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ปีีที่่� ๑๙ ฉบัับัที่่� ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔

โครงการอ่่างเก็บน้ำำ�าซำำาตมขาวพร้้อมร้ะบบส่่งน้ำำ��ฯ
“ซำอ่งเดอ่ร์” ใน้ำห้้วงย�มที่่�ต้้องอย่่กัับโควิด-๑๙
๔๐ ปีี การสืืบสืาน้ำพระราชดำาริ
ผลสืำาเร็จจากโครงการฯ
 • โคร้งกั�ร้พัฒน้ำ�พ้�น้ำที่่�บร้ิเวณห้น้ำองอ่�งฯ จัังห้วัดยโส่ธร้
 • โคร้งกั�ร้ฟ�ร้์มที่ะเลต้ัวอย่�งฯ จัังห้วัดเพชร้บุร้ี
บ๊�กอุ่ย พ้�น้ำที่่�น้ำ้อ่ย น้ำำ�าน้ำ้อ่ย ก็เล่�ยงปีลาดุกได้
เร้่�องเล่�จั�กัห้ลังกัล้อง “ช้างไถน้ำา ที่่�บ้าน้ำน้ำาเก่ยน้ำ”

ฟาร์์มทะเลตััวอย่่างในสมเด็็จพร์ะนางเจ้าสิร์ิกิิติั� พร์ะบร์มร์าชิินีนาถ ฟาร์์มทะเลตััวอย่่างในสมเด็็จพร์ะนางเจ้าสิร์ิกิิติั� พร์ะบร์มร์าชิินีนาถ 

ตัำาบลบางแกิ้ว อำาเภอบ้านแหลม จังหวัด็เพชิร์บุร์ีตัำาบลบางแกิ้ว อำาเภอบ้านแหลม จังหวัด็เพชิร์บุร์ี



บรรณาธการ
	 วารสารอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ	ปีีที่่�	๑๙	ฉบัับัที่่�	๓	กรกฎาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	ตรงกับั
โอักาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบัาที่สมเด็จพระเจ้าอัย่�หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	
พระบัรมราชิน่นาถ	พระบัรมราชชนน่พันปีีหลวง	 และสมเด็จพระเจ้าน้อังนางเธอั	 เจ้าฟ้้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์	อััครราชกุมาร่	กรมพระศร่สวางควัฒน	วรขััตติยราชนาร่	ขัอัน้อัมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการพระราชที่านแนวพระราชดำริ	 เพ่�อัดำเนินโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ	 ในการบัำบััดทุี่กขั์ 
บัำรุงสุขัให้ราษฎรขัอังพระอังค์ม่ช่วิตความเปี็นอัย่�ท่ี่�ด่ขึั�น	 ดังเช�นในช�วงเวลาน่�ท่ี่�หลายพ่�นท่ี่�ปีระสบักับั
ปีัญหาอุัที่กภัย	 หากแต�ยังม่โครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล�งน�ำหลายโครงการ 
ที่่�ช�วยแก้ไขับัรรเที่าปีัญหาอัุที่กภัยได้อัย�างม่ปีระสิที่ธิภาพ	โดยกักเก็บัน�ำยามน�ำหลากและปีล�อัยน�ำใช้
ในยามน�ำแล้ง	 เพ่�อัให้ราษฎรได้ใช้ปีระโยชน์ในการเกษตรกรรม	 อุัปีโภคบัริโภค	 ม่แหล�งปีระมง	 และ 
ยังพัฒนาต�อัยอัดไปีถึงการผลิตน�ำปีระปีา	เปี็นแหล�งพลังงาน	รวมที่ั�งยังเปี็นสถานที่่�ที่�อังเที่่�ยวพักผ�อัน
หย�อันใจ	ก�อัเกิดอัาช่พบัริการต�าง	ๆ	ส�งผลต�อัการเจริญเติบัโตที่างเศรษฐกิจขัอังปีระเที่ศ	

	 ดังเช�น	 โครงการที่่�กำเนิดขัึ�นจากน�ำพระราชหฤทัี่ยขัอังพระบัาที่สมเด็จพระเจ้าอัย่�หัว	 
เพ่�อัแก้ไขัปีัญหาความทีุ่กขั์ร้อันขัอังปีระชาชน	ภายใต้ความร�วมม่อัจากหน�วยงานต�าง	ๆ	และชาวบั้าน
ในพ่�นที่่�ม่ความตั�งใจท่ี่�จะต�อัยอัดปีระโยชน์จากอั�างเก็บัน�ำ	 ไปีเปี็นอัาช่พเพ่�อัพัฒนาคุณภาพช่วิตตาม
หลักปีรัชญาขัอังเศรษฐกิจพอัเพ่ยง	ติดตามได้ในคอัลัมน์	“๑๐	ที่ศมราชา	พระเมตตาส่�ปีระชาราษฎร์”	
บัที่ความเร่�อัง	 โครงการอั�างเก็บัน�ำซำตมขัาวพร้อัมระบับัส�งน�ำอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ	 นอักจากน่�	
ยังม่ตัวอัย�างความสำเร็จ “ซอังเดอัร์”	 ในห้วงยามที่่�ต้อังอัย่�กับัโควิด-๑๙ ที่่�ม่วิธ่คิดและวิธ่การรับัม่อั 
ในช�วงโควิด-๑๙	 เพ่�อัปีระคับัปีระคอังธุรกิจและพนักงานให้สามารถ	 “พอัอัย่�ได้”	 และในการดำเนินงานเพ่�อั
สนอังพระราชดำริ	 จำเปี็นที่่�ต้อังม่หน�วยงานกลางในการปีระสานความร�วมม่อัระหว�างหน�วยงานต�าง	 ๆ  
เพ่�อัขัับัเคล่�อันโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริให้ปีระสบัความสำเร็จ	 เปี็นระยะเวลา	 ๔๐	 ปีี	 
ที่่�สำนักงาน	 กปีร.	 ได้ที่ำหน้าที่่�ดังกล�าว	 ซึ�งนายดนุชา	 สินธวานนที่์	 เลขัาธิการ	 กปีร.	 ได้บัอักเล�า 
การดำเนินงานสนอังพระราชดำริ	และผลสำเร็จท่ี่�เกิดขึั�น	ซึ�งเปี็นความภาคภ่มิใจในการปีฏิิบััติงานไว้
ได้อัย�างน�าสนใจ	ติดตามได้ในคอัลัมน์	“ตามรอัยพระราชปีณิธาน”	บัที่ความเร่�อัง	“๔๐	ปีี	การส่บัสาน
พระราชดำริ”	 และการดำเนินงานโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ	 สำเร็จได้ต้อังดำเนินงานให้
ครอับัคลุมไปีถึงการอันุรักษ์ที่รัพยากรธรรมชาติ	 ที่ั�งชายฝั่ั�งที่ะเล	 และในพ่�นที่่�ปี่าไม้	 พร้อัมกับัการ
สร้างอัาช่พให้แก�ราษฎร	 ปีล่กจิตสำนึกให้ราษฎรรักและหวงแหนที่รัพยากรธรรมชาติในพ่�นที่่�ขัอัง
ตนเอัง	 เน่�อัหาสาระอัย่�ในคอัลัมน์ผลสำเร็จโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ	 อั่กคอัลัมน์ท่ี่�ขัาด 
ไม�ได้	ค่อั	“ศ่นย์ศึกษาฯ	นำพาอัาช่พ”	ได้คัดสรรอัาช่พตัวอัย�างที่่�สามารถที่ำได้ในทุี่กพ่�นที่่�	ค่อัการเล่�ยง
ปีลาดุกบัิ�กอัุย	ในบั�อัซ่เมนต์	แม้จะม่ที่่�น้อัย	น�ำน้อัยก็สามารถเล่�ยงได้	สุดที่้ายพบักับัคอัลัมน์เร่�อังเล�า
จากหลังกล้อัง	ปีระสบัการณ์การถ�ายภาพการใช้ช้างไถนา	ว�าจะเปี็นอัย�างไร	

	 คณะบัรรณาธิการหวังเปี็นอัย�างยิ�งว�า	บัที่ความต�าง	ๆ	 ท่ี่�ถ่กคัดสรรมานั�น	จะเปี็นปีระโยชน์
แก�ผ่้อั�านได้สามารถนำไปีปีระยุกต์ใช้ในช่วิตปีระจำวันได้อัย�างม่ความสุขัตามแนววิถ่หลักปีรัชญาขัอัง
เศรษฐกิจพอัเพ่ยงต�อัไปี

	 	 	 	 	 	 	 	 คณะบัรรณาธิการ
																																																									วารสารอัันเน่�อังมาจากพระราชดำริ



” 

l สืืบสืาน รัักษา ต่่อยอด สืร้ัางสุืขปวงปรัะชา ๘
	 ข่่าวพระราชกรณีียกิจเดืือนมิิถุุนายน	-	สิิงหาคมิ	๒๕๖๔

l ๑๐ ทศมรัาชา พรัะเมต่ต่าส่่ืปรัะชารัาษฎร์ั ๓๒
	 โครงการอ่างเก็บนำ�าซำำาตมิข่าวพร้อมิระบบส่ิงนำ�า

	 อันเนื�องมิาจากพระราชดืำาริ	จังหวัดือุดืรธานี

l ตั่วอย่างความสืำาเร็ัจ ๓๖
	 “ซำองเดือร์”	ในห้วงยามิทีี่�ต้องอย่่กับโควิดื-๑๙

l ต่ามรัอยพรัะรัาชปณิิธาน  ๓๙
 ๔๐	ปีี	การสืิบสิานพระราชดืำาริ

l ผลสืำาเร็ัจจากโครังการัอันเนื�องมาจากพรัะรัาชดำาริั ๔๒
	 •	โครงการพัฒนาพื�นทีี่�บริเวณีหนองอ่�งอันเนื�องมิาจาก

	 		พระราชดืำาริ	จังหวัดืยโสิธร

	 •	โครงการฟาร์มิที่ะเลตัวอย่างในสิมิเด็ืจพระนางเจ้าสิิริกิติ�	

	 		พระบรมิราชินีนาถุ	จังหวัดืเพชรบุรี

l ศ่นย์ศึกษาฯ นำาพาอาชีพ ๔๖
	 บิ�กอุย	พื�นทีี่�น้อย	นำ�าน้อย	ก็เลี�ยงปีลาดุืก

	 ในบ่อซีำเมินต์กลมิได้ื

l เรืั�องเล่าจากหลังกล้อง ๔๙ 

	 ช้างไถุนา	ทีี่�บ้านนาเกียน

l  ปรัะชาสัืมพันธ์ผลิต่ภััณิฑ์์ของศ่นย์ศึกษาการัพัฒนา ๕๐
 เขาหินซ้้อนอันเนื�องมาจากพรัะรัาชดำาริั
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“...ตำำ�บลผมเป็น็หม่�บ�้นแล้งซ้ำำ�ซ้ำ�ก แล้งม�น�น บ�งครั้้�งแล้งติำดตำ�อก้น ๗ เดือน... …หล้งจ�กส่�งจดหม�ย
ไป็ ๓ เดือน ก็มีหน้งสื่อตำอบกล้บจ�กส่ำ�น้กพรั้ะรั้�ชวัง้ ตำอบวั��จะช�วัยเหลือ ทำำ�ให้ช�วับ�้นดีใจม�ก...” 

เสี่ยงจ�กน�ยบุญช�วัย โตำป็รั้ะเส่รั้ฐิ ผ้่แทำนบ้�นเข�แดงพ้ฒน� ตำำ�บลทำ้บช�้ง อำ�เภอส่อยด�วั 
จ้งหว้ัดจ้นทำบุรั้ ี ผ้่เขียนฎีีก�ข้�นทำ่ลเกล้�ฯ ขอพรั้ะรั้�ชทำ�นควั�มช�วัยเหลือจ�กพรั้ะบ�ทำส่มเด็จ
พรั้ะเจ�้อย่�ห้วั และทำรั้งพรั้ะกรุั้ณ�โป็รั้ดเกล้�ฯ รั้บ้โครั้งก�รั้ก�อส่รั้�้งฝ�ยบ้�นเข�แดงพ้ฒน� ไวั้เป็็น
โครั้งก�รั้อ้นเนื�องม�จ�กพรั้ะรั้�ชดำ�รั้ ิน้บเป็น็โครั้งก�รั้อ้นเนื�องม�จ�กพรั้ะรั้�ชดำ�รั้ด้ิ�นก�รั้พ้ฒน�แหล�งนำ�
แห�งแรั้ก ในรั้ช้ส่ม้ยของพรั้ะองค์

จ�กก�รั้ทำี�มีพรั้ะบ�ทำส่มเด็จพรั้ะบรั้มชนก�ธิเิบศรั้ มห�ภ่มิพลอดุลยเดชมห�รั้�ช บรั้มน�ถบพิตำรั้ 
และส่มเด็จพรั้ะน�งเจ�้สิ่รั้กิิติำ� พรั้ะบรั้มรั้�ชนีิน�ถ พรั้ะบรั้มรั้�ชชนนีพ้นป็ีหลวัง เป็็นแบบอย��งในก�รั้ 
ใชช้วีัติำ ตำลอดจนก�รั้อุทำศิพรั้ะวัรั้ก�ยป็ฏิิบ้ติำพรั้ะรั้�ชกรั้ณียกิจเพื�อให้รั้�ษฎีรั้มีคุณภ�พชวีัติำทำี�ดีข้�น ซ้ำ้�งจะ
ส่รั้�้งควั�มม้�นคงให้เกิดข้�นแก�ป็รั้ะเทำศช�ติำ พรั้ะบ�ทำส่มเด็จพรั้ะเจ�้อย่�ห้วั ทำรั้งส่นพรั้ะรั้�ชหฤทำ้ยทำี�จะ
เรั้ยีนร่ั้แ้นวัทำ�งในก�รั้ทำรั้งง�นของส่มเด็จพรั้ะบรั้มชนกน�ถ ส่มเด็จพรั้ะบรั้มรั้�ชชนนี และทำรั้งย้ดม�
ป็ฏิิบ้ติำใชใ้นก�รั้พรั้ะรั้�ชทำ�นควั�มช�วัยเหลือรั้�ษฎีรั้ม�อย��งตำ�อเนื�อง ด้งจะเห็นได้จ�กก�รั้โดยเส่ด็จ
ส่มเด็จพรั้ะบรั้มรั้�ชชนนี ในภ่มิภ�คตำ��ง ๆ 

ทำ้�งส่องพรั้ะองค์จะทำรั้งแยกก้นทำรั้งง�น โดยส่มเด็จพรั้ะบรั้มรั้�ชชนนี จะทำรั้งง�นด้�นศิลป็�ชพี 
ขณะเดียวัก้นพรั้ะบ�ทำส่มเด็จพรั้ะเจ�้อย่�ห้วั จะเส่ด็จพรั้ะรั้�ชดำ�เนินไป็ทำรั้งเยี�ยมรั้�ษฎีรั้ทำำ�ให้ทำรั้งทำรั้�บ
ป็ญัห�และควั�มต้ำองก�รั้ของรั้�ษฎีรั้อย��งแทำจ้รั้งิ โดยเฉพ�ะก�รั้ข�ดแคลนแหล�งนำ�ซ้ำ้�งเป็น็ป็ญัห�ส่ำ�ค้ญ 
และนำ�ไป็ส่่�ก�รั้พรั้ะรั้�ชทำ�นควั�มช�วัยเหลือในเวัล�ตำ�อม� โดยผส่�นรั้วัมเป็็นโครั้งก�รั้อ้นเนื�องม�จ�ก
พรั้ะรั้�ชดำ�รั้ ิตำ�มทำี�ส่มเด็จพรั้ะบรั้มชนกน�ถ ทำรั้งรั้เิรั้ ิ�มโครั้งก�รั้ไวั ้และทำรั้งให้ควั�มส่ำ�ค้ญก้บเหตุำก�รั้ณ์
ทำี�มีผลกรั้ะทำบตำ�อชวีัติำควั�มเป็น็อย่�ของรั้�ษฎีรั้โดยทำรั้งเน้นยำ�ให้ทำกุภ�คส่�วันรั้�วัมก้นแก้ไขป็ญัห�ทำี�เกิดข้�น
ให้ทำน้ทำ�วังทำ ีตำลอดจนให้มีก�รั้ติำดตำ�มเฝ้�รั้ะวัง้อย่�เส่มอ

ณ ว้ันนี�เป็็นทำี�ป็รั้ะจก้ษ์ชด้ถ้งพรั้ะรั้�ชหฤทำ้ยทำี�จะทำรั้งสื่บส่�นง�นพ้ฒน�เพื�อส่�นป็รั้ะโยชน์ให้แก�
รั้�ษฎีรั้ได้อย��งทำ้�วัถ้ง อีกทำ้�งพรั้ะรั้�ชป็ณิธิ�นทำี�ต้ำ�งม้�นทำี�จะช�วัยเหลือรั้�ษฎีรั้ในย�มทำกุขย์�ก ด้งในย�มทำี�
ป็รั้ะเทำศไทำยและป็วังชนช�วัไทำยต้ำองป็รั้ะส่บก้บภ้ยพิบ้ติำตำ��ง ๆ เฉกเช�นทำี�ผ��นม� เนื�องในโอก�ส่ 
มห�มงคลเฉลิมพรั้ะชนมพรั้รั้ษ� ๒๘ กรั้กฎี�คม เวัยีนม�บรั้รั้จบอีกครั้้�ง และเป็น็อีกหน้�งป็ทีำี�ป็วังพส่กนิกรั้
ในทำุกพื�นทำี�ได้รั้บ้พรั้ะมห�กรุั้ณ�ธิคุิณจ�กพรั้ะองค์จะได้รั้�วัมเฉลิมพรั้ะเกียรั้ติำทำี�มีพรั้ะมห�กษ้ตำรั้ยิ์ทำี� 
เป็ี� ยมด้วัยพรั้ะเมตำตำ� พรั้ะป็รั้ชี�ส่�ม�รั้ถ ป็ฏิิบ้ติำพรั้ะรั้�ชกรั้ณียกิจเพื�อป็รั้ะโยชน์สุ่ขของป็วังพส่กนิกรั้
ช�วัไทำยโดยแทำจ้รั้งิ



อาศิิรวาทอาศิิรวาท  
เน่ื่�องในื่โอกาสวนัื่เฉลิิมพระชนื่มพรรษาพระบาทสมเด็็จพระเจา้อยู่่�หัวั เน่ื่�องในื่โอกาสวนัื่เฉลิิมพระชนื่มพรรษาพระบาทสมเด็็จพระเจา้อยู่่�หัวั 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

      เบญจศกเถลิงรั้�ชย ์  ครั้องขว้ัญช�ติำส่ว้ัส่ดิผลเบญจศกเถลิงรั้�ชย ์  ครั้องขว้ัญช�ติำส่ว้ัส่ดิผล
  หกสิ่บเก้�พรั้รั้ษ�ชนม์   มิ�งมงคลกมลส่ย�ม  หกสิ่บเก้�พรั้รั้ษ�ชนม์   มิ�งมงคลกมลส่ย�ม
 คือพรั้ะผ้่ทำรั้งให้     ป็รั้ะจก้ษ์ได้ทำ้�วัเขตำค�ม คือพรั้ะผ้่ทำรั้งให้     ป็รั้ะจก้ษ์ได้ทำ้�วัเขตำค�ม
 ทำี�อย่�ทำี�กินทำ��ม   เสี่ยงส่�ธิพุรั้ะกรุั้ณ� ทำี�อย่�ทำี�กินทำ��ม   เสี่ยงส่�ธิพุรั้ะกรุั้ณ�
 ขอพรั้ะองค์ทำรั้งพรั้ะเจรั้ญิ   เป็ี� ยมส่รั้รั้เส่รั้ญิด้วัยศรั้ท้ำธิ� ขอพรั้ะองค์ทำรั้งพรั้ะเจรั้ญิ   เป็ี� ยมส่รั้รั้เส่รั้ญิด้วัยศรั้ท้ำธิ�
 รั้อ้ยรั้วัมใจป็รั้ะช�    รั้ �วัมส่รั้�้งช�ติำป็รั้ะก�ศธิรั้รั้ม รั้อ้ยรั้วัมใจป็รั้ะช�    รั้ �วัมส่รั้�้งช�ติำป็รั้ะก�ศธิรั้รั้ม
    

ด้วัยเกล้�ด้วัยกรั้ะหม�อม ขอเดชะ
ข�้พรั้ะพุทำธิเจ�้ ผ้่บรั้หิ�รั้และเจ�้หน้�ทำี�ส่ำ�น้กง�น กป็รั้.

