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เปดประตูสูอาเซียน : เรื่องนารูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตอนที่ ๑๖)
โดย กลุมวิเทศสัมพันธ สํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ

วัตถุประสงค
 ๑. เพื่อเปนชองทางสื่อสารภายในองคกร และภายนอกองคกรเกี่ยวกับ

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ๒. เพื่อเผยแพรนโยบาย กฎ ระเบียบ ขาวสาร ความรู ประสบการณ 

รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน กปร. เจาหนาที่

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหนวยงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ

จัดทําโดย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ ขัน 

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖ ตอ ๑๐๑ และ ๑๒๖

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

พิมพที่ หางหุนสวนจํากัด ภูมิวาริน กราฟกเฮาส

โทรศัพท ๐-๒๔๙๗-๙๑๖๒, ๐๙๗-๐๙๗๙๖๓๙

พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือประสงค

แสดงความคิดเหน็ และใหขอแนะนาํการปฏบิตัริาชการ กรุณา

แจงไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) นายวัชระ  

หัศภาค (รักษาการผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการ

ทุจริต)

โทรศัพท ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ตอ ๑๐๑

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕

E-mail : wat๖๐๔@yahoo.com

ที่อยู  : สํานักงาน กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ 

ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

๑๐๗๐๐

เลขาฯ ฝากบอกเลขาฯ ฝากบอกเลขาฯ ฝากบอก

ฝนหลวง 

เปนเพราะนํ้าคือปจจัยขั้นพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีพ

ของมนษุยและพชืพรรณธญัญาหาร ตลอดจนสงิสาราสตัวทัง้หลาย

ทั้งปวงการขาดแคลนนํ้าจึงมิไดมีผลโดยตรงแคเพียงความเปนอยู

ของประชาชนเทานั้น แตยังไดกาวลวงไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศโดยสวนรวมอกีดวย และถงึขนาดทีพ่ระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสวา “นํ้าคือชีวิต”

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัจงึพระราชทานพระราชดําริ

“นาจะมีลูทางที่จะคิดคนหาเทคนิคหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร

ดานการดดัแปลงสภาพอากาศมาชวยใหเกดิการกอและรวมตวัของ

เมฆใหเกดิ “ฝน” ได “ฝนหลวง” หรอื “ฝนเทยีม” จงึถอืกําเนดิขึน้

Royal Rain
Water shortages affect not only the existence of 

individuals direcly but also national socio-economic 

development. His majesty recognized the importance of the 

element by saying “water is life” and that water is a basic 

necessity of life for humans, animals, and plants alike.

With the concern over the problem, His Majesty the King 

graciously mentioned that “There should be some way to 

devise a technique or scientific procedure to condition the 

air so that clouds would build up and produce rain.” The 

“Royal Rain” or “artificial rain” Project was thus born.
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¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¾Íà¾ÕÂ§...ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È
โดย  สํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 

กปร.) ไดริเร่ิมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อป ๒๕๕๓ โดยคัดเลือกผลงานที่ไดรับรางวัลจากการ

ประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง ครัง้ท่ี 

๑ ในป ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๕๒ ที่มีศักยภาพ

และความเหมาะสมในการถายทอดองคความรู มาจัด

ตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงสํานักงาน กปร. 

เพื่อเผยแพรขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สูชุมชน สังคม และสรางเครือขายในทุกภาคสวน ซี่ง

ปจจบุนัมีทัง้สิน้จํานวน ๔๗ แหงกระจายอยูท่ัวทุกภมูภิาค

การเสริมสรางความเข็มแข็งใหกับศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๔๗ แหง เปนภารกิจหนึ่งท่ี

สํานักงาน กปร. ใหความสําคัญ โดยเห็นวาศูนยเรียนรูฯ

แตละแหง ไดอุทิศตนในการถายทอดประสบการณชีวิต 

และองคความรูทีม่คีณุคาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงใหแกที่สนใจเขาศึกษาดูงานเปนอยางดี แต

