โครงการหวยองคต จังหวัดกาญจนบุรี

แนวพระราชดําริ :
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเนนเรื่อง “การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใหราษฎรไดอยูอาศัยและทํากินรวมกับการคงอยูของธรรมชาติอยางเกื้อหนุน
กัน คือไมทําลายซึ่งกันและกันตามหลักการฟนฟูและสรางสมดุลในระบบนิเวศวิทยา ทําใหทุกชีวิตมีความ
ผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
ความเปนมาของโครงการ :
โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี กอตั้งขึ้นตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 โดยมีพระราชกระแสรับสั่ง
กับ นายสุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการกปร. และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดีกรมชลประทาน พรอมคณะ
เจาหนาที่วา ไดทราบวาพระราชญาณรังสี (พระอาจารยจันทร คเวสโก) ไดไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ตําบลหนองปรือ อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนเปนอยางดี จึงให
เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาไปนมั ส การ พระอาจารย จั น ทร คเวสโกเพื่ อ ช ว ยประสานและสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานในโครงการดังกลาวนี้ ซึ่งตอมาไดพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการจัดหาที่ดินจํานวนหนึ่ง เพื่อ
นํามาวางแผนและจัดทําโครงการ เพื่อพัฒนาและชวยเหลือประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกลาวและพระราชทาน
ชื่อวา “โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” อีกทั้งไดพระราชทานทรัพยสวนพระองค และเงินจาก
มูลนิธิชัยพัฒนาเขารวมสนับสนุนโครงการ โดยมี พระอาจารยญาณรังสี (พระอาจารยจันทร คเวสโก) วัดปาชัย
รังสีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พระราชมงคลญาณ วัดปากน้ํา พระภาวนาวิสุทธาจารย วัดไตรมิตรวิทยา
รามกรุงเทพมหานคร เปนผูรวมสนับสนุนและประสานการดําเนินงานตางๆ อันเปนแนวทางพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ ที่ใหฝายตางๆประสานการทํางานรวมกันทั้งภาคราชการ ราษฎรและศาสนา
ที่ตั้งของโครงการ :
ตั้งอยูที่ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปตามเสนทางสายกาญจนบุรี-หนอง
ปรื อ -ด า นช า ง(ทางหลวงหมายเลข 3086) ประมาณ 71 กิ โ ลเมตร จากนั้ น เลี้ ย วขวาไปตามทางหลวง
หมายเลข 3480 อีกประมาณ 20กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางคาพิกัด X = 528000 – 540000 และระหวางคา
พิกัด Y = 1634000 - 1640000 ในระบบ WGS84 บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุดที่ L7018 ระวางแผน
ที่ 4838 I

วัตถุประสงค :
1. เพื่อดําเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ใหกลับคืนสูสภาพเดิมที่มีความ
อุดมสมบูรณโดยการแบงแยกพื้นที่ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งในดานการอนุรักษ การฟนฟูสภาพปา เปน
แหลงตนน้ําลําธาร การจัดสรรที่อยูอาศัย ที่ทํากิน และพื้นที่สวนกลาง ในการกอสรางสาธารณูปโภคที่จําเปน
ตาง ๆ
2. เพื่อดําเนินการจัดระเบียบชุมชน ใหราษฎรไดเขาอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ที่ไดดําเนินการจัดสรร
ไวแลวอยางเหมาะสมและถูกตอง
3. เพื่อดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหราษฎรไดอาศัยทํากินในลักษณะพึ่งตนเอง ควบคูไปกับ
การบริหารทรัพยากรไดอยางยั่งยืน
4. เพื่อดําเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” (บาน วัด ราชการ และโรงเรียน) พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวิถีชีวิตไทยดวยความรวมมือรวมใจกันของทุก ๆ ฝาย

หนวยงานผูดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน :
1. แผนงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดระเบียบชุมชน
1.1 งานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร กอสรางอางเก็บน้ํา จํานวน 5 แหง พรอมระบบสงน้ําเขา
พื้นที่การเกษตรพรอมทั้งขุดสระน้ําในพื้นที่การเกษตรและขุดลอกลําหวยเปนระยะๆ
1.2 งานพัฒนาดานสาธารณูปโภค ดําเนินการกอสรางถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนนคอนกรีต
ในบริเวณแปลงที่ดิน ทํากินและแปลงที่อยูอาศัย จัดสรางระบบไฟฟา ระบบประปา โทรศัพททางไกลผาน
ดาวเทียม จัดสรางโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แหง โรงเรียนมัธยม 1 แหง โรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง และวัด 4 แหง
1.3 งานจัดแปลงที่อยูอาศัย และแปลงที่ดินทํากินใหแกราษฎร โดยดําเนินการจัดแปลงที่อยู
อาศัยและอาคารพาณิชย รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,146 แปลง พื้นที่ 1,013-0-61 ไร และจัดแปลงเกษตรในพื้นที่
เขตสงน้ําอางเก็บน้ําทั้ง 5 แหงโดยจัดพื้นที่แปลงละ 8 ไร จํานวน 906 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,248 ไร

2. แผนงานดานพัฒนาสังคมดําเนินการใหมีการรวมกลุมตางๆ เพื่อใหราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นและชวยเหลือชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความสามัคคี ไดแก คณะกรรมการ
สตรีหมูบาน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกลุมอาชีพ เปนตน
3. แผนงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสาน มี
การปลูกพืชหลายชนิด และเลี้ยงสัตว มีการรวมกลุมอาชีพตาง ๆ จัดหาอาชีพเสริมใหแกราษฎร ยกตัวอยาง
เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การสงเสริมการปลูกไมผล และการสงเสริมการเลี้ยงไกไข เปนตน
4. แผนงานดานการฟน ฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ปลูกป าในพื้น ที่ที่ไดจั ดไว เปน พื้น ที่
อนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณภูเขา เชิงเขา และเหนืออางเก็บน้ําตามแนวคลองชลประทาน เนื้อที่ประมาณ
7,000 ไร โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2534 เปนตนมา เพื่อใหสภาพปาไมกลับมามีความอุดมสมบูรณเปนแหลง
ตนน้ําลําธาร นอกจากนี้ ไดดําเนินการปลูกปาในพื้นที่สวนกลางบริเวณชุมชน โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การปลูกปา และดูแลบํารุงรักษา

ผูไดรับประโยชน :
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2. ฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอมใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณและสรางความชุมชื้น ใหผืนปา
3. ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ “บวร” (บาน วัด ราชการ และโรงเรียน) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวิถีชีวิตของราษฎร
4. ศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มีตอ จุดแข็งจุดออน โอกาส
และอุปสรรคในดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ฯ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

