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เชฟรอน – สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรตใินหลวงครองราชย์ 70 ปี 
ผนึกภาคีเครือข่าย เดนิหน้า “ตามรอยพ่อฯปี 4”  

สร้าง “ป่าสักโมเดล” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จัดการ ดนิ-นํา้-ป่า ตามศาสตร์พระราชา 

 

 
 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั ร่วมกบั สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง และมลูนิธิกสกิรรมธรรมชาติ พร้อมภาคเีครือขา่ย 

เดินหน้าฟืน้ฟแูละพฒันาลุม่นํา้ป่าสกัด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาและภมูิปัญญาท้องถ่ินสูก่ารปฏิบตั ิในโครงการ “พลงัคนสร้างสรรค์โลก รวม

พลังตามรอยพ่อของแผ่นดนิ” ปี 4 มุง่สร้างศนูย์เรียนรู้ “ป่าสกัโมเดล” ในพืน้ท่ีห้วยกระแทก จงัหวดัลพบรีุ เพ่ือเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั และน้อมรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุท่ีได้พระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” ในการจดัการ ดิน-นํา้-ป่า อยา่งยัง่ยืน โครงการฯ มุง่ให้
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ศนูย์การเรียนรู้นีเ้ป็นแหลง่รวมองค์ความรู้ต้นแบบแหง่แรกในลุม่นํา้ป่าสกั โดยจะจดักิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทําตลอด 5 วนั พร้อมศิลปิน

นกัแสดง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ซี-ศวิฒัน์ โชติชยัชรินทร์ บอย-พิษณ ุน่ิมสกลุ และเก้า-จิราย ุละอองมณี ร่วมอาสา  

 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั ภาคีเครือขา่ย

ภาคเอกชนท่ีเป็นหนึง่ในแกนหลกัสาํคญัของโครงการฯ กลา่ววา่ “เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงครองราชย์ครบ 70 ปี 

โครงการ ‘พลงัคนสร้างสรรค์โลก รวมพลงัตามรอยพอ่ของแผน่ดิน’ จึงเดินหน้าสานตอ่กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 4 นบัตัง้แตปี่ 2556 เพ่ือร่วม

เฉลมิพระเกียรติและถวายความจงรักภกัด ีโดยมีเปา้หมายในการนําแนวทางพระราชดาํรัสมาเผยแพร่เพ่ือแก้ปัญหานํา้ทว่ม นํา้แล้ง อยา่งยัง่ยืน  

ตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา โครงการฯ บรรลผุลในการขยายจํานวน ‘คน’ และ ‘เครือขา่ย’ ท่ีตา่งน้อมนําแนวพระราชดําริในการจดัการดิน-นํา้-ป่า ท่ี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานมาสูก่ารปฏิบตัิจริง 

นอกจากนัน้ โครงการฯ ยงัประสบความสาํเร็จในการสร้างต้นแบบ “หลมุขนมครก” ทัง้รูปแบบของบคุคล ชมุชน และโรงเรียนในจงัหวดัเปา้หมาย 

ได้แก่ จงัหวดัสระบรีุ ลพบรีุ และเพชรบรูณ์ และสามารถขยายผลจากลุม่นํา้ป่าสกัออกไปยงัชมุชนในอีก 24 ลุม่นํา้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากการจดั

กิจกรรมของโครงการฯ ซึง่สือ่มวลชนได้ช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง  เหนืออ่ืนใดคือความเข้มแขง็ของอาจารย์ยกัษ์และเครือขา่ยคนมีใจทกุทา่น” 

 

“กิจกรรมในปีนี ้ยงัคงตอ่ยอดแนวทางขบัเคลือ่นของโครงการฯ จากการสร้างคน สร้างเครือขา่ย สูก่ารสร้างศนูย์เรียนรู้  โดยสิง่ท่ีแตกตา่ง

จากปีก่อนๆ คือ การปักหลกัของ ‘คนมีใจ’ และ ‘เครือขา่ย’ ท่ีเข้มแข็งท่ีห้วยกระแทก จงัหวดัลพบรีุท่ีเดียว เพ่ือร่วมสร้างศนูย์เรียนรู้ต้นแบบ ภายใต้

ช่ือ  ‘ป่าสกัโมเดล’ ซึง่ศนูย์เรียนรู้นีจ้ะจําลองการทําเกษตรในสภาพภมูิสงัคมท่ีแตกตา่งกนั ทัง้พืน้ท่ีราบและพืน้ท่ีสงู มารวมกนัไว้ท่ีห้วยกระแทก 

