


วารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิปีท่ี ๑๘ ฉบบัที ่๑ เปิดเล่มด้วยบตัรพระราชทาน

พรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชญิพระราชด�ารสั

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

เพื่อเป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน

คอลัมน์แนะน�าโครงการฉบับนี้ กล่าวถึงบทความ “หนองกลางดง” อัศจรรย์

ธรรมชาติสูคุ่ณค่าแห่งป่าชมุชน และบทความ “จาก...ท่ีไม่ต้องจาก”  มคีวามน่าสนใจเป็น

อย่างย่ิง คอลมัน์ขยายผลความส�าเรจ็จากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารนิ�าเสนอ  

“๙ ครั้ง...ก้าวตามรอยพ่อ” มีเนื้อหาที่ดึงดูดให้ผู้อ่านได้ติดตามถึงพระราชกรณียกิจ 

ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนับเป็นมรดก 

อันล�้าค่าท่ีให้แนวคิดในการด�าเนินชีวิตแก่ประชาชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง “เจ้าชายผักแห่งบ้านหม้อ” บทความท่ีเล่าเร่ืองราวที่ 

สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินชวิีตในรปูแบบปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปิดท้ายด้วย 

คอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เรื่อง จิตอาสาส�านักงาน กปร. เราท�าความดี  

เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บทความต่าง ๆ ท่ีถูกคัดสรรมานั้น จะเป็น

แนวคดิและแนวปฏิบติัให้แก่ผูอ่้านได้น�าไปใช้ในชวิีตประจ�าวัน เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวิีต 

ให้ดีขึ้นต่อไป

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



  พระราชด�ารัส  
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันอังคาร ท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เน่ืองในวาระข้ึนปีใหม ่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสน้ี อ�านวยพร 
ความสุข และความปรารถนาดี แก่ทุก ๆ  ท่าน.   ขอให้มีก�าลังกาย ก�าลังใจ และสุขภาพท่ี 
แข็งแรง สติปัญญาผ่องใส มีศรัทธาและความส�านึก ในการประพฤติและด�ารงตนในกรอบของ 
ความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร มุง่มัน่ท่ีจะร่วมกันสร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ  
และส่วนรวม.

ในการท�างานใด ๆ  ก็ดี ย่อมต้องมีความผิดพลาด ความบกพร่องเกิดข้ึน เป็นเรื่อง 
ธรรมดา.   หากความบกพร่องน้ัน น�าไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะแก้ไข ปรับปรุง ข้อผิดพลาดหรือ 
ข้อบกพร่องที่ผ่านมา ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่า  
เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดบทเรียน.   ท้ังน้ี ประสพการณ์ และสติปัญญา ตลอดจนความรู้ 
ความสามารถ ที่จะน�ามาใช้เป็นเครื่องก�ากับตนเอง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องซ�้าอีก  
อันจะอ�านวยให้บังเกิดผลในอนาคตท่ีเหมาะสมเหมาะควรน้ัน คือการบังเกิดข้ึนของความเจรญิ  
และความเป็นมงคลอย่างแท้จริง.

ขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วย 
พระบารมแีห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
จงปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล ตลอด 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้ และตลอดกาลทุกเมื่อไป.



๑คอลัมน์พระราชกรณียกิจ

 ๔ 

บ้านหนองกลางดง 

 ๒๒ 

จาก...ที่ไม่ต้องจาก

 ๒๖ 

๙ ครั้ง..ก้าวตามรอยพ่อ

๒คอลัมน์ 
แนะน�าโครงการ

 ๒๒ 

๓คอลัมน์ ขยายผลความส�าเร็จ
จากโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ

 ๓๐ 

สารบัญ

๔



ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓

เจ้าชายผักแห่งบ้านหม้อ 

๔คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง

 ๓๔ 

จิตอาสาส�านกังาน กปร. เราท�าความดี  
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : 

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมท�า 
ความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕คอลัมน์น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 ๓๗ 

๖คอลัมน์ความเคลื่อนไหว

 ๔๐ 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนิน 
ไปทรงเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน 
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ต�าบลเขาชะงุ้ม อ�าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

โอกาสนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือ
วันดินโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูล 
รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ Mr.Jong-Jin Kim  
ผู้แทน FAO ประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กราบบังคมทูลรายงานสาร 
วันดินโลก และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิก  
Mr.Esteban Loria Solano เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวลั King Bhumibol 
World Soil Day Award 

ในการนี้ มีพระราชด�ารัสเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ และเสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรนทิรรศการวันดนิโลก ทรงร่วมกิจกรรมการทดสอบความคงทน 
ของดนิ โดยทรงหย่อนก้อนดนิเหนียว ดินร่วน และดนิทราย ลงในภาชนะบรรจนุ�า้  
ทรงพระอักษรภาษาอังกฤษ ค�าว่า “Stop” ด้านหน้าประโยค Soil Erosion, 
Save our Future ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นดินเหนียวด้วยดินสอ 
ดินเหนียว และทรงตักดินใส่ลงในช่องแบบสามเหลี่ยมเนื้อดิน (Soil texture 
triangle) เพื่อประกอบเป็นแบบสามเหลี่ยมเนื้อดินที่สมบูรณ์ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานร่วม กิจกรรมวาดภาพบนกระดานด�าโดยนักเรียน 
ในหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” และพระราชทานรางวัล 
แก่ผู้ชนะเลิศการวาดภาพบนกระดานด�า จ�านวน ๓ ราย พร้อมทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ 
จัดงาน ผู้แทนจาก FAO และผู้แทนจากต่างประเทศ 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า 
การด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�ารขิองโรงเรยีน 
วัดพราหมณี หมูท่ี ่๙ ต�าบลสาริกา อ�าเภอเมอืงนครนายก 
จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรนิทรรศการความ
ก้าวหน้าในการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ
ของโรงเรยีนสงักัดประถมศกึษาในจงัหวัดนครนายก 
จ�านวน ๖ โรงเรียน พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของ
แก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน และ 
พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ขอให้พิจารณาปรับปรุงและฟื้นฟูโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๑๑ แห่ง  
ในภาคเหนือท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางป้องกันผลกระทบต่าง ๆ  
ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว” และ “ขอให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลเกาะยาว 
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามแผน”

จากน้ัน เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนวัดพราหมณี อาทิ การสาธิตการเรียนการสอนวชิา 
คอมพิวเตอร์ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นกัเรยีน กิจกรรมอนรุกัษ์วัฒนธรรมและภูมปัิญญา
ท้องถ่ิน กจิกรรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรยีนการสอนระดบั 
ชัน้อนุบาล ๒ “บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย” เรือ่งการเลีย้งกบ กิจกรรมการประกอบเลีย้งอาหารกลางวนัของโรงเรยีน  
การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และนิทรรศการแสดงผลงานในการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ
ของโรงเรยีนสงักัดประถมศึกษาในจงัหวดันครนายก จ�านวน ๖ โรงเรียน ซึง่มผีลการด�าเนนิกิจกรรมดเีด่นในด้านต่าง ๆ  

ในการนี้ ณ บริเวณจุดแสดงนิทรรศการ มีพระราชกระแสรับสั่งแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. 
เกี่ยวกับ ความก้าวหน้าการด�าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียนองครักษ์ หมู่ที่ ๓ ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอ
องครกัษ์ จงัหวัดนครนายก ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการด�าเนนิงานของโรงเรียนในสงักัดส�านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๗ จงัหวดันครนายก จ�านวน ๖ โรงเรยีน พร้อมพระราชทานสิง่ของ
แก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ให้พิจารณาน�าไส้เดือนดินมาเสริมในการเป็นอาหารส�าหรับเลี้ยงไก่เพื่อเพิ่มโปรตีน 
ในไก่ให้มากย่ิงขึน้ และน�าน�า้หมักชวีภาพจากสารเร่งซปุเปอร์ พด.๒ มาใช้เสรมิในการเลีย้งไก่”  
และมีพระราชปรารภกับผู้เฝ้ารับเสด็จถึง ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากยุงในหมู่บ้านที่ติดชายแดน
ของจังหวัดกาญจนบุรี 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลการด�าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศกึษาเขต ๗ จงัหวัดนครนายก จ�านวน ๖ โรงเรียน ซึง่มผีลการด�าเนนิกิจกรรม
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมและติดตามการ 
ด�าเนินงานของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิม 
พระเกียรติฯ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลทุ่งขนาน อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
พร้อมพระราชทานสิง่ของแก่ครแูละนกัเรยีน และพระราชทานเมลด็พันธ์ุผกั 
แก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑. ควรให้มีการฝึกอบรมการตดัแต่งก่ิงไม้ผลและการใช้สาร 
   ที่เหมาะสมกับไม้ผลแก่เกษตรกรในพื้นที่

 ๒. ให้กรมชลประทานพิจารณาส�ารวจความต้องการ 
   บ่อบาดาลระดับตื้นของเกษตรกรในพื้นท่ีและจัดหา 
   ตามความเหมาะสม

จากน้ัน ทอดพระเนตรการด�าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ  
ห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล ห้องพยาบาล การด�าเนินโครงการตาม 

พระราชด�าร ิได้แก่ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภณัฑ์ของชมุชน 
ได้แก่ การท�าน�้าพริกผัดปลาเผา ปลาร้าส้ม ไข่เค็ม การท�าเครื่องจักสาน เช่น ตะกร้าและหมวก การฝึกอาชีพของ
นักเรียน เช่น ช่างตัดผมชาย กิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร พร้อม
ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครู นักเรียน และหน่วยแพทย์พระราชทาน
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วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปทรงเย่ียมและตดิตามการด�าเนนิงาน 
ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านบ่อชะอม หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลพวา 
อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
พร้อมพระราชทานสิ่งของแก่ครูและ
นักเรียน และพระราชทานเมล็ดพันธุ์
ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

จากนัน้ ทอดพระเนตรการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษด้วยการเล่านทิาน การเรยีนคอมพิวเตอร์  
ห้องอนบุาล การด�าเนนิงานต่าง ๆ  ของโรงเรยีน ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องสมดุ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการ
ฝึกอาชพีของนักเรยีน โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชมุชน 
และกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรยีน พร้อมทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร และทรงฉายพระฉายาลกัษณ์
ร่วมกับครู นักเรียน และหน่วยแพทย์พระราชทาน 

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว หมู่ท่ี ๔ ต�าบลขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี พระราชทานสิ่งของแก่ครูและนักเรียน และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

จากนัน้ ทอดพระเนตรการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน การแปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตรและผลติภัณฑ์ของชมุชน โครงการฝึกอาชพีนกัเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอนุบาล ห้องพยาบาล 
ห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน พร้อมทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร และทรงฉาย 
พระฉายาลักษณ์ร่วมกับครู นักเรียน และหน่วยแพทย์พระราชทาน 

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองแดง หมูท่ี ่๑๒ ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี พระราชทานสิ่งของแก่ครูและนักเรียน
และพระราชทานพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องพยาบาล โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ห้องสมุด และกิจกรรม
สหกรณ์ของนักเรียน 

ในการนี้ ทรงมีพระราชปรารภถึง ปัญหาช้างป่า 
ท่ีได้เข้ามากินพืชผักในแปลงเกษตรของราษฎร  
ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร และ 
ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครู นักเรียน และ 
หน่วยแพทย์พระราชทาน 
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วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย  
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองตะเคียนชัย ต�าบลทุ่งมหาเจริญ อ�าเภอวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
พระราชทานสิ่งของแก่ครูและนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ชาวบ้าน 

จากน้ัน ทอดพระเนตรการสาธิตการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ วิชาดนตรีไทย 
และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน กิจกรรมขยายโอกาสสูช่มุชน ๓๐ ครวัเรอืน กิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน กิจกรรม
ห้องสมุด โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ตามล�าดับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนาอิสาน หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลท่ากระดาน 
อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชทาน 
สิง่ของแก่ครแูละนกัเรยีน และพระราชทานเมลด็พันธ์ุ
ผกัและไม้ผลแก่ชาวบ้าน 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการสาธิต 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมฝึกอาชีพ
นักเรียน ได้แก่ ซ่อมจักรยาน ตัดผม ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมแปรรูปผลผลิต โรงอาหาร 
ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล  
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมขยายโอกาสสู ่
ชุมชน กิจกรรมเล้ียงปลา และทรงเย่ียมหน่วยแพทย์
พระราชทาน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ให้กรมชลประทาน ส�านักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาจัดหาน�้าเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่กลองคี ต�าบลโมโกร อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก”
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด�าเ นินไปทรงติดตามผลการ
ด�าเนินงานของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก  
หมู่ท่ี ๙ บ้านปางไม้ ต�าบลป่าเด็ง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู ้แทนนักเรียน และพระราชทาน 
พนัธุไ์ม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
“ระบบสบูน�า้ด้วยไฟฟ้าเดมิน้ัน ขอให้พจิารณาเพ่ิมระบบพลงังานแสงอาทิตย์และระบบดเีซลด้วย” 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอาคารสหกรณ์ ห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 
กิจกรรมห้องสมุด โครงการฝึกอาชีพนักเรียน การจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์และวิชา
ภาษาไทย กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
“ขอให้พิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอกับจ�านวนนักเรียน” และมี

