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เลขาฯ ฝากบอก

	 ในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ	๒๕๖๓	ผมคิดว่าช่วงนี้มีเรื่องราวส�าคัญที่ควรจดจ�า	 เรื่องแรก	วันที่	๑๔	พฤศจิกายน	ของทุกปี	 เป็น	

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”	เรื่องที่สอง	สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ถวายรางวัล	“นักวิทยาศาสตร์ด้านดินเพื่อมนุษยธรรม”	

แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เป็นพระองค์แรกของโลก	และองค์การสหประชาชาติ	(UN)	ประกาศ

ให้วันที่	๕	ธันวาคม	ของทุกปี	เป็น	“วันดินโลก”	ซึ่งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร 

ด้านการพัฒนาดินก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน	หลักการแนวพระราชด�าริเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสากล

   อนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีงานพระราชพิธีส�าคัญงานหนึ่ง	เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

คอื	พระราชพธิเีสดจ็พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค	ในวนัที	่๑๒	ธนัวาคม	๒๕๖๒	ด้วย	ซึง่แสดงถงึวฒันธรรม

ทรงคุณค่าที่มีมายาวนานของไทย	 นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของไทยที่ต้องบันทึกไว้	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ครบถ้วนสมบูรณ์

อย่างสง่างาม	สมพระเกียรติ

				 ส�าหรับแนวนโยบายการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในปี	 ๒๕๖๓	 นี้	 คือ	 ความรวดเร็ว	 ประหยัด	 เรียบง่าย	

และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	ผมจึงให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	สนับสนุนให้น�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย

ในการบรหิารจดัการโครงการ	เมือ่ระบบเชือ่มโยงเพือ่การบรหิารจดัการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ฐานข้อมลูกลาง)	พฒันาแล้วเสรจ็

ในปี	๒๕๖๓	รวมทั้งน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบครบถ้วนแล้ว	จะน�าระบบฯ	มาใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ	การรายงาน

ผลโครงการ	การเผยแพร่โครงการ	การติดตามงานฎีกาที่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคขอพระราชทานพระมหากรุณาความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา

ความทุกข์ยากของชีวิต	การประสานงานโครงการกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	จะมีความสะดวก	สบาย	รวดเร็วขึ้น	ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิตลดลง 

และนอกจากการติดตามข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ส�านักงาน	กปร.	(www.rdpb.go.th)	แล้ว	ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน 

“ส�านกังาน	 กปร.”	ทีแ่สดงทีต่ัง้และรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ จ�านวน	๔,๘๑๐	 โครงการ	 ซึง่สามารถเรยีกดู

ข้อมลูได้ตลอดเวลา	อกีเรือ่งหนึง่ทีผ่มเหน็ว่าส�าคญัต่อการพฒันาระบบราชการ	คอื	การให้ส�านกั/กอง/ศนูย์/กลุม่	มคีูม่อืการปฏบิตังิานที่ก�าหนด

ขั้นตอนการท�างานไว้เพื่อที่ผู้รับบริการ	หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ประสานกับส�านักงาน	กปร.	จะได้รับทราบขั้นตอน	ระยะเวลา	มีความสะดวก

ในการประสานงานการรบับรกิาร	 รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัผ่านเวบ็ไซต์ส�านกังาน	 กปร.	 เพือ่แสดงถงึความโปร่งใสในการปฏบัิตงิาน	

ซึง่ปกตมิกีารเปิดเผยข้อมลูอยู่แล้ว	เช่น	แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง	ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง	และผลการจดัซือ้จดัจ้าง	ผลการพจิารณาและอนมุตัโิครงการ 

(งบกลาง)	แต่ควรให้ครอบคลุมภารกิจงานอื่น	ๆ	ยิ่งขึ้น	

 ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร	ผมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ได้รับการพัฒนาทุกคน	โดยมีคณะกรรมการพัฒนา

ทรพัยากรบคุคล	ช่วยกลัน่กรองหลกัสตูรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้	ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข	พลานามัยแข็งแรง	ทั้งนี้	ผมได้

ออกนโยบายงดรับของขวัญ	 (No	 Gift	 Policy)	 เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างค่านิยมที่ดีของ

ส�านักงาน	กปร.	 ในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	ซึ่งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต	

เป็นสิง่ทีผ่มให้ความส�าคญัและส�านกังาน	กปร.	ต้องเป็นแบบอย่างทีด่	ีหากมกีารตรวจพบการทจุรติ	

จะมีการลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างจริงจัง	

  ท้ายที่สุดนี้	ผมขอให้เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ร่วมมือร่วมใจกับหน่วยงานต่าง	ๆ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการ	

เมื่อวันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ความว่า	“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และ

ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

	 นายดนุชา		สินธวานนท์

	 เลขาธิการ	กปร.



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 โครงการจัดท�าตวัชีว้ดัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

เริ่มขึ้นในปี	๒๕๔๖	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้โครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริมตีวัชีว้ดัการพฒันาทีม่มีาตรฐานและมคีวามน่าเชือ่ถอื

อย่างชดัเจน	เป็นรปูธรรม	ครอบคลมุการพฒันาในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	

ด้านพัฒนาดิน	 ด้านพัฒนาแหล่งน�้า	 ด้านพัฒนาป่าไม้	 ด้านพัฒนา	

การเกษตร	และด้านบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	มีการจัดเก็บ

ข้อมลูตวัชีว้ดัผลการพฒันาในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

เป็นระบบ	สามารถแสดงผลการพฒันาและรายงานได้อย่างต่อเนือ่ง

และมปีระสทิธภิาพ	รวดเรว็	ทนัต่อสถานการณ์	อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อการแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมตามหลักวิชาการและ

สามารถน�าไปขยายผลและยงัใช้ประโยชน์ในโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริในทั่วประเทศต่อไป

โครงการจัดท�าตัวชี้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โดย กองติดตามประเมินผล

	 ช่วงระยะสามปีแรก	(ปี	๒๕๔๖	–	๒๕๔๘)	ของโครงการ

จัดท�าตัวชีว้ดัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิป็นการด�าเนนิงาน

ในด้านการจดัท�าแนวทางและรปูแบบการด�าเนนิงาน	การจัดองค์กร

ด�าเนินงานในระดับต่าง	 ๆ	ส่วนใหญ่เป็นการประชุมกับหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องเพือ่หาข้อตกลงร่วมในการด�าเนนิงานโครงการฯ	เช่น	พืน้ที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่จะด�าเนินการเก็บข้อมูล	

การจดัท�าแปลงตวัชีว้ดัฯ	วธิกีารเกบ็ข้อมูลตวัชีว้ดัฯ	ต่อมาในปี	๒๕๔๙ 

มีการจัดท�าคู่มือตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฉบับ

สมบูรณ์ขึ้น	และได้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดแบบเต็มรูปแบบในพื้นที่

ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริท้ัง	๖	แห่ง	ตัง้แต่

ปี	๒๕๔๙	เป็นต้นมา	หลังจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาโดยตลอด	 ในปี	 ๒๕๕๓ 

ส�านักงาน	กปร.	ได้จัดท�ารายงานผลการศึกษาการจัดท�าตัวชี้วัด

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิลูเกล้าฯ	ถวายพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	

และสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	 กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี

	 ต่อมาในปี	 ๒๕๖๑	ส�านักงาน	กปร.	 เห็นสมควรทบทวน

การด�าเนินงานโครงการจัดท�าตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	 จึงได้มีค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ

จัดท�าตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก



พระราชด�าริ	 และคณะอนุกรรมการด้านโครงการจัดท�าตัวชี้วัด

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิละตดิตามประเมนิผลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้น	 เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ	 และได้

จดัประชมุคณะกรรมการบรหิารฯ	ขึน้เมือ่วนัที	่๒๔	เมษายน	๒๕๖๑	

ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มพื้นที่โครงการที่จะจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดฯ	

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ทั้ง	๖	แห่ง	

เพิ่มศูนย์สาขาอีก	๓	แห่ง	 ได้แก่	 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน

เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดราชบุรี	

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัด

เชยีงใหม่	และศนูย์พฒันาการเกษตรภสิูงห์อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

จังหวัดศรีสะเกษ	 ในส่วนของประเด็นของตัวชี้วัดคณะกรรมการ

ได้มีมติให้ด�าเนินการตัวชี้วัดตามเดิม	และให้ปรับปรุงตัวชี้วัดฯ	

ทั้ง	๕	ด้าน	ได้แก่	ด้านการพัฒนาดิน	แหล่งน�้า	ป่าไม้	การเกษตร	

และการบรหิารจดัการทรพัยากรชายฝ่ัง	ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 จากมติที่ประชุมดังกล่าว	ส�านักงาน	กปร.	ได้มีค�าสั่งแต่ง

ตั้งคณะท�างานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดท�าตัวชี้วัด

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารข้ึิน	จ�านวน	๗	ด้าน	ประกอบด้วย 

๑)	ด้านการพฒันาดนิ	๒)	ด้านการพฒันาแหล่งน�า้	๓)	ด้านการพฒันา

ป่าไม้	๔)	ด้านการพัฒนาการเกษตร	๕)	ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่ง	๖)	ด้านการจัดท�าระบบข้อมูล	และ	๗)	ด้านการ

จัดท�ารายงานโครงการจัดท�าตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	เพื่อด�าเนินการติดตามผลการด�าเนินงานโครงการฯ 



ในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาฯ	และศูนย์สาขา	รวบรวมปัญหาอปุสรรค

ในการด�าเนินงาน	 ด�าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�ารใิห้มคีวามเหมาะสม	พฒันาระบบข้อมลูโครงการ

จดัท�าตวัชีว้ดัฯ	ให้สามารถเก็บข้อมูล	ประมวลผลข้อมูล	และรายงานผล

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้ยงัได้ท�าการปรับปรุงคู่มอืโครงการ

จัดท�าตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้เป็นปัจจุบัน	

เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานโครงการจัดท�าตัวช้ีวัดโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริได้อย่างถูกต้อง	 ทั้งในเรื่องตัวชี้วัดฯ	 แปลงเก็บข้อมูล	

วิธีเก็บข้อมูล	 เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้อง	 สามารถน�ามา

วเิคราะห์ผลและเขยีนรายงานได้อย่างถกูต้องตามหลักวชิาการ	และ

สอดคล้องกบัแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ที่ได้พระราชทาน

พระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน	 น�้า	 ป่า	 และอาชีพ

เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาให้แก่ประชาชน	ชุมชน	

และประเทศชาติให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

นายดนุชา สินธวานนท์

เลขาธิการ กปร.



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การจัดการน�้าดื่มสะอาด
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงให้ความส�าคัญและทรงงานพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมากว่า	 ๓๐	 ปี	 เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างศักยภาพท้ังทางวิชาการและ

การอาชีพของเด็กและเยาวชน	 ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ	 ปัจจุบันโรงเรียนตามพระราชด�าริของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยเฉพาะโรงเรียน/ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ซึง่ปัจจบุนัมจี�านวนทัง้สิน้	๒๑๘	แห่ง	นัน้	บางแห่งยงัคงประสบปัญหาน�า้บรโิภคทีไ่ม่สะอาด	และไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพน�า้บรโิภคส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก	เยาวชน	และบุคลากรอื่น	ๆ	ในโรงเรียนด้วย

โดย กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

 ในหลายคราวที่เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร	และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ได้พระราชทาน

พระราชด�าริเรื่อง	 การจัดการน�้าดื่มสะอาดแก่ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

(ส�านักงาน	กปร.)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง	บุคลากรในพื้นที่	ให้สามารถน�าไปปรับใช้ได้โดยง่าย	ทั้งในเรื่องการจัดหาและดูแล

น�้าอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพและเพียงพอ	การใช้รางเก็บน�้าฝนจากอาคารเรียน	การกรองน�้าอย่างง่ายแบบโอ่ง	๓	โอ่ง	การฝึกอบรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้และบ�ารุงรักษาเครื่องกรองน�้า	และวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง	โดยไม่ก่อให้เกิดภาระจนเกินควร	การประเมินผล

โครงการบริหารจัดการแหล่งน�้าชุมชน	เป็นต้น	ทั้งนี้	เพื่อให้ครู	นักเรียน	และราษฎรใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการจัดการน�้าสะอาดส�าหรับ

ใช้อุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพ	และเพียงพอตลอดทั้งปีได้ด้วยตนเอง

 “... น�ำ้สะอำด พยำยำมให้นักเรยีนมนี�ำ้สะอำดใช้ให้เพยีงพอ นกัเรยีนทีอ่ยู่บนเขำใช้ประปำภเูขำ บำงทมีีกำรปนเป้ือน
จลิุนทรย์ี แร่ธำตทุีแ่ขวนลอยอยู ่ฉะน้ัน ถ้ำจะดืม่ต้องพฒันำให้ได้มำตรฐำนน�ำ้ด่ืม ในบำงพืน้ทีใ่ห้ขดุน�ำ้บำดำล ท�ำถงัเกบ็น�ำ้ฝน 
และรำงน�ำ้ฝนบนชำยคำอำคำร ซึง่บำงทกีไ็ม่สะอำด ถ้ำท�ำได้กใ็ห้ต้มน�ำ้ แต่มักมีเชือ้เพลิงไม่พอ ให้เครือ่งกรองน�ำ้ซึง่พอใช้ได้ 
บำงแห่งที่น�้ำเป็นสนิมต้องใช้ระบบ reverse osmosis (RO) ซึ่งแพงมำก”

ควำมตอนหน่ึงจำกพระรำชนพินธ์สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี
พระรำชทำนแก่กองบญัชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน ในโอกำสครบรอบ ๖๐ ปี

ก่อตัง้โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ปี ๒๕๕๙



 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้จัดท�าโครงการการจัดการน�้าดื่มสะอาดในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 โดยการบูรณาการความ

ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะท�างาน	ได้แก่	ส�านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระ

เทพรตันราชสดุา	 ฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 กรมชลประทาน	 กรมทรพัยากรน�า้บาดาล	 กรมอนามัย	 และ

ส�านักงาน	กปร.	ซี่งคณะท�างานได้ร่วมกันจัดท�าคู่มือการจัดการน�้าดื่มสะอาดในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง	ๆ	ให้แก่นักเรียน	ครู	และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	สามารถน�าไปใช้ในการดูแลรักษาป้องกัน	และแก้ไข

ปัญหาเรือ่งการจดัการน�า้ดืม่สะอาดในเบื้องต้นได้เองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

	 ส�าหรับการด�าเนินงานในระยะต่อไป	 คณะท�างานมีแผนงานในการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากเยาวชนและชุมชน

ในพื้นที่	 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายหลักส�าคัญของโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดการน�้าอุปโภคบริโภคของโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการและตามความพร้อมของพืน้ที	่โดยโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนจะสามารถเป็นศูนย์

การเรียนรู้หรือเป็นต้นแบบในเรื่องการจัดการน�้าสะอาดให้แก่ชุมชน

ได้อย่างครบวงจร	 โดยมีเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้น�าในอนาคตของชุมชน	

เป็นกลไกเชือ่มโยงระหว่างบ้านกบัโรงเรยีน	อนัจะส่งผลให้การจดัการ

เรื่องน�้าอุปโภคบริโภคมีความยั่งยืน ยิง่ไปกว่านัน้	หากชมุชนได้รบั

การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในท้อง

ถิน่อย่างต่อเนือ่งด้วยแล้วนัน้	 โครงการฯ	 จะช่วยยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

