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“2565 สถาบััน้ปิิดทองหลัังพระฯ”
บัรรลัุเปิ้าหมายการพัฒน้า 7 พ้�น้ท่�ต้้น้แบับั ใน้ 9 จัังหวััด 

พััฒนาแหล่่งนำ�า อาชีีพั คน
ตามแนวพัระราชีดำำาริ
อย่่างย่ั�งย่ืน

“เกษตรกรขุุนน่าน” ปลื้้�ม
กาแฟสร้างชื่้�อ-สร้างรายได้้

สัมภาษณ์์พิเศษ 

วีรเทพั พิัรโรจน์
ผอ.สถาบััน้ปิิดทองหลัังพระฯ คน้ใหม่
ใน้ยุคปิรับัโฉมส่่ก้าวัต้่อไปิ
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สารบััญ

สืถาบันิปิิดทองหลังพระฯ
รว่มูโครงการผ่่าต้อกระจกนิ้อมูเกล้าฯ 
หนิ่วยแพทย์ลงพื�นิที� จ.พิจติร รกัษาผู่้ป่ิวย 177 ราย

ต่อยอดความูสืำาเรจ็ 13 ปีิ
โครงการปิิดทองหลังพระฯ ในิ ”เมูืองนิ่านิ”
จบัมูือภิาคีรว่มูพัฒนิาทุกมูิติอย่างยั�งยืนิ 

สืถาบันิปิิดทองหลังพระฯ รว่มูมูือรฐั-เอกชนิ 
วางมูาตรฐานิปิลูกข้าวโพด รกัษ์สิื�งแวดล้อมู
ลดความูเสีื�ยงเกษตรกร

เด็กแก่นิมูะกรูดเรยีนิรูแ้นิวพระราชดำาร ิ
สืรา้งฝาย พ่�งตนิเอง

เสืวนิา “ปิิดทองหลังพระฯ น่ิานิ”
ภิาคีพัฒนิารว่มูสืืบสืานิต่อยอด

“แก่นิมูะกรูดหนิาวสุืดกลางสืยามู”
ฤดูไมู้เมูืองหนิาว สืตรอว์เบอรร์ใีกล้กรุง กางเต็นิท์
สัืมูผ่ัสือากาศัหนิาว ชมูดาว ดูหมูอก

จาก... “มูะแข่นิ” ของดี ต.ยอด
สู่ื...“ซอสือเนิกปิระสืงค์รสืมูะแข่นิ”

“เกษตรกรขุนินิ่านิ” ปิลื�มู
กาแฟสืรา้งชื�อ-สืรา้งรายได้
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วีรเทพ พิรโรจนิ์
ผ่อ.สืถาบันิปิิดทองหลังพระฯ คนิใหมู่
ในิยุคปิรบัโฉมูสู่ืก้าวต่อไปิ

ข่าวปิิดทอง

เรื�องจากปิก

รายงานิพิเศัษ

เรื�องเล่าจากนิำา

ต่อยอด สืรา้งผ่ลิตภิัณิฑ์์

เรื�องเล่าชาวปิิดทองฯ

สัืมูภิาษณ์ิพิเศัษ

ต่อยอด สืรา้งผ่ลิตภิัณิฑ์์

ต่อยอด สืรา้งผ่ลิตภิัณิฑ์์

“2565 สืถาบันิปิิดทองหลังพระฯ”
บรรลุเป้ิาหมูายการพัฒนิา 
7 พื�นิที�ต้นิแบบ ในิ 9 จงัหวัด 
พัฒนิาแหล่งนิำา อาชีพ คนิ
ตามูแนิวพระราชดำารอิย่างยั�งยืนิ

เมูื�อนิำาสืรา้งสุืข
ที�บ้านิโนินิสืวาท

ข้าวกำาลืมูผ่ัว บ้านินิำาป้ิาก
อรอ่ย ได้คุณิค่า 
มูีมูาตรฐานิ GAP รบัรอง 



เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 
นายกฤษฎา บุญราช ประธานสถาบัน 
สง่เสรมิและพัฒนากจิกรรมปดิทองหลงัพระ 
สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้ลงพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
อุดรธานี เพื่อให้แนวทางการสนับสนุน
โครงการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์หลังทำา
นาปี

โดย นายกฤษฎา ระบุว่า ในปัจจุบัน

เนื่องจากประเทศไทยสามารถสร้างผลผลิต
ได้เพียง 4 ล้านตันต่อปี แต่มีความต้องการ 
ไม่ต่ำากว่า 8 ล้านตันต่อปี ดังนั้นในปี 2565 
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ จึงได้ริเริ่มจัดทำาโครงการ “ปลูก
ข้าวโพดอาหารสัตว์หลังการทำานาปี”  
เพือ่เปน็หนึง่ทางเลอืกในการประกอบอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรหลังฤดูการทำานา อีกท้ัง 
การปลูกข้าวโพดใช้น้ำาน้อยกว่าการทำานา 

สถาบััน้ส่งเสริมแลัะพัฒน้ากิจักรรมปิิดทองหลัังพระฯ น้ำาร่องพ้�น้ท่� 3 จัังหวััด “ปิลั่กข้้าวัโพด 

อาหารสัต้ว์ัแทน้การทำาน้าปิรัง” ช่่วัยลัดการใช่้น้ำ�ามากกวั่า 2 เท่า เพ้�อเปิ็น้ทางเลั้อกใน้การสร้างรายได้ 

ให้กับัเกษต้รกร โดยม่เกษต้รกรกวั่า 2,296 ราย สน้ใจัเข้้าร่วัมโครงการฯ คาดเกษต้รกรท่�เข้้าร่วัม 
จัะได้ผลัผลิัต้ด่ ม่กำาไรข้ั�น้ต้ำ�าไร่ลัะ 3,500-4,000 บัาท ซึ่่�งส่งกว่ัาการทำาน้าท่�สร้างรายได้ไร่ลัะ 

800-1,000 บัาท

สืถาบันิปิิดทองหลังพระฯ รว่มูมูือรฐั-เอกชนิ 
วางมูาตรฐานิปิลูกข้าวโพด รกัษ์สิื�งแวดล้อมู ลดความูเสีื�ยงเกษตรกร

ตลาดกำาลังขาดแคลนข้าวโพดอาหารสัตว์ 
อันเน่ืองมาจากผลของสงครามรัสเซีย-
ยูเครน ซ่ึงเป็นพื้นที่สำาคัญของโลก ในการ
ผลิตข้าวโพดและข้าวสาลี ภาวะสงคราม
ทำาให้ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคา
ข้าวโพดอาหารสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็น 
ระยะ ๆ ในขณะที่ประเทศไทยต้องนำาเข้า
ข้าวโพดอาหารสัตว์มาจากต่างประเทศ 

ข่่าวพ้ื้�นที่่�ปิิดที่อง
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ถึง 2 เท่า ซ่ึงจะสามารถช่วยให้เกษตรกร
ประหยัดการใช้น้ำาในฤดูแล้งได้

นายกฤษฎา กล่าวว่า ในการดำาเนิน 
โครงการฯ สถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้
กำาหนดแผนงาน และวิธีการทำางานร่วมกับ
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  
ขอนแก่น และอุดรธานี และประสานงาน 
กับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง และระดับ
จังหวัด อำาเภอ คือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอำาเภอ พร้อมทั้งได้ประสาน 
เชญิกลุม่บริษัทเอกชนทีท่ำาธรุกจิอาหารสตัว์
เข้าร่วมโครงการด้วย โดยมี บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด เข้าร่วมโครงการ
เปน็รายแรก ทัง้นี ้สถาบนัปดิทองหลงัพระฯ 
ไ ด้กำ าหนดเงื่ อนไขให้บริษัท เอกชนที่  
เข้าร่วมโครงการต้องลงทุนออกค่าใช้จ่าย 

ในการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ให้แก่
เกษตรกรโดยไม่คิ ดดอกเบี้ ย  ตั้ งแต่  
การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้ าวโพด ปุ๋ย  
ยาปราบศัตรูพืช 

ก่อนลงมือปลูกและระหว่างปลูก
ข้าวโพดนั้น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส 
จำากัด จะส่งพนักงานมาร่วมกับเจ้าหน้าที่
เกษตรอำาเภอ และเจ้าหน้าที่สถาบัน 
ปดิทองหลงัพระฯ ในการตรวจสอบคณุภาพ
ดินและปริมาณน้ำา รวมทั้งแนะนำาวิธีการ
ปลูกและบำารุงแปลงข้าวโพด ตลอดจน 
วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่ถูกวิธี 

ท้ังนี้ บริษัทได้ให้คำามั่นว่าจะรับซื้อ
ข้าวโพดจากเกษตรกรในราคารับรองขั้นต่ำา 
กิโลกรัมละ 8.50 บาท ต่อความชื้นไม่เกิน 
27 เปอร์เซ็นต์ หรือในช่วงผลิตออกสู่ 
ตลาด หากราคาในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น
กว่าราคารับรอง บริษัทก็จะรับซ้ือในราคา 
ที่สูงขึ้นตามราคาในท้องตลาด ในทาง 
ตรงข้ามหากช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด 
ราคาข้าวโพดลดต่ำ ากว่า  8 .50 บาท  
บริษัทจะรับซื้อในราคารับรองที่ตกลง 
กันไว้ในราคาขั้นต่ำากิโลกรัมละ 8.50 บาท  
และหากเกษตรกรสามารถร่วมกันปลูก
ข้าวโพดตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป 

“บริษัทจะมาตั้งจุดรับซื้อข้าวโพด
โดยตรงจากเกษตรกรในพืน้ที ่โดยเกษตรกร

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิต 
ไปขายต่างจังหวัด และถูกกดราคารับซื้อ
อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งระหว่างปลูก
ข้ าว โพดแล้ว  หากเกิดภัยธรรมชาติ   
โรคระบาดหรือน้ำาท่วม ทำาให้ข้าวโพด 
เสียหายทั้งหมด หรือเมื่อเกษตรกรปฏิบัติ
ตามขั้นตอนแล้ว ขายผลผลิตไม่พอกับ
ต้นทุนค่าปัจจัยการผลิต สถาบันปิดทอง 
หลังพระฯ จะร่วมกับส่วนราชการ และ
บริษทัทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ตรวจสอบพสิจูน์
ความเสียหายน้ัน หากเป็นจริง บริษัท 
ก็จะไม่เรียกหนี้ เงินทุนจากเกษตรกร”  
นายกฤษฎา กล่าว

นอกจากนี้ เงื่อนไขสำาคัญอีกประการ
หนึ่งที่สถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้กำาหนด
ไว้ คือ เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการต้องนำาเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือ
หนงัสือรบัรองจากส่วนราชการวา่ทีด่นิทีน่ำา
มาร่วมโครงการไม่ใช่ที่ดินป่าสงวนหรือ 
ที่ดินสาธารณะมาร่วมโครงการอย่างเด็ด
ขาด รวมทั้ งเมื่อเสร็จสิ้นฤดู เก็บเกี่ยว
ข้าวโพดแล้ว ห้ามใช้วิธีการเผาทำาลาย 
ตอซังข้าวโพดหรือเศษหญ้าวัชพืช เพื่อ
เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายกฤษฎา ได้กล่าวเพิ่มเติมกับ 
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมรับฟังคำาชี้แจงว่า  
ขอให้เกษตรกรได้ปรึกษา หารือ ช่วยกันคิด

ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือรัฐ-เอกชน วางมาตรฐานปลูกข้าวโพดช่วยเหลือเกษตรกร 

ประธานสถาบันฯลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน
เพื่อให้แนวทางสนับสนุนโครงการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์
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เปรียบเทียบระหว่างการทำานาปรัง หรือ 
การปลูกพืชอื่น ๆ กับการปลูกข้าวโพด
อาหารสัตว์ว่ามีความแตกต่างอย่างไร ทั้ง 
วิธีการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว และ 
พืชชนิดไหนจะทำากำาไรให้แก่เกษตรกร  
และสร้างรายได้ ได้เพียงพอ คุ้มค่า ก่อน
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกัน 
หากเกษตรกรเห็นว่ามีบริษัทเอกชนรายใด 
ที่เสนอเงื่อนไขและข้อตกลงท่ีดีกว่า บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำากัด ก็สามารถ
เชิญชวนมาร่วมโครงการได้ โดยสถาบัน 
ปิดทองหลังพระฯ จะช่วยเกษตรกร 
ตรวจสอบข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้
เกษตรกรเสียเปรียบ

“ขณะนี้มีเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ขอนแก่น และอุดรธานี ท่ีสมัครใจเข้าร่วม
โครงการกว่า 2,296 ราย โดยอยู่ระหว่าง
การตรวจประเมินแปลงท่ีมีความพร้อม  
เพื่อไม่ให้เกษตรกรมีความเสี่ยง ท้ังในเรื่อง
ความเหมาะสมของดิน ปริมาณน้ำ าที่  
เพียงพอ และแรงงานที่เหมาะสมกับพื้นที่
เพาะปลูก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ไม่ต่ำากว่า 2,000 ครอบครัว โดยจะ 

เริ่มลงมือปลูกข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวข้าว
นาปตีัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม 2565 
เป็นต้นไป ซ่ึงข้าวโพดอาหารสัตว์จะมี 
อายกุารปลกูประมาณ 4 เดอืนหรอื 120 วนั 
จึงสามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ในช่วง 
เดอืนเมษายน 2566 หากเกษตรกรสามารถ
ดำาเนินการได้ตามโครงการ และเงื่อนไข 
โดยไม่ประสบภัยธรรมชาติแล้ว คาดว่า
เกษตรกรจะมกีำาไร (รายได-้ตน้ทนุ) อยา่งต่ำา
ประมาณไรล่ะ 3,500-4,000 บาท ซ่ึงสงูกว่า
การทำานาที่ได้รายได้เพียงไร่ละ 800-1,000 
บาท” นายกฤษฎา กล่าว 

นายกฤษฎา  ก ล่ าว เพิ่ ม เติ มว่ า 
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดอาหาร
สตัว์หลงัการทำานา เปน็การสบืสาน ตอ่ยอด 
และขยายผลตามพระราชดำ า ริ ขอ ง 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำา โดย
เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำา ได้ประโยชน์จาก
การใช้น้ำ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า มี

คุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้อย่างยั่งยืน 
ในเรื่องการคำานึงถึงสภาพภูมิสังคม และ
หลักการมีส่วนร่วมหรือการระเบิดจาก 
ขา้งใน มาใชใ้นการดำาเนนิงานตามโครงการ
ส่ง เสริมการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์  
หลังการทำานา เพราะสังคมไทยยงัเปน็สงัคม
เกษตรกรรม มีพื้นที่ทำาการเกษตรมากกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งประเทศ 

หากการดำาเนินงานตามโครงการนี้
ประสบผลสำาเรจ็ตามเปา้หมายแล้ว สถาบนั
ปิดทองหลังพระฯ จะพิจารณาขยายผล
โครงการไปดำาเนินการในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ 
ในฤดูฝนหรือเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2566 เป็นต้นไป รวมทั้งจะให้ฝ่ายวิเคราะห ์
การตลาดของสถาบันฯ รวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูล พืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ เช่น พืช
ตระกูลถั่ว กล้วย พืชผัก กาแฟ มะพร้าว  
ว่าตลาดมีความต้องการมากน้อยเพียงใด 
เพื่อนำารูปแบบการบริหารโครงการส่งเสริม
การปลูกขา้วโพดอาหารสตัวม์าเปน็ตน้แบบ
ในการดำาเนินงาน โดยจะคงรูปแบบการ
กำาหนดราคารับซื้อล่วงหน้าท่ีเป็นธรรมให้
แก่เกษตรกร

ประธานสถาบันฯ หน่วยงานในพื้นที่ เอกชน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ข่่าวพ้ื้�นที่่�ปิิดที่อง

6 ข่าวปิิดทอง



ขั้นตอนการตรวจ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในโครงการฯ

โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก
น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง 
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ 122  
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยภาควิชาจักษุ
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิจักษุ
เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

โครงการฯ นี้จะช่วยให้ประชาชน 
ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการด้าน
สาธารณสุขในการรักษาโรคต้อกระจก 
ต้อเนื้อ และเปลือกตาผิดปกติ ให้สามารถ
ป้องกันและลดอัตราการสูญเสียการ 
มองเห็นจากโรคตา ด้วยดวงตาถือเป็น
อวยัวะทีส่ำาคญัของร่างกายทีช่่วยในการมอง 
การอา่น การเขยีน การรบัรู ้เรยีนรูส้ิง่ตา่ง ๆ   
และช่วยในการดำาเนินกิจกรรมในชีวิต

สถาบัันปิิดำทองหล่ังพัระฯ ร่วมโครงการผ่่าต้อกระจกน้อมเกล่้าฯ 
หน่วย่แพัทย่์ล่งพืั�นที� จ.พิัจิตร รักษาผ่้้ป่ิวย่ 177 ราย่

ประจำาวันของประชาชน
ความร่วมมือครั้งน้ีมีการดำาเนินงาน

มาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่วันที่ 7-8 ตุลาคม 
2565 ณ โรงพยาบาลทุ่งช้าง อำาเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน และครั้งนี้ดำาเนินการระหว่าง
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาล
วังทรายพูน อำาเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร โดยมีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาล
วังทรายพูน ร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย

โครงการผ่าตัดต้อกระจกน้อมเกล้าฯ 
ถวายเป็นพระราชกุศล จะช่วยเพิ่มอัตรา 
การ เข้ าถึ งการบริการ ดูแลรักษาโรค
ต้อกระจกของประชาชนในพื้นที่ โดย 
การผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์ 
แก้วตาเทียม ป้องกันและลดอัตราการ 
สูญเสียการมองเห็นจากโรคต้อกระจก  
ช่วยเหลือผู้ป่วยตาต้อกระจก และต้อเนื้อ 
ให้เข้ารับการรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น ในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร ผู้เข้ารับการรักษามาจาก 

สถาบันปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกน้อมเกล้าฯ พื้นที่
จงัหวดัพจิติร ถวายเป็นพระราชกุศลสมเดจ็ยา่ เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  
ปีท่ี 122 ต่อเนื่องจากพื้นที่จังหวัดน่าน โดยทีมแพทย์อาสาจากมูลนิธิจักษุเชียงใหม่ 
พอ.สว. รว่มกับสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัพจิติร โรงพยาบาลพจิติร และโรงพยาบาล
วังทราย อำาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

อำาเภอวังทรายพูน อำาเภอสากเหล็ก อำาเภอ
ทับคล้อ อำาเภอตะพานหิน อำาเภอโพทะเล 
และอำาเภอเมืองพิจิตร ที่ได้ขึ้นทะเบียนจาก
การคัดกรองเบือ้งต้น จำานวน  177 ราย                                                         

“เป็นโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ตาต้อกระจก ต้อเนื้อและเปลือกตาผิดปกติ 
ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน
เลนส์แก้วตาเทียมให้กลับมามองเห็น 
สามารถดำารงชวีติไดอ้ยา่งปกตสิขุในสงัคม”

การสนับสนุนโครงการรณรงค์ผ่าตัด
ต้อกระจกน้อมเกล้าฯ สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการทำางานของปิดทองหลังพระฯ 
ที่ต้องการขับเคลื่อนและขยายผลการ 
พัฒนาตามแนวพระราชดำาริ ให้สอดคล้อง
กับภูมิสังคมและสภาพแวดล้อม อีกหนึ่ง 
โครงการฯ ที่ร่วมขยายผลการพัฒนา 
กับหน่วยงานภาคี
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เด็กแก่นมะกร้ึดเร่ึยนร้้ึแนวพรึะรึาช่ดำาริึ 
สร้ึางฝาย พึ�งตนเอง

นายตุลาพัฒน์ วัฒนที่รัึพย์ตรึะก้ล หัวหน้างานพ้ืนที่่�
ตน้แบบจ้งัหวัดอุที่ยัธิาน ่สถาบนัส่งเสริึมและพัฒนากจิ้กรึรึม
ปิดที่องหลังพรึะ สืบสานแนวพรึะรึาช่ดำาริึ เล่าถึงความ 
ร่ึวมมือรึะหว่างปิดที่องหลังพรึะฯ กับโรึงเร่ึยนบ้านใหม่ 
คลองอังวะ หม้่ที่่� 3 บ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกร้ึด 
อ.บ้านไร่ึ จ้.อุที่ัยธิาน่ ด้วยการึส่งตัวแที่นอาสาสมัครึพัฒนา
พ้ืนที่่�ฯ หรืึอ อสพ. ไปช่่วยอบรึมให้ความร้้ึการึสร้ึางฝาย 
ช่ะลอน้ำากับเด็กช่ั้นปรึะถมปีที่่� 5 และปีที่่� 6 ปรึะมาณ 30 คน 
เพื�อใช้่ปรึะโยช่น์ในพ้ืนที่่�ของโรึงเร่ึยน 

“เป็นความประสงค์ของผู้อำานวยการโรงเรียนที่ต้องการให้ 
เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำา
เกษตร และการพัฒนาแหล่งน้ำา เพ่ือนำาไปใช้ปลูกผักสวนครัว 
เป็นอาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน ได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วย 
การพัฒนาแหล่งน้ำา สร้างฝายเอง”                                              

พื้นที่สร้างฝายใน รร.บ้านใหม่คลองอังวะ
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ในพื้นที่ฯ จึงติดต่อมาที่ปิดทองหลังพระฯ ซ่ึงทำาโครงการฯ อยู่ใน
พื้นที่แก่นมะกรูดอยู่แล้ว และมีต้นแบบให้ศึกษาเรียนรู้ เรื่อง 
การพัฒนาแหล่งน้ำาให้กับชุมชน

ฝายของโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จะมีทั้งหมด 3 จุด 
ขณะน้ีนักเรียนช่วยกันทำาแล้วเสร็จไปแล้ว 2 จุด งบประมาณ 
แต่ละที่ไม่เกิน 2,000 บาท เป็นฝายดินผสมปูน ส่วนใหญ่จะเป็น 
ค่าซีเมนต์ถุงที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อมาผสมกับดินเพื่อประสาน 
ก้อนหินที่หาได้จากในพื้นที่

“ฝายแต่ละจุดจะมีความคงทนอยู่ได้ไม่ต่ำากว่า 8 ปี ดีกว่า 
ฝายที่สร้างจากไม้ไผ่ที่อยู่ได้ไม่ถึง 3 ปีก็พัง”

เด็กส่วนใหญ่ที่มาทำาจะหาช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียน โดย
ทางผู้อำานวยการฯ จะเลือกวันท่ีเหมาะสม การสร้างฝายแห่งที่ 3  
อยู่ระหว่างกำาหนดวันที่ต้องรอให้นักเรียนพร้อมก่อน

