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วัตถุประสงค์
	 ๑.	เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร	และภายนอกองค์กรเกี่ยวกับ

การด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ๒.	เพื่อเผยแพร่นโยบาย	กฎ	ระเบียบ	ข่าวสาร	ความรู้	ประสบการณ์	

รวมท้ังกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้กับเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	 กปร.	 เจ้าหน้าที ่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง

จัดท�ำโดย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)

๒๐๑๒	 ซอยอรุณอมรินทร์	 ๓๖	 ถนนอรุณอมรินทร์	 แขวงบางยี่ขัน	 

เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐

โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖	ต่อ	๑๐๑	และ	๑๒๖

โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๔๕
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พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือประสงค์

แสดงความคิดเหน็	และให้ข้อแนะน�าการปฏบิตัริาชการ	กรณุา

แจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 (ศปท.)	 นายวัชระ		

หัศภาค	 (รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริต)

โทรศัพท์	 ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐	ต่อ	๑๐๑
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ที่อยู ่ :	 ส�านักงาน	 กปร.	 ๒๐๑๒	 ซอยอรุณอมรินทร์	 ๓๖	 

ถนนอรุณอมรินทร์	 แขวงบางยี่ขัน	 เขตบางพลัด	 กรุงเทพฯ	

๑๐๗๐๐

“ทฤษฎีใหม่”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีหลักการว่า	ต้อง

วางแผนการจดัให้ดเีสียตัง้แต่ต้น โดยใช้แผนทีแ่ละภาพถ่าย

ทางอากาศช่วย	การจัดพ้ืนทีท่�ากนิควรจดัสรรตามแนวพืน้ทีร่บั

น�า้จากโครงการชลประทานเป็นหลกั	ปัญหาการขาดแคลนทีด่นิ

ท�ากนิของเกษตรกรเป็นส�าคญัยิง่ในปัจจบุนั	ด้วยพระอจัฉรยิะ 

ในการแก้ปัญหา	 จึงได้พระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับการ

ท�าการเกษตร	“ทฤษฎใีหม่”	ดงัพระราชด�ารคิวามตอนหนึง่ว่า

“...ทฤษฎีใหม่ . . .เป ็นวิธีการอย่างหน่ึงที่จะท�าให ้

ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอ

กินไม่อดอยาก...”

ทฤษฎีใหม่	 เป็นการพัฒนาพื้นที่ท�ากินที่มีขนาดเล็ก	 

ด้วยวิธีการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับการท�าการเกษตรแบบ

ผสมผสานอย่างได้ผล	 ทฤษฎีใหม่เป็นการบริหารจัดการที่ดิน

และแหล่งน�้าเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และสามารถเลีย้งตวัเองได้	โดยแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น	๔	ส่วน	ได้แก่

-	ร้อยละ	๓๐	ส�าหรับปลูกข้าว

-	ร้อยละ	๓๐	ส�าหรับปลูกพืชไร่	พืชสวน

-	 ร้อยละ	 ๓๐	 ส�าหรับขุดสระน�้าไว้ใช้ในการเกษตร	 

รวมถึงเลี้ยงปลาไว้บริโภค

-	ร้อยละ	๑๐	เป็นที่อยู่อาศัย	พร้อมกับปลูกพืชสวนครัว

ในลักษณะแบบครบวงจร	 ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรมีกินตลอด 

ทั้งปี

“The New Theory” 

	His	Majesty	the	King	relies	

on	the	principle	that	there should 

be a well-organized plan based 

on the use of maps and aerial 

photos right from the beginning.	

The	allocation	of	land	should	be	managed	in	the	irrigated	areas.	Concerned 

with	the	serious	effects	of	the	land	problems	on	the	farmers,	His	Majesty	

the	King	initiates	the	“New	Theory”	as	stated	in	a	royal	speech	below:

“…The New Theory… is one way to enable the people to have 

enough food; they won’t be rich but they will have sufficient food and 

won’t go hungry…”

	The	“New	Theory”	is	a	practice	for	managing	a	small	piece	of	

land	by	dividing	land	into	portions	and	implementing	integrated	farming.	

It	can	be	said	that	the	“New	Theory”	is	a	set	of	principles	on	the	proper	

management	of	land	and	water	resources	to	create	optimum	benefits	

for	farmers	and	to	enable	them	to	become	self-supporting.	The	“New	

Theory”	concept	requires	dividing	the	land	into	four	parts	which	are:

First	 30%	for	rice	farming

Second		 30%	for	field	crops	and	horticulture

Third	 30%	for	pond	area	for	agricultural	uses	and	raising	fish	

Last	 10%	for	housing	and	comprehensive	growing	of	garden	

crops	which	enables	the	farmers	to	have	food	for	consumption	all	year	round.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธาน

เปิดการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมื่อวันพุธที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๘

บทความ

นาย	 Jim	 Smye	 ในฐานะประธานเครือข่าย

หญ้าแฝกโลกได ้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์เครือข่ายหญ้าแฝกโลก

ด้วย	 ดังนั้น	 ส�านักงาน	 กปร.	 จึงเป็นหน่วยงาน

กลางเพื่อการประสานงานในการจัดสัมมนาหญ้า

แฝกนานาชาติและการจัดต้ังเครือข่ายหญ้าแฝก 

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิค	 (PRVN)	 เนื่องจาก

ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในด้าน

งานศึกษา	วิจัย	งานส่งเสริมและขยายผล	รวมทั้ง 

มนีกัวชิาการและหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานหญ้าแฝก

จ�านวนมาก	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี	ในฐานะองค์อุปถัมภ์ของเครือข่าย 

หญ้าแฝกโลก	 (The	 Vetiver	 Network	 Inter-

national:	 TVNI)	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานเงินสนับสนุนการจัดการสัมมนาฯ	

รวมทั้งเงินรางวัล	 The	 King	 of	 Thailand	

Vetiver	 Awards	 จากมูลนิธิชัยพัฒนา	 และ

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการ 

สัมมนาฯ	 และพระราชทานรางวัล	 The	 King	

of	 Thailand	 Vetiver	 Awards	 ในทุกครั้งที่จัด

สัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติด้วย	

การสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติจัดมา

แล้วทั้งสิ้น	 ๖	 ครั้ง	 ดังนี้	 ครั้งที่	 ๑	 ภายใต้หัวข้อ

หลัก	“Vetiver:	A	Miracle	Grass”	ณ	จังหวัดเชียงราย	ประเทศไทย	ครั้งที่	๒	ภายใต้ 

หัวข้อหลัก	 “Vetiver	 and	 the	 Environment	 and	 Its	 Implications”	ณ	 จังหวัด

เพชรบรุ	ีประเทศไทย	ครัง้ที	่๓	หวัข้อหลกั	“Vetiver	and	Water”	ณ	เมือง	Guangzhou 

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ครั้งที่	 ๔	 ภายใต้หัวข้อหลัก	 “Vetiver	 and	 People”	 

ณ	 เมือง	 Caracus	 สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา	 คร้ังที่	 ๕	 ภายใต้หัวข้อหลัก	 

“Vetiver	and	Climate	Change”	ณ	เมอืง	Lucknow	สาธารณรฐัอนิเดยี	และครัง้ล่าสดุ	 

ครั้งที่	 ๖	 ภายใต้หัวข้อหลัก	 “Vetiver	 System:	 Empowering	 Sustainable	 

Development”	ณ	เมือง	Danang	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

ทั้งนี้	การสัมมนานานาชาติ	ครั้งที่	๖	ที่ผ่านมานี้	มีกิจกรรมต่าง	ๆ	ประกอบไป

ด้วย	 การพระราชทานรางวัล	 The	King	of	 Thailand	Vetiver	 Awards	 และรางวัล	 

The	 Vetiver	 Network	 Awards	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม 

ราชกุมารี	การบรรยายหลัก	(Keynote	Address)	การบรรยายรวม	(Plenary	Session)	

การประชุมกลุ่มย่อย	(Concurrent	Sessions)	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและผลการ

ด�าเนินงานหญ้าแฝกในประเทศไทย	และการอบรมหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก	เป็นต้น

โดย ส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

ในระหว่างวันที่	 ๕	 –	 ๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 ส�านักงาน	

กปร.	 ได้ร่วมกับเครือข่ายหญ้าแฝกเวียดนาม	 (Vietnam	 Vetiver	

Network:	VNVN)	และ	SBTV	Construction	and	Advanced	

Technology	 Ltd.	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาหญ้าแฝก

นานาชาติครั้งที่	 ๖	ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดานัง	 เมืองดานัง	

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ในการนี้	 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในฐานะองค์อุปถัมภ์ของเครือข่าย

หญ้าแฝกโลก	 เสด็จพระราชด�าริเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการ 

สมัมนาฯ	และพระราชทานรางวลั	The	King	of	Thailand	Vetiver 

Awards	โดยมนีายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	

กปร.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศไทย	 และผู้เข้าร่วมประชุม

จากนานาชาติ	เข้าร่วมงานในครั้งนี้

แนวพระราชด�าริเกี่ยวกับหญ้าแฝก	 เกิดขึ้นจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงได้รับแรงบันดาลพระราชหฤทัยจาก

เอกสารเกี่ยวกับหญ้าแฝก	 ที่นาย	 Richard	 Grimshaw	 หัวหน้า

ฝ่ายเกษตรกรรมแห่งภูมิภาคเอเชีย	 ธนาคารโลก	 (World	 Bank)	

ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๒๒	 มิถุนายน	 ๒๕๓๔	 ได้

พระราชทานพระราชด�าริให้เริม่ทดลองปลกูทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัด

ฉะเชงิเทรา	และศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดเพชรบุรี	

ก่อนทีจ่ะพระราชทานพระราชด�ารอิย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้า 

ตลอดจนการฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม	โดยมวีธิกีารปลูกหญ้าแฝกในรปูแบบ

ต่าง	ๆ	ตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป	

การจัดสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติมี 

ที่มาจากปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	เครือข่ายหญ้าแฝกโลก 

ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 เป็นหน่วยงานหลักใน 

การจัดสัมมนาหญ ้าแฝกนานาชาติ 	 โดย 

สัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖ 
ณ เมอืงดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



เลขาฝากบอก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖
เมื่อวันพุธที่	 ๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยมบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานเปิดการ

ประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ	ครั้งที่	๖	จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่	๕	–	วันศุกร์ที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ภายใต้หัวข้อหลัก	“Vetiver	System:	

Empowering	Sustainable	Development”	ณ	เมืองดานัง	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะผู้บริหารส�านักงาน กปร. วางพานพุ่มสักการะ 
เนื่องในวันฉัตรมงคล 

เม่ือวันอังคารที่	 ๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 คณะอดีตผู้บริหาร	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�านักงาน	 กปร.	 ร่วมวางพานพุ่มสักการะ	

เนื่องในพิธีฉัตรมงคล	ณ	ประสาทพระเทพบิดร	พระบรมมหาราชวัง	

องคมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระ

ราชด�าริในจังหวัดปัตตานี
	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 ๑๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 นายอ�าพล	 

เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 เป็นประธานการประชุมหารือการติดตาม

ความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ในจังหวัดปัตตานี	ณ	ห้องประชุม	๒๐๑	ส�านักงาน	กปร.

๑ ๒

ภารกิจตามเสด็จ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ส�านักงาน	 กปร.	 ได้สนองพระราชด�าริโดยท�าหน้าที่ประสานการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในด้านต่าง	 ๆ	 

มาอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งปัญหาที่เกิดกับราษฎรและประเทศในแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันไป	 ในอดีตการช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้า 

เพื่อการเกษตรเป็นเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วน	ทรงมีพระราชด�าริให้พัฒนาโครงการต่าง	ๆ	ช่วยเหลือราษฎรเป็นจ�านวนมาก	ในปัจจุบันปัญหาเรื่อง

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปัญหารุนแรงเพิ่มข้ึน	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นปัญหาในเรื่องนี้ 

มาตลอด	ทรงมีพระราชด�าริให้ท�าโครงการต่าง	ๆ 	ทีจ่ะรกัษาและฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตทิีเ่สือ่มโทรมให้กลบัมาสมบรูณ์ดงัเดิม	พระราชทาน 

พระราชด�าริที่ท�าให้เกิดเป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้าน	 ทั้งด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้	 ด้านการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม	 

และด้านการดูแลบ�าบัดน�้าเสีย	เป็นต้น

ในเรื่องอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงให้ความส�าคัญเช่นกัน	โดยเฉพาะ

การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน	 โดยทรงมีพระราชด�าริเกี่ยวกับการดูแลป่าไม้จนเป็น	 โครงการสร้างป่า	 สร้างรายได้	 ตาม 

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมในทุกมิต ิ

ของสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงมีพระราชด�าริในการบรรยาย	เมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๕๗	ที่จังหวัดน่าน	 

สรุปความว่า	“...สร้างป่า สร้างรายได้ เป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริม 

จากการปลูกพืชโดยไม่ท�าลายป่าไม้ โดยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกไม้หลาย ๆ ระดับ หลาย ๆ ชนิด มีทั้งไม้เรือนยอด

สูงลดหลั่นกันลงมา นอกจากจะท�าให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วยังท�าให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย...”	และทรงกล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งใน

การบรรยายที่จังหวัดน่านเช่นกัน	ในหัวข้อ	การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๘	ทรงกล่าวถึง	โครงการสร้างป่า	 