อยางไรก็ตามยังคงมีศูนยเรียนรูฯ บางแหงที่ประสบกับ

อุปสรรคตอการพัฒนาและเผยแพรองคความรู ดังนั้น 

โครงการสมัมนาศูนยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่าํนกังาน 

กิจกรรมการจัดสัมมนา ประกอบดวย การบรรยายพิเศษ

ในหัวขอ “การขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียงสูการพัฒนาประเทศ” 

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กลาวโดยสรุปถึง 

ทศิทางการพฒันาประเทศ ควรพัฒนาจากขางลางขึน้บน ตองคาํนงึ

ถงึความสขุและศักดิศ์รขีองความเปนคน (human dignity) โดยให

ชุมชนเปนฐานของการพฒันา มีประชาชนเปนศูนยกลาง ซ่ึงจะทําให

ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ เกิดความยั่งยืนอยางแทจริง 

การบรรยายในหัวขอ “การขับเคลื่อนชุมชนสูการพัฒนา

ประเทศ” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี กลาวโดยสรุปถึง 

การขับเคลื่อนชุมชนสูการพัฒนาประเทศ เปนเครื่องมือที่สําคัญ

ของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง การออบแบบประเทศควร

ใหความสําคัญกับชุมชนทองถ่ินซ่ึงนับวาเปนฐานของประเทศ ถา

ชุมชนมีความแข็งแรง ประเทศชาติจะมั่นคงเชนกัน

การบรรยายในหัวขอ “การขับเคล่ือนการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท” โดย นาย

ประสาท พาศิริ ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ กลาว

โดยสรุปถึง สํานักงาน กปร. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตรที ่1 “สงเสรมิการขบัเคลือ่นการพัฒนาตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง ในภาคการเกษตรและชนบท” มีเปาประสงคและ

คาดหวงัผลลพัธทีจ่ะกอใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชน

แบบระเบิดจากขางใน เกิดฐานขอมูลชุมชน เกิดกลไกการเรียนรู

และการสรางความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวมกันระหวางประชาชนกับภาครัฐ มีระบบการบูรณาการดาน

งบประมาณ ชุมชนมีการพัฒนาระดับความเขมแข็ง และมีระบบ

สนับสนุนใหเกิดการตอยอดขยายผล มีการสั่งสมวัฒนธรรมการใช

ความรู และขอมูลในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาแบบเขมแข็ง

เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอ “เครือขาย

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ” โดยวิทยากร

จากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน กปร. จํานวน ๓ ทาน

กปร. จัดขึ้นจึงนับวาเปนการตอบโจทยในการแกปญหาใหกับศูนยเรียนรูฯ  

เมื่อวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา สํานักงาน กปร. ได

จัดโครงการสัมมนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน ณ หองประชุม ๑๐๑ 

สํานักงาน กปร. กลุมเปาหมายประกอบดวย ศูนยเรียนรูและหนวยงานเครือ

ขายเศรษฐกิจพอเพียง สื่อมวลชน และเจาหนาที่ กปร. รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน มี

กจิกรรมทีด่าํเนนิการประกอบดวย การจดันทิรรศการ การจดัจาํหนายผลติภณัฑ

ของศูนยเรียนรูฯ เชน ขาว ผัก-ผลไมปลอดสารพิษ นํ้าผึ้ง ธัญญาหารออรแกนิค

สําเร็จรูป นํ้าพริก กลวยอบมวน ตะกราสาน กระเปา มาลัยดอกไม เปนตน 

ไดแก นายบาล บุญกํ้า ผูนําชุมชนบานดอกบัว นางพรรณพิมล 

ปนคาํ ประธานกลุมศูนยเครอืขายปราชญชาวบานเกษตรยัง่ยนืตาํบล

ศรีเมืองชุม และนายคําพันธ เหลาวงษี ประธานกลุมเกษตรกรรม

ยั่งยืนอําเภอกันทรวิชัย เกี่ยวกับจุดเริ่มตน กิจกรรมที่ดําเนินการ วิธี

การขยายผล และผลที่ไดรับจากการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช และชวงสุดทายเปนการเปดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นของผูเขารวมการสัมมนา

