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คํานํา 

 
กองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห ไดนิยาม “ชุมชนบนพื้นท่ีสูง” วาหมายถึง “ชุมชน ชาติพันธุ หรือชุมชนอื่นๆท่ีอาศัยต้ัง

บานเรือนและมีท่ีทํากินในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 หรือมีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตรข้ึนไปใน 20 จังหวัด” (กอง
สงเคราะหชาวเขา 2541: 3) ขณะสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง นิยาม “ชนกลุมนอย” วาหมายถึง “กลุมชนท่ีมิใชคนไทย มีจํานวนนอย
กวาเจาของประเทศและมีวัฒนธรรมแตกตางกันไป อาศัยอยูในประเทศไทย อาจเปนชนกลุมนอยด้ังเดิม เชน ชาวเขา หรือเปนผูอพยพเขามา
หลบหนีเขาเมืองหรือเขามาพักช่ัวคราว” (กรมการปกครอง 2539) ในแงนี้ทําให “ชุมชนบนพื้นท่ีสูง” และ “ชนกลุมนอย” เหมารวมเอา 
“ชาวเขา” เขาไวในสวนของการนิยาม แตแตกตางในทัศนะวาเปนบุคคลท่ีอาศัยอยูบนพื้นท่ีสูงอยางเดียว(ตามความเห็นของกองสงเคราะห
ชาวเขา) หรือไมใชคนไทย (ตามนิยามของกรมการปกครอง) ขณะท่ีการนิยามความเปนชาติพันธุตามกฎหมายยังแตกตางจากขอเท็จจริงและคํา
เรียกตามประเพณีของชาวบาน เชน คําเรียกเผา “ปะกาเกอะญอ” วาเปน “กะเหรี่ยง” เผา “มง”เปน “แมว” หรือ“อาขา” เปน “อีกอ” เปนตน ทําให
การดําเนินงานขัดกับความเขาใจของชาวบาน ชาวบานหลายคนจึงยังไมสามารถลงรายการสัญชาติตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางได 
ยิ่งกวานั้น เม่ือพิจารณา“ชนกลุมนอย”ตามคําจํากัดความของสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ยังจําแนกออกเปน 11 กลุมหลัก(คงไม
กลาวรายละเอียดในบทความช้ินนี้) และมีความแตกตางกันทางสถานภาพ บางกลุมเชน อดีตทหารจีนคณะชาติ ญวนอพยพ อดีตโจรจีน
คอมมิวนิสตมลายา จะมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับสถานะบุคคลและสามารถแปลงสัญชาติได แตสําหรับ "ชาวเขา" มีขอกําหนดพิเศษแตกตางจาก
ชนกลุมอื่น โดยจําแนกอยางกวางๆไดสองกลุม คือชาวเขาด้ังเดิมซึ่งต้ังถิ่นฐานอยูในพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือของไทย กับชาวเขาท่ีอพยพเขามาจาก
ประเทศเพื่อนบาน ท้ังนี้สถิติของกองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห ในปพ.ศ.2540 จําแนก "ชาวเขา" ไว 11 เผา มี ประชากรรวม 
774,316 คน มี เผาปาโอ เผาลาหู เผาไทยใหญ เผาจฮีอ เผาลีซู เผาลัวะ คะฉิ่น เผาอาขา เผาเม้ียน เผามง เผากะเหรี่ยง  ในจํานวนนี้ไดรับการลง
รายการสัญชาติไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2517 และระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน
บานใหแกชาวไทยภูเขา พ.ศ.2535 แกไขป พ.ศ.2539 แลวจํานวน 214,127 คน (สวนประสานราชการ 2542:127) ยังเหลือชาวเขาอีก 560,189 คน 
ท่ียังไมมีสถานะเปนคนไทยในทางกฎหมาย และในจํานวนนี้สามารถจําแนกออกอีกสามกลุมคือกลุมบุคคลบนพื้นท่ีสูงซึ่งมีคุณสมบัติครบและ
สามารถขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานได แตกระบวนการมีความลาชา คนกลุมนี้จึงตกหลนและมีสถานะเปนผูเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย มีทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นท่ีสูง สําเนาทะเบียนบานช่ัวคราวหรือ "ทร.13" และบัตรประจําตัวบุคคลบนพื้นท่ีสูงหรือ "บัตรสีฟา" 
กลุมชาวเขาท่ีขาดหลักฐานทําใหไมสามารถขอลงรายการสัญชาติไทยไดตามหลักเกณฑ เชน ขาดเอกสาร หรือขาดบุคคลรับรอง เปนตน กลุม
ชาวเขาท่ีไมไดเกิดในราชอาณาจักรไทย แตมีทะเบียนประวัติและบัตรสีฟา ซึ่งคาดวามีประมาณ 98,549 คน (สวนประสานราชการ 2542:141) 
สวนประสานราชการ กรมการปกครอง จึงดําเนินโครงการพิจารณาใหสถานะคนตางดาวแกชาวเขาท่ีอพยพเขามา มีสถานะเปนบุคคลเขาเมือง
โดยชอบดวยกฎหมายประเภทคนไรสัญชาตินอกกําหนดหรือ"คนตางดาว"  
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ท่ี อท ๑๐๘ /๒๕๕๔ 
        ๒๓   พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
เรื่อง              สรุปรายงานยุทธศาสตรการแกบัญหา ยาเสพติดอยางยั่งยืน   
 
กราบเรียน          ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) 

                        ยุทธศาสตรการแกบัญหา ยาเสพติดอยางยั่งยืน  ของรัฐเปนแนวทางท่ีดี แตไมไดแกปญหาท่ีตนเหตุ ตนเหตุของปญหามาจาก 
ความยากจน การไมมีอาชีพ การขาดการศึกษา ขาดทักษะทางวิชาชีพ  ประชากรชนเผาเพิ่มมากข้ึนแตพื้นท่ีทําการเกษตรคงเดิม ประชาชน ท่ีเปน
ชนเผาไมสามารถออกนอกพื้นท่ีได เพราะไมมีสัญชาติ ไมมีบัตรประชาชน ท้ังท่ีพวกเขาเหลานั้นเปนคนไทย จะดวยปจจัย ท่ีการใชภาษาพูดกับ
ทางราชการไมรูเรื่อง หรือ การท่ีพวกเขาไมมีเงิน จึงขาดโอกาสไดรับสัญชาติไทย ขาดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานจึงเปนชองทางใหกลุมบุคคล
บางกลุม แสวงหาผลประโยชน องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตรัส เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔ คนไทยทุกคนไมจําเปนตองพูดภาษาไทยชัด 
จากการทํางานของคณะทํางานโดยการนําของ ทานอาจารยพัลลภ สุวรรณมาลิก  ไดรับทราบปญหาและความเดือดรอนแนวทางแกไขพอสรุป
ไดดังนี้ 

๑.จัดทําสัญชาติใหกับพี่นองชนเผาใหถูกตองทุกพื้นท่ี (เม่ือทุกพื้นท่ีทําถูกตองเราก็รูวาใครคือคนตางดาว)                                                  

๒.สรางโรงเรียนสารพัดชางท่ีหนองเขียว อําเภอเชียงดาว        

  ๓.สรางโรงพยาบาลท่ีหนองเขียว อําเภอเชียงดาว           

๔.สรางวัด หรือสาํนักสงฆ                                                                                                                

๕.การเปดพรหมแดนดาน ต.เปยงหลวง  และ กิ่วผาวอก ต.เมืองนะ อําเภอเชียงดาว         

๖.สรางแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญซึ่งพื้นท่ีมีอยูแลวเพียงแตทําใหกวางข้ึนและลึก 

๗.บางหมูบานไมมีไฟฟาใช 
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                 ถาสามารถทําตามยุทธศาสตรนี้ไดก็จะสามารถแกไขปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน มีแรงงานท่ีผานการฝกอบรมจากโรงเรียน
สารพัดชางหนองเขียว อําเภอเชียงดาว ดึงเงินตราจากภูมิภาคอื่นเพราะเด็กสวนใหญเม่ือจบม.๓ ก็ไมสามารถไปเรียนตอท่ีอื่นไดเพราะฐานะ
ยากจน เม่ือมีสถาบันการศึกษาอาชีวะ พี่นองชนเผาบริเวณใกลเคียงเชนเวียงแหง แมอาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว ปาย ก็สามารถมาเรียน
หนังสือได จาก ปวช. –ปวส. หรือ ชาวบานท่ีสนใจวิชาชีพ ก็สามารถมาเรียนได เพียงชม. ๑ บาท  สวนการเปดประตูสูประเทศเพื่อนบานก็จะมี
นักทองเท่ียวท้ังไทยและตางประเทศมากข้ึน โดยบริบทของพื้นท่ี อําเภอเวียงแหง และอําเภอเชียงดาว มีศักยภาพ-ทิวทัศนท่ีสวยงาม อากาศเย็น
ตลอดป มีความหลากหลายทางชาติพันธุ แตตองเปดดานเพื่อการพาณิชยโดยแท มีสิ่งสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน สวนโรงพยาบาลเพื่อรองรับ
ผูปวยท้ังไทยและตางประเทศ หรือ ทหารท่ีรักษาแนวชายแดนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีโรงพยาบาลท่ีใกล ทําการรักษาชีวิตไดทันทวงที  การ
ทํางานของราชการจะชากวาพวกมิชชันนารี  ถามีสํานักสงฆ หรือ พระอาราม จะเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชน    ปญหาสัญชาติ ทําให
ขาดการรักษาพยาบาลข้ันพื้นฐาน ไมสมารถออกนอกพื้นท่ีได ระยะเวลานาน การออกพื้นท่ีจะตองขออนุญาตจาก สวนราชการอําเภอเทานั้น 
ขาดโอกาสในการดํารงชีพ ไมสมารถไปคาแรงงานตางถิ่นได ซึ้งถาแกปญหาสัญชาติได แรงงานมากกวาสามแสนคนก็จะไปแทนแรงงานตาง
ดาวท่ีเรา Import มา ทําใหเงินไหลออกนอกประเทศ ปญหาแรงงานตางดาว สรางปญหาทางสังคม เศรษฐกิจมามากมาย รวมท้ังความม่ันคงของ
ชาติ แรงงานของเรามีเยอะศักยภาพก็มี ดวยความท่ีเขาเปนคนปาคนดอย ความอดทนวิริยะมีมากมาย  แรงงานพี่นองชนเผา ก็จะนําเงินตรา
คาแรงของพวกเขานําคืนสูทองถิ่น สูครอบครัว ความม่ันคงทาง เศรษฐกิจ สังคมก็เกิดข้ึน เบ้ืองตนจะแกไขอยางไร  ก็ใหพี่นองชนเผา สามารถ
เดินทางไปมาในจังหวัดภูมิลําเนาของตนเองได คือใหเดินทางไดเฉพาะจังหวัดท่ีพี่นองชนเผา อาศัยอยู เม่ือเดินทางภายในจังหวัดได ก็สมารถคา
แรงงานไดสะดวกสบาย ไมตองกลัวเจาหนารัฐจับกุมทหารอาจกังวลเรื่องความม่ันคง มุมมองขององคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย มองวา
ความม่ันคงของชาติ คือความอยูดี กินดี หรือปากทองของประชาชนของชาติ นั้นคือความม่ันคงไมมีใครคิดทํารายบานของตัวเอง   สวนปญหา
แหลงน้ําถือเปนปญหาใหญของพี่นองชนเผา  เพราะหนาแลงจะไมมีน้ําอุปโภคบริโภค ถาสามารถสรางแหลงเก็บกักน้ํา ความม่ันคง ทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ก็จะบังเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นการจัดอบรม โครงการอบรมหลักสูตร  “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-
หญาแฝก” เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” เพื่อใหครอบคลุม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 

