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	 วนัที	่๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัแปลงสาธิตการเกษตร	 โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	
อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครนายก	ทรงฟังสรปุผลการด�าเนินงานในปี	๒๕๕๖	จากหน่วยงาน	 
ทีร่่วมด�าเนนิกจิกรรมบรเิวณแปลงสาธติการเกษตรแห่งนี	้ ในการนี	้ ประทบัรถด�านา	 
ซึง่บรษิทั	สยาม	คโูบต้า	คอร์เปอร์เรชัน่	 จ�ากดั	 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย	 เพือ่ 
ทางด�านา	โดยใช้พนัธุก์ล้าข้าวปทมุธาน	ี๑	เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	มอีายเุกบ็เกีย่ว	
ประมาณ	๑๐๔	ถงึ	๑๒๖	เมือ่หงุสกุจะมกีลิน่หอม	อ่อน	และนุม่เหนยีว
	 โดย	ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพัฒนา	และนายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	
เลขาธกิาร	กปร.	เฝ้ารบัเสดจ็ฯ
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นื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	วันที่	๒๘	
กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 ส�านักงาน	 กปร.	 ขอถวายพระพรให้ทรงมีพระชนมาย ุ
ยิง่ยนืนาน	ซึง่	ส�านกังาน	กปร.	ได้สนองงานพระราชด�ารใินสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	

ในงานด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน�้า	 และการพัฒนาอาชีพเกษตรที่พระราชทานความช่วยเหลือ
สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ	 ให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและมีความรู้ในการพัฒนาอาชีพของ
ตนได้อย่างมั่นคง	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 	 	 โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารนิัน้	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชินีนาถ	 และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงงานในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 และพระราชทานพระราชด�าริเกิด
โครงการเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของราษฎร	ท�าให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นงานของพระบรมวงศ์
ทุกพระองค์ที่ทรงท�าเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทย	
	 	 	 ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น	เป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดจากการเสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเยีย่มราษฎรโดยเฉพาะพืน้ทีห่่างไกล	ทรุกนัดาร	และทรงศึกษาข้อมูลในพืน้ทีเ่พือ่หาแนวทางในการจดัท�าโครงการ	
นอกจากน้ียังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เกิดจากหนังสือฎีกาที่ราษฎรถวายถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	และพระบรมวงศ์ให้ทรงทราบถงึความเดอืดร้อน	และทรงใช้ข้อมลูจากฎกีาเพือ่ใช้ในการจดัท�าโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริอีกทางหนึ่ง	 ที่กล่าวให้ทราบในที่นี้เนื่องจากในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ยงัทรงได้รบัทราบข้อมลูความเดอืดร้อนของราษฎรผ่านทางหนงัสือฎกีา	ดงันัน้ทรงห่วงใยและตดิตามข้อมลูหาแนวทาง	
ในการแก้ไขปัญหา	ช่วยเหลือราษฎรจนถึงปัจจุบัน
	 								ส�านักงาน	กปร.	มีภารกิจในการสนองพระราชด�าริในงานฎีกา	โดยรับเรื่องฎีกาจากส�านักราชเลขาธิการ	 
ที่ส่งมาให้ด�าเนินการที่เป็นงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง	ประสานหน่วยงาน	
ผู้เดือดร้อนที่ถวายฎีกา	 และราษฎรในพื้นที่	 เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมตามหลักการด�าเนินงานโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ก่อนท�ารายงานทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 เพื่อทรงพิจารณาพระราชทานความ
ช่วยเหลอื	และหลงัจากมพีระราชวนิจิฉยัแล้ว	ส�านกังาน	กปร.	จะเร่งประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
จัดท�าโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วน	 จากข้อมูลเรื่องฎีกาที่ราษฎรส่งมาขอ
พระราชทานความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องฯ	นั้น	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในปี	 งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ที่ผ่านมา	 มีเรื่องฎีกา 
ที่ส�านักงาน	 กปร.	 ด�าเนินการถึง	 ๘๑	 เรื่อง	 และในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๕๗	ผ่านมา	๑๐	เดือน	มีฎีกามาทั้งสิ้น	๗๓	เรื่อง	ซึ่งส่วนใหญ่

