียง’  

ก็สามารถท�าให้ชีวิตคนๆ หนึ่ง หรือใครก็ตามที่

สามารถเข้าใจมนัเปลีย่นแปลงไป เหมอืนมชีวีติ

บนโลกใบใหม่ที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง

 จงัหวดัน่านเข้าเป็นหนึง่ในจงัหวดัน�าร่อง

ของโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว 

พระราชด�าริ เนื่องจากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ก�าลัง

ประสบกับวิกฤติที่เลวร้ายหลายๆ ด้าน ที่มีเหตุ

มาจากความ ‘ไม่เข้าใจ’ ของประชาชนในพื้นที่ 

ปัญหาหนีส้นิ ไม่พอกนิ ยาเสพตดิ ตดัไม้ท�าลายป่า 

จนล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่จังหวัดน่านเกิด

อทุกภยัครัง้ใหญ่ ท�าลายทุกอย่างเกอืบสิน้ รวมทัง้

จิตใจของประชาชนในพื้นที่ก็ล่มสลายไปด้วย

 

 ฟื้นฟูพลัง สร้างขวัญก�าลังใจ

 โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชด�ารจิงัหวดัน่าน ได้เข้ามาเป็นความหวงั

ของคน ครอบครัว ชุมชน แต่ก็ต้องฝ่าฟัน  

สู ้กับความเชื่อเก ่าๆ ของคนในพื้นที่ เดิมที่ 

ส่วนใหญ่เป็นเผ่าลั้วะจนเริ่มสร้างความเข้าใจ

ที่แท้จริงให้กับคนในชุมชน

เพียงพอเพราะเรา ‘พอเพียง’1

    

 ปราชญ์ชาวบ้าน 

 บ้านน�้าป้าก จังหวัดน่าน

1ที่มา : หนังสือปิดทองหลังพระ “เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา” สืบสานแนวพระราชด�าริ
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 โดยความหวังที่มีนั้น ไม่ได้ลมๆ แล้งๆ  

ไม่ต้องฝันเฟื่อง ทุกอย่างที่ได้มา ต้องท�าได้ด้วย

ตัวเอง เข้าต�ารา ‘พอเพียง’ ของพ่อหลวงอย่าง

แท้จริง

 หลกัการของโครงการนัน้ได้ประมวลองค์

ความรู้ตามแนวพระราชด�าริใน 6 มิติหลักคือ  

น�้า ดิน การเกษตรพลังงานทดแทน ป่า และ 

ส่ิงแวดล้อม ถ่ายทอดไปสูช่มุชน เพือ่ให้เกดิการ 

พัฒนาอย่างยั่งยืนให้ได้ยกตัวอย่าง บ้านเปียง

ซ้อ ต�าบลขุนน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จ�านวน 15 หมู่บ้าน และเป็นที่ตั้งของศูนย์การ

เรียนรู้ โครงการปิดทองหลังพระด้วยฯ

 ที่น่ีทุกอย่างต้องเริ่มใหม่หมด โดยต้อง 

เร่ิมจากการสร้างผู้น�าที่เข้มแข็งในแต่ละชุมชน  

ไม ่น ่า เชื่อว ่า  ปราชญ์ชาวบ ้านทั้ งหลาย  

ต่างเข้าใจคอนเส็พท์ ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’  

ของโครงการได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถ

ถ่ายทอดข้อมลูสูล่กูบ้านจนเริม่ทีจ่ะเหน็เค้าลาง

ของความส�าเร็จอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

 

 เข้าใจมา ปัญญาเกิด

 จากแต่ก่อนทีเ่คยเป็นมา สนิค้าส่วนใหญ่

ของจังหวัดน่านต้องน�าเข้าจากจังหวัดอื่นแทบ

ทั้งสิ้น ทั้งไข่ เนื้อสัตว์ ผัก ฯลฯ ที่จะต้องกินต้อง

ใช้ทุกวัน

 ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกแต่ข ้าวโพด  

มีพื้นที่เท่าไร ปลูกข้าวโพดหมด ถึงขนาดเผาป่า

ปลูกข้าวโพดกันเลยทีเดียว ดังนั้น อย่างเดียวที่

คนพืน้ทีส่ามารถผลติข้ึนเพ่ือเลีย้งปากเลีย้งท้อง

ตัวเองก็คือข้าวโพด อย่างอื่นซื้อหมด

 สรุปก็คือ ค่าใช้จ่ายไม่สมดุล รายได้น้อย 

รายจ่ายมาก เกิดปัญหาหน้ีสิน จนซ�้าซาก 

ตามมา 

 ตั้งแต่โครงการฯ เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาพื้นท่ี เร่ิมจากการสร้างผู ้น�าท่ีดี  

ท�าให้ขาวบ้านเข้าใจถึงเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยง

ท้องและอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 โดยการแก้ไขความยากจนจะเริ่มเป็น

ระดับไป เริ่มจากอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน ไปจน

สุดท้ายคืออยู่ดีกินดี โดยเริ่มจากการที่สามารถ

สร้าง ‘แหล่งอาหาร’ เป็นของตัวเองให้ได้ใน 

ทุกบ้านทุกครัวเรือน

 

 แหล่งอาหารมาแล้ว

 ปศุสัตว์ : ชาวบ้านเริ่มมีการเลี้ยงวัว หมู 

เป็ด ไก่ ไว้เพือ่กบ็ไข่และเป็นอาหารแหล่งโปรตนี

ส�าคญั โดยทางโครงการฯ กไ็ด้สนับสนุนในเรือ่ง

นี้ด้วย โดยมีการจัดตั้งกองทุนหมู ไก่ ปลา โดย

มีข้อตกลงแตกต่างกันในสัตว์แต่ประเภท เช่น 

หมู ที่นี่เลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซาน ที่น�าพันธุ์เข้ามา

จากประเทศจนี เมือ่มารบัลกูหมจูากทางกองทนุ 

กจ็ะต้องน�าไปเล้ียงจนมลูีก แล้วเอาลูกมาใช้คนื 

3 ตัว ก็ท�าให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูเองและมีหมูกิน

กันเองแบบไม่ต้องซื้อ

 มีที่นา : เริ่มปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ที่เคย

ต้องซือ้กนิ เรยีนรูก้ารปลกูแบบใหม่ทีไ่ด้ผลผลติ

มากขึ้นแบบนาชั้นบันได้แสนสวย เช่น พันธุ์

สันป่าตอง 1 พันธุ ์น�้ากึ่ง ข ้าวหนอนหลวง  

ปลูกข้าวโพดให้น้อยลง มีข้าวกิน เองตลอดปี 

เหลือก็เอาไว้ขายและช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าด้วย
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การสูบน�้าจากแม่น�้าเพชรบุรี

รับน�้าไว้ที่สระเก็บน�้า ก่อนจะส่งน�้าไปที่แปลงนา

ส่งน�้าไปที่ถังพักน�้า
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 ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ : จากเดิมท่ี 

ชาวบ้านชอบปลูกดอกไม้ สวย แต่กินไม่ได้  

ก็ริเร่ิมการปลูกผักครัวที่กินได้ จะได้เอามาท�า

กับข้าวกินกัน ปลูกผักที่ชอบกิน ปลูกกล้วย  

พันธุ ์เหลืองนวลที่ได้พันธุ ์จากดอยตุง อร่อย  

เนื้อแน่น แถมแตกกอดี ไว้กินและขายได้ด้วย

 ปลูกป่าเศรษฐกิจ : เพิ่มพื้นที่ป่าอย่าง

แท้จริงเพื่อความยั่งยืนของต้นน�้าน่าน แถมยัง

ได้ประโยชน์ จากพืชที่ปลูกด้วย ทั้งการปลูก 

หวาย ล�าไย ต๋าว ไผ่ไร่ กล้วย ไก๋ ที่ใช้ท�าธูป 

ประโยชน์แยะ รายได้เยอะ

 คุณหมอเบิ้ม-สฤษดิ์ สุฤทธิ์ หนึ่งในผู้น�า

โครงการฯ กล่าวไว้ว่า “ถ้าชาวบ้านร่วมด้วยช่วย

กนั มคีวามเข้าใจ และเข้มแขง็ จะเห็นผลภายใน 

2 – 3 ปีนี้ และเกิดความยั่งยืนขึ้นภายใน 12 ปี

นี้แน่นอน”

 

 จากใจผู้น�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 

บ้านน�้าป้าก

 ”ทุกอย่างเราเคยล่มสลาย น�้าท ่วม 

เศรษฐกจิล่ม...ทกุวนันี ้เราได้ก�าลงัใจ เราอยูร่อด

ได้เพราะด�าเนินรอยตามแนวพระราชด�าริของ

พระองค์ท่าน ท่านยิ่งกว่าพ่อ ท่านเป็นเจ้าฟ้า 

ท่านประเสริฐที่สุด”
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สิง่ทีม่ค่ีาด่ังทองของชาวน่าน
 จากน่านมาก็หลายเดือน แต่ก็ยังคง

ประทับใจอยู ่จนทุกวันนี้ชาวบ ้านที่ เคย 

สิ้นหวังแบบสุดๆ แล้วกลับมากมีความหวัง 

ที่จะพัฒนาตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอด 

ต่อไปได้ เพราะความรูค้วามเข้าใจและพลงัใจ 

ที่ได้จากพ่อหลวงของเราชาวไทยโครงการ 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 

จังหวัดน่านดูมีอนาคตสดใส น่าชื่นใจแทน

คณะผู้บุกเบิกและอาสาสมัครของโครงการ

ทุกๆ คนท่ีร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคมาจนเริ่ม

เหน็เค้าของความส�าเร็จเร่ิมเป็นรูปเป็นร่างขึน้

มาแล้วในทกุวนันีแ้ม้โครงการจะเร่ิมขึน้อย่าง

เป็นทางการได้เพียงเศษๆ แต่ชาวน่านเกือบ

ทุกคนก็เริ่มเข้าใจถึงหลักการที่แท้จริงของ

โครงการเป็นอย่างด ีความรู้เร่ิมกระจายตวัไป

อย่างเข้มแข็ง จากการสร้างผู้น�าชุมชนที่

แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

 โครงการนี้เริ่มต้นอย่างเข้มแข็งได้ 

เพราะคณะท�างานโครงการปิดทองหลงัพระฯ 

ได้น้อมน�าหลักการท�างาน 3 ข้อ มาเป็น 

หลักยึดในการท�างาน
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เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 สามขั้นตอน ตามหลักการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด�าริที่มีคุณค่าดั่งทองของ 

