
โครงการป่ารักน ้าอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสกลนคร 

ขอ้มลูจาก ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(ส านกังาน 

กปร.)  และ ส านกับรหิารจดัการน า้ 

ภาพประกอบจาก ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(ส านักงาน กปร.)องคก์าร

บรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) และ ส านักบรหิารจัดการน ้า 

 

 

ปัจจบุันพืน้ทีป่่าไม ้มจี านวนลดนอ้ยถอยลง สว่นหนึง่ของปัญหานอกจากเกดิจากภัยธรรมชาติ

แลว้ ยังเกดิจากการลักลอบตัดไมท้ าลายป่า และมจี านวนไมน่อ้ยของการลักลอบตัดไมท้ าลาย

ป่า ทีเ่กดิจากความยากจนของราษฎร สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  ทรงหว่งใยปัญหานี ้และทรง

วติกวา่ ประเทศชาตกิ าลังสญูเสยีทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ าคัญไป พระองคจ์งึพระราชทาน

พระราชด าร ิใหจั้ดตัง้โครงการทีจ่ะชว่ยเหลอืราษฎร ทีท่กุขย์ากเหลา่นีไ้ดม้อีาชพีทีส่จุรติ มี

รายไดเ้พือ่ประทังชวีติ โดยไมต่ัดไมท้ าลายป่าอกีตอ่ไป ซึง่โครงการนี ้คอื โครงการป่ารักน ้า 

น่ันเอง 

โครงการป่ารักน ้า เริม่ทดลองเป็นครัง้แรกทีบ่า้นน ้าติว้ ต าบลสอ่งดาว อ าเภอสอ่งดาว จังหวดั

สกลนคร เมือ่วนัที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เป็นโครงการเพือ่ปลกูป่า ดว้ยพันธุไ์มท้ีเ่ตบิโตเร็ว 
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โดยราษฎรเป็นผูล้งแรงปลกูและดแูลบ ารงุเลีย้ง บนพืน้ดนิทีท่รงซือ้ และทรงเชา่พระราชทาน 

รวมทัง้เงนิเดอืนทีพ่ระราชทานแกร่าษฎรผูย้ากจนทีเ่ขา้โครงการ  

โครงการป่ารักน ้า มวีตัถปุระสงค ์5 ประการ คอื 

1. เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าทีเ่สือ่มโทรม ใหเ้ป็นบรเิวณตน้น ้าล าธารกักเก็บน ้าไวใ้ชป้ระโยชน ์

2. เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมเ้ดมิเอาไวใ้หไ้ด ้ในเวลาเดยีวกันก็ปลกูเสรมิขึน้ เพือ่ใหม้ป่ีา

ไมช้ว่ยในการควบคมุ ความปรวนแปรของดนิฟ้าอากาศ และภัยแลง้ 

3. เพือ่เสรมิสรา้งและปลกูฝังใหร้าษฎรเกดิความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไมใ้หม้าก

ยิง่ขึน้ 

4. เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มไีมไ้วใ้ชส้อย และเพิม่พนูรายได ้

5. เพือ่ชว่ยเหลอืราษฎรทีย่ากจนขาดแคลนทีด่นิท ากนิและบกุรกุกระจัดกระจายในเขตป่า

สงวนแหง่ชาต ิใหม้ทีีอ่ยู ่เป็นหลักแหลง่มอีาชพีแน่นอน เพือ่จะไดม้รีายไดเ้ลีย้ง

ครอบครัวตอ่ไป  

นับเป็นบญุของพสกนกิรชาวไทย เพราะไมว่า่สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร จะเสด็จพระราชด าเนนิไปใน

ทอ้งทีใ่ด จังหวดัใดก็ตาม เมือ่ทรงพบและทอดพระเนตรเห็นความทกุขย์าก หรอืความเดอืดรอ้น

ของราษฎร พระองคจ์ะมพีระราชด ารใิหค้วามชว่ยเหลอืทันท ีและโครงการตามพระราชด ารขิอง

พระองคม์กัจะเนน้ เรือ่ง การปลกูป่า ซึง่กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุแกร่าษฎรของพระองคทั์ง้ส ิน้ 

