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็

ในยุคเศรษฐกิจดจิทัิล	หลำยคนเข้ำใจว่ำเป็นเพียงกำรน�ำเอำเทคโนโลยีดิจทิลัมำช่วยให้กำรท�ำงำนมปีระสทิธิภำพมำกขึน้	รวดเรว็ขึน้	
และต้นทุนลดลง	แต่ผลกระทบที่แท้จริงกลับเป็นเร่ืองของ	 “กำรเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจำกเดิมท่ีมีกำรควบคุมจำกศูนย์กลำง	
(Centralized)	ไปสู่กำรกระจำยอ�ำนำจและขีดควำมสำมำรถ	(Decentralized)”	

ตวัอยางของ Centralized Economy (เศรษฐกิจแบบรวมศนูย) และ Decentralized Economy (เศรษฐกิจแบบกระจายศนูย)

ธุรกิจสื่อ
ด�ำเนินกำรโดยกิจกำรกระจำยเสียง	
กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคม

ธุรกิจการเงินการธนาคาร
ด�ำเนินกำรโดยธนำคำรและบริษัท
ตัวกลำงทำงกำรเงิน

ธรุกรรมออนไลนแบบบคุคลตอบคุคล 
(Peer to Peer)
ประชำชนเชือ่มต่อกันโดยตรงผ่ำน	Block-
chain	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปกป้องข้อมูลที่มี
ควำมปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ	โดยไม่ต้อง
อำศัยคนกลำง	

Centralized Decentralized

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

WORD POWER

ในป	 พ.ศ.	 2544	 ประเทศไทยออก
ประกำศรำชกจิจำนุเบกษำเรือ่ง	“แผนกำร
กระจำยอ�ำนำจให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 พ.ศ.	 2543”	 ตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พ.ศ.	
2540	โดยก�ำหนดให้รฐัต้องกระจำยอ�ำนำจ
ให้ท้องถ่ินพ่ึงตนเองและตดัสนิใจในกิจกำร
ของท้องถ่ินได้เอง	รวมท้ังพัฒนำเศรษฐกจิ
ท ้อง ถ่ิน 	 ระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร	และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
สำรสนเทศให้ท่ัวถึงและเทำเทียมกันทั้ง
สำธำรณูปกำร	และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
สำรสนเทศให้ท่ัวถึงและเทำเทียมกันทั้ง
สำธำรณูปกำร	และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน

ประเทศ	ตลอดจนพัฒนำจงัหวัดทีม่คีวำม
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ขนำดใหญ่	 โดยค�ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนในจงัหวัดเป็นหลกั	

ต่อมำรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย	
พ.ศ.	2550	ได้ก�ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำร
สร้ำงควำมสมดุลระหวำงกำรให้บริกำร
สำธำรณะกับขนำดรำยรบัของท้องถิน่	โดย
ก�ำหนดรูปแบบรำยได้ของท้องถ่ินเปน	
3	รปูแบบ	คอื	1)	รำยได้ทีม่ำจำกกำรจดัเก็บ
ของท้องถ่ินเอง	เช่น	รำยได้จำกกำรจดัเก็บ
ภำษป้ีำยและภำษโีรงเรอืน	2)	รำยได้ทีม่ำ
จำกกำรจดัสรร/แบ่งส่วนทีร่ฐัจดัเก็บได้	เช่น	
ภำษีสรรพำกรและภำษีสรรพสำมิต	และ	
3)	 รำยได้จำกกำรจดัสรรงบอดุหนนุท่ีเป็น
งบประมำณแผ่นดนิ1	โดยหลกักำรแล้วถือ
เป็นกำรบรหิำรจดักำรและใช้เงนิรำยได้ของ
ท้องถิน่เองในกำรพัฒนำท้องถ่ิน	ซึง่น่ำจะ
เปนแนวทำงท่ีท�ำให้เกิดกำรกระจำย

ควำมเจริญและกระจำยรำยได้เพ่ือลด
ควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรเข้ำถงึแหล่งเงินทนุ	
แต่ในทำงปฏบิตั	ิยังมท้ีองถ่ินจ�ำนวนมำกท่ี
หวังพ่ึงเงนิงบประมำณและควำมช่วยเหลอื
จำกภำครัฐ	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในภำค
กำรเกษตร	อย่ำงไรก็ด	ี รฐับำลหลำยสมยั
ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถ่ิน	(Local	Economy)	โดย
กำรจัดสรรเงินพัฒนำจังหวัดและควำม
ช่วยเหลอืในโครงกำรต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนือ่ง	
แม้กระท่ังปัจจุบันท่ีอยู่ในช่วงของกำร
ปฏิรูปประเทศ	 กำรพัฒนำให้เกิดกำร
พ่ึงตนเองด้วยเศรษฐกิจท้องถ่ิน	 หรือ
เศรษฐกิจภำยในประเทศ	 (Domestic	
Economy)	ก็ยังเป็นประเดน็ส�ำคัญท่ีน�ำมำ

Decentralized Economy ในประเทศไทย

DECENTRALIZED 
ECO NOMY

สื่อสังคม 
ประชำชนเป็นผูผ้ลติและเผยแพร่เน้ือหำเอง
ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์
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WORD POWER

ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่ำง
ยัง่ยนื	

ตวัอย่ำงโครงกำรท่ีสะท้อนภำพควำมต้องกำรพัฒนำท้องถ่ิน/
ชมุชนให้เตบิโตอย่ำงย่ังยืนท่ีเห็นได้ชัดเจนคอื	 “โครงกำรอนัเน่ือง
มำจำกพระรำชด�ำร”ิ	และ	 “โครงกำรตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกิจ
พอเพียง”	 ซึ่งล้วนมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถ่ินตำมแนวทำง	
Decentralized	Economy	ทัง้สิน้	แต่ไม่ว่ำกำรขับเคลือ่นเศรษฐกิจ

องคความรู

Decentralized Economy

Decentralization 
การกระจายอาํนาจ
การบรหิารจัดการ

และรายไดไปสูทองถิน่

Local Economy 
การสรางความเตบิโตทาง
เศรษฐกจิจากทุนทองถ่ิน

ทุนทองถิน่

ส�ำนักงำนบรหิำรและพัฒนำองค์ควำมรู	้(องค์กำรมหำชน)	หรอื	
OKMD	ได้เสนอแนวคดิ	Decentralized	Economy	เพ่ือขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจท้องถ่ินในรูปแบบและโมเดลกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ทีน่่ำจะใช้เป็นต้นแบบและน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินตำมศกัยภำพของพ้ืนท่ี	โดยได้รเิริม่โครงกำร	“ต้นแบบเมอืง
ทีน่่ำจะใช้เป็นต้นแบบและน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินตำมศกัยภำพของพ้ืนท่ี	โดยได้รเิริม่โครงกำร	“ต้นแบบเมอืง
ทีน่่ำจะใช้เป็นต้นแบบและน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจควำมรูล้�ำปำง”	ซึง่คำดว่ำจะสำมำรถใช้เป็นโมเดลหนึง่
ในกำรกระจำยรำยได้	 สร้ำงอำชีพ	 และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
ท้องถิ่นด้วยตัวของท้องถ่ินเอง	หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรกระจำย
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจไปสูท้องถ่ินให้เกิดกำรพัฒนำไปใน
ทศิทำงท่ีท้องถิน่ต้องกำร	และจดุประกำยให้ลกูหลำนและเยำวชน
รุน่หลงัเกดิควำมคดิและแรงบนัดำลใจในกำรพัฒนำท้องถ่ินของ
ตนเองจำกกำรได้เรยีนรูแ้ละเลง็เห็นศกัยภำพท่ีมใีนท้องถ่ิน	

Decentralized Economy กับภารกิจ OKMD
ทัง้นี	้Decentralized	Economy	ในควำมหมำยของ	OKMD	

คอื	กำรผนวกค�ำว่ำ	Decentralization	ทีเ่ป็นกำรกระจำยอ�ำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรและรำยได้ไปสู่ท้องถ่ิน	 กับ	Local	Economy	
ทีเ่ป็นกำรสร้ำงควำมเตบิโตทำงเศรษฐกิจจำกท้องถ่ิน	และนัน่คอื	
กำรพัฒนำเมือง/ชุมชนในท้องถ่ินจำกกำรใช้ทุนของท้องถ่ินเอง	
ซึ่งทุนท้องถ่ินในท่ีน้ีหมำยรวมถึงทุนท่ีเป็นแหล่งเงิน	 (Capital)	
จำกในท้องถ่ินเอง	ส�ำหรับใช้ในกำรด�ำเนินกิจกำร/กิจกรรมของ
ท้องถ่ิน	และทุนท่ีเป็นภูมิปัญญำหรือองค์ควำมรู้	 (Knowledge)	
ท่ีคนในท้องถ่ินมีอยู่จริง	 ไม่ว่ำจะเป็นองค์ควำมรู้ที่ถ่ำยทอดผ่ำน
กิจกรรมในแหล่งเรยีนรู/้พิพิธภัณฑ์	องค์ควำมรูท้ีต่ดิตวัผูรู้/้ปรำชญ์
ชำวบ้ำน	 รวมถึงองค์ควำมรู ้จำกกำรท�ำมำหำกินท่ีสืบทอด
ภูมปัิญญำต่อเนือ่งมำเป็นเวลำนำน	

เพ่ือให้เหน็ภำพชดัเจนขึน้	ขอยกตวัอย่ำงเมอืงเศรษฐกิจควำมรูล้�ำปำงที	่OKMD	ได้รเิริม่และจดัท�ำเป็นต้นแบบของกำร	Decentralized	
Economy	 โดยเริม่จำกกำรท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำกำรพัฒนำเมอืงเศรษฐกจิควำมรูม้แีนวคดิและกระบวนกำรอย่ำงไร	และก่อให้เกดิ
ผลกระทบในวงกว้ำงต่อเศรษฐกิจและสงัคมอย่ำงไร

ท้องถ่ินจะอยู่ในรูปแบบหรือโครงกำรใดก็ตำม	หำกท้องถ่ินขำด
องค์ควำมรู ้ ท่ีเปนศักยภำพท่ีแท้จริงจะท�ำให้กำรพัฒนำไม
สอดคล้องกับทุนท้องถ่ินท่ีมอียู่	และกำรพัฒนำน้ันย่อมไม่ย่ังยืน	
กำรพัฒนำในรูปแบบ	Decentralized	 Economy	 จึงจ�ำเปน
อยำงยิง ท่ีต ้องอำศัยองคควำมรู ้คู กับทุนเปนเค ร่ืองมือ
ในกำรขบัเคลือ่นท้องถ่ินไปพร้อมๆ	กัน

มุมมอง 
Decentralized Economy ของ OKMD
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แนวคิดการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจความรู้ สู่ Decentralized Economy
สถำบันคีนันแห่งเอเชียได้ท�ำกำรศึกษำวิจัยเชิงนโยบำยและ

องค์ควำมรูใ้นกำรพัฒนำเมอืงเศรษฐกิจควำมรูจ้งัหวดัล�ำปำง	โดย
อ้ำงองิถึงแนวคดิกำรพัฒนำเมอืงเศรษฐกิจควำมรูไ้ว้ดงัน้ี

กำรพัฒนำเมืองเศรษฐกิจฐำนควำมรู้	 (Knowledge-based	
Urban	Development:	KBUD)	คอื	กำรเปลีย่นทรพัยำกรควำมรู้
ในท้องถ่ินเพือ่ใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำเมอืงอย่ำงย่ังยนื	และ
เป็นกระบวนกำรเรยีนรูท้ำงสงัคมทีป่ระชำชนรบัทรำบและเข้ำใจ

มุ่งสงเสริมกำรอนุรักษ์	 พัฒนำ	และ
บู รณำกำ รทั้ ง ด ้ ำ นธ ร รมชำติ และ
สิง่ปลกูสร้ำงท่ีเน้นควำมเชือ่มโยงระหว่ำง
กำรพัฒนำเมอืงและชมุชน	กำรเรยีนรูเ้พ่ือ
สร้ำงระบบนิเวศท่ีเป็นมิตร	มีคุณภำพสูง	
มีอัตลักษณ์	 และมีควำมย่ังยืน	 ผำน
กำรพัฒนำเมืองและคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนอย่ำงย่ังยืน

มุง่เน้นกำรสร้ำงควำมเป็นสถำบนัผ่ำนกระบวนกำรเก็บรวบรวมควำมรูแ้ละสร้ำงกำรมสีวนร่วมกับ
ผูม้สีวนได้สวนเสยี	เพ่ือพัฒนำวิสยัทศัน์และกลยุทธ์กำรจดักำร	รวมถึงด�ำเนนิกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้
ทีจ่�ำเป็น	เสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของธรรมำภิบำลและภำวะผู้น�ำ	และกระตุ้นกำรสนับสนุนจำกสงัคม

มุ ่งเพ่ิมทักษะและควำมรู ้ของ
ประชำชน	 โดยกำรพัฒนำทั้งด้ำน
เฉพำะบุคคลและสวนรวม	 รวมถึง
มุ่งสร้ำงสังคมควำมรู้ที่จะช่วยสร้ำง
ควำมเทำเทียมทำงสั งคมผำน
ทนุมนษุย์	โดยเน้นควำมหลำกหลำย
และลดกำรพ่ึงพำจำกภำยนอก

ถึงกำรเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในเมอืงของตน2	โดย	KBUD	นัน้		
เปนกระบวนกำรวำงแผนหลักท่ีเน้นควำมส�ำคัญของกรอบ
ควำมร่วมมือระหวำงภำคสวนตำงๆ	 ท้ังภำคธุรกิจ	 สถำบัน
กำรศึกษำ	และชุมชน	 ในกำรวำงกลยุทธในอนำคต	กำรใช้ฐำน
ควำมรู ้ของเมืองและนโยบำยท้องถ่ินเพ่ือดึงดูดและรักษำ
ผูม้ทีกัษะพิเศษไว้ในท้องถ่ินตน	ตลอดจนกำรลงทนุและกำรฟูมฟัก
พัฒนำให้เป็นเมอืงแห่งเศรษฐกิจควำมรู	้3

มุ่งน�ำทรัพยำกรควำมรู้ในท้องถ่ินท่ี
เป็นยุทธศำสตร์และอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน
มำใช้ในกำรสร้ำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ในระดบัมหภำคจำกฐำนควำมรู้

กรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจฐานความรู้ (KBUD)