รับสั่งกับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. “ขอให้น�าไก่ไข่จากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์
พระราชทานด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย จ�านวน ๕๐ ตวั สนับสนุนให้แก่โรงเรยีน พร้อมท้ัง 
พิจารณาศึกษาหาวิธีการเพิ่มโปรตีนในอาหารไก่ไข่ด้วย” 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และราษฎร 

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก หมู่ท่ี ๒ 
บ้านโป่งลึก ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทน
นักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
“ขอให้พิจารณาจัดหาเครื่องสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มอีกหน่ึงเครื่อง โดยเชื่อมต่อกับ

ระบบเดมิ และด�าเนินการเป็นโครงการร่วมระหว่างกรมชลประทานและกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า  
และพันธุ์พืช” 

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรงานอนามยัโรงเรยีนและการด�าเนนิงาน 
สุขศาลาพระราชทาน การจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาวิชา
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน การแสดง
ระบ�าต�าข้าว กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
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ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ขอให้พจิารณาส่งเสรมิการเลีย้งไก่ไข่เพิม่เตมิ เพือ่ให้เพยีงพอกับจ�านวนนักเรยีน” และมรีบัส่ัง 
กับนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. “ขอให้น�าไก่ไข่จากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์
พระราชทานด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย จ�านวน ๑๐๐ ตวั ให้แก่โรงเรยีน พร้อมท้ังพิจารณา
ศึกษาหาวิธีการเพิ่มโปรตีนในอาหารไก่ไข่ด้วย” 

ต่อมา ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงาน
ของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซือ่ หมูท่ี่ ๙  
ต�าบลหาดขาม อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู ้แทนนักเรียน  
และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก ่
ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ขอให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทานพิจารณาส�ารวจตรวจสอบแหล่งน�้าในพื้นที่และ
ปรับปรุงให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ีมีน�้า
ส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี”

จากน้ัน เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล การจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาและชั้นอนุบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์
นกัเรยีน ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสริิสขุ” เพ่ือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมห้องสมดุ และโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ขอให้พิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ิมเติม เพื่อให้เพียงพอกับจ�านวนนักเรียน” รวมทั้ง 
มรีบัสัง่เก่ียวกับการขนส่งพันธ์ุไก่ไข่จากโครงการศนูย์พัฒนาพันธ์ุสตัว์พระราชทานด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย 
จงัหวดัเลย สรปุความว่า “ไก่ไข่ท่ีน�ามาจากโครงการศนูย์พฒันาพนัธุส์ตัว์พระราชทานด่านซ้าย อ�าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ท่ีจะขนส่งไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดนราธิวาส ขอให้น�ามาพักไว้ที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ”

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ ๗  
พระราชทานต�าบลห้วยสตัว์ใหญ่ อ�าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์ พระราชทานสิง่ของแก่ครใูหญ่และผูแ้ทนนักเรียน  
และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ขอให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทานพิจารณา
จัดหาน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองน้อย โดยปรับปรุงท่อส่งน�้าเดิมท่ีช�ารุดและก่อสร้าง
บ่อพักน�า้เพิม่เตมิ เม่ือด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ จะท�าให้
มีน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
เพียงพอตลอดทั้งปี” 



จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการจดัการเรยีนการสอนวิชาภาษาองักฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน แปลงพืช 
สมุนไพร การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการสอน 
ชั้นอนุบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
กิจกรรมห้องสมุด ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานของ
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวงัหนิ หมูท่ี ่๔  
บ้านท่าวังหิน ต�าบลเขาจ้าว อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ 
และผู ้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผล 
และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

ในการน้ี มีพระราชด�าร ิสรปุความว่า 

“ขอให้ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพน�้าดื่มอย่างสม�่าเสมอ” และมีพระราชด�าริเกี่ยวกับงานชลประทาน 
สรุปความว่า “ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดปรับปรุงอ่างเก็บน�้าในพื้นที่จ�านวนสามแห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�้า
คลองอ้ายแดง อ่างเก็บน�้าบ้านย่านซื่อ และอ่างเก็บน�้าหุบเฉลา”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมดุ การจดัการเรียนการสอนชัน้อนบุาล กิจกรรมห้องพยาบาล 
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โครงการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมการ
ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ปัญหาเพลี้ยจักจ่ันท่ีต้นมะม่วง ขอให้แก้ไขด้วยการน�าดอกสะเดามาบดแล้วฉีดพ่น และ
ท�าการขยายพันธุ์ต้นทองกวาวดอกสีเหลือง ซ่ึงมีอยู่ท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก  
ต�าบลห้วยแม่เพรียง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี”

นอกจากนี้ นายปัญญา ตาละลักษมณ์ ผู้อ�านวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชด�าริและกิจการพิเศษ 
ส�านกับรหิารพ้ืนทีอ่นรุกัษ์ท่ี ๓ กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้กราบบงัคมทลูรายงานผลการด�าเนินงาน
แก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“กรณีคูน�้ากันช้าง ขอให้ด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง เพ่ือป้องกันไม่ให้ช้างเกิดอุบัติเหตุ
พลัดตกได้รับบาดเจ็บ” 

และทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาท่ีดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกร่ิน
กระถิน ต�าบลเนินขี้เหล็ก อ�าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

“ให้กรมทรัพยากรน�้าบาดาลและส�านักงาน กปร. ด�าเนินการส�ารวจพื้นท่ีขุดเจาะบ่อน�้า
บาดาลเพิม่เตมิ ในพืน้ท่ีบ้านเกริน่กระถนิ ต�าบลเนินขีเ้หลก็ อ�าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 
และบริหารจัดการการใช้น�้าให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์”

จากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาและปรบัปรงุท่ีดนิมลูนธิิชยัพัฒนา ต�าบล
หนองกรด อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

“ให้กรมชลประทานและส�านักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาจดัหาน�า้สนับสนุนให้แก่ราษฎร
ต�าบลหนองกรด และโครงการพัฒนาและปรับปรุงท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต�าบลหนองกรด 
จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีน�้าเพื่อด�าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอตลอดทั้งปี”



วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต�าบลหนองหม้อ อ�าเภอตาคลี 
จงัหวัดนครสวรรค์ ทอดพระเนตรพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่ พ้ืนทีแ่ปลงข้าวโพด พ้ืนทีก่ารปลกูพืชหลงันา ได้แก่ ปอเทือง  
ถั่วเขียว และข้าวโพด พื้นที่แปลงไม้ผล อาคารแปรรูปน�้ามะพร้าวและบริการสีข้าว

ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

“ให้แก้ปัญหาในพืน้ท่ีต�าบลหนองกรด อ�าเภอเมอืง 
นครสวรรค์ และพืน้ท่ีอ�าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ 
ตามแนวทาง “สุรินทร์โมเดล” ท่ีใช้ในการพัฒนาพื้นท่ี 
อ�าเภอชุมพลบุรี อ�าเภอส�าโรงทาบ อ�าเภอศีขรภูมิ 
อ�าเภอจอมพระ จังหวดัสรุนิทร์ ของศนูย์พฒันาพนัธุพ์ชื 
จักรพันธ์เพ็ญศิริอย่างได้ผล โดยการขุดสระน�้าในพื้นท่ี 
นา เลี้ยงปลานิลจิตรลดา ปลูกไม้ผลพระราชทาน 
โดยรอบคันบ่อ และปลกูผักพระราชทานในพืน้ท่ี รวมท้ัง 

ขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลในพื้นท่ีนาด้วย” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รับสนองพระราชด�าริ หารือ 
ร่วมกับราษฎรขดุบ่อเพ่ือแก้ปัญหาภยัแล้งในพ้ืนที ่และ “ให้กรมชลประทาน และส�านักงาน กปร. ร่วมกัน 
พิจารณาจัดหาน�้าสนับสนุนให้แก่ราษฎรต�าบลหนองหม้อ อ�าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และ
ราษฎรบ้านเกร่ินกระถนิ ต�าบลเนินขีเ้หลก็ อ�าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ให้มีน�า้เพ่ือด�าเนินการ 
กิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอตลอดทั้งปี”

จากนั้น เสด็จฯ ไปติดตามผลการด�าเนินงานโครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ต�าบลตากฟ้า 
อ�าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “โครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี” พร้อม 
ทรงรบัฟังผลการด�าเนินงานโครงการฯ และทอดพระเนตรการสาธิตขยายก่ิงพันธ์ุไม้ผลมะม่วงพันธ์ุดแีละแปลงไม้ผล 
ของโครงการฯ 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป
ศนูย์การเรยีนรูต้�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�า้บ่อสะเป่ อ�าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พระราชทานสิง่ของแก่
ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

จากนั้น ทรงติดตามผลการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
เรื่องน�้าเพ่ือการบริโภคภายในศูนย์การเรียนรู้ ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยง กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทาง 
การเกษตร กิจกรรมห้องสมดุ การจดัการเรยีนการสอนระดบัปฐมวัย โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน พร้อมทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 

โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
เรื่องน�้าเพื่อการบริโภคภายในโรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยง กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรม 
ห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การด�าเนินงานกิจกรรมสุขศาลา พร้อมทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและ
ราษฎร 
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ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

๑. ให้กรมชลประทานและส�านักงาน กปร. ร่วมกันด�าเนินการจัดหาแหล่งน�า้สนับสนุนศนูย์การ
เรยีนรูต้�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหม้ือ โดยการปรบัปรงุระบบส่งน�า้พร้อมอาคารประกอบ และ
จัดหาถังเก็บน�า้เพือ่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของศนูย์การเรยีนรู ้และช่วยเหลอืราษฎรบ้านปอหมือ้

๒. ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย จังหวัดเลย 
สนับสนุนพนัธุไ์ก่ไข่และอาหารสตัว์ ให้แก่ศนูย์การเรยีนรูต้�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหม้ือ และ
ศูนย์การเรียนรู้ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�้าบ่อสะเป่ 

๓. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาส�ารวจ ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทาง 
คมนาคมจากอ�าเภอแม่สะเรยีงมายงับ้านปอหม้ือ ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรของครู นักเรียน และราษฎร

๔. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาสนับสนุนวัสดุในการสร้างหอพัก
นักเรียนโดยใช้ไม้ในพื้นท่ี (ไม้ล้มหมอนนอนไพร) และไม้ไผ่ และส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นท่ี  
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไป 
ทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาต”ิ ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
ณ องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ�าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ในการนี ้ประธานคณะกรรมการองค์การส่งเสรมิ
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร  
ผูอ้�านวยการองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ�าปี ๒๕๖๓ และเบิก  
ผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนม เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้แทนสหกรณ์โคนม 
ท่ีชนะเลิศการประกวดสหกรณ์โคนมดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๒ ผู้ชนะเลิศการประกวดโคประเภทต่าง ๆ เข้ารับ
พระราชทานเกียรติบัตร

โอกาสน้ี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ�าปี ๒๕๖๓ ทอดพระเนตร
นิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา  
จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปอาคารอเนกประสงค์ โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ตามแนว 
พระราชด�าริ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชด�าริ  
“พี่...เลี้ยงน้อง โรงเรียนวัดป่าระก�า” นิทรรศการโครงการศึกษาทดลอง 
การปลกูจากเพ่ือฟ้ืนฟูนเิวศลุม่น�า้ปากพนงั และนทิรรศการผลการด�าเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชน ต�าบลป่าระก�า 

โอกาสนี้ พระราชทานต้นจากแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกจาก
อ�าเภอปากพนงั จ�านวน ๒ ราย และพันธ์ุสตัว์น�า้แก่นายอ�าเภอปากพนังและ
ผูแ้ทนเกษตรกร เพ่ือน�าไปปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาตแิละพ้ืนทีก่ารเกษตร
ของราษฎรต่อไป พร้อมเยี่ยมราษฎร



วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
ยูงทองรัฐประชาสรรค์ หมู ่ที่ ๔ ต�าบลควนกาหลง อ�าเภอควนกาหลง  
จงัหวดัสตลู พระราชทานสิง่ของแก่ครใูหญ่และผูแ้ทนนกัเรยีน และพระราชทาน 
พันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดท่ีระลึก และ
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ กิจกรรมสหกรณ์นกัเรยีน กิจกรรมห้องสมดุ  
กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรม
การฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนม กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และ 
การสาธิตการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ ชัน้อนบุาล ๒ - ๓ ตามโครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 

โอกาสนี้ ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร พร้อมฉาย
พระฉายาลกัษณ์ร่วมกับครูและนักเรียน คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน และ
คณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านชายควน หมู่ท่ี ๔ ต�าบลปาดังเบซาร์ อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
พระราชทานสิง่ของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธ์ุไม้ผล
แก่ผูแ้ทนชาวบ้าน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมดุท่ีระลกึ และพระราชทานเข็ม 
เชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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จากนัน้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรม
ห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด การสาธิต
การเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ๒ - ๓ กิจกรรม
สหกรณ์นกัเรยีน กิจกรรมฝึกอาชพีนักเรยีน การ
สาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�านวณ  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ กจิกรรมโครงการเกษตร 
เพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยง
อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และทรง
เย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร  
พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูและ
นกัเรยีน คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน และคณะ
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านชายควน

ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล กองพลพัฒนาท่ี ๔ ค่ายรัตนพล อ�าเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”  
ภาคใต้ตอนล่าง ค่ายรตันพล ทรงรบัฟังรายงานเก่ียวกับโครงการทหารพันธ์ุด ีค่ายรตันพล จงัหวัดสงขลา ความคบืหน้า
การด�าเนนิงานศนูย์ผลติสตัว์ปีกพระราชทานฯ พร้อมทอดพระเนตรการด�าเนนิงานผลติอาหารสตัว์ และพระราชทาน
พันธุ์ไก่กระดูกด�าแก่ผู้แทนชาวบ้าน

จากน้ัน เสด็จฯ ไปโครงการศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน�้าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง  
ค่ายรตันพล ทรงรบัฟังรายงานเก่ียวกับแผนการจดัตัง้ศนูย์ผลติพันธ์ุปลาน�า้จดืพระราชทานฯ และทรงปล่อยปลานลิ
พันธุ์จิตรลดา จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ตัว 

ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ค่ายรัตนพล ทรงรับฟัง 
รายงานแผนการจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์พืชฯ และเสด็จฯ ไปศาลาทรงงาน ทรงปลูกต้นมะม่วงมหาชนก พร้อมฉาย 
พระฉายาลักษณ์ร่วมกับทหารพันธุ์ดี ข้าราชการ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.พัฒนา ๔ และลง 
พระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไป
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ หมู่ท่ี ๘  
ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จงัหวัดยะลา พระราชทานสิง่ของ 
แก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผล
แก่ผู ้แทนชาวบ้าน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก  
พระราชทานเข็มเชดิชเูกียรต ิชัน้ที ่๑ แก่ผูป้ฏบิตังิาน พร้อมฉาย
พระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และ 
ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบ 
เลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและการแปรรูปการถนอม
อาหาร และกิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน 

โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารห้องสมุดพระราชทาน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๓ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร  
พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูและนักเรียน คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน และคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ



จากน้ัน เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านลนีานนท์ (มลูนิธิสมุติร เลศิสมุติรกุล อปุถัมภ์) หมูท่ี่ ๖ ต�าบล 
สคุรินิ อ�าเภอสคุรินิ จงัหวัดนราธิวาส พระราชทานสิง่ของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนกัเรียน และพระราชทานพันธ์ุไม้ผลแก่ 
ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การสาธิตการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ๓ การสาธิต
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
การสาธิตวิชาชพีตดัผม กิจกรรมสหกรณ์นักเรยีน กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมโครงการสขุศาลาพระราชทาน 

โอกาสน้ี ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และราษฎร พร้อมฉายพระฉายาลกัษณ์ 
ร่วมกับครูและนักเรียน คณะหน่วยแพทย์พระราชทาน คณะหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และคณะชมรมศิษย์เก่า
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปห้องประชุม ๑ ศนูย์ศกึษาการ
พฒันาพกิลุทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

โอกาสนี้ พระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการเก่ียวกับโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิก่นกัเรยีนทีช่นะเลศิ 
การแข่งขัน พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้เข้าเฝ้าฯ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกับ
การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่แปลงศึกษาทดลอง การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด และการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริเก่ียวกับโครงการเป็ดไข่พระราชทานในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส

ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๔ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก ่
ผูแ้ทนชาวบ้าน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมดุทีร่ะลกึ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรยีนการสอนชัน้อนบุาล ๓ กจิกรรม
ห้องพยาบาลและกิจกรรมการใช้สื่อของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการ
เรยีนการสอนกลุม่นกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพิเศษ กิจกรรมฝึกอาชพีนกัเรยีน กิจกรรมสหกรณ์นกัเรยีน และกิจกรรม
ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร พร้อมฉาย 
พระฉายาลกัษณ์ร่วมกับครแูละนกัเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีนในโครงการตามพระราชด�าร ิและคณะหน่วยแพทย์พระราชทาน

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนบ้านบางมะนาว หมูท่ี ่๑ ต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 
พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน  
ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ๒ กิจกรรมโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพท�าผ้าบาติก กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบ
เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และกิจกรรมสหกรณ์ และทรงเย่ียมราษฎร พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ 
ร่วมกับครูและนักเรียน 
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จากพระราชด�ารัสที่เก่ียวกับงานปาไม้ในคร้ังน้ัน  
แสดงให้เห็นถึงพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทีท่รงชีแ้นะให้เราเข้าใจถึงวิธีการบรหิารจดัการและอนุรกัษ์ 
ทรพัยากรป่าไม้ โดยให้ผูม้หีน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง ผูน้�าของชมุชน  
หรือกลุ่มประชาชนใด ๆ สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับ 
ตัวประชาชนเอง รวมถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกับส่วนรวม  
นั่นคือ ชุมชนและประเทศชาติ เมื่อมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้แล้ว ประชาชนเหล่านัน้ก็จะร่วมมอืร่วมใจในการ
ปกป้อง รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยตนเอง
ด้วยความเต็มใจ

เฉกเช่นเรือ่งราวการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ของชมุชน 
แห่งหนึ่ง...

ณ ชุมชนเล็ก ๆ ในท้องท่ีต�าบลศิลาลอย อ�าเภอ 
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้บอกเล่าเรื่อง
ราวความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ และ 
ความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ที่ช่วยกันปกป้องสมบัติล�้าค่าซึ่งธรรมชาติได้มอบไว้
ให้พวกเขา ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของกลุ่มคนท่ีมุ่ง
แสวงหาประโยชน์จากสิง่เหล่านี ้จนน�าไปสูก่ารจดัตัง้เป็น 
ป่าชุมชนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และสิ่งที่สร้างความ 
ภาคภมูใิจให้ชมุชนมากทีส่ดุ คอื การทีป่่าชมุชนของพวกเขา 
ได้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งมีชื่อ
อย่างเป็นทางการว่า “โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้าน
หนองกลางดง วดัเขาถ�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

ป่าชุมชนทรงคุณค่า สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน  
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน�้าทุ่งจ๊อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ๒๕๑๙ 

“บ้านหนองกลางดง”

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ�้า 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียบเรียงโดย นายนภัทร อุทัยฉาย 
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
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ก�ำเนิดโครงกำร ฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระครู

ศรธีรรมาภนินัท์ เจ้าอาวาสวัดเขาถ�า้ และเจ้าคณะต�าบล
ศิลาลอย อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้มีลิขิตขอให้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาเรื่อง  
ขอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาป่า 
ชมุชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ�า้ หมูท่ี ่๗ ต�าบลศลิาลอย  
อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไว้เป็น
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ผนืป่าและสตัว์ป่าหายาก

ในเวลาต่อมา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านกังาน กปร.) ร่วมกับส�านักราชเลขาธิการ (ในขณะน้ัน)  
รวมทัง้กรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธ์ุพืช  
จงัหวัดประจวบครีีขันธ์ ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พระครูศรีธรรมาภินันท์ ผู้น�าชุมชนและราษฎรในพ้ืนที ่
ได้ประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ 

ชุมชนบ้ำนหนองกลำงดง วัดเขำถ�้ำ
บ้านหนองกลางดง หมูท่ี ่๗ ต�าบลศลิาลอย อ�าเภอ 

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มก่อตั้งเป็น
ชุมชนย่อยมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ โดยตั้งชื่อตามลักษณะ
ทางภมูศิาสตร์ทีม่หีนองน�า้ธรรมชาตใิหญ่อยู่กลางชมุชน  
ชาวบ้านจงึเรียกชือ่หมูบ้่านนีว่้า “หนองกลางดง” ราษฎร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เช่น ท�าไร่สบัปะรด 
ท�าสวนมะม่วง และปลูกข้าว เป็นต้น โดยมีส�านักสงฆ ์
เขาถ�้าพยอม ที่ตั้งอยู่ติดกับเชิงเขาซึ่งพบถ�้าเป็นจ�านวน
มาก จงึเรียกขานกันท่ัวไปว่า “ภเูขาถ�า้” เป็นศนูย์รวมจติใจ
ของผูค้น ต่อมา ได้มผีูม้จีติศรทัธาบรจิาคทีด่นิเพ่ือสร้างวัด 
ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันบรูณะพัฒนาวัดและ
สร้างเสนาสนะจนแล้วเสร็จ ได้รบัการประกาศตัง้วดัเมือ่ปี 
๒๕๔๒ ช่ือว่า “วดัถ�า้ดาวราย” ตามชือ่ “ถ�า้ดาวราย” ซึง่
เป็นส่วนหนึง่ของวัดทีม่ปีรากฏการณ์หินปนูท�าปฏิกิรยิากับ 
น�้าฝนท่ีซึมออกมาตามรอยแตกของหิน เป็นจุดขนาด 
เส้นผ่าศนูย์กลาง ๑๐ - ๑๕ เซนตเิมตร กระจายอยู่ท่ัวไป
บนเพดานถ�า้ ดคูล้ายกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค�า่คนื 

พระครูศรีธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดเขาถ�้า 
และเจ้าคณะต�าบลศิลาลอย อ�าเภอสามร้อยยอด  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และราษฎรในท้องถิ่นร่วมกันหารือ ณ วัดเขาถ�้า  

และตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

พื้นที่ป่าสงวนฯ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโครงการ 
ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดงฯ

พระพุทธรูปปางลีลาประดิษฐานบริเวณทางเข้าถ�้าดาวราย

นอกจากน้ี บริเวณปากทางเข้าถ�า้ดาวราย มพีระพุทธรูป 
ปางลีลาประดิษฐานอยู่ ส่วนภายในถ�้ามีลักษณะเป็น 
ห้องโถงกว้าง ทางวัดได้ปรับพ้ืนท่ีเพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบตัธิรรมของพระสงฆ์และฆราวาส รวมท้ังเป็นสถานท่ี 
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญอีกด้วย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจาก 
วัดถ�า้ดาวรายเป็น “วดัเขาถ�า้” โดยมพีระครูศรธีรรมาภินันท์  
เป็นเจ้าอาวาส
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ป่ำชุมชนทรงคุณค่ำ
พ้ืนทีช่มุชนบ้านหนองกลางดง อยู่ตดิกับเขตป่าสงวน 

แห่งชาติปาเขาถ�้าพยอม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
ครอบคลมุพ้ืนที ่๒,๐๕๖ ไร่ สภาพเดิมเป็นป่าเบญจพรรณ 
ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ปาและราษฎร 
ได้ใช้ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่า และเป็นแหล่งไม้ใช้สอย  
รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนท่ัวไป 
ผู้น�าชุมชนในพ้ืนท่ีจึงต้องการอนุรักษ์พ้ืนที่ปาแห่งน้ีไว้  
โดยการขอจดทะเบยีนเข้าร่วมโครงการป่าชมุชนกับกรมป่าไม้  
และได้รบัการอนมุตัใิห้จดัตัง้เป็นโครงการป่าชมุชนบ้าน
หนองกลางดง หมูท่ี่ ๗ ต�าบลศิลาลอย อ�าเภอสามร้อยยอด  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
รวมพ้ืนท่ีโครงการทัง้หมด ๖๕๒ ไร่ ซึง่กรมป่าไม้ได้มคี�าสัง่ 
มอบหมายเจ้าหน้าทีป่ฏิบติังานโครงการป่าชมุชน ด�าเนนิ
โครงการป่าชุมชนร่วมกับผู้น�าชุมชนและราษฎรในพ้ืนท่ี
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

ปลกูต้นไม้ถวายพ่อ เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาสพระราชพธีิมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”  
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ ๑ ระดับ
จงัหวัด จากกรมป่าไม้ในปี ๒๕๕๔

สภาพภูเขาเว้าแหว่งจากการท�าโรงโม่หนิและเหมอืงแร่เหลก็ 
ในพ้ืนทีป่่าสงวนฯ

ประชำชนร่วมใจ
บริเวณพ้ืนที่โครงการปาชุมชนบ้านหนองกลางดง  

มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนอยู่กลางพ้ืนที่หมู่บ้านและ 
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติส�าคัญนอกเหนือจากปาไม้
คอื แร่เหลก็ ดังน้ัน จงึมบีรษิทัเอกชนภายนอกพ้ืนทีเ่ข้ามา 
ใช้ประโยชน์โดยการขออนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน
และเหมอืงแร่เหลก็ มกีารระเบดิภูเขาและขดุแร่ ท�าให้ระบบ
นเิวศเปลีย่นแปลงไป ส่งผลกระทบต่อชวิีตความเป็นอยู่ 
ของราษฎรในพ้ืนท่ี ต่อมา กิจการเหมอืงแร่ขาดทนุ บริษทั
จงึได้ยกเลกิกิจการ แต่พบว่ายังมกีารลกัลอบท�าแร่อย่าง
ผิดกฎหมายจากเอกชนรายอื่น ชาวบ้านในชุมชนจึง 
รวมตวักันขอซือ้ทีดิ่นจากบรษิทัท�าเหมอืงแร่เดมิ เพ่ือเป็น 
การปิดก้ันทางเข้าเหมอืงแร่ และได้ถวายท่ีดินดังกล่าวให้
แก่วัดเขาถ�า้ พร้อมทัง้จดัท�าเป็นโครงการอนุรกัษ์ป่าชมุชน 
บ้านหนองกลางดงขึน้ เพ่ือเป็นการอนรุกัษ์ป่าไม้และป้องกัน 
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาจากบุคคลภายนอกพ้ืนที่ โดยตั้งชื่อ
โครงการอย่างเป็นทางการว่า “โครงการ ๘๔ ป่าชมุชน 

