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สาระเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

ปิดทองฯ จับมือ 8 องค์กร
ชี้ แนวพระราชด�าริ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน

“อยู่รอด และยั่งยืน หลังโควิด”



สวสัดปีใีหมผู่อ่้านทุกทา่น ขอตอ้นรบัเขา้สู่ “จดหมายข่าวปดิทอง” รายไตรมาส 

ฉบับปฐมฤกษ์ โฉมใหม่ ในรูปแบบ E-BOOK ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเผยแพร่

ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ และผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

เพื่อเผยแพร่แนวทางและวิธีการพัฒนาชนบทเชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำาริ  

รวมถงึสาระความรูแ้ละเคล็ดลับทางการเกษตรทีน่า่สนใจจากเกษตรกรพืน้ทีต่น้แบบ

และในยุคโควิด-19 แบบนี้ ปิดทองหลังพระฯ เปิดช่องทางการติดตามข่าวสารข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นที่ LINE OFFICIAL และ TIKTOK พบกับกิจกรรมสนุก 

และข่าวสาร สาระความรู้มากมาย สามารถสแกน QR Code ง่ายๆ ได้เลย

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีแรงกายแรงใจในการทำาหน้าท่ีของตนเอง 

ในทุกๆ วัน ที่สำาคัญ ห่างไกลโควิดกันทุกคน 

เจ้้าของ | มูลนิธิิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล เลขท่ี 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เลขท่ี 989 อาคารสยามพิวรรธิน์ ชั�น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศััพท์ 0-2611-5000 โทรสาร 0-2658-1413 | ท่่ปรึกษากองบรรณาธิิการ นายการัณย์ ศุัภกิจวิเลขการ, นายจำาเริญ ยุติธิรรมสกุล, นายวีรเทพ พิรโรจน์ 

| บรรณาธิิการ นางสาวพิจิตรา ยิ�มจันทร์ | กองบรรณาธิิการ นายณัฐพล ภัททกวงศั์ นางสาวหทัยรัตน์ พ่วงเชย นายณัฏฐพล จิระสกุลไทย นางสาวอารีรัตน์ สาลักษณ์ 

นายสุชาติ ถนอม ผูู้้จั้ดท�า | บริษัท แอร์บอร์นพรินต์ จำากัด 1519/21 ซอยลาดพร้าว 41/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศััพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208 E-mail : airborneprint2012@gmail.com, airborneprint2018@gmail.com
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ปดิทองฯ จับมือ “กรมชลฯ-สทนช.”
พัฒนาแหล่่งน�้าชุมชนลุ่่มน�้ามูล่

ปดิทองฯ ใช้แอปพลิ่เคชัน
ช่วยงานพัฒนาชุมชน ล่ดค่าใช้จ่าย

ธนาคารชุมชนทุ่งโป่งกิจการก้าวหน้า
เงินหมุนเวียนพุ่งกว่า 5 แสนบาท

เร่�องจากปก
โปง่ลึ่ก-บางกล่อย พ้นเกณฑ์์ความยากจน
พร้อมพัฒนาต่่อยอดเป็น Social Lab

เร่�องเล่่าปิดทองฯ
ชีวิต่ที�เติ่มเต็่มได้ด้วยความรู้แล่ะความรัก 
ของ นูรีซััน อภิบาล่แบ

เร่�องเล่่าจากน้�า
ท�าน้อยได้มาก 750 เมต่ร แห่งความสุขของ
ชุมชนบ้านหนองจิกแห่งแก่งกระจาน

ต่่อยอดพัฒนา สู่หล่าก “แบรนด์” 
จากผลิ่ต่ภัณฑ์์ชุมชน
กล้่วยส้มฉาบ ณ ทุ่งข้าวปวง

ปิดทองหล่ังพระฯ รับมอบรางวัล่  
“กาลพฤกษ์ทองค�า”

โคกล่่าม-แสงอร่าม พร้อม ”ปลูกกัญชง”
พืชเศรษฐกิจต่ัวใหม่ของชุมชน

ปัต่ต่านีฝ่าวิกฤต่ฯ ด้วยแนวพระราชด�าริ
พัฒนาระบบสูบน�้าพล่ังงานแสงอาทิต่ย์ 
ปลู่กพืชผักสวนครัวล่ดรายจ่าย-เพิ�มรายได้

Pidthong's infographic
ผล่การด�าเนินงานพ้ืนที�ต้่นแบบ 9 จังหวัด ป ี2564 
มูล่นิธิปดิทองหลั่งพระฯ

รายงาน้พิเศษ
ปดิทองฯ จับมือ 8 องค์กร
ช้ี แนวพระราชด�าริ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
“อยู่รอด แล่ะยั�งยืน หลั่งโควิด”

เกษตรอิน้เทรน้ด์
มะพร้าวน�้าหอมต้่นเต้ี่ย
พืชเศรษฐกิจเติ่มชีวิต่หลั่งเกษียณอย่างยั�งยืน

- “HOEM” ชาดอกกาแฟ โป่งล่ึก-บางกล่อย
- ไก่ประดู่หางด�า มข.55
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ข่า่วพ้่น้ที�ปิดทอง



นายจำาเริญ ยุติธิรรมสกุล  

รองผู้อำานวยการสถาบันปิดทองหลังพระฯ 

ภารกิจสำาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ คือการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน�ำา เพราะถือเป็น

หัวใจหลักของการทำาเกษตรที่จะช่วยส่งผลให้เกษตรกรนั�นมีวิถีชีวิตที่ดีขึ�น

สถาบันปิดทองหลังพระฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำา

ในพื้นที่ต้นแบบตลอดมา โดยขณะนี้กำาลังดำาเนินงานในโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำา 

ขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำาพื้นที่  9 จังหวัดลุ่มน้ำามูล ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา

บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำานาจเจริญ และอุบลราชธานี  

อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไป 

ตามแนวพระราชดำาริ ในพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำามูล

นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อำานวยการสถาบันฯ กล่าวว่า งานชิ้นนี้เป็นงานพิเศษ 

เน่ืองจากปิดทองหลังพระฯ ทำาภารกิจเรื่องน้ำามาเยอะ ส่วนตนเองก็อยู่ในคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ ซ่ึงเห็นว่าลุ่มน้ำามูลเป็นลุ่มน้ำาที่แล้งมาก หากแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ 

ข่า่วพ้ื้�นที่่�ปิิดที่องฯ
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จะช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่มีสภาพความ 

เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

ปิดทองหลังพระฯ จึงมีแผนระยะที่  4 ซึ่งคณะ 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อซ่อมแซมแหล่งน้ำาปีละ 125 

โครงการ โดยกรมทรัพยากรน้ำาจะเป็นหน่วยงานที่ตั้ง 

งบประมาณผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงมา 

เพื่อใช้ซ่อมแซมแหล่งน้ำาที่เสนอโครงการไว้ 

ขณะน้ีความคืบหน้าในโครงการพัฒนาปรับปรุง 

แหล่งน้ำาขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำาพื้นท่ี 9 จังหวัด 

ลุ่มน้ำามูล ถึงขั้นตอนที่ร่วมกับทางจังหวัด อำาเภอ และ 

ตำาบล ออกไปสำารวจแหล่งน้ำาเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ 

โดยแหล่งน้ำาจะมี 2 ประเภทหลัก คือ แหล่งน้ำาที่ถ่ายโอน 

ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วกับแหล่งน้ำาธรรมชาติ 

ที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของ มีการคัดเลือก 132 โครงการ  

เพื่อตั้งงบประมาณ 2566 โดยให้ทางท้องถิ่นสำารวจ 

ออกแบบ และหางบประมาณในการซ่อมแซม 

“ขอย้ำาว่าสิ่งที่ปิดทองฯ ทำาจะไม่เหมือนหน่วยงาน

ราชการ คือ เราออกงบประมาณซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้ 

ส่วนชาวบ้านต้องสละแรงงานมาร่วมแรงร่วมใจกัน

ซ่อมแซม” 

ในการสำารวจ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำาชุมชนตาม 

แนวพระราชดำาริให้มีประสิทธิภาพนั้น เน้นยึดหลักระบบ

การบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำาหรับ

บูรณาการแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาของ

ประเทศไทย (Thai Water Plan) ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีต้อง 

ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำาซาก เพ่ือให้ประชาชน 

มีน้ำ า เพียงพอต่อการอุปโภคบริ โภคและการเกษตร 

อย่างเร่งด่วน 

ทั้งนี้ก่อนจะลงมือปฏิบัติจริงจังในปี 2565 ปิดทอง 

หลังพระฯ ได้ร่วมมือกับกรมชลประทาน (ชป.) และ

สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (สทนช.) เปิดอบรม 

ปลัดอำาเภอ เจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ และเจา้หนา้ทีป่ดิทองหลังพระฯ เพ่ือเสรมิสรา้ง