(น�ยภ้ทำทำะพงศ์  เทำยีนศรั้ ีผ้่ป็รั้ะพ้นธิ)์



พระราชกรณีียู่กิจด้็านื่การส�งเสรมิอาชพีของราษฎร
ม่ลินิื่ธิสิ�งเสรมิศิิลิปาชพี

ในื่สมเด็็จพระนื่างเจา้สิรกิิติิ์� พระบรมราชนีิื่นื่าถ
ส่มเด็จพรั้ะน�งเจ�้สิ่รั้กิิติำ� พรั้ะบรั้มรั้�ชนีิน�ถ พรั้ะบรั้มรั้�ชชนนีพ้นป็หีลวัง ได้โดยเส่ด็จพรั้ะบ�ทำส่มเด็จ

พรั้ะบรั้มชนก�ธิเิบศรั้ มห�ภ่มิพลอดุลยเดชมห�รั้�ช บรั้มน�ถบพิตำรั้ ไป็ทำรั้งเยี�ยมพส่กนิกรั้ทำ้�วัทำุกภ่มิภ�ค 
ของป็รั้ะเทำศม�กวั�� ๗๐ ป็แีล้วั จง้ได้ทำอดพรั้ะเนตำรั้เห็นทำกุขสุ์่ขทำ้�งสิ่�นในก�รั้ครั้องชพีของรั้�ษฎีรั้ ทำรั้งพบวั�� 
รั้�ษฎีรั้ซ้ำ้�งส่�วันใหญ�เป็น็กสิ่กรั้ต้ำองป็รั้ะส่บภ้ยธิรั้รั้มช�ติำตำ��ง ๆ เช�น ฝนแล้ง น�ล�ม ศ้ตำร่ั้พืชรั้บกวัน ทำำ�ให้ก�รั้
ป็รั้ะกอบอ�ชพีไม�ได้ผล อีกทำ้�งทำรั้งพบวั��รั้�ษฎีรั้ไทำยหล�ยทำ้องถิ�นมีฝีมือเป็็นเลิศทำ�งห้ตำถกรั้รั้มหล�ยชนิด 
สื่บทำอดม�แตำ�บรั้รั้พบุรุั้ษ ส่มควัรั้จะอนุรั้ก้ษ์ไวั้ให้เป็็นส่มบ้ติำของช�ติำสื่บไป็ พรั้ะองค์จง้ทำรั้งทำุ�มเทำพรั้ะวัิรั้ยิะ
อุตำส่�หะและพรั้ะรั้�ชทำรั้พ้ยม์�ส่�งเส่รั้มิง�นห้ตำถกรั้รั้มแก�รั้�ษฎีรั้

วัต้ำถุป็รั้ะส่งค์ส่ำ�ค้ญคือเพื�อห�อ�ชพีเส่รั้มิเพิ�มรั้�ยได้ให้แก�กสิ่กรั้ทำี�ป็รั้ะส่บป็ญัห�ในก�รั้เพ�ะป็ล่ก หรั้อื
กสิ่กรั้ทำี�วั��งจ�กฤด่เพ�ะป็ล่กให้ได้มีง�นทำำ�อย่�ก้บบ�้น ซ้ำ้�งจะส่�งผลให้รั้�ษฎีรั้ไม�ต้ำองละทำิ�งถิ�นฐ�นของตำนเข�้ไป็
ทำำ�ง�นรั้บ้จ�้งในเมืองใหญ� ๆ อ้นก�อให้เกิดปั็ญห�ชุมชนแออ้ดในรั้ะยะย�วัตำ�อไป็ น้บวั��เป็็นก�รั้ช�วัยรั้ก้ษ�
กรั้รั้มสิ่ทำธิิ�ในทำี�ดินของรั้�ษฎีรั้ผ้่มีรั้�ยได้น้อยเหล��นี�อีกทำ�งหน้�งด้วัย และส่ำ�หรั้บ้ช�วัไทำยภ่เข�ซ้ำ้�งเคยมีอ�ชพี 
ป็ล่กฝ่� น ก็ทำรั้งส่�งเส่รั้มิให้ห้นไป็ป็รั้ะกอบง�นฝีมือทำี�ช�วัไทำยภ่เข�มีควั�มชำ�น�ญอย่�แล้วั คือก�รั้เป็็นช��งเงนิ 
หรั้อืช��งทำองแทำน 

วั้ตำถุป็รั้ะส่งค์อีกป็รั้ะก�รั้หน้�งคือเพื�อธิำ�รั้งรั้ก้ษ�และฟ้ื้� นฟ่ื้ห้ตำถกรั้รั้มแบบไทำยโบรั้�ณซ้ำ้�งกำ�ล้งจะ 
เสื่�อมส่่ญไป็ตำ�มก�ลเวัล�ให้กล้บม�แพรั้�หล�ย เช�น ก�รั้ทำอผ้�ไหมม้ดหมี�ลวัดล�ยโบรั้�ณ ก�รั้ทำอผ้�แพรั้วั�  
ก�รั้จก้ส่�นย��นลิเภ� ก�รั้ทำำ�เครั้ื�องถมเงนิและถมทำอง ก�รั้ทำำ�ครั้ำ� เป็็นต้ำน เนื�องจ�กห้ตำถกรั้รั้มป็รั้ะเภทำนี� 
ต้ำองใชฝี้มือ เวัล� และควั�มอดทำนเป็น็อย��งม�ก จง้ห�ผ้่ทำี�ส่นใจสื่บทำอดวัชิ�เหล��นี�เป็น็อ�ชพีได้ย�กยิ�ง

ส่มเด็จพรั้ะน�งเจ�้สิ่รั้กิิติำ� พรั้ะบรั้มรั้�ชนีิน�ถ พรั้ะบรั้มรั้�ชชนนีพ้นป็หีลวัง ทำรั้งพรั้ะกรุั้ณ�โป็รั้ดเกล้�ฯ 
ให้เป็่ดส่อนห้ตำถกรั้รั้มแทำบทำุกป็รั้ะเภทำแก�บุตำรั้หล�นของรั้�ษฎีรั้ผ้่ย�กไรั้ข้้�นในส่วันจติำรั้ลด� และในบรั้เิวัณ 
พรั้ะตำำ�หน้กทำุกภ�คเวัล�ทำี�พรั้ะองค์เส่ด็จพรั้ะรั้�ชดำ�เนินแป็รั้พรั้ะรั้�ชฐ�นไป็ป็รั้ะทำ้บเพื�อทำรั้งเยี�ยมรั้�ษฎีรั้  
ทำรั้งรั้บ้เด็กย�กจนและก�รั้ศ้กษ�น้อยผ้่ย้งไม�เคยมีป็รั้ะส่บก�รั้ณ์ทำ�งก�รั้ช��งใด ๆ  เข�้ม�เป็น็น้กเรั้ยีนศิลป็�ชพี 
ทำรั้งเส่�ะห�คร่ั้ผ้่มีฝีมือทำี�ย้งหลงเหลืออย่�ม�ถ��ยทำอดผลง�นอ้นละเอียดอ�อนเหล��นี� พรั้ะองค์จะเส่ด็จ
พรั้ะรั้�ชดำ�เนินไป็ทำรั้งติำดตำ�มผลง�นและพรั้ะรั้�ชทำ�นกำ�ล้งใจแก�ส่ม�ชกิศิลป็�ชพี หมุนเวัียนไป็ทำ้�วัป็รั้ะเทำศ 
เป็น็ป็รั้ะจำ�ทำกุป็ ีรั้วัมทำ้�งโป็รั้ดทำี�จะทำรั้งใชส้่อยผลิตำภ้ณฑ์ศิ์ลป็�ชพีทำกุชนิดเพื�อเป็น็ต้ำวัอย��งแก�รั้�ษฎีรั้ทำ้�วัไป็

ง�นของศิลป็�ชพีเจรั้ญิเติำบโตำข้�นอย��งรั้วัดเรั้ว็ั มีส่ม�ชกิศิลป็�ชพีกรั้ะจ�ยอย่�ทำ้�วัทำกุภ�คของป็รั้ะเทำศ 
และผลิตำภ้ณฑ์์ศิลป็�ชพีได้แพรั้�หล�ยกวั้�งขวั�งเป็็นทำี�นิยมในหม่�รั้�ษฎีรั้ไทำยและช�วัตำ��งป็รั้ะเทำศ ส่มเด็จ 
พรั้ะน�งเจ�้สิ่รั้กิิติำ� พรั้ะบรั้มรั้�ชนีิน�ถ พรั้ะบรั้มรั้�ชชนนีพ้นป็หีลวัง ต้ำองทำรั้งใชจ้��ยพรั้ะรั้�ชทำรั้พ้ยเ์พื�อโครั้งก�รั้ 
ศิลป็�ชพีเป็็นจำ�นวันม�ก จง้มีผ้่กรั้�บบ้งคมทำล่ขอให้ทำรั้งจด้ต้ำ�งข้�นเป็็นม่ลนิธิ ิ ซ้ำ้�งทำรั้งพรั้ะกรุั้ณ�โป็รั้ดเกล้�ฯ  
ให้จด้ต้ำ�งม่ลนิธิขิ้�นเมื�อวัน้ทำี� ๒๑ กรั้กฎี�คม พุทำธิศ้กรั้�ช ๒๕๑๙ โดยพรั้ะองค์ทำรั้งดำ�รั้งตำำ�แหน�งป็รั้ะธิ�นกรั้รั้มก�รั้
บรั้หิ�รั้ของม่ลนิธิด้ิวัย ตำ�อม�รั้ฐ้บ�ลได้ป็รั้ะจก้ษ์ถ้งผลง�นและคุณป็รั้ะโยชน์ของม่ลนิธิ ิจง้ได้รั้บ้เป็น็หน�วัยง�น
หน้�งของรั้ฐ้ โดยจด้ต้ำ�งเป็น็กองศิลป็�ชพีข้�นในส่ำ�น้กรั้�ชเลข�ธิกิ�รั้ เมื�อพุทำธิศ้กรั้�ช ๒๕๒๘ เพื�อส่น้บส่นนุง�น
ของม่ลนิธิสิ่�งเส่รั้มิศิลป็�ชพี ในส่มเด็จพรั้ะน�งเจ�้สิ่รั้กิิติำ� พรั้ะบรั้มรั้�ชนีิน�ถ

 ทำี�ม� : ม่ลนิธิสิ่�งเส่รั้มิศิลป็�ชพี ในส่มเด็จพรั้ะน�งเจ�้สิ่รั้กิิติำ� พรั้ะบรั้มรั้�ชนีิน�ถ



อาศิิรวาทอาศิิรวาท  
เฉลิิมพระเกียู่รติิ์สมเด็็จพระนื่างเจา้สิรกิิติิ์� พระบรมราชนีิื่นื่าถ พระบรมราชชนื่นีื่พันื่ปหีัลิวง เฉลิิมพระเกียู่รติิ์สมเด็็จพระนื่างเจา้สิรกิิติิ์� พระบรมราชนีิื่นื่าถ พระบรมราชชนื่นีื่พันื่ปหีัลิวง 

เน่ื่�องในื่โอกาสวันื่เฉลิิมพระชนื่มพรรษา ๑๒ สิงหัาคม ๒๕๖๔เน่ื่�องในื่โอกาสวันื่เฉลิิมพระชนื่มพรรษา ๑๒ สิงหัาคม ๒๕๖๔

              สิ่บส่องอ้ฏิฐม�ศน้อม   บ่ช�สิ่บส่องอ้ฏิฐม�ศน้อม   บ่ช�
            พรั้ะแม�องค์กษ้ตำรั้�       ธิริั้�ชเจ�้            พรั้ะแม�องค์กษ้ตำรั้�       ธิริั้�ชเจ�้
  แม�แห�งแผ�นดินพ�        พส่กสุ่ข  แม�แห�งแผ�นดินพ�        พส่กสุ่ข
  น้อมจติำนบด้วัยเกล้�      พรั้้�งพรั้อ้มถวั�ยพรั้ะพรั้  น้อมจติำนบด้วัยเกล้�      พรั้้�งพรั้อ้มถวั�ยพรั้ะพรั้  

ด้วัยเกล้�ด้วัยกรั้ะหม�อม ขอเดชะด้วัยเกล้�ด้วัยกรั้ะหม�อม ขอเดชะ
ข�้พรั้ะพุทำธิเจ�้ ผ้่บรั้หิ�รั้และเจ�้หน้�ทำี�ส่ำ�น้กง�น กป็รั้.ข�้พรั้ะพุทำธิเจ�้ ผ้่บรั้หิ�รั้และเจ�้หน้�ทำี�ส่ำ�น้กง�น กป็รั้.

(น�ยภ้ทำทำะพงศ์  เทำยีนศรั้ ีผ้่ป็รั้ะพ้นธิ)์(น�ยภ้ทำทำะพงศ์  เทำยีนศรั้ ีผ้่ป็รั้ะพ้นธิ)์

ทำี�ม� : ม่ลนิธิสิ่�งเส่รั้มิศิลป็�ชพี ในส่มเด็จพรั้ะน�งเจ�้สิ่รั้กิิติำ� พรั้ะบรั้มรั้�ชนีิน�ถ
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ตำลอดรั้ะยะเวัล�ม�กกวั��หกทำศวัรั้รั้ษ ส่มเด็จพรั้ะเจ�้น้องน�งเธิอ เจ�้ฟ้ื้�จุฬ�ภรั้ณวัล้ยล้กษณ์ 
อ้ครั้รั้�ชกุม�รั้ ี กรั้มพรั้ะศรั้สี่วั�งคว้ัฒน วัรั้ข้ตำติำยรั้�ชน�รั้ ี ทำรั้งป็ฏิิบ้ติำพรั้ะกรั้ณียกิจเจรั้ญิรั้อยตำ�ม 
พรั้ะบ�ทำส่มเด็จพรั้ะบรั้มชนก�ธิเิบศรั้ มห�ภ่มิพลอดุลยเดชมห�รั้�ช บรั้มน�ถบพิตำรั้ และส่มเด็จ 
พรั้ะน�งเจ�้สิ่รั้กิิติำ� พรั้ะบรั้มรั้�ชนีิน�ถ พรั้ะบรั้มรั้�ชชนนีพ้นป็ีหลวัง ทำรั้งมุ�งม้�นพรั้ะรั้�ชหฤทำ้ยและ 
อุทำศิพรั้ะวัรั้ก�ย เพื�อให้รั้�ษฎีรั้มีสุ่ขภ�พรั้��งก�ยทำี�แขง็แรั้ง อย่�ดีกินดี มีควั�มสุ่ข และรั้�วัมพ้ฒน�ป็รั้ะเทำศให้
เจรั้ญิก้�วัหน้�ทำด้เทำยีมอ�รั้ยป็รั้ะเทำศ ทำรั้งนำ�ควั�มร่ั้ด้้�นวัทิำย�ศ�ส่ตำรั้แ์ละเทำคโนโลยมี�ใชใ้นก�รั้พ้ฒน�
ป็รั้ะเทำศ โดยทำรั้งแลกเป็ลี�ยนควั�มรั้�วัมมือก้บตำ��งป็รั้ะเทำศในก�รั้พ้ฒน�วัิทำย�ศ�ส่ตำรั้ ์ ทำรั้งก�อต้ำ�งม่ลนิธิ ิ
จุฬ�ภรั้ณ์ข้�น และพ้ฒน�เป็น็ส่ถ�บ้นวัจิย้จุฬ�ภรั้ณ์ในเวัล�ตำ�อม� เพื�อส่�งเส่รั้มิส่น้บส่นนุก�รั้ศ้กษ�วัจิย้
และบำ�บ้ดโรั้คมะเรั้ง็ ทำ้�งทำรั้งก�อต้ำ�งโรั้งพย�บ�ลจุฬ�ภรั้ณ์ เพื�อให้บรั้กิ�รั้ทำ�งก�รั้แพทำย์เฉพ�ะทำ�งแก� 
ผ้่ป่็วัยมะเรั้ง็ เพื�อให้ผ้่ป็ว่ัยเข�้ส่่�กรั้ะบวันก�รั้รั้ก้ษ�ทำี�รั้วัดเรั้ว็ัและทำน้ส่ม้ย  ทำรั้งรั้บ้ผ้่ป็ว่ัยย�กไรั้ ้เป็น็คนไขใ้น
พรั้ะอนุเครั้�ะห์ อีกทำ้�งย้งมีพรั้ะดำ�รั้ใิห้จด้ต้ำ�งโรั้งง�นผลิตำเภส้่ชภ้ณฑ์ใ์นพรั้ะดำ�รั้ขิ้�นทำี�พรั้ะตำำ�หน้กพิม�นม�ศ 
จ้งหวั้ดชลบุรั้ ี เพื�อช�วัยเหลือป็รั้ะช�ชนทำี�ป็่วัยด้วัยโรั้คมะเรั้ง็ให้ส่�ม�รั้ถเข้�ถ้งกลุ�มย�รั้ก้ษ�ทำี�มี
ป็รั้ะสิ่ทำธิภิ�พส่่งได้อย��งทำ้�วัถ้งและเทำ��เทำยีมก้น จง้ทำรั้งได้รั้บ้ก�รั้ทำล่เกล้�ฯ ถวั�ยเหรั้ยีญทำอง อ้ลเบริั้ต์ำ 
ไอน์ส่ไตำน์ จ�กย่เนส่โก และได้รั้บ้ก�รั้ยกย�องเป็น็ “เจ�้ฟ้ื้�น้กวัทิำย�ศ�ส่ตำรั้”์ ในป็ ี๒๕๓๐