ชาวน่าน การที่เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ 

แท้จริงของชาวบ้าน ท�าให้อยู ่รอดอยู ่ได้  

ซึง่พสิจูน์ได้จากการลงมอืท�า และเกดิขึน้แล้ว

จริงๆ อันเห็นได้จากพัฒนาการของความ 

เป ็นอยู ่ของชาวบ้านในพื้นที่ส ่วนต่างๆ  

ที่ต�าบลขุนน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

เห็นความก้าวหน้าได้ชัดเจนจากการท�านา

ขัน้บนัได ทีน่อกจากจะได้ผลผลติข้าวมากขึน้

แล้ว ยงัก่อให้เกิดทศันยีภาพทีส่วยงามมากๆ 

อีกด้วยชาวบ้านสะเกี้ยงบ้านบวกอุ้ม และ

บ้านเปียงซ้อ จากที่เคยเผาหญ้าถางพื้นที่

ก่อนท�านา เอาพันธุ์ข้าวไปหยอดไว้ แล้วรอ

น�า้ฝน ตอนนีก้ไ็ด้เรยีนรูก้ารเพาะกล้าต้นข้าว 

รู้จักการเตรียมดินและเตรียมพันธุ์ข้าวเพื่อ 

ปลูกอย่างถูกวิธี รู้จักการใช้ปุ๋ยพืชสด และ

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว ท�าให้มีผลผลิต

มากมาย จนพอเลี้ยงตัวเองและยังมีเหลือ

เก็บไว้ขายและแลกเปลี่ยนอีกด้วยบ้านห้วย

ฟองและบ้านเปียงซ้อ เคยมีปัญหาการ

ขาดแคลนน�้าอย ่างรุนแรง จนได้มีการ

ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน�้า ทั้งมีการซ่อมแซม 

ฝากให้ถูกวิธีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและ 

มีการร่วมกันสร้างอ่างเก็บน�้าอีกด้วย

 ในเรือ่งปศสัุตว์กเ็ป็นเรือ่งทีต้่องพฒันา 

เมือ่ก่อนชาวบ้านต้องซือ้ต้องหาเนือ้สตัว์จาก

ที่อื่นแทบทั้งสิ้น แต่ตอนนี้มีกองทุนสุกรใน 

หมู่บ้านเปียงซ้อ เพื่อให้ชาวบ้านน�าสุกรไป

เลี้ยงใช้เป็นอาหาร อีกทั้งยังมีการให้ความรู้

เรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ต่างๆ เพื่อการ 

ขยายพันธุ์ที่ดีต่อไป

 ที่ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว ก็มีการ

ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุเมล็ดถัว่เหลืองบ้านยอด 

โดยชาวบ้านบริหารจัดการด้วยตนเอง ซึ่งมี

ทั้งการเพาะพันธุ ์ต ๋าว หวาย และกล้วย  

เพื่อปลูกเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอนาคต

ของชาวบ้าน ยิง่ดยูิง่สดใส เพยีงเริม่โครงการ

ไปไม่เท่าไหร่ พลังใจของชาวบ้านเต็มร้อย 

ท�าให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้ 

และในที่สุดความส�าเร็จนั้นก็จะเกิดขึ้น  

นั่นก็คือ ความยั่งยืนความรู้ความเข้าใจนั้น 

สร้างคุณค่ามหาศาลให้ทั้งชีวิตและจิตใจ  

มีค่ามากกว่าทองเสียอีก
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ปลูกป่าในใจคน

‘แบบอย่าง’ และ ‘หลักการ’

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ ‘ทรงงาน’ ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งโครงการ

ส่วนพระองค์ โครงการอันเนื่องมากจาก

พระราชด�าริ ฯลฯ กลายเป็น ‘แรงบันดาลใจ’

 ให้เกิดการรวมตัวกันต้ังหน่วยงานเลก็ๆ 

เพื่อสานต่อพระราชปณิธานตามแนวทาง

พระราชด�าริขึ้น โดยอาศัยการประสานร่วม

มือจากองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในชื่อ ‘มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาน

แนวพระราชด�าริ’ด้วยเชื่อม่ันในพระบรม

ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ว่า“...ปิดทองไปข้างหลงัพระเรือ่ยๆ แล้วทอง

ก็จะล้นออกมาที่หน้าพระเอง...”ระหว่างทาง

ขึ้นไปยัง ‘ขุนน่าน’ รถที่ ‘หมอเบิ้ม’ (สฤษดิ์  

สุฤทธิ์) ขับพาเราผ่านขุนเขาที่กลายเป็น 

กองดินสีแดงเรียงรายสลับซับซ้อนกันไป 

ลูกแล้วลูกเล่าในอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน 

ขุนเขาเหล่านี้ เคยปกคลุมไปด้วยป่าไม้  

แหล่งก�าเนิด ‘ต้นน�้าน่าน’

 “พวกเขาเผาป่าและ ‘ประหารชีวิต’ 

ต้นไม้ โดยการน�ายางรถยนต์ (อปุกรณ์ส�าคญั

ทั้งในการเผาเมืองและเผาป่า) มากองสุมไว้

ใต้ต้น ราดน�า้มนัและจดุไฟเผาให้ยนืต้นตาย

ไหม้ด�าต้นแล้วต้นเล่า เพื่อจะท�าไร่ข้าวโพด”

 หมอเบิ้ม (หมอประจ�าสถานีอนามัย

บ้านน�้าเกี๋ยน) อดีต ‘คอมมิวนิสต์’ ที่หันมา 

เดินตามแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ด้วยเหน็ว่าเป็นแนวทางน�าพา

1ที่มา : หนังสือปิดทองหลังพระ “เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา” สืบสานแนวพระราชด�าริ
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ชาวบ้านไปสู่ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’เล่าให้

เราฟังอย่างเศร้าใจในฐานะคนที่เคยใช้ชีวิต

อยู่ตามภูผาและยอดดอยต่างๆ มาก่อน

 ‘ไฟป่า’ จากน�้ามือคน ที่ลามไหลจาก

ขุนเขาหนึ่งไปสู่อีกขุนเขาหนึ่ง ท�าให้ป่าที่เคย

อดุมสมบรูณ์หดหายไปอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ 

กับความยากจนและหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้นของ

ชาวบ้าน“ชาวบ้านเข้าใจว่าปลกูข้าวโพดแล้ว

จะท�าให้ชีวิตดีขึ้น แต่เปล่า ยิ่งปลูกก็ยิ่งจน 

เพราะเป็นหนีส้นิจากการซือ้ปุย๋เคม ีซือ้ยาฆ่า

แมลง ซ่ึงยิง่ใช้กย็ิง่ท�าให้ผลผลติลด ดนิกเ็สยี 

ก็ต้องขยายพื้นที่ปลูกโดยการเผาป่าเพิ่ม พอ

ป่าไม้หายไปมากๆ ก็ไม่มีน�้า สุขภาพก็แย่ 

ตรวจเลือดมามีแต่สารเคมี” วันชัย บังแสน 

“ชาวบ้านน�้าช้าง บอกเล่าถึงความกังวลใจ

ของเขากับชาวบ้านในพื้นที่

 ‘โครงการปิดทองหลงัพระ สบืสานแนว

พระราชด�าริจังหวัดน่าน’ จึงเป็นเหมือนแสง

สว่างให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้นน�้าน่าน และ 

ลุ ่มน�้าอื่นๆ ในจังหวัดน่าน ได้ใช้ในการ 

‘เยียวยาป่าเขา’ และ ‘เยียวยาชีวิตตนเอง’ 

ด้วยการเดนิทางแนวทาง ‘เศรษฐกจิพอเพยีง’ 

และ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ตามรอย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน�าหลัก

การทรงงานของในหลังมาใช้ เช่น ระเบิด 

จากข้างใน ปลูกป่าในใจคน ขาดทุนคือก�าไร 

ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เป็นต้น

 อาสาสมัครโครงการฯ อย่างวันชัย  

บังแสน และเหล่าคนหนุ่มสาวไฟแรงจาก

หมู่บ้านต่างๆ ของต้นน�้าน่าน จึงเป็นผลจาก

การ ‘ระเบดิจากข้างใน’ ทีใ่ห้คนในชมุชนเป็น

ผู้ท�าความเข้าใจ และถ่ายทอดความรู้ให้กับ

คนในชมุชนด้วยกนัเอง อย่างการจดัการเรือ่ง 

‘ป่า’ ของชาวบ้านน�้าช้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน

น�าร่องในเรื่องการแบ่งพื้นที่ท�ากินกับผืนป่า

มาก่อน ท�าให้ชาวบ้านมีต้นทุนทางคิดที่ว่า 

‘เมือ่มป่ีา กจ็ะมนี�า้’ ชาวบ้านจงึร่วมใจกนัแบ่ง

ป่าออกเป็น ‘ป่าอนุรักษ์’ ที่ต้องช่วยกันดูแล

รกัษา แต่อนญุาตให้เข้าไปหาหน่อ หาเหด็ป่า 

แต่ถ้าจะตัด จะโค่นต้นไม้ ต้องท�าประชามติ

ในหมู่บ้านว่า มีความจ�าเป็นแค่ไหน และ  

‘ป่าเศรษฐกิจ’ ซึ่งชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้

ประโยชน์จากป่าได้ แต่ต้องช่วยกันเพิ่ม 

พื้นที่ป่าส่วนที่บ้านน�้าป้าก ผู้ใหญ่ธนาวัฒน์  

แดงล้วน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเติบโตมาพร้อมกับ

การเหน็ป่าเส่ือมโทรม ซึง่เป็นผลมากจากการ

สัมปทานป่าในอดีต เล่าว่า“วิธีปลูกป่าที่ง่าย

ที่สุด ใช้ทุนน้อยที่สุด ใช้แรงงานน้อยที่สุด 

และได้ผลดทีีส่ดุ กค็อื ‘การใช้ธรรมชาติช่วย

ธรรมชาติ’ ที่ในหลวงทรงบอก ปล่อยให้

ป่าฟื ้นตัวเอง” ป่าในใจวันชัยและผู้ใหญ่

ธนาวัฒน์ จึงเป็นตัวอย่างของป่าที่งอกงาม

และกระจายขยายไปยังหมู่บ้าน ต�าบล และ

ชุมชนที่ใหญ่ขึ้น

 สมดังพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า ‘ปลูกป่าในใจคน’ ได้

เมื่อไร คนก็จะปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและ

รักษาต้นไม่ไว้ด้วยตนเอง
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 ย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปี ก่อนปิดทองหลัง

พระฯ เข้ามาในต�าบลกุดหมากไฟ อ�าเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ราษฎรหมู่ที่ 3  

บ้านโคกล่าม จ�านวน 120 ครัวเรือน จ�านวน 

ชาวบ้าน 793 คน และราษฎร์ หมู ่ ท่ี  11  

บ้านแสงอร่าม จ�านวน 106 ครัวเรือน จ�านวน

ชาวบ้าน 579 คน มีรายได้รวมกัน 17,336,235 

บาท กว่าครึ่งเป็นรายได้จากการท�าเกษตร  

ขณะทีม่รีายจ่ายสงูกว่า รายได้อยูท่ี ่18,275,495 

บาท มีหนี้สินรวมกัน ที่ 17,434,540 บาท 

ในจ�านวนนี้ ร้อยละ 61 เป็นหนี้ ธ.ก.ส. รองลง

มาเป็นหน้ีกองทุนหมู่บ้านเงินล้าน เฉล่ียต่อ 

ครัวเรือนแล้วจะมีหนี้สินอยู่ ที่ 88,951 บาท  

ชาวบ้านท่ีน่ี ท�านาได้ผลผลิตเฉล่ียแล้วเพียง  

34 - 35 ถังต่อไร่เท่านั้น ถึงแม้จะมีอ่างเก็บน�้า 

ห้วยคล้ายอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิอ่างเกบ็น�า้

ห้วยก้านเหลือง และอ่างเก็บน�้าห้วยรี ในพื้นท่ี

แต่ก็ไม่สามารถใช้ น�้าจากอ่างฯ ทั้ง 3 แห่ง  

เพื่อประโยชน์ในการเกษตรได้เต็มที่เนื่องจาก

อ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ ไม่มีระบบคลอง ส่งน�้า

และท่อส่งน�้าเข้าแปลงนา แต่จะปล่อยให้ 

น�า้ไหลล้นผ่านด่านคอนกรีตน�า้ธรรมชาตเิองอกี  

ทั้งล�าน�้ายัง อยู่ต�่ากว่าแปลงนาของชาวบ้านอีก

ด้วย ที่ผ่านมาชาวบ้านจึงต้องขุดคลองขนาด

เลก็แล้วท�าฝายกัน้ยกระดบั น�า้ให้สงูขึน้ไหลเข้า

นาของตัวเอง หรือใช้วิธีสูบน�้าขึ้นมา

กา้วเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ของปิดทองหลังพระฯ 
ที่ “หนองวัวซอ”
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 ปัญหานี้ ท�าให้มีน�้าใช้ในหน้าแล้งได้ใน