ผูม้สีวนได้สวนเสยี	เพ่ือพัฒนำวิสยัทัศน์และกลยุทธ์กำรจดักำร	รวมถึงด�ำเนนิกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้
ทีจ่�ำเป็น	เสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของธรรมำภิบำลและภำวะผู้น�ำ	และกระตุ้นกำรสนับสนุนจำกสงัคม

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้าน
วัฒนธรรม
และสังคม

ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และเมือง

ด้าน
ความเป็น
สถาบัน

่ ่
่

่

่

่ ่

่
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ดวยความคิดนี้ การจัดทําโครงการตนแบบเมืองเศรษฐกิจความรูลําปางจึงเริ่มจากกระบวนการจัดการองคความรู 
โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้

ลงพ้ืนที่ส�ำรวจข ้อมูล
ภำคสนำม	 กำรสัมภำษณ์	
และกำรสอบถำมข้อมลูจำก
ผู ้ ท่ีเ ก่ียวข้อง	 รวมถึงกำร
ศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพ
ของแหล่งเรียนรู ้ต่ำงๆ	 ใน
ล�ำปำง

น�ำเสนอองค์ควำมรู ้ท ้องถ่ินใน
ลักษณะเชื่อมโยงบูรณำกำรเพ่ือให้
เห็นถึงศักยภำพของท้องถ่ิน	 และ
จุ ดประกำยควำมคิด ในกำรน� ำ
ทุนท้องถ่ินไปพัฒนำต่อยอดขยำยผล	
เช่น	Mapping	 ชุดองค์ควำมรู้รถม้ำ
ล�ำปำง	 ซึ่งชี้ให้เห็นทุนทำงกำยภำพ
และองค ์ควำมรู ้ ท่ีมีอยู ่ ในล�ำปำง
ตลอดห่วงโซ่	 ต้ังแต่กำรปลูกหญ้ำ
ส�ำหรับเล้ียงม้ำ	กำรท�ำฟำร์มเลี้ยงม้ำ	
กำรประกอบรถม้ำ	 และบริกำรรถม้ำ
เพื่อกำรท่องเที่ยว

จดักลุม่ขององค์ควำมรู้
เพื่อสะดวกต่อกำรน�ำไปใช้	
เช่น	ชดุควำมรูด้้ำนเซรำมกิ	
ชดุควำมรูด้้ำนรถม้ำล�ำปำง	
เป็นต้น

สร้ำงควำมร่วมมอืและ
กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน
ในพ้ืนท่ี	 และสงเสริมกำร
พัฒนำเมืองร่วมกันอย่ำง
เข้มแข็งระหว่ำงรัฐ	 เอกชน	
ภำควิชำกำร	และประชำชน	
ตำมศกัยภำพของท้องถ่ิน

จ�าแนกประเภท/สาขาองค์ความรู้
และภูมิปัญญา

ศึกษารวบรวมองค์ความรู้
ทั้งหมดในล�าปาง

จัดประชุมระดมความคิดเห็น
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 สิ่งท่ีไดรับจากโมเดลตนแบบเมืองเศรษฐกิจความรูลําปางคือแผนท่ีเสนทางแหลงเรียนรูสําคัญตามชุดองคความรูท่ี OKMD 
ไดศกึษารวบรวมขึน้ ซึง่สามารถนํามาตอยอดขยายผลเพือ่นําศกัยภาพทีมี่อยูมาพฒันาและสรางรายไดใหจังหวดั เชน การพฒันา
เสนทางทองเที่ยวตามแหลงเรียนรูที่จะนํารายไดมาสูชุมชนในพื้นที่แหลงเรียนรู

จัดท�าแผนที่แหล่งเรียนรู้/
องค์ความรู้ท้องถิ่น (Mapping)

่

ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจความรู้ล�าปางในมิติการขับเคล่ือนเศรษฐกิจระดับชุมชน

“ต้นแบบเมอืงเศรษฐกิจควำมรูล้�ำปำง”	 เป็นหนึง่ในโครงกำรตำม
แนวคิด	Decentralized	 Economy	 ของ	OKMD	 ท่ีมุ่งเน้นกำรใช้
ศักยภำพของท้องถ่ินท้ังทุนมนุษย์	 ทุนวัฒนธรรม	 ทุนภูมิปัญญำ/
องค์ควำมรู ้	 และทุนทรัพยำกรท้องถ่ินท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงนิ	อำท	ิทรพัยำกรกำรเกษตร	ในกำรสร้ำงควำมเจรญิเตบิโตให้แก่
ท้องถ่ินด้วยตัวเอง	มีที่มำจำกแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้	
(Knowledge	Management)	 ในบริบทของ	OKMD	ที่ว่ำ	 “ควำมรู้

WORD POWER

ทีไ่ด้รบักำรจดักำรท่ีด	ีคอื	ควำมรูท่ี้ไม่ว่ำจะสร้ำงขึน้ใหม่	รวบรวม	หรอื
สะสมมำจำกทีใ่ดก็ตำม	ต้องสำมำรถน�ำไปถ่ำยทอด/สือ่สำร/เผยแพร่
แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรต่อยอดสร้ำงอำชพี	 เป็นเสมอืนอำวธุ
ทำงปัญญำท่ีสำมำรถน�ำไปแปลงเป็นมูลค่ำ/คุณค่ำท่ีท�ำประโยชน์
ให้แก่ผู้ใช้องค์ควำมรู้น้ัน”	 กล่ำวอีกนัยหน่ึงคือ	 กำรบริหำรจัดกำร
ควำมรูจ้นสำมำรถใช้ควำมรูน้ั้นเป็นเครือ่งมอืท่ีน�ำไปสู่กำรท�ำมำหำกิน
กำรสร้ำงรำยได้	และกำรขยำยผลพัฒนำเศรษฐกิจของท้องถ่ิน	
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 ประเทศไทยได้อะไรจากการ Decentralized Economy ของ OKMD

โครงกำรต้นแบบเมอืงเศรษฐกิจควำมรูล้�ำปำงเป็นตวัอย่ำงหน่ึง
ของกำร	Decentralized	Economy	 ท่ีส่งเสรมิให้ล�ำปำงเลีย้งตวัเอง
จำกทนุของตวัเอง	ซึง่เป็นกระบวนกำรจดักำรให้เกิดกำรใช้องค์ควำมรู้
และศักยภำพของท้องถ่ินโดยลดกำรพ่ึงพำควำมช่วยเหลือจำก
ทนุภำยนอก	ขณะเดยีวกันก็ดงึคนจำกภำยนอกเข้ำมำช่วยกระจำย
รำยได้ให้แก่ท้องถิ่น	ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจนคือกำรพัฒนำท้องถ่ิน
ให้เป็นแหล่งเรยีนรู/้ต้นแบบกำรพัฒนำ	ซึง่ดงึดดูนกัท่องเท่ียวเข้ำมำ

อ้ำงองิ	:	1	ศ.ดร.	สกนธ์	วรญัวัฒนำ	(2556),	2	Knight	(2538,	2551),	3	Kunzmann	(2551)

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูต้ำมโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก	
พระรำชด�ำรซิึง่ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกำรเกษตรกรรม

กำรจดัท�ำโครงกำรยกระดบักระบวนกำรเรยีนรู้
ของเกษตรกรไทย	เพ่ือพัฒนำวิสำหกิจภำคเกษตร

กำรใช้พ้ืนท่ีเป็นตวัเชือ่มให้เกิดกำรบรูณำกำรองค์ควำมรู้
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ	ในพ้ืนที่		

กำรรเิริม่โครงกำรน�ำร่องร่วมกันเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจท้องถ่ิน	โดยอำศยักำรบรูณำกำร

องค์ควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญเฉพำะทำงขององค์กำรมหำชน

WORD POWER

ในจงัหวดัมำกขึน้และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชมุชนจำกกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง
กับกำรท่องเทีย่ว	เช่น	ร้ำนค้ำ	ร้ำนอำหำร	โรงแรม	ของท่ีระลกึ	

ปัจจุบัน	 OKMD	 มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
พันธมิตรที่เก่ียวข้องในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถ่ินตำมโมเดล	Decentralized	Economy	อย่ำงต่อเน่ือง	
ซึ่งท้ังหมดน้ีก็เพ่ือสร้ำงและส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของ
ชมุชน	ท้องถ่ิน	จงัหวดั	ไปจนถึงเศรษฐกจิของประเทศในภำพรวม

คณะกรรมการบูรณาการด้าน
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

มูลนิธิชัยพัฒนา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หน่วยงานพันธมิตรด้านการ Decentralized Economy

สแกน QR CODE
เพื่อรับชม	Clip
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One of a kiNd

a -z อดัม	 สมิธ	 บิดำแห่งวิชำเศรษฐศำสตร์
และระบบทุนนิยมเสรี	 ผู้เขียนหนังสือ	 The
Wealth	of	Nations	ซึง่เป็นต�ำรำเศรษฐศำสตร์
เล่มแรกของโลก	

หลกัสตูรกำรจดักำรกำรท่องเท่ียวโดยชมุชน
เพ่ือชมุชนเชงิบรูณำกำร	ขององค์กำรบรหิำร
กำรพัฒนำพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือกำรท่องเท่ียว	
อย่ำงย่ังยืน	 (องค์กำรมหำชน)	 ในเขตพัฒนำ
กำรท่องเท่ียว	37	จงัหวัด	

กิฟุ	 เป็นจังหวัดท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น	 โดย
มีแหล่งเรยีนรูอ้ยู่ทุกพ้ืนที	่ เช่น	 ย่ำนเมอืงเก่ำ
ทำคำยำมะ	หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ	

ควำมเหลื่อมล�้ำของรำยได้ในคนกลุ่มต่ำงๆ	
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ควำมส�ำเร็จ/ควำมล้มเหลว
ของกำรพัฒนำประเทศ	 โดยประเทศที่มี
คุณภำพกำรศึกษำสูงมักมีควำมเหลื่อมล�้ำ
ของกำรกระจำยรำยได้น้อยกว่ำ

โครงกำรให้ควำมรู ้ทำงกำรเงิน	 จัดโดย
หน่วยงำนต่ำงๆ	เช่น	ศนูย์ส่งเสรมิกำรพัฒนำ
ควำมรู้ตลำดทุน	 (TSI)	 เพ่ือส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรเงนิ	 กำรออม	และกำรลงทุนให้แก่
ประชำชน

กลุ่มชำติพันธุ์บนดอยสูงทำงภำคเหนือ	เป็น
คนกลุ่มแรกท่ีรัชกำลที่	9	ทรงเข้ำไปพัฒนำ	
โดยกำรสงเสรมิกำรปลกูพืชเมอืงหนำวทดแทน
กำรปลูกฝินและกำรท�ำไร่เลื่อนลอย	

กำรมส่ีวนร่วมของชมุชน	ท�ำได้หลำยรปูแบบ
เช่น	 สหกรณ์	 ประชำพิจำรณ์	 ถือเป็นกำร
กระจำยอ�ำนำจให้ชำวบ้ำนคิดเอง	ตัดสนิใจเอง	
และมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนของตนเอง

โจเซฟ	ชุมปเตอร์	 เจ้ำของแนวคิดท่ีว่ำหัวใจโจเซฟ	ชุมปเตอร์	 เจ้ำของแนวคิดท่ีว่ำหัวใจ
ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจมำจำกกำรวิจัย	
พัฒนำ	และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม	ซึง่จะน�ำไปสู่
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโดยรวม

ต�ำบลเกำะขันธ์	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช	 ได้รับคัดเลือกจำก
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 (สสส.)	 ให้เป็น
เมอืงต้นแบบเศรษฐกิจชมุชนจดักำรตนเองย่ังยืน	 ด้ำนกำรจดักำรน�ำ้
และกำรสร้ำงรำยได้ด้วยทุนท้องถิ่น	

rainbank BT
integrated

conomic
inequality

        oseph
schumpeter

oh khan

Decentralized 

ifu

oi kham

        oseph
schumpeter

conomic

ธนำคำรสมอง	 เป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิ
วัยเกษยีณทีต้่องกำรน�ำควำมรู	้และประสบกำรณ์
ที่มีมำช่วยพัฒนำประเทศ	 ด�ำเนินกำรโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชำติ

โครงกำรต้นแบบเมืองเศรษฐกิจควำมรู้ล�ำปำง	 ริเริ่มโดย	OKMD	
เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพของคนในพ้ืนท่ี	และสร้ำงรำยได้ให้ชมุชนบน
โครงกำรต้นแบบเมืองเศรษฐกิจควำมรู้ล�ำปำง	 ริเริ่มโดย	OKMD	
เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพของคนในพ้ืนท่ี	และสร้ำงรำยได้ให้ชมุชนบน
โครงกำรต้นแบบเมืองเศรษฐกิจควำมรู้ล�ำปำง	 ริเริ่มโดย	OKMD	

พ้ืนฐำนของทุนท้องถ่ิน

ampangampang

inancial 
education

ill tribes nvolvement 

dam
smith

Economy

ดอยค�ำก่อตั้งข้ึนตำมพระรำชกระแสของ
รชักำลที	่9	เพ่ือด�ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดให้แก่
ผลิตผลจำกโครงกำรหลวง	และกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรตำมแนวพระรำชด�ำริ	
"อตุสำหกรรมเกษตรเพ่ือกำรพัฒนำชนบท"

่
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One of a kiNd

ศำสตรำจำรย์	ระพี	สำครกิ	“บดิำแห่งกล้วยไม้
ไทย”	ผูบ้กุเบกิกำรค้นคว้ำและปรบัปรงุพันธ์ุ
จนท�ำให้กล้วยไม้ไทยกลำยเป็นสนิค้ำสงออก
ด้ำนเกษตรทีส่�ำคญัของประเทศ

เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่
เน้นกำรกระจำยรำยได้ให้ประชำชนในชนบท
พอมพีอกิน	เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ
พ้ืนฐำนก่อนทีจ่ะพัฒนำในระดบัสงูขึน้ไป
พอมพีอกิน	เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ
พ้ืนฐำนก่อนทีจ่ะพัฒนำในระดบัสงูขึน้ไป
พอมพีอกิน	เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ

โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำต	ิมบีทบำท
ในกำรน�ำควำมรู้และทรัพยำกรจำกนำนำ
ประเทศมำผสำนกับภูมปัิญญำท้องถ่ิน	 เพ่ือ
เสรมิสร้ำงศักยภำพประเทศให้เข้มแขง็

