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วนัที ่4 – 19 เมษายน 2560 

 

 
แนวหน้าย้อนหลัง 

 
ตวัอย่างของทฤษฎ ี3V’s ตามแบบ Chira Way 

 เม่ือประมาณกว่า 15 ปีแลว้ ผมเคยเสนอโครงการ Phuket Cyber Port คือใหภู้เก็ต นอกจากเก่งเร่ือง
การท่องเท่ียว แลว้ยงัมีธุรกิจอ่ืนๆเสริม โดยเฉพาะธุรกิจไอที เพื่อจะไดส้ร้างให้เกิดเศรษฐกิจหลากหลายข้ึน
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎี Value Diversity ของผมท่ีมองความหลากหลายเป็นพลงั ยิ่งปัจจุบนั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มีวิทยาเขตท่ีภูเก็ต น่าจะเสริมให้ภูเก็ตมีศกัยภาพมากข้ึน เช่น ปัจจุบนั
เนน้ภูเกต็เป็น Smart City นอกจากการท่องเท่ียวแลว้  

ตวัอย่างของ Value Diversity ท่ีน่าจะนาํมาพฒันาในช่วงน้ีคือ ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีเมืองใหญ่ช่ือ    
ชิคาโก ซ่ึงแต่ก่อนคนอเมริกนัส่วนมากก็จะนึกถึง Silicon Valley เป็นแหล่งกาํเนิดของธุรกิจดา้นไอที แต่ท่ี 
Chicago ก็มีธุรกิจไอทีดว้ย ขณะเดียวกนัก็ไม่ไดมี้เฉพาะไอทีอย่างเดียว ยงัมีเร่ืองธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น 
ธุรกิจดา้นการเกษตรและการแพทย ์ทาํให้มีความหลากหลายในหลายๆดา้น ชิคาโกกลายเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นนวตักรรมในอนาคตไดอ้ย่างดี การมีธุรกิจอย่างใดอย่างหน่ึงโดยไม่มีความหลากหลายจะทาํให้มี
ปัญหาในอนาคต 
 เช่น ในประเทศไทยช่วงหน่ึงเราพึ่งพาธุรกิจดา้นรถยนตม์ากเกินไป คาดไวว้่าจะเป็น Detroit of the 
East  ธุรกิจรถยนตข์องไทย ท่ีคาดไวว้า่จะผลิตไดถึ้ง 3 ลา้นคนั แต่ปัจจุบนักผ็ลิตไดไ้ม่ถึง 2 ลา้นคนั 
 แมก้ระทัง่ธุรกิจดา้นช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ต่างๆท่ีในอดีตไทยเราเคยมีสดัส่วนในการผลิตสูง ปัจจุบนั
ลดลงไปมาก เพราะตน้ทุนแรงงานของไทยแพง ดงันั้นการพึ่งพาเศรษฐกิจ หรือดา้นการผลิตบางอย่างมาก
เกินไปกจ็ะเกิดปัญหาในอนาคต 
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 การมีความหลากหลาย Diversity ในสาขาธุรกิจ จึงจาํเป็นมาก เช่น ปัจจุบนั นอกจากด้าน
อุตสาหกรรมแลว้ ไทยยงัมีดา้นการท่องเท่ียว เกษตร อุตสาหกรรมการแพทย ์ทั้งอุตสาหกรรมเร่ือง Wellness 
ดว้ย 
 ไทยพ่ึงพาการท่องเท่ียวมากเกินไปหรือเปล่าและอาจจะพึ่งนกัท่องเท่ียวจีนมากเกินไปหรือเปล่า 
 ถา้ใชแ้นว 3V’s น่าจะเร่ิมหนัมาพฒันานกัท่องเท่ียวจากอินเดียใหม้ากข้ึน และอาจตอ้งวางแผนระยะ
ยาววา่ จะเตรียมตวัอยา่งไรในการรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มจากอินเดีย หรือแทนท่ีจะเนน้การท่องเท่ียวแบบเดิม แต่
ใหเ้ป็นการท่องเท่ียวกบักีฬามากข้ึน เช่น โครงการ Motor GP ท่ีบุรีรัมย ์อยา่ใหเ้ป็นการกีฬาอยา่งเดียว ควรจะ
วางแผนใหเ้ป็น Sport Tourism ดว้ย 

Golf LPGA ซ่ึงจดัทุกปีท่ีพทัยา ควรใหมี้ความหลากหลายโดยวางแผนใหเ้ป็น Sport Tourism ในปี
ต่อๆไปดว้ยให้มีการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงเป็น
ตวัอยา่งของการสร้าง Value Diversity ไดอ้ยา่งดี  

สุดทา้ย ผมขอรายงานวา่ ไดน้าํคณะผูบ้ริหารจากกฟผ.ไปดูงาน Study Tour ท่ีจงัหวดัน่าน ระยะเวลา 
3 วนั 2 คืน ศึกษาชุมชนท่ีไดด้าํเนินตามรอยพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    
อดุลยเดช  เพื่อเป็นแนวทางการพฒันางานของกฟผ. สร้างสรรคง์านท่ีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อชุมชนใน
อนาคต วนัแรกพาคณะฯ ศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. จงัหวดัน่าน เรียนรู้เร่ืองการบริหาร
จดัการท่ีทาํร่วมกบัชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทอ้งถ่ิน และเยี่ยมชม “บา้นดงป่าสัก” พื้นท่ีโครงการ
หมู่บา้น กฟผ. วิถีพอเพียง ไดรั้บเกียรติจากผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์  กล่าวถึงการพฒันา
พื้นท่ีจงัหวดัน่านตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนน้ใหป้ระชาชนมีอาชีพเพื่อไม่ใหบุ้กรุกทาํลายป่า  ปิด
ทา้ยในช่วงรับประทานอาหารคํ่าท่ีน่าสนใจไดรั้บเกียรติ จาก นพ.บุญยงค ์วงศรั์กมิตร เล่าถึงประสบการณ์
การทาํงานกบัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9  วนัท่ีสองพาคณะฯศึกษาดูงาน
เยีย่มชมโครงการพฒันาหว้ยหาด ตามแนวพระราชดาํริของรัชกาลท่ี 9  และการพฒันาชุมชน อาํเภอบ่อเกลือ  
ปิดทา้ยดว้ยงานเล้ียงตอ้นรับ ไหวพ้ระ ผูกขอ้มือเพื่อความเป็นศิริมงคลตามประเพณีเมืองปัว ณ วดัป่าหัด     
วนัสุดทา้ยพาคณะฯ ศึกษาดูงานเยีย่มชมโรงสีพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการและการสร้างรายไดโ้ดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตั้งแต่ตน้
นํ้ า กลางนํ้ า ปลายนํ้ า และเยี่ยมชมโครงการการพฒันาพื้นท่ีบา้นนํ้ าป้าก ส่วนหน่ึงของโครงการปิดทองหลงั
พระสืบสานตามแนวพระราชดาํริ ซ่ึงผูน้าํของ กฟผ. จะมีบทบาทสาํคญัในการนาํไปเช่ือมโยงงานของ กฟผ.
สู่การพฒันาโครงการฯ ท่ีเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 ตวัอยา่งงานของผมท่ีกฟผ. ก็เป็นแนวคิด Chira Way ท่ีนาํมาปฏิบติัคือทาํต่อเน่ืองแบบ 3ต. ต่อเน่ือง 
ต่อเน่ือง และต่อเน่ือง หาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงการทาํงานต่อเน่ืองจะตอ้งพฒันาให้ดีข้ึนเร่ือยๆ เพราะมี
แรงกดดนั ตอ้งทาํให้ดีกว่าเดิม คลา้ยแนวคิดการพฒันาของญ่ีปุ่นท่ีเรียกว่า Kaizen คือ พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
เพียงแต่ของผม พอไปถึงจุดหน่ึง จะเรียกวา่ 3ต.ใหม่ คือ แตกต่าง ติดตาม ต่อเน่ือง 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์นาํคณะผูบ้ริหารจากกฟผ. โครงการพฒันาสมรรถนะผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EADP รุ่นท่ี 13)ไปศึกษาดูงานและทาํกิจกรรม CSR เยีย่มชมสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงน่าน กฟผ.จงัหวดัน่านเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 