บริเวณทางเข้าสู่บ้านหนองกลางดง ด้านถนนเพชรเกษม

สู่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากได้มีความพยายามจาก

บริษัทเอกชนรายใหม่ ด�าเนินการขออนุญาตจาก 
กรมป่าไม้เพื่อเข้ามาฟื้นฟูและประกอบกิจการเหมืองแร่
ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง กรมป่าไม้  
จงึได้จดัประชมุประชาคมรบัฟังความคดิเหน็ของราษฎร 
เก่ียวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  
เห็นควรมอบพ้ืนทีป่่า ชมุชนบ้านหนองกลางดงเข้าร่วมเป็น
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ
ให้การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าชมุชนบ้านหนองกลางดง 
ด�ารงอยู่อย่างย่ังยืนตลอดไป ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชน  
และราษฎรในพ้ืนที ่จงึได้พร้อมใจกันจดัท�าโครงการโดยการ
พัฒนาต่อยอดจากโครงการป่าชมุชนบ้านหนองกลางดง และ
ตัง้ชือ่ใหม่เป็น “โครงการพฒันาป่าชมุชนเฉลมิพระเกียรติ
วดัเขาถ�า้” เพ่ือเสนอให้ส�านกัราชเลขาธิการ (ในขณะน้ัน)  
พิจารณา 

เวลาต่อมา ส�านักงาน กปร. ได้รับการประสานเรือ่ง 
ดังกล่าว โดยด�าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
พร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
จากนั้น ได้จัดท�ารายงานและมีหนังสือขอให้ส�านักราช 
เลขาธิการ (ในขณะน้ัน) น�าความกราบบงัคมทูลพระกรุณา 
ประกอบพระบรมราชวินิจฉยั ซึง่ความทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร    ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ   รบัโครงการพัฒนา 
ปาชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ�้าอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไว้เป็นโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ตามหนงัสือส�านกัราชเลขาธิการ  
ที ่รล ๐๐๐๘.๒/๑๑๖๑๖ ลงวนัที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
น�าความปลาบปลื้มให้แก่พสกนิกร และต่างส�านึกใน 
พระมหากรณุาธิคณุอนัหาท่ีสุดมไิด้
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กำรด�ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด�ำริ 
และประโยชน์ที่ได้รับ

กรมปาไม้ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาป่าชมุชนบ้านหนองกลางดง  
วัดเขาถ�า้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์  
บนเน้ือท่ี ๖๕๒ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนาพ้ืนท่ีปาชุมชนบ้านหนองกลางดง ฯ  
ตามแนวพระราชด�าร ิรวมถึงทรพัยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม  
และแนวทางการด�าเนินงานโครงการพัฒนาปาชุมชน  
เพ่ือจัดท�าเป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ 
ตลอดจนสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎร 

เพ่ือให้การบริหารจัดการบังเกิดความย่ังยืน ได้มี
การจดัตัง้คณะท�างาน คือ คณะกรรมการโครงการบริหาร
จดัการพ้ืนทีป่่าชมุชนบ้านหนองกลางดง วดัเขาถ�า้อนัเน่ือง 
มาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์ เพ่ือเป็นการ 
บูรณาการและช่วยขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการสนองพระราชด�าริและ 
ช่วยเหลอืประชาชน ส�านกังาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ให้แก่กรมป่าไม้เพ่ือด�าเนินโครงการฯ 
โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมอ�านวยการ 
กิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนเิวศปาไม้ กิจกรรมป้องกันรกัษาป่า 
และควบคุมไฟปา และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรในพ้ืนท่ี โดยได้น้อมน�าเอาแนวพระราชด�าริ 
ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนทีโ่ครงการ เช่น การปลกูป่า 
สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง โดยใช้พันธุ์ไม้ท่ีมีอยู่เดิม 
ในท้องถิน่ ยกตัวอย่างเช่น ไม้ใช้สอยในครวัเรอืน เอาไว้ท�า
เป็นข้าวของเครือ่งใช้ ไม้ผลเอาไว้รบัประทาน ไม้เศรษฐกิจ
เพ่ือใช้ประโยชน์ในระยะยาว นอกจากน้ี ประโยชน์อย่างท่ีส่ี 
คือ การอนุรักษ์ดินและน�า้ ซึ่งช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 
รวมทัง้สร้างความสมดุลควบคู่กับคุณภาพชวิีตท่ีดีขึน้ของ
ประชาชน 

กล่าวได้ว่า โครงการ ฯ จะช่วยให้ราษฎรในพ้ืนที่  
๗ หมู่บ้าน ๒ ต�าบล ๒ อ�าเภอ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ�านวนประชากรทั้งสิ้น ๒,๒๔๕ ครัวเรือน ๗,๑๒๖ คน  
ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมรายได้เฉลี่ยของ
ครวัเรอืนและเกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี ประโยชน์ทางสงัคม  

ท�าให้เกิดบริการสาธารณประโยชน์ ประชาชนมีความรู้
ในการประกอบอาชพีและมคีวามสามารถในการพัฒนา
ตนเองและชุมชนเพ่ิมมากข้ึน พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้  
มคีวามเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน รวมถึงประโยชน์ด้าน 
สิง่แวดล้อม เป็นการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมให้ดขีึน้และ
ลดการบกุรกุพ้ืนทีป่่าเพ่ือท�าประโยชน์ นอกจากน้ี ยังช่วย
สร้างจิตส�านึกให้ชุมชนมีส่วนร่วม ท�าให้เกิดเครือข่ายใน
การพัฒนาให้ชมุชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศท่ีส�าคญั

ต้นเกด ต้นไม้ประจ�าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่มีอยู่เดิม 
ตามธรรมชาติ ได้มีการตกแต่ง 
ให้มีความสวยงาม และเป็น 
จุดสนใจหนึ่งของโครงการ

ประชาชนทั่วไปและชาวบ้านในพื้นที่ปลูกป่าใช้สอย

ปัจจบัุน โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง ฯ  
มีสภาพปาไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิประเทศที่
สวยงามแปลกตาเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว  
โดยมกีรมป่าไม้เป็นแกนหลกัร่วมกับผูน้�าชมุชนและชาวบ้าน 
ในพ้ืนท่ีเป็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินงานอย่างแข็งขัน 
และต่อเนือ่ง ด้วยทกุฝ่ายตระหนักในจุดมุง่หมายทีม่ร่ีวมกัน  
คือ การดูแล ปกป้อง รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรและ 
ต่อยอดโครงการพัฒนาปาชุมชนบ้านหนองกลางดงฯ  
ให้มีความเจริญงอกงามสืบต่อไปถึงลูกหลานชาวต�าบล
ศิลาลอย อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พร้อมทัง้เป็นต้นแบบโครงการพัฒนาป่าชมุชนให้พ้ืนทีอ่ืน่ 
ได้น�าไปประยกุต์ใช้และอ�านวยประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ทั้งหมดนี้คือ เรื่องราวของโครงการพัฒนาป่าชุมชน 
บ้านหนองกลางดง วัดเขาถ�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
และเรือ่งราวการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ของชมุชนเลก็ ๆ   
แห่งหน่ึง ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ล้วนตระหนักถึงความ
ส�าคัญของธรรมชาติ จึงร่วมมือร่วมใจและมีความ 
สมัครสมานสามัคคี ในการท่ีจะปกป้องรักษาทรัพยากร 
ที่ตนเองมีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน
ด้วยตนเองด้วยความเต็มใจ ดังพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ความว่า “ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจ 
คนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม ้
ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”

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								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพันธุ	์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
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“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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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการที่
ด�าเนนิงานตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงให้แก้ปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพน�้า ขจัดความขัดแย้ง 
โดยก่อสร้างประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิเป็นจุดเร่ิมต้น จากนั้นให้ก่อสร้าง 
ประตูระบายน�้าและระบบระบายน�้า ระบบกักเก็บน�้า และระบบส่งน�้าอื่น ๆ เพิ่มเติม
ความสมบรูณ์ตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีให้รกัษาฟ้ืนฟูพัฒนาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาอาชพี 
ส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ควบคู่กันไปอย่างครบวงจร เพ่ือความอยู่ดีกินดี 
ของราษฎรในพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน บนฐานของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีสมดลุ

ในอดีตบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีพื้นที่ป่าจาก 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ ต่อมาในช่วงปี ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ ความเจรญิเตบิโตทางวัตถุมมีากขึน้  
ผู้คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า สิ่งเหล่าน้ีได้สูญหายไป 
พร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ การท�าลายป่าจากปรบัเปลีย่น 
เป็นบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด�า เป็นท่ีนิยม เพราะรายได้สูงกว่าการท�าน�้าตาลจาก  
แต่ปัจจบุนัการเพาะเลีย้งกุ้งกุลาด�าล่มสลายเหมอืนในหลายประเทศ บ่อกุ้งในพ้ืนทีต่�าบล
ขนาบนาก อ�าเภอปากพนงั จงัหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่เป็นท่ีดนิเอกสารสทิธ์ิไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ไร่ ถูกทิง้ร้างไร้ประโยชน์ ก่อให้เกิดปัญหาดนิเคม็ ไม่สามารถปลูกพืชชนดิอืน่ได้  
ส่งผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่ประเมินค่าไม่ได้

จาก...
ที่ไม่ต้อง จาก

เรียบเรียงโดย นางสาวชฎาธร อุทัย
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
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ด้วยทรงห่วงใยในสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ ่มน�้า
ปากพนัง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีมพีระราชด�าริ  
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ความตอนหนึ่งว่า 

“...ควรอนุรักษ์พื้นที่นาข้าว ป่าจาก ท่ีต�าบล
ขนาบนากไว้คู่ลุ่มน�้าปากพนังต่อไป...” 

ส�านักงาน กปร. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ ่มน�้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และส่วนประสาน
โครงการพระราชด�ารแิละกิจการพิเศษ ส�านักบรหิารพ้ืนที ่
อนุรกัษ์ที ่๕ (นครศรธีรรมราช) กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า  
และพันธ์ุพืช ได้ด�าเนนิโครงการศกึษาทดลองปลกูป่าจาก
เพ่ือฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้าปากพนัง ในพ้ืนท่ีต�าบลขนาบนาก 
อ�าเภอปากพนัง โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  
เพ่ือพัฒนาพ้ืนทีน่ากุ้งร้างให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
บูรณาการและยั่งยืน เกิดจากความร่วมมือของราษฎร
และส่วนราชการ ท�าให้พ้ืนทีป่่าจากมคีวามอดุมสมบรูณ์  
ก่อให้เกิดความสมดลุและความหลากหลายทางธรรมชาติ 
ของป่าจากในพ้ืนท่ีลุ่มน�้าปากพนังกลับสู่สภาพดังเดิม  
ซึ่งให้ประโยชน์ทางตรงต่อประชาชน ประกอบด้วย  
การท�าน�า้ตาลจาก น�า้ส้มจาก ใบจากมวนบหุรี ่และเย็บจาก 
มงุหลงัคา จ�าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนและครอบครวั  
ส่วนประโยชน์ทางอ้อม คือ ได้เป็นแหล่งอาหารและ 
เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว์น�า้ เช่น กุ้ง หอย ป ูปลา เป็นต้น  

ซึง่จากผลการด�าเนนิงานโครงการตัง้แต่ปี ๒๕๕๓ จนถึง
ปัจจบุนั สามารถปลูกจากในพ้ืนท่ีต�าบลขนาบนาก จ�านวน
ทัง้สิน้ ๑,๒๕๐ ไร่ มรีาษฎรเข้าร่วมโครงการ ๒๖๗ ราย  
และยังมีราษฎรที่มีความสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี

กองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ๔ ได้เดินทาง
ไปติดตามผลการด�าเนินโครงการ ท�าให้ทราบถึงการ 
ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในด้านใด และ “จาก”  
มีประโยชน์อย่างไร ดังนี้

จากแรก ไม่จากบ้านเรือนถิ่นเคยนอน ปัญหา 
ในพ้ืนทีท่รพัยากรธรรมชาตถูิกท�าลาย มกีารใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบไร ้การควบคุม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมล่มสลาย ราษฎรต้องย้ายถ่ินฐานออกไป
ท�ามาหากินนอกพ้ืนที่ แต่หลังจากการด�าเนินโครงการ
ศึกษาทดลองปลูกจากเพ่ือฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้าปากพนัง  
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ก่อให้เกิดรายได้และอาชพีท่ีมัน่คง ท�าให้หลายครอบครวั
กลับมาท�างานและประกอบอาชีพท่ีบ้านเกิด ครอบครัว
ได้อยู่กันพร้อมหน้า เป็นการคืนความสุขในพ้ืนท่ีต�าบล
ขนาบนาก ที่เคยจากไปพร้อมกับป่าจากในอดีต

