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ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือภาคี
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9 จังหวัดอีสาน
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้

เปิดจองออนไลน์ (Pre-order)

กลุ่ม “มะพร้าวบ้านแป้น”
เดินหน้าแปรรูป 
สร้างมูลค่า-เพ่ิมรายได้สู่ชุมชน

ต้นหม่อน แห่งบ้านเมืองไผ่
สร้างรายได้เพ่ิม
เติบโตด้วยน�้า
ขยายผลจากความสามัคคี
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มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
รว่มกับวิสาหกิจชุมชนทุเรยีนคุณภาพชายแดนใต้
เปิดจองออนไลน์ (Pre-order)

ไข่ไก่บ้านเวียงแก้ว
“สด ดี มีคุณภาพ ราคาไม่แพง”

“ไส้อ่ัวไก่สมุนไพรบ้านสวนดอก”
ล�าขนาด เปิงใจแ๋ต้

สารบัญ

การอบรมเชิงปฏิบัติการสรา้งแนวรว่ม
เพ่ือการส่ือสารสาธารณะ
เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าหว้ยขาแข้ง

กลุ่ม “มะพรา้วบ้านแป้น” เดินหน้าแปรรูป 
สรา้งมูลค่า - เพ่ิมรายได้สู่ชุมชน

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล�า วุฒสิภา ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน
โครงการทุเรยีนคุณภาพสามจงัหวัดชายแดนใต้

“เกษตรกรยะลา” ยกระดับทุเรยีนคุณภาพ 
สรา้งกฎเหล็ก คุมเข้มหา้มตัดทุเรยีนอ่อน

“มันญี่ปุ่ น” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
ของเกษตรกรบ้านละโพ๊ะ
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

สัญญาใจ... ทุเรยีนคุณภาพ กรงปินัง
ผลผลิตจากการพัฒนาแหง่ชายแดนใต้

ต้นหม่อน แหง่บ้านเมืองไผ่ สรา้งรายได้เพ่ิม
เติบโตด้วยน�า ขยายผลจากความสามัคคี

ผลส�าเรจ็พ้ืนที่ต้นแบบฯ จงัหวัดชายแดนใต้
ชุมชนพ่ึงตนเองยกระดับรวมกลุ่มเสรมิความเข้มแข็ง
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 “แบงก์ชาติ” ลงพ้ืนที่เสรมิความรู้
 แนะน�าด้านการเงนิแก่เกษตรกรหนองเลิงเปือย

 ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพ่ือผู้หา่งไกล

 ฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารมหานครระดับสูง รุน่ที่ 17

ข่าวปิดทอง

เรือ่งจากปก

เรือ่งเล่าชาวปิดทองฯ

รายงานพิเศษ

เรือ่งเล่าจากน�า

ต่อยอด สรา้งผลิตภัณฑ์

ปิดทองหลังพระฯ รว่มมือภาคี
อบรมนักพัฒนาแหล่งน�าต�าบล 9 จงัหวัดอีสาน



นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธาน
คณะกรรมาธกิารการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหล่ือมล�้า วุฒิสภา และคณะ 
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่  โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ให ้ มี คุณภาพตามศาสตร ์ พ ระร าชา  
สามจังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการ 
ทเุรยีนคุณภาพฯ สถาบนัส่งเสรมิและพฒันา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 
พระราชด�าริ ในแปลงทุเรียนของ มะตอ
เฮ ดาหะกา เกษตรกรแปลงตัวอย่าง 
วสิาหกจิชมุชนทเุรยีนคุณภาพลุ่มน�า้สายบรุ ี
(มะนงัดาลงั) โดยร่วมแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็  
ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ และการบริหาร
จัดการน�้าด้วย 

อกีทัง้ยงัม ีสมาน ผา่นพรม เกษตรกร
ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ประธานกลุ่ม
ปลูกผัก ศูนย์ไร่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บา้นฮแูตทวูอ ต.โคกเคียน อ.เมอืงนราธวิาส
และ สุนีย์ ชุมนพรัตน์ ประธานวิสาหกิจ

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า วุฒิสภา

ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานโครงการทุเรียนคุณภาพ
สามจังหวัดชายแดนใต้

ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการทุเรียนคุณภาพ สามจังหวัดชายแดนใต้

เยี่ยมชมแปลงทุเรียนตัวอย่าง “วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพลุ่มน้ำาสายบุรี (มะนังดาลัง)” 

ร่วมพูดคุยซักถาม

พร้อมให้คำาแนะนำาการผลิตสินค้าเกษตรกับชุมชน

รับฟังข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ต้นแบบสามจังหวัดชายแดนใต้

ชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะรายย่อย ต.ท่าน้�า  
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ส�าคัญ ที่ท�าให้แพะบ้านท่าน้�ามีชื่อเสียง 
เป็นที่ต้องการของตลาดในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ร่วมรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยน
ความรู้จากการท�างานในพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังมี นายสมมาตร บารา 
นายอ�าเภอสายบุรี นายชาลี สิตบุศย์เกษตร
จั งหวัด ปัตตานี  พร้อมด้วยเจ้ าหน้าที่
ส�านักงานเกษตร จังหวัดปัตตานี นาง 
นพวรรณ เเก้วมณี เกษตรอ�าเภอสายบุรี 
พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีส่�านกังานเกษตรอ�าเภอ
สายบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอ�าเภอ 
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทราบปัญหา เพื่อน�าไปพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขต่อไป ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 3  
ต.มะนังดาล�า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ข่าวพ้ืนที่ปิดทอง

4 ข่าวปิดทอง



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

และมูลนิธิห้วยขาแข้งอุทัยธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวร่วมเพื่อการสื่อสาร

สาธารณะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมวิถีชีวิตและ 

การสร้างเครือข่ายที่เป็นมิตรต่อสัตว์ป่าของชุมชนอริโยทัย ๑ (ช.๑) และพ้ืนที ่

ขยายผล” ระหว่างวันที่  25-28 พฤษภาคม 2565 ณ เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่า 

ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ให้กับผู ้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมดูแลพื้นที่แนวกันชน 

ผืนป่าห้วยขาแข้ง 

การอบรมครั้งนี้เพ่ือให้เกิดการส่ือสารกับชุมชนบริเวณรอบเขตป่าห้วยขาแข้ง 

ในการสร ้างความเข ้าใจเร่ืองการจัดการพื้นที่กันชนให ้ชุมชนเกิดความเข ้มแข็ง 

และมีแนวทางการดูแลแนวพื้นที่กันชนโดยชุมชนเอง ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูล 

ศึกษาพื้นที่และพูดคุยแลกเปลี่ยนจากผู ้มีประสบการณ์ในการตระหนักถึงคุณค่า 

ของทรัพยากร สร ้างจิตส�านึกในการดูแลพื้นที่บริเวณขอบป่ากันชนห้วยขาแข้ง 

ให้เป็นแนวพื้นที่ป้องกันของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืนต่อไป 

โดยกิจกรรมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงเป็นการด�าเนินกิจกรรมเป็นวันที่ 4  

ของการอบรม นายการัณย ์ศภุกจิวเิลขการ ผูอ้�านวยการสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากิจกรรม

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับยุทธศาสตร ์

การท�างานของมลูนธิปิดิทองหลังพระฯ ท�าเปน็แนวทางการด�าเนนิงานบรเิวณแนวขอบพืน้ที่

กันชนห้วยขาแข้ง ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์การท�างาน 

ของมูลนิธิฯ ส�าหรับการพัฒนาโครงการร่วมกันต่อไปในอนาคต

การอบรมเชิงปฏิบัติการสรา้งแนวรว่ม
เพ่ือการส่ือสารสาธารณะเขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าหว้ยขาแข้ง

