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“หญาแฝก” 

 สภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินสวนใหญ

เกิดจากการที่ผิวดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและนํ้าปาที่

ไหลบา ทําใหหนาดินสูญเสียความอุดมสมบูรณไป บางครั้งยัง

เกิดปญหาดินพังทลาย กอใหเกิดผลเสียหายตอพื้นที่ทางการ

เกษตรสูง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพ

ปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาถึงศักยภาพของ 

“หญาแฝก” ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกัน

การชะลางพังลายของหนาดินและอนุรักษความชุมชื้นในดิน

ไว อกีทัง้ยงัเปนพืชพืน้บานของไทย วธิกีารปลกูก็ใชเทคโนโลยี

แบบงายๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตอง

ใหการดูแลหลังการปลูกมานัก อีกทั้งประหยัดคาใชจายกวา

วิธีอื่นๆ อีกดวย 

“Vetiver Grass” 

 Soil degradation results mainly 

from the topsoil being eroded by the 

impact of rain and by surface runoff. 

Sometimes landslides occur, which 

heavily damage agricultural lands.

 His Majesty the King, recognizing

the problem and its causes, investigated

the potential of vetiver grass, an 

indigenous Thai plant with the specific

properties of helping prevent soil 

erosion and conserving soil moisture. 
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พระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชจนประสบ

ความสําเร็จ นอกจากนี้ยังไดไปศึกษาดูงานการบําบัดนํ้าเสียของ

เมืองเพชรบุรีโดยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงเปนความ

รวมมือระหวางเทศบาลเมืองเพชรบุรีกับโครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ

บานแหลม จังหวัดเพชรบุรีดวย

การศกึษาดงูานครัง้ทีส่าม เดนิทางไกลไปถงึจงัหวดันราธิวาส 

ศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระ

ราชดําริ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาความสําเร็จโครงการแกลงดินและ

การขยายผลในพื้นที่ตาง ๆ และเดินทางตอไปโครงการพัฒนาพื้นที่

ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เยี่ยมเยือนชุมชนบานเขาวัง ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด

นครศรธีรรมราช ซึง่เปนหมูบานอนรุกัษปาตนนํา้และมโีรงเรยีน ตชด. 

ในชุมชนชวยพฒันาการศึกษาของเยาวชน รวมทัง้การพฒันาเพือ่แยก

พื้นที่การใชประโยชนจากนํ้าจืด และนํ้าเค็มใหเกษตรกรชาวนาขาว 

และนากุงในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถประกอบอาชีพของตน

ไดอยางเปนปกติ รวมทั้งยังมีระบบระบายนํ้าท่ีไมใหเกิดนํ้าทวมขัง

ทําลายพืชผลทางเกษตรอีกดวย

การบริหารจัดการหลักสูตรนี้ สํานักงาน กปร. ไดรับความ

รวมมอืจากสาํนกัสิรพิฒันา สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร (นดิา) 

รวมดําเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับดานวิชาการและบริหารจัดการ

หลักสูตร ซึ่งเปนความรวมมือกันมาโดยตลอด เพื่อใหหลักสูตรมี

คุณภาพ ไดมาตรฐานผูเขารับการอบรมไดความรูและประสบการณ

ทีเ่ปนประโยชนในการปฏิบติังานสนองพระราชดาํร ิและยงัเปนเครอื

ขายขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริตอไป

บรรยายใหความรู ประสบการณ และเสนอแนะแนวทางในการ

ทํางานสนองพระราชดําริ และขยายผลแนวพระราชดําริ เพื่อผูเขา

รบัการอบรมไดนาํความรูไปพฒันาการทาํงานไดอยางมีประสิทธภิาพ

กิจกรรมอีกสวนหน่ึงของการอบรมหลักสูตรนี้คือ การได

ศึกษาดูงานทั้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

โครงการอื่น ๆ ที่เปนตัวอยางการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ 

โดยผูเขารับการอบรมไดเดินทางไปศึกษาดูงานถึง ๓ ครั้ง เปนการ

ศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริถึง ๓ 

แหง จากจํานวน ๖ แหงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูพระราชทาน

พระราชดาํริใหตัง้ขึน้เพือ่เปนแหลงเรยีนรูตนแบบการพฒันาตามภมูิ

สังคมของแตละภูมิภาค

ผูเขารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งแรกเก่ียว

กับผลสําเร็จของการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ณ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

ชุมชนหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมา

จากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดชมการดําเนินงานของ

ศูนยศึกษาฯ และตัวอยาง ไดแก กลุมอาชีพที่ประสบความสําเร็จ 

กลุมเลี้ยงกบ และกลุมเพาะเห็ด ที่ประสบความสําเร็จ ทํารายไดให

แกเกษตรกรนับแสนบาทตอป โดยการนอมนําเอาองคความรูของ

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริไปประยุกตใชควบคูกับการดําเนิน

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การดูงานครั้งที่สอง ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากชมผลสําเร็จ

ของการพลิกฟนที่แหงแลงจนเกือบเปนทะเลทรายมาเปนพื้นที่ปา

ที่สมบูรณ ยังไดเยี่ยมชมเกษตรกรคือ ลุงเขียน สรอยสม ที่นําแนว

Its cultivation involves simple technology available to farmers, not 

requiring much tending after planting. Its use in combating soil erosion is 

more economical than other methods.

ไดใหความรูบรรยายเกีย่วกบั แนวโนม

และทิศทางโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดําริในอนาคต รวมทั้ง

นายแพทย ประเวศ วะสี ไดบรรยาย

เกีย่วกบั การสรางสงัคมไทยใหเขมแขง็

ยัง่ยนืบนความพอเพยีง และ ดร.จิรายุ

อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการ

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหา

กษัตริย บรรยายเรื่อง สํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยกับ

การพัฒนาอย างยั่ งยืนตามแนว

พระราชดําร ิซึง่ตวัอยางทีน่าํมาเสนอ

ใหเห็นเปนเพียงเนื้อหาสวนหนึ่งของ

การอบรม ยังมีผูทรงคุณวุฒิอีกหลาย

ทานที่ไม ได นําเสนอในท่ีนี้ ได มา
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โดย สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ

การศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตาง ๆ ดวย อบรมกัน ๒ วันตอสัปดาห 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อ

เสริมสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนภาวะผูนําที่จําเปน

ตอการขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อสรางโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารหนวยงานที่มีความรูและ

ประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ และปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตลอดระยะเวลาที่อบรม ผูเขารับการอบรมไดรับฟงการ

บรรยายจากผูทรงคณุวฒุิ ทาํใหไดรบัความรูทีเ่ปนประโยชนอยางยิ่ง

อาท ิทานองคมนตรี นายอาํพล เสนาณรงค บรรยายเรือ่ง ประสบการณ

การสนองพระราชดําริเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ทานองคมนตรี 

นายแพทยเกษม วฒันชยั บรรยายเรือ่ง ภมูคิุมกนัประเทศไทย ดร.สเุมธ 

ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและอดีตเลขาธิการ กปร.

สํานักงาน กปร. มียุทธศาสตร

หนึ่งในการสนองพระราชดําริคือ การ

ขยายผลและเผยแพรองคความรู ตาม

แนวพระราชดําริ โดยมีเปาหมายให

ทุกภาคสวนไดรับรู  เขาใจและนําแนว

พระราชดําริไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

เหมาะสม ซึ่งกลุ มเปาหมายท่ีสําคัญ

กลุมหน่ึงคือ บุคลากรของหนวยงานใน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ท่ี

ไดรวมกันทํางานสนองพระราชดําริท่ี

เกี่ยวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนั้น สํานักงาน 

กปร. จึงไดจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาองคความรู และสรางเครือ

ขายในบุคลากรกลุมนี้ ใหไดมาอบรมเรียนรู ทํากิจกรรมรวมกัน จึง

เปนที่มาของหลกัสูตรนักบรหิารการพฒันาตามแนวพระราชดาํร ิ ที่

สาํนกังาน กปร. จดัตอเนือ่งมาเปนปที ่๔ แลว

หลักสูตรนักบริหารการพฒันาตามแนวพระราชดําร ิรุนที ่๔

เปนการอบรมในระดับผูบริหารที่มีหนาที่ในการผลักดันการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริในระดับนโยบาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจากสวนราชการตาง ๆ ที่

