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พรอ้มยกระดับ “แก่นมะกรูด”  
สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก 
“ระเบิดจากข้างใน” 
อย่างยั่งยืน

จงัหวัดอุทยัธานี ร่วมกับปิดทองหลงัพระฯ และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง จัดประชุมสรุปผลงานและกำาหนดทิศทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบแก่นมะกรูด ยืนยันครัวเรือนอยู่รอด 
เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 2.19 เท่า สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีโครงการ เดินหน้าบูรณาการหน่วย
ราชการและชุมชน ยึดหลัก “ระเบิดจากข้างใน” สรา้งความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี ้นายขจรเกียรติ รักพานชิมณี ผูว่้า

ราชการจังหวัดอุทัยธาน ีเปน็ประธานการประชุม

ขับเคล่ือนโครงการพื้นท่ีต้นแบบบูรณาการแก้ไข

ปญัหาและพัฒนาพื้นท่ี ต�าบลแก่นมะกรูด อ�าเภอ

บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชด�าริ  

เพื่อพจิารณากระบวนการและขัน้ตอนการสง่มอบ

พื้นท่ีต้นแบบให้ชุมชนและส่วนราชการต่อยอด

โครงการฯ และการสนับสนุนและพัฒนาต่อยอด

พื้นท่ีต้นแบบจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้แผนปฏิบัติ

การด้านบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 

2566-2570) โดยมีสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปดิทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายจ�าเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อ�านวยการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลังพระฯ กล่าวสรุปผลการด�าเนินงานในพื้นท่ี 

ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี 

ต�าบลแก่นมะกรูด อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี

ว่า ผลการด�าเนินงานต้ังแต่ปี 2556 นั้น จนถึง

ปัจจุบัน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน�า 

4,662 ไร่ และส่งเสริมการเกษตรหลังมีน�า อาทิ 

การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

และพืชผักเมืองหนาว ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้

เฉล่ียครัวเรือนละ 164,967 บาทต่อปี จากเดิม 

75,279 บาท หรือเพิ่มขึ้นเปน็ 2.19 เท่า

นายขจรเกียรติ รักพานชิมณี
ผูว่้าราชการจังหวัดอุทัยธาน ีเปน็ประธานในการประชุม

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระฯ
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม
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นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มอาชีพและกองทุนท่ีชุมชนสามารถ

จัดการตนเองได้ คือกลุ่มเกษตรแก่นมะกรูดและกลุ่มแก่นมะกรูด

โมเดล มมีลูค่าในกองทุนรวม 1,456,160 บาท และสามารถฟื้ นฟู

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวกว่าร้อยละ 30 ของพื้นท่ี

โครงการ จากเปา้หมายรอ้ยละ 55 โดยท่ีเหลือมโีครงการท่ีจะรว่มกับ 

กรมป่าไม้ปลูกเพิ่มในปี 2565 รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์ สามารถสรา้งรายได้จากการท่องเท่ียวต้ังแต่ป ี

2560-2564 รวม 19,224,482 บาท มกีารเชื่อมโยงกับภายนอกด้าน 

ความรู้ เทคโนโลย ีและแหล่งทนุ ซึง่ในการพฒันาท่ีผา่นมานัน้ ส่งผล

ให้ชาวบ้านต�าบลแก่นมะกรูดมีรายได้ครัวเรือนกว่าร้อยละ 80 ซึ่ง 

ผา่นเกณฑ์เสน้ความยากจนของจังหวัด โดยการสรุปผลการด�าเนนิงาน 

และรายงานข้อมูลในครั้งนี้ก็เพื่อให้คณะท�างานเห็นข้อมูลท่ีแท้จริง 

ในพื้นท่ี เพื่อน�าข้อมลูชุดนีใ้ช้บูรณาการการท�างานร่วมกันต่อไป

โดยในอนาคต โครงการพ้ืนท่ีต้นแบบบูรณาการ 

แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ีต�าบลแก่นมะกรูด 

อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จะสามารถพัฒนา

ต่อใหเ้ป็นหอ้งปฏิบติัการทางสังคม (Social Lab) สู่

การขยายผลการพัฒนาสู่พื้นท่ีอ่ืนและจะยกระดับ

ผลผลิตทางการเกษตรใหม้คีณุภาพ มกีารเชื่อมโยง

สถาบันการศึกษาเข้ามาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท�าให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม และต้องมีการรวมกลุ่มกัน

อย่างเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง 

ร่วมบูรณาการการท�างานร่วมกัน ซึ่งต้องเกิดจาก

การระเบิดจากข้างในของชุมชนอย่างแท้จริง

สามารถฟื้ นฟูธรรมชาติ โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวกว่าร้อยละ 30
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ปิดทองหลังพระฯ ยืนยัน “โคกล่าม-แสงอรา่ม” เข้มแข็ง พรอ้มต่อยอดพัฒนาพ้ืนที่ ด้านรองผู้ว่าฯ 
 ชีโ้อกาสทีจ่ะยกระดับสู่การทอ่งเทีย่วเพ่ือรองรบัเจา้ภาพพืชสวนโลก ปี 2569 ท้ังยังสามารถเสรมิศักยภาพ

สินค้าและวิสาหกิจชุมชน เพ่ือรองรบัการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในอนาคตด้วย

“โคกล่าม-แสงอรา่ม” เข้มแข็ง พรอ้มเป็นต้นแบบการ 
เรยีนรู ้“จากชุมชนสู่ชุมชน”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกองเอกปราโมทย์ ธญัญพืช รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการด�าเนินงาน

โครงการบรหิารจัดการน�าอย่างย่ังยืน อ่างเก็บน�าหว้ยคล้ายอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมสรุปผลการด�าเนินงาน และร่วม

รับฟังกระบวนการและขั้นตอนต่อยอดในการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ

ให้ชุมชนและส่วนราชการสนับสนุนพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัด

อุดรธาน ีภายใต้แผนปฏิบติัการด้านบูรณาการขบัเคล่ือนการพฒันา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2566-2570) 

ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปดิทองหลังพระฯ

โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  ได้

สรุปการด�าเนินงานโครงการบริหารจัดการน�าอย่างย่ังยืน อ่างเก็บน�า

ห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอหนองวัวซอ ใน  

2 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกล่าม บ้านแสงอร่าม ต้ังแต่ปี 2554 โดย 

ปัจจุบันสามารถเพิ่มพื้นท่ีรับประโยชน์จากอ่างเก็บน�าห้วยคล้ายฯ

เป็น 1,850 ไร่ จากเดิมท่ีมีเพียง 800 ไร่ เกษตรกรสามารถปลูก

พืชหลังนาได้ เช่น ข้าวโพดหวาน ถ่ัวลิสง พืชผักสวนครัว โดยม ี

การเชื่อมโยงกับภายนอก ในด้านความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งทุน

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระฯ
สรุปผลการด�าเนนิงาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกผกับ้านโคกล่าม-แสงอร่าม
หนึ่งในการส่งเสริม เพื่อใหชุ้มชนพึ่งพาตนเอง
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มกีารส่งเสรมิการท�าเกษตรทฤษฎีใหมแ่ทนการปลูกพชืเชิงเด่ียว 

เกษตรกรมรีายได้จากภาคการเกษตร 8.4 ล้านบาท เกิดการรวมกลุม่

พึ่งพากันเองในชุมชนรวม 9 กลุ่ม 4 วิสาหกิจชุมชน และสามารถ

ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นท่ีป่าต้นน�ารวม 17,571 ต้น ด้านโครงการ 

ฝา่วิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสงัคมฐานรากใหพ้ฒันาก้าวไปตามแนว

พระราชด�าริ  ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธาน ีจ�านวน 99 โครงการ ส่งผล