สร้างรายได้	สรุปความได้ว่า	เป็นวิธีที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้	โดยการใช้ป่าไม้พื้นเมืองที่มีระบบรากที่สามารถยึดดินและหินเอาไว้	มีการปลูก

พืชเศรษฐกิจที่สามารถน�ามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า	 ท�าให้ชุมชนมีรายได้พร้อม	 ๆ	 กับการเพ่ิมพื้นที่ป่าอย่าง

เกือ้กูลกนั	ทรงหวงัว่าการสร้างป่า	สร้างรายได้จะเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ทีดิ่นบนพืน้ทีส่งูจาก 

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสานในระบบวนเกษตรด้วยความสมัครใจ

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าริภายใต้โครงการสร้างป่า	 สร้างรายได้	 ตาม 

พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	เพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ทีเ่หลอือยูใ่ห้

คงไว้และฟ้ืนฟสู่วนท่ีเสือ่มโทรมให้กลบัมาสมบรูณ์ดงัเดมิ	โดยเฉพาะพืน้ทีป่่าต้นน�า้	มกีารปลกูไม้เกษตร

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน	พร้อมทั้งมีเอกชนมาสนับสนุนในเรื่องการวางแผนการตลาดและแปรรูป

ผลผลิต	เพื่อเป็นช่องทางในการเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่ร่วมโครงการด้วย

ความส�าเร็จของโครงการสร้างป่า	 สร้างรายได้	 เกิดขึ้นได้จากการด�าเนินการใน	๓	 เรื่อง

ไปพร้อม	ๆ	กัน	คือ	ด้านสร้างจิตส�านึกให้ราษฎรในพื้นที่เป็นผู้รักษาป่า	ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน�้า

ล�าธารทีเ่สือ่มโทรมให้คนืสภาพป่าทีส่มบรูณ์	และด้านการพัฒนาคณุภาพชวีติของราษฎรในพืน้ที่

ให้มคีวามอยู่ดกีนิด	ีซึง่การด�าเนนิการทัง้	๓	ด้านนีท้�าให้คนสามารถอยูร่่วมกบัป่าอย่างกลมกลนื	

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	มีที่ท�ากินเป็นหลักแหล่งไม่รุกท�าลายพื้นที่อื่น	ๆ

จากปัญหาทรัพยากรป่าไม้ถูกท�าลายอย่างรุนแรงในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะในพื้นที่

ป่าต้นน�้า	 การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติตามแนวพระราชด�าริจะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวได้

รับการดูแลแก้ไขอย่างเป็นระบบ	 โครงการสร้างป่า	 สร้างรายได้	 เป็นตัวอย่างหนึ่งของการ

แก้ไขปัญหาท่ีมีการพิจารณาปัจจัยที่ครอบคลุมทุกด้าน	 และก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาที่

เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม	สามารถด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จเพื่อเกิดประโยชน์ต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการ	 และยังเป็นการขจัด

ปัญหาการบุกรุกป่าไม้ในอนาคตด้วย

หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์

เลขาธิการ กปร.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานการจัด
ท�าตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” 

	 เมื่อวันศุกร ์ที่ 	 ๑๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 นายอ�าพล	 

เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 

“การปฏิบัติงานการจัดท�าตัวชี้ วัดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ”	 ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	 โรงแรม	 รามาการ์เด้นส์	

กรุงเทพมหานคร

องคมนตรีเป ็นประธานการประชุมศูนย ์ศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสัญจร จังหวัด
นราธิวาส

	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 นายอ�าพล	 

เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 เป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสัญจร	 ครั้งท่ี	 ๑/๒๕๕๘	 (ครั้งท่ี	

๑๑)	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	จังหวัดนราธิวาส

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจังหวัดปัตตานี 

	เมื่อวันจันทร์ที่	๒๕	–	วันอังคารที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	

นายพลากร	สวุรรณรฐั	องคมนตร	ีตดิตามความก้าวหน้าในการด�าเนนิ

งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริจังหวัดปัตตานี	 จ�านวน	๕	

แห่ง	 ได้แก่	 โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าตาเขียว,	 โครงการฟาร์ม

ตวัอย่างบ้านเคยีน	และแหลมตาช	ีอ�าเภอปะนาแระ,	ปล่อยประการงั 

เทียมลงสู่ทะเล	 และท่าเทียบเรือหาดวาสุกรี	 อ�าเภอสายบุรี	 จังหวัด

ปัตตานี

องคมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระ
ราชด�าริ จังหวัดปัตตานี 

	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 นายพลากร	

สุวรรณรัฐ	 องคมนตรี	 เป็นประธานการประชุมหารือการติดตาม

ความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

จังหวัดปัตตานี	ณ	ห้องประชุม	๑๐๑	ส�านักงาน	กปร.

๓

๕

๔

๖

ผลส�าเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ท่าวังผา จังหวัดน่าน
โดย คณะท�างานติดตามผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ชาวบ้านในต�าบลจอมพระและต�าบลยม	

อ�าเภอท่าวังผา	 จังหวัดน่าน	 มีอาชีพการเกษตร	 ท�า

นาและปลูกผักเพื่อเป็นรายได้และเก็บไว้เป็นอาหาร

ในครอบครัว	 ดังนั้นการมีน�้าเพื่อท�าการเกษตรเป็น

เรื่องจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 พื้นที่เกษตรของ

ชาวบ้านอยู่ริมล�าน�้าย่าง	 โดยชาวบ้านได้ช่วยกันท�า

ฝายทดน�้าในล�าน�้าย่าง	 และท�าล�าเหมืองดินแบบดั่ง

เดิมเพื่อน�าน�้าเข้าท่ีนาของตนเอง	 แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้น

จากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ	 ในช่วงหน้าฝน 

น�้ามีมากไหลมาแรงท�าให ้ฝายช�ารุดเป ็นประจ�า	 

“เมื่อก่อนเราเดือดร้อนตลอด ฝายเดิมที่มีอยู่โดนแรงน�้าเสียหายทุกปี ต้องช่วยกันซ้อม 

ทุกปี ให้พอใช้ได้ น�้าส่งเข้าพื้นที่นาได้ไม่เต็มที่ พอหน้าแล้งยิ่งไม่สามารถกั้นน�้าไว้ ทุกคนได้แต่ช่วย

ตัวเอง น�้าน้อยจนพื้นที่ไกลล�้าน�้าย่าง ไม่ได้ท�าอะไรเพราะไม่มีน�้าพอ ได้ฝายถ่อนท่ีสร้างใหม่นี้เป็น

ประโยชน์มาก ปี้นี้ฝนมา สองสามวันเอง ส่งน�้าเข้าที่นาได้เต็มแล้ว ยังเหลือน�้าอีกมากส่งให้ชุมชุม 

ทางล่างได้อีก หน้าแล้งที่จะถึงคงได้ปลูกพริกกันทั่ว เพราะมีน�้า เพิ่มรายได้ให้กับพวกเรา”

 ประธานกลุ่มผู้ใช้น�้าฝายถ่อน

ส่วนหน้าแล้งน�้าก็ไหลไปหมด	 ไม่มีที่กักเก็บน�้าไว้ใช้	 จากความเดือดร้อนดังกล่าว 

ราษฎรในพื้นที่จึงมีหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกาเพ่ือขอพระราชทานให้ทรงช่วยเหลือ

พัฒนาแหล่งน�้าให้เกิดความมั่นคง	สามารถใช้น�้าเพื่อท�าการเกษตรได้อย่างพอเพียง	

ในปี	 ๒๕๕๕	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงทราบ 

ฝ่าละอองพระบาทถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว	 จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 รับโครงการฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน�้าไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 เพื่อพัฒนาแหล่งน�้าช่วยเหลือราษฎรในโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการ

ประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป

กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างประตูระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมอาคารประตูระบายทราย	 จ�านวน	 ๖	 ช่อง	 พร้อมระบบส่งน�้าเป็นรางคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ส่งน�้าเข้าพื้นที่การเกษตรทั้งในฤดูฝน	 และฤดูแล้งของราษฎร	 ๖	 หมู่บ้าน

ของต�าบลจอมพระ	 และอีก	 ๑	 หมู่บ้านของต�าบลยม	 ในอ�าเภอท่าวังผา	 คิดเป็นพื้นที่

การเกษตรประมาณ	๑,๔๐๐	 ไร่	 นอกจากนี้	 ราษฎรยังสามารถใช้น�้าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคได้อีกด้วย

ปัจจุบันฝายถ่อนได้ก ่อสร้างแล้วเสร็จ 

ชาวบ้านในเขตอ�าเภอท่าวังผา	จ�านวน	๒	ต�าบล	๗	

หมู่บ้าน	จ�านวน	๙๓๗	ครัวเรือน	ประชากรทั้งหมด	

๓,๓๕๘	คน	ได้รับประโยชน์จากพระมหากรุณาธิคุณ

ที่พระราชทานโครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้า

ท�าการเกษตร	และอุปโภคบริโภค	สร้างความมั่นคง

ในการประกอบอาชีพ	 และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น