สิง่ทีไ่ดรบัจากการสัมมนาครัง้นี ้นอกจากศนูยเรยีนรูฯ ไดรวม

กันแลกเปลีย่นความคิดเหน็ และเรยีนรูประสบการณในการขยายผล

ของแตละศูนยเรียนรูฯ รวมกันแลว ยังเห็นถึงความเอื้ออาทร ความ

สามัคคี และความมุงมั่นตั้งใจ ที่จะยืนหยัดกาวเดินตามรอยพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหวั โดยมีเขม็ทศิของความพอเพียงกาํกับนาํทางชวีติ



กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผลสําเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจ ณ โครงการศูนยสาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดําริ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก
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เมื่อวันศุกรที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หมอมหลวงจิรพันธุ  ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม

ถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÏ Ã‹ÇÁ¾Ô̧ Õà»�́
§Ò¹ÇÑ¹à¡ÉµÃáË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨íÒ»‚ òõõø ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹ ÇÔ·ÂÒà¢µÊØÃÔ¹·Ã�

เมือ่วนัองัคารที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายชชัชยั  ภูวชิยสมัฤทธิ์

ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ รวมพิธีเปดงานวันเกษตร

แหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ “ภูมิปญญาเกษตรกรไทย นําอาเซียนให

กาวไกล นําเศรษฐกิจไทยใหยั่งยืน” งานจัดขึ้นระหวางวันที่ ๓ - ๑๒

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ - วันศุกรที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดชลบุรี 

จาํนวน ๔ แหง ไดแก ศนูยฝกและพฒันาอาชพีเกษตรกรรมวดัญาณ

สงัวรารามวรมหาวหิารฯ  สถานเีพาะเลีย้งสตัวปาบางละมุง (สวน ๒)

โครงการปาสิริเจริญวรรษฯ โครงการอางเก็บนํ้าคลองหลวง

รชัชโลทรฯ อาํเภอเกาะจนัทร และในจงัหวดัจนัทบรุ ีจํานวน ๑ แหง 

ไดแก โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีฯ 

ภารกิจตามเสด็จ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเกิดเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตาง ๆ มากมาย นอกจากพระราชดําริ

ท่ีเปนโครงการแลวยังมีองคความรูตาง ๆ ท่ีไดทรงศึกษา ทดลอง และมีการเผยแพรขยายผล นําไปใชประโยชนเพื่อแกไขปญหา และพัฒนาในเรื่อง

ตาง ๆ ตลอดมา สํานักงาน กปร. ไดมีการศึกษา รวบรวมแนวพระราชดําริมาอยางตอเน่ือง และจัดเปนเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้งทําเปนวีดีทัศนเผยแพร

ในโอกาสตาง ๆ และนําเสนอผานทางระบบสารสนเทศเว็บไซดของสํานักงาน กปร. (www.rdpb.go.th) ใหผูที่สนใจสามารถเขาถึงไดสะดวก และ

ชวยกันเผยแพรแนวพระราชดําริ

การศึกษาเรียนรูแนวพระราชดํารินั้น สํานักงาน กปร. ไดเห็นวาเยาวชน เปนกลุมเปาหมายที่สําคัญกลุมหน่ึงที่ควรไดรับการสนับสนุนใหไดเรียนรู

แนวพระราชดําริ ดังนั้น จึงมีการทําสื่อตาง ๆ ที่เปนที่สนใจของเยาวชน เชน การนําแนวพระราชดําริมาจัดทําเปนหนังสือการตูน การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพือ่นาํส่ือเขาระบบออนไลนตาง ๆ  ทีเ่ยาวชนสามารถเขาถึงไดงาย เพือ่กระตุนใหเกิดความสนใจเขามาเรียนรูแนวพระราชดําริ ทาํใหเกดิความเขาใจ นาํไปศกึษา 

และใชประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม

สํานักงาน กปร. ไดจัดโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB CAMP) เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดเขามาเรียนรูแนวพระราชดําริ โดย

การรับสมัครเยาวชนในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สามารถสมัครเขารวมคายเยาวชนโดย สํานักงาน กปร. 

จะคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวมกิจกรรม ในคายเยาวชนน้ันจะเปนการใหความรูเก่ียวกับแนวพระราชดําริในดานตาง ๆ เชน การบริหาร

จัดการนํ้า การฟนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนตน มีการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องฯ รับฟงบรรยายเก่ียว

กับหลักการทรงงาน การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อสรางเครือขายของเยาวชนในการที่จะชวยเหลือกัน

เผยแพรขยายผลแนวพระราชดําริในอนาคต

เยาวชนท่ีเขารวมโครงการคายเยาวชนฯ จะพกัคางแรมในศนูยศกึษาการพฒันาฯ ทีเ่ปนแหลงเรียนรูทีสํ่าคญัเก่ียวกับหลกัการทรงงาน ไดเหน็ผลสาํเรจ็

ของการพฒันาตามแนวพระราชดาํรทิีเ่ปนรปูธรรมในพ้ืนทีศ่นูยศกึษาการพฒันาฯ รวมทัง้มกีารฝกปฏบิตัจิรงิในกจิกรรมตาง ๆ  โครงการคายเยาวชนฯ นีจ้ดัมา

ตอเนื่องเปนปที่ ๕ แลว เมื่อเยาวชนผานคายไปแลวจะมีความรูงานโครงการอันเนื่องฯ และแนวพระราชดําริเปนอยางดี สามารถนําไปปฏิบัติได รวมทั้ง ยังมี

การนําความรูไปถายทอด เผยแพรใหคนในครอบครัว เพื่อนในสถาบันการศึกษา และชุมชนไดรับรูอีกดวย

ความสาํเรจ็ของคายเยาวชนฯ ทีเ่ปนรปูธรรมอีกเรือ่งหนึง่คอื เยาวชนทีผ่านคายจะกลบัไปทาํโครงการเพือ่ขยายผลแนวพระราชดาํริในพืน้ทีเ่พ่ือเปนการ

ตอยอดองคความรูที่ไดรับ โดยในป ๒๕๕๗ มีเยาวชนที่ผานการอบรแลวกลับไปจัดทําโครงการขยายผลในจังหวัดของตนเอง เชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร ไดจัดทําโครงการบัญชอีอมทรพัยเพือ่ชีวิตพอเพียง นําแนวพระราชดําริไปจัดกิจกรรม

ในสถานศึกษาโดยใชหลักความพอเพียง สงเสริม และสนับสนุนใหเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยมีความพอเพียง

โดยการเริ่มจากการประหยัดเหลือแลวเก็บออมไวใช เพื่อสรางภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง สวนนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฎนครศรธีรรมราช ไดชวนชาวบานในพืน้ทีใ่กลเคียงมหาวทิยาลัย

ไปชวยกันสรางฝายชะลอความชุมชื้น เพื่อสรางปาใหกลับมาสมบูรณ โดยจัดเปนโครงการฝายมีชีวิต โดย

กลุมนกัศึกษานาํแนวพระราชดํารไิปถายทอดใหชาวบานไดเรยีนรู เห็นความสาํคัญ และชวยกันลงมอืปฏิบติั 

เปนกิจกรรมขยายผลแนวพระราชดําริที่ประสบความสําเร็จ และเห็นผลเปนรูปธรรม

สํานักงาน กปร. ไดเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนที่ชวยกันนําแนวพระราชดําริไปขยายผลตอ ดังนั้น

ในป ๒๕๕๘ จึงไดจัดโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB CAMP) รุนที่ ๕ จํานวน ๒ ครั้ง 

ซึ่งไดดําเนินเสร็จเรียบรอยแลว โดยครั้งที่ ๑ เยาวชนไดรวมเรียนรูงานโครงการอันเนื่องฯ ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหัวขอหลัก

ของคายนี้ คือ นํ้าคือชีวิต...สร างได ด วยมือเรา ดําเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และ

ครั้งที่ ๒ ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เยาวชนไดมาเรียนรูงานโครงการอันเนื่องฯ ในพื้นที่