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ

ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำางานของปิดทองหลังพระฯ

บรรยากาศการอบรม

ปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิห้วยขาแข้ง และผู้เข้าร่วมอบรม

ข่าวพ้ืนที่ปิดทอง

ข่าวปิดทอง 5



ตัวแทนจาก 9 วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพจังหวัดยะลา 
จับมอืยกระดบัมาตรฐานผลผลติ สรา้งมาตรการเขม้ ป้องกนัทเุรยีน
ออ่นออกสูต่ลาด ฤดกูาลป ี2565 เสนอเกษตรจงัหวดั กอ่นประกาศ
เป็นเกณฑห์ลกัใหเ้กษตรกรปฏบิตัติาม หากผดิเงือ่นไข มบีทลงโทษ
ชัดเจน

แนวทางมาตรการเก็บเกี่ยวผลผลิต ฤดูการผลิตปี 2565 เกิดขึ้นจากแนวคิด 

ของวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพ 9 แห่ง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 

ให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา จังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ  

จ.ยะลา ที่ต้องการก�าหนดแนวทางมาตรการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวสวนทุเรียน 

ในจังหวัดยะลา เป็นการควบคุมคุณภาพของทุเรียน ไม่ให้มีทุเรียนอ่อน มีคุณภาพ และ 

ได้น�าเสนอแนวทางมาตรการเก็บเกี่ยวให้กับส�านักงานเกษตรจังหวัดยะลา พิจารณา 

“เกษตรกรยะลา” ยกระดับทเุรยีนคณุภาพ 
สร้างกฎเหล็ก คุมเข้มห้ามตัดทุเรียนอ่อน

ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพ ลงนาม ยกระดับทุเรียนยะลา

ข่าวพ้ืนที่ปิดทอง

6 ข่าวปิดทอง



ความเหมาะสมเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศเป็น 

แนวปฏิบัติต่อไป

วิสาหกิจชุมชนทุ เรียนคุณภาพ 9 แห่งจังหวัดยะลา 

ประกอบดว้ย วิสาหกจิชุมชนทเุรยีนคณุภาพแปลงใหญบ่นันงัสาเรง 

วสิาหกจิชมุชนทเุรียนคณุภาพชา้งเผอืก กาลอรามนั วิสาหกจิชมุชน

ชีปะขาวตาชี้  วิสาหกิจชุมชนผลิตทุ เรียนคุณภาพกรงปินัง  

วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพศรีบางลาง วิสาหกิจชุมชนถ้�าทะลุ 

วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพสาโตะตลิ่งชัน วิสาหกิจชุมชนทุเรียน

คุณภาพบ้านนิคมกือลอง และวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพบ้าน

เขาน้�าตก มีสมาชิก 136 ราย ทุเรียนร่วมโครงการ 5,233 ต้น

ตัวแทนเกษตรกรลงนามในหนังสือท่ีส่งให้กับเกษตรจังหวัด

ยะลา ประกอบด้วย นายมะสือดี กุโน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทุเรียนคุณภาพบันนังสาเรง นายอับดุลกอดิร มะลาเฮง ประธาน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพกรงปินัง และนายยูซุฟ อาล 

อับดิลละฮ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพสาโตะ

ตลิ่งชัน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรที่รวมตัวพัฒนาทุเรียนคุณภาพ 

เร่ิมจากการวางเป้าหมายพัฒนาทุเรียนหนามเขียว ซ่ึงเป็นที่ต้องการ

ของตลาด ไม่มีหนอน มีกระบวนการผลิตมาตรฐาน GAP (Good 

Agriculture Practices) หรือการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ 

เหมาะสม มีการพัฒนาผลผลิตท่ีดีต่อตลาด ไม่ให้มีทุเรียนอ่อน 

ปะปนออกไป โดยเริม่วางมาตรการเก็บเกีย่วทีเ่ขม้งวดตัง้แต่ผลผลติ

รุ่นที่ 1 ของปี 2565 ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้

แนวทางมาตรการการเก็บเก่ียวทุเรียน ฤดูกาลผลิตปี 2565 

โดยสรุปคือ สมาชิกต้องมีรายงานคาดการณ์ปริมาณผลผลิต 

เริ่มตั้งแต่วันที่ทุเรียนเริ่มออกดอก จนถึงวันเก็บเกี่ยว เพื่อรวบรวม

แจ้งเป็นรายงานให้กับเกษตรอ�าเภอหรือเกษตรกรต�าบลบันทึกไว้  

มีการร่วมหารือในกลุ่มเพื่อวางแผนวันเก็บเกี่ยว โดยก่อนเก็บเกี่ยว 

1 เดอืน จะมีการอบรมใหค้วามรูส้มาชกิ เรือ่ง วธิกีารคดัเลอืกทเุรยีน

คุณภาพเพื่อการส่งออก

ตวัแทนกลุ่มจะน�าขอ้มลูคาดการณผ์ลผลิตไปเจรจาซือ้ขายกบั

ผู้ส่งออก โดยก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 3-5 วัน สมาชิกต้องน�าทุเรียน

มาตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอใกล้บ้าน หรือ

จุดบริการในหมู่บ้าน เมื่อผ่านเกณฑ์จะมีใบรับรองให้เกษตรกร 

เก็บเกี่ยวได้ตามลักษณะทุเรียนดีที่ก�าหนดไว้ โดยเกษตรต�าบล  

อาสาเกษตร หรือคณะกรรมการกลุ่ม จะออกสุ่มตรวจคุณภาพ 

ในวันเก็บเกี่ยวจริง หากพบว่ามีทุเรียนอ่อน ก็ให้หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานต้องมี 

การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบมาตรการต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

โดยฤดูกาลทุเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2565 จะเริ่มจ�าหน่าย

ผลผลิตได้ประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งหมดฤดูกาลของทุเรียน 

ภาคตะวันออกแล้ว แต่ความต้องการทุเรียนยังคงมีอยู่ 

ตั้งแต่ปี 2561 ที่สถาบันสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ เข้าไปเริ่ม โครงการ 

ทุเรียนคุณภาพที่จังหวัดยะลา เพื่อต่อยอดโครงการ “ทุเรียน

ซิตี้”ปัจจุบันโครงการขยายพื้นท่ีครอบคลุม 3 จังหวัดทั้ง ยะลา  

นราธิวาสและปัตตานี ได้รับการยอมรับในมาตรฐานของทุเรียน

คณุภาพมากขึน้ มกีารสง่ออกไปจ�าหนา่ยตา่งประเทศโดยเฉพาะจนี

ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ เกษตรกรที่ผ่านการศึกษาเรียนรู้จนเกิด 

ความช�านาญมากข้ึน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็น

วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพ แล้ว 20 กลุ่ม มีเกษตรกรจ�านวน 

270 ราย ต้นทุเรียนประมาณ 9,877 ต้น ท�าให้เกษตรกรมีรายได้

จากทุเรียน รวมแล้ว ถึง 116,429,556 บาท

กลุ่มวิสาหกิจหารือข้อกำาหนดร่วมกัน 
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นายกัสมัน แวกะจิ หัวหน้างานพื้นท่ีต้นแบบประยุกต์ตามแนวพระราชด�าริ  

