


วารสารอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ฉบบัที ่๓/๒๕๖๒ เปิดเล่มด้วยคอลัมน์
แนะน�าโครงการ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยยางอันเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ นับเป็นโครงการอ่างเก็บน�้าฯ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎร 
อย่างมากมายในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในปัจจบุนัพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดา ทรงมอบหมาย 
ให้คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ติดตามงานโครงการฯ ดังกล่าว ยังความซาบซึ้งมาสู่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองราวของคอลัมน์ที่น่าสนใจอ่ืน ๆ  เช่น คอลัมน์
เศรษฐกิจพอเพียง คอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนคอลัมน์ 
ความเคล่ือนไหวที่น�าเสนอข่าวสารของการติดตามการด�าเนินงานต่าง ๆ  
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู ้อ่านจะได้รับประโยชน์และ
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อประชาราษฎร์ทั่วถ่ินไทย และร่วมกัน 
“สืบสาน รักษา ต่อยอด” ต่อไป

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



บรมราชินีนาถ	 นพราชกษัตรา	 มิ่งขวัญปวงประชา	 ตลอดมาทุกวารวัน

บรมราชชนนี	 ทศราชที่ทรงธรรม์	 อีกราชธิดาอัน	 บ�าเพ็ญกิจเพื่อสุขชน

แปดสิบเจ็ดพระชันษา	 ทุกทั่วหน้ามหาชน	 อบอุ่นและอึงอล	 ด้วยเสียงซ้องสรรเสริญ

ถวายพรพระพันปี	 เป็นปิ่นศรีแผ่นดินเทอญ	 เสียงทรงพระเจริญ	 กระหึ่มก้องจากผองชน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู้ประพันธ์)



คอลัมน์
พระราชกรณียกิจ

คอลัมน์ขยายผล
ความส�าเร็จจาก
โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ

2๕
ธรรมชาติช ่วยธรรมชาต ิ
ตามแนวพระราชด�ารเิพือ่ชีวติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

คอลัมน์แนะน�า
โครงการ

1๕
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยยาง
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ

21
ด้วยพระมหากรณุาธคุิณของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  
ณ บ้านลูโบ๊ะปาเระ ต�าบล
จอเบาะ อ�าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส

๐๔

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒



คอลัมน์
เศรษฐกิจพอเพียง

2๘
การศึกษาอบรมหลักสูตร 
“พฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิ
สร้างเครอืข่ายขบัเคลือ่นการ
พัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พพร.) รุ่น 8

คอลัมน์
น้อมส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

๓๗
จติอาสา ๙๐๔ ส�านักงาน กปร. : 
รวมใจพฒันา สวมหมวกฟ้า
ผูกผ้าเหลอืง

คอลัมน์
ความเคลื่อนไหว

๓๙



วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการ

ด�าเนินงานในโครงการตามพระราชด�าริของ 

โรงเรียนแก ่นทองอุปถัมภ ์ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร พระราชทานส่ิงของแก่

ผู้อ�านวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และ

พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน 

โอกาสนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการ 

แสดงดนตรีไทยประกอบร�า เพลงไทยด�าเนนิดอย  

กิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน และกิจกรรมส่งเสริม 

อาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในการนี้ มีพระราชด�าริเก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพ สรุปความว่า 

“ปัจจบัุนในราชการครอูาชวีะมจี�านวนน้อย 

และเป็นที่ต้องการอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 

ผู้ที่จบการศึกษาในสายสังคมก็ประสบปัญหา

การว่างงานเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงประเทศจีน 

ก็ประสบปัญหาแบบเดียวกัน” 

จากนั้ น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

กิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียนที่

ภาวะโภชนาการเกิน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริเก่ียวกับภาวะ

โภชนาการของเด็กในปัจจุบัน สรุปความว่า 

“ภาวะโภชนาการในปัจจุบันส่งผลให้

เด็กมัธยมมีขนาดตัวที่ใหญ่และมีน�้าหนักที่

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  

โอกาสนี ้ทอดพระเนตรโครงการเกษตร

เพ่ือการเรียนรู้ กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหาร

กลางวัน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร 

ของโรงเรียน กิจกรรมห้องสมดุ ศูนย์การเรียนรู้  

Eco School และทรงฉายพระฉายาลักษณ์

ร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร 

การศึกษา ครูและนักเรียน พร้อมทั้ งเยี่ยม

ราษฎร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานโรงเรียน

ในโครงการตามพระราชด�าริพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พ
ระ
รา
ชก
รณี

ย
กิ
จ

4



ต่อมา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการ

ด�าเนินงานในโครงการตามพระราชด�าริของ

โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

พระราชทานส่ิงของแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

ผู้แทนนกัเรียน และพระราชทานเมล็ดพันธุผั์ก

แก่ผู้แทนชาวบ้าน 

จากนั้ น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันนกัเรียน 

โครงการเกษตรเพ่ือการเรียนรู้ ห้องพยาบาล 

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรม

เกษตรเพ่ือการเรียนรู ้ กิจกรรมห้องสมุด  

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  

ผู้บริหารการศึกษา ครูและนักเรียน

ต่อมา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการ

ด�าเนินงานในโครงการตามพระราชด�าริ

ของโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร พระราชทานส่ิงของแก่

ผู้อ�านวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และ

พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริเก่ียวกับโอกาส

การเข้าถึงการศึกษาของเดก็ไทย สรุปความว่า 

“ต้องการให้เด็กทุกคนมีโอกาสในการ

เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะ

เด็กที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน”

จากนั้ น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน งานเฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการ งานพยาบาล การสาธิตการออก

ก�าลังกายของนักเรียน กิจกรรมการเกษตร

เพ่ือการเรียนรู้ กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหาร 

กลางวัน กิจกรรมห้องสมุด และทรงฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  

ผู้บริหารการศึกษา ครูและนักเรียน พร้อมทั้ ง

เยี่ยมราษฎร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  วา
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วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนวินิตศึกษา ใน

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี (แห่งที ่๒) ต�าบลโพธิเ์ก้าต้น  

อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทรงเปิดป้าย

โรงเรียนวินิตศึกษาฯ 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้

ศาสตร์พระราชา ทีโ่รงเรียนได้น้อมน�าหลักการ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้  

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทั้ งในด้านวิชาการ 

วิชาชพี และวิชาชวิีต ให้สามารถน�าไปประยกุต์

ใช้ในชวิีตประจ�าวัน สร้างอาชพีและรายได้ เช่น 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการ

ท�านาด้วยการโยนกล้า โครงการเรียนรู้การ 

ท�าไข่เค็มดินสอพองต�ารับเมืองลพบุรี ซ่ึงได้ 

ไข่เป็ดมาจากฟาร์มเพื่อน�ามาท�าไข่เค็ม 

ในการนี ้มพีระราชกระแส สรุปความว่า 

“ไข่เป็ดทีร่บัมาจากฟาร์มให้เลือกด้วยว่า  

ฟาร์มน้ันใช้อาหารเล้ียงเป็ดทีผ่สมเคมหีรอืไม่” 

ในการนี้  มีพระราชปฏิสันถารกับ

นักเรียนที่น�าชม ทรงอธิบายหลักการทรงงาน

ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร “ระเบิดจากข้างใน” 

สรุปความว่า 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
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“การพัฒนาเมื่อก่อนน้ีราชการสร้าง

ถนนเข้าไปในหมูบ้่านหวังจะให้ชาวบ้านสะดวก

เอาของไปขาย แต่ปรากฏว่า คนข้างนอกเข้าไป 

ตักตวงทรัพยากรจากชาวบ้าน เช่น มีคนเอา

เครือ่งไฟฟ้าเข้าไปขายให้ชาวบ้าน ซ่ึงชาวบ้าน

ก็พากันซ้ือทั้ งที่ยังไม่จ�าเป็นท�าให้เป็นหน้ีสิน  

การพัฒนาคนหรือพัฒนาพื้นที่ถ้าเจ้าหน้าที ่

ไม่เข้าพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง การพฒันาก็ไม่ยัง่ยนื  

การพฒันาความรู้ให้เด็ก ถ้าเด็กเอาความรูน้ั้ น

มาท�าต่อที่บ้าน ก็จะมีความยั่งยืน”

อีกทั้ งยังมีพระราชกระแสกับนักเรียน

และครู สรุปความว่า 

“ในจงัหวัดลพบุรมีอีทุยานฯ โครงการที่

ท�างานเกี่ยวกับป่าไม้ให้เข้าไปศึกษาได้”

โครงการเ รียนรู ้พลังงานทดแทน 

"พลังงานแสงอาทิตย์" มีการจัดการเรียนรู ้

ได้รู ้จักการน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิต 

เป็นพลังงานไฟฟ้า เพ่ือใช้ภายในโรงเรียนและ 

เพ่ือการเกษตร เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ภายในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้กลาง และ

โรงงานแปรรูปมีการจัดการเรียนรู้ในการน�า 

ผลผลิตทางการเกษตรทีม่ีไปแปรรูปเพ่ือสร้าง

รายได้ เช่น กล้วยฉาบและกล้วยตาก นอกจากนี ้

ยังมีโครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือปลูกฝัง

จิตส�านึกในการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี

จากนั้ น เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู อ�าเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น โครงการบ้านนีม้รัีก ปลูกผักกินเอง สนาม 

เด็กเล่นสร้างปัญญา เส้ือกันเปื ้อนจากถุง 

ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปสระน�้าสาธารณะ 

หนองทาก ต�าบลโก่งธน ูพระราชทานลูกปลานลิ 

จิตรลดา จ�านวน ๒ แสน ๕ หมื่นตัว จาก 

โครงการพัฒนาทีด่นิมลูนธิิชยัพัฒนาบ้านเกาะกา  

โครงการพัฒนาพ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนาบ้าน 

บางขอม จังหวัดนครนายก โครงการรวมกันสู้ 

อยู่อย่างพร้อม อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

และศูนย์ผลิตพันธุ ์ปลาน�้าจืดพระราชทาน

เพ่ือนช่วยเพ่ือน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

จังหวัดพิษณุโลก 

 โอกาสนี ้ทรงปล่อยลูกปลานลิดงักล่าว  

ลงสู่สระน�้าสาธารณะฯ เพ่ือแพร่ขยายพันธุ์ 

ต่อไป และพระราชทานพันธุไ์ม้ผลจากโครงการ

ผลิตพันธุ ์ไม้ผลพระราชทาน บ้านชวดบัว  

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพ่ือปลูก

บริเวณรอบสระน�า้ฯ และคันนาของราษฎรตาม

โครงการ "ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน"

จากนั้ น เสด็จฯ ไปบ้านนายรังสรรค์  

ไฝส�าฤทธิ ์หมู ่๕ ต�าบลโก่งธน ูซ่ึงใช้พ้ืนทีบ่ริเวณ 

บ้านจัดตั้ งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหาร

จัดการขยะของต�าบลโก่งธนู ทอดพระเนตร

การใช้ GMIS นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อ 

การบริหารจดัการโครงการของมลูนธิิชยัพัฒนา 
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กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อน 

ช่วยเพือ่น”  โครงการรวมกันสู้ อยูอ่ย่างพร้อม  

ต�าบลพุคา อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

โดยส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ ส�านักสารสนเทศ (Gistda) 

มูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืช 

จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี ได ้ร ่วม

ส�ารวจจัดเก็บและจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียน

สมาชิกและแปลงเพาะปลูกข้าวของกลุ่ม

ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวพระราชทาน “เพื่อน 

ช่วยเพือ่น” โครงการรวมกันสู้ อยูอ่ย่างพร้อม 

ต�าบลพุคา ระหว่างวันที ่๓ - ๔ มถุินายน ๒๕๖๒ 

ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร

จัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือ 

GMIS การจดัท�าข้อมลูเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

ในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ในลักษณะ 

Area Based และเพ่ือประโยชน์ในการ

ติดตามรายงานผลของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการ 

ร่วมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม การจัดท�าข้อมูล 

ในคร้ั งนี้ Gistda ได้น�าข้อมูลน�้าท่วมซ�้าซาก

ที่เกิดขึ้นในช่วงปี  ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐ มาศึกษา 

ดูค่าสถิติที่เกิดน�้าท่วมในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว

ของสมาชิก จากผลการศึกษาพบว่า มีแปลง

เพาะปลูกข้าวจ�านวน ๓๔ แปลง ใน ๔ ต�าบล  

เกิดน�า้ท่วม ๑ - ๕ คร้ั ง และแปลงเพาะปลูกข้าว 

จ�านวน ๑๖ แปลง ใน ๓ ต�าบล เกิดน�้าท่วม  

๖ - ๑๐ ครั้ ง ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์

กับเกษตรกรในการวางแผนการเพาะปลูก 

ในอนาคต

ในการนี ้มพีระราชกระแส สรุปความว่า

“ให้ Gistda จัดท�า Application 

เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศที่เกษตรกร 

เข้าใจง่าย สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง  

โดยมิต้องให้เจ้าหน้าที่คอยสอน”

จากนั้ น ทรงเยีย่มราษฎรและมพีระราช

ปฏิสันถารกับราษฎร สรุปความว่า

“ให้ส่งเสรมิการแยกขยะและก�าจดัขยะ  

เพราะขยะชิน้เล็ก ๆ  จะส่งผลต่อแหล่งน�า้ต่าง ๆ   

รวมทั้ งท้องทะเลและสัตว์น�้าต่าง ๆ ในทะเล” 

“การท�าการเกษตรเป็นวิถีชีวิตที่ ไม่ 

หยดุน่ิง เป็นการเรยีนรูท้ี่ไม่ส้ินสุด และจะส่งผล 

ไปถงึการแบ่งปันด้วย ท�าให้เกดิการปรองดอง

ในที่สุด”

โอกาสนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก 

๑๐ ชนิด แก่นายรังสรรค์ฯ เพ่ือใช้เพาะปลูก

ในพื้นที่ด้วย

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปทรงตดิตามการด�าเนนิ

งานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบก

ที่ ๑๓ ต�าบลทะเลชุบศร อ�าเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา จ�านวน 

๓๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่สระน�้ามณฑลทหารบกที่ 

๑๓ เพ่ือการขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหาร

โปรตีน

โอกาสนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่  

พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑล 

ทหารบกที ่๑๓ เพ่ือน�าไปขยายพันธ์ุในโครงการฯ  

ต่อไป

จากนั้ น เสด็จฯ ไปโรงพยาบาลอานันท

มหิดล อ�าเภอเมอืง จงัหวัดลพบรีุ ทรงตดิตาม

การด�าเนินโครงการทหารพันธุ ์ดี โครงการ 

เดินตามรอยเท้าพ่อของโรงพยาบาลอานันท

มหิดล และของทหารกองร้อยต่าง ๆ

จากนั้ น ทอดพระเนตรกิจกรรมการ

ด�าเนินงานต่าง ๆ ของโครงการทหารพันธุ์ดี

โรงพยาบาลอานนัทมหิดล การด�าเนนิโครงการ

เดินตามรอยเท้าพ่อ ของชุมชนโรงพยาบาล 

อานันทมหิดลที่ต่อยอดมาจากโครงการทหาร 

พันธุด์ ีโครงการเดนิตามร้อยเท้าพ่อ ของกองร้อย 

พลเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 

โครงการละโวทยานสมุนไพร ใช้พ้ืนที่ว ่าง

ด้านหน้ากองทันตกรรม โรงพยาบาลอานันท

มหิดล มต้ีนไม้ใหญ่ปกคลุม เป็นแหล่งรวบรวม

อนุรักษ์พันธุ์สมุนไพร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  



วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปลูกข้าว ณ แปลง 

สาธิตก า ร เ กษตร  โ ร ง เ รี ยนน ายร ้ อย 

พระจลุจอมเกล้า จงัหวัดนครนายก ทอดพระเนตร 

นิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปการ

ด�าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ว ่างเปล่า

บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี การกระจายเมล็ด

พันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยว โดยส�านักงาน

เกษตรจงัหวัดนครนายก โครงการแก้มลิงและ 

การพัฒนาพ้ืนทีร่อบอ่างเก็บน�า้โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล ้า โดยกรมชลประทาน 

โครงการศูนย ์สาธิตการเกษตรตามแนว 

พระราชด�าริ โดยนกัเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปลูกข้าวเป็นการส่วนพระองค์ 

ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชด�าริ 

โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

โอกาสนี้ อธิบดีกรมการข้าว กราบ 

บงัคมทลูรายงานการเพาะปลูกข้าวพันธุ ์กข ๗๙ 

ซ่ึงเป็นข้าว ๑ ใน ๕ พันธุ์เฉลิมพระเกียรต ิ

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมการข้าว 

และอธบิดกีรมพัฒนาทีด่นิพร้อมด้วยเกษตรกร 

ที่สนับสนุนปุ๋ย กราบบังคมทูลรายงานการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ 

จากนั้ น เสดจ็ฯ ไปทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ 

ในแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ และทรงเก็บ 

ผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธติการเกษตร 

ที่ ๓ และแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ พร้อมทั้ ง

ทรงเยี่ยมราษฎร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  

วา
รส
าร
อ
ัน
เนื่
อ
งม
าจ
าก
พ
ระ
รา
ชด
�าริ

9



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปกรมพลาธิการทหารบก 

ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา เพ่ือทรงติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนนิงาน “โครงการทหารพนัธุดี์” ทรงรับ

ฟังการบรรยายสรุปการด�าเนินงานโครงการฯ  

ของกรมพลาธิการทหารบก และทอดพระเนตร

การด�าเนินงานโครงการฯ โดยจัดแบ่งพ้ืนที่

ออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนแรก สวนแห่งการเรียนรู้และแปลงเพาะ 

เมล็ดพันธุ์ผักของโครงการทหารพันธุ์ดี 

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่ นายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. หม่อมหลวง 

จริพันธุ ์ทวีวงศ์ รองเลขาธกิารมลูนธิชิยัพัฒนา 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า 

“...ขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณา 

ขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่โครงการฯ 

จังหวัดสุรินทร์...” และ “...ขอให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางในการ
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จดัหาน�า้สนับสนุนโครงการทหารพนัธุดี์ รวมทั้ งเรือ่งงบประมาณในการ

ด�าเนินโครงการฯ ต่อไป...”

ส่วนทีส่อง เป็นโครงการเดนิตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ เป็น

ส่วนที่ด�าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งให้ก�าลังพล

ได้เรียนรู้เก่ียวกับการท�าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานแห่งความ

พอเพียง 

และส่วนที่สาม เป็นพ้ืนที่การปศุสัตว์และสัตว์เล้ียงที่ได้น�าองค์

ความรู้จากโครงการทหารพันธุ์ดีมาต่อยอดในพ้ืนที่ มีการเล้ียงแพะ

พระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล หมูป่า และการปลูกหญ้า ๔ สายพันธุ์ 

ในพื้นที่ ๑๔ ไร่ เพื่อเป็นอาหารส�าหรับสัตว์เลี้ยง 

โอกาสนี้ พระราชทานชื่อแก่ลูกแพะแบล็คเบงกอล ๒ ตัว ว่า 

“แพงโกล่า” และ “หนามแดง” 

จากนั้ น ทอดพระเนตรโครงการกิจกรรมสันทนาการเก่ียวกับสัตว์ 

เช่น สุนัข การขี่ม้า และอาชาบ�าบัด เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้

กับเด็กและเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปศูนย์การเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮ)ี ต�าบลหนองผือ อ�าเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงเปิดศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

๑.  “ให้ปลูกพืชอาหารช้างป่า และจัดหาแหล่งน�้าให้กับช้างป่า 

ทีเ่ข้ามารบกวนแหล่งน�้าของโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 

ต�าบลสามหมื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อให้โรงเรียนมีน�้าใช้

อย่างเพียงพอ”
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๒. ให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน 

พจิารณาขดุเจาะบ่อบาดาลกระจายเป็นจดุ ๆ   ภายใน 

บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ 

เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้า ซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

๓. ให้ด�าเนินการจัดตั้ งศูนย์ผลิตและ

กระจายพันธุ์สัตว์ของมูลนิธิชัยพัฒนาในเขต

พืน้ทีต่�าบลบางวัน อ�าเภอคุระบุร ีจงัหวัดพงังา 

และพืน้ทีก่องพนัทหารราบที ่๒ กรมทหารราบ

ที ่๑๕๒ ค่ายเดชานุชิต ต�าบลวังพญา อ�าเภอ

รามนั จงัหวัดยะลา

จากนั้ น ทอดพระเนตรการเรียนการ

สอนภาษาไทยของนักเรียนชั้ นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ กิจกรรมโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง ซ่ึง

โรงเรียนฮั้ วเฉียวอุบลราชธานี ๒ สนับสนุน

การเรียนภาษาจีนแก่โรงเรียน ตชด. โครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ได้ปรับพ้ืนที่ท�า

แปลงเกษตร ขุดสระน�้า เล้ียงสัตว์ ที่ส�าคัญ

ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน จัดอบรมครู

เกษตร นกัเรียน และผู้ปกครองด้านการเกษตร  

เล้ียงไก่ไข่ เป็ดเทศ ปลาตะเพียน ปลาดกุอุยเทศ  

ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ดฟาง น�าไป 

ประกอบอาหารแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง  

พร้อมทั้ งทรงเยีย่มหน่วยแพทย์ หน่วยทนัตกรรม 

พระราชทาน และราษฎร

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ต�าบล

แก่งเค็ง อ�าเภอกุดข้าวปุ้น จงัหวัดอุบลราชธานี 

ในการนี้ มีพระราชด�าริแก่ นายพรชัย  

แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา 

กรมชลประทาน และผู้แทนส�านักงาน กปร. 

สรุปความว่า 

“...ให้กรมชลประทาน และส�านักงาน 

กปร. ร่วมกันจัดหาน�้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร

บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์การเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ต�าบลแก่งเคง็  

อ�าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ

เป็นแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับท�าการเกษตร 

อุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี ..”