โครงกำรบริหำรจัดกำรเขตเกษตรเศรษฐกิจส�ำหรับสินค้ำเกษตร
ท่ีส�ำคัญ	 ซึ่งเน้นให้เกษตรกรปรบัเปลีย่นกำรปลูกพืชให้เหมำะกับ
สภำพพื้นที่และควำมต้องกำรของตลำด

อ�ำเภอเบตง	จังหวัดยะลำ	 เป็น	 1	 ใน	3	 เมืองต้นแบบ	 "สำมเหล่ียม
มั่นคง	 มั่งค่ัง	 ย่ังยืน"	 โดยได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบด้ำน	
“กำรพัฒนำที่พึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน”

โครงกำรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม	 เพ่ือให้ควำมรู้	 เพ่ิมโอกำสทำง
อำชพี	และสร้ำงรำยได้สชูมุชน	ผ่ำนกิจกรรม
สงเสริมกำรท�ำธุรกิจออนไลน์ในชุมชน

“ทอรกัแต้มไหม”	ภำพยนตร์สัน้ฝมอืนักศกึษำ“ทอรกัแต้มไหม”	ภำพยนตร์สัน้ฝมอืนักศกึษำ
มหำวิทยำลยัขอนแก่น	เพ่ือสะท้อนคณุค่ำของ
วิถีชนบทและภูมิปัญญำไหมมัดหมี่ท่ีมีสวน
เสรมิสร้ำงเศรษฐกิจชมุชน

มูลนิธิม่ันพัฒนำ	 เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้
ในงำนพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืน	 รวมถึงงำน
พัฒนำชุมชนเชิงพ้ืนท่ี	 และกำรน�ำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ให้เกิดผล

แอปพลิเคชนับนสมำร์ตโฟนท่ีช่วยให้สำมำรถ
จดักำรธุรกิจได้ทุกท่ีทุกเวลำ	ตัง้แต่กำรท�ำงบ
กำรเงนิ	สงใบแจ้งหน้ี	เบกิค่ำใช้จ่ำย	ไปจนถึง
กำรออกใบเสรจ็	

apee
sagarik

ufficiency
economy
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eaving love
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hailand sustainable
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and painting silk

อ�ำเภอเบตง	จังหวัดยะลำ	 เป็น	 1	 ใน	3	 เมืองต้นแบบ	 "สำมเหล่ียม

ala

illage

oning by agri map

ร ้ำนค้ำที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	
สยำมบรมรำชกุมำร	ีทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ	
ให้ก่อตัง้ขึน้เพ่ือสร้ำงวงจรกำรตลำดท่ีสมบรูณ์
จำกกำรผลิตในท้องถิ่นสูลูกค้ำในเมือง

ตรำสัญลักษณ์	Q	 เป็นเครื่องหมำยรับรอง
คณุภำพและมำตรฐำน	เพ่ือสร้ำงกำรยอมรบั
และควำมเชื่อมั่นในสินค้ำและบริกำรของ
ผู้ประกอบกำรไทย

markhufahufa

แอปพลิเคชันของส�ำนักงำนพัฒนำชุมชน
นรำธิวำส	 เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้แก่
สนิค้ำโอทอปในจงัหวัด	โดยให้บรกิำรครบวงจร
ตัง้แต่ข้อมลูสินค้ำ	ท่ีอยู่	และกำรส่ังซือ้ออนไลน์	

ara
otop

โครงกำรเพ่ือกำรสงเสริมเศรษฐกิจและ
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น	มีหลักกำรส�ำคัญ	คือ
ภูมปัิญญำท้องถ่ินสูส่ำกล	 พ่ึงตนเองและคดิ
อย่ำงสร้ำงสรรค์	และสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์

toptop

ระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึง่เอกชนมเีสรภีำพ
ในกำรผลติและบรโิภค	โดยมรีฐัเป็นผูค้วบคุม
หรือด�ำ เนินกิจกำรที่มีควำมส�ำคัญตอ
ควำมเป็นอยู่ของคนสวนใหญ่ของประเทศ

ixed 
economy

development 
program (undp)

nited nations
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ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

The Knowledge D

ดงัท่ีทรำบกันดว่ีำประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยยงัชพีด้วยกำรท�ำเกษตรกรรม	ดงันัน้โครงกำรพัฒนำอนัเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำรจิงึเก่ียวข้องกับเรือ่งของกำรยกระดบัควำมเป็นอยู่และกำรส่งเสรมิกำรท�ำกินของประชำชนในชนบทเป็นส�ำคญั	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำแหล่งน�้ำและกำรชลประทำน	 กำรส่งเสริมอำชีพ	 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 กำรจัดสรร
และพัฒนำที่ดิน	และอื่นๆ

ปัจจบุนั	โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรมิจี�ำนวนมำกถึง	4,741	โครงกำร	ครอบคลมุกำรพัฒนำในหลำกหลำยมติิ	
โดยด�ำเนินกำรภำยใต้แนวคิดและทฤษฎีต่ำงๆ	 อำทิ	 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องน�้ำ	 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
เรื่องดิน	 ทฤษฎีใหม	 โดยมีหัวใจหลักอยูที่ “ความเรียบงาย” กลำวคือ	 ทุกโครงกำรต้องไมยุงยำกซับซ้อน
ทั้งในด้ำนแนวควำมคิดและเทคนิควิชำกำร	ท�ำได้รวดเร็ว	ประหยัด	สำมำรถแก้ปัญหำและก่อประโยชน์ได้จริง	ที่ส�ำคัญ
ต้องสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่และระบบนิเวศของพื้นที่	ตลอดจนสภำพทำงสังคมของชุมชนนั้นๆ

เรื่องดิน	 ทฤษฎีใหม	 โดยมีหัวใจหลักอยูที่่เรื่องดิน	 ทฤษฎีใหม	 โดยมีหัวใจหลักอยูที่เรื่องดิน	 ทฤษฎีใหม	 โดยมีหัวใจหลักอยูที่่เรื่องดิน	 ทฤษฎีใหม	 โดยมีหัวใจหลักอยูที่ กลำวคือ	 ทุกโครงกำรต้องไมยุงยำกซับซ้อน่กลำวคือ	 ทุกโครงกำรต้องไมยุงยำกซับซ้อนกลำวคือ	 ทุกโครงกำรต้องไมยุงยำกซับซ้อน่กลำวคือ	 ทุกโครงกำรต้องไมยุงยำกซับซ้อน “ความเรียบงาย” ่ “ความเรียบงาย” 

การขับเคลื่อนชุมชน

่
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	 กำรพัฒนำพ้ืนท่ีลุม่น�ำ้ป่ำสกัเพ่ือสร้ำงแหล่งต้นทนุน�ำ้
ทีช่่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้เพ่ือกำรชลประทำนและ
กำรเกษตรในฤดแูล้ง	 ช่วยป้องกันและบรรเทำอทุกภัยใน
บริเวณลุ่มน�้ำป่ำสักและลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงในฤดู
น�้ำหลำก	 นอกจำกนี้ยังช่วยบรรเทำปัญหำน�้ำเน่ำเสีย
ในเขตกรุงเทพมหำนครและเมืองใหญ่ในภำคกลำง	
รวมทัง้เพ่ือประโยชนในด้ำนอืน่ๆ

	 กำรแก้ปัญหำน�ำ้ท่วม	น�ำ้จดื	น�ำ้เปรีย้ว	และน�ำ้เค็ม
ในพ้ืนที่ทำงภำคใต้ซึ่งสงผลตอกำรท�ำเกษตรกรรม	
โดยเฉพำะในพ้ืนทีร่อบเขตพรแุละบรเิวณใกล้เคยีงกับ
เขตดินพร	ุเช่น	พ้ืนท่ีลุม่น�ำ้ปำกพนัง	ลุม่น�ำ้บำงนรำ	ฯลฯ	
โดยกำรสร้ำงระบบป้องกันน�้ำเปรี้ยวจำกพรุท่ีท�ำให้
ดินเปนกรด	 ระบบป้องกันน�้ำเค็มบุกรุก	 และระบบ
สงน�ำ้จดืเพ่ือกำรเกษตรและกำรอปุโภคบรโิภค

The Knowledge 

โครงการกักเก็บน�้า ขนาดใหญ่ของประเทศ

ระบบแยกน�้า 3 รส

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรส่ิวนใหญ่เป็นเรือ่งเก่ียวกับน�ำ้	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำและจดัหำแหล่งน�ำ้	กำรเก็บกักน�ำ้	กำรระบำยน�ำ้	

D

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับน�้า

กำรควบคมุน�ำ้	กำรท�ำน�ำ้เสยีให้เป็นน�ำ้ด	ีตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำ
น�้ำท่วม	โดยมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับน�้ำมำกมำย	อำทิ	

	 กำรแก้ไขมลพิษทำงน�ำ้โดยใช้น�ำ้ท่ีมคีณุภำพดจีำก
แม่น�้ำเจ้ำพระยำช่วยผลักดันและเจือจำงน�้ำเน่ำเสีย
ออกจำกแหล่งน�ำ้ของชมุชนในตวัเมอืง	เช่น	คลองบำงเขน	
คลองบำงซือ่	คลองแสนแสบ	ฯลฯ	ท�ำได้โดยกำรควบคมุ
กำรเปิดปิดประตูน�้ำเพ่ือเพ่ิมกำรไหลเวียนและถ่ำยเท	
ซึ่งเป็นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในเชิงอนุรักษ์
ควบคูไ่ปกับกำรพัฒนำทีเ่รยีบง่ำย

น�้าดีไล่น�้าเสีย

์

็

่ ่

่
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จุดเริ่มต้นของแนวพระรำชด�ำริเ ร่ือง	 "ดิน"	 มำจำกกำรท่ี
ประชำชนที่ไม่มีท่ีดินท�ำกินทำงกำรเกษตร	 ดังมีพระรำชด�ำรัสไว้	
ณ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	(ส�ำนักงำน	กปร.)	ในป	พ.ศ.	2531	ว่ำ

"มีควำมเดือดร้อนอย่ำงย่ิงว่ำประชำชนในเมืองไทยจะไร้ท่ีดิน	
และถ้ำไร้ที่ดินแล้วก็จะท�ำงำนเป็นทำสเขำ	ซึ่งเรำไม่ปรำรถนำท่ีจะ
ให้ประชำชนเป็นทำสคนอ่ืน	 แต่ถ้ำเรำสำมำรถที่จะขจัดปัญหำน้ี	

โดยเอำทีด่นิจ�ำแนกจดัสรรอย่ำงยุตธิรรม	อย่ำงมกีำรจดัตัง้จะเรยีกว่ำ
นิคม	หรือจะเรียกว่ำหมู่หรือกลุ่ม	 หรือสหกรณ์ก็ตำม	 ก็จะท�ำให้
คนที่มีชีวิตแร้นแค้นสำมำรถที่จะพัฒนำตัวเองขึ้นมำได้"

จำกแนวพระรำชด�ำรเิรือ่งกำรจดัสรรทีด่นิท�ำกิน	ขยำยขอบเขต
ไปสู่กำรพัฒนำและอนุรักษ์ดินเพ่ือกำรเกษตรกรรม	และน�ำไปสู่
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรเิพ่ือแก้ไขปัญหำดนิในมติต่ิำงๆ	
อำทิ

	 กำรแกล้งดินให้เปรยวเพ่ือแก้ไขปัญหำดนิเปรยว	 โดยกำรท�ำให้ดนิแห้งและ
เปยกสลับกันเพ่ือเร่งปฏิกิริยำทำงเคมีของดินให้เปนกรดมำกท่ีสุดจนถึงจดุท่ีพืช
ไม่สำมำรถเจรญิเตบิโตได้	 จำกน้ันจึงท�ำกำรปรับปรุงดินด้วยวิธีกำรต่ำงๆ	 เพ่ือลด
ควำมเป็นกรดในดนิให้อยูใ่นระดบัที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจได้	เช่น	กำรควบคุมระดับ
น�้ำใต้ดิน	 กำรใช้น�้ำชะล้ำงควำมเป็นกรด	 กำรใช้ปูนผสมคลุกเคล้ำกับหน้ำดิน	
กำรยกร่องปลูกพืช	ฯลฯ	

	 กำรอนุรักษ์และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดินโดยกำรใช้หญ้ำแฝกให้มี
ประสทิธิภำพสงูสดุตำมลกัษณะและสภำพภูมปิระเทศทีแ่ตกต่ำงกัน	เช่น	กำรปลกู
เปนแนวขวำงตำมควำมลำดของเขำ	กำรปลูกเพื่อแก้ปัญหำกำรพังทลำยของดิน
ที่เปนร่องน�้ำลึก	กำรปลูกในพ้ืนที่ลำดชัน	กำรปลูกเพ่ือเก็บกักควำมชุ่มชื้นในดิน	
ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรใช้หญ้ำแฝกในกำรแก้ปัญหำเรื่องดินสงผลให้ประเทศไทย
เปนศูนย์กลำงด้ำนเทคนิคและวิชำกำรหญ้ำแฝกที่ประสบผลส�ำเ ร็จและ
มีควำมก้ำวหน้ำมำกที่สุดในโลก

	 กำรดูแลและรักษำดินด้วย	 “กำรห่มดิน”	 ซึ่งท�ำได้หลำยวิธี	 เช่น	 กำรใช้ฟำง	
เศษใบไม้	พรมใยปำล์ม	หรือวัสดุอื่นที่หำได้ในท้องถิ่นมำคลุมหน้ำดิน	เพื่อให้ดิน
มีควำมชุ่มชื้น	 จุลินทรีย์ท�ำงำนได้ดี	 ท�ำให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะแก่
กำรเพำะปลูก	 นอกจำกน้ียังช่วยป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน	
และป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นรบกวนพืชหลัก

The Knowledge 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดิน

ทฤษฎีแกล้งดิน

การอนุรักษ์ดินโดยหญ้าแฝก

การห่มดิน

่

็

็
็

็

ี้ี้
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	 “ทฤษฎีใหม่”	 หรือ	 “เกษตรทฤษฎีใหม่”	 เป็นแนวพระรำชด�ำริ
ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรท่ีดนิและน�ำ้เพ่ือกำรเกษตรในท่ีดนิขนำดเลก็
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	มีหลักส�ำคัญอยู่ที่กำรปลูกฝังให้เกษตรกร