เปนคณะกรรมการ กปร. ซึ่งรวมถึง สํานักงาน กปร. ศูนยศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งจากภาคเอกชน 

และมูลนิธิที่เกี่ยวของ ทําการอบรมในระหวางวันที่ ๒๕ มีนาคม 

ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผูเขารับการอบรมในรุนนี้ จํานวน 

๓๙ คน การอบรมมีท้ังการฟงบรรยายท่ีสํานักงาน กปร. และมี



เลขาฝากบอก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานเปด “ศูนยการเรียนรูอาหารไทย หรือ 

Thai Food Heritage”
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานเปด 

“ศูนยการเรียนรูอาหารไทย หรือ Thai Food Heritage” พื้นที่การเรียนรูสมัยใหมเฉพาะทาง และเปนแหลงรวมองคความรูดานอาหารแหง

แรกของประเทศไทย ณ สถาบันอาหาร

องคมนตรติีดตามความกาวหนาในการดําเนนิงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานี 

เมื่อวันพุธที่ ๓ – วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นาย

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความกาวหนาในการดําเนิน

งานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรจิงัหวดัยะลา จาํนวน ๓ แหง 

ไดแก โครงการเขือ่นบางลาง อาํเภอบันนงัสตา โครงการไมดอกเมือง

หนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเบตง และโครงการระบบ

ระบายนํา้ อาํเภอเมืองยะลา และจงัหวดัปตตาน ีจาํนวน ๓ แหง ไดแก 

บานคุณพอวาเดง ปูเตะ โครงการพัฒนาพืน้ทีพ่รแุฆแฆ และโรงสขีาว

พระราชทาน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

ผูบรหิารและเจาหนาท่ี สาํนกังาน กปร. วางพวงมาลาถวาย

สักการะเนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ หมอมหลวงจิรพันธุ 

ทวีวงศ พรอมดวยคณะผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงาน กปร. รวม

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ 

พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ ๘ เชิงสะพานพระราม ๘

ภารกิจตามเสด็จ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

การดําเนินงานของสํานักงาน กปร. ในการประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหราษฎร

ไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีตรงตามแนวพระราชดําริท่ีไดพระราชทานไวนั้น สํานักงาน กปร. ไดปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ภารกิจดานการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเปนงบกลางในรายการคาใชจายตามโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดาํริ สํานักงาน กปร. ไดเรงดาํเนนิการประสานหนวยงานตาง ๆ  ทีท่าํงานสนองพระราชดาํรใิหรบีเสนอโครงการตาง ๆ  ทีส่นอง

พระราชดําริทั้งเปนพระราชดําริตรงหรือเปนพระราชดําริที่เกิดจากฎีกา มาขอสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อจะไดจัดทําโครงการ

โดยเร็ว ซึ่งปนี้ สํานักงาน กปร. ไดเสนอโครงการสนองพระราชดําริให ประธาน กปร. ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ สนับสนุนไดครบ

ตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับตั้งแตเดือนมิถุนายน ทําใหการทําโครงการสนองพระราชดําริมีการดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้น โดยแนวปฏิบัตินี ้

สํานักงาน กปร. จะใชดําเนินการตอเนื่องในปตอไปดวย

เมือ่การสนบัสนนุงบประมาณเสรจ็แลว สาํนกังาน กปร. ไดใชเวลาในชวงทีเ่หลือของปงบประมาณนีใ้นการประสานเพือ่วางแผนงาน

โครงการที่ตองการดําเนินการในปงบประมาณป ๒๕๕๙ ซึ่งหากแผนงาน โครงการตาง ๆ มีความพรอมสามารถสนับสนุนไดในทันที

ท่ีเริม่ปงบประมาณ ดงันัน้โครงการทีเ่ปนงานบรูณาการตองมกีารจัดทาํแผนงานโครงการ เสนอผานคณะกรรมการทีเ่กีย่วของเพือ่พจิารณากอน

เสนอขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ อาท ิคณะอนวุชิาการโครงการศนูยศกึษาการพัฒนาศนูยศกึษาการพัฒนาฯ ทัง้ ๖ แหง คณะกรรมการ

โครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ เปนตน สาํนกังาน กปร. จะประสานผูทีรั่บผิดชอบดําเนนิการในขัน้ตอนดังกลาวใหแลวเสรจ็ใน

ปลายปงบประมาณนี้ เพื่อใหสามารถนําโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ไดรวดเร็วขึ้น ดังนั้นผูที่เกี่ยวของคงตองรีบดําเนิน

การจัดทาํรายละเอยีดตาง ๆ  ใหรวดเรว็ขึน้ ซึง่หากโครงการสวนใหญทาํไดตามแผนนี ้การสนบัสนนุงบประมาณยิง่มคีวามรวดเรว็ การดาํเนนิ

กิจกรรมตาง ๆ จะไดเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ราษฎรจะไดประโยชนเร็วขึ้น

อีกเรื่องหนึ่งที่ สํานักงาน กปร. ไดทําตอเนื่องเปนปที่สอง คือ การติดตามความกาวหนาและการใชประโยชนจากโครงการที่ขอรับ

สนบัสนนุงบกลางในรายการคาใชจายตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิในแตละป โดยไดทาํการประเมนิผลความสําเรจ็ของโครงการ 

ซึ่งพิจารณาจากการใชประโยชนจากโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มากนอยเพียงใด ปที่ผานมาและในปนี้สํานักงาน กปร. ไดจัด

ทีมติดตามประเมินความสําเร็จของโครงการ ปที่แลวประเมิน ๔ โครงการ ปนี้มีการประเมิน ๑๐ โครงการ พิจารณาจากโครงการที่ไดรับ

งบกลางป ๒๕๕๗ และดําเนินการเสร็จมีการใชประโยชน โดยสวนใหญเปนโครงการพัฒนา

แหลงน้ํา ซ่ึงการติดตามโครงการในลักษณะนี้ สํานักงาน กปร. จะติดตามวาการใชงาน

โครงการมีปญหาอุปสรรคหรือไม มีการสอบถามความพึงพอใจของผู ท่ีไดรับประโยชน 

รวมทั้งติดตามการบริหารจัดการโครงการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนดวย

รายงานผลที่ได จากการติดตามการใชประโยชนของโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดํารินี้จะเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับสํานักงาน กปร. และหนวยงานที่ทํางานสนอง

พระราชดําริ เพ่ือใชในการปรับปรุง พัฒนาการจัดทําโครงการใหสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของราษฎรได สามารถแกปญหาของราษฎรไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งยังเปน

แนวทางในการพัฒนาโครงการในอนาคตดวย นอกจากนี้หากพบปญหา อุปสรรคในการดําเนิน

โครงการ ทาง สํานักงาน กปร. จะไดรับทราบและชวยกันแกไขปญหาไดทันเวลา 

รวมทั้งผลการติดตามการใชประโยชนของโครงการนี้ ยังเปนขอมูลไปนําเสนอ

หนวยงานอื่น ๆ เชน สํานักงาน ก.พ.ร. ที่คอยติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

ของการดําเนนิงาน โดยขอมลูนีส้ามารถนาํเสนอใหเหน็วาราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการได

รับประโยชนจากโครงการอยางแทจริง 

กระบวนการทํางานที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา สํานักงาน กปร. ไดพัฒนางาน

ตาง ๆ  เพือ่แกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ เพือ่ใหการทาํงานสนองพระราชดําร ิของทัง้ สาํนกังาน

กปร. และหนวยงานทุกภาคสวนไดรวมมือกันทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป

หมอมหลวงจิรพันธุ  ทวีวงศ

เลขาธิการ กปร.

ราษฎรทํานาปลูกขาวเหนียวโดยการโยนกลา 
เพราะมีนํ้าอยางสมบูรณเพียงพอ

ราษฎรกลุมผูใชนํ้าจากโครงการฯ ที่กลาววา เปนบุญอัน
ใหญหลวงที่พอหลวงทรงพระราชทานโครงการฯ ให

บริเวณทํานบดินของอางเก็บนํ้าแมกวมฯ

สภาพปาที่อุดมสมบูรณบริเวณอางเก็บนํ้าฯ การนํานํ้าเขาแปลงนา  ราษฎรรวมกันลงแขกทํานา

ผลสําเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อางเก็บนํ้าแมกวม
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิเมอืงปาน จงัหวดัลาํปาง