จากนั้ น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ 

ของโรงเรียน ได้แก่ นิทรรศการความก้าวหน้า 

ในการจดัการศึกษา โครงการโรงเรียนพ่ีสอนน้อง  

กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด 

กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ตัดผม  

ท�าขนมดอกจอก ทอเส่ือ ท�าไม้กวาดดอกหญ้า  

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้

นักเรียน ชุมชน สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือ 

ตวัเองได้ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โครงการ 

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันควบคู่กับการดูแล 

ด้านสุขภาพอนามัย พร้อมทั้ งทรงเยี่ยม 

หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ทรงเป็นประธานเปิดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เฉลิมพระเกียรติ ในงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

ในการนี ้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่สุทธนารีนาถ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร 

กิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	พ

ระ
รา
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โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

“สายน�้าแห่งกษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน 
เพื่ออาณาราษฎร”

  กษัตริย์นักพัฒนา

เป็นระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาถึงลักษณะ

ภูมปิระเทศ สภาพดนิ ฟ้า อากาศ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และทรง 

แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยพระปรชีาชาญจนเกดิ

เป็นแผนงานที่ชัดเจนในปัญหาอย่างรอบด้าน ครบวงจร และ 

พระราชทานแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 

แก่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือน�าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง 

ทนัท่วงท ีซ่ึงการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ก่อให้เกิดทีม่าเป็นโครงการ 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริหลายด้าน โดยเฉพาะโครงการด้าน 

การพัฒนาแหล่งน�้า จ�านวน ๓,๓๓๖ โครงการ (ข้อมูล ณ  

เดอืนมถุินายน ๒๕๖๒ จากเว็บไซต์ส�านกังาน กปร.) ก่อให้เกิดคุณค่า 

เป็นประโยชน์แก่ราษฎรและประเทศชาติอย่างมากมาย 

 อ่างเก็บน�้าพระราชา 
 น�้าพระราชหฤทัยสู่ชาวจังหวัดสระแก้ว 

โครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยยางอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ตั้ งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกราด ต�าบลทัพราช อ�าเภอตาพระยา  

จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชด�าริที่

พระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

มพีระราชด�าริให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เร่งด�าเนนิการช่วยเหลือ 

ราษฎรที่ประสบปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ราบเชิงเขา

จังหวัดปราจีนบุ รี  อันเนื่องมาจากในป ี ๒๕๒๐-๒๕๒๑  

เรียบเรียงโดย
นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
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บริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามแนวสันเขาบรรทัดที่เชื่อมติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ในพ้ืนที่

จังหวัดปราจีนบุรี (ต่อมาในปี ๒๕๓๖ ประกาศตั้ งเพ่ิมเติมจังหวัดสระแก้ว) เดิมเคยเป็นพ้ืนที ่

ป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถาง เพ่ือปลูกพืชไร่จนกลายเป็นป่า

เส่ือมโทรม ดนิขาดความอุดมสมบรูณ์และขาดแคลนน�า้เพ่ือการเกษตร ส่งผลให้ราษฎรตกอยู่ใน 

สภาพยากจน ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์ พระองค์จึงได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ ๓ ด้าน คือ ๑. การพัฒนาด้าน

จิตใจของราษฎร ๒. การพัฒนาความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ ๓. การจัดสรรที่ดินท�ากินให้แก่

ราษฎรให้ถูกต้อง

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เมือ่วันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๒๑ เก่ียวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน�า้ปราจนีบรีุ พร้อมลายพระหัตถ์
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ดังนั้ น กรมชลประทานและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงได้ 

ร่วมกันสนองพระราชด�าริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยยางฯ

เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนขึ้นในปี ๒๕๒๙ มีลักษณะเป็น 

เขือ่นดนิ ท�านบดนิยาว ๓,๒๐๐ เมตร สูง ๑๗ เมตร กว้าง ๘ เมตร 

ขนาดความจุ ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ในปี ๒๕๓๗ สามารถส่งน�้าช ่วยเหลือพ้ืนที่ เพาะปลูกใน 

เขตอ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จ�านวน ๔๐,๐๐๐ ไร ่
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ราษฎรมีน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคตลอดปี เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาน�า้จดืขนาดใหญ่ บรรเทา

ป้องกันอุทกภัยให้แก่ราษฎร เป็นสถานทีท่่องเทีย่วพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยยางฯ จึงถือเป็นโครงการด้านพัฒนาแหล่งน�้า 

ทีย่งัประโยชน์แก่ราษฎรชาวจงัหวัดสระแก้ว ให้มคุีณภาพชวิีตที่ดีมีรายได้ที่มั่นคง สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้อย่างเข้มแข็งในรูปแบบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ิ

ปัจจบุนัเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�า้ 

ห้วยยางฯ มกีารรวมตวักันจดัตั้ งกลุ่มบริหารการใช้น�า้ขึน้ 

มีสมาชิกจ�านวน ๒๐๑ คน ภายในกลุ่มมีการบริหาร

จดัสรรแบ่งปันน�า้ร่วมกันระหว่างสมาชกิ พร้อมทั้ งมกีาร

ท�านุบ�ารุงรักษาอาคาร ระบบชลประทาน ประกอบกับ 

มกีารพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง  

เพ่ือให้ได้แนวทางในการบริหารจดัการน�า้ทีเ่กิดประโยชน์ต่อ 

สมาชิกในกลุ่มอย่างสูงสุด พร้อมทั้ งได้รับทราบถึง

ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นของการบริหารจัดการน�้าของ 

อ่างเก็บน�้าฯ และจะได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซ่ึงการด�าเนนิการดงักล่าว

ถือเป็นการพัฒนาทีม่คีวามยัง่ยนื และเป็นการระเบดิจาก

ข้างในของเกษตรกรในพื้นที่

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปี ที่อ่างเก็บน�้าห้วยยางฯ ได้ท�าหน้าที่ในการส่งผ่านสายน�้าจาก 

พระราชหฤทัยของกษัตรยิ์นักพฒันาสู่ราษฎรชาวจังหวัดสระแก้วที่ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ราษฎร 

ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้อย่างมปีระสิทธภิาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และน�าไปสู่การขยายผล 

ให้เกษตรกรสามารถท�าการเกษตรได้อย่างหลากหลายมากยิง่ขึน้ ประกอบกับได้ด�าเนนิชวิีตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นการช่วยให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

โดยก่อนหน้านีร้าษฎรไม่มแีหล่งน�า้เก็บกักส�าหรับใช้ในการเกษตร การประกอบอาชพีเกษตรกรรม  

จงึท�าได้ในช่วงฤดฝูนเท่านั้ น อีกทั้ งยงัจ�าเป็นต้องหาบน�า้จากล�าธารมาเพ่ือใช้ส�าหรับการอุปโภค 

บริโภค ซึ่งมีความล�าบากเป็นอย่างยิ่ง 

 สืบสานเพื่ออาณาราษฎร

จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง

แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”1 ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย สะท้อนถึงพระราชปณิธานและความตั้ งใจ 

อันแน่วแน่ในการทรงงานเพ่ือจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  

และแนวพระราชด�าริต่าง ๆ  ในพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

โดยเฉพาะโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริและแนวพระราชด�าริในเร่ือง “น�้า” ทีท่รงด�าเนนิ 

๑ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔ข หน้า ๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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รอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จ 

พระบรมราชชนน ีตั้ งแต่คร้ั งด�ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จงึทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้มคีณะกรรมการตดิตามและขบัเคล่ือนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�า ริ พ้ืนที่ภาคเหนือ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคกลาง นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

เป็นประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการ 

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนอื และ 

พลเอก กัมปนาท รุดดษิฐ์ องคมนตรี เป็นประธานอนกุรรมการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก 

ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนกุรรมการตดิตาม

และขบัเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคกลาง 

ได้ลงพ้ืนที่ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริในจงัหวัดสระแก้ว พบว่า อ่างเก็บน�า้ห้วยยางฯ ได้ท�าหน้าที่ 

ส่งน�า้คอยหล่อเล้ียงชวิีตของราษฎรมาด้วยระยะเวลายาวนาน จงึเร่ิม 

เกิดรอยร้าวบริเวณสันเขือ่นฝ่ังท้ายน�า้ และเกิดรูโพรงขนาดใหญ่ 

ลาดเขือ่น ด้านท้ายน�า้ถูกกัดเซาะ องคมนตรีจงึได้มข้ีอเสนอแนะ 

ให้ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
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อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) และกรม 

ชลประทานพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน�้า 

ห้วยยางฯ อย่างเร่งด่วน เพ่ือเป็นการสนองพระราชปณธิานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริให้มีความสมบูรณ์ สามารถยังประโยชน์  

หล่อเล้ียงชีวิตราษฎรจังหวัดสระแก้ว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ได้อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกันด�าเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าฯ 

ให้มีความสมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการ

เก็บกักน�้ามากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงท�านบดิน ร้ือขุดดินเดิม 

บดอัดแน่นดนิใหม่ ปรับปรุงระบบระบายน�า้ ขดุลอกอ่างเก็บน�า้

ติดตั้ งอุปกรณ์ความปลอดภัยเขื่อน และท�าถนนพร้อมติดตั้ ง

โคมไฟฟ้าแสงสว่างตลอดแนว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ 

หากอ่างเก็บน�้าแห่งนีม้ีความมั่นคงแข็งแรง กจ็ะช่วยให ้

ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสิ่งส�าคัญ คือ น�้าจาก

อ่างเก็บน�า้ก็จะสามารถเก็บกักได้เพิม่มากขึน้กว่าเดิม ก็จะช่วย

ให้ราษฎรสามารถท�าการเกษตรและการอปุโภคบรโิภค ได้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดปี นับเป็นพระมหากรณุาธคุิณอย่างหาทีส่ดุมิได้ 

ของราษฎรชาวจงัหวดัสระแก้ว ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และมพีระราชปณธิานอนัแน่วแน่ 

ที่จะช่วยให้ราษฎรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 

และมีความมั่นคงสืบไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ ต�าบลจอเบาะ 

อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัว มีพระราชด�าริ 

สรุปความว่า 

“...ให ้กรมชลประทานพิจารณาก ่อสร ้ างฝายทดน�้ า

ทดแทนฝายทดน�้าเดิมที่ไม่สามารถทดน�้าให้ราษฎรท�านาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ท�าการเกษตรให้กับราษฎร 

บ้านลูโบ๊ะปาเระ บ้านนากอ และบ้านต้นตาล...” 

โครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ตั้ งอยู่ที่บ้านลูโบ๊ะปาเระ ต�าบลจอเบาะ อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

ด�าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ เป็นฝายทดน�้าขนาด 

สันฝายสูง ๒ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร อีกทั้ งก่อสร้างระบบ 

ท่อระบายน�า้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๑ เมตร รวมทั้ งก่อสร้าง

คันก้ันน�า้กว้าง ๓ เมตร ฝ่ังซ้ายยาว ๕๑๘ เมตร ฝ่ังขวายาว ๔๖๔ เมตร 

ตลอดจนก่อสร้างระบบคลองส่งน�า้และอาคารประกอบความยาวรวม  

๒,๙๓๐ เมตร พร้อมทั้ งงานก่อสร้างทางล�าเลียง ๕๐๐ เมตร และ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ บ้านลูโบ๊ะปาเระ ต�าบลจอเบาะ
อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

เรียบเรียงโดย
นายณัฐดนัย  กันทะโล

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
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ปรับแต่งคลองธรรมชาตคิวามยาว ๑,๑๐๐ เมตร มวัีตถุประสงค์

เพื่อส่งน�้าช่วยเหลอืพื้นที่นาของราษฎรบรเิวณบ้านลูโบ๊ะปาเระ 

บ้านนากอ และบ้านต้นตาล บางส่วนในฤดนูาปี จ�านวน ๙๐๐ ไร่ 

และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าประจ�าหมู่บ้าน

ป ัจจุบันมีราษฎร จ�านวน ๘๗ ราย ใช ้ประโยชน์

จากโครงการดังกล่าว เป็นแหล่งน�้าเพ่ือการเกษตรในการ 

ท�านาปลูกข้าวนาปีและการท�าสวนยางพารา พ้ืนที่การเกษตร

รวม ๙๐๐ ไร่ แบ่งเป็น บ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ ๗ จ�านวน ๓๙๐ 

ไร่ บ้านนากอ หมู่ที่ ๖ และบ้านต้นตาล หมู่ที่ ๒ จ�านวน ๕๑๐ ไร่  

โครงการดงักล่าวได้รับน�า้จากฝายบ้านร่มเกล้าอันเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ ที่ก่อสร้างในปี ๒๕๒๙ และอ่างเก็บน�้า

โต๊ะแกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่ก่อสร้างในปี ๒๕๓๐ 

ซ่ึงเป็นโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งเน้น 

การพัฒนาแหล่งน�้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎร 

บ้านลูโบ๊ะปาเระ บ้านนากอ และบ้านต้นตาลด้วยเช่นกัน ทั้ งนี้ 

ฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระ

ฝายร่มเกล้า
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จากการสอบถามราษฎรพบว่าในอดตีชาวบ้านใช้น�า้จากคลองโต๊ะแก 

ในการท�าการเกษตร และฝายขนาดเล็กที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 

จอเบาะก่อสร้างไว้ แต่เนื่องด้วยฝายมีขนาดเล็กและมีสภาพช�ารุด 

ไม่สามารถยกระดบัน�า้ส่งไปยงัพ้ืนทีก่ารเกษตรของราษฎรได้อย่างทัว่ถึง 

หลังจากเกิดโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระฯ ท�าให้ราษฎรได้มแีหล่งน�า้ 

เพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้ งราษฎรยังได้มีการ

จัดตั้ งกลุ่มผู้ใช้น�้า ซึ่งเป็นราษฎรกลุ่มเดียวกับกลุ่มผู้ใช้น�้าโครงการ

ฝายร่มเกล้าฯ และโครงการอ่างเก็บน�า้โต๊ะแกฯ ร่วมบริหารจดัการน�า้ 

ที่ได้จากโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่

จากผลการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว ก่อเกิดประโยชน์ 

ต่อการประกอบอาชพีและด�ารงชวิีตของราษฎรในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างมาก 

โดยราษฎรสามารถปลูกข้าวไว้กินเองในครัวเรือน เป็นข้าวพันธ์ุพ้ืนเมอืง 

และเก็บผลผลิตข้าวแบบแกะ ได้ผลผลิตเฉล่ียประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม 

ต่อไร่ นอกจากนี้ ราษฎรยังมีการปลูกไม้ผลในพื้นที่ เช่น ลองกอง 

ทุเรียน มังคุด และเงาะ เป ็นต้น ซ่ึงหลังจากโครงการฝาย 

บ้านลูโบ๊ะปาเระฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎรได้มนี�า้ใช้อย่างเพียงพอ 

ตลอดทั้ งปี น�้าไม่เคยขาด รวมทั้ งสมาชิกได้ร่วมแรงร่วมใจในการ

ดูแลรักษาโครงการและขุดลอกล�าน�้าบริเวณหน้าฝายที่มีตะกอน

ทับถมอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้ งได้ร่วมกันบริหารจัดการการใช้น�้าจาก

โครงการ เพ่ือจะได้มีน�้าส�ารองใช้ในอนาคตท�าให้ลูกหลานไม่ต้อง

ประสบปัญหาความเดอืดร้อนเร่ืองการขาดแคลนน�า้อีกต่อไป นบัเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้



แน
ะน
�าโ
ค
รง
ก
าร

24

ความประทบัใจจากใจของราษฎร

นายอับดูลการี ยะโย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านลูโบ๊ะปาเระ

อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๗ ต�าบลจอเบาะ อ�าเภอยี่งอ 

จังหวัดนราธิวาส ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 

ในการท�าการเกษตรปลูกข้าวนาปีและการท�าสวนยางพารา

“เมือ่เกิดโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระฯ นั้น รู้สึกปลาบปล้ืมใจ 

และซาบซ้ึงในน�้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เป็นอย่างยิ่งที่ทรงห่วงใยราษฎรในพ้ืนที่ ท�าให้ความเป็นอยู ่

ของราษฎรดียิ่งขึ้น และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

นายมะตอเฮ ยะโย ราษฎรบ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๖ 

ต�าบลจอเบาะ อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ราษฎรผู้ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดยปัจจุบันนายมะตอเฮ 

ได้ท�าการเกษตรโดยเฉพาะการท�านาเป็นลักษณะการปลูกข้าว

นาปีพันธ์ุพ้ืนเมอืง รวมทั้ งการปลูกพืชผักหมนุเวียนเพ่ือบริโภค

ภายในครัวเรือน

“ รู ้ สึกซาบซ้ึงในน�้ าพระราชหฤทัยของพระบาท

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว ที่ทรงมีต ่อราษฎร และส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่พระราชทานโครงการ 

ดงักล่าวมาให้ราษฎร และเราทกุคนจะใช้ประโยชน์จากโครงการ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพันธ์ุที	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	



นับย้อนหลังไปหลายสิบปี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในปัญหาน�้าเน่าเสียและปริมาณขยะที่ม ี

จ�านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงมีพระราชกระแส

ให้มลูนธิชิยัพัฒนาพิจารณาจดัหาพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมในการบ�าบดัน�า้เสียด้วยวิธี

ธรรมชาติ พร้อมทั้ งการก�าจัดขยะด้วยวิธีการเรียบง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การน�าวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ินมาใช้ เพ่ือให้ชุมชนสามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ได้อย่างแท้จริง

โครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบีย้อันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ จึงได้ก่อตั้ งขึ้นเมื่อปี 2533 ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรมชลประทาน เทศบาลเมืองเพชรบุรี และส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาต ิเพ่ือร่วมกันศึกษาวิจยัหาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมตามแนวพระราชด�าริ 

โดยเลือกพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นพ้ืนที่น�าร่องในการศึกษาวิจัย ณ บริเวณ

แหลมผักเบี้ย ต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการฯ มีพ้ืนที่ด�าเนินงานประมาณ 9,000 ไร่ สามารถรองรับ 

น�า้เสียทีม่าจากตวัเมอืงเพชรบรีุได้ 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และยงัรองรับ

ขยะได้ 18 ตนัต่อปี ซ่ึงวิธกีารบ�าบดัน�า้เสียประกอบด้วยระบบบ่อบ�าบดัน�า้เสีย

และพืชบ�าบัด 

ธรรมชาติช ่วยธรรมชาติ
ตามแนวพระราชด�าริ เพื่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น

เรียบเรียงโดย นางอรอนันต์ วุฒิเสน กองกิจกรรมพิเศษ
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ส�าหรับระบบบ่อบ�าบดัน�า้เสีย ขั้ นตอนเร่ิมตั้ งแต่น�าน�า้เสีย 

จากตัวเมืองเพชรบุรีผ่านทางท่อที่มีความยาว 18 กิโลเมตร 

มาปล่อยลงบ่อซ่ึงเรียงต่อกันหลายบ่อ ปล่อยให้น�้าไหลล้น

จากบ่อหนึ่งไปสู่อีกบ่อหนึ่ง ตะกอนและโลหะหนักที่อยู่ในน�้า

จะตกลงไปอยูก้่นบ่อ น�า้ที่ไหลผ่านบ่อต่าง ๆ  จะได้รับการบ�าบดั

ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ Natural Oxidation อาศัย

แสงแดด ลม และออกซิเจนในอากาศ จากบ่อหนึง่ไปสู่อีกบ่อหนึง่ 

คุณภาพน�้าจะสะอาดขึ้นเป็นล�าดับและมีปริมาณออกซิเจน 

เพ่ิมขึ้นในน�้าจนถึงบ่อสุดท้าย น�้ามีความสะอาดเพียงพอที่จะ

เล้ียงปลาได้และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�า้และพืชน�า้ทั้ งหลาย 

ส่วนระบบพืชบ�าบัดนั้ น ได้ปลูกพืชและหญ้าชนิดต่างๆ 

ทีส่ามารถขึน้ได้ในบ่อทีม่นี�า้เสีย โดยอาศัยหลักการเดยีวกันใน

การปล่อยให้น�้าไหลล้นจากบ่อหนึ่งไปสู่บ่อหนึ่ง พืชจะดูดซับ

โลหะหนักและอินทรีย์วัตถุ น�้าที่ได้ผ่านการบ�าบัดทั้ ง 2 แบบ 

เมื่อถึงบ่อสุดท้ายน�้าจะมีคุณภาพดี สะอาดตามมาตรฐาน คือ  

ได้ค่า BOD ต�า่กว่า 20 มลิลิกรัมต่อลิตร และสามารถปล่อยลงสู่ 

ป่าชายเลนซ่ึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้า ก่อนที่จะไหลลงสู่

ทะเลต่อไป เท่ากับเป็นการคืนชีวิตกลับสู่ทะเล

การด�าเนินงานศึกษาทดลองด้านการก�าจัดขยะและ 

การบ�าบัดน�้าเสีย ด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนว 

พระราชด�ารินี ้สามารถสรุปความรู้ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมได้ 

5 แนวทาง คือ การก�าจดัขยะในกล่องคอนกรีต การก�าจดัน�า้เสีย 

ด้วยระบบบ่อบ�าบัด การก�าจัดน�้าเสียด้วยระบบหญ้ากรอง การ

ก�าจัดน�้าเสียด้วยระบบพ้ืนที่ชุ่มน�้าเทียม และการก�าจัดน�้าเสีย

ด้วยระบบป่าชายเลน โดยได้ข้อสรุปเพ่ิมเติมอีกว่า ระบบบ่อ

บ�าบดัน�า้เสียสามารถเล้ียงปลาได้โดยไม่ต้องให้อาหาร ปุ๋ยหมกั 

จากขยะ น�้าชะขยะ น�้าเสีย และน�้าที่ผ ่านการบ�าบัดแล้ว 

สามารถน�ามาปลูกพืชได ้ พืชที่ เ ก็บเ ก่ียวจากแปลงพืช 

บ�าบัดน�้าเสียน�ามาท�าเคร่ืองจักสาน สินค้าหัตถกรรม และท�า

เยื่อกระดาษได้ โดยไม่เป็นอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต

ปัจจุบันโครงการฯ ได้บริการวิชาการเพ่ือเผยแพร่

เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริให้

แก่ชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ และได้จัดตั้ งศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารก�าจดัขยะและบ�าบดัน�า้เสียตามแนวพระราชด�าริ
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ส่วนภูมิภาคขึ้น จ�านวน 4 ศูนย์ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตั้ งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคตะวันตกตั้ งอยู่ที่ 

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมอืงสุพรรณบรีุ ภาคตะวันออกตั้ งอยูท่ีเ่ทศบาล

ต�าบลพลับพลานารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และภาคใต้

ตั้ งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงานเกือบ 30 ปี นอกจาก

การบ�าบัดน�้าเสียและก�าจัดขยะตามแนวพระราชด�าริประสบความ

ส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้ว ยังก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่มี

ความสัมพันธ์กัน คือ การเกิดแผ่นดินงอกในบริเวณแหลมผักเบี้ย 

ประมาณ 300 ไร่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 19.5 ไร่ ท�าให้สัตว์น�้าบริเวณ

ชายฝั่งแหลมผักเบี้ยเพ่ิมมากขึ้น พบชนิดสัตว์น�้าและสัตว์คร่ึงบก

คร่ึงน�า้เพ่ิมขึน้ถึง 300 ชนดิ เช่น ปลา กุ้ง หอย สัตว์ประเภทตะกวด 

ทั้ งยังเป็นแหล่งพักอาศัยของนกอพยพต่างถ่ินมากกว่า 240 

สายพันธุ์ เช่น วงศ์นกฟลามิงโก้ วงศ์นกเป็ดน�้า วงศ์นกกรีดน�้า 

วงศ์นกกระทุง วงศ์นกโจรสลัด เป็นต้น ถือเป็นแหล่งดูนกที่ส�าคัญ

อีกแห่งหนึ่งของโลกด้วย

นอกจากนี้ ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ มีชีวิตความ

เป็นอยูท่ีด่ข้ึีน โดยได้รับประโยชน์ทั้ งทางตรงและทางอ้อมจากการ

ด�าเนินโครงการฯ มีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนวันละ 1,600 บาท 

ซ่ึงเป็นรายได้จากการจับสัตว์น�้าบริเวณชายฝั่งโครงการฯ อาทิ 

ปลากุเลา ปลาทู ปลากระบอก ปลาดุกทะเล ปลากระเบน ฯลฯ 

สัตว์น�้ากลุ่มมีเปลือก เช่น ปูม้า ปูทะเล แมงดาทะเล ก้ั งตั๊กแตน 

กุ้งแชบ๊วย กุ้งขาว หอยตลับ หอยแครง หอยเสียบ หมกึ และหมกึสาย 

ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพ้ืนที่ 

เป็นอย่างดี และดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

อีกชนิดหนึ่ง คือ ตัวเงินตัวทอง ซ่ึงมีอยู่เป็นจ�านวนมากในพ้ืนที่ 

โครงการฯ ถือได้ว่าบริเวณชายฝั่งพ้ืนที่โครงการฯ มีความอุดม

สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

ทุกวันนี้ สรรพชีวิตได้หวนกลับคืนฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ วงจร 