	 กำรรวมกลุม่กับเกษตรกรรำยอืน่ 	ๆในรปูแบบกลุม่หรอืสหกรณ์	เพ่ือ
ด�ำเนินกำรด้ำนกำรผลติ	กำรตลำด	ควำมเป็นอยู่	สวัสดกิำร	กำรศกึษำ	
สังคม	และศำสนำ

	 กำรตดิต่อประสำนงำนเพ่ือจดัหำทนุหรอืแหล่งเงนิ	เช่น	ธนำคำร	
บริษัท	ห้ำงร้ำนเอกชน	มำช่วยลงทุนและพัฒนำคุณภำพชีวิต	โดยที่
ทั้งฝ่ำยเกษตรกรและฝ่ำยธนำคำร/บริษัทจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3

The Knowledge 

ทฤษฎีใหม่

มคีวำมพอเพียง	สำมำรถเลีย้งตัวเองได้อย่ำงพอมพีอกิน	ส่วนท่ีเหลอื
จงึน�ำออกขำยเป็นรำยได้	โดยได้พระรำชทำนแนวทำงทีส่มบรูณ์แบบ
ส�ำหรับเกษตรกรรำยย่อย	3	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นที่ 1
	 กำรบริหำรและจัดสรรท่ีดินออกเป็นสัดส่วนชัดเจน	พร้อมทั้งค�ำนวณปริมำณน�้ำท่ีจะกักเก็บให้พอเพียงต่อกำรเพำะปลูกตลอดป
โดยแบ่งกำรใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น	4	ส่วน	ตำมอัตรำส่วน	30:30:30:10	ดังนี้

    พ้ืนที่ส�ำหรับกำรเก็บกักน�้ำ	30%	
  พ้ืนที่ส�ำหรับกำรปลูกข้ำว	30%	
  พ้ืนที่ส�ำหรับกำรปลูกพืช	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	30%	
   พ้ืนที่อยู่อำศัย	เลี้ยงสัตว์	และโรงเรือนอื่นๆ	10%	

	 กำรบริหำรและจัดสรรท่ีดินออกเป็นสัดส่วนชัดเจน	พร้อมทั้งค�ำนวณปริมำณน�้ำท่ีจะกักเก็บให้พอเพียงต่อกำรเพำะปลูกตลอดป

พ้ืนที่ส�ำหรับกำรปลูกพืช	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	30%	

พ้ืนที่อยู่อำศัย	เลี้ยงสัตว์	และโรงเรือนอื่นๆ	10%	

พืชไร่ 
30%

ปลูกข้าว 
30% อยู่อาศัย 

เลีย้งสัตว์

10%

เก็บกักน�้า 
30%

ทีม่ำ	:	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ(ส�ำนักงำน	กปร.),	มลูนธิิชยัพัฒนำ,	มลูนธิิมัน่พัฒนำ

   4

  3

  2

    1
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2 2 

คิดเปน็

30.6%
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ภาคเหนือ

1,800
โครงการ

       

49.3%
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ไม่ระบุพ้ืนที่

25
โครงการ

คิดเปน็

60.5%
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ภาคใต้

912
โครงการ

ด้านสาธารณสุข

58 โครงการ

รวมทั้งส้ิน 

4,741 
โครงการ

คิดเปน็

47.3 %
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ภาคกลาง

813
โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,191
โครงการ

ด้านแหลง่นํ้า

3,248 โครงการ

ด้านคมนาคม/ส่ือสาร

87 โครงการ

 

ด้านการเกษตร

170 โครงการ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม

182 โครงการ

ดา้นสวสัดกิารสังคม
/การศึกษา

398 โครงการ

 

ด้านบูรณาการ/อืน่ๆ

259 โครงการ

ด้านส่งเสรมิอาชพี

339 โครงการ

 

DIGITONOMY

รวมมิตรตัวเลขทีเ่กีย่วข้องกับ โครงการ
อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริและมูลนิธิชัยพัฒนา 

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	(ส�ำนักงำน	กปร.)	พ.ศ.	2560	และส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	
หมำยเหตุ	:	1		รวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ในช่วงป	พ.ศ.	2495	-	2560	จำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	28	หน่วยงำน	อำทิ	ส�ำนักงำน	กปร.	
																						มูลนิธิชัยพัฒนำ	กรมชลประทำน	กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	
	 							2		ไม่ระบพ้ืุนที	่หมำยถึง	โครงกำรทีม่กีำรด�ำเนินกำรในหลำยพ้ืนที	่	รวมทั้งในต่ำงประเทศ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะโครงการ ศูนย์กลำงกำรศึกษำ	ทดลอง	วิจัย	เพื่อหำ

รูปแบบกำรพัฒนำป่ำไม้และพ้ืนที่ต้นน�้ำล�ำธำรท่ีเหมำะกับสภำพ
พ้ืนท่ีภำคเหนือ	 โดยต้นทำงเปนกำรศึกษำสภำพพ้ืนที่ปำไม้และพ้ืนท่ีภำคเหนือ	 โดยต้นทำงเปนกำรศึกษำสภำพพ้ืนที่ปำไม้และ
ต้นน�้ำล�ำธำร	และกำรพัฒนำปำไม้	3	อย่ำง	ประโยชน์	4	อย่ำงคือ	ต้นน�้ำล�ำธำร	และกำรพัฒนำปำไม้	3	อย่ำง	ประโยชน์	4	อย่ำงคือ	
ไม้ใช้สอย	ไม้ผล	ไม้เชือ้เพลงิ	และไม้ทีช่่วยอนรุกัษ์ดิน	น�ำ้	และพ้ืนที่ไม้ใช้สอย	ไม้ผล	ไม้เชือ้เพลงิ	และไม้ทีช่่วยอนรุกัษ์ดิน	น�ำ้	และพ้ืนที่ไม้ใช้สอย	ไม้ผล	ไม้เชือ้เพลงิ	และไม้ทีช่่วยอนรุกัษ์ดิน	น�ำ้	และพ้ืนที่ไม้ใช้สอย	ไม้ผล	ไม้เชือ้เพลงิ	และไม้ทีช่่วยอนรุกัษ์ดิน	น�ำ้	และพ้ืนที่
ต้นน�ำ้ล�ำธำร	ส่วนปลำยทำงเป็นกำรศกึษำด้ำนเกษตรกรรม	ปศสุตัว์	ต้นน�ำ้ล�ำธำร	ส่วนปลำยทำงเป็นกำรศกึษำด้ำนเกษตรกรรม	ปศสุตัว์	ต้นน�ำ้ล�ำธำร	ส่วนปลำยทำงเป็นกำรศกึษำด้ำนเกษตรกรรม	ปศสุตัว์	ต้นน�ำ้ล�ำธำร	ส่วนปลำยทำงเป็นกำรศกึษำด้ำนเกษตรกรรม	ปศสุตัว์	
กำรประมงตำมอ่ำงเก็บน�้ำ	และเกษตรอุตสำหกรรม	กำรประมงตำมอ่ำงเก็บน�้ำ	และเกษตรอุตสำหกรรม	กำรประมงตำมอ่ำงเก็บน�้ำ	และเกษตรอุตสำหกรรม	กำรประมงตำมอ่ำงเก็บน�้ำ	และเกษตรอุตสำหกรรม	กำรประมงตำมอ่ำงเก็บน�้ำ	และเกษตรอุตสำหกรรม	กำรประมงตำมอ่ำงเก็บน�้ำ	และเกษตรอุตสำหกรรม	

กำรด�ำเนินงำนแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	กำรด�ำเนินงำนแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	กำรด�ำเนินงำนแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	กำรด�ำเนินงำนแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	
งำนกำรศึกษำ	ทดลอง	และวิจยั	ครอบคลุมเรือ่งแหล่งน�ำ้	งำนกำรศึกษำ	ทดลอง	และวิจยั	ครอบคลุมเรือ่งแหล่งน�ำ้	งำนกำรศึกษำ	ทดลอง	และวิจยั	ครอบคลุมเรือ่งแหล่งน�ำ้	งำนกำรศึกษำ	ทดลอง	และวิจยั	ครอบคลุมเรือ่งแหล่งน�ำ้	

ปำไม้	ท่ีดนิ	กำรปลกูพืช	เกษตรกรรมแบบประณีต	ปศุสตัว์และโคนมปำไม้	ท่ีดนิ	กำรปลกูพืช	เกษตรกรรมแบบประณีต	ปศุสตัว์และโคนมปำไม้	ท่ีดนิ	กำรปลกูพืช	เกษตรกรรมแบบประณีต	ปศุสตัว์และโคนมปำไม้	ท่ีดนิ	กำรปลกูพืช	เกษตรกรรมแบบประณีต	ปศุสตัว์และโคนมปำไม้	ท่ีดนิ	กำรปลกูพืช	เกษตรกรรมแบบประณีต	ปศุสตัว์และโคนม
และกำรประมง

งำนขยำยผลกำรพัฒนำสูประชำชนในบริเวณรอบศูนย์	งำนขยำยผลกำรพัฒนำสูประชำชนในบริเวณรอบศูนย์	งำนขยำยผลกำรพัฒนำสูประชำชนในบริเวณรอบศูนย์	
กำรบริกำรกำรพัฒนำในระดับพ้ืนที่	 และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	กำรบริกำรกำรพัฒนำในระดับพ้ืนที่	 และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	กำรบริกำรกำรพัฒนำในระดับพ้ืนที่	 และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	
เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู ้และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู ้และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู ้และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสมอย่ำงเหมำะสม

ที่ตั้ง จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร
ลักษณะโครงการ ลักษณะโครงการ ลักษณะโครงการ แบบจ�ำลองของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ส�ำหรับกำรศึกษำ	ทดลอง	วิจัย	และสำธิตเทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่ส�ำหรับกำรศึกษำ	ทดลอง	วิจัย	และสำธิตเทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่ส�ำหรับกำรศึกษำ	ทดลอง	วิจัย	และสำธิตเทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่
เกษตรกร	 ท้ังในด้ำนเกษตรกรรม	 ปำไม้	 ปศุสัตว์	 แหลงน�้ำเพ่ือเกษตรกร	 ท้ังในด้ำนเกษตรกรรม	 ปำไม้	 ปศุสัตว์	 แหลงน�้ำเพ่ือเกษตรกร	 ท้ังในด้ำนเกษตรกรรม	 ปำไม้	 ปศุสัตว์	 แหลงน�้ำเพ่ือ
กำรประมง	 และกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน	 ซึ่งศูนยได้น�ำไปขยำยผลกำรประมง	 และกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน	 ซึ่งศูนยได้น�ำไปขยำยผล
เผยแพร่สูรำษฎรในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติจริง	อำทิ	เผยแพร่สูรำษฎรในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติจริง	อำทิ	เผยแพร่สูรำษฎรในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติจริง	อำทิ	เผยแพร่สูรำษฎรในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติจริง	อำทิ	

•	โครงกำรศกึษำวิธีกำรพัฒนำสงิแวดล้อมทีเ่หมำะกับสภำพภมูสิงัคม		โครงกำรศกึษำวิธีกำรพัฒนำสงิแวดล้อมทีเ่หมำะกับสภำพภมูสิงัคม		โครงกำรศกึษำวิธีกำรพัฒนำสงิแวดล้อมทีเ่หมำะกับสภำพภมูสิงัคม		โครงกำรศกึษำวิธีกำรพัฒนำสงิแวดล้อมทีเ่หมำะกับสภำพภมูสิงัคม	
เช่น	กำรปลูกป่	ำโดยไม่ต้องปลูก	ระบบป่	ำเปยก	เช่น	กำรปลูกป่	ำโดยไม่ต้องปลูก	ระบบป่	ำเปยก	

•โครงกำรเลี้ยงโคเนื้อทำจิมะภูพำน	ที่ให้เนื้อคุณภำพสูงแต่มีโครงกำรเลี้ยงโคเนื้อทำจิมะภูพำน	ที่ให้เนื้อคุณภำพสูงแต่มีโครงกำรเลี้ยงโคเนื้อทำจิมะภูพำน	ที่ให้เนื้อคุณภำพสูงแต่มีโครงกำรเลี้ยงโคเนื้อทำจิมะภูพำน	ที่ให้เนื้อคุณภำพสูงแต่มี
ต้นทุนกำรผลิตต�่ำต้นทุนกำรผลิตต�่ำ

•	โครงกำรปลูกข้ำวพันธุ์สกลนคร	ซึ่งเป็นข้ำวเหนียวที่ปลูกได้ทั้ง	โครงกำรปลูกข้ำวพันธุ์สกลนคร	ซึ่งเป็นข้ำวเหนียวที่ปลูกได้ทั้ง	โครงกำรปลูกข้ำวพันธุ์สกลนคร	ซึ่งเป็นข้ำวเหนียวที่ปลูกได้ทั้ง
นำดอน	นำชลประทำน	และนำไร่ภำคอีสำนนำดอน	นำชลประทำน	และนำไร่ภำคอีสำน

•	โครงกำรเลี้ยงปลำนิลแดงร่วมกับเป็ดบำบำลี	 ซ่ึงเป็นแนวทำง	โครงกำรเลี้ยงปลำนิลแดงร่วมกับเป็ดบำบำลี	 ซ่ึงเป็นแนวทำง•	โครงกำรเลี้ยงปลำนิลแดงร่วมกับเป็ดบำบำลี	 ซ่ึงเป็นแนวทำง•
กำรประกอบอำชพีเสรมิในลกัษณะกำรผสมผสำน	ท�ำให้มรีำยได้เพ่ิมขึน้กำรประกอบอำชพีเสรมิในลกัษณะกำรผสมผสำน	ท�ำให้มรีำยได้เพ่ิมขึน้
ในพื้นที่เท่ำเดิม

ที่ตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรำ	
ลักษณะโครงการ ศูนย์แห่งแรกในจ�ำนวน	6	ศูนย์ทั่วประเทศ	ท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์แห่งแรกในจ�ำนวน	6	ศูนย์ทั่วประเทศ	ท�ำหน้ำที่เป็น