โดย คณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบถึงปญหาความเดือดรอนของราษฎร

ตําบลเมืองปาน และตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ที่ประกอบอาชีพ

การเกษตร ทาํนา และเลีย้งสตัวเปนหลกั แตขาดแคลนนํา้ โดยเฉพาะในฤดแูลง จะไมมี

แหลงเก็บกักนํ้าไวใชในการเกษตร และอุปโภค-บริโภค และในฤดูฝน จะประสบปญหา

อทุกภัยนํา้ปาไหลหลากเขาทวมบานเรอืนและทีท่าํกิน จงึทรงพระกรณุาโปรปเกลาฯ รบั

โครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือแกไข

ปญหาชวยเหลือราษฎร

หนวยงานทีเ่ก่ียวของและกรมชลประทาน พิจารณาแลว เหน็วาในพืน้ทีม่ลีาํนํา้กวม

มีตนนํ้าจากเทือกเขาสูงและไหลผานที่ราบ ซ่ึงเปนที่ทํากินของราษฎร โดยสภาพ

ภูมปิระเทศยงัมปีาคอนขางสมบรูณ ทาํใหมนีํา้ไหลท้ังป อกีทัง้มพ้ืีนทีท่ีม่ศีกัยภาพในการ

สรางอางเก็บกักนํ้าได จึงดําเนินการกอสรางอางเก็บนํ้าแมกวม ที่หมูที่ ๕ บานปางอาย 

ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ขนาดทํานบดิน กวาง ๘ เมตร สูง ๒๘ 

เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร เก็บกักนํ้าได ๑,๐๖๔,๒๐๐ ลูกบาศกเมตร โดยกอสรางแลวเสร็จ

ในป ๒๕๕๗ สามารถสงนํ้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในฤดูฝนได ๑,๒๐๐ ไร และในฤดู

แลง ๓๕๐ ไร ทําใหราษฎร ๕ หมูบาน ของตําบลเมืองปาน และตําบลบานขอ จํานวน 

๘๓๙ ครัวเรือน รวม ๓,๐๒๙ คน มีนํ้าใชอยางเพียงพอตลอดป มีรายไดและคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ยังชวยลดปญหานํ้าไหลหลาก

เขาทวมพื้นที่อีกดวย

การใชประโยชนจากอางเก็บนํ้าแมกวม 

ราษฎรมีการจัดตั้งกลุ มผู ใชนํ้าแลว และมีการ

ประชมุรวมกนัระหวางเจาหนาทีแ่ละเกษตรกรเปน

ประจํา โดยราษฎรตางตั้งปฏิญาณรวมแรงรวมใจ

ในการดูแล บํารุงรักษาระบบชลประทาน 

ราษฎรผูทีไ่ดใชนํา้จากโครงการฯ ตางแสดง

ความรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค

ทรงใหความเมตตา ไมละท้ิงตอราษฎรผูทุกขยาก 

โดยราษฎรสัญญาวาจะรวมกันใชประโยชน และ

ดูแลรักษาอางเก็บนํ้าฯ ประกอบอาชีพทางการ

เกษตรตอไปโดยไมบุกรุกพ้ืนที่ป า เพ่ือรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติปาไมใหเคียงคูกับอางเก็บนํ้าฯ 

และหมูบานของพวกเขาตลอดไป ดวยสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคณุทีม่ตีอราษฎรอยางหาทีสุ่ดมไิด

สํานักงาน กปร. จัดคายภาษาอังกฤษ

เมื่อวันอังคารที่ ๙ – วันศุกรที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุมวิเทศสัมพันธ 

สํานักงาน กปร. จัดโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมเขา

สู ประชาคมอาเซียนสําหรับเจาหนาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ โดย

สถาบัน Andrew Biggs Academy ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

รองเลขาธิการ กปร. และคณะ นําผูทีไ่ดรบัรางวัลผลงานวิจยัเรือ่งหญาแฝก

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสุวรรณา พาศิริ 

รองเลขาธิการ กปร. พรอมดวยคณะกรรมการหญาแฝกฯ นํานาย Alain Ndona จาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ศึกษาดูงานการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ณ 

ศนูยบรกิารถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ตาํบลยานร ีและเครอืขายคนรกัษแฝก อาํเภอ

องคมนตรเีปนประธานเปดงานคายเยาวชนรูงาน สืบสานพระราชดําร ิรุนท่ี ๕

เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปน

ประธานเปดคายเยาวชนรูงาน สืบสานพระราชดําริ รุนที่ ๕ ครั้งที่ ๑ เสนทางสายนํ้า 

“นํ้าคือชีวิต สรางไดดวยมือเรา” ระหวางวันศุกรที่ ๒๖ – วัน พฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ณ หองประชุม ๑๐๑ สํานักงาน กปร.