พระราชด าร ิ

การตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ไปทรงเยีย่ม

ราษฎรตามตา่งจังหวดัทกุภมูภิาคของประเทศเป็นเวลายาวนาน ท าใหส้มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์

พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรง

ทราบดว้ยพระเนตรพระกรรณวา่ป่าไมม้ากมายไดถ้กูท าลายไปโดยฝีมอืมนุษย ์สาเหตขุองการ

ตัดไมท้ าลายป่า เกดิจากความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์บา้ง เพราะความเห็นแกต่ัวบา้ง และความยากจน

ท าใหต้อ้งรับจา้งตัดไมเ้ลือ่ยไม ้เผาถา่น เพือ่หาเงนิมาเลีย้งครอบครัว เป็นการดิน้รนเพือ่ใหม้ี

ชวีติรอด เมือ่ป่าหมดสภาพไป นอกจากท าใหเ้กดิภาวะฝนแลง้ ปลกูพชืพรรณธัญญาหารไม่

ไดผ้ล สตัวป่์าเมอืงไทยทีเ่คยมชีกุชมุตามป่าเขาล าน าไพร ก็พลอยลดจ ายวนลง บางชนดิสญู

พันธุไ์ปก็ม ี

สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช บรมนาถบพติร ทรงหว่งใยในปัญหาดังกลา่ว ดังนัน้ในขณะทีท่รงสรา้งงานดา้นศลิปาชพี

เพือ่ใหร้าษฎรมรีายไดเ้สรมิ มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ ก็ทรงสรา้งงานดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตลอดจนปลกูฝังคณุธรรม เพือ่ประโยชนใ์นการพัฒนา

ทอ้งถิน่พรอ้มกันไปดว้ยดงัจะเห็นวา่ เมือ่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร เสด็จพระราชด าเนนิไปทอดพระเนตรแหลง่น ้า เรือ่งดนิ เพือ่พัฒนาทีท่ ากนิใหแ้ก่

ราษฎร สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอ

ดลุยเดช บรมนาถบพติร ก็สนองแนวพระราชด ารพิระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช บรมนาถบพติร  และทรงเห็นวา่ประชาชนในภาคอสีานขาดแคลนน ้า ทรงคดิวา่ป่าไมเ้ป็นที่

ดดูซมึกักเก็บน ้าไวใ้นรากใตด้นิท าใหเ้กดิน ้าซบัเป็นล าธารขึน้ จงึทรงชกัชวนใหป้ระชาชนรว่มมอื

รว่มใจกันปลกูป่า จงึจัดตัง้โครงการป่ารักน ้าแหง่แรกขึน้ทีบ่า้นถ ้าติว้ อ าเภอสอ่งดาว จังหวดั

สกลนคร  



เมือ่วนัที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ไดพ้ระราชทานเงนิของมลูนธิสิง่เสรมิศลิปาชพีและเงนิของ

ทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิจ์ านวนหนึง่ ตัง้เป็นกองทนุอาชพีส าหรับโครงการป่ารักน ้า ทรง

มอบหมายใหท้า่นผูห้ญงิสปุระภาดา เกษมสนัต ์ราชเลขานุการในพระองค ์และพันเอกเรวตั บญุ

ทับ (ปัจจบุันคอื พลเอกณพล บญุทับ) ผูบ้ังคับการกรมทหาราบที ่23 เตรยีมพืน้ที ่1 ไร ่เพือ่

ทรงปลกูป่าเป็นตัวอยา่งแกร่าษฎร ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ชญิพราหมณ์มาท าพธิี

บวงสรวงประกาศอัญเชญิเทพยดาอารักษ์ เจา้ป่า มาสถติอยู ่ณ ป่าทีท่รงปลกู เพือ่รวมน ้าใจ

ชาวบา้นและสรา้งความศักดิส์ทิธิแ์กโ่ครงการ ทรงปลกูอยา่งถกูวธิเีป็นตัวอยา่ง แลว้ทรงชวน