พืน้ทีเ่พยีง 200 ไร่เท่านัน้ กระบวนการเข้าใจ เข้า

ถึงพื้นที่ของปิดทองหลังพระฯ จึงได้ข้อสรุปว่า 

ความต้องการของชาวบ้านมากกว่าครึ่งหนึ่ง  

คือ การพัฒนาแหล่งน�้า ปิดทอง หลังพระฯ เริ่ม

ด�าเนินงานด้วยการพัฒนาระบบน�้า โดยเสริม

ตอม่อ ยกระดับน�้าที่  Spill way เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าในอ่างเก็บน�้าห้วย

คล้ายฯ อีก 30,000 ลบ.ม. และส่งน�้าผ่านระบบ

ท่อ 6 นิ้ว ระยะทาง 1,520 เมตร เข้าสู่แปลงนา

ให้ชาวบ้านมีน�้าใช้ตลอดทั้งปี และซ่อมแซม 

ฝายเดมิทีช่�ารดุ 3 ฝายให้แขง็แรงพอกกัเกบ็น�้าได้ 

พัฒนาอ่างเก็บน�้าห ้วยก ้านเหลือง ไม ่ให ้ 

รั่วซึม ปรับปรุงล�าห้วยเข และวางท่อ ยาว 920 

เมตรส่วนการพัฒนาด้านการเกษตร ท�าโดย 

คัดเลือกพื้นที่เกษตร 2 แปลง ของนายบุญมาก 

สิงห์ค�าป้อง และนายสุบรร สอดศรี มาพัฒนา

เป็นแปลงตัวอย่าง โดยท�าการปรับปรุงดินให้มี

ธาตุอาหารปลูกพืชก่อนนา เช่น โสน ปอ เทือง 

พริก เพื่อเพ่ิมปุ๋ยให้ดิน ปรับสภาพความเป็น 

กรดของดิน และใช้ปุ๋ยหมักจากมูลหมู ค้างคาว 

ววั จากนัน้ จึงท�านาและปลกูพชืหลงันา ท�าการ

เกษตรผสมผสาน ด้วยการปลูกพืช 3 ระดับ คือ 

พชืชัน้สูง ชัน้กลางและพชืกนิหวั ซึง่ทกุชัน้กนิได้ 

ขายได้ รวมทั้งเลี้ยงหมูจินหัว เป็ดอี้เหลียง และ

ปลาในบ่อ แปลงตัวอย่างของนายบุญมาก  

สิงห์ค�าป้อง บนพื้นที่ 20 ไร่ มีการปลูกข้าวโพด

คูก่บัฟักทองในหลมุเดยีวกนั ให้ฟักทองเลือ้ยพนั

ต้นข้าวโพด ไม่ต้องปักไม้หลักให้ และเพียง  

45 วนั กส็ามารถเกบ็ยอดอ่อนฟักทองมากนิหรือ

ขายได้ และยังช่วยให้อาหารมาเลี้ยงผลได้เต็มที่ 

ปลูกฟักหอม และทยอยปลูกผักบุ้งจีน ทุก 7 วัน 

เพือ่ให้เกบ็ขาวได้ทกุวนัทัง้สปัดาห์ หลงัจากปลกู

แล้ว 18 วัน ในราคา กก. ละ 10 บาท ท�าให ้

นายบุญมาก ขายผักได้ เฉลี่ยวันละ 200 - 300 

บาท โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 2 กก. ปลูกผักบุ้งได้ 100 

กก.ปลูกตะไคร ้และกล้วยริมขอบบ่อและ 

คันนา และปลูกแคบ้างประปราย ปลูกถั่วลิสง 

เป็นพืชก่อนนาเพื่อปรับปรุงดินไปด้วยในตัว 

เลี้ยงหมูจินหัว ซึ่งกินง่าย อยู่ง่าย ลูกดก (15ตัว/

คอก) โดยต้องท�าคอกเอง และมีเงื่อนไขต้อง 

ส่งคืนลูกหมูที่มีอายุ 45 วัน ให้โครงการร้อยละ 

20 ของจ�านวนลกูหมทูีค่ลอดออกมาแต่ละคอก 

และเล้ียงเป็ดบาบาลี ซึ่งมีข ้อดีคือ ทนโรค  

กินง่าย โตเร็ว

 ส่วนแปลงเกษตรของนายสุบรร สอดศรี 

พื้นที่ 6 ไร่ มีการขุดบ่อบนที่ดินของตัวเอง  

เพราะคิดแล้วว่า จะได้ประโยชน์มากกว่าใช้

ท่ีดนิท�านา ซึง่จะได้ข้าวแค่ 10 ถงั ถงัละ 40 บาท 

การขุดบ่อท�าให้มีน�้ารดผักและ เลี้ยงปลาไป

พร้อมกัน จะสร้างรายได้ถึง 2,000 บาท ใช้ขี้วัว

ผสมฟางใส่บ่อน�้าให้น�้าใสขึ้น ใส่ผักตบชวา  

ในบ่อเพื่อช่วยบ�าบัดน�้าเสีย มีแพลงตอนจาก

รากให้ปลากิน แล้วยังสับสนและหมักท�าเป็น

อาหารให้หมู ที่เลี้ยงไว้ได้ด้วยผลจากการท�า

แปลงตัวอย่างชุมชนของ 2 แปลง เริ่มมีผลผลิต

ไว้บริโภคและเหลือแบ่งขายได้ โดยมีรถมารับ

ไปจ�าหน่ายท่ีตลาดอ�าเภอหนองวัวซอและใน

จงัหวดั และในเวลาไม่ถงึ 2 เดอืน ปรากฏว่าจาก

รายได้ 1,000 บาทของเกษตรกรเพียงรายเดียว 

เกษตรกร 7 ราย มีรายได้รวมกัน 2,809 บาท 

และทะยานขึน้เป็น 16,703 บาท จากแปลงของ
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เกษตรกร 30 ราย ความส�าเร็จของแปลงเกษตร

ทดลองทั้ง 2 แปลง ท�าให้มีชาวบ้าน บ้านโคก

ล่ามและบ้านแสงอร่าม ลงมือท�าแปลงเกษตร

ตามโครงการฯ ตามมาอีกมาก นายบุญมาเอง 

ก็พอใจในผลงานของตนเองไม่น้อย “เพียงแค่ 

21 วัน ก็เริ่มเก็บผลผลิตขายได้ โดยมีคนมารับ

ซือ้ถงึที ่ไม่น่าเชือ่ว่าเมือ่ก่อนทีผ่นืนี ้น�า้กไ็ม่ค่อย

ม ีปลกูอะไรกไ็ม่ค่อยได้ผล วนันีจ้ะเปลีย่นแปลง

ไปได้ถึงขนาดนี้” 

 นายสุบรร สอดศรี เจ้าของแปลงทดลอง

อกีแปลงหนึง่ กบ็อกว่าหลงัท�าแปลงทดลองตาม

ค�าแนะน�าของปิดทองหลงัพระฯ แล้ว ได้ผลเกนิ

เป้าเพราะสามารถเก็บผลผลิต เช่น ผักบุ้ง ยอด

ฟักทองขายได้แล้วเกอืบพันบาทจากทีก่่อนหน้า

นี้ไม่เคยมีรายได้มาก่อน การเข้ามาของปิดทอง

หลังพระฯ ส�าหรับเขาแล้วจึงดียิ่งกว ่าถูก

ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 เสียอีก วันนี้ ชีวิตของ 

ชาวบ้านในสองหมู่บ้านนี้ จึงเริ่มมีรอยยิ้มสดใส

อีกครั้ง เช่น นายสมัย มะแพง ชายชราชาวบ้าน

โคกล่าม ผู้เห็นความเป็นไปของหมู่บ้านน้ีมา

ตลอด 83 ปี บอกว่าการที่ปิดทองหลังพระฯ  

เข้ามาท�าให้ความฝันที่อยากมีน�้าท�าเกษตรได้

ตลอดปีเป็นจรงิ การทีม่นี�า้ถงึแปลงนา และการ 

ท�าเกษตรแบบใหม่ ท�าให้เพียงไม่กี่เดือน ก็ขาย

ผลผลิตได้กว่า 5,000 บาทแล้วส่วนผู้ใหญ่บ้าน

แสงอร่าม นายเสวต จันทร์หอม ก็บอกว่าตลอด

ชีวิต ยังไม่เคยเจอโครงการไหนตั้งใจพัฒนา

อย่างปิดทองหลงัพระฯ เลย ทัง้ลงมอืท�าร่วมกบั

ชาวบ้านและให้ความรูแ้บบไม่หวงวชิา ชาวบ้าน

จึงเชื่อมั่น กระตือรือร้นที่จะร่วมมือ “ตั้งแต่ 

ร่วมกันถางป่าก๋ง ขุด-วางทองส่งน�้า ชาวบ้านก็

ร่วมกันท�าหมด ไม่ต้องจ้างสักบาท ถึงวันน้ี  

เริม่เหน็ผลแล้วมนี�า้ใช้ ผลผลติจาก แปลงเกษตร

เริ่มสร้างรายได้ให้ และก�าลังจะมีการจัดตั้ง

กองทุนต่าง ๆ ที่ชาวบ้านจะร่วมกันดูแลแล้ว”

 กว่าจะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาได้นั้น  

ผู้ใหญ่เสวตบอกว่าชาวบ้านจับตามองปิดทอง

หลัง พระฯ อยู่นานจนเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริง

ยิ่งเมื่อได้เห็นตัวแทนท่ีไปดูงานปิดทองหลัง

พระฯ ที่น่าน กลับมาแล้วมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

เป็นคนละคน จนทุกคนแปลกใจเพราะจากคน

ทีเ่ฉยชากลายเป็นกระตอืรอืร้นทีจ่ะ ท�ามาหากนิ

ในเวลาเพียงไม่กี่วัน นายอินทร์ มะแทน 1 ใน 5 

ตัวแทนบ้านโคกล่ามที่ไปดูงานปิดทองหลัง

พระฯ จังหวัดน่าน ย�้าความส�าเร็จของการไปดู

งานว่า ท�าให้มีความรู้มากมาย ที่ชอบที่สุด คือ 

การท่ีปิดทองหลังพระฯ ใช้องค์ความรู้พัฒนา

จังหวัดน่านท่ีเคยแห้งแล้งให้มีน�้าใช้ เลี้ยงปลา

ได้ เพราะปลูกได้ “เลยคิดว่า ถ้าเอกมาใช้กับ

บ้านเราได้ จะวิเศษแค่ไหน เพราะบ้านเราก็

พร้อม ดินก็ดี มีแหล่งน�้าอยู่แล้ว เพียงแต่ขาด

ความรู้จึงท�าเกษตร กันไปตามมีตามเกิด ข้าว

ก็ได้แค่ 40 ถังต่อไร่ ถ้าน�าความรู้มาใช้และไม่ 

ขีเ้กยีจ จะได้ผลผลิตแค่ไหน ต่อไปคงมเีงนิใช้หน้ี

แล้ว”ขณะที่นายค�าภู หมีกุล บ้านแสงอร่าม 

บอกว่าแม้จะรู้เพียงว่าปิดทองหลังพระฯ เป็น

โครงการทีเ่ข้ามาช่วยชาวบ้านให้มนี�า้ท�าเกษตร

ได้ท้ังปีและส่งเสริมการเกษตรแบบใหม่แต่แค่น้ี

กท็�าให้เขามคีวามหวงั ขึน้มาแล้ว และอยากเข้า

ร่วมโครงการเพราะอย่างน้อยก็ลงมือพัฒนา

บ้านเกิดตนเอง เช่นเดียวกับนายเล่ียม เหล่ียม

จตัรุสั จากบ้านโคกล่ามทีใ่ห้ความร่วมมอืกบัปิด
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ทองหลักพระฯ ตั้งแต่แรกที่ทีมงานเข้ามา