ให้มีพื้นท่ีรับประโยชน์ 29,745 ไร่ คาดการณ์รายได้ท่ีเกษตรกร 

จะได้รับกว่า 178,596,000 บาท

จากข้อมลูในการด�าเนนิงานโครงการบรหิารจัดการน�าอย่างยัง่ยนื 

อ่างเก็บน�าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ นั้น ส่งผลให ้

ชาวบา้นโคกล่าม-แสงอรา่ม อยูใ่นกลุม่พื้นท่ีเขม้แข็ง พร้อมใหชุ้มชน

พัฒนาต่อยอดในพ้ืนท่ีและหน่วยงานราชการ และสามารถขยาย

แนวความคิดเพื่อเปน็หอ้งปฏิบติัการทางสงัคม (Social Lab) ใหชุ้มชน

อ่ืนๆ ท่ีมปีญัหา สามารถมาเรยีนรูก้ระบวนการ เพื่อเปน็แนวทางใน

การน�าไปประยุกต์ใชไ้ด้ ซึ่งในอนาคตบา้นโคกล่าม-แสงอร่าม จะยัง

พัฒนาต่อในด้านต่างๆ อาทิ การผลิตพืชมูลค่าสูง เสริมศักยภาพ

สินค้าและต่อยอดวิสาหกิจชุมชน พร้อมเช่ือมโยงคนรุ่นใหม่ให ้

เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสถาบันการศึกษาน�าองค์ความรู้ต่อยอดใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท่ีส�าคัญ คือ หนว่ยงานราชการใหค้วามร่วมมอื 

ชาวบ้านในชุมชนต้องร่วมใจพร้อมเดินต่อ ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านี้

จะท�าใหทุ้กภาคส่วนในการพัฒนาเดินหนา้ได้อย่างยั่งยืน 

นายกองเอกปราโมทย ์ธญัญพชื รองผูว่้าราชการจังหวัดอุดรธานี

กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของพื้นท่ีบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม สามารถ

เปน็ต้นแบบและขยายแนวความคิดใหกั้บชุมชนอ่ืนได้ และเนื่องจาก

ปี 2569 จังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานพืชสวนโลก  

หากสามารถยกระดับชุมชนสู่การท่องเท่ียวได้ จะท�าใหพ้ฒันาต่อยอด

ไปได้ไกลยิ่งขึ้น ท้ังยังมกีารเปดิตัวนคิมอุตสาหกรรมอุดรธาน ีซึ่งจะ

เพิ่มความต้องการสินค้าทางการเกษตร อันเป็น

โอกาสของเกษตรกรในพื้นท่ีในการขยายตลาด

จ�าหนา่ยผลผลิต ซึ่งจะเปน็หนา้ท่ีของหนว่ยงานใน

จังหวัดร่วมกันบูรณาการการต่อยอดพัฒนาต่อไป 

ท้ังนี้  โครงการบริหารจัดการน�าอย่างยั่งยืน  

อ่างเก็บน�าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา

ความยากจนของราษฎร โดยพัฒนาระบบน�า

ปรับปรุงดิน และส่งเสริมองค์ความรู้ ท่ีท�าให้

ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น

การพัฒนาต่อยอดระบบน�าในชุมชน

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ จบัมือปิดทอง 
หลงัพระฯ ฝึกอบรมการตลาดออนไลน ์แกช่าวบา้นโป่งลกึ-
บางกลอย เสริมศักยภาพชุมชน ต่อยอดการขยายตลาด  
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภายนอก 

วันท่ี 11-13 กมุภาพันธ ์ท่ีผา่นมา ทีมคณะอาจารยแ์ละนกัศกึษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงพื้นท่ีโครงการ 

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ตามพระราชด�าริ บ้านโป่งลึก- 

บางกลอย ต�าบลแมเ่พรยีง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ

ท�าการฝึกอบรมการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีสนใจ 

เนื้อหาในการอบรม เริ่มต้ังแต่การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการท�า

ตลาดออนไลนใ์นปัจจุบัน  เรียนรู้เทคนคิการถ่ายภาพเพื่อการตลาด

ออนไลน์ แนวโน้มการตลาดและโซเชียลมีเดีย รวมถึงการศึกษา

พฤติกรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดียของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั จากนัน้ได้ให้

ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆ ท้ังการถ่ายรูปสินค้า  

วิธกีารลงขายสินค้าตามแพลตฟอร์มทางโซเชียลมเีดียด้วย 

โดยการอบรมการตลาดออนไลนค์รั้งนี ้ มจุีดประสงค์ท่ีจะท�าให้

ชาวบา้นโป่งลึก-บางกลอย มคีวามเขา้ใจในการน�าเทคโนโลยีมาเพิม่

โอกาส ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ 

จะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่ตลาดภายนอกได้ โดย 

ยังรักษาไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ บ้านโป่งลึก-บางกลอย  

ไว้เป็นอย่างดี 

มทร.กรุงเทพ  
เสรมิอาวุธปลุกพลังโซเชียล  
ดันชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย  
สู่โลกดิจทิัลออนไลน์ 

ผูอ้บรม ทดลองถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา

ตัวอย่างการจัดวางถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
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ด้านนายสิทธิพล รักจงเจริญ เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีความสนใจ

เรื่องการขายสินค้าออนไลน ์กล่าวเสริมว่า ตนเองมคีวามสนใจด้าน

การตลาดออนไลนอ์ยู่แล้ว พอปดิทองหลังพระฯ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดอบรม จึงเป็นคนแรกๆ ท่ีให้ความ

สนใจ ซึ่งหลังจากอบรมการตลาดออนไลน ์เกิดแนวความคิดอยาก

จะน�าความรูม้าต่อยอด โดยการแปรรูปผลผลิตในชุมชนอยา่งกล้วย 

มาแปรรูปเปน็กล้วยตาก กล้วยฉาบ เนื่องจากเปน็กล้วยท่ีปลูกแบบ 

ออร์แกนกิ มคีุณภาพ นอกจากผูบ้ริโภคได้ซื้อสินค้าท่ีปลอดภัยแล้ว 

ยงัสามารถสรา้งรายได้ใหกั้บชุมชน ซึง่หากขายทางชอ่งทางออนไลน์

ได้ ก็จะเพิ่มความสะดวกและติดต่อลูกค้าได้โดยตรง  

นางปรียานุช แควจี ลูกจ้างศูนย์ฝึกศิลปาชีพบ้านโป่งลึก- 

บางกลอย กล่าวว่า ในชุมชนมขีองสวยๆ งามๆ มากมาย ท้ังผา้ทอ 

ผา้ปกั นอกจากนีย้ังมศีลิปวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

ถ้าสามารถใช้ช่องทางออนไลนเ์ผยแพรไ่ด้ จะท�าใหค้นภายนอกรูจั้ก

โปง่ลึก-บางกลอย มากขึ้น ซึ่งจะเปน็ช่องทางในการขายสินค้าหรือ

ผลผลิตในพื้นท่ีได้มากขึ้นด้วย 

โครงการอบรมการตลาดออนไลน์ เกิดขึ้นหลังจากการประชุม

หารือร่วมระหว่างผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ และสถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

ซึ่งได้มีการหารือด้านการตลาด (กระบวนการปลายน�า) โดยคณะ

บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ จะสนบัสนนุ

ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบ IOT (Internet of 

Things) และการศกึษาพฤติกรรมของผูบ้รโิภค เพื่อใหไ้ด้ผลิตภัณฑ์

ท่ีสอดคลองกับปัจจัยการผลิตของชุมชน ซ่ึงสาขาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล ได้รับอนมุติัโครงการท�าตลาดออนไลน ์และสามารถเร่ิมด�าเนนิ 

กิจกรรมได้ท่ี บา้นโปง่ลึก-บางกลอย ต�าบลแมเ่พรยีง อ�าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนแรก เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อาจารย์รุ่งทิพย์ โคบาล รักษาการรองคณบดี 

คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ กล่าวถึงการอบรมตลาดออนไลน์ในครั้งนี ้

ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้

ลงพื้นท่ีบ้านโป่งลึก-บางกลอย เพื่อบริการวิชาการ

ให้ความรู้กับชุมชนเร่ืองการตลาดออนไลน์ โดย

การอบรมจะเป็นการแนะน�าการตลาดออนไลน์

และเครื่องมือท่ีส�าคัญท่ีเป็นเทรนด์ของการตลาด

ในยุคใหม่ท้ังท่ีผู้อบรมเคยใช้และไม่เคยใช้ ให้ได้

ทราบ เพื่อน�าไปต่อยอดและเป็นการเสริมความรู้

ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในการพัฒนาอาชีพท่ีมีอยู่ 

ต่อไป โดยในอนาคตจะมีการน�าความรู้ดีๆ เข้าไป

เสริมศักยภาพให้กับชุมชนอ่ืนๆ ในพื้นท่ีต้นแบบ 

ปดิทองหลังพระฯ ด้วย 

นางจินดารัตน์ ค�าเวียง หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม

การตลาดออนไลน์กล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมใน 

ครั้งนี้ท�าให้ได้รับความรู้เก่ียวกับการตลาดออนไลน์

เป็นอย่างมาก ส่วนตัวเป็นเกษตรกรท่ีขายผลผลิต

ทางการเกษตรผา่นชอ่งทางออนไลนอ์ยู่แล้ว แต่ขาย

ผ่านทางเฟซบุ๊กเท่านั้น และท�าให้ทราบว่าช่องทาง 

อ่ืนๆ อยา่งแอปพลิเคชนั TIKTOK และไลน ์ก็สามารถ

ขายสนิค้าได้เหมอืนกัน ซ่ึงจะน�าความรูท่ี้ได้จากการ

อบรมไปวางแผนการขายผลผลิตและประชาสมัพันธ์

สินค้าของตนเองต่อไป 
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เดินหน้าแผนขยายผล “รอ้ยใจรกัษ์“  
รว่มแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชด�าริ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ส�านักงาน ป.ป.ส.) จัดการประชุม 

เชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 

(พ.ศ. 2562-2565) ประจ�าป ี2564 ระหว่างวันท่ี 7-10 มนีาคม 2565 

โดยจุดประสงค์ในการประชุมคร้ังนี้ เพ่ือการพัฒนาหลักคิด 

ทัศนคติ จิตวิญญาณท่ีดีในการเปน็ผูน้�าการเปล่ียนแปลง (Change 

Agent) ใหแ้ก่ชุดเจ้าหนา้ท่ีประสานการพัฒนาระดับต�าบล/หมูบ่า้น  

ผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับต�าบล/หมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนา 

ทางเลือก และหวัหนา้ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ ์(ชพส.) ของหนว่ย

งานทหาร สู่การเปน็ผูท่ี้มคีุณลักษณะของการเปน็ “ครูภูมิปัญญา” 

มจิีตอาสาในการพฒันา มแีหล่งความรู้ของตัวเอง สามารถถ่ายทอด

ให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่ืน โดยการน้อมน�าแนวพระราชด�าริ และ

ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์และ

เปน็แนวทางหลักในการด�าเนนิงาน การพฒันาแผนงานและรูปแบบ

การพัฒนาพื้นท่ี (Model) ให้สามารถน�าไปปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในอนาคต รวมถึงการผลักดัน 

แผนพฒันาหมูบ่า้นชุมชนท่ีมคีณุภาพ (One plan) ใหเ้ปน็เครื่องมอื

และกลไกหลักในการวางแผนขับเคล่ือนการพัฒนาทุกมิติ ให้เกิด 

ความต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยในการประชุมท้ัง 4 วัน ได้มกิีจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยาย

พิเศษ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนและแรงงานท่ียั่งยืน เพื่อ

พร้อมรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน” 

โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวง

แรงงาน ในฐานะกรรมการ สถาบันส่งเสริมและ

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชด�าริ การบรรยายให้ความรู้ เก่ียวกับการ

ประเมนิสถานการณ์ปญัหายาเสพติด และการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการพัฒนา 

องค์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปล่ียน 

Share and change “พลังของผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ชุมชน” (Change Agent) 4 คน 4 มมุมอง รวมถึง

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพ อย่าง กิจกรรมค้นหา

คุณลักษณะความเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงหรือ 

DNA Change Agent ในตัวนักพัฒนาทางเลือก  

และกิจกรรม KEY WORD เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน 

สร้างแนวคิดและนวัตกรรม การเปล่ียนแปลงสงัคม/

หนึ่งในกิจกรรมของการอบรม
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กิจกรรมค้นหาคุณลักษณะความเปน็ผูน้�าการเปล่ียนแปลง หรือ DNA Change Agent

ชุมชน สู่การเป็น “ครูภูมิปัญญา คนรุ่นใหม่” นอกจากนี้ยังมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ case talk ตัวอย่างความส�าเร็จในการ

พฒันาเชงิพื้นท่ี โดยมตัีวแทนข้าราชการและเกษตรกรต้นแบบจาก 

พื้นท่ีต้นแบบจังหวัดนา่น มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ปดิท้ายด้วยสารจาก นายการัณย์ ศภุกิจวิเลขการ ผูอ้�านวยการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชด�าร ิกล่าวถึง การก�าหนดทิศทางการขับเคล่ือนงานขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์ เน้น “การพัฒนาทางเลือก ท่ีม่ันคง และ 

ยั่งยืน” และสารจาก นายจ�าเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อ�านวยการ

สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากิจกรรมปดิทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชด�าริ กล่าวถึง “แนวทางการ

ด�าเนินงานของสถาบันฯ ในการสร้างความม่ันคง 

ในพื้นท่ีชายแดนภาคเหนือ ในส่วนพื้นท่ีขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์ฯ” ด้วย
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“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ร่วม “ปิดทองหลังพระฯ” ตอกย�าภารกิจดูแลสังคมทุกมิติ ส่งต่อความช่วยเหลือ 
ไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เสริมงบสนับสนุนโครงการ 
ฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำาริ ซ่อมแซมแหล่งน�า

 ชุมชนลุ่มน�ามูล 5 โครงการ ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพให้เกษตรกรหลังได้
 รบัน�า คาดสรา้งรายได้ใหชุ้มชนกว่า 25.8 ล้านบาท

เกษตรกรผูร้ับผลประโยชนใ์นโครงการฯ ร่วมกันลงมอืต่อท่อเพื่อน�าน�าเข้าแปลงเกษตร

“ตลาดหลักทรพัย์ฯ” รว่ม “ปิดทองหลังพระฯ”  
เสรมิงบซ่อมแซมแหล่งน�าชุมชนลุ่มน�ามูล

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนา

ความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เปดิเผยว่า 

หลังการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ส่งผลท�าให้มีประชาชน 

ในชุมชนยังอยู่ในภาวะยากล�าบาก ต้องกักตัว ถูกลดงาน พักงาน  

และตกงาน เป็นผลให้ขาดรายได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯและมูลนิธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งต่อความช่วยเหลือ เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

จึงสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจ 

และสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชด�าริ ในพื้นท่ี

จังหวัดลุ่มน�ามูล โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลังพระ สืบสานตามแนวพระราชด�าริ เปน็ผูด้�าเนนิการโครงการ 

“จากข้อมูลพบว่าพ้ืนท่ีเก็บกักแหล่งน�าส่วนใหญ่

ช�ารุดเสียหาย ฝายก้ันน�า ระบบสง่น�าจากสถานีสบูน�า

บางพื้นท่ีเสียหายมานานนับ 10 ปี ในช่วงฤดูแล้ง 

ไม่สามารถเก็บกักน�า ท�าให้ชาวบ้านเสียโอกาสใน 

การใช้ประโยชน์ ขาดรายได้ ก่อให้เกิดหน้ีสิน ส่งผล 

กระทบต่อการท�าเกษตรกรรม รวมถึงการด�าเนินชวิีต 

หากแหล่งน�าต่างๆ ได้รับการซ่อมแซมจนสามารถ 

ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพและต่อเน่ืองแล้ว  

จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สร้างอาชีพภาค

เกษตรได้ในอนาคต” 

แนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน

ระยะยาวให้กับเกษตรกร คือการพัฒนาแหล่งน�า 

ชุมชนขนาดเล็กให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้เ ต็ม

ประสิทธภิาพ ด้วยการซอ่มแซมฝายท่ีช�ารุด วางระบบ

ท่อและคลองส่งน�า ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

และสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง

แหล่งน�าชุมชน แต่สิ่งส�าคัญท่ีเนน้ย�า คือ ชุมชน และ

เกษตรกรผู้รับประโยชน์ต้องเสียสละแรงงานและมี

สว่นรว่มด�าเนนิโครงการปรบัปรุงพฒันาแหล่งน�าด้วย

ตัวเอง โดยมีผู้น�าชุมชน องค์กรท้องถ่ิน หน่วยงาน
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ราชการใหค้วามร่วมมอื ท�าหนา้ท่ีประสานเชื่อมโยงการด�าเนนิงาน

ตลอดโครงการ นอกจากนัน้ยงัสง่เสรมิการต่อยอดอาชพีใหเ้กษตรกร

หลังได้รับน�าอีกด้วย 

ส�าหรบัโครงการท้ัง 5 โครงการ ใน 5 จังหวัด ท่ีได้รับงบประมาณ

จากตลาดหลักทรพัยฯ์ และมลูนธิติลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นัน้ ประกอบไปด้วย 1. โครงการเสริมศกัยภาพฝายก้ันน�าหว้ยประดู่ 

จังหวัดนครราชสีมา 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานสีูบน�าด้วย

ไฟฟ้าบ้านขวาว จังหวัดอุบลราชธานี 3.โครงการเสริมศักยภาพ

ระบบสง่น�าหนองยาง จังหวัดสรุนิทร ์4.โครงการปรบัปรุงซอ่มแซม

ฝายหนองม่วง จังหวัดศรีสะเกษ 5.โครงการเสริมศักยภาพระบบ 

ส่งน�าสถานสีูบน�าพลังงานไฟฟ้าบ้านโจด จังหวัดบุรีรัมย์ 

สรุปผลประโยชนท่ี์จะเกิดขึ้นจากการด�าเนนิงานท้ัง 5 โครงการ  

มีครัวเรือนรับประโยชน์รวม 608 ครัวเรือน พื้ นท่ีรับประโยชน ์ 

4,314 ไร่ คาดการณ์รายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 

25,812,899 บาทต่อป ีมคีวามคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

ของเงินลงทุน 3,000,000 บาท คิดเปน็ 8.60 เท่า

ท้ังนี้  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลังพระฯ ด�าเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วย

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไป 

ตามแนวพระราชด�าริ ปรับปรุงแหล่งน�าชุมชน

ขนาดเล็ก ท่ีด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2563 กว่า  

646 โครงการ และขยายพื้นท่ีด�าเนินงานใน 

พื้นท่ี 9 จังหวัดลุ่มน�ามูล ซึ่งประสบปัญหาแล้ง

ซ�าซากนั้น ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา 

บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 

สุรินทร์ อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งยังมี

แหล่งน�าท่ียังต้องการซ่อมแซมปรับปรุง อีกเป็น

จ�านวนมาก 

พื้นท่ีท้ัง 5 โครงการ
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มิติใหม่ “ปิดทองหลังพระฯ” ยกระดับการทำางานอีกขั้น 

บูรณาการทำางานร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมเกษตรกร 

ให้เข้มแข็ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือสรา้งความยั่งยืนใหก้ับภาคชนบท

นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการสถาบันสง่เสรมิและพฒันา

กิจกรรมปิดทองหลังพระ สบืสานแนวพระราชด�าร ิกล่าวว่า การด�าเนนิ

งานของปิดทองหลังพระฯ ในช่วง 13 ปีท่ีผ่านมา บรรลุเป้าหมาย 

ท่ีก�าหนดไว้ คือ ท�าให้ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการในพื้นท่ีต้นแบบ  

7 แหง่ 9 จังหวัด สามารถก้าวจากขั้นอยู่รอดและพอเพียงแล้ว ดังนั้น  

การท�างานของปิดทองหลังพระฯ ในแผนปฏิบัติการระยะท่ี 4 (พ.ศ. 

2566-2570) จึงมเีป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ความยั่งยืนให้กับกลุ่มและกองทุนท่ีชุมชนร่วมกันจัดต้ังและบริหาร

จัดการเอง ให้สามารถเช่ือมโยงกับภายนอกได้ ตามแนวพระราชด�าริ

ทฤษฎีใหมข่ัน้ก้าวหนา้ รวมท้ังจะมกีารปรบัเปล่ียนแนวทางการท�างาน

ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป

อย่างมาก

สนับสนุน
การพัฒนา
เสรมิเทคโนโลยี

มติิใหม ่“ปิดทองหลงัพระฯ”

เพิม่ความรูสู่้ชมุชน
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ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลังพระฯ กล่าวต่อไปว่า การท�างานของปิดทองหลังพระฯ ในระยะ 

ต่อไป จึงจะเป็นการสนบัสนนุใหม้กีารรวมกลุ่มเกษตรกรของโครงการ

ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อขยายผลต่อยอดในเชิงธุรกิจในรูปแบบ

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผูป้ระกอบการเกษตรชีวภาพ 

เกษตรหมุนเวียนและเกษตรสีเขียว หรือ BCG Model โดยปิดทอง 

หลังพระฯ จะปรบับทบาทของตัวเองจากการเป็นหนว่ยงานพฒันาหลัก 

เป็นการเชิงรุกแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการท�างานร่วมกับ 

ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและสถาบันการศึกษามากขึ้น ตลอดจน

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาการความรู้ การฝึกอบรม และท่ีปรึกษาด้าน 

การพัฒนา

“ปิดทองหลังพระฯ จะแสวงหาความร่วมมือท้ังด้านการท�างาน 

องค์ความรูแ้ละแหล่งเงินทุนจากทุกภาคสว่นท่ีต้องการเห็นภาคเกษตร

และชนบทมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางการท�างานใหม่น้ี ได้เริ่ม

ด�าเนินการแล้วในปี 2565 น้ี”

นายกฤษฎา กล่าวถึงรูปแบบของการบูรณาการรว่มกับทกุภาคสว่น 

เช่น ภาครัฐท�าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้งบประมาณมากเกินก�าลัง

เกษตรกร เชน่ พฒันาแหล่งน�าต้นทนุ ปดิทองหลังพระฯ เสริมศกัยภาพ

เชิงบริหารจัดการ เช่น ปรับปรุง เสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น�า ติดตาม

สนับสนุนความรู้ต่อเนื่อง ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรราย

ย่อย และเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เช่น การเพาะปลูกท่ีแมน่ย�า ความรู้ท่ี

ทันสมยั การวางแผนการปลูกใหต้รงตามความต้องการของตลาด ขณะ

ท่ีเกษตรกรต้องช่วยตนเองด้วยการยกระดับเปน็ผูป้ระกอบการ มกีาร

สร้างตราสินค้า และพัฒนามาตรฐานการผลิตให้มีปริมาณ คุณภาพ 

และความต่อเนื่อง เปน็ต้น

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของปิดทอง

หลังพระฯ ในปี 2564 ประธานกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง

หลังพระฯ สรุปว่าการด�าเนินงานในพื้นท่ี

ต้นแบบ 7 พื้นท่ี 9 จังหวัด สามารถสรา้งมลูค่า

ทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีต้นแบบใหกั้บประชาชน 

5,278 ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้ รวม 

109,911,556 บาท ท�าใหค้รัวเรือนท้ังหมด มี

รายได้ผ่านเส้นความยากจนระดับประเทศท่ี 

102,763 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี พ้ืนท่ีป่าใน

จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษา 

รวม 6,598 ไร่ มกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการท�าเกษตรแบบแมน่ย�า ท�าให้

มผีลผลิตท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานการปฏิบติั

ทางการเกษตรท่ีดี (GAP) สามารถผ่าน

มาตรฐานการทดสอบสารพิษ โรงคัดและ
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"

"

บรรจุผักผลไม้ จังหวัดขอนแก่นได้มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน

สาธารณสุข สบ.1 การเล้ียงไก่ประดู่หางด�า จังหวัดขอนแก่น ได้มาตรฐาน 

GFM และการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชนบริหารจัดการกันเอง 

ท�าให ้19 หมูบ่า้นในพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดนา่นและอุดรธาน ีมแีผนพฒันา

หมูบ่า้นและชุมชนท่ีมคีณุภาพพรอ้มต่อการสง่มอบพื้นท่ีเขา้สูแ่ผนปกติ 

มีกลุ่มการผลิตและกองทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  

22 กลุ่ม จาก 44 กลุ่ม

การพัฒนาของปิดทองหลังพระฯ ที่ น้อมนำาแนว 

พระราชดำาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้ ใน 13 ปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ 
เป็นอย่างดีว่า การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถสรา้งความเขม้แขง็

ใหก้ับประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จรงิ

ใช้เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนา

ประธานกรรมการสถาบันฯ 
 ติดตามการขายสินค้าชุมชนในหา้งสรรพสินค้า

ประธานกรรมการสถาบันฯ ลงพื้นท่ีรับฟังข้อมลู ผลการด�าเนนิงาน
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“นิลาวลัย์ ออ่นโคตร”
 บอกลางานประจำา
 มาทำาเกษตร
 แบบ “ทำาน้อยแต่ได้มาก”

นิลาวัลย์ อ่อนโคตร เกษตรกร ตำาบลระบำา อำาเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี คืออีกหนึ่งชีวิตที่ต้องเข้าเมืองหลวงเพ่ือค้า
แรงงาน กว่า 30 ปีที่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพฯ นิลาวัลย์และสามี  
มีรายได้ไม่ต่ำากว่าเดือนละ 40,000 บาท หากเดือนไหนทำางาน
ล่วงเวลาด้วยแล้ว รายได้ของทั้งคู่นั้นสูงถึง 50,000 บาท 
เลยทีเดียว แต่แล้วชีวิตในเมืองกลับต้องพลิกผัน เมื่อพ่อ 
เสียชีวิตลง ทำาให้ไม่มีใครดูแลแม่ที่ต้องอยู่คนเดียว สองสามี
ภรรยาจงึตัดสินใจกลับบ้านมาทำาการเกษตรแบบเต็มตัว

ในครั้งแรก นิลาวัลย์และสามีจึงคิดลงทุนปลูกฟักทอง ด้วยเงิน 

20,000 กว่าบาท แต่โชคร้ายท่ีเกิดโรคและแล้ง ท�าใหผ้ลผลิตฟักทอง 

ไม่ได้ตามต้องการ เรียกได้ว่าแทบไม่ได้อะไรกลับคืนมา เมื่อล้มแล้ว 

ต้องลุกข้ึนสู้ใหม่ นิลาวัลย์และสามีไม่ย่อท้อ เริ่มต้นปลูก บวบเหล่ียม 

มนั มะระ แบบเต็มพื้นท่ีอีกครั้ง 
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ตอนนั้นอยากท�าเยอะๆ ก็ลองปลูกมะระ 2 ไร่ แต่ลืมไปว่า 

เราไม่มีแรงงาน สุดท้ายก็ต้องจ้างคนมาดายหญ้า มาช่วยท�า  

แล้วยังมีค่าปุ๋ย ค่ายา สุดท้ายได้มา 40,000 บาท ก็จริง แต่พอ 

หักค่าจ้างแรงงานกับทุนต่างๆ แล้ว ค่าแรงตัวเองแทบไม่ได้เลย  

ก็ต้องมาปรับวิธคิีดใหม่

 

จากนั้นไม่นาน นิลาวัลย์จึงขอความรู้เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ี 

ศนูย์เรียนรู้ชุมชนอริโยทัย ช.1 ซึ่งอยู่ในโครงการ “ระบ�าโมเดล” ท่ี

จัดหาพื้นท่ีอาศัยและท�ากินให้กับเกษตรกรท่ีเคยมีท่ีดินในบริเวณ

ป่าสงวน โดยมีโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

ให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชด�าริ สถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปดิทองหลังพระฯ สนบัสนนุน�าทางการเกษตรและองค์ความรู้

ต่างๆ  นลิาวัลย์และสามจึีงปรับวิธคิีด ในการท�าการเกษตรอีกครั้ง 

มะระจีน พืชหลักท่ีท�ารายได้
ใหน้ลิาวัลย์ และสามี

บ่อเล้ียงปลาและแแหล่งน�าท่ีใช้ในแปลง
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“ลองมาคิดกันเอง แล้วก็ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีศูนย์เรียนรู้ เลย 

ตัดสินใจว่า จะท�าแค่เราและสามีท�าไหว เลยท�ามะระแค่ 1 ไร ่ 

โชคดีท่ีเป็นช่วงท่ีผักได้ราคา หักลบต้นทุนแล้ว รอบแรกได้ก�าไร 

ถึง 45,000 บาท เลยทีเดียว เลยได้ความคิดว่า ท�าน้อยได้มาก  

คือวิธท่ีีถูกต้องแล้วส�าหรับเรา” 

เมื่อมาถูกทางแล้ว นิลาวัลย์และสามี ก็เดินหน้าท�าการเกษตร

ต่ออย่างระมัดระวังแต่มั่นคง มีหลักคิด ค�านวณต้นทุนก�าไรเสมอ 

และไมลื่มค่าแรงส�าหรับตัวเอง ท่ีส�าคัญ คือ ท�าบัญชีครัวเรือน ซึ่ง

จะท�าให้ทราบรายรับรายจ่าย เพ่ือง่ายต่อการวางแผนด้านการ

เงินต่างๆ ในชีวิตด้วย ทุกวันนี้พ้ืนท่ี 4 ไร่ 2 งาน ของนิลาวัลย์  

แบ่งเปน็ บ่อเล้ียงปลา ไมผ้ล อย่าง ทุเรียน ล�าไย เงาะ ขนนุ และ 

ปลูกพืชสวนครัว อย่าง พริกเสริมระหว่างไม้ผล เพื่อเป็นรายได้ 

รายวัน และมพีืชหมนุเวียนท่ีเปน็รายได้หลักอีกด้วย 

“ถึงอยู่กรุงเทพฯ จะได้เงินเยอะกว่าน้ีมาก แต่มันเหน่ือย 

มันไม่เหมือนอยู่บ้านเรา ได้อยู่กับครอบครัว เป็นนายตัวเอง  

อยากพักก็ได้พกั แบบน้ีมีความสขุท่ีสุดแล้ว” นลิาวัลย์กล่าวท้ิงท้าย 

แปลงผกัและไมผ้ลผสมผสาน
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เสร็จส้ินไปเรียบร้อยแล้ว สำาหรับกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชี 
ระดับชุมชน ในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จงัหวัด
เชียงใหม่  จดัโดยสถาบันส่งเสรมิและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) สำานกังานภาคเหนือ และสำานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ จงัหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมเป็นกรรมการ
กลุม่การผลติ และกองทนุต่างๆ รวมถงึประชาชนในหมู่บ้าน 
จากอำาเภอขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จงัหวัดเชียงใหม่ 
จำานวน 30 คน ที่มีความสนใจเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการเงนิ 
โดยโครงการนี้เริ่มต้นที่พ้ืนที่ต้นแบบ จังหวัดน่าน ซึ่งทาง
คณะผู้จัดงานเห็นประโยชน์ จึงได้ขยายมาจัดกิจกรรมดัง
กล่าวในพ้ืนที่เชียงใหม่ 

งานนี้มีวิทยากรจากหลายหน่วยงานมาให้

ความรู้ อาทิ ศ. ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่ท่ีปรึกษา

สถาบนัฯ ร่วมกับวิทยากรจาก ธปท. ส�านกังานภาค

เหนอื จังงหวัดเชียงใหม ่และเจ้าหนา้ท่ีส�านกังาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเบื้องต้น

เก่ียวกับการเงิน การจัดการหนี ้และการออมแบบ

ชาวบา้น สามารถน�าความรูไ้ปใช้ในการจัดการเงิน

ของตนเอง/ครัวเรือน/กลุ่ม ให้มีเงินพอใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน และมเีงินส�ารองรองรับกับเหตุการณ์ท่ี