ราษฎรรว่มกันปลกูป่า ซึง่สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  ไดท้รงน าขา้ราชการ และประชาชน ปลกูป่าในที่

ทีเ่ตรยีมไว ้และไดท้รงประราชทานชือ่โครงการนีว้า่ “โครงการป่ารกัน า้”  

การประกอบพธิใีนครัง้นี ้ไดม้ปีระชาชนจากอ าเภอสวา่งแดนดนิ อ าเภอสอ่งดาว และอ าเภอวารชิ

ภมู ิจังหวดัสกลนคร ทรงปลกูไมป้ระดู ่ไมแ้ดง ไมซ้อ้ กระถนิณรงค ์ยคูาลปิตัส ประมาณ 100 

ตน้ ในเนือ้ที ่1 ไร ่เพือ่ใหร้าษฎรไดเ้ห็นการปลกูอยา่งถกูวธิ ีทรงมอบหมายใหร้าษฎรบา้นถ ้าติว้ 

35 ครอบครัว ชว่ยดแูลรักษาป่า โดยไดพ้ระราชทานเงนิครอบครัวละ 3,000 บาท พรอ้มทัง้ทรง

เชา่ทีจ่ากราษฎรทีท่ ิง้รกรา้งวา่งเปลา่ และทรงมอบหมายใหร้าษฎรปลกูป่าเพิม่เตมิอกีจ านวน

มาก 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

โครงการป่ารักน ้า “…เป็นพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วา่ ท าอยา่งไรจะใหช้าวบา้นไมเ่ห็นวา่ป่าเป็นศัตรกูับเขา ชาวบา้นโดยมากมักจะ

ไดรั้บลกูย ุแลว้บกุเขา้ไปตัดป่า ต ารวจจะไปจับชาวบา้นซึง่ยากจนนีก็่ล าบาก จะท าใหศ้ัตรขูอง

ประเทศไดโ้อกาส จะท าอยา่งไรด ีในทีส่ดุทา่นก็คดิออก ทา่นบอกวา่ ถา้ชาวบา้นปลกูป่าเสยีเอง 

ดแูลป่าเสยีเอง เขาไดก้นิไดอ้ยูม่คีวามสขุความเจรญิในป่า เขาก็จะดแูลป่า ถงึไดเ้กดิโครงการ

ป่ารักน ้าขึน้…” พระราชด ารัสสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  พระราชทาน ณ ศาลาดสุดิาลัย เมือ่วนัที ่11 

สงิหาคม 2526  

เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เห็นความส าคัญในการชว่ยกันปลกูและดแูลรักษาป่าไม ้ตาม

หลักการของพระองคท์ีว่า่ “ใหป่้าอยูก่บัคนได ้คนอยูก่บัป่าได ้โดยไมม่กีารท าลาย” ซึง่

ตอ่มาไดข้ยายไปยังทอ้งถิน่ตา่ง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  

ตลอดจนเพือ่การฟ้ืนฟสูภาพป่าทีเ่สือ่มโทรมบรเิวณของตน้น ้าล าธาร ใหก้ลับสภาพเป็นพืน้ทีด่ดู

ซบัน ้าไดเ้หมอืนเดมิ พืน้ทีบ่รเิวณป่าชุม่ชืน้ การอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสตัวป่์า สง่เสรมิใหร้าษฎรรัก

ทอ้งถิน่ บา้นเกดิตนเอง ไมต่อ้งจากพืน้ทีบ่า้นของตนเองเพือ่ไปหาอาชพีทีอ่ ืน่ โดยใหอ้ยูท่ีบ่า้น

พัฒนาบา้นเกดิเมอืงนอน ใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ท าใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ เพือ่ความ

เป็นอยูท่ีด่ ี ยับยัง้การตัดไมท้ าลายป่า การยา้ยถิน่ฐานไปอยูอ่ืน่  

ลกัษณะโครงการ 

นายสหัส บญุญาววิัฒน ์ผูถ้วายงานดา้นการเกษตร ยอ้นความหลังเมือ่มโีอกาสถวายรายงานวา่ 

“สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช บรมนาถบพติร  เสด็จฯ ทีบ่า้นถ ้าติว้ ทอดพระเนตรเห็นวา่ชาวบา้นยากจนและถางป่ากันมาก 

เมือ่มพีระราชปฏสินัถารกบัชาวบา้นวา่อยูก่ันอยา่งไร ท ามาหากนิอะไร ชาวบา้นก็บอกวา่ถางป่า 



ทหีนึง่ก็หา้สบิหกสบิไร ่แตใ่ชท้ าประโยชนก์ันจรงิ ๆ แคห่า้ไรส่บิไร ่เพราะไมม่นี ้า พระองคท์า่นก็

ทรงสอนชาวบา้นวา่ป่านีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้านะ ถา้ถางป่ามาก ๆ ก็ไมม่ทีีเ่ก็บน ้า แหง้แลง้ พืน้ทีท่ีถ่าง

ตน้ไมไ้ปมากมายก็ท าไรไ่ดน้ดิเดยีว  

พระองคท์า่นทรงขอซือ้ทีท่ีช่าวบา้นถางเพือ่ปลกูมันส าปะหลังแลว้ทิง้รา้งไป มาท าโครงการป่า

รักน ้า จัดทีใ่หช้าวบา้นอยู ่หาอาชพีให ้ชวนใหเ้ขาปลกูและดแูลป่า ท าใหเ้ขาเขา้ใจวา่ป่าเป็นที่

เก็บน ้า แรก ๆ พืน้ทีไ่มก่วา้ง คนหนึง่ไดไ้ปสองไร ่ในนัน้จะมบีา้น มทีีท่ ากนิใหป้ลกูผัก ปลกูไม ้

ผล แลว้ก็เลีย้งเป็ดเลีย้งไก ่เลีย้งสตัวท์ีเ่ป็นอาหารโปรตนี มสีว่นหนึง่เป็นนารวม นอกนัน้ก็ปลกู

ป่าทัง้หมด ใหช้าวบา้นชว่ยกันดแูลโดยทีท่รงวา่จา้งเป็นรายเดอืน จนกระท่ังชาวบา้นตัง้ตัวได ้มี

รายไดจ้ากการประกอบอาชพี พระองคท์า่นก็ทรงลดความชว่ยเหลอื จนเขาพึง่ตัวเองได ้

โครงการก็ชะลอและหยดุไป แลว้พระองคท์า่นก็ทรงงานอืน่ ๆ ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืตอ่ไป” 

จนโครงการป่ารักน ้า ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื มจี านวน 5 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการป่า

รักน ้า บา้นถ ้าติว้ ต าบลสอ่งดาว อ าเภอสอ่งดาว จังหวดัสกลนคร โครงการป่ารักน ้า บา้นป่ารักน ้า 

ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จังหวดัสกลนคร โครงการป่ารักน ้า บา้นกดุนาขาม ต าบลเจรญิ

ศลิป์ อ าเภอเจรญิศลิป์ จังหวดัสกลนคร โครงการป่ารักน ้า บา้นจาร ต าบลมว่ง อ าเภอบา้นมว่ง 

จังหวดัสกลนคร โครงการป่ารักน ้า บา้นทรายทอง ต าบลปทมุวาปี อ าเภอสอ่งดาว จังหวดั

สกลนคร  

นอกจากนีม้กีารสนับสนุนโครงการสง่เสรมิ ศลิปาชพีในทอ้งถิน่ การจัดครเูขา้อบรมสัง่สอน

วธิกีารท ากจิกรรมเกีย่วกับอาชพีในหมูบ่า้น ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีม่มีาตัง้แตรุ่น่บรรพบรุษุและรับ

สบืทอดกันมารุน่แลว้รุน่เลา่ จะถกูน ามาและเพิม่การสนับสนุน เพือ่ใหใ้ชว้สัด ุและทรัพยากรทีม่ี