 

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์นาํคณะผูบ้ริหารจากกฟผ. EADP รุ่นท่ี 13 เยีย่มชม “บา้นดงป่าสกั” พื้นท่ีโครงการ
หมู่บา้น กฟผ. วิถีพอเพียงไดรั้บเกียรติจาก ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์  มาบรรยายเร่ือง
สถานการณ์ปัจจุบนัของจงัหวดัน่าน เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์นาํคณะผูบ้ริหารจากกฟผ. EADP รุ่นท่ี 13 เยีย่มชมโรงสีพระราชทาน 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 
 

 
 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
ท่ีมา: คอลมัน์บทเรียนจากความจริงกบัดร.จีระ แนวหน้า. วนัเสาร์ท่ี 1 เมษายน 2560 หนา้ 5 
 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์นาํคณะผูบ้ริหารจากกฟผ. EADP รุ่นท่ี 13 เยีย่มชมโครงการการพฒันา
โครงการพื้นท่ีบา้นนํ้าป้าก ตาํบลตาลชุม อาํเภอท่าวงัผา เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 
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รายการวทิยุ Human Talk  
 

 
รายการวทิยุ Human Talk ออกอากาศวนัอาทติย์ที ่2 เมษายน 2560 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดก้ล่าวว่า คืนก่อนการออกอากาศรายการวิทยคุร้ังน้ี มีการแข่งขนัฟุตบอล
พรีเมียร์ลีก ผลการแข่งขนัคือ ทีมเชลซีแพที้มคริสตลั พาเลซ ตามปกติทีมเชลซีมกัจะนาํห่างทีมอยูแ่ลว้ ส่วน
ทีมสเปอร์สชนะจึงไดค้ะแนนเพ่ิมข้ึนมา ช่องวา่งระหวา่งทีมท่ีไดท่ี้ 1 และท่ี 2 ลดลง ปีอ่ืน ทีมเชลซีมีคะแนน
นาํห่างมาก แต่ปีน้ีมีคะแนนนาํแค่ 7 คะแนน ทีมลิเวอร์พลูชนะ 3-1 ส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ก็เสมอ 
กีฬาเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย ์ทาํให้มีความคาดหวงั ในช่วงเชา้ของวนัท่ี 2 เมษายน 2560 มีการ
แข่งขนัแกรนดส์แลมคร้ังท่ี 1 ของกอลฟ์หญิง นกักอลฟ์ไทย 3 คนแพ ้ตามผูน้าํอยูแ่ค่ 2 สโตรค คราวน้ีก็เป็น
โมรียา จุฑานุกาลซ่ึงเป็นพี่สาวของเอรียา จุฑานุกาลตามปกติ เล่นดี แต่ยงัไม่เคยชนะเลย และมีพรอนงค ์
เพชรลํ้าเป็นนกักอลฟ์ระดบัโลกท่ีมีคนไทยมีช่ือเสียงอยูห่ลายคน  

  
 

โมรียา จุฑานุกาล 
http://www.komchadluek.net/ 

news/sport/232905 

เอรียา จุฑานุกาล
http://img.smmonline.net/uploads/
news/20160509/big/f715585cc076
b8bf1be68fd8cc481b97.jpg?width

=1280&height=853 

พรอนงค ์เพชรลํ้า 
http://www.siamsport.co.th/ 
history_human.asp?idh=701 

รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัใหบุ้รีรัมยจ์ดั MotoGP ก็เหมือน F1 ตามปกติ บุรีรัมยก์็จดั Super Bike World 
อยูแ่ลว้ เป็นระดบัท่ี 2 ท่ีนายเนวิน ชิดชอบจดัอยูแ่ลว้ รัฐบาลควรเนน้การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 
ไม่ควรจดัเป็น Event อยา่งเดียว อาจจะมีพาไปทวัร์ มีคอนเสิร์ต พาไปลาว ควรมีการเตรียมตวัเร่ืองน้ี การ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ของไทย ก็เหมือนแนวคิดหน่ึงของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คือ Value 
Diversity ในชีวิตคนตอ้งมีความหลากหลาย ถา้ทาํอะไรอยา่งเดียวกจ็ะไม่เกิดมูลค่าเพิม่จากความหลากหลาย  
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภมี์ทฤษฎี 3V’s คือ 
1. Value Added 
2. Value Creation มาจากความคิดสร้างสรรค ์
3. Value Diversity มาจากความหลากหลาย ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีคนไทยยงัไม่เขา้ใจ เพราะคนไทยชอบ

ทาํอะไรเหมือนกนั 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดอ่้านบทความพบว่า Silicon Valley ตรงแคลิฟอร์เนียเก่งเร่ือง .com มี 