ภาคเหนือ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มี

หวัขอหลกัของคาย คอื ปาสรางนํา้...เพ่ือชีวติพอเพียง เยาวชนทีผ่านคายจะกลบัไปทาํโครงการ

ขยายผลเหมอืนท่ีรุนพีไ่ดทาํ ซึง่จะเกิดการเรยีนรูและสรางประโยชนแกสงัคม และสรางจติสํานกึ

ที่ดีใหกับเยาวชน

งานขยายผลแนวพระราชดํารินี้เปนเรื่องที่หนวยงานตาง ๆ ไดรวมมือกัน เพื่อใหเกิด

การเรียนรูแนวพระราชดําริอยางกวางขวาง ในทุกกลุม ซึ่งสํานักงาน กปร. ไดรับความรวมมือ

จากผูที่เกี่ยวของเปนอยางดี ทําใหงานดานการสงเสริมขยายผลแนวพระราชดําริประสบผลสําเร็จ

ดวยดีตลอดมา

หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ

เลขาธิการ กปร.

เลขาฝากบอก

๑

๒ ๓
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เมื่อวันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย

เกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนประธานพิธีเปด

โครงการสัมมนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และเปนวิทยากร

บรรยายพเิศษในหวัขอ “การขบัเคลือ่นวถิชีวีติพอเพยีงสูการพฒันา

ประเทศ” ณ หองประชุม ๑๐๑ สํานักงาน กปร.

Í§¤Á¹µÃÕµÔ´µÒÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔã¹¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ
 เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ

องคมนตรี ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรจัิงหวดักาญจนบรุ ีจาํนวน ๒ แหง ไดแก 

สถานีสูบนํ้าพรอมระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ โครงการสูบนํ้า

จากคลองทาลอ-อูทองเติมอางเก็บนํ้าหนองนาทะเล และโครงการ

วัดทิพยสุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหวยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี

๔ ๕

โครงการอนรุกัษและฟนฟูสภาพปาบรเิวณเหนอืสระเกบ็นํา้
คลองทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โคกสูง จังหวัดสระแกว 
โดย คณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ มี

พระดําริใหจัดหาแหลงนํ้าใหราษฎร หมู ๘ บานคลองทราย 

พืน้ทีเ่ชือ่มตอโครงการทบัทมิสยาม ๐๘ ตาํบลหนองมวง อาํเภอ

โคกสงู จงัหวดัสระแกว เพือ่เพ่ิมปรมิาณนํา้ตนทุนสาํหรบัราษฎร

ทาํการเกษตร ซึง่กรมชลประทานไดดาํเนนิการขดุลอกอางเกบ็นํา้ 

๓ แหง กอสรางอาคารระบายนํา้ พรอมทางผนันํา้ ยงัผลใหมนีํา้

ตนทุนเพิม่ขึน้ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ลกูบาศกเมตร ชวยเหลอื

พืน้ทีเ่กษตรกรรม ประมาณ ๓๕๐ ไร ซึง่ดาํเนนิการแลวเสรจ็ 

ในป ๒๕๕๕ และเพือ่ใหเกดิความยัง่ยนื หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จงึไดจดัทํา “โครงการอนรุกัษและฟนฟสูภาพปาบรเิวณเหนอื

สระเกบ็นํา้คลองทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร”ิ ขึน้ เพือ่

ฟนฟสูภาพปา ลดการตกตะกอน และเสรมิแหลงนํา้ตนทนุให

แกอางเก็บนํา้ดงักลาว โดยการจดัทาํฝายชะลอความชุมชืน้ และ

การปลูกปาบริเวณพื้นที่อางเก็บนํ้า รวมทั้ง กรมพัฒนาที่ดิน

โดยสถานพีฒันาทีด่นิจงัหวดัสระแกว ไดสนบัสนนุสระนํา้ประจาํ

ไรนา (งบปกต)ิ ในพืน้ทีเ่กษตรเปาหมายจาํนวน ๒๔ สระ เพ่ือ

ใหมกีารใชนํา้ตนทุนใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ คอื มกีารเสรมิทัง้