นอกจ�กนี� ย้งทำรั้งดำ�รั้งตำำ�แหน�งป็รั้ะธิ�นกิตำติำมศ้กดิ�ม่ลนิธิแิพทำย์อ�ส่�ส่มเด็จพรั้ะศรั้นีครั้นิทำรั้� 
บรั้มรั้�ชชนนี (พอ.ส่วั.) หล�ยครั้้�งได้เส่ด็จฯ รั้�วัมก้บหน�วัยแพทำย์เคลื�อนทำี�ม่ลนิธิ ิ พอ.ส่วั. เพื�อให้ก�รั้
รั้ก้ษ�แก�ผ้่ป็่วัยในชนบทำทำ้�วัทำกุภ่มิภ�คของป็รั้ะเทำศไทำย ทำรั้งมีพรั้ะกรุั้ณ�ธิคุิณไม�เพียงตำ�อเพื�อนมนุษย์
แตำ�ย้งมีพรั้ะเมตำตำ� แผ�ไป็ถ้งบรั้รั้ด�ส้่ตำวัน้์อยใหญ� โดยทำรั้งก�อต้ำ�งโรั้งพย�บ�ลส้่ตำวัท์ำพิยพิ์ม�น จง้หวัด้
นครั้รั้�ชสี่ม� ข้�น เพื�อให้ก�รั้รั้ก้ษ�ส้่ตำว์ัป็่วัยอน�ถ�และอนุเครั้�ะห์ส้่ตำวั์ทำี�ถ่กทำอดทำิ�งไรั้ท้ำี�พ้�ง และมี 
พรั้ะดำ�รั้ใิห้ก�อต้ำ�งโรั้งพย�บ�ลส้่ตำวั์ ในภ่มิภ�คตำ��ง ๆ ของป็รั้ะเทำศอีกด้วัย นอกจ�กนี�ย้งทำรั้งเป็็น 
องค์ป็รั้ะธิ�นกรั้รั้มก�รั้ข้บเคลื�อนก�รั้ดำ�เนินโครั้งก�รั้ส้่ตำวัป์็ลอดโรั้ค คนป็ลอดภ้ย จ�กโรั้คพิษสุ่น้ขบ�้ 
ด้วัยมีพรั้ะป็ณิธิ�นทำี�จะให้โรั้คพิษสุ่น้ขบ้�หมดไป็จ�กป็รั้ะเทำศไทำย ข�นรั้บ้ก้บเป็้�หม�ยขององค์ก�รั้
อน�ม้ยโลกในก�รั้กำ�จด้โรั้คพิษสุ่น้ขบ�้ให้หมดไป็จ�กโลกภ�ยในป็ ี๒๕๗๓ ทำำ�ให้ป็รั้ะเทำศไทำยได้รั้บ้เกียรั้ติำ
จ�กองค์ก�รั้อน�ม้ยโลกให้เป็น็ศ่นยก์ล�งในก�รั้แก้ไขป็ญัห�โรั้คพิษสุ่น้ขบ�้ในภ่มิภ�คเอเชยี

ทำรั้งใชเ้วัล�วั��งจ�กพรั้ะกรั้ณียกิจออกแบบเครั้ื�องป็รั้ะด้บและเครั้ื�องแตำ�งก�ยตำ��ง ๆ โดยนำ� 
รั้�ยได้เป็น็พรั้ะกุศลช�วัยเหลือผ้่ป็ว่ัยมะเรั้ง็ทำี�ย�กไรั้แ้ละผ้่ด้อยโอก�ส่ทำำ�ให้ทำรั้งได้รั้บ้ก�รั้ทำล่เกล้�ฯ ถวั�ย
พรั้ะส่ม้ญญ� “สิ่รั้ศิิลป็น่” จ�กกรั้ะทำรั้วังวัฒ้นธิรั้รั้ม แม้ในป็จัจุบ้นทำี�ป็รั้ะเทำศไทำยได้รั้บ้ควั�มเดือดรั้อ้น
จ�กก�รั้แพรั้�รั้ะบ�ดของโรั้คติำดเชื�อไวัรั้ส้่โคโรั้น� ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำรั้งห�วังใยและให้ควั�มส่ำ�ค้ญ 
ตำ�อก�รั้ป็้องก้นก�รั้แพรั้�รั้ะบ�ดของโรั้คให้เป็็นไป็อย��งมีป็รั้ะสิ่ทำธิภิ�พ โดยได้พรั้ะรั้�ชทำ�นวั้คซ้ำนีเพื�อ 
นำ�ไป็ฉีดให้แก�ป็รั้ะช�ชนผ้่ด้อยโอก�ส่ ผ้่พิก�รั้ และชุมชนในพื�นทำี�เสี่�ยงได้เข�้ถ้งวัค้ซ้ำนีทำี�มีป็รั้ะสิ่ทำธิภิ�พ
เพื�อส่รั้�้งภ่มิคุ้มก้นให้ได้เรั้ว็ัทำี�สุ่ด น้บเป็น็พรั้ะกรุั้ณ�ธิคุิณอ้นห�ทำี�สุ่ดมิได้ทำี�ทำรั้งห�วังใยและอย่�เคียงข�้ง
พส่กนิกรั้ช�วัไทำยทำกุหม่�เหล��ตำลอดม�
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อาศิิรวาท
เน่ื่�องในื่โอกาสวนัื่คล้้ายวนัื่ประสูติิสมเด็็จพระเจา้น้ื่องนื่างเธอ 

เจา้ฟ้้าจุฬาภรณวลั้ยลั้กษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศิรสีวางควฒันื่ 
วรขัตัิติิยราชนื่าร ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  พรั้ะมิ�งขวัญ้ป็รั้ะช�ช�ติำ   วัทิำย�ศ�ส่ตำรั้เ์กียรั้ติำเกรั้กิไกรั้

 นิเวัศน์โลกจรั้รั้โลงไวั ้  ทำรั้งเป็น็หน้�งซ้ำ้�งหนุนนำ�

 กรั้กฎี�วัน้ทำี�สี่�   ขอทำรั้งมีพรั้ะพล�น�ม้ย

 “ส่วั�งควัฒ้น” ชย้  เช�นพรั้ะน�มนิรั้น้ดรั้ก์�ล

ควัรั้มิควัรั้แล้วัแตำ�จะโป็รั้ดเกล้�โป็รั้ดกรั้ะหม�อม
ข�้พรั้ะพุทำธิเจ�้ ผ้่บรั้หิ�รั้และเจ�้หน้�ทำี�ส่ำ�น้กง�น กป็รั้.

(น�ยภ้ทำทำะพงศ์  เทำยีนศรั้ ีผ้่ป็รั้ะพ้นธิ)์



สืืบสืาน รักัษา ต่่อยอด สืรัา้งสุืขปวงปรัะชา

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็็จพระราชด็ำเนิินิไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณีียกิจในิพ้�นิที�จังหวััด็เพชรบุรี 

และจังหวััด็ประจวับคีีรีขัันิธิ์ ระหวั่างวัันิที� ๑ - ๓ มิถุุนิายนิ ๒๕๖๔

วัันอัังคารที่่� ๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เสด็็จฯ ไปยัังหอประชุุมค่่ายั
พระรามหก อำาเภอชุะอำา จงัหวัดั็เพชุรบุรีุ เพ่�อทรงติิด็ติามค่วัามก้าวัหน้้า
การด็ำาเน้ิน้งาน้โค่รงการพัฒน้าเด็็กและเยัาวัชุน้ใน้ถิ่ิ�น้ทุรกัน้ด็าร 
ติามพระราชุด็ำาร ิโรงเรย่นตำำารวัจตำระเวันชายแดน บ้้านป่่าหมิาก หม่่ที� ๘ 
ติำาบุลศาลาลยัั อำาเภอสามรอ้ยัยัอด็ จงัหวัดั็ประจวับุคี่รขีันั้ธ์ ์ทอด็พระเน้ติร 
วัดี็ทิศัน้แ์น้ะน้ำาโรงเรยีัน้ น้ทิรรศการ กจิกรรมติา่ง ๆ อาท ิ  กจิกรรมการ
พฒัน้าค่ณุภาพการศกึษาขัองโรงเรยีัน้ การฝึกึอาชุพีน้กัเรยีัน้ โค่รงการ
เกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ การด็ำาเน้นิ้งาน้สุขัศาลาพระราชุทาน้ ติอ่มา  
ทรงรับุฟัังรายังาน้ การแก้ไขัปัญหาการขัาด็แค่ลน้น้ำ�าขัองโรงเรียัน้  
การจดั็สรรที�ด็นิ้ทำากนิ้ใหแ้กร่าษฎร พรอ้มแน้วัทางการใหค้่วัามชุว่ัยัเหลอ่ 
จากหน้ว่ัยังาน้ที�เกี�ยัวัขัอ้ง ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ขอให้้
สำำ�นัักง�นั กปร. ทำำ�ห้นั้�ทำ่�ประสำ�นัง�นัและบููรณ�ก�รห้น่ัวยง�นั 
ทำ่�เก่�ยวขอ้ง ในัก�รช่ว่ยเห้ลอืโรงเร่ยนั และร�ษฎรบู�้นัป�่ห้ม�กทำ่�อยู่ 
ในัเขตอทุำย�นัแห้ง่ช่�ตกิุยบูุร่ เก่�ยวกับูก�รจััดห้�ท่ำ�ดินัทำำ�กินัให้แ้ก่
ร�ษฎรบู�้นัป�่ห้ม�ก และจัดัทำำ�โครงก�รกอ่สำร�้งฝ�ยพรอ้มระบูบูสำบููนัำ�� 
รวมทำั�งให้้คว�มรู้กับูร�ษฎรในัก�รประกอบูอ�ช่่พในัพื�นัทำ่�จัำ�กัด 
ให้ไ้ดป้ระโยช่นัส์ำงูสำดุ และก�รสำนับัูสำนันุัไก่ไขแ่กโ่รงเรย่นั นัอกจั�กนั่� 
ให้้แก้ไขปัญห้�โรคม�ล�เร่ย โรคทำ�งเดินัอ�ห้�ร และโรคโปลิโอ  
เพื�อควบูคุมก�รแพร่ระบู�ดของโรคในัพื�นัทำ่�โรงเร่ยนั

 การจัด็น้ิทรรศการกิจกรรมติ่าง ๆ ขัองโรงเรียัน้ติำารวัจ
 ติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ป่าหมาก 

 กิจกรรมฝึึกอาชุีพน้ักเรียัน้ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ 
 บุ้าน้ป่าหมาก

 เสด็็จฯ ไปยัังหอประชุุมค่่ายัพระรามหก อำาเภอชุะอำา จังหวััด็เพชุรบุุรี
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ติอ่มา ทรงติิด็ติามค่วัามก้าวัหน้า้การด็ำาเน้นิ้งาน้โรงเรย่น
ตำำารวัจตำระเวันชายแดนนเรศวัรป่่าละอัู หม่่ที� ๓ ติำาบุล 
ห้วัยัสัติวั์ ใหญ่  อำา เภอหัวัหิน้ จั งหวััด็ประจวับุคี่รีขััน้ธ์ ์ 
ผ่่าน้ส่�ออิเล็กทรอนิ้กส์ (ออน้ไลน์้) ณ ศาลาเริง วัังไกลกังวัล 
อำาเภอหัวัหิน้ จังหวััด็ประจวับุคี่รีขััน้ธ์์ ทรงรับุฟัังรายังาน้ 
การแก้ไขัปัญหาชุ้างป่าใน้พ่�น้ที�ขัองโรงเรียัน้ การแก้ไขัปัญหา
การขัาด็แค่ลน้น้ำ�าขัองโรงเรยีัน้ โด็ยัได็ด้็ำาเน้นิ้การปรบัุปรงุระบุบุ 
ประปาภ่เขัาเด็ิม ก่อสร้างระบุบุส่งน้ำ�าพร้อมอาค่ารประกอบุ  
และก่อสร้างถิ่ังเก็บุน้ำ�า ซึึ่�งด็ำาเน้ิน้การแล้วัเสร็จเม่�อปี ๒๕๖๒  
และทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้ อาทิ การจัด็การเรียัน้
การสอน้ระด็บัุชุั�น้อน้บุุาล ๓ เร่�องการจดั็ประสบุการณก์ารเรยีัน้ร่ ้
บุ่รณาการสะเติม็ศกึษา (STEM Education) กจิกรรมวัุน้้แฟัน้ซึ่ี
สีจากธ์รรมชุาติิ และโค่รงการส่งเสริมพัฒน้าการเด็็กปฐมวััยั 
ขัองโรงเรียัน้ จากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมฝึึกอาชุีพน้ักเรียัน้ 
อาท ิ การเย็ับุหน้า้กากอน้ามัยัแบุบุผ่า้ ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำาริ 
แกห่น้ว่ัยังาน้ที�เกี�ยัวัขัอ้ง สรปุค่วัามวัา่ ให้พ้จิั�รณ�และดำ�เนันิัก�ร 
แกไ้ขปญัห้�สำตัวป์�่ เช่น่ั ช่�้งป�่และลงิป�่บูกุรกุพื�นัทำ่�โรงเรย่นั 
และห้มู่บู้�นัใกล้เค่ยงด้วยวิธี่ก�รทำ่�เห้ม�ะสำม และให้้คว�มรู้ 
โดยทำำ�ห้น้ั�ทำ่�เป็นัพ่�เล่�ยงในัโครงก�รฝึกอ�ช่่พแก่ผูู้้สำูงอ�ยุ 
นัอกจั�กนั่� ให้้แก้ไขปัญห้�นัักเร่ยนัไร้สำัญช่�ติของโรงเร่ยนั 
และโรงเร่ยนัอื�นั ๆ ซ่ึ่�งสำง่ผู้ลให้เ้กดิปญัห้�ในัด�้นัก�รเข�้ถึง่
สำวสัำดกิ�รของรฐั รวมทำั�งให้้ขย�ยผู้ลก�รพัฒนั�จั�กโรงเร่ยนั 
สำู่ชุ่มช่นั โดยให้้ช่มรมศิษิย์เก่�กลับูม�ช่ว่ยกันัพัฒนั�ชุ่มช่นั 
ให้ม้ค่ว�มก�้วห้นั�้ และขย�ยผู้ลโครงก�รยุวช่ลกร ไปยงันักัเรย่นั 
ในัระดบัูช่ั�นัท่ำ�สำงู โดยเฉพ�ะเรื�องก�รทำำ�ฝ�ยช่ะลอนัำ�� และ 
ก�รดแูลรกัษ�อ�ค�รต�่ง ๆ  ทำ่�ช่ำ�รดุเสำย่ห้�ย ให้ส้ำ�ม�รถึกลบัู
ม�ใช่้ง�นัได้เต็มศิักยภ�พ พร้อมกับูให้้คว�มรู้เก่�ยวกับูง�นั 
ด้�นับูัญช่่และด้�นัสำห้กรณ์แก่นัักเร่ยนัด้วย 

วันัพุธุที่่� ๒ มิถิุนุายน ๒๕๖๔ ทรงติดิ็ติามค่วัามก้าวัหน้้า
การด็ำาเน้ิน้งาน้ศูนย์การเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้าน 
ค่ร่ล้อัมิ หม่่ที� ๑ ติำาบุลชุ้างแรก อำาเภอบุางสะพาน้น้้อยั  
จังหวััด็ประจวับุคี่รีขััน้ธ์์ ผ่่าน้ส่�ออิเล็กทรอน้ิกส์ (ออน้ไลน์้)  
ณ ศาลาเริง วัังไกลกังวัล อำาเภอหัวัหิน้ จังหวััด็ประจวับุค่ีรีขััน้ธ์์  
ทอด็พระเน้ติรกจิกรรมขัองโรงเรยีัน้ อาท ิการสาน้ติะกร้าพลาสติกิ 
การทำาไม้กวัาด็ด็อกหญ้า การสาธิ์ติการเรยีัน้การสอน้วัชิุาภาษาไทยั 
ระดั็บุชุั�น้ประถิ่มศึกษาปีที� ๖ เร่�องการเขัียัน้ค่ำาไทยัให้ถิ่่กต้ิอง 
โด็ยัใชุก้ารส่บุค่น้้ขัอ้มล่จากอนิ้เทอรเ์น้ต็ิ และทรงรบัุฟังัรายังาน้
การสน้บัุสน้นุ้ระบุบุไฟัฟ้ัาพลงังาน้แสงอาทติิยั ์การแก้ไขัปญัหาน้ำ�า 

 กิจกรรมการเยับ็ุหน้า้กากอน้ามยััแบุบุผ่า้ 
 โรงเรยีัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้น้เรศวัรป่าละอ่

 กิจกรรมปศุสัติวั์ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้น้เรศวัรป่าละอ่

 การออน้ไลน้์จากศ่น้ยั์การเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ 
บุ้าน้ค่ีรีล้อม

 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้น้เรศวัรป่าละอ่
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ขัองโรงเรยีัน้ ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำาริแกห่น้ว่ัยังาน้ที�เกี�ยัวัขัอ้ง สรปุค่วัามวัา่ ให้พ้จิั�รณ�และดำ�เนันิัก�รปรบัูปรงุเสำน้ัทำ�งคมนั�คม  
ในัพื�นัทำ่�เขตรกัษ�พนััธีุส์ำตัวป์�่อทุำย�นัเสำดจ็ัในักรม กรมห้ลวงช่มุพร ด�้นัทิำศิเห้นืัอ (ตอนับูนั) และในัพื�นัทำ่�เขตป่�สำงวนัแห้่งช่�ติ
ป�่เข�ไช่ยร�ช่ ป�่คลองกรูด ให้ม้ค่ว�มเห้ม�ะสำม และไม่ส่ำงผู้ลกระทำบูต่อระบูบูนิัเวศิป่�ไม้ ตรวจัสำอบูสำภ�พบูำ�รงุรักษ�พัฒนั�
แห้ล่งนัำ��บู�ด�ลในัศูินัย์ก�รเร่ยนั ให้้สำ�ม�รถึสำนัับูสำนุันักิจักรรมได้อย่�งเพ่ยงพอต่อไป รวมทำั�งตรวจัสำอบูและสำนัับูสำนุันั 
ก�รใช่้กระแสำไฟฟ้�ภ�ยในัศิูนัย์ก�รเร่ยนั ให้้เพ่ยงพอและม่คว�มเห้ม�ะสำมต่อไป