ในทอ้งถิน่ เพือ่ผลติงานดา้นศลิปะเผยแพร ่ทรงสนับสนุนวฒันธรรมประเพณีดัง้เดมิ ไดก้ลับมา

ชว่ยสง่เสรมิชวีติและความเป็นอยูแ่บบ “เศรษฐกจิพอเพยีง”  

ผลการด าเนนิงานและกจิกรรมโครงการ 

โครงการป่ารักน ้า ไดข้ยายผลอยา่งรวดเร็ว สือ่ทกุชนดิแพรภ่าพทัง้ทางสถานโีทรทัศน ์วทิยแุละ

สือ่ส ิง่พมิพอ์ยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ขา่วในพระราชส านัก เพือ่เป็นการประชาสมัพันธท์ีส่มเด็จพระ

นางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ทีท่รงหาวธิกีารทีจ่ะชว่ยเหลอืพสกนกิร พระองคเ์สด็จไปแทบ

ทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย ทัง้ชาวไทยและชาวไทยภเูขา แมพ้ระองคจ์ะทรงเหน็ดเหนือ่ยพระ

วรกายเพยีงใด แตพ่ระองค ์จะทรงแยม้พระสรวล อยูต่ลอดเวลา พระองคท์รงเชือ่แน่วา่ คนไทย

ทีม่คีวามขยันอยูใ่นตัว จะไมม่วีนัอับจนบนผนืแผน่ดนิแหง่นี ้เพราะความขยันขนัแข็งจะ

เอือ้อ านวยใหค้นไทย เป็นคนทีช่ว่ยเหลอืตนเองไดอ้ยา่งแน่นอน  ทกุคนพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืคน

ไทยดว้ยกัน แมจ้ะอาศัยอยูใ่นภาคใด ๆ การปลกูฝังความตระหนัก และความส านกึ ใหพ้ีน่อ้ง

พัฒนาบา้นเกดิเมอืงนอนของตนเอง เพือ่ใหเ้ป็นดนิแดนแหง่ความสขุ สบืชัว่ลกูชัว่หลาน

ตลอดไป จากโครงการป่ารักน ้า และโครงการอืน่ ๆ ทีห่ลากหลาย  

ท าใหว้นันีช้าวไทยมอีาชพีทางดา้นการเกษตรมากมาย เมือ่เปรยีบเทยีบกับพืน้ทีทั่ง้หมด อาชพี

ดัง้เดมิทีบ่รรพบรุษุรักษามาอยา่งตอ่เนือ่ง คอื การท านา การเลีย้งสตัวเ์พือ่การเกษตรและเพือ่

เศรษฐกจิ อาชพีดังกลา่วแมจ้ะเปลีย่นรปูแบบในแนวของการปฏบิัตไิปบา้ง เพราะความเจรญิ

ดา้นเทคโนโลยเีขา้ในพืน้ที ่แตก็่ไมค่วรใหห้ายไป ลกูหลานทีเ่ดนิทางไปศกึษาหาความรู ้

โดยเฉพาะทางดา้นการเกษตรจากสถานศกึษาในระดับวทิยาลัยฯ หรอืมหาวทิยาลัย การกลับสู่

มาตภุมูเิพือ่น าเอาวชิาการความรูม้าพัฒนาและพลกิฟ้ืนผนืแผน่ดนิ ใหก้ลับเป็นประโยชนต์อ่



วชิาการดา้นเกษตร   เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้อบรมสง่เสรมิสนับสนุนใหป้ระชาชนทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นมี

ความรูใ้นการปลกูพชืผัก ตลอดจนเพือ่ขยายผลองคค์วามรูสู้ร่าษฎรในพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ ตอ่ไป  

ความส าเร็จของโครงการ 

“โครงการป่ารักน ้า” เป็นพระราชปณธิานอันแน่วแน่ในสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์

พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  ทีจ่ะ

บรรเทาวกิฤตกิารขาดแคลนน ้าอยา่งรนุแรง พระองคท์รงตรัสวา่ “ขาดน ้า ทกุชวีติส ิน้สดุทันท”ี 