แห่งชีวิตได้เร่ิมต้นขึ้นอีกคร้ั งหนึ่งด้วยวิธีการของธรรมชาติที่ 

เรียบง่าย แต่ได้คุณประโยชน์ทีย่ิง่ใหญ่ ทั้ งนีด้้วยพระอัจฉริยภาพใน

พระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ที่ทรงเข้าใจในหลักแห่งธรรมชาติและหลักของการเก้ือกูลและ

เชื่อมโยงกันของทุกชีวิต ซ่ึงเป็นวงจรของธรรมชาติ วงจรของ

ชีวิตนั่นเอง  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบียมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลิตของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เม่ือเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอุทกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร 

“พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

(พพร.) รุ่นที่ ๘ 
และเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนา

องค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๘ และบรรยายพิเศษเรื่อง “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา” โดยม ี

นายดนชุา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารส�านกังาน กปร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชมุ ๑๐๑  

อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

หลักสูตร“พฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างเครอืข่ายขบัเคล่ือนการพฒันาตามแนวพระราชด�าริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๘ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ 

ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ (ส�านกังาน กปร.) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จดัขึน้ส�าหรับผู้ปฏิบตังิานในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จากหน่วยงานราชการ

ทีม่บีทบาทในการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงาน 

ภาคเอกชน และมูลนิธิที่มีบทบาทเก่ียวข้อง ตลอดจนข้าราชการของส�านักงาน กปร. จ�านวนทั้ งส้ิน  

๕๐ คน โดยก�าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ การศึกษา 

อบรมประกอบด้วยการบรรยาย การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน  

การศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ และการจัดท�าโครงการพัฒนาในพ้ืนที่จริง และ 

ในวันที่ ๙ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. อาจารย์ และเจ้าหน้าที ่

ส�านกังาน กปร. พร้อมดว้ยผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรม รวมทั้ งสิน้ ๖๐ คน เดนิทางไปศกึษาดงูานในพืน้ที ่

จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมดังนี้

เรียบเรียงโดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
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วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ศึกษาดงูานทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ ่ง  

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กล่าวต้อนรับ 

คณะฯ และบรรยายสรุปในหัวข้อ “การด�าเนินงาน

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ” และศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาฯ 

ทั้ งนี้ การด�าเนินการของศูนย์ฯ ได้น�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา โดยใช้องค์

ความรู้ในรูปแบบศูนย์บริการรวมที่จุดเดียว เป็นการ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยได้บูรณาการหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ท�างานร่วมกัน ๑๖ กรม ๖ กระทรวง โดยม ี

วัตถุประสงค์เพ่ือมุ ่งเน ้นให ้ประชาชนสามารถ 

แก้ปัญหาด้วยแนวทางเรียบง่าย ใช้วิธีธรรมชาติ

ตามบริบทและสภาพภูมิสังคมในพ้ืนที่ให้สอดคล้อง

กับวิถีชีวิต และสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ 

ฟ้ืนฟูทรัพยากร ดนิ น�า้ ป่า รวมทั้ งได้จดัท�าฐานข้อมลู  

วิเคราะห์ วางแผน และประเมินผล ในการท�า

เกษตรกรรม การประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น 
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คณะฯ ได ้ ศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในศูนย์ฯ ได ้แก ่  

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ทีแ่บ่งสัดส่วนพ้ืนที่ในการท�านา เล้ียงปลา หมหูลุม  

ไก่ ปลูกผัก เพาะเห็ด การท�าเกษตรผสมผสาน การปลูกกล้วยสลับ 

กับมะพร้าว การประมง การสาธิตการผลิตการเพาะเล้ียงพันธุ์สัตว์น�้า  

การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการขยายผลสู่หมูบ้่านรอบศูนย์ฯ และกิจกรรมปศุสัตว์  

อาทิ การเพาะพันธ์ุไก่ด�าภูพาน โคเนื้อภูพาน สุกรภูพาน กวางรูซ่า กระต่าย 

พ้ืนเมือง การเล้ียงแพะ และกระบือนม นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการ

เล้ียงไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้านเพ่ือทอเป็นผ้าไหม ทั้ งนี้ การด�าเนินงานศูนย์ฯ 

ได้น�าองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ  เผยแพร่ให้ประชาชน โดยสามารถน�า 

ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายสมบรูณ์ วงค์กาด รองเลขาธกิาร กปร. ได้

บรรยายสรุปในหัวข้อ “ภาพรวมของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ” ได้แก่ ประวัติ

ความเป็นมาและการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ 

โดยใช้แนวพระราชด�าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาให้กับประชาชน

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชนให้มชีวิีตความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้และเป็นศูนย์ 

บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

กล่าวคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ ง ๖ แห่ง มกีารศึกษา  

ทดลอง วิจัย และสาธิต แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จ

ของการด�าเนินงานพร้อม ๆ  กันในทุกด้าน ทั้ งด้าน

การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาทาง

ด้านสังคม ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ที่มีชีวิต” เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน โดยจะมี 

กิจกรรมต่าง ๆ  ให้ศึกษาดงูานได้ทกุเร่ือง ผู้สนใจหรือ

เกษตรกรจะได้รับความรู้ต่าง ๆ  รอบด้าน รวมทั้ งมี

ความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
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ต่อจากนั้ น คณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานที่บ้านของนายพิษณุ  

เภาโพธิ์ เกษตรกรผู้เป็นตัวอย่างความส�าเร็จของศูนย์ฯ ด้านเกษตร

ทฤษฎีใหม่ อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยได้ท�าการเกษตร

แบบผสมผสานและปรับปรุง พ้ืนที่ของตนจนประสบความส�าเ ร็จ 

และได้รับคัดเลือกให้จัดตั้ งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 

พระราชด�าริ เร่ิมแรกจากการเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ 

หลังจากนั้ นจึงน�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของ

ตนเอง ด�าเนินการจัดท�าแปลงเกษตรโดยการแบ่งพ้ืนที่ปลูกไม้ผลสลับกับ

การปลูกยางพาราและการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโคขุน หมูป่า ไก่ด�าภูพาน  

ไก่พ้ืนเมอืง เป็ดพันธุบ์าบาร่ี และเป็ดเทศ นอกจากนี ้ยงัได้ขดุบ่อเพ่ือเล้ียงปลา 

ส่วนพ้ืนทีร่อบบ่อใช้ปลูกผักสวนครัว ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง รวมทั้ งมกีาร

ผลิตปุ๋ยจากใบหญ้าแฝกด้วย 
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จากนั้ น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๓  

(เต่างอย) อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยถือก�าเนิดขึ้นระหว่างที่  

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

คร้ั งเมือ่เสดจ็แปรพระราชฐานประทบัทีพ่ระต�าหนกัภูพานราชนเิวศน์ จงัหวัด

สกลนคร และเสด็จฯ ไปหมู่บ้านนางอย-โพนปลาไหล ก่ิงอ�าเภอเต่างอย  

(ในสมัยนั้ นเป็นก่ิงอ�าเภอเต่างอย) ทอดพระเนตรเห็นความแร้นแค้นของ

ราษฎร จึงมีพระราชด�าริให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ และ

ศาสตราจารย์ อมร ภูมรัิตน เข้าไปด�าเนนิการ โดยมพีระราชด�าริเก่ียวเนือ่ง 

กับการพัฒนา คือ ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ราษฎร 

มีรายได้ และหลังจากพัฒนาแล้วราษฎรสามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่

และพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง หลังจากนั้ น จึงมีการจัดตั้ งโรงงานหลวง

อาหารส�าเร็จรูปขึ้น โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้น�าเอาแนวคิดมาจากการ

พัฒนาในพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) กับ 

โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) มาเป็นต้นแบบ ซึ่งโรงงานหลวง 

แห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๒๕ ถือเป็นโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูป

แห่งที่ ๓ เร่ิมท�าการผลิตน�้ามะเขือเทศเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรก 

ของโรงงาน ต่อมามีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและแปรรูปสินค้า

เพื่อจ�าหน่ายทั้ งในและต่างประเทศ 
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ปัจจุบัน โรงงานหลวงฯ ได้ด�าเนินการรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรและ

ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะเขือเทศในหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสกลนคร เนื่องจากเป็นพืชที ่

สามารถปลูกได้หลังจากฤดูการท�านาเพ่ือสร้างรายได้ มะเขือเทศถือได้ว่า 

เป็นผลผลิตทีม่ปีริมาณมากทีสุ่ดทีส่ามารถเพาะปลูกได้ในแถบพ้ืนทีภ่าคตะวันออก 

เฉียงเหนอื จงึน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น�า้มะเขอืเทศ นอกจากมะเขอืเทศแล้ว  

ยังมีมัลเบอร์ร่ี มะเขือเทศเชอร่ี และยังรับซ้ือผลไม้ต่าง ๆ  เช่น ฝร่ัง มะม่วง  

มะตูม แคนตาลูป มะเม่า ว่านหางจระเข้ กระท้อน ข้าว และขิง จากเกษตรกร  

โดยโรงงานหลวงฯ ได้น�าผลผลิตทั้ งหมดมาผ่านกระบวนการตรวจคุณภาพ 

ท�าความสะอาด ตัดแต่ง หั่น ลวก แช่น�้าเชื่อม อบแห้งด้วยตู้อบไฟฟ้า การบรรจุ 

และการส่งขาย เช่น มะเขอืเทศ ใช้การระเหยทีม่ปีระสิทธภิาพ และเคร่ืองฆ่าเชือ้ 

ด้วยระบบความร้อนสูง (UHT : Ultra High Temperature) ภายในระยะ

เวลาส้ัน ๆ  เพ่ือรักษาคุณภาพ ทั้ งสี กล่ิน รส ของมะเขอืเทศ ให้ใกล้เคียงความสด  

และเคร่ืองบรรจุแบบปลอดเชื้อรักษาผลิตภัณฑ์ให้เก็บรักษานาน นอกจากนี้  

ยังได้ด�าเนินการวิจัยพันธุ์พืชเพ่ือพัฒนาสายพันธุ ์มะเขือเทศที่เหมาะสม 

ต่อสภาพอากาศ ทนต่อโรค และให้ผลผลิตสูง โดยใช้วิธกีารขึน้ค้าง การส่งเสริม

ดงักล่าว ช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนทีม่รีายได้ มคุีณภาพชวิีตทีด่ขีึน้ ได้ท�างานใกล้บ้าน  

และอยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด 
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วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้นอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าร ิต�าบลพงัขวาง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสกลนคร โดยมนีายนพินธ์ 

มังกรแก้ว ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสกลนคร ให้การต้อนรับและ

บรรยายสรุป “ประวัติความเป็นมาและการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้า

ห้วยทรายขมิน้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร”ิ พร้อมทั้ งศึกษาดงูานโครงการ 

อ่างเก็บน�า้ห้วยทรายขมิน้ฯ ทั้ งนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ด�าเนนิการปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน�า้ฯ เมือ่ปี ๒๕๖๑ สาเหตุ

เนือ่งจากน�า้ท่วมบ้านเรือนราษฎรเสียหาย จงึด�าเนนิการปรับปรุงในส่วนของ

ท�านบดนิ อาคารระบายน�า้ล้น ท่อส่งน�า้ และอาคารท่อระบายน�า้ เพ่ิมความจุ

ของอ่าง นอกจากนี ้ยงัมกีารเพาะปลูกพืชฤดแูล้ง ได้แก่ นาปรัง ข้าวโพดหวาน  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักคะน้า ต้นหอม ผักกาด พริก และบ่อปลา โครงการฯ 

ดังกล่าวได้ร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 

ในพ้ืนทีอ่่างเก็บน�า้ฯ โดยมโีครงการต้นกล้าแปลงรวมและมอบปัจจยัการผลิต  

พันธุข้์าว พันธุป์ลา พันธ์ุไก่ และพันธุเ์ป็ด นอกจากนี ้ยงัมอีบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

และฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร 
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จากนั้ น คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาน�้าก�่า อ�าเภอ

ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายภานุวัฒน์ 

บุญรอด หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุง

ระบบชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยาย 

สรุปในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการส่งน�้า 

และบ�ารุงรักษาน�้าก�่า” พร้อมทั้ งศึกษาดูงาน 

ประตูระบายน�้าธรณิศนฤมิต ซ่ึงโครงการฯ  

ดังกล่าว ช่วยแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน

ของประชาชน บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่

บริเวณลุ่มน�า้ก�า่ เขตจงัหวัดสกลนครและจงัหวัด

นครพนม รวมทั้ งเป็นแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภค

บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในช่วง

ฤดูแล้ง และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในช่วงฤดูฝน

จะเกิดปัญหาน�้าท่วม ส่วนในฤดูแล้งจะเกิดภาวะ 

ขาดแคลนน�า้ จงึด�าเนนิการก่อสร้างประตรูะบายน�า้ 

ในล�าน�้าก�่าและส่งน�้าสาขา ๗ แห่ง พัฒนา 

หนองบงึขนาดใหญ่ ๑๕ แห่ง ก่อสร้างระบบส่งน�า้ 

ชลประทาน ๑๖๕,๐๐๐ ไร่ โดยเกษตรกรจะท�า

นาปรัง ปลูกพืชไร่ ปลูกมะเขือเทศ เพ่ือช่วย 

แก้ปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการน�า้และช่วยเหลือ 

เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้สามารถท�าการ

เกษตรได้
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๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านท่าเรือ อ�าเภอ

นาหว้า จังหวัดนครพนม ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างความ

ส�าเร็จการประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคุณธรรม  

ที่น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด�ารงชีวิตประจ�าวัน หมู่บ้านเข้มแข็งมีความสุข โดย

ใช้หลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน และส�านักงาน

วัฒนธรรม จังหวัดนครพนม ชุมชนบ้านท่าเรือ เป็น

หมู่บ้านที่ผลิตเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง แคน พิณ หวูด  

โปงลาง และการทอผ้าไหมมดัหมี ่เป็นการเพ่ิมรายได้ 

ลดรายจ่าย มีกองทุนหมุนเวียนการออม หนี้สิน 

ลดลง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคอีสาน 

หมูบ้่านโอทอ็ป รักษาศีล ๕ ไม่มกีารทะเลาะ ไม่มกีาร 

พนนั ท�าให้ชมุชนเกิดความเข้มแขง็ เทดิทนูสถาบนัชาติ  

นอกจากนี้  ยังมีโครงการปฏิบัติธรรมประจ�าป ี  

การสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชน การจัดบวชเณร

เฉลิมพระเกียรติอายุ ๗ - ๑๕ ปี การท�านา การท�าไร่ 

การปลูกผัก และการรักษาขนบประเพณ ีเช่น งานบญุ

สวนแตง บญุเดอืน ๔ บญุเล้ียงบ้าน ท�าให้ชมุชนอยูด่ี

มีความสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

การศึกษาดูงานฯ ในครั้ งน้ี ผู้เข้ารับการ

ศึกษาอบรมได้รับความรู ้ ประสบการณ์ตรง 

ทัศนคติ โลกทัศน์ วิสัยทัศน์ ตลอดจนสมรรถนะ 

ทีจ่�าเป็นอนัเกดิจากการศกึษาดูงาน การแลกเปล่ียน 

ความรู ้ ระหว ่างกันและระหว ่างหน ่วยงาน  

และร่วมมือกันสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ใน

การขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้และร่วมกันขับเคล่ือนอย่างเป็น

รปูธรรม เพือ่ประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และ

ประเทศชาติต่อไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จัดว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพันธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจุลนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาติดต้ังเพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัรี	และทรงเยีย่มราษฎร	   เศ
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จิตอาสา ๙๐๔ ส�านักงาน กปร. : 
รวมใจพัฒนา สวมหมวกฟ้า ผูกผ้าเหลือง

ด้วยพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับ

หน่วยราชการต่าง ๆ  และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมกนั 

บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนทีต่่าง ๆ  เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน

และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยเร่ิมจากพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร

และขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนา 

ส่ิงแวดล้อมและความเป็นอยูข่องประชาชน หรือท�าความดถีวายเป็น

พระราชกศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน  

โครงการจติอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหวัใจ” เมือ่วันที ่๒๑ มถุินายน ๒๕๖๐ 

เรียบเรียงโดย	กองบังคับการประสานงานโครงการจิตอาสา	๙๐๔
	 “หลักสูตรประจ�า”	รุ่นที่	๒/๖๑	รุ่น	“เป็นเบ้า	เป็น	แม่พิมพ์”



น
้อ
ม
ส�
าน
ึก
ใน
พ
ระ
ม
ห
าก
รุณ

าธิ
ค
ุณ

38

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ต่างส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ จึงได้สมัครเข้าร่วมเป็นประชาชน 

จติอาสา ร่วมพัฒนาพ้ืนทีส่าธารณประโยชน์และบริเวณชมุชน 

ใกล้เคียง รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในสถานที่ 

ต่าง ๆ  ตามพระราชปณิธาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ๙๐๔ 

วปร. พร้อมหน่วยงานข้างเคียง ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา 

กรงุเทพมหานคร สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา สถาบันอาหาร 

และอื่น ๆ  ในหลายวาระ 

ปัจจุบัน	จิตอาสาส�านักงาน	กปร.	ทุกนาย	ต่างรวมใจ

พัฒนา	สวมหมวกฟ้า	ผูกผ้าเหลือง	ตามพระราชปณิธาน	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	อย่างต่อเนื่องสืบไป  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีมี่อายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  
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วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวยการโครงการ

ตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ 

ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ- 

กลัดหลวง จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ และจงัหวัดเพชรบรีุ 

พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็น

ประธานเปิดค่ายสร้างเสริมคุณธรรมน�าเยาวชน

รักษ์สหกรณ์ ณ อาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์

โครงการหุบกะพง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลและหน่วยงานที่ ให้การ 

สนับสนุนการจัดค ่ายฯ พร ้อมกับบรรยายเร่ือง 

พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริและเยี่ยมชมกิจกรรม 

โครงงานคุณธรรมของนกัเรียนโรงเรียนบ้านดอนขนุห้วย 

และโรงเรียนหุบกะพง 

จากนั้ น เดินทางไปโครงการปรับปรุงระบบ

กระจายน�้าดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๕ ต�าบลดอนขุนห้วย 

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ที่รองรับน�้าจากอ่าง

เก็บน�้าโป่งทะลุ เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่โครงการตาม 

พระราชประสงค์ดอนขุนห้วย  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายุกว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพันธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเก็บรักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพันธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานเปิดค่ายสร้างเสริมคุณธรรมน�าเยาวชน
รักษ์สหกรณ์และติดตามงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทางไปโครงการ

อ่างเก็บน�้าคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอคลองลาน จงัหวัดก�าแพงเพชร เพ่ือตดิตามการ

ด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าคลองมดแดงฯ 

โอกาสนี ้ได้พบปะเยีย่มราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น�า้  

เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหา อุปสรรคการใช ้

ประโยชน์จากอ่างเก็บน�า้ฯ เพ่ือพัฒนาต่อยอดโครงการฯ  

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร ตามพระราชประสงค์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป 

จากนั้ น เดินทางไปส�านักงานชลประทานที่ ๔ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร เพ่ือเป็นประธาน

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนอื  

จ�านวน ๓๙ โครงการ และรับฟังสรุปผลการติดตาม

และขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในเขตพ้ืนทีจ่งัหวัดก�าแพงเพชร จงัหวัดตาก จงัหวัดแพร่  

และจังหวัดสุโขทัย ทั้ งนี้ องคมนตรีและที่ประชุมได ้

ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคให ้

การด�าเนินงานโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสืบสาน 

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการต่าง ๆ  เพื่อ

สร้างสุขให้กับราษฎรต่อไป
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วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปติดตาม

การด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้าคลองไพรอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 

และพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จาก

โครงการอ่างเก็บน�้าคลองไพรฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธเีปิดการ

อบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคล่ือน 

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(พพร.) รุ่นที ่๘ ประจ�าปี ๒๕๖๒ พร้อมบรรยายพิเศษ เร่ือง “จอมปราชญ์ 

แห่งการพัฒนา” ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารส�านักงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี 

นายดนชุา สินธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. กล่าวรายงานในคร้ั งนี ้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	

ส�านักงาน กปร. จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้
และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๘ 
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วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และ

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคกลางเดินทาง 

ไปโครงการพัฒนาป ่ า ไม ้ปากแม ่น�้ าปราณบุ รี 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ ์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ 

ด�าเนินงานโครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่น�้าปราณบุรีฯ 

โอกาสนี้ ได้ปลูกต้นไม้และเยี่ยมตัวแทนกลุ่ม

ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อม

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคกลาง เดนิทางไปโครงการ

อ่างเก็บน�้าห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลหนองพลับ อ�าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือรับฟังข้อสรุปการด�าเนินงานแผนบูรณาการด้าน

การพัฒนาแหล่งน�า้และการบริหารจดัการน�า้เครือข่าย

อ่างพวงทั้ งระบบ 

จากนั้ น เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน 

ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปผล 

การด�าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-

แม่ฟ้าหลวง และโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราช

ประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง 

ต่อมา เดนิทางไปส�านกังานก่อสร้างชลประทาน

ขนาดกลางที่ ๑๔ เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปผลการ 

ด�าเนินงานอ่างเก็บน�้าห้วยมงคลอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ และโครงการอ่างเก็บน�า้บ้านป่าละอูอันเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงเป็น

โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาน�้าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคให้แก่ราษฎร และท�าการเกษตร เป็นการ 

ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตที่ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทางไปโครงการ 

สถานพัีฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชด�าริ บ้านสบขุน่  

อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพ่ือรับฟังบรรยายสรุป 

และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการด�าเนินงานโครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ 

โอกาสนี้ ได้ปล่อยปลาและด�านาโยนในพ้ืนที่

ของราษฎรบ้านสบขุ่น
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วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทางไปโครงการ

อ่างเก็บน�้าแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล

สวนเขื่อน อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพ่ือรับฟัง

บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้า  

แม่แคมฯ 

จากนั้ น เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าห้วย 

แม่จอกน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลทุ่งแล้ง  

อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่ เพ่ือเยี่ยมชมและรับฟัง 

บรรยายสรุปโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยแม่จอกน�า้ฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดนิทางไปวัดสารวัน 

ต�าบลไทรทอง อ�าเภอไม้แก่น จงัหวัดปัตตาน ีเพ่ือประกอบพิธี

ทอดผ้าป่าสามัคคี 

โอกาสนี้ กราบนมัสการพร้อมกับสนทนาธรรมและ

สอบถามถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ  กับเจ้าอาวาส พร้อมกันนี้ ได้ติดตามโครงการ

ปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

เพ่ือรับทราบปัญหาเร่ืองน�า้ประปาที่ใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

ยังเจือปนของน�้ากร่อยและน�้าเป็นสนิม 

โอกาสนี้ ได้อัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใย

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปรารถนาที่จะเห็น

ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข  

จากนั้ น เดินทางไปโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ วัดสารวัน บ้านสารวัน ต�าบล

ไทรทอง อ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมสมาชิกบ้านลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ ณ 

บ้านบาเลาะ ต�าบลปะเสยะวอ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตาน ี

สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวลุงวาเด็ง 
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วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดนิทางไปวัดทรายขาว 

ต�าบลทรายขาว อ�าเภอโคกโพธิ ์จงัหวัดปัตตาน ีเพ่ือกราบนมสัการ 

เจ้าอาวาสพร้อมกับถวายจตปัุจจยัแด่พระสงฆ์และสนทนาธรรม 

กับเจ้าอาวาส 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมประชาชน สอบถามสถานการณ์

และชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  เพ่ือหา

แนวทางแก้ไขให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงตามพระราช

ปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รงสืบสาน รักษา  

และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงต่อไป 

จากนั้ น เดินทางไปเยี่ยมผู้น�าศาสนาและประชาชน 

ณ มัสยิดนัจมุดดิน ต�าบลทรายขาว อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปัตตานี 

โอกาสนี้ โต๊ะอิหม่ามและประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมสวด 

ดูอาร์ เพ่ือถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

พร้อมกันนี้ องคมนตรีกล่าวให้ก�าลังใจโต๊ะอิหม่ามและ 

ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบตัภิารกิจดแูลพ่ีน้องมสุลิมในการด�าเนนิ

ชีวิตตามหลักค�าสอนของศาสนาเพ่ือให้เกิดความรักความ

สามัคคี และเกิดความสันติในพื้นที่ต่อไป 

ต่อมา เดินทางไปโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต�าบลมะกรูด 

อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพ่ือเชิญส่ิงของพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ�านวน ๔๐๖ ชุด มอบแก่

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลโคกโพธิ์ 

จากนั้ น เดินทางไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ 

บ้านรูสะมแีล หมูท่ี ่๑ ต�าบลรูสะมแีล อ�าเภอเมอืง จงัหวัดปัตตานี 

เพ่ือเชิญอุปกรณ์เคร่ืองเขียนพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จ�านวน ๕๕๐ ชุด มอบแก่นักเรียน พร้อมกับ 

น�าโรงครัวพระราชทานประกอบอาหาร ให ้ กับนักเรียน 

บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงได้ 

สร้างขวัญและก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ 

พร้อมกันนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ ที่จัดตั้ งขึ้น เพ่ือรองรับเด็ก

ด้อยโอกาส เด็กก�าพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	



วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติ

ภารกิจติดตามการขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาของศูนย์

อ�านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

โอกาสนี ้ได้เยีย่มชมนทิรรศการผลงานการขบัเคล่ือนงาน 

ด้านการพัฒนาของศูนย์อ�านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

และพบปะราษฎรพร้อมกับให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

และราษฎรในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

จากนั้ น เดินทางไปวัดนิโรธสังฆาราม ต�าบลสะเตง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพ่ือกราบนมัสการเจ้าอาวาส

และถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พร้อมกับน�าหน่วยแพทย์

พระราชทานให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่ 

โอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยกับราษฎรเพ่ือรับทราบชีวิต

ความเป็นอยู่ โดยวัดนิโรธสังฆารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว มีพระราชด�าริแก่นายพลากร สุวรรณรัฐ

องคมนตรี ให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน

หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และอพยพมาอาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้  

ซ่ึงต่อมาพระราชทานชือ่โครงการว่า “โครงการเพือ่ชุมชนเข้มแขง็ 

และร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ตามพระราชด�าริสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดยะลา
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ต่อมา เดินทางไปโครงการเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง

และร่มเยน็บ้านสันต ิ๒ฯ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต 

จังหวัดยะลา เพ่ือเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับ

ต�ารวจพลร่ม ค่ายนเรศวร จ�านวน ๓๔ นาย และราษฎร 

จ�านวน ๔๐ ครอบครัว พร้อมกับรับฟังการบรรยาย 

สรุปผล ติดตามเยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 

จากนั้น เดนิทางไปโครงการโรงไฟฟ้าเขือ่นบางลาง  

ต�าบลเขื่อนบางลาง อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปผลการบริหารจัดการน�้าและ

สถานการณ์น�้าของประเทศไทย โดยกรมชลประทาน

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการ

ด�าเนินงานของอุทยานแห่งชาติบางลาง โดยกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชญิถุงพระราชทานไปมอบ

แก่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าบาลา-ฮาลา ต�าบลเขื่อนบางลาง อ�าเภอ

บนันงัสตา จงัหวัดยะลา พร้อมตดิตามการด�าเนนิงานของชดุปฏิบตักิาร 

พิทักษ์ป่าบาลา-ฮาลา ซ่ึงด�าเนินงานในการดูแล รักษาป่า ตามที ่

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง  

พระราชทานพระราชเสาวนีย์ไว้

จากนั้ น เดินทางไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ ต�าบล 

วังพญา อ�าเภอรามนั จงัหวัดยะลา เพ่ือเชญิอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน 

จ�านวน ๖๑๔ ชดุ ไปมอบแก่นกัเรียนพร้อมกับน�าโรงครัวพระราชทาน

ประกอบอาหารให้กับเด็ก คณะครู และราษฎรบริเวณโดยรอบ 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ต่อมา เดนิทางไปโรงพยาบาลรามนั ต�าบลกายบูอเกาะ อ�าเภอ

รามัน จังหวัดยะลา เพ่ือเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงาน จ�านวน ๓๕๕ คน และผู้ป่วย จ�านวน ๘๓ คน พร้อมกันนี ้

รับฟังสรุปผลการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การด�าเนินงาน  

และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จังหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  



นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วย 

นายอ�าพน กิตติอ�าพน องคมนตรี และคณะอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามสถานการณ์น�้าและ 

การบริหารจัดการน�้าของเขื่อนอุบลรัตน์ อ�าเภออุบลรัตน์ 

จังหวัดขอนแก่น เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์

น�้าของเขื่อนอุบลรัตน์ 

จากนั้ น เดินทางไปโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า

พร้อมระบบส่งน�้าต�าบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายสรุปผล

การด�าเนินงานโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ 

ส่งน�้าต�าบลบ้านดงฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมของราษฎร 

โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เม่ือเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกิดอุทกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน “เปิดศนูย์ศกึษา สืบสาน ปณธิานงานพ่อ” 
ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธาน

งานพ่อ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จงัหวัดฉะเชงิเทรา ซ่ึงจดัขึน้ระหว่างวันที ่๗ - ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๒ เพ่ือน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ

และการประกวดแต่งกลอนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา จ�านวน ๑๗ รางวัล 

จากนั้ น เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ 

ผลส�าเร็จจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กลุ่มวิเคราะห์ดินงานเพาะช�า 

กล้าไม้งานสวนรุกขชาติ งานชลประทาน งานประมง งานวิชาการ

เกษตร และงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นต้น พร้อมกันนี ้

ได้พบปะกลุ่มเกษตรกรจากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธ์ุทีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรุงพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาติดตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัรี	และทรงเยีย่มราษฎร	  
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วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ เป็นประธานเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารม ี๒๕ ปี 

ศูนย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร”ิ ซึง่จดัขึน้ 

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือน้อมส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 

ที่มีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสืบสานแนวพระราชด�าริ

และเผยแพร่ผลส�าเร็จจากการพัฒนาของศูนย์พัฒนาการเกษตร 

ภูสิงห์ฯ ให้แก่พสกนกิรชาวไทยให้สามารถน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

ไปปฏิบตัต่ิอตนเองและชมุชนให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทัว่กัน  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๕ ปี ศูนย์พัฒนา

การเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ณ ศูนย์พัฒนา

การเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตาม

และขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคเหนือ เดินทาง

ไปห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป

สถานการณ์น�้าและการบริหารจัดการน�้าในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากนั้ น เดินทางไปโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน�้าปายตาม 

พระราชด�าริ (ท่าโป่งแดง) ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ

ติดตามการด�าเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ  

ต่อมา ได้เดินทางไปโครงการฝายปางหมูตามพระราชด�าริ บ้านปางหมู 

ต�าบลปางหม ูอ�าเภอเมอืง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปการ

ด�าเนนิงานโครงการฝายปางหมฯู ทีปิ่ดก้ันล�าน�า้แม่สะงา ในท้องทีต่�าบลปางหมู 

เพื่อทดกั้ นน�้าส่งน�้าช่วยเหลือการเพาะปลูก 

จากนั้ น เดินทางไปแปลงนาสาธิตของนายจ�ารัส วิจิตร ราษฎรบ้านทุ่ง

กองมู ต�าบลปางหมู อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราษฎรที่ได้รับน�้าจาก 

โครงการฯ เพื่อร่วมกิจกรรมหว่านปุ๋ยอินทรีย์ลงในแปลงนา
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วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทางไปโรงเรียน

ราชประชานเุคราะห์ ๒๒ บ้านหมอแปง ต�าบลแม่นาเตงิ 

อ�าเภอปาย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยีย่ม ตดิตามผล

การด�าเนินงาน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

จากนั้ น เดินทางไปโครงการพัฒนาป่าไม้ตาม

แนวพระราชด�าริ ดอยก่ิวลม บ้านแพมบก จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพ่ือติดตามและรับฟังบรรยายสรุปผล

การด�าเนินงานโครงการฯ  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจัยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	



พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  

และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี  

พร้อมคณะอนกุรรมการตดิตามและขบัเคล่ือน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่

ภาคกลาง เดินทางไปติดตามการบริหาร

จดัการน�า้โครงการเขือ่นป่าสักชลสิทธิ ์อ�าเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และอ�าเภอท่าม่วง  

จงัหวัดสระบรีุ เพ่ือรับฟังสรุปผลการด�าเนนิงาน 

โครงการฯ สถานการณ์น�้าในปัจจุบัน รวมทั้ ง

แนวทางการบริหารจัดการน�้า และการปฏิบัต ิ

การฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาช่วงหน้าแล้ง 

เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต 

ของราษฎร 

จากนั้ น เดินทางไปบ้านนายส�าราญ 

หน่อนาค�า บ้านวังงเูห่า ต�าบลพระยาทด อ�าเภอ  

เสาไห้ จงัหวัดสระบรีุ ซ่ึงเป็นราษฎรกลุ่มผู้ใช้น�า้ 

แก่งคอย - บ้านหมอ ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นอดีต

ยุวเกษตร ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส่วน

ราชการในการจัดงาน “ต้นกล้าเกษตรแฟร์” 

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและเลือก

ซ้ือผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน สร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบ ๆ 

อีกด้วย  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๐

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหาร

โครงการศูนย ์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ เป็นประธานเปิดงาน 

“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” 

ครั้ งที่ ๒๐ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จงัหวัดนราธิวาส ซ่ึงจดัขึน้ระหว่างวันที ่๒๒-๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือน้อมส�านึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ซ่ึงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา 

ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง รวมถึงศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดแูลรักษา “พพิธิภณัฑ์ 

ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเปรียบเสมือนตัวอย่าง 

แห่งความส�าเรจ็ของการศกึษาและการพัฒนา

ที่สามารถเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่

ราษฎร พร้องทั้ งเผยแพร่ผลส�าเร็จจากการ 

ด�าเนนิงานถ่ายทอดสู่ประชาชน เพ่ือน�าไปปฏิบตั ิ

ต่อตนเองและชุมชนให้ ได้รับประโยชน์สุข 

โดยทั่วกัน

โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู ้ชนะ 

การประกวดเกษตรกรต้นแบบจากพ้ืนทีข่ยายผล 

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ�านวน 

๓ รางวัล และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร 

จ�านวน ๓ รางวัล 

จากนั้ น เยี่ยมชมนิทรรศการ สืบสาน 

รักษา ต่อยอด ร้านจ�าหน่ายผลผลิตทาง 

การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนทีข่ยายผลและ

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ นิทรรศการผลการ

ด�าเนนิงานโครงการรวบรวมพันธุก์ล้วยพ้ืนเมอืง 

และโครงการผลิตเมล็ดพันธุพื์ช เพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกรในยามวิกฤต ิพร้อมกันนี ้องคมนตรี 

ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล จ�านวน ๖,๗๐๐ ตัว 

บริเวณสระบัว  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ค
วา
ม
เค
ล
ื่อ
น
ไห
ว

