เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและนายกสมาคมดิน
โลก เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ใน
การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล พร้อมด้วย นายสมหวัง บุญระยอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน และอดีตรองผู้ว่าการยุ ทธศาสตร์ กฟผ. ดร.จิราพร ศิริคา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) ดร.สุทธิชัย
จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) และนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตลอดจนชาวชุมชนและสื่อมวลชน ร่วมในพิธี ณ
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โอกาสนี้ กฟผ. ได้มอบรถยนต์ Toyota Fortuner ให้แก่มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป สาหรับงานพิธีเปิดศูนย์ฯ ทั้ง 3 แห่งนั้น ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ
LIVE EGAT และ Facebook “กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Smart Transform ในมุมมองอาจารย์ยักษ์”
โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร อีกด้วย ดร.จิราพร ศิริคา รวย. เปิดเผยว่า กฟผ. ให้ความสาคัญกับการดูแลชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม รอบพื้นที่เขื่อนและ โรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงตลอดแนวสายส่งผ่าน
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง (7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า) โดยวันนี้พร้อมเปิดบริการให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิ บัติจริงในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จานวน 3 พื้นที่
ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลาปาง เพื่อนา
ความรู้ไปขยายผล สร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้า และพลังงาน เตรียมรับมือวิกฤตของโลกในอนาคต
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาฯ ของ กฟผ. จะเริ่มดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนที่สนใจ เกษตรกร ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 23

กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยวิทยากรถ่ายทอด องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง หรือ “ครูพาทา” ผ่านฐาน
การเรียนรู้ฐานหลักจานวน 7 ฐาน อาทิ ฐานคนรักษ์ป่า เรียนรู้เกี่ยวกับ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
และการปลูกไม้ 5 ระดับ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี เรียนรู้เกี่ยวกับการทาปุ๋ยอิ นทรีย์ชีวภาพ จากแนวคิด “เลี้ยงดิน
ให้ดินเลี้ยงพืช” ฐานคนรักษ์น้า เรียนรู้ศาสตร์การจัดการและอนุรักษ์น้าโดยหลักธรรมชาติ อาทิ โครงการ ฝน
หลวง การขุดคลองไส้ไก่ เครื่องดักหมอก และการบาบัดน้าเสีย ฐานคนรักษ์แม่โพสพ เรียนรู้การทานาข้าว
อินทรีย์ ดังคาที่ว่า “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง” ฐานคนรักษ์สุขภาพ เรียนรู้วิธีการมีสุขภาพที่ดีแบบ
วิถีพอเพียง ฐานคนมีน้ายา เรียนรู้วิธีการ ทาน้ายาอเนกประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ฐานคนเอาถ่าน
เรียนรู้การทาถ่านธรรมชาติและประโยชน์ของน้าส้มควันไม้

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละแห่งมีฐานการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นมา
อีก 2 ฐานจาก 7 ฐานหลัก ตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้
ศูนย์ศึกษาฯ เขื่อนศรีนครินทร์ มีฐานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เรียนรู้การนาใบไม้ใบหญ้ามาหมักทาเป็นปุ๋ย
และฐานหัวคันนา คันนาทองคา เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของหัวคันนานามาปลูกพืชผักบริโภคภายในครัวเรือน
และจาหน่าย เพื่อสร้างรายได้ตลอดจน เรื่องของการขุดคลองไส้ไก่
ศูนย์ศึกษาฯ เขื่อนภูมิพล มีฐานคนมีไฟ สอนการผลิตน้ามันไบโอดีเซล และฐานคนติดดิน สอนการทา
ชีววิถี ปลูกพืชผัก ศูนย์ศึกษาฯ กฟผ.แม่เมาะ มีฐานคนติดดิน ที่เน้นการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้เลื้อย และฐาน
สมุนไพร ซึ่งรวบรวมพืช สมุนไพรกว่า 200 ชนิด
นอกจากนี้ ศูน ย์ ศึกษาและพัฒ นาฯ ของ กฟผ. ยังมุ่งเน้นการนาพลั งงานหมุ นเวียนมาใช้ใ นพื้ น ที่
โดยเฉพาะพลังงาน ชีวมวล นาเอาเศษอาหารและมูลสัตว์มาหมักเป็นก๊ าซชีวภาพเพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้ม การ
ติดตั้งเครื่องสูบน้าจากโซลาร์เซลล์ และการปลูกพืชพลังงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์
เขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ โทร. 034 574 248 ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาฯ กฟผ.แม่ เ มาะ โทร. 054 252 186 และ
ประชาสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล โทร. 055 881 238
ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนจั ดตั้งศูน ย์ ศึกษาและพัฒ นาตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2565
เพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวั ดอุตรดิตถ์ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อน
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โรงไฟฟ้าวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ❑