ราษฎรจะเดอืดร้อนเรือ่งขาดแคลนน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค	และ
ท�าการเกษตร	ซึง่ความเดอืดร้อนเหล่านีท้รงทราบและพจิารณา
พระราชทานพระราชด�าริช่วยเหลือให้จัดท�าโครงการต่างๆ	 
ให้แก่ราษฎร	 ดังนั้นในปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริมีที่มาจากฎีกามากขึ้น
	 	 			จากความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้

ท�าเรือ่งฎกีาขึน้มานัน้	 เป็นเรือ่งทีห่น่วยงานต่างๆ	
ได้เร ่งด�าเนินการในการส�ารวจข้อมูล 
ข้อเท็จจริง	 จัดท�าแนวทางช่วยเหลือ 

เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อทูลเกล้าฯ	 ถวาย	

ฝายห้วยโคน จังหวัดนครพนม

เนือ่งจากปัญหาต่างๆ	นัน้มทีัง้เรือ่งทีไ่ม่ใหญ่นกั
แก้ไขได้ไม่ยาก	แต่บางเรื่องเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ยากต้องใช้ความร่วมมือกันหลายฝ่าย	มีการใช้
ทรัพยากรสูง	 เช่น	 งบประมาณมาก	 มีพ้ืนที่
ด�าเนินการในเขตอนุรักษ์	 เป็นต้น	 หรือต้อง
ศกึษาถงึผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบอย่าง
ละเอียด	 ท�าให้ต้องใช้เวลาและความรอบคอบ
ในการจัดท�าข้อมูลโครงการเพื่อประกอบการ
ทูลเกล้าฯ	 โดยที่ทุกฝ่ายมิได้นิ่งนอนใจ	 เร่ง
ด�าเนินการกันอย่างเต็มที	่ ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นร่วมกัน	 เพราะทุกหน่วยงานที่ร่วมกัน
ท�างานสนองพระราชด�าริในเรื่องน้ีทราบดีว่า	
ราษฎรมีความเดือดร้อนจึงได้ทูลเกล้าฯ	 ถวาย
ฎีกา	 ดังนั้นต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้อย่าง
รวดเรว็	ก่อนปัญหาจะลกุลาม	ยากต่อการแก้ไข
	 ส�านักงาน	 กปร.	 เห็นว่าเรื่องฎีกาที่น�า
เสนอให้ทราบเป็นพระมหากรุณาที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และพระบรมวงศ์ทรง
ห่วงใยราษฎร	ถึงไม่ได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎร
แต่เมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อน	 ทรงหา
แนวทางในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เสมอมา	

นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์
เลขาธิการ	กปร.

	 วนัจนัทร์ที	่๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	
เวลา	๙.๐๐	น.	ส�านกังาน	กปร.	น�าแจกนั
ดอกไม้สดถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราช
กุมาร	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพ	ณ	พระทีน่ั่งอัมพรสถาน

	 วนัพธุที	่๒	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ส�านกังานคณะ
กรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมา
จากพระราชด�าร	ิ(ส�านักงาน	กปร.)	มลูนิธโิครงการหลวง	
และสถาบนัวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู	 (องค์การมหาชน)	
ได้จดัการประชมุหารอืเพือ่หาแนวทางในการให้ความ
ร่วมมอืด้านการพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน	
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง	 โดย
หม่อมเจ้าภศีเดช	รชัน	ีองค์ประธานมลูนธิโิครงการหลวง	
ทรงเป็นประธานการประชมุ

	 วนัพธุที	่๒	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)	
ได้จดัการประชมุเชงิปฏบิติัการโครงการพัฒนาแหล่งน�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารใินลกัษณะการพัฒนาพ้ืนทีเ่ชงิบรูณาการ	 ในเขตพ้ืนที่
จงัหวดัอตุรดติถ์	ณ	ห้องประชมุศลิาอาส์น	ชัน้	๕	ศาลากลางจงัหวดัอตุรดติถ์