จ.ปัตตานี สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 

กล่าวถึงการคืนข้อมูลให้กับชุมชนและท�าประชาคมหมู่บ้าน พบว่า ชุมชนบ้านแป้น 

มีพื้นที่ 520 ไร่ ปลูกมะพร้าวประมาณเกือบ 7,000 ต้น หากรวมทั้งต�าบลแป้นแล้ว 

มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวถึง 3,800 ไร่ โดยเกษตรกรสะท้อนปัญหาว่าผลผลิตมะพร้าวน้อยลง 

จากที่เคยได้ผลต้นละ 30 ลูกขึ้นไป ตอนนี้ได้เพียงต้นละ 25 ลูกเท่านั้น

ในการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาการปลูกมะพร้าว โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปท�า 

การส�ารวจสวนกพ็บวา่ ผลผลติทีล่ดลงเกดิจากการไมไ่ดด้แูลใสปุ่ย๋ บางสว่นเปน็ต้นมะพรา้ว

เก่าอายุ 40-60 ปี จึงเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยการแนะน�าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบ�ารุงต้น ส่งผล 

ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิมต้นละ 25 ลูก เป็น 35-40 ลูกต่อต้น ส่วนต้นแก่ที่มีอายุ  

40 ปขีึน้ไป ใหป้ลกูตน้มะพรา้วใหมแ่ซมไว ้รอจนอาย ุ3 ป ีจงึโคน่ตน้เกา่ทิง้ จะไดม้ผีลผลติ

ต่อเนื่อง

สร้างมูลค่า
เพ่ิมรายได้สู่ชุมชน

เดินหน้าแปรรูป 
กลุ่ม “มะพร้าวบ้านแป้น”

นายกัสมัน แวกะจิ

ผลผลิตมะพร้าวบ้านแป้น 
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นายกัสมัน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากให้องค์ความรู้ต่างๆ จนเพิ่มผลผลิตได้แล้ว 

ปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พาสมาชิกไปศึกษาเรียนรู้ดูงานที่   

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และท่ี จ.สุราษฎร์ธานี จนในปี 2563 มีการจดทะเบียน 

จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะพร้าวบ้านแป้นขึ้น โดยมีสมาชิก 125 ราย ช่วงแรกทางกลุ่ม 

รับซื้อมะพร้าวจากสมาชิกและขายเป็นลูกสด เฉลี่ยราคา 5-18 บาทต่อลูก 

ปัจจุบัน มะพร้าวมีราคาขายไม่ต่�ากว่าลูกละ 10 บาท เริ่มเพิ่มมูลค่าด้วยการ 

ปอกมะพร้าวเพื่อคั้นกะทิขาย สัปดาห์หนึ่งประมาณ 1,000 กว่าลูก ท�าให้มีเปลือกมะพร้าว

จ�านวนมาก จึงต่อยอดด้วยการน�าเปลือกแห้งมาสับเป็นลูกเต๋า ใส่กระสอบและถุงขาย 

เป็นปุ๋ย ช่วยสร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300-400 บาทต่อคน

ส่วนมะพร้าวที่ไม่ได้ขนาดก็คั้นเป็นกะทิ น�าไปท�ากาละแม ตามสูตรโบราณของชุมชน

บ้านแป้น ท�าให้กาละแมมีรสชาติอร่อย ลูกค้ากินแล้วติดใจ เพราะท�าจากกะทิสดๆ ที่มี 

ความหอมและมัน ไม่หวานมาก สามารถส่งขายได้ในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ โดยจะ 

ท�าตามออเดอร์ ขายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาในเรื่อง

แพ็กเกจจิ้งให้สวยงาม 

“ภายในปีนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะพร้าวบ้านแป้น เตรียมแปรรูปมะพร้าวทำาเป็น 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก อย่างเช่น น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น และถ่านอัดแท่ง อีกทั้งกำาลังศึกษา

การทำาโมบายจากกะลามะพร้าวอีกด้วย คิดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับ 

“มะพร้าว” บ้านแป้น ได้อย่างแน่นอน” นายกัสมันกล่าว
ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยจากมะพร้าว” 

 กาละแมบ้านแป้น ที่ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบโบราณ 
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ของเกษตรกรบ้านละโพ๊ะ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

“มันญี่ปุ่น”
พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ
อีกแห่งที่ทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เข้าไปช่วยปรับปรุงแหล่งน้ำา
โดยรว่มกบัชาวบา้นซอ่มแซมคไูสไ้ก ่เมือ่น้ำาอดุมสมบรูณส์ำาหรบั
ทำาการเกษตรแล้ว ได้ส่งเสริมการปลูก “มันหวานญี่ปุ่น  
เนื้อสีม่วง” ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการทำาเกษตรแบบ 
ผสมผสาน มาตรฐานปลอดภัยของพ้ืนที่ต้นแบบปิดทอง 
หลังพระฯ ซ่ึงพืชดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ในการสร้าง 
รายได้ให้กับเกษตรกร

น.ส.ณัฐชนาพร ไชยผลอินทร์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนาโยนบ้านละโพ๊ะ 

กล่าวว่า ปีนี้ปิดทองหลังพระฯ ได้ส่งเสริมให้ปลูกมันหวานญี่ปุ่นเป็นปีแรก โดยทาง

สมาพันธ์ SME จ.ปัตตานี สนับสนุนองค์ความรู้ปุ๋ยและต้นพันธุ์ จ�านวน 6,000 ต้น 

เบ้ืองต้นมีสมาชิกเข้าร่วม 5 ราย ร่วมกันปลูกในแปลงทดลองเนื้อที่ 1 ไร่ ที่อยาก

ทดลองปลูก เนื่องจากราคาในท้องตลาดของมันหวานญี่ปุ่นจะอยู่ที่ 40-50 บาท 

ต่อกิโลกรัม ขณะที่มันเทศพื้นบ้านที่เกษตรกรทางกลุ่มปลูกอยู่แล้ว จะขายได้  

กิโลกรัมละ 20 บาทเท่านั้น 

น.ส.ณัฐชนาพร ไชยผลอินทร์

ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนาโยน
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“คดิวา่มนัหวานญีปุ่น่นา่จะไดร้าคาด ีเนือ่งจากตอนนีใ้นพืน้ที่

ยงัมคีนปลกูไมม่ากนกั ทำาใหเ้ปน็ทีต่อ้งการของตลาด โดยคาดวา่ใน

ปีนี้ผลผลิตมันหวานญ่ีปุ่นน่าจะได้ประมาณ 700-800 กิโลกรัม 

ต่อไร่ แม้จะมีพ่อค้าคนกลางติดต่อมาขอซื้อแบบเหมาแปลง แต่ยัง

ไมต่กลง เนือ่งจากราคาทีเ่สนอมายงัต่ำาอยู ่ทางกลุม่ฯจงึอยากจะหา

ตลาดขายเองมากกว่า โดยขายแบบหัวสดและนำามานึ่งขายให้กับผู้

บริโภคในพื้นที่ หากว่าในปีนี้สามารถขายและมีตลาดรองรับ 

คาดว่าปีหน้าจะมีเกษตรกรหันมาปลูกเพิ่มมากขึ้นแน่นอน” 

น.ส.ณัฐชนาพร ให้ข้อมูลด้วยว่า ในการปลูกมันหวานญี่ปุ่น 

ทางกลุ่มใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปลูกมันเทศมา ตัง้แตบ่รรพบรุษุ เนือ่งจากพชืตระกลูมนัไมต้่องดแูลมาก เพราะไมม่ี