แหล่งรวบรวมกำรศึกษำ	 ทดลอง	 วิจัย	 และพัฒนำปรับปรุงพื้นท่ีดินทรำยจัดแหล่งรวบรวมกำรศึกษำ	 ทดลอง	 วิจัย	 และพัฒนำปรับปรุงพื้นท่ีดินทรำยจัด
เพ่ือเกษตรกรรม	 ภำยในศูนย์ประกอบด้วยหน่วยงำนย่อยร่วมกันด�ำเนินงำนเพ่ือเกษตรกรรม	 ภำยในศูนย์ประกอบด้วยหน่วยงำนย่อยร่วมกันด�ำเนินงำน
ในรูปแบบสหวิทยำกำร	ตั้งแต่งำนพัฒนำที่ดิน	 งำนวิชำกำรเกษตร	งำนส่งเสริมในรูปแบบสหวิทยำกำร	ตั้งแต่งำนพัฒนำที่ดิน	 งำนวิชำกำรเกษตร	งำนส่งเสริม
และพัฒนำ	งำนสงเสริมสหกรณ์	งำนปศุสัตว์	งำนประมง	งำนพัฒนำชุมชน	ฯลฯ	และพัฒนำ	งำนสงเสริมสหกรณ์	งำนปศุสัตว์	งำนประมง	งำนพัฒนำชุมชน	ฯลฯ	
ซึ่งให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	 จุดเดียว	 โดยเน้นให้ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำดิน	ซึ่งให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	 จุดเดียว	 โดยเน้นให้ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำดิน	
กำรวำงแผนปลูกพืช	 กำรเลี้ยงสัตว์	 ตลอดจนกำรสงเสริมงำนศิลปหัตถกรรมกำรวำงแผนปลูกพืช	 กำรเลี้ยงสัตว์	 ตลอดจนกำรสงเสริมงำนศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบ้ำนเปนอำชีพเสริม	 เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจได้พัฒนำทักษะอำชีพ	
ยกระดับฐำนะควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น	และน�ำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเอง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดนราธิวาส

6 ศูนย์ศึกษาฯ 
เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
	 ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิเป็นโครงกำรพัฒนำที่มีเป้ำหมำยส�ำคัญ	คือ	สร้ำง	 ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิเป็นโครงกำรพัฒนำที่มีเป้ำหมำยส�ำคัญ	คือ	สร้ำง	 ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิเป็นโครงกำรพัฒนำที่มีเป้ำหมำยส�ำคัญ	คือ	สร้ำง	 ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิเป็นโครงกำรพัฒนำที่มีเป้ำหมำยส�ำคัญ	คือ	สร้ำง	 ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิเป็นโครงกำรพัฒนำที่มีเป้ำหมำยส�ำคัญ	คือ	สร้ำง	 ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิเป็นโครงกำรพัฒนำที่มีเป้ำหมำยส�ำคัญ	คือ	สร้ำง	 ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิเป็นโครงกำรพัฒนำที่มีเป้ำหมำยส�ำคัญ	คือ	สร้ำง

ควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนให้แก่รำษฎร	โดยเริม่จำกกำรพัฒนำชมุชนให้มคีวำมเข้มแขง็เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนให้แก่รำษฎร	โดยเริม่จำกกำรพัฒนำชมุชนให้มคีวำมเข้มแขง็เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนให้แก่รำษฎร	โดยเริม่จำกกำรพัฒนำชมุชนให้มคีวำมเข้มแขง็เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนให้แก่รำษฎร	โดยเริม่จำกกำรพัฒนำชมุชนให้มคีวำมเข้มแขง็เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนให้แก่รำษฎร	โดยเริม่จำกกำรพัฒนำชมุชนให้มคีวำมเข้มแขง็เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ

พ่ึงตนเองได้	ร่วมไปกับกำรอนรุกัษ์และพัฒนำทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม	ตลอดจนส่งเสรมิควำมรู	้เทคนิค	พ่ึงตนเองได้	ร่วมไปกับกำรอนรุกัษ์และพัฒนำทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม	ตลอดจนส่งเสรมิควำมรู	้เทคนิค	พ่ึงตนเองได้	ร่วมไปกับกำรอนรุกัษ์และพัฒนำทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม	ตลอดจนส่งเสรมิควำมรู	้เทคนิค	พ่ึงตนเองได้	ร่วมไปกับกำรอนรุกัษ์และพัฒนำทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม	ตลอดจนส่งเสรมิควำมรู	้เทคนิค	

และวิชำกำรที่ทันสมัย	เรียบง่ำย	ประหยัด	และสอดคล้องกับสภำพทำงภูมิศำสตร์และสังคมวิทยำของและวิชำกำรที่ทันสมัย	เรียบง่ำย	ประหยัด	และสอดคล้องกับสภำพทำงภูมิศำสตร์และสังคมวิทยำของและวิชำกำรที่ทันสมัย	เรียบง่ำย	ประหยัด	และสอดคล้องกับสภำพทำงภูมิศำสตร์และสังคมวิทยำของและวิชำกำรที่ทันสมัย	เรียบง่ำย	ประหยัด	และสอดคล้องกับสภำพทำงภูมิศำสตร์และสังคมวิทยำของ

แต่ละท้องถิ่น	

	 ปัจจุบันมีศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในภูมิภำคต่ำงๆ	รวม	6	ศูนย์ทั่วประเทศ		 ปัจจุบันมีศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในภูมิภำคต่ำงๆ	รวม	6	ศูนย์ทั่วประเทศ		 ปัจจุบันมีศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในภูมิภำคต่ำงๆ	รวม	6	ศูนย์ทั่วประเทศ	

ได้แก่
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดเชียงใหม่

The Knowledge 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง จังหวัดจันทบุรี
ลกัษณะโครงการ 		ศูนย์ศึกษำ	ทดลอง	สำธิต	และพัฒนำอำชพีแบบบรูณำกำรด้ำนประมง			ศูนย์ศึกษำ	ทดลอง	สำธิต	และพัฒนำอำชพีแบบบรูณำกำรด้ำนประมง			ศูนย์ศึกษำ	ทดลอง	สำธิต	และพัฒนำอำชพีแบบบรูณำกำรด้ำนประมง	

ป่ำไม้	 และกำรเกษตรในเขตพ้ืนท่ีรำบลุ่มชำยฝังทะเลและที่รำบเชิงเขำ	 รวมถึงกำรอนุรักษ์ป่ำไม้	 และกำรเกษตรในเขตพ้ืนท่ีรำบลุ่มชำยฝังทะเลและที่รำบเชิงเขำ	 รวมถึงกำรอนุรักษ์
สภำพแวดล้อมและดุลยภำพทำงธรรมชำติ	 ตลอดจนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ	 เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เหมำะสมและย่ังยืน	 โดยควำมร่วมมือจำกหลำยเชิงนิเวศ	 เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เหมำะสมและย่ังยืน	 โดยควำมร่วมมือจำกหลำย
หน่วยงำนในกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ	อำทิ

•	กำรศึกษำ	ทดลอง	 วิจัย	 และพัฒนำกำรประมงชำยฝังพ้ืนบ้ำนอย่ำงถูกวิธี	 รวมถึงกำรกำรศึกษำ	ทดลอง	 วิจัย	 และพัฒนำกำรประมงชำยฝังพ้ืนบ้ำนอย่ำงถูกวิธี	 รวมถึงกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝังที่ได้มำตรฐำนและยั่งยืน	เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝังที่ได้มำตรฐำนและยั่งยืน	เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝังที่ได้มำตรฐำนและยั่งยืน	เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝังที่ได้มำตรฐำนและยั่งยืน	

•	กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำร
อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม	ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม	ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม	ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม	ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม	ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	

•	กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันเกษตรกร	 กำรผลักดันให้เกิดกำรเพ่ิมผลผลิตกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันเกษตรกร	 กำรผลักดันให้เกิดกำรเพ่ิมผลผลิต
อย่ำงเป็นกระบวนกำร	และกำรผสมผสำนภูมปัิญญำไทยกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่	อย่ำงเป็นกระบวนกำร	และกำรผสมผสำนภูมปัิญญำไทยกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่	

•	กำรพัฒนำศกัยภำพกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกระบวนกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ	เพ่ือกำรพัฒนำศกัยภำพกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกระบวนกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ	เพ่ือ
กระจำยองค์ควำมรู้และข่ำวสำรสู่เกษตรกรอย่ำงกว้ำงขวำง	

ที่ตั้ง จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	
ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม	

เน้นกำรฟ้ืนฟูป่ำไม้และดนิทีเ่สือ่มโทรมจำกกำรบกุรกุแผ้วถำงป่ำ	เน้นกำรฟ้ืนฟูป่ำไม้และดนิทีเ่สือ่มโทรมจำกกำรบกุรกุแผ้วถำงป่ำ	เน้นกำรฟ้ืนฟูป่ำไม้และดนิทีเ่สือ่มโทรมจำกกำรบกุรกุแผ้วถำงป่ำ	
ควบคูกับกำรสงเสริมกำรเพำะปลูก	 กำรจัดระเบียบกำรใช้ท่ีดินควบคูกับกำรสงเสริมกำรเพำะปลูก	 กำรจัดระเบียบกำรใช้ท่ีดิน
เพ่ือแก้ปัญหำกำรบุกรุกท�ำลำยปำ	และเปนแหลงเรียนรู้ส�ำหรับเพ่ือแก้ปัญหำกำรบุกรุกท�ำลำยปำ	และเปนแหลงเรียนรู้ส�ำหรับ่เพ่ือแก้ปัญหำกำรบุกรุกท�ำลำยปำ	และเปนแหลงเรียนรู้ส�ำหรับ่
ประชำชนได้เข้ำมำศึกษำดูงำนและน�ำองค์ควำมรู้ไปประยุกตใช้ประชำชนได้เข้ำมำศึกษำดูงำนและน�ำองค์ควำมรู้ไปประยุกตใช้
ในท้องถิ่นของตนเอง	โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ	เช่น	ในท้องถิ่นของตนเอง	โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ	เช่น	ในท้องถิ่นของตนเอง	โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ	เช่น	

•	กำรพัฒนำพ้ืนท่ีพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวนัเป็นศนูย์ศึกษำ	กำรพัฒนำพ้ืนท่ีพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวนัเป็นศนูย์ศึกษำ	กำรพัฒนำพ้ืนท่ีพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวนัเป็นศนูย์ศึกษำ	กำรพัฒนำพ้ืนท่ีพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวนัเป็นศนูย์ศึกษำ
กำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมและกำรชลประทำนกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมและกำรชลประทำนกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมและกำรชลประทำน

•	กำรจดัหำแหลงน�ำ้พร้อมระบบส่งน�ำ้เพ่ือสนับสนนุกำรปลูกพืช	กำรจดัหำแหลงน�ำ้พร้อมระบบส่งน�ำ้เพ่ือสนับสนนุกำรปลูกพืช
เศรษฐกิจต่ำงๆ	

• กำรสร้ำงแนวป้องกันไฟป่ำโดยใช้ระบบป่ำเปยก	เช่น	กำรขดุกำรสร้ำงแนวป้องกันไฟป่ำโดยใช้ระบบป่ำเปยก	เช่น	กำรขดุ
แนวคูคลอง	กำรปลูกพืชเศรษฐกิจสีเขียวตำมแนวคูคลอง	

•	กำรสงเสรมิให้ชำวบ้ำนมสีวนร่วมในกำรดแูลรกัษำป่ำและ
ใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้	

ที่ตั้ง จังหวัดนรำธิวำส
ลักษณะโครงการ โครงกำรศึกษำ	ทดลอง	วิจัย	และปรับปรุง

ดินเปรี้ยวและดินคุณภำพต�่ำในพ้ืนท่ีพรุซึ่งเป็นพ้ืนท่ีลุ่มต�่ำ	 มีน�้ำขัง
ตลอดป	 ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร	 รวมถึงแสวงหำ
แนวทำงกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเกษตรกรรม	ปศุสัตว์	 ประมง	และแนวทำงกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเกษตรกรรม	ปศุสัตว์	 ประมง	และ
เกษตรอุตสำหกรรมท่ีมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนท่ีเกษตรอุตสำหกรรมท่ีมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนท่ีเกษตรอุตสำหกรรมท่ีมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนท่ี
ภำคใต้	โดยด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ	อำทิภำคใต้	โดยด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ	อำทิภำคใต้	โดยด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ	อำทิภำคใต้	โดยด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ	อำทิ

•	กำรศึกษำ	ค้นคว้ำ	ทดลอง	วิจัย	เพื่อพัฒนำดินในพื้นที่พรุ	กำรศึกษำ	ค้นคว้ำ	ทดลอง	วิจัย	เพื่อพัฒนำดินในพื้นที่พรุ	กำรศึกษำ	ค้นคว้ำ	ทดลอง	วิจัย	เพื่อพัฒนำดินในพื้นที่พรุ	กำรศึกษำ	ค้นคว้ำ	ทดลอง	วิจัย	เพื่อพัฒนำดินในพื้นที่พรุ	กำรศึกษำ	ค้นคว้ำ	ทดลอง	วิจัย	เพื่อพัฒนำดินในพื้นที่พรุ	กำรศึกษำ	ค้นคว้ำ	ทดลอง	วิจัย	เพื่อพัฒนำดินในพื้นที่พรุ

•	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรในพ้ืนที	่	โดยเน้นกำรพัฒนำ	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรในพ้ืนที	่	โดยเน้นกำรพัฒนำ	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรในพ้ืนที	่	โดยเน้นกำรพัฒนำ	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรในพ้ืนที	่	โดยเน้นกำรพัฒนำ	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรในพ้ืนที	่	โดยเน้นกำรพัฒนำ	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรในพ้ืนที	่	โดยเน้นกำรพัฒนำ
แบบผสมผสำนท้ังทำงด้ำนควำมรู้	 กำรด�ำเนินงำน	และกำรบริหำรแบบผสมผสำนท้ังทำงด้ำนควำมรู้	 กำรด�ำเนินงำน	และกำรบริหำรแบบผสมผสำนท้ังทำงด้ำนควำมรู้	 กำรด�ำเนินงำน	และกำรบริหำรแบบผสมผสำนท้ังทำงด้ำนควำมรู้	 กำรด�ำเนินงำน	และกำรบริหำร
งำนอย่ำงเป็นระบบงำนอย่ำงเป็นระบบ

•กำรเปนศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กำรเปนศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติท่ีมีชีวิต	 ส�ำหรับผู้สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนโครงกำรต่ำงๆ	ธรรมชำติท่ีมีชีวิต	 ส�ำหรับผู้สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนโครงกำรต่ำงๆ	ธรรมชำติท่ีมีชีวิต	 ส�ำหรับผู้สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนโครงกำรต่ำงๆ	
เช่น	 โครงกำรแกล้งดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีดินเปรยวจัด	 เกษตรทฤษฎีเช่น	 โครงกำรแกล้งดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีดินเปรยวจัด	 เกษตรทฤษฎีเช่น	 โครงกำรแกล้งดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีดินเปรยวจัด	 เกษตรทฤษฎีี้เช่น	 โครงกำรแกล้งดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีดินเปรยวจัด	 เกษตรทฤษฎีี้
ใหม่	 พันธุ์ข้ำวทนเปรยว	กำรปลูกปำล์มน�้ำมันในพ้ืนท่ีพรุ	 	 โรงงำนใหม่	 พันธุ์ข้ำวทนเปรยว	กำรปลูกปำล์มน�้ำมันในพ้ืนท่ีพรุ	 	 โรงงำนใหม่	 พันธุ์ข้ำวทนเปรยว	กำรปลูกปำล์มน�้ำมันในพ้ืนท่ีพรุ	 	 โรงงำนใหม่	 พันธุ์ข้ำวทนเปรยว	กำรปลูกปำล์มน�้ำมันในพ้ืนท่ีพรุ	 	 โรงงำนี้ใหม่	 พันธุ์ข้ำวทนเปรยว	กำรปลูกปำล์มน�้ำมันในพ้ืนท่ีพรุ	 	 โรงงำนี้
สกัดและแปรรูปน�้ำมันปำล์ม	ไบโอดีเซล	สกัดและแปรรูปน�้ำมันปำล์ม	ไบโอดีเซล	สกัดและแปรรูปน�้ำมันปำล์ม	ไบโอดีเซล	
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ที่มำ	:	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	(ส�ำนักงำน	กปร.)	มูลนิธิชัยพัฒนำ	มูลนิธิมั่นพัฒนำ	มติชนสุดสัปดำห์	
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คิดเปน็

30.6%
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ภาคเหนือ

1,800
โครงการ

       

49.3%
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ไม่ระบุพ้ืนที่

25
โครงการ

คิดเปน็

60.5%
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ภาคใต้

912
โครงการ

ด้านสาธารณสุข

58 โครงการ

รวมทั้งส้ิน 

4,741 
โครงการ

คิดเปน็

47.3 %
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ภาคกลาง

813
โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,191
โครงการ

ด้านแหลง่นํ้า

3,248 โครงการ

ด้านคมนาคม/ส่ือสาร

87 โครงการ

 

ด้านการเกษตร

170 โครงการ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม

182 โครงการ

ดา้นสวสัดิการสังคม
/การศึกษา

398 โครงการ

 

ด้านบูรณาการ/อืน่ๆ

259 โครงการ

ด้านส่งเสริมอาชีพ

339 โครงการ

 

หมำยเหตุ	:	รวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ในช่วงป	พ.ศ.	2495	-	2560	จำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง								
																	จ�ำนวน	28	หน่วยงำน	อำทิ	ส�ำนักงำน	กปร.	มูลนิธิชัยพัฒนำ	กรมชลประทำน	กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวน																																																			
																	ชำยแดน

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	(ส�ำนกังำน	กปร.)	พ.ศ.	2560
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คิดเปน็

30.6%
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4,741 
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คิดเปน็

47.3 %
ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ภาคกลาง

813
โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,191
โครงการ

ด้านแหลง่นํ้า

3,248 โครงการ

ด้านคมนาคม/ส่ือสาร

87 โครงการ

 

ด้านการเกษตร

170 โครงการ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม

182 โครงการ

ดา้นสวสัดกิารสังคม
/การศึกษา

398 โครงการ

 

ด้านบูรณาการ/อืน่ๆ

259 โครงการ

ด้านส่งเสริมอาชพี

339 โครงการ

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
กับรางวัลจากองค์กรต่างๆ 

2 กุมภาพันธ์

2536
สิทธิบัตรกังหันน้ําชัยพัฒนา (Chaipattana Low Speed 
Surface Aerator)
กำรจดสทิธิบตัรกำรประดิษฐ์เลขท่ี	3127	เรือ่ง	เครือ่งกลเตมิอำกำศ
ทีผ่วิน�ำ้หมนุช้ำแบบทุน่ลอย	"กังหนัน�ำ้ชยัพฒันำ"	เป็นกำรจดทะเบยีน
กำรจดสทิธิบตัรกำรประดิษฐ์เลขท่ี	3127	เรือ่ง	เครือ่งกลเตมิอำกำศ
ทีผ่วิน�ำ้หมนุช้ำแบบทุน่ลอย	"กังหนัน�ำ้ชยัพฒันำ"	เป็นกำรจดทะเบยีน
กำรจดสทิธิบตัรกำรประดิษฐ์เลขท่ี	3127	เรือ่ง	เครือ่งกลเตมิอำกำศ

และออกสทิธิบตัรถวำยแด่พระมหำกษตัรย์ิเป็นครัง้แรกของโลก	
ทีผ่วิน�ำ้หมนุช้ำแบบทุน่ลอย	"กังหนัน�ำ้ชยัพฒันำ"	เป็นกำรจดทะเบยีน
และออกสทิธิบตัรถวำยแด่พระมหำกษตัรย์ิเป็นครัง้แรกของโลก	
ทีผ่วิน�ำ้หมนุช้ำแบบทุน่ลอย	"กังหนัน�ำ้ชยัพฒันำ"	เป็นกำรจดทะเบยีน

ต ่อมำได ้มีกำรประกำศให ้ วันท่ี 	 2	 กุมภำพันธ ์ของทุกป 
เป็น	“วันนกัประดษิฐ์ไทย”	และ	“วันนกัประดษิฐ์โลก”

กรมทรพัย์สนิทำงปัญญำ	
	 (DIP:	Department	 of	
Intellectual	Property)

รางวัลรากหญาแฝกชบุสาํรดิ (The Bronze Vetiver Sculpture 
Award)
เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณส�ำหรับควำมส�ำเร็จในด้ำนวิชำกำร	
และกำรพัฒนำในกำรส่งเสรมิเทคโนโลยีหญ้ำแฝกระหว่ำงประเทศ

ธนำคำรโลก	
(World	Bank)

8 ธันวาคม

25422542
รางวัลเทเลฟูด (TeleFood Medal)
เพ่ือเทดิพระเกียรตคิณุในกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตรทฤษฎใีหม่	
รางวัลเทเลฟูด (TeleFood Medal)
เพ่ือเทดิพระเกียรตคิณุในกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตรทฤษฎใีหม่	
รางวัลเทเลฟูด (TeleFood Medal)

เพ่ือยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร	สร้ำงควำมมันคง
เพ่ือเทดิพระเกียรตคิณุในกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตรทฤษฎใีหม่	
เพ่ือยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร	สร้ำงควำมมันคง
เพ่ือเทดิพระเกียรตคิณุในกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตรทฤษฎใีหม่	

ด้ำนอำหำร	และพ่ึงพำตนเองได้
เพ่ือยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร	สร้ำงควำมมันคง
ด้ำนอำหำร	และพ่ึงพำตนเองได้
เพ่ือยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร	สร้ำงควำมมันคง

องค์กำรอำหำรและเกษตร
แห่งสหประชำชำติ	

(FAO:	 The	 Food	 and	
Agriculture
Organization)	

รางวลัสิง่ประดษิฐดเีดนระดบัโลก (Prix OMPI หรอื Organisation 
Mondiale De La Propriete Intelietuelle) โดย	World	Organization	
of	Intellectual	Prope
รางวลัสรรเสรญิพระอจัฉรยิภาพแหงการใชเทคโนโลยีอยาง
มีประสทิธภิาพ (Gold Medal with Mention) โดย	Brussels	
Eureka	2000
รางวลัผลงานประดษิฐดเีดนสงูสดุ (Grand Prix International) 
โดย	International	Council	of	the	World	Organization	of	Periodical	
Press
รางวลัผลงานประดษิฐ (Minister J. CHABERT) โดย	Minister	of	
Economy	of	Brussels	Capital	Region
รางวลัสรรเสรญิพระอัจฉรยิภาพดานประดษิฐ (Yugosiavia) 
โดย	กลุม่ประเทศยูโกสลำเวีย
เน่ืองในโอกำสพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้น�ำเครื่องกล
โดย	กลุม่ประเทศยูโกสลำเวีย
เน่ืองในโอกำสพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้น�ำเครื่องกล
โดย	กลุม่ประเทศยูโกสลำเวีย

เติมอำกำศท่ีผิวน�้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย	หรือกังหันน�้ำชัยพัฒนำ
เน่ืองในโอกำสพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้น�ำเครื่องกล
เติมอำกำศท่ีผิวน�้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย	หรือกังหันน�้ำชัยพัฒนำ
เน่ืองในโอกำสพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้น�ำเครื่องกล

ไปจดันทิรรศกำรในงำนบรสัเซลส์	ยูเรกำ	2000	ระหว่ำงวันที	่14-20	
เติมอำกำศท่ีผิวน�้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย	หรือกังหันน�้ำชัยพัฒนำ
ไปจดันทิรรศกำรในงำนบรสัเซลส์	ยูเรกำ	2000	ระหว่ำงวันที	่14-20	
เติมอำกำศท่ีผิวน�้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย	หรือกังหันน�้ำชัยพัฒนำ

พฤศจกิำยน	2543	ณ	กรงุบรสัเซลส์	รำชอำณำจกัรเบลเยียม

BRUSSELS
EUREKA

คณะกรรมกำรจัดงำน
บรัสเซลส์	ยูเรกำ	
(Brussels	Eureka)
โดย	สมำคมส่งเสริม

และคุม้ครองนกัประดษิฐ์
ของรำชอำณำจักร

เบลเยียม	(The	Belgian	
Chamber	of	Inventors)

25 กุมภาพันธ์

2536
รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณนานาชาติ (The International 
Merit Award) 
เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐำนะท่ีทรงเป็นแบบอย่ำงในกำร
น�ำหญ้ำแฝกมำใช้อนุรักษ์ดินและน�้ำให้กับนำนำประเทศ
เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐำนะท่ีทรงเป็นแบบอย่ำงในกำร
น�ำหญ้ำแฝกมำใช้อนุรักษ์ดินและน�้ำให้กับนำนำประเทศ
เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐำนะท่ีทรงเป็นแบบอย่ำงในกำร

สมำคมควบคมุกำรกัดเซำะ
ผวิดนินำนำชำติ	

(IECA:The	 International	
Erosion	Control	
Association)

30 ตุลาคม 

2536

16 กุมภาพันธ์
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ทีม่ำ	:	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ(ส�ำนักงำน	กปร.)

16 เมษายน

25552555

26 พฤษภาคม

2549

รางวัลผูใหแนวคิดใหมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (D’Un 
Concept Nouveau de Developpement de la Thailande)
รางวลัสดดุพีระเกียรตคุิณดานการประดษิฐคิดคนทฤษฎใีหม 
น้ํามันปาลม และฝนหลวง (Special PRIX for His Majesty The 
รางวลัสดดุพีระเกียรตคุิณดานการประดษิฐคิดคนทฤษฎใีหม 
น้ํามันปาลม และฝนหลวง (Special PRIX for His Majesty The 
รางวลัสดดุพีระเกียรตคุิณดานการประดษิฐคิดคนทฤษฎใีหม 

King of Thailand)  
รางวลัสดดุพีระเกียรตคุิณดานการประดษิฐคิดคนโครงการ
น้ํามันไบโอดเีซล สตูรสกัดจากน้ํามันปาลม (Gold Medal with 
รางวลัสดดุพีระเกียรตคุิณดานการประดษิฐคิดคนโครงการ
น้ํามันไบโอดเีซล สตูรสกัดจากน้ํามันปาลม (Gold Medal with 
รางวลัสดดุพีระเกียรตคุิณดานการประดษิฐคิดคนโครงการ

Mention)
รางวลัสดดุพีระเกียรตคุิณดานการประดษิฐคิดคนโครงการ
ทฤษฎใีหม (Gold Medal with Mention)
รางวลัสดดุพีระเกียรตคุิณดานการประดษิฐคิดคนโครงการ
ฝนหลวง (Gold Medal with Mention) 
กำรเทิดพระเกียรติคุณเป็นกรณีพิเศษในกำรประดิษฐ์คิดค้นผลงำน
ตำมโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร	ิ ได้แก่	ทฤษฎใีหม่	น�ำ้มนั
กำรเทิดพระเกียรติคุณเป็นกรณีพิเศษในกำรประดิษฐ์คิดค้นผลงำน
ตำมโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร	ิ ได้แก่	ทฤษฎใีหม่	น�ำ้มนั
กำรเทิดพระเกียรติคุณเป็นกรณีพิเศษในกำรประดิษฐ์คิดค้นผลงำน

ไบโอดเีซล	สตูรสกัดจำกน�ำ้มนัปำล์ม	และฝนหลวง	ในงำนบรสัเซลส์	
ตำมโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร	ิ ได้แก่	ทฤษฎใีหม่	น�ำ้มนั
ไบโอดเีซล	สตูรสกัดจำกน�ำ้มนัปำล์ม	และฝนหลวง	ในงำนบรสัเซลส์	
ตำมโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร	ิ ได้แก่	ทฤษฎใีหม่	น�ำ้มนั

ยูเรกำ	2011	ระหว่ำงวันที	่13-18	พฤศจกิำยน	2544	ณ	กรุงบรสัเซลส์	
ไบโอดเีซล	สตูรสกัดจำกน�ำ้มนัปำล์ม	และฝนหลวง	ในงำนบรสัเซลส์	
ยูเรกำ	2011	ระหว่ำงวันที	่13-18	พฤศจกิำยน	2544	ณ	กรุงบรสัเซลส์	
ไบโอดเีซล	สตูรสกัดจำกน�ำ้มนัปำล์ม	และฝนหลวง	ในงำนบรสัเซลส์	

รำชอำณำจกัรเบลเยียม

27 มีนาคม

25452545
BRUSSELS
EUREKA

คณะกรรมกำรจัดงำน
บรัสเซลส์	ยูเรกำ	
(Brussels	Eureka)
โดย	สมำคมส่งเสริม

และคุม้ครองนกัประดษิฐ์
ของรำชอำณำจกัร

เบลเยียม	(The	Belgian	
Chamber	of	Inventors)

โครงกำรพัฒนำแห่ง
สหประชำชำติ	
(UNDP	:	United	

Nations	Development	
Programme)

สหภำพวิทยำศำสตร์
ทำงดนินำนำชำติ	

(IUSS	:	International	
Union	of	Soil	Sciences)