 
   ขอแสดงความนับถือ 

 
 

อาจารยภูสวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 
     ประธานโครงการ ฯ 
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ปญหาดานตางๆของชาวเขา                                                             

ปญหายาเสพติดสถานการณปญหายาเสพติดภาคเหนือ 
      หากมองโดยรวม ปญหายาเสพติดภาคเหนือมีขนาดความรุนแรงและมิติของปญหาตางจากภาคอื่น เนื่องจากปจจัยสิ่งแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ พื้นท่ีบริเวณชายแดนภาคเหนือติดกับพื้นท่ีของประเทศสหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีนตอนใต 
ซึ่งมีแหลงผลิตยาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดน เชน ชายแดนพมายังมีการผลิตฝน เฮโรอีน ATS หรือยาบา ยาไอซ สําหรับชายแดนประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงผลิตฝน ยาบาอัดเม็ด และผูคาลักลอบลําเลียงสงผานตามบริเวณชายแดนเขาสูประเทศไทย เพื่อ
จําหนายและสงออก 

       สาเหตุท่ียังคงมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดตามบริเวณแนวชายแดน เกิดข้ึนจากสภาพปญหาท้ังภายในและภายนอกประเทศ ปจจัย
ภายนอกเกิดจากแนวชายแดนประเทศเพื่อนบาน ยังคงผลิตยาเสพติดสําคัญอยู เชน ชนกลุมนอยในสภาพพมายังจําเปนตองหารายไดและสะสม
ทุนเพื่อตอสู เพื่อสรางฐานอาํนาจ และชาวบานในหมูบานชายแดนสวนใหญเปนชาวจีนฮอ มีความสัมพันธและเกรงกลัวอิทธิพลของฝายตรง
ขาม โดยเฉพาะความยากจน ทําใหมีแรงจูงใจและแรงกดดันใหชาวเขาและชนกลุมนอยตามแนวชายแดนนอกประเทศ เปนผูลําเลียงและผูคายา
เสพติด สําหรับชาวเขาในประเทศท่ีหลงผิดไปเปนเครื่องมือในการขนลําเลียงและคายา ก็เกิดจากปญหาความยากจน ท่ีทํากินไมเพียงพอ ขาด
จิตสํานึกและความภักดี นอกจากนี้ยังมีสาเหตุสําคัญ คือ นักคารายสําคัญยังไมถูกทําลายและยุติบทบาท นักคารายยอยยังไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และนักคารายใหมเกิดข้ึน ท่ีสําคัญยังมีกลุมผูตองการยาเหลืออยู คือ ผูใช ผูติดยาท่ียังไมเขารับการบําบัด และกลุมท่ียังรักษาไม
หายขาด 

          สําหรับสถานการณภายในประเทศ ในพื้นท่ีภาคเหนือจากการสํารวจระหวางป พ.ศ. 2545 – 2547 พบวายังคงมีการลักลอบปลูกฝนใน
หลายพื้นท่ี ใน 11 จังหวัด คือ ตาก กาํแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําปาง นาน เพชรบูรณ แพร พะเยา พิษณุโลก และท่ีสําคัญพื้นท่ี
สามเหลี่ยมทองคําจังหวัดเชียงราย ยังคงเปนแหลงปลูกฝน ผลิตยาเสพติดท่ีสําคัญ เชน เฮโรอีน และ ATS คือยาบา และยาไอซ 

        ปญหาของยาเสพติดในภาคเหนือ มีความสัมพันธกับปญหาอื่น ๆ ท้ังปญหาการเมือง เชน การซื้อเสียง ปญหาความม่ันคง เชน การคามนุษย 
แรงงานตางดาวลักลอบเขาเมือง การคาอาวุธสงคราม ปญหาเศรษฐกิจ เชน เศรษฐกิจฟุบ ตกตํ่า มีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือปญหาสังคม
อื่น ๆ เชน ครอบครัวลมสลาย มือปนรับจาง อาชญากรรมท่ีเกิดจากการประทุษรายตอทรัพยสิน เชน ปลน ฆา ปญหาเกิดจากบอนการพนัน ซอง
โสเภณี เด็กเรรอน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี ้โยงใยตอปญหายาเสพติดท้ังสิ้น 
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                      ดังนั้น การปฏิบัติการกวาดลางยาเสพติดในภาคเหนือ จึงเนนจุดพื้นท่ีชายแดน พื้นท่ี พักยาตอนในซึ่งมีประมาณ 30 แหง และพื้นท่ี
กลุมชาวเขา นอกจากการกวาดลางแลวยังเนน การพัฒนาหมูบานและชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางปญหาความยากจน แรงกดดันเรื่องท่ีทํากิน ไม
เพียงพอ การลดอิทธิพลฝายตรงขาม และการบริหารจัดการแกปญหาท่ีสูงและชาวเขา ท่ีสําคัญคือ การลด ความตองการ (Demand) ของผูเสพ 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันแมการแพรระบาด ของยาเสพติดในภาคเหนือโดยท่ัวไปลดลง แตการใชยาบาและสารระเหยยังคงมีมาก มีการใช Club 
Drugs คือ โคเคน ยาเค ยาอี และวัตถุออกฤทธิ์มากข้ึน โดยกลุมผูใช คือ วัยรุน นักเรียน นักศึกษา กลุมผูใชแรงงานการเกษตร จําเปนท่ีทุกฝาย ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะตองรวมมือกัน สอดสอง ดูแล ปองกัน และปราบปราม มิใหปญหายาเสพติดเกิดข้ึนซ้ําซาก จะตอง
รวมมือกันตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดใหไดอยางยั่งยืนและตลอดไป ท้ังนี้ เพื่อนอมเกลานอมกระหมอม ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ 5 ธันวาคม 2547                                                                                                                                                    

ปญหาดานสิทธิมนุษยชน 

สิทธิชุมชนชาวเขาปจจุบันและอนาคต 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรและกรศึกษาทางมานุษยวิทยา   สังคมไทยตองยอมรับความจริงวา   ชาวเขาในเมืองไทยสวนใหญเปนคน
ไทย   พวกเขายอมมีสิทธิในการอาศัยอยูในประเทศไทย    รัฐไมยอมรับวาชุมชนชาวเขาบนพื้นท่ีสูงเปนชุมชนท่ีถูกตองตามกฎหมาย   ถูกมอง
วาเปนกลุมผูดอยโอกาสและหลาหลังจากการศึกษาในปจจุบันพบความลมเหลวในการพัฒนาชาวเขาใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง   แตชุมชนชาวเขา
ไมสามารถใชสิทธิของตนเองได   ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายและยังถูกผูบัวคับใชกฎหมายไลลาเหมือนกับไมใชพลเมืองไทย 

ปญหาและขอโตแยงเก่ียวกับสิทธิชุมชนชาวเขา        สิทธิความเปนพลเมืองไทยและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง   ชาวเขา
เนนสิทธิความเปนพลเมือง   ถือเปนหลักไมลของการตอสู   และตองไดรับสิทธิในการจัดการทรัพยากรบนท่ีสูง   เพื่อท่ีจะธํารงรักษา
ชุมชน  และประเพณีด้ังเดิมของตนเองไดชาวเขามักถูกมองวาเปนชนกลุมนอยซึ่งทําใหสิทธิในฐานะประชาชนนั้นนอยลงไปดวย    คนท่ัวไป
ไมไดรับขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับชาวเขา    ถูกมองวาเปนคนอื่นท่ีมาแทรกอยูในสังคมไทย   เปนชาว “เขา”  ไมใชชาว  “เรา”       สําหรับชาวเขา
นั้นกรมการปกครองไดแบงชาวเขาออกเปน  ๒ กลุม    คือ   ชาวเขาด้ังเดิมท่ีอาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร    ไมสามารถติดตอกับทางการไดจึงไมมี
ทะเบียนบานและไมมีบัตรประชาชน   สวนชาวเขาอีกกลุมเรียกวาชาวเขานอก  คือ  กลุมท่ีอพยพมาจากประเทศเพื่อบาน   เชน   พมา  ลาว  และ
จีน   เขามาอยูในประเทศมีลูกหลานอยูในเมืองไทยเปนระยะเวลานานพอสมควร     ชาวเขาไมสามารถดํารงอยูได   หากไมมีการรับรองสิทธิ
เพราะพวกเขามีจารีตประเพณีและวิถีการผลิตข้ึนอยูกับสภาพท่ีต้ังและสภาพแวดลอมของชุมชน  ปญหาสิทธิในการจัดการและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นท่ีสูงนี้เปนผลนโยบายปาไมมาจากรัฐบาล    ท่ีกําหนดข้ึนโดยไมยอมรับรูถึงการมีอยูของชุมชนชาวเขาบนท่ีสูง   เกิด
การประกาศเขตปา 
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สงวน    เขตอุทยาน   เขตรักษาพันธุสัตวปาทับเขตท่ีทํากินของชาวเขา   เกิดการจับกุมและดําเนินคดีชาวเขาท้ังโดยยุติธรรมและไมยุติธรรม
จํานวนมาก    รัฐปดกั้นไมใหชาวเขาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต    ขับไลชาวเขาออกจากชุมชนหมูบานปญหาไมมีไม
มีท่ีทํากินบนพื้นราบมีสวนผลักดันใหชาวบานพื้นราบขยายท่ีทํากินไปบนท่ีสูงทําใหปาไมถูกบุกรุกทําลายเชนกัน     รัฐบาลแกไขการการบุกรุก
ปาไมโดยไมไดเริ่มต้ังแตสาเหตุสําคัญ    คือ   ปญหาการขาดแคลนท่ีดินทํากิน   ชาวพื้นราบจํานวนมากตองการข้ึนไปทําไรบนท่ีสูง   หรือ
รับจางนายทุนตัดไมโดยผิดกฎหมาย 

คดีของชาวเขาที่เก่ียวของกับสิทธิชุมชน 

คดีการจับกุมชาวเขามักดําเนินเปนพิเศษ   ปญหาท่ีนําไปสูการจับกุมชาว   ไดแก   ปญหาท่ีดินทํากินในเขตปาสงวน   และความขัดแยงกับ
เจาหนาท่ีกรมปาไม     ในบางกรณีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเจาหนาท่ีบานเมืองนั้นไดทําการละเมิดรัฐธรรมนูญ   เชน 

๑.      ทําการจับกุมโดยไมมีหมายจับ                                                                                                                                                             
๒.    ทําการจับกุมขณะอยูในเคหะสถาน                                                                                                                                                             
๓.     ทําการจับกุมโดยไมมีการกระทําความผิดซึ่งหนา                                                                                                                                     
๔.     การจับกุมนั้นเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน                                                                                                                                             
๕.     การจับกุมนั้นเปนการกระทําท่ีละเมิดจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 

แนวทางและนโยบายเก่ียวกับสิทธิชุมชนชาวเขา :  การแกปญหาของรัฐ    การดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชน   และการตอบสนองของ
ชุมชนชาวเขา 

การแกไขปญหาของรัฐไมปรากฏผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนปญหาชุมชนบนพื้นท่ีสูงรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ 

ขอสรุปและแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะในสวนของชาวเขาดังนี้ 

๑.      ปญหาเกี่ยวกับสัญชาติและความเปนพลเมืองเกี่ยวกับชาวเขา                                                                                                                
๒.    กลุมปาไม   ปรับปรุงกฎหมายปาไม                                                                                                                                                           
๓.     ใหประชาชนอยูในพื้นท่ีปามาข้ึนทะเบียนรายช่ือขอบเขตพื้นท่ีทํากิน 
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รัฐไดยอมรับช่ือของชาติพันธุชาวเขาตามท่ีชาวเขาเรียกขานตนเอง   เพื่อแกไขปญหาการไมเคารพถึงสิทธิในกากําหนดช่ือชาติพันธุของ
ตนเอง   เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองระบุช่ือกลุมชาติพันธุลงในทะเบียนราษฎรตามช่ือหลักท่ีกํากําหนดข้ึนมาใหมใหสอดคลองกับความเปนจริง
ผลจากกฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐท่ีบังคับใชต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน    ทําใหเกิดปญหาเรื้อรังกับชุมชน
ชาวเขา  ไดแก 

๑.      ชาวเขามักถูกบีบบังคับใหอพยพจากชุมชนของตนบนพื้นท่ีสูงท้ังทางตรง  และทางออม                                                              
๒.    ชุมชนชาวเขาท่ีต้ังอยูในเขตพื้นท่ีปาถูกจํากัดการพัฒนาสรางความยากลําบากในการดํารงชีวิตใหกับชาวเขา                                 
๓.     ชาวเขาถูกเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจขมขูขูดรีดถูกจับกุม และขังคุกโดยไมสามารถปกปองสิทธิของตนในฐานะท่ีเปนคนไทย                                                                                                                             
๔.     กฎหมายสัญชาติและกฎหมายปาไมขัดแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                                                                
๕.     สราง ปญหาความขัดแยงระหวางชาวเขากับชาวพื้นราบแบงไดเปนความขัดแยงในเรื่อง การจัดการทรัพยากรกับการแยงชิงกันใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จิตสํานึกในชุมชนสรางข้ึนมาใหมไดจากพื้นฐานของจารีตประเพณีดั้งเดิม   แตในปจจุบันความเขมแข็งของชุมชนจะเกิดข้ึนไดนั้นจะตองมี
ปจจัยสําคัญดังตอไปนี้ 

๑.      มีผูนําท่ีเขมแข็ง   มีความรูในกฎระเบียบและขอกฎหมายตาง ๆ สามารถตอรองกับหนวยงานของรัฐและสามารถประสานสามัคคีของ
ชาวบานได                                                                                                                                                                                                     
๒.    ความสํานึกในสิทธิของชุมชน  สมาชิก ของชุมชนตระหนักวาสิทธิตางๆ นั้นจะข้ึนอยูกับความเปนชุมชนใหมีการพัฒนากฎเกณฑและ
สรางความชอบธรรมของ สิทธิชุมชนข้ึนมาบนรากฐานของความเปนชุมชนชาติพันธุ                                                                      
๓.     ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกในชุมชน  ไดแกการพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจและความสามารถของคนในสังคม 
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ปญหาดานสัญชาติ 

ในทางกฎหมาย สัญชาติ มีความหมายเฉพาะถึงสัญชาติท่ีเปนความผูกพันระหวางบุคคลนั้นสังกัดอยูกับ รัฐใด การท่ีบุคคลถือสัญชาติในรัฐใดมี
ผลตอการท่ีรัฐนั้นจะสามารถใชอํานาจในทางกฎหมายแกบุคคลดังกลาว บุคคลผูถือสัญชาติเดียวกันก็มีสิทธิในดานตางๆเหมือนกัน สัญชาติ 
เปนสิ่งท่ีถูกใชท้ังในทางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาเปนอํานาจภายในของรัฐท่ีจะวาง
หลักในทางกฎหมาย ในการกําหนดสัญชาติของบุคคล หลักท่ีสําคัญสองประการคือ หลักดินแดน และหลักสืบสายโลหิตใน ทางนิตินัยพื้นท่ี
ตางๆบนโลกตองตกอยูภายใตอํานาจของรัฐใดรัฐหนึ่ง ดังนั้นประชาชนทุกแหงก็ตองมีรัฐท่ีตนข้ึนตอหรือมีสัญชาติในทางกฎหมาย การยอมรับ
วาประชาชนแตละคนตองมีสัญชาติไดยอมรับไวในปฏิญญาสากลวาดวย สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ.1948 โดยบัญญัติไววา 

“ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติ และ บุคคลจะไมถูกเพิกถอนสัญชาติตามอําเภอใจ” 

ดังนั้นการมีสัญชาติของบุคคลในลักษณะท่ีมีความม่ันคงซึ่งจะไมถูกปฏิเสธหรือ เพิกถอนจากรัฐจึงเปนสิทธิท่ีบุคคลตางๆควรจะไดรับไมวาจะ
อาศัยอยูแหงใด บนโลกใบนี้ แตในความเปนจริงนั้น มีบุคคลจํานวนมากท่ีประสบปญหาในเรื่องหารถือสัญชาติ และมีผลใหตกอยูในสถานะ
ของคนไรสัญชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุหลายประการ เชน การอพยพโยกยายเนื่องจากสงคราม การไมยอมรับชนกลุมนอยหรือชนพื้นเมืองใน
ดินแดนของรัฐนอก จากสัญชาติจะเปนสิ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคลในทางการเมือง แลว สัญชาติยังกลายเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการสรางความเปนพวกเดียวกัน และพรอมกันนั้นก็ไดสรางความเปนคนอื่นใหกับผูท่ีไมไดถือสัญชาติเดียว กัน สิ่งท่ีตามมาก็คือคนท่ีไมได
ถือสัญชาติไทยเหมือนกันก็ยอมจะไดรับการ ปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมกับผูท่ีถือสัญชาติไทย เชน คาแรงของแรงงานตางดาวท่ีจะไมจําเปนตองได
เทากับแรงงานไทย นอกจากนี้ในบางครั้งยังทําใหเกิดความเขาใจวาสัญชาติท่ีแตบุคคลมีอยูเปน สิ่งท่ีสืบทอดตอเนื่องยาวนานมาพรอมๆกับการ
กอตัวของรัฐไทยความ เขาใจเชนนี้เองอาจทําใหเกิดความเช่ือที่วารัฐไทยประกอบไปดวยพลเมืองที่ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาอยางตอเนื่อง ซ่ึง
ทําใหงายตอการจะกีดกันบุคคลที่มีความแตกตางทางดานเช้ือชาติวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงกับชนกลุมนอยที่มีอยูมากมายใหกลายเปน คน
ตางดาว ที่ไมใชคนไทยไป ทั้งที่สังคมไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลายในทางวัฒนธรรม รวมถึงการละเลยความจริงที่วา สัญชาติเปนส่ิงที่ถูก
สรางข้ึนและเปนการสรางที่เพิ่งบังเกิดข้ึนไมนานมา นี้เอง จาก การศึกษาความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐต้ังแตในสมัยท่ีการปกครอง
ยังคง เปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จนถึงปจจุบันทําใหสรุปไดวา สัญชาติในความหมายท่ีเปนความผูกพันระหวางบุคคลท่ีมีตอรัฐ เปน
เพียงพัฒนาการทางประวัติศาสตรท่ีดําเนินควบคูมากับการกอ 
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ตัวของรัฐชาติ สําหรับประเทศไทยสัญชาติเพิ่งปรากฏข้ึนในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5-6 นี้เอง ดังนั้นสัญชาติจึงไมใชสิ่งท่ีดํารงอยูมายาวนานในประวัต
ศาสตร หากแตเปนเพียงสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนมาพรอมกับรัฐชาติ และเปนสิ่งท่ีถูกกําหนดเพื่อสรางความเปนพลเมืองแหงรัฐใหเกิดข้ึน  