	 วันพุธที่	 ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	
ส�านักงาน	 กปร.	 จัดอบรมการใช้งาน
โปรแกรม	 Adobe	 Photoshop	 CS6	 
ให้กบัเจ้าหน้าทีส่�านกังาน	กปร.	ณ	BitS	
(Thailand)	 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์	
โรงแรมแชงกรล่ีา

	 วันศุกร์ที่	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 ส�านักงาน	 กปร.ร่วมกับ
กรมชลประทาน	 ได้ประชมุหารอืร่วมกันเก่ียวกับการบรหิารจดัการ
โครงการพฒันาแหล่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิณ	ห้องประชมุ
สวุรรณภมู	ิอาคารวชิาการ	กรมชลประทาน

	 วันพุธที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 นายสุวัฒน์	 เทพอารักษ์	
เลขาธิการ	 กปร.ร่วมงานแถลงข่าวงานเกษตรเมืองทอง	 อิมแพค 
อารน่ีา	เมอืงทองธานี

	 วนัที	่๒๑	-	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๗	นางสวุรรณา	พาศริ	ิรองเลขาธกิาร	กปร.เป็นประธานการประชมุคณะท�างานศกึษาป้องกนัดนิถล่ม	
พร้อมทัง้ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานโครงการป้องกันดนิถล่มพ้ืนทีบ้่านต้นขนุน	ต�าบลน�า้ไผ่	อ�าเภอน�า้ปาด	จงัหวัดอุตรดติถ์



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

เลขาฯ ฝากบอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงาน กปร.
ภารกิจตามเสด็จ      กิจกรรมโครงการอันเน่ืองฯ

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

  พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�า
การปฏิบตัริาชการ	กรณุาแจ้งไปยังศนูย์ปฏิบตักิาร 
ต่อต้านการทจุรติ	(ศปท.)	นายจติพล	สทิธิประณตี	
(รก.ผอ.ปท.)
โทรศพัท์	๐-๒๔๔๘-๕๘๐๐	ต่อ	๑๐๕,	
๐-๒๔๔๗-๘๕๔๙	สายตรง
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๕๑
E-mail:	jitpol.s@rdpb.mail.go.th
ส�านักงาน	 กปร.	 ๒๐๑๒	 ซ.อรุณอมรินทร์	 ๓๖	 
ถ.อรุณอมรินทร์	 แขวงบางยี่ขัน	 เขตบางพลัด	 
กทม.	๑๐๗๐๐

วัตถุประสงค์

๑.  เพ่ือเป็นช่องทางสือ่สารภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร	
๒. เพ่ือเผยแพร่นโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	มาตรการ	ข่าวสาร	
ความรู	้รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ	ให้บคุลากรของส�านกังาน	
กปร.	ได้รับทราบ

๓.	เพ่ือสร้างเสรมิและพัฒนาความรู	้ทกัษะ	และคณุลกัษณะ	
ทีพ่งึประสงค์ให้กบับคุลากรส�านกังาน	กปร.	ซึง่จะเป็นประโยชน์	
ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
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Eventsแนะน�า บทความวันวานที่ผ่านเวียน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

บ้านเมืองของเราก�าลังต้องการการปรับปรุง
และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ 

การที่ท�าความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย 
ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกัน

ในสิ่งที่มิใช่สาระลง 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓)

เปิด ประตูสู่อาเซียน :

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

ส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

เปิด ประตูสู่อาเซียน :
เรือ่งน่ารู้โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ตอนที่ ๔)

“ใช้อธรรมปราบอธรรม”
	 เป็นการทดลองใช้ผักตบชวา	ซึ่งเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่ต้องถูกก�าจัด	มาช่วยดูดซับของ

เสียและสารพิษในน�้าเสีย	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกวิธีที่เรียบง่ายนี้ว่า	“การใช้