ศักยภาพบุคลากรด้านการซ่อมแซม เสริมศักยภาพ  

แหล่งน้ำาชุมชนขนาดเล็ก และจัดการระบบข้อมูลน้ำา 

ใหเ้ปน็เอกภาพ รวมถงึวางแผนและบรหิารจดัการเพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำาเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

การเกษตร และกิจกรรมด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน ซ่ึงผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ความรู้ด้านการพัฒนา

แหล่งน้ำาชุมชนขนาดเล็กประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน

ระบบการบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐาน

ข้อมูลสำาหรับบูรณาการแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำาของประเทศไทย (Thai Water Plan) สามารถดำาเนิน

การให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สทนช. การใช้ประโยชน์

ของระบบ Thai Water Plan การเขียนแผนงานโครงการ

ให้ตอบโจทย์ สทนช. กระบวนการเตรียมความพร้อมการ

พฒันาแหล่งน้ำาขนาดเลก็ในชุมชน แนวทางและหลกัเกณฑ์

การพิจารณา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนา

แหล่งน้ำาขนาดเล็กเดมิ การตรวจวเิคราะหข์อ้มลูสำาหรบังาน

พฒันา ปรบัปรงุแหล่งน้ำาขนาดเล็ก เพือ่การสำารวจ ออกแบบ

และประมาณราคา ที่สำาคัญได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และ 

ฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง 
หนึ่งในแหล่งนำ�าที่เข้าร่วมโครงการ

ข่า่วพ้ื้�นท่ี่�ปิิดที่องฯ
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คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัขอนแกน่ ประกาศัรางวลั

กาลพฤกษ์ทองคำา ประจำาปี 2564 ประเภทนิติบุคคลหรือ 

องค์กร คือ มูลนิธิิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

ผลจากการที่ ปิดทองหลังพระฯ เป็นองค์กรที่มีปณิธาน 

ในการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการเกษตรไทย 

ได้พระราชทานไว้ นำาไปประยุกต์ใช้กับชุมชนเกษตรกรในพื้นที่  

ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนอันเป็นรากฐานของ 

การพัฒนาประเทศ

ปิดทองหลังพระฯ เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน

พื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล จนสามารถสร้างอาชีพให้กับ 

ชุมชน เกิดรายได้ในครัวเรือน สร้างวิถีชีวิตที่ มีความพอเพียง 

และเกิดความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ในการทำางาน ปิดทองหลังพระฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการน้อมนำาการพัฒนาตามแนว 

ปิดทองหลังพระฯ
รับมอบรางวัล
“กาลพฤกษ์ทองค�า”

การพัฒนาในพื�นที่ตำาบลทุ่งโป่ง
อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
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พระราชดำาริมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมีการคัดเลือกพ้ืนที่ 

ต้นแบบเพื่อปฏิบัติงาน

ในการนำาหลักการพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ตามแนว 

พระราชดำาริมาปรับใช้ดำาเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในลักษณะ 

ของห้องปฏิบัติการทางสังคม ห้องทดลองการแก้ปัญหาและ 

การพฒันาหมูบ่า้น ปดิทองหลงัพระฯ ไดร่้วมกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชน มีการจัดการความรู้  

นำาแบบแผนการพัฒนาไปขยายผล ท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางหลัก 

ในการพัฒนาประเทศ 

พื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของปิดทอง 

หลังพระฯ ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 จังหวัด 82 หมู่บ้าน ครอบคลุม 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีการบริหารจัดการตามสภาพพื้นที่ 

จนเกิดผลสำาเร็จ เกิดการขยายผล มีการจัดการเรียนรู้ เผยแพร่ 

แนวพระราชดำาริ สร้างรูปแบบแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ 

ขยายผล เกิดความต่อเน่ืองในการทำางาน และส่งผลการพัฒนา 

ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

“ด้วยพันธกิจที่เน้นเรื่องการจัดการความรู้และการส่งเสริม 

การพฒันาตามแนวพระราชดำารอิยา่งเปน็ระบบกวา้งขวาง จนกระทัง่

เป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ และมีเป้าหมายให้ 

ประชาชนพึ่งแนวทางการพัฒนา เริ่มต้ังแต่ครัวเรือนพึ่งพาตนเอง 

ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้และเช่ือมโยงชุมชนออกสู่ภายนอก 

โดยกระบวนการและวิธีการทำางานอาศัยยุทธศาสตร์พระราชทาน 

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

ปิดทองหลังพระฯ เริ่มดำาเนินโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำา 

ในตำาบลทุ่งโป่ง อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร 

และชนบท ตั้งแต่ปี 2559 เริ่มต้นจาก 10 หมู่บ้าน ในตำาบล 

ทุ่งโป่ง ส่วนพื้นที่อื่นในจังหวัดภาคอีสานอีก 2 แห่ง คือ อุดรธานี  

และกาฬสินธุ์ 

ผลจากการพัฒนาตำาบลทุ่งโป่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สามารถจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร เพิ่มพื้นที่  

รับประโยชน์จากเดิม 2,476 ไร่ เป็น 10,339 ไร่ หรือ 4.18 เท่า 

เกิดผู้รับประโยชน์ 625 ครัวเรือน มีการส่งเสริมการทำาเกษตร 

ระบบน้ำาหยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระจายน้ำาในแปลงเกษตร 

มากยิ่งขึ้น นอกจากกักเก็บน้ำาในแปลง ช่วยพัฒนาอาชีพการเกษตร

สมัยใหม่ ส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีตลาดรองรับ  

และพัฒนากลุ่มการผลิตเพื่อก้าวสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม  

กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน และธนาคารชุมชนที่สามารถบริหารจัดการ

ด้วยตนเองได้ ทำาให้เกิดรายได้ภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2559-  

ปี 2564 รวม 164,110,471 บาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) คัดเลือกผู้พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

ตามแนวพระราชดำาริ รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำา เป็นไปตามแนวทาง

การดำาเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างขวัญ

กำาลังใจให้แก่บุคลากรที่ประพฤติตนและมีผลการปฏิบัติงาน 

ที่ โดดเด่น ตลอดทั้งยกย่องบุคคลหรือนิติบุคคลและองค์กรท่ี 

ไดท้ำาประโยชนต์อ่มหาวทิยาลยัและสงัคม โดยมกีารพจิารณาคดัเลอืก

เป็นประจำาทุกปี ส่งเสริมเกษตรกรเลี�ยงไก่ประดู่หางดำา มข55

ข่า่วพ้ื้�นท่ี่�ปิิดที่องฯ
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นายอดิเรก แสนสวะ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ส่งเสริมพัฒนา กล่าวว่า จากโครงการ

วิจัยเชิงพัฒนาการปลูกพืชมูลค่าสูง 

(กัญชง) ท่ีได้จัดอบรมการปลูกกัญชง

ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้แล้วนั�น 

ปจัจบุนัไดอ้ยูใ่นขั�นตอนการเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ

จำานวน 25 ราย ที่ได้ทำาการคัดเลือกจาก

เกษตรกรที่สนใจ

โดยเริ่มกิจกรรม ติดตามและฝึกดูแล 

ต้นกัญชง ทดลองสภาพพ้ืนที่ อากาศ แสง 

ตามวธิกีารดแูล การใหน้้ำาใหปุ้ย๋ สงัเกตโรคพชื

และแมลง เพื่อให้ผู้ช่วยนักวิจัยได้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ ในขั้น 

นางสาวภัทธิิรา เหลือสุข เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา นำา “LING APP” 
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการทำางานสำารวจวัดขนาดพื�นที่ เพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน�ำาขนาดเล็กด้าน
ทรัพยากรน�ำาพื�นที่ 9 จังหวัดลุ่มน�ำามูล พื�นที่จังหวัดยโสธิร

ภัทธิรากล่าวว่า “LING APP” มีประโยชน์มาก โดยใช้มาตั้งแต่เป็นนักส่งเสริม 

อยู่ทางภาคเหนือ เพราะช่วยในการทำางานได้มาก เดิมทีหากต้องการทราบขนาดพื้นที่

แปลงเกษตร เจ้าหน้าท่ีจะต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ และใช้เครื่อง GPS เดินสำารวจ 

และนำาข้อมูลมาประเมินผลซึ่งเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

แต่เมื่อได้นำา “LING APP” มาใช้ ทำาให้ช่วยลดขั้นตอนไปได้เยอะ เพราะ  

นำาภาพฐานขอ้มลูจากแผนทีด่าวเทยีมมาชว่ยคำานวณ เพยีงแตเ่รากำาหนดหรอืระบพุกิดั

พื้นที่ที่ต้องการจะวัด โดยวาดรูปขอบเขตแปลงท่ีดินลงไปในแผนที่ให้ถูกต้อง จากนั้น 

แอปกจ็ะคำานวณผลข้อมลูขนาดพืน้ทีใ่หเ้รารบัรูไ้ดท้นัที ชว่ยประหยดัเวลา ประหยดัเงนิ

และ Share ข้อมูลผ่าน Social Media ได้ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ภัทธิรากล่าวว่า การใช้งานแอปพลิเคชันอาจจะมีความคลาดเคลื่อน