วัันพุฤหัสบ้ด่ที่่�  ๓ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติาม 
ค่วัามกา้วัหน้า้การด็ำาเน้นิ้งาน้ ศนูยก์ารเรย่นตำำารวัจตำระเวันชายแดน 
อันิที่รอ่ัาสา (บ้า้นป่าเกอัะญอั) ติำาบุลปา่เด็ง็ อำาเภอแกง่กระจาน้ 
จังหวััด็เพชุรบุุรี ผ่่าน้ส่�ออิเล็กทรอนิ้กส์ (ออน้ไลน์้) ณ ศาลาเริง 
วัังไกลกังวัล อำาเภอหัวัหิน้ จังหวััด็ประจวับุคี่รีขััน้ธ์์ ทรงรับุฟััง
รายังาน้การสนั้บุสนุ้น้การปรับุปรุงถิ่น้น้ และสร้างสะพาน้ 
เพ่�อชุว่ัยัเหลอ่ศ่น้ยั์การเรียัน้ การใชุ้น้ำ�าและการด็ำาเนิ้น้การแก้ไขั
ปญัหาการขัาด็แค่ลน้น้ำ�าขัองศน่้ย์ัการเรยีัน้ จากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติร 
กิจกรรมโค่รงการติามพระราชุด็ำาริ อาทิ การสาธ์ิติการสอน้วัิชุา
ภาษาไทยัระดั็บุชุั�น้ประถิ่มศึกษาปีที� ๒ ด็ว้ัยัส่�อประกอบุ เน่้�องจาก
น้ักเรียัน้ส่วัน้ใหญ่เป็น้ชุน้เผ่่าประสบุปัญหาการอ่าน้เขัียัน้ ส่งผ่ล
ให้น้ักเรียัน้มีพัฒน้าการที�ด็ีขัึ�น้ กิจกรรมฝึึกอาชุีพน้ักเรียัน้ ได็้แก่ 
การทำาน้ำ�ายัาลา้งจาน้ และทำาพรมเชุด็็เท้า ซึึ่�งผ่ลติิภณัฑ์ท์ี�ได็น้้ำาไป
จำาหน้่ายัผ่่าน้สหกรณ์ศ่น้ยั์การเรียัน้ใน้ราค่าย่ัอมเยัา ใน้การน้ี�  
มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ขอให้้สำำ�นัักง�นั กปร. ทำำ�ห้นั้�ท่ำ�
ประสำ�นัง�นัและบูรูณ�ก�รห้น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวขอ้ง ในัก�รช่ว่ยเห้ลือ 
ศินูัย์ก�รเรย่นั และร�ษฎร ดงันั่� ปรบัูปรงุเสำน้ัทำ�งคมนั�คม และ
กอ่สำร้�งสำะพ�นัข้�มลำ�ห้ว้ยในัพื�นัทำ่�อทุำย�นัแห้ง่ช่�ตแิกง่กระจั�นั
และพื�นัทำ่�ป�่สำงวนัแห่้งช่�ติ ป�่ย�งนัำ��กลดัเห้นืัอและป่�ย�งนัำ��กลัดใต้ 
นัอกจั�กนั่� ให้ข้ย�ยเขต ไฟฟ้� ครอบูคลุมต่อก�รใช่้ไฟฟ้�ทำ่�เพิ�ม
ม�กข่�นั และศิก่ษ�ก�รผู้ลิตกระแสำไฟฟ้�ดว้ยพลงัง�นันัำ��พร้อมทำั�ง 
ตรวจัสำอบูสำภ�พก�รใช่้ไฟฟ้�พลังง�นัแสำงอ�ทำิตย์ให้้สำ�ม�รถึ
ใช่้ง�นัได้เต็มศิักยภ�พต่อไป

 การเรียัน้การสอน้โด็ยัการใชุ้การส่บุค่้น้ขั้อม่ลจากอิน้เทอร์เน้็ติ 
    ศ่น้ยั์การเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ค่ีรีล้อม 

 การสาน้ติะกร้าพลาสติิก ศ่น้ยั์การเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ 
บุ้าน้ค่ีรีล้อม 

 การออน้ไลน้์จากศ่น้ยั์การเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ 
อิน้ทรีอาสา (บุ้าน้ปาเกอะญอ)

 การสาธิ์ติการเรยีัน้การสอน้วัชิุาภาษาไทยั เร่�องสระเอ่อ ศน่้ย์ัการเรยีัน้ 
ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้อิน้ทรีอาสา (บุ้าน้ปาเกอะญอ)
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ติอ่มา เสด็จ็ฯ ไปทรงติดิ็ติามค่วัามกา้วัหน้า้การด็ำาเน้นิ้งาน้
โค่รงการศูนย์ศึกษาการพุัฒนาห้วัยที่รายอัันเน่�อังมิาจาก  
พุระราชดำาริ ติำาบุลสามพระยัา อำาเภอชุะอำา จังหวััด็เพชุรบุุรี  
ทรงรับุฟัังรายังาน้ผ่ลการด็ำาเน้ิน้งาน้สน้องพระราชุด็ำาริ ด็้วัยัการ 
ฟั้�น้ดิ็น้ ค่น่้ป่า พฒัน้าคุ่ณภาพชีุวัติิ และสนั้บุสนุ้น้โค่รงการเกษติร
เพ่�ออาหารกลางวััน้ขัองโรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ใน้เขัติ
จังหวััด็ใกล้เค่ียัง

 เสด็็จฯ ไปยัังศ่น้ยั์ศึกษาการพัฒน้าห้วัยัทรายัอัน้เน้่�องมาจากพระราชุด็ำาริ ติำาบุลสามพระยัา อำาเภอชุะอำา จังหวััด็เพชุรบุุรี

 อาค่ารศ่น้ยั์แสด็งสิน้ค่้าและจำาหน้่ายัสิน้ค่้าขัองเกษติรกร

 บุริเวัณแปลงศึกษาทด็ลองศักยัภาพขัองหญ้าแฝึก

 แปลงสาธ์ิติการปล่กไม้ผ่ลพัน้ธ์ุ์ด็ี

จากนั้�น้ ประทับุรถิ่รางพระที�นั้�งทอด็พระเน้ติรกิจกรรม
ภายัใน้ศ่น้ย์ัศึกษาการพัฒน้าห้วัยัทรายัฯ อาทิ งาน้พัฒน้าที�ด็ิน้  
ไม้ผ่ลพนั้ธ์ุด์็ ีอา่งเกบ็ุน้ำ�าเขัากระปกุ ติอ่มา เสด็จ็ฯ ถิ่งึลาน้จำาหน้า่ยั
ติ้น้ไม้และสิน้ค่้าเกษติร อาค่ารศ่น้ยั์แสด็งสิน้ค่้าและจำาหน้่ายั 
สิน้ค่้าขัองเกษติรกร ทรงรับุฟัังรายังาน้การจัด็สร้างอาค่าร 
ศ่น้ยั์แสด็งสิน้ค่้าฯ เพ่�อเป็น้สถิ่าน้ที�รองรับุผ่ลผ่ลิติทางการเกษติร
และเป็น้ศ่น้ยั์กลางการแลกเปลี�ยัน้สิน้ค่้าเกษติรอ่�น้ ๆ โด็ยัมี 
หลักการ “การตำลาดนำาการผลิตำ” โอกาสน้ี� ทรงตัิด็ริบุบุิ�น้เปิด็
อาค่ารศ่น้ยั์แสด็งสิน้ค่้าและจำาหน้่ายัสิน้ค่้าขัองเกษติรกร และ 
ทอด็พระเน้ติรสิน้ค้่า ใน้การนี้� มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามว่ัา  
ให้ส้ำำ�นักัง�นั กปร. กรมช่ลประทำ�นั และห้นัว่ยง�นัทำ่�เก่�ยวขอ้ง 
พจิั�รณ�จัดัห้�นัำ��สำำ�ห้รบัูก�รอปุโภคบูรโิภค และทำำ�ก�รเกษตร 
ช่่วยเห้ลือแก่ร�ษฎรในัพื�นัทำ่�อำ�เภอแมว่งก ์อำ�เภอช่มุต�บูง และ
อำ�เภอล�ดย�ว จัังห้วัดนัครสำวรรค์ และอำ�เภอสำว่�งอ�รมณ์ 
จัังห้วัดอุทำัยธี�นั่ เพื�อบูรรเทำ�ปัญห้�ข�ดแคลนันัำ��เบูื�องต้นั 
ไปพล�งก่อนั ในัระห้ว่�งทำ่�อ่�งเก็บูนัำ��แม่วงก์ยังไม่สำ�ม�รถึ
ดำ�เนัินัก�รก่อสำร้�งได้
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็็จพระราชด็ำเนิินิไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณีียกิจในิเขัตพ้�นิที�จังหวััด็ขัอนิแก่นิ

วัันศุกร์ที่่� ๑๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เสด็็จฯ ไปทรงติิด็ติาม
การด็ำาเน้ิน้งาน้โครงการที่หารพุันธ์ุด่ กอังพุลที่หารมิ้าที่่� ๓  
คา่ยเป่รมิตำณิสลูานนที่ ์อำาเภอน้ำ�าพอง จงัหวัดั็ขัอน้แกน่้ ทรงรับุฟััง 
รายังาน้การด็ำาเนิ้น้งาน้โค่รงการฯ และทอด็พระเน้ติรกิจกรรม
การด็ำาเน้ิน้งาน้ อาทิ โค่รงการปล่กผ่ักปลอด็ภัยัแบุบุผ่สมผ่สาน้ 
การทด็ลองเลี�ยังไก่พัน้ธ์ุ์ชุีท่าพระ ซึ่ึ�งเป็น้ไก่พ่�น้เม่องขัองจังหวััด็
ขัอน้แกน่้ และการเพาะเลี�ยังพอ่พนั้ธ์ุแ์ละแมพ่นั้ธ์ุป์ลาน้ลิจติิรลด็า 
สะสมสำารองไวัพ้ระราชุทาน้แกร่าษฎรติามแน้วัชุายัแด็น้ หรอ่ใน้พ่�น้ที�
หา่งไกล รวัมถึิ่งเป็น้แหล่งอาหารโปรตีิน้ให้แกก่ำาลงัพล โอกาสนี้�  
ได็พ้ระราชุทาน้เมลด็็พัน้ธ์ุผ์่กั แกผ่่่บัุ้ญชุาการกองพลทหารมา้ที� ๓ 
และทรงปล่อยัพัน้ธ์ุ์ปลาน้ิลจิติรลด็า

ติอ่มา เสด็จ็ฯ ไปทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้โครงการที่หารพุนัธุด์ ่ มิณฑลที่หารบ้กที่่� ๒๓ คา่ยศร่พุชัรนิที่ร อำาเภอเมอ่ง
ขัอน้แกน่้ จังหวััด็ขัอน้แก่น้ โอกาสน้ี� ทรงปล่กติ้น้มะม่วังพัน้ธ์ุ์มหาชุน้กบุริเวัณป้ายัโค่รงการฯ และทอด็พระเน้ติรการด็ำาเน้ิน้งาน้ 
อาทิ การปล่กผ่ักบุน้ด็ิน้ได็โน้เสาร์ โค่รงการเป็ด็สบุายัใจ ไก่สบุายัด็ี โค่รงการเลี�ยังป่น้าพาเพลิน้ และแปลงปล่กผ่ักปลอด็ภัยัสไติล์
ค่น้เมอ่ง บุา้น้น้ี�มรีกั ปลก่ผ่กักนิ้เอง ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำารสัแก่ค่ณะทำางาน้โค่รงการฯ สรปุค่วัามวัา่ ช่ว่ติเร�ในัปัจัจับัุูนันั่� จัะศิก่ษ� 
สำิ�งทำ่�ช่ำ�นั�ญเพย่งอย�่งสำองอย�่งกไ็มพ่อแลว้ ถึ�้รูห้้ล�ย ๆ  เรื�อง ห้ล�ย ๆ  อย่�ง ห้�กไดพ้บูสำถึ�นัก�รณ์อย�่งไร กส็ำ�ม�รถึใช่ค้ว�มรู้ 
ห้รอืว�่ก�รสัำงเกต สำต ิปญัญ�ของเร� เอ�ไปทำำ�สำิ�งต�่ง ๆ ทำ่�จัะเล่�ยงตัวเองได้ แต่ละคนัแต่ละทำ่�นัจัะอยู่ในัทำห้�รจันัเกษ่ยณ  
กม็ก่จิัก�รต�่ง ๆ ทำ่�เร�เรย่นัรูร้ะห้ว�่งรบัูร�ช่ก�รเอ�ไปปฏิบิูตัหิ้ลงัรบัูร�ช่ก�รก็ยังได้ ห้รือว่�ไปให้้คว�มรู้กับูคนัอื�นัก็ได้

 ทรงปล่กติ้น้มะม่วังพัน้ธ์ุ์มหาชุน้กบุริเวัณป้ายัโค่รงการทหารพัน้ธ์ุ์ด็ี 
ณ มณฑ์ลทหารบุกที� ๒๓ ค่่ายัศรีพัชุริน้ทร อำาเภอเม่องขัอน้แก่น้ จังหวััด็ขัอน้แก่น้

 บุ้าน้น้ี�มีรัก ปล่กผ่ักกิน้เอง โค่รงการทหารพัน้ธ์ุ์ด็ี 
 กองพลทหารม้าที� ๓

y 12 



สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ทรงติด็ตามการด็ำเนิินิงานิโคีรงการอันิเนิ้�องมาจากพระราชด็ำริ 
ผ่่านิส้�ออิเล็กทรอนิิกส์ (ออนิไลนิ์) ณี ห้องประชุม วัังสระปทุม

 การออน้ไลน้์จากห้องประชุุม ๒๐๑ สำาน้ักงาน้ กปร.

วัันพุุธที่่� ๑๖ มิิถุุนายน ๒๕๖๔  ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้โค่รงการ
พัฒน้าเด็็กและเยัาวัชุน้ใน้ถิ่ิ�น้ทุรกัน้ด็ารติามพระราชุด็ำาริ โรงเร่ยนตำำารวัจ 
ตำระเวันชายแดนบ้้านตำาเอั็มิ ติำาบุลติาเกา อำาเภอน้ำ�าขัุ่น้ จังหวััด็อุบุลราชุธ์าน้ี 
ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้ อาทิ การสอน้บุทเรียัน้อิเล็กทรอน้ิกส์  
การเพาะเมล็ด็ยัางน้า การสอน้เพาะเหด็็น้างฟัา้ เพาะถัิ่�วังอกค่อน้โด็ การทำาไขัเ่ค่ม็ 
และปลาดุ็กร้า จากน้ั�น้ ทรงรับุฟังัรายังาน้การจัด็หาแหล่งน้ำ�าโด็ยักรมชุลประทาน้
จะด็ำาเน้นิ้การกอ่สรา้งสถิ่าน้สีบุ่น้ำ�าด็ว้ัยัไฟัฟัา้บุา้น้ติาเอม็พรอ้มระบุบุกระจายัน้ำ�า 
ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำารแิกห่น่้วัยังาน้ติา่ง ๆ  ที�เกี�ยัวัข้ัอง สรปุค่วัามวัา่ ให้พ้จิั�รณ� 
แนัวทำ�งช่่วยเห้ลอืด�้นัอ�ช่พ่ ก�รแปรรปูผู้ลผู้ลติ โดยวธิีก่�รอบูแห้ง้ห้รอืทำำ�
แยม และง�นัสำำ�ห้รับูบูรุุษ เช่น่ั ก�รจักัสำ�นั พร้อมทำั�งห้�ตล�ดรองรับูผู้ลผู้ลิต 
และสำ่งเสำริมให้้เย�วช่นัม่คว�มรู้และเห้็นัคุณค่�ของวัฒนัธีรรมภูมิปัญญ�
ทำ้องถึิ�นั โดยนัำ�ปร�ช่ญ์ช่�วบู้�นัม�สำอนัก�รผู้ลิตเสำ้นัไห้มให้้กับูนัักเร่ยนั
ทำ�ย�ทำห้ม่อนัไห้ม รุ่นัทำ่� ๕ และให้้ช่�วบู�้นัรับูเสำน้ัไห้มจั�กโรงเรย่นั ไปทำอผู้�้ 
แล้วสำ่งให้้โรงเร่ยนั นัำ�ไปจัำ�ห้นั่�ย รวมทำั�งสำอนัก�รทำำ�ผู้ลิตภัณฑ์์จั�กรังไห้ม 
นัอกจั�กนั่� ให้จ้ัดัก�รระบูบูกรองนัำ��ช่นัดิทำ่�ง�่ยตอ่ก�รบูำ�รงุรกัษ� มค่ว�มเห้ม�ะสำม 
กับูสำภ�พพื�นัทำ่� และป้องกันัไม่ให้้ม่สำัตว์ถึ่�ยมูล ห้รือสำ�รเคม่ไห้ลลงไปในั 
สำระเก็บูนัำ�� ห้รืออ�จัใช่้วิธี่ก�รต้มนัำ��ก่อนันัำ�ม�บูริโภค

  กิจกรรมการเพาะเมล็ด็ยัางน้า 
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ติาเอ็ม
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 ต่ิอมา ทรงติดิ็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้ศูนย์การเรย่นตำำารวัจ
ตำระเวันชายแดนบ้้านหนอังบ้ัวัพุัฒนา ติำาบุลโด็มประด็ิษฐ์ 
อำาเภอน้�ำายั่น้ จังหวััด็อุบุลราชุธ์าน้ี ทอด็พระเน้ติรกิจกรรม 
ขัองศ่น้ยั์การเรียัน้ อาทิ การสอน้ “หลักส่ติรสมเด็็จยั่า”  
เพ่�อให้น้ักเรียัน้น้้อมน้ำาพระราชุจริยัวััติรไปเป็น้แบุบุอยั่าง 
ใน้การด็ำาเน้นิ้ชุวีัติิ และการเรยีัน้ร่ก้จิกรรมที�จำาเปน็้ติอ่การด็ำารงชุวีัติิ 
เชุ่น้ ชุ่างตัิด็ผ่ม และเพาะเห็ด็น้างฟ้ัา น้อกจากน้ี� ได้็ส่งเสริม 
การเรียัน้ร้่ให้แก่ค่รอบุค่รัวัขัองน้ักเรียัน้  เชุ่น้ การเลี�ยังไก่ไขั่  
ปลา และสอน้ทำาบุญัชีุรายัรบัุรายัจา่ยั จากน้ั�น้ ทรงรบัุฟังัรายังาน้ 
การสน้องพระราชุด็ำาริ ใน้การจัด็หาแหล่ งน้ำ�า  ใน้การน้ี�  
มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ให้้ห้นั่วยง�นัทำ่�เก่�ยวข้องร่วมกันั
พิจั�รณ�สำำ�รวจัข้อมูลเด็กทำ่�ไม่ม่สัำญช่�ติไทำย ไม่ม่นั�มสำกุล 
ในัเขตพื�นัทำ่�จัังห้วัดเพช่รบูุร่ และจัังห้วัดประจัวบูค่ร่ขันัธี์

วันัพุฤหสับ้ด่ที่่� ๑๗ มิิถุนุายน ๒๕๖๔ ทรงติดิ็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้โรงเรย่นตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้า้นท่ี่าแสนคูณ ติำาบุล
โด็มประด็ษิฐ์ อำาเภอน้ำ�ายัน่้ จงัหวัดั็อุบุลราชุธ์าน้ ีทอด็พระเน้ติรกจิกรรมขัองโรงเรยีัน้ อาท ิการใชุก้จิกรรมบุนั้ได็ ๖ ชุั�น้ เพ่�อพฒัน้าการอา่น้ 
การจดั็ทำาหลักส่ติรจักสาน้ติะกร้าไม้ไผ่่ การประดิ็ษฐ์ผ้่าทอลวัด็ลายัใหม่ ชุ่�อว่ัา “ลายัลำาน้ำ�ายั่น้” การแปรร่ปและถิ่น้อมอาหาร 
จากผ่ลผ่ลติิขัองโรงเรยีัน้และชุมุชุน้ จากน้ั�น้ ทรงรบัุฟังัรายังาน้ปัญหาค่วัามติอ้งการที�ด็นิ้และคุ่ณภาพน้ำ�าขัองชุมุชุน้ โด็ยัใน้ปี ๒๕๖๕  
กรมทรัพยัากรน้ำ�าบุาด็าล มีแผ่น้จะด็ำาเนิ้น้การขุัด็เจาะบุ่อน้ำ�าบุาด็าล ๑ บุ่อ พร้อมระบุบุส่บุน้ำ�า หอถัิ่งเหล็กเก็บุน้ำ�า ระบุบุกรอง 
จุด็จ่ายัน้ำ�า และจุด็บุริการน้ำ�าสะอาด็ เพ่�อแก้ไขัปัญหาน้ำ�าอุปโภค่ 
และน้ำ�ากระด็า้ง ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำารแิกห่น้ว่ัยังาน้ติา่ง ๆ  ที�เกี�ยัวัขัอ้ง 
สรปุค่วัามวัา่ ให้้พจิั�รณ�แนัวทำ�งช่ว่ยเห้ลอื ด�้นัก�รฝกึอ�ช่พ่ 
สำ�นัตะกร�้ไมไ้ผู้ ่ให้น้ักัเรย่นัห้�คว�มรู ้ เพิ�มเตมิจั�กปร�ช่ญช์่�วบู�้นั 
และให้้สำำ�รวจัชุ่มช่นัต่�ง ๆ ในัเขตทำ่�ตั�งโรงเร่ยนั และพิจั�รณ�
จััดห้�นัำ��ดื�มสำะอ�ดถึูกห้ลักอนั�มัยให้้ประช่�ช่นั เนัื�องจั�ก 
บู�งห้มูบู่�้นัยงัใช่น้ัำ��กระด�้ง นัอกจั�กนั่� ให้้โรงเร่ยนัเพิ�มพื�นัทำ่�
สำำ�ห้รับูปลูกผู้ักและไม้ผู้ลให้เ้พย่งพอ โดยใช่เ้มล็ดพันัธีุพ์ระร�ช่ทำ�นั 
และให้ฝ้กึทำำ�ปุ�ยห้มกั สำำ�ห้รบัูบูำ�รงุดนิั ทำำ�นัำ��ห้มกัช่ว่ภ�พเพื�อใช่ไ้ล่
แมลง และใช่ด้บัูกลิ�นั รวมทำั�งให้้ติดต�มเด็กทำ่�ไม่ได้ศิ่กษ�ต่อม�
สำมคัรเรย่นัในัระบูบูกบัู กศินั. โดยให้เ้ร่ยนัแบูบูคอ่ยเปน็ัคอ่ยไป 
และให้พ้จิั�รณ�จัดัห้�ห้นังัสำอืสำำ�ห้รับูพระร�ช่ทำ�นัแกห่้อ้งสำมดุ
โรงเร่ยนั ตช่ด. 

 ต่ิอมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้ศูนย์การเร่ยนตำำารวัจ
ตำระเวันชายแดนบ้้านคำาสะอัาด ติำาบุลยัางใหญ่ อำาเภอน้ำ�าย่ัน้ 
จังหวััด็อุบุลราชุธ์านี้ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองศ่น้ย์ัการเรียัน้ 
อาทิ การสาธ์ิติการเรียัน้การสอน้ การจัด็กิจกรรมฝึึกอาชุีพ ได็้แก่
สอน้ติัด็ผ่มชุายั สอน้การซึ่่อมจักรยัาน้ และสอน้การเพาะเห็ด็
น้างฟัา้ จากน้ั�น้ ทรงรบัุฟังัรายังาน้การด็ำาเน้นิ้งาน้สน้องพระราชุด็ำาริ 
ใน้การขัดุ็สระเกบ็ุน้ำ�าใหล้กึเพิ�มขัึ�น้ เพ่�อใหม้นี้ำ�าใชุเ้พยีังพอติลอด็ทั�งปี 
และการทอผ่้าลายัน้ำ�ายั่น้ซึ่ึ�งน้ำาเอาลายักระด็้งล่กแก้วัลำาแพน้กลุ่ม
ใหญ่มาผ่สมกับุการทอผ่้าติามภ่มิปัญญาขัอง ๓ ชุน้เผ่่าด็ั�งเด็ิม  

 การสอน้ “หลักส่ติรสมเด็็จยั่า” โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้
บุ้าน้หน้องบุัวัพัฒน้า

 การจัด็ทำาหลักส่ติรจักสาน้ติะกร้าไม้ไผ่่ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ 
บุ้าน้ท่าแสน้ค่่ณ

 กิจกรรมการแก้ไขัปัญหาวัิชุาภาษาไทยั เร่�องการสะกด็ค่ำา 
 ศ่น้ยั์การเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ค่ำาสะอาด็y 14 



มาประดิ็ษฐเ์ปน็้ลวัด็ลายัใหม ่ชุ่�อวัา่ “ลายัลำาน้ำ�ายัน่้” ซึึ่�งมีเอกลกัษณ์ สวัยังาม ชุว่ัยัสรา้งม่ลค่า่ใหแ้ก่ผ่ลติิภณัฑ์ ์ทั�งนี้� มพีระราชุด็ำารสั 
ชุ่�น้ชุม “ก�รพัฒนั�ล�ยผู้้�สำวยด่ ขอให้้ม่ก�รทำอต่อไปทำั�งล�ยเก่�ดั�งเดิม และล�ยให้ม่” ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า 
ให้้ศิูนัย์ก�รเร่ยนัตำ�รวจัตระเวนัช่�ยแดนับู้�นัคำ�สำะอ�ด ร่วมกับูกรมปศุิสำัตว์พิจั�รณ�จััดสำรรพื�นัทำ่�สำำ�ห้รับูเล่�ยงเป็ดไข่  
และนัำ�ไข่เป็ดม�แปรรูปเป็นัผู้ลิตภัณฑ์์ไข่เค็ม เพื�อเป็นัก�รฝึกฝนัอ�ช่่พให้้กับูนัักเร่ยนัอ่กทำ�งห้นั่�ง

วันัศกุรท่์ี่� ๑๘ มิิถุนุายน ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้ 
โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้านห้วัยฆ้้อัง ติำาบุลป่าก่อ 
อำาเภอชุานุ้มาน้ จังหวััด็อำาน้าจเจริญ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัอง
โรงเรยีัน้ อาท ิการแกไ้ขัปญัหาวัชิุาค่ณติิศาสติร ์กจิกรรมสน้บัุสน้นุ้
ใหน้้กัเรยีัน้เรยีัน้ร่ร้ะบุบุสหกรณ ์การประกอบุมุง้ลวัด็ และการติดิ็ติั�ง 
ไฟัฟั้าภายัใน้อาค่ารเบุ่�องติ้น้ มีพระราชุด็ำารัสชุ่�น้ชุมการสอน้
ประกอบุมุ้งลวัด็ให้แกเ่ด็ก็น้กัเรยีัน้ และทรงรับุฟังัรายังาน้เกี�ยัวักบัุ
การใชุ้น้ำ�าและคุ่ณภาพน้ำ�าเพ่�อการอุปโภค่บุริโภค่ โด็ยัโรงเรียัน้ 
ใชุน้้ำ�าจากบุ่อบุาด็าลกรองด้็วัยัระบุบุ Reverse Osmosis ผ่ลการติรวัจ 
สภาพน้ำ�าพบุการปน้เปี�อน้ขัองแบุค่ทีเรียั แก้ไขัปัญหาโด็ยัการใส่
ค่ลอรีน้เม็ด็ใน้แหล่งน้ำ�า น้อกจากน้ี� ยัังได้็ก่อสร้างสถิ่านี้ส่บุน้ำ�า
พลังงาน้แสงอาทิติยั์ จำาน้วัน้ ๑ แห่ง ติ่อจากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรผ่ลิติภัณฑ์์ขัองกลุ่มแม่บุ้าน้เกษติรกร และผ่ลผ่ลิติขัองชุุมชุน้  
มีพระราชุด็ำารัสชุ่�น้ชุมใน้เร่�องการส่งเสริมอาชุีพหลายัอยั่าง ทรงห่วังใยัราษฎรที�ประสบุปัญหาด็้าน้พ่ชุผ่ลราค่าติกติำ�า ติ่อมา  
ผ่่้แทน้ชุุมชุน้จากกลุ่มอาชุีพอำาเภอชุานุ้มาน้ จังหวััด็อำาน้าจเจริญ ท่ลเกล้าฯ ถิ่วัายัผ่้ายั้อมค่รามมัด็หมี� น้ำ�าพริก ติะกร้าพลาสติิก  
ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ให้้ขย�ยกลุ่มสำม�ช่ิกอ�ช่่พเสำริมทำ่�ดำ�เนัินัก�รประสำบูผู้ลสำำ�เร็จัให้้เพิ�มข่�นั

ติ่อมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้ศูนย์การเร่ยนรู้ตำำารวัจ
ตำระเวันชายแดนบ้า้นภูดูานกอัย ติำาบุลค่ำาโพน้ อำาเภอปทุมราชุวังศา 
จังหวััด็อำาน้าจเจริญ ทรงรับุฟัังรายังาน้เกี�ยัวักับุการใชุ้น้ำ�าและ
คุ่ณภาพน้ำ�าเพ่�อการอุปโภค่บุริโภค่ โด็ยัโรงเรียัน้ใชุ้น้ำ�าจาก 
บุ่อบุาด็าลกรองด็้วัยัระบุบุ Ultra - Filtration System 
ผ่ลการติรวัจสภาพน้ำ�าพบุการปน้เปี�อน้ขัองแบุค่ทีเรียั แก้ไขั 
โด็ยัการใส่ค่ลอรีน้เม็ด็ใน้แหล่งน้ำ�าขัองศน่้ย์ัการเรยีัน้ร่ฯ้ และชุมุชุน้ 
น้อกจากน้ี� ยัังได็้ก่อสร้างสถิ่าน้ีส่บุน้ำ�าพลังงาน้แสงอาทิติยั์ พร้อม
ระบุบุสง่น้ำ�าและก่อสรา้งหอถิ่งัสง่ ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำาร ิสรุปค่วัามวัา่ 
ให้้พจิั�รณ�จััดห้�นัำ��ให้แ้ก่ร�ษฎรบูริเวณใกล้เคย่งศูินัยก์�รเร่ยนัรู้ 
ตำ�รวจัตระเวนัช่�ยแดนับู้�นัภูด�นักอยให้ม้น่ัำ��สำำ�ห้รับูก�รอุปโภค
บูริโภค และช่่วยเห้ลือพื�นัท่ำ�ก�รเกษตรอย่�งเพ่ยงพอ จากน้ั�น้  
ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองศน่้ย์ัการเรยีัน้ร่ฯ้ อาท ิกจิกรรมหอ้งสมดุ็
ใชุ้ระบุบุห้องสมุด็อัติโน้มัติิ การฝึึกอาชีุพน้ักเรียัน้ด็้าน้การตัิด็ผ่ม 
การทอเส่�อกก และการฟัอ้น้ติงัหวัายั เปน็้การฟัอ้น้เพ่�อบุวังสรวังบุ่ชุา 
กิจกรรมโค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ มีการเลี�ยังปลาดุ็ก 
ใน้บุ่อซึ่ีเมน้ต์ิ ไก่พ่�น้เม่อง สุกร เป็ด็ และปล่กพ่ชุผั่กผ่ลไม้ เชุ่น้  
ขั้าวัหอมมะลิ ผ่ักบุุ้ง ถิ่ั�วัลิสง ถิ่ั�วัเขัียัวั น้ำ�าเติ้า มะละกอ และ 
เพาะถิ่ั�วังอกค่อน้โด็ เป็น้ติ้น้

  กิจกรรมฝึึกอาชุีพการติิด็ติั�งและเด็ิน้สายัไฟัฟั้าใน้อาค่าร 
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ห้วัยัฆ้้อง

 กิจกรรมฝึึกอาชุีพน้ักเรียัน้ด็้าน้การติัด็ผ่ม ศ่น้ยั์การเรียัน้ร่้
 ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ภ่ด็าน้กอยั

 กจิกรรมโค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวันั้ การเพาะถิ่ั�วังอกค่อน้โด็ 
ศ่น้ยั์การเรียัน้ร่้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ภ่ด็าน้กอยั
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เสด็็จพระราชด็ำเนิินิไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณีียกิจในิเขัตพ้�นิที�จังหวััด็นิ่านิ 
ระหวั่างวัันิที�  ๒๑ - ๒๒ มิถุุนิายนิ ๒๕๖๔

 ทรงค่ีบุเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัเหน้ียัวัสายัพัน้ธ์ุ์น้่าน้ ๕๙ ลงใน้ถิ่าด็เพาะ 
ณ โค่รงการบุ้าน้น้ี�มีรัก ปล่กผ่ักกิน้เอง บุ้าน้ถิ่่มติอง อำาเภอเม่องน้่าน้ จังหวััด็น้่าน้

 แปลงผ่ลิติเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัเหน้ียัวัพัน้ธ์ุ์น้่าน้ ๕๙

 การเลี�ยังเป็ด็พัน้ธ์ุ์บุางปะกง

วันัจันที่ร์ที่่� ๒๑ มิถิุนุายน ๒๕๖๔ เสด็จ็ฯ ไปทรงติดิ็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้ 
โครงการที่หารพุนัธุด์น่า่น ณ ฐานป่ฏิบิ้ตัำกิารแสงเพุญ็ อำาเภอภเ่พียัง จงัหวัดั็น่้าน้  
ทรงรบัุฟังัรายังาน้การด็ำาเน้นิ้โค่รงการศ่น้ยัผ์่ลิติไกพ่นั้ธ์ุพ์่�น้เม่อง และไกก่ระด็ก่ด็ำา
พระราชุทาน้ “เพ่�อน้ชุว่ัยัเพ่�อน้” และการปลก่ผ่กัปลอด็ภยัั (ผ่กักางมุ้ง) โอกาสนี้� 
ได็้พระราชุทาน้พัน้ธ์ุ์ไก่ประด็่่หางด็ำา เป็ด็พัน้ธ์ุ์บุางปะกงให้แก่ราษฎรใน้พ่�น้ที�  
และไก่เหล่องหางขัาวัให้แก่โรงเรียัน้บุ้าน้สาค่ร ใน้การน้ี� อธิ์บุดี็กรมปศุสัติว์ั  
ได็้น้้อมเกล้าฯ ถิ่วัายัไก่พ่�น้เม่องเพ่�อใชุ้ใน้การปรับุปรุงพัน้ธ์ุ์เพ่�อใชุ้ใน้โค่รงการ
ประกอบุด้็วัยั ไก่พ่�น้เม่องเหล่องหางขัาวักบิุน้ทร์บุุรี จำาน้วัน้ ๓๕ ติัวั และ 
ไก่พ่�น้เม่องประด็่่หางด็ำาเชุียังใหม่ จำาน้วัน้ ๓๕ ติัวั

 ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ขอให้้พิจั�รณ�ว่�ระห้ว่�งก�ร
จั�้งเห้ม�กับูก�รให้ท้ำห้�รช่�่งทำำ� รปูแบูบูไห้นัจัะประห้ยัดกว�่กนัั และกิจักรรม 
ผู้ักก�งมุ้งต้องเปร่ยบูเทำ่ยบูผู้ลผู้ลิต ระห้ว่�งวิธี่ก�รก�งมุ้ง และไม่ก�งมุ้งว่�
แบูบูไห้นัจัะด่กว่�กันั โรงเรือนัก�งมุ้งควรระวังบูริเวณประตูทำ�งเข้� ต้อง 
ไม่ให้้ม่ช่่องว่�งให้้แมลงบิูนัเข้�ไปได้ ในัส่ำวนัของก�รเล่�ยงเป็ดต้องก�รเป็ด
พนััธีุบ์ู�งปะกงไวเ้พื�อเปน็ัก�รศิก่ษ� เพร�ะในัโรงเรย่นัตำ�รวจัตระเวนัช่�ยแดนั  
ทำ่�อำ�เภอไช่ย� จังัห้วัดสำรุ�ษฎร์ธี�นั ่ไม่ได้เล่�ยงเปด็ จัง่อย�กให้ม้ก่�รเล่�ยงเพื�อไวใ้ช่้ 
ทำำ�ไขเ่คม็ไช่ย� อ�ห้�รทำ่�เล่�ยงเปด็ให้ท้ำำ�แบูบูร�ค�ยอ่มเย� ช่�วบู�้นัสำ�ม�รถึ  
ทำำ�เองได้ นัอกจั�กนั่� ให้้ระมัดระวังในัเรื�องก�รทำำ�วัคซึ่่นัและคว�มสำะอ�ด
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 แปลงผ่ลิติเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัเหน้ียัวัพัน้ธ์ุ์น้่าน้ ๕๙

 แปลงสาธ์ติิการปลก่ขัา้วัไรซึ่เ์บุอรร์ี� โค่รงการติำารวัจพนั้ธ์ุด์็ี  
สถิ่าน้ีติำารวัจภ่ธ์รงอบุ

 การเลี�ยังไก่อารมณ์ด็ี โค่รงการติำารวัจพัน้ธ์ุ์ด็ี 
 สถิ่าน้ีติำารวัจภ่ธ์รงอบุ

 น้ิทรรศการภาพจำาลองเค่ร่�องหมักปุ�ยัอัติโน้มัติิ 
 โรงเรียัน้พระปริยััติิธ์รรมวััด็ภ่เก็ติ การเลี�ยังเป็ด็พัน้ธ์ุ์บุางปะกง

จากน้ั�น้ เสด็็จฯ ไปยัังศ่น้ยั์ผ่ลิติกบุพระราชุทาน้ ทรงรับุฟัังบุรรยัายัและทอด็พระเน้ติรการด็ำาเน้ิน้โค่รงการศ่น้ยั์ผ่ลิติกบุ
พระราชุทาน้ โอกาสน้ี� พระราชุทาน้พระราชุานุ้ญาติให้จัด็ติั�งศ่น้ยั์ผ่ลิติพัน้ธ์ุ์กบุพระราชุทาน้ จำาน้วัน้ ๒ แห่ง ประกอบุด็้วัยั  
(๑) ศ่น้ยั์ผ่ลิติพัน้ธ์ุ์กบุพระราชุทาน้ “เพ่�อน้ชุ่วัยัเพ่�อน้” พ่�น้ที�ภาค่เหน้่อติอน้บุน้ใน้พ่�น้ที�โค่รงการทหารพัน้ธ์ุ์ด็ีน้่าน้ (๒) ศ่น้ยั์ผ่ลิติ
พัน้ธ์ุ์กบุพระราชุทาน้ “เพ่�อน้ชุ่วัยัเพ่�อน้” พ่�น้ที�ภาค่เหน่้อติอน้ล่าง ใน้พ่�น้ที�ค่่ายัพระเอกาทศรถิ่ จังหวััด็พิษณุโลก และเสด็็จฯ  
ไปทอด็พระเน้ติรการด็ำาเน้ิน้งาน้โครงการบ้้านน่�มิ่รัก ป่ลูกผักกินเอัง บ้้านถุ่มิตำอัง ติำาบุลถิ่่มติอง อำาเภอเม่องน้่าน้ จังหวััด็น้่าน้ 
ทรงรับุฟัังข้ัอม่ลพ่�น้ฐาน้อำาเภอเม่องน่้าน้ และการปรับุปรุงพัน้ธ์ุ์ขั้าวัเหนี้ยัวัสายัพัน้ธ์ุ์ กขั ๖ เป็น้ขั้าวัเหนี้ยัวัสายัพัน้ธ์ุ์น่้าน้ ๕๙  
ติ่อมา เสด็็จฯ ไปยัังบุ้าน้ขัองน้างสาวัอำาน้วัยั ไชุยัมงค่ล ราษฎรหม่่บุ้าน้ถิ่่มติอง และทอด็พระเน้ติรกิจกรรมการแปรร่ปจาก 
ขัา้วัเหน้ยีัวัสายัพัน้ธ์ุน่์้าน้ ๕๙ และปน่้า การเลี�ยังเปด็็พัน้ธ์ุพ์ระราชุทาน้บุางปะกง เปน็้ติน้้ โอกาสนี้� ทรงปลก่ติน้้มะมว่ังพัน้ธ์ุม์หาชุน้ก 
และทรงรับุฟัังบุรรยัายัการด็ำาเน้ิน้กิจกรรมกาด็น้้อยั โอกาสนี้� พระราชุทาน้เมล็ด็พัน้ธ์ุ์ผ่ักแก่รองผ้่่ว่ัาราชุการจังหวััด็น่้าน้ และ 
น้ายัอำาเภอเม่องน้่าน้ เพ่�อขัยัายัผ่ลส่่ราษฎรใน้พ่�น้ที�ใกล้เค่ียัง และพระราชุทาน้เมล็ด็พัน้ธ์ุ์ผ่ักแก่ผ้่่แทน้สมาชุิกที�เขั้าร่วัมโค่รงการ 

บุ้าน้น้ี�มีรักฯ 

วัันอัังคารที่่� ๒๒ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เสด็็จฯ ไปทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้
โครงการตำำารวัจพุนัธุด์ ่สถุานต่ำำารวัจภูธูรงอับ้ ติำาบุลงอบุ อำาเภอทุ่งชุา้ง จงัหวัดั็น่้าน้
ทรงรบัุฟังัรายังาน้สรปุค่วัามเปน็้มา และผ่ลการด็ำาเน้นิ้งาน้โค่รงการติำารวัจพนั้ธ์ุด์็ี  
ใน้พ่�น้ที�ภาค่ ๔ โค่รงการติำารวัจพัน้ธ์ุ์ด็ีขัองสถิ่าน้ีติำารวัจภ่ธ์รน้่าน้ ซึึ่�งปัจจุบุัน้ 
ด็ำาเน้ิน้การค่รบุทั�ง ๒๐ สถิ่าน้ี โด็ยัแบุ่งเป็น้สถิ่าน้ีที�มีแหล่งน้ำ�าเลี�ยังสัติวั์น้ำ�า  
จำาน้วัน้ ๙ สถิ่านี้ และสถิ่านี้ที�ทำาการเกษติรอย่ัางเด็ียัวั จำาน้วัน้ ๑๑ สถิ่านี้  
พร้อมทั�งจัด็ทำาค่รัวักลางชุ่�อ ค่รัวัปัน้สุขั ประกอบุอาหารใน้แติ่ละสถิ่าน้ี และ 
ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมต่ิาง ๆ ขัองโค่รงการฯ ประกอบุด้็วัยั แปลงสาธิ์ติ 
การปล่กข้ัาวัไรซ์ึ่เบุอร์รี� การเลี�ยังปลานิ้ลใน้บุ่อพลาสติิก แปลงผั่กสวัน้ค่รัวั 
รั� วั กิน้ไ ด้็  การเลี� ยังไ ก่พัน้ธ์ุ์ ไขั่อารมณ์ด็ี  และการเลี� ยัง เ ป็ด็ โอกาสน้ี�  
ได้็พระราชุทาน้ไก่ประด่่็หางด็ำา จำาน้วัน้ ๒๕ ติัวั และไก่พัน้ธ์ุ์เหล่องหางขัาวั  
จำาน้วัน้ ๒๕ ติัวั แก่สถิ่าน้ีติำารวัจภ่ธ์รงอบุ จากน้ั�น้ ทรงรับุฟัังรายังาน้ 
การด็ำาเน้ิน้งาน้ขัองโรงเรียัน้พระราชุทาน้เฉลิมพระเกียัรติิ การพัฒน้าแหล่งน้ำ�า
ขัองโรงเรียัน้ และการด็ำาเน้ิน้งาน้สน้องพระราชุด็ำาริ ใน้การจัด็การน้ำ�าระหวั่าง
โรงเรียัน้มัธ์ยัมเฉลิมพระเกียัรติิ และโรงพยัาบุาลเฉลิมพระเกียัรติิ อำาเภอปัวั 
จังหวััด็น้่าน้ อาทิ การร่วัมกัน้จัด็ติั�งกลุ่มผ่่้ใชุ้น้ำ�า การขัุด็ลอกบุริเวัณหน้้าฝึายั 
ห้วัยัโก๋น้ ๒ และการก่อสร้างบุ่อเก็บุกักน้ำ�า พร้อมทั�งระบุบุส่งน้ำ�า โอกาสน้ี�  
ทรงปล่กติ้น้มะม่วังพัน้ธ์ุ์มหาชุน้ก

ติอ่มา เสด็จ็ฯ ไปทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้โรงเรย่นพุระป่รยิตัำธิรรมิวัดัภูเูกต็ำ 
ติำาบุลวัรน้ค่ร อำาเภอปัวั จังหวััด็น้่าน้ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองสามเณร อาทิ 
กิจกรรมชุ่างสิบุหม่่ กิจกรรมการเขัียัน้ภาษาล้าน้น้า งาน้ทำากรอบุพระ การสอน้
วัิชุาภาษาไทยัและภาษาบุาลี จากน้ั�น้ เสด็็จฯ ไปยัังโรงอาหาร ทรงรับุฟัังสรุป 
การด็ำาเนิ้น้กิจกรรมโค่รงการทหารพัน้ธ์ุ์ดี็ ชุุมชุน้เบิุกบุาน้อาหารปลอด็ภัยั  
ขัองโรงเรยีัน้บุ่อหลวังวิัทยัาธ์รรม อำาเภอบุ่อเกลอ่ ใน้การนี้� มพีระราชุกระแสรับุสั�ง 
สรุปค่วัามว่ัา ให้้นัักเร่ยนัสัำงเกตก�รปลูกผัู้กแบูบูก�งมุ้ง และกล�งแจั้งว่� 
ม่คว�มแตกต่�งกันัอย่�งไร รวมถึ่งผู้ลผู้ลิตทำ่�ได้ และตั�งแต่ทำำ�โครงก�ร 
พระปริยัติธีรรม สำ�มเณรม่ระเบู่ยบูวินััยทำำ�อะไรเร่ยบูร้อยข่�นั ซึ่่�งกิจักรรม 
ทำ่�ทำั�งพระและสำ�มเณรก็สำ�ม�รถึนัำ�ไปโปรดญ�ติโยมได้ และเมื�อสำก่ออกไปแล้ว 
ยังสำ�ม�รถึทำำ�เป็นัอ�ช่่พได้
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วัันจันที่ร์ที่่� ๕ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้
งาน้ขัองม่ลนิ้ธ์ิชุัยัพัฒน้า โครงการผลิตำเมิล็ดพัุนธุ์ข้้าวัหอัมิมิะลิ 
๑๐๕ พุระราชที่าน “เพุ่�อันช่วัยเพุ่�อัน” บุ้าน้กระเบุ่�อง ติำาบุล 
น้าหน้องไผ่่ อำาเภอชุุมพลบุุรี จังหวััด็สุริน้ทร์ ทอด็พระเน้ติร 
การผ่ลิติพัน้ธ์ุ์กบุพระราชุทาน้ขัองน้ายับุุญธ์รรม เร่อน้น้้อยั  
สมาชิุกผ่่้ผ่ลิติเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ ข้ัาวัหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชุทาน้  
“เพ่�อน้ชุว่ัยัเพ่�อน้” ประกอบุอาชีุพเสรมิเลี�ยังกบุพ่�น้บุา้น้พนั้ธ์ุทุ่์งกลุา 
และเขั้าร่วัมเป็น้ผ่่้ผ่ลิติพัน้ธ์ุ์กบุพระราชุทาน้ ใชุ้วัิธ์ีการขัยัายั 
พัน้ธ์ุ์กบุติามภ่มิปัญญาชุาวับุ้าน้ ผ่ลผ่ลิติที�ได็้น้ำาเขั้าร่วัมเป็น้ 
พนั้ธ์ุก์บุพระราชุทาน้ น้อกจากน้ี� กองกำาลังสรุน้าร ี ได็เ้ขัา้มาเรยีัน้ร่้ 
การเลี�ยังกบุเพ่�อสน้องพระราชุด็ำารใิน้โค่รงการทหารพนั้ธ์ุด์็ ี โอกาสน้ี� 
มีพระราชุด็ำารัสกับุสมาชุิกกลุ่มผ่ลิติเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัหอมมะลิฯ

ติอ่มา ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้ขัองศนูย์พัุฒนาพุนัธุพ์ุช่
จักรพุันธ์เพุ็ญศิริ บ้้านกุง ติำาบุลสำาโรงทาบุ อำาเภอสำาโรงทาบุ 
จังหวััด็สุริน้ทร์ ทอด็พระเน้ติรการผ่ลิติขั้าวัพัน้ธ์ุ์หอมมะลิ ๑๐๕  
พัน้ธ์ุ์ขั้าวัพระราชุทาน้เพ่�อสน้องพระราชุด็ำาริใน้การสำารองพัน้ธ์ุ์ 

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ทรงติด็ตามการด็ำเนิินิงานิโคีรงการอันิเนิ้�องมาจากพระราชด็ำริ 
และโคีรงการขัองมูลนิิธิิชัยพัฒนิา ผ่่านิส้�ออิเล็กทรอนิิกส์ (ออนิไลนิ์) 
ณี ห้องประชุม วัังสระปทุม

 การออน้ไลน้์จากห้องประชุุมสำาน้ักงาน้ม่ลน้ิธ์ิชุัยัพัฒน้า

 บุ่อเลี�ยังกบุบุ้าน้น้ายับุุญธ์รรม เร่อน้น้้อยั
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ขัา้วัหอมมะลิใหมี้ค่งไวัใ้น้ยัามที�ประเทศมีภาวัะฉกุเฉนิ้ หรอ่ประสบุภยัั 
เม่�อมีผ่ลผ่ลิติเหล่อพระราชุทาน้แก่ผ่่้ประสบุภัยั และสำารองไวั้
สำาหรับุสมาชิุก โด็ยัเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัที�ไม่ผ่่าน้เกณฑ์์จะน้ำาไปสี 
เป็น้ขั้าวัสารติราจัน้กะผ่ัก เพ่�อจำาหน้่ายั น้อกจากน้ี� ยัังมีกิจกรรม
ภายัใน้โค่รงการ อาทิ โค่รงการ “ทางน้ี�มีผ่ล ผ้่่ค่น้รักกัน้”  
และโค่รงการผ่ลิติกิ� งพัน้ธ์ุ์ ไม้ผ่ลพระราชุทาน้โด็ยัชุุมชุน้  
“เพ่�อน้ชุ่วัยัเพ่�อน้” การทด็สอบุผ่ลิติเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัโด็ยัวัิธ์ี 
หยัอด็เมลด็็ใน้พ่�น้ที�ขัาด็น้ำ�า และการติอ่ยัอด็ผ่ลติิภณัฑ์จ์ากติน้้กก
ที�ยัังค่งรักษาภ่มิปัญญาและวััฒน้ธ์รรมขัองท้องถิ่ิ�น้ โอกาสนี้�  
มพีระราชุด็ำารสักบัุสมาชุกิกลุม่ผ่ลติิเมลด็็พัน้ธ์ุข้์ัาวัหอมมะล ิ๑๐๕ 
พระราชุทาน้ “เพ่�อน้ชุ่วัยัเพ่�อน้” ๗ กลุ่มใน้จังหวััด็สุริน้ทร์ 

วันัอังัคารที่่� ๖ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้ 
โครงการผลิตำเมิล็ดพัุนธ์ุข้้าวัหอัมิมิะลิ ๑๐๕ พุระราชที่าน 
“เพุ่�อันช่วัยเพุ่�อัน” บ้า้นโคกไที่รงามิ อำาเภอสงัขัะ จงัหวัดั็สรุนิ้ทร์
ทอด็พระเน้ติรการผ่ลิติเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัที�มีค่วัามประณีติ และ 
การส่งเสริมอาชีุพ อาทิ การเลี�ยังปลานิ้ลจิติรลด็า เป็ด็ และไก่  
การทอผ่้าไหมยั้อมสีธ์รรมชุาติิ การปล่กหม่อน้พัน้ธ์ุ์เลี�ยังไหม 
พ่�น้บุ้าน้พัน้ธ์ุ์น้างแสด็ พร้อมกับุส่งไปศึกษาด่็งาน้ที�ศ่น้ยั์ศึกษา 
การพัฒน้าภ่พาน้อัน้เน่้�องมาจากพระราชุด็ำาริ จังหวััด็สกลน้ค่ร 
การอน้รัุกษ์วััฒน้ธ์รรมประจำาถิ่ิ�น้ อาท ิวัธิ์กีารค่ลอ้งชุ้าง การแติง่กายั 
และเค่ร่�องรางประจำาหมอชุ้าง สำาหรับุโค่รงการผ่ลิติเมล็ด็พัน้ธ์ุ์
ขั้าวัหอมมะลิฯ ได็้รับุพระราชุทาน้ค่วัามชุ่วัยัเหล่อ ทั�งด็้าน้ 
เมล็ด็พัน้ธ์ุ์ วัิธ์ีการปล่ก การจัด็หาแหล่งน้ำ�า ไฟัฟั้าจากโซึ่ลาร์เซึ่ลล์ 
เสน้้ทางค่มน้าค่มใน้หม่บุ่า้น้ และรถิ่เกี�ยัวัขัา้วัพระราชุทาน้สำาหรบัุ
สมาชุิก อีกทั�งยัังจัด็ตัิ�งกองทุน้ซึ่่อมบุำารุงรถิ่เกี�ยัวั เพ่�อส่งเสริม 
การผ่ลิติแบุบุค่รบุวังจร โอกาสน้ี� มีพระราชุด็ำารัสกับุสมาชุิก 
กลุ่มผ่ลิติเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัหอมมะลิฯ

ติ่อมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้โครงการที่หารพัุนธุ์ด่ 
“ชุมิชนเบ้ิกบ้าน อัาหารป่ลอัดภูัย” บ้้านหนอังคันนา ติำาบุล 
ติาเมียัง อำาเภอพน้มด็งรัก จังหวััด็สุริน้ทร์ ทรงรับุฟัังรายังาน้ 
ภาพรวัมการขัยัายัผ่ลโค่รงการ ส่่พ่�น้ที�รับุผ่ิด็ชุอบุขัองกองกำาลัง 
สรุน้ารี และทรงติดิ็ติามการด็ำาเนิ้น้โค่รงการ “บุ้าน้น้ี�มรีกั ปลก่ผั่ก
กิน้เอง” ศ่น้ย์ัเพาะพัน้ธุ์์ปลาน้ำ�าจ่ด็พระราชุทาน้ “เพ่�อน้ชุ่วัยั
เพ่�อน้” พ่�น้ที�อีสาน้ใต้ิ และศ่น้ย์ัผ่ลิติพัน้ธ์ุ์สัติวั์ปีกพระราชุทาน้ 
“เพ่�อน้ชุ่วัยัเพ่�อน้” พ่�น้ที�อีสาน้ใติ้ส่วัน้แยักน้ค่รราชุสีมา จากน้ั�น้ 
ทอด็พระเน้ติรแปลงเกษติรขัองเกษติรกรบุ้าน้หน้องคั่น้น้า  
๕ ค่รัวัเร่อน้ ที�เขั้าร่วัมโค่รงการ  โอกาสน้ี� มีพระราชุด็ำารัส 
กับุราษฎรที�เขั้าร่วัมโค่รงการทหารพัน้ธ์ุ์ดี็ “ชุุมชุน้เบิุกบุาน้  
อาหารปลอด็ภัยั” บุ้าน้หน้องค่ัน้น้า

 ผ่ลิติภัณฑ์์หัติถิ่กรรมจากติ้น้กก

 การแติ่งกายัและเค่ร่�องรางประจำาหมอชุ้าง บุ้าน้โค่กไทรงาม

 โค่รงการทหารพัน้ธ์ุ์ด็ี “ชุุมชุน้เบุิกบุาน้ อาหารปลอด็ภัยั” 
 บุ้าน้หน้องค่ัน้น้า
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วัันพุุธที่่� ๗ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้
โค่รงการพัฒน้าเด็ก็และเยัาวัชุน้ใน้ถิิ่�น้ทุรกัน้ด็ารติามพระราชุด็ำาริ
โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนพุ่ระยานุเคราะห์มิูลนิธิ 
ในพุระอัุป่ถุัมิภู์สมิเด็จพุระศร่นครินที่ราบ้รมิราชชนน่ ๒ 
เฉลิมิพุระเก่ยรตำิพุระบ้าที่สมิเด็จพุระเจ้าอัยู่หัวั ในวัโรกาส 
ครอังราชย์ปี่ที่่� ๕๐ ติำาบุลปร่อ อำาเภอปราสาท จังหวััด็สุริน้ทร์ 
ทรงรับุฟัังรายังาน้การด็ำาเนิ้น้งาน้ขัองโรงเรียัน้ และปัญหา 
ขัองชุุมชุน้พร้อมกับุแน้วัทางการแก้ไขัปัญหาจากหน่้วัยังาน้ 
ที�เกี�ยัวัขั้อง สำาหรับุการใชุ้น้ำ�าขัองโรงเรียัน้ ปัจจุบุัน้ใชุ้น้ำ�าจาก 
บุ่อบุาด็าล จำาน้วัน้ ๑ บุ่อ ใน้การอุปโภค่บุริโภค่ และใชุ้น้ำ�าจาก 
สระน้ำ�า จำาน้วัน้ ๑ สระ เพ่�อทำาการเกษติร ซึ่ึ�งมีปริมาณน้ำ�าใชุ้ 
เพียังพอติลอด็ปี ใน้ด้็าน้คุ่ณภาพน้ำ�าด็่�ม ใชุ้น้ำ�าจากประปาบุาด็าล
ผ่่าน้เค่ร่�องกรองน้ำ�าระบุบุ Reverse Osmosis ผ่ลการติรวัจ 
คุ่ณภาพน้ำ�า พบุเค่มีทั�วัไป แก้ไขัโด็ยัการเปลี�ยัน้ไส้กรองเรซึ่ิ�น้ 
น้อกจากนี้� ชุุมชุน้ติ้องการทำาเกษติรผ่สมผ่สาน้โด็ยัการขัยัายัผ่ล
จากโรงเรียัน้ส่่ชุุมชุน้ และขัอให้ส่วัน้ราชุการที�เกี�ยัวัขั้องสน้ับุสนุ้น้
ปัจจัยัการผ่ลิติ ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ให้้แนัะนัำ�
และส่ำงเสำริมก�รเล่�ยงโคกระบืูอ และก�รเล่�ยงปล�ในับูอ่ดนิั 
ห้รอืบูอ่ซึ่เ่มนัตใ์นัครวัเรอืนั ถึ�้เปน็ัอ�ช่พ่เสำรมิ ควรจัดัตั�งเปน็ักลุม่  
เช่น่ั ก�รเพ�ะเห้ด็ ทำ่�สำำ�คญัตอ้งว�งแผู้นัเรื�องตล�ด ให้ก้บัูช่มุช่นัดว้ย  
ติ่อมา ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้ ได็้แก่ กิจกรรม 
การสง่เสรมิรกัการอา่น้ และกจิกรรมหอ้งเรยีัน้อจัฉรยิัะ ด็า้น้ภาษาไทยั 

ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ให้้พัฒนั�ทำ่�ดินั สำอนันัักเร่ยนั เพื�อให้้ม่คว�มรู้ในัก�รทำำ�ปุ�ยห้มักห้รือนัำ��ห้มักช่่วภ�พ  
จั�กเศิษอ�ห้�รทำ่�เห้ลือในัโรงอ�ห้�ร ห้รือจั�กมูลสำัตว์

จากน้ั�น้ ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้านโคกแสลง ติำาบุลติาเมียัง อำาเภอพน้มด็งรัก  
จงัหวัดั็สรุนิ้ทร ์ทรงรบัุฟัังรายังาน้การด็ำาเน้นิ้งาน้ขัองโรงเรยีัน้ และปญัหาขัองชุมุชุน้พรอ้มกบัุแน้วัทางการแกไ้ขัปญัหาจากหน้ว่ัยังาน้ 
ที�เกี�ยัวัข้ัอง น้อกจากน้ี� ผ่ลการติรวัจคุ่ณภาพน้ำ�าขัองโรงเรียัน้ พบุการปน้เป้�อน้ขัองแบุค่ทีเรียั ได้็แก้ไขัปัญหาเบุ่�องต้ิน้ โด็ยัการ 
เปลี�ยัน้ไสก้รอง และลา้งทำาค่วัามสะอาด็เค่ร่�องกรองน้ำ�า จากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรกจิกรรมติา่ง ๆ  อาท ิกจิกรรมการฝึกึอาชุพีน้กัเรยีัน้ 
เชุน่้ การทำาที�รองแกว้ัจากกก การซึ่อ่มเค่ร่�องใชุไ้ฟัฟัา้ใน้ค่รวััเรอ่น้ และกจิกรรมการอนุ้รกัษ์และสบุ่ทอด็วัฒัน้ธ์รรมภม่ปัิญญาท้องถิ่ิ�น้ 
“การแสด็งปัญโจลมะม๊วัด็” 

 การแสด็งปญัโจลมะมว๊ัด็ โรงเรยีัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุา้น้โค่กแสลง กิจกรรมการฝึึกอาชุีพน้ักเรียัน้ การซึ่่อมเค่ร่�องใชุ้ไฟัฟั้าใน้ค่รัวัเร่อน้ 
โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้โค่กแสลง

 การสาธ์ิติการสอน้ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้
 พีระยัานุ้เค่ราะห์ฯ ๒

 การออน้ไลน้์จากห้องประชุุม ๒๐๑ สำาน้ักงาน้ กปร.
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ติอ่มา ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้โครงการสง่เสรมิิเศรษฐกจิ 
พุอัเพุ่ยงในชุมิชนตำามิพุระราชดำาริ จังหวััด็สุริน้ทร์ โค่รงการฯ 
ด็ำาเน้ิน้กิจกรรม อาทิ ปล่กพ่ชุผ่ัก ไม้ผ่ล ทำาปศุสัติว์ั ประมง  
แปรร่ปผ่ลผ่ลิติทางการเกษติร รวัมทั�งงาน้หัติถิ่กรรม โด็ยัน้ำา
ผ่ลผ่ลิติที�ได้็ไปจำาหน่้ายัใน้ชุุมชุน้ และจำาหน่้ายัผ่่าน้ระบุบุออน้ไลน์้ 
จากน้ั�น้ ทรงรับุฟัังแน้วัทางการจัด็หาน้ำ�าสนั้บุสนุ้น้โด็ยัการขุัด็ลอก
อา่งเกบ็ุน้ำ�าบุ้าน้ทัพไทยั และการขัุด็เจาะบุ่อบุาด็าลด็้วัยัพลังงาน้
แสงอาทิติยั์ ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียังใน้ชุุมชุน้ใกล้เค่ียัง 

วัันพุฤหัสบ้ด่ที่่� ๘ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติาม 
การด็ำาเน้ิน้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้านตำาแตำรวั 
หม่่ที�  ๙ ติำาบุลเทพรักษา อำาเภอสังขัะ จังหวััด็สุริน้ทร์  
ทรงรับุฟัังรายังาน้การด็ำาเน้ิน้งาน้ขัองโรงเรียัน้ และปัญหา 
ขัองชุุมชุน้พร้อมกับุแน้วัทางการแก้ไขัปัญหาจากหน้่วัยังาน้  
ที�เกี�ยัวัข้ัอง ใน้ด้็าน้น้ำ�าบุริโภค่ขัองโรงเรยีัน้มีเพยีังพอ โด็ยัใชุน้้ำ�า 
จากประปาบุาด็าลผ่า่น้เค่ร่�องกรองน้ำ�า ระบุบุ Reverse Osmosis  
แติ่น้ำ�าสำาหรับุทำาการเกษติรมีไม่เพียังพอ โด็ยักรมชุลประทาน้ 
จะด็ำาเน้นิ้การขัดุ็ลอกสระเกบ็ุน้ำ�าแหง่ใหม ่ปรับุปรุงสระเก็บุน้ำ�าเด็มิ
และขุัด็ลอกลำาห้วัยัเสน้ ติ่อมา ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัอง 
โรงเรียัน้ อาทิ โค่รงการน้ำาร่องการแปรร่ปผ่ลผ่ลิติทางการเกษติร
ใน้โรงเรยีัน้ “กลว้ัยักรอบุ” กจิกรรมการอน้รุกัษว์ัฒัน้ธ์รรมภมิ่ปญัญาทอ้งถิิ่�น้ “เพลงอายัยััลำาแบุ” การประด็ษิฐด์็อกไมจ้ากรงัไหม  
การทอผ่้าไหม และการทอเส่�อกก โอกาสน้ี� พระราชุทาน้พระราโชุวัาทแก่ค่ณะติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ หน้่วัยังาน้และชุุมชุน้  
เร่�องการชุ่วัยัเหล่อกัน้ใน้ยัามยัากลำาบุาก

จากน้ั�น้ ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้านตำาตุำมิ ติำาบุลติาตุิม อำาเภอสังขัะ จงัหวััด็สุริน้ทร์  
ทรงรับุฟัังรายังาน้การด็ำาเน้ิน้งาน้ขัองโรงเรียัน้ และปัญหาขัองชุุมชุน้พร้อมกับุแน้วัทางการแก้ไขัปัญหาจากหน้่วัยังาน้ที�เกี�ยัวัขัอ้ง 
ใน้ด็า้น้น้ำ�าบุรโิภค่ขัองโรงเรยีัน้ ใชุน้้ำ�าประปาบุาด็าลผ่า่น้เค่ร่�องกรองน้ำ�าระบุบุ Reverse Osmosis ผ่ลการติรวัจค่ณุภาพน้ำ�าขัองโรงเรยีัน้ 
พบุการปน้เป้�อน้ขัองแบุค่ทีเรียั แก้ไขัโด็ยัใชุ้แอลกอฮอล์ล้างบุริเวัณห้องน้ำ�าแล้วัเปิด็น้ำ�าใน้ปริมาณมาก น้อกจากน้ี�  เม่�อเขั้าฤด็่แล้ง

จะมีบุริมาณน้ำ�าอุปโภค่และทำาการเกษติรไม่เพียังพอ โด็ยักรมชุลประทาน้จะขัุด็ลอกลำห้้วยทมอ-ดาร์์ เพ่�อเพิ�มน้ำ�าติ้น้ทุน้  
ติ่อมา ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้ อาทิ การสาธ์ิติการสอน้น้ักเรียัน้ชุั�น้อนุ้บุาล การสาธ์ิติการสอน้ห้องค่อมพิวัเติอร์  
และกิจกรรมโค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ เปน็้ติน้้ โอกาสนี้� พระราชุทาน้พระราโชุวัาทเพ่�อเปน็้แน้วัทางใน้การปฏิบิุตัิหิน้า้ที�
และสร้างขัวัญักำาลงัใจแก่ค่ณะค่ร่ 

 กิจกรรมโค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้  
โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ติาแติรวั

 กลุม่เศรษฐกิจพอเพียังใน้ชุมุชุน้ใกลเ้ค่ยีัง และผ่ลผ่ลติิทางการเกษติร

 การสาธ์ิติการสอน้ห้องค่อมพิวัเติอร์ 
โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ติาติุม

 การสาธ์ิติการสอน้น้ักเรียัน้ระด็ับุชุั�น้อนุ้บุาล  
โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ติาติุม
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วันัศกุรท์ี่่� ๙ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้
โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้านรุน หม่่ที� ๗ ติำาบุลอาโพน้ 
อำาเภอบุวััเชุด็ จงัหวัดั็สรุนิ้ทร ์ทรงรบัุฟัังรายังาน้การด็ำาเน้นิ้งาน้ขัอง
โรงเรียัน้ และปัญหาขัองชุุมชุน้พร้อมกับุแน้วัทางการแก้ไขัปัญหา
จากหน่้วัยังาน้ที�เกี�ยัวัขั้อง ใน้ด้็าน้น้ำ�าอุปโภค่บุริโภค่ขัองโรงเรียัน้  
ใชุน้้ำ�าประปาบุาด็าลผ่า่น้เค่ร่�องกรองน้ำ�าระบุบุ Softener ค่ณุภาพน้ำ�า 
ขัองโรงเรียัน้พบุการปน้เป้�อน้ขัองแบุค่ทีเรียั ด็้าน้การใชุ้น้ำ�าขัอง
ชุมุชุน้บุา้น้รนุ้พบุวัา่ไมเ่พยีังพอใน้ฤด็แ่ลง้ ซึ่ึ�งแกไ้ขัด็ว้ัยัการกอ่สรา้ง
สถิ่านี้ส่บุน้ำ�าด็้วัยัพลังงาน้แสงอาทิติย์ั พร้อมอาค่ารประกอบุที� 
ทอ่สง่น้ำ�า และจดุ็จา่ยัน้ำ�าอกีจำาน้วัน้ ๖ แหง่ ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำาริ 
สรุปค่วัามวั่า ให้้กรมปศิุสำัตว์ พิจั�รณ�สำนัับูสำนัุนัพันัธีุ์ไก่  
เพื�อโครงก�รเกษตรเพื�ออ�ห้�รกล�งวันัของโรงเร่ยนั ให้้ม่
ปริม�ณทำ่�เพ่ยงพอต่อคว�มต้องก�รของเด็กนัักเร่ยนั

น้อกจากน้ี� ชุุมชุน้ยัังมีปัญหาเร่�องถิ่น้น้ชุำารุด็ซึ่ึ�งจังหวััด็
สรุนิ้ทรจ์ะด็ำาเน้นิ้การติรวัจสอบุและประสาน้หน้ว่ัยังาน้ที�เกี�ยัวัขัอ้ง
เพ่�อหาแน้วัทางแก้ปญัหาติอ่ไป ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำาร ิสรุปค่วัามวัา่ 
ให้้จัังห้วัดสำุรินัทำร์พิจั�รณ�ห้�แนัวทำ�งแก้ไขเรื�องสำภ�พถึนันั 
ทำ่�ช่ำ�รุด เพื�อให้้ร�ษฎรและนัักเร่ยนัสำัญจัรได้สำะดวกม�กข่�นั  
จากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรกจิกรรมขัองโรงเรยีัน้ อาท ิการจดั็การเรยีัน้ 
การสอน้ หลักส่ติรสมเด็็จย่ัา กิจกรรมการฝึึกอาชีุพน้ักเรียัน้ 
กิจกรรมการอนุ้รักษ์วััฒน้ธ์รรมภ่มิปัญญาท้องถิ่ิ�น้ การแสด็ง 
รำากัน้ติรึมกัจปกา (รำาเด็็ด็ด็อกไม้) ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริ  
สรปุค่วัามวัา่ ให้พั้ฒนั�ท่ำ�ดินั สำอนันักัเร่ยนัฝึกทำำ�ปุ�ยห้มกัห้รอืนัำ��ห้มกั จั�กเศิษอ�ห้�รท่ำ�เห้ลอืในัโรงอ�ห้�ร ห้รอืมูลสำตัว ์นักัเรย่นั
กจ็ัะเห้น็ัถึง่ขั�นัตอนัและประโยช่นั์จั�กก�รทำำ�ปุ�ยห้มัก โอกาสน้ี� พระราชุทาน้พระราโชุวัาทเพ่�อเป็น้แน้วัทางใน้การปฏิิบุัติิหน้้าที�
และสร้างขัวััญกำาลังใจแก่ค่ณะค่ร่ 

ติ่อมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้านชำาป่ะโตำ หม่่ที� ๓ ติำาบุลอาโพน้ อำาเภอบุัวัเชุด็ 
จงัหวัดั็สุริน้ทร์ ทรงรับุฟังัรายังาน้การด็ำาเน้นิ้งาน้ขัองโรงเรยีัน้ และปัญหาขัองชุมุชุน้พร้อมกับุแน้วัทางแก้ไขัปญัหาจากหน่้วัยังาน้ 
ที�เกี�ยัวัข้ัอง ใน้ด้็าน้น้ำ�าอุปโภค่บุริโภค่ขัองโรงเรียัน้ มีเพียังพอ  
และผ่ลจากการติรวัจคุ่ณภาพน้ำ�า พบุการปน้เป้�อน้ขัองแมงกาน้ีส 
ใน้โลหะหนั้กทั�วัไป และแบุค่ทีเรียัใน้น้ำ�าจากประปาบุาด็าลผ่่าน้ 
ถิ่ังกรองสน้ิมเหล็กและเค่ร่�องกรองน้ำ�าระบุบุ Softener แก้ไขั 
โด็ยัการเปลี�ยัน้ท่อส่บุน้ำ�าจากท่อบุาด็าลเป็น้ท่อพีวัีซึ่ี ล้างทำาค่วัาม
สะอาด็ และเปลี�ยัน้หลอด็ไฟั UV จากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรม
ขัองโรงเรียัน้ อาทิ สวัน้สมุน้ไพร การสาธิ์ติการเก็บุเมล็ด็พัน้ธ์ุ์
ขั้าวัโพด็เพ่�อเก็บุเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ที�ด็ีสมบุ่รณ์ไวั้เพาะปล่กต่ิอไป ส่วัน้ 
เมล็ด็พัน้ธ์ุ์ที�ไม่สมบุ่รณ์ จะน้ำาไปเป็น้อาหารสัติวั์ และการเรียัน้ 
การสอน้ศ่น้ยั์พัฒน้าเด็็กเล็ก โอกาสน้ี� พระราชุทาน้พระราโชุวัาท
เพ่�อเปน็้แน้วัทางใน้การปฏิบิุตัิหิน้า้ที�และสรา้งขัวััญกำาลงัใจแกค่่ณะค่ร่ 

 กิจกรรมการฝึึกอาชุีพน้ักเรียัน้การทอผ่้า 
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้รุน้

 โค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ 
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้รุน้