รางวลัความสาํเรจ็สงูสดุดานการพฒันามนุษย (The UNDP 
Human Development Lifetime Achievement Award) 
เพ่ือสดดุพีระเกียรตคิณุในฐำนะทีท่รงเป็นพระมหำกษตัรย์ินักพัฒนำ	
ท�ำให้นำนำประเทศตื่นตัวเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	
และจดุประกำยแนวคดิกำรพัฒนำแบบใหม่สูน่ำนำประเทศ

รางวลันักวทิยาศาสตรดนิเพือ่มนุษยธรรม (The Humanitarian 
Soil Scientist) 
เพ่ือเชดิชพูระเกียรตคิณุในฐำนะทีท่รงเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำ
และอนรุกัษ์ดนิ	และกำรน�ำหญ้ำแฝกมำแก้ไขปัญหำดนิทัง้ในประเทศ
เพ่ือเชดิชพูระเกียรตคิณุในฐำนะทีท่รงเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำ
และอนรุกัษ์ดนิ	และกำรน�ำหญ้ำแฝกมำแก้ไขปัญหำดนิทัง้ในประเทศ
เพ่ือเชดิชพูระเกียรตคิณุในฐำนะทีท่รงเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำ

และระดบัโลก

7 เมษายน

2549
ส�ำนักสิทธิบัตร

เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
(Intellectual	 Property	

Department)

สทิธบิตัรฝนหลวงเลขท่ี HK 1072525
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงได้รับอนุญำตให้น�ำสิทธิบัตรฝนหลวง	
ในกลุม่สหภำพยุโรปไปขยำยควำมคุม้ครอง

25 มกราคม

25502550
องค์กำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำโลก	(WIPO:	
World	Intellectual	

Property	Organization)	

รางวลัผูนําโลกดานทรพัยสนิทางปญญา  (Global Leaders Award)
เพ่ือเทิดพระเกยีรตคุิณในฐำนะพระมหำกษตัรย์ิทีท่รงน�ำผลงำนอนัเป็น
รางวลัผูนําโลกดานทรพัยสนิทางปญญา  (Global Leaders Award)
เพ่ือเทิดพระเกยีรตคุิณในฐำนะพระมหำกษตัรย์ิทีท่รงน�ำผลงำนอนัเป็น
รางวลัผูนําโลกดานทรพัยสนิทางปญญา  (Global Leaders Award)

ทรพัย์สนิทำงปัญญำมำใช้พัฒนำประเทศและยกระดับคณุภำพชวิีต
ประชำชน

The Knowledge T

12 ตุลาคม

25482548
ส�ำนักสิทธิบัตร

ของประเทศในกลุ่ม
สหภำพยุโรป

(EPO:	European
	Patent	Office)

สิทธิบัตรฝนหลวงในชื่อ Weather Modification by Royal 
Rainmaking Technology เลขท่ี 1491088 
ได้รับควำมคุ้มครองสิทธิในประเทศในกลุม่สหภำพยุโรป	จ�ำนวน	
30	ประเทศ	ได้แก่	แอลเบเนยี	สำธำรณรฐัเชค็	สโลวำเกีย	ออสเตรยี	
เบลเยียม	บัลแกเรีย	 สวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์	 ไซปรัส	
เอสโตเนยี	สเปน	ฟินแลนด์	กรชี	ฮงักำร	ีไอร์แลนด์	อติำล	ีลทัิวเนีย	
ลกัเซมเบร์ิก	ลตัเวยี	โมนำโก	มำซโิดเนยี	เนเธอร์แลนด์	โปรตเุกส	
โรมำเนีย	 สวีเดน	 สโลวีเนีย	 ตุรกี	 เยอรมนี	 เดนมำร์ก	 ฝรั่งเศส	
ลกัเซมเบร์ิก	ลตัเวยี	โมนำโก	มำซโิดเนยี	เนเธอร์แลนด์	โปรตเุกส	
โรมำเนีย	 สวีเดน	 สโลวีเนีย	 ตุรกี	 เยอรมนี	 เดนมำร์ก	 ฝรั่งเศส	
ลกัเซมเบร์ิก	ลตัเวยี	โมนำโก	มำซโิดเนยี	เนเธอร์แลนด์	โปรตเุกส	

และสหรำชอำณำจกัร	
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การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน:
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ค�ากล่าวทีว่่า 
Knowledge is 
Power หรือ 
ความรู้คือพลัง 
ยังคงเปน็ความจริง
อยู่เสมอ 

	 โดยเฉพำะในปัจจุบันท่ีควำมรู้เข้ำมำ
เก่ียวข้องกับกำรใช้ชีวิตของเรำอย่ำงแยก
ไม่ออก	 ไม่ว่ำจะเป็นในกำรประกอบอำชีพ	
กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้คนในสังคม	 และ
กำรรู้เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงของโลกท้ังใน
ด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมือง	สิ่งแวดล้อม	
และเทคโนโลยี
	 อย่ำงไรก็ดี	 ปัญหำของคนสวนใหญ่
มักมีที่มำจำก	 “ควำมไม่รู้”	 ซึ่งหมำยรวมถึง
กำรขำดควำมรูท่ี้จ�ำเป็นและกำรทีไ่ม่สำมำรถ
น�ำควำมรู้และทักษะที่มีไปพัฒนำตอยอด

ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม	จึงเป็น
ปัจจยัส�ำคญัท่ีท�ำให้ต้องมกีำรบรหิำรจดักำร
ควำมรู้ในทุกระดับของสังคม	 ไม่ว่ำจะเป็น
ระดับบุคคล	 ชุมชน	 ภูมิภำค	 และประเทศ
นัน่กเ็พรำะว่ำกำรจะยกระดบัควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศย่อมต้องอำศัย
ประชำชนทีม่ขีีดควำมสำมำรถสงูในกำรเรยีนรู้
กำรคิด	 และกำรสร้ำงสรรค์คุณคำจำก
ทรพัยำกรที่มีอยู่ให้สอดรับกับควำมต้องกำร
และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

INSIDE OKMD

การจัดการความรู้
ด้านคมนาคมและส่ือสาร

การจัดการความรู้
ด้านส่ิงแวดล้อม

การจัดการความรู้
ด้านพลังงานทดแทน

การจัดการความรู้
ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

การจัดการความรู้
ด้านแหล่งน�้า

การจัดการความรู้
ด้านสาธารณสุข

การจัดการความรู้
ด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร

การจัดการความรู้
ด้านสวัสดิการ

 สังคมและการศึกษา

สแกน QR CODE
เพื่อรับฟัง	Audio	text

่

่

่
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"ปัญหาของคนส่วนใหญ่มักมีที่มาจาก “ความไม่รู้” ซึ่งหมายรวมถึง
การขาดความรู้ที่จ�าเป็นและการที่ไม่สามารถน�าความรู้และทักษะท่ีมี
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จึงเปน็ปัจจัยส�าคัญ
ทีท่�าให้ต้องมีการบริหารจัดการความรู้ในทุกระดับของสังคม" 

	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภำพสูง	 จำกท่ีต้ังทำง
ภูมศิำสตร์ทีเ่อือ้ต่อกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน	ด้วยอยู่ในเขตทีป่รำศจำก
ภัยธรรมชำติรุนแรง	มีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์	รวมถึง
ดินฟ้ำอำกำศที่เอื้ออ�ำนวยตอกำรประกอบอำชีพ	 ท้ังด้ำน
กำรเกษตร	อุตสำหกรรม	และบริกำร	ประกอบกับกำรตั้งอยู่ใน
พ้ืนท่ียุทธศำสตร์ส�ำคัญของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่ีเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศในแถบมหำสมุทรแปซิฟิกและ
มหำสมุทรแอตแลนติก	 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง
ควำมเจรญิทำงเศรษฐกิจและสงัคมมำตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั	
ทว่ำ	 “ควำมไม่รู ้”	 ท�ำให้คนไทยไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อได้เปรียบข้ำงต้นได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ	 ทั้งยังน�ำมำ
ซึ่งควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรและควำมเสียหำยของ
ประเทศ	ทั้งในด้ำนควำมเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	
ไปจนถึงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม	
	 โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใิห้ควำมส�ำคญักับกำร
แก้ไขปัญหำดงักล่ำว	รวมถึงกำรอนุรกัษ์และกำรส่งเสรมิกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสมเพ่ือพัฒนำ
อำชีพและยกระดับคุณภำพชี วิตประชำชน	 โดยเน ้นท่ี 
“การจัดการความรู” (Knowledge Management: KM) ซึ่ง
บรูณาการความรูในศาสตรตางๆ เขาดวยกัน ผานการทดลอง
ปฏบิตัเิพือ่ใหไดแนวทางและความรูใหม จนนําไปสู “ตนแบบ

ความรูและโครงการพัฒนาตัวอยาง” ท่ีประชาชนและ
หนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําไปปรับใชและพัฒนา
ตอยอดอยางไดผล 
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ	 และ
แหล่งเรยีนรูอ้นัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรมิำกถึง	4,741	โครงกำร	
ในทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ	ทั้งโครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน�้ำ		
โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร	โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสรมิ
อำชีพ	 โครงกำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม	 เป็นต้น	 รวมถึง
องค์ควำมรู้ท่ีมีเป็นจ�ำนวนมำกและกระจำยอยู่ตำมหน่วยงำน
ต่ำงๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 ในหลำกหลำยพ้ืนท่ี	 ท้ังในรูปของควำมรู้ที่
ปรำกฏชัดแจ้ง	(Explicit	Knowledge)	จ�ำพวกสื่อควำมรู้ต่ำงๆ	
และควำมรูท่ี้ไม่ปรำกฏชดัแจ้ง	(Implicit	Knowledge)	ในรปูแบบ
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ท่ีอยู่ในตัวของผู้ท่ีได้ศึกษำ
และน�ำเอำควำมรู้ไปปฏิบัติ	 พัฒนำต่อยอดจนเกิดประโยชน์
ท้ังต่อตนเองและสังคม	หลำยฝำยจึงเห็นควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้อง
จดักำรควำมรูใ้นโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรใิห้มเีอกภำพ
และประสทิธิภำพ	เพ่ือให้คนไทยได้เข้ำถึงองค์ควำมรู	้เกิดควำม
เข้ำใจ	 เห็นคุณคำ	 และสำมำรถน�ำเอำควำมรู ้เหลำน้ันไป
ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำอำชีพและควำมเป็นอยู่ของตนเอง
และชุมชน	 รวมถึงสร้ำงเสริมภูมิคุ ้มกันในกำรด�ำเนินชีวิต
ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสังคมโลก	

INSIDE OKMD
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กรณีศึกษาการจัดการความรู้

สแกน QR CODE
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INSIDE OKMD

	 ส�ำนกังำนบรหิำรและพัฒนำองค์ควำมรู	้ (องค์กำรมหำชน)	หรอื	
OKMD	 มีภำรกิจส�ำคัญในกำรจัดกำรควำมรู ้ 	 และได้เล็งเห็น	
ควำมส�ำคัญและคุณคำในกำรน�ำแนวคิด	 ทฤษฎี	 และควำมรู	้
ที่อยู ่ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมำบริหำรจัดกำร		
โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนำและหน่วยงำนอื่น	

การถ่ายโอนความรู้ 
(Knowledge Transferring) 

รวมถึงกำรแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่ำงบคุคล	ทัง้ทีผ่่ำนสือ่ต่ำงๆ	
และกำรแลกเปลี่ยนโดยตรง	

การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
(Knowledge Reusing) 

รวมถึงกำรรับเอำควำมรู้ไปใช้และปรับใช้เพื่อกำรพัฒนำ	
แก้ไขปัญหำ	และคดิสร้ำงสรรค์	ตลอดจนกำรคดิวิเครำะห์		
กำรบรูณำกำรควำมรู	้และกำรทดลองน�ำควำมรูไ้ปใช้
ในสถำนกำรณ์และบริบทต่ำงๆ	เพื่อให้เกิดควำมรู้ใหม่	

การน�าเสนอความรู้ 
(Knowledge Storing 

and Validating) 
รวมถึงกำรจัดเก็บและกำรจัดกำร
เพื่อควำมถูกต้องและครบถ้วน

การบ่งชี้และ
ระบุแหล่งความรู้ 

(Knowledge Identifying
and Locating)

การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ที่เหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำย

และกำลเทศะ	

OKMD กับภารกิจการจัดการความรู้

INSIDE OKMD

ท่ีเก่ียวข้องในกำรรวบรวม	ประมวล	และจดัระเบยีบควำมรู	้เพ่ือพัฒนำ
เปนต้นแบบควำมรู้ส�ำหรับเผยแพร่และน�ำไปสูกำรใช้ประโยชน์ของ
ประชำชนและหน่วยงำนท่ีสนใจ	 โดยน�ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู ้ เ พ่ือกำรพัฒนำ	 (KM	 for	 Development)	 มำปรับใช้	
ดงันี้

็ ่
่
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DO ? DMK

บทบาทและหน้าที่หลักของ OKMD
เน้นการด�าเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่

การจัดการและ
ถ่ายทอด

องค์ความรู้
สนับสนุนกระบวนกำรท่ีช่วย
ให้ประชำชนน�ำควำมรู้และ
ทั กษะควำมช� ำนำญมำ
บูรณำกำรใช้ร่วมกับควำมรู้
ด้ำนกำรจดักำรและเทคโนโลยี
สมัยใหม่	 กำรอบรมสัมมนำ	
กำรศึกษำดูงำน	กำรจัดพ้ืนท่ี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 กำรเพ่ิม
โอกำสในกำรเข้ำถึงควำมรู้
ใหม่	และกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือกำร
สนับสนุน

M : ManagementO : Opportunity
การให้โอกาส
ในการเข้าถึง
องค์ความรู้ 

ให ้ค�ำปรึกษำและควำม
ชวยเหลือด ้ำนวิชำกำร	
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด ้ำนกำรจัดกำรควำมรู ้	
ก ำ ร อ อ ก แ บ บบ ริ ก ำ ร	
กำรพัฒนำเครือข่ำยและ
สร้ำงกำรรบัรู	้กำรจดักิจกรรม
สร้ำงสรรค์	 และกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้
ที่เหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำย	