ไมค่าดฝนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเรียนรู้เรื่อง

การจัดท�าบัญชีรับจ่ายครัวเรือน การท�าต้นทุน

อาชีพ และต้นทุนการผลิต นอกจากนีย้ังได้อาสา

สมัครครูการเงินของชุมชน เพื่อท�าหน้าท่ีให้ค�า

แนะน�าในการบรหิารจัดการการเงินท่ีดี ลดโอกาส

การเปน็หนีใ้หแ้ก่คนในชุมชนต่อไปได้อีกด้วย

 

ใหค้วามรูล้ดหนี้-ออมเงนิ 
จดัการบัญชีสไตล์ชาวบ้าน

ปิดทองหลงัพระฯ จบัมอืแบงก์ชาติ 
และตรวจบัญชสีหกรณ์ 
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ในเนื้อหาหลักสตูรการพฒันาศกัยภาพครูการเงินและการบญัชี 

ระดับชุมชน จะให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการการเงินและ 

การลงทุนแบบชาวบ้าน เป็นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มเีป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชน

ท้องถ่ินในการปรับตัวเพื่อใหพ้อเพียง และยั่งยืน เริ่มต้ังแต่ขั้นท่ี 1 

ชุมชนมคีวามอยู่รอดระดับครัวเรือน ขั้นท่ี 2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

พึ่งพาตัวเองในระดับชุมชน และขั้นท่ี 3 เชื่อมโยงกับตลาดและ 

แหล่งทุนภายนอก เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน อุปสรรคของ 

ชาวบ้านและเกษตรกรคือเร่ืองของความมั่นคงทางด้านรายได้ใน

ครัวเรือน แม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วย เป็นเหตุ

ท�าให้เงินออมไม่มากขึ้น และอาจจะไม่มีความมั่นคงในชีวิต 

ยามชรา โดยเฉพาะในยุคท่ีผู้สูงอายุมีมากขึ้นและเป็นผู้สูงอายุ 

ท่ีมอีายุยืนขึ้น 

 

การอบรมครั้งนี้ วิทยากรชี้ให้เห็นสถานการณ์ของการก่อหนี ้ 

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการคิดต้นทุน การผลิต ต้นทุนอาชีพ  

การจัดท�าบัญชีรับจ่ายครัวเรือน ซ่ึงจะช่วยท�าให้ชุมชนมีการ 

จัดการเงินให้ดี ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ และลดความเส่ียง 

ในการก่อหนีไ้ด้อย่างยั่งยืน

  

ในส่วนของคุณนิรัชรา ปัญญาจักร ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธปท. 

ภาคเหนือ ได้ให้ความรู้เก่ียวกับการเงิน การจัดการหนี้ และการ 

ออมแบบชาวบ้าน โดยสอนอย่างเป็นกันเอง ผู้ร่วมอบรมต่าง

สนุกสนาน เนื่องจากมีอุปกรณ์ให้เล่นหลายอย่าง เช่น ตาราง 

ออมเงิน โดยเน้นว่าต้องเร่ิมจากการวางแผน ซึ่งดูได้จากรายรับ 

และรายจ่ายท่ีมีทุกวัน จากนั้นให้วางแผนโดยจัดสรรเงินก่อนใช้  

มีเงินเก็บเผื่อยามฉุกเฉิน รู้หนี้ของตัวเอง มีเป้าหมายการเงิน 

รู้สิทธขิองผูใ้ช้บริการทางการเงิน และระวังภัยทางการเงิน
นายภวูเดช อุดมเกษตรคีรี 

นางสาวดาว มะลิสร้อย 

นางสาวแสงสูรย์ สายใจ
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ด้านนางสาวแสงสรูย ์สายใจ นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีช�านาญ

การ ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ กล่าวว่า ในการเป็น

วิทยากรโครงการนีเ้นน้เรื่องการบัญชีรายบุคคล คือบัญชีครัวเรือน 

และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยชี้แจงถึงการใช้แอปพลิเคชัน 

"SmartMe"  ซึ่งสามารถบันทึกได้ในโทรศพัท์มอืถือ ใช้บันทึกบัญชี

ครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ด้วย หรือจะบันทึกใน

สมุดบันทึกท่ีแจกให้ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน จะมี 

ใหบ้นัทึกการเพิม่รายได้ การลดรายจ่าย และการเก็บออม หลักๆ คือ 

เมื่อมีรายได้เข้ามาให้เก็บออมไว้ก่อน แล้วค่อยจ่ายออกไป ขณะท่ี 

คนส่วนใหญ่มกัจ่ายก่อนแล้วค่อยออม 

  

วิทยากรท่านนีใ้หข้อ้มลูว่า ในจ�านวนผูเ้ขา้อบรม 30 คน มเีพยีง 

3-4 คนเท่านั้น ท่ีท�าบัญชีครัวเรือนลงในสมดุบันทึก  พอมาอบรมก็

เหน็ประโยชน ์และจะบนัทึกลงในสมดุบนัทึก สว่นวัยรุ่นบอกบนัทึก

ลงในแอปฯ นา่สนใจ ซึ่งการท�าบัญชต้ีนทนุประกอบอาชีพจะได้เหน็

ก�าไร-ขาดทนุ จะได้รู้ว่าปลกูผกัชนดินีไ้ด้ก�าไรหรอืไม ่อยา่งไร เพราะ

ส่วนใหญ่มักจะลืมคิดค่าแรงของตัวเอง ส่วนการท�าบัญชีของกลุ่ม 

เนน้บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ การจัดท�าบญัชีมงีบประมาณ

อะไรบ้าง หากกลุ่มได้ก�าไรมาและจะน�าก�าไรไปท�าอะไรต่ออีก 

เป้าหมายการอบรมเพ่ือให้แต่ละคนใช้เงินเป็น เพราะการท�า

บัญชีจะได้รู้รายได้ รายจ่ายและเงินออม ทุกวันนีจ่้ายไปเท่าไหร่ไมรู่้ 

เพราะไมไ่ด้บันทึกไว้  ถ้าบันทึกไว้จะท�าใหรู้้ว่าแต่ละวันท่ีจ่ายไปนั้น 

จ�าเป็นหรือไม ่เช่น ปลูกผกัมต้ีนทุนเท่าไหร่ ใส่สารเคมสีูงไปไหม จะ

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็น อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคของ 

ผูอ้บรมท่ีสะท้อนใหฟั้งคือ แมรู้้ว่าการท�าบญัชีไมย่าก แต่ข้ีเกียจจะจด

ทีนีม้าฟังในสว่นของผูรั้บการอบรมบ้าง นางสาวดาว มะลิสรอ้ย 

กล่าวว่า  การเข้ารับการอบรมครั้งนีไ้ด้รับประโยชนม์าก ท�าใหไ้ด้รู้

ถึงวิธกีารท�าบญัชคีรวัเรือน ซึ่งสามารถลดรายจ่าย

ในครวัเรอืนได้ด้วย ก่อนหนา้นีเ้คยมกีารจดรายรับ

รายจ่ายอยู่บ้าง แต่ไมไ่ด้ท�าจริงจัง ตอนนีแ้ต่งงาน

และก�าลังต้ังครรภ์ อีกไมก่ี่เดือนจะคลอด จึงจ�าเปน็

ต้องวางแผนให้ดี เพราะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

ท่ีผ่านมาก็มีการออมอยู่บ้าง แต่ไม่สม�าเสมอ  

หลังจากนี้จะแบ่งเงินเดือนท่ีเป็นรายได้ไว้ออมสัก 

30-40% เพราะเพิง่ผอ่นมอืถือและโนต้บุก๊หมดไป 

มองว่าหากท�าบัญชีครัวเรือน จะท�าให้ได้เห็นว่า

สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนไหนได้บ้าง และจะมี

เงินไว้ออมด้วย

ผู้เข้ารับการอบรมอีกคน นายภูวเดช อุดม

เกษตรคีรี บอกว่า ตนไมเ่คยท�าบัญชีครัวเรือนเลย 

ได้แต่ดยูอดเงินในบญัชธีนาคารในภาพรวม หากมี

เงินเหลือจากการท�าสวนส้มจะฝากธนาคาร และ

ใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน แต่หลังจากเข้ารับ

การอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพครูการเงิน

และการบัญชีระดับชุมชนในพ้ืนท่ีขยายผล

โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ท�าให้ได้ 

เรียนรู้เก่ียวกับการออม และการท�าบัญชีครวัเรอืน 

ท่ีต้องจดรายรับรายจ่าย  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

การวางแผนทางการเงินต่อไป

กิจกรรมในการอบรม
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“ในการอบรมครั้งน้ีทางวิทยากรยงัแนะน�าให้ใชแ้อปพลิเคชนั 