58

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอก 

จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคกลาง  
เดินทางไปโครงการพัฒนาแหล่งน�้าบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลเขาไม้แก้ว อ�าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน�้า
บริเวณบ้านภูไทรฯ

 โอกาสนี้ ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝายเพ่ือ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พร้อมกับปล่อยปลานิล 
จ�านวน ๕๐,๐๐๐ ตวั เพ่ือแพร่ขยายพันธ์ุเป็นแหล่งอาหารโปรตนี
ให้กับราษฎรต่อไป และพบปะเยีย่มราษฎรที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการฯ ซึ่งได้สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับราษฎรในครั้ งนี้

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 

องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคกลาง เดนิทางไปโครงการพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยรอบวัดญาณสังวราราม 
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพ่ือติดตาม 
ความก้าวหน้า เยีย่มชมโครงการพัฒนาพ้ืนทีโ่ดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ 
และนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานสมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ 

จากนั้ น เดินทางไปศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารฯ ซ่ึงได้ด�าเนินงานในรูปแบบการจัดท�าแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ  
เพ่ือร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ธราธิป และเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตร
ธรรมชาติ พร้อมพบปะเกษตรกรเพ่ือรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการฯ

ต่อมา เดนิทางไปสถานเีพาะเล้ียงสัตว์ป่าบางละมงุ เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปผล 
การด�าเนินงานของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง 

 โอกาสนี้ ได้ปลูกต้นรวงผ้ึงและเยี่ยมชมการดูแลหมีที่สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่า
บางละมุง 

จากนั้ น เดินทางไปเขาชีจรรย์ ต�าบลนาจอมเทียน อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือนมสัการพระพุทธมหาวชริอุตตโมภาสศาสดา ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้น 
ณ หน้าผาเขาชจีรรย์ เพ่ือให้เป็นปูชนยีสถานทางพระพุทธศาสนาทีส่�าคัญประจ�ารัชกาล

ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทุกสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	  
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พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตร ี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคใต้ เดินทางไปส�านักงาน

ชลประทานที่ ๑๗ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือรับฟังสรุปภาพรวมการด�าเนินงาน

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารดิ้านการพฒันาแหล่งน�้าในเขตพืน้ที่ ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต้และโครงการ

ส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

โอกาสนี ้ได้ลงพ้ืนทีเ่พ่ือตรวจสภาพพ้ืนที ่ณ ประตรูะบายน�า้บางนราตอนบน ซ่ึงสร้างปิดก้ันแม่น�า้บางนรา 

เพ่ือป้องกันน�า้เค็มไม่ให้ไหลเข้าไปในแม่น�า้บางนราและกักเก็บน�า้จดืไว้ใช้ส�าหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

จากนั้ น เดินทางไปประตูระบายน�้าน�้าแบ่ง เพ่ือรับฟังสรุปผลการด�าเนินงาน การพัฒนาอาชีพท�าการ 

ประมงชายฝั่งของจังหวัด และพบปะกลุ่มประมงและราษฎรเพื่อซักถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ

ต่อมา เดนิทางไปโครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน�า้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ บ้านลูโบ๊ะปาเระ  

ต�าบลจอเบาะ อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือติดตามการด�าเนินงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการ

ด�าเนินงาน 

จากนั้ น เดนิทางไปโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดนราธวิาส 

เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน การจัดสรรพ้ืนที่ รวมถึงการจัดการด้านการเกษตร พร้อมกับลงพ้ืนที ่

ตรวจเยี่ยมโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่นฯ 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคใต้ เดินทางไปอาคารบังคับน�้า

กลางคลองมูโนะของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโก-ลก ต�าบลโฆษิต อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือ

รับฟังบรรยายสรุปและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าโก-ลกอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ และลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าโก-ลกฯ  

จากนั้ น เดินทางไปแปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน เพ่ือเยี่ยมชมโรงสีข้าวกลุ่มข้าวซ้อมมือโคกอิฐ-โคกใน 

และรับฟังบรรยายสรุปผลการขยายผลการพัฒนาอาชีพการท�าการเกษตรให้กับราษฎรในพ้ืนที่ ซ่ึงด�าเนินการ

โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พร้อมทั้ งได้มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

และพบปะราษฎรในพื้นที่โครงการเพื่อซักถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ

ต่อมา เดนิทางไปโครงการจดัหาน�า้ช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด) อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

บ้านบาวง หมู่ที่ ๒ ต�าบลบางขุนทอง อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม ติดตามผล 

การด�าเนนิงาน พร้อมพบปะราษฎรและผู้อยู่ในพ้ืนทีรั่บประโยชน์ในโครงการเพ่ือรับฟังปัญหาความเดอืดร้อนและ

ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธ์ุ
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจุลนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสูบน�า้มาตดิตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัรี	และทรงเยีย่มราษฎร	  
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนกุรรมการตดิตามและขบัเคล่ือนโครงการ          

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริพ้ืนทีภ่าคเหนอื เดนิทางไปห้องประชมุโครงการเขือ่นแควน้อยบ�ารุงแดน  

อ�าเภอวัดโบสถ์ จงัหวัดพิษณุโลก เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น�า้ของจงัหวัดพิษณโุลก 

และการบริหารจดัการน�า้ในเขือ่นแควน้อยบ�ารุงแดนทีจ่ดัสร้างขึน้ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จากนั้ น เดินทางไปฐานปฏิบัติการต�ารวจตระเวนชายแดน ๓๑ อ�าเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ�านวน ๔๐ ชุด ไปมอบ 

แก่ต�ารวจตระเวนชายแดนประจ�าฐานปฏิบัติการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ และทหารจาก

กองพันทหารม้าที่ ๒๘ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ

อนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคเหนือ เดินทางไปโรงเรียน 

ราชประชานเุคราะห์ ๕๗ ต�าบลบ้านโตก อ�าเภอเมอืง จงัหวัด 

เพชรบรูณ์ เพ่ือเชญิอุปกรณ์เคร่ืองเขยีนพระราชทานไป

มอบแก่นักเรียน พร้อมน�าโรงครัวพระราชทานประกอบ 

อาหารให้กับนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และ 

เจ้าหน้าที่ ซ่ึงได้สร้างขวัญและก�าลังใจต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ในครั้ งนี้

จากนั้ น เดินทางไปอ่างเก็บน�้าห้วยป่าแดง ต�าบล

ป่าเลา อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือรับฟังการ

บรรยายสรุปสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และ

สรุปผลการด�าเนินงานอ่างเก็บน�้าฯ 

ต่อมา เดินทางไปอ่างเก็บน�้าห้วยท่าพล ต�าบล 

ท่าพล อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือรับฟังการ

รายงานผลการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ในการบริหารจัดการน�้าลุ่มน�้าป่าสัก 

พร้อมทั้ งพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

อ่างเก็บน�้าฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธ์ุทีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพันธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจุลนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรีุ	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิต้ังเพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทันเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัรี	และทรงเยีย่มราษฎร	



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒

คอลัมน์ มาก ปานกลาง น้อย

(๑) ข่าวพระราชกรณียกิจ

(๒) แนะน�าโครงการ

(๓) ขยายผลความส�าเร็จจากโครงการฯ

(๔) เศรษฐกิจพอเพียง

(๕) น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(๖) ความเคลื่อนไหว

สิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ ให้ดียิ่งขึ้น และยืนยันที่จะ
รับหนังสือวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่อไป หรือขอยกเลิก โปรดแจ้งให้ทราบด้วย    รับต่อไป    ยกเลิก

ชื่อ - สกุล ......................................................................................ตำาแหน่ง ........................................................

หน่วยงาน .......................................................................................โทรศัพท์ ........................................................

ที่อยู่ ................................................................................................................................................................

กรุณาส่งคำาตอบมาที่ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตามที่อยู่ด้านหลัง หรือโทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rdpb.go.th

ค�าถาม

เฉลยค�าตอบ

แบบสอบถามชิงรางวัลของที่ระลึก
ผู้ที่ตอบคำาถามถูก ๑๐ ท่านแรก รับของที่ระลึกจากสำานักงาน กปร.

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดฉะเชิงเทรา     จังหวัดสระแก้ว

๒. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยม่อนล้าน มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดเชียงใหม ่     จังหวัดเชียงราย

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

ข้อที่ ๑  คำาตอบคือ โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี

ข้อที่ ๒ คำาตอบคือ พ้ืนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาลำาห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ใน

จังหวัดอุบลราชธานี

http://www.rdpb-journal.in.th
http://www.rdpb.go.th/th/Download/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-c117?fbclid=IwAR0_qeMFqFZqJjHCHs1S8IrE1XIjEoNaHOJkQifymSNrIvhh2nwMD99uYsk
questionair3.zip


(พื้นที่ส่วนนี้สำาหรับโฆษณา)

บริการธุรกิจตอบรับ
ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ทำาเนียบรัฐบาล

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส�านักงาน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๒



คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการ กปร. (นายดนุชา สินธวานนท์)

รองเลขาธิการ กปร. (นายลลิต ถนอมสิงห์)

รองเลขาธิการ กปร. (นายสมบูรณ์ วงค์กาด)

รองเลขาธิการ กปร. (นายปวัตร์ นวะมะรัตน)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นางสาววัชรี วัฒนไกร)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนน ี

พันปีหลวง และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความยัง่ยนืมัน่คง

ต่อไป

๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวพระราชด�าริ 

และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริให้แก่ประชาชน หน่วยงาน 

รัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนส่ือมวลชน ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่าง 

ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพ่ือขยายผลการพัฒนาและผลส�าเร็จจากแนว 

พระราชด�าริและโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริทีม่กีระจายอยู ่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง 

พร้อมทั้ งเป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ
บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็น

ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

หากมคีวามประสงค์จะน�าข้อมลูไปเผยแพร่ โปรดระบแุหล่ง

ที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
www.rdpb.go.th

www.facebook.com/RDPBProject

e-mail: rdpb_project@hotmail.com

นางพิชญดา หัศภาค

ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์/

หัวหน้าคณะบรรณาธิการ

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๑

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวนิตติยา  สมาธิ

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๓

นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์จู

ผู้แทนกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๔

นางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่

ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค

ผู้แทนกองศึกษาและขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางสมพร สุขประเสริฐ

ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

นางสาวจ�าเนียร เพียรไม่คลาย

ผู้แทนกองติดตามประเมินผล

นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง

ผู้แทนกองแผนงานและ

วิเทศสัมพันธ์

นางอรอนันต์ วุฒิเสน

ผู้แทนกองกิจกรรมพิเศษ

นายวัชระ หัศภาค

ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ

นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต

นายนพปฎล มกุลกาญจน์

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเอกชัย เพ็งสว่าง

นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี

นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์

ผู้แทนกองประชาสัมพันธ์

นายพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร

นายทวีศักดิ์  แป้นคุ้มญาติ

นายพลวรรธน์ สายะเสวี

นายภาณุพันธ์ อรุณวรณ์

ช่างภาพ

คณะบรรณาธิการ

ออกแบบและจัดพิมพ์ที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

๓๗๘ ถนนชยัพฤกษ์ (บรมราชชนน)ี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๒ ๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒ 9๐๐๐

โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒, ๐ ๒๔๓๔ ๑๓๘๕

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จัดท�าขึ้นเพื่อแจกจ่าย ห้ามจ�าหน่าย

http://www.rdpb.go.th
https://www.facebook.com/RDPBProject
mailto:rdpb_project@hotmail.com
http://www.rdpb.go.th/th/Download/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-c117?fbclid=IwAR0vDV9Ozz5RDAlHDbbaFvDpOtgxd5fd9un66eaj99YbXoZdIkSTaaABOp8



	สารบัญ
	คอลัมน์พระราชกรณียกิจ
	คอลัมน์แนะนำโครงการ
	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางฯ
	บ้านลูโบ๊ะปาเระ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

	คอลัมน์ขยายผลความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง
	คอลัมน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
	คอลัมน์ความเคลื่อนไหว