จากทีส่อง ไม่ต้องจากล�าคู ล�าคลอง และท้องน�า้  
โครงการศึกษาทดลองปลูกจากเพ่ือฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้า
ปากพนัง ด�าเนินการต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ โดยการท�าลาย
คนันากุ้งร้างและพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า ปรบัเปลีย่นมาปลกู
ฟื้นฟูให้เป็นป่าจากดังเดิม สนับสนุนให้ราษฎรปลูกจาก 
รายละ ๓ - ๕ ไร่ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ ปี จึงสามารถ
เก็บผลผลิตน�้าหวานจากต้นจาก นอกจากได้รับผลผลิต
จากต้นจากแล้ว ราษฎรผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าบริเวณคูรอบแปลง เช่น เลี้ยงปลานิล  
ปดู�า เป็นต้น ส่วนบนคันดินรอบแปลงสามารถปลกูพืชผัก
สวนครวัหรอืปลกูไม้ฟืนส�าหรบัน�ามาเป็นเชือ้เพลงิในการ
ท�าน�้าตาลจากต่อไปได้ 

จากท่ีสาม ไม่ต้องจากความหวานของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 
ในท้องถ่ิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกันท�าวิจัย 
เก่ียวกับต้นจากเพ่ือให้มีองค์ความรู้เก่ียวกับสรรพคุณ
และประโยชน์ของต้นจาก ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 
น�้าตาลจาก น�้าหวานจาก มีค่าดัชนีความหวานต�่ากว่า 
น�้าตาลชนิดอื่น ท�าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถทาน
น�้าตาลจากได้ โดยท่ีปริมาณน�้าตาลในเลือดไม่สูง 
เพ่ิมมากขึ้นเหมือนการบริโภคน�้าตาลชนิดอื่น ๆ ท�าให้
สามารถดืม่รสความหวานจากเคร่ืองด่ืมของน�า้ตาลจากได้  
นอกจากน้ี ยังมีการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากต้นจากให้ม ี
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่าให้กับ 
ต้นจาก ได้แก่ น�า้จากสด น�า้ตาลจาก น�า้ส้มจาก น�า้ผึง้จาก  
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ ยังช่วยเหลือด้าน
การตลาดหาช่องทางในการจ�าหน่ายที่หลากหลาย  
ซึง่ท�าให้ราษฎรมองเห็นโอกาสในการพัฒนาสนิค้าให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค

จากสุดท้าย จากที่ต้องอัตคัด ขัดสน ไร้รายได้  
การท�าไร่จาก นอกจากจะได้ประโยชน์ในการใช้เพ่ือ
บริโภคและใช้เป็นวัสดุอื่น ๆ แล้ว ประโยชน์และคุณค่า
ที่ท�าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ การสร้างรายได้ 
ให้กับครัวเรือน การท�าไร่จากเป็นทั้งอาชีพเสริมให้กับ
บางครัวเรือนและเป็นอาชีพหลักในหลายครัวเรือน 
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ที่สามารถท�าไร ่จากได้ตลอดทั้งปี จากการส�ารวจ 
พบว่า การปลกูจากจะสามารถเก็บผลผลติจากต้นจากได้  
ใช้เวลาประมาณ ๕ ปี และสามารถให้ผลผลติได้เป็นร้อยปี  
สร้างรายได้ให้เกษตรกร รวมปีละ ๘ เดือน จะท�าน�้าตาล
ได้ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๔ เดือน ท�าให้ราษฎรมีรายได้จากการ 
ท�าน�้าหวานจากและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ วันละ 
๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

การด�าเนินงานโครงการเพ่ือสนองพระราชด�าริ  
ก่อให้เกิดการพัฒนาตามภูมสิงัคมตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริงของราษฎร เป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเกิด
ผลดีต่อการพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรในพ้ืนที่ลุ ่มน�้า
ปากพนัง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ
พ้ืนท่ีให้คงอยู่ น�าไปสู่การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะ
ราษฎรในพ้ืนท่ี มจีากจงึไม่ต้องจากสิง่ดี ๆ  ทีม่อียู่.... 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพันธุแ์ละปรับปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบียมสายพันธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เม่ือเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” 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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หญ้าแฝก หญ้ามหัศจรรย์ ที่มีระบบรากหยั่งลึกลงดินในแนวดิ่ง 
รากประสานอย่างแน่นหนาราวกับก�าแพงใต้ดินที่เก็บกักความชุ่มชื้น 
ของน�้า อีกทั้งยังช ่วยรักษาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไว ้อย่างด ี
เพ่ือประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริให้น�ามาปลูก
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน�้า ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ท�าให้มีการด�าเนินงาน 
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช ้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริข้ึน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการติดตามผลการ
ด�าเนินงานในการส่งเสรมิการปลกูและการใช้หญ้าแฝกในทัว่ทกุภูมภิาค 
ของประเทศ ซึง่คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและตดิตามประเมนิผล 
ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานหลกั 
ในการประสานด�าเนนิงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ 
มคีวามเหน็ร่วมกันว่า ควรจดัโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที ่โดยมแีผนจัดฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)  
ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามภูมิภาคของประเทศไทย จ�านวน ๙ ครั้ง 

เรียบเรียงโดย นางสาวผการัตน์ ศิริโภค
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

ก้าวตามรอยพ่อ
ครั้ง..

สถานที่จัดการฝึกอบรมทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่ 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมเรือนแพรอยัล จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน�้า จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ทมีงานกองแผนงานและวิเทศสมัพันธ์ จะมาแบ่งปัน 
เรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นการท�างานเชิงรุกล่าสุด ส�าหรับ
การรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เริ่มขึ้นขณะที่ผู ้บริหาร 
ส�านกังาน กปร. และคณะอนุกรรมการด้านวชิาการและ
ตดิตามประเมนิผล ลงพ้ืนทีเ่พ่ือติดตามผลการด�าเนนิงาน  
ได้เห็นถึงความส�าคัญของการเผยแพร่ความรู้ท่ีถูกต้อง 
และด้วยองค์ความรู้ด้านหญ้าแฝกที่เข้มข้นของคณะ
อนุกรรมการฯ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้
ผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกมีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน จึงเห็นร่วมกันให้มีการฝึกอบรม ๙ ครั้ง 

๙ สถานที่ เป็น ๙ ครั้ง...ที่ก้าวตามรอยพ่อ ใช้ระยะเวลา  
๔ วัน ๓ คืน ตั้งเป้าหมายด�าเนินงานต่อเนื่อง ๒ ป ี
งบประมาณ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าถึงความรู้ได้
อย่างทัว่ถึง โดยถือว่าผูเ้ข้าอบรม คอื หัวใจส�าคญั รวมถึง 
เลอืกสถานท่ีศกึษาดงูานทีม่คีวามพร้อม ตัง้อยู่บนพ้ืนฐาน 
ที่ว่า ผู้เข้าอบรมต้องได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
จากการลงมือปฏิบัติและสามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง  
จะเห็นได้จาก ค�ากล่าวเปิดของ นายปวัตร์ นวะมะรัตน 
รองเลขาธิการ กปร. ..นับว่าเป็นเรื่องท่ีน่ายินดียิ่ง  
ส�าหรับการท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
ในครั้งน้ี ท่านถือเป็นบุคคลส�าคัญท่ีจะช่วยให้
โครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าร ิเกิดการขยายผลออกไปในพืน้ที่
ต่าง ๆ  ท้ังในการปฏบิตัแิละการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 
ประชาชน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร  
ให้มีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับหญ้าแฝก ตลอดจน 
ประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้า  
ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร .. 

เมื่อจบการอบรมในแต่ละวันได้มีการถอดบทเรียนในทุก ๆ รายวิชาเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้แบบรายวัน  
รวมทัง้เป็นการสร้างมติรภาพ สร้างเครอืข่ายผ่านการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และฝึกฝนการถ่ายทอดความรู้ 

อุปกรณ์เตรียมเพื่อท�าการปฏิบัติจริง

กิจกรรมเตรียมดินและปักช�ากล้าถุง กิจกรรมคัดแยกต้นหญ้าแฝกด้วยวิธีการฉีก

ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม
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การฝึกอบรมทั้ง ๔ วัน ส�านักงาน กปร. ได้รับเกียรติ
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของหญ้าแฝก ได้มา 
แนะให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เสียสละทั้งเวลา  
แรงกาย แรงใจ ทุ่มเทให้การฝึกอบรมในทุก ๆ ครั้งอย่าง
สุดความสามารถ ท�าให้เกิดความรู้แก่ผู้อบรมและได้น�า
ไปต่อยอดเพ่ิมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท�างาน 
ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวปิดของ นางสาวถกลวรรณ  
ไกรสรกุล ท่ีปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ 
..ความรู้และประสบการณ์ท่ีท่านได้รับจากการฝึก
อบรมตลอด ๔ วันนี้ จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
และส่งเสริมงานหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี ตลอดจน 
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ  
ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และเกษตรกรได้อย่างถกูต้องและ
สอดคล้องกับแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ที่ได้พระราชทานไว้.. 

จากข้อความที่กล ่าวมาทั้งหมด ทีมผู ้จัดการ 
ฝึกอบรม มีความต้ังใจอย่างย่ิงที่จะให้ผู้รับการอบรม
ได้เพ่ิมพูนความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เข้มข้นขึ้น และภายหลัง
จบการฝึกอบรมก็มีความคาดหวังว่า ผู้เข้ารับการฝึก

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมขอบสระ ชิ้นงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกที่น�ามาจัดแสดง

อบรมจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ 
ขับเคลือ่นงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิและ
จะเป็นส่วนส�าคัญในการเผยแพร่งานโครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ไปยังทุกภาคส่วน โดย
เป็นฟันเฟืองท่ีสร้างแรงขับเคลื่อนให้ฟันเฟืองอื่น ๆ 
หมุนตามไปในแนวทางเดียวกัน ตามท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
มีพระราชด�าริเกี่ยวกับหญ้าแฝกกว่า ๓๐ ครั้ง ทั้งหมดนี้ 
เป็นผลอันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงท�า 
เพ่ือราษฎร ด้วยทรงห่วงใยสภาพสังคมส่ิงแวดล้อม  
ที่จะท�าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไป
นานสกัเพียงใด ภาพการทรงงานของพระองค์ยังปรากฏ
ชัดในความทรงจ�าของพวกเราเสมอ ในฐานะหน่วยงาน 
ผู้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ จะขอมุ่งมั่นด�าเนินงาน
ตามองค์ความรู้ ก้าวตามรอยของพ่อต่อไป 

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								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพันธุ	์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
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“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	“เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสัินถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	

ทั้งนี้ ส�าหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับหญ้าแฝก สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์  

www.thvn.rdpb.go.th และ  
https://www.ldd.go.th/link_vetiver/index.htm



ดร.วีระชัย ณ นคร
ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านพฤกษศาสตร์

นายพิทยากร ลิ่มทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน�้า

นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ 

การฟื้นฟู

นายสุรพล สงวนแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา

ศ.นวลฉลี รุ่งธนเกียรติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

การบ�าบัดโดยใช้พืช

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล

นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ด้านหญ้าแฝก

ประมวลภาพกิจกรรม ทั้ง ๙ ครั้ง

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของหญ้าแฝก
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เมื่อพูดถึงผัก แม้ว่าจะทราบกันดีว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย อุดมไป
ด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารอาหารท่ีส�าคัญต่อการปกป้อง
และสร้างภูมคุ้ิมกันให้แก่ร่างกาย หลายคนมกัเบือนหน้าหนี ร้องยีเ้ข่ียผัก 
ออกจากจานอาหาร กระท่ังผักชีต้นหอมก็มิอาจดอมดม สอดคล้องกับ 
ข้อมูลจากการส�ารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี ๕  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า คนไทยทานผัก 
เฉลี่ยวันละ ๒ ส่วน ต�่ากว่าข้อแนะน�ามาตรฐานที่ให้ทานวันละ 3 ส่วน๑1

เป็นเหตุให้หลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพอนามัยรณรงค์ผลักดัน
ให้คนไทยรับประทานผักกันมากขึ้นให้ได้ 4๐๐ กรัมต่อวัน 