ของข้อมูลอยู่บ้าง ต้องนำาผลข้อมูลท่ีได้ไปสอบถามกับเกษตรหรือหน่วยงานเพื่อตรวจ

สอบความถูกต้องอีกครั้ง

ขณะนี้ ภัทธิรายังได้แนะนำา “LING APP” ให้ปลัดอำาเภอ นายช่าง อปท. ผู้นำา

ชุมชน และเกษตรกรท่ีสนใจในจังหวัดยโสธรได้ทดลองใช้ พบว่ามีความสนใจกันมาก 

เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ช่วยคำานวณพื้นที่แปลงเกษตรและพื้นที่รับประโยชน์ 

จากน้ำาได้ทันที

ปิดทองนำาเทคโนโลยีร่วมทำางานในพื�นที่

นายอดิเรก แสนสวะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
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เตรียมความพร้อม หากการขออนุญาตปลูก

และผลิตกัญชงเรียบร้อยแล้ว เกษตรกร 

จะสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ทันที 

โดยคาดว่าจะสามารถดำาเนินการปลูกจริงได้

ในเดือนมีนาคม 2565 ที่จะถึงนี้ 

“ในปัจจุบัน มูลค่ากัญชงน้ัน ช่อดอก 

ทีส่ามารถนำาไปทำาสารสกดัใชใ้นเครือ่งสำาอาง

และเครื่องด่ืม มีราคาต้ังแต่ 2,000-7,500 

บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ส่วน 

เมล็ดพันธุ์ ที่ปลูกระบบเปิด จะนำาไปหีบสกัด

น้ำามันใช้ในเวชภัณฑ์ยา ราคาอยู่ที่ 110 บาท

ต่อกิโลกรัม ส่วนที่เหลือจะทดลองนำาไป

แปรรูปทำาผงนัว ใช้ปรุงอาหาร ขณะนี้ 

พืชกัญชงยังคงอยู่ในช่วงการวิจัย ซ่ึงหาก

โคกล่าม-แสงอร่าม พร้อม สำาเร็จจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี

ได้อย่างยั่งยืน และพื้นที่บ้านโคกล่าม-แสง

อร่าม จะเป็นโมเดลในการปลูกพืชมูลค่าสูง 

ให้กับพื้นที่ภาคอีสานอีกด้วย” 

ขณะนี้  โครงการปลูกพืชกัญชงเชิง

พาณิชย์นั้น อยู่ในช่วงการเตรียมการศึกษา

วิจัยเชิงพัฒนาปลูกกัญชง ซ่ึงเป็นพืชที่มี  

มูลค่าสูงและตลาดมีความต้องการ เพื่อ 

เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยใช้

ประโยชน์จากระบบชลประทานอัจฉริยะ 

(Smart Irrigation System) ที่นำานวัตกรรม

เทคโนโลยี  5G เข้ ามา ช่วยเสริม เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำาชุมชน

ให้สามารถวางแผนการใช้น้ำาเพื่อการเกษตร

ได้อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล รวมทั้งพัฒนา

กองทุนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เชื่อมโยง

กับภายนอก ทั้งด้านการตลาด แหล่งทุน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

การปลูกพืชกัญชงแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 

คือ 1. ปลูกระบบโรงเรือนภายใต้ระบบน้ำา

อัจฉริยะ จำานวน 3 โรงเรือน แบ่งเป็น 

โรงเพาะกลา้ จำานวน 1 โรงเรอืน และโรงปลกู

จำานวน 2 โรงเรือน 

2. ปลูกพื้นที่ระบบเปิด (กลางแจ้ง) 

จำานวน 3 แปลง ในพื้นที่โครงการบริหาร

จัดการน้ำ าอย่างยั่ งยืนฯ บ้านโคกล่าม- 

แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี

”ปลูกกัญชง”
พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชุมชน

เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยนักวิจัยเข้าอบรมปลูกกัญชง

พื�นที่ปลูกระบบเปิด

ข่า่วพ้ื้�นท่ี่�ปิิดที่องฯ
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การระดมทุนด้วยการออมและให้  

สมาชิกกู้  โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง

หลังพระสืบสานแนวพระราชดำาริ พื้นที่

ต้นแบบ จ.ขอนแก่น ให้ใช้สถานที่ และ 

ทางเครือซีพีให้ความรู้และคำาแนะนำาต่างๆ 

โดยแรกเริม่ระดมทนุไดแ้ค ่17,000 บาท จาก

สมาชิก 32 คนต่อมามีการเลือกประธาน 

ซึ่ งตนได้ รับการโหวตจากสมาชิก และ 

ตั้งกรรมการขึ้นมาช่วยกันทำาหน้าที่ต่างๆ

ปั จ จุ บั น ธ น า ค า ร ชุ ม ช น ทุ่ ง โ ป่ ง มี  

สมาชิก 131 คน มีเงินหมุนเวียน 5 แสน 

กว่ าบาท มี เ งินอยู่ ระหว่ างปล่อยกู้  1  

แสนกว่าบาท โดยคิดดอกเบี้ยถูก ร้อยละ 

1 บาทต่อปี ที่ผ่านมามีสมาชิกในกลุ่มไก่  

และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยมาขอกู้ด้วย 

ซ่ึงทางธนาคารชุมชนทุ่งโป่งได้ใช้สถาบัน 

สง่เสรมิและพฒันากจิกรรมปดิทองหลังพระฯ 

ประจำา จ.ขอนแก่น เป็นจุดรับฝากเงินและ 

ขอกู้ ในวันที่ 5 ของทุกเดือน แล้วนำาไปฝาก

ยัง ธกส. สมาชิกบางคนนำามาฝากเดือนละ 

1,000 บาท  จนไดเ้งนิเกบ็เกือบแสนบาทแลว้ 

“สำาหรับปี 2565 นี้ ธนาคารจะเชิญชวน

ให้คนในพื้นที่ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น  

โดยเนน้ประชาสัมพนัธว์า่ ธนาคารชมุชนแห่ง

นี้แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เพราะ

เสียค่าสมาชิกครั้งเดียว 30 บาท หลังจากนั้น

ไม่เสียอะไรเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่น 

ค่ารักษาบัญชี นอกจากนี้จะให้ดอกเบี้ย

สำาหรับผู้ท่ีนำาเงินมาออม ซึ่งทางธนาคารเอง

มีรายได้จากการให้สมาชิกบางส่วนกู้”  

พันโท วิรัตน์กล่าวและว่า 

หลังจากก่อตั้งธนาคารชุมชนแห่งนี้  

ปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่เคยมา 

ทวงหนี้นอกระบบอีกเลย แตกต่างจากเดิมที่

จะมีเข้ามาทวงหนี้นอกระบบในหมู่บ้านเป็น

ประจำา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของหมู่บ้านอีก

เรื่องหนึ่งเลยทีเดียว 

พันโท วิรัตน์ วงศั์สถิตย์ ประธิานธินาคารชุมชนทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

เปิดเผยว่า ชุมชนบ้านทุ่งโป่งก่อตั�งธินาคารชุมชนทุ่งโป่งขึ�นตั�งแต่ปี 2561 เนื่องจาก

ชาวบ้านและเกษตรกรในพื�นที่จำาเป็นต้องลงทุนในการทำาอาชีพ แต่ไม่มีหลักทรัพย์ 

หรือโฉนดที่ดินเพื่อไปขอกู้ธินาคารพาณิชย์ จำาเป็นต้องไปกู้นอกระบบ ทำาให้ 

เสียดอกเบี�ยแพง และบางครั�งถูกข่มขู่ เสียเกียรติและศัักดิ์ศัรีความเป็นมนุษย ์

กิจกรรมของสมาชิกธินาคารทุ่งโป่ง

ธินาคารชุมชนทุ่งโป่งกิจ้การก้าวหน้า
เงินหมุนเว่ยนพุ่งกว่า 5 แสนบาท

ข่า่วพ้ื้�นที่่�ปิิดที่องฯ
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นายมูฮัมมะยูไว ดอเลาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

บา้นนอก อำาเภอปะนาเระ จังหวดัปตัตานี เปดิเผยวา่ ชาวบา้น

ในพื�นที่นี�ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการทำานาปลูกข้าว

เพียงอย่างเดียว 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้าน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ใช้เงินส่วนตัวและงบประมาณของ 