"SmartMe"  ในการจดบันทึก เพื่อจะได้รูค่้าใชจ่้ายในแต่ละวันแต่ละ

เดือน ผมคิดว่าการท�าบัญชีครัวเรือนจะได้ประโยชน์มาก จะน�าไป

ใช้กับตัวเองและครอบครัว พร้อมกันน้ีจะออมเงินไว้สัก 30% และ

จะเก็บเงินส่วนน้ีไว้ในบัญชีท่ีแยกต่างหาก ซึ่งเป็นค�าแนะน�าของ

วิทยากร พร้อมกันน้ันจะน�าความรู้ท่ีได้ไปใช้กับกลุ่มท่ีดูแลอยูด้่วย 

โดยดูแลกลุ่มทอผ้าและกลุ่มเล้ียงไก่ เล้ียงหมู”

  

เสียงสะท้อนของผู้รับการอบรมท้ังสอง ช้ีให้เห็นว่าโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชี

ระดับชุมชนในพื้นท่ีขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม ่ 

เกิดประโยชนท้ั์งส่วนตัวและส่วนรวมอย่างแท้จริง

ศ. ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่วิทยากรอบรม

กิจกรรมในการอบรม
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แม้ตำาบลคลองขาม อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีพ้ืนที่ติดกับเขื่อนลำาปาว พร้อมคลอง 
ส่งน�าชลประทานและมีน�าไหลผ่านอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดท้ังปี แต่บ้านหนองแวงฮีกลับไม่เป็นเช่นนั้น

 เมื่อคลองส่งน�าสามารถใช้งานได้กับชุมชนที่อยู่ฝ่ังซ้ายเท่านั้น ทำาให้ชุมชนฝ่ังขวาอย่างหนองแวงฮี 
 ขาดแคลนน�าทำาการเกษตรมาโดยตลอด

วสิาหกิจชมุชนปลกูผักปลอดภัยบ้านหนองแวงฮี  
ต่อยอดเกษตรหลงัมนี�า

รวมพลังเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง
อย่างสรา้งสรรค์และยั่งยืน

น�าจากโครงการฯ เพื่อต่อยอดการเกษตร
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นางสาธินี โยธาภักดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงฮีพูดถึง

ปัญหาการขาดแคลนน�าของชุมชนให้ฟังว่า “น�าจากเขื่อนล�าปาว 

ส่วนใหญ่ฝ่ังซ้ายจะได้ใช้ ฝ่ังขวาอย่างหมู่บ้านเราได้นิดเดียว  

มันไม่ท่ัวถึง เราเลยขุดสระน�าใช้ในหมู่บ้าน แต่ก็มีปัญหาตรง 

เอาน�าขึ้นมาใช้ไม่ได้” 

จนกระท่ังชุมชนได้เข้าร่วมโครงการฝา่วิกฤติด้วยเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากใหพ้ัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชด�าริ เพื่อซ่อมแซม

และเพิม่ประสทิธภิาพแหล่งน�าชุมชนขนาดเล็ก จากสถาบนัส่งเสรมิ

และพัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ โดย

การสร้างสถานสีูบน�าโซลาร์เซลล์ ก�าลังไฟ 350 วัตต์ จ�านวน 12 แผง 

พร้อมถังเก็บน�าขนาด 1,500 ลิตร จ�านวน 8 ถัง ซึ่งชุมชนได้ลงมติ

ต่อยอดโครงการฯ ด้วยการเปล่ียนพ้ืนท่ีรกร้างให้เป็นแปลงผักของ

ชุมชน ท่ีจะช่วยสร้างรายได้รายวันใหกั้บเกษตรกรอย่างยั่งยืน

“พอดีหมู่บ้านมีท่ีรกร้างบริเวณสระน�า ไม่ได้ 

ท�าอะไรอยู่ประมาณ 5 ไร่กว่า ก็คิดต่อยอดจาก 

โครงการฯ ว่านา่จะท�าพื้นท่ีตรงน้ีให้เกิดประโยชน์ 

พอได้น�าก็เลยแบง่ท่ีกัน ขนาด 6x4 เมตร สมาชิก

ประมาณ 40 คน เอาน�าจากโครงการฯ มาปลกูผัก

ปลอดภัยเพื่อบริโภคในครวัเรอืน เหลือก็จ�าหนา่ย

ในหมูบ้่านและตลาดขา้งนอก ซ่ึงผลตอบรบัดีมาก”

ถังเก็บน�า 1,500 ลิตร จ�านวน 8 ถัง แปลงผกัปลอดภัยของชุมชน
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เพยีงไมน่าน พื้นท่ีรกรา้งกว่า 5 ไร ่ท่ีเคยแหง้แล้ง ก็ฟ้ืนคืนกลับมา

มีชีวิตอีกครั้ง ด้วยผักสวนครัวอย่าง ต้นหอม ผักชี มะเขือเทศ 

มะเขือเปราะ คะนา้ ผกักาดหอม ผกักาดแก้ว ข้าวโพดหวาน ด้วย

ฝีมือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านหนองแวงฮี  

ท่ีปลกูผกัไว้บรโิภคภายในครวัเรอืน เหลือจึงน�าไปขายท่ีตลาดท้ังใน

และนอกชุมชน 

 

นางค�าลา จันทะแสน หนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ กล่าวว่า  

“พอมีการแบ่งท่ีให้คนในชุมชนได้มาท�าการเกษตรก็ดีมากๆ แต่

ก่อนไม่มีรายได้รายวันเลย ตอนน้ีอยา่งน้อยๆ ได้วันละ 200 บาท 

แต่ถ้าอยา่งชว่งหน้าหนาว ได้วันละ 400-500 บาท ดีมากๆ เลย”

นอกจากจะท�าใหส้มาชิกกลุ่มมรีายได้ในทุกๆ วันแล้ว แปลงผกั

ในหมูบ่า้นยังได้กลายเปน็ท่ีพบปะสงัสรรค์ของคนในชุมชน บา้นไหน 

ขาดเหลือก็จะเดินมาซื้อผกัสดๆ ถึงหนา้แปลง หรอืชว่งว่างหลังจาก 

ดูแลแปลงแล้ว สมาชิกก็จะมานั่งพูดคุยแลกเปล่ียนสารทุกข์ 

สุกดิบกัน ก่อเกิดความสัมพันธท่ี์ท�าใหก้ลุ่มเข้มแข็งแนบแนน่ยิ่งขึ้น

“ทางกลุ่มจะประชุมกันทุกเดือน เวลามีปัญหาอะไรจะได้พูด

คยุแก้ไขปัญหากัน แล้วก็มีข้อตกลงในการเก็บค่าบ�ารุงจากสมาชกิ

เดือนละ 10 บาท เพื่อจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

อุปกรณ์ต่างๆ แล้วก�าลังวางแผนต่อยอด ท�าแผงขายผักปลอดภัย

ท่ีหน้าแปลงเกษตร พร้อมประชาสมัพนัธใ์ห้คนนอกหมู่บา้นได้รู้ว่า 

ท่ีบ้านหนองแวงฮีมีผักสดๆ ดีต่อสุขภาพ ราคาไม่แพงจ�าหน่าย  

และจะดันตรงน้ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ เพราะเม่ือไม่

นานมาน้ีได้ทดลองจัดกิจกรรม ตกเบ็ดปลาใหญ่ กินผักปลอดภัย 

บ้านหนองแวงฮี ซึ่งได้ผลตอบรับดีมาก สร้างรายได้เข้าหมู่บ้าน 

กว่า 100,000 บาท ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเรา”  