ใน ระยะแรกสัญชาติเปนการหลอมรวมผูคนที่แมจะมีความแตกตางทางวัฒนธรรมเขามา อยูภายใตอํานาจแหงรัฐดวยการลดทอนความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมลงไป แตเม่ือมาถึงปจจุบัน สัญชาติกลับเปนเพียงหนึ่งในเคร่ืองมือของการจําแนกวาบุคคลใดมีลักษณะแตก ตางไปจากตนเองบาง  

 “ชาวเขา (หรือท่ีเรียกกันในภาษาของหนวยงานราชการวาบุคคลบนพื้นท่ีสูง) เปนกลุมชนกลุมหนึ่งท่ีเผชิญกับภาวะของการเปนคนไรสัญชาติ 
การมี/ไมมีสัญชาตินั้นมีความหมายสําคัญตอการดํารงชีวิตอยูของผูคนในหวง เวลาปจจุบัน หากปราศจากสัญชาติแลวบุคคลก็อาจไมมีความ
ม่ันคงของการมีชีวิตอยูภายในรัฐ 

จากการสาํรวจของทางสภาความม่ันคงและสํานักทะเบียนกลางระบุวามีชาวเขาท่ีจัดเปนผูหลบหนีเขาเมืองมาใหมจํานวน 220,527 คน 
(ตัวเลขนี้ตางจากการประเมินขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีจํานวนมากกวา)ท่ีจะไมไดรับสิทธิและสถานะใดๆเลยคําถามท่ีสําคัญก็คือวากลุมคน
ท้ังหมดนี้เปนชาวเขาท่ีเพิ่งอพยพเขามาใหมจริงหรือ 

ตามหลักกฎหมายเร่ืองสัญชาติของไทย บุคคลที่เกิดในประเทศไทยนับต้ังแต พ.ศ. 2456 มาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2515 จะไดรับสัญชาติ
ไทยโดยไมพิจารณาวาบิดาหรือมารดาจะเปนคนไทยหรือไม จะเขาเมืองโดยถูกกฎหมายหรือไมก็ไมเปนเงื่อนไขในการตัดสิทธิไมใหไดรับ 
สัญชาติ ลําพังการเกิดในประเทศไทยก็จะทําใหไดรับสัญชาติไทยทันที อันเปนการไดรับสัญชาติตามหลักดินแดน (jus soli) 

หากพิจารณาในทางกฎหมาย ชาวเขาทุกคนท่ีเกิดในประเทศไทยกอน พ.ศ. 2515 ก็ยอมไดรับสัญชาติไทยทันที ดังนั้นการจําแนกสถานะของ
ชาวเขาตามท่ีทางหนวยงานไดกระทําจึงสอดคลองกับหลักกฎหมายในเรื่องสัญชาติแต อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการแยกแยะวาบุคคลใดท่ีถือ
กําเนิดข้ึนในหรือนอกประเทศไทยสําหรับ ชาวเขาเปนเรื่องท่ีไมสามารถกระทําไดโดยงายความ สามารถของรัฐไทยในการเขาถึงประชาชนกลุม
ท่ีเปนชาวเขานั้นมีอยูอยางจํากัด ในอดีต อันเนื่องมาจากถิ่นท่ีอยูของชาวเขาอยูหางไกลจากเสนทางคมนาคมซึ่งทําให ความเปนอิสระของ
ชาวเขามีอยูสูงจากอํานาจรัฐ  

ภายหลัง พ.ศ. 2515 ไดเกิดความเปล่ียนแปลงในหลักกฎหมายเร่ืองสัญชาติ คณะปฏิวัติที่นําโดยจอมพลถนอม กิตติขจรไดออก
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ 337 (ปว. 337) มีเนื้อหาจํากัดสิทธิการไดสัญชาติของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยที่เคยเปนมา แตเดิม โดยนับจากนี้ไป
เพียงการเกิดในประเทศไมเปนผลใหบุคคลนั้นไดสัญชาติไทย 
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           เปาหมายของ ปว. 337 จึงมุงจํากัดสิทธิในการไดสัญชาติของบุคคลท่ีเปนบุตรคนตางดาวและเขา เมืองมาในลักษณะไมถาวร ท่ีทางรัฐ
พิจารณาแลววาอาจเปนภัยตอประเทศชาติ ดังนั้น ในกรณี สําหรับกลุมชาวเขาแลว จึงไมเขาขายท่ีจะถูกจัดอยูในขอจํากัดตาม ปว. ฉบับนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนชาวเขาท่ีอยูมาด้ังเดิม และถือกําเนิดภายในประเทศไทยกอนหนา พ.ศ. 2515 ก็ยอมไดสิทธิในการถือสัญชาติไทย
อยางแนนอนอยาง ไรก็ตาม ไดเกิดปญหาข้ึนในทางปฏิบัติวาเม่ือจะมีการใหสัญชาติแกชาวเขาเกิดข้ึนใน ปจจุบัน ทางหนวยงานของรัฐก็ตอง
คํานึงดวยวาบุคคลเหลานี้ไดถือกําเนิดข้ึนประเทศ ไทยกอน พ.ศ. 2515 หรือไม หรือถือกําเนิดข้ึนจากบุคคลท่ีเปนคนตางดาวตามท่ีเปนขอจํากัด
ใน ปว. 337 หรือไม ซึ่งเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญอยางมากวา จะอาศัยหลักฐานอะไรมาเปนเง่ือนไขในการพิสูจนถึงสถานะของการเปน
ชาวเขาด้ัง เดิมท่ีอยูติดแผนดิน แมกฎหมายจะใหสิทธิในการถือสญัชาติไทย แตเม่ือปราศจากหลักฐานพิสูจน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานทาง
ราชการ (ท่ีก็ไมมีอยูในความเปนจริง) เม่ือไมมีหลักฐานยืนยันถึงความเปนชาวเขาด้ังเดิม จึงมีผลทําใหชาวเขาเปนจํานวนนับแสนคนถูกจัดกลุม
อยูในสถานะของชาวเขาผู อพยพเขามาใหม บางคนอาจไดสถานะตางดาวท่ีมีสิทธิอาศัยในประเทศไทย ขณะท่ีบางสวนไมไดรับสถานะใดเลย 
เม่ือ นึกถึงชาวเขา สําหรับสังคมไทยแลวสวนใหญมักเขาใจวาสาเหตุท่ีบุคคลเหลานี้ไมมีสัญชาติ เปนเพราะบุคคลเหลานี้ “ไมใชคนไทย” แตใน
ความเปนจริงบนดินแดนของประเทศไทย มีคนกลุมนี้อาศัยอยูมาเปนเวลานาน และหากพิจารณาตามหลักกฎหมายเรื่องสัญชาติก็ควรมีสิทธิ
ไดรับสัญชาติไทย แตเพราะขอจํากัดบางประการ เฉพาะอยางยิ่งดังท่ีไดกลาวมาแลวความสามารถของรัฐไทยในการเขาถึงประชาชน ในพื้นท่ี
หางไกลยังอยูในระดับท่ีตํ่า รวมท้ังรัฐไทยเองก็ยังไมไดตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทําเอกสารทาง ทะเบียน เพื่อจําแนกแยกแยะบุคคล 
ดังนั้นแม ปว.337 จะมุงเนนการจํากัดการใหสัญชาติแกบุคคลท่ีอพยพหลบหนีเขาเมืองมาโดยผิด กฎหมาย แตในทางปฏิบัติก็เกิดปญหาในการ
จําแนกแยกแยะบุคคลเหลานี้มิใชนอย  ขอจํากัดดังกลาวเปนท่ียอมรับในหนวยงานของรัฐท่ีทํางานเกี่ยวของกับชาวเขา คณะอนุกรรมการชาวเขา
สาขาการปกครองและการทะเบียน ไดมีความเห็นตอการจัดการทางทะเบียนแกชาวเขาเม่ือ 8 พ.ค. 2516 วา“ชาว เขาสวนใหญเปนผูท่ีมีรกรากอยู
ในเขตแดนของประเทศไทยเปนเวลาชานานแลว ตามหลักกฎหมายวาดวยสัญชาติ ชาวเขาเหลานั้นก็เปนคนไทยหรือมีสัญชาติไทยอยูแลว 
ชาวเขาเหลานี้จะมีขอบกพรองตรงท่ีมิไดมีช่ือในทะเบียนบานเทานั้น ซึ่งขอนี้ก็ไมใชความผิดของชาวเขา หากแตวาทางราชการไมอาจสง
เจาหนาท่ีออกไปปกครอง ควบคุม ดูแลใหถึงท่ีอยูของชาวเขาตางหาก” การ จะเปนไทยหรือไมเปน จึงอาจไมไดเกิดข้ึนจากเหตุผลวาเปนคน
ไทยหรือไม หากเปนเพราะวาเขาเหลานั้นถูกบังคับจากอํานาจรัฐ และชองวางของกฎหมายใหกลายไปเปนคนไรสัญชาติ 
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คํากลาวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกลาวนําถวายพระพรชัยมงคล 
ของ 

หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผูแทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก”  
“๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา”  ถวายเปนพระราชกุศล 

 
 
ขอเดชะ   ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 

ขาพระพุทธเจา /  หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผูแทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี /  พรอมดวยปวงพสกนิกร  ชาวไทยทุกหมู
เหลา/ ท้ังท่ีไดมาพรอมกันอยู ณ ท่ีนี้ / และท่ีอยูในท่ีตางๆ / ลวนมีความปลื้มปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง / ท่ีวันเฉลิมพระชนมพรรษา        ในใตฝา
ละอองธุลีพระบาท / ไดเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง  /  ปวงขาพระพุทธเจาท้ังหลาย / ตางช่ืนชมในพระบุญญาบารมี / และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ /    ปกเกลาปกกระหมอมหาท่ีสุดมิได / ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน /  ใตฝาละอองธุลีพระบาททรงปกครองพระราชอาณาจักร
สยามรัฐสีมา / ดวยทศพิธราชธรรม /    นําความรุงเรืองไพบูลย / มาสูมวลพสกนิกรอยางเสมอหนา / ทรงนําหลักธรรม  ทางศาสนา / ทางการ
ปกครอง / และหลักธรรมชาติมาประพฤติปฏิบัติพระองค    ใหเปนแบบอยางแกราษฎร / และทรงสงเสริมพระสกนิกร / นําหลักธรรมตางๆ /   
ไปใชใหเกิดผลดีท้ังตอตนเอง / ครอบครัว / ชุมชน / สังคม / และประเทศชาติ    
   พสกนิกรชาวไทย / ตางปลาบปลื้ม / และเทิดทูน ใตฝาละอองธุลี   พระบาท / ท่ีทรงเปนนักคิดและนักปฏิบัติ / ทรงเปนท้ัง
แรงบันดาลใจ /             และความหวังของคนไทย / ท้ังในยามปกติ / ในยามปติยินดี/และในยามประสบทุกข /พระปรีชาสามารถของใตฝาละออง
ธุลีพระบาท / ท้ังดานนิติศาสตร / รัฐศาสตร / วิทยาศาสตร / เศรษฐศาสตร / ดานดนตรี กีฬา เทคโนโลยี / และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม / ไดชวยขจัดปดเปาความทุกขยากเดือดรอน / และนําประโยชนสุขอันยั่งยืน / มาสูพสกนิกร / และประเทศชาติ / สังคมไทย
สามารถผานพนวิกฤตการณ ท่ีรุนแรงหลายครั้ง หลายหน / ดวยพระบุญญาบารมี / จนเปนท่ีประจักษแจงแกปวงชนชาวไทย / ไปจนถึงนานา
ประเทศ ท่ัวโลก / นับเปนบุญของคนไทย / ท่ีไดเกิดมาภายใตรมพระบารมี / ของใตฝาละอองธุลีพระบาท / ซึ่งเปนพระมหากษัตริยนักพัฒนา / ท่ี
เปยมลนดวยพระอัจฉริยภาพ / พระปรีชาญาณพระเมตตากรุณา และพระวิริยภาพท่ีงดงามสมบูรณในทุกๆ ดาน   

ณ  วโรกาสอันเปนม่ิงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  /            แหงใตฝาละอองธุลีพระบาท / ขาพระพุทธเจา / ขอ
พระราชทานพระบรม          ราชานุญาต / นําพสกนิกรท้ังหลาย / ท้ังท่ีรวมกันอยู   ณ  มณฑลพิธีแหงนี้ / และท่ีอยูในท่ีตางๆ  ถวายพระพรชัย
มงคล  ดังตอไปนี้  

“ ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย / ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต / ประกาศความสามัคคี สมานฉันท /  พรอมเพรียงกันเฉลิมพระ
เกียรติ / และ    นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล / ดวยความจงรักภักดี /           ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย / และ 
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อานุภาพแหงสรรพสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย / อีกท้ังพระ เดชานุภาพแหงพระสยามเทวาธิราช / พระบารมีแหงพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค / ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหใตฝาละอองธุลี  พระบาท / พรอมท้ังสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  ทรงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย  ทรงพระเกษมสําราญปราศจากโรคาภยันตรายท้ังปวง   พระชนมพรรษายิ่ง
ยืนนาน  เฉลิมฉัตรเปนม่ิงขวัญรมโพธิ์ทองของปวงขาพระพุทธเจา เหลาพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนิรันดรเทอญ ”  

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
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คํากลาวเปดในพิธีเปด 
โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 

เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 
ถวายเปนพระราชกุศล 

ของ หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล   ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ผูแทน                         ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี 
………………………………….. 

นมัสการพระคุณเจา  ทานประธานองคกรปารักษน้ําแหงประเทศไทย             
ทานหัวหนาสวนราชการ  และผูเขารับการอบรมทุกทาน 
     กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดมาเปนประธานในพิธีเปด “โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  สรางฝายตนน้ําลําธาร
และหญาแฝก ” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา  ประโยชนสุขสูปวงประชา ในวันนี้   จากการรับฟงคํากลาวรายงานของทาน   นับวาเปนสิ่งท่ี
นายินดีเปนอยางยิ่ง สําหรับผูท่ีมีโอกาสไดเขารับการอบรมในครั้งนี้  โดย  “โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  สรางฝายตนน้ําลําธาร 
และหญาแฝก”  เปนโครงการท่ีไดนอมนําเอาแนวพระราชดําริฯ  การพึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   อันเปน
สัญลักษณท่ีแสดงถึงน้ําพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท่ีทรงมีความหวงใยตอพสกนิกรชาวไทย  การอบรมในครั้งนี้  จึงนับไดวา
เปนการปลูกฝงใหผูนําชนเผา ผูนําศาสนา เยาวชน  ทุกชาติพันธุ ใหมีจิตสาธารณะ  และมีอุดมการณในการทํางานเพื่อแผนดิน  ตลอดจนเพื่อ
สงเสริมใหการอยูรวมกันนั้นเปนไปในแนวทางท่ีดี  จึงควรสงเสริมสนับสนุนเปนอยางยิ่ง   

    กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา  หลังจากผานการฝกอบรมนี้ไปแลว  ผูเขารับการอบรมจะไดนําความรู ความสามารถ หรือประสบการณ 
ท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  ตอครอบครัว  และประเทศชาติ   ขอขอบคุณทุกทาน  ทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของในการ

จัดการอบรมในครั้งนี้   ขอบคุณ “องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย” และ “โครงการรณรงคสรางฝายตนน้ําลําธารและหญาแฝก” โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนคณะวิทยากรทุกทานท่ีเสียสละเวลามารวมการบรรยาย ใหกับผูเขารับการอบรม /โอกาสนี.้.. 

          โอกาสนี้  กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท่ีทานเคารพนับถือ  ขออันเชิญ พระบารมีแหงองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จ     พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศสานุวงศทุกพระองค   ตลอดจนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ อันเปนท่ี
เคารพของพวกเราชาวไทยทุกคน   ไดโปรดดลบันดาลใหผูนําชนเผา ผูนําศาสนา เยาวชนทุกชาติพันธุ   วิทยากร  และผูเกี่ยวของทุกทาน จง
ประสบแตความสุข  ความเจริญ    มีกําลังกาย กําลังใจท่ีเขมแข็ง  มีความเจริญกาวหนาในชีวิต ตลอดไป     

            บัดนี ้ ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการฝกอบรม“โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก”  
ณ  บัดนี ้ 

 
……………………………………………… 
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คํากลาวรายงานในพิธีเปด 

โครงการอบรมหลักสูตร“เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

ถวายเปนพระราชกุศล 

ของ  นายภูสวสัด์ิ  สุขเลี้ยง  ประธานองคกรปารักษน้ําแหงประเทศไทย 
………………………………….. 

กราบนมัสการพระคุณเจา ,  กราบเรียนหมอมหลวงปนัดดา  ดิสกุล    ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ผูแทน  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  ประธานใน
พิธีที่เคารพ 

  กระผมในนามของผูจัดการอบรม  และผูเขารับการอบรม  ขอขอบคุณทานเปน     อยางยิ่งท่ีไดกรุณาใหเกียรติมาเปน
ประธานในพิธีเปด “โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง   สรางฝายตนน้ําลําธาร และหญาแฝก” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา ประโยชน
สุข  สูปวงประชา  ในวันนี้    

  สืบเนื่องในปพุทธศักราช  ๒๕๕๔  นับเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
ในการนี้  องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย  รวมกับ โครงการรณรงคสรางฝายชะลอน้ําขนาดเล็กและหญาแฝก  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ  ดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ  “๘๔  พรรษา  ประโยชนสุขสูปวงประชา”  ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองคทานท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย    
  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติฯ  สงผลใหเกิดการมีสวนรวมของ  พี่นองชนเผาภาคเหนือตอนบน   อนัเปนโอกาสใหได
รวมนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยโดยท่ัวกัน  องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย   จึงไดกําหนดจัดทํา  
“โครงการอบรมหลักสูตร  “เศรษฐกิจพอเพียง   สรางฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก  และหญาแฝก”  ข้ึนในวันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ  
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้                                                                      

  ๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
ภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ  “๘๔  พรรษา  ประโยชนสุขสูปวงประชา”   

 ๒.  เพื่อสรางความรูความเขาใจท่ีถูกหลักวิชาการแกผูนําชนเผาท่ัวภาคเหนือ 
  ๓.  เพื่อใหผูนําชนเผานําองคความรูไปขยายงานหลักการเศรษฐกิจพอเพียง   
  ๔.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่นองชนเผาใหดีข้ึน 
  ๕.  เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกผูนําชนเผา 

/เพื่ออนุรักษทรัพยากร... 
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เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อันเปนการสรางอาวุธทางปญญา   

  ท้ังนี้  มีกิจกรรมท่ีสําคัญ  คือ  การวางพานพุมถวายเครื่องราชสักการะ          การถวายพระพรชัยมงคล  และการบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับเรื่อง  “เศรษฐกิจพอเพียง” , “มหัศจรรยหญาแฝก” , “สรางฝายตนน้ําลําธาร” , “หมูบานปองกันแนวชายแดนและทหารกับการ
อนุรักษน้ํา”  , “การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ”   และ “โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา”   เปนตน   ท้ังนี้  ไดรับความ
อนุเคราะหคณะวิทยากรบรรยายพิเศษ  ไดแก  ดร.ประมุข เพ็ญสุต, ทานประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิองคการปารักษน้ําฯ , ทานผูบัญชาการ
ทหารบก , ทานอธิบดีกรมชลประทาน   และทานอาจารยวิจิตร  ถนอมถิ่น   ผูเขารับการอบรม  ประกอบดวยกลุมผูนําชนเผา  และเยาวชน  
ภาคเหนือตอนบน   จํานวน  ๓,๕๐๐  คน   

  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว   กระผมใครขอเรียนเชิญทานประธานไดกลาวใหโอวาทและกลาวเปด “โครงการอบรม
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  สรางฝายตนน้ําลําธาร  และหญาแฝก”    เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา  ประโยชนสุขสูปวงประชา  ในลําดับตอไป  
ขอกราบเรียนเชิญ 

 
…………………………………. 
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คํากลาวรายงานในพิธีปด 
โครงการอบรมหลักสูตร“เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 

เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

ถวายเปนพระราชกุศล 

ของ  นายภูสวสัด์ิ  สุขเลี้ยง  ประธานองคกรปารักษน้ําแหงประเทศไทย 
………………………………….. 