มากยิ่งขึ้นต่อไป



 His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	the	Great	had	continuously	granted	the	initiatives	on	the	promotion	and	development	of	the	utilization 
of	vetiver	grass	for	over	30	years	of	his	reign.
	 In	this	connection,	His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	Phra	Vajiraklaochaoyuhua	(King	Rama	X)	has	strong	determination	to	preserve	and	
extend	the	royal	development	projects	and	initiatives	of	King	Rama	IX	in	bringing	about	the	peoples’	happiness	and	the	countrys’prosperity,	
especially	through	the	utilization	of	vetiver	grass	for	soil	and	water	conservation.	Therefore,	on	31	July	2017,	King	Rama	X	gave	the	initiative	
to	the	Office	of	the	Royal	Development	Projects	Board	(ORDPB)	and	concerned	government	agencies	to	urgently	reconstruct	Huai	Sai	Khamin	
Reservoir	in	Sakon	Nakhon	Province	which	has	been	severely	damaged	by	tropical	storm	called	“SONCA”.	The	water	flew	out	from	the	reser-
voir,	inundating	the	residential	areas	and	damaging	agricultural	areas.	In	addition,	King	Rama	X	suggested	the	planting	of	vetiver	grass	along	the	
edge	of	Huai	Sai	Khamin	Reservoir	and	other	reservoirs	as	well	as	in	other	suitable	areas	in	order	to	prevent	soil	erosion	in	the	future.	The	
concerned	agencies	have	already	planted	vetiver	in	many	affected	and	disaster-prone	areas.
	 Owing	to	the	ingenuity	of	the	two	kings	on	the	promotion	of	the	utilization	of	vetiver	grass	for	soil	and	water	conservation,	which	has	led	to	
the	extensive	growing	of	vetiver	grass	throughout	the	country,	Thailand	was	then	selected	to	host	the	Seventh	International	Conference	on	
Vetiver	(ICV-7).	The	conference	will	be	organized	by	the	Chaipattana	Foundation	&	the	Office	of	the	Royal	Development	Projects	Board	(ORDPB)	
in	Chiang	Mai	Province,	Thailand,	during	26	–	29	October	2020,	under	the	theme	“Vetiver	for	Soil	and	Water	Conservation:	In	Commemoration	
of	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	the	Great.”

สืบสาน รักษา ต่อยอด... สร้างสุขปวงประชา (ตอนที่ 11)
Nurture, Conserve and Extend: Legacy for the Happiness of the People (Part 11)

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

 พระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	 ได้ทรงพระราชทานพระราชด�ารเิก่ียวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกมากกว่า 
๓๐	ปี	ในรัชสมัยของพระองค์	
 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน	รักษา	และต่อยอด	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและแนวพระราชด�าริ
ต่าง	 ๆ	 ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้แก่ประชาชน	 และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	จึงพระราชทานพระราชกระแสเมื่อวันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ให้ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ (ส�านกังาน	 กปร.)	 และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเร่งด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขมิน้	 จงัหวดัสกลนคร	
ซึง่ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์พายโุซนร้อน	“เซินกา”	น�า้ในอ่างไหลท่วมบ้านเรอืนประชาชน	และพืน้ทีท่างการเกษตรได้รบัความเสยีหาย	รวมทัง้	มพีระราชด�าริให้ด�าเนนิการ
ปลกูหญ้าแฝกรอบอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขมิน้และรอบอ่างเกบ็น�า้อ่ืน	ๆ 	ตลอดจนพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมเพ่ือป้องกันการพังทลายของพ้ืนทีร่อบอ่างเก็บน�า้และอืน่	ๆ 	ต่อไป	ซึง่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เริ่มด�าเนินการไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่แล้ว

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

	 และด้วยพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าของทั้งสองพระองค์	 ซึ่งท�าให้มี
การปลูกหญ้าแฝกอย่างกว้างขวางในประเทศ	 จึงท�าให้ประเทศไทย
ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ	ครั้งที่	๗ 
โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและส�านักงาน	กปร.	จะได้ร่วมกันเป็นแกนกลาง
ในการจัดงาน	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	๒๖	–	๒๙	ตุลาคม	
๒๕๖๓	ภายใต้หัวข้อ	“Vetiver	for	Soil	and	Water	Conservation:	
In	Commemoration	of	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej 
the	Great.”
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วัตถุประสงค์
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อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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