นายตุลาพัฒน์ กล่าวว่า ประโยชน์ที่นักเรียนบ้านใหม่คลอง 
อังวะจะได้ คือเรียนรู้การทำาฝายด้วยตนเอง อาจารย์ที่เป็นวิทยากร
มาอบรมกเ็ปน็คนในพืน้ทีท่ีม่ปีระสบการณจ์ากการทำาฝายหลายแห่ง
จนประสบความสำาเร็จ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย ทำาได้
ผลจริง การทำาฝายจะทำาให้พื้นที่ของโรงเรียนมีความชุ่มชื้นขึ้น 
สามารถทำาการเกษตรได้ตลอดท้ังปี มีที่กักเก็บน้ำาใช้ช่วงหน้าแล้ง 
และชะลอปริมาณน้ำาให้ไหลช้าลงในช่วงหน้าฝน

“โรงเรียนมีแปลงทำาเกษตรประมาณ 2 ไร่ ที่ผ่านมา สามารถ
ปลูกพืชผักเมอืงหนาวได ้นอกจากจะทำาให้เดก็ไดเ้รยีนรู้เรือ่งการทำา
เกษตร เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบง่ายแล้ว  
ยังมีอาหารกลางวันไว้กินจากการปลูกของตนเองอีกด้วย ถือว่า 
ได้ประโยชน์หลายอย่างจากการเรียนรู้เรื่องฝายครั้งนี้”

โครงการสร้างฝายของทางโรงเรียนได้งบประมาณจาก
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี  
ทางโรงเรียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนหลายอย่าง 
นอกจากช่วยฝึกให้เด็กเข้าใจการทำางานตามแนวพระราชดำาริ 
ยังมีแหล่งกักเก็บน้ำาไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ช่วงหน้าฝนก็จะชะลอน้ำา 
ที่ไหลลงมาบริเวณโรงเรียนให้ช้าลง บรรเทาปัญหาน้ำาท่วมที่ 
โรงเรียนมักเกิดขึ้นตอนฝนตกหนัก 

โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวันสำาหรับนักเรียนอยู่แล้ว 
ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำาหรับทำาอาหารกลางวันให้ 
เด็กนักเรียน และเด็ก ๆ ได้เรียนรู้การปลูกผัก การทำาเกษตรเป็น 
การเรียนรู้วิถีท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองในครัวเรือน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครบวงจร จึงเริ่มให้ความรู้
ตั้งแต่การพัฒนาแหล่งน้ำา การทำาฝาย ซึ่งไม่ยุ่งยาก ใช้วัสดุที่มีอยู่ 

พื้นที่สร้างฝายใน รร.บ้านใหม่คลองอังวะ 

อสพ.ร่วมสร้างฝายกับนักเรียน

ข่่าวพ้ื้�นที่่�ปิิดที่อง
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เสร็จสิ�นไปิเรีย่บัร้อย่แล่้ว สำาหรับัพิัธีีล่งนามในบัันทึกความร่วม
มือระหว่าง 4 หน่วย่งานสำาคัญในจังหวัดำน่าน กับัสถาบัันส่งเสริมแล่ะ
พััฒนากิจกรรมปิิดำทองหลั่งพัระ สบืัสานแนวพัระราชีดำำาร ิในการปิระกาศ
เจตนารมณ์์ร่วมกันสืบัสาน ต่อย่อดำ การพััฒนาพืั� นที�ต้นแบับัปิิดำทอง 
หล่ังพัระฯ จังหวัดำน่าน โดำย่มี นาย่วิบ้ัรณ์์ แววบััณ์ฑิิต ผ่้้ว่าราชีการ 
จังหวัดำน่าน เป็ินปิระธีาน ร่วมกับันาย่วีรเทพั พิัรโรจน์ ผ่้้อำานวย่การ 
สถาบัันปิิดำทองหล่ังพัระฯ แล่ะผ่้้แทนจากหน่วย่ราชีการต่างๆ ใน 
จังหวัดำน่าน ปิระกอบัด้ำวย่ ผ่้้แทนสำานักงานเกษตรแล่ะสหกรณ์์ จ.น่าน 
สำา นักงานตรวจบััญชีีสหกรณ์์จังหวัดำน่าน สำา นักงานพัาณ์ิชีย์่ 
จังหวัดำน่าน อบัต.ศรีภู้มิอบั ต.ตาล่ชีุม อบัต.ขุุนน่าน เทศบัาล่ตำาบัล่
ย่อดำ มหาวิทย่าล่ัย่เทคโนโล่ย่ีราชีมงคล่ล่้านนา น่าน (มทร.ล่้านนา น่าน)  
องคก์ารบัริหารพััฒนาพืั�นที�พิัเศษเพืั�อการท่องเที�ย่วอย่า่งย่ั�งย่นื (อพัท.) 
เมื�อเย่็นวันที� 5 พั.ย่. ที�ผ่่านมา ที�ล่านวัฒนธีรรมขุ่วงน้อย่ อ.เมืองน่าน

ต่อย่อดำความสำาเร็จ 13 ปีิ
โครงการปิิดำทองหล่ังพัระฯ ใน ”เมืองน่าน”
จับัมือภูาคีร่วมพััฒนาทุกมิติอย่่างย่ั�งย่ืน 

วีรเทพ พิรโรจน ์
ผู้อำานวยการสถาบันปิดทองหลังพระฯ

ข่่าวพ้ื้�นที่่�ปิิดที่อง
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สำาหรับความร่วมมือของภาคีการพัฒนาทั้งหมด มีเป้าหมาย

เพื่อให้หมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ท้ัง 20 หมู่บ้าน ใน 3 

อำาเภอ ทั้งอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ, สองแควและท่าวังผา มีความ 

เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้ สถาบันปิดทองหลังพระฯ 

เข้ามาพัฒนาในพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดน่านมาตั้งแต่ปี 2552 มี 

รูปธรรมความสำาเร็จ คือ สามารถเพิ่มพื้นท่ีรับประโยชน์จากน้ำา 

ได้ 120,214 ไร่ เพิ่มพื้นที่ป่า 209,970 ไร่ ชาวน่านได้รับประโยชน์ 

35,735 ครัวเรือน รายได้ภาคการเกษตรของเกษตรกรใน 

พื้นที่ต้นแบบเพิ่มข้ึน จากเฉลี่ยครัวเรือนละ 41,359 บาทต่อปี 

เป็น 92,645 บาทต่อปี

นายวีรเทพ กล่าวรายงานว่า ช่วง 13 ปี นับแต่ปิดทองฯ 

น้อมนำาศาสตร์พระราชา เข้ามาพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เร่ิมตั้งแต่

การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานท้ังน้ำา และดิน การส่งเสริมอาชีพเกษตร

ด้วยหลากหลายวิธีการและองค์ความรู้ เช่น การขุดบ่อพวงสันเขา 

การสร้างฝาย การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง รวมทั้งการอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตามหลักการของทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า 

เมื่อพัฒนาได้ถึงขั้นอยู่รอดแล้ว ก็ต้องก้าวเข้าสู่ขั้นพอเพียง ด้วย 

การส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ผลของการพัฒนา ทำาให้มูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของ จ.น่าน ตลอด 13 ปีท่ีผ่านมา จากท่ีเคยเป็นจังหวัดยากจน 

ในอันดับต้น ๆ วันน้ีกลายเป็นจังหวัดท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างก้าวกระโดด ด้วยรายได้จากภาคการเกษตร การค้าชายแดน 

และการท่องเที่ยวนับแสนล้านบาท ความสำาเร็จที่เกิดข้ึนทั้งหมดนี้

สถาบันปิดทองฯ มีความยินดีมาก ที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงนี้ ร่วมกับหลายภาคส่วน

“เราสืบสานตามแนวพระราชดำาริของในหลวง รัชกาลท่ี 9  

และตามพระบรมราชโองการของ ในหลวง รัชกาลที่ 10 ท่ีทรง

ต้องการต่อยอด เราจะน้อมนำามาใช้กับปิดทองฯ ของเรา โดยทำาให้

การรวมกลุ่มมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ เช่ือมโยงองค์ความรู ้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ เข้ามาปรับใช้ในการทำางาน เพื่อให้เกิดเป็นระบบ  

พัฒนาคนรุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer มองหาตลาด และการค้า

ออนไลน์เข้ามาส่งเสริม” นายวีรเทพ กล่าวและว่า หลังจากนี้ 

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ไม่ได้ถอนตัวจากจังหวัดน่าน แต่จะปรับ

เปล่ียนบทบาทหน้าที่ไปจากเดิม เน้นการทำางานเป็นพ่ีเลี้ยง 

ให้คำาปรึกษา เช่ือมโยงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด 

การเรียนรู้และความยั่งยืนต่อไป 

ขณะท่ี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

กล่าวว่า หลังจากน้ีจะมีการทำางานแบบบูรณาการร่วมกันในหลาย 

ภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะในจังหวัดยังมีพื้นท่ีอ่ืน ๆ  

อีกมากที่ยังต้องการพัฒนา ซ่ึงจำาเป็นต้องใช้วิธีการทำางานท่ีลง 

รายละเอียดแบบปิดทองหลังพระฯ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนั้น 

ขอใหส้ว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มเรยีนรูก้ระบวนการทำางาน ตอ่ยอด  

ขยายผล เพื่อขับเคลื่อนการทำางานพัฒนาแบบองค์รวมต่อไป

วิบูรณ์ แววบัณฑิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ข่่าวพ้ื้�นที่่�ปิิดที่อง

ข่าวปิิดทอง 11



เสวนา “ปิดทองหลังพระฯ น่าน”

ภาค่พัฒนา
ร่ึวมสืบสาน
ต่อยอด

ภายหลังการึลงนามในบันที่ึกความร่ึวมมือ รึะหว่างสถาบันส่งเสริึม 

และพัฒนากจิ้กรึรึมปิดที่องหลงัพรึะ สืบสานแนวพรึะรึาช่ดำาริึ และหนว่ยงานสังกดั 

4 กรึะที่รึวงหลัก มหาดไที่ย เกษตรึ พาณิช่ย์ และการึอุดมศึกษา วิที่ยาศาสตร์ึ 
วิจ้ัยและนวัตกรึรึม ร่ึวมกับสถาบันการึศึกษา และองค์กรึปกครึองท้ี่องถิ�น 

ในจ้ังหวัดน่าน เพื�อปรึะกาศเจ้ตนารึมณ์ในการึร่ึวมกัน สืบสาน ต่อยอด การึ 

พัฒนาพ้ืนที่่�ต้นแบบปิดที่องหลังพรึะฯ จ้งัหวัดน่าน เร่ึยบร้ึอยแล้ว ม่การึเสวนา 

หัวข้อ “ภาค่พัฒนา ร่ึวมสืบสาน ต่อยอด” โดยศาสตรึาจ้ารึย์เก่ยรึติคุณ  

ดรึ.ช่าติช่าย ณ เช่่ยงใหม่ ที่่�ปรึึกษาสถาบันปิดที่องหลังพรึะฯ เป็นผู้้้ดำาเนินการึ

เสวนา ซึ�งผู้้้เข้าร่ึวมต่างฉายภาพให้เห็นผู้ลสำาเร็ึจ้หลังจ้ากที่่�สถาบันปิดที่อง 

หลังพรึะฯ เข้ามาส่งเสริึมพัฒนาพ้ืนที่่� เมื�อ 13 ปีก่อน

โ ด ย ใ น ก า ร เ ส ว น า เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย 