ส�ำหรับผู้ที่นิยมทำนผักให้มีสัดส่วนน�ำหน้ำคำร์โบไฮเดรตและโปรตีน 
ก็ใช่ว่ำจะได้รับแต่ประโยชน์จำกผักเพียงเท่ำนั้น เพรำะต้องเสี่ยงกับ 
สำรเคมตีกค้ำง โดยเฉพำะผักท่ีเห็นรูปลักษณ์สวยงำม เปล่งปลัง่ อนัเกิดจำก
กำรขำดส�ำนึกรับผดิชอบของเกษตรกรผูป้ลกูผกั ส่งผลเสยีสะสมในร่ำงกำย
ของผู้ทำน ไม่เว้นแม้สุขภำพของเกษตรกรผู้ปลูกเอง แต่กำรขำดจิตส�ำนึก 
ดงักล่ำว มิอำจเกิดข้ึนในจิตใจของเกษตรกรตวัเล็ก ๆ  แห่งบ้ำนหม้อ ต�ำบลคคูต  
อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น นำมว่ำ สุนัน เผ้ำหอม เพรำะเขำปลูกผัก 
ด้วยหัวใจท่ีเปี่ยมไปด้วยควำมภูมิใจในอำชีพเกษตรกรและเป็นผู้น�ำกลุ่ม
เกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษบ้ำนหม้อ

๑เข้ำถึงได้จำก https://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/report/report๙.pdf  
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

เรียบเรียงโดย กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
กองศึกษำและขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

เจ้าชายผัก
แห่งบ้ำนหม้อ
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ควำมภูมิใจในอำชีพเกษตรกร “คนปลูกผัก” 
แสดงออกผ่ำนกำรดูแลเอำใจใส่ตั้งแต่กำรเลือกชนิด
ผักให้เหมำะกับฤดูกำล จึงปลูกแบบหมุนเวียนตลอดปี 
เช่น ในฤดูร้อนอย่ำงเดือนกรกฎำคม พ่อสุนันเลือกปลูก 
แตงค้ำงหรือแตงร้ำน ถั่วฝักยำว ดอกขจรหรือดอกสลิด 
เป็นหลัก เพรำะทนอำกำศร้อนได้ดี เพ่ือให้ดูแลง่ำย  
ไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยำฆ่ำแมลงมำกเกินเกณฑ์ท่ีปลอดภัย 
นอกจำกนั้นแล้ว ยังมีกำรวำงแผนจัดสรรชนิดผักที่ปลูก
ภำยในกลุม่ฯ แบบฉบบัชำวบ้ำน กล่ำวคอื แม่บ้ำนทีเ่ป็น 
ฝ่ำยขำยจะพูดคยุกับสมำชกิในกลุม่หลงัจำกกำรจ�ำหน่ำย 
ผกัทีต่ลำดแล้ว ว่ำใครจะปลกูอะไร เมือ่ไหร่ เช่น เมือ่สมำชกิ
คนที่หน่ึงปลูกคะน้ำ สมำชิกคนท่ีสองจะไม่ปลูกคะน้ำ  
และจะปลูกคะน้ำหลังจำกท่ีค�ำนวณระยะเวลำของกำร
ปลูกจนถึงวันท่ีให้ผลผลิต ซึ่งกลุ่มฯ จะสลับกันปลูกผัก
เพื่อให้ผลผลิตของกลุ่มมีควำมหลำกหลำยต่อเนื่องและ
ไม่ซ�้ำซ้อนกัน

ในพื้นที่ ๖ ไร่ ยกร่องเป็นมูลดินเป็น ๙ แปลง เลือก
วิธีปลูกผักในมุ้งส�ำหรับผักบำงชนิด เช่น ถ่ัวฝักยำว  
กระเจีย๊บเขยีว ผกับุง้ ผกัโขม เพรำะช่วยกันนกหรอืแมลง
รบกวน และช่วยกรองแสงแดดให้ผกั บำงชนดิปลกูนอกมุง้ 
เช่น ดอกขจร เพรำะชอบแดด ในพ้ืนที่แปลงปลูกไม่มี
กำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ เพรำะมองหญ้ำเป็นมิตรมิใช่ศัตร ู 
“การมีหญ้าในแปลงไม่ใช่ปัญหา หญ้าไม่ใช่วัชพืช 
แต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี เราจะตัดและไถกลบ 
กลายเป็นปุ๋ยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน” ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร
เสมอ (๑๖-๑๖-๑๖) บ�ำรุงพืชผักเป็นระยะ

ส�ำหรบัแมลงศตัรพืูช พ่อสนัุน เรยีนรูต้ำมหลกัวิชำกำร 
และใช้วิธีกำรง่ำย ๆ อย่ำงเพลี้ยจักจั่น พ่อสุนันบอกว่ำ  
“...ใช้น�า้จากสปรงิเกอร์ไล่เพลีย้จักจ่ันก็ได้ เพราะมัน 
กลัวน�้า ซึ่งจะเปิดน�้าไล่ตอนเช้ากับเย็น” หำกพบ
แมลงหน้ำตำแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่รู้จักมำก่อน จะจับตัว
แมลงส่งให้เกษตรจงัหวดัหรอืมหำวิทยำลยัขอนแก่นช่วย
ตรวจสอบ ขอวิธีกำรไล่แมลง และป้องกันอยู่เสมอ เช่น  
ตอนท่ีพบเจอหมัดดินในแปลงปลูก ก็ได้รับควำมรู้ 
จำกทำงรำชกำร/นักวิชำกำรว่ำ หมัดดินจะมีเฉพำะช่วง 
ฤดูหนำว ชอบกินยอดผักอ่อน ๆ วิธีกำรแก้ไข คือ ในฤดู
หนำวกลุ่มฯ จะปลูกผักกวำงตุ้งไว้แปลงข้ำง ๆ เพ่ือล่อ
ให้หมัดดินมำกินผักกวำงตุ้งและไม่ไปยุ่งกับแปลงผัก
ชนิดอื่น ๆ 

แปลงผักท่ีบ้ำนหม้อจะไม่ใช้แผ่นกำวดักแมลง 
อย่ำงที่หลำยคนนิยมใช้ ด้วยเหตุผลท่ีว่ำ “ใช้แบบน้ัน 
แล้วแมลงด ีๆ  จะถกูดกัตดิไปด้วย ส่งผลเสยีมากกว่า” 

พ่อสนุนักับลกูชำยคนเลก็เป็นฝ่ำยปลกูและดแูลผกั  
แม่บ้ำนเป็นฝ่ำยขำย น�ำไปขำยในนำมกลุ่มเกษตรกร 
ปลกูผกัปลอดภยัจำกสำรพิษบ้ำนหม้อ ทีต่ลำดบำงล�ำภู 
ในเทศบำลขอนแก่น และที่ตลำดจะมีกำรสุ ่มตรวจ 
สำรเคมีตกค้ำงในผักเป็นประจ�ำ

“...ท่ีน่ีจะเก็บผักตอนตีหน่ึง ผักจะได้ไม่ถูก
แสงแดด และไปขายท่ีตลาดบางล�าภูในเทศบาล
ขอนแก่นวนัต่อวนั คนซื้อบอกว่าผักบ้านหม้อเก็บไว้ 
ได้นาน น่ันเพราะเราเก็บตอนไม่มีแดด ช่วยให้ 
ไม่สูญเสียวิตามินและท�าให้เก็บได้นาน..” 

“...เวลาไปวางขาย ท้ังคนขายคนซื้อต้องระวัง
แม่ผึ้งที่มาตอม (ดอกกระเจี๊ยบ ดอกขจร) เพราะเรา
ไม่มีสารเคมีตกค้าง...เรากล้าให้ตรวจ (ตรวจสารเคมี
ตกค้างในผกั) ถ้าพบสารเคมี เราจะให้ ๓๐,๐๐๐ บาท 
และผักเราก็ไม่เคยตรวจพบเลย...คนซื้อจึงม่ันใจ
และชอบผักบ้านหม้อมาก ” 
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กำรขำยผกัของกลุม่ฯ สมำชกิจะมกีำรพูดคยุตกลงและ
จดัล�ำดบักำรน�ำผกัขึน้วำงขำย โดยจะน�ำผกัทีด่สูวยน้อย เช่น
มีรูแมลงเจำะประปรำยน�ำข้ึนมำวำงขำยก่อน แล้วค่อยน�ำ
ผักที่สวยขึ้นมำวำงขำย เพ่ือลดควำมเสี่ยงเลี่ยงปัญหำผัก
ที่ไม่สวยขำยไม่ได้ เพรำะคนซื้อมักชอบผักท่ีสวยไม่มีรอย
แมลงรบกวน

ด้วยวิธีคดิและปฏิบตัขิองเกษตรกรอย่ำงพ่อสนัุน เผ้ำหอม  
คนปลูกผักผู ้อำสำรับเป็นศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 
ส�ำนกังำน กปร. ล้วนสะท้อนควำมมเีหตมุผีล ควำมพอประมำณ  
กำรมีภูมิคุ ้มกันที่ ดี  บนฐำนของควำมรู ้และคุณธรรม 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงครบถ้วน  
ส่งผลต่อกำรลดต้นทุนกำรผลิต สุขภำพท่ีดีของตนเอง 
ครอบครัว และผู้บริโภค เป็นกำรปลูกผักที่ส่งควำมสุขอย่ำง
ครบวงจร สำมำรถเป็นต้นแบบถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองกำร
ปลูกผักปลอดภยัจำกสำรพิษทัง้ในระดบัหมูบ้่ำนจนถึงระดบั
จงัหวดั ปัจจบุนั พ่อสนุนัและกลุม่ฯ เลง็เห็นถึงกำรสร้ำงรำยได้ 
ให้เยำวชนในหมูบ้่ำน จงึได้ขยำยสร้ำงกลุม่ผกัปลอดภัยจำก
สำรพิษบ้ำนหม้อ ๒ ขึน้อกี ๑ กลุม่ โดยอยู่ระหว่ำงกำรเตรียม 
กำรจัดตั้งกลุ่ม และมีเยำวชนสนใจสมัครเข้ำร่วมกลุ่มกว่ำ 
๑๔๐ คน ซึ่งจะส่งผลดีทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของ
หมู่บ้ำน จึงนับเป็นอีกก้ำวส�ำคัญของพ่อสุนันและกลุ่มฯ  
เช่นน้ีแล้ว จะไม่ให้ฉำยำพ่อสุนัน เผ้ำหอม ว่ำเจ้ำชำยผัก 
แห่งบ้ำนหม้อได้อย่ำงไร 

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	
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ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา เราท�าความดี  
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพ่ือเป็นการรวมพลังปลูกจิตส�านึกของประชาชนชาวไทย ให้รู้จักเสียสละ สมัครสมาน
สามัคคี มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์อย่างถาวร ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระบรมราโชบาย และริเริ่มการด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม นั้น

จิตอาสาส�านักงาน กปร.  
เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : 
น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ร่วมท�ำควำมดี ถวำยเป็นพระรำชกุศล

เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๒
เรียบเรียงโดย กองบังคับการประสานงานโครงการจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจ�า” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
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โซนที่ ๑ บริเวณนอกรั้วและสวนหย่อมตลอดแนว 

ด้านหน้าทางเข้าอาคารฯ

โซนที่ ๓ บริเวณอาคารจอดรถยนต ์

อาคาร ๑ ชั้น ๑ และชั้น ๒

โซนที่ ๒ บริเวณศาลพระภูมิ โรงล้างรถยนต์  

และจุดทิ้งขยะ

โซนที่ ๔ บริเวณรอบอาคารจอดรถยนต์อาคาร ๑

ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านักงาน กปร.) 
เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ตระหนักถึงการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้สมัครเข้าร่วม
จติอาสาเป็นหมูค่ณะ โดยรบัพระราชทานหมวก ผ้าพันคอ และบตัรประชาชนจติอาสา ส�าหรับใช้ในการปฏบิตัิ
หน้าที่จิตอาสาเรียบร้อยแล้ว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักงาน กปร. จัดท�าโครงการจิตอาสาส�านักงาน กปร. เราท�าความดี  
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีแผนการด�าเนินงานโดยก�าหนดการจัดท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
จ�านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 

คร้ังที ่๑ เดือนธันวาคม ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่งในโอกาสวันส�าคญัของชาต ิคอื วันคล้ายวันพระบรม 
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ซึ่งส�านักงาน กปร. ได้จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ 
กปร. เป็นประธานร่วมกับส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมแรงร่วมใจกันท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ด้วยการกวาดเก็บเศษขยะ ใบไม้ พรวนดินบ�ารุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว ฉีดน�้าล้างท�าความสะอาด
พื้นถนน และอื่น ๆ บริเวณรอบอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้มีความสะอาด สวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมท้ังเป็นการเตรียมรับเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกัราช ๒๕๖๒ ท่ีจดัข้ึนเมือ่วันที ่๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ อกีด้วย 
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โซนที่ ๕ บริเวณอาคารจอดรถยนต ์

อาคาร ๒ ชั้น ๑ และชั้น ๒

โซนที่ ๖ บริเวณตั้งแต่ตู้เอทีเอ็ม 

และรอบอาคารจอดรถยนต์อาคาร ๒

โซนที่ ๗ บริเวณถนนทางเข้าพื้นที่ส่วนกลางตลอดแนว โซนที่ ๘ บริเวณสวนหย่อม และบริเวณโดยรอบอาคารฯ

ครั้งที่ ๒ ก�าหนดจัดเดือนเมษายน ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาส 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒ เมษายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๓ ก�าหนดจัดเดือนกรกฎาคม ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นท่ี ๘ และหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๘ รวมท้ังส้ิน  
๑๐๐ คน ณ ห้องอมรินทร์ปิ ่นเกล้า ชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย  
สถาบันอาหาร โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงาน 

