


วารสารด�ารงราชานุภาพ
DAMRONG RAJANUPHAB JOURNAL

สถาบันด�ารงราชานุภาพ
ส�านักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงมหาดไทย

“ธ ทรงเป็นพระมิง่ขวญัอนัยิง่ใหญ่
มหาดไทย เทิดไท้วงศ์จักรี”



คณะผู้จัดท�ำวำรสำรด�ำรงรำชำนุภำพ

เจ้ำของ สถำบันด�ำรงรำชำนุภำพ

คณะที่ปรึกษำ
นายกฤษฎา  บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายประทีป  กีรติเรขา
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายชยพล  ธิติศักดิ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

บรรณำธิกำรบริหำร
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร

หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร
นายอภิชัย  ชัยชมภู
ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

กองบรรณำธิกำร
นางวันเพ็ญ  ทรงวิวัฒน์
นางระวีพรรณ  แก้วเพียงเพ็ญ
นางกาญจนา  แจ่มมินทร์
นางสาวบุษบา  ลาภวิไล
นางสาววิบูลพรรณ์  เปาอินทร์
นางแขไข  เจริญอาจ
นางสาวสุพัตรา  บุญถึง
นายบัญชา  ดวงดีแก้ว
นางสาวสุภาพ  ป้อมมะลัง

ผู้ออกแบบปก
นางสาวอัจนา  เตชะพันธ์

สถำนที่ติดต่อ
สถาบันด�ารงราชานุภาพ
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร/โทรสาร 0-2221-5958
http://www.stabundamrong.go.th
e-mail: .stabundamrong@gmail.com

ตราประจ�าพระองค์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏ
ในวารสารด�ารงราชานุภาพ

เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ
สถาบันด�ารงราชานุภาพและ

บรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย”

วารสารด�ารงราชานุภาพ
DAMRONG RAJANUPHAB JOURNAL



บทบรรณำธิกำร
 

 นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 และทรงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 
ด�ารงราชานุภาพ ด�ารงต�าแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
พระองค์แรก จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 124 ปี
 ตลอดเวลา 124 ปี ทีผ่่านมากระทรวงมหาดไทย และคนมหาดไทย
ได้ปฏบิตังิานถวาย โครงการพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ทกุพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันที่ได้ทรงงานเพ่ือคนไทยนับแต่วันแรก 
ที่ทรงขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช 2489 ตลอดระยะเวลา 70 ปี  
ที่ผ ่านมา กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส�าคัญ ในการปฏิบัติงาน 
สนองโครงการพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์
 ในวารสารด�ารงราชานุภาพ ฉบับนี้ได้รวบรวมบางส่วนของ 

โครงการพระราชด�ารใินทกุพระองค์ทีก่ระทรวงมหาดไทยได้มบีทบาทในการปฏบิตังิานถวายและสนองงาน 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คนไทยได้รับทราบถึงความผูกพันและความห่วงใยของสถาบันกษัตริย์ของ
ไทยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทุกผู้ทุกคน ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทย เพื่อให้คนไทย ได้ตระหนัก
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
 กองบรรณาธิการวารสารด�ารงราชานุภาพ ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านกฤษฎา บุญราช  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านเป็นผู ้ที่มีโอกาสปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชด�าริมาต้ังแต่  
เริ่มรับราชการ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ท่านได้ให้ข้อคิดและแนวทางการสนองงานโครงการพระราชด�าริ  
แก่คนมหาดไทยไว้หลายประการ
 นอกจากนี้ ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประทีป กีรติเรขา ได้กรุณาให้สัมภาษณ์  
ถงึโครงการทบัทมิสยาม ทีท่่านมโีอกาสได้ร่วมปฏบิตังิานมาตัง้แต่คร้ังแรกเร่ิมโครงการในจงัหวดัศรีสะเกษ
กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการที่กรุณาให้ข้อมูลและ 
ข้อแนะน�าเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดในวารสารนี้ได้จัดเก็บไว้ในระบบคลังความรู้ 
ของสถาบันด�ารงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป

       (นำยชัชวำลย์ ฉำยะบุตร)
             ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ
                              บรรณาธิการบริหารวารสารด�ารงราชานุภาพ
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	 การปฏิบัติงานของคนมหาดไทย	 กับ

การสนองงานตามโครงการพระราชด�ารบิางคน

อาจมองว่าเป็นการท�างานที่ไม่เหมือนกัน	มีวิธี

การท�างานแตกต่างกัน	และก็มีหลายคนที่มอง

ว่าสามารถท�างานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ก็เป็น

มมุมองทีห่ลากหลาย	แต่เมือ่พจิารณาในแง่มมุ

เป้าหมายของการท�างานจะพบว่ามีเป้าหมาย

เดียวกัน	คือ	 การดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ด ี

กินด	ีมีความสุข	ดงัเช่นที	่นายกฤษฎา บญุราช 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวไว้ว่า	

	 “เนือ่งจากกระทรวงมหาดไทย	มภีารกจิ

ในการบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 ให้แก่ประชาชน	

ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นสังกัด

ของผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอ�าเภอ	และยังมี

กลไกระดับต�าบลหมู ่บ ้านที่ชาวบ้านเลือก 

มาท�าหน้าที่ช่วยเหลือ	ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด	

ท่านนายอ�าเภอ	ในการดูแลพี่น้องประชาชน

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ :
บทบาทมหาดไทยกับงานโครงการพระราชด�าริ

เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์
นายกฤษฎา บุญราช

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



2  < วารสารดำารงราชานุภาพ

 ฉะนั้นจะเห็นว่าบทบาทหรือภารกิจ

หน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทย ที ่“บ�าบดัทกุข์ 

บ�ารงุสุข” คือ การลงไปดแูลพ่ีน้องประชาชน” 

 ในหลวงทรงเป็น...ต้นแบบ

	 สถาบันพระมหากษัตริย ์	 มีบทบาท 

ทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาชาตไิทยมาตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ถึงในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมี

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 2475	 

ซึ่ งส ่ งผลให ้พระมหากษัตริย ์อยู ่ภายใต ้

รัฐธรรมนูญ	แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมี

ความผกูพนัและมคุีณูปการอย่างยิง่ต่อชาติไทย

ตลอดมา	โดยเฉพาะพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์	 ได้อทุศิ 

พระวรกายในการทรงงานพฒันาทกุด้านทกุสาขา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก	 และพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป ็นอยู ่ ของพสกนิกร 

มาโดยตลอด	

	 นับแต่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ทรงครองสิริราชสมบัติมาจนปัจจุบัน	 เป็นเวลา

กว่า	 70	 ปี	 ในระยะแรก	 พระองค์ได้เสด็จ 

พระราชด�า เนิน เยี่ ยมราษฎรทั่ วประเทศ	 

เพื่อให้ทรงทราบถึงปัญหาและสภาพของพื้นท่ี	 

ซึ่งเรียกโดยรวมว่า	 “ภูมิสังคม”	 กล่าวได้ว่า	 

บนผืนแผ่นดินไทย	 แทบไม่มีท่ีแห่งใดมิได้

ประทับรอยพระบาทไว้	 ภาพที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัทรงพระอตุสาหะเสด็จพระราชด�าเนนิ 

ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นท่ีห่างไกลและ

ทรุกนัดาร	ภาพทีม่	ีพระราชปฏสินัถารกบัราษฎร	

และภาพท่ีก�าลังพระราชทานพระราชด�าริ	 

เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี	 โดยใช ้หลักการ	 

“เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา”	จนเกดิโครงการอนัเน่ือง

มาจากพระราชด�าริกว่า	4,000	โครงการ	ในทุก

ภูมิภาค	ที่เป็นต้นแบบของการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 ไม่ว่าจะอยู ่

ส ่วนกลางหรือส ่วนภูมิภาค	 โดยเฉพาะ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	นายอ�าเภอ	และข้าราชการ	 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	ที่เป็นตัวแทนของ

กระทรวงมหาดไทยที่ต้องดูแล	 “บ�าบัดทุกข์ 

บ�ารงุสขุ”	พีน้่องประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
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 การน ้อมน� าหลักการทรงงาน 

มาประยุกต์ใช้กับงานมหาดไทย

	 ผม เคยบอกกล ่ าวกับข ้ าราชการ

กระทรวงมหาดไทยเสมอ	 ไม ่ว ่าจะอยู ่ใน

กรุงเทพฯ	 หรืออยู ่ต ่างจังหวัด	 ให ้ศึกษา 

พระราชจริยาวัตร	 หลักการทรงงานของ 

 เรือ่งแรก	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงใส่พระราชหฤทัย	 เรื่อง การท�ามาหากิน  

ของพีน้่องประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอ	จงัหวดัต่าง	ๆ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ทั้ง	 23	 ข้อ	 

ขณะนีผ้มได้น�ามาประยกุต์ใช้กบังานมหาดไทย	

สรุปได ้พอสังเขป	 4	 ด ้าน	 และเป ็นสิ่ งที ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 ไปปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจดูแลทุกข์สุขของประชาชน 

อยู่ประจ�า

ว่ามคีวามยากล�าบากในการท�ามาหากนิอย่างไร 

ในแต่ละท้องถิ่น	 ซึ่งจะไม่เหมือนกันด ้วย	

พระองค์ท่านใช้ค�าว่าดูภูมิสังคม
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 เรื่องที่สอง	พระองค์สนพระราชหฤทัย

เรือ่งสภาพสิง่แวดล้อม เพ่ือเป็นการรกัษาและ 

ด�ารงวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ	 เช่น	 

ภาคใต้	พีน้่องชาวบ้านในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	

ส่วนหนึ่งท�าการประมง	 ท�าการเกษตร	 ที่ดิน 

 ภาคเหนอื	พีน้่องประชาชนบางส่วนไป

ปลูกพืช	 ท�าการเกษตร	 ปลูกพืชผิดกฎหมาย	 

คือ	 ปลูกฝิ่น	 พระองค์ทรงสนับสนุนให้มีการ

บางแห่งมีปัญหา	 เรื่องความเค็ม	มีสารเจือปน	

พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาให้ทัง้วธิทีางวศิวกรรม	

ทางชีววิทยา	 (วิธีการทางพืช)	 หรือผสมผสาน 

ทั้งสองวิธี

เปลี่ยนแปลงมาปลูกพืชผลเมืองหนาว	 และ 

เพิม่องค์ความรูใ้ห้แก่ประชาชน	จนเป็นทีม่าของ

โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา	
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีปัญหา

เกี่ยวกับเรื่องการท�ามาหากิน	คือ	 ฝนฟ้าไม่ตก

ต ้องตามฤดูกาล	 สภาพพื้ นที่ เปลี่ ยนไป	 

ทรงพระราชทานแนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งอ่างเกบ็น�า้	

การจดัท�าฝาย	หรอืแม้กระทัง่การจดัท�าฝนหลวง	

เป็นต้น

 ภาคกลาง เมือ่มปัีญหาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ทรงพระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างถนน 

สร้างเขือ่น	หรือเมือ่มนี�้าท่วมซึง่ส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยูแ่ละการท�ามาหากิน	ทรงพระราชทาน

ส่ิงของ	 ยารักษาโรค	 เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์

เบื้องต้น	แล้วพระราชทานพระราชด�าริให้มีการ

แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนืด้วยการจดัท�าโครงการ

แก้มลิง	 ก่อสร้างคันกั้นน�้า	 ก่อสร้างทางผันน�้า	

การอนุรักษ์พื้นที่ต้นน�้าล�าธาร	เป็นต้น

 เร่ืองทีส่าม	เมือ่เสดจ็ฯ	ไปทรงงานยงัท่ี

ต่าง	 ๆ	 พระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับส่ัง 

ถามชาวบ้านว่าได้เรยีนหนงัสอืไหม	โรงเรยีนอยู่

ไกลไหม	 คือ	ทรงห่วงใยและสนใจดูแล 

เรื่องการศึกษา
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 เรื่องสุดท้าย ความเจ็บป่วย	 จะเห็น 

ได้ว่า	 เมื่อพระองค์ทรงทราบว่าราษฎรที่ใด	 

มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย	นอกจากจะทรง

แนะน�าและทรงน�าหมอหลวงหรือหน่วยแพทย์

เคลือ่นทีพ่ระราชทานไปให้การรกัษาพยาบาลแล้ว	

ยังมีโครงการอื่น	 ๆ	 เช่น	 โครงการโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช	 เป็นต้น	 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่

พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรสามารถแบ่งได	้ 

4	ด้านใหญ่	

	 1.	 ด้านการท�ามาหากิน

	 2.	 ด้านสิ่งแวดล้อม

	 3.	 ด้านการศึกษา

	 4.	 ด้านอนามัย	สุขภาพประชาชน

 การเติมเต็มงานในพื้นที่

	 ผมได้มอบแนวทางให้ท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัด	ท่านนายอ�าเภอ	ลองศึกษาดูใน	4	เรื่อง

ทีผ่มกล่าวข้างต้นซึง่ตรงกบัเรือ่งการบ�าบดัทกุข์	

บ�ารุงสุข	 บางคนมาบอกว่าเรื่องการศึกษา 

และการดูแลสุขภาพอนามัย	ท�าไมไม่มอบให้

กระทรวงศึกษาธิการ	ท�าไมไม่มอบให้กระทรวง

สาธารณสุข	เรามีค�าตอบแน่นอนว่าหน้าที่หลัก

เป็นหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวง

ศึกษาธิการ	แต่หน้าที่เติมให้เต็มในระดับพื้นที่	 

ที่ภาษาสมัยใหม่	 เรียกว่า	 Area	 approach	 

ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอ�าเภอ	ดูแล

พืน้ท่ี	(Area)	กต้็องเป็นผู้เตมิให้เตม็ว่าพืน้ท่ีของ

ท่านมีการศึกษาทั่วถึงหรือยัง	 ถ้ายังไม่ทั่วถึง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ไปบอกกล่าวกับ

กระทรวงศกึษาธกิาร	เร่ืองสุขภาพอนามยักเ็ป็น

ของกระทรวงสาธารณสุข	 ผู้ว่าราชการจังหวัด

ต้องไปเตมิเตม็ตามบทบาทอ�านาจหน้าทีข่องตน 

ในพื้นที่ 	 ซึ่ ง เป ็นการปฏิบัติ งานตามรอย 

พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 

ดังนั้น	 ข้าราชการจึงมีหน้าที่ต้องไปศึกษาและ

น้อมน�าหลักการทรงงานไปปรับใช้กับพื้นที่ของ

ตนให้เหมาะสม
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 การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบงาน

โครงการพระราชด�าริ

	 ผมพยายามปรับปรุงโครงสร้างของ

หน่วยงานราชการในส่วนกลาง	 ให้สามารถ

เข ้าไปสนับสนุนไปประสานงานกับท ่าน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอ�าเภอ	 โดย 

ในปี	พ.ศ.	 2557	 ขณะที่ผมด�ารงต�าแหน่งเป็น

อธิบดีกรมการปกครอง	 ได้จัดตั้งหน่วยงาน 

ทีเ่รยีกว่ากลุ่มงานประสานงานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนขึน้	เป็นหน่วยงานภายในกองวชิาการ

และแผนงาน	 เพ่ือท�าหน้าที่เป็นหน่วยงาน 

เจ ้าภาพในการประสานงานและติดตาม 

การด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ของกรมการปกครอง	คือให้มีเจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบ

อยู ่ในส ่วนกลาง	 เมื่อผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 

นายอ�าเภอ	รายงานมา	หรอืเมือ่มภีารกจิจ�าเป็น

ในการเข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการปฏิบัติงาน 

เพือ่สนองพระราชด�าร	ิหรอืเมือ่เข้าเฝ้าฯ	พระบรม

วงศานุวงศ์เสด็จฯ	 ในพื้นที่แล้วได้ยินพระราช

กระแสรับสั่งมาอย่างไร	จะต้องน�าพระราชด�าริ	

พระราชกระแสรับสั่งนั้นมาเร ่งด�าเนินการ 

ในทันที 	 เมื่ อรายงานเรื่ องมาส ่วนกลาง	 

กรมการปกครองจะต้องมีเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ

เพื่อประสานงานกับส�านักงานคณะกรรมการ

พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ	 (กปร.)	 หรือส�านักราชเลขาธิการ	

หรือหน่วยงานต่าง	ๆ	ในส่วนกลาง

 ครัน้มาด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวง

มหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	มหีน่วยงาน

ที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อยู่แล้ว	จงึได้ส่ังการให้เจ้าหน้าทีเ่ขียนรายละเอยีด

ของงาน	 (Job	 Description)	 ให้ครอบคลุม

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริทุกมิต	ิ

ได้แก่	

	 (1)		มิติด้านสิ่งแวดล้อม	

	 (2)		มิติด้านคุณภาพชีวิต	

	 (3)		มิติด้านเกษตร	

	 (4)		 มิติด้านวิถีชีวิตตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (ปลอดหน้ี	 

ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้)	

	 (5)		 มิติอื่น	ๆ	ตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับพื้นที่และภูมิสังคม	

	 ร ว ม ท้ั ง ใ ห ้ มี ก า ร จั ด ส ร ร ป ั จ จั ย 

ทางการบริหาร	ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร	เครื่องไม้

เคร่ืองมือ	 งบประมาณ	 และวิธีการท�างาน 

ให้มีความกระฉับกระเฉง	 มีความคล่องตัว	 

ในการท่ีจะรับเน้ืองานจากผู้ว่าราชการจังหวัด	

เมื่อมีการรายงานขึ้นมา

 ตัวอย่างการเติมเต็ม

	 ขณะนีเ้รามองว่างานบางงานทีพ่ระบรม

วงศานวุงศ์	โดยเฉพาะสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีพระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชน	 รวมไปถึงทรงรับ

คนไข้ไว้ในพระราชานเุคราะห์			ซึง่จรงิ	ๆ 	เรือ่งคนไข้	

คนเจ็บที่ เล ่าให้ฟังสักครู ่นี้ 	 เป็นหน้าท่ีของ
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กระทรวงสาธารณสุข	 แต่ว่าสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงม ี

สายพระเนตรอนัยาวไกล	เช่น	ทรงเหน็ว่าราษฎร

คนหนึ่งเป็นคุณป้า	 อายุ	 70-80	 ปี	 ต้องมา 

ฟอกไต	 ลูกหลานที่โตแล้วแยกไปท�ามาหากิน	

เหลือหลาน	1	คน	อายุเพียง	12-13	ปี	ที่ดูแลอยู่	

เมื่อต้องพาคุณป้า/คุณยายมาโรงพยาบาล	

พระองค์ทรงห่วงใยประเดน็ทีว่่า	แล้วใครจะดแูล

หลานคนนัน้	หรอืมาพกัอย่างไรเนือ่งจากมฐีานะ

ยากจนอยู่แล้ว	 อันนี้เราในฐานะผู้ว่าราชการ

จังหวัดต ้องมาเติมเต็ม	 ผมได ้สั่ งการให ้ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศึกษาระเบียบ	

เกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิขององค์กรปกครองท้องถิน่	

เรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้ส�านักงาน

สาธารณสขุอ�าเภอ	หรอืทีส่มยัก่อนเรยีกว่าสถานี

อนามัย	ปัจจุบันเรียกว่า	 โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพประจ�าต�าบล	 เพ่ือไปอุดหนุนค่าใช้จ่าย 

การเดินทางของหลานที่จะพาคุณป้า/คุณยาย	

มาฟอกไตได้หรือไม่	 ซึ่งเป็นพระราชด�าริของ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี

คือ	พระองค์ทรงท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง	 เรียกว่า	

โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์	 พระองค์

พระราชทานทรพัย์ให้ทัง้คนไข้	คนเจบ็	และญาติ

ที่พาคนไข้มา	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

กฎหมาย	ระเบยีบ	เพ่ือน�ามาปรบัปรุงให้เหมาะสม

ต่อไป	

 ฝากการเติมเต็ม...

	 เนื่องจากปีนี้	2559	และปี	2560	 เรามี

ปัญหาเรื่องภัยแล้ง	ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง	

จึงให ้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ	 

ไปพิจารณาว ่าโครงการอันเนื่ องมาจาก 

พระราชด�าริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานให้อยูแ่ล้ว	เช่น	โครงการเรือ่งแหล่งน�า้

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 

ไว้ท่ัวประเทศไทย	มากกว่า	 4,000	 โครงการ	

สามารถที่จะน�ามาปรับปรุงเพื่อน�าไปขยายผล	

เช่น	 ต่อท่อไส้ไก่	 หรือปรับปรุงเหมืองฝาย	 

ขุดลอกเพื่อให้สามารถกักเก็บน�้าได้มากยิ่งขึ้น

 โชคดีที่ผ่านมามีโอกาสปฏิบัติงาน

ถวาย หรือสนองงานโครงการพระราชด�าริ

 ผมได้ท�างานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	 

2	จังหวัด	คือ	จังหวัดยะลา	และจังหวัดสงขลา	

รวมเวลา	5	ปี	ถอืเป็นความโชคดท่ีีได้ปฏบิตังิาน 

ถวายพระบรมวงศานุวงศ์	 โชคดีที่ได้มีโอกาส 

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท	 สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 สมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและ

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกุมารี	 ในโอกาสต่าง	 ๆ	 ที่ท่านเสด็จฯ	 

ไปทรงงาน	 หรือเสด็จฯ	 ไปในงานพระราชพิธี 

ในพื้ นที่ จั งหวั ดยะลากับจั งหวั ดสงขลา	 

จึงได้รับทราบว่าทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัต ิ
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พระ ร า ชก ร ณี กิ จ แทนพระบาทสม เด็ จ

พระเจ้าอยู่หัว	เสด็จฯ	พื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อดูแล

ทุกข์สุขราษฎรเหมือนพระราชบิดา	 ในเรื่อง

ปัญหาของชาวบ้าน	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความเจบ็ป่วย 

การท�ามาหากิน	 สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 กรณีของ 

จงัหวดัยะลา	ขอยกตวัอย่างสองเร่ือง	

 เรื่องแรก 	 เนื่องจากมีสถานการณ  ์

ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา	ท�าให้ราษฎร

บ้านสันติ	2	ต�าบลแม่หวาด	อ�าเภอธารโต	ได้รับ

ผลกระทบไม่มีที่อยู่อาศัย	 เกิดความทุกข์ยาก 

จงึได้ถวายฎกีาแด่สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	

สยามมกุ ฎ ราชกุ มา ร 	 ขอพระราชทาน 

ความช่วยเหลือ	 ขณะนั้นผมด�ารงต�าแหน่ง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	ฝ่ายความมั่นคง	

ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ให้รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 จึงได้

กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทาน 

จดัตัง้หมูบ้่านชือ่	“โครงการเพือ่ชมุชนเข้มแขง็

และร่มเยน็บ้านสันติ 2”	แบ่งภารกิจ	ออกเป็น	

2	ระยะ	

 ระยะที่ 1	 จดัหาทีพ่กัอาศยัและส่งเสรมิ

อาชีพให้แก่ราษฎร	จ�านวน	15	ครัวเรือน	

 ระยะที่ 2	 จัดท่ีพักอาศัยและส่งเสริม

อาชีพให ้ แก ่ ร าษฎร เพิ่ ม เติ มอี กจ� านวน	 

25	ครอบครัว	

	 พร้อมปรับปรุงโรงเรียน	สถานีอนามัย	

และสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	ของบ้านสันติ	2	และ

ที่ส�าคัญเป็นการปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริ	

ท�าให้ราษฎรไทยพุทธและราษฎรไทยมุสลิม

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	 สร้างความ

พึงพอใจให้กับราษฎรในพื้นที่	 ซึ่งต่างพากัน

ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแก้ไขปัญหาให้แก่

ราษฎรได้อย่างเรยีบร้อยเหมาะสม
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 เรื่องที่สอง	 มีปัญหาโรงเรียนเอกชน	

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนไม่ได้สนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้

กับเดก็ทีเ่ป็นโรงเรยีนเอกชน	เหมอืนกบัโรงเรยีน

ต�ารวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กมุาร	ีทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่ให้เร่งช่วยเหลอื	

เหมือนกับที่พระองค์ด�าเนินการในโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน	คือ	 โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน	 ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร	

หลักการทรงงานอย่างง่าย	 ๆ	ของพระองค์	 คือ	

ไปดวู่าโรงเรยีนแห่งนี	้มปัีญหาเรือ่งอาหารกลางวนัแล้ว 

จะช่วยเหลือได ้อย ่างไร	 และไม่ประสงค์ 

ที่จะช่วยเหลือเป็นค่าอาหารโดยตรง	พระองค์

พระราชทานทรัพย์ส่วนหนึ่งไปฝึกอบรมแก่

นกัเรยีนระดบัประถม	สอนให้รูจ้กัวธิกีารท�าการ

เกษตรเบื้องต้น	 การเล้ียงไก่	 ปลูกพืช	ปลูกผัก	

การเลีย้งปลา	การเพาะเหด็	พอรูห้ลกัการเหล่านี้

เรียบร้อยแล้ว	 จะน�าเงินเหล่าน้ันมาซื้อปัจจัย

ทางการผลติ	เช่น	ซือ้พนัธุเ์หด็	พนัธุพ์ชื	พนัธุป์ลา	

พันธุ์ไก่	 แล้วให้นักเรียนน�ามาเลี้ยงกันพอไก่ 

ออกไข่	ผักโตพอท่ีจะเกบ็มาท�าอาหารได้	ให้เดก็

นักเรียนรู้จักท�าบัญชีว่าวันน้ีเก็บไข่ได้กี่ฟอง	 

จับปลามาได้กี่ตัว	 เก็บเห็ดได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม	

ไปส่งโรงอาหารโรงเรียนประจ�าน้ัน	 แล้วให  ้

ผู ้ปกครองของนักเรียนท่ีอยู ่ รอบโรงเ รียน 

ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมาปรงุอาหารทีไ่ด้จาก

ผลผลิตของโรงเรียน	น�ามาปรุงอาหารให้เด็ก 

รับประทาน	 เพราะฉะน้ันโครงการได้ประโยชน์

สามประการ	ดังนี้	
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 ประการที่หนึ่ ง 	 เด็กได ้มีความรู ้	 

เพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม	

จะต้องรู้เรื่องเกษตรเบื้องต้นท�าอย่างไร

 ประการทีส่อง	เดก็จะรูจ้กัการท�าบญัชี	

เราจะสอนให้รู ้จักการประหยัดค่าใช ้จ ่าย 

ด้วยการท�าบญัชคีรวัเรอืน	ซึง่สิง่นีถ้อืได้ว่าสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

ทรงสอนมาเรียบร้อยแล้ว

 ประการที่สาม	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้ปกครองกับโรงเรียนและนักเรียนจะมีความ

ผูกพันกันมากยิ่งขึ้น	 โอกาสที่ผู ้ไม่ประสงค์ด ี

จะมาท�าร้ายครู	 ท�าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 

จะลดน้อยลง	นี่คือคุณูปการของโครงการเกษตร 

เพื่ออาหารกลางวันในพระราชด�าริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

ที่ผมน�ามาขยายในโรงเรียนอื่น	 ๆ	 ที่สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(สพฐ.)	 และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 

ท้ังในจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา	 โดยใช ้

เงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัด	

เรียกว่าเงินพัฒนาจังหวัดที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด	 ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัสามารถน�ามาดแูลสนบัสนนุงบประมาณ

ให้โรงเรียนประมาณ	80,000	–	100,000	บาท	

เป็นการขยายผล
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	 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

ด�าเนินโครงการทั่วประเทศ	แต่มุ่งเน้นโรงเรียน 

ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร	ในโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน	 หรือโรงเรียนที่อยู ่ห ่างไกล	 หรือ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 เป็นต้น	

ขณะนี้ผมได้หารือกับท่านรองปลัดกระทรวง

มหาดไทย	 ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย 

ว่าจะได้ขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่นๆ	 

แต่ว่าการขยายโครงการ	 จะด�าเนินการอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป	ขณะนีไ้ด้สัง่การให้ผูว่้าราชการ

จังหวัดไปหารือกับคณะกรรมการโรงเรียน

ปรกึษาหารอืกบัผูอ้�านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

ว ่าโรงเรียนไหนมีความพร้อมที่จะเข้าร ่วม

โครงการ	 เพราะขณะนี้ทราบว่ากระทรวง

ศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณค่าอาหาร

กลางวัน	ฉะนัน้	เราเองไม่ต้องท�าอะไรให้ยุง่ยาก	

แต่เราอาจจะไปเสริมว่า	 เมื่อโรงเรียนมีอาหาร

กลางวันอยู่แล้ว	มีงบประมาณอยู่แล้ว	เพิ่มเติม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู	

หรอืครกูบัผูป้กครอง	ซึง่ขณะนีส้งัคมทัว่ไปบอกว่า

ครูกับผู ้ปกครองมักไม่รู ้จักกันจะไม่เหมือน 

สมัยก่อน	 ก็ปรับโครงการท่ีมีอาหารกลางวัน 

อยูแ่ล้ว	แทนท่ีจะให้ครูท�ากบัข้าว	หรือผู้รับเหมา

ท�ากับข้าวแล้วให้ตักข้าวกันเอง	 ให้ผู้ปกครอง 

ที่อยู ่ รอบโรงเรียนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 

กันมาตักข้าวให้บุตรหลานรับประทาน	 จะเป็น 

การท�าให้ผูป้กครองได้เข้ามาในโรงเรยีนได้รูจ้กัคร	ู

ฉะน้ันเป็นการแลกเปลี่ยนกัน	 (Interaction)	 

จะรบัรูว่้าบุตรหลานตนนัน้เรยีนคณิตศาสตร์อ่อน 

หรือเรียนภาษาอังกฤษดี	 ครูสามารถชี้แนะ 

ผู้ปกครอง	ท�าให้สามารถสนับสนุนการศึกษา

เดก็คนนีไ้ด้ถกูทางและมอีนาคตการศกึษาไปได้ไกล 

เด็กคนน้ีน่าจะเหมาะกับการไปประกอบอาชีพ

ด้านการเกษตร	 เด็กคนน้ีเหมาะไปเรียนอาชีวะ	

ซึ่งนี่ถือเป็นต้นแบบ
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	 ฉะนั้น	 ผมจึงได้พูดกับผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดกับข ้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 

ให้ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและพระบรม

วงศานุวงศ์	 ทุกพระองค์ในหลายมิติ	 ศึกษา 

ในรายละเอียดให้รอบคอบ	แล้วน�ามาปรับใช ้

ตามความเหมาะสม	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

พระราชทานพระบรมราโชวาทในหลายโอกาส

ว่าโครงการพระราชด�าริไม่ใช่โครงการที่ถูกต้อง

เสมอไป	 หรือท�าได ้ทุกทุกพ้ืนที่ 	 พ้ืนที่ไหน 

ไม่ต้องการ	พื้นที่ไหนไม่เหมาะสมก็อย่าไปท�า	

พื้นที่ไหนที่ เหมาะสม	 พ้ืนที่ไหนที่ชาวบ้าน 

มคีวามพร้อมทีจ่ะท�าหรอื	มคีวามคดิรเิริม่	ขอให้

ช่วยกันท�า	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงาน	

เรื่อง	 การระเบิดจากข้างใน	พระองค์ไม่ทรงมี

พระราชประสงค์บังคับให้ทั้งข้าราชการและ

ประชาชนต้องท�าตามพระองค์	 แต่มีพระราช

ประสงค์ให้ชาวบ้านรู้จักคิด	 รู้จักท�า	 อันนี้เป็น

หลักการทรงงานทีข้่าราชการกระทรวงมหาดไทย

ควรเรียนรู้	 และควรจะมีความรู้	 ความเข้าใจ 

ในเรื่องนี้ด้วย

การน�านโยบายไปสู ่การปฏิบัติ :  
การปกป้องและเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
ของกระทรวงมหาดไทย

	 “ น โ ย บ า ย ส� า คั ญ ข อ ง รั ฐ บ า ล	 

พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตร	ี 

คือ	 การเคารพเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และเมื่อมาสู่ระดับกระทรวงต่าง	 ๆ	 กระทรวง

มหาดไทยก็เป ็นกระทรวงหนึ่ง 	 ได ้ก�าหนด 

เป็นวาระมหาดไทย	 เร่ือง	 การปกป้องและ 

เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
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	 ฉะนั้น	 ในฐานะผมเป็นหัวหน้าฝ่าย

ข ้าราชการประจ�า	 ผมขยายความว ่าการ 

ปกป้องเทิดทูนสถาบัน	 คือ	 การดูแลพี่น้อง

ประชาชนให้ได้รับความสุขหรือไม่มีความทุกข์	

เ ร ามี ต ้ นแบบโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก 

พระราชด�าริอยู่แล้ว

	 การที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงมหาดไทยจนถึง	 

ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัด 	 นายอ�าเภอ	 ก�านัน	 

ผู ้ใหญ่บ ้าน	 ได ้น ้อมน�าโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริซึ่งได้สอดคล้องกับภารกิจ

และหน ้ าที่ ของคนกระทรวงมหาดไทย 

อยู่แล้ว	 ไปด�าเนินการในพื้นที่นั้น	 เป็นการ

ปกป ้องเคารพเทิดทูนสถาบันอย ่างหนึ่ ง 

ในแนวทางที่ถูกต้อง	 และจะไม่ก ่อให้เกิด 

ความขดัแย้ง	เพราะว่าโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระ ร าชด� า ริ เ ป ็ น โค ร งกา ร พัฒนา เป ็ น 

โครงการแก ้ไขป ัญหาในพื้นที่ ไม ่ เกี่ยวกับ 

ความคิดเห็นทางการเมือง

	 ฉะนั้น	 อยากให้ข้าราชการมหาดไทย	

หรือคนมหาดไทยยึดถือ 	 เ รื่ อง โครงการ	 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป็นเครื่องมือ 

ที่ส�าคัญในการปกป้อง	 เคารพ	 และเชิดชู 

สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตามวาระของ 

กระทรวงมหาดไทยครับ”

 เทิดด้วยท�า

	 นายกฤษฎา	 บุญราช	 ปลัดกระทรวง

มหาดไทย	ได้กล่าวว่า	 “งานโครงการพระราชด�าริ 

และงานราชการต่าง	ๆ	ผมขอให้ทกุท่านปฏบิตัิ

บชูาถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ให้สดุ

ก�าลังความสามารถ	 ผมทราบดีว่าบางครั้ง 

งานต่าง	 ๆ	 นั้น	 อาจท�าให้พวกเราเหนื่อยและ

ท้อแท้	 ผมขอแนะน�าว ่าคราใด	 ที่พวกเรา 

รู ้ สึ ก เห น่ื อยห รือท ้ อแท ้ 	 ขอ ให ้ หั น ไปดู 

พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 

ท่ีอยู่ในบ้านหรือสถานท่ีต่าง	 ๆ	 แล้วนึกย้อน

ทบทวนว่าตลอดระยะเวลาเกือบ	 70	 ปี	 นั้น	

พระองค์ท่านทรงงานหนกักว่าพวกเราหลายเท่า	

เพ่ือประเทศชาตแิละประชาชนคนไทยมาโดยตลอด 

มิได ้ทรงเห็นแก ่ความเหน่ือยยากล�าบาก	

พระองค์ได้เสด็จฯ	ไป	ทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข

ของประชาชนในต�าบล/หมู ่บ้านท่ัวประเทศ	 

ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะทุรกันดารเพียงใด	ก็ได้เสด็จฯ	

ไปหาประชาชนของพระองค์	 และหลายครั้งที ่

ผมทราบว่าในการเสด็จฯ	 ไปยังต�าบล/หมู่บ้าน	

เพื่อช ่วยเหลือประชาชนนั้น	 ก็ทรงซักถาม 

ข้อมูลต่าง	 ๆ	 จากคนในต�าบล	 หมู่บ้าน	 หรือ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบในต�าบล	หมู่บ้านด้วย

พระองค์เองเสมอเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้น

	 ดังนั้น	 จึงขอให้พวกเราได้น�าแนวทาง

การทรงงานและพระราชจริยวัตรของพระองค์

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย	 ซึ่งจะ

ท�าให้ความเหนือ่ยยากทัง้หลายลดลง	เกดิก�าลงั

ใจในการปฏบิตังิานตามรอยพระยคุลบาทได้...”
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“...เศรษฐกิจพอเพียง

 เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม

และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากวารสารชัยพัฒนา

ประจ�าเดือนสิงหาคม 2542



 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงม ี

สายพระเนตรและพระราชอจัฉริยภาพด้านการ

พฒันา	เป็นทีป่ระจกัษ์	ทรงเป่ียมด้วยพระเมตตา

และพระมหากรุณาธิคุณ	 ในการบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิต

ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	พระองค์ทรงทุม่เทพระวรกาย

ตรากตร�าและมุ่งมั่น	 ทรงคิดค้นหา	 แนวทาง 

การแก้ปัญหาและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

เพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่พสกนกิร	

ด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลายาวนาน	 

พระราชด�าร	ิพระราชด�ารสั	และหลกัการทรงงาน	

ในพระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั ว 	 เป ็น	 

“ศาสตร์พระราชา”	 ที่เสมือนทรัพย์อันมิอาจ

ประเมนิค่าได้	ควรยดึเป็นแบบอย่างในการเจรญิ

รอยตามเบือ้งพระยคุลบาท	น�ามาปฏบิตัเิพือ่ให้

บังเกิดผลต่อตนเอง	 สังคม	 และประเทศชาติ

ตลอดไป

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได ้ประมวล 

จากพระราชด�ารัส	 เร่ือง	 เศรษฐกิจพอเพียง	 

ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ	 โดยได ้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต	 ให้เผยแพร่	

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของทุกฝ่ายและ

ประชาชนโดยท่ัวไป	เม่ือวันท่ี	21	พฤศจกิายน	2542	

กระทรวงมหาดไทย

กับการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กรมการพัฒนาชุมชน
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		 “...เศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นปรชัญาชีถ้งึ

แนวการด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนใน

ทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	

จนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศให ้ด�าเนินไปใน ทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เพื่อให้ก้าวทัน

ต่อโลกยคุโลกาภวิตัน์	ความพอเพยีง	หมายถงึ	

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล	 รวมถึง

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ี

พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด	ๆ	อันเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	ทั้งนี้

จะต้องอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และ

ความระมัดระวังอย่างยิ่ง	 ในการน�าวิชาการ

ต่างๆ	มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการ

ทกุขัน้ตอน และขณะเดยีวกนัจะต้องเสรมิสร้าง

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 	 โดยเฉพาะ 

เจ ้าหน้าที่ของรัฐ	 นักทฤษฎีและนักธุรกิจ	 

ในทกุระดับ	ให้มสี�านกึในคณุธรรม ความซือ่สตัย์

สุจริต	และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม	ด�าเนิน

ชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติ	ปัญญา	

และความรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและพร้อม 

ต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และ

กว้างขวาง	ทั้งด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”

ความหมายปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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 เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ	เศรษฐกิจ

ที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้	 ให้มีความพอเพียงกับ

ตวัเอง	(Self-Sufficiency)	อยูไ่ด้โดยไม่เดอืดร้อน	

ซึ่งต้องสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจของ

ตนเองให้ดเีสียก่อน	คอื	ให้ตนเองสามารถอยูไ่ด้

อย่างพอกินพอใช้	 มิได้มุ่งหวังที่จะสร้างความ

เจริญ	 ยกเศรษฐกิจให้เจริญอย่างรวดเร็ว 

แต่เพยีงอย่างเดยีว	เพราะผูท้ีม่อีาชพีและฐานะ

เพียงพอที่จะพึ่ งตนเองได ้ 	 ย ่อมสามารถ 

สร้างความเจรญิก้าวหน้า	และฐานะทางเศรษฐกจิ

ขั้นที่สูงขึ้นไปตามล�าดับต่อไปได้	

 หลักการพึ่งตนเอง	 หันกลับมายึด 

เส้นทางสายกลาง	 (มัชฌิมาปฏิปทา)	 ในการ

ด�ารงชวิีต	ให้สามารถพึง่ตนเองได้	โดยใช้หลกัการ

พึ่งตนเอง	5	ประการ	คือ

 1. ด้านจิตใจ	 ท�าตนให้เป็นที่พึ่งของ

ตนเอง	 มีจิตใจที่ เข ้มแข็ง 	 มีจิตส�านึกที่ดี	

สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม	 มีจิตใจ

เอื้ออาทร	 ประนีประนอม	 ซื่อสัตย ์สุจริต 

เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	 ดังกระแส 

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เกี่ยวกับการพัฒนาคน	ความว่า

	 “...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ด	ี

คือ	 ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและ

ความมุ ่งมั่น	 ท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ให้จนส�าเร็จ	 

ทัง้ต้องมกุีศโลบาย	หรอืวธิกีารอนัแยบยลในการ

ปฏิบัติงาน	ประกอบ	พร้อมด้วย	จึงจะสัมฤทธิ

ผลที่แน่นอน	 และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืน 

แก่ตนเองและแผ่นดิน...”

 2. ด้านสังคม	 แต่ละชุมชนต้องช่วย

เหลอืเกือ้กลูกนั	เชือ่มโยงกนัเป็นเครอืข่ายชมุชน

ท่ีแข็งแรง	 เป็นอิสระ	 ดังกระแสพระราชด�ารัส	

ความว่า

	 “...เพือ่ให้งานรดุหน้าไปพร้อมเพรยีงกนั	

ไม่ลดหลั่น	จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะท�างาน

ในหน้าท่ีอย่างเตม็ท่ี	และให้มกีารประชาสัมพนัธ์

กันให้ดี	 เพื่อให้งานท้ังหมดเป็นงานท่ีเกื้อหนุน

สนับสนุนกัน...”

 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด	

พร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่า	 โดยให้ยึดหลักการของ

ความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด	 ดังกระแส 

พระราชด�ารัส	ความว่า

	 “...ถ้ารักษาส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม 

นึกว่าอยูไ่ด้อกีหลายร้อยปี	ถงึเวลาน้ันลูกหลาน

ของเราก็อาจหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป	 เป็นเรื่อง 

ของเขาไม่ใช่เรือ่งของเราแต่เรากท็�าได้	 ได้รกัษา 

สิง่แวดล้อมไว้ให้พอสมควร...”

  4. ด้านเทคโนโลย	ีจากสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	 เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม ่

มีท้ังดีและไม่ดี	 จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐาน 

ของภูมิปัญญาชาวบ้าน	และเลือกใช้เฉพาะท่ี	

สอดคล้องกบัความต้องการ	ของสภาพแวดล้อม	

ภูมิประเทศ	 สังคมไทย	 และควรพัฒนา

เทคโนโลยจีากภมูปัิญญาของเราเอง	ดงักระแส

พระราชด�ารัส	ความว่า
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		 “...การเสริมสร้างสิ่งที่ชาวบ้านชนบท

ข า ด แค ลนแล ะ ต ้ อ ง ก า ร 	 คื อ ค ว า ม รู  ้

ในด้านเกษตรกรรม	 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เป็นสิ่งที่เหมาะสม...”	

		 “...การใช้เทคโนโลยอีย่างใหญ่โตเตม็รปู 

หรือเต็มขนาด	 ในงานอาชีพหลัก	 ของประเทศ

ย่อมจะมีปัญหา...”

  5.  ด้านเศรษฐกิจ	 แต่เดิมนักพัฒนา 

มักมุ ่ งที่การเพิ่มรายได ้ 	 และไม ่มีการมุ ่ง 

ที่การลดรายจ่าย	 ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับ

ทิศทางใหม่	คือ	จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็น

ส�าคัญ	 และยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้	 และ

สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น	 

ดังกระแสพระราชด�ารัส	ความว่า

	 “...การทีต้่องการให้ทกุคนพยายามทีจ่ะ

หาความรูแ้ละสร้างตนเองให้มัน่คงน้ีเพือ่ตนเอง	

เพื่อท่ีจะให้ตัวเองมีความเป็นอยู ่ท่ีก้าวหน้า 

ทีม่คีวามสขุ	พอมพีอกนิเป็นขัน้หนึง่และขัน้ต่อไป 

ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง...”

	 “ . . .หากพวกเราร ่วมมือร ่วมใจกัน	 

ท�าสักเศษหนึ่งส่วนสี่	 ประเทศชาติของเราก็

สามารถรอดพ้นจากวิกฤติได้...”	