นายนพดล แสนอินต๊ะ ผู้แทนชุมชน

หมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ต.ขุน

นา่น อ.เฉลมิพระเกยีรต ิทีเ่ลา่ถงึการทำางาน

พัฒนาในพื้นที่ที่สถาบันปิดทองหลังพระฯ 

และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาส่งเสริมให้

เกษตรกรใน ต.ขุนน่าน ปลูกกาแฟหลายปี 

ส่งผลให้บนดอยภูแว ปลูกกาแฟกันมากขึ้น  

โดยในแต่ละปี อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 

มีผลผลิตกาแฟเกิน 30 ตัน แต่ชาวบ้าน 

แทบไม่ได้กินกาแฟที่ตัวเองปลูกเลย ตน 

จึงคิดสร้างแบรนด์ขึ้นมา ชื่อดอยภูแว  

เพื่อให้ชาวบ้านที่ น่ีได้กินกาแฟรสชาติดี 

มีคุณภาพ พร้อมกับเพิ่มมูลค่า โดยทำา 

ครบวงจร ซึ่งปิดทองหลังพระฯ คือ หนึ่งใน 

การร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้ชาวบ้านมี

อาชีพและลืมตาอ้าปากได้ในทุกวันนี้

ต่อกันที่ นายวรพล รักษา ผู้แทน

ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระฯ 

อ.สองแคว กล่าวว่า หลังจากทางสถาบัน

นพดล แสนอินต๊ะ

วรพล รักษา

รายงานพิิเศษ
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ปิดทองหลังพระฯ เข้ามาช่วยเหลือแนะนำา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด 

จนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว ปัจจุบัน

ทางกลุม่มแีนวคดิผลติมะนาวปลอดภยัและ 

ทำาเป็นเกษตรอินทรีย์ เพ่ือในอนาคตจะ 

ต่อยอดโดยการนำามะนาวไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในครัวเรือน ซ่ึงท่ี 

ผ่านมา ทาง มทร.ล้านนา น่าน เข้ามาช่วย  

สมาชิกทุกคนพร้อมปรับเปลี่ยนและพัฒนา

ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป 

ด้าน นายธนวัฒน์ แปงล้วน ผู้แทน

ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระฯ 

อ.ท่าวังผา กล่าวว่า 13 ปีก่อน สถาบัน 

ปิดทองหลังพระฯเข้ามาส่งเสริมการทำา

เกษตรผสมผสาน จนเกิดผลความสำาเร็จ 

เมื่อกินเหลือแล้วก็ขาย ปัญหาที่เจอคือ  

ลำาไยออกมาเยอะมาก ขณะที่ต้นทุนผลิต

แพงแต่ขายได้ในราคาถูก จึงอยากให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องราคา 

รวมท้ังมาช่วยเหลือในส่วนการรับรอง

มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ 

ขณะที ่นางสุเกวรนิทร ์เหลก็นาพญา 

พาณิชย์จังหวัดน่าน กล่าวว่า เทรนด์การ

ตลาดในยุคปัจจุบันและในอนาคต ผู้ผลิต

สินค้าจะต้องผลิตภายใต้โจทย์ เศรษฐกิจ 

BCG (Bio-Circular-Green Economy) 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว) เพื่อลดภาวะโลกร้อน  

และต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ ขณะที่แต่ก่อน

เป็นเพียงเกษตรปลอดภัย (GAP) เท่านั้น 

หากเกษตรกรทำาในแนวทางที่ว่ านี้ ได้   

จะมีตลาดรองรับ และทางพาณิชย์ยินดี 

ที่จะทำาตลาดให้ 

นายบัญชา โชติกำาจร ผู้อำานวยการ 

สำานักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนา

ชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์  

กลา่ววา่  เครอืซพีีไดเ้ขา้มาทำางานในจงัหวดั

น่านตั้งแต่ปี 2548 และต่อมาได้เข้าร่วมกับ 

ปิดทองหลังพระฯ โดยใช้โมเดลตลาดนำา 

อาชีพตาม เพื่อนำาสินค้าเกษตรของจังหวัด

น่านเข้าไปขายในโมเดิร์นเทรด อย่างเช่น

เงาะที่ทุ่งช้าง มะม่วงและส้มสีทอง แต่

ปัญหาหน่ึงที่เจอคือ ปัญหาคุณภาพสินค้า

และเรื่องราคา ดังนั้น ต้องแก้ปัญหานี้ด้วย

สุดท้ายคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี 

มทร.ล้านนา น่าน กล่าวว่า ได้ร่วม 

ขับเคลื่อนการวิจัยในพื้นที่กับทางสถาบัน

ปิดทองหลังพระฯ โดยเฉพาะที่ อ.สองแคว  

ธนวัฒน์ แปงล้วน

บัญชา โชติกำาจร 

สุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา

ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

มีการแปรรูปมะนาว ทำาเป็นแยมมะนาว

ผสมน้ำาผึ้ง และทำาซอสมะแขว่น ด้วย 

ทั้งหมดนี้คงทำาให้ได้เห็นกันแล้วว่า 

เกษตรกรและชาวบ้านที่อยู่ในโครงการ

พฒันาพืน้ทีต่น้แบบบรูณาการฯ จงัหวดันา่น 

มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท่ีสำาคัญ 

มีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพตามความรู้ 

ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน 

โดยใช้ศักยภาพที่มีในตัวเองและของพื้นที่ 

โดยมีแรงหนุนส่งจากหลายหน่วยงาน เป็น

ตัวช่วยผลักดันส่งเสริมให้พวกเขายืนอยู่ได้

อยา่งยัง่ยนื พรอ้มกนัน้ันยงัสามารถรกัษาปา่

และพื้นที่ต้นน้ำาไว้ได้ด้วย

รายงานพิิเศษ
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วีรเทพ พิรโรจน์
ผอ.สถาบัันปิดทองหลังพระฯ คนใหม่่

ในยุ่คปิรับัโฉม
ส้่ก้าวต่อไปิ

“วีรเทพั พิัรโรจน์” เพิั� งขุึ�นนั�งเก้าอี�ผ่้้อำานวย่การ 

สถาบัันส่งเสริมแล่ะพััฒนากิจกรรมปิิดำทองหลั่งพัระ 

สืบัสานแนวพัระราชีดำำาริ เมื�อสามเดำือนก่อนนี� สืบัต่อจาก 

นาย่การัณ์ย่์ ศุภูกิจวิเล่ขุการ ผ่้้อำานวย่การสถาบัันปิิดำทอง

หล่ังพัระฯ คนเก่า ผ่้้ซึ่ึ�งทำางานจนวินาทีสุดำท้าย่ขุองชีีวิต

คุณวีรเทพ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำานวยการสถาบัน 

ปิดทองฯ ช่วงกลางปี 2564 ทันทีที่ลาออกจากตำาแหน่งผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี (SCG) เพื่อตอบสนองนโยบาย 

ของคณะกรรมการมลูนธิปิดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิ

ที่ต้องการนักบริหารหนุ่มจากภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาช่วยงาน 

ในยุคที่องค์กรมีการปรับตัวขนานใหญ่ 

วีรเทพ พิรโรจน์
ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ

สััมภาษณ์์พิิเศษ
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ก่อนอื่นมาทำาความรู้จักกับ ผอ.สถาบันปิดทองหลังพระฯ 

วัย 48 ปีผู้นี้ จากการสนทนากันค่อนข้างยาว ในพื้นที่ต้นแบบ 

ปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน   

คุณวีรเทพ บอกว่า  ทำางานอยู่ที่มูลนิธิ SCG มากว่า 10 ป ี

เป็นมูลนิ ธิสาธารณกุศลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลคน 

ทกุชว่งวยั เนน้การพัฒนาคน ตัง้แต่เดก็เลก็กอ่นวยัเรยีนหรอืปฐมวยั 

โดยใช้กระบวนการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ส่วนเด็กในวัยเรียน 

จะส่งเสริมด้านทุนการศึกษา พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ 

และชุมชน และทำางานร่วมกับภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่ได้เข้าไป 

ช่วยเหลือ จึงได้นำาประสบการณ์จากมูลนิธิ SCG มาปรับใช้  

และเรียนรู้การทำางานกับปิดทองฯ เพ่ิมเติม ในด้านการทำางานกับ

พื้นที่แบบเชิงลึกมากขึ้น  

“ลักษณะการทำางานกับปิดทองหลังพระฯ ไม่ได้แตกต่างกับ 

การทำางานกับมูลนิธิ SCG เท่าไรนัก แต่ปิดทองฯ มีจุดแข็งใน 

การเชื่อมโยงการทำางานกับเครือข่ายภาครัฐค่อนข้างมาก ผมจึง 

ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้ จากแต่ก่อนที่ทำางานภาคประชาสังคม 

ภาคการศึกษาเป็นหลัก การเรียนรู้การทำางานกับภาครัฐช่วยให้ 

ผมทำางานได้กว้างขึ้น”

กอ่นหนา้นีแ้มจ้ะทำางานในตำาแหนง่รองผูอ้ำานวยการปดิทองฯ

มาเพียงปีเศษ แต่ก็ลงพื้นที่อยู่ตลอด และยังได้ทำางานร่วมกับ 

ผู้อำานวยการคนเก่าด้วย เรียกว่าได้เรียนรู้งานในปิดทองฯ มา 

พอสมควรแล้ว 

คุณวีรเทพ บอกว่า 13 ปีของปิดทองหลังพระฯ ถือว่า 

ประสบความสำาเรจ็ในการวางรากฐานเรือ่งระบบน้ำา การสร้างอาชพี 

ซึ่งทั้ง ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล และ ผอ.การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ  

สองทา่นไดว้างรากฐานไวอ้ยา่งดแีลว้ ใน 10 ปขีา้งหนา้ของปิดทองฯ 

จึงจะเป็นการต่อยอดการทำางานจากจุดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 

จากช่วงเวลานี้ไป คือ การพัฒนาต่อให้เกิดการรวมกลุ่ม 

เพื่อความยั่งยืน เพราะการพัฒนาในระดับครัวเรือนที่ดำาเนินการ 

มาน้ัน ถือว่าชาวบ้านอยู่รอดได้แล้ว จึงต้องพัฒนาไปตามแนว 

พระราชดำาริทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า คือ การรวมกลุ่มและทำาให้ 

กลุ่มสามารถเชื่อมโยงออกสู่ภายนอกได้ในทุกด้าน ทั้งการตลาด 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม กลุ่มต้องสามารถประสาน 

เชือ่มโยงกับหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทัง้ราชการ ภาคเอกชน ภาคการศกึษา

และประชาสังคมที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตัวเอง โดยปิดทองหลังพระฯ 

จะยังคงทำางานอยู่ในพื้นที่ต้นแบบ แต่จะเป็นการทำางานเพ่ือเสริม

ให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นในทุกมิติ

“ปิดทองฯ พยายามถอยออกมาหนึ่งก้าว เพื่อเป็นพี่เลี้ยง 

เป็นคนให้คำาปรึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่าย

ต่าง ๆ ให้ชาวบ้านและกลุ่มวิสาหกิจได้ดำาเนินการด้วยตัวเอง”

ทั้งนี้ การทำางานของปิดทองหลังพระฯ ตามแผนปฏิบัติการ

ระยะที่ 4  (ปี 2566-2570)  คณะกรรมการสถาบันฯ มีมติเห็นชอบ

ทิศทางการดำาเนินงานของพื้นที่ต้นแบบใน 9 จังหวัด โดยจัดกลุ่ม

พืน้ทีต่น้แบบเปน็ 3 กลุม่ คือ กลุ่มท่ี 1 พืน้ทีต่น้แบบทีช่มุชนสามารถ

สััมภาษณ์์พิิเศษ
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พึ่งพาตนเองได้ จะเตรียมส่งมอบผลการพัฒนาให้ชุมชนบริหาร

จัดการเอง และหน่วยงานราชการเข้ามาต่อยอดการพัฒนา โดย 

ยังถือเป็นพันธมิตรในเครือข่ายการพัฒนา กลุ่มที่ 2 พื้นที่ต้นแบบ 

ที่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จะยังคงสนับสนุนองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาด และกลุ่มที่ 3 พื้นที่ต้นแบบ 

ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ สามารถจัดทำาแผนธุรกิจและพัฒนา 

ไปสู่การเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise- SE) โดย 

ปดิทองฯ เปน็ตวักลางเชือ่มโยงระหวา่งผูซ้ือ้ ผูบ้รโิภคและเกษตรกร

ผู้ผลิต ด้วยหวังให้ในอนาคตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืน 

ผอ.วรีเทพ ใหร้ายละเอยีดการกา้วเขา้สู ่SE ของกลุม่วสิาหกจิ

ต่าง ๆ ว่า ในเบื้องต้นน้ีมีวิสาหกิจชุมชนท่ีทำาเรื่องทุเรียนคุณภาพ 

ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีความพร้อมท่ีจะเป็น SE เพราะทาง 

ปิดทองฯ ได้เข้าไปสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องการ 

ดูแลต้น ทำาให้มีผลผลิตท่ีดีข้ึน จากเดิมท่ีได้ผลผลิตกิโลกรัม 

ต่อไร่น้อย รวมถึงคุณภาพส่วนใหญ่เป็นลูกตกเกรด รวมถึงที่มี 

หนอนเยอะ โดยช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการรวมกลุ่มกัน และ 

พฒันาตอ่มาเปน็วสิาหกิจชมุชน ในป ี2564 ซึง่มกีารรวมกลุม่ชดัเจน

มากขึ้น มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ มีท้ังหมด 20 แห่ง  

ถอืเปน็การรวมกลุ่มตามหลกัทฤษฎใีหม ่เพราะผา่นขัน้ทีห่นึง่มาแล้ว 

ขั้นที่สองคือการรวมกลุ่มพึ่งพากันเองได้ 

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรตกลงกันว่า จะจัดตั้งเป็นเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนทั้ง 20 แห่ง ซึ่งจะทำาให้กลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น  

จากเดิมที่มีประมาณ 20 กลุ่ม รวมแล้วมีประมาณ 200 กว่าคน 

ทำาให้เรื่องการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตมีต้นทุนท่ีถูกลง 

มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น เช่ือมโยงไปถึงการทำาเรื่องล้งพันธมิตร 

ซึ่งได้ทำาเมื่อปีที่แล้ว และทำาในปีนี้ด้วย 

จะเหน็ไดว้า่แมวิ้สาหกจิชมุชนทัง้ 20 แหง่ยงัไมไ่ดป้ระกาศตวั

เป็น SE เต็มตัว แต่ในความเป็นจริงก็ดำาเนินการในรูปแบบของ 

SE อยู่แล้ว อย่างเช่น การนำาผลกำาไรที่ได้มาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นคน 

ในพื้นที่  รวมทั้ ง ผู้ที่ตกงานจากปัญหาการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ก็ได้เข้ามาทำางานในวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้

“ทั้งน้ี ทางปิดทองฯ วางแผนว่าจะทำาเป็นต้นแบบวิสาหกิจ

ชุมชน SE เป็นโมเดลที่ทำาให้คนหรือกลุ่มที่ต้องการพัฒนาดู 

รูปแบบของการพัฒนาที่ประสบความสำาเร็จ เพื่อให้คนได้มาเรียนรู้

วา่ หลกัการ กระบวนการตามทฤษฎใีหม ่หรอืหลกัการทรงงานของ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เองก็ดี ที่เราใช้ในกระบวนการจัดการกลุ่ม 

เป็นอย่างไร ให้นำากระบวนการน้ันไปปรับใช้กับกลุ่มของเขาเอง 

เราเชื่อว่าถ้าดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริแล้ว กลุ่มก็จะ 

ประสบความสำาเรจ็ ซึง่หลกัการของ SE คอืการสรา้งงานสรา้งอาชพี 

แล้วคืนกลับสู่สังคม ซึ่งหลักการรวมกลุ่มตามแนวพระราชดำาริ 

บอกอยูแ่ลว้วา่ เมือ่คณุรวมกลุม่กนั คณุประกอบอาชพีธุรกจิการค้า

มีกำาไรแล้ว ส่วนหนึ่งต้องกลับมาตอบแทนสังคม”

   ผอ.ปดิทองฯ คนใหม่ย้ำาอกีวา่ การเปน็ SE เปน็การรวมกลุม่

เพ่ือแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งธุรกิจดังกล่าวสามารถแสวงหา

กำาไรได้ เพื่อนำากำาไรนั้นไปแก้ปัญหาอีกทอดหนึ่ง นั่นหมายความว่า

ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่จะปันกำาไรให้กับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้  

แต่ต้องบอกว่า ในแง่ของปิดทองฯ เอง คงไม่ได้ทำาในลักษณะเป็น 

การค้าทั้งหมด 100% แต่เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรจริง ๆ เพื่อ 

แก้ไขปัญหาของกลุ่มจริง ๆ ในพื้นที่จริง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีบริบท 

ที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ปิดทองฯจะเน้นเรื่องการพยายาม 

รวมกลุ่มกันในวิสาหกิจ เครือข่ายวิสาหกิจ หรือแม้กระทั่งสหกรณ์

ที่มีอยู่ในภาคอีสาน เพื่อแก้ไขปัญหา ทำาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง 

เพิ่มมากขึ้น สรุปคือ SE ที่ปิดทองฯให้การสนับสนุน ไม่ได้ทำาไป 

เพื่อตั้งเป็นบริษัท หรือห้างร้าน เพื่อแสวงหากำาไร แต่ทำาเพื่อให้ 

ตอบโจทย์ปัญหาของชาวบ้านจริง ๆ

ขณะเดียวกัน ปิดทองฯ ก็ส่งเสริมชาวบ้านในเรื่อง BCG 

สััมภาษณ์์พิิเศษ
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(Bio-Circular-Green Economy) ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ

หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว BCG มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

คุณวีรเทพ ระบุว่า โจทย์การทำางานเม่ือ 13 ปีที่แล้ว กับ 

ปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างเช่น แต่ก่อนมีปัญหาเรื่องน้ำา แต่ตอนน้ี

สามารถแก้ปัญหาน้ันได้แล้ว ดังน้ัน สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อ คือ  

แนวคิดของกลุ่มฯ เพราะยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังเทคโนโลยี 

และการตลาด การคิดแบบเดิมและคาดหวังให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิม 

ที่เคยทำามา ต้องปรับวิธีคิดใหม่ โดยการสื่อสารทำาความเข้าใจ  

เพิ่มทักษะหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กลุ่มฯ มีความเข้มแข็งและ 

ยกระดบัสมาชกิใหม้คีวามรูม้ากขึน้ หรอืแนะนำา เชือ่มโยงนวตักรรม 

เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการทำางาน โดยให้ 

ภาคเอกชนหรือภาคการศึกษาเข้ามาให้ความรู้ได้อย่างยืดหยุ่น 

สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัย และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป

สำาหรับแผนปฏิบัติการระยะที่ 4  ได้บูรณาการการขับเคลื่อน 

การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในแผนมีความชัดเจน

ว่าจะพัฒนากลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะการจะทำาให้กลุ่มมีความ

เข้มแข็ง สามารถต้ังเป็นเครือข่ายวิสาหกิจหรือสหกรณ์ในปี 2570 

ซึ่งภายใน 5 ปีนี้ กลุ่มต้องเดินไปเองได้แล้ว แต่ระหว่างช่วงปี 2566 

ไปจนถึงปี 2570 คงต้องมีการพัฒนากลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีความรู้ 

สามารถพัฒนากระบวนการจัดการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องสร้างผู้นำา 

ในพื้นที่ให้ขึ้นมารับช่วงต่อ เพราะเดิมปิดทองฯพาทำาพร้อม ๆ กัน 

แตต่อนนีพ้ยายามจะใหก้ลุม่ตา่ง ๆ  มายนือยูแ่ถวหนา้ โดยปดิทองฯ

เปน็ผูส้นบัสนนุอยูด่า้นหลงั ท้ังเรือ่งของการใหค้ำาปรกึษา คำาแนะนำา

ต่าง ๆ แม้กระทั่งการจัดประชุมต่าง ๆ เดิมปิดทองฯเป็นคนทำางาน 

ให้ เพื่อให้ตั้งไข่ได้ แต่หลังจากน้ี หลายกลุ่มสามารถบริหารกลุ่ม 

ด้วยตัวเอง มีผู้นำาขึ้นมาประชุมเอง มีการติดตามผลของกลุ่มเอง  

ทางปิดทองฯ แค่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเท่านั้น

ขณะเดียวกัน มีการปรับเปล่ียนที่มาของงบประมาณ จาก 

การได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพียงแหล่งเดียว เป็นการ 

มุ่งแสวงหารายได้จากการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม การให้

คำาปรึกษาด้านบริหารจัดการการพัฒนา และนำาประสบการณ์ 

ความรูม้าบรูณาการแผนงานรว่มกบัหนว่ยงานอืน่ รวมทัง้ภาคธรุกจิ 

เอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ในรูปแบบของ  

Matching fund ยกตัวอย่าง เช่น ความร่วมมือกับสำานักงาน

ทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (สนทช.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ 

พัฒนาลุ่มน้ำามูล เป็นต้น

จากนี้ คงต้องติดตามการดำาเนินงานของปิดทองหลังพระฯ 

ที่มี คุณวีรเทพ เป็นผู้อำานวยการ ภายใต้โจทย์ใหม่ พร้อม ๆ กับ 

การเดินหน้าสู่ยุคปรับโฉม เพื่อไปสู่ย่างก้าวการทำางานแบบใหม่ 

ที่ต่างไปจากเดิม

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนสุดสัปดาห์

ฉบับวันที่ 9-15 ธันวาคม 2565 หน้าที่ 81

สััมภาษณ์์พิิเศษ
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“2565 สถาบัันปิด้ทองหลื้ังพระฯ”
บัรรลืุ้เป้าหมายการพัฒนา 7 พ้�นท่�ต้นแบับั ใน 9 จัังหวััด้ 

พััฒนาแหล่่งนำ�า อาชีีพั คน
ตามแนวพัระราชีดำำาริ
อย่่างย่ั�งย่ืน 

เรื่่�องจากปก
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นายวีรเทพ พิรโรจน์ ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ กล่าวถึงผลการพัฒนาในปี 2565 ว่า 

ตามพันธกิจของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชดำาริ ใน “การจัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาริ อย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลัก

ของประเทศ” ซึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2564-2565) มูลนิธิปิดทองหลังพระ 

สบืสานแนวพระราชดำาร ิสามารถขบัเคล่ือนงานตามแผนปฏิบตัแิละแผนการใช้จา่ย

ประจำาปี ทั้ง 3 แนวทาง เป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 13 ตัวชี้วัด ที่มุ้งเน้นให้ชุมชน

ในพื้นท่ีต้นแบบและพื้นที่ขยายผล มีสัมมาชีพ มีรายได้  มีชีวิตที่พอเพียง มั่นคง 

และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

เรียบร้อยแล้ว 

โดย แนวทางการพัฒนาที่ 1 คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ 

ต้นแบบให้สู่ความยั่งยืน ปิดทองหลังพระฯ ดำาเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด

ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ในพื้นที่ต้นแบบ 9 จังหวัด 82 หมู่บ้าน ซึ่งมีผลการดำาเนินงาน 

ได้แก่ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเส้นความยากจนที่กำาหนดไว้ จำานวน 

102,763 บาท/ครัวเรือน/ปี สามารถปฏิบัติตามเป้าหมาย ได้จำานวน 3,700 ครัวเรือน 

แม้ยังมีครัวเรือนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์อีก 925 ครัวเรือน ทางปิดทองหลังพระฯจะ 

เร่งรัดพัฒนาให้ผ่านเส้นความยากจนในปีต่อ ๆ ไป

นายวีรเทพ กล่าวต่อว่า ในปี 2565 มีประชาชนเห็นว่าการพัฒนาของ 

ปิดทองหลังพระฯ ทำาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้มากขึ้น จึงมีครัวเรือน 

เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจำานวน 404 ครัวเรือน จาก 4,625 ครัวเรือน รวมครัวเรือน

เข้าร่วมโครงการกว่า 5,029 ครัวเรือน และยังมีผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต้นแบบท่ีสร้าง

ผลื้การด้ำาเนินงานในปี 2565 ปิด้ทองหลัื้งพระฯ  
ประสบัผลื้สัมฤทธิ์ิ�ทั�ง 13 ตัวัช่ื่�วััด้ ด้้านพัฒนาแหลื้่งนำ�า  
อาช่ื่พ คน ตามแนวัพระราชื่ด้ำาริ  ช่ื่�  ม่ครัวัเร้อนผ่าน 
เส้นควัามยากจันกวั่า 3,700 ครัวัเร้อน ผลื้ิตภััณฑ์์ใน
พ้� นท่�ต้นแบับัสร้างรายได้้ให้เกษตรกร กว่ัา 8 ลื้้านบัาท  
ปี 2566 พร้อมต่อยอด้ร่วัม อปท. เด้ินหน้าสร้างแหลื้่งนำ�า
ชืุ่มชื่นขุนาด้เลื้็ก สร้างอาชื่่พ สร้างรายได้้ เพ้�อชุื่มชื่นอย่าง
ยั�งย้น  

วีรเทพ  พิรโรจน์

เรื่่�องจากปก
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มูลค่า ได้แก่ ผักปลอดภัย กล้วยน้ำาว้า และมะนาว ท่ีสร้างมูลค่า 

ให้กับเกษตรกร รวม 8,167,283 บาท มีกลุ่มที่จดทะเบียนทางการ

รวม 31 กลุ่ม จากทั้งหมด 52 กลุ่ม  

ทัง้นี ้ยงัมีในสว่นของการดแูลและอนรุกัษพ์ืน้ทีป่่า ในขอบเขต

โครงการพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุทัยธานี ท่ีสามารถเพิ่มพื้นที่ป่า 

ได้อีก 6,354 ไร่ ส่งผลให้มีพื้นที่อนุรักษ์ดูแลป่า จำานวน 12,952 ไร่ 

แล้ว และในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน ยังมีแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เชื่อมโยงการพัฒนา 14 หมู่บ้าน ของอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ทีก่อ่ใหเ้กดิเมด็เงนิในการกระตุน้เศรษฐกจิฐานรากในพืน้ทีต่น้แบบ 

82 หมู่บ้าน มูลค่ารวม 143,648,357 บาท ถือเป็นฟันเฟืองหนึ่ง 

ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศด้วย  

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 คือ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ 

แนวพระราชดำารใินพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาความมัน่คง โดยแบง่เปน็ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 3 ตัวช้ีวัด ในส่วนของโครงการทุเรียนคุณภาพ

จังหวัดชายแดนใต้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการผลิต

ทุเรียน ทำาให้มีผลผลิตทุเรียนคุณภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตของ 

เรื่่�องเล่่าชาวปิิดทองฯ
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กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 357.3 กิโลกรัมต่อไร่  

มีครูภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้ผล และเกิด 

การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จำานวน 20 

แหง่ โดยการผลติทเุรยีนคณุภาพสรา้งรายไดใ้หเ้กษตรกรในโครงการ 

คิดเป็นมูลค่ารวม 45,309,866 บาท เลยทีเดียว 

ส่วนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 2 ตัวชี้วัดนั้น มีโครงการ 

ที่ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ที่ทำาให้ 2,857 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากน้ำาเพื่อการเกษตร 

และน้ำาอุปโภคบริโภค และครัวเรือนในหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ ในพื้นที่ความมั่นคงใน

สถานการณ์ยาเสพติด จำานวน 3 หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย พะเยา มนี้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน จำานวน 

559 ครัวเรือน และมีน้ำาเพื่อการเกษตร พื้นที่ 1,781 ไร่ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3 มีการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริให้สอดคล้องกับ 

ภูมิสังคมและสภาพแวดล้อม ดำาเนินงานตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Mobile Application/ 

Web page เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่

ขยายผลและโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้

ก้าวไปตามแนวพระราชดำาริ รวมถึงการสร้างหลักสูตรจำานวน 4 

หลักสูตร และกิจกรรมอบรม 4 ครั้ง ขึ้น อาทิ หลักสูตรการเรียนรู้

และเตรียมความพร้อมการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำาขนาดเล็ก 

ดา้นทรพัยากรน้ำาพืน้ที ่9 จงัหวดัลุม่น้ำามลู และแหลง่น้ำาระดบัตำาบล 

และมีหน่วยงานภาคีที่มาร่วมปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ และสถาบันฯ 

ทั้งในระดับพื้นที่และในส่วนกลาง โดยเฉพาะผลการอบรมแผน

ปฏิบัติการแหล่งน้ำาขนาดเล็กที่มี อปท. เข้าร่วมอบรม 282 อปท. 

ผู้เข้าร่วมกว่า 1,003 คน 

ทั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติงานตามแผนแล้ว มูลนิธิฯ และ

สถาบันฯ ยังมีโครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในสถานการณ์

ปัจจุบัน ประกอบด้วย โครงการสำารวจและจัดทำาโครงการแหล่งน้ำา

ชุมชนขนาดเล็ก ในพื้นที่ลุ่มน้ำามูล 9 จังหวัดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมแหล่งน้ำา 

132 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่เป้าหมาย  

48 อำาเภอ 65 ตำาบล จำานวน 108 หมู่บ้าน พร้อมกับโครงการ 

จัดทำาแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำาระดับ

ตำาบล ใน 12 จังหวัด 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเกิด

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดเล็กเข้าสู่ระบบ Thai Water Plan 

ของสำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ นอกจากนั้นยังมีโครงการ 

การส่งเสริมแปลงต้นแบบปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในพื้นที่จังหวัด

กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น และอุดรธานี เพ่ือเตรียมการขยายผลไปยัง

เกษตรกรที่สนใจและมีความพร้อม ในการสนองต่อความต้องการ

ของตลาดผลผลิตเกษตรในระดับโลกด้วย
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“เกษตรกรขุุนน่าน“ ปิล่ื�ม
กาแฟสร้างชีื�อ-สร้างราย่ไดำ้

“น้ับัต้ั�งแต่้ปิี 2552 โครงการปิิดทองหลัังพระฯ ได้

เข้้ามาเปิล่ั�ยน้แปิลังช่่วิัต้ควัามเป็ิน้อย่่ข้องคน้ขุ้น้น้่าน้ 

อย่างมากท่เด่ยวั เช่่น้ ด้าน้สุข้ภาพ จัากเดิมช่าวับ้ัาน้ 

เคยใช้่สารเคม่กัน้เยอะ พ่น้ยาฆ่่าหญ้้า ทำาให้ม่ปัิญ้หาด้าน้

ระบับัไต้ จัากการสุ่มเจัาะเล้ัอดข้องแพทย์พบัวั่า 90% 

ม่ผลัเลั้อดไม่ผ่าน้ เน้้�องจัากพบัสารเคม่ต้กค้างจัำาน้วัน้มาก 

ต้อน้น่้�ถ้อวั่าน้้อยลังแลั้วั เพราะพวักเข้าหัน้มาปิลั่กกาแฟ

มากกวั่าข้้าวัโพด แลัะปิลั่กเท่าท่�พอม่กำาลัังสามารถทำาได้”

นวพล มูลยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ขุนน่าน

นายนวพล มูลยะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ขุนน่าน  

บอกเล่าปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นชัดเจน หลังจากที่สถาบันส่งเสริมและ 

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้ามาพัฒนา 

พืน้ทีจ่งัหวดันา่น ในโครงการบรูณาการแกไ้ขปญัหาและพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันา่น 

ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ พื้นที่แรก เป็นเวลา 13 ปี

ส่งผลให้วันนี้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาดินเสื่อม และการทำลาย 

ป่าไม้ รวมทั้งต้นน้ำ ลำธาร ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ 

พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบได้กว่า 20 หมู่บ้าน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อำเภอสองแคว และอำเภอท่าวังผา จนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง 

ได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีผลผลิต 

ทางการเกษตรเหลอืไวจ้ำหนา่ย พรอ้มกนันัน้ยงัมกีารแปรรปูเพือ่เพิม่มลูคา่ดว้ย 

โดยรวมแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่โครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นชัดเจน 
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ผลพวงจากการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดน่าน 13 ปี ผลิตภัณฑ์โดดเด่น 

อย่างหนึ่งที่สถาบันปิดทองฯ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์ เข้ามาส่งเสริมชาวบ้าน  คือ การปลูกกาแฟ โดยเฉพาะที่ตำาบล 

ขนุนา่น ซึง่นอกจากจะสรา้งอาชพีและรายไดท้ีด่ขีึน้ใหเ้กษตรกรแลว้ ยงัทำาให้

ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วย 

นอกจากนี้ “นวพล” ยังอธิบายถึงสาเหตุท่ีเกษตรกรหันมาปลูกกาแฟ

แทนข้าวโพดว่า ในอดีตชาวบ้านขายข้าวโพดได้เพียงไร่ละ 5,000 บาท 

แต่เมื่อได้ทดลองปลูกกาแฟ ทำาให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างน้อยไร่ละ 40,000 

บาท ที่สำาคัญ กาแฟเป็นพืชที่ปลูกแค่ครั้งเดียวอยู่ได้หลายสิบปี และถ้าดูแล 

ด ีๆ  คอยใสปุ่ย๋ รวมถึงไมป่ลอ่ยใหม้วีชัพชื กส็ามารถเกบ็ผลผลติไดป้ลีะ 2 ครัง้  

ปัจจุบันชาวบ้านลดการปลูกข้าวโพดและหันมาปลูกกาแฟมากกว่า 80%  

ส่งผลให้ป่าบนเขาขุนน่านอุดมสมบูรณ์ ไม่เป็นภูเขาหัวโล้นอย่างเช่นในอดีต 

และชาวบ้านก็มีรายได้จากการปลูกกาแฟปีละหลายแสนบาทเลยทีเดียว 

“เคยสง่กาแฟของบา้นเปยีงซอ้ ขนุนา่น ทีป่ลกูบนความสงู 1,300-1,400 

เมตร จากระดบัน้ำาทะเล มร่ีมเงาปา่และอากาศทีเ่ยน็ เหมาะกบัการปลกูกาแฟ

อาราบิก้า เมื่อนำาไปทดสอบที่ดอยตุง นักชิมได้ชิม เขาจะรู้เลย เป็นกาแฟ 

ที่ขุนน่านเพราะเป็นกาแฟท่ีมีคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม ต้องแนะนำาชาวบ้าน 

ให้ปลูกและเก็บอย่างถูกต้อง ส่วนตัวผมเองน้ัน เริ่มปลูกกาแฟในพื้นท่ี 3 ไร่ 

ตั้งแต่ปี 2558 โดยทำาในรูปแบบครอบครัวก่อน ไม่ค่อยมีเวลา จึงปล่อยให ้

เมล็ดร่วง แต่ก็ได้ผลผลิตไมต่่ำากว่า 30,000 บาท/ไร่ คาดว่ามีรายได้จากการ

ปลูกกาแฟนับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เกือบ 2 แสนบาทแล้ว ลงทุน 

แค่แรงงานเท่านั้น” นายนวพลกล่าว

นับจากปี 2556 ที่มีการปลูกกาแฟต้นแรก ผ่านมา 4 ปี ต้นกาแฟ 

ให้ผลผลิตสมบูรณ์เต็มท่ี ทำาให้ชาวบ้านมีรายได้ จากปีแรกที่เฉลี่ยอยู่ที่ 

รายละ 20,000-30,000 บาท ในพื้นที่ปลูกไม่กี่ร้อยตารางวา กระโดดขึ้นมา

เป็นปีละ 80,000 บาท เพิ่มเป็น 120,000 บาท

จากระยะแรกที่มีการจำาหน่ายผลผลิตกาแฟให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

ซึ่งได้นำากาแฟจากพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ไปผลิตเป็นกาแฟสำาเร็จรูป 

ภายใต้แบรนด์ “กาแฟดอยตุง” จำานวน 20 ตัน จากผลผลิตทั้งหมดที่มีอยู่

ปีละ 30 ตัน  ปัจจุบันกาแฟจากท่ีน่ี มีการนำาไปผลิตและจำาหน่ายไปท้ังใน 
ผลิตภัณฑ์และบรรยากาศภายในร้านกาแฟดอยภูแว
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และต่างประเทศแล้ว ด้วยคุณภาพของกาแฟท่ีได้รับ 

การยอมรบัวา่มรีสชาตเิขม้ขน้ หอมกรุน่ และมเีอกลกัษณ์

เฉพาะตัว

ในปีที่ผ่านมา เกษตรกรนำากาแฟส่งขายให้กับ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 11 ตัน ส่วนอีก 19 ตันนั้น เกษตรกร

ได้ร่วมกันสร้างแบรนด์กาแฟของตนข้ึน เช่น กาแฟดอย

ภูแว กาแฟไทลั้วะ กาแฟเจียงลั้วะ เป็นต้น รวมทั้งมี 

การเปิดเป็นร้านกาแฟเพื่อให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีเดิน

ทางขึ้นมาเยี่ยมชมดอยเขาขุนน่าน

ครูดี้  หรือ ครูนพดล แสนอินต๊ะ ครู กศน. 

อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่ร่วมส่งเสริมการปลูกกาแฟในพื้นที่

นี้ และเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์กาแฟ “ดอยภูแว” เล่าว่า  

ที่ผ่านมา สถาบันปิดทองฯ เข้ามาช่วยพัฒนาน้ำาและ 

การปรับปรุงดิน ส่วนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้ามาส่งเสริม 

เรื่องต้นไม้ และพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกาแฟ ซึ่งถือ 

เปน็พชืเศรษฐกจิทีม่รีาคาสงู แตก่อ่นทีน่ีไ่มน่ยิมปลกูกาแฟ 

ตั้งแต่มีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้ามาส่งเสริม นำากล้าพันธุ์ 

มาให้ พาปลูก พาทำากระบวนการทุกอย่างจนถึงการขาย 

ทำาให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีข้ึน จากแต่ก่อนท่ี 

ชาวบ้านทำาไร่ทำานาใน 1 ปีต้องอิงราคากับท้องตลาด  

ถ้าราคาต่ำา บางคนจะปล่อยผลผลิตทิ้งไปเลย ไม่ว่าจะ 

เป็นข้าวโพดหรือมันสำาปะหลัง เพราะไม่คุ้มค่ากับ 

การจ้างคนมาเก็บแต่ปัจจุบันคนท่ัวโลกนิยมดื่มกาแฟ 

และกาแฟก็ขาดตลาด ราคาสูงขึ้น ร้านกาแฟก็มีมากขึ้น 

คนทัว่ไปเริม่รูจ้กัพืน้ทีข่องเรา ตอนนีไ้ดจ้ดัตัง้กลุม่โฮมสเตย์

ของเปียงซ้อ กำาหนดพื้นที่ 1 พื้นที่สามารถสร้างโฮมสเตย์

ได้ 4 หลัง เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

“พวกเราอยากเชญิชวนทกุคนมาทอ่งเทีย่วท่ีเปยีงซอ้ 

ที่ น่ียังมีธรรมชาติที่งดงาม อีกท้ังที่ ภูแววิวยังเปิดให้ 

นกัทอ่งเทีย่วเรยีนรูเ้รือ่งกาแฟไดฟ้ร ีสามารถเดนิเกบ็กาแฟ 

และนำามาคั่ว มาชงได้เอง”

 ครูนพดล แสนอินต๊ะ
ครู กศน. อ.เฉลิมพระเกียรติ
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ปัจจุบัน ต.ขุนน่าน มีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้า 

เกือบ 5,000 ไร่ มีต้นกาแฟประมาณ 200,000 ต้น 

ประกอบด้วยผู้ปลูกกาแฟประมาณ 500 กว่าราย เมื่อ 

ปี 2564 มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจ

ชุมชนกาแฟดอยภูแว และวิสาหกิจชุมชนเจียงลัวะ 

ทั้งนี้  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะรับซื้อกาแฟกะลา  

และส่งต่อให้ดอยตุงเพื่อรับไปผลิตต่อ โดยปี 2564 ราคา

กาแฟรับซื้ออยู่ที่ กก.ละ 100 บาท ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น กก.ละ 

120 บาท เนื่องจากสถานการณ์ตลาดโลกที่ต้องการ 

กาแฟมากขึ้น รวมทั้งประเทศที่มีการปลูกกาแฟมากที่สุด  

ประสบปญัหาตน้กาแฟตายเกอืบทัง้หมด ทำาใหร้าคากาแฟ

ในตลาดไทย ลาว และเวียดนาม ที่ปลูกบนเขามีราคาเพิ่ม

มากข้ึน ท้ังกาแฟธรรมดาและกาแฟคุณภาพ กลุ่มเอง 

ก็มีกาแฟพรีเมียม และส่งผลิตภายใต้แบรนด์ดอยตุง  

โดยครอบครัวหน่ึงจะให้ทำาได้ไม่เกิน 2 ไร่ เพราะการ

จัดการเรื่องหญ้า ปุ๋ย และโรค ต้องมีการจัดการอย่าง

สม่ำาเสมอ

“ชาวบ้านมีพัฒนาการในการเก็บกาแฟที่ เร็ว 

สามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้จากราคากาแฟ จากการทีเ่ขาขาย

ไดเ้อง และรูว้า่มตีลาดกาแฟคณุภาพอยู ่เขาจงึจะยอ้นกลับ

มาดูแปลงของตัวเองที่ยังอยู่ในแบบแปลงทั่วไป เรียนรู้วิธี

การยกระดบั หาองคค์วามรูจ้ากโครงการสง่เสรมิ เมือ่กอ่น 

บอกเขาว่า กาแฟที่ดีต้องเป็นกาแฟที่อยู่ในที่ร่ม ต้องมี 

ไม้บังร่ม เราบังคับให้เขาปลูก เขาก็ไม่ยอมปลูก แต่ตอนนี้

เขาเห็นแล้วว่า การจะทำาให้กาแฟได้คุณภาพและได้ราคา

มากข้ึน ต้องมีร่มเงา ต้นกาแฟจึงจะไม่โทรม พร้อมกับ 

ใสปุ่ย๋ดแูล และปลูกไมบ้งัรม่มากขึน้ เราสอนการเกบ็กาแฟ

ที่ระดับความสุก 80-100% ถึงจะสามารถเก็บได้  

ถ้าต่ำากว่านี้ ห้ามเก็บเด็ดขาด”

ทัง้หมดนีค้งทำาใหไ้ดเ้หน็แลว้ว่ากาแฟ  พชืเศรษฐกจิ

ตัวใหม่ของชาวขุนน่านที่ทางสถาบันปิดทองหลังพระฯ  

และมลูนธิแิมฟ่า้หลวง พรอ้มดว้ยหนว่ยงานตา่งๆ ในพืน้ที่

เข้ามาส่งเสริม พาปลูก พาทำา ช่วยทำาให้พวกเขามีชีวิต

ความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ และมแีบรนดก์าแฟเปน็ของตวัเอง โดย

ทำาตัง้แตต่ัง้ตน้จนถงึปลายน้ำา รวมถึงยงัขยายไปในสว่นของ

การท่องเที่ยวชุมชน มีชาวบ้านหลายคนสร้างที่พักรองรับ

นกัทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบอากาศบนดอยสงู  สง่ผลให้ชาวบ้าน

ใน ต.ขนุนา่น มทีัง้อาชพีหลักและอาชพีเสรมิ ขณะเดยีวกนั

ก็ยังคงรักษาป่าและต้นน้ำาลำาธารไว้ได้ด้วย

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

เรื่่�องเล่่าชาวปิิดทองฯ
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สมญา ศิลาพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสวาท

“สิ�งไหนที่่�เป็นปรึะโยช่น์ส้งสุดของพ่�น้อง
ปรึะช่าช่น สิ�งไหนที่่�เป็นความสุขของพ่�น้อง 
ผู้มยินด่ที่ำาครัึบ” 

ข้้อควัามสั�น้ ๆ ง่าย ๆ ท่�บัอกถ่งควัามต้ั�งใจัส่งสุดใน้การทำา
หน้้าท่�ผ่้ใหญ้่บั้าน้ข้อง สมญ้า ศิลัาพัฒน้์ ผ่้ใหญ้่บั้าน้ บั้าน้โน้น้
สวัาท หม่่ 6 ต้.โน้น้บัุร่ อ.สหัสข้ัน้ธ์์ จั.กาฬสิน้ธ์ุ์ น้ำามาซึ่่�งปิระโยช่น้์
สง่สดุ แลัะเปิน็้ควัามสขุ้ท่�ช่าวับัา้น้โน้น้สวัาทไดร้บััอยา่งแทจ้ัรงิ โดย
เฉพาะอย่างยิ�งน้ับัต้ั�งแต้่ท่�ม่ลัน้ิธ์ิปิิดทองหลัังพระ ส้บัสาน้แน้วัพระ
ราช่ดำาร ิได้เข้า้ไปิดำาเนิ้น้โครงการปิรับัปิรุงระบับัส่งน้ำ�า ดว้ัยพลัังงาน้ 
แสงอาทิต้ย์เข้้าพ้� น้ท่�เกษต้รแปิลังรวัม ภายใต้้โครงการพัฒน้า
เศรษฐกิจัแลัะสังคมฐาน้ราก เพ้�อบัรรเทาผลักระทบัจัากโควิัด-19 
ใน้ปิี 2563 

ที่่�บ้านโนนสวาที่

เมื�อ
สร้ึางสุข

เรื่่�องเล่่าจากน้ำำา

26 ข่าวปิิดทอง



พื้นที่โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฯ บ้านโนนสวาท แปลงเกษตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ทำกิน 

เรื่่�องเล่่าจากน้ำำา
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เดิมบ้านโนนสวาทมีปัญหาเร่ืองการทำาการเกษตรท่ี

ใช้ระบบส่งน้ำาเป็นระบบไฟฟ้า ทำาให้ค่าไฟแต่ละเดือน 

แพงมาก เม่ือมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาดำาเนิน

โครงการ โดยรับรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน 

จึงได้นำาแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาติดตั้งแทนระบบไฟฟ้า  