องค์การบริหารส่วนตำาบล ขุดแหล่งน้ำา ซื้อเครื่องสูบน้ำา พัฒนา 

พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณริมคลองชลประทาน หวังให้ชาวบ้านในพื้นที่  

และชาวบ้านท่ีกลับมาจากประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากตกงานเพราะ

สถานการณ์โควิด-19 ได้ใช้ประโยชน์ และดำาเนินกิจกรรม “ปลูกพืช

ผักสวนครัวลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” บนพื้นที่ 10 ไร่ สมาชิก 30 ราย

ดำาเนินการปลูกพืชผักสวนครัว พริก ต้นหอม ข้าวโพด ถั่วฝักยาว  

ทำานาข้าว ฯลฯ 

กระทั่งกิจกรรมดังกล่าวเกือบจะต้องจบลง เพราะพื้นที่มีปัญหา

เรื่องน้ำาไม่เพียงพอ ทำาให้ไม่ได้ผลผลิต จึงประสานงานกับหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องและเสนอโครงการฝา่วกิฤตฯ ของมลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ

จนได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ หอถัง และ 

วัสดุอุปกรณ์ท่อส่งน้ำา โดยมีชาวบ้านท้ังหญิงและชายร่วมกันสละ

แรงงานเพ่ือช่วยกันทำาการพัฒนา ซ่อมแซม จนแล้วเสร็จภายใน 

ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านนอก กล่าวเพิ่มเติมว่า  

หลังโครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาต่อยอด ทำาให้ 

ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้น้ำาเต็มประสิทธิภาพ จากสมาชิก 30 ราย  

ตอนน้ี 40 ราย ปัจจุบันนี้กิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับการฟื้นฟู และ 

อยู่ระหว่างการขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ชาวบ้านได้เข้ามาปลูกเป็น 

รายได้เสริมจาก 10 ไร่ ขยายเพิ่มเป็น 20 ไร่ ส่งเสริมให้ชาวบ้าน 

ปลูกมันสำาปะหลัง พืชใช้น้ำาน้อยเพิ่ม อนาคตหากโครงการฝ่าวิกฤตฯ 

ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังดำาเนินการต่อเนื่อง ตั้งใจเสนอ 

เพือ่จะขอรับการสนบัสนนุอกี 2 จดุ เพือ่พฒันาแหลง่น้ำาใหค้รอบคลมุ

และทั่วถึง ชาวบ้านจะได้มีทุนหลักเรื่องน้ำาในการทำาการเกษตร 

จนสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้ นอกจากนี้พร้อมวางแผนทำา

กระชังเลี้ยงปลาในพื้นที่กิจกรรม เพื่อให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้และ 

เลี้ยงเป็นรายได้เสริม และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ส่วนตัวภูมิใจ 

และยินดีมากที่เห็นชาวบ้านมีน้ำาใช้ โครงการตัวนี้มาแก้ปัญหาได้ 

หลายเรื่อง

“เหน็ชาวบา้นมีน้ำาใช ้มผีกักนิ เหลอืขายกม็รีายได ้สว่นคนท่ีไมม่ี

แรง ไม่มีเงินซื้อปั๊มสูบน้ำาก็ปลูกได้…ส่วนผักที่ปลูกได้ก็มีพ่อค้าในพื้นที่

ทีอ่าสารบัผกัของสมาชกิตดิรถไปจำาหนา่ยให ้อยากขอบคณุหนว่ยงาน

และชาวบ้านที่ช่วยกัน อนาคตอยากขยายไปให้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น 

และอยากให้โครงการมีต่อเนื่อง เพราะมองว่าทุนหลักคือแหล่งน้ำา 

สว่นปุย๋ เมลด็พนัธ์ ุชาวบา้นหาเองได้” นายกองค์การบรหิารสว่นตำาบล

บ้านนอก จ.ปัตตานี กล่าวเกษตรกรสามารถใช้นำ�าได้อย่างเต็มประสิทธิิภาพ

ชาวบ้านสูบนำ�าเข้าพื�นที่การเกษตร

ข่า่วพ้ื้�นท่ี่�ปิิดที่องฯ
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นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศัร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกับปิดทองหลังพระ

เรื่่�องจากปก 
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ปิดทองหลังพระฯ คืนข้อมูลพื�นที่โป่งลึก-บางกลอย พ้นเกณฑ์ 

ความยากจนกว่าร้อยละ 81 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ยืนยัน จับมือ 

ปิดทองฯ ม.ราชภัฏเพชรบุรี พร้อมพัฒนาต่อยอดชุมชนให้เป็น Social  

Lab ในอนาคต

ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะทำางานบูรณาการ 

ขับเคล่ือนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ บ้านโป่งลึก 

-บางกลอย โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น 

ประธานการประชุม

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ  ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

ปิดทองหลังพระฯ ได้กล่าวสรุปโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์  

ตามพระราชดำาริ บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ว่าจากการดำาเนินโครงการ

ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำาทำาการเกษตร ดินขาดความ 

อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตรต่ำา มีข้าวและแหล่งอาหารไม่เพียงพอ 

การบริโภคในครัวเรือน ส่งผลให้อาจเกิดการบุกรุกทำาลายป่า ล่าสัตว์ป่า 

เพื่อการดำารงชีวิตนั้น 

โป่งลึก
บางกลอย 
พ้นเกณฑ์ความยากจน
พร้อมพัฒนาต่อยอดเป็น

SOCIAL LAB

เรื่่�องจากปก 
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หลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำา 

ทำาใหร้าษฎรมีน้ำาอปุโภค-บรโิภคทกุครวัเรอืน และมีน้ำา

ทำาการเกษตรในพื้นท่ี 606 ไร่ 143 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 63 ของพื้นท่ีการเกษตร ผลจากการพัฒนา 

ระบบน้ำาและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถ

สร้างรายได้ภาคการเกษตรให้แก่ครัวเรือนท่ีร่วมโครงการ 

เพิ่มขึ้น จากเดิมในปี 2555 รายได้เฉลี่ย 6,842 บาท 

ต่อครัวเรือน เพิ่มเป็น 54,407 บาทต่อครัวเรือน 

ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 8 เท่า ทั้งนี้ ชาวบ้านโป่งลึก- 

บางกลอยยังพ้นเกณฑ์ความยากจนจากร้อยละ 2.78 

เป็นร้อยละ 81 และเกิดกลุ่มกองทุนในชุมชนกว่า  

14 กลุ่ม พร้อมการเชื่่อมโยงความรู้ เทคโนโลยี และ

แหล่งทุนจากภายนอกสู่ชุมชน โดยการคืนข้อมูลใน 

ครั้งนี้ก็เพื่อให้คณะทำางานเห็นข้อมูลท่ีแท้จริงในพื้นท่ี 

เพ่ือนำาข้อมูลชุดน้ีใช้บูรณาการการทำางานร่วมกันต่อไป

ชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอยพานักท่องเที่ยวล่องแพชมต้นนำ�าเพชรบุรี

เรื่่�องจากปก 
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ด้านนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวว่า จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอยนั้น จังหวัดเพชรบุรี 

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการการทำางาน

ร่วมกับปิดทองฯ อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา

ที่ยั่งยืนจนชุมชนมีความแข็งแกร่งนั้น  

จากผลการประเมินตามตัวชี้วัดการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันส่งเสริม 

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชดำาริ เพชรบุรีเป็นหน่ึงในจังหวัดต้นแบบท่ี 

ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์  ที่สามารถยกระดับ 

ความเป็นอยู่ ชาวบ้านให้พ้นความเดือดร้อนได้  

และพร้อมที่จะส่งมอบการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านได้

บริหารจัดการตนเองร่วมกับหน่วยงานราชการใน 

พื้นที่ โดยเห็นชอบแนวทางการส่งมอบ และทำาบันทึก

ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี 

ปิดทองหลังพระฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนตามแนวทางการส่งมอบ ซึ่ง 

จะพัฒนาต่อยอดใช้พื้นที่โป่งลึก-บางกลอย ให้เป็น 

ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ด้านธุรกิจ

การเกษตร ด้านสิทธิมนุษยชน และการท่องเที่ยว 

ซ่ึงจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานหรือบุคคล

ภายนอก และจะช่วยสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง 

ของชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย ให้มีศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการปลูกทุเรียนและกาแฟเป็นพืชเศัรษฐกิจ

เรื่่�องจากปก 
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Pidthong's infographic

ผู้ลการด�าเนินงานพื�นท่่ต้้นแบบ 9 จั้งหวัด ปี 2564
มูลนิธิิปิดทองหลังพระฯ

พื�นท่่ต้้นแบบ 9 จั้งหวัด 
(น่าน อุดรธิานี เพชรบุรี อุทัยธิานี กาฬสินธ์ุิ ขอนแก่น ยะลา
ปัตตานี  นราธิิวาส)   
 