	 (ที่มา	:	เศรษฐกิจพอเพียง	ปรัชญาชี้ถึง

แนวทางการด�ารงชวีติ	ส�านกังานคณะกรรมการ

พิเศษ	 เพื่อการประสานงานโครงการอันเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ;	2552)
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จากปรัชญา... มาสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 
	 กระทรวงมหาดไทย	ซึง่มภีารกจิหลกัใน

การบ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุให้กบัประชาชน	ได้ตระหนัก

ถึงความส�าคญัของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ทีเ่ป็นแสงสว่างน�าทางสูก่ารสร้างสขุอย่างยัง่ยนื

ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 	 จึ ง ไ ด ้ ม อ บ หม า ย ใ ห ้ 

กรมการพัฒนาชุมชน	น้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา

หมู ่ บ ้ า น แ ล ะ ชุ ม ช น 	 ตั้ ง แ ต ่ ป ี 	 2 5 4 9	 

ผ่านกระบวนการพฒันาชมุชนทีม่คีวามสอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ

ปฏิบัติ งานตามหลัก 	 ความพอประมาณ	 

ความมีเหตุผล	สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี	 ด้วยการใช้

ความรู้	 ความชอบธรรมและคุณธรรม	 ท�าให้

ชมุชนพึง่ตนเองบนความพอเพยีง	และบรูณาการ

การท�างานร่วมกัน	 ในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ	

โดยเฉพาะกรมการปกครองและกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น

	 จากภารกิจที่ ได ้รับมอบหมายจาก

กระทรวงมหาดไทย	 กรมการพัฒนาชุมชนได้

น้อมน�าสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท�าโครงการ

พัฒนาหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง 	 โดย

ก�าหนดเป้าหมายพฒันาหมูบ้่านให้มกีารด�าเนนิ

วิถีชีวิตภายใต้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	 มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน	 6	 ด้าน	

ประกอบด้วย

 1. การลดรายจ่าย	 มีการท�าสวนครัว	

ครอบครัวปลอดอบายมุข

 2. การเพิ่มรายได้ ครัวเรือนมีอาชีพ	

และมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 3. การประหยัด	 ครัวเรือนมีการออม	

หมู่บ้านมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ

 4. ก า ร เ รี ย น รู ้  ชุ มชนสื บทอด

ภูมิป ัญญา	 มีการเรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง

 5. อนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม 	 มีการน�า

วัตถุดิบในชุมชนมาใช้ในการประกอบอาชีพ	

และมีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น

 6. ความเอ้ืออารีต่อกัน	 ชุมชนมีการ

ช่วยเหลือคนจน	และรู้รักสามัคคี

	 โดยในปี	 2549	 –	 2551	 ได้ด�าเนินการ 

ท่ัวประเทศในพื้นท่ีท้ังหมด 58,537 หมู่บ้าน	

และต่อมาได้ขยายผลการท�างานให้ก้าวไปสู่การ

พฒันาทีย่ัง่ยนื	ด้วยการยกระดบัหมูบ้่านเศรษฐกจิ

พอเพยีงทีม่ศีกัยภาพให้เป็น “หมูบ้่านเศรษฐกจิ

พอเพียงต้นแบบ” 

กระบวนการขบัเคลือ่นหมูบ้่านเศรษฐกจิ
พอเพียงต้นแบบ
 การพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง

ต ้นแบบ 	 เป ็นกระบวนการจัดการพัฒนา

ประชาชน	พฒันาหมูบ้่านหรอืชมุชน	ให้มวีถิชีวีติ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสงัคม	“อยู่เป็น	เป็นสขุ” 

ด้วยการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมาเป็น

แนวทาง	 โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	 เป็นตัวแบบหรือ

แนวทางให้กับหน่วยงาน	 หมู่บ้านหรือชุมชน	

ประชาชน	 น�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ

ด�าเนินงานในพื้นที่	ประสานพลังระหว่างภาคี

การพัฒนาในระดบัต่างๆ	ทัง้หน่วยงานราชการ	
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บริหารจัดการ	 ในกิจกรรมตามแผนงาน 

การพฒันา	ซึง่สามารถบรูณาการกจิกรรมต่างๆ	 

จากทุกหน่วยงาน	 โดยมแีผนชุมชนเป็นเครื่อง

ก�ากับการพัฒนา	 เมื่อด�าเนินการจนมีความรู้

ประสบการณ์แล้ว	จะมกีารจดัท�าเป็นชดุความรู้  

มีหลักสูตรส�าหรับการถ่ายทอดความรู ้	 และ 

จัดเป็นแหล่งเรียนรู ้	 หรือศูนย์เรียนรู ้ชุมชน 

เพือ่การขยายผล	ในฐานะหมูบ้่านต้นแบบต่อไป	

ซึ่งนอกจากจะแสดงถึงการป้องกัน	 แก้ปัญหา	

อนุรักษ์	เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนแล้ว	ยังสามารถ

สร้างภาวะผู้น�า	 เสริมทักษะการจัดการและ

พัฒนากลุ่มต่างๆ	 ในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	

เสริมสร ้ าง เครือข ่ ายของภาคประชาชน	 

มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรจากภายนอก	 

ซึง่สามารถ สร้างความสมัพนัธ์เป็นเครอืข่าย

ระหว ่างกันทั้ งกับหน ่วยงาน	 กับองค ์กร	 

กับหมู่บ้านอื่นๆ	 ในลักษณะพี่สอนน้อง	 รวมทั้ง

ใช้การถอดบทเรยีนการพฒันาและการประเมนิ

ตามเกณฑ์เครื่องมือ	 เพื่อวางแผนและหมุนวน

การพัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุด	 โดยสรุปเป็น 

รูปแบบจ�าลองกระบวนการพัฒนาได้ท้ังหมด	 

5	ขั้นตอนหลัก	ดังนี้	

ปราชญ์ชาวบ้าน	องค์กรพัฒนาเอกชน	 เอกชน	

สถาบันการศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่น�าไป 

สู่กระบวนการเรียนรู้	เพื่อช่วยเหลือตนเอง	และ

พึ่งตนเองได้

 การจัดกิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพยีงต้นแบบ	มขีัน้ตอนทีเ่ริม่จากการพฒันา	

ส่งเสรมิ	สนับสนนุ	บทบาทของผูน้�าให้เป็นแกนน�า 

หรือหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการน�าประชาชนใน

หมู่บ้านให้ลุกขึ้นท�ากิจกรรมเพื่อจัดการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 

ส่งเสริมให้ผู้น�าจัดกระบวนการท�าแผนชุมชน	

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการคดิ	ตดัสนิใจ	ก�าหนดเป้าหมายการท�างาน 

โดยคน	ในชมุชนเอง	ผลกัดนัสร้างความรบัผดิชอบ

ให้เกิดกับบุคคลในชุมชนในการด�าเนินการ	
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 ขัน้ตอนที ่1 กระบวนการสร้างแกนน�า

หมู่บ้าน 

	 มีเป ้าหมายให้เกิดผู ้น�าการพัฒนา	

(change	 leader ) 	 ท� าหน ้ าที่ เป ็นผู ้ น� า 

การเปลี่ยนแปลง	 (change	 agent)	 อยู ่ใน 

ชุมชน	 และสามารถน�าการพัฒนาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน	

ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ชุ ม ช น 

ไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการหรือเป้าหมายที่ก�าหนด	

 ผู้น�าที่เป็นแกนน�าหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง	 ประกอบไปด้วยผู้น�าที่เป็นทางการ	

เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�า	อช.	/อช.	ผู้น�าสตรี	

ผู้น�าเยาวชน	 อาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ	

หรือผู้น�าที่ไม่เป็นทางการแต่มีจิตอาสาที่จะเข้า

มาร ่วมและพร้อมที่จะน�าการพัฒนา	 เช ่น	

ปราชญ์ชาวบ้าน	 หรือบุคคลภูมิปัญญา	 ของ

ชุมชนด้านต่างๆ	 ส�าหรับหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบแล้ว	ควรสนับสนุนให้

เยาวชนคนรุน่ใหม่เข้าไปเป็นแกนน�าหมูบ้่านให้

มากยิง่ขึน้	เพือ่สืบทอดกจิกรรมและกระบวนการ

พัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

ผู้น�าหรือแกนน�า	จะได้รับการฝึกอบรมความรู้	

และการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวิถีชีวิต	และ	

ฝึกทกัษะการเป็นผูน้�าให้เหมาะสมร่วมกนั	เป็นการ

สร้างภาวะผู้น�า	 ด้วยกระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการกลุ่ม สามารถน�าไปเสริมสร้างพลัง

การเคลือ่นไหวของชมุชนให้เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	

หรือตามช่วงโอกาสวิกฤตต่างๆ	 ของชุมชน	 

จดัระบบการบรหิารจดัการของชมุชนไปสูเ่ป้าหมาย

ที่ชุมชนต้องการ	
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ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั	เป็นหน่วยจดัท�า

หลักสูตร	 และด�าเนินการการฝึกอบรมที่จะ

พัฒนาแกนน�าส�าหรับหมู่บ้านขยายผล	ซึ่งเป็น

หมู่บ้านเป้าหมายที่จะได้รับงบประมาณจาก 

กรมการพัฒนาชุมชน	หรือ	จากหน่วยงานอื่นๆ	

ให้เหมาะสมกับพื้นที่และความจ�าเป็นส�าหรับ 

จงัหวัดนัน้ๆ	นอกจากนีส้ถาบนัการพัฒนาชมุชน	

กรมการพัฒนาชุมชน	 มีหลักสูตรพัฒนา 

เพิม่ทกัษะในการเป็นผูน้�า	น�าไปปฏบิตัเิป็นต้นแบบ 

ในการด�าเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	

และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน	 ให้เป็น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	

 ขั้นตอนที่ 2 การส่งเสริมครอบครัว

พัฒนา

	 การคดัเลอืกครอบครวัพฒันามาเป็นต้นแบบ

และร ่วมเป ็นแกนหลักในการขับเคลื่ อน 

การพฒันา	ด�าเนนิการโดยแกนน�าหมูบ้่านทีผ่่าน

การฝ ึกอบรมจากจั งหวัด 	 หรือหลักสูตร 

การพฒันาแล้วร่วมกบัเจ้าหน้าทีห่รอืนกัพฒันา	

จัดเวทีประชาคมหมู ่บ ้านเพ่ือแจ้งแนวทาง 

ในการพัฒนาหมู่บ้านและคัดเลือกครอบครัว

พฒันาจากครวัเรอืนทีส่มคัรใจเข้าร่วมโครงการ	

ซึง่ในระยะเริม่ต้น	คดัเลอืกอย่างน้อย	30	ครวัเรือน

ต่อหมู่บ้าน	หรือเฉลี่ยร้อยละ	30	ของครัวเรือน

ทั้งหมด	 ให้กระจายไปตามคุ้มต่างๆ	 ภายใน

หมู ่บ้าน	 เมื่อพัฒนาเป็นครอบครัวต้นแบบ 

ได้แล้วจะได้ขยายผลสู่ครอบครัวอืน่ๆ	ในคุม้บ้าน

เดียวกันได้ทั่วทั้งหมู่บ้าน

	 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของ

หมู่บ้าน	 เน้นให้ครอบครัวพัฒนาเรียนรู ้ด้วย

ตนเอง	ด้วยการฝึกวิเคราะห์ตนเอง	จากการท�า

บัญชีรับ	 -	 จ่ายครัวเรือน	 ซึ่งน�าไปสู่การรู ้จัก

ตนเองและพึ่งตนเอง	 และการวางแผนชีวิต	

เรยีนรูจ้ากเครือ่งมอืการพฒันาตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ครอบครัวพัฒนา

มกีารปฏิบตัอิย่างเป็นรูปธรรม	เชือ่มโยงสู่ระดบั

ชมุชน	เกณฑ์การประเมนิความสขุมวลรวมของ

หมู ่บ้าน	 ซึ่งเป็นเป้าหมายภาพรวมของการ

พัฒนาหมู่บ้าน	 รวมทั้งการวางแผนในการไป

ศึกษาดูงาน	

	 การไปศกึษาดงูานของครอบครวัพฒันา	

มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นของจริงจาก

ผลส�าเร็จของการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไปใช้ในชวีติประจ�าวนั	การพฒันากลุม่	

การพัฒนาหมู่บ้าน	 และน�ามาประยุกต์ใช้ใน

หมูบ้่านของตนเองได้	เมือ่ครอบครวัพฒันาผ่าน

การฝึกอบรม	การศกึษาดงูานแล้ว	จะจดัท�าแผน

ชีวิตของครอบครัวเพื่อน�าไปปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และช่วยกัน

วเิคราะห์ในการจดัเกบ็ข้อมลูเพิม่เตมิ	เช่น	ข้อมลู

ทางด้านกายภาพ	(ดิน	น�้า	ป่า)	เพื่อน�าไปใช้ใน

การจัดเวทีประชาคม	 วิเคราะห์ชุมชนและท�า

แผนชุมชนในขั้นต่อไป	 ให้สอดคล้องกับความ

จ�าเป็นตามบริบทของชุมชนและตามศักยภาพ

ของระดับการพัฒนาของแต ่ละหมู ่บ ้ าน	 

ทีมปฏิบัติการระดับอ�าเภอจะต้องก�าหนด 

รายละเอียดของหลักสูตรและเน้ือหาให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนและมคีวามเป็นไปได้

ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม	
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 ขั้นตอนที่ 3 เวทีประชาคมหมู่บ้าน

จัดท�าแผนชุมชน

	 กระบวนการแผนชุมชน	 เป็นหัวใจใน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 เพื่อ

แก้ไขปัญหาของชุมชน	 เป็นการให้น�้าหนักที	่

“การแก้ไขปัญหาของชมุชนโดยชมุชน”	แนวคดิ

นี้อยู่ภายใต้ความเชื่อว่า	 คนมีศักยภาพพัฒนา

ตนเองและชุมชนของตนเองได้	 ชุมชนมีองค์

ความรู ้	 และภูมิปัญญาที่ประชาชนสามารถ 

น�ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง	 และชุมชนของ

ตนเองได้	 โดยมีการปรับกระบวนทัศน์และ 

วธีิปฏบิตัใิห้อยูบ่นพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง

มากขึ้น	 และพึ่งพาคนอื่นน้อยลง	ทั้งในระดับ 

ครัวเรือนและชุมชนการสร้างแรงบันดาลใจ 

ของคนในชุมชน	

	 ผลของการเรียนรู ้ด ้วยกระบวนการ 

แผนชุมชน	 เป ็นทั้งองค ์ความรู ้ที่ เกิดจาก 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และการสร้างจิตส�านึก 

ถึงระบบคุณค ่าในการพึ่ งพาตนเองและ 

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 เป็นส่วนหนึง่ของระบบ

บริหารจดัการชมุชน	ทีแ่สดงให้เหน็ประสทิธภิาพ

ของความร่วมมือและการเรียนรู ้ร่วมกันของ

คนในชมุชน	เพือ่แก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชน

ของตนเอง	 ชุมชนอาจต้องท�าแผนหลายครั้ง	

หลายประเด็น	 ขึ้นอยู ่กับปัญหาที่มากระทบ 

ตามโอกาส	 แผนชุมชนอาจมีอยู ่บ ้างแล้ว	 

การน�าแผนมาทบทวน	ตรวจสอบ	 เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมให้

เหมาะสมสถานการณ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่

	 ชุมชนที่มีการจัดท�าแผนแล้ว	 ควรท�า 

ความเข้าใจเกณฑ์ประเมิน	 ระดับการพัฒนา	 

(4	 ด้าน	 23	 ตัวชี้วัด)	 และเกณฑ์วัดความสุข 

มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน	 (Gross	 Villages	

Happiness	:	GVH)	ท�าให้สามารถช่วยในการ

วิเคราะห์	 เพื่อจะได้รู ้ว่าต้องจัดเก็บข้อมูลใด 

เพิ่มเติม	 การทบทวนแผนชุมชนท�าให้รู ้ว่าม ี

ส่วนที่ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วอย่างไร	เช่น	มีการ

ช่วยเหลือคนจนในปริมาณมากน้อยเพียงใด	

ด้านครอบครัว	การรวมกลุ่ม	การบริหารจัดการ

ชุมชน	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 

จะมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอย่างไรให้เหมาะสม

กับสภาพปัญญาของหมู่บ้าน

 ขั้นตอนที่ 4 สร้างระบบการบริหาร

จัดการชุมชน

	 การส่งเสรมิให้ชมุชนสามารถด�าเนนิงาน

ตามแผนชุมชน 	 ด ้ วยระบบการบริหาร 

จดัการชมุชน	เพือ่เคลือ่นไหวกจิกรรมของชมุชน	

เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดและใช้ระยะเวลา

ยาวนานท่ีสุด	 โดยเริ่มจากกิจกรรม	 แผนงาน	

โครงการท่ีชุมชนด�าเนินการได้ด้วยตนเองก่อน
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และให้มากที่สุด	 แล้วค่อยประสานแผนหรือ

บูรณาการ	 กิจกรรม	 แผนงาน	 โครงการที่ท�า 

ร่วมกับหน่วยงาน	 หรือขอรับการสนับสนุน 

จากหน่วยงานภายนอกในล�าดบัรองลงไป	มเิช่นนัน้ 

จะท�าให้ชมุชนให้ความส�าคญัหรอืเฝ้ารอแต่การ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก	 นักพัฒนา

และแกนน�าหมู ่บ้าน	 จึงต้องส่งเสริมให้คน 

ในชุมชนโดยเฉพาะครวัเรอืนต้นแบบเป็นแกนน�า

ในการด�าเนินการตามแผนชีวิตของตนเอง	 

ก่อให้เกิดเป็นกระบวนการท�างานเริ่มจากการ

พึ่งตนเอง	 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาครอบครัว

ตนเอง 	 ขยายสู ่ ว งกว ้ างในระดับชุมชน	 

สร้างพฤติกรรม	 การด�าเนินชีวิตเพื่อส่วนรวม	

และน�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	พึ่งตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน	

 การด�าเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน 

ประสานแผนชมุชนกบัแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และแผนยทุธศาสตร์ในระดบัต่างๆ	

เพื่อขยายโอกาสของชุมชนในการพัฒนาและ

แก้ปัญหา	 เพราะบางแผนงานเป็นโครงการ 

ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกชุมชน	หรือใช้งบประมาณมากจนเกิน

ความสามารถของชุมชน	ที่จะด�าเนินการได้เอง	

อาจต้องร ่วมมือกันท�าระหว ่างหน่วยงาน

ภายนอก	 กับชุมชน	 และบางกิจกรรมเป็น

โครงการใหญ่มคีวามซบัซ้อนมาก	ต้องใช้ทกัษะ

หลักวิชาการสูงๆ	 เกินขีดความสามารถของ

ชุมชน	 ก็จ�าเป็นต้องพึ่งหน่วยงานภายนอก

ทั้งหมด	 การประสานแผนก็เพ่ือให้ทราบว่า

โครงการห รือกิ จกรรมที่ ชุ มชนต ้ องการ	 

ต้องด�าเนินการด้วยความรอบคอบ	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	 การได้พบปะพูดคุยกับ

หน่วยงาน	องค์กร	ชมุชนอืน่ๆ	จะเป็นการร่วมกนั

คดิถงึรายละเอยีดของโครงการ	อ�านาจหรอืพลงั

การจัดการ	 รูปแบบ	 ลักษณะ	 วิธีการให้การ

สนับสนุนจากแหล่งต่างๆ	ช่องทางการแสวงหา

งบประมาณและทรพัยากรในการจดัท�ากจิกรรม	

เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	แผนยทุธศาสตร์

จังหวัด	 โครงการขบัเคล่ือนการพฒันาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (ส�านักนายก

รัฐมนตรี)	และกระทรวงต่างๆ	 รวมถึงการขยาย

พื้นที่เป็นโครงการร่วมมือกับชุมชนข้างเคียง	 

เป็นโครงการภมูนิเิวศ	หรอืโครงการ	ความร่วมมอื

ขยายโอกาสอื่นเพื่อให้ผลของกิจกรรมเป็น

ประโยชน์	มีประสิทธิภาพสูงสุด

 การด�าเนินกิจกรรมในแผนชุมชน 

ความรับผิดชอบการเคล่ือนไหวกจิกรรมในแผน

ชุมชนนอกจากคณะท�างานแกนน�าชุมชนแล้ว	

คนในชมุชนเองจะต้องมส่ีวนในการร่วมรบัผิดชอบ

โครงการกิจกรรมสนใจ	 การแบ ่งหน ้า ท่ี 

ความรบัผดิชอบตามความถนดั	ความชอบ	ความรู้ 

ทักษะของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มคน	การแบ่งกัน

รับผิดชอบในแผนชุมชนแต ่ละด ้าน	 เช ่น	 

เป็นกรรมการด้านแผนพัฒนาการเกษตร	 เป็น

กรรมการด้านแผนการพัฒนากองทุนและ

สวสัดกิาร	หรอืเลอืกรบัผดิชอบกจิกรรม	เช่น	เป็น

กรรมการกลุ ่มอาชีพ	 กรรมการจะต้องศึกษา

หาความรูเ้พือ่สร้างความเข้าใจในรายละเอยีดของ

กจิกรรมโครงการน้ันๆ	 ให้กบัคนอืน่ๆ	 ในชุมชน	 

รับรู้ถึงความยากง่าย	 ลักษณะวิธีการด�าเนิน
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กิจกรรม	ผลประโยชน์ของกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วม 

จะได้รับเป็นการรวบรวมสมาชิกและสร้างแรง

สนับสนุน	ช่วยกันผลักดันกิจกรรมของชุมชน	

 ขั้นตอนที่ 5 การถอดบทเรียนและ

ประเมินผล

	 การถอดบทเรยีนและประเมนิผลเป็นข้ัน

ตอนที่	 5	 ที่กรมการพัฒนาชุมชนก�าหนดไว้

ส�าหรบัเป็นเวทกีารส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพยีงต้นแบบ	ด้วยการจดัเวทเีพือ่ประเมนิผล

การพัฒนาตามตั วชี้ วั ด 	 ป ระกอบด ้ วย	 

การประเมินตามเกณฑ์	 4	 ด้าน	 23	 ตัวชี้วัด	 

เพื่อจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน	 เป็น	 3	 ระดับ	

คอื	ระดบัพออยู่พอกนิ	อยูด่กีนิด	ีมัง่มศีรสีขุ	และ 

เพื่อประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและ

ชุมชนครั้งที่	 2	 ตามเกณฑ์	 6	 องค์ประกอบ	 

22	ตัวชี้วัด

	 กลุ่มเป้าหมายในการจัดเวทีประชาคม

หมูบ้่าน	ประกอบด้วย	แกนน�าหมูบ้่าน	ครวัเรอืน

ต้นแบบ	ผู้แทนจากคุม้ต่างๆ	ผูแ้ทนกลุม่	องค์กร

ต่างๆ	 ในหมู่บ้าน	ภาคีการพัฒนา	 โดยการน�า

ของวิทยากรกระบวนการ	 (อาจเป็นเจ้าหน้าที	่ 

นักพัฒนา	ผู้น�า	หรือภาคีเครือข่าย)	เพื่อร่วมกัน

ประเมนิผลการพฒันา	ถอดบทเรยีนการพฒันา	

ค้นหาองค์ความรูท้ีเ่กดิจากการพฒันา	น�าไปใช้

ขยายผลในฐานเรียนรู้หรือ	 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	 

น�าปัญหาความเดือดร้อน	ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย	หรอืความล้มเหลว	มาวเิคราะห์	วางแผน

ในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม	 แล้วน�าข้อมูล 

เหล่าน้ันเข้าสู่เวทีประชาคมหมู่บ้านปรับแผน

ชุมชน	 ร ่วมกันก�าหนดกิจกรรม	 แผนงาน	

โครงการ	เพื่อพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการ

ประเมินหมู่บ้าน

		 	 	 1)	 กรมการพัฒนาชุมชน	 จัดท�า

คู่มือ	 ค�าอธิบายตัวชี้วัด	 วิธีการ	 ขั้นตอนการ

ประเมิน

		 	 	 2)	 คณะท�างานระดับ	 จังหวัด	

อ�าเภอ	 สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประเมิน	 โดยใช้

แนวทางคู่มือ	หรือ	เวทีการประชุม

		 	 	 3)	 จังหวัดจัดท�าแผนปฏิบัติการ	

เพื่อให้การส่งเสริม	 สนับสนุนการประเมิน 

หมู่บ้านฯ	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และรับรองผล 

การประเมินหมู่บ้าน

		 	 	 4)	 คณะท�างานระดบัอ�าเภอ	ระดบั

ต�าบล	ระดับหมู่บ้าน	ด�าเนินการตามแผนปฏบัิติการ

		 	 	 5)	 ห้วงระยะเวลาของการประเมนิผล

การด�าเนินงานของหมู่บ้าน	ดังนี้

		 	 	 	 -	 ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน	

ด�าเนินการพัฒนาหมู่บ้าน	ส่งเสริม	 สนับสนุน	

ติดตามหมู ่บ้าน	 เป้าหมาย	 ประมาณเดือน	

เมษายน	–	กรกฎาคม	

		 	 	 	 -	 ประเมินหมู่บ้าน	 เพื่อเป็น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	ด�าเนินการ

ตรวจสอบ/รับรอง	และประกาศผลเป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบ	ประมาณ	สิงหาคม	–	กันยายน
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  5.2  การประเมินหมู่บ้านและการจดัท�า 

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน

	 	 	 1)	 ระดับหมูบ้่าน	คณะกรรมการ

หมู่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 สมาชิกองค์กรปกครอง 

ส ่วนท ้องถิ่ น 	 ในหมู ่บ ้ าน 	 ผู ้ ทรงคุณวุฒ	ิ 

ร่วมเวทีประชาคมในการให้ข้อมูลตามแบบ

ประเมินหมู่บ้านฯ

	 	 	 2)	 ระดับต�าบล	 คณะท�างานฯ	 

ผู้ด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูการประเมนิหมูบ้่านฯ	

บันทึกข้อมูลการพัฒนาของหมู่บ้าน	 โดยใช  ้

เวทีประชาคม	 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น	 ก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	 ตรวจสอบ	 ยืนยันความครบถ้วน	 

ถูกต้องข้อมูลของหมู่บ้านฯ	

		 	 	 3)	 ระดับอ�าเภอ	 คณะท�างานฯ	

พิจารณาตรวจสอบการประเมินหมู่บ้านของ

แต่ละต�าบล	และจดัท�าทะเบยีนข้อมลูหมูบ้่านฯ	

ส่งจังหวัด	

		 	 	 4)	 ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด 	 ร วบรวม

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ	ที่อ�าเภอประเมินแล้ว

เป็น	3	ระดับ	ส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน

  5.3 การประกาศหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ

		 	 	 1)	 ระดับอ�าเภอสนับสนุนการจัด

เวทีการประเมินระดับหมู่บ้าน	 และรับรองผล

ของหมู่บ้านเพื่อเสนอเป็นต้นแบบ	และจัดท�า

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ	ส่งจังหวัด	

		 	 	 2)	 ระดบัจงัหวดั	ตรวจสอบ	รบัรอง

หมู่บ้าน	 และประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพยีงต้นแบบ	ส่งผลให้กรมการพฒันาชมุชน	

หมู ่บ ้านที่ ได ้รับการประกาศเป ็นหมู ่บ ้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ	มรีะยะเวลาการเป็น

หมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต ้นแบบ	 2	 ป ี	 

หลังจากการประกาศ

		 	 	 3)	 กรมการพัฒนาชุมชน	รวบรวม	

สรุปผลของแต่ละจังหวัดเป็นภาพรวมของ

ประเทศ	 น�าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ 

ต่อไป
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การประเมินศักยภาพหมู ่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงต้นแบบ

	 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ	ของกรมการพฒันาชมุชน 

มีเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ	 และ 

วดัผลการพฒันาของหมูบ้่านเบือ้งต้น	ประกอบด้วย

 1. เครื่องมือประเมินตามเกณฑ์ตัว

ชี้วัด 6X2 (6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด)

	 	 เป ็นเครื่องมือหรือหลักเกณฑ์ที ่

กรมการพัฒนาชุมชนให้ใช้ส�าหรับการส่งเสริม

การเรียนรู ้แก่ครัวเรือนพัฒนาให้เข้าใจและ

ปฏบิตัติามได้โดยง่าย	 เพือ่ให้เป็นครัวเรอืนต้นแบบ

ในการพฒันา	แล้วใช้ประเมนิภาพรวมของหมูบ้่าน 

เมือ่ได้คะแนน	เกนิ	18	คะแนน	จากคะแนนเตม็	

36	คะแนน	แสดงว่าหมู่บ้านนั้นๆ	มีความพร้อม

ในการพัฒนาต่อไปให้เป็น	 “หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ”

 2. เกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย

		 	 เป็นเครือ่งมอืหรอืเกณฑ์การประเมนิ

เพือ่จดัระดบัการพฒันาของหมูบ้่านเศรษฐกจิ

พอเพียงต ้นแบบ 	 เพื่อส ่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาให้ตรงตามศักยภาพของหมู่บ้าน	

แยกเป็น	3	ระดับ	คือ

	 	 -	“พออยู ่พอกนิ” เน้นทีร่ะดบัครวัเรอืน	

มเีป้าประสงค์เพือ่พฒันากจิกรรมการ	พึง่ตนเอง	

ท�ากิน	 ท�าใช ้ 	 ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และ 

มีการออม	ผ่านเกณฑ์ประเมิน	10	–	16	ตัวชี้วัด	
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  - “อยู่ดี กินดี”	เน้นที่ระบบการรวม

กลุ ่ม	 มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมการบริหาร

จดัการ	พฒันาในรปูกลุม่	การพฒันารายได้ด้วย

ระบบกลุ ่ม	 เพ่ิมรายได้และขยายโอกาสคน 

ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมิน	17	–	22	ตัวชี้วัด	

   - “มัง่ม ีศรีสขุ” เน้นทีร่ะดบัหมูบ้่าน/

ชุมชนและเครือข่าย	 มีเป้าประสงค์เพื่อให้

เป็นต้นแบบหมู่บ้านการบริหารการพัฒนา 

ด้วยองค์กรเครอืข่ายในการยกระดบัคณุภาพชวีติ 

เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ	 จัดสวัสดิการ

ชุมชนผ่านเกณฑ์ประเมิน	23	ตัวชี้วัด	

 3. ดัชนีชี้วัดความ “อยู่เย็น เป็นสุข” 

หรือ	 ความสุขมวลรวมของหมู ่บ ้าน/ชุมชน	

(Gross	Village	Happiness	:	GVH	)	

		 	 เป็นเครื่องมือใช้ในการประเมิน

ผลลพัธ์ของการพฒันา	โดยการจดัเวทปีระชาคม

หมู ่บ ้าน	 แลกเปลี่ยนข้อมูลความเป็นจริง 

ในชุมชน	 แล้วให้ลงคะแนนความเห็นระดับ

ความสุขร่วมกัน	 โดยให้ด�าเนินการต้นรอบหรือ 

ก ่ อนลงมื อพัฒนา 	 หมู ่ บ ้ านจะ ได ้ รู ้ ว ่ า 

องค์ประกอบความสุขใดบ้างที่ต้องท�ากิจกรรม

หรือวางแผนในการพัฒนา	และประเมินอีกครั้ง 

เมื่อผ่านการพัฒนาในรอบ	1	ปี
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ผลการขับเคล่ือนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพียงต้นแบบ
	 เป ้าหมายสุดท ้ายของการพัฒนา

หมูบ้่านต้นแบบ	ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง	คอื	ความสขุของประชาชน	ซึง่กระทรวง

มหาดไทยมีการประเมินความสุขมวลรวมของ

หมู่บ้าน	 (Gross	Village	Happiness	 :	GVH)	

เป็นการประเมินเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน	 ใน	 6	 องค์ประกอบ	 

22	ตัวชี้วัด	

	 จ า ก ก า ร ที่ ก ร ะ ท ร ว ง มห า ด ไ ท ย	 

ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาปฏบิตัใินเรือ่งของการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียงต้นแบบ	 สามารถพัฒนาหมู ่บ ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 7,309	 หมู ่บ้าน

กระจายอยู ่ ท่ัวประเทศ	 หมู ่บ ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น	 สามารถเป็น

ตัวอย่าง	 และได้รับโล่รางวัลพระราชทาน	

“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 อยู่เย็น	 เป็นสุข”	 

ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ		สยามบรมราชกมุารี	 

จ�านวน	843	หมู่บ้าน

	 ได้สร้างและพัฒนาผู้น�าชุมชนที่เป็น

แกนน�าในการพฒันาหมูบ้่าน	จ�านวน	21,708	คน 

ครัวเรือนพัฒนาที่เป็นต้นแบบการพัฒนาและ 

มวีถิชีวีติแบบพอเพยีง	จ�านวน	162,810	ครวัเรอืน 

และศนูย์เรยีนรูช้มุชนซึง่เป็นแหล่งการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ของชุมชน	มีจ�านวน	904	แห่ง
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	 ในด้านความสุขของประชาชนที่ได้

ด�าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	 กระทรวงมหาดไทยได้มีการประเมิน

ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน	 (Gross	Village	

Happiness	:	GVH)	ปี	2558	รวม	2	ครั้งๆ	ที่	1	

มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย	83.88	และครั้งที่	2	

มค่ีาคะแนนความสขุเฉลีย่	90.74	จากคะแนนเตม็ 

100	คะแนน

 ด้วยสายพระเนตรและพระราชอจัฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้

พระราชทานหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ได้ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน/

ชุ ม ช น  แ ล ะ น� า ค ว า ม สุ ข ใ ห ้ บั ง เ กิ ด 

แก่ประชาชนทั่วไป กระทรวงมหาดไทย  

โดยกรมการพฒันาชมุชน ยงัคงมุง่มัน่ในการ

น้อมน�าหลักปรัชญาดังกล ่าวขยายผล 

สู่หมู่บ้านและประชาชนทั่วไทยไม่หยุดยั้ง
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 “เรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้า

อยากขอความร่วมมอือย่างจรงิจงัจากรฐับาล

และคนไทยทั้งชาติ นั่นคือ การแก้ปัญหา 

ยาเสพตดิทีบ่่อนท�าลายสังคมไทยมาหลายปี...

 เมื่อ พ.ศ. 2546 ข้าพเจ้าได้เคยมอบ

เงนิจ�านวนหนึง่ให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเพ่ือสนบัสนนุ

การแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิ ได้น�าเงนินีไ้ปสมทบกบังบประมาณ

ของส�านักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้าน 

ยาเสพติดขึ้น โดยขอใช้ชื่อว่า “กองทุนแม่

ของแผ่นดิน” มอบให้หมู ่บ้านที่เข้าร่วม 

การแก้ปัญหายาเสพตดิในปี พ.ศ. 2547 จ�านวน 

672 หมูบ้่าน จากน้ันรฐับาลได้น�าไปขยายผล

จัดตั้ งหมู ่บ ้านกองทุนแม ่ของแผ ่นดิน 

ข้ึนทั่วประเทศ เวลานี้มีหมู ่บ้านเข้าร่วม

โครงการแล้ว จ�านวน 12,189 หมู่บ้าน 

 ...ถ ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาล

ท�างานฝ่ายเดียวคงไม่ส�าเร็จ คนไทยทุกคน

ต้องผลึกก�าลังมาช่วยกันโดยเริ่มจากคน 

ในครอบครวัก่อน ต่อจากนัน้คอื คนในสงัคม

ทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน

และกนั ควรต่อต้านและประณามผูผ้ลติและ

ผู้ค้ายาเสพติด…”

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

ความตอนหนึ่งจากพระราชด�ารัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554

กรมการพัฒนาชุมชน
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 นั บ เ ป ็ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ 

อย ่ า งหาที่ สุ ดมิ ไ ด ้ ต ่ อปว งชนชาว ไทย	 

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาด 

ในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	 

จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 

ให้น�าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	จึงเป็นจุดก�าเนิด

ของโครงการ	 “กองทุนแม ่ของแผ ่นดิน”	

ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 จึงได้น�าพระราชทรัพย  ์

ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของส�านักงาน	

ป.ป.ส.	 จัดตั้งเป็น	 “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”	 

เพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู ่บ ้าน/ชุมชน	 

เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ	 8,000	บาท	

โดยมีพิธีพระราชทานเงนิกองทนุแม่ของแผ่นดนิ

ครัง้แรกในปี	พ.ศ.	2547	 และมีการด�าเนินงาน 

ต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนัม	ี “กองทนุแม่ของแผ่นดนิ” 

จ�านวน	18,497	กองทุน	

	 กรมการพัฒนาชุมชน	 ได้รับความไว้

วางใจจากกระทรวงมหาดไทย	และส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

(ป.ป.ส.)	 ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน	 จึงได้ด�าเนินงาน	 “กองทุนแม่ของ

แผ่นดิน”	 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน 

การแก้ไขปัญหายาเสพตดิภายใต้พระบารมขีอง

สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

 กองทนุแม่ของแผ่นดนิ มเีจตนารมณ์

สูงสุด เพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมของคน 

ในชุมชนในการร่วมกันประกอบกรรมด ี

เป็นการน้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทานของ

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ในงานพัฒนาท้ังมวล	 มุ ่งเน ้นให้พสกนิกร 

มีอาชีพ	สร้างรายได้	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	

ฟ้ืนฟวูฒันธรรม	สบืทอดภมูปัิญญาท้องถิน่	และ

ปกป้องรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิโดยการพึง่พา
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ความเข้มแข็งของตนเอง	 ร่วมกันขจัดปัญหา 

ยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม	

ให้ความรู้	 รักสามัคคี	 สร้างความสมานฉันท์ 

ของคนในชมุชน	ร่วมกนัเอาชนะปัญหาอุปสรรค

ด้วยแนวทางสันต	ิการสร้างพลงัแห่งความดงีาม

เหล่านี้	 หากปรากฏในสังคมและชุมชนนั้นๆ	 

จะเป็นสงัคมและชมุชนแห่งคณุธรรมอย่างแท้จรงิ 

ปรชัญาแนวคดิกองทนุแม่ของแผ่นดนิ 
	 ค�าว่า	กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีองค์

ประกอบ	3	ส่วน	ได้แก่	 ส ่วนที่  1 เรียกว่า 

 เงินขวัญถุงพระราชทาน เป็นพระราชทรัพย์

ที่สมเด็จพระนางเจ ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

ได ้พระราชทานให ้กับหมู ่บ ้านและชุมชน	 

โดยส�านักงาน	ป.ป.ส.	 ได้สมทบงบประมาณ	

ส่วนหนึ่งน�ามาจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชน	 

แห่งละ	8,000	บาท	เงินจ�านวนนี้	เปรียบเสมือน 

สิ่ งที่ ร ะลึ กถึ งแห ่ งพระราชปณิ ธานของ 

สมเด็จพระนางเจ ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 

เ ป ็ น เ งิ นพระราชทานอัน เป ็นสัญลักษณ ์ 

แห่งพระมหากรณุาธิคณุเป็นล้นพ้น	จงึถอืเป็นเงนิ

ศกัดิส์ทิธิอ์นัหาทีเ่สมอเหมอืนมไิด้	จงึเกบ็ไว้เป็น	

เงนิขวัญถงุในหมูบ้่าน/ชมุชน	โดยไม่มกีารใช้จ่าย	

 ส่วนที่ 2 เรียกว่า	ทุนศรัทธา เป็นเงิน

ที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุน 

แม่ของแผ่นดินจะร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่อง

และรวบรวมขึ้นด้วยพลังความศรัทธา	สมทบ 

เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้าน	

เป็นการแสดงออกถงึทุนทางสังคมของหมูบ้่าน/

ชมุชน	ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	 

ในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม	

 ส่วนที่ 3 เรียกว่า	ทุนปัญญา เป็นเงิน

ที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนดังกล่าว	คิดค้น

ขึ้นด้วยภูมิปัญญาของตนเองในการระดมทุน

เพื่อขยายกองทุน	 ให้กองทุนมีการงอกเงยขึ้น	 

จนสามารถน�าไปใช้จ่าย	 เพื่อการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป	

วัตถุประสงค์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
	 1.	 เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคน 

ในหมู่บ้าน	ชุมชน	ให้กว้างขวางขึ้น	

	 2.	 เพือ่เสรมิสร้างกระบวนการในหมูบ้่าน	

ชุมชน	ด้านความคิด	 ความรู้	 การแลกเปล่ียน	

การรวมกลุ่มและความตื่นตัว	เพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหาของหมู่บ้าน	ชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ป ัญหายาเสพติด	 เพื่อให ้หมู ่บ ้าน/ชุมชน	 
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ใช้กระบวนการดงักล่าวให้บรรลถุงึความเข้มแขง็

ได้อย่างแท้จริง	

 3.	 เพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นประโยชน์

แก่สาธารณะ	สนบัสนนุให้คนท�าด	ีและเสยีสละ

เพื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	

	 4.	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 เพื่อการพึ่งพาตนเอง	

และพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน	 ท�าให้

ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน	ลดลง	

	 5.	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	อย่างยั่งยืน	

และพัฒนาเป็นศูนย์	 เรียนรู ้หมู ่บ้าน/ชุมชน	 

เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ของชุมชน 

ท้ังภายในและระหว่างหมู่บ้าน/ชมุชน	

แ น ว คิ ด ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ร ะ ห ว ่ า ง 
ภาคประชาชนกับราชการ 
  	 มีข ้ อคิดส� าคัญในการท�างาน 

ร ่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนว่าในการ 

ด�าเนินงานโครงการต่างๆ	 ของรัฐท่ีผ่านมา	 

ไม่ว่าการแก้ไขปัญหาใดๆ	 ก็ตาม	 โดยเฉพาะ 

การแก้ไขปัญหาด้านสงัคม	หากให้รฐัด�าเนนิการ

แต่เพยีงฝ่ายเดยีว	จะไม่บรรลเุป้าหมายทีต้่องการ 

และหากให้ประชาชนด�าเนนิการเองทัง้หมดกไ็ม่

สามารถบรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์ได้เช่นกัน	

ฉะนัน้	หากเหน็แล้วว่าทัง้	2	ภาคส่วนมเีป้าหมาย

ร่วมกนักค็วรให้ม	ีการบรูณาการการด�าเนนิงาน

ร ่วมกัน	 โดยมีบทบาทท่ีชัดเจนของแต่ละ 

ภาคส่วนอย่างเกื้อกลูซึ่งกนัและกัน	ยกตัวอย่าง

ตามภาพ	ดังนี้	

	 1.	 ให้น�าเสนอเรื่อง	 เรือ	 3	 ล�า	 เพื่อให้

ประชาชนมีความเข้าใจความส�าคัญของการ 

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน	โครงการ	ดังนี้	
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 เรือล�าที่ 1 :	 ในการแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาจะมี

ลักษณะคล้ายกับการช่วยเหลือประชาชน 

แบบเรอืล�าที	่1	คอื	เมือ่ประชาชนมคีวามเดอืดร้อน

ในเรื่องใดก็จะมีหน่วยงานหรือคนภายนอก

ชุมชนมาชวนให้ขึ้นเรือเพื่อน�าไปสู ่ฝั ่งโน้นที ่

เรยีกว่า	“สนัตสิขุ”	หรอืแก้ไขปัญหาได้	แต่เรอืแล่น

ไปโดยยงัไม่ทนัจะถงึฝ่ัง	หรอืยงัมองไม่เหน็ฝ่ังเลย 

ก็ต ้องล่มเสีย	 อันเป็นสาเหตุมาจาก (1)  

หมดงบ หรอื (2) หมดเวลา (เจ้าหน้าทีข่บัเคล่ือน

โครงการหมดเวลาการปฏิบัติงานเสียก่อน) 

 เรือล�าที่ 2 : คล้ายกับเรือล�าที่ 1	คือ	

เม่ือประชาชนเดือดร้อนอีก	 ทางราชการ 

ก็มีงบประมาณมาอีก	ก็มาชักชวนประชาชนให้

ขึ้นเรือเพื่อจะได้น�าไปสู ่ฝั ่ง“สันติสุข”โน้นอีก	 

แต่เนือ่งจากเหตุการณ์ทีเ่กดิกรณเีรอืล�าที	่1	เป็น

เหตทุ�าให้ประชาชนไม่เชือ่ม่ันในการชกัชวนของ

รฐัว่าจะไปถงึฝ่ังได้จรงิ	ท�าให้ราชการต้องท�างาน

ทางความคิดเพิ่มขึ้น	 เช่น	 ต้องมีค่าตอบแทน 

เป็นค่าเสียเวลาให้กบัชาวบ้านจ�านวนทีม่ากพอ	

ชาวบ้านจงึจะยอมข้ึนเรอืไปด้วย	เพ่ือให้ราชการ

สามารถด�าเนินโครงการได้	 แต่แล่นเรือไปได ้

ไม่นานเรือก็ต้องล่มอีกเช่นเคยด้วยสาเหตุ

เดียวกัน คือ (1) หมดงบ (2) หมดเวลา และ

ก็ได้ผลท�านองเดียวกัน คือ ยังไม่ทันได้เห็น

ฝั่งโน้นเลยก็ต้องว่ายน�้ากลับฝั่งเดิมอีก 

 เรือล�าที่ 3 :	 เป็นการชี้ให้เห็นว่า	หาก

ชาวบ้านเห็นได้ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 

เป็นทุกข์ของชาวบ้านเอง	หากไม่ร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหาย่อมเดือดร้อนเองอย่างไม่สิ้นสุด	

ยกตัวอย่าง	 เรือล�าที่	 1	 และ	 2	 เมื่อชาวบ้าน 

ยอมเห็นด้วยและขึ้นเรือมาแล้วแต่ก็ไม ่มี 

ส่วนร่วมอะไรเลยต่างก็นั่งกอดอกเฉยๆ	ปล่อย

ให้ทางราชการขบัเรอืด้วยก�าลงังบประมาณของ

รฐัฝ่ายเดยีว	หากชาวบ้านยงัต้องการแต่ทีจ่ะให้

ราชการท�าฝ่ายเดียวก็จะได้ผลเท่าที่ผ่านมาอีก

อย่างแน่นอน	ซึ่งย่อมเสียเวลาทั้ง	 2	ฝ่าย	และ

ต่างเหน็แล้วว่าไม่ได้ผล	เพราะแล่นไปได้ไม่นาน

เรือก็จะล่มอีก	ฉะนั้นหากว่าชาวบ้านมีความ

ทกุข์จรงิเมือ่ขึน้มาบนเรอืแล้วต้องสญัญากนั

ว่าจะช่วยกันพายเรือด้วยก�าลังของตน 

ที่มีอยู่ แน่นอนว่าเรือล�าที่ 3 นี้ เมื่อหมด 

งบราชการแล้วเรือล�านี้จะแล่นไปได้ไกล

มากกว่าเดิม ซ่ึงจะท�าให้เรามองเห็นฝั ่ง 

ข้างหน้าซึง่เหลอือกีไม่ไกลแล้ว ระยะทางทีเ่หลอื

ไม่ไกลแล้วนีช่าวบ้านย่อมจะพากนัไปเองได้

จนถึงฝั่งข้างหน้าอย่างแน่นอน 

	 2.		หลังจากเข้าใจเรื่องเรือ	 3	 ล�าแล้ว	 

ให้ผู ้น�ากล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตามโครงการ	“กองทุนแม่ของแผ่นดิน”	จะเป็น

โครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริง	 

แต่ต้องด�าเนินการในลักษณะเดียวกับเรือ 

ล�าที ่3 คอืทกุคนต้องช่วยกนั ต้องถอืว่าปัญหา 

ยาเสพติดเป ็นทุกข ์ เป ็นป ัญหาของชุมชน 

ทีร่อการแก้ไขมานาน	 เป็นความโชคดอีย่างมากเลย

ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	และ

ทางราชการมีน�้าใจมาช่วยเหลือด้วยอย่าง 

ไม่ทอดท้ิงให้เป็นปัญหาของประชาชนเพียง 

ฝ่ายเดียว	
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	 การด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	

เป ็ นการขยายพลั งแห ่ งความดี ของคน 

ในหมู ่บ ้าน/ชุมชน	 เสริมสร้างกระบวนการ 

การแลกเปล่ียนความคิดความรู้ร่วมกันภายใน

หมู่บ้าน/ชุมชน	 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 พึ่งพาตนเอง	 ทั้งน้ี 

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู ่บ้าน/

ชมุชน	อย่างยัง่ยนื	และพฒันาเป็นศนูย์การเรยีนรู้

ของชมุชนทัง้ภายใน	และระหว่างหมูบ้่าน/ชมุชน	

ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนา

ชุมชน	 โดยกรมการพัฒนาชุมชน	 ได้ก�าหนด

แนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานกองทุน

แม่ของแผ่นดิน	ดังนี้	

 1. สร้างความรูค้วามเข้าใจแนวทาง

ด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

	 		 -	 ต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด	

	 		 -	 ต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�าเภอ	

	 		 -	 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แนวทางด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดนิและ

แนวทางการตรวจสุขภาพกองทุน	

 2.  สร ้ า ง เครื อข ่ ายกองทุนแม ่ 

ของแผ่นดินระดับอ�าเภอ 

	 		 -	จดัตัง้เครอืข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดนิ

ระดับอ�าเภอ	 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ

กลไก	การขับเคลื่อนกิจกรรมระดับอ�าเภอ	

 ส�าหรับการด�าเนินงานกองทุนแม่ของ

แผ่นดินที่ผ่านมา	 กรมการพัฒนาชุมชนได้ม ี

ส่วนสนับสนุนให้หมู่บ้าน	 /ชุมชน	 ด�าเนินการ 

เพ่ือเป้าหมายในการขจดัปัญหายาเสพตดิให้ได้ผล

ด้วยอาศยัพลังสามคัคขีองชาวบ้าน	ให้ชาวบ้าน

รูจ้กัพึง่พาตนเองบนพืน้ฐานทนุทางสงัคมทีม่อียู	่

และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ตามแนวทางหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

ซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์

ที่มีลักษณะแตกต่างจากกองทุนอื่นๆ	 ที่มีอยู่ 

ในหมู่บ้าน	ชุมชน	4	ประการ	ดังนี้	
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 ประการที่ 1	 เป็นกองทุนที่มีจุดเริ่มต้น

จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 

จึงเป็นเสมือนกองทุนพระราชทาน	

 ประการที่ 2	 เป็นกองทุนที่กระจายอยู่

ตามหมู่บ้าน/ชุมชน	 เท่านั้น	 ไม่มีกองทุนรวม 

ในส่วนกลาง	

 ประการที่ 3	 เป็นกองทุนที่มีข้ึนเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

รวมถึงปัญหาอื่นๆ	 ในหมู่บ้าน/ชุมชน	 เพื่อเป็น 

กองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 โดยไม่มีการให้

กู้ยืมและไม่มีดอกเบี้ย	

 ประการที่  4 	 เป ็นกองทุนที่คนใน

หมู่บ้าน/ชุมชน	 ร่วมกันระดมทุน	 โดยไม่ได้เกิด

จากภายนอกเพียง	 ช่องทางเดียว	 ซึ่งเป็นการ

ท�าให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง	 เห็นพลังของ

ตนเอง

	 กรมการพัฒนาชุมชนได้ด�าเนินงาน 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 

ด้วยการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ	 ซึ่งการ

ด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา	กรมการพัฒนาชุมชน

ได้บูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดเข้ากับภารกิจของกรมการพัฒนา

ชมุชน	อาท	ิการส่งเสรมิให้ผูน้�าหมูบ้่านเศรษฐกจิ

พอเพยีงต้นแบบ	เป็นแกนหลกัในการขับเคลือ่น

กิจกรรมหมู ่บ ้านปลอดยาเสพติด	 การใช ้

ประโยชน์จากแผนชุมชน	 น�าข้อมูลเข้าสู่เวที

ประชาคมหมู ่บ ้านเพื่อเรียนรู ้สภาพปัญหา 

ด้านยาเสพตดิของหมูบ้่าน	และก�าหนดโครงการ/

กิ จกร รม เพื่ อป ้ อ งกั นและแก ้ ไ ขป ัญหา 

ด้านยาเสพตดิในหมูบ้่าน	การส่งเสริมศกัยภาพ 

ผู ้ น� า ชุ ม ช น ใ น ก า ร ป ้ อ ง กั น ย า เ ส พ ติ ด	 

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดอบรมให้ความรู้

ผู ้ น� าชุมชน 	 ได ้แก ่ 	 อาสาพัฒนาชุมชน	 

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 ผู้น�าท้องถิ่น	 เพราะ 

ผูน้�าชมุชนถอืเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่น

การพัฒนาหมู ่บ ้าน	 การส่งเสริมศักยภาพ 

องค์กรสตรีในการป้องกันยาเสพติด	 ด้วยการ 

ส่งเสรมิบทบาทสตรใีห้เป็นแกนน�าในการเฝ้าระวงั

ปัญหายาเสพติด	 และท�าหน้าท่ีสอดส่องดูแล

คนในครอบครัวส่งเสริมให้ครอบครัวแข็งแรง	 

อกีทัง้กรมการพฒันาชมุชนได้ด�าเนนิการส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการเรียนรู้

ร่วมกัน	 สร้างเครอืข่ายครอบครวัเข้มแขง็	 รวมถึง 

การพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	 

ซึ่งเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเข้าไป

ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิได้ง่าย	โดยกรมการพฒันา

ชุมชนได ้สนับสนุนให ้ เยาวชนได ้ เ รียนรู ้ 
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การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านต่างๆ	 เช ่น	 การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การบันทึกองค์ความรู ้ด ้านการ

สืบสานภูมิปัญญา	 การฝึกอบรมด้านอาชีพ	

กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมให้เยาวชน 

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็ง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
	 กรมการพฒันาชมุชนได้ก�าหนดกลยทุธ์

การสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	

3	กระบวนงาน	ที่ส�าคัญ	คือ	การตรวจสุขภาพ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 การส่งเสริมต้นกล้า

กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 และการส่งเสริมศูนย์

เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

 การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน

	 เป็นการประเมินสถานะกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน	 โดยการตรวจประเมินด้านการบริหาร

จัดการ	 การบริหารกองทุนฯ	 การด�าเนินงาน 

ด ้านป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด	 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนฯ	 ซึ่งแบ่ง

ระดับการประเมิน	ดังนี้	

	 ระดับ	A	หมายถงึ	กองทนุแม่ของแผ่นดนิ

เข้มแข็ง	 หมู่บ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวังอย่าง

ยั่งยืนสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้	

	 ระดับ	 B	 หมายถึง	 กองทุนแม่ของ

แผ ่นดิน	 หมู ่บ ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง	 

หากได้รับการพัฒนาศักยภาพจะสามารถเป็น

ศูนย์เรียนรู้ได้	และ	 	 	 	

	 ระดบั	C	 หมายถงึ	กองทุนแม่ของแผ่นดนิ

ท่ีต้องมีการปรับปรุง	 เพื่อให้มีศักยภาพในการ

ด�าเนินงานเพื่อป ้องกันป ัญหายาเสพติด 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การส ่งเสริมต ้นกล ้ากองทุนแม ่ 

ของแผ่นดนิ

	 เป ็นการเตรียมความพร้อมหมู ่บ ้าน

กองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่	 รองรับการรับ

พระราชทานเงินกองทุน	 ด้วยกระบวนการ	 

10	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 1)		ท�าความเข้าใจโครงการแก่ทกุครวัเรอืน	

	 2)	 รับสมัครคณะกรรมการกองทุน 

แม่ของแผ่นดิน	

	 3 ) 	 รั บ ส มั ค ร ค รั ว เ รื อ น ส ม า ชิ ก 

เข้าร่วมโครงการ	

	 4)	จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง	

	 5)	 ให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งยาเสพตดิ	 

	 6)	จดัตัง้กองทุนแม่ของแผ่นดิน	

	 7)	 ประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธี	

	 8)	 จัดกิจกรรมร ่วมกันของสมาชิก 

อย่างต่อเนื่อง	

	 9)	รับรองครัวเรือนปลอดภัย	และ	

	 10)	รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง

 การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม ่

ของแผ่นดิน 

 ส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ หมู ่ บ ้ า นกอ งทุ นแม ่ 

ของแผ ่นดินที่ เข ้มแข็ง	 เป ็นแหล ่งเรียนรู  ้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงาน 

ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
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คนในหมู่บ้าน/ชุมชน	 ระหว่างหมู่บ้านชุมชน	

ด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้	 การพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดนิ	

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดที่ด�าเนินการโดยชุมชนเอง

	 ตลอดระยะเวลาทีก่รมการพฒันาชมุชน

ได้ด�าเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 กองทุน 

ที่แก้ไขปัญหายาเสพติด	 เน้นหลักการที่เป็น	

“กองทนุทางสังคม”	ไม่ได้เน้นการจดัตัง้กองทนุ

จากทุนทรัพย์เป็นหลัก	แต่เป็นการน�าศักยภาพ

ของทุนทางสังคมที่มีในชุมชนแสดงออกมา

เป็นกองทุนตั้งต้นแห่งความดี	 สร้างความ

สามัคคี	 เริ่มต ้นจากทุนศักดิ์สิทธิ์ เป ็นส ่วน 

ข อ ง เ งิ น ที่ ไ ด ้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น จ า ก 

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ต่อยอดด้วยทุนศรัทธา	เป็นทุนตัง้ต้นของกองทุน

ที่แสดงถึงศรัทธาของสมาชิกในการแสดงออก

ในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดอย ่างต ่อเนื่อง	 และทุนป ัญญา	 

ท่ีด�าเนินการโดยคณะกรรมการพจิารณาร่วมกนั

เป็นระยะเพื่อจะขยายกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 

ซึ่งทุนทั้ง	 3	ส่วนได้แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธา

ของสมาชิกในหมู ่บ ้าน/ชุมชนท่ีพร ้อมจะ 

ขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบรูณาการ

ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 

เน้นพลงัศรทัธาของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นแรงหนนุ

ในการด�าเนินงานสู่เป้าหมาย	“ชุมชนเข้มแข็ง

ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน”
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 จากอดตีทีเ่ป็นหมูบ้่านทีเ่คยประสบ

ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างหนัก  

แต่วนันี ้คอื หมูบ้่านทีม่ผีลงานอย่างโดดเด่น

และเป็นรปูธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ด้วยความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด  

ที่ท�าลายสังคมและสถาบันครอบครัวอย่าง 

น่ากลวั ชมุชนบ้านคลองควาย (หมูบ้่านทางยาว) 

จงึเป็นชมุชนหนึง่ทีไ่ด้เข้าโครงการกองทนุแม่

ของแผ่นดิน

 วนัที ่9 ตลุาคม 2551 นายเดชา	เครอืโชติ 

(อดีตผู ้ใหญ่บ ้าน	 บ ้านทางยาว	 หมู ่ ท่ี 	 8	 

ต�าบลคลองควาย	อ�าเภอสามโคก	จงัหวดัปทมุธาน)ี 

ได้เป็นผู ้แทนของบ้านทางยาว	 เข้าร่วมรับ

ประทานเงนิขวัญถุง	“เงนิกองทนุแม่ของแผ่นดนิ” 

จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 

สิริวัฒนาพรรณวดี	ณ	อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	

จงัหวดัปทมุธาน	ี ได้มอบเงนิขวญัถงุ	กองทนุแม่ 

ของแผ่นดิน	 กองทุนละ	 8,000	 บาท	 เพื่อให้

หมู่บ้านได้ร่วมกันคิด	ร่วมกันบริหารเงินขวัญถุง

กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทางยาว หมู่ที่ 8

ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
กองบรรณาธิการ
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ให้เกิดดอกออกผล 

งอกเงยต่อไป

	 เมื่อได้รับเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของ

แผ่นดินแล้ว	 ชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งขบวนแห่ 

เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมให้เห็นความส�าคัญ	

เรียกแรงศรัทธา	และมีการเจริญพระพุทธมนต์	

เป็นสิริมงคลแก่หมูบ้่าน	 โดยมกีารน�าเงนิขวญัถงุ	 

ใส่กรอบตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะไว้	

ที่วัดสหราษฎร์บ�ารุง	 โดยมีชาวบ้านบริจาค	

สมทบทนุเพิม่เตมิ	จ�านวน	1,999	บาท	และได้ใช้

ห้องในศาลาวดัเป็นทีท่�าการของกองทนุแม่ของ

แผ่นดนิเป็นการชัว่คราวแต่ปัจจบุนัมทีีท่�าการอยู	่

ณ	โรงเรยีนวัดสหราษฎร์บ�ารงุ	บ้านทางยาว	หมู	่8

	 ความส�าเร็จในการด�าเนินงานกองทุน

แม่ของแผ่นดนิของบ้านทางยาว	กล่าวได้ว่าเป็น

ความส�าเร็จของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านที่ได้

มศีรทัธา	และร่วมแรงร่วมใจกนั	และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 คือ	 ความเข็มแข็งของคณะกรรมการ

กองทุนแม ่ของแผ ่นดินบ ้านทางยาว	 ที่ม ี

นายเดชา	 เครือโชติ	 เป็นประธาน	 ได้มีการ

ประชุม	ประชาสัมพันธ์	มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	

อย่างต่อเนื่อง	โดยมีแนวทางด�าเนินการ	คือ

 1. ด้านการป้องกันเน้นที่เยาวชน

ของหมู ่บ ้าน โดยให้มีเวทีการแสดงออก	 

ส่งเสรมิกจิกรรมสร้างสรรค์	ด้วยคตทิีว่่า	“เยาวชน 

คือ อนาคตของชาติ” ถ้าเยาวชนเป็นคนดี	 

ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ	โดยกิจกรรม

ต่างๆ	 ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ 

เป็นอย่างดีจากคณะครูโรงเรียน	 วัดสหราษฎร์บ�ารุง 

พระวัดสหราษฎร์บ�ารุง	 ชาวบ้าน	บ้านทางยาว	

ผู้ปกครองนักเรียน	และหน่วยงานราชการ	 เช่น	

ทีท่�าการปกครองอ�าเภอ	ส�านกังานพฒันาชมุชนุ

อ�าเภอ	เป็นต้น

 2. ด้านการเฝ้าระวัง	 มีการเฝ้าระวัง

ดูแลอย่างเข้มแข็ง	 และสนับสนุนให้โอกาสแก่ 

ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษายาเสพติด	และพ้นโทษ

กลับมาสู่ชุมชน	 ด้วยการส่งเสริมให้มีความรู้ 

ในการประกอบอาชพี	และให้มบีทบาทในชมุชน	

โดยการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน

 3. ด้านการบ�าบัดรักษา	 ดูแลและ 

เอื้ออ�านวยแก่ผู้เสพท่ีหลงผิดให้มีโอกาสเข้ารับ

การบ�าบดัรกัษา	โดยมอบหน่วยงานสาธารณสขุ

รับช่วงดูแลต่อไป
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	 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทางยาว	 

ได้มีการจัดกิจกรรมต่อยอดเพิ่มทุนในการ 

ทอดผ้าป่าสมทบกองทนุ	เพือ่สมทบสร้าง	ต่อเตมิ

อาคารศูนย์เรียนรู ้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 

ให้เป็นที่ฝึกซ้อมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ	

“เยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด”	 โดย 

ชาวบ้านทางยาว	 สนับสนุนบุตรหลานของ

ตนเองเข้าร ่วมกิจกรรมแสดงลิเก	 การเล่น 

ดนตรไีทย	และการเล่นฟตุบอล	เพราะนอกจาก

จะเป็นการส่งเสรมิให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์	เหน็คณุค่าอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณแีล้ว 

ยังสามารถเป็นกิจกรรมหารายได้เสริมได้ด้วย	

ฝึกให้เยาวชนรู้จักพึ่งตนเอง	 ช่วยเหลือเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกัน

 นอกจากนีค้ณะกรรมการกองทนุแม่ของ

แผ่นดินได้ขับเคลื่อน	และสนับสนุนการท�างาน

ต่อต้าน	 รณรงค์ให้หมู ่บ้านปลอดยาเสพติด 

อย่างยั่งยืน	ท�าให้เงินกองทุนมีความศักดิ์สิทธิ	

โดยใช้แรงศรัทธามาร่วม	และหมู่บ้านทางยาว

ได้น�าเงินที่หามาได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนให้กับ

เยาวชน	ลูกหลานบ้านทางยาวให้มีการฝึกลิเก/

ดนตรีไทย	ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	และ

การเล่นกีฬาฟุตบอล	 เปิดเป็นศูนย์เรียนรู ้ 

ศิ ล ป วัฒนธ ร รมและกี ฬ าต ามป รั ชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยได้รับการสนับสนุน

วิทยากรผู ้มีความรู ้ 	 ความสามารถ	 และ 

อุทศิแรงกายเพือ่ปลกูป้ันลกูหลานบ้านทางยาว 

ให้เป็นเยาวชนที่มีพลัง	 มีความสามารถ	 เป็น

แบบอย่างของเยาวชนที่ดี	 ส�านึกรักบ้านเกิด 

ของตนเอง	โดยการเรยีนรูส้บืสานศลิปวัฒนธรรมไทย

จนสามารถม	ีลเิกเดก็วยัใสต้านภยัยาเสพตดิ 

ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านทางยาว	 

ท่ีลูกหลานของตนเองได้แสดงความสามารถ	

และสามารถจรรโลงจิตใจของเด็ก	 ผู ้ใหญ่	 

บ้านทางยาว	ทกุรุน่ได้มสีิง่ยดึเหนีย่ว	ดึงดูดใจและ

สามารถออกงานแสดงในที่ต่างๆ	ได้กองทุนแม่

ของแผ่นดินบ้านทางยาวได้ท�าประโยชน์ให้แก่

เด็ก	 ให้แก่สังคม	และให้ประโยชน์ต่ออนาคต

ของชาติอย ่างแท ้จริง	 ป ัจจุบันลิ เกวัยใส 

ต้านภัยยาเสพติด	 มีสมาชิกทั้งสิ้น	 70	 คน	

สามารถแสดงลิ เก/กลองยาว/ดนตรีไทย	

สามารถหาเงินเข้ากลุ่ม	 โดยการรับงานแสดง 

ท้ังใน	 และนอกสถานท่ี	 ส่วนหน่ึงเพื่อเป็น 

การฝึกเด็กให ้มีความเก ่งกล้าสามารถใน 

ศลิปะการแสดง/เป็นการรกัษาทนุทางภมิูปัญญา

ของผู ้ฝ ึกการแสดง	 และสามารถหารายได  ้

เข้ากลุ่ม	เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กได้ด้วย	

 	 พจิารณาจากผลงานต่างๆ	ของกองทนุแม่

ของแผ่นดินบ้านทางยาว	 สามารถประสบ 

ความส� า เ ร็ จด ้ วยป ั จจั ย 	 องค ์ประกอบ 

หลายประการ	คือ	

 1. ความสามัคคีของชาวบ้าน ที่รู้จัก

รับฟังช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 มีจุดมุ่งหมาย

เดียวกัน	คือ	ความสงบสุขของหมู่บ้าน		  

 2. ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็งและ

เป็นตัวอย่างที่ด	ีมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา

  3. ได้สถาบนัครอบครวัทีม่คีวามเข้มแขง็ 

พ่อแม่เอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน	 เด็กเยาวชน	 

มีตัวอย่างที่ดี
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 อุดมการณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ อุดมการณ์ของการเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง ของชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชน เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเอง และฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน /ชุมชน ให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน

ตามสภาพของมิติทางสังคม-วัฒนธรรม ในแต่ละพื้นที่ ให้ยึดโยงกับความจงรักภักดี

ต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ซึง่เปน็สิง่ยดึเหนีย่วจิตใจของคน พลงัเหลา่นี ้จะเปน็สว่น

ส�าคญัในการท�าใหก้องทนุแม่ของแผน่ดนิเพิม่พนูขึน้ดว้ยศรทัธาและปญัญา ของชมุชน 

จนหล่อหลอมแนวคิด อุดมการณ์ร่วมของชุมชนเป็นหนึ่งเดียว และพัฒนาไปสู่การ

แก้ไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบ

การแก้ไขปัญหา ที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม

 4. ได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องเป็นอย่างด	ีเช่น	คณะอาจารย์

โรงเรยีนสหราษฎร์บ�ารงุ	เจ้าหน้าทีพ่ฒันาชมุชน

อ�าเภอสามโคก	 ฝ่ายปกครองอ�าเภอสามโคก	

พัฒนาสังคม	 (หน่วยที่	 27)	 การศึกษานอก

โรงเรียนอ�าเภอสามโคก	 วัฒนธรรมอ�าเภอ

สามโคก	 ผู ้ใหญ่บ้าน	 ก�านัน	 นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลคลองควาย	ฯลฯ

 กองทนุแม่ของแผ่นดนิบ้านคลองควาย 

จึ งนั บ เป ็ นตั ว อย ่ า งที่ ก ล ่ า ว ได ้ ว ่ า เ ป ็ น	 

Best Practice

	 ท่ีควรศึกษาเป็นแนวทางได้	 ส�าหรับ 

หมู่บ้านอื่นๆ	 โดยเฉพาะการยึดหลักปรัชญา

ของกองทุน	 คือ	 “ศักดิ์ศรี ศรัทธา ปัญญา 

คุณภาพ”	 เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของ

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ทีม่พีระประสงค์ให้เดก็และเยาวชนไทยห่างไกล

จากยาเสพตดิ	เป็นก�าลงัของประเทศชาตสิบืไป
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 กระทรวงมหาดไทยได้มโีอกาสถวายงาน

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 หลายวาระหลาย

โอกาส	 โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส�าคัญยิ่ง	 

2	กจิกรรม	คอืกจิกรรม	“ป่ันเพือ่แม่	Bike	for	Mom”	

และกิจกรรม	 “ปั ่นเพื่อพ่อ	 Bike	 for	 Dad”  

ทีค่นไทยได้มส่ีวนร่วมอย่างกว้างขวาง	และ	ปลืม้ปิติ

ในพระราชปณธิานของพระองค์	ในทีน่ีข้อน�าเสนอ

พระราชกรณยีกจิของสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	สยามมกุฎราชกุมาร	 

ในด้านต่างๆ	 ที่ได้ทรงยึดม่ันในพระปฏิญาณ	

ทรงพระวิริยะอุตสาหะ	 มุ่งมั่นปฏิบัติพระราช

กรณียกิจนานัปการ	 เพื่อประเทศชาติและ

ประชาชนชาวไทย	 โดยมิได้ย่อท้อ	 และในป	ี 

พ.ศ.	 2558	 คนมหาดไทยได้มีโอกาสถวายงาน 

ในกจิกรรม	“ป่ันเพือ่แม่”	และ	“ป่ันเพือ่พ่อ”	ซึง่ผล

การด�าเนนิงานส�าเรจ็ลลุ่วงตามพระราชปณธิาน

ทุกประการ	 เป็นที่ประทับใจและเป็นคุณูปการ

แก่ปวงชนชาวไทย	จึงขอน�าพระราชกรณียกิจ

ด้านอื่นๆ	บางส่วนมาเผยแพร่พอสังเขป	ดังนี้

 ด้านการศกึษา	การศกึษาเป็นสิง่ส�าคญั

ต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะเยาวชนไทย

ควรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง	

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	

ทรงมีพระราชด�าริ ให ้ด� า เนิน 	 “โครงการ 

ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 

สยามมกุฎราชกุมาร”	 ขึ้นตั้งแต่ปี	 2552	และ 

ต่อมาทรงมีพระราชด�าริให ้จัดตั้ง	 “มูลนิธ ิ

ทนุการศึกษาพระราชทาน		สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร”	 ขึ้นในปี	 2553	 โดยมี

บทบาทกระทรวงมหาดไทย : พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

กองบรรณาธิการ
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วัตถุประสงค์เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้เยาวชนที่เรียนดี	ขาดแคลนทุนทรัพย์	เป็นทุน

พระราชทานตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

สายสามัญและสายอาชีพต่อเนื่องไปจนส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท ่า	 

ในปี	 2556	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร 

ทรงเป็นนักบินที่	1 เที่ยวบินมหากุศล	เส้นทาง

ไปกลับ	กรุงเทพฯ	-	นครศรีธรรมราช	น�าคณะ

พุทธศาสนิกชนเดินทางไปกราบสักการะ 

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ	ณ	 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	

จ.นครศรีธรรมราช	 น�าเงินรายได้จากการ

จ�าหน่ายบัตร	 100	 ที่นั่ง	 โดยไม่หักค่าใช้จ่าย	 

ร่วมสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราช

กุมาร	

  ด ้านการศาสนา 	 สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงฝักใฝ่

เล่ือมใสในพระบวรพุทธศาสนา	ทรงพยายาม 

หาโอกาสในวนัหยดุเสดจ็พระราชด�าเนนิไปถวาย

สักการะสมเด็จพระสังฆราช	 และทรงเยี่ยม

นมัสการพระเถระผู ้ ใหญ่เ พ่ือทรงสนทนา 

พระธรรมค�าสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า	 นอกจากนี้ทรงแสดงพระองค์เป็น

พทุธมามกะทีวั่ดพระศรรีตันศาสดาราม	เมือ่วนัที่	

3	มกราคม	2509	ทรงมพีระราชศรทัธาออกบวช

ในพระพุทธศาสนา	 โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	โปรดเกล้าฯ	ให้จดัการพระราชพธิผีนวช 

ณ	 พัทธสีมา วัดพระศรี รั ตนศาสดาราม	 

ในวันท่ี	 6	 พฤศจิกายน	 2521	 โดยมีสมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ	 (วาสนมหาเถร)	 เป็น 

พระราชอปัุธยาจารย์	ได้รบัถวายพระสมณนามว่า 

“วชริาลงกฺรโณ”	ประทบัอยู	่ณ	วดับวรนเิวศวหิาร	

ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันท่ี	20	พฤศจกิายน	2521 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ 	 ยั ง เสด็จ

พระราชด�าเนนิแทนพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	

ปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอย่าง

สม�่าเสมอ	 	เช่น	 เสด็จพระราชด�าเนินแทน

พระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรง	 	พระพุทธ 

มหามณรีตันปฏมิากร		ณ	วดัพระศรรีตันศาสดาราม 

ตามฤดูกาล	เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์

ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันส�าคัญ 

ทางพระพทุธศาสนา	เช่น		วนัวสิาขบชูา	วนัอาสาฬหบชูา 

วันเข้าพรรษา		และการถวายผ้าพระกฐินหลวง

ตามวัดต่าง	ๆ	เป็นต้น		
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 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ 
ราชกุมาร	 ทรงโปรด	 ให้สร้าง	 “โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช”	 เพื่อให้การรักษาพยาบาล 
ผู ้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร	 และยังทรงเป็น 
องค ์ น ายกกิ ตติ มศั กดิ์ 	 พ ร ะองค ์ ท ร งมี 
พระราชปณิธานให ้ โ รงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชทุกโรง	 	 เอาใจใส่รักษาพยาบาล 
พสกนกิรของพระองค์ให้ปลอดภยัจากความเจบ็
ไข ้โดยทั่วหน ้าเสมอกัน	 โดยโรงพยาบาล	 
สม เด็ จพระยุพ ราช 	 มี ทั้ ง สิ้ น 	 21 	 แห ่ ง	 
ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสม�่ า เสมอ	 พร ้อม
พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มี
อุปกรณ์การแพทย์	เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย	
เพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชน	
 ด ้านการเกษตร 	 	นอกจากเสด็จ
พระราชด�าเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หัวในการพระราชพิธีพืชมงคล 
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 ณ	 มณฑลพิธ ี
ท้องสนามหลวง	พระราชทานขวัญ	และก�าลงัใจ
แก่เกษตรกรไทยเป็นประจ�าทกุปีแล้ว	ในวโรกาส
ทีท่รงเจรญิพระชนมพรรษา	50	พรรษา	ในปี	2545 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชานญุาต 
จัดท�าโครงการ	 “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ”	 
ทูลถวาย	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ	 
สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงรับโครงการดังกล่าว 

ไว้ในพระราชานุเคราะห์	 และพระราชทาน 
พระราชานุญาต	อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้
ในเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการ	 โดยทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ	เปิดโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2545	
ณ	หมู่ที่	 5	 ต.บ้านหลวง	 อ.ดอนพุด	 จ.สระบรุี	 
การจดัตัง้คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีสามารถท�าให้การ
บริหารการจัดการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร	แก่เกษตรกรบรรลุผลส�าเร็จ	เน่ืองจาก
เป็นช่องทางท่ีสามารถให้บริการตรงตามความ
ต้องการและทันต่อเหตุการณ์	 การด�าเนินงาน
คลินิกเกษตรเป็นการบูรณาการวิชาการแต่ละ
สาขา	ทั้งด้านพืช	ปศุสัตว์	ประมง	พัฒนา	ที่ดิน	
กฎหมาย	การบัญชี	สหกรณ์	ฯลฯ	โดยใช้การ
เคลื่อนที่เข้าไปหา	เกษตรกร	สร้างแรงดึงดูดใจ
และกระตุ ้น 	 ให ้ เกษตรกรตื่นตัว	 ยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหา	
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 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยาม

มกุฎราชกุมาร	ทรงเล็งเห็นว่า	 การปั่นจักรยาน	

เป็นการออกก�าลงักายทีด่ใีนการส่งเสรมิสขุภาพ

ของประชาชน	 และเป็นกิจกรรมสร้างความ

สามคัคใีห้พสกนกิรทกุหมูเ่หล่า	ปัจจบุนัการป่ัน

จักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจาก

คนทุกเพศทุกวัย	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร 	 ทรงจักรยานเ พ่ือ 

ออกพระก�าลงัเช่นกนั	ในฐานะทรงเป็นนักป่ันจกัรยาน 

หลังจากทอดพระเนตรข่าวผู้ใช้จกัรยานประสบ

อุบัติเหตุหลายราย	 ทรงห่วงใยต่อสวัสดิภาพ 

ของประชาชน	จึงมีกระแสพระราชด�ารัสผ่าน	 

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 

ขอให้ดูแลการสัญจรบนท้องถนนอย่างท่ัวถึง	

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน	 

โดยทรงให้สติและพระราชทานค�าแนะน�าว่า	 

การจดักจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ

ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

“ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom”
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การเคารพกฎจราจรเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุทีจ่ะช่วย

ลดอุบัติเหตุได้	 จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

มีพระราชปณิธานที่จะจัดกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชนินีาถ	เพือ่เป็นการแสดงออกถงึความกตญัญู

กตเวทแีละความจงรกัภกัดต่ีอสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสมหามงคล 

ทรง เจริญพระชนมพรรษา 	 83 	 พรรษา	 

12	สิงหาคม	2558	รวมทั้งเป็นการแสดงความ

สามัคคีร่วมกันของประชาชนชาวไทย	อยากให้

คนไทยให้ความส�าคัญกับครอบครัวของตัวเอง	

จนเกิดกิจกรรม	 “ปั่นเพื่อแม่	 Bike	 for	Mom”	

กิจกรรม	ครั้งยิ่งใหญ่ที่ถือเป็นวันประวัติศาสตร์

ของไทยอีกวัน	 เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	83	 โดยมี 

พสกนิกรไทย	ทั้งในส่วนกลางและทั่วประเทศ	

พร้อมใจกนัออกมาร่วมป่ันจกัรยานและร่วมกนั

ใส่เสือ้สฟ้ีาสดใสงามสะพรัง่ทัง้แผ่นดนิ	จนได้รบั

การบันทึกในกินเนสส์	 บุ ๊ก	 เป็นสถิติโลกว่า	 

มีประชาชนมารวมตัว	ปั่นจักรยานกันมากที่สุด

ในโลก	คือ	 กว่า	 136,000	คน	 โดยภาพขบวน 

ป่ันจกัรยานทีเ่รยีงรายเป็นแถวยาวเหยยีดในวนั

และเวลาเดียวกันทั่วทั้งแผ่นดิน	 นับเป็นภาพ 

ที่ชาวไทยต้องจดจ�าไปตราบนานแสนนาน

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร พระราชทานการ์ด
ขอบคุณ 
  เมือ่วนัที	่17	สงิหาคม	2558	ณ	พระทีน่ัง่

อัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	 สมเด็จพระบรม 

โอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	พระราชทาน

การ์ดขอบคณุประชาชนทุกหมูเ่หล่าท่ัวประเทศ	 

ทีพ่ร้อมใจเข้าร่วมกจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	เนือ่งใน	

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 83	 พรรษา	 

Bike	for	Mom	ป่ันเพือ่แม่	เมือ่วนัที	่16	สงิหาคม	2558 

การ ์ดดังกล ่าวทรงออกแบบ	 มีพระบรม

ฉายาลักษณ์	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม	

ราชินีนาถ	 ประทับคู ่กับสมเด็จพระบรม 

โอรสาธริาชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	มลีายพระหตัถ์

ในรปูหัวใจสีขาว	ด้านข้างพระบรมฉายาลักษณ์	

ใจความว่า	 “ขอขอบคุณทุกๆ	 ท่านที่มีน�้าใจ

ร่วมสามคัคแีละสนับสนุนกิจกรรม	“Bike	for	Mom” 

“ปั่นเพื่อแม่”	 จนประสบผลส�าเร็จเรียบร้อย	 

และราบร่ืนเป ็นอย่างดีทุกประการ	 จึงขอ 

ถือโอกาสนี้ขอบคุณและขอให ้ทุกๆ	 ท ่าน	 

จงมีความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพกายใจ 

แข็งแรง	 เพื่อเป็นก�าลังของชาติบ ้านเมือง 

ต่อไป”
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นายกรัฐมนตรีเป็นผู ้แทนพระองค์  
รบัมอบรางวลักนิเนสส์บุก๊ เวลิด์ เรคคอร์ด
 พลเอกประยทุธ์		จนัทร์โอชา		นายกรฐัมนตรี	

เป็นผู้แทนพระองค์รับมอบรางวัลกินเนสส์บุ๊ก	 

เวลิด์	 เรคคอร์ด	 จากผู้แทนกินเนสส์บุ๊กฯ	 ซึ่งได้

บันทึกสถิติกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

“Bike	 for	 Mom	 ปั ่นเพื่อแม่”	 ที่มีผู ้เข้าร่วม

กิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ	 จ�านวนกว่า	

136,000	 คน	 ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ที่มากที่สุด 

ในโลก	และชนะไต้หวัน	ที่เคยได้ท�าสถิติเอาไว	้

จ�านวน	70,000	กว่าคัน

	 นายกรัฐมนตรี 	 ได ้กล ่าวส�านึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุ	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	

ให้นายกรัฐมนตรี	 เป็นผู้แทนพระองค์รับมอบ

รางวัลดังกล่าว	 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ

คนไทยทั้งชาติ	 พระองค์ทรงรับสั่งว่าที่เราได้

รางวัลในวันนี้ เป ็นเพราะประชาชนคนไทย 

ทุกหมู่เหล่าได้ช่วยกนัท�าสิง่ทีเ่ป็นคณุประโยชน์	และ

เป็นมงคลในวันส�าคญั	เน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา	83	พรรษา	12	สงิหาคม	2558 

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

รวมทั้งเป ็นการออกก�าลังกายที่ดี 	 ในการ 

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	และแสดงออกถงึ

ความรกัความสามคัคซีึง่สิง่ทีพ่ระองค์ทรงรบัสัง่

เป็นสิง่ทีด่งีามส�าหรับคนไทยและประเทศไทย 

ในเวลานี้เป็นอย่างมาก สถาบันมีพระคุณ 

อนัประเสรฐิต่อประเทศไทยมายาวนานในทกุเรือ่ง

และทุกโอกาส	 เพราะฉะน้ัน	 ในฐานะท่ีเราเป็น

ลูกหลานไทยก็ต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้	 ท�าให้

สถาบันทรงส�าราญพระราชหฤทัย	 และเป็น 

ศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ	รวมทั้ง	ทุกคนและ

ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันในการท่ีจะท�าให้

ประเทศชาติน่าอยู ่และเจริญก้าวหน้าอย่าง

ยั่งยืนจนถึงอนุชนรุ่นหลัง	 และขอให้ทุกคนได้

ร่วมดใีจกบัรางวลัทีไ่ด้รบัในนามคนไทยทัง้ชาติ	

เพือ่ทลูเกล้าฯ	ถวายสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร	ถวายให้สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	“แม่ของแผ่นดิน”
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	 พลเอกอนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะประธาน 

ฝ่ายกิจกรรม	 “Bike	 for	 Mom	 ปั ่นเพื่อแม่”	 

ในส่วนภูมิภาค	กล่าวว่า	การจัดกิจกรรมในทุก

จังหวัดมีความเรียบร้อย	 ได้รับความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

ประชาชน	มกีารตดิต่อสือ่สารระหว่างส่วนกลาง	

กบัทกุจงัหวดัในช่วงการจดักจิกรรมได้ตลอดเวลา 

จะเห็นได้ชัดเจนจากการบันทึกกินเนสส์บุ ๊ก	

ความส�าเร็จ	 ส่วนหนึ่งมาจากส่วนภูมิภาค	 

จะเหน็ได้ว่าในพืน้ทีต่่างจังหวัดขบวนจักรยานป่ัน

ด้วยความเรียบร้อย	เป็นไปตามพระราชปณธิาน

ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ 

ราชกมุาร	รวมทัง้เป็นการจดุกระแสการใช้จกัรยาน

ในการออกก�าลังกาย	และมีความสมัครสมาน

สามัคคี 	 ในนามของกระทรวงมหาดไทย	 

ขอขอบคณุผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั	ตลอดจน

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ

ประชาชนทั่วประเทศ	ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้	 เพื่อสนองพระปณิธานและ 

เทดิพระเกยีรตแิด่สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชินีนาถ	 ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร	์ 

ในครัง้นีท้ีป่ระชาชนคนไทยทัง้แผ่นดนิได้รวมใจ	

เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

จ�านวนมาก	 ได้สร ้างความประทับใจและ

ประจักษ์แก่ทั้งคนไทยกับทั้งทั่วโลก	 ให้ได้เห็น 

ถึงความรัก	 ความสามัคคี	 ความจงรักภักดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 

ที่ทรงเป็นเสมือนแม่ของแผ่นดิน	และพระบรม

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์

กจิกรรมจกัรยาน “ป่ันเพือ่แม่ Bike for Mom” 

ในต่างประเทศ
 วันที่ 16 สิงหาคม 2558	 คนไทย 

ในต่างประเทศได้จัดกิจกรรมปั ่นเพื่อแม่ขึ้น 

ในหลายประเทศ	เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา  

สถานกงสุลใหญ่ 	 ณ	 นครลอสแอนเจลิส	 

รั ฐแค ลิฟอร ์ เ นี ย 	 ได ้ เ ชิญชวนชาว ไทย	 

ในนครลอสแอนเจลิส 	 มาร ่ วมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชนินีาถ	“Bike	for	Mom	ป่ันเพือ่แม่”	เมือ่	เวลา	

10.00	 น. 	 ตามเวลาท ้องถิ่น 	 ซึ่ งช ้ากว ่า

ประเทศไทย	 14	 ชั่วโมง	 ที่สวนสาธารณะ 

กริฟฟิธปาร์ค	 นครลอสแอนเจลิส	 เพื่อแสดง

ความจงรักภักดี	 มีชาวไทยและชาวอเมริกัน 

มาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 โดยใส่เสื้อยืด

สีฟ้าพิมพ์ค�าว่า	 “Bike	 for	Mom	ปั่นเพื่อแม่”	 

อย่างพร้อมเพรยีง	ร่วมป่ันจกัรยานตามเส้นทาง	

ทีก่�าหนดสร้างความตืน่ตาตืน่ใจแก่ชาวอเมรกินั

ที่ผ่านไปมา



54  < วารสารดำารงราชานุภาพ

 ประเทศญี่ปุ่น	ที่ชิซิ	มารีน่า	 เมืองโชซิ	

จังหวัดชิบะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 มีคนไทย	 รวมทั้ง 

ผู ้ฝ ึกงานชาวไทยที่อาศัยอยู ่ในจังหวัดชิบะ	 

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก	พิธีเปิดได้เริ่มขึ้น

เวลา	08.00	น.	โดยการกล่าวเปิดงานของนายก

เทศมนตรีเมืองโชซิ	 คือ	 นายชินอิจิ	 โคชิกาวา	

จากน้ันประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ 

พระบารมี	เพลงสดดุมีหาราชา	และมีการประกาศ

ผลมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรียงความ

ภาษาญีปุ่น่	หัวข้อ	พระคณุแม่	และผู้ได้รับรางวัล

อ่านเรียงความภาษาญี่ปุ ่น	 จากนั้นร่วมกัน 

ปั่นจักรยานไปตามถนนในบริเวณชิชิ	มารีน่า
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การจัดกจิกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ	ร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย

ทั้งประเทศเพื่อถวายเป็นราชสดุดี	 โดยจะเป็น

องค ์ประธานน�าขบวนจักรยานในวันศุกร  ์

ที่	 11	 ธันวาคม	 2558	 ดังพระราชปณิธาน	

เฉลิมพระเกียรติและส�าแดงความจงรักภักดี	

และกตัญญูกตเวที	ต่อพระมหากษัตริย์	ร่วมใจ

เทิดพระคุณพ่อ	 เพื่อความสามัคคีของชาวไทย

ทัง้ชาต	ิเพือ่สขุภาพกาย	และใจ	ตลอดจนความ

สดชื่นแจ่มใส	 และเพื่อชมศิลปวัฒนธรรม 

ของชาติ	(โขน)

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามกุฎ

ราชกุมาร	ทรงมีพระราชปณิธานที่แสดงความ

กตญัญกูตเวท ีแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

รวมทัง้	เพือ่ถวายราชสดดุแีละแสดงความจงรกั

ภักดีแด ่พระบาทสมเด็จ 	 พระเจ ้าอยู ่หั ว	 

“พ่อของแผ่นดนิ”	ตลอดจนเป็นการสร้างความรกั

ความสามคัคร่ีวมกนัของประชาชนชาวไทย	และ

เป็นการออกก�าลงักายทีด่ใีนการส่งเสรมิสขุภาพ 

ของประชาชนทุกหมู่เหล่า	จัดกิจกรรมจักรยาน

ถวายพระเกียรติ	 และถวายความจงรักภักด	ี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
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ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก
 1. กจิกรรมป่ันจกัรยานเฉลมิพระเกยีรต ิ

ทั่วประเทศไทย และอีก 66 เมืองทั่วโลก

	 	 วนัท่ี	11 ธันวาคม	2558	เวลา	15.00	น.	