องคมนตรติีดตามความกาวหนาในการดําเนนิงานโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ – วันศุกรที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพลากร สุวรรณ

รัฐ องคมนตรี ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริจังหวัดปตตานี จํานวน ๒ แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนปตตานี อําเภอ

เมือง และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี อําเภอมายอ และในจังหวัดนราธิวาส จํานวน 

พิธีมอบรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา เปนประธานมอบรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards 

สาขา The Most Outstanding Dissemination and Technology Transfer ให

แก นาย Alain Ndona จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ณ หองประชุม ๑๐๑ 

สํานักงาน กปร.
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๕

กบนิทรบรีุ จังหวดัปราจนีบรีุ โครงการการสาธติและประเมนิประสทิธภิาพการใชประโยชนหญาแฝกในการบาํบดัฟนฟดูนิและนํา้ทีป่นเปอนสาร

ฟนอลจากการลกัลอบทิง้กากอตุสาหกรรมในตําบลหนองแหน และศนูยศกึษาการพฒันาเขาหินซอนฯ อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา

๕ แหง ไดแก งาน “รอยใจ หนึ่งรอยปจังหวัดนราธิวาส” ปาพรุโตะแดง โครงการฟารมตัวอยางโคกปาฆาบือซา โครงการฟารมตัวอยาง

บานโคกโก และโครงการฟารมตัวอยางบานตอหลัง จังหวัดนราธิวาส

งบกลางป ๒๕๕๗ และดําเนินการเสร็จมีการใชประโยชน โดยสวนใหญเปนโครงการพัฒนา

แหลงน้ํา ซ่ึงการติดตามโครงการในลักษณะน้ี สํานักงาน กปร. จะติดตามวาการใชงาน

โครงการมีปญหาอุปสรรคหรือไม มีการสอบถามความพึงพอใจของผู ท่ีไดรับประโยชน 

รวมทั้งติดตามการบริหารจัดการโครงการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนดวย

พระราชดํารินี้จะเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับสํานักงาน กปร. และหนวยงานที่ทํางานสนอง

พระราชดําริ เพ่ือใชในการปรับปรุง พัฒนาการจัดทําโครงการใหสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของราษฎรได สามารถแกปญหาของราษฎรไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งยังเปน

แนวทางในการพัฒนาโครงการในอนาคตดวย นอกจากนี้หากพบปญหา อุปสรรคในการดําเนิน

โครงการ ทาง สํานักงาน กปร. จะไดรับทราบและชวยกันแกไขปญหาไดทันเวลา 

หนวยงานอื่น ๆ เชน สํานักงาน ก.พ.ร. ที่คอยติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

ของการดําเนนิงาน โดยขอมลูนีส้ามารถนาํเสนอใหเหน็วาราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการได

รับประโยชนจากโครงการอยางแทจริง 

ตาง ๆ  เพือ่แกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ เพือ่ใหการทาํงานสนองพระราชดําร ิของทัง้ สาํนกังาน

กปร. และหนวยงานทุกภาคสวนไดรวมมือกันทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป

งบกลางป ๒๕๕๗ และดําเนินการเสร็จมีการใชประโยชน โดยสวนใหญเปนโครงการพัฒนา

โครงการมีปญหาอุปสรรคหรือไม มีการสอบถามความพึงพอใจของผู ท่ีไดรับประโยชน 

แนวทางในการพัฒนาโครงการในอนาคตดวย นอกจากนี้หากพบปญหา อุปสรรคในการดําเนิน

โครงการ ทาง สํานักงาน กปร. จะไดรับทราบและชวยกันแกไขปญหาไดทันเวลา 