พร้อมทั้งนำาถังขนาดใหญ่และท่อเข้ามาติดตั้ง เพ่ือให้ 

ชาวบ้านนำาน้ำาเข้าแปลงเกษตรและใช้ปลูกผักในพ้ืนท่ี 

ของหมู่บ้าน 

“แต่การทำางานร่วมกับปิดทองฯ ชาวบ้านต้องร่วม

ลงมือลงแรงทำาเอง ซึ่งเป็นข้อดี เพราะทำาให้ชาวบ้านโนน

สวาท เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน” ผู้ใหญ่สมญา 

เล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาแห่งการพัฒนาที่มีรูปแบบที่แตกต่าง

จากที่เคย 

ช่วงเวลาที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาดำาเนิน

โครงการ เปน็ชว่งเวลาเดยีวกบัทีท่างผูใ้หญบ่า้นโนนสวาท 

ได้ทำาเรื่องขอใช้พื้นที่สาธารณะจากนิคมสร้างตนเอง 

ลำาปาว จ.กาฬสินธุ์ ให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำากินได้เข้ามา

ทำาการเกษตร ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ชาวบ้าน 

โนนสวาท ได้ทั้งพื้นที่และน้ำาสำาหรับทำาการเกษตร 

ความเป็นผูน้ำา และความรว่มแรงร่วมใจของชาวบา้น

โนนสวาท ทำาให้ “น้ำา” ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ นำา 

เข้าไปให้ กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ทุกหน่วยงาน 

ของ จ.กาฬสินธุ ์เขา้มารว่มบรูณาการ จนทำาใหพ้ืน้ทีเ่กษตร

แปลงรวมของชาวบ้านโนนสวาท เติบโตอย่างรวดเร็ว  

จากเดิมที่มีชาวบ้านเข้าร่วมเพียง 24 ครัวเรือน เพิ่ม 

เป็น 53 ครัวเรือน และจากที่ชาวบ้านเคยปลูกผักเป็น 

อาชีพเสริม ตอนนี้หลายครอบครัวเริ่มเปล่ียนมาเป็น 

อาชีพหลักแล้ว 

“น้ำา” คือ จุดเริ่มต้นของการพัฒนา และถือเป็น 

จุดเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมแรงร่วมใจจาก 

ทุกภาคส่วนของ จ.กาฬสินธุ์  อย่างแท้จริง โดยมี

นิคมสร้างตนเองลำาปาว ให้ความอนุเคราะห์เรื่องพื้นท่ี 

ขณะท่ีทางจังหวัดกาฬสินธ์ุ และทางอำาเภอสหัสขันธ์ 

แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งแทนระบบไฟฟ้า

 ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่

ระบบส่งน้ำาส่งตรงถึงแปลงเกษตร 

เรื่่�องเล่่าชาวปิิดทองฯ
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รับผิดชอบดูแลต่อยอดเรื่องระบบน้ำา รวมทั้ งดูแล 

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในทุกด้าน ขณะที่เกษตรจังหวัด

และอำาเภอ เข้ามาให้ความรู้ด้านการปลูกและดูแลผัก 

นอกจากนั้น ยังมีพัฒนาการอำาเภอ เข้ามาส่งเสริมด้าน 

การพัฒนาอาชีพ ส่วนด้านการท่องเที่ยวก็เตรียมท่ีจะ 

ส่งเสริมให้บ้านโนนสวาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

“หมู่บ้านเราโชคดีที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ นำาน้ำา

เข้ามาให้ ทำาให้หมู่บ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคี เป็นส่ิงที่ทุกคนมีความสุข 

และภูมิใจมาก ๆ” ผู้ใหญ่สมญา ศิลาพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านโนนสวาท หมู่ 6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  

ผู้ใหญ่บ้านที่ยึดการการทำางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

พี่น้องประชาชน กล่าวทิ้งท้าย

เกษตรกรบ้านโนนสวาทมีความสุข หลังจากได้รับน้ำา

เกษตรกรมีน้ำาปลูกผักได้ตลอดทั้งปี 

เรื่่�องเล่่าชาวปิิดทองฯ
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ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ที่กำาลังออกดอก 

เบ่งบานเต็มพ้ืนที่ พร้อมป้าย“แก่นมะกรูด 

หนาวสุดกลางสยาม” อุโมงค์ม่านสีสัน 

หอคอยชมววิ และจดุเชก็อนิประดบัประดา

ด้วยดอกไม้ที่สวยสดงดงาม

ซึ่งนอกจากสวนดอกไม้หลากสีสัน 

ที่สวยงาม ไร่สตรอว์เบอร์รี ตลาดกะเหรี่ยง 

ร้านค้าท่ีมีทั้งพืชผักผลไม้ เส้ือผ้า อาหาร 

พื้นบ้าน กาแฟแก่นมะกรูด ยังมีที่พัก 

และจุดกางเต็นท์ จำานวน 18 แห่ง ให้ 

บริการพักค้างคืนท่ามกลางธรรมชาติ 

แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

ท่านที่สนใจท่องเที่ยวแก่นมะกรูด 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   

โทร. 0 5651 1297 ในวนัเวลาราชการ หรอื 

inbox ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ แก่นมะกรูด 

หนาวสุดกลางสยาม โดย อบจ.อุทัยธานี

“แกน่มะกรูด้หนาวัสดุ้กลื้างสยาม”
ฤด่ไม้เม้องหน้าวั สต้รอวั์เบัอร์ร่ใกลั้กรุง กางเต้็น้ท์สัมผัสอากาศหน้าวั ช่มดาวั ด่หมอก

อบจ.อทัุยธาน ีรว่มกบั ชาวบา้นแกน่

มะกรูด พื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ 

จ.อุทัยธานี พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 

เที่ยวชมความสวยงามของไม้ดอกเมือง

หนาว และสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้แล้ว

วันนี้

โดยปีนี้ อบจ.อุทัยธานี ได้นำาดอกไม้

เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์  มา 

ป รับภู มิ ทั ศน์บ ริ เวณสวนพฤกษชาติ   

ต่่อยอด สร้า้งผลิิต่ภััณฑ์์
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“ข้าวก่ำลืมผัว” ข้าวคุณภาพจากบ้านน้ำป้าก

“กลุมู่วิสืาหกิจชมุูชนิแปิรรูปิผ่ลิตภิณัิฑ์ช์มุูชนิบา้นินิำาป้ิาก” 
เกิดจากการรวมูตัวกันิของเกษตรกรปิลูกข้าวกำาลืมูผ่ัว  
ที�นิอกจากจะเป็ินิการอนิุรักษ์พันิธ์ุิข้าวโบราณิไว้แล้ว ยัง 
ต่อยอดเพื�อสืร้างมููลค่าเพิ� มู โดยการนิำาข้าวกำาบรรจุถุง 
ซีลสุืญญากาศัจำาหนิ่าย แพ็กละ 1 กิโลกรัมู ทั�งข้าวเปิลือก 
และข้าวสืาร ทั�ง ยังผ่่านิการรับรองมูาตรฐานิ GAP  
จนิปิระสืบความูสืำาเรจ็ มูีชื�อเสีืยง เป็ินิที�ยอมูรบัของผู่้บรโิภิค
อย่างกว้างขวางด้วย 

“ข้าวกำาลืมูผ่ัว” บ้านน้ำาป้าก มีจุดเด่นที่ มีกล่ินหอม รสชาติมัน อุดม 

ไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

มากมาย นอกจากนี้ ยังสามารถนำาข้าวก่ำาลืมผัวไปหุงเป็นข้าวเหนียวหรือ 

ผสมกับข้าวสวยก็ได้ และด้วยกรรมวิธีพิเศษ ทำาให้ “ข้าวกำาลืมูผั่ว” บ้าน 

น้ำาป้าก สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2 ปี โดยไม่มีมอดในข้าว 

ทั้งนี้ “ข้าวกำาลืมูผ่ัว” เป็นข้าวเหนียวนาปีที่เป็นสายพันธุ์ข้าวไร่โบราณ

ชนิดหน่ึง เดิมนั้นเป็นพันธุ์ข้าวของชาวม้ง ที่นิยมใช้ในการประกอบพิธีกรรม 

นิยมปลูกในพื้นที่สูงซ่ึงมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ข้าวก่ำาลืมผัวขึ้นช่ือในเรื่อง 

กลิ่นหอม รวมถึงความอร่อยเวลาเคี้ยว โดยมีรสชาติที่หอมมัน  เพราะเป็นข้าว 

ที่ไม่ผ่านการขัดสี ท้ังยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีส่วนช่วยลด 

ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 

สืนิใจผ่ลิตภิัณิฑ์์ข้าวกำาลืมูผ่ัว ติดต่อกลุ่มูวิสืาหกิจชุมูชนิแปิรรูปิ

ผ่ลิตภิัณิฑ์์ ชุมูชนิบ้านินิำาป้ิาก จังหวัดน่ิานิ โทร.08 6195 4369  

หรอื inbox เพจเฟซบุ๊ก น่ิานิ บ้านินิำาป้ิาก หรอืที�รา้นิ OTOP จงัหวัดน่ิานิ 

ทั�ง 2 สืาขา 

ข้าวก่ำาลืมผู้ัว
บ้านน้ำาป้าก 
อร่อย ได้คุณค่า 
ม่ีม่าตรฐาน GAP รับัรอง  
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ต้ำาบัลัยอด อำาเภอสองแควั ค้อ หน่้�งใน้แหลั่งผลัิต้มะแข้่น้ท่�ม่
คุณ์ภาพแห่งหน้่�งข้องปิระเทศ ท่�ยาวัน้าน้มากกวั่า 200 ปิี ด้วัยสภาพ
พ้�น้ท่�แลัะภ่มิอากาศท่�เหมาะสม ทำาให้มะแข้่น้ ต้.ยอด ม่ควัามหอมท่�เปิ็น้
เอกลัักษณ์์เฉพาะถิ�น้ แม้เก็บัไวั้น้าน้น้ับัปิ ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงร่วมต่อยอด “มะแข่น” ของดี ต.ยอด 

สู่ “ซอสรสมะแข่น” บรรจุขวด ที่มีการปรับปรุงรสชาติให้อร่อย ใช้ง่าย สามารถใช้เป็น 

ซอสอเนกประสงค์ท่ีใช้ได้อย่างหลากหลายเมนู  อาทิ หมักเน้ือสัตว์ ปรุงรสอาหารป้ิงย่าง  

หรือใช้เป็นน้ำาจิ้มเสริมรสชาติอาหาร ผลิตโดย “กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านยอด” 

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและมียอดสั่งจองเป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ “ซอสอเนกประสงค์รสมะแข่น” คือ หน่ึงผลิตภัณฑ์ จากความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปิดทองหลังพระฯ และชุมชน ต.ยอด ภายใต้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ (1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย)  

หรือ U2T ต.ยอด ที่ช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าของมะแข่น พืชท้องถิ่นที่ช่วยสร้างรายได้ 

ให้กับชุมชน ต.ยอด อย่างยั่งยืน 

ท่านท่ีสนใจ “ซอสอเนกประสงค์รสมะแข่น”  สามารถติดต่อได้ที่ อ.จารุนันท์  

เมธะพันธุ์ โทร.08 1595 2029 หรือ “กลุ่มแปรรูปผลิคภัณฑ์การเกษตรบ้านยอด”  

โทร.06 2415 1087

สู่...“ซึ่อสอเนกปิระสงค์รสมะแขุ่น” 
ของดี ต.ยอด จาก...“มะแขุน่”
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