การรักษาแหลง่น ้าไวเ้ป็นทีพ่ ึง่พาอาศัยของมวลสตัวโ์ลกทัง้หลายนัน้น่าจะเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ 

น ้า นอกจากจะมปีระโยชนใ์นการอปุโภคและบรโิภคกับคนแลว้ ยังมปีระโยชนก์ับระบบนเิวศ

สิง่แวดลอ้มและสตัวป่์าทกุชนดิ เพราะเป็นการฟ้ืนฟสูภาพของป่าทีเ่สือ่มโทรม บรเิวณของตน้น ้า

ล าธาร ใหก้ลับสภาพเป็นพืน้ทีด่ดูซบัน ้าไดเ้หมอืนเดมิ ซีง่การอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสตัวป่์า จะท าให ้

พืน้ทีบ่รเิวณป่าชุม่ชืน้ อดุมดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ ่เป็นการรักษาป่าและตน้น ้าล าธาร ของพืน้ทีป่่า

และบรเิวณใกลเ้คยีงไดเ้ป็นอยา่งดยีิง่  

สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีาถ ทรงมพีระเมตตาและพระมหากรณุาธคิณุ ในการรับ

มลูนธิคิุม้ครองสตัวป่์า และพชืพรรณแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถัมภ ์พระองคท์รง

สง่เสรมิใหร้าษฎร รักในทอ้งถิน่  ไมต่อ้งจากพืน้ทีบ่า้นของตนเอง เพือ่ไปหาอาชพีทีอ่ ืน่ โดยให ้

อยูท่ีบ่า้น พัฒนาบา้นเกดิเมอืงนอน ใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ สง่เสรมิอาชพีตา่ง ๆ ท าให ้

เกดิรายไดเ้พิม่ขึน้ เพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ ียับยัง้การตดัไมท้ าลายป่า และการยา้ยถิน่ฐานไปอยูท่ี่

อืน่ เพราะการกระท าดังกลา่ว ไมส่ามารถแกปั้ญหาความยากจนได ้การสนับสนุน โครงการ

สง่เสรมิศลิปาชพี ในทอ้งถิน่ การจัดหาครทูีม่คีวามช านาญเฉพาะอาชพี มาใหก้ารอบรม วธิกีาร

ท ากจิกรรมเกีย่วกับอาชพีตา่ง ๆ ในหมูบ่า้น สนับสนุน ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ทีม่มีาตัง้แตรุ่น่บรรพ

บรุษุและสบืทอดความรูอ้าชพีเฉพาะอยา่งกันมารุน่แลว้รุน่เลา่ มาใหค้วามรูก้ับชาวบา้นทีส่นใจ 

ทรัพยากร ทีม่ใีนทอ้งถิน่ จะถกูน ามา เพือ่ผลติงานดา้นศลิปะเผยแพร ่นอกจากนัน้ พระองคย์ัง

ทรงสนับสนุนวฒันธรรมประเพณีดัง้เดมิ ไดก้ลับมา ชว่ยสง่เสรมิชวีติและความเป็นอยูแ่บบ 

“เศรษฐกจิพอเพยีง” อันเป็นหลักและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

ส าหรับโครงการป่ารักน ้า ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มจี านวน 5 โครงการ ไดแ้ก ่

1. โครงการป่ารักน ้า บา้นถ ้าติว้ ต.สอ่งดาว อ.สอ่งดาว จ.สกลนคร 

2. โครงการป่ารักน ้า  บา้นป่ารักน ้า ต.โคกส ีอ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 

3. โครงการป่ารักน ้า  บา้นกดุนาขาม ต.เจรญิศลิป์ อ.เจรญิศลิป์ จ.สกลนคร 

4. โครงการป่ารักน ้า บา้นจาร ต.มว่ง อ.บา้นมว่ง จ.สกลนคร 

5. โครงการป่ารักน ้า บา้นทรายทอง ต.ปทมุวาปี อ.สอ่งดาว จ.สกลนคร 

 