อธรรมปราบอธรรม” ตัวอย่างเช่นการใช้ผักตบชวาเป็นตัวกรองตามธรรมชาติในการ

บ�าบัดน�้าเสียในบึงมักกะสัน	กรุงเทพมหานคร

 “The Use of Vice to Defeat Vice”
 This deals with an experiment in using water hyacinths - a kind of weed 

that	needs	 to	be	eliminated,	 to	absorb	dirt,	filth	and	 toxic	 substances	 from	

polluted water. His Majesty calls this simple strategy “the use of vice  

to defeat v ice” . The example is the waste water treatment in  

BuengMakkasan, Bangkok which 

relies on the natural 

filtration	 method	

us ing water  

hyacinth

 วันที	่๓๐	กนัยายนของทกุๆ	ปี	หลายหน่วยงานจะมผีูเ้กษยีณอาย	ุ
ราชการจ�านวนหนึง่	โดยท่านเหล่านัน้จะต้องเปลีย่นแปลงบทบาท	

และหน้าที่ของตนเองจากเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่การงานในช่วงก่อนที่
จะเกษียณ	 แต่ละท่านมักจะมีชีวิตการงานที่น่าสนใจ	 บ้างก็ดุเดือด	
โลดโผน	 บ้างก็มีชีวิตที่เรียบง่าย	 แต่หลังจาก	 “วันท�างานวันสุดท้าย” 
ทุกท่านก็ต้องกลับไปพักผ่อนอยู่กับบ้าน	หรือไม่ก็เบนเข็มชีวิตด้วยการ
หันไปท�าอาชีพอื่น	 (อีก)	 ตามแต่ความต้องการของแต่ละคน	 ทุกท่าน 
ที่อยู่กับองค์กรแห่งนี้อย่างยาวนานจนถึงวัยเกษียณนี้	 ทุกคนคิดถึงใน 
สิ่งเดียวกันคือ	 องค์กรนี้เหมือน	 “บ้านหลังที่สอง”	 ของท่าน	 ซึ่งแปล
ความได้ว่า	สถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่มานานนั้น	ท่านย่อมมีความรักและ
ท�าให้ท�างานอย่างอบอุน่เหมือนกบัทีท่่านท�าอยูท่ีบ้่าน	เพราะเหตน้ีุเอง
ทีท่�าให้ท�างานอยูก่บัองค์กรนีไ้ด้นาน	จนกระทัง่เมือ่เวลาและวยัเดนิทาง
มาถึงก็เกษียณชีวิตราชการออกไป
 “ใครถึงก่อนก็ไปก่อน เป็นวัฏจักรของชีวิตคนท�างาน” และ 
ในปีน้ีพ่ีศิรกิเ็ป็นหน่ึงในบคุคลทีถ่งึวาระเกษยีณ	เราได้มีโอกาสพูดคุยถงึ
เรือ่งราวต่างๆ	ทีเ่กดิข้ึนในระหว่างการท�างานอยูใ่นส�านกังาน	กปร.แห่งนี	้
ซึง่หลงัจากได้ฟังคร่าวๆ	สิง่ทีนึ่กได้ในตอนน้ีส�าหรบัชวิีตการท�างานของ
พ่ีศิริ	 ช่างตรงกับบทเพลงของครูสุรพล	 สมบัติเจริญ	 เพลง ๑๖ ปี  
แห่งความหลัง โดยแรกเริ่มเดิมทีก่อนหน้าที่จะได้เข้ามาท�างาน
ในส�านักงาน	กปร.ได้ผ่านการท�างานในภาคเอกชนมาหลายทีเ่ป็น
เวลาหลายสบิปี	จนกระทัง่ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	ได้รบัความกรณุาจาก 
ผู้บริหารส�านักงานฯ	 ซึ่งในขณะน้ันนายสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เป็น
เลขาธกิารได้ให้โอกาสเข้ามาท�างานเป็นลกูจ้างประจ�า	จากต�าแหน่ง	