ตนนํา้ (ปา) พฒันาทีก่ลางนํา้ (อางเก็บน้ําและทางผนันํา้) และใช

ประโยชนถงึปลายน้ํา (สระน้ําประจาํไรนา)

โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณเหนือสระ

เกบ็นํา้คลองทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ ดาํเนนิการในป 

๒๕๕๗ โดยมีกจิกรรมทีด่าํเนนิการ คอื การกอสรางฝายชะลอ

ความชุมชืน้แบบผสมผสาน จาํนวน ๕๐ แหง การเพาะปลูกไม

ถิน่เดมิและไมมคีา การปลกูหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิและ

นํา้ รวมท้ัง การฟนฟูตนไมบรเิวณเหนอืสระเกบ็นํา้ ผลท่ีไดจาก

การสรางฝายชะลอความชุมช้ืน และขุดสระเกบ็นํา้เพ่ิม ทําใหประชาชนใน ๘ 

หมูบาน สามารถใชน้ํา เพ่ือกจิกรรมทางการเกษตร ในการปลกูพืช เลีย้งสตัว 

และอืน่ ๆ ได นอกจากน้ี กจิกรรมสงเสริมการปลกูปา และอนรัุกษฟนฟูสภาพ

ปาไม ทาํใหชาวบานในหมูบาน และหมูบานใกลเคียงสามารถทําการเกษตรได

เพิม่ขึน้ 

การตดิตามผลการดาํเนนิโครงการฯ ทาํใหเหน็ถงึการฟนฟสูภาพปา

เหนอืสระเก็บนํา้วา มปีริมาณนํา้ไหลเขาสระมีเพ่ิมข้ึน และสามารถกักเก็บนํา้ไว

ใชในฤดูแลงได อกีท้ัง เกษตรกรสามารถใชนํา้ เพ่ือการเกษตร การปลกูพืชผกั

ทีเ่ปนอาหารของชุมชนกวา ๑๐๐ ไร และจากการอนรัุกษฟนฟูสภาพปามพ้ืีนที่

ทีไ่ดรับประโยชนจากปาชุมชนกวา ๑๐๐,๐๐๐ ไร ทาํใหประชาชนคลองทราย

ไดใชประโยชนจากการเกบ็ของปามาจาํหนาย นอกจากนี ้ยงัมกีารรวมกลุมของ

ชมรมอนรัุกษดูแลปา ซ่ึงเปนกลุมของชาวบานและเอกชน ทําหนาทีใ่นการดูแล 

อนรัุกษ และฟนฟูพ้ืนทีป่าโดยรอบ โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณ

เหนอืสระเกบ็นํา้คลองทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิไดรบัการสนบัสนนุจาก

หลายภาคสวน ในดานของภาครฐัโดยกรมปาไมมกีารเขาไปฟนฟดูแูล ใหความรู

ในดานการปลกูปา หากลาไมมาเพ่ือใหชาวบานเพ่ิมความอดุมสมบรูณของปา 

โดยการปลกูปาเสรมิมากข้ึน รวมทัง้ มกีรมชลประทานและกรมพฒันาทีด่นิ

รวมในการอนรัุกษและฟนฟูสภาพปาชุมชนดวย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร ไดจัดทําโครงการบัญชอีอมทรพัยเพื่อชีวิตพอเพียง นําแนวพระราชดําริไปจัดกิจกรรม

ในสถานศึกษาโดยใชหลักความพอเพียง สงเสริม และสนับสนุนใหเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยมีความพอเพียง

โดยการเริ่มจากการประหยัดเหลือแลวเก็บออมไวใช เพื่อสรางภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ซึ่งไดดําเนินเสร็จเรียบรอยแลว โดยครั้งที่ ๑ เยาวชนไดรวมเรียนรูงานโครงการอันเนื่องฯ ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหัวขอหลัก

ของคายนี้คือ นํ้าคือชีวิต...สร างได ด วยมือเรา ดําเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และ

ครั้งที่ ๒ ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เยาวชนไดมาเรียนรูงานโครงการอันเนื่องฯ ในพื้นที่

ภาคเหนือ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มีภาคเหนือ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม มี

หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ