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร 

เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย	พระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	และพระเจ้าหลานเธอ	

พระองค์เจ้าสิริวณัณวรนีารรีตัน์	ทรงเป็นประธาน

ในพิธีเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 88	พรรษา	 

5	ธันวาคม	2558	 “ปั่นเพ่ือพ่อ	Bike	 for	Dad”	 

และทรงน�าขบวนพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จั ก ร ย า น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 	 ซึ่ ง เ ป ็ น 

พระราชปณธิานของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช	ฯ  

สยามมกฎุราชกมุาร	ทีแ่สดงความกตญัญกูตเวที

แ ด ่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว	 

รวมทั้ง	 เพื่อถวายราชสดุดีและแสดงความ 

จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

“พ่อของแผ่นดิน”	 ตลอดจน	 เป็นการสร้าง 

ความรักความสามัคคีร่วมกันของประชาชน 

ชาวไทย	และเป็นการออก	ก�าลังกายที่ดีในการ

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกหมู ่ เหล่า	 

ในกรุงเทพมหานคร	 มีผู ้ลงทะเบียนท้ังหมด	

99,999	 คน	 ในส่วนภูมิภาค	 มีผู ้ลงทะเบียน 

ทั้งสิ้น	 498,105	 คน	 ในต่างประเทศ	 รวม	 

66	ประเทศ	มผีูล้งทะเบยีน	9,805	คน	ถอืว่าเป็น

กจิกรรมมหามงคลยิง่ทีต้่องจารกึไว้ในประวตัศิาสตร์
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 2. กิ จ ก ร ร ม นิ ท ร ร ศ ก า ร  เ พื่ อ

เฉลิมพระเกียรติ

		 	 ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี	

ก�าหนดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 

ในวันที่	 11	 -	 13	 ธันวาคม	 2558	ณ	บริเวณ 

สนามเสือป่า	ส�านกัพระราชวงั	ข้างลานพระบรม

รูปทรงม้า	 โดยแบ่ง	 การจัดแสดงนิทรรศการ 

ออกเป็น	2	ระยะ	คือ	

   1.	 วั นที่ 	 1 3 	 ธั นวาคม 	 2558  

เวลา	 17.00	น.	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 

สยามมกฎุราชกมุาร	เสดจ็ทอดพระเนตรนทิรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ	 โดยส�านักปลัดส�านักนายก

รัฐมนตรี	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

   2.	 วันที่	 12	 -	 13	 ธันวาคม	 2558  

เวลา	09.00	-	17.00	น.	เปิดให้ประชาชนทั่วไป	

นัก เ รี ยน 	 นักศึกษา 	 เข ้ าชมนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ	คณะอนุกรรมการอ�านวยการ

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 ได้ก�าหนด

วัตถุประสงค ์ ในการจัดนิทรรศการ 	 คือ	 

“ท�าดแีบบในหลวง”	โดยมแีนวคดิให้ทกุหน่วยงาน

ได้น�าภารกิจท่ีได ้ปฏิบัติงานตามรอยเบ้ือง 

พระบคุลบาท	มาจดันทิรรศการ	จ�านวน	  9 ด้าน	

ดงันี้

 1)	 พระราชประวัติ

	 2)	 ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ์	 

กับ	ความมั่นคงของชาติ

	 3)	 ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ์	 

กับ	การศึกษา	และสาธารณสุข

	 4)	 ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ์	 

กบั	การจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิดนิ	น�า้	ป่าไม้

	 5)	 ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ์ 	 

กับ	 การจัดการอาชีพการเกษตร	 สหกรณ	์

พลังงานทดแทน

 6 ) 	 ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย 	์ 

กบั	ศนูย์ศกึษาการพฒันา	ท้ัง	6	แห่ง	ท่ัวประเทศ

 7 ) 	 ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย 	์ 

กับ	 การสร้างความมั่นคงแห่งความพอเพียง	 :	

เศรษฐกิจพอเพียง

 8 ) 	 ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย 	์ 

กับ	 ศาสตร์	 และศิลป์	 (เพลงพระราชนิพนธ์	 /	

ภาพถ่าย	/	นักประดิษฐ์	/	ดนตรี	/	กีฬา)

 9 ) 	 ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย 	์ 

พระก้องเกยีรตไิกล	:	นานาชาตเิทิดทูนพระองค์

เป ็ นกษัตริ ย ์ นั กพัฒนา 	 และทู ล เกล ้ าฯ	 

ถวายรางวัลต่าง	ๆ	มากมาย
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 3.  กิจกรรมประกวดภาพถ่าย

		 	 คณะกรรมการอ�านวยการจดักจิกรรม

จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	88	พรรษา	5	ธนัวาคม	2558 

มีมติ เห็นสมควรให ้จัดประกวดภาพถ ่าย	 

จากกิ จกรรมจั ก รยาน เฉลิมพระ เกี ย ร ติ	 

“ปั่นเพื่อพ่อ	Bike	 for	Dad” โดยได้มอบหมาย 

ให ้กระทรวงการท ่องเที่ยวและกีฬา	 และ 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	เป็นผูด้�าเนนิการ

จัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรม	 “ปั่นเพ่ือพ่อ	

Bike	 for	 Dad” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ชาวไทยได้ร่วมบนัทกึเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์	

ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสมหามงคล	

เฉลิมพระชนมพรรษา	88	พรรษา	5	ธนัวาคม	2558 

รวมถึงส่งเสริมความตระหนักรู ้ในพระคุณ 

ของพ่อ	และ	พระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พร้อมทัง้คดัเลอืกภาพจาก

การประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

และจัดท�าหนังสือภาพถ ่าย	 “ป ั ่นเพื่อพ ่อ	 

Bike	for	Dad”	

 4. กิจกรรมโขนกลางแปลงพระราชทาน 

		 	 จ�านวน	5	องก์	ดังนี้

		 	 องก์ที่	1 “นารายณ์ปราบนนทก”	

		 	 องก์ที่	2	“ทศกัณฐ์ลักนางสีดา”	

		 	 องก์ที่	3	“จองถนน”	

		 	 องก์ที่	4	“หนุมานถวายพล	บรกย	-”	

		 	 องก์ที่	5	“พระรามคืนนคร”

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร พระราชทานภาพ 
ฝีพระหตัถ์ และข้อห่วงใย 7 
		 ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ	 

สยามมกุฎราชกุมาร	 พระราชทานภาพวาด 

ฝีพระหตัถ์	จ�านวน	8	ภาพ	เป็น	“ข้อคิด	7	ประการ 
เพื่อความส�าเร็จ	ความสุข	และความปลอดภัย”	

ส�าหรับผู้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ	 ท่ัวประเทศ	 

ในวันที่	11	ธันวาคม	2558	ผ่านคณะกรรมการ 
อ�านวยการจัดกิจกรรมฯ	ดังนี้

	 1.	 ท�าจติใจให้ผ่องใสด้วยความศรัทธา

และทัศนคติที่ดีต่อพ่อตลอดจนเพื่อนร่วมชาติ

	 2.	 ตรวจเชค็ร่างกายและเตรยีมร่างกาย

ให้พร้อม

	 3.	 พักผ่อนให้เพียงพอ

 4. ศกึษาและสร้างทกัษะในการขีจ่กัรยาน

ให้รู้จริง

	 5.	 ตรวจเช็คจักรยานและอุปกรณ์

ส�าหรับภารกิจการขี่ให้ดี

	 6.	 ศึกษากฎเกณฑ์และกฎจราจร 

ตลอดจนเส้นทางการขี่

	 7.	 ขี่ด้วยความปลอดภัยและยิ้มแย้ม	

สุขกายสุขใจ
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ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร พระราชทานการ์ด
ลายพระหัตถ์ ทรงขอบใจประชาชน
	 การ์ดขอบคุณพระราชทาน	 ในสมเด็จ	

พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

เป็นการ์ดลายพระหัตถ์ทรงมีพระราชกระแส

ขอบใจพสกนกิร	ในกจิกรรมจักรยานเฉลมิพระเกยีรต	ิ

“Bike	 for	Dad	 ป่ันเพือ่พ่อ”	11	ธนัวาคม	2558	

ค ว า ม ว ่ า 	 “ ข อ ข อ บ ใ จ ท ่ า น ทั้ ง ห ล า ย 

ด ้วยความปลาบปลื้มและซาบซึ้ งยิ่ งนัก	 

การที่ทุกท่านได้ส�าแดงความสามัคคีและน�้าใจ

ตลอดจนความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุข

และชาตบ้ิานเมอืงนัน้เป็นนมิติหมายทีป่ระเสรฐิ	

ประ เทศชาติอั น เป ็นที่ รั กของ เ ราทุ กคน	 

จะเจริญก้าวหน้าเป็นบ้านที่ร่มเย็นและมั่นคง	 

ก็ด ้วยความรักและสามัคคีของคนในชาต	ิ 

เพื่อประโยชน์สุข	 ของส่วนรวม	 งานนี้ได้เป็น

ประจักษ์แล้วว่าคนไทย	 “ท�าได้”	 และปลื้มที่สุด 

ที่ ได ้ เห็นทุกคน	 “ป ั ่น เพื่ อพ ่อ”  จากหัวใจ	 

(คือแสดงออกด้วยการกระท�านั่นเอง)”

	 ภายในการ์ดตกแต่งด้วยภาพฝีพระหตัถ์ที่	

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ	 พระราชทาน	 

เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

5	ธันวาคม	2558	เนื่องในกิจกรรมปั่นจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติ	“ปั่นเพื่อพ่อ	Bike	for	Dad”
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รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
	 พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ ์ 	 จั น ท ร ์ โ อ ช า	 

นายกรัฐมนตรี	 กล่าวในรายการคืนความสุขให้

คนในชาต	ิถงึการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 “ปั ่นเพื่อพ่อ	 

Bike	 for	 Dad”	 ตามพระราชปณิธานของ 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร 

ได้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างน่า

ประทับใจ	 ในการที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์

ของชาติไทย	เป้าหมายส�าคัญคือ	การรวมพลัง

แห่งความกตญัญแูด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

และร ่วมใจสามัคคีของคนในชาติ 	 ทั้ งนี้	 

ความสามัคคีเป็นก�าลังอย่างสูงสุด	 ของหมู่ชน

ให้สมดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว	 ที่พระราชทานแด่พสกนิกร 

ชาวไทย	 เมื่อ	 50	กว่าปีที่ผ่านมา	มีใจความว่า	

“...ประเทศไหน	ถ้าประชาชนพลเมืองมีความ

สามคัคกีลมเกลยีวกนัด	ีมรีะเบยีบวนิยั	ประเทศ

นั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี	จึงเห็นได้ว่าความ

สามัคคีกลมเกลียวกันนั้น	 ระหว่างคนในชาติ	

และความเข้าใจรักษาระเบียบวินัย	 เป็นปัจจัย

ส�าคัญอันหนึ่งที่จะช่วยน�าประเทศชาติสู่ความ

วัฒนาถาวร...”	 ขอขอบคุณ	 คนไทยทุกคน	 

ทั้งผู ้ที่ เข ้าร ่วมในกิจกรรมปั ่นเพื่อพ่อ	 และ 

ผู้เฝ้ารอรับเสด็จฯ	อยู่	2	ข้างทางอย่างเนืองแน่น	

ผู้ให้ก�าลังใจอยู่ที่บ้าน	 และทุกๆ	 คนที่ล้วนมี 

ส่วนร่วมในความส�าเร็จ	 เป็นเจ้าภาพร่วมกัน	 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	ทุกภาคส่วน	ทั้งภาค

ธุรกิจเอกชน	 ที่อยู ่เบ้ืองหลัง	 ท�าให้กิจกรรม

เฉลมิพระเกยีรติครัง้นีเ้ป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

ทุกขั้นตอน

 พลเอกอนพุงษ์		เผ่าจนิดา	รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะประธานฝ่าย 

จัดกิจกรรมฯ	 “ปั ่นเพื่อพ่อ	 Bike	 for	 Dad”	 

ในส่วนภมูภิาคกล่าวว่า ภาพรวมการจดักจิกรรม

ทกุด้านเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ศูนย์อ�านวยการ

ของกระทรวงมหาดไทย สรุปยอดผู้เข้าร่วมพิธี

และผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานทั้งสิ้น	 919,334	คน	

แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม	389,171	คน	และ 

ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน	 530,163	คน	 จากยอด 

ทีล่งทะเบยีนเข้าร่วมป่ันในส่วนภมูภิาค	ทางเวบ็ไซต์	

498,105	คน	ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุน

การจัดกิจกรรมอันเป็นมหามงคลครั้งนี้อย่าง 

พร้อมเพรยีง	เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัดต่ีอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 และสถาบัน 

พระมหากษตัรย์ิอนัเป็นท่ีรักยิง่	ของปวงชนชาวไทย

 การสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

 การรวมพลงัแห่งความกตญัญแูด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ เป็นการการร่วมใจสามคัคขีอง

คนในชาตสินบัสนนุการจดักจิกรรมอนัเป็นมหามงคล

ครัง้นีอ้ย่างพร้อมเพรยีง ตามพระราชปณธิานของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

นัน่จงึแสดงให้เหน็ว่าสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร ทรงมคีวามกตญัญกูตเวทต่ีอ

พระราชชนก และพระราชชนนีมากมายเพียงใด 

กิจกรรมอันเกิดจากพระราชปณิธานคร้ังนี้ตอกย�้า  

ให้ลูกทุกคนรู้ว่า ความรักที่ลูกมีต่อ พ่อ – แม่ 

ปฏิบัติและแสดงต่อกันได้เสมอในทุกโอกาส  

ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงพระเจริญ 

ทรงมพีระพลานามยัสมบรูณ์แข็งแรง เป็นมิง่ขวัญ

ของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
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 “เรือ่งทีใ่ห้เรยีนและของทีส่�าคญั คอื

ให้มีการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพ

ธรรมชาติรอบตัว ป่าเขา มองดูเหมือนกับ

ว่าถ้าต้องการท�างานเกษตร แล้วเผาป่า

ท�าลายป่าทิ้งไปหมดหรือแม้แต่สัตว์ป่า

ต่างๆ ที่ท�าลายไปนั้น ที่จริงในระยะส้ัน 

นิดเดียวก็อาจจะเป็นของดี เพราะว่าท�าให้

ท�าการเกษตรได้ส�าเร็จรวดเร็ว แต่ในระยะ

ไกลนั้น ในส่วนที่เป็นป่าหรือแม้แต่สัตว์

ต่างๆ นั้น ท�าให้สิ่งแวดล้อมของเรา เกดิ

สมดุล ก็พยามยามชี้แจงให้เห็นถึงข้อนี้ว่า  

ถ้าท�าลาย ตดัไม้หรอืว่าเผาเลย สิง่ทีไ่ด้ไม่คุม้

กับสิ่งที่เสียไป พยายามให้นักเรียนศึกษาดู

ว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แต่ละชนิด ต้นไม้

แต่ละอย่างมคีณุสมบตัอิย่างไร เป็นอย่างไร 

ใครเรียนรูย้ิง่เรยีนรู้มากกย็ิ่งจะรกัสิ่งเหลา่นี้ 

เพราะเป็นเร่ืองส�าคัญที่จะต้องรักษาไว้  

นี่เป็นสมบัติของตัวเราเอง เป็นสมบัติของ

ชุมชน ไม่ใช่เป็นของคนอื่น คนอื่นที่เข้ามา

ก็เสียดาย เสียดายแทน แต่เสร็จแล้ว 

เสียดายแล้วเขาก็ออกไป ส่วนมากอายุมาก

แล้วก็อาจจะเจ็บตายไปเดินมาไม่ไหวก็

เท่านัน้เอง แต่ว่าตัวเรานี ่เราต้องอยู่ตรงนัน้

หรอืว่าต้องรกัษาสมบตัอินัเป็นสมบตัขิองเรา”

สร้างป่า สร้างรายได้
ตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองบรรณาธิการ
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	 พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีในโอกาสทีค่ณะผูป้ฏบัิตงิาน

โครงการพระราชด�ารเิข้าเฝ้าฯ	ณ	สวนดสุติดาลยั 

สวนจิตรลดา	 กรุงเทพมหานคร	 วันอังคาร 

ที่	20	เมษายน	พุทธศักราช	2553

	 ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงห่วงใยราษฎรพ้ืนที่สูง	

เนือ่งจากป่าต้นน�า้	ล�าธารถกูบกุรกุท�าลายส่งผล

ต่อชีวิตความเป็นอยู่	 จึงพระราชทานแนวทาง

การพัฒนา	การฟื้นฟูป่าต้นน�้า	 โดยการปลูกไม้

หลายๆ	 ระดับ	หลายๆ	ชนิดทั้งไม้เรือนยอดสูง

ลดหล่ันกนัลงมาให้มคีวามเป็นป่าและการปลูก

ป่าร่วมกบัพชืเศรษฐกจิเพือ่ใช้ชาวบ้านสามารถ

สร้างรายได้	รวมทั้งท�าให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

อีกทางหนึ่ง
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 วันศุกร ์ที่  15  สิ งหาคม 2557  

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	

เสดจ็พระราชด�าเนนิ	ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 

ในพื้นที่อ�าเภอนาแห้ว	 ตรวจเยี่ยมโครงการ 

สร ้างป ่า	 สร ้างรายได ้ 	 ตามพระราชด�าร	ิ 

“ไร่ลงเอย”	หมู่ที่	5	ต�าบลแสงภา	อ�าเภอนาแห้ว	

จังหวัดเลย	 โดยมีนายกฤษฎา	บุญราช	อธิบดี

กรมการปกครอง	และนายวิโรจน์	 จิวะรังสรรค	์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	

 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	เป็นโครงการ

ฟื ้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารในลักษณะผสมผสาน

กจิกรรมการปลกูป่าเป็นไม้ประธานและปลกูไม้

เศรษฐกิจเป็นพืชควบ	 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและ 

ช่วยชาวบ้านให้มีรายได้จากพืชควบอย่าง

เกือ้กลู	และเป็นการบรูณาการหน่วยงานภาครฐั

ในพื้นที่ 	 เช ่น	 กรมการปกครอง	 กรมป่าไม้	 

กรมวชิาการเกษตร	กรมพฒันาทีด่นิ	กรมส่งเสรมิ

การเกษตร	 ส�านักงานส ่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 และ 

ภาคธุรกิจเอกชน	 เป็นต้น	 เพ่ือให้สามารถ 

ด�าเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

	 1.	 เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร

	 2.	 เพือ่สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้ชาวบ้าน 

  ในพื้นที่เป้าหมาย

	 3.	 เพื่อสร้างจิตส�านึกในการดูแลป่า

	 4.	 เพื่อสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง

	 ทั้งนี้การสร้างป่า	 สร้างรายได้	 จะเป็น	

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

บนพื้นท่ีสูง	 ตามแนวพระราชด�าริสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

จากการปลูกพืชไร่หมุนเวียน	และการปลูกพืช

เกษตรเชิงเดีย่ว	มาเป็นการปลูกพชืแบบผสมผสาน

ในระบบวนเกษตรเพื่อฟื ้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร	 

เพิม่ความหลากหลายและรักษาสภาพแวดล้อม	

ให ้ เอื้อต ่อวิถีชีวิตของชนกลุ ่มบนพื้นที่สูง	 

ด้วยความสมัครใจและเสียสละพื้นท่ีท�ากิน 

บางแปลงเพือ่เข้าร่วมโครงการ	และสร้างรายได้

ให้กบัผูท้ีเ่ข้าร่วมโครงการ	โดยมรีายได้	จากการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานในระบบ 

วนเกษตรตลอดในการเข้าร่วมโครงการ	 และ 

ในระยะยาวจะมไีม้ยนืต้น	ไม้ป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ขึน้ 

โดยรายได้ระยะแรก	ในช่วงปีแรกของโครงการ	
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ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้จากการปลูกพืช

ล้มลกุ	และสมนุไพรอายสุัน้	ทีป่ลกูควบกบัไม้ป่า 

สามารถเก็บผลผลิตได้ภายในปีเดียว	 เป็น 

รายได้ที่ยังไม่มากนักเพียงเป็นรายได้เสริมจาก

การปลูกไม้ในโครงการ	 และในระยะกลาง 

ในช่วงปีที่	4	 -	5	ปี	ขึ้น	 เริ่มเก็บผลผลิตจากพืช 

ระยะกลาง	คอื	กาแฟ	และชาเมีย่ง	ทีป่ลกูควบคู่

กับไม้ป่า	และไม้สร้างรายได้	รวมถึงรายได้จาก

พืชสมุนไพรต่างๆ	ด้วยในระยะยาว	รายได้จาก

การเก็บผลผลิตจากไม้ป่า	 และไม้เศรษฐกิจ 

ที่เริ่มออกดอกผลควบคู ่ไปกับพืชเศรษฐกิจ 

ระยะกลางและพืชสมุนไพร

	 โครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	ตามแนว

พระราชด�ารินอกจากจะช่วยท�าให้สภาพป่าไม้

ฟื้นฟูขึ้น	 เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร	แล้วยังท�าให้

ประชาชนมีรายได้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ

ป ่าไม ้ได ้ 	 ตลอดจน	 การป ้องกันภัยพิบั ติ 

ทางธรรมชาติอันเกิดจากดินโคลนถล่ม	น�้าท่วม	 

น�้าแล้ง

	 การด�าเนินงานตามโครงการเป็นการ 

บูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่างๆ	 

ทีเ่กีย่วข้องในรปูแบบของคณะท�างานในระดับ

อ�าเภอและระดับต�าบล

	 คณะท�างานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	

ระดับอ�า เภอ	 มีนายอ�า เภอเป ็นประธาน 

คณะท�างาน	 นักวิชาการป่าไม้เป็นเลขานุการ	

ประกอบด้วย	ปลดัอ�าเภอ	เกษตรอ�าเภอ	ปศสุตัว์	

ประมงอ�าเภอ	 สหกรณ์	 พัฒนาการอ�าเภอ	

พัฒนาท่ีดิน	 ชลประทาน	 องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	และหน่วยงานอืน่ๆ	

ตามความจ�าเป็น	

	 คณะท�างานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	

ระดับต�าบล	 มีปลัดอ�า เภอเป ็นประธาน 

คณะท�างาน	 นักวิชาการป่าไม้เป็นเลขานุการ

คณะท�างาน	 ประกอบด้วย	 เกษตรต�าบล	

พัฒนาการต�าบล	 พัฒนาท่ีดิน	 ชลประทาน	

ก�านัน	 ผู ้ ใหญ ่บ ้าน	 และหน ่วยงานอื่นๆ	 

ตามความจ�าเป็น	

	 การท�างานของคณะท�างานฯ		มแีนวทาง

การด�าเนนิการตามคูม่อืการด�าเนนิงานโครงการ

สร้างป่า	 สร้างรายได้	 ตามพระราชด�าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

โดยมีการด�าเนินงานอย่าง	เป็นขั้นตอน	ดังนี้

 1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

	การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู	เป็นการศกึษา

วิเคราะห์ชุมชนทั้งด้านกายภาพ	ชีวภาพ	สังคม	

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน

ประกอบการท�างาน	 ข้อมูลกายภาพ	 เช ่น	 
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สภาพดิน	น�้า	ภูมิอากาศ	เป็นต้น	ข้อมูลชีวภาพ	
เช่น	 จ�านวนและวิธีการปลูกพืช	 การเลี้ยงสัตว์	
ท�าประมง	 รวมทั้งการดูแลรักษาป่า	 เป็นต้น	
ข้อมูลเศรษฐกิจ	 เช่น	 รายรับ	 รายจ่าย	หนี้สิน	
และแหล่งที่มา	 เป็นต้น	 ข้อมูลด้านสังคม	 เช่น	
จ�านวนครัวเรือน	ประชากร	กลุ่มกิจกรรม	ผู้น�า	
ปัญหาและความต้องการ	ข้อมลูด้านวฒันธรรม	
เช่น	งานบุญ	งานประเพณี	เป็นต้น	
	 วิธีการรวบรวมข้อมูลได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน	 (กชช.2ค)	 ข้อมูลความ
จ�าเป็นพื้นฐาน	(จปฐ.)	เป็นต้น	หรือจากการท�า
ประชาคมหมู่บ้านแล้วรวบรวมเป็นหมวดหมู	่
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการเป็นรูปเล่ม 
เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน
		 	วิธีการรวบรวมข้อมูลได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน	 (กชช.2ค)	 ข้อมูลความ
จ�าเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	 เป็นต้น	 หรือจากการ 
ท�าประชาคมหมูบ้่านแล้วรวบรวมเป็นหมวดหมู	่
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการเป็นรูปเล่ม 
เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน
	 	 การรวบรวมและวิ เคราะห ์ข ้อมูล	
นอกจากจะท�าให้รู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้น	 ยังช่วย
ให ้ ผู ้ปฏิบัติงาน	 มีความคุ ้นเคยกับบุคคล 
ในชุมชน	ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
อีกด้วย
 2. การจัดท�ารูปแบบการสร้างป่า
สร้างรายได้
		 	 การจัดท�ารูปแบบการสร้างป่าสร้าง
รายได้	เป็นการศกึษาหาพนัธุไ์ม้ป่า	ไม้เศรษฐกจิ
ที่เหมาะสม	กับพื้นที่ตลอดจนการจัดการพื้นที่
ปลูก	รูปแบบการปลูกพืช	การดูแลรักษารวมถงึ

การจัดหาพันธุ์และการตลาด

	 		 การด�าเนินงานใช้วิธีการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ	 มีบุคคลเป้าหมายที่ เป ็นทั้ง 

นกัวชิาการป่าไม้	นกัวชิาการเกษตร	นกัวชิาการ

พฒันาทีด่นิ	และผูเ้กีย่วข้อง	ร่วมกนัระดมสมอง

จดัท�าเป็นรปูแบบทางเลอืก	การปลกูพืชให้ชาวบ้าน
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	 		 อนึง่	 รปูแบบการสร้างป่าสร้างรายได้	

ที่จัดท�าขึ้นอาจเป็นภาพรวมของทั้งอ�าเภอและ

จงัหวดั	ฉะนัน้	ผูป้ฏบิตังิานจ�าเป็นต้องถอดออก

มาเพือ่เป็นทางเลอืกในการปลกูพชืให้เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่	หมู่บ้านหรือชุมชนที่รับผิดชอบ

 3. การคัดเลือกแกนน�า

		 	 การคัดเลือกแกนน�า	มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นผู้น�าในการชักจูงให้บุคคลเป้าหมาย 

เข้าร่วมท�ากิจกรรม	 ซึ่งคุณสมบัติที่ส�าคัญของ 

แกนน�าจะต้องเป็นทีเ่ชือ่ถอื	และไว้วางใจของคน 

ในชุมชน	 ปกติแกนน�าจะเป็นผู ้น�าในชุมชน	 

ทัง้ผูน้�าอย่างเป็นทางการ	เช่น	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	 

คณะกรรมการหมู่บ้าน	เป็นต้น	และผู้น�าไม่เป็น

ทางการ	ได้แก่	บุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพ

นับถือ	โดยไม่มีต�าแหน่งใดๆ	ของทางราชการ

  4.  ประชุมแกนน�า

		 	 ประชุมแกนน�าเป็นการให้ข้อมูล 

แก่ผู ้น�าให้ทราบข้อเท็จจริงของความส�าคัญ	

และสภาพความเป็นจริงของป่าไม้ในชุมชน	 

เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ผู ้น�าได้เกิดพลังในการ

แก้ไขปัญหาของชุมชน

  5.  น�าแกนน�าไปทัศนศึกษา

		 	 การน�าแกนน�าไปทัศนศึกษา	 เป็น 

วิธีหนึ่งในกระบวนการการสร้างจิตส�านึกที่ดีให้

กับผู ้น�า	 โดยหลังจากการทัศนศึกษาแล้ว	 

ผูป้ฏบิตังิานจะต้องมีข้ันตอนการพดูคุยแลกเปลีย่น

ในประเดน็	ความรูท้ีไ่ด้จากการดงูาน	และระดม

ความคิดว่ามีกิจกรรมใดที่สามารถน�าไปสู่การ

ปฏิบัติภายในชุมชนได้

	 	 การสร้างจิตส�านึกให้แกนน�าน้ัน	 

ยังมีวิธีอื่นๆ	 เช่น	 การเล่าเรื่องชุมชนที่ประสบ

ความส�าเรจ็	การพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กบัแกนน�าเป็นรายบคุคลอย่างต่อเน่ือง	เป็นต้น

 6. ป ร ะ ส า น ง า น แ ก น น� า เ พื่ อ

ประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้เข้าร่วมโครงการ

	 	 ผู ้ปฏิบัติงานประสานงานแกนน�า 

ที่ เกิดจิตส�านึกในการรักษาป่าให ้ชักชวน 

ชาวบ้านอื่นๆ	 เข้าร่วมท�ากิจกรรมตามโครงการ

สร้างป่า	สร้างรายได้

 7. จัดท�าประชาคมเพื่อรับสมัคร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

	 	 ผู ้ปฏิบัติงานและแกนน�าจัดท�า

ประชาคม	 ให้ความรู้แก่ผู้สนใจและรับสมัคร 

บคุคล	เพือ่เข้าร่วมโครงการ

 8. จัดตั้งคณะท�างานระดับอ�าเภอ

และต�าบล

	 	 การจัดตั้งคณะท�างานโครงการ 

สร้างป่าสร้างรายได้	 ระดับอ�าเภอและต�าบล	 

มีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

ท้ั ง ระดับอ� า เภอและต� าบลได ้ส นับสนุน 

การปฏบิตังิาน	ตลอดจนการพฒันา	ความเหมาะสม

ของพันธุ์ไม้รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหา	

	 	 ในการจดัตัง้คณะท�างานดงักล่าวนัน้	

นกัวชิาการป่าไม้ควรประสานงานและแจ้งให้ 

นายอ�าเภอพืน้ทีเ่ป้าหมาย	ทราบถงึวตัถปุระสงค์

โครงการและขั้นตอนปฏิบัติงานตลอดถึงความ

จ�าเป็นในการจัดตั้งคณะท�างาน

	 	 เลขานุการของคณะท�างาน	 ควร

ประสานงานอ�าเภอให้มกีารประชมุคณะท�างาน

ต่างๆ	ตามความเหมาะสม	นอกจากนั้นควรน�า
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รายละเอียดของโครงการแจ้งที่ประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการอ�าเภอ	 และการประชุมก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้านประจ�าเดือน

 9. ประชุมผูเ้ข้าร่วมโครงการเพือ่ชีแ้จง

ท�าความเข้าใจ และให้ความรู ้ตลอดจน 

คัดเลือกผู้ประสานงาน

	 	 หลังจากท�าประชาคมและรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว	ปฏบิตังิานควรจดัประชมุ

ผู ้ เ ข ้ า ร ่ วมโครงการและแกนน�าทั้ งหมด	 

เพือ่แจ้งรายละเอยีดโครงการ	ขัน้ตอนปฏบัิตงิาน 

และถ ่ายทอดความรู ้ 	 ตลอดจนคัดเลือก 

ผูป้ระสานงาน	จ�านวน	2	–	4	คน	ตามความเหมาะสม

 10. ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา

  	 	 การน�าผูเ้ข้าร่วมโครงการทศันศกึษา 

เป็นวิธีหนึ่งในขั้นตอนสร้างจิตส�านึก	 ดังนั้น 

หลังการ	ทศันศกึษาแล้ว	ผูป้ฏบิตังิานควรจดัให้

มเีวทีระดมความคดิเหน็ว่า	จ�าและน�าสิง่ทีไ่ด้พบเหน็

ทีเ่กดิประโยชน์ไปประยกุต์และใช้ในการด�าเนนิงาน

ในชุมชนได้อย่างไร

  11. คณะท�างานระดบัต�าบล ส�ารวจ

วเิคราะห์พืน้ทีเ่ป็นรายครวัเรอืนและก�าหนด

ขอบเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย รวมทัง้ส�ารวจความ

ต้องการพนัธ์ุไม้รายบคุคลตามแบบ สป.สร.1

		 	 	 ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 นัดแนะกับ 

ผู ้ประสานงานชาวบ้านในพ้ืนที่ เป ้าหมาย	 

เพื่อก�าหนดวันที่จะเข้าพื้นที่วัดขอบเขตพื้นที ่

ทีผู่เ้ข้าร่วมโครงการยนิดทีีจ่ะปลกูพชืตามโครงการ

	 		 	 หลังจากการวัดขอบเขตพื้นที่แล้ว

ผู้ปฏิบัติงานควรสอบถาม	 พันธุ์พืชที่ชาวบ้าน

ต้องการปลูก	ให้สอดคล้องกบัรปูแบบการสร้าง

รายได้ที่ก�าหนดขึ้น	(ตามข้อ	2)	เป็นรายบุคคล

แล้วกรอกข้อมูลลงตามแบบ	สป.สร.1

 12.  สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืช

แยกเป็นรายหมู ่บ้าน ระบุจ�านวนไม้ป่า 

และไม้เศรษฐกิจ

		 	 	 ผู ้ปฏิบัติงานสรุปรายชื่อพันธุ ์ไม้

และจ�านวนความต้องการพันธุ์พืชของหมู่บ้าน

เป้าหมาย	 ลงตามแบบสรุปพื้นที่	 และจ�านวน

พนัธุไ์ม้ของผูเ้ข้าร่วมโครงการตามแบบ	สป.สร.2

  13. ประชมุคณะท�างานระดบัอ�าเภอ 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และ

อื่นๆ และสรุปตาม แบบ สป.สร.2

		 	 	 ผู้ปฏิบตังิานสรุปรวบรวมชนิดและ

จ�านวนพันธุ ์ไม ้ที่บุคคลเป้าหมายต้องการ	 

น�าเข้าท่ีประชุมคณะท�างานโครงการสร้างป่า

สร ้างรายได ้ 	 ระดับอ�าเภอ	 เพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมและแหล่งที่มา

		 	 	 หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงาน	 รวบรวม

ข้อมูลตามแบบสรุปพื้นที่และจ�านวนพันธุ์ไม	้

(สป.สร.2)	ส่งส�านักงานโครงการส�านักโครงการ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 

กรมป่าไม้	 กรมวิชาการเกษตร	 กรมส่งเสริม

การเกษตร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

เพื่อประสานงานรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้
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 14. จัดหาพันธุ์ไม้

	 	 	 หน ่วยงานที่ ให ้การสนับสนุน

พิจารณาพันธุไม้ตามแบบ	สป.สร.2	แล้วแจ้ง

จ�านวนพันธุ ์ไม้	 ที่สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงาน 

ในพื้นที่ทราบ

 15.  จัดท�าแผนการปลูกพืช

	 	 	 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งแกนน�าชาวบ้าน

ประสานงานทราบ	 เพ่ือประชุมชี้แจงการจัดท�า

แผนการปลูกพชื	ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้	

เรื่องการปลูกและการดูแลรักษา

  16.  การปลูก

    ผูป้ฏบิตังิานแจ้งแกนน�าผูป้ระสานงาน

ชาวบ้านทราบ	 เพื่อนัดแนะวันปลูกเพื่อจะ 

ได้ปลูกพืชพร้อมกัน	 เป็นการประชาสัมพันธ์

โครงการ

 17. ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม

		 	 	 ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการมีการ

ด�าเนินกิจกรรมร่วมกันได้ระยะหนึ่ง	 ทั้งการฝึก

อบรม	ทัศนศึกษา	การปลูกพืชตลอดจนจัดตั้ง

แกนน�าชาวบ้าน	ผูป้ระสานงาน	ท�าให้เกดิความ

สัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการกบัเจ้าหน้าท่ี	

และชาวบ้านด้วย	 มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	 

ผู้ปฏิบัติงานควรแนะน�าให้ชาวบ้านร่วมกันท�า

กิจกรรมอื่นๆ	 เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านผู้เข้าร่วม

โครงการ มีความสามั คคี 	 ผู กพั นยิ่ ง ขึ้ น	 

โดยส่งเสริมให้รวมเป็นกลุ่ม	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ด�าเนินงานตอบสนองความต้องการและแก้ไข

ปัญหาของสมาชิก	 น�าไปสู ่การสร้างชุมชน 

ที่เข้มแข็ง	กิจกรรมดังกล่าวควรเริ่มจากง่ายไป

หายาก	 ได้แก่	 การออมทรัพย์	 การร่วมกันซื้อ	 

การร่วมกันขาย	 การแปรรูป	 ถนอมอาหาร	 

ศิลปะประดิษฐ์	หตัถกรรม	ร้านค้า	การร่วมกนัผลติ 

แล้วพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน

	 	 	 ในการด�าเนินงานนั้น	ผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องหมั่นพบปะ	 ชี้แจง	 ท�าความเข้าใจแก่ 

ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นขัน้เป็นตอน	 ได้แก่	 

1)	คดัเลอืกคณะกรรมการ	2)	ส่งเสรมิการออมทรพัย์

และลงหุน้	 3)	 วางระเบยีบกลุม่	4)	 จัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเป็นประจ�า	 

5)	ติดตามเสนอแนะ	แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

 18. ส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 

เลี้ยงปลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

		 	 	 ผู ้ปฏิบัติงาน	 นอกจากจะต้อง 

ส่งเสริมให้ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ	รวมกลุ่ม

กิจกรรมแล้ว	ยังต้องส่งเสริมให้สมาชิก	ใช้พื้นที่

ข ้างบ้านหรือพื้นท่ีท�ากินบางส่วน	 ปลูกพืช	 

เ ลี้ ย งสั ตว ์ 	 เ ลี้ ย งปลา 	 แบบผสมผสาน	 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อเป็นการ 

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
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 19. ส่งเสริมอาชีพภายในกลุ่ม

	 	 	 การส่งเสรมิชาวบ้านให้รวมกนัเป็น

กิ จก ร รม 	 มี วั ตถุ ป ระสงค ์ ป ระการหนึ่ ง 

เพือ่เพิม่รายได้	และ	ลดรายจ่ายให้สมาชกิ	ดงันัน้ 

ผูป้ฏบิตังิานควรปรกึษาหารอืกบัสมาชิกในการ

ท�ากิจกรรม	 ตอบสนองวัตถุประสงค์ข้างต้น	

กิจกรรมดังกล่าว	 เช่น	 การรวมซื้อ	 รวมขาย	 

การแปรรูป	 การถนอมอาหาร	 จัดท�าศิลปะ

ประดษิฐ์	หตัถกรรม	รวมกนัผลติ	ร้านค้า	เป็นต้น

 20.  การจดทะเบยีนกลุม่กบัทางราชการ

	 	 	 การด�าเนินงานกลุ ่มกิจกรรมได้

มาระยะหนึง่	ผูป้ฏบิตังิานควรแนะน�าให้กลุม่ได้

จดทะเบียนกับ	ทางราชการ	เช่น	วสิาหกจิชมุชน	

เป็นต้น	เพือ่ให้หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องทราบ

และเข้าให้การสนบัสนนุตามความเหมาะสม	ต่อไป

 21. การติดตามให้ค�าแนะน�าและ

แก้ไขปัญหา

	 	 	 ผู้ปฏิบัติงานควรหมั่นเยี่ยมพูดคุย

กับชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด	 

รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา	 ให้ค�าแนะน�าร่วมแก้ไข

ปัญหาตลอดเวลา

	 	 	 อนึง่	ผูป้ฏบัิตงิานร่วมกบัประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ	จะต้องประชุมปรึกษาหารือ	

เพ่ือชีแ้จงแนวทางและขัน้ตอนการปฏบิตังิานแล้ว 

ร ่ วม กันจัดท� าแผนปฏิบั ติ ง านตามแบบ 

รายงาน	แผน	 -	 ผล	 (สป.สร.3)	 ส่งให้ส�านักงาน

โครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช

กมุารี	กรมป่าไม้	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทราบ

	 	 	 กระบวนการ ท้ั งหมดข ้ างต ้น	 

เป็นคู่มือในการท�างานตามโครงการสร้างป่า

สร้างรายได้	 ที่ส่วนราชการและผู ้เกี่ยวข้อง

สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการสนับสนุนหรือ 

ขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่ก�าหนดไว้

		 	 ปัจจุบันโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	

ได้ขยายผลการด�าเนินการไปในพื้นที่อื่นๆ	ด้วย	

รวมมีการด�าเนินการอยู่ใน	5	จังหวัด	12	อ�าเภอ	

ดังนี้

	 1.	 จังหวัดน่าน	 จ�านวน	 2	 อ�าเภอ	คือ	

อ�าเภอบ่อเกลือ	และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

	 2.	 จังหวัดเลย	 จ�านวน	 1	 อ�าเภอ	 คือ	

อ�าเภอนาแห้ว

	 3.	 จงัหวดัเชยีงใหม่	จ�านวน	 	3	อ�าเภอ	 

คอื	อ�าเภอกลัยาณวิฒันา	อ�าเภอแม่แจ่ม	และ

อ�าเภออมก๋อย

	 4.	 จังหวัดตาก	 จ�านวน	 4	 อ�าเภอ	 คือ	

อ�าเภออุ ้มผาง	 อ�าเภอท่าสองยาง	 อ�าเภอ

แม่ระมาดและอ�าเภอพบพระ

	 5.	 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	จ�านวน			2		อ�าเภอ	

คือ	อ�าเภอแม่สะเรียงและอ�าเภอสบเมย
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	 ในจ�านวน	 12	 อ�าเภอดังกล่าว	 อ�าเภอนาแห้ว	 จังหวัดเลย	 นับเป็นอ�าเภอต้นแบบ 

ในการด�าเนนิการสนองพระราชด�าริ	 สร้างป่า	 สร้างรายได้	 โดยเฉพาะที่บ้านนาบ่อ	ต�าบลแสงภา	 

อ�าเภอนาแห้ว	 จังหวัดเลย	 มีการด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	 และเป็นแหล่งที่ศึกษาเรียนรู ้

ส�าหรับพื้นที่อื่นๆ	นั้น	คือ	ที่	“ไร่ลองเลย”	

“ไร่ลองเลย” สนองพระราชด�ารต้ินแบบ
สร้างป่า สร้างรายได้”

 วันศุกร ์ที่  15  สิ งหาคม 2557  
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงงานในพื้นที่โครงการ
สร้างป่า	สร้างรายได้	ณ	ไร่ลองเลย	ต�าบลแสงภา	
อ�าเภอนาแห้ว	 จังหวัดเลย	 ทรงติดตามผล 
การด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ 
ด้านการอนุรักษ์พื้นป่า	 และการส่งเสริมอาชีพ	 
ให้ราษฎรท�ากินได้อย่างยั่งยืน
  “ไร่ลองเลย” ด�าเนนิงานโดยคณุสรุรีตัน์	
สิงห์รักษ์	หรือ	คุณอิ๋ม	ซึ่งเป็นเจ้าของไร่และเข้า
ร่วมโครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	เป็นนักเรียน
ทุนพระราชทานในพระราชานุ เคราะห  ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี 
มโีอกาสได้ศกึษาจนจบระดบัปรญิญาตร	ี ช่วงแรก
ท�างานอยู ่ที่กรุงเทพฯ	 แต ่ด ้วยความเป ็น 
ลูก เกษตรกร 	 ท� า ให ้มี ใจรั กที่ จะท� างาน 
ด้านการเกษตร	จงึได้ใช้พืน้ทีร่ะเบยีงหลงัห้องพกั
เป็นพืน้ทีเ่พาะกล้าเมล็ดพนัธ์ุ	และเม่ือกล้าเม็ดพนัธ์ุโต
พอที่ จ ะลงดิ น ได ้ 	 ก็ ส ่ ง กล ้ า เมล็ ดพั นธุ ์ 
ทางไปรษณีย์กลับที่บ้าน	 เพ่ือให้พ่อและแม ่
น�ามาปลูกลงดินที่ไร่ของตนเอง	
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	 โดยความตัง้ใจว่าจะเปลีย่นแปลงภเูขา

หวัโล้นในพืน้ทีไ่ร่ให้กลบัมามีพ้ืนทีส่เีขียวอีกครัง้	

 “ตอนนัน้กท็ดลองซือ้พนัธุไ์ม้ทีค่ดิว่า

ปลูกในพืน้ทีข่องเราได้มาเพาะ แล้วส่งกลบั

ไปให้พ่อดูแลต่อ ซึ่งก็ติดตามผลอยู่ตลอด

คอยถามพ่อว่าโตขึ้นไหม ปลูกกับพ้ืนที่ได้

ไหม ก็ท�าเช่นนี้ตลอด หลังเลิกงานมาก็มา

อยู่กับต้นไม้ ก็ช่วยให้จิตใจมีสุขภาพที่ดี 

ขณะเดยีวกนัได้มกีารเขยีนรายงานถงึผูใ้หญ่ 

ในกรมวัง เรื่องการใช้ชีวิต เนื่องจากเป็น

นักเรียนทุนของพระองค์ท่าน จึงได้เขียน

เรื่องของการพัฒนา ต้นกล้าถึงท่านผู้ใหญ่

ด้วย จนวันหนึ่งผู้ใหญ่ในกรมวัง ก็ถามว่า

พร้อมที่จะกลับไปอยู่บ้านหรือยัง พร้อม

กลบัไปพฒันาหมูบ้่านไหม นัน่เลยเป็นจดุที่

ได้กลบัมาอยูท่ี่บ้านเป็นเกษตรกรแบบเตม็ตวั”

	 ทีไ่ร่ลองเลยเป็นไร่แบบผสมผสาน	มทีัง้การ

ปลกูพชืเศรษฐกจิและไม้ป่า	อาท	ิเช่น	สตรอว์เบอร์รี่	

หว้า	 สักทอง	 ราชพฤกษ์	 กาแฟ	 อินทผาลัม	 

มะคาเดเมีย	และพืชอื่นๆ	อีกมากมาย	

	 “ตอนนี้อายุ	28	ปีแล้ว	ได้มีโอกาสกลับ

มาอยู ่บ้าน	 ได้มาตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน	 

ได้มาดูแลคนในพื้นท่ีได้มีโอกาสอยู่พร้อมหน้า

พร้อมตากับครอบครัวกินข้าวด้วยกัน	 ดูแลคน 

ในหมู ่บ้านด้านสุขภาพและการด�าเนินชีวิต	 

ซึง่ตัง้ใจจะน�าเอาความรูแ้ละส่ิงทีค้่นคว้ามาตลอด

ชีวิต	มาพัฒนาและดูแลทุกคนในนาแห้ว	อย่าง

การสร้างป่า	สร้างรายได้	ท�าง่ายๆ	เพยีงแค่ปลกู

ต้นไม้	3	ต้น	กส็ามารถสร้างรายได้แล้ว	ซึง่ต้นไม้	

3	ต้น	ที่พูดถึง	คือ	1.ต้นกินได้	2.ต้นใช้ประโยชน์	

และ	3.ต้นสวยงาม	ทัง้นี	้อยากให้คนรกัป่ามากขึน้	

เพราะป่าจะกลบัมาช่วยเรา	รายได้เรามาจากป่า	

คนสามารถอยู ่ร ่วมกับป่าได้	 ถ้าท�าได้เช่นน้ี	 

คนก็จะไม่บุกรุกป่า	 ระบบนิเวศของบ้านเรา 

ก็จะดีขึ้น”	

  ยอมรับว่าเมื่อมีป่าที่สมบูรณ์ทุก

อย่างก็จะมาเอง ไม่ว ่าจะอาหารที่เป็น

ผลิตผลจากป่า การปลูกพืชระยะสั้น ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น มีความหลากหลายของพืชพรรณ 

ท�าให้ชาวบ้านมีความรู้ในเรื่องพืชมากขึ้น 

และทีส่�าคญัท�าให้ชวีติของชาวบ้านดขีึน้ด้วย
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  นี่คือพระราชด�าริของพระองค์ท่าน 

ซึ่งปรากฏว่าที่อ�าเภอนาแห้วเองโชคดีที่เราได้

เกษตรกรเพิ่ม	 น้องอิ๋มกับครอบครัวของเขาได้

เปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและค่อยๆ	 น�า

โครงการของพระองค์มาปลูก	 มีไม้ผลหลาก

หลายขั้น	ท�าให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นและก็ท�าให้

พี่น้องประชาชนเริ่มมองเห็นประโยชน์แล้วก็

กลับมาเปล่ียนพฤติกรรมในการปลูกพืช

เชิงเดี่ยว	 ท�าให้มีสีเขียวเพิ่มขึ้นเองก็ตรงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องการให้จังหวัดเลยเป็น

จังหวัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 หรือจังหวัด 

สีเขียว	 เพราะฉะนัน้โครงการนีจ้งึขยายผลไปสูท่ี่

อ�าเภอด่านซ้ายและอ�าเภอเมืองเลยอีก	 ซึ่ง

ปัจจุบันพื้นที่ในอ�าเภอนาแห้วที่เริ่มโครงการนี้

และก็ภายในระยะเวลา	 2	ปี	 มีพื้นที่ประมาณ	

4,000	 ไร่	 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	 1,200	

กว่าราย	ส่วนอ�าเภอด่านซ้ายมเีกษตรกรเข้าร่วม

โครงการถึง	400	กว่ารายแล้ว

 ด ้ านนายวิ โรจน ์  จิ วะรั งสรรค ์  

ผูว่้าราชการจังหวดัเลย	กล่าวชืน่ชมคณุสรุรีตัน์	

สิงห์รักษ์	เกษตรกรแกนน�าคนส�าคัญในการเข้า

ร่วมโครงการสร้างป่า	 สร้างรายได้ตามแนว 

พระราชด�าร	ิ ว่าอ�าเภอนาแห้วโชคดทีีไ่ด้เกษตรกร

แกนน�าอย่างคณุสรุรีตัน์		สงิห์รกัษ์	และครอบครวั 

ได้เปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืช

ผสมผสานตามโครงการพระราชด�าริ	 ท�าให้ม ี

ไม้ผลหลากหลายข้ึนมีอาชพีและรายได้ทีเ่พ่ิมข้ึน

  “ประชาชนเริ่มมองเห็นประโยชน์

แล้วก็กลับมาเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูก

พืชเชิงเดี่ยว ก็ท�าให้มีสีเขียวเพิ่มขึ้นนั่นเอง

ก็ตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องการให้

จั ง ห วั ด เ ล ย เ ป ็ น จั ง ห วั ด ที่ เ ป ็ น มิ ต ร 

ต่อสิ่งแวดล้อม หรือจังหวัดสีเขียว นั่นเอง”

		 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเลย	 ย�้าด้วยว่า	

ปัจจุบันพื้นที่ในอ�าเภอนาแห้ว	 ที่ริเริ่มโครงการ

ดังกล่าวมีพื้นท่ีป่าเพิ่มประมาณ	 4,000	 ไร่	 

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	 1,200	 กว่าราย	

ขณะน้ีโครงการดังกล่าวก�าลังขยายผลไปสู่

อ�าเภอด่านซ้ายและอ�าเภอเมืองเลยต่อไป	 

ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดจะท�าให้พี่น้อง

ประชาชนอยูช่่วยกนัดแูลพืน้ทีป่่า	สร้างป่าชมุชน

ขึน้มาจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้นีเ่อง

  เลยปลื้ม สกัดนายทุนรุกป่า

  วนัที	่24	กรกฎาคม	2558	นายวโิรจน์	

จิวะรังสรรค์	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดเลย	 ได้น�า	 

นายสมชัย	 อมรวัฒนสวัสดิ์	 ผู ้ตรวจราชการ 

กรมการปกครอง	เขต	14	นายรงัสรรค์	อ�านาจบดุดี	
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	 โครงการสร ้างป่าสร ้างรายได้ตาม 

พระราชด�าริ	 เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	 

น�าโครงการมายังอ�าเภอนาแห้ว	 จังหวัดเลย	 

หลังพบการบุกรุกป่าจากการปลุกพืชเชิงเดี่ยว	

ท�าให้เกดิปัญหาน�า้ท่วม	จงึเป็นทีม่าของโครงการ

ดังกล่าว	ท�าให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีรายได้

และไม่มีการบุกรุกป่า	ด้วยการน�าการปลูกพืช

แบบผสมผสานมาแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 

ซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของเองได้	 โดยมีเกษตรกร

ในพื้นที่ที่เริ่มน�าแนวคิดนี้ไปให้ความรู ้ให้กับ

ประชาชนปรับพฤติกรรมการปลูกพืช	

	 นอกจากนี้	 โครงการนี้ยังช่วยป้องกัน 

ไม่ให้นายทุนเข้ามาบุกรุกป่า	 จนถึงตัดปัญหา

การใช้สารเคมีในการปลูกพืช	 ขณะเดียวกัน

สะท้อนการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	 โดยดูได้จากท่ี

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รบัรูก้ารท�าโครงการดงักล่าว

ดกีว่าการปลกูยางพารา	ข้าวโพด	ทีร่าคาผนัผวน

ตามเศรษฐกิจโลก	 แม ้จะไม ่ได ้ เงินมาก 

แต่ก็มีกินมีใช้ตลอด	

	 ส่วนการวางแผนการตลาดในการขาย

ผลผลติทางการเกษตร	นายวโิรจน์	จวิะรงัสรรค์	

กล่าวว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี	 ทรงส่งเสริมให้มีการปลูกพืช

เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าและมีความเหมาะสม 

กบัสภาพพืน้ที	่เช่น	แมคคาดเิมยี	และอะโวคาโด	

ที่จ�าหน่ายได้ในราคาสูง	 ซึ่งหลังจากนี้จะ

พยายามท�าความเข้าใจในการด�าเนินแนวคดิน้ี	

นายอ�าเภอนาแห้ว	จงัหวดัเลย	และคณะสือ่มวลชน

ลงพื้นที่	 “ไร่ลองเลย”ตามโครงการสื่อมวลชน

สญัจรของ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	

โดยได้เยี่ยมชมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ตามพระราชด�าริ	 เยี่ยมชมธนาคารพันธุ์พืชที่

สนับสนุนงบประมาณโดยกรมการปกครอง	 

และได้ร่วมปลูกป่าตามโครงการ	 60	 พรรษา	 

60	 กลุ ่ม 	 6,000	 กล ้า	 เฉลิมพระเกียรต	ิ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 

ที่ป ่าสวนแถบ	 บ ้านนาบ่อ	 ต�าบลแสงภา	 

อ�าเภอนาแห้ว	 จังหวัดเลย	 และผู้ว่าราชการ

จังหวัดเลยได้ให้สัมภาษณ์ว่า
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ให้ประชาชนได้ทราบถึงผลดีผลเสียจากการ

เพาะปลูกแบบใหม่กับแบบเก่า	 โดยปัจจุบัน 

จะเห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน	

	 ผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด เลยกล ่าวถึ ง 

การจัดสรรพื้นที่ดินท�ากินกับเขตป่าสงวน 

ว่าทางจังหวดั	จะรกัษาพืน้ทีป่่าสงวนไม่ให้ถกูบกุรกุ

เพิม่เตมิ	ตามค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ

(คสช.)	 ท่ีให้ด�าเนินการกับนายทุนท่ีบุกรุกป่า	 

ซึ่งหากแก้ปัญหานี้ได้	ก็จะท�าให้เลือดหยุดไหล	

ปัญหาต่างๆ	จะคลี่คลาย	อีกทั้งต้องพิสูจน์สิทธิ์

ของประชาชน	ซึ่งโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	

ตอบโจทย์การแก้ปัญหาบุกรุกป่าจากนายทุน	

ไม่มกีารท�าลายป่าเพิม่	แต่มกีารปลกูป่าเพิม่ขึน้
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 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอ�าเภอ	 เป็น

บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการประสานงาน

และบูรณาการความร่วมมอืของหน่วยงานต่างๆ	

ในระดับพื้นที่	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาค

ประชาชน	ในการขบัเคลื่อนงานและติดตามผล

การด�าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด�าริ

ต่างๆ	รวมทัง้บรูณาการด้านงบประมาณ	ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด	เพือ่ทีจ่ะให้ความช่วยเหลอื	ดแูล

ประชาชนที่ได ้รับความเดือดร้อนให้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุด	 โดยการน้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 หลักการทรงงานของ 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ภมูพิลอดลุยเดช	มาเป็นหลกั

ในการท�างาน	ซึง่ในการด�าเนนิงานในระดบัพืน้ที่

อ�าเภอนัน้	นายอ�าเภอจะได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็น

ประธานคณะท�างานหรือหัวหน้าคณะท�างาน	 

ซึง่จะต้องเป็นบคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และ

สามารถ	น�าแนวทางดงักล่าวข้างต้นมาชีแ้จงในการ

ประชุมในระดับอ�าเภอ	 เพื่อท่ีจะให้หัวหน้า 

ส่วนราชการ	หวัหน้าหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ	ผูบ้รหิาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	 

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 ตลอดจนภาคเอกชน	

ประชาชน	 ในลักษณะประชารัฐ	 ให้น�าไป

ประชาสมัพนัธ์ขยายผลต่อในระดับต�าบล	หมูบ้่าน 

/ชุมชน	 ซึ่งในพื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน	

โดยมนีายวรายทุธ	ค่อมบญุ	นายอ�าเภอบ่อเกลอื

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการน้อมน�า 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชนีินาถ	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	มาปฏิบัติงานและพัฒนา

ในพื้นที่	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน	

เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดี	 กินดี	 มีกิจกรรมที่ได้

ด�าเนินการในรอบปีงบประมาณ	2558	เช่น	

อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
กับการขับเคลื่อนโครงการพระราชด�าริ

นายวรายุทธ ค่อมบุญ 
นายอ�าเภอบ่อเกลือ
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 1. โครงการขยายผลโครงการ 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ

ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

		 	 1.1	 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม

ฝาย	บ้านน�้าหมาว	หมู่ที่	 9	 ต�าบลบ่อเกลือใต้	 

โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อเก็บกักน�้า	ชะลอน�้า	ให้

เพียงพอกับการอุโภคบริโภค	 เพื่อการเกษตร	

ประโยชน์ให้แก่ประชาชน	จ�านวน	9	ครัวเรือน	

ได้รับงบประมาณ	549,894	บาท	

		 	 1.2	 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม

ฝายบ้านนาขาม	หมูท่ี	่ 3	ต�าบลบ่อเกลอืใต้	 โดย

วัตถุประสงค์เพือ่เกบ็กกัน�า้	ชะลอน�า้	 ให้เพียงพอ

กับการอุโภคบริโภค	 เพื่อการเกษตร	ประโยชน	์

ให้แก่ประชาชน	 จ�านวน	 5	 ครัวเรือน	 ได้รับ 

งบประมาณ		6,917	บาท	

		 	 1.3	 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม

ฝาย	 บ้านเวร	 หมู ่ที่	 1	 ต�าบลบ่อเกลือเหนือ	 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเก็บกักน�้า	 ชะลอน�้า	 

ให้เพียงพอกับการอุโภคบริโภค	เพื่อการเกษตร	

ประโยชน์	ให้แก่ประชาชน	จ�านวน	35	ครวัเรอืน	

ได้รับงบประมาณ	863,855	บาท

		 	 1.4	 จัดซื้อวัสดุปรับซ่อมแซมฝาย

บ้านนากึ๋น	หมู่ที่	5	ต�าบลบ่อเกลือเหนือ	 โดยมี

วตัถปุระสงค์	เพือ่เกบ็กกัน�า้	ชะลอน�า้ให้เพยีงพอ

กั บ ก า ร อุ โ ภคบ ริ โ ภค 	 เ พื่ อ ก า ร เ กษต ร	 

ประโยชน์ให้แก่ประชาชน	จ�านวน	21	ครัวเรือน	

ได้รับงบประมาณ	245,710	บาท	

		 	 1.5	 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงระบบท่อ 

ส่งน�า้เข้าพ้ืนทีเ่พ่ือการเกษตร	บ้านผาคับ	หมู่ที	่2 

ต�าบลบ่อเกลือใต้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ 

กกัน�า้	ชะลอน�า้	ให้เพยีงพอกบัการอโุภคบริโภค

เพื่อการเกษตร	 ซึ่งประชาชน	 ปลูกพืช	 ข้าว,	

ข้าวโพดหวาน,	 กระเทียม,	 พริก,	 ข้าวสาลี,	 

ผักกาดประโยชน์ให ้แก ่ประชาชน	 จ�านวน	 

7	ครวัเรอืน	ได้รบังบประมาณ	153,571	บาท	

	 	 1.6		 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงระบบท่อ 

ส่งน�้าเข้าพื้นท่ีเพื่อการเกษตรบ้านบ่อหยวกใต้	

หมู่ที่	9	ต�าบลบ่อเกลือเหนือ	โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่เกบ็กกัน�า้	ชะลอน�า้	ให้เพยีงพอกบัการอโุภค

บริโภค	 เพื่อการเกษตร	 ซึ่งประชาชน	ปลูกพืช	

ข้าว,	 กระเทียม,	 ผักสวนครัวประโยชน์ให้แก่

ประชาชน	จ�านวน	12	ครวัเรอืน	ได้รบังบประมาณ 

134,290	บาท	
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 2. โครงการพัฒนาพื้นที่ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้แผนภูฟ้า

พฒันาตามพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย

อ�าเภอบ่อเกลือ ท�าการขยายผลลงสู่ต�าบล 

หมู่บ้าน โดยหวังว่าผู้น�า/ แกนน�าหมู่บ้าน/

ชุมชน เล็งเห็นความส�าคัญของการน้อมน�า

พระราชด�าร ิมาปฏิบัตแิละร่วมกนัขบัเคลือ่น

เพื่อให้ประชาชน มีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น 

ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

  2.1	 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ภาคเกษตรที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ

ในพืน้ทีบ้่านยอดดอย	หมูท่ี	่10	ต�าบลบ่อเกลอืใต้

	 	 2.2	 แก้ไขปัญหาทุภพโภชนาการ 

ในเดก็อาย	ุ0-7	เดือน	และเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน

ประถมศึกษา	พื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	

ประจ�าปีงบประมาณ	2558	ดังนี้

	 		 	 	 1.	 แต่งตัง้คณะท�างานด�าเนนิงาน

ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

ในเด็กอายุ 	 0-7	 เดือน	 และเด็กนักเรียน 

ในโรงเรียนประถมศกึษา	อ�าเภอบ่อเกลอื 

จงัหวดัน่าน	และประชมุคณะท�างาน

วางแผนการด�าเนินงาน

			 2.	 จั ด อ บ ร ม ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ 

ในการเล้ียงดูเด็กเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ,	 อาหาร,	 การปรับสภาพ

ความเป็นอยู่ให้กับผู้ปกครองเด็ก

และอาสาสมัครดูแลเด็กขาดสาร 

อาหาร	(อสข.)

	 		 	 	 3.	 ผู ้ปกครอง	 และ	 อสม. 

ชัง่น�า้หนกัเพือ่ตดิตามประเมนิภาวะโภชนาการ

ทุกเดือน	 พร้อมกับพบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรูร่้วมกนั	โดย	อสข.	โดยใช้แบบตดิตามภาวะ

โภชนาการ	และบนัทึกภาวะสุขภาพเดก็

	 	 	 	 	4.	ให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุคน	

ประเมนิผลงานร่วมกนัโดยน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัจาก	

อสข.	 มาวิเคราะห์และเข้าร่วมเวทีประเมินผล

เพือ่รบัทราบสรปุผลการด�าเนินงานและปรบัปรงุ

แก้ไข	



80  < วารสารดำารงราชานุภาพ

   	 	 5.		เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กที่มี

ปัญหาภาวะทุพโภชนาการทุกรายพร้อมท้ัง

รักษา	กรณีที่มีปัญหามากส่งต่อพบทันตแพทย์

		 	 	 	 6.	 เด็กนักเรียนที่ป่วยเป็นโรค

หนอนพยาธิ	ให้สุขศึกษา,	ปรับสภาพแวดล้อม,	

ให้ยารับประทาน

		 	 	 	 7.	 ส่งเสริมให้เด็กรับประทาน

อาหารที่ใช้เกลือผสมไอโอดีนและอาหารที่มี 

สารไอโอดีน

	 		 	 	 8.	 แปรรปูวตัถดุบิทีม่ใีนท้องถิน่

เป็นอาหารส�าหรับเด็กรับประทานได้

		 	 	 	 9.	 สร ้างครอบครัวต ้นแบบ

สุขภาพดี	 ชีวีมีสุข	 ผลิตอาหารให้เพียงพอต่อ

ความต้องการ	โดยประสานกบัส�านกังานเกษตร

อ�าเภอบ่อเกลือ

		 	 	 	 10.		สมทบจัดซื้ออาหารเสริม

ส�าหรับเด็กที่ขาดสารอาหารอ�าเภอบ่อเกลือ

		 	 	 	 11.		สรุปข้อมูลการด�าเนินงาน

และคืนข้อมูลให้กับชุมชนแต่ละต�าบล

		 	 2.3	 ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุ	 ครุภัณฑ์

โรงเรียนสว้า	สาขาบ้านป่าก�๋ามีจ�านวนนักเรียน	

76	คน	นักเรียน	 เป็นชนเผ่าลั๊วะ	การเรียนการ

สอนชั้นอนุบาล	ถึงชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่	6	

		 	 2.4		ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ลู ก พื ช ผั ก

ปลอดภยัในพืน้ที	่4	ต�าบล	39	หมูบ้่าน	ประกอบ

ด ้วยต�าบลบ ่อเกลือเหนือ	 ต�าบลดงพญา	 

ต�าบลบ่อเกลือใต้	 ปลูกผักกาดขาวปลี	 คะน้า	 

ผกับุง้	พรกิ	ถัว่ลนัเตา	แตงกวา	ฯลฯ	โดยใช้ปุ๋ยคอก	

		 	 2.5		พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

เพื่อการเข้าสู ่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ	

(Smart	Trader)	ผูป้ระกอบการ	สนิค้าผลติภณัฑ์

หวาย	พฒันาโดย	1.	อบรมให้ความรูก้ารพฒันา

ผลิตภัณฑ์	 วิเคราะห์	 ปัญหาอุปสรรคในการ

ด�าเนนิงานของผู้ประกอบการ	2.	สนับสนุนวัสดุ

ตามความต ้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 

ผู้ประกอบการ	
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		 	 2.6	อนรุกัษ์วฒันธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น	“การตีพิ	ของชาวลั้วะ”	อ�าเภอบ่อเกลือ	

จงัหวดัน่าน	ประวตัคิวามเป็นมาของพธิกีารตพีิ	

เริม่ต้นเมือ่เกบ็เกีย่วข้าวจากไร่เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	

เพื่ อ เป ็ นการ เฉลิมฉลอง 	 ซึ่ งท� ามาจาก 

กระบอกไม้ไผ่	 มีไว้ส�าหรับตีตามจังหวะเพลง 

ที่คิดขึ้นเองของชาวลั้วะ

   2.7	 ขบัเคลือ่นบรหิารและประชาสมัพนัธ์

โครงการพฒันาพ้ืนที	่เช่น	การออกเสยีงตามสาย

ในหมูบ้่าน	การออกอ�าเภอเคลือ่นที	่(1	เดอืนครัง้)	

จังหวัดเคลื่อนที่	 แจ้งผ่านการประชุมก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	เป็นประจ�า	หรือการออกแผ่นป้าย

		 	 2.8	ขับเคลื่อนการพัฒนาในเกิด

กระแสไฟฟ้าแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยโทน	 

หมู่ที่	 2	 ต.ดงพญา	 เนื่องจากสาเหตุเป็นพื้นที ่

ห่างไกล	ชาวบ้านได้รบัประโยชน์	104	ครวัเรอืน	

งบประมาณ	 4,500,000	 บาท	 ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

  	 2.9	 การเยีย่มผูป่้วยในพระราชานเุคราะห์

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 ชื่อผู้ป่วย	นายนวย	 ใจปิง	 ป่วยโรค

กล้ามเนื้ออ่อนแรง	งบประมาณมาจากกองราช

เลขานกุาร	ในพระองค์สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ	

และองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อเกลือเหนือ	

ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ป่วย	 เดือนละ	 

1	ครั้ง

 

 3.โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ 

ตามพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งใน

ป ีงบประมาณ	 2558	 กรมการปกครอง	 

ได้สนับสนุนงบประมาณ	 โดยมีการจัดสร้าง 

โรงเรือนเพาะช�ากล้าไม้จ�านวน	 23	 ศูนย์	 

การด�าเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ใน

พืน้ทีอ่�าเภอ	บ่อเกลอื	และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ	

จั ง ห วั ดน ่ า น 	 จ ะ ได ้ รั บค� า แนะน� า จ าก	 

ว่าท่ีร้อยตรี	 กิตติ	 ขันธมิตร	 (กรมวังผู ้ใหญ่)	 

อย่างใกล ้ชิด	 ซึ่ง 	 นายวรายุทธ	 ค ่อมบุญ	 

นายอ�าเภอบ่อเกลอื	และนายอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการน้อมน�า 

พระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีมาปฏบิตังิานและพฒันาในพืน้ที่

		 โครงการส่วนใหญ่ที่ด�าเนินการในพื้นที่

เป ็นโครงการตามแนวพระราชด�าริ 	 และ 

การด�าเนินการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหา 

ให้กบัราษฎรในพืน้ทีใ่ห้มคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้	 

ทั้ งนี้ 	 จากประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 

ที่ได้ด�าเนินการโครงการต่างๆ	ในพื้นที่
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 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เล็งเห็น 

ความส�าคัญโครงการตามแนวพระราชด�าริและได้ขยายผล	การด�าเนินการ	 

จึ ง ได ้ พิ จ า รณาสนับสนุ น งบประมาณยุทธศาสตร ์ จั งหวั ดน ่ าน 

เพื่อต่อยอดโครงการต่างๆ	เพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

 พระต�าหนักภูฟ้า พระต�าหนักหลังนี ้

เป็นทีป่ระทบัของ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 

สยามบรมราชกมุาร ี 

	 เ มื่ อ ค รั้ ง เ ส ด็ จ ม า เ ยี่ ย ม ร า ษ ฎ ร	 

ณ	บ่อเกลอืสนิเธาว์	โดยเป็นพระต�าหนกัแบบทาง

เหนือและภายใน	พระต�าหนักยังมีศูนย์ศึกษา

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูฟ้า	หรือ	“ศูนย์ภูฟ้า

พัฒนา”	 อยู ่ด้วยซึ่งตั้งข้ึนเมื่อปี	 2542	 เพื่อ 

เป ็นสถานที่ ในการถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ	 ให้แก ่

เดก็เยาวชน	เกษตร	และประชาชนทัว่ไปทีม่าเทีย่ว

และเยีย่มชมศนูย์ภฟู้าพัฒนา	ภายในศนูย์ภฟู้าฯ	

มีสิ่งที่ให้เที่ยวชมและศึกษาหาความรู้มากมาย	

อาทิ	 มีห้องนิทรรศการหมุนเวียน	 ห้องสมุด	 

มีอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	

อาคารแปรรูปชาอูหลงและมีให้ทดลองชิมด้วย	

มี การปลู กพื ช ไ ร ่ ดิ นแบบไฮโดร โปนิ กส 	์ 

มีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้เดินเที่ยว	 

มีสวนธรรมภูฟ้า	ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า	มีร้านค้า

สวัสดิการ	 ที่น�าสินค้าของทางการโครงที่เป็น

ฝีมือชาวบ้านน�ามาจัดจ�าหน่ายให้เลือกซื้อกัน

มากมาย	 และมีพระต�าหนักภูฟ้าท่ีสวยงาม 

ซึง่เป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	

สยามบรมราชกุมารีขณะเสด็จมาทรงงาน 

ที่ศูนย์ภูฟ้าฯ
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 จากกระแสพระราชด�าริของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

ทรงพระราชทานให้แก่นายกฤษฎา	 บุญราช	

เนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

เป็นการส่วนพระองค์เพื่อขอรับพระราชทาน 

พระราโชวาทและพระราชด�าริส�าหรับน�าไปใช้

ในการปฏิบัติราชการในโอกาสที่จะเข้ารับ

ต�าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เมื่อวันที่	 30	

กนัยายน	2558	เวลา	14.30	น.	ณ	อาคารชยัพัฒนา	

สวนจิตรลดา	 โดยตอนหนึ่งพระองค์ฯ	 ทรงม ี

พระราชกระแสรับสั่งกับนายกฤษฎา	บุญราช	

เกี่ยวกับการแพร ่ขยายตัวของผักตบชวา 

ในแหล่งน�้าต่างๆ	ในจังหวัดนครนายก

	 นายกฤษฎา	 บุญราช	 ปลัดกระทรวง

มหาดไทย	จึงได้รับสนองพระราชด�าริดังกล่าว	

โดยมอบหมายให้	จงัหวดันครนายก	ด�าเนนิการ

แก ้ ไขป ัญหาผั กตบชวาในพื้ น ท่ี จั งหวั ด

นครนายกให้มีประสิทธิภาพ	และมีการบริหาร

จดัการแก้ไขปัญหาผกัตบชวาทีต่่อเนือ่ง	โดยให้

ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา

และบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า	 รวมทั้งการบริหาร

จัดการในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าเพื่อให้

เกิดความยั่งยืน

นครนายกโมเดล
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัดนครนายก

   

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ 
	 	 	 	 	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
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	 จากอดีตที่ผ่านมา	 จังหวัดนครนายก

ประสบกับปัญหาผักตบชวาในหลายพื้นที	่

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด	 มีแหล่งน�้า 

โดยเฉพาะแม่น�า้และล�าคลองหลายสาย	มแีม่น�า้

นครนายกและคลองบ้านนา	เป็นแม่น�า้	ล�าคลอง

สายหลัก	มีระบบคลองส่งน�้าชลประทานส่งน�้า

เข ้าไปยังพื้นที่ เ พ่ือการเกษตรและเพ่ือการ

อุปโภคบริ โภค	 ท�าให ้การแพร ่ขยายตัว 

ของผักตบชวาและวัชพืชเป็นไปได้ง่ายและ

รวดเร็ว	

	 จั งห วัดนครนายกได ้ด� า เนิ นงาน 

รับสนองพระราชด�าริในการที่จะแก้ไขปัญหา 

ผักตบชวา	ซึ่งแพร่ขยายตัวในพื้นที่	 โดยได้ร่วม

บรูณาการทกุภาคส่วน	ทัง้ภาครฐั	ภาคประชาชน	

ตามยุทธศาสตร์	 “ประชารัฐ”เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงาน	“โครงการคลอง

สวย	น�า้ใส	คนไทยมคีวามสขุจงัหวดันครนายก”	

โดยยึดกรอบแนวคิดในการที่จะแก้ปัญหา	ดังนี้

 

    1. ส�ารวจพื้นที่ด�าเนินการ

	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

ในพื้นที่จังหวัดนครนายกที่ผ่านมา	 จะด�าเนิน

การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ	 โดยมุ่งเน้นที่จะ

แก้ไขปัญหาในพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาผกัตบชวาเท่านัน้	

มไิด้มองถงึสภาพปัญหาของผกัตบชวาทีแ่ท้จรงิ	

ขาดการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม	 โดยเฉพาะ

ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหา	 ซึ่งจะน�าไปสู  ่

การแก้ไขปัญหาของผักตบชวาในพื้นที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 เพ่ือให้แม่น�้าคูคลอง 

ในพืน้ทีป่ราศจากผกัตบชวาอย่างยัง่ยืนประชาชน

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแหล่งน�้าในพ้ืนท่ี	

จงัหวดันครนายก	จงึได้มกีารก�าหนดกรอบแผนงาน

โดยแบ่งพื้นที่ในการด�าเนินการในการแก้ไข

ปัญหาฯ	 โดยให้ทุกอ�าเภอด�าเนินการส�ารวจ 

เส้นทางน�้าไหลผ่านในพื้นท่ีความรับผิดชอบ	

และแบ่งพื้นที่เข้าด�าเนินการ	ดังนี้

 พื้นที่ต้นน�้า	 ด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

ในพื้นที่ที่ เป็นต้นตอหรือสาเหตุของปัญหา 

ผักตบชวา	 ซึ่งจะน�าไปสู ่ป ัญหาผักตบชวา 

ในเขตพื้นที่อื่น

  พื้นที่กลางน�้า	 ด�าเนินการแบ่งมอบ 

พืน้ทีแ่ละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการด�าเนนิการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที	่ 

โดยอาศัยความร่วมมือของอ�าเภอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี	 เช่น	การวางแนว

ดักผักตบชวา	การสร้างฝายชะลอน�้า	ฯลฯ

  พื้นที่ปลายน�้า	 ด�าเนินการสร้างการ 

มส่ีวนร่วม	สร้างจติส�านึก	ความตระหนักในการ

บ�ารุงรักษาแม่น�้าคูคลอง	 และกักเก็บน�้า 

ให้สามารถใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    2. การแบ่งหน้าที่หน ่วยงาน 
      รับผิดชอบ 

	 หน่ึงในประเด็นปัญหาของการแก้ไข

ปัญหาผักตบชวา	คือ	ต่างคนต่างท�า	 ขาดการ 

บูรณาการด�าเนินการร่วมกัน	ท�าให้ไม่สามารถ

ขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพืน้ท่ีได้

อย่างเป็นรูปธรรม	 จังหวัดนครนายก	ตระหนัก

และเล็งเห็นถงึความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว	

จึงได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ	 ที่มีหน้าที่ 

ทั้งทางตรงและทางอ ้อม	 โดยแบ่งหน ้าที ่

หน่วยงานรับผิดชอบในการด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาผักตบชวาออกเป็น	3	มิติ	คือ
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  มิติ Function (จังหวัด) 

	 เป็นการด�าเนินการบูรณาการด�าเนินงาน 

ร่วมกันตามภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการหลัก	

เช่น	 ชลประทานจังหวัดนครนายก	ส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นครนายก	 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นครนายก	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครนายก	

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เขต	 3	

ปราจีนบุรี 	 ส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดนครนายก	 ในการแก้ไข

ปัญหาผักตบชวาในพ้ืนที่ 	 ที่ประสบปัญหา 

ผักตบชวา	 ซึ่งเกินขีดความสามารถของระดับ

อ�าเภอ/ท้องถิ่น	และระดับพื้นที่	โดยมอบหมาย

ให ้ท ่านรองผู ้ ว ่าราชการจังหวัด	 1	 ท ่าน	 

เป็นหัวหน้าทีมในระดับจังหวัด

 มิติ Local (ท้องที่ ท้องถิ่น)

	 เป็นการประสานความร่วมมอืของหน่วยงาน 

ในระดับท้องที่	ท้องถิ่น	ในการด�าเนินงานแก้ไข

ปัญหาผักตบชวาในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ	

โดยมท่ีานนายอ�าเภอเป็นแกนน�าในการด�าเนนิการ

และแบ ่ งหน ้ าที่ รั บผิ ดชอบแนวคูคลอง 

ตามแนวเขตการปกครองของแต่ละท้องถิ่น	 

โดยให้ทุกท้องถิ่นที่มีคูคลองได้ตั้งงบประมาณ

ในการก�าจดัผกัตบชวาร่วมกนัภายใต้การก�ากบั

ของท่านนายอ�าเภอ	 โดยให้บูรณาการการ

ปฏบิตังิานให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
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  มิติ Area (หมู่บ้าน ชุมชน)

	 	 เรามองมิติของ	Area	 ได้แก่	บ้าน	 วัด	

โรงเรียน	โดยมีก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลัก

ส�าคัญ	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการของหน่วยงาน 

ในระดบัพืน้ทีซ่ึง่ใกล้ชดิกบัสภาพปัญหาในพ้ืนที่

มากที่สุด	 โดยมีการจัดกิจกรรม	 เพื่อสร้าง 

การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกนัดแูล

รักษาความสะอาดแม่น�้าคูคลองในวันส�าคัญ

หรือทุกวันพระ	 โดยมีท ่านเจ ้าอาวาสเป็น 

แกนน�าฝ่ายสงฆ์โดยจดัให้มกีจิกรรมสร้างการม ี

ส่วนร่วมในการก�าจัดผักตบชวาแก่พระลูกวัด 

ในห้วงเวลาที่เหมาะสม	 และโรงเรียนก็จะมี 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเป็นแกนน�าในการน�าครู

นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้ริมน�้า	 โดยสร้าง

กิจกรรมทางเลือกหลังเวลา	14.00	น.	เพื่อให้ครู

และนักเรยีนได้มส่ีวนร่วมในการก�าจดัผกัตบชวา

และการน�ามาใช้ประโยชน์	

	 	 ซึ่งทั้ง	 3	 มิติ	 มีกระบวนการภายใต้ 

หลกัการบรูณาการ	4	M	ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

แก้ไขปัญหาผักตบชวาในทุกมิติ	คือ

	 	1)		คน (Man) 	 โดยการสร ้างการ 

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาจาก 

ทุกภาคส่วน	 ในทุกระดับท้องท่ี	 ท้องถิ่น	 ก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	และภาคประชาชน	(ประชารัฐ)

	 	2)	 เ งิ น  ( M o n e y ) 	 บู รณาการ 

งบประมาณในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาจาก

ทุกภาคส ่วน	 รวมถึงการตั้ งงบประมาณ 

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ 

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและมิติสัมพันธ์

	 	3)	 เครื่องมือ (Materials)	บูรณาการ

เคร่ืองมอื	เคร่ืองจกัร	จากหน่วยงานท่ีมศีกัยภาพ

ในพื้นท่ีเข้ามาร่วมสนับสนุนการด�าเนินการ

ก�าจดัผกัตบชวา	เช่น	รถแบ๊คโฮ	เรอืก�าจดัผกัตบชวา 

เรือ	ฯลฯ

	 	4)	 การบรหิารจดัการ (Management) 

มีการวางแผนและขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

โดยการบูรณาการการปฏิบัติงาน	 ความคิด 

ในเชิงระบบ	และการดึงผู้น�าชุมชน	วัด	โรงเรียน	

เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลรักษาแม่น�า้คคูลอง

ให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง	เป็นประจ�า	และยั่งยืน	
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    3. การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา

  ผักตบชวา	เป็นวัชพืชที่มีการแพร่ขยาย

พันธุ์อย่างรวดเร็ว	 ใน	 1	 เดือนผักตบชวาเพียง	 

1	 ต้น	 อาจขยายพันธุ ์ได้มากถึง	 1,000	 ต้น	 

ผักตบชวาทีเ่ก็บขึน้มาจากคคูลอง	ปกตจิะไม่ได้

น�ามาใช้ประโยชน์	 จังหวัดนครนายก	 จึงได้

วางแผนให้มีการส่งเสริมให้ความรู้กับชาวบ้าน

ในการน�าผกัตบชวามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	

ดังนี้

	 1)	 ด้านการเกษตร	 เพ่ือใช้ประโยชน์

ในการท�าปุ๋ยหมัก	 น�ามาใช้ปรับปรุงบ�ารุงดิน 

เพื่อปลูกพืชจะได้ดินที่ร ่วนซุยเหมาะกับการ

เจริญเติบโตของพืชผักต่างๆ	 อีกยังสามารถ 

น�าผักตบชวาซ่ึงมคีณุสมบตัใินการอุม้น�า้ได้ดมีาใช้

ในการเพาะเห็ด	 โดยมีจุดน�าร่องที่โรงเรียน 

บ้านชมุพล	หมูท่ี	่5	ต�าบลชมุพล	อ�าเภอองครกัษ์	

	 2) ด้านปศสุตัว์	เพือ่ใช้เป็นอาหารสตัว์	

ใบผกัตบชวาสามารถน�ามาใช้เลีย้งสกุร	เลีย้งไก่	

เนื่องจาก	 มีคุณค่าทางสารอาหาร	 อีกท้ัง 

ยังเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ในภาวะ 

ทีร่าคาวตัถดุบิอาหารสตัว์หลกัมรีาคาสงู	

	 3)	 การท�าสิ่งประดิษฐ์	 เพื่อใช้ท�าเป็น

ของใช ้ต ่างๆ	 เช ่น	 กระเป ๋าถือ	 เปลญวน	 

เครือ่งจกัสาน	น�ามาเป็นวตัถดุบิส�าหรบังานหตัถกรรม 

เช่น	รองเท้าแตะ	ตะกร้า	ฯลฯ	ซึง่สามารถท�าเป็น

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง	 โดยมี

หน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดท�าโครงการ

ให ้ความรู ้ในเ ร่ืองการน�าผักตบชวามาใช ้

ประโยชน ์ในการจักสานให ้แก ่กลุ ่มสตร	ี 

กลุ่มอาชีพ	กลุ่ม	OTOP

     4. การบริหารจัดการน�้าหลังคลอง 

            สวย Extend Results

	 จากกรอบแนวคิดและการด�าเนินงาน	

การแก้ไขปัญหาผักตบชวาในทุกมิติ	 ทั้งในมิติ	

Function	(จังหวัด)	มิติ	Local	(อ�าเภอ/ท้องถิ่น)	

และมิติ	 Area	 (หมู่บ้าน/ชุมชน)	 เม่ือแม่น�้า 

คูคลองในพื้นที่จังหวัดนครนายก	 ใสสะอาด

ปราศจากผักตบชวาแล้ว	 จังหวัดนครนายก	 

จึงได ้ด�าเนินการขับเคลื่อนและขยายผล 

การด�าเนินงาน	เข้าสู่ระบบการบรหิารจดัการน�า้	 

เพื่อป ้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัยท่ียั่งยืน	 โดยน�า	 3	 มาตรการ	 เข้ามา

ด�าเนินการ	ดังนี้
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	 	1)	บริหารเวลา (เหลื่อมเวลา) 

		 	 จากสถานการณ ์น�้ าในภาพรวม 

ทั้งประเทศจะเห็นได้ว่าในปี	 2559	 แหล่งน�้า 

ใน	 4	 เขื่อนหลัก	 ทั้งเข่ือนภูมิพล	 เข่ือนสิริกิติ์	 

เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน	 เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์	 

มีปริมาณน�้ากักเก็บค่อนข้างน้อยและคาดว่า 

จะเพยีงพอแค่น�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคและรกัษา

ระบบนิเวศน์เท่านั้น	 โดยคาดการณ์ว่าฤดูแล้ง 

ในปีนีจ้ะมาเรว็และยาวนานกว่าทุกปี	 จังหวัด

นครนายก	จึงได้มีการวางแผนขยายเวลาบริหาร

จัดการน�้าแหล่งน�้าในพื้นที่ทุกแหล่ง	 ทั้งจาก

เขือ่นและอ่างเกบ็น�า้	ให้สามารถเชือ่มโยงซึง่กนั

และกัน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน�้า 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งน�้าอุปโภคบริโภค	

น�้าเพื่อการเกษตรและไล่น�้าเค็ม	 ให้เพียงพอ 

เพือ่เตรยีมพร้อมรับสถานการณ์	ฤดแูล้งทีจ่ะมาถงึ 

โดยแผนการขยายเวลานี้เป็นการวางแผน 

เพ่ือให้ทุกพ้ืนท่ีในจงัหวดันครนายก	ได้มนี�า้เพยีงพอ

ในทุกกิจกรรมจนถึงเดือนมิถุนายน	 2559	 

(ขยายเวลาการระบายน�้า	 จากที่ต้องระบายน�้า

ในระยะเวลา	 6	 เดือน	 ขยายเป็น	 8	 เดือน	 

เพื่อบริหารความเส่ียงกรณีฝนไม่ตกตามท่ี 

คาดการณ์ไว้	และส�ารองน�้ากรณีฉุกเฉิน)	

	 2)	 บริหารน�้า (กักเก็บน�้า) 

	 		 การบรหิารน�า้	คอื	การบรหิารจดัน�า้

ทัง้ในระบบชลประทานและนอกเขตชลประทาน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด		 	

 	 2.1	 ใช้เครือ่งมอืในระบบชลประทาน

ในการบริหารจัดการน�้าและกักเก็บน�้า	 โดยใช้

ประตรูะบายน�า้	ฝายชะลอน�า้ถาวรมาเป็นกลไก

ในการบริหารจัดการน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 2.2	การสร้างฝายชะลอน�า้ชัว่คราว	

เพื่อเก็บกักและหน่วงน�้าให้อยู่ในพื้นท่ีให้นาน

ท่ีสุด	 รวมถึงการปรับพื้นท่ี	 พัฒนาแหล่งน�้า	 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและกระจายพื้นที่กักเก็บน�้า
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	 3)		บริหารแหล่งน�้าธรรมชาติ

		 	 3.1)		 เพิ่มแหล่งอาหารในแหล่งน�้า

ธรรมชาติ	 โดยการปล่อยพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ	 

ในแหล่งน�้า	 โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ปลากินพืช	

	เช่น	ปลาตะเพียน	ปลายี่สกเทศ	และการปลูก

พืชน�้าหรือพันธุ์ไม้น�้า	 เพื่อป้องกันการขยายตัว

ของผักตบชวา	 	 	 	 	 	

  3.2)		การรกัษาสมดลุของแหล่งน�า้	

โดยการปรับระบบนิเวศน ์ให ้พืช	 สัตว ์น�้า	 

รวมทัง้คนได้อยูอ่าศยัอย่างเกือ้กลูซึง่กนัและกนั	

โดยวางแผนด�าเนินการโครงการปล่อยมัจฉา 

คืนสู่วารี	สร้างบุญบารมีในเขตอภัยทาน	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 

สร้างและอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้าล�าคลอง	

สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ	 

อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

	 	 3.3)		การสร ้ างความตระหนัก	 

ความเข ้าใจให ้กับประชาชนให ้ปลูกพืช 

ตามความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่สร้างจติส�านกึ 

ในการตระหนักถึงความส�าคัญของน�้า	 การกัก

เก็บน�้า	 รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

น�้าเสีย

 

     5. การควบคุม ประเมินผล และ 

   ทบทวนการด�าเนนิการ

	 ก ร ะ บ ว น ก า ร ส� า คั ญ ท่ี จ ะ ท� า ใ ห  ้

การด�าเนินการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	คือการควบคุม	

ติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินการ	โดยได้

ด�าเนินการออกเป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้
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 1) การควบคุมและประเมินผล 

แผนกลยทุธ์	 เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปในทศิทาง

ที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย 

ทีก่�าหนดไว้	ซึง่หากมสีถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันท่วงที	

 2) การควบคุมและติดตามผล 

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 การวัดผล 

การด�าเนินการในแต่ละขั้นตอนตามภารกิจ	 

เพื่ อ รั บทราบถึ งป ัญหา อุปสรรคในการ 

ด�าเนินงานของแต่ละภาคส่วน

 3)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร 

ในทุกมิติ	 ได้แก่	 กระบวนการ	ปัจจัยแวดล้อม	 

รวมถึงผลผลิตผลลัพธ ์ที่ ได ้ 	 เพื่อรวบรวม 

และตรวจสอบผลการด�าเนินการในภาพรวม 

ว่าประสบผลส�าเรจ็หรอืไม่	หรอืหากพบข้อตดิขดั

จะได้หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

	 ผักตบชวา	 เป็นวัชพืชที่คงอยู ่ใน

แหล่งน�้าในพื้นที่จังหวัดนครนายกมาอย่าง

ยาวนาน	การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาผกัตบชวา 

จะประสบผลส�าเร็จไม่ได้	 หากประชารัฐ	 

ทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 มิได้ร ่วมมือ

ร่วมใจ	 การสร้างจิตส�านึกและความเข้าใจ

ให้กบัทกุระดบัชัน้ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ดูแลรักษาแหล่งน�้า	 เพื่อคืนสายน�้าให้กลับ

มาใสสะอาด	ดังนั้น	กลไกประชารัฐ	จึงเป็น

วธิกีารทีแ่ก้ปัญหาผกัตบได้อย่างดแีละยัง่ยนื

ตลอดไป
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 เมือ่ปี 2536 ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุาร ีองค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 
ได ้ เ สด็ จทอดพระ เนตรตามพื้ นที่ ต ่ า งๆ	 
โดยเฉพาะพืน้ทีช่ายแดนตดิกบัประเทศกมัพชูา
เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม	
ต ้องกลายเป ็นพื้นที่รองรับผู ้อพยพหนีภัย
สงครามจากประเทศกัมพูชาในระหว่างที่มีการ
สูร้บกนั	และเมือ่ศนูย์อพยพต่างๆได้ปิดลง	พ้ืนที่
ดังกล ่าวได ้กลายเป ็นพื้นที่ป ่าเสื่อมโทรม	 
ป่าต้นน�า้ล�าธารต่างถกูท�าลาย	จงึมพีระราชด�าริ
ก่อตั้ง โครงการทับทิมสยาม	ซึ่งเป็นโครงการ
อนุรักษ ์ 	 และบริหารทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างครบวงจร	 ฟื ้นฟูสภาพแวดล้อม	 และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู ่บ ้านในจังหวัด 

ตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา	 เป็นการด�าเนนิการ
ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบนัวจัิยจุฬาภรณ์และ
หน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครฐั	และเอกชน	ในอนัทีจ่ะ
ฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมและยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของราษฎรไทยในพื้นที่ของศูนย์อพยพในอดีต	
และพืน้ทีใ่กล้เคยีง	โดยด�าเนนิการส่งเสรมิอาชพี	 
จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 อบรม 
ให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่	ปลูกฝัง
ความเข ้าใจและจิตส�านึกในการหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม 
ให้คงอยู ่	 จัดการให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
อยู่ร่วมกันได้อย่างพอเหมาะและสมดุล	 อีกทั้ง
ด�าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการทับทิมสยาม
เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์

นายประทีป กีรติเรขา
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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โครงการทับทิมสยาม มีทั้งส้ิน 8 โครงการ 

ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดของภาคตะวันออก และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด

ตราด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุรินทร์ และ

จังหวัดศรีสะเกษ 

 หมูบ้่านทบัทมิสยาม 03	ตัง้อยูท่ีต่�าบล

ทัพไทย	อ�าเภอตาพระยา	จังหวัดสระแก้ว	

 หมูบ้่านทบัทมิสยาม 05	ตัง้อยูบ่ริเวณ

ปลายเขาตาง ๊อก 	 ต� าบลคลองไก ่ เถื่ อน	 

อ�าเภอคลองหาด	จังหวัดสระแก้ว

 โครงการทับทิมสยาม 08	 ตั้งอยู ่ที่

หนองแวง	กิ่งอ�าเภอโคกสูง	จังหวัดสระแก้ว

 จังหวัดตราด

 โครงการทับทิมสยาม 01	 ตั้งอยู ่ที ่

บ้านด่านชุมพล	บ้านคลองแสง	และบ้านทบัมะกอก 

ต�าบลด่านชุมพล	อ�าเภอบ่อไร่	จังหวัดตราด

 จังหวัดสระแก้ว

 โครงการทบัทมิสยาม 02	ตัง้อยู่บรเิวณ

กิโลเมตรที่	18	ถนนคลองหาด-	ทุ่งขนาน	ต�าบล

คลองไก่เถือ่น อ�าเภอคลองหาด	จงัหวัดสระแก้ว

 จังหวัดสุรินทร์

 โครงการทับทิมสยาม 04	 ตั้งอยู ่ 

บ้านกะเลงเวก	 ต�าบลเทพรักษา	 อ�าเภอสังขะ	 

จังหวัดสุรินทร์
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 จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการทับทิมสยาม 06	 ตั้งอยู  ่

บ้านนาจะเรีย	 ต�าบลปรือใหญ่	 อ�าเภอขุขันธ์	 

จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการทับทิมสยาม 07	 ตั้งอยู ่ที ่

บ้านสันติสุข	 ต�าบลบักดอง	 อ�าเภอขุนหาญ	

จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการทับทิมสยามทั้ง 8 โครงการ  
มีรายละเอียด และ การด�าเนินงาน 
ในภาพรวม ดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 เพื่อรักษาไว ้ซึ่งความมั่นคงของ

ประเทศชาต	ิโดยการยกระดบัคณุภาพชวีติของ

ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่	 โครงการทั้งทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และจิตวิทยา

	 2.	 เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัตนเองชายแดน	

และปกป้องอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย 

ที่อาจมีภัยคุกคามขึ้นได้จากประเทศใกล้เคียง

	 3.	 เพือ่ก่อให้เกดิความสามคัค	ีร่วมแรง

ร ่วมใจในการพัฒนาประเทศของราษฎร 

ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา

	 4.	 เพื่ออนุรักษ์แหล่งก�าเนิดต้นน�้า	

ล�าธาร	ซึง่จะอยูใ่นส่วนของป่าท่ีมสีภาพสมบรูณ์

	 5.	 เพื่อป้องกันการบุกรุกเขตป่าสงวน

แห่งชาติเพิ่มเติมอนุรักษ์และพัฒนาป่าสงวนฯ	

ที่ยังเหลืออยู่

	 6.	 เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่

ป่าเสื่อมโทรม	ให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์

	 7.	 เพือ่พฒันาคณุภาพและบรหิารพืน้ที่

ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีด�าเนินงาน
	 1.	 การส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน	ประกอบ

ไปด้วย	การส�ารวจท่ีดนิและสภาพป่า	การส�ารวจ

ข ้อมูลของราษฎรที่ถือครองที่ดินในพื้นที่

โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	ซึ่งมีความยากจน	

และสามารถเข้าร่วมโครงการฯ	 ได้โดยไม่มี

ปัญหา	และการส�ารวจและวางผังหมู่บ้าน	

	 2.	 การพัฒนาพื้นที่และโครงสร ้าง 

พื้นฐาน	 ประกอบไปด้วย	 การปรับพื้นที่และ

เตรียมพื้นท่ี	 การก่อสร้าง	 ด�าเนินการก่อสร้าง

บ้านพกัอาศัยให้กบัราษฎร	ตลอดจนสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการต่าง	ๆ	ตามแผนงาน

1สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์.	(2542),	โครงการทับทิมสยาม,	กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	เอ	จี	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด
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	 3.	 การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต	

ประกอบไปด้วย	การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	

และส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 

โดยให้การศกึษาเกีย่วกบัโครงการฯ	การสาธารณสุข 

และให้ข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัย	 รวมทั้ง

ปลูกฝังให้มีวินัย	มีความสามัคคี

	 4.	 การพฒันาสภาพแวดล้อม	ให้การศกึษา

อบรม	 พร้อมสอดแทรกการอนุรักษ์ป ่าไม้		

บริเวณต้นน�้าล�าธาร

  3.	สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

ในแง ่ การปลู กฝ ั ง ให ้ ร าษฎรมีความรั ก 

ความผูกพันกับท้องถิ่น	และชุมชน

		 4.	 เป็นต้นแบบ	 (Prototype)	 ของ 

การพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร

		 5.	 อนุรักษ์ป่าสงวน	ฯ	 ท่ียังสมบูรณ์อยู	่

และยับยั้งการบุกรุกป่าสงวนฯ	เพิ่มเติม

		 6.	ฟื้นฟูสภาพดิน	ป่าเสื่อมโทรม	และ

แหล่งน�้าให้สามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน ์

ต่อชุมชน

การด�าเนนิงานตามโครงการทบัทมิสยาม
		 แต่ละพื้นที่โครงการ	 ประกอบด้วย 

คณะกรรมการ	4	ชุด	ดังนี้

	 1.	 หัวหน้าโครงการและผู้ช่วยหัวหน้า

โครงการ	 ท�าหน้าที่ควบคุมและการก�ากับ 

การบริหารงานของโครงการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

	 2.	 คณะกรรมการอ�านวยการ	ท�าหน้าที่

ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด�าเนนิงาน	

ตลอดจนติดตามผลงานและให้ค�าแนะน�า 

ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

	 3.	 คณะกรรมการควบคมุและประสานงาน 

มีผู ้บัญชาการกองก�าลังทหารในพื้นที่ เป ็น

ประธานท� าหน ้ า ท่ี 	 ควบคุ มก� ากั บดู แล 

ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและ 

เป้าหมายที่ก�าหนด	ติดตามผล	การด�าเนินงาน

และประสานการด�าเนินงานกับส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วข้องตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการด�าเนนิโครงการ
  1.	การจัดสรรที่อยู่ให้แก่ราษฎรอย่างมี

ระบบ	และการจัดสรรอาชีพที่เป็นหลักฐานให้

ราษฎรที่เข้าอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ

		 2.	 พฒันาคณุภาพประชากรในโครงการฯ	

ให้มีพืน้ทีค่วามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้	 เพือ่เป็น 

การพัฒนาชุมชน
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	 4 . 	 คณะกรรมการด� า เนิ น งาน 

มีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เป็นประธาน  

ท�าหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงาน	ควบคุมและ 

รับผิดชอบการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผน	

รวบรวมผลการด�าเนนิงานและจดัท�ารายละเอยีด

โครงการและงบประมาณเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากส ่วนราชการที่ เกี่ยวข ้อง 

ตลอดจนรายงานผลการปฏบิตังิานตามระยะเวลา	

	 ในการด�าเนินงานนี้นอกจากจะได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ	

ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว	 ยังได้รับ 

การสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ 

รวมถึงบริษัทเอกชนต่าง	ๆ	ด้วย
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 ทีมงานวารสารด�ารงราชานุภาพ	 ได้รับ

เกียรติในการให้สัมภาษณ์	 จาก	นายประทีป 

กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	เป็น

ผู ้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการขับเคลื่อน

โครงการทับทิมสยามที่จังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่

เริม่ต้นโครงการทบัทมิสยาม	06	ทีห่มู่บ้านนาจะเรยี 

ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารอยู่ใกล้พรมแดนกัมพูชา

ห่างจากประเทศไทยไมเ่กิน	19	กิโลเมตร	ตั้งแต่

คร้ังเมื่อด�ารงต�าแหน่งป้องกันจังหวัด	 กระทั่ง

ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด	ก็ได้มีโอกาส

กลบัเข้าไปเป็นผูส้นบัสนนุโครงการทบัทมิสยาม	

06	และ	07	อีกครั้งหนึ่ง	

	 ทีมงานจึงแกะรอยตั้งแต่สมัยที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่งป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ	พบว่า

ท่านและทีมงาน	ที่ท�าการปกครองจังหวัดได้รับ

มอบหมายจากผูว่้าราชการจงัหวดัให้เป็นผูบ้กุเบกิ

เข ้าไปกินนอนคลุกคลีกับชาวบ้านเพื่อให  ้

ชาวบ้านเหน็ความส�าคญั มคีวามมัน่ใจและ

เข้ามาร่วมแรงร่วมใจในการท�าโครงการ 

กับทางราชการ ท�าให้เห็นเป็นรูปธรรม	และ

ต่อมาท่านมีโอกาสกลับไปด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	จึงได้บูรณาการ

กับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนงบประมาณ

ผ่านหน่วยงานราชการเพื่อเสริมกิจกรรม 

การด�าเนนิงานโครงการทบัทมิสยาม	06	และ	07 

ในอกีบทบาทหนึง่เพือ่ให้โครงการทบัทมิสยาม

เป็นโครงการทีเ่ข้มแขง็และมคีวามยัง่ยนื คอื 

ชาวบ้านสามารถด�ารงชพีได้ด้วยตนเองและ

มคีณุภาพในชวีติทีด่ขีึน้ และทีส่�าคญัสามารถ

อนุรักษ ์ ส่ิงแวดล้อมของพ้ืนที่ได ้อย ่าง 

อดุมสมบรูณ์ ในภาพรวมของโครงการทบัทมิสยาม

ท่านมีความคิดเห็นว่า	 โครงการทับทิมสยาม

ตั้งแต่	01	–	08	น่าจะมีแนวการด�าเนินงาน	และ

วัตถุประสงค์เดียวกันหมด	 คือ	 จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชด�าริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จุ ฬ าภ รณว ลั ย ลั กษณ ์ 	 อั ค ร ร า ช กุ ม า รี	 

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	ที่จะพัฒนา

หมู ่บ ้ านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 

เพื่ อ เป ็ นต ้ นแบบของการพัฒนาชุมชน 

อย่างครบวงจร	และทรงมีพระราชด�าริ	สรุปความว่า	 

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม	้ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ 

เบื้องหลังการขับเคลื่อนโครงการทับทิมสยาม 06 และโครงการทับทิมสยาม 07
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ที่ เคยเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพชาวกัมพูชาและ

หมู่บ้านในจังหวัดตามแนวชายแดน	โดยให้จัด

ตั้งหมู่บ้านที่พระราชทานนามว่า	 “โครงการ

ทับทิมสยาม”	 เพื่อช่วยเหลือประชาชนไทย 

ในพื้นที่	 หรือเป็นผู้ที่อพยพมาจากจังหวัดต่างๆ	

แล้วมาท�ากินในพื้นที่ป่าเกิดการบุกรุกป่า	 

เพื่อใช้เป็นที่ท�ากิน	 ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิต	 

มีความยากจน	 คุณภาพชีวิต	 ต�่ากว่าเกณฑ ์

ความจ�าเป็นพืน้ฐาน	(จปฐ.)	ของกรมการพฒันาชมุชน 

กระทรวงมหาดไทย

การคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ
	 การคดัเลอืกหมูบ้่าน	จงัหวดัเป็นผูเ้สนอ

โดยใชข้้อมูลต่างๆ	ของจังหวดั	เช่น	ข้อมูล	จปฐ.

เพื่อดูเกณฑ์ความยากจน	 พ้ืนที่ที่ติดหมู่บ้าน

ชายแดนไทย-กัมพูชาและเป็นที่มีปัญหาการ

บุกรุกป่า	 ความเป็นไปได้ของการจัดโครงการ	

เป็นต้น	 แล้วน�าเสนอให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เป็นผู้พจิารณา	และท่านได้กล่าวย้อนไปในอดตีว่า 

ในปี	 พ.ศ.	 2535	 ขณะนั้น	ท่านอุทัยพันธุ ์  

สงวนเสริมศรี	 ด�ารงต�าแหน่งผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดศรีสะเกษ	 (2535	–2536)	 ได้เล็งเห็นว่า

หากมีโครงการทับทิมสยามเข้าไปจะท�าให้

คุณภาพชี วิตของประชาชนในพ้ืนที่ดี ข้ึน	 

จังหวัดศรีสะเกษ	 จึงได้เสนอรายชื่อหมู่บ้าน 

นาจะเรยี หมูท่ี่ 13 ต�าบลปรอืใหญ่ 

อ�าเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

เป็นหมู่บ้านทับทิมสยาม 06 

และในเดอืนสงิหาคม	พ.ศ.	2536	

ก็ได้เสนอชื่อหมู่บ้านสันติสุข 

หมู ่ที่  15 ต�าบลบักดอง 

อ�าเภอขุนหาญ จังหวัด

ศรสีะเกษ ได้รบัการตัง้เป็น

หมู่บ้านทับทิมสยาม 07 

การน�าโครงการทับทิมสยาม
เข้ามาตอบโจทย์
	 จากปัญหาการบกุรกุท�าลายป่า	การไม่มี 

ท่ีดินท�ากิน	 การขาดแคลนน�้า	 ไม ่มีระบบ

สาธารณูปโภคที่เพียงพอ	 และเดิมประชาชน 

ในพื้นที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย	 ตามพื้นที่ 

ท�ากนิของตนเอง	ในเขตของสถานเีพาะเลีย้งพนัธุ์

สัตว์ป่าจุฬาภรณ์	หรือบางพื้นท่ีก็เป็นเขตพื้นท่ี

ของส�านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม	

(สปก.)	บ้าง	เขตป่าสัมปทานบ้าง	เป็นการอพยพ

มาอยู่ของประชาชนที่ยากจนท�าให้มีการท�าผิด

กฎหมายคอื	การบกุรกุป่าเพือ่เป็นท่ีท�ากนิจงึถกู

จับกุม	ท่านกล่าวว่าปัญหาโดยรวมคือ	การขาด

ปัจจัย	4	ได้แก่	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	เครื่องนุ่งห่ม	

และยารักษาโรคน่ันเอง	 และการน�าโครงการ

ทับทิมสยามเข้ามาช่วยชาวบ้าน	 เพื่อแก้ไข
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ปัญหาการบุกรุกป่า	มีอาชีพ	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	

และมีการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และ

หวงแหนพื้นที่ของตน	น่าจะเป็นการตอบโจทย์

ได้ดีดังนั้นการเริ่มต้นด�าเนินการ	อันดับแรกเริ่ม

จากการจดัตัง้หมูบ้่าน	มกีารส�ารวจพืน้ที	่ส�ารวจ

คนและมีการก�าหนดว่าผู้ที่จะเข้าอยู่ในหมู่บ้าน

ตามโครงการทบัทมิสยามต้องเป็นผูท้ีเ่คยอาศยั

และท�ากินอยู่ในละแวกนั้นเท่านั้น	 ไม่มีการดึง

บุคคลจากที่อื่น	 ไม่มีการน�าคนมาเพิ่มเติม 

ต้องเป็นผู้ทีย่ากจนจรงิๆ	และมกีตกิาพืน้ฐานว่าห้าม

บกุรกุป่าอกี	และเมือ่อยูอ่าศยัแล้วห้ามขายสทิธิ	

แต่มีสิทธิย้ายไปอยู่ที่อื่นได้	 และการก�าหนด 

สิทธิในการเข้าอยู ่อาศัยจะมีคณะกรรมการ 

เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเอง

การด�าเนนิการโครงการฯ แบบบรูณาการ
 การด�าเนนิงานของโครงการช่วงแรก

เป็นการช่วยเหลือจดัสรรพืน้ท่ีท�ากนิ	จดัหาท่ีอยู่

อาศัย	 จัดหาแหล่งน�้า	 จัดท�าโรงหม่อนไหม	 

การท� า งานของส ่ วนราชการในจั งหวั ด	 

เป็นการท�างานมีส ่วนร่วมทุกส่วนราชการ	 

ชาวบ้าน	 เอกชน	 แต่ปัจจุบันการด�าเนินงาน 

แบบน้ีเรยีกว่าแบบบูรณาการ	โดยมีหน่วยงานกลาง

ในการประสานงาน	คือ	ส�านกังานจงัหวัดศรีสะเกษ 

โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัจะท�าหน้าท่ีเป็นประธาน

คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมา

จากพระราชด�าริ	 และส่วนราชการต่างๆ	 เป็น

คณะกรรมการ	ร่วมกนัท�างาน	เช่น	กรมการปกครอง 

ก็ท�าหน้าที่เสนอกระทรวงมหาดไทยขอจัดตั้ง

หมู่บ้านขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ส�านักงาน

เร่งรัดพัฒนาชนบทในขณะนั้น	 (ร.พ.ช.)	 ก็ร่วม

กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	ก็ร่วม

กันจัดท�าถนน	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	กรมชลประทานด�าเนินการ

ขุดอ่างน�้าขนาดพื้นที่ประมาณ	106	ไร่	โดยเริ่ม

ด�าเนินการในปี	 พ.ศ.2539	 แล้วเสร็จในป	ี 

พ.ศ.2540
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 ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ร ะ ย ะ ต ่ อ ม า  

ศนูย์พฒันาหม่อนไหม	กเ็ข้าไปในพืน้ทีเ่พือ่ส่งเสรมิ

อาชีพสร้างอาชีพ	สร้างรายได้	โดยพิจารณาว่า

ผู้ที่จะเข้าอยู่อาศัยในโครงการมีความถนัดหรือ

มีความเหมาะสมจะท�าอาชีพอะไร	 กระทรวง

สาธารณสขุกม็กีารจดัตัง้สถานอีนามยั	กระทรวง

ศกึษาธิการกม็กีารพฒันาโรงเรยีนประถมศกึษา

ที่มีอยู ่ เดิมให ้ลูกหลานของผู ้ที่ เข ้ามาอยู ่ 

ในหมู ่บ ้านทับทิมสยามสามารถเข ้าเรียน 

ในโรงเรยีนนัน้ได้	มีการน�าระบบสาธารณปูโภค

เข้าไปในหมู่บ้าน	 และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ตามความถนัดตามความต้องการของชาวบ้าน

ในโครงการ	 เช่น	 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์	 กลุ่มปลูก

ยางพารา	 มีโรงสีข้าว	 และกลุ ่มผลิตสินค้า 

เครื่องจักสาน	 และมีการจัดหาตลาดส�าหรับ

จ�าหน่ายสินค้าของกลุ่มต่างๆ	

หลักการท�างานโครงการทับทิมสยาม 
06 และ 07
	 หลักการท�างานโครงการทับทิมสยาม	

06	 และ	 07	 ต้องขออนุญาตกล่าวเอ่ยนาม	 

อดตีผู้ว่าราชการจงัหวดัศรสีะเกษ	2	ท่าน	จากที่

กล่าวข้างต้นมาแล้วท่านหนึง่กค็อื ท่านอทุยัพนัธุ์ 

สงวนเสริมศรี ที่เป็นผู ้ริเริ่มจัดพ้ืนที่เตรียม

โครงการนี้	 ส่วนอีกท่านหนึ่ง	 คือ	ท่านจิโรจน์ 

โชติพันธ์	 เป็นผู้ด�าเนินโครงการและพัฒนา	

เนือ่งจากท่านมวีสิยัทศัน์	และมหีลกัการท�างาน	

ด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน	จปฐ.	มาด�าเนนิการ	

โดยมอบหมายงาน	 จปฐ.	 ที่ส่วนราชการใด 

รบัผดิชอบกใ็ห้เข้ามามส่ีวนร่วม	และพฒันาพืน้ที่

ให้ได้มาตรฐานที่ก�าหนด	ตาม 8 ตัวชี้วัดของ 

จปฐ. ที่ว่า สุขภาพอาหารดี มีบ้านอาศัย 

ศึกษาอนามัยถ้วนทั่ว ครอบครัวปลอดภัย 

รายได้ดี มีลูกไม่มาก อยากร่วมพัฒนา พาสู่

คณุธรรม	น�าเกณฑ์น้ีมาเป็นหลักในการท�างาน	

และจากการสัมผัสพบว่ามข้ีอสังเกตอยูอ่ย่างหน่ึง

ต้องระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดข้อเปรียบเทียบ 

กับหมู่บ้านใกล้เคียง	ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษก็

ไม่ได้ละเลยได้ให้งบพัฒนาอาชีพและส่งเสริม

ความเป็นอยู	่เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติให้หมูบ้่าน

ใกล้เคียงเช่นเดียวกัน	 และผู้ว่าราชการจังหวัด

ท่านต่อๆ	มากม็กีารพฒันาร่วมกบัหน่วยราชการ	

และจัดกิจกรรมตลอดทุกปี	 อาทิเช่น	 หมู่บ้าน

ทับทิมสยาม	06	ทุกวันที่	 4	กรกฎาคม	ซึ่งเป็น 
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วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราช

กุมารี	 ส่วนราชการและชาวบ้านร่วมกันจัดพิธี

เทิดพระเกียรติ	 เพื่อแสดงถึงความส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 

ด้วยการน�าของผู้ว่าราชการจังหวัด	หน่วยงาน

ราชการ	ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ	และชาวบ้าน

ได ้น�าผลิตผลในโครงการมาแสดงมีการ

ประชาสมัพนัธ์ข่าวเชญิชวนชาวบ้านทัง้หมูบ้่าน

ใกล้เคียงหรือนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม 

ดังกล่าวด้วย	

การรายงานผลการด�าเนินงาน
	 การรายงานผลการด�าเนนิงานผ่านทาง

ผู้แทนของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ทีก่�าหนดตรวจ

พื้นที่ปีละ	2	ครั้ง	เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน

ทุก	 6	 เดือน	และเมื่อครบปี	 จังหวัดศรีสะเกษ	 

จะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี	

เพื่อน�าเสนอผ่านสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	 และ 

เมือ่วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2559	ทีผ่่านมา	นายด�ารง 

รัตนพานิช	 รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	

พร้อมคณะ	 ได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามความ

ก้าวหน้า	ณ	หมู่บ้านทับทิมสยาม	 06	 อ�าเภอ

ขุขันธ์	 และหมู่บ้านทับทิมสยาม	 07	 อ�าเภอ

ขนุหาญ	จงัหวดัศรสีะเกษ	และจงัหวดัศรสีะเกษ

ได้จัดประชุมราษฏรหมู่บ้านทับทิมสยามและ

คณะ	 เพื่อรับฟังงานพัฒนาและความคืบหน้า 

ในการด�าเนินโครงการทับทิมสยาม	 โดย	 

นายยุทธนา	วิรยิะกติต	ิผูว่้าราชการจงัหวดัศรสีะเกษ 

ได้รายงานว่าปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับ

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 ควบคุมป้องกัน 

การบุกรุกพื้นท่ีป่า	 การลักลอบตัดไม้	 และ 

มีการจัดระเบียบเข้าอยู ่อาศัย	 เพื่อป้องกัน 

การขายสิทธิในที่ท�ากินอย่างเข้มงวด	

ตวัอย่างผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรม
		 ป ัจจุบันโครงการทับทิมสยาม	 06	 

และ	07	มกีารพฒันาก้าวหน้า	โดยมกีารด�าเนนิการ 

ดังนี้

		 1.	มกีารจดัสร้างสถานเีพาะเลีย้งกล้วยไม้

จุฬาภรณ์	 (ทับทิมสยาม	 06)	 โดย	 ศ.ดร.ระพี	

สาคริก	ให้ค�าปรึกษา	แนะน�าเกี่ยวกับการเพาะ
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เลี้ยงกล้วยไม้	 มีกล้วยไม้พันธุ ์หายาก	 และ

กล้วยไม้พันธุ์ท้องถิ่น

 	 2.	 การพฒันาอ่างเกบ็น�า้ทบัทมิสยาม	06 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 เนื่องจากเป็นแหล่งน�้า

ส�าคัญของชาวต�าบลปรือใหญ่	 มีน�้าขัง	 ตลอด 

ทั้งปี	 ลักษณะอ่างเป็นแบบฝาย	 เป็นแหล่ง

อนุรักษ์พันธุ ์ปลาตามธรรมชาติ	 กรมประมง	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น�าพันธุ ์ปลา	 

มาปล่อยภายในอ่างและไม่อนญุาตให้ชาวบ้าน

เข้าจบัปลา	สนัอ่างเกบ็น�า้ใช้เป็นถนน	เหมาะแก่

การขี่จักรยานชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน�้า	

ยามเย็น	โดยในช่วงเดือนมีนาคม	–	พฤษภาคม	

จะพบนกเป็ดน�้า	ในอ่างเก็บน�้าด้วย

	 3.		พั ฒ น า ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ส ถ า นี 

เพาะเล้ียงพนัธุส์ตัว์ป่าจฬุาภรณ์	การปรบัปรงุฟ้ืนฟู

สภาพป่ารองรับการปล่อยสตัว์ป่าคนืสูธ่รรมชาต	ิ

เพาะเล้ียงขยายพนัธุส์ตัว์ป่า	และท�าการฝึกสตัว์ป่า

ให้มีความพร้อมก่อนปล่อยคืนสู ่ธรรมชาต	ิ

ปรับปรุงเพิ่มเติมแหล่งน�้า	 แหล่งอาหาร	 และ

สร้างแหล่งอาหารเสริม	 ให้สัตว์ป่าตลอดจน

พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้สามารถใช้ใน

การบ�ารุงแปลงพืช	อาหารสัตว์	ท�าให้เกิดความ

สวยงาม	กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว	สถานที่พัก

ผ่อนหย่อนใจ	ของประชาชน	นอกจากนี้สถานี

เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์	 ยังมีจุดชมวิว

หลายจุดที่สวยงาม	บางจุดไม่ได้เป็นหน้าผา 

แต่สามารถชมทัศนียภาพได้	 จุดที่เป็นหน้าผา

สวยงามและชมทัศนียภาพได้	คือ	ผาประสบชัย	

หรอืผาฉลุย	ซึง่อยูใ่นป่าลึก	ลักษณะหน้าผาเป็น

หน้าผาไม่ใหญ่มาก	มเีนินหินยืน่ออกไป	หน้าผา

สูงประมาณ	 350	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเล 

ปานกลาง	สามารถชมทัศนียภาพได้กว้างขวาง

สุดลูกหูลูกตา	พื้นที่ด้านล่างคาบเกี่ยว	3	อ�าเภอ	

คอื	อ�าเภอขขุนัธ์	อ�าเภอภสิูงห์	และอ�าเภอขนุหาญ

 4.	การจดัตัง้กลุม่เกษตรกร	(หมูบ้่านปุย๋

อนิทรีย์)	แม่ข่ายปุย๋ชวีภาพบ้านทับทิมสยาม	07	

โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย	 จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชน 

บ้านทับทิมสยาม	07	หมู่	15	ต�าบลบลบักดอง	

อ�าเภอขุนหาญ	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ชุมชน 

เกดิความรู้และเข้าใจเร่ืองปุย๋	เกดิการสร้างงาน

สร้างรายได้ในชมุชน	ลดต้นทุนในการท�าการเกษตร 

และช่วยให้สภาพดินดีขึ้น	 ส่งผลให้ชุมชนกลุ่ม

เกษตรกรสามารถด�าเนินการผลิตปุ๋ยซึ่งเป็น

เทคโนโลยีหลักได้เป็นอย่างดี	 ปัจจุบันในด้าน

การผลิตปุ ๋ย	 โดยเฉลี่ยป ีละ	 70	 ตัน	 และ 

มีการตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้

มาตรฐาน	
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มหาดไทยตอบโจทย์โครงการพระราชด�าริ
	 โครงการทับทิมสยาม	 เป็นอีกโครงการ

หนึ่ ง ที่ ก ร ะท ร ว งมหาด ไทย โดย เ ฉพาะ 

ผู้ว่าราชการจังหวดั	ทัง้	4	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัตราด 

จังหวัดสระแก้ว	 จังหวัดสุรินทร์	 และจังหวัด

ศรีสะเกษ	 เข้ามามีบทบาทในการสนองงาน

โครงการพระราชด�าริอย่างต่อเนื่อง และ

เน ้นงานโครงการแบบมีส ่วนร ่วมของ 

ส่วนราชการ และชาวบ้านในรปูแบบของหมูบ้่าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาของความมั่นคงและสังคม 

อีกรูปแบบหนึ่ง	 ท�าให ้ราษฎรไทยมีความ

หวงแหนรักแผ ่นดินไม ่ ท้ิ งถิ่น ท่ีอยู ่ อาศัย	 

รักษ์สิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมให้ชาวบ้าน

ชายแดนมคีวามอยูด่กีนิด	ีซึง่มจีดุเร่ิมต้นมาจาก

ความห่วงใย	 และความปรารถนาดีท่ีประสงค์ 

ให้ชาวบ้านท่ียากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 และ

เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ถูกท�าลาย	 

ซึง่เป็นพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ผู้ก่อตั้งโครงการทับทิมสยาม





   วารสารดำารงราชานุภาพ > 103

บทบาทของกระทรวงมหาดไทย 
ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 

 โดย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๕๑	เข้าเฝ้าฯ	เพื่อทูลเกล้าฯ	ถวายเงินจากการจัดเทศน์มหาชาติการกุศลเฉลิมพระเกียรติ
ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	

 น้อยคนนักที่จะทราบว่า	 กระทรวง

มหาดไทยมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิร่วมจิตต์

น้อมเกล้าฯ	เพือ่เยาวชน	ในพระบรมราชนิปูถมัภ์	

ซึง่ปัจจบุนัมพีระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	

พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เป็นองค์ประธาน 

	ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ในชือ่ของโครงการ	“น้อมเกล้าฯ	

เพือ่เยาวชน”	และได้รบัความสนบัสนนุอย่างดยีิง่

ต่อเนื่องตลอดมา	 รวมทั้งจากสมาคมแม่บ้าน

มหาดไทย	ซึ่งมีภริยาปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นนายกสมาคม	 นับถึงวันนี้	 เป็นเวลากว่า	 

33	ปี	แล้ว	สรุปได้ดังนี้	

	 เมื่อปี	 2525	 หม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร	 

ผู้รเิริม่โครงการได้รบัค�าแนะน�าจากปลัดกระทรวง

มหาดไทย	 (นายพิศาล	 มูลศาสตรสาทร)	 

ให้จดทะเบียนก่อต้ังเป็นมลูนธิฯิ		เพือ่ให้เป็นองค์กร

นติบิคุคล	ทีจ่ะด�าเนนิงาน	“โครงการน้อมเกล้าฯ	

เพือ่เยาวชน”	ได้อย่างสืบเน่ืองต่อไป		โดยสมเดจ็

พระเจ ้าพี่นางเธอ	 เจ ้าฟ ้ากัลยาณิวัฒนา	 

กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์	ทรงพระกรณุารบั
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เป็นองค์ประธานก่อตัง้มลูนธิฯิ	ตามค�ากราบทลูเชญิ

ของหม ่อมงามจิตต ์ 	 บุ รฉัตร	 ผู ้ประสาน 

การก่อตัง้และประธานกรรมการด�าเนินงานมูลนิธฯิ 

คนแรก	 ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกสมัย 

รบัเป็นกรรมการอ�านวยการมลูนธิฯิ	จนถงึปัจจบุนันี้ 

และนายกสมาคมแม ่ บ ้ า นมหาด ไทย	 

เป็นกรรมการด�าเนนิงานในระยะแรก	ต่อมาเป็น

กรรมการอ�านวยการมูลนิธิฯ	 โดยกรุณารับเป็น

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชน 

ส่วนภูมิภาคดว้ย	ปัจจุบันนายกสมาคมแม่บา้น

มหาดไทย	ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ

อ�านวยการมูลนิธิฯ	 (ประเภทองค์กรเอกชน)	 

เพือ่สนบัสนนุช่วยเหลอืการด�าเนินงานของมูลนิธฯิ 

และประสานกับภรยิาผูว่้าราชการในทกุจงัหวดั

	 เมื่อปี	 2525	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

ได ้ เป ็นผู ้ประสานให ้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

ทกุจงัหวัด	สอบถามความสมคัรใจของบตุรหลาน

ของราษฎรทีย่ากจน	เพือ่น�ามาบวชเป็นสามเณร	

จ�านวน	201	รปู	โดยมูลนธิฯิ	ได้ให้ทนุการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเรียนพระปริยัติธรรมให้เป็น

ศาสนทายาทที่ดี	แก่บวรพระพุทธศาสนาต่อไป	

	 ในปี	 2525	 -	 2526	 เนื่องจากมูลนิธิฯ	 

เพิ่งก่อตั้งและไม่มีงบประมาณในการให้ทุน 

การศกึษาอบรมคณุธรรมอย่างต่อเนือ่งแก่เยาวชน

ผู ้ด้อยโอกาสทุกอ�าเภอท่ัวประเทศ	 จ�านวน 

ในขณะนั้น	 2,525	 คน	 ซึ่งต้องใช้จ่ายเป็นเงิน 

ปีละ	5	ล้านบาท	หม่อมงามจติต์	บรุฉตัร	จงึได้ขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จัดท�าเหรียญ	9	 รัชกาล	

เพือ่มอบเป็นของบูชาแก่ผู้บรจิาคเงนิคนละ	20	บาท 

ต ่อ	 1	 เหรียญ	 หม ่อมงามจิตต ์ 	 บุ รฉัตร	 

จดัท�าทัง้สิน้	550,000	เหรยีญ	โดยสมเดจ็พระญาณ

สังวรสมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆ

ปริณายก	 ทรงพระกรุณาปลุกเสกให้ท้ังหมด	 

ณ	พระต�าหนกัทีป่ระทบัใน	วดับวรนเิวศวหิาร		และ

ได้รับความร่วมมือจากผู้ว ่าราชการจังหวัด 

วนัที	่๓๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๕	งาน	“ร่วมจติต์	รวมใจ	๓๐	ปี	มลูนธิิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	เพือ่เยาวชนฯ”

	ณ	อาคารรับรอง	พระราชวังดุสิต
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ทุกจังหวัด	 ช่วยน�าไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

ในจังหวดั	 โดยข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ของกระทรวงฯ 

จ�านวนมาก	 รวมทั้งคณะของรัฐมนตรีว่าการ	

สมัยนั้น	 (พลเอก	 สิทธิ	 จิรโรจน์)	 ได้กรุณา 

น�าเหรียญ	9	รัชกาล	จากกรุงเทพฯ	ไปเผยแพร่

ด้วยตนเอง	หรอืในวาระทีม่าประชมุในกระทรวงฯ	

หรือในโอกาสที่เดินทางไปยังจังหวัดต่าง	 ๆ	 

ตามค�าขอของหม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร	 อีกท้ัง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง	ๆ	ได้จัดงานวันเยาวชน

ช่วยเยาวชน	เมือ่เดอืนมกราคม	2526	ด้วย	เป็นผล

ให้มูลนิธิฯ	 สามารถหาเงินได้ถึง	 8	 ล้านบาท	

ท�าให้มลูนธิฯิ	มเีงนิเพยีงพอทีจ่ะให้ทนุการศกึษา

อย ่างต ่อเนื่องแก ่ เยาวชนทั่ วประเทศได  ้

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้อย่างน้อย	2	ปี	

	 ในระยะต ่อมามูลนิธิฯ	 ได ้ เชิญให ้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	 เป็นประธาน 

คณะกรรมการทุนการศึกษาประจ�าจังหวัดของ

มลูนธิฯิ	และภรยิาผู้ว่าราชการจังหวดั	เป็นประธาน

คณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด

ของมูลนิธิฯ	ซึ่งทั้ง	2	ท่าน	และคณะข้าราชการ

ในจั งหวัด 	 ได ้ สนับสนุนและช ่ วย เหลื อ 

การด�าเนนิงานของมูลนธิฯิ	อย่างดียิง่ตลอดมา	อาทิ 

การคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุน	 การส่งเงินทุน 

การศกึษาให้ถึงมอืเยาวชน	การจดัหาทุนให้เยาวชน 

การออกเยี่ยมเยียนเยาวชนผู ้ รับทุนและ

ครอบครวั	และให้ความช่วยเหลอืด้านสวสัดกิาร

อืน่	ๆ 	รวมท้ังเร่ืองสุขภาพ	และความเป็นอยูข่อง

คนในครอบครัว	

	 นอกจากงานดแูลเยาวชนผูร้บัทนุมลูนธิฯิ	 

เป ็นประจ�าแล้ว	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด	 นายกสมาคม 

แม่บ้านมหาดไทย	และภรยิาผูว่้าราชการจงัหวดั

ต่าง	 ๆ	 ได้อุปถัมภ์การด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	

เป็นพิเศษในโอกาสส�าคัญ	เช่น	

วันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๔๖	ประชุมภริยาผู้ว่าฯ	ทั่วประเทศ	
ณ	โรงแรมอิมพีเรียล	ควีนส์ปาร์ค	กรุงเทพฯ
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การจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล / 

เฉลิมพระเกียรติฯ
  • ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการ

ก่อตั้งของมูลนิธิฯ พ.ศ. 2545	 มูลนิธิฯ	 จัด

ปฏิบัติ ธรรมเยาวชนผู ้ รับทุนทั่ วประเทศ	

ประมาณ	100	คน	ณ	วัดเทพประทาน	อ�าเภอ

สอยดาว	จังหวัดจันทบุรี	เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 และ

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ในโอกาสนี้	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 โดยการ

ประสานงานของประธานคณะกรรมการ

อุ ปกา ระ เยาวชนส ่ วนภู มิ ภ าค 	 (ภ ริ ย า 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย)	 ได ้มีหนังสือถึง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนให้ประชาชนและ

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดบริจาคเงินสมทบ 

ให้มูลนิธิฯ	 กับทั้งช่วยประสานขอไฟฟ้าให้วัด	

เนื่องจากไฟฟ้า	 ไม่พอใช้ในกรณีที่มีผู้มาอยู่วัด

จ�านวนมาก	 และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร	ี 

ได้สนบัสนนุหลายประการในการจดัปฏบิตัธิรรม

ครั้งนี้

  • ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

80 พรรษา ปี 2550	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้

สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์	 และประสานให ้

ผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดัจดัเทศน์มหาชาติ

มหากุศลเฉลิมพระเกียรติในแต่ละจังหวัด 

ทั่วประเทศ	ต่อเนื่องเป็นเวลา	 4	 วัน	 เมื่อเดือน

ธันวาคม	 2549	 ในกรุงเทพฯ	 ได้รับพระบรม 

ร า ช า นุ ญ า ต จั ด 	 ณ 	 พ ร ะ อุ โ บ ส ถ วั ด 

พระศรีรัตนศาสดาราม	 ในพระบรมมหาราชวัง	 

รวมท้ังได้รับเงินบริจาคจากจังหวัดต่าง	 ๆ	 

รวม	18,044,779.46	บาท	ฯพณฯ	พลเอก	เปรม	

ติณสูลานนท์	 ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ	

พร้อมด้วยคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานได้	

เข้าเฝ้าฯ	 เพื่อน�าเงินรายได้จากการจัดงาน 

ดังกล่าว	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงินแด่พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในนามมูลนิธิฯ	 เพื่อโดย

เสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั	รวมทัง้สิน้ 

39,109,999	บาท	 เมื่อวันที่	 24	มีนาคม	2551	 

วันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๗	ประชุมภริยาผู้ว่าฯ	ทั่วประเทศ	

ณ	กระทรวงมหาดไทย
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ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 และทรงม ี

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	ให้ร่วมในการ

ฉายพระบรมรูปด้วย	

 •  ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา  

84 พรรษา ปี 2554	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

ได้สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์	และประสานให ้

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ทุกจังหวัดจัดการเจริญ 

พระปรติรมหากศุลเฉลมิพระเกยีรตใินแต่ละจงัหวดั

ทั่ วประ เทศ 	 เมื่ อ เดื อนมิถุ นายน 	 2554	 

ในกรุงเทพฯ	 ได้รับพระบรมราชานุญาตจัด	 

ณ	 พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 

ในพระบรมมหาราชวัง	 ในการนี้องค์ประธาน 

มลูนธิฯิ	และองค์ประธานจดังาน	(พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ)	

ได้ทรงมลีายพระหตัถ์ขอพระราชทานทลูเกล้าฯ	

ถวายเงินบริจาคจากจังหวัดต ่าง	 ๆ	 รวม	

4,730,364.37	 บาท	 แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	

	 งานนี้กระทรวงมหาดไทย	โดยโรงพิมพ์

อาสารักษาดินแดน	 สนับสนุนการจัดพิมพ	์

หนังสือ	2	รายการ

	 1)	 หนังสือที่ระลึก	 (มีบทสวดมนต์)	 

4	สี	111	หน้า	จ�านวน	200,000	เล่ม	เพื่อมอบ	 

ให ้ผู ้ ไปร ่วมงานทุกจังหวัดและผู ้อุปถัมภ  ์

การจัดงาน	

 2)	 หนงัสือสรปุการจัดงานจากทกุจังหวดั 

182	 หน้า	 จ�านวน	 5,000	 เล ่ม	 เพื่อมอบ	 

แก่คณะกรรมการจัดงานในทุกจังหวัด	 และ 

ผู้อุปถัมภ์การจัดงาน

	 นอกจากน้ี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจงัหวัดทุกจงัหวดั	ได้

ร่วมกันคัดเลือกเยาวชนในจังหวัดมาปฏิบัติ

ธรรมถวายพระราชกุศล	ณ	 วัดเทพประทาน	

อ�าเภอสอยดาว	จงัหวดัจนัทบรีุ	และผู้ว่าราชการ

จังหวัดจันทบุรี	 ได้ให้ความสนับสนุนในการ 

จัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้

  • ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา  

86 พรรษา และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  

81 พรรษา ปี 2556	กระทรวงมหาดไทย	เป็น

เจ ้าภาพจัดการเจริญพระปริตรมหากุศล

เฉลิมพระเกียรติโดยพระสงฆ์	 จ�านวน	 99	 รูป	 

ในกรุงเทพฯ	จัด	ณ	พระอุโบสถวัดราชประดิษฐ

สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร	 และได้ประสาน

ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดในวัน

เดียวกัน	เมื่อเดือนมีนาคม	2556	ตามโครงการ

ที่มูลนิธิฯ	 จัดเจริญพระปริตรทุกเดือน	 ตั้งแต่

เดือนธันวาคม	พ.ศ.	 2555	 ถึงเดือนธันวาคม	 

พ.ศ.	2556	
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	 ในการนี้ 	 กระทรวงมหาดไทย	 โดย 

โรงพมิพ์อาสารกัษาดนิแดน	สนบัสนนุการจดัพมิพ์	

หนังสือ	2	รายการ

	 1)	 หนังสือบทสวดมนต์	 เพื่อมอบให ้

ผู้ไปร่วมงาน

	 2)	 ห นั ง สื อ ส รุ ป ก า ร จั ด ง า น 

จากทกุจงัหวดั	4	ส	ี144	หน้า	จ�านวน	6,000	เล่ม	 

เพือ่มอบแก่คณะกรรมการจดังานในทกุจงัหวดั	

และผู้อุปถัมภ์การจัดงาน

 • ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ องค์พระบรมราชนิปูถมัภ์

มูลนิธิฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 

ปี 2547 และในวโรกาสท่ีทรงเจรญิพระชนมพรรษา 

80	พรรษา	ปี	2555	ผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม	

สนับสนุนการจัดบรรพชาเยาวชนผู ้รับทุน 

มลูนิธฯิ	ท่ัวประเทศ	ประมาณ	100	คน	เพือ่ถวาย

เป ็นพระราชกุศล	 ณ	 วัดพระปฐมเจดีย ์ 

ราชวรมหาวิหาร	จังหวัดนครปฐม

วันที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๘	การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	๒๕๕๘	และการประชุมกรรมการอ�านวยการครั้งที่	๑/๒๕๕๘	

ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคียว	กรุงเทพ	ฟอร์จูน
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 • ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช

สมภพครบ 100 ปี สมเดจ็พระศรนีครนิทรา 

บรมราชชนน	ีประธานคณะกรรมการอปุการะ

เยาวชนประจ�าจังหวัดนครปฐม	 (นางจ�าเนียร	

ศิลปอาชา) 	 เป ็นประธานจัดงานร ่วมใจ 

ทอดผ้าป่ามหากศุลถวายสมเดจ็ย่า	100	ปี	ทีว่ดั 

พระปฐมเจดย์ีราชวรมหาวิหาร	จงัหวัดนครปฐม	

โดยจัดหาทุนได้กว่า	 5	 ล้านบาท	 เพ่ือน�าไป 

จัดตั้งเป็นกองทุน	100	ปี	สมเด็จย่า	น�าเฉพาะ

ดอกผลให้เป็นทนุการศกึษาอบรมอย่างต่อเนือ่ง 

แก่สามเณรที่ยากไร้ในวัดต่าง	ๆ	

 • ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

4 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีประธานทีป่รกึษามลูนธิฯิ 

ปี 2546	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เป็นประธาน

จัดสร ้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 	 4	 รอบ	 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	 

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล	เป็นเงิน	5	ล้านบาท	และ

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชน	 

ส่วนภูมิภาค	 (นางระเบียบรัตน์	 พงษ์พานิช)	 

เป็นประธานจดัทอดกฐนิมหากศุล	และจดัทอด

ผ้าป่ามหากุศล	 รวม	 2	 ครั้ง	 เพื่อหาทุนสมทบ 

การสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ	

  • ในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร์	 ประธานก่อตั้งและประธาน

กิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ	 ทรงเจริญพระชนมาย	ุ 

80	พรรษา	ปี	2546	และทรงเจริญพระชนมายุ	

7	รอบ	84	พรรษา	ปี	2550	มูลนิธิฯ	จัดปฏิบัติ

ธรรมเยาวชนผูร้บัทนุทัว่ประเทศครัง้ละประมาณ 

100	 คน	ณ	 วัดเทพประทาน	 อ�าเภอสอยดาว	

จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระองค์ท่าน	 ซึ่งผู ้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร	ี 

ได้ประสานงานและสนบัสนนุการจดัปฏบิตัธิรรม 

เป็นอย่างดี	

วันที่	6	มิถุนายน	2555	ประชุมภริยาผู้ว่าฯ	ทั่วประเทศ	

ณ	กระทรวงมหาดไทย
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 •  ในวโรกาสทีส่มเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เ จ ้ า ฟ ้ า กั ล ย า ณิ วั ฒ น า  ก ร ม ห ล ว ง 

นราธิวาสราชนครินทร์	 ประธานก่อตั้งและ

ประธานกิตติมศั กดิ์ มู ลนิ ธิ ฯ 	 ทรง เจริญ 

พระชนมายุ	84	พรรษา	ปี	2550	มลูนธิฯิ	ได้ร่วมกบั

กระทรวงมหาดไทย	จดัสร้างอาคารปฏบิตัธิรรม

เฉลิมพระเกียรติ	 และเพื่อถวายเป็นพระราช 

กศุล	ณ	วดัเทพประทาน	อ�าเภอสอยดาว	จงัหวัด

จันทบุรี	 ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกสมัย 

ได้กรุณารับเป็นประธานกรรมการจดัสร้าง	และ

ได้อุปถัมภ์ช่วยหาเงินสมทบการจัดสร้างด้วย	 

พร้อมทั้งอุปถัมภ์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก

อนสุรณ์สถติแห่งความจงรกัภักดี	4	สี	108	หน้า	

จ�านวน	 5,000	 เล่ม	 เพื่อมอบแก่ผู้ร่วมงานพิธี 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์ 

ไปทรงเปิดอาคาร	เมื่อปี	2553

การช่วยเหลือหาทุนให้มูลนิธิฯ 
		 -	 ปี	2525	-	2526	ผู้ว่าราชการจังหวัด

และภริยาทุกจังหวัด	 มีส ่วนร ่วมสนับสนุน 

การจดัหาทนุให้มลูนธิฯิ	อาท	ิในโอกาสจดัทอดผ้าป่า

ทนุการศกึษา	ครัง้ที	่1,	เผยแพร่เหรยีญ	9	รชักาล	

และภาพพระบรมฉายาลักษณ์	 9	 รัชกาล	 

ไปยงัหมูบ้่านต่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศ,	เนือ่งในการจดัละคร

การกศุล,	จ�าหน่ายน�า้หอม	คลูเลอร์โคโลญจน์	ฯลฯ 

ซึ่งมูลนิธิฯ	 ได้น�าเงินที่ได้รับบริจาค	 จากแต่ละ

จังหวัด	 ส่งกลับไปให้เป็นทุนการศึกษาของ

เยาวชนในทุกจังหวัด	

 - ปี	 2555	 มูลนิธิฯ	 ครบรอบ	 30	 ปี	 

แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

สนับสนุนสมาคมแม่บ้านมหาดไทย	 จัดทอด

ผ้าป่าทุนการศึกษา	 เมื่อเดือนสิงหาคม	 2555	 

ณ	 วัดอัมพวัน	 จังหวัดสิงห์บุรี	 มอบรายได  ้

ให้มลูนธิฯิ	3	ล้านบาท	โดยพระธรรมสงิหบรุาจารย์	

(หลวงพ่อจรัญ	ฐิตธัมโม)	ให้ความอุปถัมภ์และ

บริจาคเงินสมทบ	
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การจัดประชุมประธานคณะกรรมการ

อุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัดต่าง ๆ 
  โดยจัดประชุมในแต่ละภาค	 หรือจัด 

ในบางจังหวัด	หรือจัดพร้อมกันทุกจังหวัด	หรือ	 

ในกรุงเทพฯ	 เป็นระยะ	ๆ	ตลอดมา	 โดยนายก

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย	 เป็นประธานจัดการ

ประชุม	 เพื่อพบปะสังสรรค์	และขอบคุณภริยา 

ผูว่้าราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ	ผูเ้ป็นก�าลงัส�าคญั

ทีช่่วยให้การด�าเนนิงานของมลูนธิฯิ	ส�าเรจ็ด้วยดี

ตามความมุง่หมาย	อกีทัง้เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ 

หรือข้อเสนอแนะจากภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด	

เพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 อันจะเกิดประโยชน์

เพิ่มพูนแก ่ เยาวชนผู ้ ยากไร ้ด ้อยโอกาส 

ในทุกจังหวัดต่อไป	

		 ในการจดัประชมุทกุครัง้	ปลดักระทรวง

มหาดไทย	 กรุณาให้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ	 

ทกุจงัหวดั	ให้อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงาน

ของมูลนิธิฯ	

รับเสด็จฯ ณ กระทรวงมหาดไทย
		 ตัง้แต่ปี	2555	และ	2557	นายกสมาคม

แม่บ้านมหาดไทย	 ด้วยความสนับสนุนของ

กระทรวงมหาดไทย	 ได้จัดประชุมประธาน 

คณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด

ทุกจังหวัดพร้อมกัน	ณ	ศาลาว่าการกระทรวง

มหาดไทย โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

โสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	องค์ประธาน

มูลนิธิฯ	 ทรงพระกรุณาเสด็จเป ็นประธาน	 

พร ้อมกับประทานเข็มกลัด 	 “พุ ่ ม เพชร”	