แนะน�าเพราะเหน็ถงึความตัง้ใจจรงิ เมือ่ปิดทอง

หลังพระฯ บอกให้มาช่วยกันขุดวางท่อส่งน�้า  

ก็รีบมาทันที เพราะอยากมีน�้า มีผลผลิตที่ดีขึ้น 

“ที่ผ่านมา พวกเราก็ช่วยตัวเองนะ เช่น ช่วยกัน

ออกเงินท�าฝายแต่สุดท้ายก็พัง เพราะขาด 

ความ รู ้แล้วก็ไม่มีน�้าใช้เหมือนเดิมผลผลิต 

ก็ไม่ดีเพราะไม่มีน�้า แต่ก็ต้องท�า เพราะไม่รู้จะ

ท�าอะไรปีที่แล้วก็กู้เงิน ธ.ก.ส. มา 3 หมื่นบาท 

เพือ่ท�านาแต่กไ็ด้ผลผลติน้อยกห็วงัว่าปิดทองฯ 

จะช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้อีกครั้ง”

 เมื่อพัฒนาระบบส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้า

ห้วยคล้ายฯ เข้าพื้นที่การเกษตรได้ส�าเร็จ จะท�า 

ให้ชาวบ้านในพื้นที่รับน�้า 1,651 ไร่ มีรายได้ 

เพิ่มขึ้นจากเดิม 3,920,000 บาท เป ็น 

13 ,868 ,400  บาท หรือ เ พ่ิมมากขึ้ นถึ ง  

9,651,200 บาท เนื่องจากมีน�้าใช้ในช่วงฝน 

ทิ้งช่วง ท�าให้ได้ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้นจาก 350 

กก./ไร่ เป็น 600 กก./ไร่ (คิดราคาข้าวเปลือก  

ที ่กก.ละ 13.70 บาท) ทัง้นี ้ยงัไม่รวมรายได้จาก

พืชก่อนและหลังนาด้วย

 นายอ�าเภอหนองวัวซอ ได้มีการส่งเสริม

องค์ความรู้ และสนับสนุนด้านการตลาดให้กับ

ชาวบ้านควบคู่กันไปด้วย และให้ปิดทองหลัง

พระฯ อ�าเภอหนองวัวซอเป็นพื้นที่ต้นแบบให้

เป็นศูนย์การเรียนรู้ นอกจากน้ี อ�าเภอยังได ้

ขยายผลการด�าเนนิการไปทีอ่่างเกบ็น�า้ห้วยตาดข่า 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริบ้านหนองแสง  

หมู่ที่ 9 ต�าบลหนองอ้อ อ�าเภอหนองวัวซอ โดย

ร่วมกบั องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองอ้อ โดย

ด�าเนินการในแนวทางเดียวกันกับห้วยคล้ายฯ 

ซึ่งขณะนี้ผลการด�าเนินการมีความคืบหน้าไป

มาก โดยหลักส�าคัญ คือพื้นท่ีใดจะเข้าร่วม 

ปิดทองหลังพระฯ จะต้องเกิดขึ้นจากความ

ต้องการของชาวบ้านเอง หรือพูดง่าย ๆ ว่า  

ต้องเป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” นั่นเอง จากนี้

อีกไม่นาน ชาวอ�าเภอหนองวัวซอ คงได้สมหวัง

กบัชวีติใหม่ทีไ่ม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการ

ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง บนเส้นทางแห่งความ

มีพอกินพอใช้อย่างยั่งยืน
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เปรียบดั่งน�้าทิพย์ชโลมแผ่นดิน

 เกือบเที่ยง กลับแทบไม่พบคนใน

หมู่บ้านเลย สอบถามจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

และพฒันามลูนิธิปิดทองหลงัพระ คุณสชุาวดี 

โชคดุล ได้ความว่า “ที่นี่ท�าการเกษตรกัน 

ทุกครัวเรือน ในช่วงเสาร์อาทิตย์ชาวบ้าน 

จะไปท�างานกันที่แปลงนาของตัวเองและยัง

จงูลูกหลานไปด้วย มอีะไรจะคยุกบัเขากต้็อง

ไปเจอกันที่นาค่ะ

บ้านแสงอร่าม ต�าบลกุดหมากไฟ

อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

โครงการปิดทองหลังพระฯ

เพิ่งเข้ามาที่นี่เมื่อเดือนมกราคมปี

พ.ศ. 2554 นี้เอง เรื่องหลักของโครงการ

ที่เข้ามาที่ ต�าบลกุดหมากไฟจะมีอยู่ 

2 เรื่องด้วยกันคือ เรื่องการพัฒนาระบบน�้า

และเรื่องพัฒนาด้านการเกษตร
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 สมัยก่อนที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

จะเข้ามา พื้นที่แห่งนี้มีสภาพที่ค่อนข้างแห้ง

แล้ง หากพิจารณาดูจากรูปภาพประกอบที่

เอามาลงคงจะนกึภาพไม่ออกว่าพืน้ทีส่เีขยีว

ขจีและดเูป็นพืน้ทีท่ีมี่ความชุม่ชืน้ในดินขนาด

นัน้จะเคยขาดน�า้มาก่อน จรงิๆ แล้วแม้ว่าจะ

มีอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายอันเนื่องมากจาก 

พระราชด�าริที่สร้างในปี พ.ศ. 2551 อ่างเก็บ

น�้าห้วยก้านเหลือง และอ่างเก็บน�้าห้วยรีใน

พื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถน�าน�้าจากแหล่งน�้า 

ทั้ง 3 นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่

 เนื่องจากอ่างเก็บน�้าห้วยคล้ายฯ ไม่มี

ระบบส่งน�้าและต่อท่อเข้ามายังแปลงนา 

เกษตรกรในพื้นที่จึงต้องรอให้น�้าไหลผ่าน

ดาดคอนกรีตลงสู่ล�าน�้าธรรมชาติเอง รอฝน 

หรือใช้วิธีสูบน�้าเข้าแปลงนาตัวเอง ซึ่งท�าให้

ต้องเสียเงินค่าน�้ามัน เรียกว่าเอาน�้ามันไป

แลกน�้า ได้น�้ามาก็ไม่คุ้มกับทุนที่ต้องไปซื้อ

น�้ามันมาใช้เคร่ืองสูบน�้าเลย แต่ก่อนพื้นที่ที่

ใช้ประโยชน์จากน�้าได้มีแค่ 800 ไร่ เมื่อไม่มี

น�า้มากพอทีจ่ะท�าการเกษตรได้ ชาวนาทีน่ีจ่งึ

ท�างานกันปีละครั้ง ท�านาได้ผลผลิตน้อย

เฉลี่ยแล้ว 35 ถังต่อไร่ ครั้นหมดหน้านาก็ไม่

ได้ท�าการเพาะปลูกอะไรอย่างอื่นอีก ท�าให้

รายได้ขาดช่วง หลายคนจึงต้องระเห็จไปหา

งานท�าทีต่่างถิน่ ทัง้ไปท�างานทีจ่งัหวดัอืน่บ้าง 

หรือแม้กระทั่งไปขายแรงงานที่เมืองนอกก็มี

หลายคน

 เพราะต้องการน�้าจากอ่างเก็บน�้ามา

ท�าการเกษตรจริงๆ ชาวบ้านจึงได้ถวายฎีกา 

และได้รับน�้าพระทัยจากในหลวงมาพัฒนา

ระบบท่อส ่งน�้าท�าให ้ตอนนี้มีพื้นที่ที่ ใช ้

ประโยชน์จากอ่างเก็บน�้าได้อย่างเต็มที ่

เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว เป็น 1,788 ไร่ ตอนนี ้

ชาวบ้านได้น�้า ได้พื้นที่ปลูกข้าวมากขึ้น 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ จากจังหวัดสกลนคร ก็มาช่วยส่งเสริม

เรื่องการเกษตรที่นี่ ปรับปรุงดิน สอนเรื่องพืช

ที่มาส่งเสริมดินก ่อนการปลูกข ้าว เช ่น  

ฟักทองและโสนแอฟรกินั หลังจากทีร่อระบบ

น�้าก็ปลูกพืชที่เสริมดินไปล่วงหน้า เมื่อระบบ

น�้าเสร็จ พื้นดินก็พร้อมปลูกข้าวพอดี และ 

ทางโครงการปิดทองหลังพระฯ ก็ส่งเสริม 

ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตจาก 35 ถังให้เป็น 50 ถัง

 ผู้ใหญ่เศวต จันทร์หอม บอกว่า “วิธี

จัดการคือ จัดระบบน�้าใหม่ มีการท�าอาคาร

ระบายน�า้และท�าท่อส่งน�า้ไปยงัแปลงนาของ

ชาวบ้าน หลังจากที่เราท�าระบบจัดการน�้า 

คาดว่าจะมีน�้าใช้ในฤดูแล้ง ได้ปลูกพืชหลัง

นาเพื่อเสริมรายได้ให้ชาวบ้านหลังการเก็บ

เกี่ยวข้าวเสร็จ น�้าที่อยู่อ่างเก็บน�้าคือ น�้าป่า

จากเทือกเขาภูผาแดง หรือภูพานค�า ที่ไหล

มารวมกนัในอ่างเกบ็น�า้นี ้ชาวบ้านทีน่ีรู้่ว่าเรา

ได้น�า้มาจาเทอืกเขา จากต้นน�า้แห่งนี ้จงึช่วย

กันดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าในฤดูแล้ง (ช่วง
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กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม) ด้วยวิธกีารปลูกป่า

ทดแทนกย็งัไม่ได้ผลเท่ากบัการป้องกนัไฟป่า 

ชาวบ้านตระหนักดีว่าถ้าไม่มีน�้าซึ่งคือปัจจัย

หลักในการด�าเนินชีวิต ก็จะไม่มีน�้ากินน�้าใช้ 

จะท�านาก็ท�าไม่ได้ ส่วนการขุดท่อเข้าแปลง

นาของชาวบ้าน พวกเราก็ท�ากันเอง เหมือน

เวลาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวถึงจะเหนื่อยแต่ก็

สนกุ เวลาขดุดินท�าท่อเรากคุ็ยกนัสนกุสนาน

แล้วยังช่วยประหยัดสตางค์ค่าจ้างอีก

 ...ในอ่างเก็บน�้าแม้จะอุดมสมบูรณ์ไป

ด้วยพนัธุป์ลาน้อยใหญ่ แต่ชาวบ้านกค็ดิทีจ่ะ

สงวนพันธุ์ปลาเอาไว้ ยกเว้นถ้าปลามันว่าย

น�้าลงมาจากอ่างเก็บน�้า ชาวบ้านก็จับกินได้

ไม่ถือว่าผิดกฎที่เราตั้งกันเอาไว้”

 คุณตาสมัย มะแพน ปราชญ์ชาวบ้าน 

อายุ 82 ปี เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกหลังจากได้

รบัน�า้พระทยัของในหลวงว่า “ดใีจ แต่มคีวาม

สุขในใจมากกว่า แต่ก่อนแล้งกว่าน้ีมาก  

ตอนนี้ได้น�้าจากน�้าพระทัยของในหลวง ข้าว

ก็ดีขึ้นมากๆ ตาก็บอกและสอนชาวบ้านว่านี่

คือน�้าพระทัยในหลวงนะ”

 ระบบ Spill Way ที่ท�าเพื่อยกระดับน�้า

ที่หมู่บ้านนี้พิสูจน์ให้เกษตรกรในบ้านโคก

ล่าม และบ้านโคกอร่ามเห็นแล้วว่า หลังจาก

หมดหน้านาก็ยังสามารถปลูกผัก ผลไม้ชนิด

อื่นๆ ไว้กินเองและขายได้เงิน ท�าให้พวกเขา

มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ อย่างทีค่ณุบญุมาก 

สิงค�าป้อง ผู้ที่เคยไปดูงานโครงการปิดทอง

หลงัพระฯ ทีจ่งัหวดัน่าน เมือ่เหน็ว่าคนทีน่่าน

ท�าได้ เขาจึงลองกลับมากปรับและพัฒนา

แปลงนาของเขาเองจนกลายเป็นแปลงนา

ตัวอย่างของที่นี่ เล่าว่า “ช่วงกุมภาพันธ์ – 

พฤษภาคม ผมสามารถปลูกผักอายุสั้นได้ 

เช่น ฟักทอง มะละกอ ผักหวาน ข้าวโพด 

อย่างฟักทองกับข้าวโพดนี่ก็ปลูกในแปลง

เดยีวกนัเพือ่ให้เถาฟักทองขึน้ไปเลือ้ยพนับน

ต้นข้าวโพด ผมไม่ต้องเสียเวลาไปหาไม้ไผ่มา

เหลาท�าเป็นไม้หลักให้ฟักทองเล้ือย พอระบบ

น�้าที่นี่ดีเพียงช่วง 4 – 5 เดือนที่ผ่านมา ผมก็

มรีายได้ จากแต่ก่อนไม่มอีะไรจะท�า อยูเ่ฉยๆ 

รอท�านาปีละครั้ง ผัก ผลไม้ก็ต้องซื้อเขากิน 

ตอนนี้ผมยังคิดว่าแม้ว่าจะไม่มีรายได้หรือ

เงินเก็บมาก แต่ก็ไม่ต้องไปซื้อเขากิน ไม่ต้อง

เสียเงิน ชาวบ้านที่นี่เห็นผมท�าแบบนี้แล้ว

ชวีติดขีึน้กเ็ริม่ท�าตามกนับ้าง ผมรูส้กึปลืม้ใจ

และภูมิใจมาก ผมคิดว่าผมเป็นที่โชคดีมาก

ที่เกิดมาเป็นคนไทย มีในหลวงที่ห ่วงใย

ประชาชนแบบนี้
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1. ที่มา
   การด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้น

แบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

จังหวัดน่าน และโครงการบรหิารจดัการน�า้อย่าง

ย่ังยืน อ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้ายอนัเนือ่งมาจากพระ

ราชด�าร ิต�าบล กดุหมากไฟ อ�าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี ปรากฏผลส�าเร็จและสร้าง

ประโยชน์ต่อประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึง

มุ่งหวังให้ขยายผลการด�าเนินการไปสู่จังหวัด

ต่างๆ โดยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดส�ารวจ

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมด�าเนินการในรูปแบบแผน

พฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�าริ

การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชด�าริ บ้านโป่งลึก-บางกลอย 
ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี
         

     ส�านกังานจังหวดัเพชรบรีุ
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   ภาพจาก www. http://pidthong.org 

 ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาพื้นท่ี

บ้านโป่งลึก (หมู ่ที่  2) และบ้านบางกลอย  

(หมู ่ที่ 1) ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ส�าหรับการขยายผลฯ 

โดยจัดท�าแผนพัฒนาชนบท เชิงพื้นที่ประยุกต์

ตามพระราชด�าริ บ้านโป่งลึก-บางกลอย ต�าบล

ห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี เป้าหมายส�าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตราษฎรในพื้นที่

2. สภาพปัญหา
  2.1 คุณภาพชีวิต 

    1) ราษฎรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ 

ครัวเรือนในระดับต�่า ไม่เพียงพอต่อการด�ารง

ชีวิตประจ�าวัน ท�าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ  

การศึกษา สาธารณสุข 

   2) ไม่สามารถท�าการเกษตรเพื่อ

บริโภคภายในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม  

โดยเฉพาะปัญหาด้านระบบน�้า แม้ว่าภายใน

พื้นที่จะเป็นแหล่งต้นน�้าเพชรบุรี แต่ที่ดินท�ากิน 

ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่า ระดับน�้า ท�าให้ไม่สามารถ 

กกัเก็บ-ใช้น�า้เพือ่การเกษตรและอปุโภคบรโิภค

ได้อย่างเต็มที่ 

  2.2 ความมั่นคง 

    เนื่องจากปัญหารายได้ไม่เพียงพอ 

ท�าให้ราษฎรบางส่วนกระท�าการผิดกฎหมาย  

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ อาทิ

   1) ทรัพยากรธรรมชาติ บุกรุกและ

ท�าลายป่าไม้ ล่าสัตว์ป่า

   2) ยาเสพติด ลักลอบปลูกพืชยา

เสพติด เช่น กัญชา 

   3) ประชากร ส่งผลกระทบต่อการ

จัดท�าฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่และการจัด

ระเบียบทางสังคม-การใช้ประโยชน์ที่ดินท�ากิน 

รวมทั้งเป ็นอุปสรรคต่อการควบคุมบุคคล

ภายนอกอพยพเข้ามา บุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม

3. การด�าเนินการของจังหวัดเพชรบุรี
  3.1 ภาพรวม 

    จังหวัดเพชรบุรีได้บูรณาการกับ

หน่วยงานต่างๆ ท้ังระดบัจงัหวดัและระดบัพืน้ท่ี 

ปฏิบัติ (อ�าเภอแก่งกระจาน) เพื่อขับเคล่ือน

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้น ท่ี

ประยุกต์ตามพระราชด�าริบ้านโป่งลึก-บางก

ลอยฯ อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจบุนัปรากฏผลการ

พัฒนาในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ท้ังด้านระบบน�้าท่ีจัดท�าระบบน�้าระยะเร่งด่วน 

สูบน�้าผ่านทางท่อส่งน�้าไป ที่สระเก็บน�้า เพื่อ 

ส่งน�า้ไป ณ พืน้ท่ีการเกษตรของราษฎร ซึง่มกีาร

ปรับปรุงสภาพดินรองรับ โดยเฉพาะ การจัดท�า

นาขั้นบันไดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลาดชัน 

ส่วนการพฒันาด้านอืน่ด�าเนนิการควบคู ่ในห้วง

จดัท�าระบบน�า้และบ�ารงุรกัษาดนิ เช่น ถ่ายทอด

ความรู้ด้านเกษตรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ และประมงเพื่อเป็นแหล่ง

อาหารของครัวเรือน ดูแลรักษาและให้ความรู้

ด้านสาธารณสุข

  เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 จังหวัด

เพชรบุรี  โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  

เปิดงาน “น�า้หยดแรก” ณ พืน้ทีด่�าเนนิโครงการฯ 
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เพื่อให้ราษฎรรับทราบถึงผลจากการที่ราษฎร

เข้ามามส่ีวนร่วม กบัเจ้าหน้าที ่เช่น การสนับสนุน

ด้านแรงงานและความร่วมมือด้านต่างๆ ว่า

ประสบผลคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง 

รวมทั้งเพื่อให้ราษฎรเตรียมใช้ประโยชน์จาก 

ผลด�าเนินงานดังกล่าว เช่น การท�าเกษตรกรรม

ที่สอดรับฤดูกาลเพาะปลูก (ตั้ งแต ่ เดือน

พฤษภาคม 2556) ตามแนวทางที่ได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ เบ้ืองต้นคาดว่า

จะท�าให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีรายได้

เหมาะสมกับการเลี้ยงดูครอบครัว สามารถ 

ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น

 3.2  รายละเอียด

     1) จดัตัง้คณะท�างาน จงัหวดัฯ ให้

ความส�าคัญกับการจัดตั้งคณะท�างานทั้งระดับ

จงัหวดัและระดบัพืน้ทีป่ฏบิตั ิรวมถงึการบรูณาการ

ความร ่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคล่ือน 

การด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

โดยจดัตัง้คณะท�างานต่างๆ ดงันี้

     (1) คณะท� างานบู รณาการ 

ขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาชนบท 

เชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�าร ิบ้านโป่งลึก-

บางกลอย มุ่งเน้นบูรณาการหน่วยงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน สนับสนุนการด�าเนินโครงการอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง โดยก�าหนดคณะท�างานฯ 

เป็น 2 ด้าน ส่วนระดับพื้นที่ แบ่งเป็น

     - คณะท�างานบูรณาการฯ 

ด้านอ�านวยการ สอดรบัการปฏบิตัภิารกจิระดบั

จงัหวัด มุง่เน้นการอ�านวยการและเสนอแนะค�า

แนะน�า โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  

เป็นประธาน หัวหน้าส�านักงานจังหวัดเพชรบุรี 

เป็นคณะท�างานและเลขานุการ

     - คณะท�างานบูรณาการฯ 

ด้านปฏิบัติการ มุ ่งเน้นการกระชับความมือ

ระหว่างหน่วยปฏิบัติในพื้นท่ีด�าเนินโครงการฯ 

รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับคณะท�า

งานบูรณาการฯ ด้านอ�านวยการ โดยมีหัวหน้า

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นประธาน

     (2) คณะท�างานบรหิารโครงการ

ระบบน�้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค บ้านโป่ง

ลึก- บางกลอย มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงาน

ที่มีความรู้-ประสบการณ์เฉพาะด้านเกี่ยวกับ

การจัดท�าระบบน�้า รวมถึงความพร้อมด้าน

เทคนิค อุปกรณ์  ก�าลังสนับสนุน โดยมี 

ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะ

ท�างาน

    (3) คณะกรรมการจัดจ้างเหมา

บริการปรับพื้นที่ จ�านวน 356 ไร่ โครงการตาม

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้น ท่ีประยุกต ์ตาม 

พระราชด�าริ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดจ้าง

รองรับการด�าเนินโครงการฯ ให้สอดรับกับ

ระเบียบ/กฎหมาย อย่างรัดกุม และไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ

ปฏิบัติในพื้นที่โครงการฯ

   2) วิ เคราะห ์พื้น ท่ี  ศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ตามแนวทางการ

วเิคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) เพือ่สามารถ

ปรับใช้ส�าหรับการพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไป
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จุดแข็ง จุดอ่อน

1. คน 

     ราษฎรในพื้นที่ด�าเนินโครงการฯ มีความสามัคคี

และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ/สนับสนุน 

การพัฒนาของเจ้าหน้าที่ 

 2. เจ้าหน้าที ่

     -  ส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่มีความสามัคคี สภาพจิตใจ

เข้มแข็ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนได้ด�าเนินการ

พฒันาตามภารกจิของหน่วยงานตนเองร่วมกนัมาแล้ว

ในห้วงก่อนนี้ 

  -  เจ ้าหน ้าที่ ระดับพื้นที่ เป ็นบุคคลที่ มีความรู ้ 

ความสามารถเฉพาะด ้านและมีการปฏิบั ติงาน   

ลักษณะต่อเนื่อง เพราะด�าเนินงานในพื้นที่มาระยะ 

หนึ่งแล้ว

3. พื้นที ่

     -  เป็นพื้นที่ต้นน�้าของแม่น�้าเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน�้า

ทีเ่หมาะสมต่อการอปุโภค บรโิภค และการเกษตรกรรม 

    -  ขนาดพื้นที่และจ�านวนราษฎรมีความเหมาะสม

ต่อการควบคุมดูแล

 1. คน

   - ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท�าให ้

บางส่วนหารายได้จากการกระท�าผิดทางกฎหมาย     

เช่น ลักลอบเก็บของป่า ล่าสัตว์ป่า ปลูกพืชยาเสพติด 

ท้ังโดยความต้ังใจและความจ�าเป็น เน่ืองจากสภาพ

แวดล้อมกดดัน

   - ราษฎรจากนอกพื้นท่ีเข ้ามาอาศัยเพิ่มเติม  

โดยเฉพาะราษฎรกลุม่เชือ้สายกะเหรีย่ง กะหร่าง ท�าให้

เกดิการบกุรกุพืน้ท่ีของรฐั ท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ/

สิง่แวดล้อม เนือ่งจากพืน้ที่โครงการฯ อยู่ในเขตอทุยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน

 2. เจ้าหน้าที ่

   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องระดับอ�าเภอ ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการ

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการของ

ตนเอง ท�าให้ในภาพรวมมลีกัษณะขาดการบรูณาการ 

ไม่สามารถเกิดการสนธิก�าลัง และประสิทธิภาพอย่าง

เต็มที่

3. พื้นที ่

      มคีวามยากล�าบาก เช่น เส้นทางสญัจร/ขนส่งสนิค้า

ทางการเกษตรระหว่างหมูบ้่านกบัอ�าเภอแก่งกระจาน

ยากล�าบาก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่พอเพียง 

ราษฎรไม่สามารถใช้น�้าเพื่อการเกษตรได้อย่างเต็มที่
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โอกาส อุปสรรค

การสนับสนุน 

     - ได้รบัการสนบัสนนุด้านการพฒันาจากส่วนราชการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองลังพระ 

สบืสานแนวพระราชด�าร ิทัง้ด้านข้อมลู ความรู ้แนวทาง

ด�าเนินงาน งบประมาณ ก�าลังพล

    - อาจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน หรือองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิน่อื่นในจังหวดัฯ ที่มีความสนใจเข้า

ร่วมการพัฒนาเพื่อดูแลรักษาแหล่งต้นน�้าเพชรบุรี 

เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย/ได้รับประโยชน์โดยตรง

จากการเป็นพื้นที่กลางน�้า-ปลายน�้า

ราษฎร 

    ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ อาจถูกชักชวนให้กระท�า

การผิดกฎหมาย/สนับสนุนการกระท�าความผิด เช่น 

บุกรุกและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ลักลอบเก็บของป่า  

ล่าสัตว์ป่า ปลูกพืชยาเสพติด

เจ้าหน้าที ่

   หากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท้ังในระดับจังหวัดและ

ระดับอ�าเภอขาดความต่อเน่ือง อาจส่งผลกระทบต่อ

การพฒันาและการตดิตาม/ประเมนิผลของโครงการฯ 

ในห้วงต่อไปได้

   3) ส�ารวจความต้องการ ของราษฎร

ในพื้นที่ด�าเนินโครงการฯ ว่าต้องการมุ่งเน้น  

ให้พัฒนาด้านใด โดยยึดหลักการเข้ามาม ี

ส่วนร่วมของราษฎรกบัการพฒันาในทกุขัน้ตอน 

ผลส�ารวจพบว่าราษฎรส่วนใหญ่ต้องการน�้า 

เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค เพราะ 

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการประกอบ อาชีพด้าน

เกษตรกรรม สามารถจ�าหน่ายผลผลิตเพื่อ 

สร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว คุณภาพชีวิต

ราษฎรในพ้ืนที่ดีข้ึน ในขณะเดียวกัน ราษฎร 

ก็จะไม่กระท�าความผิดต่างๆ เช่น บุกรุกและ

ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ ล่าสัตว์ป่า ส�าหรับ

ผลส�ารวจความต้องการของราษฎรในล�าดับ 

รองลงมา ได้แก่ การบ�ารุงรักษาดินการจัดการ

ด้านพลังงานทดแทน การส่งเสริมความรู้ด้าน

การเกษตร การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและป่าไม้

     อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดท�าระบบ

น�้าจะเป็นภารกิจส�าคัญ/เร่งด่วน แต่ก็ต้อง

ด�าเนินการพัฒนามิติอื่นควบคู่กัน เน่ืองจาก 

มคีวามเชือ่มโยง/สมัพนัธ์กนัในทกุมติอิย่างเป็น

วงจร อาทิ การบ�ารุงรักษาดินรองรับการ 

เพาะปลูกและให้เหมาะสมกับการเกษตร  

การให้ความรู้ด้านการเกษตร ที่มีประสิทธิภาพ 

การดูแล/เผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข เช่น 

การป้องกนัโรคมาลาเรีย การรับประทานอาหาร

ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 

การปลกูฝังจติส�านกึในการไม่บกุรกุพืน้ทีข่องรฐั 

และกระท�าการผิดกฎหมาย การเสริมสร้าง

บทบาทเครือข่ายข่าวภาคประชาชนต่อราษฎร

ให้สอดส่องดูแลภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การอพยพของบุคคล

จากนอกพื้ นที่  การกระท� าผิดกฎหมาย  
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การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนกับเจ้าหน้าที่

รัฐในการร่วมดูแลป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ 

การอนุ รักษ์ /สืบสานวัฒนธรรมประจ�าถิ่น 

(กะเหรี่ยง กะหร่าง) สืบทอดต่อคนรุ่นหลังและ

เผยแพร่ ต่อสาธารณะ

   4) สร้างความร่วมมือ/กระบวนการมี

ส่วนร่วม ระหว่างราษฎรในพ้ืนที่ด�าเนินโครง

การฯ กับภาครัฐ เป้าหมายเพื่อให้ราษฎรเป็น 

ผูด้�าเนนิการหลกัส�าหรบัการพัฒนาพ้ืนทีอ่าศยั-

ท�ากินของตนเอง สอดคล้องกับความต้องการ

ของราษฎร และเหมาสมกับสภาพพ้ืนที่ ใน 

ชั้นต้น ความร่วมมือที่ส�าคัญ คือ การเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น-ความต้องการของราษฎร การ

สนับสนุนแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่างๆ

    นอกจากน้ี  ยังมีการสร ้างและ

ถ่ายทอดชุดความคิดเกี่ยวกับการแบ่งปัน โดย

ให้ราษฎรทีไ่ด้รบัสทิธกิารใช้ประโยชน์/ท�ากนิใน

ที่ดิน แบ่งปันพื้นที่บางส่วนให้กับญาติพี่น้อง/

บคุคลอืน่ทีไ่ม่มทีีด่นิ ท�ากนิ/มทีีด่นิท�ากนิไม่เพยีง

พอ ส�าหรับเพาะปลูก/ดูแลครอบครัว เพื่อให้

ผลลัพธ์ของการพัฒนาสามารถขยายผลต่อ

ราษฎรในพื้นที่โดยทั่วถึงกัน

   5) การพัฒนา ในด้านต่างๆ

ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

ระบบน�้า ราษฎรส่วนใหญ่ไม่มีน�้าใช้

ที่เพียงพอต่อการเกษตร

และอุปโภคบริโภค แม้ว่า

ในพื้นที่จะเป็นต้นน�้าเพชรบุร ี

แต่พืน้ทีอ่าศยั-ท�ากินส่วนใหญ่

อยู่เหนือระดับน�้า ไม่สามารถ

จัดท�าระบบน�้าที่ยั่งยืน

และครอบคลุมพื้นที่ได้

    ระบบน�้าระยะยาว 

     ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างพจิารณารปูแบบระบบน�า้ระยะยาว 

โดยใช้พลังงานสูบน�้าจากโซลาเซลล์ เพื่อให้เกิดความ

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และยั่งยืน

      ระบบน�า้ระยะเร่งด่วน (ช่ัวคราว) เพือ่ให้ราษฎรสามารถ

ท�าการเกษตรสอดรับกับฤดูกาลเพาะปลูกห้วงฤดูฝน 

และเพือ่สร้างผลทางจติวทิยาต่อราษฎรด้านความรูส้กึ/

ขวัญก�าลังใจเกี่ยวกับผลท่ีได้รับอย่างเป็นรูปธรรมจาก

การเข้าร่วมพัฒนากับเจ้าหน้าท่ีรัฐ จึงได้จัดท�าระบบ 

ส่งน�้าชั่วคราว ใช้เครื่องสูบน�้าจากแม่น�้าเพชรบุรีไปท่ี 

สระเก็บน�้า เพื่อส่งน�้าต่อไปยังพื้นท่ีการเกษตรของ

ราษฎรต่อไป

    ให้ความรู้ราษฎร สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน�้า

ได้ด้วยตนเอง 
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ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

บ�ารุงรักษาดิน   สภาพดินขาดการดูแลรักษา

ที่ถูกต้อง และบางส่วนมีสภาพ

ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

ประกอบกับราษฎรขาดความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ�ารุง

รักษาดิน

   ตรวจสอบ

   - ส�ารวจสภาพชุดดินในแต่ละจุดของพื้นที่ ว่าเหมาะสม

ส�าหรับเพาะปลูกพืชประเภทใด

   - จัดเก็บผลส�ารวจเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการเกษตร 

ในระยะต่อไป

   ปรับสภาพพื้นที ่

   จัดท�านาขั้นบันได เพื่อความเหมาะสมกับจุดที่มีลักษณะ

ลาดชัน/เนินเขาด�าเนินการ โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่

เป็นหลัก

   ให้ความรู้ราษฎร

   เทคนิค/วิธีบ�ารุงรักษาดิน เช่น การใช้น�้า EM (จุลินทรีย์) 

การก�าจัดวัชพืช การท�าปุ๋ยหมัก ปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืช

ก่อนนา-พืชหลังนา การใช้อินทรียวัตถุ

ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

การเกษตร  เนื่องจากไม่สามารถใช้น�้า

เพื่อการเกษตรได้อย่างเต็มที่ 

สภาพดินขาดการดูแลรักษา

ที่ถูกต้อง และขาดองค์ความรู้

เกี่ยวกับเพาะปลูกที่เหมาะสม

 ท�าให้ราษฎรมีผลผลิตทาง 

การเกษตรไม่เพียงพอต่อการ

บริโภคระดับครัวเรือนมีรายได้

ไม ่ เพียงพอการด� ารงชี วิ ต

ประจ�าวัน ปล่อยร้างพื้นที่ท�ากิน 

ด�าเนินการผิดกฎหมาย

(ล่าสัตว์ป่า บุกรุกและท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ)

     ใช้ประโยชน์ข้อมูลส�ารวจสภาพดิน 

 เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมการปลูกพืชที่จะได้รับ

ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

     ให้ความรู้ราษฎร 

    - การเพาะปลูกผลผลิต Green Food (ไม่ใช้ยาฆ่า

แมลงปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาด) 

   - การเพาะปลูกที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ สภาพอากาศ 

ศักยภาพด้านการตลาด ความถนัดและความต้องการ

ของราษฎร

     -  การเพาะปลูกผสมผสานในพื้นที่ 2 ไร่ โดยปลูกพืช

ยั่งยืน 1 ไร่ เช่น ทุเรียน กล้วยน�้าว้า ขมิ้น พริก พืช

หมุนเวียน 2 งาน เช่น มะเขือ ฟักทอง ข้าวโพด และ

พืชสวนครัว-เลี้ยงสัตว์ 2 งาน เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ประมาณการเบื้องต้น ผลผลิตในปีแรกจะสร้างรายได้

ประมาณ 84,000 บาท สามารถลดรายจ่ายจากการ

บริโภคพืชผักสวนครัว-เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 16,000 บาท 

รวมทั้งสองส่วนประมาณ 100,600 บาท 
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(ต่อ)

ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

การเกษตร
(ต่อ)

     - เทคนิควิธีอื่น เช่น คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การท�า EM Ball 
ก�าจดัวชัพชืโดยไม่ต้องถอน/ใช้สารเคม ีจดัท�าปุย๋หมกัโดย
ใช้วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่
      - มุง่เน้นสร้างผลผลติ Green Food (ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง-
ปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาด) 
   - การเพาะปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพอากาศ 
ศักยภาพด้านการตลาด ความถนดั-ความต้องการของราษฎร
       - การเพาะปลูกผสมผสานในพื้นที่ 2 ไร่ โดยปลูกพืชยั่งยืน 
1 ไร่ เช่น ทุเรียน กล้วยน�้าว้า ขมิ้น พริก พืชหมุนเวียน 2 งาน 
เช่น มะเขือ ฟักทอง ข้าวโพด และพืชสวนครัว-เลี้ยงสัตว์
2 งาน เพือ่บรโิภคในครวัเรอืน ประมาณการเบือ้งต้น ผลผลิต
ในปีแรกจะสร้างรายได้ประมาณ 84,000 บาท สามารถ
ลดรายจ่ายจากการบริโภคพืชผักสวนครัว-เล้ียงสัตว์ 
ประมาณ 
16,000 บาท รวมทั้งสองส่วนประมาณ 100,600 บาท 
     จัดตั้งและขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู ้
 อบรมราษฎรเพื่อเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรในพืน้ท่ีโครงการฯ อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื
     ฟาร์มตัวอย่าง (learning by doing)
      - จัดท�าแปลงปลูกพืชตัวอย่าง มุ่งเน้นพืชสวนครัว เพื่อ
ให้ความรู-้ทดลองปลูก รวมท้ังให้เกดิความเข้าใจเกีย่วกบั
การลดรายจ่าย (บริโภคในครัวเรือน) และการเพิ่มรายได้ 
(จ�าหน่ายผลผลิตส่วนเกินจากการบริโภคในครัวเรือน)

ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

ปศุสัตว์ ราษฎรเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค

ภายในครัวเรือนเป็นหลัก 

โดยขาดความรู้เก่ียวกับวิธี

การเลี้ยงสัตว์ ดูแล-รักษา

โรคจัดท�าที่อยู่อาศัย-แหล่ง

อาหาร ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้

ผลผลิตที่ดี 

     ส�ารวจ

     - ส�ารวจและพิจารณาความเหมาะสมประเภท/รูปแบบ

การปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการ

ของราษฎร

    - รวบรวมรายชื่อราษฎรเพื่อคัดเลือกส�าหรับจัดท�า

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตัวย่างในพื้นที่ โดยสรุปผลเป็นเป็ดเทศ

หมูพันธุ์เหมยซาน ไก่พันธุ์พื้นเมือง
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(ต่อ)

ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

ปศุสัตว์

(ต่อ)

   ราษฎรเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค

ภายในครัวเรือนเป็นหลัก 

โดยขาดความรู้เกี่ยวกับวิธี

การเลี้ยงสัตว์ ดูแล-รักษาโรค

จัดท�าที่อยู่อาศัย-แหล่งอาหาร 

ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

    ให้ความรู้ราษฎร

     - เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลสุขภาพไก่และเป็ด รวมทั้งให้ความรู้

เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสัตวบาล เพื่อให้ได้ผลผลิต

ที่มีคุณภาพควบคู่กับการลดค่าใช้จ่ายของราษฎรจากการ

บริโภคในครัวเรือน เช่น ดูแลรักษา จัดเตรียมอาหาร

ที่เหมาะสม ดูแลความสะอาดที่อยู่ของสัตว์ ฝังซากสัตว์ที่ตาย

อย่างถูกสุขลักษณะ

     - สอนการจัดท�าบ่อเลี้ยงปลาในที่อยู่อาศัย-พื้นที่ท�ากิน

ของแต่ละครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการน�าไปบริโภค 

ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

ประมง      - ราษฎรจบัปลาตามแหล่งน�า้

ในพื้นที่ ซึ่งเป็นวิถีด�ารงชีวิต

ปกติของราษฎร

    - ไม่มีการจัดท�าระบบ

ขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน�้า

     ส�ารวจ

      - ส�ารวจแหล่งน�้าในพื้นที่เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาที่เหมาะสม 

เป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งอาหารในพื้นท่ี และขยายพันธุ ์

ต่อไปในพื้นที่กลางน�้าและปลายน�้าต่อไป

    - น�าผลส�ารวจใช้ประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์ให้ปลาที่

ปลอ่ยมอีตัรารอดชีวิตในระดบัสงูและไม่สง่ผลกระทบต่อ

สภาพวงจรชีวิตของกลุ่มสัตว์น�้าในพื้นที่

     ขยายพันธุ์ปลา

     - ปล่อยพันธุ์ปลา 2 ครั้ง รวมประมาณ 200,000 ตัว

ได้แก่ ปลาจาด ปลาพวง ปลาสร้อยนกเขา ซึ่งเป็นปลา

พันธุ์พื้นถิ่น

     - ระยะต่อไปก�าหนดแผนปล่อยพันธุ์ปลาประเภทกินพืช

เช่น ปลาจีน ปลาย่ีสก ปลานิล ปลาตะเพียน ท่ีสระเก็บ

น�้าฯ และอ่างพวง เพื่อเสริมศักยภาพแหล่งอาหารให้กับ

ราษฎร 
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ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

สาธารณสุข     รูปแบบการด�ารงชีวิต

ประจ�าวันของราษฎร

ไม่สอดคล้องกับหลักการ

สาธารณสุข-สุขอนามัย

เช่น การดูแลรักษาโรค 

รูปแบบอาหาร

     เฝ้าระวัง-ดูแลรักษา

     - เฝ้าระวังโรคที่มีความเสี่ยงและอันตรายต่อชีวิต

เป็นการเฉพาะในระดับพื้นที่ (โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก)

     - ควบคุมภาวการณ์ติดเชื้อมาลาเรียอย่างต่อเนื่อง 

โดยฉีดพ่นหมอกควันก�าจัดเชื้อมาลาเรีย เจาะเลือดตรวจ

หาเชื้อมาลาเรียในร่างกาย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลป้องกันฯ

     ให้ความรู้ราษฎร

      - ส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อดูแล

สุขภาพควบคู่กับการป้องกันรักษาโรคต่างๆ 

     - ชี้แนะรูปแบบการประกอบอาหาร/รับประทานอาหาร

ที่สอดคล้องหลักโภชนาการ-สุขลักษณะที่ดี

     รณรงค์

     จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์โรคติดต่อน�าโดยแมลง ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม เพื่อรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ และปลูกฝัง

จิตส�านึกราษฎรในพื้นท่ี เกี่ยวกับการดูแลป้องกันโรค

อันตรายของพื้นที่ฯ (โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก) 

ประเด็นการพัฒนา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

ประเพณี

วัฒนธรรม

     รูปแบบการด�ารงชีวิต

ตามประเพณี วัฒนธรรม 

ของราษฎรในพืน้ที ่สอดคลอ้ง

กับเชื้อสายของราษฎร

ที่ส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยง 

กระหร่าง

       - หารือแนวทางรักษาวัฒนธรรมของราษฎรในพื้นที่ เช่น

ให้กลุ่มเด็ก-นักเรียน แต่งกายชุดประจ�าถิ่นในวันศุกร์ 

     - รักษาความสัมพันธ์กับผู้น�าทางจิตวิญญาณในพื้นที่ 

เพื่อเป็นการให้ความเคารพ-ให้เกียรติ รวมท้ัง ให้ความ

ส�าคัญรองรับการเป็นผู้น�าราษฎรส�าหรับการพัฒนาใน

อีกทางหนึ่ง

        -  สง่เสรมิและอนรุกัษป์ระเพณวีฒันธรรมของราษฎรใน

พื้นที่ควบคู่กับการพัฒนา เช่น จัดพิธีวางแม่ข้าว เมื่อวันที่ 

15 กรกฎาคม 2556 ที่แปลงนาของราษฎรในพื้นที่ 

บ้านบางกลอย ซึ่งเป็นพิธีท่ีด�าเนินการในห้วงก่อนเริ่ม 

การเพาะปลูก 
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ประเดน็การพฒันา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า     ราษฎรบางส่วนไม่มีอาชีพ

ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัว

ไดอ้ยา่งเพยีงพอ ประกอบกับ

ในห้วงที่ผ่านมามีวิถีชีวิต

ล่าสัตว์ป่าและเก็บของป่า

มาขายต่อ

       - สรา้งจติส�านกึ สอดแทรกการปลกูฝงัจติส�านกึราษฎร

ในพืน้ท่ี มใิห้ล่าสัตวป์า่และเกบ็ของปา่ ซึง่เปน็การกระท�า

ผิดกฎหมาย ในขณะท่ีการพัฒนาของโครงการฯ จะส่ง

เสริมให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

     - รณรงค ์ราษฎรอย่างจริงจังห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด 

โดยใหร้าษฎรควบคมุดแูลภายในพืน้ทีด่ว้ยกนัเอง ควบคู่

กับการตรวจสอบสถิติสัตว์ป่าที่ตาย/ซากสัตว์ป่าที่ตรวจ

พบ ซึ่งจะใช้เป็นตัวชี้วัดอีกทางหนึ่ง

       - แนวเขต กรณปีรากฏรอยเทา้สตัวป์า่ เชน่ เกง้ ในพืน้ที่

เพาะปลูกของราษฎร เสนอแนะให้อุทยานแห่งชาติ

แกง่กระจาน พจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ตัวป์า่

สามารถด�ารงชีวิตร่วมกับราษฎรในพื้นที่ได้ โดยไม่เกิด

การท�าลายพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ

ให้ราษฎรท�าร้าย/ฆ่าสัตว์ป่านั้นได้ ทั้งนี้ อาจจัดท�าพื้นที่

แหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าลักษณะ Buffer Zone มิให้

สตัวป์า่เขา้มาท�าลายพชืผลในพืน้ทีก่ารเกษตรของราษฎร

ประเดน็การพฒันา ห้วงก่อนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ

ที่ดินท�ากิน     ราษฎรที่ไม่มีที่ดินท�ากิน/

มทีีด่นิท�ากนิไมเ่พยีงพอ บกุรกุ

/ขยายขอบเขตโดยท�าลาย

ทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่อยูใ่น

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน

      - แบง่ปนั เสนอแนะและปลกูฝงัแนวคิดใหร้าษฎรตระหนกั

ความส�าคัญการอยู่ร่วมกันท่ีต้องรู้จักแบ่งปัน รวมท้ัง 

ราษฎรในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

สอดรับกับการเอื้อเฟื้อระหว่างญาติพี่น้องต่อการแบ่ง

ปันพื้นที่การเกษตร

     - ตรวจสอบที่ดินทิ้งร้าง เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรตรวจสอบ

ที่ดินในพื้นที่ว่ามีบุคคลใดปล่อยทิ้งร้าง/ไม่ท�าการเกษตร 

เพือ่จะไดเ้สนอแนะใหผู้ใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิดงักลา่วจดัแบง่

พื้นที่ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินท�ากิน/มีที่ดินท�ากินไม่เพียงพอ

    - ตรวจสอบศักยภาพตนเอง เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

ท่ีดินฯ ท่ีเหมาะสมกับขอบเขตพื้นท่ีของตนเอง ซึ่งท่ีดิน

สว่นทีพ่จิารณาแลว้วา่เกนิศกัยภาพการใชป้ระโยชนข์อง

ตนเอง เห็นควรจัดแบ่งให้ผู้อื่นต่อไป
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4. ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ (key success 

factor)
  แม้ว่าปัจจบุนั การด�าเนนิการตามแผนฯ 

จะยังไม่เสร็จสิ้น แต่ปรากฏปัจจัยส�าคัญท่ี

สนับสนุนการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ คือ

  4.1 ผูบ้รหิารระดับจงัหวดัให้ความส�าคญั 

    ผูบ้รหิารหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ระดบัจงัหวดั ให้ความส�าคญัอย่างจรงิจงัและต่อ

เนือ่ง ในการสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผน

พฒันาชนบทเชงิพ้ืนทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�าริ 

บ้านโป่งลึก- บางกลอยฯ 

  4.2 เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่มุ่งมั่น/ตั้งใจ

    เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติระดับพื้นที่ 

(อ�าเภอแก่งกระจาน) มีความมุ ่งมั่นต่อการ

ด�าเนินงาน ในลักษณะบูรณาการการปฏิบัติ

ด้านต่างๆ ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง  

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เป็นบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์ในกรอบ

ภารกิจของตนเองเป็นอย่างดี

  4.3 ราษฎรสามัคคี/ร่วมมือ

    ราษฎรในพื้นท่ีมีความสามัคคีและ

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการ

พัฒนา ตามแผนฯ โดยเฉพาะกระบวนการเข้า

มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เนื่องจากราษฎร

เป็นผู้มีส่วนได้เสีย/ได้รับประโยชน์โดยตรง

  4.4 แรงสนับสนุนจากภายนอก 

    ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

อื่นนอกพื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น สถาบันส่งเสริม 

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชด�าริ ที่เสนอแนะข้อมูลความรู้จาก

การด�าเนินงานพื้นท่ีอื่นในห้วงท่ีผ่านมาเพื่อ

พิจารณาน�ามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่โครงการฯ

จังหวัดเพชรบุรี น�าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดงาน “น�้าหยดแรก” 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ พื้นที่โครงการฯ



   วารสารดำารงราชานุภาพ > 79

การส�ารวจสภาพพื้นที่

ประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่

ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ปฏิบัติ

ประชุมและชี้แจงท�าความเข้าใจ

ระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎร
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กระจายน�้าสู่แปลงนา

แนวทางระบบน�้าระยะยาว ใช้โซล่าเซลล์สูบน�้าไปพักที่บ่อพักเป็นระยะแล้วใช้โซล่าเซลล์สูบต่อไปที่สระเก็บน�้า

ก่อนจะกระจายน�้าสู่แปลงนา
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การจัดท�านาขั้นบันได

ราษฎรร่วมมือกันจัดท�านาขั้นบันได

พิธีวางแม่ข้าวของตามประเพณีของราษฎรในพื้นที่
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1. ความเป็นมาของโครงการ
 มูลนิ ธิป ิดทองหลังพระสืบสานแนว 

พระราชด�าริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าร ิ

จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  24 

พฤศจิกายน 2552 ให้มีภารกิจส�าคัญ คือ เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบการจัดการความรู ้และ 

ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริอย่าง

เป็นระบบกว้างขวาง กระทั้งเป็นแนวทางการ

พัฒนาหลักของประเทศ

  มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ น้อมน�าหลักการ

ทรงงานและแนวพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ทุกพระองค์ เป็นต้นแบบไปสู ่การพัฒนาใน 

ระดบัหมูบ้่านและยดึองค์ความรูต้ามพระราชด�าริ 

6 มิติ (น�้า ดิน เกษตร ป่า พลังงานทดแทน  

สิ่งแวดล้อม) ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ร่วมกับ

องค์ความรู้ท่ีเป็นสากล และองค์ความรู้ของครู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกรอบการท�างานและ

ปฏิรูปการท�างาน โดยสร้างระบบพัฒนาท่ียึด

พื้นท่ีเป็นหลัก(Area based Development  

Approach) มุ่งเน้นระดับชุมชน และเปลี่ยนวิธี

คิดในการท�างานให้ยึดถือความคิดเห็น ความ

ต้องการ ศักยภาพของชาวบ้านเป็นตัวตั้งตาม

แนวพระราชด�าริ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้

ชาวบ้านร่วมคิดร่วมท�าและเป็นเจ้าของ แล้ว

สร้างต้นแบบการพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์

ตามพระราชด�าริ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์ “ชาวบ้านได้

อะไร”

 ในปี 2554 บ้านท่าลอบ หมู่ที่ 9 ต�าบล

โพทะเล อ�าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บรีุได้

รับการคัดเลือกเป็นพื้นท่ีหน่ึง ในพื้นท่ีขยายผล

การด�าเนินการตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ 

จาก 4 พืน้ท่ีต้นแบบใน 2 จงัหวดั(น่าน อดุรธานี) 

สู่พื้นท่ีขยายผลตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ี

โครงการปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด�าริ บ้านท่าลอบ หมู่ที่ 8 

ต�าบลโพทะเล อ�าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

        

ส�านักงานจังหวัดสิงห์บุรี
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ประยุกต์ตามพระราชด�าริ จ�านวน 19 พื้นที่ 10 

จังหวัด โดยผู้น�าท้องถิ่นบ้านท่าลอบหมู่ท่ี 9 

ต�าบลโพทะเล อ�าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด

สิงห์บุรี และข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ไปศึกษา 

ดูงานที่จังหวัดน่าน 

2.ผลการด�าเนินงานโครงการ
  2.1 โครงการศูนย์จัดการศัตรูชุมชน

    1) จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้

เรื่องการจัดการศัตรูพืช ฝึกปฏิบัติการส�ารวจ

ศัตรูพืชในแปลงนาข้าวและการวิเคราะห์

ประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช 

แก่เกษตรกรจ�านวน 30 ราย 

   2) น�าเกษตรกรไปศึกษาดูงานและ

ฝึกปฏิบัติการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อ

ป้องกันก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล ฝึกปฏิบัติ

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือป้องกัน

ก�าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ที่ศูนย์บริหารศัตรู

ที1่ จงัหวดัชยันาท และได้สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์

การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียให้ศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชนบ้านท่าลอบจ�านวน 1 ชุด
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   3) น�าเกษตรกรไปศกึษาดงูาน เรียน

รูเ้รือ่งการท�านาแบบลดต้นทนุการผลติและเพิม่

ผลผลิตโดยการท�านาแบบไม่เผาฟาง การใช้

ฮอร์โมนไข่เร่งดอก การใช้น�้าสกัดชีวภาพชนิด

สมุนไพรป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูข ้าว จาก 

นายชัยพร พรหมพันธุ ์  เกษตรกรดี เด ่น 

แห่งชาติ สาขาการท�านา อ�าเภอบางปลาม้า 

จังหวัดสุพรรณบุรี
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   4) จดัอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้

เกษตรกร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการ

เพิ่มผลผลิต วิทยากรโดยนายพัฒน์ สันทัด  

ครูภูมิปัญญา

 2.2 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด

ฟางในโรงเรือน

     1) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความ

รู้การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนและน�าเกษตรกร

ท่ีเข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานการเพาะ 

เห็ดฟางในโรงเรือนที่ฟาร์มเห็ดเพชรสุพรรณ  

อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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   2) สนับสนุนวัสดุการสร้างโรงเรือน

การเพาะเห็ดฟางให้เกษตรกรจ�านวน 9 โรงเรอืน 

พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ด และส่งเสริม

การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนแก่เกษตรกรเพื่อ

เพิ่มรายได้

 2.3 โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาว

ในบ่อวงเพื่อบังคับออกผล

    1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู ้ให้

เกษตรกรทีม่รีายได้น้อยและไม่มพ้ืีนทีท่�ากนิเป็น

ของตนเอง จ�านวน 30 ราย เรือ่งการปลกูมะนาว

ในบ่อวงเพื่อบังคับออกผล เพื่อเป็นการลด 

รายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร

   2) สนับสนุนกิ่งพันธุ ์มะนาวและ

วัสดุอุปกรณ์การปลูกมะนาวในบ่อวงแก ่

เกษตรกรผูม้รีายได้น้อยทีเ่ข้าร่วมโครงการพร้อม

แนะน�าส่งเสริมการปลูกอย่างถูกวิธี

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ 

ด�าเนินงานโครงการ
 3.1 โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านท่าลอบ หมู่ที่ 9 

ต�าบลโพทะเล ประกอบอาชีพท�านาเป็นอาชีพหลัก 

โดยจะท�านาปีละ 2 ครั้ง 2 ปีท�านา 5 ครั้ง  

ไม่มเีวลาหยดุพกัการใช้ท่ีดนิ ประกอบกบัมกีาร

ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิต ท�าให้เป็นความ

เหมาะสมของการระบาดของแมลงศัตรูพืชใน

นาข้าว โดยเฉพาะเพล้ียกระโดดสีน�า้ตาล ดงัน้ัน

โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจึงเป็นการ

เพิม่ องค์ความรู้ให้เกษตรกรได้ช่วยเหลือตวัเอง

ในการเรียนรู้การส�ารวจโรคแมลงศัตรูพืชในนา

ข้าว การวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด

ประกอบการตัดสินใจในการป้องกันก�าจัดศัตรู

พืชและเกษตรกรสามารถผลิตขยาย เชื้อรา 

บวิเวอร์เรยีป้องกนัก�าจดัเพลีย้กระโดดสนี�า้ตาล

และเชือ้ราไตรโคเดอร์มาใช้ป้องกนัก�าจดัโรคพชื

ที่ เกิดจากเชื้อรา ได้เองในหมู่บ้าน เป็นการลด

ต้นทุนการผลิตและความปลอดภัยจากการ 

ใช้สารเคมี

 3.2 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง

ในโรงเรือน เป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้

เกษตรกร โดยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  

ในช่วงให้ผลผลิต 1 คราว เก็บเห็ดได้ 15-20 วัน

สามารถเก็บเห็ดได้ วันละ 30 – 40 กิโลกรัม / 

โรงเรือนและขายได้ กิโลกรัมละ 90 บาท
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 3.3 โครงการส่งเสรมิการปลกูมะนาวใน

บ่อวงแบบบงัคบัออกผล ประชาชนบ้านท่าลอบ 

หมู่ที่ 9 ต�าบลโพทะเล จ�านวน 16 ครัวเรือน  

เป็นผู ้ด้อยโอกาสไม่มีที่ท�ากิน มีรายได้น้อย  

จงึได้ส่งเสรมิการปลกูมะนาวในบ่อวง ครวัเรอืน

ละ 3 ต้น ซึง่เป็นการประหยดัการใช้พืน้ทีใ่นการ

ปลูกและเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว

ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยอีกทางหน่ึงและ

หากเหลือใช้ในครัวเรือนสามารถเก็บขายเป็น

รายได้ด้วย

4. ทัศนคติของข้าราชการในพื้นที่ที่มี

ต่อโครงการปิดทองหลังพระฯ 
 โครงการปิดทองหลังพระฯเป็นโครงการ

ท่ีช่วยเหลือประชาชนให้เขาได้ช ่วยตนเอง  

ท�าให้ชุมชนได้เรียนรู้ได้ทราบปัญหาและความ

ต้องการท่ีแท้จริงของเขาและให้เขาได้แก้ปัญหา

ด้วยตนเอง โดยการจัดท�าแผนพัฒนาชนบท 

เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ ที่ประชาชน

ในหมู่บ้านได้จัดท�าร่วมกับคณะท�างานระดับ

หมู่บ้าน/ต�าบล เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างตรง

จุดและอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

ทุกขั้นตอน และประหยัดงบประมาณของทาง

ราชการ
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