- 82 หมู่บ้าน 17 ตำาบล 15 อำาเภอ
- ประชาชนได้รับประโยชน์ 5,278 ครัวเรือน

พื�นท่่ท่่ม่ปัญหาความมั่นคง 7 จ้ังหวัด 
(เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ยะลา นราธิิวาส ปัตตานี)
 
 พื�นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ 4 จังหวัด
 (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน)
 - 141 หมู่บ้าน 33 ตำาบล 19 อำาเภอ 
 - ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
  โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 19 โครงการ 6,894 ครัวเรือน
 -  พื�นที่รับประโยชน์จากนำ�า 7,115 ไร่

 พื�นที่แผนพัฒนาชนบทเชิงพื�นที่ 
 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา)
 - 3 หมู่บ้าน 3 ตำาบล 3 อำาเภอ
 - พื�นที่รับประโยชน์จากนำ�า 1,781 ไร่ 3 งาน
 - ประชาชนได้รับประโยชน์ 559 ครัวเรือน

 พื�นที่โครงการเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 ให้ได้คุณภาพตามศัาสตร์พระราชา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 (ยะลา ปัตตานี นราธิิวาส) 
 - 57 ตำาบล 18 อำาเภอ 3 จังหวัด
 - พื�นที่รวม 1,290 ไร่ 
 - ต้นทุเรียนในโครงการ 25,406 ต้น
 - เกษตรกรได้รับประโยชน์  564 ราย

พื�นท่่โครงการฝ่า่วิกฤติ้ด้วยเศรษฐกิจ้
และสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปต้ามแนวพระราชด�าริ
(น่าน อุดรธิานี เพชรบุรี อุทัยธิานี กาฬสินธ์ุิ ขอนแก่น ยะลา 
ปัตตานี นราธิิวาส)   

-  103 หมู่บ้าน 75 ตำาบล 43 อำาเภอ 
-  พื�นท่ีรับประโยชน์จากนำ�า 173,318 ไร่ 
-  เพ่ิมปริมาณนำ�ากักเก็บ 96.5 ล้านลูกบาศัก์เมตร

น่าน

อุดรธิานี

 เพชรบุรี

อุทัยธิานี

 กาฬสินธ์ุิ

ขอนแก่น

ยะลา  นราธิิวาส

 ปัตตานี

แม่ฮ่องสอน

 เชียงราย
เชียงใหม่

พะเยา
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Pidthong's infographic

โครงการทุเรียนคุณภาพ 
3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการด้านความมั�นคง
ในพ้�นที� 4 จงัหวัดชายแดนภาคเหน้อ 
เชยีงราย เชยีงใหม ่
แมฮ่่่องสอน แพร่ 

สรา้งรายได้ใหเ้กษตรกร 

564ราย 

ล่า้น้บาท
สรา้งรายไดร้วม 
116.43

สร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
ใน 9 จงัหวัดพ้�นที�ตน้แบบ 
รวม 109,911,556 บาท 
รายไดจ้ากการเกษตร
และธุุรกจิชมุชน 
65,571,848 บาท 

เกิดโครงการพัฒนา
เร่งด่วน

19 โครงการ

โครงการฝ่าวิกฤตเพ้�อเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากใหพั้ฒนาก้าว
ไปตามแนวพระราชด�าริ
ปี 2564 

เกิดโครงการ

539 โครงการ 

สร้างประโยชน์
ให้ประชาชน  

39,119 

ครัวเรือน

สร้างรายได้รวม
- รายได้เกษต่รกร

  1,113 ล้่านบาท
- เกิดการจ้างงาน
 591 คน 
 มูล่ค่าการจ้างงาน 

  16.1 ล้่านบาท

ราษฎรรับประโยชน์

6,894 ครัวเรือน

คาดการณ์มูล่ค่าทางเศรษฐกิจที�เกิดข้ึน 

49,808,500 บาท
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เรื่่�องเล่า่ปิิดทองฯ
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เรื่่�องเล่า่ปิิดทองฯ

เมื่อ 10 ปีก่อน “นูรีซัน อภิบาลแบ” เกษตรกรพื�นที่ ตำาบลบาเจาะ 

อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา คือ อีกหนึ่งชีวิตที่จำาใจต้องจากบ้านเกิด 

ไปทำางานในประเทศัมาเลเซีย เพราะรายได้จากงานรับจ้างรายวัน 

ไม่เพียงพอเลี�ยงครอบครัวได้ การไปทำางานต่างบ้านต่างเมืองจึงเป็น 

ทางออกที่ตอบโจทย์ชีวิต “นูรีซัน” ในเวลานั�น

ชีวิตที่เติมเต็มได้ด้วย
ความรู้และความรัก

ของ นูรีซัน อภิบาลแบ
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เรื่่�องเล่า่ปิิดทองฯ

“ตอนนั้นรายได้ต่อเดือนมันไม่แน่นอน มีใช้แค่ 

เดือนชนเดือนเท่านั้น เพื่อนเลยชวนไปทำางานเป็น 

ผู้ช่วยพ่อครัวที่มาเลเซีย ได้เงินเดือน 12,000 บาท ถึงจะ

ไม่มาก แต่อยู่ร้านอาหาร ค่ากินค่าอยู่ไม่ต้องเสีย พอมี 

เงินเหลือส่งกลับมาท่ีบ้านให้พ่อให้ลูกได้ แต่ข้อเสียคือ 

ไมม่เีวลาพกัเลย เคยโทรศัพทก์ลบับา้น ถามลกูวา่อยากได้

อะไร ลูกตอบว่าไม่อยากได้อะไร อยากให้แม่กลับบ้าน  

ตอนนั้นคิดถึงลูก คิดถึงครอบครัว ทำาอยู่ได้ 5 ปี ก็ 

ตัดสินใจกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่บ้าน” 

ในปี 2562 เม่ือพ่อของ “นูรีซัน” เข้าร่วมโครงการ

ทุเรียนคุณภาพกับปิดทองหลังพระฯ สวนทุเรียนที่ท้ิง 

ให้รกร้างจึงได้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิต
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เรื่่�องเล่า่ปิิดทองฯ

“เห็นพ่อกลับมาดูแลสวนทุเรียนอย่างจริงจัง  

เลยสนใจอยากทำาทุเรียนคุณภาพด้วย พอทำาตามคำา

แนะนำาของปดิทองหลงัพระฯ อยา่งจรงิจงั จากทีเ่คยขาย

ทเุรยีนไดป้ลีะแสน เพิม่เปน็ 3 แสนบาทเลย ทำางานหาเงนิ

ส่งให้พ่อมากแค่ไหน พ่อยังไม่ภูมิใจเท่าเรากลับมาช่วย

ทำาให้สวนทุเรียนของพ่อมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง” 

สิ่งที่ “นูรีซัน” เห็นว่ามีค่ามากกว่าเงิน คือ ความรู้

ทีไ่ดร้บัจากปดิทองฯ “ตอนนีป้ดิทองฯ แนะนำาใหป้ลูกพชื

หลายชนดิเพือ่ลดความเสีย่ง เพราะราคาผลผลติแตล่ะปี

มีขึ้นลง แม้จะปลูกทุเรียนเป็นหลักก็ต้องมีอย่างอื่นด้วย 

เลยวางแผนว่าจะทำาเกษตรผสมผสาน และนำาความรู้ 

ที่ได้มาปรับใช้ต่อยอดกับการทำาการเกษตรอย่างอื่น 

ความรู้ที่ปิดทองฯ ให้จะอยู่กับเราไปจนตายและช่วยให้

อยู่ได้อย่างยั่งยืน” 

ชีวิตวันนี�ของ “นูรีซัน” ได้รับการเติมเต็มแล้ว 

ด้วยความรู้และความรักความอบอุ่นในครอบครัว 

ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาแล้ว

ทุเรียนคุณภาพที่พา “นูรีซัน” กลับบ้าน
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ปิดทองฯ จ้ับมือ 8 องค์กร
ชี้ แนวพระราชด�าริ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน 

“อยู่รอด และยั่งยืน หลังโควิด”
ท่ามกลางวิกฤติที่ผู้คนทั่วโลกยังต้องประสบปัญหาภาวะ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 3 

แล้ว มูลนิธิิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ จึงได้ 

ร่วมกับ 8 องค์กร จัดงานเสวนา “อยู่รอด และยั่งยืน หลัง 

โควิด” เพื่อระดมผู้รู้ในหลากหลายสาขาและผู้มีประสบการณ์ 

มาร่วมช่วยกันเสนอทางออกให้กับสังคมไทย 

โดยช่วงแรกได้เชิญคนในหลายช่วงวัยและจากหลากหลาย 

สาขาอาชีพมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “งานใหม่ ชีวิตใหม่ ในโลกใหม่” 

ซึ่งทั้ง 4 ราย ล้วนได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 ทำาให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ พร้อมนำาความรู้และ

ทักษะที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำาอาชีพใหม่ 

จนกระท่ังประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี ที่สำาคัญได้นำาแนว 

พระราชดำาริ “หลักปรัชญาของเศัรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ด้วย

ช่วงที่ 2 เสวนาในหัวข้อ “คิดใหม่...ไทยก้าวต่อ” โดยคณะ 

นักวิจัยได้เปิดผลงานวิจัยทางวิชาการด้วยความร่วมมือของปิดทอง 

หลังพระฯ และ 8 องค์กร เสนอแนะแนวทางสร้างความอยู่รอด 

แบบยัง่ยนืของไทยหลงัตอ้งเผชญิวกิฤตกิารณโ์ควดิ-19 ทัง้ภาคเอกชน 

องค์กรท้องถิ่น ท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนใน 

การเสวนาในช่วง“คิดใหม่...ไทยก้าวต่อ”

รายงานพิิเศษ  
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5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่สามารถพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดท่ามกลาง

วิกฤติการณ์โควิดได้ โดยแต่ละพื้นที่ต่างเสนอแนวทางการน้อมนำา 

แนวพระราชดำาริมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยข้อสรุปที่ได้สามารถนำาเสนอต่อภาครัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือนำาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัทำานโยบายใหท้นัตอ่สถานการณ ์ในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจและสังคมไทยในบริบทใหม่ อาทิ ควรมีการนำาแนวพระ

ราชดำาริเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เพื่อกำาหนดนโยบายที่เน้น

การพัฒนาบนพื้นฐานความต้องการของแต่ละท้องถิ่นที่มีความ 

หลากหลายแตกต่างกัน เป็นการระเบิดจากข้างในในการขับเคลื่อน 

การพัฒนา ให้ประชาชนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา  

เนื่องจากประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์ แทนการจัดทำานโยบายแบบ

เดิมที่หน่วยงานภาครัฐฯ เป็นผู้กำาหนดลงไป “เป็นการสร้างการมี 

ส่วนร่วมกับประชาชนเพ่ือกำาหนดทิศทางการพัฒนาตามสภาพ 

ภูมิสังคมก่อน แล้วดำาเนินการพัฒนาตามลำาดับไป ทำาให้ผลสำาเร็จ 

มีความยั่งยืน”

รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ได้ชี้ 

ให้เห็นภาพในปัจจุบันและอนาคตว่า โลกเปลี่ยนไปมาก ดังนั้นจะต้อง

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติใหม่ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสำาคัญคือ 

1. ใช้ความรู้ที่เปล่ียนไป 2. ใช้ความสามารถที่เปลี่ยนไป และ 

3 .ต้องใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ โควิด-19 คือเป็นตัวเร่งให้สิ่งท่ี

เปลี่ยนไปเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่สภาพโลกที่เปลี่ยนไปมีหลายเรื่อง 

“คียเ์วริด์ทีส่ำาคัญ 3 คำา คือ เรยีนรู ้ยอมรบั และปรบัตวั แตท่ัง้หมด

นี้ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอน ฉะนั้นต้องมีคำาที่ 4 เพิ่มเข้าไป คือต้อง

ยืดหยุ่นให้มาก รวมถึงแนวพระราชดำาริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่

พระราชทานไว้ให้ ซึ่งจะต้องให้น้ำาหนักมากขึ้นคือ การเติบโตพัฒนา

ต้องมาจากฐานรากที่มั่นคง และการเติบโตพัฒนาจะต้องเกิดจากการ

ระเบิดจากข้างใน พูดง่าย ๆ คือ การที่แต่ละคนมีของ จะทำาให้เรา

สามารถอยู่รอดต่อไปได้”

ด้าน ดร.ณชา อนันต์โชติกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า 

การเปล่ียนแปลงของโลก บวกกับสถานการณ์โรคโควิด-19 รวมท้ัง

ปัญหาโครงสร้างเดิมของสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำา และปัญหา 

สิ่งแวดล้อม ยิ่งซ้ำาเติมผู้คนในสังคมไทยมากขึ้น เนื่องจากท่ีผ่านมา

รศั.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสายงานวิจัย
ธินาคารกรุงศัรีอยุธิยา จำากัด (มหาชน)

ดร.ณชา อนันต์โชติกุล
ธินาคารแห่งประเทศัไทย

การเสวนาในช่วง“คิดใหม่...ไทยก้าวต่อ”

รายงานพิิเศษ  
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ดร.วิรไท สันติประภพ
กรรมการมูลนิธิิปิดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดำาริ

เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบไม่สมดุล ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก ไม่ว่า 

จะเป็นเรื่องการท่องเท่ียวหรือการส่งออก เมื่อมาเจอวิกฤติโควิด-19  

จงึปรบัตวัไมท่นั ทัง้ภาคการผลติและภาคแรงงานกย็งัอยูใ่นโลกยคุเกา่ 

จงึเกดิปญัหาในการพฒันาและสรา้งรายได ้นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบ

ไปถึงเด็กจบใหม่และคนทำางานบางส่วนที่จะต้องออกจากงานประจำา

“การปรับตัวไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการปรับตัวในส่วนของ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ บางประเทศสามารถ

ทำาได้อย่าง เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ดังนั้น ต้องตระหนักรู้ 

ยอมรับปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง และต้องทำาความเข้าใจ

ว่าจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้ ต้องปลดล็อกเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเอง  

เชื่อว่าคนไทยเก่ง และพร้อมที่จะปลดปล่อย ถ้าได้รับการสนับสนุน 

จากภาครัฐ ซึ่งเห็นด้วยกับประโยคที่ปิดทองฯ นำาเสนอคือ คิดรู้  

เรียนรู้ ทำารู้ โดยจะต้องลงมือทำาให้เกิดขึ้นจริง”

ในงานเดียวกันนี้ ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการมูลนิธิปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และ ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบัน 

การเสวนาในหัวข้อ “ใครจะอยู่รอดในสังคม และจะอยู่รอดอย่างไรที่ยั่งยืน”

รายงานพิิเศษ  

24



ศั. ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

รว่มกนัพดูคยุในหวัข้อ “ใครจะอยู่รอดในสงัคม และจะอยูร่อดอยา่งไร

ที่ยั่งยืน” โดย ดร.วิรไท เกริ่นว่า คงไม่มีคำาตอบที่ฟันธงได้ชัดเจนว่า 

ใครจะอยู่รอดในสังคม และจะอยู่รอดอย่างไรที่ยั่งยืน เพราะโลกมี 

ความไม่แน่นอนสูง มีความผันผวนสูง แต่วิกฤติโควิดครั้งนี้ไม่ใช่ 

วิกฤตครั้งแรกและคร้ังสุดท้ายของไทย เน่ืองจากเคยเผชิญมาแล้ว 

เมื่อปี 2540 เพียงแต่ครั้งนี้กระทบวิถีชีวิตของทุกคน โจทย์ที่ถามว่า 

ใครจะอยู่รอด ใครจะยั่งยืน อยู่ที่ว่าใครจะสามารถปรับตัวให้รู้ 

เท่าทันความเปลี่ยนแปลงน้ันได้ ซ่ึงจะต้องสร้างภูมิ คุ้มกันใน 

หลากหลายรูปแบบ

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9  

หลักสำาคัญคือ พอประมาณ สมเหตุสมผล และสร้างภูมิคุ้มกัน  

จะเห็นได้ว่าวิกฤติรอบนี้ สิ่งที่จะต้องเน้น คือ มิติที่ 3 การสร้าง 

ภูมิคุ้มกัน เนื่องจากโลกในวันข้างหน้าไม่แน่นอน และมีความผันผวน

สูง จึงต้องสร้างภูมิ คุ้มกัน พร้อมกับหลักคุณธรรม ทั้งอดทน  

วิริยะ ซื่อสัตย์ และมีความรอบรู้ และในโลกแห่งความเป็นจริง  

จะมีอาชีพเดียวไม่ได้ จะต้องกระจายความเสี่ยง และต้องปรับตัว”

ดร.วิรไท บอกด้วยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้ฐานะ

ทางการคลังของประเทศอ่อนแอลง ซ่ึงภาครัฐเองยังต้องมีภาระ 

หลายอย่าง ทั้งในการดูแลผู้สูงอายุ ขณะท่ีภาคเศรษฐกิจใหญ่ก็จะให้

ภาครัฐดูแล ดังน้ัน จะทำาอย่างไรให้คนไทยพึ่งพาตัวเองได้ และมี 

แต้มต่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ นอกจากนี้ภาครัฐ 

ต้องกระจายอำานาจและให้น้ำาหนักในการพัฒนาเชิงพื้นที่มากข้ึน 

เพราะแต่ละพื้นที่มีความหลากหลาย โดยทำาให้เกิดแพลตฟอร์มที่

ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและต่อยอดได้ เพื่อจะทำาให้เกษตรกร 

ในเมืองรองสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากน้ี 

ยังควรสนับสนุนประชาชนในท้องถ่ินท่ีต้องการการ reskill และ 

upskill เพื่ออำานวยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้ 

ได้ตลอดชีวิต

ดา้น ศ. ดร.ชาตชิาย มองวา่ ประชาชนในพืน้ทีม่คีวามหลากหลาย

และมีความรู้ แต่คนในพื้นที่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดที่จะพึ่งพา 

ภาครฐัอยา่งเดยีว จะตอ้งทำาใหป้ระชาชนเชือ่มัน่ในศกัยภาพของตวัเอง 

และให้ภาครัฐร่วมคิดร่วมสนับสนุนเท่าน้ัน ท่ีผ่านมาองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นยังไม่ค่อยได้ช่วยดูแลชุมชนในเร่ืองเศรษฐกิจมากนัก ดังนั้น  

ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแล โดยเฉพาะเร่ืองอาชีพ 

การทำามาหากิน “ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวพระดำาริไว้

หลายอย่างทั้ง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ ฯลฯ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าคนเราจะพัฒนาตัวเองได้นั้น  

ต้องรู้จักทำาชีวิตให้ประสบความสำาเร็จ จะทำากิจการใดต้องมีความ 

วิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อท้อ จะทำาให้รอดตัวได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ จะต้อง

สำารวจตัวเองด้วยว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีหรือยัง ไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกัน 

ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน และด้านสังคม รวมถึงทุกเรื่องท่ีอยู่ 

รอบๆ ตัว” 

ทั้ งหมดนี้คงทำาให้ได้ เห็นชัดเจนแล้วว่าแนวพระราชดำาริ  

ในเรื่องต่างๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 สามารถนำาพาคนไทยฟันฝ่า

บรรดาวิกฤติน้อยใหญ่ได้อย่างยั่งยืน

รายงานพิิเศษ  
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“น�ำามี แต่คลองส่งน�ำามันพัง กว่าจะมาถึง 

ที่นาน�ำาก็หายหมด แทบไม่เหลือเลย” นายเสน่ห์

พันธ์นัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านหนองจิก ต.วังจันทร ์

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี บอกเล่าถึงสภาพความ

ลำาบากในการทำาการเกษตรในอดีต ที่แม้จะมี 

อา่งเกบ็น้ำาบา้นซอ่งพรอ้มระบบสง่น้ำา แตเ่มือ่ใชง้าน

ไปนานวนัเขา้ คลองสง่น้ำากท็รดุโทรม แตกพงั ทำาให้

ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ท�ำน้อย
ได้มำก
แห่งความสุข
ของชุมชน
บ้านหนองจิก
แห่งแก่งกระจาน

750 เมตร

เรื่่�องเล่า่จากน้ำำา 
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“น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาถ้าไม่แล้งจัด ชาวบ้านก็พอใช้ทำานาได้อยู่ แต่พอคลอง

ส่งน้ำาพัง น้ำาก็ไหลออกด้านข้างหมด บางทีคนที่อยู่ไกลก็ไดน้้ำาน้อย หรือรอนาน

หลายวันกว่าน้ำาจะเข้าที่นาตัวเอง ก็เลยลำาบากมาก อยากจะซ่อมให้กลับมาใช้ 

ได้เหมือนเดิม แต่ไม่มีงบประมาณ ก็เป็นแบบนี้อยู่หลายปี” 

จนในป ี2563-2564 สถาบนัสง่เสรมิและพัฒนากิจกรรมปดิทองหลงัพระฯ

ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ดำาเนิน “โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและ 

สังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี” ที่ 

นอกจากจะช่วยดำาเนินการซ่อมแซมแหล่งน้ำาท่ีชำารุดเสียหายให้กลับมามี

ประสิทธิภาพแล้ว ยังบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้มีรายได้ด้วยการเป็นผู้ประสานงาน

โครงการด้วย

ตอนนั้นทาง อบต.วังจันทร์ มาแจ้งว่า โครงการน้ีมีงบประมาณซ่อมแซม 

แหล่งน้ำาที่เสียหายอยู่ ลองยื่นขอไปดูไหม ซึ่งจะมีงบประมาณมาให้ แต่ชาวบ้าน

ตอ้งลงแรงซอ่มแซมเอง ทางเกษตรกรผูใ้ชน้้ำากไ็ดท้ำาประชาคมกนัและมคีวามเหน็

ตรงกันว่า ถ้าได้งบประมาณมาซ่อมแซมจะเกิดประโยชน์อย่างมาก จึงตกลง 

ทำาเรื่องเสนอขออนุมัติไป และได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 โครงการของจังหวัด

เพชรบุรี

โครงการขยายท่อส่งน้ำาเพื่อการเกษตร ม.6 

บ้านหนองจิก ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

จึงได้เริ่มดำาเนินการโดยใช้งบประมาณในการซ่อมแซม 

350,000 บาท ซ่ึงเกษตรกรได้สละแรงงานจำานวน 

80 คน ในการซ่อมแซม และใช้เวลาเพียง 1 วัน 

การดำาเนินการขยายท่อส่งน้ำาเพื่อการเกษตร ระยะ 

ทาง 750 เมตร จากอ่างเก็บน้ำาของชุมชนสู่พื้นที่

การเกษตรก็แล้วเสร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของ 

ชุมชน โดยมีเกษตรกรรับประโยชน์ 130 ราย พื้นที่ 

รับประโยชน์ 250 ไร่ คาดการณ์รายได้หลังจาก 

พัฒนาระบบน้ำาเฉลี่ยไร่ละ 7,000 บาท รวมเป็น 

1,7500,000 บาทต่อปี 

“ถือเป็นโครงการที่ช่วยเกษตรกรได้เยอะมาก  

จากแตก่อ่นรอน้ำากนัหลายวนั แตต่อนนีไ้มถ่งึวนัน้ำากม็า

ถึงที่นาเลย นอกจากจะสะดวกแล้ว ผลผลิตข้าวก็ดีขึ้น 

เพราะได้ รับน้ำาอย่างเพียงพอ ต่อไปน้ีก็เหลือแต่ 

คอยบำารุงดูแล ไม่ให้ท่อส่งน้ำาชำารุดอีก ก็คงใช้กันไปได้

อีกนาน ถือว่าทำาน้อย ได้มากจริงๆ” นายเสน่ห์  

กล่าวทิ้งท้าย 

ทั้งนี้  “โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและ 

สังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำาริ 

จังหวัดเพชรบุรี” นั้น ได้ดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

แหล่งน้ำาขนาดเล็กที่ชำารุดเสียหายอีกหลายโครงการ  

ใน 3 อำาเภอ ได้แก่ อ.แก่งกระจาน อ.ชะอำา และ 

อ.บ้านลาด เป็นต้น

จุดปล่อยนำ�าเข้าพื�นที่การเกษตร

เรื่่�องเล่า่จากน้ำำา 
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เกษตรอิินเทรนด์์
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พืชเศรษฐกิจ 
เติมชีวิตหลังเกษียณ
อย่างยั่งยืน

มะพร้าว
น�้าหอม
ต่้นเต่ี้ย



“ใจคดิอยากปลกูมะพรา้วน�ำาหอมในพื�นทีต่นเอง เพราะใหผ้ลตอบแทน

ระยะยาว ไม่เหมือนการปลูกอ้อยปลูกมันที่ต้องปรับพื�นท่ีกันตลอดทุกรอบ

การปลูก” 

คือความคิดของพันโท วิรัตน์ วงศ์สถิตย์ ประธานกลุ่มมะพร้าวน้ำาหอม  

ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ที่ตัดสินใจจะใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอายุราชการ

ทหารในการเป็นเกษตรกรเต็มตัว และเล็งเห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 

มีความต้องการมะพร้าวน้ำาหอมค่อนข้างมาก และในพื้นที่เกษตรกรไม่นิยมทำาสวน

มะพร้าวกันนัก ส่วนใหญ่นำาเข้ามาจากจังหวัดใกล้เคียงมาขายในพ้ืนที่ การปลูก

มะพร้าวน้ำาหอมน่าจะตอบโจทย์อาชีพหลังเกษียณราชการและสามารถสร้าง 

รายได้ให้ในอนาคต 

พันโท วิรัตน์เล่าถึงอดีตว่า เดิมทีชาวบ้านท่ีทุ่งโป่งก็นิยมปลูกมะพร้าวไว้ตาม 

หัวไร่ ปลายนา ส่วนใหญ่ต้นสูง หรือบางต้นยอดด้วน ไม่มีผลผลิต และดินมี 

สภาพแย่มาก เพราะสมัยก่อนปลูกอ้อย ปลูกมันสำาปะหลัง มีการใช้ปุ๋ยเคมี 

และยาฆ่าแมลงอย่างหนักหน่วง แต่ในปี 2561 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลังพระฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีปลูกมะพร้าวน้ำาหอม ด้วยความ 