สัญลักษณ์มูลนิธิฯ	 แก่ประธานคณะกรรมการ

อุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัดท่ีได้รับการ 

แต่งตัง้ใหม่ด้วย	โดยได้กราบทลูเชญิเสดจ็ปีเว้นปี	

ส�าหรับปีใดที่ไม่ได้มีการประชุม	 ได้ประทาน 

เขม็กลดั	“พุม่เพชร”	ในงานวนัร่วมจติต์เสรมิพลงัใจ

ให้เยาวชน	ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	โดย

ก่อนเข้าเฝ้านายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย	 

ได้จัดให้กรรมการมูลนิธิฯ	 ได้มีโอกาสพบปะ

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�า

จังหวัด	ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ล่วงหน้าที่ศาลา

ว่าการกระทรวงมหาดไทย	

วันที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๔๔	ประชุมภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ณ	โรงแรมพลาซ่า	แอทธินี	กรุงเทพฯ
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การจดัเยาวชนทัว่ประเทศมาทศันศกึษา
ในกรุงเทพมหานคร
	 ตั้งแต่	 ปี	 2537	 เป็นต้นมา	 มูลนิธิฯ	 

ได้จัดทัศนศึกษาให้เยาวชนผู ้รับทุนมูลนิธิ 

ทัว่ประเทศ	โดยจดั	2	-	3	ปี	ครัง้	ครัง้ละประมาณ	

100	คน	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดและภริยาให้ความสนับสนุนในการ 

คดัเลอืกตวัแทนเยาวชนของแต่ละจงัหวดั	มาร่วม

ทัศนศึกษากับตัวแทนของเยาวชนจังหวัดอื่น	ๆ	

เป ็ นการ ให ้ โ อกาสอั นมี ค ่ าแก ่ เ ยาวชน 

ผูด้้อยโอกาสในชนบท	ได้มารบัความรูป้ระวตัศิาสตร์

ช า ติ ไ ท ย 	 แ ล ะ เ พ่ิ ม พู นป ร ะ สบก า รณ ์ 

ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย	 เป็นการสร้างเสริม

จิตส�านึกให้เยาวชนผู้เป็นก�าลังส�าคัญของชาติ

ได้เกิดความภาคภูมิใจ	 ความรัก	 ความผูกพัน	

และความหวงแหนในสถาบันชาติ	 ศาสนา	 

พระมหากษัตริย์	และวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น	

เพื่อช่วยกันอนุรักษ์มรดกอันล�้าค่าของชาติไทย	

ให้ยั่งยืน	อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร์กาล	

โดยปัจจบุนัจดัเป็นครัง้ที	่8	ในเดอืนตลุาคม	2559

การจัดท�าระบบติดตามทุนการศึกษา 
ไว้ในเว็บไซต์ 
		 เมื่อปี	 2557	 ในการประชุมประธาน 

แม่บ้านมหาดไทย	 (ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด)	

ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชน

ประจ�าจังหวัดของมูลนิธิฯ	 ประจ�าปี	 2557	 

เมือ่เดอืนมถุินายน	2557	ณ	ศาลาว่าการกระทรวง

มหาดไทย	องค์ประธานมลูนิธฯิ	ทรงแสดงความ

เป็นห่วง	 เรื่องการส่งเงินทุนการศึกษาให้แก่

เยาวชนผู ้รับทุนมูลนิธิฯ	 ในทุกจังหวัด	 หาก

เยาวชนได้รับเงินช้าอาจจะขัดข้องในเรื่องการ

เรียนได ้ 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได  ้

มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร	จดัท�าระบบตดิตามทนุการศกึษาของ 

ทกุจงัหวดั	ซึง่เป็นฐานข้อมลูเยาวชนผู้รบัทนุมลูนธิฯิ 

วันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๔	งาน	“วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน”	ประจ�าปี	๒๕๕๔

ณ	พระต�าหนักวังสวนกุหลาบ	พระราชวังดุสิต
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ทุกระดับ	 ทุกจังหวัด	 และเชื่อมโยงเข้ากับ

เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ	 เพื่อให้จังหวัดต่าง	 ๆ	

สามารถตรวจสอบและติดตามรายงานผล 

การเรียน	 เอกสาร	 จากสถานศึกษาต่าง	 ๆ	 ได้ 

ตลอดเวลา	และสามารถส่งเอกสารให้มูลนิธิฯ	

ได้รวดเร็ว	เพือ่ให้มลูนธิฯิ	จดัส่งเงนิทนุการศกึษา

ได ้ทั น เวลา 	 เมื่ อจั ดท� า ระบบเสร็ จแล ้ ว	 

ปลดักระทรวงมหาดไทย	ได้มหีนงัสอื	2	ครัง้	ขอให้

ทกุจงัหวดัจดัเจ้าหน้าทีต่ดิตามดแูลจากเวบ็ไซต์

โดยเฉพาะกับทั้ งนายกสมาคมแม ่บ ้ าน

มหาดไทย	ได้มหีนงัสอืและส่งไลน์ขอให้ประธาน

แม่บ้านมหาดไทยในทุกจังหวัด	 ตรวจสอบ

ติดตามทางเว็บไซต์ที่กระทรวงฯ	และสมาคมฯ	

ได้เชื่อมข้อมูลไปไว้เช่นกัน	และได้รับผลส�าเร็จ

อย่างดี	 เป็นผลให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร

รายงานผลการเรียนปีการศึกษา	 2557	 ของ

เยาวชนให้มูลนิธิฯ	 จ�านวนเพ่ิมมากข้ึนกว่าปี 

ที่ผ่าน	ๆ	มาในระยะเวลาเดียวกัน	

สนบัสนนุการจดังาน “ฉลองครบ 100 ปี 
ชาตกาล หม่อมงามจติต์ บรุฉตัร บคุคล
ส�าคัญของโลก” ในปี 2558 
	 	 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร	์ 

และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต	ิ(ยเูนสโก)	ได้

ประกาศยกย่องให้หม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	เป็น

บุคคลส�าคัญของโลก	ในรอบ	100	ปี	ชาตกาล	

ในป ี 	 2558 	 ในฐานะผู ้ มี ผลงานดี เด ่ น 

ด้านสงัคมสงเคราะห์	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

การพฒันาชมุชนและการศกึษาด้านวฒันธรรม	

และร่วมเฉลิมฉลองในปี	 2557	 -	 2558	 ซึ่ง 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชา

ทินัดดามาตุ	 ทรงพระกรุณารับเป็นประธาน 

จดังานฯ	 โดยทรงแต่งตัง้ปลดักระทรวงมหาดไทย 

เป็นรองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ	 และ

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นกรรมการ

จัดงานฯ	 และได้เสด็จไปทรงเป็นประธาน 

วันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๘	งาน	“ฉลองครบ	๑๐๐	ปี	ชาตกาล	หม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	บุคคลส�าคัญของโลก”	

ณ	วิเทศสโมสร	กระทรวงการต่างประเทศ
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การประชุมเพื่อเตรียมงาน	 2	 ครั้ง	 ที่กระทรวง 

การต่างประเทศ	และจดักจิกรรมต่าง	ๆ 		รวม	10	กจิกรรม 

โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวล	ี 

พระวรราชาทนิดัดามาต	ุได้เสดจ็ไปทรงเป็นประธาน

งานฉลองครบ	 100	 ปีชาตกาล	 เมื่อวันที่	 7	

มิถุนายน	 2558	 (วันครบ	 100	 ปีวันเกิด)	 

ณ	วิเทศสโมสร	กระทรวงการต่างประเทศ	และ

เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ	“จิตงามดุจดอกบัว	

Her Heart is as Beautiful as the Lotus”	 

ในกรุงเทพมหานคร	 ที่หอศิลปวัฒนธรรม 

แห่งกรงุเทพมหานคร	เมือ่วนัที	่14	มถินุายน	2558	

	 กระทรวงมหาดไทย	 และสมาคม 

แม่บ้านมหาดไทย	ได้ให้ความสนบัสนนุการจดังาน

ฉลองครบ	 100	 ปี	 ชาตกาล	 หม่อมงามจิตต์	 

บุรฉัตร	บุคคลส�าคัญของโลกอย่างดียิ่ง	คือ 

	 1)	 อุปถัมภ์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก	

100	ปี	“งามจติต์	A	Princess	with	a	Heart	of	Gold” 

หนังสือที่ เดินเรื่องชีวประวัติ 	 และผลงาน 

ของหม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร	 ระดับชาติ	 และ

ระดับโลก	ด้วยภาพ	4	สี	ทั้งเล่ม	เป็น	2	ภาษา	

คือ	 ภาษาไทย	 และอังกฤษ มีความหนา 

ถึง	 372	หน้า	พร้อมภาพเขียนหม่อมงามจิตต	์ 

โดยอาจารย ์ เนติกร	 ชินโย	 จิตรกรชั้นน�า 

ของประเทศ	จ�านวน	2,000	เล่ม

	 2)	 อุปถัมภ์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก

งานฉลองครบ	100	ปี	ชาตกาล 1	สี	136	หน้า	

จ�านวน	1,200	เล่ม	

	 3)	 จัดน�าหมู ่บ ้านหัตถกรรมดี เด ่น 

ในจงัหวดัต่าง	ๆ  ทีเ่คยได้รบัรางวลั	“หม่อมงามจติต์	

บุรฉัตร” 10	หมู่บ้าน	มาสาธิตการท�าหัตถกรรม

และจ�าหน่ายหัตถกรรมในงานนิทรรศการ 

ท่ีหอศิลปวัฒนธรรม	 แห่งกรุงเทพมหานคร	 

ในวันหยุดทุกสัปดาห์	 เป ็นเวลา	 1	 เดือน	 

พร้อมอุปถัมภ์การเดินทาง	-	ที่พัก	-	อาหาร

	 4)	 นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย	 

รับเป็นประธานจัดนิทรรศการในส่วนภูมิภาค	

วันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๘	นิทรรศการ	“จิตงามดุจดอกบัว”	ชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	

บุคคลส�าคัญของโลก	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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โดยขอความสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด	

4	แห่ง	อุปถัมภ์และเป็นประธานจัดนิทรรศการ

ในแต่ละจังหวัด	 โดยภาคเหนือ	 จัดที่จังหวัด

เชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	่ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	จดัทีจ่งัหวดัขอนแก่น	 

ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	ภาคตะวันออก	

จดัทีจ่งัหวดัชลบรุ	ีทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั	

พัทยา	บีช	และที่โรงเรียนเมืองพัทยา	1	-	9	และ	

11	ภาคใต้	จัดที่จังหวัดสงขลา	ที่มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

		 5)	 นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย	 

รับเป ็นประธานคัดเลือกผู ้มีผลงานดีเด ่น 

ทั่วประเทศ	 ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและ

จริยธรรม	 เข ้ารับรางวัล	 100	 ปี	 ชาตกาล	 

หม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	บุคคลส�าคัญของโลก	

	 6)	 สนับสนุนห้องประชุมในกระทรวง

มหาดไทย	พร้อมบุคลากรทุกรายการ

การยกย่อง และให้ก�าลังใจแก่ผู้เป็นก�าลัง
ส�าคัญ
		 เพื่อเป็นการยกย่องและให้ก�าลังใจแก่ 

ผู้เป็นก�าลังส�าคญัในการด�าเนินงานของมลูนิธฯิ	

ในจังหวัดต ่าง	 ๆ	 มูลนิธิฯ	 ได ้ด�าเนินการ	 

2	ประการ	คือ

		 1)	 จัดให้มีการมอบเข็ม	 “พุ ่มเพชร”	

สัญลักษณ์มูลนิธิฯ	 แก่ประธานคณะกรรมการ

อุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค	 และประธาน 

คณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด

ทุกจังหวัด	 ในฐานะผู ้เป็นก�าลังส�าคัญของ 

มูลนิธิฯ	 ในแต่ละจังหวัด	 โดยจัดพิธีมอบเป็น 

ครั้งแรก	เมื่อปี	2548	โดยได้รับพระกรุณาธิคุณ

จากสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ	 เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 พระราชทาน

เข็ม	 “พุ่มเพชร”	 ให้ทุกคน	คร้ังต่อ	 ๆ	มาได้รับ 

พระกรณุาธคิณุจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์

วันที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๒	ประชุมสร้างอาคารปฏิบัติธรรม	จ.จันทบุรี	

ณ	กระทรวงมหาดไทย 
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เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ประธาน

มูลนิธิฯ	ประทานเข็ม	 “พุ่มเพชร”	ส�าหรับผู้ที่ได้

รับการแต ่งตั้ งใหม ่ 	 ในที่ประชุมประธาน 

คณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจ�าจังหวัด	

ในเดอืนมถินุายน	2557	ทีศ่าลาว่าการกระทรวง

มหาดไทย	และในงาน	“วันร่วมจติต์เสรมิพลงัใจ	

ให้เยาวชน”	 ในเดือนกรกฎาคม	2558	ที่ศาลา

ว่าการกรุงเทพมหานคร	

	 2)	 เสนอให้มลูนธิอินสุรณ์หม่อมงามจติต์	

บุรฉัตร	มอบรางวัล	 “หม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร”	

ร า ง วัลสร ้ า ง เส ริ มคนดี มี คุณธร รม 	 แก  ่

ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชน 

ส่วนภมูภิาค	และประธานคณะกรรมการอปุการะ

เยาวชนประจ� าจั งหวัดที่ มี ผลงานดี เด ่น 

ในการสนับสนุนการท�างานของมูลนิธิฯ	 และ

ติดตามดูแลเยาวชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนั้น	 ๆ	

อย่างใกล้ชดิ	(เฉพาะท่ีรายงานให้มลูนิธฯิ	ทราบ)	

โดยมอบในงาน	 “วันหม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร”	 

วนัที	่18	ตลุาคม	(วนัถงึอนจิกรรม)	ตัง้แต่ปี	2535	

เป ็นระยะ	 ๆ	 ในปีพิเศษต่าง	 ๆ	 ตลอดมา 

จนถึงปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

โสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ประธาน

กติตมิศกัดิม์ลูนธิอินสุรณ์หม่อมงามจติต์	บรุฉตัร	

ทรงพระกรุณา เสด็ จ ไปประทานรางวั ล 

ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

 ทัง้หมดนี ้คอื บทบาทของกระทรวง

มหาดไทยและคนมหาดไทย ทีไ่ด้สนองงาน 

รบัใช้งานในพระบรมวงศานวุงศ์ มาอย่างยาวนาน 

เพือ่ให้พีน้่องประชาชนคนไทย มชีวีติความ

เป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
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มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
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 อุทกภัยในประเทศไทยที่เกิดขึ้นทุกป	ี

และมักเกิดขึ้นซ�้าในบริเวณเดิมเสมือนกับการ

ต้องเริ่มฟื้นฟูอาชีพใหม่	 ในช่วงเริ่มต้นของการ

ฟื้นฟูอาชีพใหม่	 ผู้ประสบภัยอาจไม่มีรายได ้

ใช้ทุนเดิมในการฟื้นฟู	ขณะที่ผู้ประสบภัยที่เป็น

เกษตรกรส่วนใหญ่มหีนีส้นิครอบครวัละอย่างน้อย

สองหมื่นบาท	 หนี้สินอาจเกิดขึ้นจากหลายกรณ ี 

บา ง ก รณี อ า จ เ กิ ด จ า ก ก า รป ร ะ สบภั ย 

ธรรมชาติและมักเกิดจากการขาดความ 

พอประมาณ	ในการประกอบอาชีพ	เกิดการเล็ง

ผลเลศิท�าให้เกดิความเสีย่งสงู	โดยทีไ่ม่มวีธีิการ

ลดความเสีย่ง	ยงัอาจเกดิจากการใช้เงนิโดยขาด

เหตผุลทีส่มควร	และการทีจ่ะท�าให้เกดิความพอ

ประมาณ	 การมีวิธีการลดความเสี่ยงอย่างมี

เหตุผลอันเป็นหัวใจในการฟื ้นฟูช ่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยที่มีอาชีพเกษตรกรรม	การน้อมน�า

แนวทางพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง	มาช่วย

ในการฟ้ืนฟอูาชพีให้เกดิความยัง่ยนืนัน้	มคีวาม

ส�าคัญอย่างยิ่ง	

	 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	

สภากาชาดไทย	เริม่ต้นจากการด�าเนนิโครงการ

อาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	

ซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร

ในปี	พ.ศ.	2538	มผีูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนจ�านวนมาก	

จนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู  ่

มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง	 จนเกิด

เหตุการณ์กระทบกระท่ังกันระหว่างประชาชน

อันเกิดจากความเครียด	 อันเนื่องมาจากการ

ป้องกันน�้าท่วมในวงจ�ากัด

 พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา 

ทรงออกปฏบิตัภิารกจิในโครงการฯ	เป็นครัง้แรก

ในช่วงเช้าวันท่ี	 29	 ตุลาคม	 โดยเสด็จออก 

รับน�้าใจจากผู ้ไม่ประสบภัยที่สถานีบริการ 

น�า้มนั	และช่วงบ่ายได้เสด็จพระด�าเนนิเย่ียมเยือน

ประชาชนทีซ่อยจรลัสนทิวงศ์	34	เขตบางกอกน้อย 

และเขตบางพลัด

	 การออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งน้ี 

ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย	์ 

จากน้ันมาโครงการฯ	กไ็ด้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	

จนได้จัดตั้งเป ็นมูลนิธิ ท่ี ผู ้บริจาคสามารถ 

หักลดหย่อนภาษไีด้	ต้ังแต่วันท่ี	21	พฤศจกิายน	2544	

และได้พฒันาการปฏบิติังานอย่างต่อเนือ่งเรือ่ยมา

	 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ	 )	 ยามยาก	

สภากาชาดไทย	ซึง่มพีระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

โสมสวลีพระวรราชาทิ นัดดามาตุ 	 และ 

พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	

องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิ	 
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ได้จัดท�าต้นแบบการฟื ้นฟูผู ้ประสบอุทกภัย 

ตามแนวทางเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	ขึน้	และเพือ่เป็นการ

เตรียมพร้อมด้านความรู้	 ฝึกทักษะ	 ซึ่งจ�าเป็น

ต ้องมีสถานท่ีฝ ึกอบรม	 ฝ ึกฝนและดูงาน	 

องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิ 

จึงมีพระด�าริ ให ้จัดสร ้างศูนย ์การเรียนรู ้ 

ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง	 (ภาฯ)	

ยามยาก		ตามแนวทางพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 

โดยที่ผ่านมาได้จัดสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิด

ด�าเนินการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในวันที่	25	พฤษภาคม	2551	

	 มลูนธิฯิ	จงึได้กราบทลูเชญิพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาต	ุ

และพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา 

เสด็จทรงเป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรยีนรูฯ้ 

แห่งนี	้ซึง่ตัง้อยู่ในพ้ืนที	่ต�าบลบ้านแห	อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดอ่างทอง	จากการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ของมูลนิธิฯ	 นับแต่ปี	 พ.ศ.	 2538	ต่อเนื่องมา	 

ในความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในการ

ท�างานช ่วยเหลือบรรเทาความเดือดร ้อน 

ได้พิจารณาถึงความจ�าเป็นในการฟื้นฟูอาชีพ

การเกษตร	 ซึ่งถือเป็นความจ�าเป็นอันดับแรก

และจากพระราชประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกร	

การด�าเนนิชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็วธิทีี่

จะท�าให้เกิดความยั่งยืนได้	 จึงได้มีการสร้าง

ต้นแบบการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ	ขึ้น	
โครงสร้างมูลนิธิ



120  < วารสารดำารงราชานุภาพ

	 -	 น า ย ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ต ล อ ด ชี พ	 

พระเจ ้าวรวงศ ์เธอ	 พระองค์เจ ้าโสมสวลี	 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

	 -	 ประธานมูลนิธิฯ	 พระเจ้าหลานเธอ	

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

วัตถุประสงค์

	 เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ	

และเอกชนร่วมกนัเกือ้หนนุประชาชนช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย 

ที่รุนแรง	 โดยเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟู

สภาพจิตใจ

แนวทางในการด�าเนินงาน
	 มู ลนิ ธิ ฯ 	 สนั บสนุ นภาคราชกา ร 

ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั	โดยมแีนวทาง

ในการด�าเนินงาน	ดังนี้

กิจกรรมหลัก
	 1.	 ช ่วยเหลือประทังชีวิตผู ้ประสบ

อุทกภัย	3	ด้าน	คือ

 	 -		ด้านการจดัตัง้คลงัน�า้ดืม่แบบปันส่วน

โดยสมัครใจ	และการแจกจ่ายน�้าดื่ม

	 		 -		ด้านการประกอบและแจกจ่าย

อาหารสด

	 		 -		ด้านการแจกจ่ายถุงยังชีพ

	 2.	 ช่วยเหลือการดูแลผู้อ่อนแอ	 ได้แก	่ 

ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง	หญิงมีครรภ์	

และเด็กเล็ก	 โดยจัดตั้งอาสาสมัคร	 “เพื่อนพึ่ง	

(ภาฯ)	 ยามยาก”	 คอยดูแลและเยี่ยมเยือน

จนกว่าระดับน�้าลดเป็นปกติ

กิจกรรมพิเศษ
	 1.	 ช ่วยเหลือการฟื ้นฟูสภาพจิตใจ 

ผู้ประสบภัย

	 2.		ช ่วยเหลือให ้ เกิดความร ่วมมือ 

ในการฟื้นฟูอนามัยชุมชนภายหลังน�้าลด

	 3.		การช่วยเหลือที่พักชั่วคราว

	 4.		การช่วยเหลอืจดัตัง้ศนูย์ดแูลเดก็เลก็

ชั่วคราว

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 สภากาชาดไทยได้ก�าหนดบทบาทและ

หน้าที่	 ความรับผิดชอบให้เหล่ากาชาดและ 

กิง่กาชาดอ�าเภอในด้านของหน่วยงาน	ให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์	รวมทัง้ท�าหน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลอื 

บรรเทาความเดือดร ้อนในเบื้องต ้นให้แก ่

ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศ	และ

เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบ�าบัด

ทุกข์	บ�ารุงสุข	 ให้แก่ราษฎร	และมีหน้าที่ได้รับ

มอบหมายดังนี้

	 1.		งานบรรเทาทุกข์

	 2.	 งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริม 

	 	 คุณภาพชีวิต

	 3.	 งานรับบริจาคโลหิต	 ดวงตาและ 

	 	 อวัยวะ

	 4.	 งานโครงการพระราชด�าริ

	 5.	 งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจการ 

	 	 ยุวกาชาด	อาสากาชาด

	 6.	 งานหารายได้

	 7.	 งานสมาชิก

	 8.	 เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย

	 9.	 กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
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 ศาสตราภิ ช าน 	นายแพทย ์พิ ชิ ต	 

สุวรรณประกร	 รองประธานมูลนิธิอาสา 

เพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย	 

กล่าวถึงขั้นตอนการฟื้นฟูว่า	 ความยั่งยืนที่จะ

เกิดขึ้นจะต้องรู้จักความพอ	รู้จักลดความเสี่ยง	

ลดหนี้และมีทุนซึ่งวิธีการที่จะลดหนี้จะต้องมี

การเปล่ียนวธิกีารผลติ	เปลีย่นวธิคีดิ	เปลีย่นวถิชีวีติ 

ซ่ึงส่ิงนี	้เป็นส่ิงส�าคญั	แต่การจะเปลีย่นสิง่เหล่านีไ้ด้

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ	มีทักษะการฝึกฝน

และเพื่อให้เห็นถึงวิธีการ	การเรียนรู้การเริ่มต้น

จงึก่อเกดิ	ศนูย์การเรยีนรูฟ้ื้นฟผููป้ระสบอทุกภยั

ต้นแบบเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	ตามแนวทาง

พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ฯ	

แห่งนี	้จงึเป็นต้นแบบเป็นสถานทีฝึ่กอบรม	ดงูาน 

ของผูป้ระสบอทุกภยัให้สามารถพึง่พาตนเองได้

ในการยังชีพหลังน�้าลด	 มีวิธีการด�าเนินชีวิต	

อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งต้นแบบ

การฟ้ืนฟผููป้ระสบภัยแห่งนีเ้ป็นต้นแบบทีมี่เป้าหมาย

ให้เกดิการฟ้ืนฟ	ูทีย่ัง่ยนืและทีผ่่านมาได้ด�าเนนิ

การฝึกอบรมให้ความรู้มาแล้ว	7	รุ่น

	 นอกจากนี้เพื่อให้เกิดผลมีความพร้อม

ในการด�า เนินชีวิตตามแนวพระราชด�าร ิ

เศรษฐกจิพอเพยีงอย่างเหมาะสมยัง่ยนื	จะต้องม ี

กลยุทธ์	 การเปลี่ยนวิธีผลิต	 การเปลี่ยนวิธีคิด

และการเปลี่ยนวิถีชีวิต	 ซึ่งเหล่านี้รวมเรียกว่า

โมเดลซึ่งจะมีการติดตามประเมินผล	ร่วมด้วย

จากต้นแบบขั้นตอนและกลยุทธ์ที่กล่าวมา 

การจุดประกายเป็นก้าวเริ่มต้นที่มีความส�าคัญ

เป็นการเปล่ียนวิธีคิดซึ่งท้ายที่สุดจะน�าไปสู ่ 

การเปล่ียนวิถชีีวิตซ่ึงสามารถผลิตอาหารทีป่ลอดภัย

รับประทานได้เองภายใน	 45	 วัน	 จากน้ัน 

น�าความรู้ที่ได้จากการผลิตอาหารได้เองค่อยๆ	

ขยายผลไปสู่อาชีพของตนเอง	 หลังจากเป็น

อาชีพแล้วเกิดการพึ่งพาตนเองไปสู่การเลิกใช้

สารเคมี	 ผลิตปุ๋ยใช้เอง	ซึ่งเมื่อเลิกใช้สารเคมี 

พื้นดินก็จะกลายเป็นผืนดินเกษตรอินทรีย ์	

ผลผลติทีไ่ด้กจ็ะมคีณุภาพมรีาคาเกดิการพึง่พา

ตนเองท้ังการผลิต	การบริโภคท่ีมคีวามปลอดภัย

สุขภาพดี	 อีกทั้งสิ่งที่ผลิต	 ยังเป็นสินค้าที่ดี 

มีคุณภาพขายได้ราคา	ฯลฯ	 ซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี ้

กเ็ป็นความพอเพยีงรู้จกัความพอประมาณ	จาก

ต้นแบบตลอดจนสถานท่ีท่ีมคีวามหมายต่อการ

ศึกษาฝึกอบรม	ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบ

อุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 

ตามแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	

แห่งน้ีนับเป็นแหล่งความรู้	 ท่ีมีความหมาย 

ความส�าคญัซึง่ไม่เพยีงช่วยบรรเทาความทกุข์ยาก

ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้มีความหวัง	 มีพลัง 

ในการต่อสู ้กับภัยธรรมชาติ	 ความสูญเสีย	 

หากแต ่ยั งน�าพาชีวิตให ้พบกับความสุข	 

อย่างยั่งยืนแท้จริงอีกด้วย

	 จากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง	

(ภาฯ)	 ยามยาก	 เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยง 

ให้ภาครฐั	และเอกชนร่วมกนัเกือ้หนนุประชาชน

ช ่วยเหลือซึ่ งกันและกันในยามทุกข ์ยาก 

จากอุทกภัยที่รุนแรง	 โดยเน้นการประทังชีวิต

และการฟื้นฟูสภาพจิตใจ	ในส่วนของกระทรวง

มหาดไทย	โดยส�านกังานพฒันาชมุชนอ�าเภอเมอืง
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อ่างทอง	ได้ด�าเนินการขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน

หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบตามหลกัการ

พัฒนาชุมชนด้วยการสร้างการเรียนรู ้และ 

การมีส ่วนร ่วมของประชาชน	 ด�าเนินการ 

ในระดับหมู่บ้าน	 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน	 

มีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันการบริหารจัดการ

ชุมชน	พัฒนาปราชญ์ชุมชน	พัฒนาภูมิปัญญา	

เป็นแหล่งเรยีนรู	้หมูบ้่านผ่านเกณฑ์การประเมนิ

หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบของกระทรวง

มหาดไทย	 ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงและ 

มีความสุข	โดยมีโครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้	คือ

 1.	 เพือ่นพึง่	(ภาฯ)	ฟ้ืนฟอูาชพีผู้ประสบ

อุทกภัย	ด้วยโครงการชุมชนต้นแบบการเกษตร

อินทรีย์	วิถีพอเพียงยุคดิจิทัล

 2. โครงการต้นแบบฟื ้นฟูผู ้ประสบ

อุทกภัยตามแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจ 

พอเพยีงของมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	ยามยาก 

สภากาชาดไทยและการขับเคลื่อนหมู ่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 บ้านบางตาแผ่น	 

หมู่ที่	 2	 ต�าบลบ้านแห	 อ�าเภอเมืองอ่างทอง	

จังหวัดอ่างทอง	
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เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบอุทกภัย
ด้วยโครงการชุมชนต้นแบบการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงยุคดิจิทัล

 

รศ.ดร.นพ.พิชิต	สุวรรณประกร

	 ด้วยมูลนธิอิาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	ยามยาก 

สภากาชาดไทย	ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า 

โสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 องค์นายก 

กติติมศักดิต์ลอดพระชนม์ชพีและพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค ์ เจ ้ าพัชรกิติยาภาองค ์ประธาน 

มูลนิธิฯ	ด�าเนินการสนับสนุนหน่วยงานรัฐบาล

ในการช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยัแบบรอบด้าน

อย่างยั่งยืน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูอาชีพ	

ผู ้ประสบอุทกภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงมาอย่างต่อเน่ือง	โดยมีท้ังการปรบัเปลีย่น

วิธีคดิ	วิธีผลิต	และวถิชีวิติโดยให้เปลีย่นวถิชีวีติ	

มีการเพิ่มรายได้	 ลดรายจ่าย	 เปลี่ยนวิธีผลิต 

จากใช้สารเคมีเป็นการเกษตรอินทรีย์	 ส�าหรับ 

วิธีคิดนั้น	 ถ้าสามารถเปลี่ยนเป็นเกษตรกร 

ที่ท�างานแบบพนักงานทั่วไปคือวันละ	7	ชั่วโมง	

สัปดาห์ละ	6	วนั	ควรจะมรีายได้เหมอืนเงนิเดอืน

ขัน้ต�า่	ผู้จบปริญญาตรีคอืเดอืนละ	15,000	บาท	

	 การจะให้มีงานท้ังปีได้ต้องสามารถ 

มผีลผลิต	ตลอดทกุฤด	ูซ่ึงอปุสรรคทีส่�าคญั	คอื	น�า้

ท่ีอาจเกิดจากน�้ามากเกินในบางปี	 แต่น�้าแล้ง

เกดิทกุปี	 ปีไหนทีมี่น�า้ท่วมจงึกลายเป็นภาวะน�า้ท่วม

ร่วมภัยแล้ง	 ถ้าแก้ภาวะนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้น 

ที่ส�าคัญ
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	 มลูนธิฯิ	พบว่ามพีืน้ที	่ทีส่ามารถจะแก้ได้
กระจายอยู ่ทั่วไปทั่วประเทศ	 และหากได้ 
มีการร่วมกัน	 ด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ด้านการผลิต	 ด้านเทคโนโลย ี
มีการร ่วมมือด ้านการบริหารจัดการจาก	 
ศนูย์พฒันากลยทุธ์ธรุกจิ	คณะวทิยาการจดัการ	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยแพร่	
การสนบัสนนุด้านงบประมาณจาก	ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	มกีารบรูณาการ
ในพืน้ทีโ่ดยเกษตรจงัหวดั	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร	น่าจะบรรลุเป้าหมายได้	

 ปัจจัยที่สร้างความยั่งยืน คือ
	 มี ร าย ได ้ แน ่ นอน เที ยบ เคี ย งกั บ
สถานภาพทางสังคมซึ่งบรรลุได้ด้วยมีเงื่อนไข
ส�าคัญ	ดังนี้
 •	 มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
 •	 ต้องท�างานตามคณุภาพและส่งมอบ
ตามที่ก�าหนด
 •	 ต้องท�างานเต็มเวลาเหมือนผูมี้เงนิเดือน
 •	 มีปริมาณงานเพียงพอตลอดทั้งปี
เหมือนผู้มีเงินเดือนประจ�า

 •	 ผลผลิตต้องสามารถจ�าหน่ายได้ 
ผลตอบแทนอย่างน้อยเฉลีย่เดอืนละ	15,000	บาท 
 •	 ต้องท�าเกษตรอินทรีย์
 •	 ผ ่ า นก า รทดสอบกา รท� า ง าน 
แบบบูรณาการด้วยระบบดิจิทัล
 
การมี วิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จพอเพี ยง 
และการเกษตรอินทรีย์
	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ี
พระวรราชาทินัดดามาตุ	และพระเจ้าหลานเธอ	
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	ทรงโปรดให้มูลนิธิฯ	
ได ้น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัวฯ	 ในการฟื้นฟ ู
ผู ้ประสบอุทกัยให้ผลิตอาหารวิถีธรรมชาต ิ
รบัประทานเองได้ภายใน	45	วนั	ซึง่เป็นจดุเริม่ต้น
ของสร้างความพร้อมทางการเกษตรอินทรีย์ 
วิถีพอเพียง	 ต่อมาจึงมีการปลูกฝังการปฏิบัติ
และวิธีการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 โดยจัดท�าเป็นศูนย์การเรียนรู้และ 
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส.)	

(ดังภาพ)
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 การท�างานตามคุณภาพ

	 รวมเวลาที่เริ่มต้นจนปัจจุบันเป็นเวลา

กว่า	 15	ปี	 ทั้งหมดยังคงมีศูนย์การเรียนรู้และ

ศูนย์สาธิต	 อยู่ส่วนหนึ่ง	 สามารถพัฒนาเข้าสู่

ระบบการบริหารจัดการและการผลิตแบบ	

precise	quality	และ	precise	delivery	ระบบ

ดิจิทัลได้จนสามารถปลูกพืชผักรับประทานเอง	

ส่งสมาชกิ	จะรบัซือ้ผกัทีร่บัประทานไม่ทนัส่งได้

ตามวัน	เวลา	และปริมาณที่ร้านค้าสั่งซื้อได้

	 ในระหว่างนั้นทั้ง	 2	พระองค์ทรงโปรด 

ให้ช่วยเหลอืการฟ้ืนฟอูาชพีชาวนาด้วยการปลกูข้าว

แบบประณีตเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ช่วยให้ชาวนา 

ทีต้่องการจะเพิม่รายได้	ลดรายจ่าย	ทีม่ผีลผลติ

เพิ่ม	ลดรายจ่าย	จากต้นทุนและการดูแล	และ

เพิม่คณุค่าด้วยการปลกูข้าวอนิทรย์ีโดยร่วมกบั

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาเครื่อง

หย่อนกล้าข้าวแบบประณีตเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับร่วมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นบ่มเพาะผู้จัดการท�านา

ใ ห ้ ส า ม า ร ถ ใ ห ้ บ ริ ห า ร ก า ร ป ลู ก ข ้ า ว 

ตามมาตรฐานซึง่พร้อมปฏิบัตกิารด้วยระบบดจิทิลั

 มปีรมิาณงานเพยีงพอเหมอืนผูม้เีงนิ

เดือนประจ�า

	 คู่ขนานกันนี้มูลนิธิฯ	ยังได้มีการพัฒนา

โครงการข้าว	นา	ปลา	ผกั	เพือ่ให้ชาวนาสามารถ

เพิ่มความหลากหลายของผลิตผลไม่จ�ากัด

เฉพาะข้าว	 ซึ่งหากเกิดนาล่มก็จะขาดรายได	้ 

ซึ่งโครงการนี้เท่ากับ	 เป็นการเพิ่มรายได้และ 

ลดความเสี่ยง

 ก า ร ท� า ง า น อ ย ่ า ง บู ร ณ า ก า ร 

ด้วยระบบดิจิทัล

	 ยังมีการผลิตของหลายอย่างต้องมีการ

จดัการท่ีมปีระสิทธภิาพ	การเพาะปลูกท่ีมคีวาม

หลากหลาย	 มิอาจจะอบรม	 จึงต้องมีการ

ถ่ายทอดวิธีการที่ผ่านการปฏิบัติส�าเร็จซ�้าแล้ว

ซ�า้อกีลงในระบบดจิทิลัทีเ่ป็นแผนแบบบรูณาการ

ซึ่งต ้องใช ้การวางแผนดิจิทัลควบคู ่กันไป	 

ซึง่มลูนธิฯิ	ได้ร่วมกบัคณาจารย์ของมหาวทิยาลยั

ก่อตั้งจังหวัดแพร่	พัฒนาโปรแกรม



126  < วารสารดำารงราชานุภาพ

	 บั ดนี้ มู ลนิ ธิ ฯ 	 พร ้ อมที่ จะส่งเสริม

การเกษตรอนิทรย์ีแบบดจิทิลัได้แล้วสามารถจะ

สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้มั่นคงได้สูง	 

โดยตั้งใจจะวางระบบดิจิทัลให ้ เกษตรกร 

ที่เป็นชาวนา	ที่มีพื้นที่	5	ไร่	ให้มีรายได้ต่อเนื่อง

ทั้งปี	 มีงานท�าทั้งปี	 ท�างานวันละ	 7	 ชั่วโมง	

สัปดาห์ละ	 6	 วัน	 จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ	

15,000	บาท	เท่ากับเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี

 ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าโครงการดงักล่าว

ของมูลนิธิฯ เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เป็นการ 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบรอบด้าน

อย่างยัง่ยนื ด้วยความร่วมมอืของหน่วยงาน

ราชการได้ด�าเนินการขบัเคล่ือนการด�าเนินงาน

ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบอุทกภัยตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ด�าเนินการ 

มาอย่างต่อเนือ่ง จนสามารถสร้างความมัน่คง

ทางอาชีพให้มีรายได้และมั่นคงขึ้น
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โครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
ตามแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
และการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 บ้านบางตาแผ่น หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านแห อ�าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

  

ทองค�า เพ็ชรปานกัน
	พัฒนาการอ�าเภอเมืองอ่างทอง

 บ้านบางตาแผ่น	หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านแห	

ได้รบัการคดัเลอืกเป็นหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง

ต้นแบบ	 ปี	 2552	 ของอ�าเภอเมืองอ่างทอง	 

มกีารพฒันาหมูบ้่านอยูใ่นระดบั	มัง่ม	ีศรสีขุ	เป็น

กิจกรรมเพื่อสร้าง	 การเรียนรู ้แก่ประชาชน 

ในหมูบ้่าน	ได้น้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

มาใช้ในการด�ารงชวีติ	กจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการพฒันา

ให้คนในหมู่บ้านเรียนรู้	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 การพ่ึงพาตนเอง	 การวางแผนชีวิต	 

การบรหิารจดัการหมูบ้่าน	ให้สามารถพึง่ตนเองได้

อย่างยั่งยืน	 จุดเด่นของหมู่บ้านบางตาแผ่น	 

มีโครงการต้นแบบฟื ้นฟู	 ผู ้ประสบอุทกภัย 

ตามแนวทางพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีงของ

มูลนิ ธิ อาสา เพื่ อนพึ่ ง 	 (ภาฯ ) 	 ยามยาก	

สภากาชาดไทย	สบืเนือ่งจากเมือ่ประมาณเดอืน

กันยายนของปี	2549	ต�าบลบ้านแห	ได้ประสบ

อทุกภยัอย่างหนกั	น�า้ท่วมพืน้ทีก่ารเกษตรท�าให้

ชาวบ้านได ้รับความเดือดร ้อนอย่างหนัก	

ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย	ประชาชนไม่มี

งานท�า	 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนมูลนิธิอาสา

เพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย	 

ได้แจกถงุยงัชพีแก่ประชาชน	ขณะน้ันนางนงนุช	

ค�าคง	ด�ารงต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 2	ต�าบล

บ้านแห	 ได ้ เล ่าให ้ฟ ังว ่า	 ศาสตราภิชาน	 

นายแพทย์พชิติ	สวุรรณประกร	กล่าวว่าถงุยงัชพี

ได้รับแล้วก็หมดไป	ท�าอย่างไรจะให้ประชาชน

อยู่ได้และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน	 จึงได้จัดท�า

โครงการต ้นแบบฟื้นฟู ผู ้ประสบอุทกภัย 

ตามแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกจิพอเพยีงของ

มูล นิธิ อาสา เพื่ อนพึ่ ง 	 (ภาฯ ) 	 ยามยาก	

สภากาชาดไทย	โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

โสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 องค์นายก

กิตติมศักดิ์	และพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภาองค์ประธานมูลนิธิฯ	
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วัตถุประสงค์
	 1. 	 เพื่อแก ้ไขป ัญหาความยากจน 

แบบยัง่ยนื	ประชาชนมกีนิ	มใีช้	มรีายได้เพิม่ขึน้	

	 2.	 เพื่อสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เป ็นตัวอย ่างและขยายผลให ้ครอบคลุม 

ทุกหมู่บ้าน

	 3.	 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

	 4.	 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งอาหาร 

อันเป็นการ	“ลดรายจ่าย”	

	 5.	 เพื่อเผยแพร ่ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงให้แพร่หลาย

	 แนวทางการด�าเนินงานใช้หลักบันได	 

5	ขัน้ตอน	คอื	ขัน้จดุประกาย	ข้ันตอนการขยายผล 

ขั้นพึ่งพาตน	 ข้ันตอนคนเกษตรอินทรีย์	 และ 

ขั้นตอนมีชีวิตอย่างพอเพียง	 โดยใช้กลยุทธ์	 

3	ประการ	คือ	เปลี่ยนวิถีชีวิตผลิต	เปลี่ยนวิธีคิด	

และเปล่ียนวถิชีวีติ	สถานทีด่�าเนนิการฝึกอบรม	

ใช ้พื้นที่ของครอบครัว 	 นายธาตรี 	 ค�าคง	 

นางนงนุช	 ค�าคง	 เป็นสถานที่ฝึกอบรมและ 

การเรียนรู ้ในการช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย 

ให้พึ่งพาซึ่งกันและกัน	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อบรมครั้ งแรกประกอบด้วยประชาชนใน 

ต�าบลบ้านแห	จ�านวน	200	ครวัเรอืน	หลงัอบรม

มีประชาชน	จ�านวน	89	ครัวเรือน	สมัครใจเข้าสู่

กระบวนการเรยีนรู	้โดยใช้หลกัทีว่่า	“	ชีน้�าให้คดิ	

สาธิตให้ดู	 เรียนรู ้ด้วยการปฏิบัติจริง	 ละทิ้ง 

นสิยัเดมิ	เริม่หนึง่ทีต่วัเอง	”	

	 ในปี	 2552	 บ้านบางตาแผ่น	 หมู่ท่ี	 2	

ต�าบลบ้านแห	โดยการน�าของนางนงนุช	ค�าคง	

ผู ้ใหญ่บ้านร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชน

อ�าเภอเมืองอ่างทอง	 ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน

การด�าเนินงานหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบตามหลักการพัฒนาชุมชนด้วยการ

สร ้างการเรียนรู ้และการมีส ่วนร ่วมของ

ประชาชน	ด�าเนินการในระดับหมู่บ้าน	 เพื่อให้

ประชาชนในหมูบ้่านมส่ีวนร่วมและเรยีนรูร่้วมกัน

การบริหารจัดการชุมชน	 พัฒนาปราชญ  ์

ชุมชน	 พัฒนาภูมิปัญญา	 เป็นแหล่งเรียนรู้	 

หมูบ้่านผ่านเกณฑ์การประเมนิหมูบ้่านเศรษฐกจิ

พอเพียงต ้นแบบของกระทรวงมหาดไทย	 

ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงและมีความสุข
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ขั้ นตอนการด� า เนินงานหมู ่บ ้ าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
	 1.	การส่งเสรมิครอบครวัพฒันา	จดัการ
อบรมการสร้างการเรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงแก่หัวหน้าครัวเรือนในหมู่บ้าน	จ�านวน	
30	 ครัวเรือน	 และการศึกษาดูงานหมู ่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
	 2.	 การสร้างระบบการบริหารจัดการ
ชมุชน	เรียนรู้ชมุชน	การจดัเวทกีารวางแผนชวีติ	
แผนชุมชน	 โดยให้การเรียนรู้การจัดท�าบัญช ี
ครวัเรอืน	การวเิคราะห์ข้อมลูจากบัญชคีรวัเรอืน	
การจดัท�าแผนพฒันาชวิีต	การจดัท�าแผนชมุชน	
การประเมนิหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงตามแบบ
ของกระทรวงมหาดไทย	 (4	 ด้าน	 23	ตัวชี้วัด)	
และประเมินความสุขมวลรวมของหมู ่บ้าน 
ครั้งที่	1
	 3.	 การจัดกิจกรรมสาธิตการด�ารงชีวิต
แบบพอเพียง	ค้นหา	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	น�ามา
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง	 อนุรักษ์เพื่อสืบทอดไปสู่
บุตรหลาน
	 4.	 การจัดเวทีการจัดการความรู้ปัจจัย
แห่งความส�าเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบและประเมินความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้านครั้งที่	2	
	 จากการด�าเนินงานของหมู่บ้านและ
ผู้น�าทีเ่ข้มแขง็	และการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ของมูลนิ ธิฯ	 เพื่อนพึ่ ง 	 (ภาฯ	 ) 	 ยามยาก	
สภากาชาดไทย	ท�าให้หมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้
และศึกษาดูงานของประชาชนในการด�าเนิน
งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู้	5	ฐาน	ดังนี้
 กิจกรรม ประกอบด้วย	ฐานการเรียนรู ้
5	ฐาน	ดังนี้