เสมือนเป็นนิทรรศการมีชีวิต เพ่ือให้เป็นแหลง่บม่เพาะสร้าง ‘คนมใีจ’ และ ‘เครือขา่ย’ ท่ีเข้มแขง็ตอ่ไป” 

 

ด้าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาํธร ประธานสถาบันเศรษฐกจิพอเพยีง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ภาคีเครือขา่ยภาควชิาการ ท่ีผลกัดนัและ

ดําเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ืองเข้มแข็ง กลา่ววา่ “หวัใจสาํคญัของโครงการฯ ในปีนี ้คือ การรวมพลงัตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล คือ ความ

ร่วมมือระหวา่งภาครัฐและประชาชนในการดาํเนินการให้สาํเร็จลลุว่ง โดยจะมีภาคเีครือขา่ยจากท่ีตา่งๆ มาร่วมสร้างศนูย์เรียนรู้  ‘ป่าสกัโมเดล’  

ประกอบด้วย เครือขา่ยสริุนทร์ของพระอาจารย์สงัคม จะมาร่วมสร้าง โคก หนอง นา โมเดล คณุโจน จนัใด  จะนําเครือขา่ยกลุม่คน ‘เบ่ือเมือง’ 

มาร่วมสร้างแท็งก์นํา้ด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ิน หนึง่ในรูปแบบการเก็บนํา้ในสถานท่ีจํากดั โดยการใช้ไม้ไผเ่ป็นโครงสร้างฉาบปนู วางตาํแหนง่

แท็งก์นํา้บนท่ีสงู เพ่ือปลอ่ยนํา้ลงมาตามคลองไส้ไก ่และนํานํา้ขึน้ท่ีสงูด้วยพลงัแสงอาทิตย์ และทําระบบกรองนํา้ดืม่ กลุม่ชาติพนัธุ์จากท่ีสงูนําโดย

อาจารย์ณฐัพงศ์ มณีกร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย จะร่วมกนัทํานาขัน้บนัได เปลีย่นเขาหวัโล้นเป็นเขาหวัจกุ กลุม่เครือขา่ยมลูนิธิกสกิรรม

ธรรมชาต ิเครือขา่ยลุม่แมนํ่า้ป่าสกั ร่วมกนัเปิดการอบรมฐานเรียนรู้ 9 ฐาน ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ นอกจากนีย้งัมภีาคประชาชนชาวลพบรีุ นํา

โดยทา่นผู้วา่ราชการจงัหวดัลพบรีุ  และภาคราชการโดยหนว่ยบญัชาการสงครามพิเศษ ศนูย์สงครามพิเศษ คา่ยเอราวณั ท่ีมารวมพลงัสามคัคี

สร้าง ‘ป่าสกัโมเดล’ ให้เป็นศนูย์เรียนรู้ต้นแบบแหง่แรกในลุม่แมนํ่า้ป่าสกั”  

 

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวดัลพบุรี ในฐานะตวัแทนภาคีเครือขา่ยภาคประชาชนชาวลพบรีุ เจ้าของพืน้ท่ีจดักิจกรรม กลา่ว

วา่ “จงัหวดัลพบรีุได้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการฯ มาตัง้แตปี่ 2558 และได้เห็นความตัง้ใจจริงและมุง่มัน่อยา่งตอ่เน่ืองของผู้ดาํเนินโครงการฯ ปีนี ้

จงัหวดัลพบรีุได้มีโอกาสเป็นเจ้าบ้านในการจดักิจกรรมอีกครัง้ จึงยินดีและภาคภมูใิจเป็นอยา่งยิง่ และโดยเฉพาะกิจกรรมสาํคญัของโครงการฯ ใน

ปีนีค้ือการสร้างศนูย์เรียนรู้ ‘ป่าสกัโมเดล’ ท่ีห้วยกระแทก ซึง่นอกจากจะเป็นศนูย์เรียนรู้ต้นแบบแหง่แรกในลุม่นํา้ป่าสกัแล้ว ยงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหมข่องชาวลพบรีุ เพ่ือต้อนรับนกัทอ่งเท่ียวในอนาคตอีกด้วย” 
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ด้าน พลโทธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ภาคีเครือขา่ยสาํคญัของภาครัฐ กลา่ววา่ “ทางหนว่ย

ทหารได้เข้าร่วมกบัโครงการฯ นัน้เร่ิมตัง้แตปี่ 2556 เมื่อพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะดํารงตําแหนง่ผู้บญัชาการ ทหารบก ได้ชม

ละครเฉลมิพระเกียรต ิ‘เย็นศิระนํา้พระทยั’ ท่ีนําเร่ืองราวมาจากโครงการฯ จงึได้สัง่การให้หนว่ยทหารทกุหนว่ยสง่กําลงัพล เข้ารับการอบรมท่ีศนูย์

กสกิรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง และกลบัมาสร้างศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมุชนในทกุหนว่ยทหาร รวมถึงศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมุชน 

หนว่ยบญัชาการสงครามพิเศษ ท่ีวดัใหมเ่อราวณัด้วย ซึง่ได้ฝึกอบรมให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีและใกล้เคยีงเป็นจํานวน 3 รุ่น นอกจากนัน้ หนว่ยฯ 

ยงัได้ดาํเนินงานร่วมกบัจงัหวดัลพบรีุ และกรมชลประทานสร้างอา่งเก็บนํา้แก้มลงิห้วยกระแทกจํานวน 2 แหง่ ความจนํุา้รวม 1,500,000 ล้าน

ลกูบาศก์เมตร ท่ีมีขอบคดโค้งตามแบบของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เพ่ือเป็นแหลง่นํา้สาํรองในชว่งหน้าแล้ง

สาํหรับอปุโภคบริโภค และการเกษตร ทัง้ยงัชว่ยบรรเทาอทุกภยับริเวณ ต.นิคมสร้างตนเอง และพืน้ท่ีใกล้เคยีงประมาณ 4,000 ไร่ ได้อีกด้วย 

สาํหรับโครงการในปีนี ้ทางหนว่ยฯ ได้มีบทบาทมากขึน้ เพราะเป็นเจ้าของพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมของโครงการฯ เพ่ือสร้างศนูย์การเรียนรู้ “ป่าสกั

โมเดล” ในพืน้ท่ีห้วยกระแทก นบัเป็นก้าวขัน้สาํคญัของโครงการฯ เพราะจะเป็นศนูย์ฯท่ีประชาชนสามารถมาเรียนรู้การบริหารจดัการนํา้ด้วย

ศาสตร์พระราชา และนําไปปฏิบตัิจนสามารถแก้ปัญหาในพืน้ท่ีทํากินของตนเองจนเกิดผลสาํเร็จได้จริง ถือเป็นความภาคภมูใิจของหนว่ยฯ เป็น

อยา่งยิ่ง ท่ีได้มีสว่นร่วมสนบัสนนุและผลกัดนัให้กิจกรรมบรรลผุลอยา่งเป็นรูปธรรม” 

 

ด้าน นายวัชระ แวววุฒนัินท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิาร บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จาํกดั ผู้ผลติรายการ ‘เจาะ

ใจ’ ในฐานะภาคีเครือขา่ยภาคสือ่มวลชน กลา่ววา่ “ในฐานะสือ่สารมวลชนมีหน้าท่ีเป็นกระบอกเสยีง จดุกระแสสงัคมให้ตื่นตวักบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

และให้ข้อมลูความรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวทางการแก้ปัญหาการจดัการนํา้อยา่งยัง่ยืน ซึง่ในปีนีศ้ิลปินนกัแสดงท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก ่แพนเค้ก-

เขมนิจ จามกิรณ์  ซี-ศวิฒัน์ โชตชิยัชรินทร์ บอย-พิษณ ุน่ิมสกลุ และเก้า-จิราย ุละอองมณี โดยรายการจะนําภาพเหตกุารณ์แบบเรียลลติี ้เกาะตดิ

การสร้าง ‘ป่าสกัโมเดล’ ของเหลา่ศิลปิน ‘คนมใีจ’ และ ‘เครือขา่ย’ ท่ีเข้มแข็ง เพ่ือนํามาออก อากาศในรายการเจาะใจ จํานวน 3 ตอน คือ วนั

พฤหสับดีท่ี 3, 10 และ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา  21.05 น. ทาง MCOT HD ช่อง 30” 

 

โครงการ “พลงัคนสร้างสรรค์โลก รวมพลงัตามรอยพอ่ของแผน่ดิน” ยงัคงเดินหน้าฟืน้ฟแูละพฒันาลุม่นํา้ป่าสกัด้วยศาสตร์พระราชา

อยา่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 4 โดยร่วมสร้าง “ป่าสกัโมเดล” เป็นศนูย์เรียนรู้ต้นแบบแหง่แรกใน ลุม่นํา้ป่าสกั เพ่ือการจดัการดิน-นํา้-ป่า-คน อยา่งยัง่ยืน  

ซึง่กิจกรรมจะเร่ิมตัง้แตว่นัเสาร์ท่ี 3 ถึงวนัพธุท่ี 7 กนัยายน 2559 ณ ห้วยกระแทก อ.เมือง จ.ลพบรีุ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดู

รายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking 


