


2

ปดทองหลังพระ

2553 - 2561

หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล

ประธานกรรมการ

สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ ฯ
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นับจากเร่ิมจัดตั้งมูลนิธิฯ ในป 2553 และเร่ิมสรางตนแบบท่ี

นาน จากน้ันก็ขยายไปทุกภาคเพื่อสรางตัวอยางการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ น่าน
อดุรธานี

ขอนแกน่

กาฬสนิธุ์

เพชรบรุี

อทุัยธานี

3 จังหวัด
ชายแดนใต ้
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นํา้และการสง่เสรมิอาชพีทางเลอืก

• ลงทนุนํา้และเกษตร 961.6 ลา้นบาท
• เกดิพืน้ทีร่บันํา้เพิม่ข ึน้ 275,107 ไร่
• คดิเป็นตน้ทนุไรล่ะ 3,495.6 บาท
• สง่นํา้ไปยงั 79,022 ครวัเรอืน

น่าน

อดุรธานี

กาฬสนิธุ์

เพชรบรุี

อทุัยธานี

3 จังหวัด
ชายแดนใต ้

ขอนแกน่
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ผลจากการพฒันาแหลง่นํา้และสง่เสรมิอาชพี

• สรา้งครวัเรอืนเกษตร 4,536 ครวัเรอืน
• สรา้งรายไดเ้พิม่ข ึน้ 2,308 ลา้นบาท
• คดิเป็น 2.4 เทา่ของเงนิทนุ
• รายไดเ้ฉลีย่ 508,818 บาท/ครวัเรอืน

น่าน

อดุรธานี

กาฬสนิธุ์

เพชรบรุี

อทุัยธานี

3 จังหวัด
ชายแดนใต ้

ขอนแกน่
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รายไดร้ายพืน้ที่

หนว่ย:ลา้นบาท
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ชาวบา้นไดร้บัประโยชน์
จากการพฒันาแหลง่นํา้

4,536 ครัวเรือน มีรายได 2,308 ลานบาท
(2,308 ลานบาท X 5 = 11,540 ลานบาท) 
 

* x5 ใชสูตรคํานวณโครงการสวัสดิการแหงรัฐ บัตร
คนจน

ครวัเรอืนทีไ่ดร้บันํา้
ท ัง้หมด

79,022
ครวัเรอืนที่
ทาํเกษตร

4,536



www.websitename.com 8

ชาวบา้นรวมกลุม่ บรหิารจดัการกนัเองในรปูแบบกลุม่ กองทนุ 
วสิาหกจิชุมชนและสหกรณ ์รวม 70 กลุม่

• รวมทรพัยส์นิและสต็อกสนิคา้
  คดิเป็น 2.3 เทา่ของเงนิทนุ
• ประชากร 1,634 ครวัเรอืน
  หรอื 36% รว่มเป็นสมาชกิและ
  บรหิารกลุม่
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70 กลุม่ 
ใน 7 พืน้ที ่9 จงัหวดั
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หนวย:กลุม

จํานวนกองทนุ กลุม่ วสิาหกจิชุมชน และสหกรณ์

หนวย:กล

* ครึ่งป

2554 2555 2556 2557 2558            2559 2560 2561

70

43

31 31

50 50 44
50
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อบรมอาชพีใหแ้กเ่กษตรกร 4,536 ครวัเรอืน 

3,486 ครวัเรอืน หรอื 77%
ยงัคงใชค้วามรูป้ระกอบอาชพีในพืน้ที่
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ฝึกอบรม แลกเปลีย่นประสบการณก์บัหนว่ยงานภาคตีา่ง ๆ

• ผูนําขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 912 คน

• นายกเทศมนตรี 44 แหงใน 16 จังหวัด

• ผูปฏิบัติงาน อปท. 12 เทศบาล จํานวน 144 คน

• รวมพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 วิชา 

   และรวมพัฒนากับ 11 มหาวิทยาลัย รวม 17 โครงการ

• รวมกับกรมสงเสริมสหกรณพัฒนาแนวทาง

•เพ่ิมคุณภาพสหกรณในโครงการพระราชดําริ
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ขยายความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาคี

เอกชน ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

เชน่
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ครึง่แรกของปี 2561 ประชาชนในพืน้ทีต่น้แบบเกา้จงัหวดั 
มรีายไดเ้พิม่ข ึน้ 113.7 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้กวา่ 11%
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รวมกบัภาคีสงเสริมงานใหมอยางตอเน่ือง
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อยูรอด

ยั่งยนื

พอเพยีง

พฒันาเขา้สูท่ฤษฎใีหมข่ ัน้กา้วหนา้

“การประกอบอาชีพของราษฎรเทาท่ีเปนอยูในเวลาน้ี มุงแต

การผลิตเปนสําคัญ หาไดคํานึงถึงการจําหนาย พืชผลท่ีผลิต

ไดน้ันไม ...ผูผลิตจึงอยูในฐานะท่ีลําบากไมสามารถท่ีจะ

ประกอบอาชีพท่ีเปนปกแผนได... ผูผลิตควรรวมกันเปนกลุม 

เพ่ือรวมแรงรวมใจกันในการประกอบอาชีพของแตละคนให

เปนผลดีท่ีสุด...” 

พระบรมราโชวาช 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

พ.ศ.๒๕๐๕
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สง่เสรมิการรว่มงานกนั เกดิเป็น 70 กลุม่อาชพี



มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 19

ประชาชนในทุกพืน้ท่ีมีระดับความพงึพอใจมากในการ

รวมงานกับปดทองหลังพระฯ 

จากคะแนนเต็ม 3

นา่น 2.24
อดุรธานี 2.53

เพชรบรุ ี 2.39

อทุยัธานี 2.39

กาฬสนิธุ ์ 2.62
2.43
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