โอกาสน้ี องคมนตรกีล่าวแสดงความยินดกัีบผูส้�าเรจ็การศกึษาอบรม พร้อมกับให้โอวาท แนวทางการด�าเนนิงาน 
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงานตามแนวพระราชด�ารใินระยะต่อไป ซึง่เป็นประโยชน์ต่อบคุคลและหน่วยงานในการเผยแพร่และขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 

จากนัน้ เย่ียมชมนิทรรศการผลส�าเรจ็การด�าเนนิงานตามแนวพระราชด�ารขิองผูส้�าเรจ็การศกึษาอบรมหลกัสตูร 
นบร. และ พพร. รุ่นที่ ๘ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพันธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจุลนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
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	่จังหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพ่ือนช่วยเพือ่น” ของมลูนิธิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�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	

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ

เฉลมิพระเกียรต ิ“สบืสาน รกัษา ต่อยอด สร้างสขุปวงประชา” และงาน 
“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครัง้ที ่๓๒ ณ หอรชัมงคล สวนหลวง 
ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) ร่วมกับมลูนิธิสวนหลวง ร. ๙ 
จดังานดังกล่าวข้ึน โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
คณุภาพชวิีตของราษฎรให้มคีวามมัน่คงและร่วมกันสบืสาน รักษา ต่อยอด  
และขยายผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริไปสู่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ  
ได้รับทราบและสามารถน้อมน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป 

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	

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  
ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครั้งที่ ๓๒

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหาร 

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๘ และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย 
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๘
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ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริพ้ืนท่ีภาคเหนือ เดินทางไปประชุมโรงเรียนกองทุนพระราชทานในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

จากน้ัน เดนิทางไปโครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�ารบ้ิานดงเยน็ ต�าบลบ้านแปะ อ�าเภอจอมทอง จงัหวัด
เชยีงใหม่ เพ่ือเชญิถุงพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ผู้ปฏิบตังิานในโครงการฟาร์มตวัอย่าง 
ตามพระราชด�าริบ้านดงเย็น โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริบ้านขุนแตะ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ตามพระราชด�าริบ้านขุนวิน และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริแม่ตุงติง รวม ๙๐๑ ชุด พร้อมรับฟัง 
การบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานและพบปะเยี่ยมราษฎร รวมทั้งเยี่ยมชมผลการด�าเนินงานโครงการฯ 

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								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพันธุ	์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	

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพ้ืนท่ีภาคเหนือ เดินทางไป
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ ห้วยแม่เก๋ียง ต�าบลเมืองนะ  
อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
ตามพระราชด�าริห้วยแม่เก๋ียง จ�านวน ๖๐ ชุด โครงการสถานีสาธิตและ
ถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 
๑๗๘ ชดุ โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด�ารดิอยด�า จ�านวน ๙๒ ชุด  
และโครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคณุภาพชวิีตบ้านนาศริอินัเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๑๖๕ ชุด 

โอกาสน้ี รบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงานและพบปะเย่ียมราษฎร รวมทัง้เย่ียมชมผลการด�าเนนิงานโครงการฯ  
และได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน 

จากน้ัน เดนิทางไปฐานปฏิบติัการบ้านม่วงป๊อก กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๓๕ อ�าเภอเวียงแหง จงัหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๕ จ�านวน ๒๐ ชุด และทหารจาก
ฐานปฏิบัติการบ้านแม่แสนไห ร้อย ม.๑ ฉก.ม.๔ กองก�าลังผาเมือง จ�านวน ๒๑ ชุด เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
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เปิดงานนิทรรศการ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดราชบุรี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ  

“ผืนป่าและแผ่นดินท่ีพ่อสร้าง” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสือ่มโทรมเขาชะงุ้มอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดราชบรุ ีจดัข้ึนระหว่าง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการน้อมร�าลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุในพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ท่ีมีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดิน
เสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ซึง่ภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น นทิรรศการเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการของหน่วยงานร่วม ฐานเรยีนรู้  
การออกร้านจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในท้องถ่ิน และ
การจ�าหน่ายสินค้าต่าง ๆ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมอีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสริมการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพ้ืนท่ีศนูย์ฯ	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
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	

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปฐานปฏิบัติการ 

บ้านนาหวาย ต�าบลเมอืงนะ อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวัดเชยีงใหม่ เชญิส่ิงของ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ�านวน ๔๓ ชุด มอบแก่
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาหวาย ๒๓ นาย และเจ้าหน้าที่กองก�าลัง
ผาเมือง ๒๐ นาย เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่พิทักษ์
และสกัดกั้นการล�าเลียงยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ของบุคคลต่างด้าว รวมถึงการลักลอบตัดไม้ นับเป็นก�าลังส�าคัญในการ
บรรเทาปัญหาให้แก่ประเทศ

จากน้ัน เดินทางไปสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
บ้านแปกแซม อ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ชมการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปกแซม พร้อมมอบ 
เสือ้กันหนาวให้เด็กเลก็จากศูนย์เด็กเลก็บ้านแปกแซมและบ้านหินแตว จ�านวน ๖๐ คน เพ่ือบรรเทาความหนาวเย็น  
พร้อมท้ังรบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงานของโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิง่แวดล้อมฯ  
และการจัดการขยะจากพ่อหลวงมานัส เลายี่ปา ผู้แทนชุมชน 

ต่อมา เดินทางไปเย่ียมชมแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของราษฎรบ้านแปกแซม ในการด�ารงชพีทีส่ามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน มอีาหารไว้บรโิภคในครอบครัวอย่างเพียงพอตลอดทัง้ปี อกีท้ังสามารถน�าผลผลติทีเ่หลอื
จากการบริโภคไปจ�าหน่ายเพ่ิมรายได้อีกทางหน่ึง อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรได้มีชีวิตที่มั่นคงขึ้น  
ทั้งนี้ ได้ร่วมเก็บผักปลอดสารพิษและผลสตรอว์เบอร์รี ที่ให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยอีกด้วย 



วา
รส

าร
อ

ันเ
นื่อ

งม
าจ

าก
พร

ะร
าช

ด�า
ริ 

ปี 
พ.

ศ.
 ๒

๕๖
๓

43

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า

โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด�ารดิอยด�า ต�าบลเมอืงแหง อ�าเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

โอกาสนี้ ได้มอบเสื้อกันหนาวจ�านวน ๑๑ ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาให้แก่ 
เด็กนักเรียนบ้านดอยด�า เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันความหนาวเย็น

จากน้ัน เดินทางไปบริเวณหน้าพลับพลาทรงงาน เพ่ือรับฟังบรรยาย
สรุปถึงผลสัมฤทธ์ิจากการสนองพระราชด�าริในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ตามพระราชด�าริดอยด�า 

ต่อมา เดนิทางไปเย่ียมชมการเลีย้งปลาสเตอร์เจยีนและปลาเรนโบว์เทราต์  
รวมทั้งชมการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและมีคุณภาพ 
ที่ดี เ ย่ียม นับเป็นการสร ้างรายได้และเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการได ้
อีกทางหนึ่งด้วย 

๐๕ 
วารสารอันเนื่องมาจากพ

ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพันธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภูมสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดต้ังเพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอ�าพน กิตติอ�าพน 

องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปศาลากลาง
จังหวัดเลย เพ่ือเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิโดยมวีาระการประชมุเพ่ือรบัทราบสรปุภาพรวม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จ�านวน ๘๘ โครงการ ซึ่งปัจจุบันสามารถ
ขับเคลื่อนโครงการฯ ท้ัง ๔ ภาค ไปแล้วจ�านวน ๔๗ โครงการ นอกจากนี ้ 
ยังได้รับทราบถึงสถานการณ์น�้าในเขตลุ่มน�้าเลยซ่ึงมีปริมาณน�้าภาพรวม 
ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ ๓๔ 

จากน้ัน เดนิทางไปติดตามการด�าเนนิงานของโครงการอ่างเก็บน�า้น�า้เลย 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ บ้านสวนปอ ต�าบลแก่งศรีภูมิ อ�าเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนิธิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาตดิต้ังเพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พุคา	รายงานการด�าเนนิงานของชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมล็ดพันธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพ่ือน”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู	้อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปติดตามและเย่ียมชม 

ผลการด�าเนินงานของโครงการสถานพัีฒนาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชด�าริ 
บ้านห้วยหยวกป่าโซ อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวัดเชยีงราย โดยเย่ียมชมผลการ
ด�าเนินงานในการสร้างป่า สร้างรายได้จากการปลูกกาแฟของชุมชน รวมถึง
การป้องกันไฟป่า 

โอกาสนี้ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จ�านวน ๑๕๙ ชุด เพ่ือมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงฯ เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าทีโ่ครงการฯ พร้อมกับกล่าวถึงพระมหากรณุาธิคุณในพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว และสมเดจ็พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทีท่รงห่วงใยความเป็นอยู่ 
ของราษฎรและการด�าเนินงานของโครงการฯ 

จากนัน้ เยีย่มชมผลการด�าเนนิงานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนทีต้่นน�า้ชัน้ที ่๑ และ ๒  
ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ต ่อมา เดินทางไปจุดตรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดและ
อาชญากรรมบ้านนาโต่ อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กองร้อยต�ารวจ 
ตระเวนชายแดนที ่๓๒๗ เพ่ือเชญิสิง่ของพระราชทาน จ�านวน ๖๐ ชดุ มอบแก่ 
ต�ารวจตระเวนชายแดนชดุปฏบิตักิารบ้านนาโต่ จ�านวน ๓๐ ชดุ และทหารพราน 
ฐานปฏิบตักิารท่ี ๓๑ จ�านวน ๓๐ ชดุ เพ่ือเป็นก�าลงัใจแก่ผูป้ฏิบตัหิน้าทีพิ่ทกัษ์
และสกัดก้ันการล�าเลียงยาเสพติดและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใน
พื้นที่ตามแนวชายแดนประเทศไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปจังหวัดเชียงราย  

เพ่ือติดตามและเย่ียมผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร 
ที่สูงตามพระราชด�าริ บ้านธารทอง อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โอกาสนี้ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มอบแก่นักเรยีนโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ๑๕ ต�าบลเวยีง อ�าเภอเชยีงแสน 
จังหวัดเชียงราย จ�านวน ๑,๙๘๒ ชุด พร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร
และผูป้ฏิบตังิานในโครงการสถานพัีฒนาการเกษตรทีส่งูฯ จ�านวน ๑๔๗ ชดุ  
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพ้ืนท่ีดอยยาว ดอยผาหม่น 
อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จ�านวน ๓๗ ชุด 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิิชัยพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเก็บรักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกับถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมิูสารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	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

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสขุ องคมนตร ีและพลอากาศเอก จอม รุง่สว่าง  

องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคกลาง เดินทางไปห้องประชุมโครงการส่งน�้า
และบ�ารุงรักษากระเสียว ต�าบลด่านช้าง อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อติดตามสถานการณ์น�้าและแนวทางการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ รับฟัง
บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการเขื่อนกระเสียวและแนวทางการให้
ความช่วยเหลือราษฎรให้ช่วงหน้าแล้ง การปฏิบัติการฝนหลวง จากผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมการบริหารจัดการน�้าของเขื่อนกระเสียว 

จากน้ัน เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยท่าเดื่ออันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าร ิต�าบลนิคมกระเสยีว อ�าเภอด่านช้าง จงัหวัดสุพรรณบรุ ีเพ่ือรับฟัง 
สรุปผลการด�าเนินงานของโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยท่าเดื่อฯ พร้อมพบปะ
ราษฎรรับทราบชีวิตความเป็นอยู่และการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสขุ องคมนตร ีและพลอากาศเอก  

จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและ 
ขับเคล่ือนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริพ้ืนท่ีภาคกลาง 
เดินทางไปท่ีท�าการชั่วคราวงานก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยป่าไร่
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน
โครงการพัฒนาลุ่มน�้าห้วยตะเพินอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน�้า 
ห้วยตะเพินฯ และได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตดิตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง 
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โอกาสนี้ ได้พบปะผู้แทนกลุ่มราษฎรท่ีจะได้รับประโยชน์
จากโครงการ พร้อมได้กล่าวถึงพระมหากรณุาธิคณุของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร  
สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง 

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	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเดินทางไปส�านกังานชลประทานที ่๓ จงัหวัดพิษณุโลก เพ่ือร่วมประชมุตดิตาม

ความก้าวหน้าโครงการด้านพัฒนาแหล่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิได้แก่ โครงการประตรูะบายน�า้บ้านป่าซ่าน  
อ�าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ล้องปพูร้อมระบบส่งน�า้ อ�าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดติถ์ 
และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ห้วยมะหุง่พร้อมระบบส่งน�า้ อ�าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดติถ์ ซึง่ส�านกังานชลประทาน
ที่ ๓ ได้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริเพื่อให้เป็นตามพระราชประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู ้ปฏิบัติงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
ตามพระราชด�าริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว จ�านวน ๒๕๐ ชุด และเย่ียมประชาชน สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ 
และการประกอบอาชีพ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปถึงการด�าเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชด�าริฯ 

