โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับเจาแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
...............................................................................................................
โดย วรายุทธ ไชยะกุล
สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา สปป.ลาว
ภูมิหลังของโครงการ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอยางตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป และพระราชทานความรวมมือในการ
ดําเนินโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาใหประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีสุขภาพดีและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น อาทิ โครงการสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนวัฒนธรรม
เด็กกําพรา แขวงเวียงจันทน (หลัก 67) ซึ่งเริ่มดําเนินการในป พ.ศ.2533 เพื่อชวยพัฒนาภาวะ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กกําพราที่โรงเรียนใหดีขึ้น เปนตน
จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและหางไกลมาเปนเวลานาน ทรงตระหนักวาผูนําที่อยูในทองถิ่น
นั้นๆ เปนบุคคลสําคัญยิ่งที่จะผลักดันใหงานพัฒนาตางๆ ประสบความสําเร็จและยั่งยืน ในขณะ
เดียวกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจาแขวงก็จัดวาเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดและ
มีประสบการณสูงในการพัฒนาแตละภูมิภาค ดังนั้นหากผูบริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศ
ไดมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณกันและกัน
จะชวยทําใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทัง้ สองประเทศดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหสํานักพระราชวังรวมกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ (เดิมคือ กรมวิเทศสหการ) จัดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางเจาแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผูบริหารระดับสูงของ
จังหวัดตางๆ ในประเทศไทย

-2วัตถุประสงคของโครงการ ฯ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในดานตางๆ ไดแก การบริหารราชการ การเกษตร การอุตสาหกรรม การศึกษาและสงเสริมการ
ทองเที่ยว
2. เพื่อใหผูบริหารของทั้งสองประเทศไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกัน
3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ
ผูเขารวมโครงการ ฯ
ประกอบดวย เจาแขวง ผูแทนหนวยงานระดับแขวง ๆ ละ 4 คน และผูแทนสวนกลาง 1 คน
การดําเนินโครงการ ฯ ครั้งที่ 1 - 5
โครงการ ฯ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหวางวันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2546 โดยมี ทานสมบัด เยียลีเฮอ
เจาแขวงไซยะบูลี ทานคํามั่น สุนวิเลิด เจาแขวงบอแกว และทาน ดร. สีโห บันนะวง เจาแขวง
เวียงจันทน และคณะผูแทนจากแขวง และผูแทนกระทรวงการตางประเทศลาว รวมจํานวน 16 คน
เขารวม ซึ่งคณะไดไปทัศนศึกษาและดูงานดานการบริหารราชการ การศึกษา ดานสาธารณสุข
การเกษตร และการอุตสาหกรรม ที่กระทรวงมหาดไทย
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สหกรณหบุ กระพง สหกรณโคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี โรงงานอาหาร
แปรรูป โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โครงการ ฯ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2547 โดยมี ทาน ดร. สีเหลือ
บุนค้ํา เจาแขวงสะหวันนะเขต ทานคําบุน ดวงปนยา เจาแขวงสาละวัน และทานคําใบ ดําลัด เจาแขวง
คํามวน และคณะผูแทนจากแขวง และผูแทนกระทรวงการตางประเทศลาว รวมจํานวน 15 คน
เขารวม ซึ่งคณะไดไปทัศนศึกษาและดูงานดานการบริหารราชการ การศึกษา การเกษตร การ
อุตสาหกรรม ดานสาธารณสุข และการทองเที่ยว ที่กระทรงมหาดไทย ศาลากลางจังหวัดนคร
นายก กระทรวงศึกษาธิการ โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 3 (พัทยา)

-3โครงการ ฯ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหวางวันที่ 9 - 16 มกราคม 2548 โดยมี ทานบุนเฮือง ดวงพะจัน เจา
แขวงหลวงพระบาง ทานคําสาน สุวง เจาแขวงพงสาลี และทานทองหวัง สีหาจัก เจาแขวงจําปาสัก และ
คณะผูแทนจากแขวง และผูแทนกระทรวงการตางประเทศลาวรวมจํานวน 16 คนเขารวม คณะไดไป
ทัศนศึกษาและดูงานดานการบริหารราชการ การเกษตร การอุตสาหกรรม หัตถกรรม และการศึกษา
ที่สํานักงานจังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาดอยตุง โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม ศูนยอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม โรงเรียนกาญจนาภิเษก
(วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และพระบรมมหาราชวัง
โครงการ ฯ ครั้งที่ 4
โครงการ ฯ ครั้งที่ 4 นี้ จัดขึ้นระหวางวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2549 โดยมี ดร.
บุนปอน บุดตะนะวง เจาแขวงอุดมไซ และ ดร. พันคํา วิพาวัน เจาแขวงหัวพัน และคณะผูแทนจาก
แขวงและนายแสง สุขะทิวง รองปลัดกระทรวงการตางประเทศลาว รวมจํานวน 11 คน เขารวม
โครงการในครั้งนี้
ในโอกาสเขารวมโครงการในครั้งนี้ เจาแขวงและคณะไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเขาเฝาทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา ในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2549
นอกจากการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูวาราชการจังหวัดแลว คณะเจาแขวงฯ ยัง
ไดไปเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสถานที่ตาง ๆ อาทิ สวนพืชไรดนิ หมูบานเห็ดอินทรียบานตาพรม และ
โรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี หมูบานอุตสาหกรรมชนบทบานบางเจาฉา จังหวัดอางทอง
โรงเรียนวัดเขาสองกลอง และโรงเรียนปยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก ทัศนศึกษาโครงการสวน
พระองคสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ และสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จังหวัดราชบุรี และ บริษัท มาลี
สามพราน จํากัด ( มหาชน ) จังหวัดนครปฐม เปนตน
โครงการ ฯ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหวางวันที่13-19 พฤษภาคม 2550 โดยมีนายคําพัน
พมมะทัต เจาแขวงเซกอง และนายสีนัย เมียงลาวัน เจาแขวงอัตตะปอ และคณะผูบริหารระดับสูงของ
แขวง และผูแทนจากสวนกลาง รวม 11 คน เขารวม
คณะไดเขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 และไดศึกษาดูงานในดานตางๆ ดังนี้

-41. การบริหารราชการแผนดินที่ศูนยราชการจังหวัดราชบุรีและศูนยบริการประชาชน
ในหางสรรพสินคาบิ๊กซี
2. การศึกษาที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน และโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
3. การเกษตร
- สวนของเกษตรกร อําเภอดําเนินสะดวก (15 พ.ค.)
- การเพาะเลี้ยงกุงกามกราม ณ ประกอบฟารม (15 พ.ค.)
- ฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ (16 พ.ค.)
- ตลาดศรีเมือง (17 พ.ค.)
- สหกรณโคนมหนองโพ (17 พ.ค.)
- โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา (18 พ.ค.)
4. การสาธารณสุขที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบานตะโกลาง (16 พ.ค.)
5. การอุตสาหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผารัตนโกสินทร 4 (14 พ.ค.)
- กลุมหัตถกรรมพื้นบานตุกตาผา (14 พ.ค.)
- โรงงานไฟฟาราชบุรี (15 พ.ค.)
- บริษัท KEW PEI (17 พ.ค.)
6. การทองเที่ยว
- ตลาดน้ําดําเนินสะดวก (15 พ.ค.)
- ศูนยอนุรักษวัฒนธรรมไทยทรงดํา (15 พ.ค.)
- อุทยานหุนขี้ผึ้งสยาม (15 พ.ค.)
- ถ้ําเขาบิน (16 พ.ค.)
- ถ้ําคางคาว (16 พ.ค.)
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