กราบเรียนอาจารย พัลลภ   สุวรรณมาลิก  (ประธานโครงการรณรงคสรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  )
ประธานในพิธีที่เคารพ 

  กระผมในนามของผูจัดการอบรม  และผูเขารับการอบรม  ขอขอบคุณทานเปน     อยางยิ่งท่ีไดกรุณาใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธีปด “โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา  ประโยชนสุข       สูปวง
ประชา  ในวันนี้    

  การจัด “โครงการอบรมหลักสูตร  “เศรษฐกิจพอเพียง  สรางฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก  และหญาแฝก”  ในวันท่ี  ๑๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม   มีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น 3,500  คน  เริ่มดําเนินการจัดอบรมต้ังแตเวลาประมาณ  
๐๗.๐๐  น.  เปนตนมา  โดยมีพิธีวางพานพุมเครื่องราชสักการะ  และถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้นจึงบรรยายใหความรูในหัวขอตางๆ  จํานวน  
๗  หัวขอ  ประกอบดวย   

๑. แนวทางแกไขปญหาสัญชาติชาวไทยภูเขาท่ีเกิดในประเทศไทย  
๒. เศรษฐกิจพอเพียง  
๓. มหัศจรรยหญาแฝก 
๔. สรางฝายตนน้ําลําธาร – มหัศจรรยหญาแฝก 
๕. หมูบานปองกันแนวชายแดน – ทหารกับการอนุรักษน้ํา 
๖. การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
๗. โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา 

 
 
 

/ซึ่งองคการ... 
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    ซึ่งองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย  ไดรับความรวมมือจากคณะวิทยากรผูบรรยายพิเศษ   ผูเขารับการอบรม  คณะ
ผูจัดทําโครงการ  และทุกภาคสวนเปนอยางดี  บรรลุวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ  ในนามของคณะผูจัดการอบรม จึงขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว  ณ  ท่ีนี้ 

 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว   กระผมใครขอเรียนเชิญทานประธานไดมอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการอบรมหลักสูตรฯ  พรอม
ท้ังใหโอวาทในพิธีปด  “โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  สรางฝายตนน้ําลําธาร  และหญาแฝก” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา  
ประโยชนสุขสูปวงประชา   ในลําดับตอไป   ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 
…………………………………. 
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คํากลาวใหโอวาทและกลาวปดในพิธีปด 

โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

ถวายเปนพระราชกุศล 

ของ อาจารย พัลลภ   สุวรรณมาลิก  (ประธานโครงการรณรงคสรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ) 
ประธานในพิธี 

………………………………….. 

ทานประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย  ,  ทานหัวหนาสวนราชการ   และผูเขารับการอบรมทุกทาน 

       กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีคณะผูจัดทํา “โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  สรางฝายตนน้ําลําธาร  และหญา
แฝก” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา  ประโยชนสุขสูปวงประชา  ไดรวมแรงรวมใจกันจัดทําโครงการในวันนี้   เพื่อแสดงใหเห็นถึงพลังสามัคคี  
และรวมนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตลอดจนขอขอบคุณวิทยากรบรรยายพิเศษทุกทานท่ีไดสละเวลา
อันมีคา  รวมใหความรู  ความเขาใจท่ีถูกตองแกผูเขารับการอบรม   จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ตามวัตถุประสงคท่ีไดต้ังไวทุกประการ 

     ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน  ท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่อ
ประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย  จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน  ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา ,การ
อนุรักษทรัพยากรปาไม  , การพัฒนาท่ีดิน  , การเกษตร  ,การสงเสริมอาชีพ  ,   เกษตรทฤษฎีใหม  และหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
จนเกิดเปนโครงการ          อันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา  ๔,๐๐๐  โครงการ   อันเปนผลใหพสกนิกรชาวไทย   ทุกหมูเหลาไดรับประโยชนมา
อยางตอเนื่องและยาวนาน   นั้น   จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีประชาชนชาวไทยทุกคนนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ   และรวมแรงรวมใจ
กันสืบสาน     ขยายงานตามแนวพระราชดําริตางๆ   ใหเกิดประโยชนสุขแกปวงชนชาวไทยสืบ  ตอไป 

   ในการนี้  กระผมจึงขอช่ืนชมคณะผูจัดทําโครงการเปนอยางยิ่งท่ีไดนําเอา  หลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การสราง
ฝายตนน้ําลําธาร  และหญาแฝก  มาปลูกฝงใหแกผูนําชนเผา  ผูนําศาสนา  เยาวชน  ทุกชาติพันธุ   ในภาคเหนือตอนบน   อันเปนการสงเสริมให
การอยูรวมกันระหวางคน  และ  ปา   เปนไปในแนวทางท่ีดี   เปนการสรางรั้วปองกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีเขมแข็ง  และมีศักยภาพ   เพราะปา
เปนบาน  เปนท่ีพักพิงของชนเผาทุกคน  จนเปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งของปา   การอนุรักษปา  จึงเปนเหมือนการดูแลบานใหมีความสมบูรณ  
สวยงาม  และนาอยูอยางยั่งยืนตลอดไป 
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กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา   ผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดนําความรู ความสามารถ หรือประสบการณ  ท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และขยายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอครอบครัว   และประเทศชาติ   สุดทาย
นี้ขอขอบคุณทุกทาน  ทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการอบรมในครั้งนี้   ขอบคุณ“องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย” และ “โครงการ
รณรงคสรางฝายตนน้ําลําธาร  และหญาแฝก”  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ตลอดจนคณะวิทยากรทุกทานท่ีเสียสละเวลามารวมการ
บรรยาย ใหกับผูเขารับการอบรม  

            โอกาสนี้  กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท่ีทานเคารพนับถือ  ขออันเชิญ พระบารมีแหงองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จ     พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศสานุวงศทุกพระองค   ตลอดจนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ อันเปนท่ี
เคารพของพวกเราชาวไทยทุกคน   ไดโปรดดลบันดาลใหผูนําชนเผา ผูนําศาสนา เยาวชนทุกชาติพันธุ  วิทยากร  และผูเกี่ยวของทุกทาน จง
ประสบแตความสุข  ความเจริญ    มีกําลังกาย กําลังใจท่ีเขมแข็ง  มีความเจริญกาวหนาในชีวิต ตลอดไป     

              บัดนี ้ ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอปดการฝกอบรม  “โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง   สรางฝายตนน้ําลําธาร  และ
หญาแฝก”   ขอขอบพระคุณครับ 

 
……………………………………………………………. 
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โครงการอบรมหลักสูตร 
 “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เฉลิมพระเกียรต ิ“84 พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา      วันที่ 5 ธันวาคม 
2554 นับเปนมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรที่จะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ  การนี ้องคการปารักษน้ําแหงประเทศ
ไทย รวมกับ โครงการรณรงคสรางฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ    “84 พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริ
ในการแกไขปญหาความเดือดรอน ทั้งในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   การพัฒนาที่ดิน การเกษตร 
การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  6 แหงทั่วประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา 4,000 โครงการ  ที่สงผลใหราษฎรไดรับ
ประโยชนมาอยางตอเนื่องยาวนาน  

ดังนั้น เพื่อใหการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ “84 พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” สงผลใหเกิดการมีสวน 
รวมของพี่นองชนเผาภาคเหนือตอนบน เพื่อทีจ่ะไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธคิุณที่ทรงมีตอ  พสกนิกรชาวไทย โดยทั่วกนั 
จึงกําหนดจดั โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายชะลอนํ้าขนาดเล็ก-หญาแฝก” เพื่อใหผูนําชน
เผาไดมีสวนรวมในการถายทอดพระราชดําริ และผลสําเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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 วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 
ภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ“84 พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

1.2 เพื่อสรางความรูความเขาใจถูกหลักวิชาการแกผูนําชนเผาทั่วภาคเหนือ 
1.3 เพื่อใหผูนําชนเผานําองคความรูไปขยายงานหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่นองชนเผาใหดีข้ึน 
1.5 เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูนําชนเผา 
1.6 เพื่ออนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาต-ิใสอาวุธทางปญญา 

2. กลุมเปาหมาย 

2.1 ผูนําชนเผา ภาคเหนือตอนบน 
2.2 พี่นองชนเผา-เยาวชน  
2.3 ผูนําศาสนาชนเผา 

3. ผูดําเนินโครงการ 

3.1 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย 
3.2 โครงการรณรงคสรางฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

4. คุณสมบัติผูสมัคร 

4.1 ผูนําชนเผา ภาคเหนือตอนบน 
4.2 พี่นองชนเผา-เยาวชน 
4.3 สมาชิกคณะทํางานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย 
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5. ระยะเวลาดําเนินการอบรม 

5.1 วันนี้ 18  พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00-17.00 น. ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5.2 จํานวนผูเขารับการอบรม 3,500 คน 

6. งบประมาณการจัดฝกอบรม 

6.1 ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย                                                                                           
6.1.1 คาหองประชุม                                                 64,800.-บาท                                                       
6.1.3 คาอาหารกลางวัน           350,000.-บาท                                                      
6.1.4 คาจัดสถานที่ อ่ืนฯ          30,000.-บาท                                                          
6.1.5  อ่ืนฯ                            60,000.-บาท   

6.2 คาทําบัตรสมาชกิคลองคอ     150.- บาท 

6.3 คาวุฒิบัตร        50.-บาท 

6.4 คาเส้ือแจคเก็จแขนยาวพรอมปกษชื่อ   550.-บาท 

6.5 ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย สํารองจาย 1,374,000.00                                                                                     
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ผูนําชนเผานําองคความรูไปถายทอดใหกับพี่นองชนเผา                                                                                                  

7.2 ผูเขารวมอบรมสามารถนําหลักปรัญญาเศษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7.3 ผูเขารับการอบรมเขาใจ เขาถึง หลักวิชาการที่ถูกตอง 

7.4 เปดโอกาสการศึกษาใหกับพี่นองชนเผา ที่ขาดโอกาสทางสังคม 

7.5 ผูเขารับการอบรมเปนกําลังพลที่สําคัญในการขยายงานขององคกรฯ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
ฝายดําเนนิการโครงการ                :  อาจารย ภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง  ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย  
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์          :  อาจารย พัลลภ สุวรรณมาลิก  (ประธานโครงการรณรงคสรางฝายตนน้ําลําธาร-   
                                                       หญาแฝก) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     : พล.ต.ธีรพัฒน    ออนอรุณ   วิทยากร ความม่ันคง 
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โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

กําหนดการ ภาคเชา 
วันศุกรท่ี ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๒.๓๐น. 