ศัตรูพืชรบกวน อาจมีปัญหาบ้าง กรณีหากเก็บผลผลิตเกินเวลา  

และสามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นาน ส่วนใหญ่จะขายได้หมดใน 

ช่วงเวลาไม่ถึงเดือน เพราะทางภาคใต้มีเทศกาลบุญเดือน 10  

มีตลาดรองรับอยู่แล้ว 

ประธานกลุ่มฯ ยังได้ยืนยันว่า ด้วยการดูแลเอาใจใส่ บวกกับ

ประสบการณ์ที่ปลูกมันเทศมาอย่างยาวนาน ท�าให้ม่ันใจได้ว่า 

“มันหวานญ่ีปุ่น” น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่สร้าง 

รายได้และเป็นความหวังของเกษตรกรบ้านละโพ๊ะ จ.ปัตตานี  

อย่างแน่นอน

พื้นที่ปลูกมันหวานญี่ปุ่นของกลุ่มฯ

ข่าวพ้ืนที่ปิดทอง
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สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชด�าริ ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยแพทย์ 

อาสามูลนิธิจักษุเชียงใหม่ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศร ี

นครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล 

เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา โรงพยาบาลวัดจันทร์  

เฉลิมพระเกียรติ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ให้กับ

ประชาชนที่มีฐานะยากจน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจาก

การคัดกรองผู้ป่วย 235 ราย จาก 5 อ�าเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ 

เชียงใหม่ ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วยต้อกระจกและ 

ต้อเนื้อที่ต้องผ่าตัด จ�านวน 48 ราย แยกเป็น ต้อกระจก 39 

ราย 40 ดวงตา ต้อเนื้อ 1 ราย 1 ดวงตา ผู้ป่วยจ�านวน 8 ราย

และได้ส่งต่อเพื่อการรักษาที่ โรงพยาบาลนครพิงค์และ 

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติต่อไป 

วนัที ่23 ม.ิย. 2565 ทีผ่า่นมา ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส�านกังาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นท่ีให้ความรู้ พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษา 

การจัดการด้านการเงิน การบริหารหนี้สิน รวมถึงการออมเงิน 

ในโครงการ “เพื่อนคู่คิดการเงินเกษตรกร” แก่เกษตรกรโครงการ

พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ.ร่องค�า 

และ อ.กมาลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ โดยมีเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วมรับฟัง 

และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 147 ราย

ช่วงแรกของกิจกรรม นายวีรเทพ พิรโรจน์ รองผู้อ�านวยการ 

สถาบันฯ กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดโครงการ“เพื่อนคู่คิด 

การเงินเกษตรกร” ต่อมา นายศรัณย์ ธ�ารงรัตน์ ผู้อ�านวยการอาวุโส

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กล่าวท�าความเข้าใจและแนวทางให้ค�าปรึกษาต่างๆ แก่เกษตรกร  

เช่น หากจ่ายหนี้ไม่ไหวไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ถ้าต้องการปรับการ 

ผ่อนหนี้ ต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร โดยแนะน�าวิธีการบริหารจัดการ 

และหาวิธีการบรรเทาภาระหนี้ให้เกษตรกร พร้อมทั้งได้สรุปขั้นตอน

การแก้ไขหนี้ของเกษตรกร จากน้ัน ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยออก 

เปน็กลุม่เลก็ๆ เพือ่ให้ค�าปรกึษาและขอ้แนะน�าแกเ่กษตรกรใหส้ามารถ

บริหารจัดการและบรรเทาภาระหนี้ได้

“แบงก์ชาติ” ลงพ้ืนที่เสริมความรู้
แนะน�าด้านการเงิน
แก่เกษตรกรหนองเลิงเปือย

ผ่าตัดต้อกระจก
ใส่เลนส์แก้วตาเทียมเพ่ือผู้ห่างไกล

 เจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านการเงินกับเกษตรกร 

มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมผ่าตัดต้อกระจกเป็นจำานวนมาก

ข่าวพ้ืนที่ปิดทอง
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สถ าบั นส่ ง เ ส ริ ม แล ะพัฒน ากิ จก ร รม 
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 17

โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

กรุงเทพมหานคร ให้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ในหลายๆ ด้าน และมีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึ้น พร้อม 

ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้ งยั ง เป็นการเสริมสร้าง 

สัมพันธภาพ ระหว่างนักบริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ 

ในลักษณะของการบูรณาการความคิด รวมถึงการศึกษาข้อมูล 

เชิงพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และน�าเสนอเป็นผลงานวิชาการ 

เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 27 คน 

ในการอบรม ศ. ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันฯ

ไดบ้รรยายหลกัการแนวคิด การพฒันาเชิงพืน้ทีต่ามแนวพระราชด�าริ

โดยมี 3 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาเชิงพื้นที่ 2. การ 

ท�างานตามหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 3. ขั้นตอนและวิธีการ

ศึกษาชุมชนเพื่อวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง และยกตัวอย่าง 

การท�างานในพื้นที่ต้นแบบ จ.น่าน จ.เพชรบุรี และสามจังหวัด 

ชายแดนใต้ เป็นต้น

นอกจากน้ี นายจ�าเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อ�านวยการ 

สถาบันฯ ได้บรรยายการน�าแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิฯ  

มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็น

แนวทางให้ผู้อบรมน�าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาชุมชนพื้นที่  

ในกรุงเทพฯ และนายทัณฑวัต พุทธวงศ์  หัวหน้าพื้นที่ ได้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสามจังหวัด

ชายแดนใต้ด้วย

ฝกึอบรมหลกัสตูรนกับริหารมหานครระดบัสงู รุน่ที ่17

นายจำาเริญ ยุติธรรมสกุล ถ่ายทอดประสบการณ์การนำาแนวพัฒนาของมูลนิธิฯ มาปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ

ศ. ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวพระราชดำาริ

ข่าวพ้ืนที่ปิดทอง
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ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือภาคี

อบรมนักพัฒนาแหล่งน�้าต�าบล
9 จังหวัดอีสาน

เรือ่งจากปก

14 ข่าวปิดทอง



การฝึกอบรมเรยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิ การพัฒนาแหลง่
น�า้ขนาดเล็ก และการจัดท�าแผนปฏบิติัการโครงการขนาด
เลก็ดา้นทรพัยากรน�า้ระดบัต�าบล 9 จงัหวัด ประกอบดว้ย 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี ระหว่าง 
วนัที ่22–24  ม.ิย. ทีโ่รงแรมเพชรรชัต์การเ์ดน้ จ.รอ้ยเอด็
ด�าเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากจิกรรมปิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชด�าริ 
กบัหนว่ยงานภาคทีีเ่กีย่วข้อง มนีายจ�าเรญิ  ยติุธรรมสกลุ 
รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ และนายปิติธรรม ฐิติมนตรี  
ที่ปรึกษาสถาบันฯ เข้าร่วม

ผูเ้ขา้รับการอบรม ประกอบดว้ย ตวัแทนหนว่ยงาน 9 จงัหวดัภาคอสีาน

อาทิ หน่วยงานระดับอ�าเภอ ต�าบล องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)  

ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย,   อปท. กองช่าง ส�านกังานปลดั อปท. เจา้หนา้ทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน, ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้�า เจ้าหน้าท่ีปิดทองฯ และผู้ประสาน 

โครงการฯ เป็นต้น ก่อนหน้านี้ได้จัดฝึกอบรมรูปแบบเดียวกันในพื้นที่  

3 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ที่จ.เชียงราย

นายสาธิต มณีผาย ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านแหล่งน้ำาให้ผู้เข้าร่วมอบรม