การรวบรวม
องค์ความรู้

สนับสนุนกระบวนกำรจดักำร
ควำมรูท้ีเ่ก่ียวข้องกับโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	
ก ำ ร ชี้ ชั ด 	 ก ำ ร ร วบ ร วม	
กำรประมวล	กำรจดัหมวดหมู่	
กำรพัฒนำต้นแบบควำมรู ้	
และกำรจดัท�ำสือ่เพ่ือเผยแพร่
แก่ประชำชนและผูท้ีส่นใจ	

K : Knowledge
การพัฒนาต้นแบบ

ในการจัดท�าส่ือ และ
กระบวนการเรียนรู้ 
สนับสนุนกำรพัฒนำบคุลำกร
และผู ้ปฏิบัติงำนในแหล่ง
เรียนรู้	 กำรถ่ำยทอดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับศำสตร์
พระรำชำ	 กำรพัฒนำสื่อ	
และกำรพัฒนำกิจกรรม/
กระบวนกำรเรียนรู้ในบริบท
ของท ้อง ถ่ินเ พ่ือ เผยแพร ่
ควำมรูแ้ก่ประชำชน	

D : Development

Inside okmd I
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ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการบริหาร
จัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา

Knowledge Reusing
ความสามารถในการพัฒนา 
ปรับใช้ และต่อยอดความรู้

	 กำรบูรณำกำรควำมรู้	 กำรทดลองน�ำควำมรู้ไปใช้	
และกำรสร้ำงนวตักรรมหรอืควำมรูใ้หม่แม้ว่ำกำรด�ำเนนิ
โครงกำรจะสิ้นสุดลง	 โดยมีหัวใจส�ำคัญอยู่ที่กำรก�ำกับ
ดูแลและควำมร่วมมือของผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เปนไป	
ตำมแนวทำงของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือ	
กำรพัฒนำ	

	 กำรประเมินผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรจะพิจำรณำจำกกระบวนกำรด�ำเนินงำนท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำนเปนทีม	และ	
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนกับประชำชนเพ่ือให้เกิดเปนชุมชนแห่งกำรปฏิบัติ	 (Community	 of	 Practice)	 ซึ่งจะ	
น�ำไปสูเป้ำหมำยส�ำคัญคือกำรเผยแพร่ควำมรู้	 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้	 และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมหรือต้นแบบควำมรู้ใหม	่
เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชน	กำรยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชน	และกำรพัฒนำชุมชน	นอกจำกน้ียังพิจำรณำจำก
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรเรียนรู้	 กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ภำยในแหล่งเรียนรู้	 และกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	
ในกำรบรหิำรจดักำรและกำรให้บรกิำร	ซึง่สอดคล้องกับแนวทำงของโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรเิรือ่งกำรสร้ำงควำมแขง็แกร่ง
ให้แก่ท้องถิ่นด้วยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	ไม่ว่ำจะเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพ	โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ	รวมถึง
กำรพัฒนำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ	โดยมีปัจจัยที่จะช่วยให้กำรด�ำเนินกำรประสบควำมส�ำเร็จ	ได้แก่

Accountability 
ความรับผิดชอบ 

	 กำรค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชำชน	 ชุมชน		
และผู้มีสวนได้เสียในทุกข้ันตอนกำรด�ำเนินงำน	กำรเปิดโอกำส	
ให้ประชำชนได้รบัรูเ้ก่ียวกับขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนและผลทีค่ำดว่ำ
จะได้รับ	 รวมถึงกำรปรึกษำหำรือในกรณีที่มีแนวโน้มว่ำจะเกิด
ปัญหำในกระบวนกำรท�ำงำน	เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกันและ
ได้รบัแรงสนับสนนุจำกทุกฝ่ำย	

1

2

Accountability 
ความรับผิดชอบ 

Knowledge
Reusing

ความสามารถ
ในการพัฒนา ปรับใช้ 
และต่อยอดความรู้

Enabling 
Environment 

สภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้ต่อ

การด�าเนินงาน 

Operational 
Efficiency 

การปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
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Operational Efficiency 
การปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

Knowledge Reusing
ความสามารถในการพัฒนา 
ปรับใช้ และต่อยอดความรู้

	 กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรและกระบวนกำรต่ำงๆ	เพ่ือให้บรรล	ุ
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้และเกิดควำมผิดพลำดน้อยท่ีสุด	 ไม่ว่ำจะเปน
ยุทธศำสตร์	 กำรออกแบบกระบวนกำรและกิจกรรมกำรบรหิำรคน	
กำรบริหำรกระบวนกำร	 กำรจัดท�ำเอกสำร/สื่อกำรเรียนรู้	 กำรน�ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด�ำเนินงำน	 เปนต้น	 โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือ
รวบรวมและจัดเก็บควำมรู้ให้เปนปัจจุบัน	 น�ำเสนอและเผยแพร่
ควำมรู้ให้เกิดกำรน�ำไปใช้	 รวมถึงแลกเปลี่ยนและแบ่งปันควำมรู	้
และแนวทำงใหม่ๆ	 ที่เกิดจำกกำรประยุกต์ใช้และตอยอดจำก	
ควำมรู้เดิม	

	 กล่ำวโดยสรุป	ควำมส�ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู ้ เ พ่ือกำรพัฒนำขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนในพ้ืนท่ีแหล่งเรยีนรู	้ ควำมมุ่งมั่นของ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน	 รวมถึงควำมเข้ำใจและกำร	
มีสวนร่วมของประชำชนในพื้นที่เป็นส�ำคัญ	เนื่องจำก
กำรบรหิำรจดักำรควำมรูเ้ป็นกระบวนกำรต่อเนือ่งทีใ่ช้
เวลำ	 แม้มีกำรวำงแผนและออกแบบควำมรู ้และ
กระบวนกำรมำดีเพียงใดก็ตำม	 หำกขำดเครื่องมือ	
ในกำรด�ำเนนิกำร	ควำมตัง้ใจของผูป้ฏิบตังิำน	ตลอดจน
ควำมเข้ำใจและกำรมีสวนร่วมของผู้มีสวนได้เสีย	
ก็ยำกท่ีจะท�ำให้โครงกำรต่ำงๆ	ประสบควำมส�ำเร็จ
และยั่งยืน

Enabling Environment 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ
การด�าเนินงาน 

	 ควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง	โดยเฉพำะ
ภำคกำรเมืองและภำคประชำสังคมในพ้ืนท่ี	 รวมถึง
ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีจ�ำเป็น	 เพ่ือให้
กระบวนกำรพัฒนำด�ำเนินต่อไปได้	 เช่น	 โครงสร้ำง	
พ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมและกำรสือ่สำร	ด้ำนกำรศกึษำ
วิจยัเพ่ือพัฒนำควำมรู/้ทักษะใหม่ๆ	รวมถึงด้ำนเศรษฐกิจ
ในพื้นที่	โดยเฉพำะด้ำนตลำดและกำรเงิน		

3

4

็

็

่

่

่ ่

27I



สถานที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และด�าเนินโครงการตัวอย่างในการ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร อาทิ การพัฒนาพันธุ์ข้าว 
การเพาะพันธุ์ปลานิลและปลาหมอเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีการ 
เก็บรักษาพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การบ�าบัดน�้าเสีย และอื่นๆ 
นอกจากน้ียังมีโครงการก่ึงธุรกิจซึ่งเป็นการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่มีการบริหารการเงินครบวงจร เช่น โรงโคนมสวน
จิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา

http://kanchanapisek.or.th/kp1/index_th.html

โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ร.95

ตลอดรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดช ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริและประกอบพระราช
กรณียกจิในการชว่ยเหลอืประชาชนใหก้นิดอียูด่ ีสามารถด�ารงชีวติ
อย่างมีความสุขบนความพอเพียง และด�าเนินชีวิตท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จนเกิดเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลายพันโครงการ ดังเช่น 5 
โครงการส�าคัญต่อไปนี้  

การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา (พ.ศ. 2504)

5IVE

การศึกษา 
สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน (พ.ศ. 2512)

สารานุกรมไทย โดยคนไทย เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้พ้ืนฐานใน
วิทยาการสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ โดยส่วนหนึ่งได้
พระราชทานให้แก่โรงเรียนและห้องสมุดต่างๆ ที่เหลือจึงน�าออกจ�าหน่ายแก่
ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันประกอบด้วย สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน 39 เล่ม 
สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
9 เล่ม สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก 9 เล่ม และสารานุกรมไทยส�าหรับ
เยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ 20 เล่ม

http://kanchanapisek.or.th/kp6
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โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ5

ไมเ่พียงแตง่านด้านการพัฒนาดนิ ฟ้าฝน ป่า น�้า ซึ่งเปน็โครงสรา้งพ้ืนฐานหลกั
ทีจ่�าเปน็ตอ่ความเปน็อยูแ่ละการประกอบอาชพีของประชาชนเทา่นัน้ แตโ่ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริยังเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเกือบทุกสาขาที่มีส่วนช่วย
ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนความพอเพียง  
และด�าเนนิชวิีตทา่มกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
ดังเช่น 5 โครงการส�าคัญต่อไปนี้



การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (พ.ศ. 2549)

โครงการบรหิารจดัการน�า้เพ่ือแก้ปัญหาน�า้ท่วมในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเป็นการขุดขยายคลองลัดโพธ์ิ ในอ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ที่อยู่ในสภาพตื้นเขินให้กลายเป็นเส้นทางระบายน�้าหลากและ 
น�้าท่วมบริเวณสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาลงสู่ทะเล รวมถึงการจัดสร้างประต ู
ระบายน�า้ กังหนัพลงัน�า้ และเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพลงังานจลน์ เพ่ือน�าพลงังานน�า้
ไปใช้ผลติกระแสไฟฟ้า  

www.rdpb.go.th/Projects/ProjectImpDetails/4583

การพัฒนาชุมชน 
โครงการชัง่หวัมัน ตามพระราชด�าริ (พ.ศ. 2552)

โครงการตัวอย่างแบบบูรณาการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ส�าหรับราษฎร
มาเรียนรู้การปลูกพืชเกษตรในพ้ืนท่ีแห้งแล้งและน�าแนวทางไปดัดแปลงใช้ให้
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผืนดินของตนเอง ภายในโครงการมีการรวบรวม
พันธุ์พืชเศรษฐกิจในจังหวัดเพชรบุรีและพ้ืนท่ีใกล้เคียงมาปลูกไว้ เช่น มะพร้าว 
ชมพู่เพชร มะนาว สับปะรด รวมถึงมันเทศ ซึ่งน�าพันธุ์มาจากหัวมันที่วางอยู่บน
ตาชังภายในห้องทรงงานที่วังไกลกังวลอันเป็นที่มาของชื่อโครงการ “ชังหัวมัน” 

http://chmrp.weebly.com

การแพทย์และสาธารณสุข 
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(พ.ศ. 2552) 

ด�าเนินงานด้านการศกึษาวิจยัและพัฒนาเครือ่งมอื วัสดอุปุกรณ์ ยา 
และเวชภัณฑ์ทางทนัตกรรม เพ่ือให้บรกิารแก่ประชาชนและสนับสนนุ
กิจการของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ เน้นใช้วัสดแุละทรพัยากรภายใน
ประเทศ และใช้กระบวนการวิจยัและพัฒนาทีเ่หมาะสมกับประเทศไทย 
ตัวอย่างผลงานของมูลนิธิประกอบด้วยฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ  
สารผนึกหลมุร่องฟันชนิดเรซนิ น�า้ลายเทยีมชนิดเจลส�าหรบัผูท้ีม่ภีาวะ 
ปากแห้งน�า้ลายน้อย เป็นต้น  

www.dent-in-found.org        
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WHAT'S
GOING ON
Upcomi ng Decentralized EcOnomy Events

UNWTO Conference on City Breaks: 
Creating Innovative Tourism Experiences

กำรประชุมน�ำเสนอแนวทำงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนรฐั	เอกชน	และชมุชน	เพ่ือส่งเสรมิกำรท่องเท่ียว
ในเขตเมือง	จัดโดยองค์กำรกำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ	
(UNWTO)	 โดยเลือกเมืองบำยำโดลิดเป็นสถำนที่จัดกำรประชุม	
เน่ืองจำกมีควำมโดดเด่นด้ำนยุทธศำสตร์กำรท่องเท่ียว	 ควบคู
กับโมเดลควำมร่วมมือระหว่ำงภำคสวนต่ำงๆ	 ท่ีผู้เข้ำร่วมงำน
สำมำรถเรียนรู้เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้กับประเทศและเมืองของตน

RetailEX ASEAN
งำนแสดงสินค้ำแบบครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจ

ค้ำปลีกในอำเซียน	 ท้ังแบบมีหน้ำร้ำนและออนไลน์	 รวบรวม
องค์ควำมรู้	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมเพ่ือกำรเพ่ิมผลผลิตและ
ยอดขำย	 ไปจนถึงกำรยกระดับธุรกิจค้ำปลีกสู่กำรค้ำออนไลน์	
ภำยในงำนยังประกอบด้วยกำรบรรยำยจำกผู ้ประกอบกำร	
E-Commerce	และวิทยำกรจำกธุรกิจสำขำต่ำงๆ	 รวมถึงกำรจัด
พ้ืนท่ีพิเศษส�ำหรับสตำร์ตอัปหน้ำใหม่ที่ต้องกำรน�ำเสนอธุรกิจ
เพื่อจูงใจนักลงทุน

whaT's goiNg oN

15-16 
OCT

 2018

19-21 
SEP

 2018

บำยำโดลิด	ประเทศสเปน

กรุงเทพมหำนคร

http://affiliatemembers.unwto.org/event/unwto-conference-city-breaks
-creating-innovative-tourism-experiences

www.retailexasean.com

เชียงใหม่ www.agri.cmu.ac.th/nhc2018

The 17th National Horticultural Congress 
กำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งชำติ	 ประจ�ำป	 2561	ภำยใต้แนวคิด	 "สูก้ำวใหม่ของพืชสวนไทย"

(To	the	New	Frontiers	of	Horticulture)	ภำยในงำนประกอบด้วยกำรน�ำเสนอผลงำนวิจยัของนักศึกษำ
และนักวิชำกำรด้ำนพืชสวน	กำรบรรยำยพิเศษจำกผู้ทรงคุณวุฒิ	 กำรแสดงนิทรรศกำรจำกหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนเพ่ือเผยแพร่ผลงำนวิจัยสูเกษตรกรและสำธำรณชน	 รวมถึงกำรทัศนศึกษำพ้ืนท่ี
ต้นแบบด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่	

17-21 
NOV

2018
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
The Office of Knowledge Management & Development