*********************************** 
วันศุกรท่ี ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔   
เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐น.   ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๒๐-๐๘.๓๐น.   ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ผูแทน ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (นางสาวยิ่งลักษณ ชิน
วัตร)ถวายราชสดุดี 

เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๐น.  ประธานพิธี ฯ ข้ึนบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ 
เปดกรวยดอกไม ถวายพานพุมสักการะ 
อานประกาศราชสดุดี                                                                                                                                                
เพลงสรรเสรญิพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  

เวลา ๐๘.๕๐-๐๘.๖๐น.   ครูบานอย    เตชปฺโญ (พระครูสิริศีลสังวร) กลาวถวายพระพร-อวยพรผูเขารับการอบรม 
เวลา ๐๘.๖๐-๐๙.๐๐- น.   นายภูสวัสด์ิ  สุขเลี้ยง  ประธานองคฯ กลาวรายงาน 
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.   บรรยายพิเศษ  “แนวทางแกไขปญหาสัญชาติชาวไทยภูเขาที่เกิดในประเทศไทย”  
                                       โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ผูแทนฯพณฯนายกรัฐมนตรี   
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น.   บรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียง”      โดย ดร.ประมุข เพ็ญสตุอง ผูอํานวยการ 2 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐น.   บรรยายพิเศษ “มหัศจรรยหญาแฝก” โดย ดร.ประมุข เพ็ญสตุอง ผูอํานวยการ 2 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐น.   บรรยายพิเศษ  “สรางฝายตนน้ําลําธาร ”   โดย  อาจารย พัลลภ   สวุรรณมาลิก  (ประธานท่ีปรึกษาฯ) 
เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐น.    บรรยายพิเศษ “หมูบานปองกันแนวชายแดน-ทหารกับการอนุรักษน้ํา”พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา  ผอ.ศปร.กอ.

รมน.ภาค3  ผูแทน โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา (ผูบัญชาการทหารบก)  
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.    บรรยายพิเศษ “การบริหารการจัดการน้ําอยางบูรณาการ” โดย นายชลิต ดํารงศักด์ิ   (ไมมา)               
เวลา๑๒.๐๐-๑๒.๓๐น.    บรรยายพิเศษ “โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา”  โดย อาจารยวิจิตร ถนอมถิ่น 
เวลา๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.    รับประทานอาหารกลางวัน (วิทยากรกราบเรียนเชิญหอง VIP) 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                       ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                         ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com        จังหวัดเชียงใหม      50140                      

โครงการอบรมหลกัสูตร 
 “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เฉลิมพระเกียรต ิ“๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

กําหนดการภาคบาย  
วันศุกรท่ี ๑๘  พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐- น.-๑๗.๐๐น. 

*********************************** 
 
ภาคบาย 
เวลา๑๓.๓๐น.    ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พล.ต.ธีรพัฒน    ออนอรุณ    กลาวตอนรับและเรียนเชิญ                                                 
เวลา๑๓.๓๐-๑๓.๔๐น.    อาจารย พัลลภ   สุวรรณมาลิก  ลิก  (ประธานท่ีปรึกษาฯ) 
เวลา๑๓.๓๐-๑๓.๕๐น.   นายภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง  ประธานองคการปารกัน้ําแหงประเทศไทย   

กลาวรายงาน 
เวลา ๑๓.๕๐-๑๕.๓๐ น. พล.ต.ธีรพัฒน    ออนอรุณ   รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฯ     

เบิกบุคคลท่ีผานการอบรม 
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๓๐ น. ประธานพิธี ฯ มอบวฒุิบัตรผูผานการอบรมหลักสูตร 
                                       โครงการ“เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.  ประธานพิธี ฯใหโอวาทและเดนิทางกลับ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๑ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                  ประธานมอบวุฒิบัตรผูผานการอบรม  “โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลาํธาร-หญาแฝก ”   
 

กราบทูล  หมอมเจา ภีศเดช รัชนี 

 เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                       ในการนี ้จึงกราบทูลเชิญ หมอมเจา ภีศเดช รัชน ี  เปนประธานมอบวุฒิบัตรผูผานการอบรม  จํานวนท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน หลักสูตร 
“โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก ”  ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๕.๓๐ น. 
        

       องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับ 
ความรวมมือสงเสริมกิจกรรมนี้ จากพระองคเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
แลวแตจะทรงพระกรุณา 

 
ดวยเกลาดวยกระหมอม  

 
 

     ขาพระพุทธเจา  นาย ภูสวัสด์ิ          สุขเลี้ยง 
ประธานโครงการ ฯ 
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แผนผังหอประชุมงานสัมมนา 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๒ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  
 

กราบเรียน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

 เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                       ในการนี ้จึงกราบเรียนเชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วิทยากร บรรยายพิเศษ   “เศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน
ผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนาํชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

       องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับ 
ความรวมมือสงเสริมกิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 
                                                              ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย 

ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๓ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ประธานเปดงาน-บรรยายพิเศษ “โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก ”   
 

กราบเรียน             ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร)  ประธานเปดงานการอบรม  “โครงการ เศรษฐกิจ
พอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก ” และ บรรยายพิเศษ แนวทางแกไขปญหาสัญชาติชาวไทยภูเขาที่เกิดในประเทศไทย จํานวนผูเขารับ
การอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนาํชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัด
เชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๔ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “การบริหารจดัการน้ําแบบบูรณาการบนพื้นท่ีราบสูง” 
 

กราบเรียน             อธิบดีกรมชลประทาน (นายชลิต ดํารงศักด์ิ) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี ้ จึงกราบเรียนเชิญ อธิบดีกรมชลประทาน (นายชลิต ดํารงศักด์ิ) วิทยากร บรรยายพิเศษ   “การบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการบนพื้นที่ราบสูง” จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ 
มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๖ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “หมูบานปองกันแนวชายแดน-ทหารกับการอนุรักษน้ํา” 
 

กราบเรียน             พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (ผูบัญชาการทหารบก ) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี ้ จึงกราบเรียนเชิญ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (ผูบัญชาการทหารบก )  วิทยากร บรรยายพิเศษ   “หมูบานปองกัน
แนวชายแดน-ทหารกับการอนุรักษน้ํา” จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือ
ตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย 
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๗/๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา” 
 

กราบเรียน             อาจารยวิจิตร   ถนอมถิ่น 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี ้ จึงกราบเรียนเชิญ อาจารยวิจิตร   ถนอมถิ่น วิทยากรบรรยายพิเศษ   “โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชาวเขา” จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๘/๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “สรางฝายตนน้ําลําธาร-มหัศจรรยหญาแฝก” 
 

กราบเรียน             อาจารยพัลลภ    สุวรรณมาลิก (ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิองคการปารักษน้ําฯ ) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี ้ จึงกราบเรียนเชิญ อาจารยพัลลภ    สุวรรณมาลิก (ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิองคการปารักษน้ําฯ )วิทยากร
บรรยายพิเศษ  “สรางฝายตนน้ําลําธาร-มหัศจรรยหญาแฝก” จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชน
ชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-
๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๙/๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ประธานกลาวตอนรับ  ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร)-วิทยากร 

 

กราบเรียน             ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                              เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปนมหา
มงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงคสรางฝาย
ตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ข้ึนเพื่อ
นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย 
จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   การพัฒนา
ท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  

                            โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ ทานผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานกลาวตอนรับ  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร)-วิทยากร  โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้าํลําธาร-หญาแฝก” 
จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนาํชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
ในการนี้จึงกราบเรียนขออนุญาต นาํมวลชน -พี่นองชนเผา –เยาวชน เขามารับการอบรม ในวนัเวลาดังกลาว 
        

                  องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือ
สงเสริมกิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 
ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๔๐/๒๕๕๔ 
        ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 พีธีกรโครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 

 
กราบเรียน             พล.ต.ธีรพัฒน    ออนอรุณ (รองประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  ) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                              เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปนมหา
มงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงคสรางฝาย
ตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ข้ึนเพื่อ
นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย 
จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   การพัฒนา
ท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒน าอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                            โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ พล.ต.ธีรพัฒน    ออนอรุณ (รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ) พีธีกรโครงการอบรมหลักสูตร 
“เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก”จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนาํชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  
ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. 
บาย ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ มอบวุฒิบัตร        

             องคการปารักษน้าํแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือ
สงเสริมกิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
                                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 
ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๔๒/๒๕๕๔ 
        ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอสวนลดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

กราบเรียน             ผูอํานวยการบริหารและจัดการทรัพยสินหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

                              เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปนมหา
มงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงคสรางฝาย
ตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ข้ึนเพื่อ
นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย 
จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   การพัฒนา
ท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒน าอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                            โอกาสนี้ขอความอนุเคราะห ขอสวนลดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากทานผูอํานวยการบริหารและจัดการทรัพยสิน
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก”จํานวนผูเขารับการอบรม
ท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วัน
ศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ มอบวุฒิบัตร  

                  องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือ
สงเสริมกิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                             
 

                                                                             อาจารย ภูสวสัด์ิ    สุขเลี้ยง   
       ประธานโครงการ ฯ          
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                       ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                         ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com        จังหวัดเชียงใหม      50140                      

โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

กําหนดการ ภาคเชา 
วันศุกรท่ี ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๒.๓๐น. 