เรือ่งจากปก
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วิทยากรผู้อบรม เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้�าจากหน่วยงานที่ด�าเนินการเรื่องน้�า อาทิ นายสาธิต มณีผาย 

ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน, นายชัยวัฒน์ จันทวี รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ส�านักงานทรัพยากรน้�า 

แห่งชาติ (สทนช.) นายกษิเดช สุรจิรชาติ นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ นายสุเทพ สาลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการพัฒนาแหล่งน้�า ปิดทองหลังพระฯ 

โครงการฯมุ่งพัฒนาแหล่งน้�าขนาดเล็ก ใน 9 จังหวัด ลุ่มน้�ามูล ที่ทาง สทนช.เก็บข้อมูลศึกษา 

พบว่าเป็นพื้นที่น้�าท่วมและน้�าแล้งซ้�าซาก ขณะเดียวกันเป็นลุ่มน้�าที่มีปริมาณน้�าฝนตกปริมาณมากเป็น 

อันดับต้นๆ ของประเทศ แต่ไม่สามารถกักเก็บน้�าได้ในช่วงท่ีมีน้�าล้น จึงจ�าเป็นที่หน่วยงานต่างๆ จะต้อง 

บูรณาการการท�างานร่วมกัน ตั้งแต่ ต้นน้�า กลางน้�า และปลายน้�า เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้�ามูล 

มนี้�ากินน้�าใช้ และมนี้�าท�าการเกษตรเพียงพอ

ในการอบรมครัง้นี ้ผูเ้ข้ารับการอบรมจะไดเ้รยีนรูก้ารจดัท�าแผนทีน่้�า การจัดการสมดลุน้�า และการส�ารวจ

รายละเอียดแหล่งน้�า และสามารถน�าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งการจัดท�าข้อมูลแผนที่น้�าระดับต�าบล  

การจัดการสมดุลน้�า การส�ารวจออกแบบรายละเอียด ประมาณการ การปรับปรุงซ่อมแซมเสริมศักยภาพ 

แหล่งน้�าขนาดเล็ก หรือก่อสร้างใหม่ พร้อมกับจัดท�าเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้�าขนาดเล็กระดับต�าบล  

แหล่งน้ำาที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ

เรือ่งจากปก
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เพื่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืน

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้การท�าแผนปฏิบัติการ

โครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้�าระดับต�าบล ของ อปท.  

และสามารถบูรณาการกับแผนงานและแหล่งงบประมาณ 

จากแหล่งต่างๆ ได้  โดยประสานสอดรับกับแผนแม่บทการ 

บริหารจัดการทรัพยากรน้�า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี

การพัฒนาแหล่งน้�าขนาดเล็กประเภทต่างๆ ในพื้นท่ี 

ประกอบด้วย 1. ประเภทหนองน้�า และแก้มลิง 2. ฝายชะลอน้�า

และฝายทดน้�า 3. สระเก็บน้�าชุมชน และอ่างเก็บน้�า 4. ระบบส่ง

น้�า คูดิน คูดาด และระบบท่อส่งน้�า โดยการอบรมมีการฝึก 

ปฏิบัติการจัดท�าแผนงาน โครงการและฐานข้อมูลส�าหรับ 

บูรณาการแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้�าของประเทศไทย 

THAI WATER PLAN : TWP การจัดท�าแผนปฏิบัติการโครงการ

ขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้�าระดับต�าบล และเรียนรู้แผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้�า 20 ปี

ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชด�าริ ได้มีการจัดฝึกอบรมรูปแบบเดียวกัน 

ในพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ 

และพะเยา ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15–17 มิถุนายนที่ผ่านมา 

โดยมีหน่วยงานระดับอ�าเภอ ต�าบล อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย 

8 อปท. กองช่าง ส�านักงานปลัด อปท. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน ตัวแทนกลุ่มผู้ใชน้้�า เข้าร่วมอบรมด้วย 

เชื่อได้ว่า ผลที่ได้ย่อมเกิดขึ้นโดยตรงกับการพัฒนา 

แหล่งน้ำาขนาดเล็กในทุกกระบวนการ เพราะทำาให้ผู้มีหน้าที่ 

รับผิดชอบของหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ อปท.และภาคี 

เครือข่ายเข้าใจและปฏิบัติการไปในแนวทางเดียวกัน ผู้คน 

ในเขตลุ่มน้ำามูลและพื้นที่เกี่ยวเนื่องก็จะได้รับผลประโยชน์

อย่างเต็มที่

ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง

เรือ่งจากปก
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ผลส�าเร็จพ้ืนที่ต้นแบบฯ
จังหวัดชายแดนใต้

นายทัณฑวัต พุทธวงค์ หัวหน้างานพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัด 
ชายแดนใต้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�าริ กล่าวว่า พ้ืนที่ต้นแบบฯในสามจังหวัด 
ชายแดนใต้ของจังหวัด นราธิวาส ยะลา และปัตตานี จ�านวน  
6 หมู่บ้าน ปิดทองหลังพระฯ เริ่มเข้าไปด�าเนินการตั้งแต่ปี 2559 
ปัจจุบันถือว่าประสบผลส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีการพัฒนาแหล่งน�า 
เพ่ืออุปโภคบริโภคครบทุกครัวเรือน และมีแหล่งน�าใช้ท�าเกษตร 
ตลอดทั้งปี 1,920 ไร ่

 
ส�าหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มีเกษตรกรเข้าร่วม  761 ครัวเรือน และพัฒนา 

รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 6 แห่ง กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม และกลุ่มผู้ใช้น้�า 4 กลุ่ม 

เกิดรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยมีการส�ารวจความส�าเร็จ 

ด้านเศรษฐกิจ พบว่าครัวเรือนผ่านเส้นความยากจนจาก 699 ครัวเรือน เพิ่มเป็น  

879 ครัวเรือน จากที่มีอยู่ 1,119 ครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.53  

ด้านสังคมจิตวิทยา ชุมชนเกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ มีกลุ่ม

เกษตรกร เกิดความสามัคคีในชุมชน เช่ือมโยงการท�างานกับชุมชนอื่นๆ การสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับกลุ่มน้ัน ใช้หลักการให้ชุมชนเกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน  

ร่วมปฏิบัติ ประชาชนมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ มีการบริหารจัดการอย่างเป็น 

ระบบ โปร่งใส และมีการตรวจสอบบัญชีการเงินโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     

ส่งเสริมการปลูกเมล่อนเป็นอาชีพเสริม

ชุมชนพ่ึงตนเอง
ยกระดับรวมกลุ่ม
เสริมความเข้มแข็ง

รายงานพิเศษ
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นอกจากนี้ยังส่งเสริม BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy  

หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมแบบ 3 มิติไปพร้อมกัน ทั้งระบบ

เศรษฐกิจชีวภาพ การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน การน�าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และระบบ

เศรษฐกิจสีเขียว แก้ปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน 

ให้ชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม

“ปัจจัยความสำาเร็จดังกล่าว เริ่มจากมองการพัฒนาแบบองค์รวม เน้น

กระบวนการพัฒนา การค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง หรือการระเบิดจากภายใน  

การมีส่วนร่วม และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” 

นายทัณฑวัตยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางในอนาคตจะเน้นน�านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาต่อยอดด้านการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร เพื่อลดแรงงาน  

ลดต้นทุน และเหมาะสมแก่เกษตรกรวัยรุ่นยุคใหม่ให้เข้าถึงได้  แปรรูป  

สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ลักษณะท�าน้อยได้มาก เน้นท�าตลาดออนไลน์   

และการตลาดเพื่อสุขภาพ 

การจะขยายและต่อยอดผลโครงการฯ ด้วยการให้หน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน ประชาชนท่ัวไป และนักศึกษา  

ได้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  การพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการประยุกต์ใช้ 

แนวพระราชด�าริให้เป็น Social Lab ของการพัฒนาชนบท  

กลุ่มกระจูดบาราฮาเกีย
นายทัณฑวัต พุทธวงค์

หัวหน้างานพื้นที่ต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้

การซ่อมแซมและพัฒนาระบบน้ำาให้มีประสิทธิภาพ

รายงานพิเศษ
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เร่ิมต้นที่หมู่บ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  

โดยจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. การประยุกต์

ใช้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อให้ได้ปัญหาความต้องการ 

ที่แท้จริงของชุมชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้�า ดิน การลดรายจ่าย   

น�าไปสู่การจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน 2. การประยุกต์ใช้แนวพระราชด�าริ 

“ทฤษฎีใหม่” ขั้นที่ 2 และ 3 การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงภายนอก   

และ 3. การวางแผนและการฝึกปฏิบัติด้านการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 

ให้มีรายได้ตลอดทั้งปี โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เขียนหลักสูตรนี้ขึ้น  

ปดิทองหลงัพระฯ ยงัมกีารสง่เสรมิปราชญช์าวบา้นทีม่าให้ความรู้

มีการคัดเลือกจากเกษตรกรที่หัวไวใจสู้ ท�าแล้วประสบความส�าเร็จ 

เป็นผู้มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง 

จัดท�าชุดองค์ความรู้รวม 20 ราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

ขณะเดียวกันได้สร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้เป็นนักพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน 

การพัฒนาในพื้นที่ต่อไปในอนาคต 

 เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรกับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่น

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายงานพิเศษ
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นายอับดุลกอดิร มะลาเฮง

ประธานวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพกรงปินัง จ.ยะลา

เรือ่งเล่าชาวปิดทองฯ
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วิสาหกิจทุเรียนคุณภาพกรงปีนัง ก่อตั้งจาก
ความตั้งใจของเกษตรกรจังหวัดยะลา เพ่ือการ
พัฒนาทุเรียนให้ได้มาตรฐานจากองค์ความรู้ใหม่ 
ที่ต่อยอดจากสวนดั้งเดิมที่มีอยู่ พลิกโฉมหน้า 
สร้างรายได้หลักแสน พร้อมพันธสัญญาท่ีจะ 
ผลิตทุเรยีนคุณภาพด้วยใจบรสุิทธ์ิ 

“เชือ่ไหมวา่ บางคนปลกูทเุรยีนมาท้ังชวีติ ยงัดทูเุรยีนออ่นแกไ่มเ่ป็นเลย 

ขายไม่ได้ราคาบ้าง โดนพ่อค้าคนกลางมาเหมาถูกๆ บ้าง มันเป็นวงจรแบบนี้

มาตลอด” 

นี่คือค�าบอกเล่าของ นายอับดุลกอดิร มะลาเฮง ประธานวิสาหกิจ 

ทุเรียนคุณภาพกรงปินัง จ.ยะลา ท่ีท�าให้เห็นว่า ในอดีตเกษตรกรผู้ปลูก 

ทุเรียน อ.กรงปินัง ต้องทนอยู่กับการโดนกดราคาซ้�าแล้วซ้�าเล่า เพราะเพียง

แค่ไม่มีองค์ความรู้ในการท�าการเกษตรเท่านั้น 

ทุเรียนคุณภาพ
กรงปินัง
สัญญาใจ...

ผลผลิตจากการพัฒนาแหง่ชายแดนใต้นายอับดุลกอดิร มะลาเฮง

ประธานวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพกรงปินัง จ.ยะลา

เรือ่งเล่าชาวปิดทองฯ
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แตแ่ลว้เกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีน อ.กรงปนิงั กม็คีวามหวงัขึน้มาอกี

ครั้ง เมื่อโครงการทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 

ได้น�าองค์ความรู้ตั้งแต่วิธีการปลูก บ�ารุงต้น ดอก การดูแลทุเรียน 

ในแต่ละช่วง เพ่ือให้ได้ทุเรียนคุณภาพ “หนามเขียว ไม่มีหนอน” ที่

สามารถส่งออกทั้งในและต่างประเทศได้ 

“ปิดทองฯมาช่วยสอนทุกอย่าง และคอยติดตามลงแปลงอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อให้ทุเรียนบ้านเราได้ตามคุณภาพจริง ๆ  จากแต่ก่อนทุเรียน

อ่อนแก่นี่ดูกันไม่เป็นเลย ขายได้กิโลละ 40-50 บาทก็ต้องขาย 

เพราะเราไม่มีความรู้ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลแล้ว เพราะทุเรียนคุณภาพดี

ขายยังไงก็ได้ราคา” 

เรือ่งเล่าชาวปิดทองฯ
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ทุกวันนี้นอกจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกรงปินัง 

จะน�าองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพทุเรียนจนสามารถ 

มีรายได้เพิ่มขึ้น จากในอดีต ปีละแค่ 30,000-50,000 บาท 

เป็นปีละมากกว่า 100,000 บาท แล้วแต่จ�านวนมากน้อย 

ของแต่ละสวนแล้ว ปัจจุบันยังได้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจ

ทุเรียนคุณภาพกรงปินัง จ.ยะลา ที่มีสมาชิกกว่า 28 ราย 

ทุเรียนหมอนทองคุณภาพกว่า 600 ต้น 

“แม้ปีนี้ทุเรียนจะไม่เยอะ แต่เรายังต้องรักษาคุณภาพ 

ไม่มีแล้วคำาว่าดูทุเรียนอ่อนแก่ไม่เป็น พอได้ความรู้จาก 

ปิดทองฯ ทุกวันนี้ทุเรียนที่เราตัดขาย รับรองว่ามีคุณภาพ  

ไม่มีการนำาทุเรียนอ่อนมาขาย ทุเรียนของวิสาหกิจเรา 

ฮาลาลทุกลูก เพราะเราทำาด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่หลอกลวง 

ผู้บริโภค ซึ่งถือว่าฮาลาลมาตั้งแต่ใจของเราแล้ว”

สมาชิกกลุ่มทุเรียนคุณภาพกรงปีนัง

เรือ่งเล่าชาวปิดทองฯ
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ต้นหม่อน
เติบโตด้วยน�า ขยายผลจากความสามัคคี
แหง่บ้านเมืองไผ่ สรา้งรายได้เพ่ิม 

 ใบหม่อนที่เติบโตอย่างสมบูรณ์ เพราะได้รับน้ำาอย่างเต็มที่

เรือ่งเล่าจากน้�า

26 ข่าวปิดทอง26 ข่าวปิดทอง



ผลจากโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ 
พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชด�าริ ซ่อมแซมแหล่งน�าชุมชนลุ่มน�ามูล 
5 โครงการ ใน 5 จงัหวัดภาคอีสาน ส่งผลใหบ้้านเมืองไผ่ หมู่ 4 ต�าบล
เมืองบัว อ�าเภอชุมพลบุรี จงัหวัดสุรินทร์ หนึ่งในชุมชนท่ีเข้าร่วมครั้งนี้
สามารถขยายผล ต่อยอดจ�าหน่ายใบหม่อนเลี้ยงไหม และส่งโรงงาน 
ท�าชาขายประเทศญี่ปุ่ นได้เพ่ิมขึ้น 

หลังจาก นายวิทวัส เอื้อนไธสง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านเมืองไผ่ 

ร่วมกับทีมคณะกรรมการกลุ่มประสานกับพ่อค้าผู้รับซื้อใบหม่อนเข้ามาดูแปลงหม่อนในพื้นที่จนได้ข้อตกลง 

ท�าสัญญาซื้อขายให้ทางกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ส่งใบหม่อนให้ในราคากิโลกรัมละ 7 บาทตลอดทั้งปี 

สมาชิกของกลุ่มจะเก็บรวบรวมส่งให้ทุกเช้า โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดจากผลของ 

การท�าระบบส่งน้�าเข้าแปลงต้นหม่อน โดยการร่วมมือสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับ 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 

“ตอนนีใ้บหมอ่นกำาลงัโตและสวย มพีอ่ค้ามารบัซือ้ใบ และสว่นหนึง่คอืเลีย้งจำาหนา่ยเสน้ไหม วตัถปุระสงค์

ของกลุ่มคืออยากให้สมาชิกชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนทาง 

ผู้รับซื้อใบหม่อนนำาส่งบริษัท ทำาชาใบหม่อนส่งประเทศญี่ปุ่น” 

บ้านเมืองไผ่ ในต�าบลเมืองบัว เป็นชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ใหญ่ท่ีสุดของอ�าเภอชุมพลบุรี  

จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกหม่อน 12 ไร่ แบ่งเป็นแปลงหม่อน 53 แปลง สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกหม่อน 

38 ราย จะมีรายได้ประมาณ 700 บาท ต่อการเก็บใบหม่อนขาย 1 ครั้งต่อแปลง จัดเป็นรายได้หลักของชุมชน 

พ่อค้ามารับซื้อใบหม่อนถึงชุมชน

เรือ่งเล่าจากน้�า
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นายวิทวัส เอื้อนไธสง
ประธานวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านเมืองไผ่

ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันขุดแนวท่อ + ต่อระบบน้ำาเข้าแปลงหม่อน

ทั้งจากการขายใบหม่อน และน�าใบหม่อนไปเล้ียงตัวไหมเพื่อท�าใยไหม 

ส่งขาย หลังจากสาวเส้นไหมหมดแล้ว ยังน�าตัวอ่อนหนอนไหมที่เป็น

ดักแด้จ�าหน่ายเสริมเพิ่มรายได้อีกด้วย 

แต่การปลูกต้นหม่อนไม่สามารถท�าได้ตลอดทั้งปี จากปัญหา 

เรือ่งระบบส่งน้�าเขา้แปลงท�าไดไ้มเ่ตม็ประสิทธภิาพ แม้ในบรเิวณหมูบ่า้น

จะมีแหล่งน้�าอยู่ ท�าให้ช่วงหน้าแล้ง ต้นหม่อนขาดน้�าและยืนต้นตาย 

เพราะระบบน้�าเข้าไม่ถึงแปลงปลูกหม่อน ใบไม่สมบูรณ์ ขายไม่ได้ราคา 

แม้พ่อค้าคนกลางจะรับซื้อไม่อั้น แต่เกษตรกรก็ไม่มีขายให้ 

การเสริมศักยภาพระบบส่งน้�าหนองยาง บ้านเมืองไผ่ เกิดขึ้นใน 

ปี 2565 มีการจัดสรรงบสนับสนุนตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชด�าริ ซ่อมแซม 

แหล่งน้�าชุมชนลุ่มน้�ามูล 5 โครงการ ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน ท�าให้

เกษตรกรพร้อมต่อยอดสร้างอาชีพหลังได้รับน้�า บ้านเมืองไผ่เป็นหนึ่ง 

ในโครงการด้วยงบประมาณ 311,000 บาท ส�าหรับค่าวัสดุอุปกรณ์  

และมีชาวบ้านในชุมชนมาร่วมแรงท�าโครงการด้วยตนเอง 

นายวิทวัส กล่าวว่า ชาวบ้านที่ทราบเรื่องโครงการฯ ดีใจและ 

ตืน่ตวักนัมาก ชมุชนทีน่ีเ่ขม้แขง็ ขอความรว่มมอือะไรกร็ว่มแรงรว่มใจกนั

ขาดเพียงแค่เสริมระบบน้�าให้ทั่วถึง ชุมชนก็จะไปได้ไกล จะเห็นได้ว่า

แม้แต่ผู้สูงอายุก็มาช่วยลงมือลงแรงต่อท่อเข้าแปลงหม่อน เพราะ 

เขาอยากไดน้้�าจริง ๆ 

การด�าเนินโครงการฯในพื้นที่บ้านเมืองไผ่มี 2 จุด ประกอบด้วย 

การต่อท่อเสริมระบบกระจายน้�าเข้าแปลงปลูกหม่อนความยาว 

ประมาณ 2,120 เมตร อีกจุดคือบริเวณแปลงปลูกผักอินทรีย์ชุมชน 

ใช้ระบบโซลาร์เซลล์สูบน้�าขนาด 300 วัตต์ จ�านวน 3 แผง ก่อสร้าง 

หอถังน้�า สูง 6 เมตร พร้อมถังเก็บน้�าจ�านวน 2,500 ลิตร 2 ถัง  

มีพื้นที่รับประโยชน์ 15 ไร่ 

“ต่อไปหน้าแล้ง ต้นหม่อนที่นี่ก็ไม่ต้องยืนต้นตายและสามารถขาย

ได้อย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีแปลงผัก 

ทีช่ว่ยลดรายจา่ยและหากเหลอืกข็ายเพือ่เปน็รายไดเ้สรมิใหก้บัเกษตรกร

อกีดว้ย และในอนาคต จะสรา้งทีน่ีใ่หเ้ปน็ศูนยเ์รยีนรูห้มอ่นไหมครบวงจร

เรียกได้ว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม ต้องนึกถึงบ้านเมืองไผ่” 

เรือ่งเล่าจากน้�า
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นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ
นายอำาเภอชุมพลบุรี

นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำาเภอชุมพลบุร ีกล่าวว่า หลังจาก

กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมบ้านเมืองไผ่ มีการบริหารจัดการระบบน้�าในแปลง

หม่อน ตลอดทั้งการบ�ารุงดูแลจนต้นหม่อนโตไวใบสวย เป็นจุดเริ่มต้น ที่มี

พอ่คา้สนใจเขา้มารบัซือ้ใบหมอ่นสง่บรษัิทท�าชาใบหมอ่นกบัสมาชกิกลุม่ปลกู

หม่อนบ้านเมืองไผ่ โดยข้อตกลงนั้น จะมารับซื้อใบหม่อนอย่างน้อยสัปดาห์ 

ละ 3 วัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ท�าให้สมาชิกในกลุ่มมีการจ�าหน่ายใบหม่อน 

และการเลี้ยงเพื่อขายเส้นไหม เป็นรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาในครัวเรือน 

“ตอ้งขอบคุณ ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ ปดิทองหลงัพระฯ

ที่ได้นำาโครงการดี ๆ ช่วยเสริมศักยภาพชุมชน หน่วยงานราชการก็มองว่า 

ชุมชนที่นี่เข้มแข็ง หากได้เสริมและต่อยอดอีกเพียงนิดเดียว ก็จะพัฒนาไปได้

อีกไกล เราเชื่อว่าเมื่อน้ำามา ก็จะได้เห็นแปลงหม่อนที่นี่เขียวและอุดมสมบูรณ์

ตลอดทั้งปี”