นางสาธนิ ีผูช้่วยผูใ้หญ่บ้านกล่าวท้ิงท้าย 
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เรือ่งเล่าจากน้�า

นับเป็นหนึ่งชุมชนท่ีเป็นตัวอย่างของการต่อยอดโครงการ 

ฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตาม 

แนวพระราชด�าริ เพ่ือซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน�า

ชุมชนขนาดเล็ก ได้อย่างเขม้แขง็ มกีารระดมความคิด เมื่อเกิดปญัหา

ก็สามารถช่วยกันแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน ท้ังยังพัฒนาชุมชนให้ 

เจริญก้าวหนา้อย่างสร้างสรรค์ได้เปน็อย่างดี

ผลิตภัณฑ์ผกัปลอดภัย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผกัปลอดภัยบ้านหนองแวงฮี
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ต่อยอด สรา้งผลิตภัณฑ์

ผกัเคล หรอืคะนา้ใบหยกิ ท่ีเรียกได้ว่าเปน็ “ราชนีิผัก” ท่ีถือเปน็ 

“SUPER FOOD” เนื่องจากมคีณุประโยชนม์ากมาย อาทิ อุดมไปด้วย 

สารต้านอนมุลูอิสระ เเคลเซียมสูงกว่านมวัวถึง 3 เท่า ธาตุเหล็กสูง 

ใยอาหารสงู แคลอรีต�า ไมม่ไีขมนั ผกัเคลของของแม่ๆ  กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผูป้ลกูผกับา้นโคกล่าม-แสงอรา่ม ทกุต้นปลกูด้วยมอื ดูเเลด้วย

หวัใจ ซึ่งนอกเหนอืจากการเอาใจใส่แล้ว ยังต้องคอยสังเกตต้นกล้า  

ต้นไหนไม่สมบูรณ์ หรือต้นไหนมีปัญหาก็ต้องแก้ไข หากร้อนไปก็

ต้องพรมน�าให้ เพราะการเพาะกล้าจะช่วยในการประหยัดการใช้ 

เมล็ดพันธุ ์ และถ้ากล้าแข็งแรง ผลผลิตออกมาก็จะมีคุณภาพด้วย  

โดยมีให้เลือกกินท้ังผักเคลเขียว เเละเคลม่วง ซึ่งนอกจากผักเคล 

แล้ว ยังม ีกรีนโอ๊ค คะนา้ กวางตุ้ง ต้นหอม ผกัชี ฯลฯ

ท่านท่ีสนใจผลผลิตผกัปลอดภัย สง่ตรงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผูป้ลกูผกับา้นโคกล่าม-แสงอรา่ม ต�าบลกดุหมากไฟ อ�าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธาน ีมบีรกิารสง่ท่ัวไทย สั่งซื้อได้ท่ี โทร. 08-0012-2084  

แม่น้อย, 09-9043-4609 น้องซันนี่ หรือ inbox ผ่านเพจเฟซบุ๊ก  

ภธูารา วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

ผักเคล คะน้าใบหยิก “ราชินีผัก” 
จาก “บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม” 

ผลิตผลท่ีกลุ่มแม่ๆ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกผกับ้านโคกล่าม-แสงอร่าม
ปลูกด้วยมอื ดูแลด้วยใจ
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ต่อยอด สรา้งผลิตภัณฑ์

จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด ต�าบลยอด อ�าเภอ

สองแคว จังหวัดนา่น ท่ีกว่าจะยืนอยูไ่ด้อยา่งมัน่คง ก็เคยล้มลกุคลกุคลาน

มาชว่งระยะเวลาหนึง่ แต่ด้วยความสามคัคีและความเสยีสละของสมาชกิ 

ใช้กฎกติกาตามระเบียบกลุ่มเข้ามาบริหารจัดการ สมาชิกทุกคนคือ

เจ้าของกลุ่ม เน้นการสร้างความเป็นเจ้าของ ให้สมาชิกเข้าใจว่าการ 

รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อรองราคากับคู่ค้า ท�าให้ทุกวันนี้กลุ่มมีสมาชิก

ท้ังหมด 96 ราย และพื้นท่ีปลูกมะนาวพันธุต์าฮิติ เกือบ 600 ไร่ โดย 

ปลูกแบบเกษตรปลอดภัย ได้รับเครื่องหมาย GAP จุดเด่นของมะนาว

กลุ่มนี้ คือเป็นมะนาวท่ีไร้เมล็ด มีน�าเยอะ เปลือกบาง และสามารถ 

พลิกแผ่นดินข้าวโพดให้กลายเป็นสวนมะนาวเกรดพรีเมียม ส่งขาย 

สยามแมค็โคร ยกระดับความเปน็อยู่ชาวบ้านใหดี้ขึ้นได้อย่างแท้จริง

ท่านท่ีสนใจศึกษาดูงาน ขอค�าแนะน�าการปลูกมะนาวตาฮิติ หรือ 

สั่งซื้อต้นพันธุ์และผลผลิต ติดต่อสอบถามได้ท่ี คุณปัทมพร พิชัย  

โทร. 09-7960-1925,  09-7359-6009 หรือ inbox เพจเฟซบุ๊ก  

มะนาวไร้เมล็ดยอดดอยสองแคว จังหวัดนา่น 

“มะนาวบ้านยอด”  
น�าเยอะ ลูกใหญ่ ไรเ้มล็ด

มะนาวตาฮิติ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของ "บ้านยอด"
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ต่อยอด สรา้งผลิตภัณฑ์

อีกหนึ่งก้าวการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใน “โครงการ

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ตามพระราชด�าริ บ้านโป่งลึก- 

บางกลอย ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี” ชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า  

“เน้นแปรรูป-ขายเอง”

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชด�าร ิเขา้ไปพัฒนา “บา้นโป่งลึก-บางกลอย” จนมพีื้นท่ี

ท่ีมีน�าใช้ตลอดปี 454 ไร่ และเกษตรกรมีรายได้จากการท�าการ

เกษตรและพืชเศรษฐกิจท่ีมมีลูค่าสงูท่ีโครงการสง่เสรมิ เช่น ทเุรยีน 

กาแฟ และมะนาว ฯลฯ อีกท้ังปัจจุบันยังเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ชุมชนด้วย ผูม้าเยือนสามารถล่องแพไมไ้ผต่ามล�าน�าเพชรบุร ีชมวิถี

ชุมชนบา้นบางกลอย ชมการทอผา้ลายปกาเกอะญอ พรอ้มท้ังเดินชม

วิถีเกษตรผสมผสาน ถึงแม้จะอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล แต่ชาวบ้านก็ได้ 

มีส่วนร่วมดูแลปัญหาลดโลกร้อน ด้วยการท�ากระบอกไม้ไผ่ไว้ให้ 

นกัท่องเท่ียวได้ใช้กัน

ท่านท่ีมโีอกาสได้ไปท่องเท่ียวท่ี “บ้านโป่งลึก-บางกลอย” ต้อง

ได้แวะลองชิมกาแฟกัน หรือหากไมส่ะดวกเดินทาง สามารถล้ิมรส

กาแฟและชาดอกกาแฟแหง่บ้านโปง่ลึก-บางกลอย ได้เช่นเดียวกัน 

ติดต่อสอบถามได้ท่ีเฟซบุ๊กเพจ HOEM กาแฟโป่งลึก-บางกลอย  

หรอื โทร. 08-1178-4896 (พ่ีว้า-จินดารัตน ์ค�าเวียง) หรอืสัง่ซื้อผา่น

แอปพลิเคชัน Shopee shopee.co.th/aroonthipkumwiang

ชวนท่องเที่ยว ”โป่งลึก-บางกลอย“ 
ลิ้มรสกาแฟสดคั่วบด หอมกรุน่ จาก ”ป่าแก่งกระจาน“

บรรยากาศลานกางเต็นท์ในพื้นท่ี

HOEM  กาแฟหอมกรุ่นจากโปง่ลึก-บางกลอย