*********************************** 
วันศุกรท่ี ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔   
เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐น.   ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๒๐-๐๘.๓๐น.   ประธานพิธี ฯ เดินทางถึง  ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) กลาวตอนรับและเรียนเชิญ                                                 
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร)ถวายราชสดุดี 

เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๐น.  ประธานพิธี ฯ ข้ึนบนเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ 
เปดกรวยดอกไม ถวายพานพุมสักการะ 
อานประกาศราชสดุดี                                                                                                                                       เพลง
สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  

เวลา ๐๘.๕๐-๐๙.๐๐น.   นายภูสวัสด์ิ  สุขเลี้ยง  ประธานองคฯ กลาวรายงาน 
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.   บรรยายพิเศษ  “แนวทางแกไขปญหาสัญชาติชาวไทยภูเขาที่เกิดในประเทศไทย”  
                                       โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น.   บรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียง”  
                                              โดย ดร.สุเมธ   ตันติเวชกุล ( เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา) 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐น.   บรรยายพิเศษ  “สรางฝายตนน้ําลําธาร-มหัศจรรยหญาแฝก”   
                                       โดย  อาจารย พัลลภ   สุวรรณมาลิก  (ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิองคการปารักษน้ําฯ ) 
เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐น.    บรรยายพิเศษ “หมูบานปองกันแนวชายแดน-ทหารกับการอนุรักษน้ํา”  

            โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา (ผูบัญชาการทหารบก) 
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.    บรรยายพิเศษ “การบริหารการจัดการน้ําอยางบูรณาการ”   

              โดย นายชลิต ดํารงศักด์ิ   (อธิบดีกรมชลประทาน) 
เวลา๑๒.๐๐-๑๒.๓๐น.    บรรยายพิเศษ “โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา”  โดย อาจารยวิจิตร ถนอมถิ่น 
เวลา๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.    รับประทานอาหารกลางวัน (วิทยากรกราบเรียนเชิญหอง VIP) 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                       ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                         ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com        จังหวัดเชียงใหม      50140                      

โครงการอบรมหลกัสูตร 
 “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เฉลิมพระเกียรต ิ“๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” 

หมายกําหนดการภาคบาย  
วันศุกรท่ี ๑๘  พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐- น.-๑๖.๐๐น. 

*********************************** 
 
ภาคบาย 
เวลา๑๓.๓๐-๑๓.๔๐น.   หมอมเจาภีศเดช  รัชน ี เสด็จเปนประธานพิธี ฯ  

เดินทางถึง ณ.หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
นายภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง  ประธานองคการปารกัน้ําแหงประเทศไทย   
กลาวรายงาน 

เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๓๐ น. พล.ต.ธีรพัฒน    ออนอรุณ   รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฯ     
เบิกบุคคลท่ีผานการอบรม 

เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๓๐ น. ประธานพิธี ฯ มอบวฒุิบัตรผูผานการอบรมหลักสูตร 
                                       โครงการ“เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 
เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ประธานพิธี ฯใหโอวาทและเสด็จกลับ 
                                        ผูเขารบัการอบรมสัมมนาสงเสดจ็ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๑ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                  ประธานมอบวุฒิบัตรผูผานการอบรม  “โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลาํธาร-หญาแฝก ”   
 

กราบทูล  หมอมเจา ภีศเดช รัชนี 

 เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                       ในการนี ้จึงกราบทูลเชิญ หมอมเจา ภีศเดช รัชน ี  เปนประธานมอบวุฒิบัตรผูผานการอบรม  จํานวนท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน หลักสูตร 
“โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก ”  ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๕.๓๐ น. 
        

       องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับ 
ความรวมมือสงเสริมกิจกรรมนี้ จากพระองคเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
แลวแตจะทรงพระกรุณา 

 
ดวยเกลาดวยกระหมอม  

 
     ขาพระพุทธเจา  นาย ภูสวัสด์ิ          สุขเลี้ยง 

ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๒ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  
 

กราบเรียน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

 เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                       ในการนี ้จึงกราบเรียนเชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วิทยากร บรรยายพิเศษ   “เศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน
ผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนาํชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

       องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับ 
ความรวมมือสงเสริมกิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 
                                                              ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย 

ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
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ที่ อท ๓๓ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ประธานเปดงาน-บรรยายพิเศษ “โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก ”   
 

กราบเรียน             ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี้ จึงกราบเรียนเชิญ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร)  ประธานเปดงานการอบรม  “โครงการ เศรษฐกิจ
พอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก ” และ บรรยายพิเศษ แนวทางแกไขปญหาสัญชาติชาวไทยภูเขาที่เกิดในประเทศไทย จํานวนผูเขารับ
การอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนาํชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัด
เชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 
   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๔ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “การบริหารจดัการน้ําแบบบูรณาการบนพื้นท่ีราบสูง” 
 

กราบเรียน             อธิบดีกรมชลประทาน (นายชลิต ดํารงศักด์ิ) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี ้ จึงกราบเรียนเชิญ อธิบดีกรมชลประทาน (นายชลิต ดํารงศักด์ิ) วิทยากร บรรยายพิเศษ   “การบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการบนพื้นที่ราบสูง” จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ 
มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๖ /๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “หมูบานปองกันแนวชายแดน-ทหารกับการอนุรักษน้ํา” 
 

กราบเรียน             พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (ผูบัญชาการทหารบก ) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี ้ จึงกราบเรียนเชิญ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (ผูบัญชาการทหารบก )  วิทยากร บรรยายพิเศษ   “หมูบานปองกัน
แนวชายแดน-ทหารกับการอนุรักษน้ํา” จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือ
ตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย 
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๗/๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา” 
 

กราบเรียน             อาจารยวิจิตร   ถนอมถิ่น 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี ้ จึงกราบเรียนเชิญ อาจารยวิจิตร   ถนอมถิ่น วิทยากรบรรยายพิเศษ   “โครงการหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชาวเขา” จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๘/๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอความอนุเคราะห วิทยากรบรรยายพิเศษ  “สรางฝายตนน้ําลําธาร-มหัศจรรยหญาแฝก” 
 

กราบเรียน             อาจารยพัลลภ    สุวรรณมาลิก (ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิองคการปารักษน้ําฯ ) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                    เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปน
มหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงค
สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง
ประชา” ข้ึนเพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของ
ปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   
การพัฒนาท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                              ในการนี ้ จึงกราบเรียนเชิญ อาจารยพัลลภ    สุวรรณมาลิก (ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิองคการปารักษน้ําฯ )วิทยากร
บรรยายพิเศษ  “สรางฝายตนน้ําลําธาร-มหัศจรรยหญาแฝก” จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชน
ชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-
๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
        

 องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือสงเสริม
กิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 

   ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๓๙/๒๕๕๔ 
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ประธานกลาวตอนรับ  ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร)-วิทยากร 

 

กราบเรียน             ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                              เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปนมหา
มงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงคสรางฝาย
ตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ข้ึนเพื่อ
นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย 
จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   การพัฒนา
ท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการ พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  

                            โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ ทานผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานกลาวตอนรับ  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี  (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร)-วิทยากร  โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้าํลําธาร-หญาแฝก” 
จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนาํชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ มอบวุฒิบัตร 
ในการนี้จึงกราบเรียนขออนุญาต นาํมวลชน -พี่นองชนเผา –เยาวชน เขามารับการอบรม ในวนัเวลาดังกลาว 
        

                  องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือ
สงเสริมกิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 
ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๔๐/๒๕๕๔ 
        ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 พีธีกรโครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก” 

 
กราบเรียน             พล.ต.ธีรพัฒน    ออนอรุณ (รองประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  ) 
 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     ๑.รายละเอียดของโครงการ 

                              เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปนมหา
มงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงคสรางฝาย
ตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ข้ึนเพื่อ
นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย 
จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   การพัฒนา
ท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                            โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ พล.ต.ธีรพัฒน    ออนอรุณ (รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ) พีธีกรโครงการอบรมหลักสูตร 
“เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก”จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนาํชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  
ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วันศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. 
บาย ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ มอบวุฒิบัตร        

             องคการปารักษน้าํแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือ
สงเสริมกิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
                                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                             อาจารยภสูวัสด์ิ    สุขเลี้ยง 
ประธานโครงการ ฯ 
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องคการปารักษนํ้าแหงประเทศไทย 

 The Wilderness Society Organization of  Thailand 
 
Tel / Fax: 0 – 53-963029                                        ท่ีอยู 236/2  หมู 5 ถนน.ชม.- ลพ. 
Mobile:    0 – 817842076                                                                ตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภ ี
www.wilderness-thailand.com                                                                                              จังหวัดเชียงใหม  50140    
ที่ อท ๔๒/๒๕๕๔ 
        ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง                 ขอสวนลดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

กราบเรียน             ผูอํานวยการบริหารและจัดการทรัพยสินหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

                              เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเปนมหา
มงคลสมัยพิเศษยิ่ง สมควรท่ีจะจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติ การนี้ องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย รวมกับ โครงการรณรงคสรางฝาย
ตนน้ําลําธาร-หญาแฝก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ    “๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา” ข้ึนเพื่อ
นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย 
จากการพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาความเดือดรอน ท้ังในดานการพัฒนาแหลงน้ํา การอนุรักษทรัพยากรปาไม   การพัฒนา
ท่ีดิน การเกษตร การสงเสริมอาชีพ เกษตรทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตศูนยศึกษาการพัฒน าอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖ แหงท่ัวประเทศ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ  ท่ีสงผลใหราษฎรไดรับประโยชนมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน  
                            โอกาสนี้ขอความอนุเคราะห ขอสวนลดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากทานผูอํานวยการบริหารและจัดการทรัพยสิน
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง-สรางฝายตนน้ําลําธาร-หญาแฝก”จํานวนผูเขารับการอบรม
ท้ังสิ้น ๓,๕๐๐ คน จากผูนําชนเผา –พี่นองชนเผา-เยาวชนชนเผา  ภาคเหนือตอนบน ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม วัน
ศุกรท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๓๐ น. บาย ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ มอบวุฒิบัตร  

                  องคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหสนับสนุน และ ไดรับความรวมมือ
สงเสริมกิจกรรมนี้ จากทานเปนอยางดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                             
 

                                                                             อาจารย ภูสวสัด์ิ    สุขเลี้ยง   
       ประธานโครงการ ฯ          

 