ในการน้ี ได้ร่วมปลกูต้นไม้ เพ่ือเป็นการเตอืนให้ประชาชนมจีติส�านึกในการรักษาทรัพยากรต่อไป รวมถึงได้เชญิ
พระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากล่าวกับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

ต่อมา เดินทางไปฐานเอกราชร้อย ต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๑๕ อ�าเภอชาตติระการ จงัหวัดพิษณุโลก เพ่ือเชญิ
สิง่ของพระราชทานมอบให้แก่ต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๑๕ จ�านวน ๓๐ ชดุ ทหารจากศนูย์อ�านวยการประสานงาน
โครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว พล ม.๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดลพบุรี 
จ�านวน ๒๐ ชุด เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

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	

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปสถานีพัฒนาการเกษตร 

ที่สูงตามพระราชด�าริ บ้านป่าคา ต�าบลโป่งน�้าร้อน อ�าเภอคลองลาน จังหวัด
ก�าแพงเพชร เพ่ือเชญิสิง่ของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผูป้ฏบิตังิาน
ในสถานีพัฒนาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�าริ บ้านป่าคา จ�านวน ๓๐๐ ชดุ 
และเย่ียมประชาชน เพ่ือสอบถามถึงชวิีตความเป็นอยู่และการประกอบอาชพี 
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตร 
ที่สูงตามพระราชด�าริฯ 

จากน้ัน เดินทางไปศาลากลางจังหวัดก�าแพงเพชร เพ่ือเป็นประธาน
การประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใน
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตพื้นที่
ภาคเหนือ จ�านวน ๔๖ โครงการ 

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	ศกึษาวจัิยเร่ืองการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรบัปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท่ี์	๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาติดต้ังเพ่ือเร่ง
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						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสขุ องคมนตร ีและพลอากาศเอก จอม รุง่สว่าง องคมนตรี 

พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริพ้ืนที่
ภาคกลาง ลงพ้ืนท่ีตดิตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการฝายทดน�า้วังครกพร้อม
ระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลบ้านคา อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

โอกาสน้ี รับฟังการบรรยายสรุปการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�ารพ้ืินทีภ่าคกลาง จากผูแ้ทนส�านกังาน กปร. รายงานถึงสถานการณ์น�า้ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัราชบรุแีละผลการด�าเนนิงานของโครงการพัฒนาแหล่งน�า้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ�านวน ๖ แห่ง รวมถึงรายงานความก้าวหน้า
การติดตามและขับเคลื่อนโครงการฝายทดน�้าวังครกพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ต�าบลบ้านคา อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จากผู้แทนกรมชลประทาน 

จากนัน้ เดนิทางไปอ่างเก็บน�า้ห้วยมะหาดอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลหนองพันจนัทร์  
อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานและเย่ียมชม 
อ่างเก็บน�้าห้วยมะหาดฯ และพบปะผู้แทนกลุ่มราษฎรท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
อ่างเก็บน�้าห้วยมะหาดฯ

โอกาสนี้ องคมนตรี ปลูกต้นไม้บริเวณริมอ่างและปล่อยปลา 

ต่อมา เดินทางไปแปลงเกษตรของ นางนิศรา สุขสีขาว สมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น�้า
ชลประทานอ่างเก็บน�า้ฯ ซึง่เดมิประกอบอาชพีเป็นลกูจ้างในโรงงาน หลงัจากมโีครงการฯ 
จึงได้ท�าแปลงปลูกข่าในพ้ืนท่ี ๔๐ ไร่ และสามารถท�าการเกษตรได้ตลอดท้ังปี ปัจจุบัน 
มีรายได้ที่ดีขึ้นส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รกัษา	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	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“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	

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอ�าพน กิตติอ�าพน 

องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย เพ่ือเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการพัฒนาด้าน
แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

จากนัน้ เดนิทางไปโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยไฮอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
อ�าเภอโพธ์ิตาก จงัหวดัหนองคาย เพ่ือเย่ียมราษฎรในเขตพ้ืนท่ีโครงการอ่างเก็บน�า้ 
ห้วยไฮฯ รับฟังความคิดเห็น และให้ก�าลังใจแก่ราษฎร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(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	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	
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๙

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษา

อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๙ 
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ส�านักงาน กปร. พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์การสนอง 
พระราชด�าริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” โดยมีผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ 
จ�านวน ๕๖ คน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากส�านักงาน กปร.  
ร่วมพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมในครั้งนี้ 

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	

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พลเอก กัมปนาท รดุดิษฐ์ องคมนตร ีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตดิตาม

และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคใต้ เดินทางไป
โรงเรยีนมสุลมิสตลูวิทยา ต�าบลฉลงุ อ�าเภอเมอืงสตลู จงัหวัดสตลู เพ่ือตดิตามผล
การด�าเนนิงานโครงการระบบประปาโรงเรยีนอนุบาลมสุลมิสตลูอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าร ิรบัชมการแสดงของนกัเรยีนโรงเรยีนมสุลมิสตลูวิทยา และเย่ียมชม 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน 

จากนั้น เดินทางไปโครงการสวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต�าบลวังประจัน อ�าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการด�าเนินงาน
โครงการสวนป่าพระนามาภิไธยฯ 

ต่อมา ได้ตรวจเย่ียมและให้ก�าลงัใจแก่ราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า (รสทป.)  
ปลกูต้นไม้ภายในอทุยานแห่งชาตทิะเลบนั และมอบต้นไม้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่
โครงการ เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ปลกูจติส�านึกในการอนรัุกษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ 

โอกาสนี ้ ได้ร่วมปล่อยเขียดว้ากและร่วมกิจกรรมปลกูป่า โดยร่วมปลกู 
ต้นยางนา ตะเคียนทอง กฤษณา หลมุพอ และลโิบย รวม ๒๐๐ ต้น 
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วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปโครงการอนุรักษ์ 

สภาพป่าแม่ตืน่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก  
เพื่อติดตามการด�าเนินการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ

โอกาสนี ้ได้เชญิถุงพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
มอบแก่ต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน ๔๐ ชุด และราษฎรและ 
ผู้ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ จ�านวน ๒๕๐ ชุด 

จากน้ัน เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยคลองไม้แดงพร้อม
ระบบส่งน�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิต�าบลยกกระบตัร อ�าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปและเย่ียมผลการด�าเนินโครงการ 
อ่างเก็บน�า้ห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน�า้ฯ และพบปะราษฎรในพ้ืนที่
โครงการฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
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
เป็นพืน้ทีผ่ลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนิธิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
พลเอก กัมปนาท รดุดิษฐ์ องคมนตร ีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตดิตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริพ้ืนท่ีภาคใต้ เดินทางไปติดตาม
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ณ บ้านผัง ๑๖ ต�าบลนิคมพัฒนา อ�าเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานโครงการฯ

โอกาสน้ี ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา คือ ปลาโพงและปลาตะเพียนขาว รวม 
๑๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อแพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎร 

จากนั้น เดินทางไปพ้ืนท่ีบริเวณหัวงานสถานีสูบน�้าและโรงกรองน�้า พร้อม
พบปะราษฎรและกลุ ่มบริหารการจัดการน�้าโครงการก่อสร้างระบบประปา 
บ้านผงั ๑๖ พร้อมระบบส่งน�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิและเย่ียมชมการด�าเนนิ
งานบรเิวณหวังานสถานสีบูน�า้และโรงกรองน�า้ พร้อมพบปะราษฎรและกลุม่บรหิาร
การจัดการน�้า

ต่อมา เดินทางไปโครงการฝายคลองท่าแพรอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบล
ควนโดน อ�าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงานโครงการฝาย
คลองท่าแพรฯ พร้อมรบัฟังบรรยายสรปุภาพรวมการด�าเนินงานของโครงการฯ 

โอกาสน้ี เย่ียมชมผลผลติจากเกษตรกร ร่วมปล่อยพันธ์ุปลา คอื ปลาโพงและ
ปลาตะเพียนขาว จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัว และปลกูต้นไม้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาท่ีดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพัฒนาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	 ซ่ึงอาจจะเป็นพนัธุที์ห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจัิยเรือ่งการปรับปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีมี่
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพันธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุรี	ซึง่
เม่ือเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกิดอุทกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พันธุข้์าวในโครงการ	“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	

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดตาก



การพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์

และเป็นต้นแบบให้เกิดการเรียนรู้

สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

l ผลิตภัณฑ์ l แชมพู • ครีมนวดผม • สบู่ • ครีมอาบน�้า
l จาก l มะเฟือง • กุหลาบ • อัญชัน • มะรุม • ว่านหางจระเข้ • ทับทิม • ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ต้นแบบการสร้างโอกาสแก่ชุมชน

จากผลิตผลของโครงการ 
ศูนย์บริการวิชาการเกษตร 

ของมูลนิธิชัยพัฒนา 

อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ตามแนวพระราชด�าริ



ความพึงพอใจคอลัมน์ต่าง ๆ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

คอลัมน์ มาก ปานกลาง น้อย

(๑) ข่าวพระราชกรณียกิจ

(๒) แนะนำาโครงการ

(๓) ขยายผลความสำาเร็จจากโครงการฯ

(๔) เศรษฐกิจพอเพียง

(๕) น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(๖) ความเคลื่อนไหว

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

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

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

กรุณาส่งคำาตอบมาที่ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตามที่อยู่ด้านหลัง หรือโทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rdpb - journal.in.th

หรือแอปพลิเคชัน rdpb - journal

ค�าถาม แบบสอบถามชิงรางวัลของที่ระลึก
ผู้ที่ตอบค�าถามถูก ๑๐ ท่านแรก รับของที่ระลึกจากส�านักงาน กปร.

๑. อ่างเก็บนำ้าหนองกลางดง มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดชลบุร ี     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้าห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

   จังหวัดบึงกาฬ     จังหวัดสกลนคร

เฉลยค�าตอบ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒

ข้อที่ ๑ คำาตอบคือ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อที่ ๒ คำาตอบคือ การพัฒนาตามโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มนำ้าสาขาแม่นำ้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพิจารณา

ให้แบ่งพื้นที่พัฒนาเป็น ๓ แนวเขต

สิ่งที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวารสารฯ ให้ดียิ่งขึ้น และยืนยันที่จะรับ

หนังสือวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่อไป หรือขอยกเลิก โปรดแจ้งให้ทราบด้วย    รับต่อไป    ยกเลิก

questionair163.zip


(พื้นที่ส่วนนี้สำาหรับโฆษณา)

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

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส�านักงาน กปร.
ตู้ ปณ. ๗
ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๒



ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑  มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓

วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง และพระบรมวงศ์ ท่ีได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความย่ังยืน
มั่นคงต่อไป

๒. เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวพระราชด�าริ  
และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน ให้ได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพ่ือขยายผลการพัฒนาและผลส�าเร็จจากแนว 
พระราชด�าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีมี
กระจายอยูท่ั่วทกุภูมภิาคของประเทศไปสูส่าธารณชนได้อย่าง 
กว้างขวาง พร้อมทั้งเป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ
บทความและข้อเขยีนต่าง ๆ  ในวารสารอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�ารเิป็นความคดิเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน ไม่ใช่ความเห็น
ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่ โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนินการโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร ์
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

วำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดท�ำขึ้นเพ่ือแจกจ่ำย ห้ำมจ�ำหน่ำย

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการ กปร. (นายดนุชา สินธวานนท์)
รองเลขาธิการ กปร. (นายลลิต ถนอมสิงห์)
รองเลขาธิการ กปร. (นายปวัตร์ นวะมะรัตน)
รองเลขาธิการ กปร. (นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นางสาววัชรี วัฒนไกร)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร)

คณะบรรณาธิการ
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

นางสาวตติยา ตันวิเชียร 
ผู้แทนกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางสมพร สุขประเสริฐ 
ผู้แทนกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

นายขจรชัย ฤทธิวงศ์ 
ผู้แทนกองติดตามประเมินผล

นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง
ผู้แทนกองแผนงานและ
วิเทศสัมพันธ์

นางอรอนันต์ วุฒิเสน  
ผู้แทนกองกิจกรรมพิเศษ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค 
ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ

นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์ โต

ผูแ้ทนศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้าน 
การทุจรติ

นายนพปฎล มกุลกาญจน์ 
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเอกชัย เพ็งสว่าง

นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี

นางสาวประภาพร ซื่อสัตย์ 
ผู้แทนกองประชาสัมพันธ์

นายพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร

นายทวีศักดิ์ แป้นคุ้มญาติ

นายพลวรรธน์ สายะเสวี

นายภาณุพันธ์ อรุณวรณ์ 
ช่างภาพ

ออกแบบและจัดพิมพ์ที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
๓๗๘ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๒ ๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒ ๙๐๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒, ๐ ๒๔๓๔ ๑๓๘๕

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
http://www.rdpb.go.th
https://www.facebook.com/RDPBProject
mailto:rdpb_project@hotmail.com
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