	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้จัดโครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง	คร้ังที	่๑	ปี	๒๕๕๐	และครัง้ที	่๒	ปี	๒๕๕๒	เพือ่เผยแพร่	
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมใน
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยกิจกรรมการ
ประกวดแบ่งออกเป็น	๑๐	ประเภท	คือ	ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและ
กันดาร	ประชาชนทั่วไป	ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรกรทฤษฎีใหม่	
กลุม่เกษตรทฤษฎใีหม่	หน่วยงาน/องค์กรภาครฐัในส่วนภมูภิาค	หน่วยงาน/	
องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง	ธุรกิจขนาดเล็ก	ธุรกิจขนาดกลาง	และธุรกิจ
ขนาดใหญ่	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาตัวอย่างผลส�าเร็จตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและน�าตัวอย่างความส�าเร็จของบุคคลและองค์กร
ธุรกิจมาเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้และเห็นคุณค่าในการน�าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ	
ซึ่งการด�าเนินงานประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีและสร้างความต่ืนตัว
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดจิตส�านึกในการน้อมน�าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	

	 ส�านกังาน	กปร.	ได้เหน็ความส�าคัญของการขยายผลความส�าเรจ็
ในการประยกุต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิ
อย่างเป็นรปูธรรม	ดงันัน้	จงึได้จดัโครงการศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง
เป็นการต่อยอดจากโครงการประกวดผลงานตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	
ซึง่ครอบคลมุกจิกรรมการด�าเนนิงานทกุภาคส่วนของสงัคม	สามารถเป็น	
ตวัอย่างความส�าเรจ็ทกุสาขาอาชีพได้น�าไปปรบัใช้จนเกดิผลเป็นรปูธรรม	
เป็นการสร้างเครอืข่ายการเรยีนให้กว้างขวางและแพร่หลาย	นอกจากนัน้	
ศนูย์การเรยีนรูย้งัเป็นกลไกส�าคญัในการบรหิารจดัการองค์ความรูน้�าไป
สู่การสร้างเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งและยั่งยืน	
เนื่องจากสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ดังกล่าวจะน�าไปสู่การสร้างความ
สมัพนัธ์	ยกระดบัการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้เป็นแหล่งวชิาการและต้นแบบ
ที่เป็นรูปธรรม	
	 ปัจจบุนัมศีนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	๔๗	แห่งกระจายทัว่ประเทศ	
และมีในทุกด้านโดย	 ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อได้
รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส�ำนักงำน กปร.

รปภ.จนมาถึงการปรับเป็นพนักงานบริการในต�าแหน่งปัจจุบัน	 พี่ศิร ิ
ยังกล่าวถึงความซาบซึ้งในความเมตตาที่ผู้บริหารส�านักงานฯ	ที่มีให้กับ
บุคลากรอย่างทั่วถึงโดยไม่มีการแบ่งแยก	และระยะเวลาที่ได้ท�างานอยู่
ในส�านักงานฯ	เป็นเวลา	๑๖	ปี	จะว่ามากก็มาก	จะว่าน้อยก็น้อย	แต่ 
สิง่หนึง่ทีพ่ีศ่ริไิด้รบัจากสถานทีแ่ห่งนีก้ค็อื	ความรูส้กึและรบัรูไ้ด้ถงึความ
เป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้	(กปร.)	การอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง
ถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจมีกระทบกระทั่งผิดใจกันบ้าง	แต่ทุกอย่างก็ผ่าน
ไปได้โดยยึดหลักว่าลิ้นกับฟันย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเร่ือง
ธรรมดา	 และหลังจากเกษียณแล้วพี่ศิริจะกลับไปใช้ชีวิตบ้ันปลายอยู่ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ปลูกผัก	 เลี้ยงปลาใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
โดยน�าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้กับชีวิต 
หลังเกษียณ	 ทั้งน้ีพี่ศิริได้กล่าวทิ้งท้ายกับเราไว้ว่า	 “ผมขอขอบคุณ 
ส�านักงานฯ เป็นอย่างสูงท่ีท�าให้ผมมีวันนี้ได้ มันเป็นเกียรติของ 
วงศ์ตระกูล ซึ่งครอบครัวผมไม่มีใครได้ท�างานราชการเลย”	สุดท้าย
นี้	 เราก็ขอให้ชีวิตวัยหลังเกษียณที่พี่ศิริ	ติวิพันธ์	 ได้หวังไว้เป็นไปตามที่
ตั้งใจทุกอย่างสมดังปรารถนานะคะ