  ฐาน 1 น�า้หมักชีวภาพเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
สอนการท�าน�า้พ่อ	น�า้แม่	สารไล่แมลง	สารจบัใบ 
การน�าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรลักษณะสด
มาท�าการหมักในรูปแบบของเหลวและมาใช้
ประโยชน์เป็นอาหารเสริมเพื่อเร่งการเจริญ	 
ของพืชและสัตว์
 ฐาน 2 น�้ า ย า เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค ์ 
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
		 สอนการท�าน�้ายาล้างจาน	 ยาสระผม	
ครีมนวดผม	น�้ายาซักผ้า	ฯลฯ
 ฐาน 3 น�้าส้มควันไม้เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
		 สอนวธิกีารเผาถ่านเพือ่ให้ได้น�า้ส้มควนัไม้
ใช้เป็นสารขับไล่แมลง
  ฐาน 4 ปุย๋หมกัชวีภาพเพือ่นพึง่ (ภาฯ) 
สอนวิธีการท�า	ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรต่างๆ	
  ฐาน 5 เกษตรอนิทรีย์เพือ่นพึง่ (ภาฯ) 
	 สอนวธิใีช้ปุย๋อนิทรย์ี	การท�าแปลงพชืผกั 
การหมักดิน	การคลุมดิน	การใช้สารอินทรีย์
 กิจกรรม ของศูนย์การเรียนต้นแบบ
เพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 เป็นศูนย์การเรียนรู้
แบบครบวงจร	ในพืน้ที่	60	ไร่	มอีาคารฝึกอบรม	
แปลงสาธติการท�านาข้าวอนิทรย์ี	ไร่นาสวนผสม	
1	ไร่	แก้จน	การปลกูไผ่บงหวาน	การเลีย้งปลาดกุ 
บ้านดิน	การเลี้ยงหมูหลุม	การปลูกพืชสมุนไพร	
กลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกรผลิตกล้วยอบม้วน	
นอกจากนี้	ได้จัดอบรม	แบบพักค้าง	ระยะเวลา	
3	 วัน	 2	คืน	 เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติสามารถ 
น�าไปท�ากิจกรรมที่บ้านได้ด้วยตนเอง																
		 จากการด�าเนินงานได ้พัฒนาและ 
ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนทัง้ต�าบลบ้านแห 
มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	 จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบทีเ่ปิดให้เกษตรกรหรอืบคุคลทัว่ไปเดนิทาง
มาศึกษาดูงาน	 เรียนรู้การปฏิบัติจริง	 น�าไป
ปฏิบัติสามารถพึ่งตนเองได้
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 ถงึวนันี ้ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE ประสบความส�าเรจ็ 

ในเชงิคณุภาพค่อนข้างมาก คนท�างานรูว่้าท�าแล้วได้ประโยชน์ แต่คนทัว่ไปดจูะยงัไม่ค่อยรูว่้า 

แก่นแท้ของ TO BE NUMBER ONE คอื อะไร ท�าอะไร และเกดิประโยชน์อย่างไร  

ปัจจบุนัโครงการ TO BE NUMBER ONE เจริญก้าวหน้าไปมาก มีพัฒนาการทั้ง 

ด้านยุทธศาสตร์ แนวทางการด�าเนินงาน กิจกรรม รวมทั้งองค์ความรู ้ในการ 

พัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ ซึง่ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัและท่านรองผูว่้าราชการจงัหวดั 

หลายท่านคงทราบดว่ีา เยาวชน TO BE NUMBER ONE ในจงัหวดั มศีกัยภาพเพยีงใด 

ข้าพเจ้าขอฝากว่า การสร้างเยาวชน แกนน�า และอาสาสมคัร TO BE NUMBER ONE  

เป็นเรือ่งส�าคญัและจ�าเป็น เราต้องมีผู้สืบทอดเจตนารมณ์ ถ้าเด็กๆ รู้ว่าเราท�าวันนี้ 

เพื่อเขา เขาก็จะท�าเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป นี่คือการสร้างอนาคตที่ดี ให้กับสังคมไทย

พระด�ารัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ประจ�าปี	2558

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 

กรมสุขภาพจิต

 ท่ามกลางความรนุแรงของสถานการณ์

ปัญหา	ยาเสพตดิ	ในสงัคมไทย	ด้วยสายพระเนตร

อันกว้างไกล	 ที่จะช่วยให้เยาวชนห่างไกล 

จากยาเสพตดิ	และจะส่งผลต่อการป้องกนัแก้ไข

ปัญหาอืน่ๆ	ในสงัคม	ทัง้นี	้เพราะปัญหา	ยาเสพตดิ	

เป็นสาเหตุเชื่อมโยงกับปัญหาต่างๆ	 กอปรทั้ง

ทรงมีความเข้าใจในธรรมชาติ	และเชื่อมั่นใน

พลังของเยาวชนทีจ่ะก�าหนดอนาคตของตนเอง	

ทลูกระหม่อมหญงิ	อบุลรัตนราชกญัญา	สริวัิฒนา

พรรณวดี 	 จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป ็น 

องค์ประธานโครงการรณรงค์ป ้องกันและ 

แก ้ ไ ขป ัญหายา เสพติ ด 	 ห รื อ โค ร งการ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	 โดยทรงมอบหมายให้	

กรมสุขภาพจิต	 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ	

ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมในกลุ่ม

เยาวชนวัยรุ ่น	 ท�าหน้าที่เลขานุการโครงการ	 

ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 18/2545	 

ลงวนัที	่ 25	มกราคม	2545	ทัง้นี	้ ด้วยทรงเหน็ว่า 

การป้องกัน	 แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ ่ม

เยาวชนให ้ได ้ผลอย ่างยั่ งยืน	 ต ้องอาศัย 

องค์ความรู้สุขภาพจิต	เป็นส�าคัญ

	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 

มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน	อายุ	 6	 -25	ปี	

ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ	โดยมียุทธศาสตร์

และวิธีการด�าเนินโครงการที่ยึดเยาวชน 

เป็นศูนย์กลาง	 บนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุ 

ของปัญหา	 เข้าใจธรรมชาติ	 พฤติกรรม	 และ 

ความต้องการของเยาวชน	วัยรุ่น	มุ่งเสริมสร้าง

และพฒันาให้เยาวชนมภีมูคิุม้กนัทางด้านจติใจ 

มีความภาคภูมิใจในตนเอง	 และมีพฤติกรรม 

ท่ีพงึประสงค์	เพือ่ให้เยาวชน	เตบิใหญ่อย่างเตม็

ศักยภาพ	การด�าเนินการโครงการ	ครอบคลุม 

ทั้งงานส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชน	ปกติ	

งานป้องกนัปัญหาสขุภาพจติในเยาวชน	กลุม่เสีย่ง

และงานบ�าบดัรักษา	ในเยาวชนกลุ่มป่วยโดยมี

กลยุทธ์ส�าคัญ	 คือการใช้สโลแกน	 “เป็นหน่ึง 

โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ”	ก่อให้เกดิความท้าทาย	และ

จงูใจเยาวชนไม่ให้ยุง่กบัยาเสพตดิ	แต่มุง่ค้นหา

ความเป็นหนึ่งของตนเอง	แนวคิดและกิจกรรม

ในโครงการเน้นการให้โอกาสมากกว่าการ 

ปราบปราม	โดยเพิม่โอกาสให้เยาวชนได้รบัการ
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พัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย	

ในลักษณะส่งเสริมการแข ่งกันท�าความด	ี 

เป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง	การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

เป็นลักษณะ	Play	and	Learn	ใช้กิจกรรมเป็น

สื่อให้เยาวชนได้เรียนรู ้อย่างมีความสุขและ 

สนกุกบัการเรยีนรู้	โดยการประยกุต์กบัองค์ความรู้

สุขภาพจิต	ดังนี้

  กลุ่มปกติ	 มุ ่งเสริมสร้างและพัฒนา

เยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งเป็น 

พื้ นฐานคุณภาพทางจิต ใจที่ ส� าคัญของ 

การด�าเนินชีวิตมีความเข้มแข็งทางจติใจ	และ

มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต้านทานต่อสิ่งยั่วยุ 

ต่าง	ๆ 	ได้รวมทัง้พฒันาความก้าวหน้าให้กบัตนเอง	

 กลุม่เสีย่ง	มุง่สร้างภมูคิุม้กนัให้ห่างไกล

จากปัญหา	 ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบ	 

เพือ่นช่วยเพือ่น	Self	Help	Group	การให้ค�าปรกึษา

การสร้างพื้นท่ีเชิงบวกส�าหรับการท�าสิ่งดีๆ 

ร่วมกันในสังคม

 กลุ ่มป ่วย 	 มุ ่ งช ่วยให ้ผู ้ เสพผู ้ติด

สามารถเป ิดเผยตัวเอง	 และเข ้าสู ่ ระบบ 

การดูแลช่วยเหลือ	 บ�าบัดและกลับมาใช้ชีวิต

ในสังคมได้โดยไม่เป็นตราบาป	 จากการมี 

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะบูรณาการ

แ บ บ อ ง ค ์ ร ว ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ โ ค ร ง ก า ร	 

TO	BE	NUMBER	ONE	

 ยุ ทธศาสตร ์ ที่  1 	 การรณรงค ์ 

เพื่อปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อ 

ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ภายใต้

แนวคิดการสร้างกระแส	 “เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่ง 

ยาเสพติด”	 โดยผ่านส่ือและการจัดกิจกรรม

รณรงค์สร้างสรรค์ต่างๆ	 เพื่อให้วัยรุ ่นและ

เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม

เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	 

โดยการสนับสนุนการรวมตัวกันของสมาชิก	 

TO	 BE	NUMBER	ONE	 โดยการจัดตั้งเป็น 

ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ประกอบด้วย	

กรรมการ	กองทุน	กิจกรรม	ภายใต้การบริหาร

จัดการของคณะกรรมการ	หรือ	แกนน�าเยาวชน	

/อาสาสมัคร	 ด้วยการรวบรวมคนดี	 คนเก่ง	 

และคนที่มีอุดมคติ	 ที่จะสร้างกิจกรรมดี	 ๆ	 

ร่วมกนั	เพือ่กระตุน้ปลกุจติส�านกึและสร้างกระแส

นิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด
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 ยุทธศาสตร ์ที่  2 	 การเสริมสร ้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน	ประกอบด้วย

 โครงการย่อยที่1	 การจัดกิจกรรมการ

เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน	 

โดยจัดกิจกรรมและผลิตเทคโนโลยีเพื่อการ 

เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน

โดยตรง	 และด�าเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ทางจติ	 ผ่านแกนน�าเยาวชน	โดยอบรมให้ความรู้

และผลิตเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มแกนน�าเยาวชน	

ส�าหรับจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน	 

ทางจติเยาวชน	และสนบัสนนุให้แกนน�าเยาวชน

ทีผ่่านการอบรมด�าเนนิการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนั

ทางจิตให้กับเยาวชน

 โครงการย่อยที่ 2	 การพัฒนาและ 

จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 

(TO	BE	NUMBER	ONE	FRIEND	CORNER)	

ในชุมชนเมือง	 ชุมชนชนบท	 สถานศึกษา	 

และสถานประกอบการซึ่งเป็นกิจกรรมการ 

ให้บรกิาร	ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 

ภ า ย ใ ต ้ แ น ว คิ ด “ ป รั บ ทุ ก ข ์ 	 ส ร ้ า ง สุ ข	 

แก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ”	 มีแกนน�าเยาวชน/

อาสาสมัคร	 เป็นผู้บริหารจัดการและให้บริการ

แก่สมาชิก	 โดยจัดให้มี	 บริการให้ค�าปรึกษา	

(Counseling)	บริการฝึกแก้ปัญหา	พัฒนา	EQ	

ทัง้ด้วยตนเอง	กจิกรรมกลุม่และบรกิารกจิกรรม

เสรมิทกัษะเชิงสร้างสรรค์ด้านดนตร	ีกฬีา	และศลิปะ	ฯลฯ 

เ พื่ อ ส ร ้ า ง สุ ข 	 ซึ่ ง ตั้ ง แ ต ่ ป ี 	 2 5 5 5 	 ไ ด ้ 

มีการขยายกลุ ่มเป้าหมายไปในสถานพินิจ

และคุม้ครองเดก็และเยาวชนและศนูย์ฝึกอบรม

เด็กและเยาวชน	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชน	และทัณฑสถาน	 กรมราชทัณฑ์	

กระทรวงยุติธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3	การสร้างและพัฒนา

เครือข่าย	 เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

สมาชิก	 เพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจป้องกัน

ป ัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน	 

ในรูปแบบของการบรูณาการความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ	และเอกชนในระดับ

ประเทศและระดับพื้นที่	 ทั้งนี้	 ยุทธศาสตร์	 ที่	 1	

และ	2	จะเน้นด�าเนนิการในกลุม่ทีม่โีอกาสเสีย่งต่อ

การเสพยาเสพติดสูง	คือ	วัยรุน่และเยาวชนเป็นหลัก	

โดยเผยแพร่ความรู้และทักษะในการป้องกัน

การติดสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ ่นและเยาวชน	 

ซึ่งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้จัด

	 กจิกรรมรณรงค์/ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะ

การป ้องกันการติดสาร เสพติดแก ่กลุ ่ ม 

เป้าหมายเป็นประจ�าทุกปี	 เช่น	 กิจกรรมองค์

ประธานโครงการฯ	 เสด็จเยี่ยมการด�าเนินงาน

โครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE,	 กิจกรรม

มหกรรมรวมพล	 TO	 BENUMBER	 ONE,	

กจิกรรมค่ายพฒันาสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	 

สูค่วามเป็นหนึง่	(TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP) 

และส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ มี ก า ร ขยาย เค รื อ ข ่ า ย 

ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา	

ชุมชน	 สถานประกอบการ	 สถานพินิจฯ	 

ตามยุทธศาสตร์ที่	3
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  ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิโครงการ

ตลอดระยะกว่า 14 ปีที่ผ่านมา

	 การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้างต้น

จนถึงปัจจุบัน	 ได้พัฒนารูปแบบและกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับความสนใจและธรรมชาต ิ

ของวยัรุน่และเยาวชน	รวมทัง้ขยายโอกาสการเข้า

มามีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น 

ทุกปี	 เพื่อสร้างกระแสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางจติให้กับเยาวชน	อย่างครอบคลมุทกุกลุม่อายุ

แ ล ะ พื้ น ที่ 	 จ น ใ น ป ั จ จุ บั น โ ค ร ง ก า ร	 

TO	BE	NUMBER	ONE	มีสมาชิกกว่า	40	ล้านคน	 

รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE 

กว ่า 	 3 	 แสนชมรม	 และมีศูนย ์ เพื่ อนใจ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	กว่าหมืน่แห่งทัว่ประเทศ	 

และจากการศึกษา	พบว่าเยาวชน	สมาชิกและ 

อาสาสมัครแกนน�า	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง	

		 -	 มีการเรียนรู ้และเติบโตข้ึน	 มีการ 

เรียนรู ้หลักคิดของการมีชีวิตที่ดีงาม	 เช ่น	 

เรียนรู้ว่าการให้มีค่ากว่าการรับ	

	 -	 มีการพัฒนาความสามารถที่ เห็น 

เ ด ่ นชั ด ใน เ รื่ อ งความกล ้ า พูด 	 กล ้ าคิ ด	 

กล้าแสดงออก	

	 -	 มีจิตอาสา	 มีภาวะผู้น�า	 มีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี	 เช่น	ลดพฤติกรรม

เกเรสนใจการเรียน	มากขึ้น	เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น	

	 -		ช่วยให้ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคม	 

การศึกษาและการท�างาน	 มีความสัมพันธ์	 

ในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้น

	 -	 มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม ่ 

พึงประสงค์	 เช่น	 ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท	 

หนีเรียนเลิกดื่มสุรา

	 -	 ช ่ วย เส ริมสร ้ างภาพลักษณ ์ ท่ีดี 

ให้แก่องค์กร	 เช่น	 ท�าให้โรงเรียนมีชื่อเสียง	

นักเรียนมาเรียนมากขึ้น

	 -	 ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานประกอบการกับชุมชนดีขึ้น	 มีการท�า

กิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือกันมากขึ้น	

		 -		ก่อให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมจาก

ภาคประชาชนในการเข้ามาสนับสนุนเยาวชน	

ให้ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	มากขึ้น

		 นอกจากนี้ 	 โครงการยังมีแนวทาง 

การพัฒนาศักยภาพชมรม	 โดยจัดกิจกรรม 

การประกวดผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	เพือ่เปิด

โอกาสให้ชมรมมีเวทีแสดงผลการด�าเนินงาน

ของตนเอง	 และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

กับชมรมอื่นๆ	 ท่ัวประเทศ	พร้อมท้ังสร้างขวัญ

ก�าลังใจในการท�างาน	 โดยมีชมรมที่มีการ

ด�าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ	

ได้รับรางวัลและผ่านเข้าสู่ระดับต้นแบบกว่า	

400	 ชมรม	 ซึ่งชมรมต้นแบบเหล่าน้ีสามารถ 

เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบเพื่อขยายผล	

ส�าหรับการพฒันาศกัยภาพชมรมอืน่ๆ	ท่ัวประเทศ

	 จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร	 

TO	BE	NUMBER	ONE	พบประเดน็ทีน่่าสนใจ	ดงันี้

		 1.		 การเปิดบริการโปรแกรมนอกเวลา

เรียนเป็นการเพิ่มโอกาสที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

ซึ่งเป ็นกลุ ่มเป้าหมายส�าคัญของโครงการ	 
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TO	BE	NUMBER	ONE	สามารถเข้าถึงบริการ 

ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

		 2.		 ผลกระทบทางบวกของโครงการ 

ต่อเยาวชนมีความชัดเจน

		 3.		 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	 (TO	 BE	 NUMBER	ONE)	 

เป็นโครงการที่เน้นด้านการส่งเสริมป้องกัน 

การใช ้สารเสพติดในเยาวชนที่ ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศโดยมจีดุแข็งคอืองค์ประธานท�าให้เกดิ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 และการมี 

หน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน	คือ	กรมสุขภาพจิต	

ภายใต้ส�านักงานระดับกองที่ด�าเนินภารกิจ

เฉพาะด ้าน 	 ดั งนั้ นการด� า เนินโครงการ	 

จึงสามารถผลักดันไปในทิศทางให้เกิดการ

วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แนวทางและต้นแบบ 

การด�าเนนิการส่งเสรมิป้องกนัเยาวชนในบรบิท

ของชุมชนและกลุ่มเสี่ยงที่หลากหลาย

		 4.		 การก�าหนดองค์ประกอบทางพฤตกิรรม	

ทีเ่ป็นปัจจยัปกป้องให้เยาวชนห่างไกลสารเสพตดิ 

เพือ่น�ามาวางแผนกจิกรรมท่ีหวังผลให้กลุม่เยาวชน	

เกิดพฤติกรรมที่ เป ็นป ัจจัยปกป ้อง	 เช ่น	 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่	การตัดสินใจ	

การสื่อสาร	การใช้เวลาว่าง	และการปฏิบัติตาม

ระเบยีบ		การรบัรูค้ณุค่าในตนเอง	ความพงึพอใจ 

ในชีวิต	เป็นต้น

	 5.		 การเข ้าร ่วมกิจกรรมสร้างสรรค	์ 

และเปิดเวทีการประกวดให้เยาวชนได้ทดสอบ

ความท้าทายและได้แสดงออก	ท�าให้เกดิผลกระทบ

ต่อพฤตกิรรมทางบวกของเยาวชน	เช่น	ความอดทน 

การเคารพกฎเกณฑ์	 ของกลุ ่ม	 การรอคอย	 

การเห็นอกเห็นใจสมาชิกจากการศึกษาพบว่า	

แกนน�าและสมาชิก	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ได้น�าความรู้

และทักษะท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	 

ไปใช้ประโยชน์	ดังนี้

	 1.		ประโยชน ์ต ่อตนเอง	 สามารถ 

เรยีงล�าดบัตามคะแนนผลการประเมินจากมากทีส่ดุ 

คือ	สามารถใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์,	 การมีจิต

อาสา	และเสียสละเพื่อส่วนรวม,	 การควบคุม

ตนเองได้,	 การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง	

และประโยชน์ต ่อการเรียนต่อ/สมัครงาน/

ท�างาน/ใช้ชีวิต

	 2.		 ประโยชน์ต่อผู ้อื่น	 สามารถเรียง

ล�าดบัตามคะแนนผลการประเมนิจากมากท่ีสุด	

คือ	 การช่วยให้เพื่อนๆใช้เวลาว่างให้เป ็น

ประโยชน์	ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์,	
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การช่วยพัฒนา	 EQ	 ให้เพ่ือนๆ	 เช่น	 การคิด 

แก้ปัญหา	การควบคมุตนเอง	การตดัสนิใจ	ฯลฯ,	

การเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนๆ,	 การแนะน�า 

และพูดคุยให้เพ่ือนๆ	 เห็นโทษของยาเสพติด	 

และการเป็นแบบอย่างทีด่แีละเป็นทีป่รกึษาให้กบั

เพือ่นๆ	ได้	ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูการสมัภาษณ์

ทีพ่บว่าเยาวชนทีผ่่านการเข้าค่ายฯ		ได้น�าความ

รู้ทักษะต่างๆ	ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ให้ประโยชน์	

ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	

 ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้บริหาร

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

โครงการ TO BE NUMBER ONE 

	 “โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็น

โครงการที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ทีต้่นเหตดุ�าเนนิการกบัทกุกลุม่	โดยเน้นไปทีเ่ดก็

และเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก	 ด้วยการ

รณรงค์ปลูกจิตส�านึกสร้างกระแสนิยมเอื้อต่อ

การป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติด	รวมทั้ง

เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

กบัพฒันาทกัษะชีวิตและเครือข่ายในการป้องกัน

และช่วยเหลอื	เป็นการเอาน�า้ดมีาไล่น�า้เสยีด้วย

การเอาผู้ติดยาเสพติดไปบ�าบัดให้เป็นคนดี	 

รวมทั้งป้องกันคนดีให้มีภูมิคุ้มกัน	 ไม่ให้เข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วให้คนกลุ่มนี้เข้าไป

ช่วยเพือ่นหรอืผูต้ดิยาเสพตดิให้เลกิและกลบัตวั

เป็นคนดี”	

 น า ย ธ วั ช ชั ย  เ ทิ ด เ ผ ่ า ไ ท ย  

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง ได้กล่าวว่า

		 “กว ่า	 10	 ป ี 	 ท่ีผ ่านมา	 โครงการ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	 ได้เปล่ียนภาพลักษณ์

ของเยาวชน	 ในอดีตและสร้างภาพลักษณ์ใหม ่

ของเยาวชนและเดก็ไทยในปัจจบุนั	เป็นเยาวชน 

ทีม่พีลัง	มคีวามฝัน	มแีรงบนัดาลใจ	มกีระบวนการ

วางแผนเป็นสะพานไปสู่ความส�าเร็จ	 รวมทั้งมี

ความภาคภูมิใจ	 เป็นคนเก่ง	 คนดี	 มีความสุข	

เยาวชนหลายคนเป ็น เยาวชนต ้นแบบ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ปัจจุบันโครงการ	

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ได ้มีการพัฒนา	 

ขยายเครือข่าย	 แลกเปล่ียนเรียนรู้	 สนับสนุน	 

การพฒันาระหว่างกันเพือ่ให้เกิดการเจรญิก้าวหน้า

อย่างไม่หยดุยัง้	ครอบคลมุทกุชมรมทัว่ประเทศ

และก�าลังขยายความร่วมมือไปยังประเทศ

เพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน	ถือได้ว่า	

12	ปีที่ผ่านมาโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ได้เติบโต	และประสบความส�าเร็จอย่างสูง”
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 ตลอดเส้นทาง 13 ปีทีผ่่านมา	จงัหวดั

ล�าปางได้ตระหนักในความส�าคัญของปัญหา

การแพร่ระบาดของยาเสพติด	 จึงได้ก�าหนด

ให้การป้องกันแก้ไขปัญหาเป็นวาระส�าคัญ 

ของจังหวัด	 มุ่งขจัดยาเสพติดให้หมดไป	 เพื่อ 

ขับเคล่ือนสู่จงัหวดั	“ล�าปาง ; นครแห่งความสขุ” 

โดยได้น้อมน�าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

มาเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของจังหวัดตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2546	 เพื่อให้เกิด 

ค่านิยม	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง ยาเสพติด” 

	 	ส่งผลให้จงัหวดัล�าปางได้รบัการคดัเลอืก

เป็นจงัหวดั	TO	BE	NUMBER	ONE	ดเีด่นระดบัภาค 

ตั้งแต่ทศวรรษแรกรวม	 5	 ครั้ง	 ได ้รับการ 

คัดเลือกเป็นจังหวัด	 TO	BE	NUMBER	ONE	 

ดีเด่นระดับประเทศ	ในปี	2558	รักษามาตรฐาน

ระดับเงนิปีที	่1	ในปี	2559	และได้มโีอกาสรบัเสด็จ

ทลูกระหม่อมหญงิอบุล	รตันราชกญัญาสริวิฒันา

พรรณวด	ีองค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE 

ถึง	3	ครั้ง	

	 จังหวัดล�าปางได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง

โครงการจัดขึ้น	 ท้ังการประกวดจังหวัด/ชมรม	

TO	BE	NUMBER	ONE	TO	BE	NUMBER	ONE	

TEEN	DANCERCISE	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL 

อย่างสม�่าเสมอ	 ซึ่งเยาวชนก็ได ้รับรางวัล 

ทัง้ในระดบัภาคและระดบัประเทศอย่างต่อเนือ่ง

		 ร ว ม ทั้ ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด ช ม ร ม	 

TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนเถินวิทยา	 

ได้รบัรางวลัชนะเลศิดเีด่นระดบัประเทศ	ปี	2557	

รกัษามาตรฐานระดบัเงนิปีที	่1	ในปี	2558	ปีที	่2	 

ในปี	 2559	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ดีเด่นระดับประเทศ	

ปี	2558	รกัษามาตรฐานระดับเงนิปีที	่1	ในปี	2559

	 นอกจากน้ีพบว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี

ในปีน้ีครอบคลุมถงึร้อยละ	98.8	มชีมรมจ�านวน	

1,175	ชมรม	เพิม่ขึน้ร้อยละ	23.42	มศีนูย์เพือ่นใจ

รวม	 63	 แห่ง	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 14.55	 สมาชิก	 

“ใครติดยายกมือขึ้น”	สามารถใช้ชีวิต	ในสังคม

อย่างปกติสุขกว่าร้อยละ	80	ผู้เสพและผู้ติดยา

ลดลงชัดเจน	โดยเฉพาะกลุ่ม	อายุ	10	-	24	ปี	

ล�าปาง
จากจังหวัด TO BE NUMBER ONE

ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 ก้าวสู่ระดับเงินปี 2559
      

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล�าปาง
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	 จังหวัดล�าปางมีวิสัยทัศน์ในการด�าเนิน

โครงการที่ชัดเจนคือ	 “เยาวชนล�าปางเก ่งด ี 

มีสุข	 โดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 มีเป้าหมายก้าวสู่

จังหวดัดเีด่นในปี	2558	รกัษามาตรฐานระดับเงนิ 

ระดับทอง	 ป ี 	 2559	 -	 2564	 และก ้าวสู  ่

ต ้นแบบระดับเพชรในป ี 	 2565	 ภายใต  ้

การด�าเนินงานของคณะกรรมการโครงการ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดล�าปาง	 ซึ่งมี

ส�านกังานโครงการฯ	อยูท่ีส่�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดหัวใจส�าคัญในการท�างาน	คือ	

 1. สร้างความเข้าใจ “TO	BE	NUMBER	ONE” 

แก่ทกุภาคส่วน	

  2. ใช้การบูรณาการ	การท�างานร่วมกนั	

ทั้งการคิด	 และลงมือปฏิบัติ	 เน้นการระเบิด 

จากภายในส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในกจิกรรม“เยาวชนคดิ	เยาวชนท�า	ผูใ้หญ่หนนุ”	

โดยมีหลักการขับเคลื่อนโครงการ	คือ	

ยึด 4 ยุทธศาสตร์หลัก 

เน้นหนกับรหิารงบทีด่จีดัเวทแีลกเปลีย่น

เรยีนรู ้สร้างเครอืข่ายบรูณาการขยายงาน

สู่ชุมชนติดตามประเมินผลต่อเนื่อง  

  1. ยึด 4 ยุทธศาสตร์หลัก	นอกเหนือ

จากยุทธศาสตร์หลัก	 3	 ย.	 คือ	 สร้างกระแส	 

สร้างภมูคิุม้กนั	ทางจติสร้างเครอืข่ายแล้ว	ยงัได้

เพิม่ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการโครงการด้วย	

 2. เน้นหนักบริหารงบที่ดี	 สนับสนุน

งบประมาณในการด�าเนินกิจกรรม	 ท้ังจาก

จังหวัด	 รัฐวิสาหกิจ	 เอกชน	 ภาคประชาชน	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดหาทุน 

ในรูปแบบต่างๆ		

 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ ใช้การ

จุดประกายขายความคิด	ติดอาวุธทางปัญญา	

ให ้กลุ ่มเป ้าหมาย	 ทุกภาคส่วนท�าบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ

 4. สร้างเครือข่ายบูรณาการ	 ขยาย

เครอืข่ายสูอ่�าเภอทกุอ�าเภอ	ต�าบล	หมูบ้่าน	โดย

ยึดหลักใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง		

 5. ขยายงานสู ่ชุมชน 	 สนับสนุน

กจิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	อย่างต่อเน่ือง	

ทั้งในสถานศึกษา	 สถานประกอบการและ 

ในชุมชน		

  6. ติดตามประเมินผลต ่อเนื่อง 

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินโครงการ

อย่างต่อเน่ือง	 และสม�่าเสมอเน้นการท�างาน

แบบเล็ก	ยาว	ลึก	เล็ก	-	มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน	

ยาว	-	มคีวามต่อเน่ือง	ยัง่ยนื	และลึก	-	มุง่ท�างาน

ในเชิงคุณภาพ
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 ส�าหรับการด�า เนินการตาม
ยุทธศาสตร์หลัก 3 ย.ของโครงการ 
จังหวัดล�าปางได้ด�าเนินการ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1	 การรณรงค์ปลุกจิต	

ส�านกึและสร้างกระแสนยิมทีเ่อ้ือต่อการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากกิจกรรม 

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทีไ่ด้ด�าเนนิการทกุปีแล้ว 

ในปี	 2559	 นี้ได้จัดท�าเว็บไซต์ใหม่ภายใต  ้

ชื่อ	 tobelampang.org	 รับสมัครสมาชิกผ่าน

ระบบ	On	 line	 จัดท�าจดหมายข่าว	สติ๊กเกอร	์ 

TO	BE	NUMBER	ONE	ล�าปาง

	 จงัหวดัล�าปางได้สนบัสนนุการประกวด	

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 IDOL	 และ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	Teen	Dancercise	 

ทุกปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเยาวชนที่ผ่าน

การแข่งขัน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 Teen	

Dancercise	 มีประสบการณ์และผลงานเชิง

ประจักษ์ระดับประเทศ	 ได้กลับมาสร้างศูนย์

การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE เพื่อ

ฝึกสอนการเต้น การร้องเพลงให้เยาวชน	

ตั้งแต่เด็กอายุ	 5	 ขวบขึ้นไปก้าวขึ้นสู่การเป็น 

คลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี  

จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปเป็นการขยายกิจกรรมทาง

เลือกครอบคลุมในสถานศกึษาอย่างแพร่หลาย	

สร้างความภาคภูมิใจตนเองและผู้ปกครอง

 ยุทธศาสตร ์ที่  2 	 การเสริมสร ้าง

ภูมิคุ ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 ได้พัฒนา

คุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดีนอกเหนือ

จากการจัดค ่ายพัฒนาศักยภาพแกนน�า 

ศนูย์เพือ่นใจทกุอ�าเภอและการส่งสมาชิกเข้าค่าย

ทูบีนัมเบอร์วันทุกปีอย่างต่อเนื่อง	

		 ในปี	2558	-	2559	ได้บรูณาการร่วมกบั

ภูธรจังหวัดล�าปาง	 ด�าเนินการจัดโครงการ	 

1	ต�ารวจ	1	โรงเรียน	1	TO	BE	NUMBER	ONE	

น�าครู	DARE	จัดการเรียนการสอนในนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 และ	 6	 บูรณาการกับ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 35	

ล�าปาง	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาล�าปางเขต	 1	 -	 3	 จัดค่ายลูกเสือทุกเขต

พื้นที่การศึกษา	

	 ในปี	2559	นี้มีสมาชิกผู้เสพและติดยา

ที่เข้าโครงการ	“ใครติดยายกมือขึ้น”เข้าสู่ระบบ

การบ�าบัดรักษาในสถานบริการสาธารณสุข	

ค่ายบ�าบัดและสถานพินิจฯ	และได้ส่งเยาวชน 

ที่ผ่านการบ�าบัดรักษาเข้าค่ายอบรมฟ้ืนฟจูิตใจ

ของพระอาจารย์	ว.วชิรเมธี	

	 จงัหวดัล�าปางได้น�าแนวคดิดงักล่าว	มา

จัดท�าโครงการล้างใจใต้ร่มโพธิ์	โดยประสาน

ความร่วมมือกัน	 ทั้งศูนย์อ�านวยการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติดจงัหวัด	ศาลแผนกคดีเด็ก

และเยาวชน	สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

มณฑลทหารบกท่ี	 32	 ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดล�าปาง	 วัดพระธาตุหมื่นครื้น	 เครือข่าย 

ที่เกี่ยวข้อง	น�าเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ

และคุม้ครองเดก็และเยาวชน	มาสร้างภูมคิุม้กนั

ทางจิตโดยใช้ธรรมะน�าทาง	
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 จดัโครงการปลดโซ่ตรวนใจในห้องขงั 
คืนคนดีสู่สังคมในเรือนจ�ากลางล�าปาง	 และ	
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษล�าปาง	โดยมุ่งเน้นการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับผู้ต้องขัง	
	 จากการตดิตามพบว่าสมาชกิทีผ่่านการ
บ�าบัดและการอบรมทางจิตใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดอยู่ร่วมกับครอบครัว	 ชุมชนได้อย่าง
ปกตสิขุสมาชกิเม่ือผ่านการบ�าบัดครบขัน้ตอนแล้ว 
สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติกว่าร้อยละ	90
 ยทุธศาสตร์ที ่ 3	การสร้างและพัฒนา 
เครอืข่ายเพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
	 นอกจากอบรมแกนน�าให้ครอบคลุม 
ทัง้ในสถานศกึษา	ชมุชน	สถานประกอบการ	และ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการจัดตั้งชมรม
และศูนย์เพื่อนใจทุกอ�าเภอได้อย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมแล้ว	ยังได้จัดให้เยาวชนได้ไปศึกษา
ดูงานเครือข่ายในจังหวัดที่ประสบความส�าเร็จ
มาต ่ อ เนื่ อ ง เป ็ นกา รส ร ้ า งแ ร งบั นดาล 
ให้สมาชิกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	
	 ได้ริเร่ิมขยายเครือข่ายผ่านกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ	 ครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมาย 
ทีส่�าคญั	คอืได้จดัโครงการ 1 อ�าเภอ 1 หมูบ้่าน/
ชุมชนต้นแบบ	 สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
เป ็นรูปธรรมมีผู ้ เสพรายใหม ่ เข ้าสู ่ ระบบ 
การบ�าบัด	2.27	ต่อ	1000	ประชากร	(เป้าหมาย
ไม่เกิน	3	ต่อ	1,000	ประชากร)	
 ส�าหรับสถานประกอบการ	 ได้จดัอบรม 
แกนน�าชมรมและศนูย์เพือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE 
ทกุแห่ง	มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัพืน้ทีต้่นแบบ
แล้วยังได้จัดโครงการค้นหาคนดีและองค์กรด ี
ที่สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างต่อเนื่อง	
เพื่อสร้างเครือข่าย	 เสริมสร้างขวัญก�าลังใจแก่ 
ผูป้ฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุปี

	 นอกจากปัญหายาเสพตดิแล้ว	เยาวชน
ล�าปางยังมีปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	
จั งหวัดล�าปางจึ งได ้ เพิ่ม ทักษะเรื่ อง เพศ 
ในโครงการแม่วัยใส	TO	BE	NUMBER	ONE	
และพัฒนาระบบการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องผลจากการด�าเนนิการ
ท่ีเข้มแข็งของแกนน�า	 เพื่อร่วมกจิกรรมพฒันา
ตนเองให้สามารถใช้ชวีติอย่างมคีณุค่าต่อไป	
	 ส�าหรับแผนการด�าเนินงานจังหวัด
ล�าปางพร้อมที่จะก้าวต่อไปมีดังนี้
	 1.	 รณรงค์ให้จังหวัดล�าปางมีสมาชิก	
ครบ	100	%
	 2.	 พัฒนาแกนน�าและสมาชิกให ้มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	 10	
โดยเฉพาะสมาชิก	 “ใครติดยายกมือขึ้น”	
สามารถเป็นคนดีอยู ่ในสังคมได้อย่างน้อย 
ร้อยละ	90
	 3.	 ขยายเครอืข่ายในสถานประกอบการ
และชุมชนให้ครอบคลุมมากขึ้น
	 4.	 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถาน
ประกอบการและชุมชนเพื่อให้เป็นต้นแบบ 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	SETTING	ละ	2	แห่ง
	 5.	 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทบูีนมัเบอรว์นั
จังหวัด	
	 ท้ั ง น้ี จั ง ห วั ดล� าป า ง โดย หั วหน ้ า 
ส่วนราชการ	 รัฐวิสากิจ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	
ภาคประชาชนได้ปฏญิาณร่วมกนัว่า จะน้อมน�า
โครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน	ภายใต้ความเข้าใจและมุ่งมั่น
ของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ 
เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนล�าปาง	 “เป็นหนึ่งโดยไม่
พึ่งยาเสพติด”	 อย่างยั่งยืน	ตามพระด�ารัสของ
องค์ประธานฯและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี	 “ให้
ล�าปางเป็นนคร แห่งความสุข สุขทุกที่ด้วย 
TO BE NUMBER ONE” ตลอดไป
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1. ชือ่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE
  
2.  บทน�า / ความเป็นมา
	 “ยาเสพตดิ”	เป็นปัญหาส�าคญัระดบัชาติ

ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต ้องด�าเนินการ 

แก้ไขอย่างจริงจัง	ดังนี้	เพราะปัญหายาเสพติด

ที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

ได้มีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ	ส่งผลกระทบ

ต่อการพัฒนาประเทศ	ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม

และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งด้านการเมือง	 และ 

สิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่ปี	 2542	 เป็นต้นมา	สภาพ

ปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่

ในอดีตอย่างสิ้นเชิง	 จากเดิมที่	 “เฮโรอีน”	 เป็น

ปัญหาที่ส�าคัญ	 กลับกลายเป็น	 “ยาบ้า”	 หรือ	

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล

ศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE 

 จังหวัดสตูล

สารเมทแอมเฟตามีน	 ที่ก�าลังระบาดตั้งแต่ 

ระดับครอบครัว	 โรงเรียน	 ชุมชน	 จังหวัดสตูล	 

ก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกันจะเห็นได้

จากแผนภมูสิถานการณ์การระบาดของยาเสพตดิ

จังหวัดสตูล	 จะเป็นยาบ้าร้อยละ	 50.59	และ 

รองลงมา	จะเป็นพืชกระท่อม	ร้อยละ	23.9

 แ ต ่ โ ช ค ดี ข อ ง จั ง ห วั ด ส ตู ล 

ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิ ริวัฒนาพรรณวดี ได ้ เสด็จมาเ ย่ียม  

จังหวัดสตูลถึง 2 ครั้ง

ความภาคภูมิใจ……ใน…..สตูล 

 เมือ่สตลูต้องเผชญิปัญหายาเสพตดิ……

 โชคดีที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เข้ามาช่วย

เหลือได้ทันเวลา เสด็จเยี่ยมสตูลถึง 2 ครั้ง 



142  < วารสารดำารงราชานุภาพ

ครัง้ที ่1  เมือ่วันที ่26 กนัยายน 2554 โรงเรยีน 
  ราชประชานุเคราะห์ที่ 42

ครั้งที่ 2  เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2557 โรงเรยีน 
  ควนการหลง วทิยาคม “นคิมวฒันา”
	 และด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	จังหวัดสตูล	โดยนายเดชรัฐ	
สิมศิริ	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสตูล	 ได้น้อมน�า
แ น ว ท า ง ก า ร ด� า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร	 
TO	BE	NUMBER	ONE	มาเป็นแนวทางหลัก 
ในการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิก�าหนดให้ 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดสตูล	 รวมพลังขับเคลื่อน
สู่การเป็นจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	

3. วัตถุประสงค์
 1.		เพื่อรณรงค์ปลุกจิตส�านึก	และสร้าง
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด
	 2.		เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น / จั ด ตั้ ง ช ม ร ม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ในแต่ละประเภท
	 3.		เพื่อสร ้างและพัฒนาเครือข ่าย	 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

	 4.		เพื่อสนับสนุนให ้จังหวัด/ชมรม	 
ในทุกประเภทเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
จังหวัด/ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

4. วิธีด�าเนินการ
	 จงัหวดัสตลูได้น้อมน�า	โครงการรณรงค์
ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	TO	BE	NUMBER	ONE 
ในทูลกระท ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 มาด�าเนินการด้วยการ 
บรูณาการทกุภาคส่วน	ทีเ่กีย่วข้องภายใต้แนวคดิ 
“เป็นหนึง่โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ”	ตามวตัถปุระสงค์
ของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และแผนปฏบิตังิาน 
ติดตาม	ประเมินผลตามตัวชี้วัด	 21	 วาระของ
จังหวัด

วิสัยทัศน์
	 “สร ้างการมีส ่วนร ่วมทุกภาคส ่วน	 
เครือข่ายเข้มแขง็	รุกการพฒันาเดก็และเยาวชน	
เป็นจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบ
ระดับเงิน	ในปี	2560”
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กลยทุธ์การบรหิารจดัการสูค่วามส�าเรจ็
ของโครงการ
 1.	 ก�าหนดนโยบาย	TO	BE	NUMBER	ONE 

เป็น	1	ใน	21	วาระของจังหวัดสตูล
	 2.	 บรหิารจดัการคูข่นานกบัยทุธศาสตร์
รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
	 3.	 บูรณาการทุกภาคส่วน	ทั้งแผนงาน	
แผนเงินและแผนคน
	 4.	 จัดท�าบันทึกตกลงความร่วมมือ	
(MOU)	 กับเจ ้าภาพหลักและหน ่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 แบ่งภารกจิให้เจ้าภาพหลกัอย่างชดัเจน
	 6.	 ใช้กระบวนการยึดพื้นที่เป็นฐาน 
เป้าหมายหลกั	คอื	เยาวชน	เน้นเดก็น�าผูใ้หญ่หนุน	
ตามวิถีชุมชนคนสตูล	

การน�านโยบาย สู่การปฏิบัติ
	 จังหวัดสตูล	 เร ่งรัดให้ทุกภาคส่วน	 
ทกุชมุชน	ขบัเคลือ่นโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE 
โดยยึดหลัก	3	ก.	(กรรมการ	กิจกรรม	กองทุน)	
และ	 3	 ย.	 (ยุทธศาสตร์ท่ี	 1	 สร้างกระแส,	
ยุทธศาสตร์ที่ 	 2	 สร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตใจ,	
ยุทธศาสตร์ที่	3	สร้างและพัฒนาเครือข่าย)

5. ผังกระบวนงาน
	 1.		โครงสร้างการจดัองค์กรป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 เป็นผู้อ�านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู ้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	

จังหวัดสตูล

 ปลดัจงัหวดั	เป็นหัวหน้าศนูย์อ�านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จังหวัดสตูล

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 เป็น

หวัหน้าศนูย์ประสานงาน	TO	BE	NUMBER	ONE
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	 2.		Road	Map	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส�าเร็จ	จังหวัดสตูล

		 จะด�าเนนิการขบัเคลือ่นกจิกรรมต่างๆ	เพือ่มุง่สู่ความส�าเร็จ	โดยแบ่งระยะเวลาของการด�าเนิน

งานเป็น	4	ระยะ

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ปี 2558
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6. การขบัเคลือ่น TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดสตูล 
 ยุทธศาสตร ์ที่  1  การรณรงค  ์

ปลุกจิตส�านึกสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อ 

การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

 ยทุธศาสตร์ที ่3 การสร้างและพฒันา

เครอืข่ายเพือ่การป้องอกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

7. ผลส�าเร็จ
 ตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จในการ

ด�าเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

	 คณะกรรมการอ�านวยการโครงการ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	จงัหวดัสตลู	ไดยดึหลกั

การด� า เนินงานตามตั วชี้ วั ดของจั งหวัด	 

และเป้าหมายของโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ	TO	BE	NUMBER	ONE	 

ปี	2558	เป็นตวัชีว้ดัหลกัรองรบัระดบัความส�าเรจ็

ของโครงการ	ตามวาระจังหวัด	ปี	2558

	 -	 เด็ก/เยาวชนอายุ	 6	 –	 24	 ปี	 เป็น

สมาชิกชมรม	 TO	BE	NUMBER	ONE	และ 

เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80

	 -	 สนับสนุนการจัดตั้ งชมรม/ศูนย  ์

เพือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศกึษา	

อย ่างน ้อยอ�าเภอละ	 2	 ชมรม	 /	 2	 ศูนย ์ 

และก�าหนดแนวทางในการวดัระดบัความส�าเรจ็

ในการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1.		 แต่งตั้งคณะกรรมการครอบคลุม 

ทุกหน่วยงาน

	 2.		ประชุมคณะกรรมการทุก	3	เดือน

	 3.		มแีผนงาน/โครงการแบบบรูณาการ

ที่สนับสนุนให้ภารกิจส�าเร็จ

	 4.		 ใ ช ้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น	 

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 บูรณาการกับ

ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน	เอาชนะยาเสพติด

	 5.	 รณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแส

และรับสมัครสมาชิกเพิ่มอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	

(งานประจ�าปีและงานกาชาด,	 งานวันรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติดโลก)

	 6.	จ�านวนสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	

เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย	ร้อยละ	5

 7.	ชมรม/ศนูย์เพือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE 

เป็นรูปธรรม	ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

	 8. 	 มี เครือข ่ายการขับเคลื่อนงาน	 

TO	BE	NUMBER	ONE	ในจังหวัดเพิ่มขึ้น

	 9.	 มีการสรุปวิเคราะห์ประเมินผลเป็น

รูปธรรม

8. ผลลัพธ์ 
 รองชนะ เ ลิศ 	 อั นดับ 	 1 	 จั งหวั ด	 

TO	BE	NUMBER	ONE	ดเีด่นระดบัประเทศ	ปี	2558
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พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำากัด 70 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200

โทร. 0-2222-5555, 0-2221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดย่ิง โสภณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2559 

E-mail Address : borpitt@hotmail.co.th
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