ทีส่นใจในมะพรา้วน้ำาหอมอยูก่อ่นแลว้ จงึไดเ้ขา้รว่มเปน็หนึง่ในเกษตรกร “โครงการ

ปลูกมะพร้าวน�ำาหอมต้นเตี�ยเชิงพาณิชย์” ซึ่งปิดทองหลังพระ ได้เชื่อมโยงกับ CP 

ในการนำาเกษตรกรอบรม ให้ความรู้ต่างๆ ในการผลิตมะพร้าวน้ำาหอม ตั้งแต่วิธี 

การปลูก การเตรียมดิน วิธีป้องกันโรคและแมลง รวมถึงช่องทางการตลาด และได้มี

การจัดตั้ง “กลุ่มมะพร้าวน�ำาหอม ต.ทุ่งโป่ง” ด้วย 

แม้หลายคนจะบอกว่า พันโท วิรัตน์น้ันคิดผิดท่ี 

ปลูกมะพร้าว เพราะต้องใช้เวลานาน 5-6 ปี ถึงจะเก็บ

ผลผลิตจำาหน่ายได้ แต่ด้วยความเอาใจใส่และตั้งใจ  

บวกกับมีปิดทองหลังพระฯ คอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำา 

วิธีการปลูก ช่วยดูสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการจัดหา

แหล่งน้ำา ทำาให้ระยะเวลาเพียง 20-30 เดือน มะพร้าว

น้ำาหอมเริ่มมีผลผลิตให้ เ ก็บขายและสร้างรายได้  

หลักหมื่นบาทต่อเดือน

มะพร้าวนำ�าหอมต้นเตี�ยลูกดก
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 แม้พันโท วิรัตน์จะเริ่มมีรายได้จากการขายมะพร้าวและเริ่มมีความชำานาญ 

ในการผลิตมะพร้าวน้ำาหอมแล้ว แต่ปิดทองหลังพระฯ ยังคงคอยให้คำาปรึกษา 

และยังช่วยหาตลาดจำาหน่ายผลผลิตให้กับกลุ่มมะพร้าวน้ำาหอม ต.ทุ่งโป่ง อย่าง 

ต่อเนื่อง ส่งผลทำาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีสมาชิก 89 ราย พื้นที่ปลูก 221 ไร่  

ซึ่งผลจากการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพ สมาชิกได้เรียนรู้การจัดการผลผลิต 

อย่างมีคุณภาพ ศึกษาการตลาดให้เกิดความชำานาญ เมื่อผลผลิตของกลุ่มสมาชิก

สามารถจำาหน่ายได้ จะช่วยลดจุดเสี่ยงการค้าขายที่ขาดทุน ร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย 

มีรายได้ที่ชัดเจน เป็นอีกวิถีหน่ึงท่ีปิดทองหลังพระฯ ได้เข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต 

ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

1

2

3

เทคนิคง่ายๆ 
ได้มะพร้าว
ลูกดก

ระยะแรก เริ่มจากปรับพ้ืนที่ด้วยการไถปรับหน้าดิน
ผึ่งแดด ล่อให้วัชพืชงอก ในห้วงที่รอไถปรับหน้าดิน 
การไถช่วงที่ 2 จะห่างจากช่วงแรก 45 วัน 
ครั้งนี้ไถกลับหน้าดินอีกครั้ง
พร้อมยกร่อง ใส่ปุ๋ยคอก โดโลไมต์ แคลเซี่ยม โบรอน 
เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ในดิน 
แล้วขุดหลุมระยะห่าง 6X6 เมตร ลึก 50 เซ็นติเมตร
ก้นหลุมรองด้วยปุ๋ยคอกผสมแกลบดิบ วัชพืชแห้ง 
จากนัน้น�าดนิมากลบและยกดนิใหเ้ป็นเนนิสูงเหนอืหนา้ดนิ 
จากนั้นน�าพันธุ์มะพร้าวมาปลูกให้เอียง 45 องศา 
หันยอดไปทางทิศตะวันออก 
แล้วกลบดินเพียงครึ่งลูกมะพร้าว
โดยช่วงแรกควรให้น�้าทุกวัน 

หลังปลูกมะพร้าวได้ 20 วัน 
ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 
ห่างโคนต้น 1 ฟุต 
ในช่วงนี้ส่ิงส�าคัญที่สุดคือ
ก�าจัดวัชพืชรอบๆ โคนมะพร้าว
พร้อมทั้งหาชันโรงมาเลี้ยง 
เพ่ือช่วยท�าหน้าที่ผสมเกสร
ให้มะพร้าวติดลูกดก

ระหว่างรอมะพร้าวโต่ พ้ืนที�รอบๆ 
สามารถปลู่กพืชอายุสั้น 
เช่น มันแกว พริก มะเขือ ผักนานาชนิด
น�าไปขายท�าให้สามารถมีรายได้เสริม
ระหว่างรอมะพร้าวโต่ได้ 
แต่่เมื�อมะพร้าวเริ�มโต่ จะต่้องหยุด
เพราะใบมะพร้าวจะบดบังแสงแดด 
ท�าให้พืชผักที�ปลู่กไว้โต่ช้า 
แล่ะยังเสี�ยงต่่อการระบาดจากแมล่งศัต่รูพืช

เกษตรอิินเทรนด์์

30



ต่อยอดพัฒนา สู่หลาก “แบรนด์” 
จากผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กล่้วยส้มฉาบ 
ณ ทุ่งข้าวปวง

บ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่

ตามแผนงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ (พชร.) 

3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ชูจุดเด่นสินค้าชุมชน สร้างแบรนด์ 

“กล้วยส้มฉาบ ณ ทุ่งข้าวปวง” รสชาติแตกต่าง ใช้พันธุ์กล้วยโบราณ

ประจำาถิ่นภาคเหนือ กล่ินหอม รสอมเปรี้ยว สร้างมูลค่าเพิ่มจาก 

ผลผลิตท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เสริมนอกเหนือ 

จากการเกษตรที่ทำาอยู่แล้ว นอกจากนำากล้วยส้มมาทำา “ข้าวต้มมัด”  

แล้ว ชาวบ้านยังนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผสมผสาน

ความรู้ของคนรุ่นใหม่เข้าไป กลายมาเป็น “กล้วยส้มฉาบ” หลากรส  

ที่หอมหวานตามธรรมชาติอีกด้วย

สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “กล้วยส้มฉาบ ณ ทุ่งข้าวปวง” ของ 

ชาวบ้านและเกษตรกรบ้านแม่กอน ติดต่อได้ที่  

โทร. 06-2525-6289 

หรือ inbox ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ณ ทุ่งข้าวปวง
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ไก่ประดู่หางดำา มข.55 สายพันธุ์ไก่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัย 

และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เพื่อให้เกิดไก่ที่มีคุณลักษณะเด่น 3 ประการ คือ  “โตไว  

ไข่ดก อกกว้าง” เหมาะสมที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อต่อยอด

พฒันาอาชพีสรา้งรายไดใ้หก้บัราษฎรในพืน้ทีต่น้แบบปดิทองหลงัพระฯ

จังหวัดขอนแก่น เพราะเล้ียงง่าย โตไว สามารถหาพันธุ์พืชท้องถิ่น 

เพื่อทำาอาหารซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ หากสนใจไก่ประดู่หางดำา  

มข.55 สามารถติดต่อได้ที่ คุณชะอม โทร. 08-9927-0082

ยังผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่น่าสนใจของเกษตรกรในพื�นที่ต้นแบบ 

ปิดทองฯ อีกมากมาย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

กาแฟเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

หน่วยงานและปิดทองฯ เพื่อให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ต้นแบบ

บ้านโป่งลึก-บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ด้วยสภาพ 

พื้นที่ที่เหมาะสม ซ่ึงนอกจากผลผลิตเมล็ดกาแฟท่ีชุมชนส่ง

จำาหน่ายให้กับผู้รับซื้อแล้ว ยังพัฒนาแบรนด์กาแฟ “HOEM” 

และชาดอกกาแฟ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟที่ 

ได้รับความสนใจ เนื่องจากชาดอกไม้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและ 

มีสรรพคุณของสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง ช่วยป้องกัน

มะเร็ง ลดไขมันในเลือด ไม่มีแทนนินและกาเฟอีน

ท่านใดสนใจ สามารถส่ังซื�อผลิตภัณฑ์จากกาแฟได้ท่ี 

คุณว้า โทร. 08-1178-4896

“HOEM” ชาดอกกาแฟ 
โป่งล่ึก-บางกล่อย

ไก่ประดู่หางด�า มข่.55

ต่อ่ยอด สร้า้งผลิติ่ภัณัฑ์์
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