ทุกอย่างสำาเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน

เรือ่งเล่าจากน้�า
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มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ส่งเสริม 

ให้ เกษตรกรชาวสวนทุ เรียน พัฒนา

กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมาตั้งแต่ 

ปี 2561 ปัจจุบันเกษตรกรได้ยกระดับเป็น

วิสาหกิจชุมชนรวม 20 กลุ่มในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา 

และปัตตานี)

ชวนลิ้มลองรสชาติของบาตามัส ที่สุดของทุเรียนหมอนทองจากชายแดนใต้
บาตามัส คือ ทุเรียนหมอนทองรสชาติดีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยความหอม 

หวานมัน อร่อยจนได้รับสมญานามว่า ราชาทุเรียนชายแดนใต้ แตกต่างจากทุเรียนหมอนทองในแหล่งอื่นๆ ของประเทศไทย

ปีนี้ ผู้ที่ชื่นชอบรับประทานทุเรียน จะมีโอกาสสั่งซ้ือทุเรียนคุณภาพก่อนใคร เม่ือมีการเปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยสามารถ 

สั่งจองได้ทางแอปพลิเคชันไลน์โครงการทุเรียนคุณภาพ  https://shop.line.me/@853pyuvr

นำ้าหนัก 7 กิโลกรัม ในราคากล่องละ 1,300 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสินค้าหมด
รีบสั่งซื้อด่วน มีจำานวนจำากัดแค่ 500 กล่องเท่านั้น เนื่องจากทุเรียนภาคใต้ปีนี้ มีผลผลิตน้อยลง

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
การเปิดจองทุเรียนออนไลน์ครั้งน้ี เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตที่ได้รับพัฒนาคุณภาพ 

จนได้มาตรฐาน GAP และเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติของทุเรียนจากสามจังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้

เปิดจองออนไลน์ (PRE-ORDER)

ต่อยอด สรา้งผลิตภัณฑ์
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บ้านเวียงแก้ว ต�าบลศรีดอนมูล อ�าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย อีกหนึ่งหมู่ บ้านขยายผลโครงการ 

ร้อยใจรักษ์ พ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ ที่วันน้ีประสบความ 

ส�าเร็จจาก “กลุ่มไก่ไข่ ร้อยใจรักษ์บ้านเวียงแก้ว” ด้วยการ

สนับสนุนองค์ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่า 

อาหารในชุมชนเมื่อเหลือจงึจ�าหน่ายใหก้ับพ่อค้าในพ้ืนที่ 

ปัจจุบันกลุ่มไก่ไข่บ้านเวียงแก้ว มีสมาชิก 22 ราย ผลัดกัน 

ดูแลไก่ไข่ 1,500 ตัว เก็บไข่ส่งขายให้พ่อค้าในพื้นท่ีราคาแผงละ  

100 บาทแบบคละไซซ์ เรียกได้ว่าขายดิบขายดี เพราะเป็นไข่ไก่

คุณภาพ สด ใหม่ วันต่อวัน มีเท่าไหร่พ่อค้าในพื้นท่ีเหมาหมด  

ด้วยความสามัคคี การซื่อสัตย์ รวมถึงการวางแผนกลุ่มและ 

ปฏิบัติตามกฎของกลุ่มอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ วันนี้ “กลุ่มไก่ไข่ 

รอ้ยใจรกัษ์บ้านเวียงแก้ว” ประสบความส�าเร็จอย่างชัดเจน

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชด�าริ ได้น�าแนวทางการพัฒนาทางเลือก ขยายผล

โครงการร้อยรักษ์ ไปยังพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 4 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหา

ไข่ไก่บ้านเวียงแก้ว
“สด ดี มีคุณภาพ ราคาไม่แพง”

ไข่ไก่ สดใหม่ พร้อมเสิร์ฟทุกวัน

ชุมชน ท้องถิ่น และภาครัฐ บูรณาการการทำางานร่วมกัน 

ยาเสพตดิ โดยใช้กลไกของอาสาพฒันาทางเลอืก AD ( Alternative 

Development) คนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเกิด 

ของตนเอง รวมตัวเป็นทีมงานเฉพาะกิจ ที่มาจากทั้งผู้น�าชุมชน 

ข้าราชการ ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ และชาวบ้านที่ต้องการ 

แก้ไขปัญหาในชุมชน สนใจไข่ไก่บ้านเวียงแก้ว ติดต่อที่ 

เบอร ์08-3539-5695

ต่อยอด สรา้งผลิตภัณฑ์

ข่าวปิดทอง 31



ไส้อั่วไก่ครบเครื่องสมุนไพร เน้นคุณภาพ สด สะอาด
รสชาติอร่อย โดยกลุ่มไส้อั่วไก่บ้านสวนดอก ต.บ้านแซง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีเคล็ดลับจากการน�าวัตถุดิบ 
สดใหม่ในชุมชนมาป่ันเป็นเครื่องแกงสมุนไพรผสม 
คลุกเคล้ากับไก่บด พร้อมเครื่องปรุงรสเข้มข้น ด้วย
วัตถุดิบชั้นเลิศที่น�ามารวมกัน ท�าให้ไส้อั่วไก่สมุนไพรของ
บ้านสวนดอก มีรสชาติหอม อร่อย ใครได้ลองชิมก็ติดใจ
ทุกราย จนมีค�าสั่งซื้อมาจากทั่วประเทศ

แนวคิดการผลิตไส้อั่วไก่บ้านสวนดอก เกิดจากปัญหาไก่ในชุมชน 

ไมส่ามารถสง่ออกขายได ้เนือ่งจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ชมุชนเลย

มีแนวคิดอยากแปรรูปไก่มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยบ้านสวนดอก เป็นหนึ่ง

ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ภายหลังการประชุมในชุมชน  

ทางโครงการฯได้สนับสนุน ส่งสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานผลิตไส้อั่วสมุนไพร 

จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ สามารถจ�าหน่ายทั้งในชุมชนและพื้นที่อื่น

ไม่เพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจนได้รับ 

ความนิยม ทางกลุ่มยังเพิ่มช่องทางจ�าหน่ายไปยังโฮมสเตย์รอบๆ ชุมชน 

ที่ช่วยเสริมรายได้ในระดับครัวเรือน และตอนน้ีกลุ่มไส้อั่วฯ ยังได้เพ่ิมเมนู

ใหม“่ไสอ้ัว่หมสูมนุไพร” เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดทัง้ในและนอก

จังหวัดเชียงราย

ผู้ที่ชอบรับประทานไส้อั่ ว  สามารถสั่ งซื้อ “ไส้อั่ วสมุนไพร 

บ้านสวนดอก” ติดต่อโทรศัพท์ 09-5682-9079 จำาหน่ายในราคาไม่แพง 

ขนาด 350 กรัม เพียงแพ็กละ 100 บาท เท่ากันทั้งไส้อั่วไก่และหมู  

พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ไส้อั่วไก่สมุนไพร
บ้านสวนดอก
ล�าขนาด เปิงใจ๋แต้

ไส้อั่วไก่สมุนไพรบ้านสวนดอก รสชาติหอมอร่อย ใครได้ชิมก็ติดใจทุกราย 

ต่อยอด สรา้งผลิตภัณฑ์

32 ข่าวปิดทอง