Google ไปอยูท่ี่นัน่ วนัหน่ึง ไทยก็ตอ้งให ้.com ขยายไปสู่เทคโนโลยชีีวภาพ การแพทย ์ดงันั้น เมืองท่ีน่าจะ
สร้างนวตักรรมเนน้ Diversity ไดดี้ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกากลายเป็นชิคาโก เพราะมีทั้งไอที มหาวิทยาลยัชั้น
นาํ การแพทย ์การท่องเท่ียว การเกษตร Dynamism ของประเทศท่ีมีความหลากหลายก็มาถึงภูเก็ต ควรทาํให้
ภูเก็ตมีความหลากหลายทางดา้นอ่ืนดว้ย แทนท่ีจะพึ่งพาเฉพาะการท่องเท่ียวอย่างเดียวเพราะตอนน้ี ก็มี
มหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ท่ีภูเก็ต รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา
ตอ้งการใหภู้เกต็เป็น Smart City  

นายวิชยั วรธานีวงศไ์ดมี้โอกาสหารือกบับริษทัภูเก็ตพฒันาเมืองของสวทช. ซ่ึงเสนอแนวคิดการ
พฒันาเมืองไดดี้มาก 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์ล่าววา่ แนวคิดของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ท่ีเป็นเศรษฐกิจ 4.0 
ใหป้ระเทศหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลางเป็นความคิดท่ีดี แต่ตอ้งทาํต่อเน่ืองและทาํจริง ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภไ์ดน้าํคณะผูน้าํกฟผ.ไปท่ีจงัหวดัน่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดรั้บเกียรติในการพฒันาผูน้าํกฟผ.
ทุกปีเป็นเวลารุ่นละ 3-4 เดือน แลว้มีการเลือกสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีนาํทุกคนไปอยูด่ว้ยกนัและทาํกิจกรรม CSR 
ให้แก่ชาวบา้น คร้ังน้ีเลือกไปจงัหวดัน่านเพราะกฟผ.มีโครงการปลูกป่าท่ีน่านนานแลว้ และหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ CSR ของกฟผ.ไดแ้นะนาํใหไ้ปท่ีน่าน  

ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ คืนวนัหน่ึงมีการจดั 
Dinner Talk มีนพ. บุญยงค ์วงศรั์กมิตรซ่ึงเป็น
อดีตผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลน่านเม่ือสมยัยงั
หนุ่ม อายปัุจจุบนัน่าจะประมาณ 83-84 ปีแลว้ 
ท่านกล่าวว่า ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จจงัหวดั
น่านสมัยท่ีประเทศไทยยงัมีคอมมิวนิสต์อยู ่
สมยัก่อนน่านเป็นพื้นท่ีสีแดง มีการรบกนัมาก 
และได้อธิบายให้เป็นว่า ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
สมยัท่ีประเทศไทยกาํลงัต่อสู้กบัคอมมิวนิสต ์

ท่านทรงเป็นห่วงอย่างมาก จึงเสด็จพร้อมกบัสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไปยงัจงัหวดัน่าน
ทั้งหมด 23 คร้ัง แต่ช่วงการสู้รบกนั เสด็จไปบ่อยมาก แลว้ทรงเยี่ยมราษฎรท่ีไดรั้บบาดเจ็บ ส่วนมากเสด็จ
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โดยเฮลิคอปเตอร์ นพ. บุญยงค ์วงศรั์กมิตรเป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลน่านสมยันั้นก็เลยเล่าให้ฟังโดยมี
ภาพประกอบ เป็นท่ีรู้กนัว่า วนัหน่ึงท่านเสด็จท่ีน่านแลว้ก็มีทหารระดบันายพนัเขา้เฝ้าฯเพ่ือทูลขอพระบรม
ราชานุญาตนาํเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งไปรับผูบ้าดเจ็บจากการถูกยิงมา พระองคท่์านจึงทรงอนุญาตให้นาํ
เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่ไปรับมา ในท่ีสุด ทหารนายน้ีกร็อด 

ท่ีมา: https://youtu.be/DeA-
DYAu8Z4?t=51 
 
 
 
 
 
 
 
   

แล้วพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนพ. บุญยงค์ วงศ์รักมิตรตลอดเวลา ด้วยทรงทราบว่า 
โรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลเล็กแต่ตอ้งผ่าตดั นพ. บุญยงค ์วงศ์รักมิตรไดย้กตวัอย่างว่า มีกบัระเบิด
ตลอดเวลา เวลาท่ีคนไทยนึกถึงประเทศไทยสมยัท่ีต่อสู้กบัพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นช่วงท่ีอนัตรายต่อความ
มัน่คงมาก ส่ิงหน่ึงท่ีคณะผูน้ํากฟผ.ได้เรียนรู้คือ พระองค์ท่านทรงมีความกลา้หาญและมีความห่วงใย 
บางคร้ังงบประมาณของโรงพยาบาลน่านมีจาํกดั พระองคท่์านไดท้รงมีพระราชปฏิสันถารถามนพ. บุญยงค ์
วงศ์รักมิตรว่า ตอ้งการอะไร นพ. บุญยงค์ วงศ์รักมิตรกราบบงัคมทูลว่า ทางโรงพยาบาลน่านตอ้งการ
ทรัพยากรท่ีมาสร้างโรงผา่ตดั เพราะตอ้งผา่ตดัมาก 

นายวิชยั วรธานีวงศก์ล่าวว่า ทั้งชาวจงัหวดัน่านและคนไทยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณอยา่งหาท่ีสุด
ไม่ไดเ้พราะวา่ อยา่งท่ีพระองคพ์ระราชทานราชานุญาตใหน้าํเฮลิคอปเตอร์ไปรับผูบ้าดเจบ็แลว้ก็สามารถเขา้
รับการรักษาไดท้นัท่วงที นัน่คือนาทีชีวิต ทาํให้ประชาชนทราบถึงความห่วงใยของพระองคท่์าน พระองค์
ท่านเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์เขา้ไปในพื้นท่ีท่ีมีการต่อสู้กบัคอมมิวนิสตต์ลอด ทาํให้ทหารมีขวญักาํลงัใจข้ึน
มากแลว้กท็าํใหส้ถานการณ์ดีข้ึนมาได ้จนในท่ีสุดกไ็ม่ไดมี้การรบกนั 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า นพ. บุญยงค ์วงศ์รักมิตรเป็นท่ียอมรับของสังคมดว้ยเพราะเป็น
แพทยท่ี์ทุ่มเทให้แก่ประเทศ ในอดีต โรงพยาบาลน่านมีแค่ 40 เตียง แต่มีการสู้รบมาก จากท่ีได้ฟัง            
นพ. บุญยงค ์วงศรั์กมิตร กรู้็สึกวา่ ในอดีต ประเทศไทยกผ็า่นเหตุการณ์ต่างๆมามากมายซ่ึงก็ตอ้งรําลึกถึง ใน
ปัจจุบนัน้ี คนไทยไปท่ีน่านกนัมาก นอกจากไปศึกษาดูงานแลว้ ยงัไปท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ เช่น บ่อเกลือ 
เป็นตน้ 
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บ่อเกลอื จังหวดัน่าน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/krunoppol/2016/03/11/entry-1 
 และมีโอกาสไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ สมยัก่อนท่ีน่านมีผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตจ์าํนวน

มาก และมีพื้นท่ีเป็นป่า จงัหวดัน่านยงัมีอีกเหตุการณ์หน่ึงคือ เร่ืองโครงการพระราชดาํริชัง่หัวมนั ซ่ึงทา
งกฟผ.กบัทางเข่ือนกไ็ดช่้วยทาํใหช้าวบา้นกลุ่มหน่ึงไม่ปลูกขา้วโพดแบบการทาํไร่เล่ือนลอย มีท่ีดินบนเขาก็
ปลูก ปลูกเสร็จกเ็ผา เม่ือผาแลว้ ควนักเ็ขา้ไปท่ีเชียงใหม่และเชียงราย คณะผูน้าํกฟผ.จึงไดไ้ปศึกษาดูงานของ
ชาวบา้นบางกลุ่ม ซ่ึงทางกฟผ.กบัทางชาวบา้นกท็าํงานร่วมกนัช่ือวา่ ชีววิถี คือไม่ไดใ้หเ้งินแก่ชาวบา้น แต่นาํ
สินคา้มาขาย แนะนาํให้นาํกบและปลามาเล้ียง ใช้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใชส้ารเคมี เป็นการไม่
ทาํลายป่า ทาํให้ชาวบา้นมีสุขภาพท่ีดี ในอนาคต การทาํไร่เล่ือนลอยจะอยู่ไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งทาํให้การพฒันา
ประเทศไทยมีความสมดุล ในหมู่บา้นท่ีคณะผูน้าํกฟผ.ไปเยี่ยมสร้างผูน้าํหมู่บา้นไดเ้ก่งมาก ผูใ้หญ่บา้นเอง
สามารถอธิบายส่ิงท่ีทาํอยู ่และคณะผูน้าํกฟผ.กไ็ดไ้ปศึกษาดูงานท่ีนัน่มีฝายของในหลวงรัชกาลท่ี 9 อยูห่ลาย
แห่งเพราะจงัหวดัน่านเป็นตน้นํ้าของแม่นํ้าเจา้พระยา  

 
ผญบ. นัยนา ฑีฆาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด 
บรรยายหัวข้อโครงการพฒันาห้วยหาด ตาม
แนวทางพระราชดาํริของรัชกาลที9่ ด้านการ
พฒันาแหล่งนํา้ การพฒันาป่าไม้ การพฒันา
อาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวติ 
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ในวนันั้น ผูว้่าราชการจงัหวดัน่านแวะมาเป็นองคป์าฐกให้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไดเ้ล่าให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัน่านฟังว่า ตอนน้ีกฟผ.ไปทาํโรงไฟฟ้าท่ีหงสา ท่ีประเทศลาวเป็นเจา้ของ โดยมีกฟผ.เป็น
ผูด้าํเนินการพาดสายส่งไปท่ีแม่เมาะ ระหว่างท่ีพาดสายส่งไปท่ีแม่เมาะก็ตอ้งผ่านชาวบา้น ผูว้่าราชการ
จงัหวดัน่านกล่าวว่า ประหลาดใจท่ีจงัหวดัน่าน บางบา้นยงัไม่มีไฟฟ้าใชท้ั้งท่ีเห็นสายส่งพาดอยู ่ปรากฏว่า 
คณะผูน้าํกฟผ.ทั้ง 54 คนท่ีไปท่ีน่านก็เร่ิมคิดแลว้ว่า ต่อไปน้ี ถา้มีไฟฟ้าแรงสูง ก็น่าจะคิดถึงชาวบา้นบา้ง แต่
หนา้ท่ีน้ีเป็นของกฟภ. ส่งสายส่งเลก็ๆไปตามหมู่บา้น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดเ้สนอแนะว่า แทนท่ีกฟผ.
จะแบ่งงานให้กฟภ.ทาํเพราะกฟภ.ยงัทาํไม่สาํเร็จ แต่ก็เห็นสายไฟฟ้าแรงสูงส่งผา่นมาจากลาวไปยงัแม่เมาะ 
แลว้ดึงกลบัมาท่ีน่านทีหลงั ประชาชนท่ีอยู่ใตส้ายไฟฟ้าแรงสูงก็น่าจะไดป้ระโยชน์ดว้ย คณะผูน้าํกฟผ.ท่ี
กาํลงัจะเป็นผูว้่าการกฟผ.ในอนาคตก็รวมหัวกนักลบัไปคิดหาวิธีทาํให้ไฟฟ้าท่ีมีอยู่ท่ีประเทศลาวมาเป็น
ประโยชน์ต่อคนท่ีอยู่ใตส้ายไฟฟ้าแรงสูง ผูว้่าราชการจงัหวดัน่านเป็นคนน่ารัก ท่านไดเ้สนอแนะว่า กฟผ.
และกฟภ.ควรจะร่วมมือกนัได ้จึงมีการตกลงกนัว่า อาจจะไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าแรงสูงก็ได ้อาจจะเป็นไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ก๊าซชีวภาพ และพลงังานชีวมวลมาช่วยเหลือกนัได ้เพราะมี
วิธีการหลายอยา่ง ถา้มีการดึงไฟฟ้ามาจากสายไฟฟ้าแรงสูง บางทีตอ้งใชส้ายเป็นจาํนวนมาก 

นายวิชยั วรธานีวงศ ์กล่าวว่า ปัจจุบนัน้ีมีทางเลือกมากมาย  ก็มีวิวฒันาการทางดา้นเทคโนโลยีใน
ดา้นพลงังานมากมาย ดงันั้นคณะผูน้าํกฟผ.ท่ีไดไ้ปศึกษาดูงานก็ไดรั้บการพฒันาดา้นความคิดสร้างสรรค์
และการเปิดโอกาสใหค้นในทอ้งท่ีมีส่วนร่วม และเร่ืองน้ีกจ็ะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า จากประสบการณ์การทาํงาน กฟผ.มีความสามารถแล้ว แต่
ความสามารถท่ีจะไปส่ือสารกบัชาวบา้น เปิดโอกาสใหช้าวบา้นมีส่วนร่วม ก็ตอ้งพฒันาชาวบา้นอยา่งจริงจงั
ให้ชาวบา้นเขา้ใจว่า กฟผ.เป็นสมบติัของชุมชนดว้ย ไม่ใช่เป็นสมบติัของประเทศอย่างเดียว กรณีท่ีกฟผ.     
มีปัญหาโรงไฟฟ้ากระบ่ีและโรงไฟฟ้าเทพา ก็เกิดจากการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ เวลาไปสร้างโรงไฟฟ้า ก็ไป
ทาํ CSR ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดเ้ล่าใหช้าวบา้นฟังวา่ ปัญหากฟผ.เกิดจากการแบ่งงานเป็นไซโล แต่ไซโล
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนัน้ีคือ ไซโลท่ีเก่ียวกบั CSR การทาํความเขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่ในความเป็นจริง 
ไซโลท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ ไซโลดา้นการผลิตไฟฟ้า ดูแลเร่ืองกระแสไฟฟ้า สายส่ง ซ่ึงก็เป็นเร่ืองจาํเป็น เม่ือไฟฟ้า
ดบั ประชาชนก็ร้องเรียน ในอนาคต กฟผ.ควรมีบทบาทท่ีดีก็ควรจะไปดว้ยกนักบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มแลว้
พยายามสร้างความเขา้ใจให้กบัชาวบา้น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไดเ้สนอแนะว่า ท่ีทาํอยู่ในจงัหวดัน่าน 
กฟผ.ไม่มีผลประโยชน์เพราะไม่มีโรงไฟฟ้า มีแต่สายส่งขา้มาจากลาว ในขณะเดียวกนั ชาวบา้นไม่เขา้ใจ 
เพราะเห็นสายส่งก็คิดว่า ตนควรจะมีไฟฟ้าใชด้ว้ย คณะผูน้าํกฟผ.จึงนาํประเด็นน้ีไปคิดต่อ ท่ีจงัหวดัน่าน    
มีครัวเรือนจาํนวน 5-10% ท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้เพราะพ้ืนท่ีเป็นป่าเขา เม่ือชาวบา้นเห็นสายไฟฟ้าแรงสูง จึงทาํ
ให้ตอ้งการมีไฟฟ้าใช ้โดยสรุปแลว้ การเดินทางคร้ังน้ีก็ไปในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีโรงไฟฟ้า มีแต่โรงไฟฟ้าท่ีเป็นตวั
ประสานจ่ายไฟเท่านั้น ก็ตอ้งติดตามกนัต่อไป อาจจะเป็นไฟฟ้าสําหรับกลุ่มเล็กๆ จากก๊าซชีวภาพ และ
พลงังานชีวมวล 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์ล่าวถึงเร่ือง BREXIT คือ นางเทเรซา เมย ์ไดส่้งจดหมายไปถึงรัฐบาลอีย ู
แลว้รัฐบาลอียตูอ้งเจรจากบัรัฐบาลองักฤษเก่ียวกบัเง่ือนไขในการเลิกเป็นสมาชิกอีย ู

นายวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวช่ืนชมประเทศอังกฤษท่ีทาํอะไรอย่างจริงจัง จนถึงขั้นมีกระทรวง 
BREXIT 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์ล่าวว่า เง่ือนไขเจรจา BREXIT คือ เวลาเจรจามี 2 ปี ตอนน้ียงัเหมือนเดิม
อยู ่แต่เม่ือ 2 ปีมาแลว้ นายโทน่ี แบลร์ก็ไดใ้หส้ัมภาษณ์ว่า ถา้เง่ือนไขต่างๆในการตกลงกนัทาํใหอ้งักฤษแย่
กว่าเดิม ก็อาจจะมีการลงประชามติอีกคร้ังก็ได ้กลบัมาเหมือนเดิม แต่นางเทเรซา เมย ์บอกว่า เป็นไปไม่ได้
เพราะลงประชามติไปแลว้ กต็อ้งติดตามกนัต่อไป  

ในความเป็นจริงมีกฎระเบียบกาํกบัดูแลอียอูยูป่ระมาณ 20,000 กวา่ฉบบั เพราะมีรัฐสภาอียดูว้ย ถา้มี
การเจรจาออกมา กต็อ้งเจรจาแต่ละเร่ืองไป แลว้กต็อ้งใชเ้วลานานในการเจรจา หลายคนบอกวา่ เม่ือออกแลว้
กท็าํใหก้ารเจรจาไม่ราบร่ืน 

ปัจจุบนัน้ี อียูเปิดเสรีดา้นการทาํงานขา้มประเทศ ชาวยุโรปท่ีมีความรู้ความสามารถจากประเทศ
อ่ืนๆ เช่น สเปน อิตาลี ก็เขา้ไปทาํงานในองักฤษ มีนกัฟุตบอลจากกลุ่มประเทศอียมูาเล่นในองักฤษมากมาย 
สมยัก่อน มีการเปิดเสรี จึงมีการผอ่นปรนให ้มีคนจากกลุ่มประเทศอียมูาอยูใ่นองักฤษ 450,000 คน คนกลุ่ม
น้ีจะอยูอ่ยา่งไรเม่ือองักฤษเลิกเป็นสมาชิกอียแูลว้ จะมีสิทธิเสรีภาพเหมือนเดิมหรือไม่ ในขณะเดียวกนั คน
องักฤษไปอยูใ่นประเทศต่างๆมากมาย ประโยชน์อนัน้ีกลบัมาท่ี Value Diversity คือประเทศใดก็ตามท่ีมี 
Brain ท่ีมีความหลากหลายแลว้นาํมาทาํธุรกิจท่ีดี ก็จะเป็นประโยชน์ ก็เหมือนประเทศไทย ถา้ขาดวิศวกร    
ก็ตอ้งนาํเขา้วิศวกรจากต่างประเทศ ถา้ขาดพยาบาล ก็นาํเขา้พยาบาลจากฟิลิปปินส์ ในอนาคต  ประเทศไทย
ก็ตอ้งจา้งงานแบบ Diversity เหมือนกนั ขอให้คนไทยคิดถึงความหลากหลายในดา้นอายุ วฒันธรรม 
ความคิด แต่ไม่ควรปล่อยให้กลายเป็นความขดัแยง้ ถา้สามารถใช ้Value Diversity ได ้ก็เป็นประโยชน์      
ไม่มากกน็อ้ย 
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ท่องเทีย่วตามรอยพระราชดาํริกบักฟผ. 
เม่ือวนัท่ี 28-30 มีนาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกบัมูลนิธิพฒันา

ทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศจดักิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ จงัหวดัน่าน สาํหรับคณะผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตร 
พฒันาสมรรถนะผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Assistant Director 
Development Program: EADP 2017) - EADP 13  
 กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ จงัหวดัน่านคร้ังน้ีเป็นโอกาสการเรียนรู้กรณีศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมในการ
ดาํเนินตามรอยพระราชดาํริของในหลวงรัชกาลท่ี 9  

เร่ิมตน้ดว้ย การเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน กฟผ. จงัหวดัน่าน ทาํให้ไดเ้รียนรู้แนวคิด “กฟผ. 
สืบสานปณธิานของพ่อ สู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” ประกอบดว้ย  

1. การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม 
2. การผลิตนวตักรรม กลา้คิด กลา้ทาํ ตามรอยพอ่ 
3. การดูแลป่าและนํ้า  

  - ใหช่้วยรักษาป่าท่ีปลูกไว ้
  - โครงการ“ปลูกท่ีทอ้ง ปลูกท่ีใจ และปลูกในป่า” 

4. รักพอ่ใหพ้อเพียง 
5. การดูแลชุมชน อาทิ 

  - การจดัการเรียนรู้ มีศูนยก์ารเรียนรู้ของกฟผ. 7- 8 แห่ง และคาดวา่จะมีทัว่ประเทศ 
  - เร่ืองความพอเพียง และการปลูกป่า อาทิ โครงการ “ปลูกวนัแม่เก่ียววนัพอ่”  
  - ปณิธานความประหยดั (เป็นเสือเบอร์ 5) 

- พระราชปณิธานส่งเสริมคนดี 
กฟผ. จงัหวดัน่านไดน้าํแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้มาประยุกตใ์นการดาํเนินโครงการต่างๆ ท่ีจงัหวดั

น่าน ไดแ้ก่ 
 

 

 

บทความพิเศษ 
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1. โครงการปลูกป่า กฟผ. พลิกฟ้ืนคืนพื้นท่ีสีเขียวใหจ้งัหวดัน่านกว่า 82,800 ไร่ ลุยเดินหนา้ปลูกป่า
น่านต่อเน่ือง 17,000 ไร่ ควบคู่กับการปลุกจิตสํานึกชาวน่านให้เห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ป่าไม  ้ตาม
แนวทาง “ปลูกท่ีทอ้ง ปลูกท่ีใจ และปลูกในป่า” สู่ผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืน โดยมี คุณโจอ้ี บอย แกนนาํหลกักลุ่ม 
“ปลูกเลย” ปลุกกระแสคนไทยต่ืนตวัร่วมพลิกฟ้ืนคืนความสมบูรณ์ใหป่้าจงัหวดัน่าน  

“ปลูกท่ีทอ้ง” กฟผ. เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน ดว้ยการจา้งงานชุมชนในพื้นท่ีใหป้ลูกป่า และ
บาํรุงรักษาป่าให้ โดยใชง้บประมาณการจา้งไม่ตํ่ากว่าปีละ 80 ลา้นบาท ทาํให้ชุมชนในทอ้งถ่ินมีรายได ้
ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จากนั้น ไดน้าํโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ผสมผสานกบั
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญาชาวบา้น ใหช้าวบา้นไดป้ฏิบติัเป็นตน้แบบ เพื่อใหชุ้มชนท่ีดูแล
ป่ามีกินมีใช ้พึ่งพาตวัเองได ้ 

“ปลูกท่ีใจ” กฟผ. ไดร้ณรงคป์ลุกจิตสาํนึกชาวน่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดว้ยการจดัทาํ
โครงการกลา้ดี ซ่ึงเป็นโครงการเดก็คิด เดก็ทาํ เดก็พดู เพื่อรักษาป่าไมข้อง จ.น่าน เพื่อใหเ้ด็กเห็นคุณค่า และ
พร้อมดูแล ปกป้องผนืป่าใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์  

“ปลูกในป่า” นอกจาก กฟผ.จะปลูกป่าตามเป้าหมายร่วมกบัชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง      
โดยไดป้ระสานการขอพื้นท่ีอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแลว้ 
ยงัมุ่งเนน้แนวทางของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลปกป้องผนืป่า ซ่ึงหากมีการดูแลรักษาท่ีดี ป่าจะยงัคงอยู ่โดยไม่ตอ้งปลูกป่าซํ้าไปมาทุกปี 
 2. โครงการ“กลา้ดี” ในงานวนัเยาวชนแห่งชาติประจาํปี 2559 ของจงัหวดัน่าน เพื่อใหเ้ยาวชนใน
จงัหวดัน่านไดมี้ส่วนร่วม ในการช่วยอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ า โดยการคิดและนาํเสนอโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน โดยมีสถาบนัการศึกษาไดรั้บการคดัเลือกรอบแรก 20 โครงการ 
เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ โดยจะคดัเลือก จากเกณฑท่ี์กาํหนดคือ มีคุณประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะ
ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว การอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าไม ้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และในชุมชน 
เป็นโครงการท่ีย ัง่ยืน มีความคิดสร้างสรรค ์ และเป็นโครงการท่ีมีการส่ือสาร สร้างการรับรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตอ้งมีศกัยภาพสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้อง
จงัหวดัน่าน จาํนวน 5 โครงการ ซ่ึง กฟผ. จะสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการโครงการละ 20,000 
บาท ส่วนโครงการท่ีเหลือ กฟผ. ไดเ้ชิญ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง โรงไฟฟ้าหงสา กลุ่มปิดทองหลงั
พระ และหอการคา้จงัหวดัน่าน มาร่วมสนบัสนุน 
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 ต่อมา  ทางคณะได้ไปศึกษา ดูงาน
โครงก ารพัฒนา ห้วยหาด  ตามแนวทาง
พระราชดําริของรัชกาลที่ 9 โดยมีผูใ้หญ่บา้น
นัยนา ฑีฆาวงศ์   และ  ส.อบต. 2 ท่าน นาย
ประชุม ลว้นปวน และนายตน้ ตาลตา บรรยาย
สรุปเก่ียวกับโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน ท่ีบา้นห้วยหาดมีส่วนร่วม ให้ประชาชน 
พอมี พอกิน พอใช ้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ เดินทางสายกลาง พอประมาณมี

เหตุผล และมีภูมิคุม้กนั มีความรู้  และคุณธรรม  โดยส่ิงท่ีทาํคือเนน้การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การ
พฒันาจิตใจให้มีคุณธรรม การให้การศึกษา การสร้างความมัน่คง เพื่อการต่อยอด และกระจายพฒันาสู่
ชนบท  กล่าวถึงการพฒันาแหล่งนํ้ า  พฒันาป่าไม ้ พฒันาอาชีพ  คุณภาพชีวิต และมีหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

 
 
 



Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปักษ์              14 

http://www.chiraacademy.com 
http://www.gotoknow.org/posts/422648 

 กิจกรรมสาํคญัของทางโครงการคือ 
 1. พฒันาแหล่งนํ้า 2,500 ไร่ สร้าง 4 ฝายเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้า 
 2. การช่วยดูแลรักษาป่า ใชแ้รงงานของชุมชนเป็นหลกัช่วยดูแลป่าอุดมสมบูรณ์ มีเขตอนุรักษพ์นัธ์ุ
ป่าไม ้
 3. มีสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีข้ึนช่ือ เช่น ปลาแกม้ชํ้า (ปลาพ้ืนบา้นอร่อย) การทอผา้ ถัว่ดาวอิน
คา มีประโยชน์ในการลดนํ้าตาลในเลือด 
 4. การทาํแนวป้องกนัไฟป่า ระหว่างเดือน ธนัวาคม – เมษายน มีบุคลากรลาดตระเวน โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวนัคนละ 200 บาท เพื่อช่วยจดัการดูแลตน้นํ้า และดูแลป่า 
 5. การทาํการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การใชว้สัดุธรรมชาติการห่ออาหาร ใชใ้บตอง ไมไ้ผ ่
 6. การใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาชุมชนดา้นการเกษตรเนน้ความยัง่ยนื เนน้การพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จากการช่วยกนัรักษป่์า การอยูอ่ยา่งพอเพียงตามรอยพอ่  
 และในอนาคตจะมีโครงการคือ 
 1. ส่งเสริมอาชีพ 
 2. การพฒันาผลิตภณัฑใ์นชุมชน 
 3. การสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ 
 4. การพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มรายได ้ 
 5. การสร้างป่า สร้างคน  
 6. การสร้างฝาย ในวนัท่ี 4-6 พฤษภาคม 2560 
 7. การปลูกป่า ทดแทนป่าเส่ือมโทรม 
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 และสุดทา้ย ทางคณะไดไ้ปศึกษาการพฒันาโครงการพืน้ที่บ้านนํ้าป้าก ตําบลตาลชุม อาํเภอท่าวังผา 
โดยมีคุณวรพล ไชยสลี หวัหนา้หน่วยโครงการปิดทองหลงัพระ  และตวัแทนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงบรรยาย
สรุปเก่ียวกบัโครงการพื้นท่ีบา้นนํ้ าป้าก ซ่ึงอยู่ในตาํบลตาลชุม อาํเภอท่าวงัผาเป็นหมู่บา้นนาํร่องโครงการ
หน่ึงของโครงการปิดทองหลงัพระ สืบสานตามแนวพระราชดาํริ จงัหวดัน่าน ใชด้อยตุงโมเดล ท่ีเป็นการ
บริหารจดัการการใชป้ระโยชน์จากลุ่มนํ้ าอยา่งสมดุล ให้คนและป่าอยูร่่วมกนัและพึ่งพากนัอยา่งย ัง่ยืน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไปพร้อมกัน ตามแนวพระราชดําริ ปลูกป่า ปลูกคน และได้ไปเยี่ยมชม 
เกษตรกรในพ้ืนท่ี นายหม่ืน อนนัต ์ท่ีเป็นตวัอยา่งของการทาํเศรษฐกิจพอเพียง  ทาํบญัชีครัวเรือน สามารถ
สร้างรายได ้และลดรายจ่าย เป็นตวัอยา่งของการลงมือปฏิบติัจริงอีกท่านหน่ึง 

โครงการพื้นท่ีบา้นนํ้ าป้าก สืบสานแนวพระราชดาํริโดยการดาํเนินงานส่งเสริมให้ชุมชนท่ียากจน
สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดจ้ากการปลูกพืช อาหาร ทาํปศุสัตว ์และการประมงให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการทั้งของตนเองและทั้งจงัหวดัน่านไดต้ลอดปี 
         โดยเฉพาะการนาํองคค์วามรู้จากโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ “ลดการใชพ้ื้นท่ีป่า ปลูกนา
ขั้นบนัได” ในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ มาขยายผล รวมทั้งยดึมัน่ 3 หลกัการปฏิบติั 
         ไดแ้ก่ “หลกัการองคค์วามรู้ 6 มิติ” คือ นํ้า ดิน เกษตร พลงังานทดแทน ป่า และส่ิงแวดลอ้ม 
          “หลกัการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ” คือเขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา 
          และ “หลกัการทรงงานและหลกัการโครงการ” เช่น การศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ มององคร์วม 
ไม่ยดึติดตาํรา เนน้การมีส่วนร่วม ขาดทุนคือกาํไร ใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ ปลูกป่าในใจคน ทาํงานอยา่ง
มีความสุข ประหยดั เรียบง่าย ไดป้ระโยชน์สูงสุด พออยูพ่อกิน พึ่งตนเอง ความซ่ือสัตย ์สุจริต จริงใจต่อกนั 
ฯลฯ 

โครงการปิดทองหลงัพระไดเ้ขา้มาดาํเนินการในการปลูกคนให้กบัชาวบา้นในพื้นท่ีแลว้ ตอนน้ี
ชาวบา้นมีขา้วกิน มีพื้นท่ีในการเกษตรแต่การท่ีจะนาํชาวบา้นเขา้สู่ความพอเพียงตามแนวพระราชดาํริไดน้ั้น
เราจะต้องปลูกป่า ทาํการปลูกป่าในโครงการ “ปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาตน้นํ้ า บรรเทา
อุทกภยั” ปลูกใน 3 พื้นท่ี คือ อาํเภอท่าวงัผา อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และอาํเภอสองแคว พื้นท่ีทั้งหมด สอง
แสนหา้หม่ืนไร่ เพื่อแกปั้ญหาภูเขาหวัโลน้ แกปั้ญหาพืชเชิงเด่ียว เช่น ขา้วโพด 
        พื้นท่ีดาํเนินการโครงการปิดทองหลงัพระฯ ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มี
ในพื้นท่ีตาํบลตาลชุม อาํเภอท่าวงัผาในลุ่มนํ้ าเดียวกนั มีพื้นท่ี 3 หม่ืนไร่  บริหารจดัการเร่ืองของป่าเป็น 
70:30:70 ให้เป็นพื้นท่ีของป่า อีก 30 เป็นพื้นท่ีของประชาชน เพื่อทาํอาชีพตามแนวของศาสตร์พระราชา 
ภายใตแ้นวคิดว่าจะใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดาํริ 
บริหารจดัการเพ่ือชุมชนโดยชุมชน 

มีการใชด้อยตุงโมเดล คือ การบริหารจดัการ การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีลุ่มนํ้ าอยา่งสมดุล ดว้ยเง่ือนไข
ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่ งพาและยัง่ยืน เกิดจากการประยุกต์ประสบการณ์และความสําเร็จจาก
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โครงการพฒันาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในการปลูกป่าและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนไปพร้อมกนัตามแนวพระราชดาํริ “ปลูกป่า ปลูกคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  
 ดอยตุงโมเดล เป็นการบริหารจดัการพื้นท่ีลุ่มนํ้าอยา่งสมดุลดงัน้ี 
 1. ป่าอนุรักษ ์60 % คือพื้นท่ีป่าท่ีมีไมเ้รือนยอด ไม่ถูกเผา และไม่มีการใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชเป็น
เวลานาน ใชว้ิธี “ปลูกป่าแบบไม่ปลูก” โดยอาศยักฎระเบียบชุมชนควบคุมไม่ใหค้นหรือสัตวเ์ขา้ไปรบกวน
การฟ้ืนตวัของป่าตามธรรมชาติ 

2. ป่าเศรษฐกิจ 20% คือการปรับพื้นท่ีไร่หมุนเวียน (ท่ีทาํกิน) เป็นป่าเศรษฐกิจ โดยชาวบา้นเป็น
เจา้ของไมเ้ศรษฐกิจสร้างรายไดใ้นระยะยาว และมีศกัยภาพในการเพิ่มมูลค่าสูง เช่น ไผ่ ต๋าวหวาน มะม่วง
หิมพานต ์กาแฟ ฯลฯ 

3. ป่าใชส้อย 8 % คือพื้นท่ีท่ีชุมชนช่วยกนัรักษาและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอยูเ่ดิม หรือปลูกเสริมตาม
เง่ือนไขกฎระเบียบของชุมชน เช่น เป็นพื้นท่ีแหล่งนํ้ าสาํหรับอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรและนาํผลผลิต
จากป่าไปใชห้รือบริโภค  

4. ท่ีทาํกิน 10% 
5. ท่ีอยูอ่าศยั 2% 

ขั้นตอนการประยกุตใ์ชด้อยตุงโมเดล 
 1. สร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกระดบัและสอบถามความตอ้งการของชุมชน 
 2. กาํหนดขอบเขตลุ่มนํ้ าของพื้นท่ีโครงการฯ ระบุพื้นท่ีหมู่บา้นตามเขตการปกครอง และสาํรวจ
แหล่งนํ้าหรือลาํหว้ยในพื้นท่ี 
 3. ประเมินการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีประเภทต่าง ๆ ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าทั้งหมดตามอตัราส่วน “ดอยตุง
โมเดล”  
 4. เดินสาํรวจพื้นท่ีทาํกินร่วมกบัชุมชนดว้ย GPS และกาํหนดขอบเขตการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีต่าง ๆ 
ร่วมกบัชุมชน ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน และภาครัฐ พร้อมจดัทาํแผนท่ีการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีลุ่มนํ้าทั้งหมด 
 5. สร้างความเขา้ใจและพฒันาคุณภาพชีวิต “ปลูกคน” เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตวัเองไดด้ว้ยการลด
รายจ่าย เพิ่มรายไดแ้ละลดหน้ีสิน  
 6. ชุมชนร่วมกนัเดินสาํรวจขอบเขตป่าใชส้อยและกาํหนดชนิดพืชสาํหรับปลูกเสริม เพื่อการใช้
ประโยชน์ในอนาคตร่วมกนั  
 7. ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลือในบริเวณลุ่มนํ้ากาํหนดเป็นป่าอนุรักษท์ั้งหมด โดยชุมชนร่วมกนัพิจารณาว่าจะ 
“ปลูกป่าแบบไม่ปลูก” หรือ “ปลูกป่าแบบปลูกเสริม” ตามสภาพจริงในปัจจุบนั 
 8. กาํหนดพืชเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพในการแปรรูปเพื่อสร้างรายไดใ้นระยะยาว และใหช้าวบา้นเลือก
เพื่อปลูกในพื้นท่ีไร่หมุนเวียน (ท่ีทาํกิน)  
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 9. ติดตามความกา้วหนา้และสนับสนุนองคค์วามรู้ดา้นการปลูก การรวมกลุ่ม การแปรรูป และ
การตลาดอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ย 5 ปี  

นอกจากน้ียงัมีการปลูกป่าตามแนวพระราชดาํริ คือ 
“ปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง” หมายถึง การปลูกป่าถา้จะใหร้าษฎรมีประโยชน์ใหเ้ขาอยูไ่ด ้

ให้ใชว้ิธีปลูกไมส้ามอย่าง แต่มีประโยชน์ส่ีอย่าง คือ ไมใ้ชส้อย ไมกิ้น ไมเ้ศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการ
ชลประทาน ปลูกรับซบันํ้ าและปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับนํ้ าฝนอย่างเดียว ประโยชน์ท่ีส่ีคือ ได้
ระบบอนุรักษดิ์นและนํ้า  
 “คนอยูก่บัป่า”หมายถึง...เม่ือคนไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่า ป่ากจ็ะอยูไ่ด ้ป่าอยูไ่ด ้คนอยูร่อด... 
 “ปลูกป่า ปลูกคน”หมายถึง...การขาดโอกาสของ “คน” ซ่ึงส่งผลต่อ “ป่า” เพราะฉะนั้น จะปลูกป่า
ใหย้ ัง่ยนื ตอ้งปลูกคนดว้ย... 
 “การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้โดยแกปั้ญหาทั้งลุ่มนํ้า” 
 “สร้างป่า สร้างรายได”้  
 กิจกรรมการศึกษาดูงานคร้ังน้ีทาํใหไ้ดรั้บความรู้มากมายในการนอ้มนาํแนวพระราชดาํริไป
ประพฤติปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการทาํงานท่ีมีความสุขอีกดว้ย 
 

เขมิกา ถึงแก้วธนกลุ 
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ติดตามส่ือเพือ่การพฒันาความรู้ และติดอาวุธทางปัญญา กบั Chira Academy’s Medias  

 
 
 

 ติดตามชมรายการโทรทศัน์ คดิเป็น..ก้าวเป็น.. กบั ดร.จีระ ทาง TGN  
          ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 21.00-21.25 น.              
            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทศัน์ สู่ ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 
ออกอากาศวนัจันทร์สัปดาห์ที ่1 ของเดือน เวลา 13.30-14.00 น. 

 

 ติดตามฟังรายการวิทย ุHuman Talk 
ทุกเชา้วนัอาทิตย ์เวลา 06.00 – 07.00 น. ท่ีคล่ืน 96.5 หรือทางอินเตอร์เน็ต 

 

 
 

 