 การสาธ์ิติการเก็บุเกี�ยัวัเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัโพด็ 
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ชุำาปะโติ
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วันัพุธุที่่� ๑๔ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติดิ็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้ 
การป่ลูกข้้าวัในแป่ลงสาธิตำการเกษตำร โรงเร่ยนนายร้อัย 
พุระจุลจอัมิเกล้า อำาเภอเม่องน้ค่รน้ายัก จังหวััด็น้ค่รน้ายัก ได็้แก่  
การปล่กข้ัาวั กขั ๗๙ ด็้วัยัวิัธี์การปักด็ำา การผ่ลิติข้ัาวัแบุบุ 
ผ่สมผ่สาน้ ติามมาติรฐาน้การผ่ลิติข้ัาวัที�ด็แีละเหมาะสม หรอ่ GAP 
ผ่ลผ่ลิติที�ได็้ใชุ้ใน้กิจกรรมโรงสีขั้าวัพระราชุทาน้ น้อกจากน้ี� ใน้ปี 
๒๕๖๔ ได็้รับุพระราชุทาน้เมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวั กขั ๗๙ จำาน้วัน้ ๑,๒๖๐ 
กิโลกรัม ได้็กระจายัพัน้ธ์ุ์ ข้ัาวัให้ศ่น้ยั์จัด็การศัติร่พ่ชุชุุมชุน้  
หม่ท่ี� ๗ บุา้น้วังัต้ิน้ ติำาบุลพรหมณี รวัมทั�ง วัางแผ่น้มอบุเมล็ด็พัน้ธ์ุ์
ขัา้วัใหส้มาชุกิอ่�น้ ๆ  และสมาชิุกเค่รอ่ขัา่ยั ใน้การน้ี� ทอด็พระเน้ติร
การหวั่าน้ขั้าวัพัน้ธ์ุ์ กขั ๘๗ ด็้วัยัวัิธ์ีการหวั่าน้แบุบุน้าน้ำ�าติม  
เป็น้วัิธ์ีการปล่กที�น้ิยัมใน้เขัติน้าชุลประทาน้ เน่้�องจากประหยััด็
จำาน้วัน้เมลด็็พนั้ธ์ุข้์ัาวัที�หวัา่น้ ขัา้วัที�น้ำาขึั�น้จากน้ำ�าน้ำามาหุม้ด็ว้ัยักระสอบุ หรอ่ผ้่า เพ่�อใหก้องเมลด็็ขัา้วัมคี่วัามชุ่�น้ ๑ - ๒ ค่น่้ ชุว่ัยัให้ 
การเจริญเติิบุโติเร็วัขัึ�น้ และทอด็พระเน้ติรการสาธ์ิติการใชุ้อากาศยัาน้ไร้ค่น้ขัับุทางการเกษติรเพ่�อการผ่ลิติขั้าวั โด็ยัหลักการ 
ใชุ้อากาศยัาน้ไร้ค่น้ขัับุสำาหรับุการหวั่าน้ขั้าวั ติ่อ ๑ เค่ร่�อง สามารถิ่บุรรจุเมล็ด็พัน้ธ์ุ์ขั้าวัได็้ค่รั�งละ ๑๐ กิโลกรัมติ่อเที�ยัวับุิน้ และ 
ใน้ ๑ ไร่ จะใชุ้เวัลาหวั่าน้ประมาณ ๕ - ๖ น้าที

วันัพุธุที่่� ๒๑ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้ 
โค่รงการพัฒน้าเด็ก็และเยัาวัชุน้ใน้ถิิ่�น้ทรุกนั้ด็ารติามพระราชุด็ำาริ
โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนช่างกลป่ทีุ่มิวัันอันุสรณ์ ๘ 
อำาเภอน้าทม จงัหวัดั็น้ค่รพน้ม ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรยีัน้ 
อาทิ การแก้ไขัปัญหาการเรียัน้ด็้วัยัการสอน้ที�หลากหลายั ภายัใติ้
สถิ่าน้การณ์การแพร่ระบุาด็ขัองโรค่โค่วัิด็-๑๙ การจัด็กลุ่ม 
ให้น้ักเรียัน้พ่ด็ อ่าน้และเขัียัน้ภาษาไทยัเป็น้การพัฒน้าทักษะ 
เพ่�อติ่อยัอด็ไปส่่การเรียัน้วิัชุาอ่�น้ กิจกรรมฝึึกอาชุีพ อาทิ  
ทำาไม้กวัาด็ทางมะพร้าวั และทำาเหรียัญโปรยัทาน้จากริบุบิุ�น้ 
ส่บุทอด็ภ่มิปัญญาท้องถิ่ิ�น้ด็้วัยัการทอผ่้าขัาวัม้า พิธ์ีการเลี�ยังป่่ติา 
จากน้ั�น้ ทรงรับุฟังัค่วัามต้ิองการขัองชุมุชุน้ พร้อมกับุแน้วัทางการ
แกไ้ขัปญัหาจากหน้ว่ัยังาน้ติา่ง ๆ  ที�เกี�ยัวัขัอ้ง ใน้ด้็าน้การใชุน้้ำ�าและ
คุ่ณภาพน้ำ�าเพ่�อการอุปโภค่บุริโภค่ขัองโรงเรียัน้ โด็ยักรองน้ำ�าด็้วัยั
ระบุบุ Reverse Osmosis คุ่ณภาพน้ำ�าผ่่าน้เกณฑ์์มาติรฐาน้และ 
มีอยั่างเพียังพอ ทั�งน้ี� ได็้พระราชุทาน้ค่ำาแน้ะน้ำาใน้การส่งเสริม 
ให้เกษติรกรเก็บุม่ลสัติวั์มาทำาปุ�ยั และพระราชุทาน้พระราโชุวัาท
ให้โรงเรียัน้เพิ�มมาติรการด็่แลค่วัามปลอด็ภัยัขัองค่ร่ และน้ักเรียัน้
ให้มากขัึ�น้ ใน้ชุ่วังการแพร่ระบุาด็ขัองโรค่โค่วัิด็-๑๙

ติ่อมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้ศูนย์การเร่ยนตำำารวัจ
ตำระเวันชายแดนบ้้านนากระเสริมิ อำาเภอท่าอุเทน้ จังหวััด็
น้ค่รพน้ม ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองศ่น้ยั์การเรียัน้ อาทิ  
การจัด็การเรียัน้การสอน้แบุบุ On Hand โด็ยัให้ติัวัแทน้หม่่บุ้าน้
มารบัุใบุงาน้ส่งติอ่ใหน้้กัเรยีัน้ไปทำาที�บุา้น้และให้ค่รอ่อกเยัี�ยัมบุา้น้ 

 อากาศยัาน้ไร้ค่น้ขัับุสำาหรับุการหวั่าน้ขั้าวั

 กิจกรรมห้องสมุด็ศ่น้ยั์การเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้
 บุ้าน้น้ากระเสริม

 การจัด็กลุ่มให้น้ักเรียัน้พ่ด็ อ่าน้และเขัียัน้ภาษาไทยั
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ชุ่างกลปทุมวััน้อนุ้สรณ์ ๘
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การแปรร่ปผ่ลผ่ลิติจากโค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้เพ่�อให้
น้ักเรียัน้บุริโภค่และจำาหน้่ายั จากน้ั�น้ ทรงรับุฟัังรายังาน้การใชุ้น้ำ�า
และคุ่ณภาพน้ำ�าเพ่�อการอุปโภค่บุริโภค่ขัองโรงเรียัน้ ซึ่ึ�งใชุ้น้ำ�า 
ประปาบุาด็าลผ่า่น้การกรองระบุบุ Reverse Osmosis ค่ณุภาพน้ำ�า
ผ่่าน้เกณฑ์์มาติรฐาน้ ใน้ส่วัน้ขัองชุุมชุน้ยัังขัาด็แค่ลน้น้ำ�า แก้ไขั 
โด็ยัขัยัายัระบุบุท่อส่งน้ำ�าสถิ่านี้ส่บุน้ำ�าด็้วัยัไฟัฟั้าบุ้าน้น้ากระเสริม 
และขัดุ็ลอกลำาหว้ัยัสาขัาขัองลำาหว้ัยักดั็พรอ้มอาค่ารประกอบุ ใน้การน้ี�  
มพีระราชุด็ำาร ิสรุปค่วัามวัา่ ให้ส่้ำงเสำรมิก�รแปรรปูผู้ลผู้ลิตจั�กปล� 
เพื�อเพิ�มร�ยไดอ้ก่ทำ�งห้นั่�ง และให้ส้ำง่เสำรมิก�รปลกูผู้กัโดยใช่น้ัำ��
จั�กแม่นัำ��โขง

วันัพุฤหสับ้ดท่ี่่� ๒๒ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้ 
โรงเรย่นตำำารวัจตำระเวันชายแดนการที่า่อัากาศยานแหง่ป่ระเที่ศไที่ย 
เฉลิมิฉลอังครบ้รอับ้ ๑๐๐ ป่ ีวันัคล้ายวันัพุระราชสมิภูพุสมิเดจ็
พุระศรน่ครนิที่ราบ้รมิราชชนน ่อำาเภอด็งหลวัง จงัหวัดั็มกุด็าหาร 
ทรงรบัุฟังัรายังาน้ข้ัอมล่พ่�น้ฐาน้ขัองโรงเรยีัน้ และหม่บุ้่าน้ศรถีิ่าวัรพน้า 
ใน้ด็้าน้การใชุ้น้ำ�าขัองโรงเรียัน้ ใชุ้น้ำ�าจากอ่างเก็บุน้ำ�าห้วัยัยัางเมยั 
ผ่า่น้เค่ร่�องกรองระบุบุ Softener ผ่ลติรวัจค่ณุภาพน้ำ�าพบุการปน้เป้�อน้ 
ขัองแบุค่ทีเรียั แก้ไขัโด็ยัการเติิมค่ลอรีน้ที�ถัิ่งพักน้ำ�าก่อน้เขั้าส่่ 
เค่ร่�องกรอง น้อกจากน้ี� ยัังส่งเสริมการทอผ่้าจากศ่น้ย์ัศิลปาชุีพ 
การทำาไร่น้าสวัน้ผ่สม และการเลี�ยังสัติวั์เพ่�อเพิ�มรายัได็้ ใน้การน้ี�  
มีพระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ให้้นัำ�พืช่สำมุนัไพรทำ่�สำ�ม�รถึปลูกในั
สำวนัย�งพ�ร�ได้ม�ปลูกเพื�อเป็นัร�ยได้เสำริม จากน้ั�น้ ทรงรับุฟััง
รายังาน้การแก้ไขัปัญหาการขัาด็แค่ลน้น้ำ�าขัองชุุมชุน้และ 
แน้วัทางการแก้ไขัจากหน้่วัยังาน้ที� เ กี�ยัวัขั้อง หลังจากน้ั�น้  
ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้ อาทิ กิจกรรมอัจฉริยัภาพ 
ทางภาษาอังกฤษเกี�ยัวักับุการแน้ะน้ำาแหล่งท่องเที�ยัวั โค่รงการ
น้ำาร่องแปรร่ปผ่ลผ่ลิติทางการเกษติร (กล้วัยัติากม้วัน้) กิจกรรม 
ส่งเสริมอาชีุพนั้กเรียัน้ การซ่ึ่อมเค่ร่�องยัน้ต์ิเล็ก และการทอผ้่า 
โอกาสนี้� พระราชุทาน้พระราโชุวัาทเกี�ยัวักับุแน้วัทางใน้การด็ำาเน้นิ้งาน้ 
ติ่อไป 

ติ่อมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวัน
ชายแดนค๊อักนิสไที่ย เฉลิมิฉลอังครบ้รอับ้ ๑๐๐ ป่ี วัันคล้าย
วัันพุระราชสมิภูพุสมิเด็จพุระศร่นครินที่ราบ้รมิราชชนน ่
 ติำาบุลแมด็น้าท่ม อำาเภอโค่กศรีสุพรรณ จังหวััด็สกลน้ค่ร  

ทรงรบัุฟังัรายังาน้การใชุน้้ำ�าขัองโรงเรยีัน้ โด็ยัใชุน้้ำ�าจากบุ่อบุาด็าลผ่่าน้เค่ร่�องกรองระบุบุ Reverse Osmosis ผ่ลการติรวัจค่ณุภาพน้ำ�า 
ผ่า่น้เกณฑ์ม์าติรฐาน้และมเีพยีังพอติลอด็ทั�งป ีใน้ชุว่ังสถิ่าน้การณก์ารแพรร่ะบุาด็ขัองโรค่โค่วัดิ็-๑๙ โรงเรยีัน้จดั็การเรยีัน้การสอน้
ติามปกติิ โด็ยัได้็ด็ำาเนิ้น้การติามมาติรการสาธ์ารณสุขั จากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมการเรียัน้การสอน้ กิจกรรมฝึึกวิัชุาชีุพ 
ขัองนั้กเรียัน้ การแสด็งโปงลาง และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียังติามพระราชุด็ำาริใน้พ่�น้ที�จังหวััด็สกลน้ค่ร โอกาสนี้� พระราชุทาน้ 
พระราโชุวัาท ใหโ้รงเรยีัน้เพิ�มมาติรการด็แ่ลค่วัามปลอด็ภยััขัองค่รแ่ละนั้กเรยีัน้ใหม้ากขึั�น้ ใน้ชุว่ังการแพรร่ะบุาด็ขัองโรค่โค่วัิด็-๑๙

 กิจกรรมห้องพยัาบุาล ศ่น้ยั์การเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้
บุ้าน้น้ากระเสริม

 โค่รงการน้ำาร่องแปรร่ปผ่ลผ่ลิติทางการเกษติร (กล้วัยัติากม้วัน้) 
โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้การท่าอากาศยัาน้ 
แห่งประเทศไทยั

 การแสด็งโปงลาง โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ค่๊อกน้ิสไทยัฯ

y 24 



วัันศุกร์ที่่�  ๒๓ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติาม 
การด็ำาเน้นิ้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนคอันราดเฮงเค็ล 
ติำาบุลน้าใน้ อำาเภอโพน้สวัรรค่์ จังหวััด็น้ค่รพน้ม ทรงรับุฟััง
รายังาน้การด็ำาเนิ้น้งาน้ขัองโรงเรียัน้ อาทิ การให้น้ักเรียัน้ฝึึก
ทบุทวัน้ก่อน้เปิด็ภาค่เรียัน้ด็้วัยัส่�อการเรียัน้ร่้ที�น้ำาไปให้ที�บุ้าน้
ใน้ชุ่วังสถิ่าน้การณ์การแพร่ระบุาด็ขัองโรค่โค่วัิด็-๑๙ กิจกรรม
เพาะเมล็ด็งอก โด็ยัมีชุมรมศิษย์ัเก่าชุ่วัยัทำาแปลงเกษติร ติั�งเป็น้
ศ่น้ยั์งอกงาม การพัฒน้าการเพาะถิ่ั�วังอกแบุบุรด็น้ำ�าอัติโน้มัติิ
ทุก ๒ ชุั�วัโมง กิจกรรมการสอน้ปักสะด็ึง และแปรร่ปผ่ลผ่ลิติ
ทางการเกษติร น้อกจากน้ี� ยัังมีการพัฒน้าฝึีม่อขัองกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียังฯ จังหวััด็น้ค่รพน้ม รวัมกลุ่มชุ่วัยัเหล่อ 
กัน้จน้จัด็ติั�งเป็น้วัิสาหกิจชุุมชุน้ได็้ ติ่อมา ทรงรับุฟัังปัญหา 

ขัองชุุมชุน้และแน้วัทางการแกไ้ขัปญัหาจากหน้ว่ัยังาน้ติา่งๆ ที�เกี�ยัวัขัอ้ง ใน้การน้ี� มพีระราชุด็ำาร ิสรุปค่วัามวัา่ ให้ช้่ว่ยแนัะนัำ�องคค์ว�มรู้  
วิธี่ก�รข�ยสำินัค้�ออนัไลนั์ ก�รกำ�ห้นัดร�ค�สำินัค้� โดยก�รฝกึอบูรมคร ูนักัเรย่นั และช่�วบู�้นั พร้อมกบัูสำง่เสำรมิเรื�องก�ร
สำห้กรณเ์ปน็ัสำิ�งสำำ�คญั นักัเรย่นัทำ่�เรย่นัจับูจัะไดน้ัำ�คว�มรู ้ไปเผู้ยแพร่ และเป็นัผู้ลด่ทำ่�นัักเร่ยนัม่โอก�สำได้ฝึกคิดเลข นัอกจั�กนั่� 
ให้ส้ำง่เสำรมิเรื�องก�รทำำ�ปุ�ย ต�มทำ่�โรงเร่ยนัได้ทำำ�ไวเ้ป็นัตวัอย�่ง ห้�กช่�วบู�้นัสำ�ม�รถึทำำ�ปุ�ยห้มกั ปุ�ยคอก ห้รอืปุ�ยนัำ��ได ้กจ็ัะเปน็ั 
ประโยช่น์ัต่อพืช่ผู้ลของเกษตรกร และเร�ก็จัะได้สำ่งเสำริมให้้ปลูกพืช่นัอกฤดูก�ล พืช่ทำ่�ใช่้นัำ��นั้อย ถึ้�ห้�กม่นัำ��เพ่ยงพอ  
โอกาสน้ี� ได็้พระราชุทาน้พระราโชุวัาท ชุ่�น้ชุมผ่ลการด็ำาเน้ิน้งาน้และการพัฒน้างาน้ ซึ่ึ�งมีหลายัหน้่วัยังาน้ที�เขั้ามาถิ่่ายัทอด็ค่วัามร่้  
เพ่�อพัฒน้าโรงเรียัน้และชุุมชุน้ ขัอให้มีค่วัามปลอด็ภัยั และประสบุผ่ลสำาเร็จ

ติ่อมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้านหนอังดู่ ติำาบุลโพน้บุก อำาเภอโพน้สวัรรค่์  
จังหวััด็น้ค่รพน้ม ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้ อาทิ การผ่ลิติส่�อการเรียัน้เพ่�อให้น้ักเรียัน้สามารถิ่อ่าน้ออกเขัียัน้ได็้  
การจดั็ทำาหลกัสต่ิรและหอ้งเรยีัน้อจัฉรยิัะ เพ่�อแกไ้ขัปัญหาการเรยีัน้การสอน้ภาษาไทยัด็ว้ัยัการพฒัน้าน้กัเรยีัน้ค่วับุค่่ก่บัุการพฒัน้า
ค่ร่ผ่่้สอน้ การส่งเสริมอาชุีพ อาทิ การสอน้ทำาผ่้ามัด็ยั้อม การติัด็เยั็บุกระเป�าผ่้าลายัพ่�น้ถิ่ิ�น้อีสาน้ จำาหน้่ายัทางออน้ไลน้์ 
ภายัใติชุ่้�อสนิ้ค้่า หน้องด่่็แบุรน้ด็ ์จากน้ั�น้ทรงรับุฟังัรายังาน้ปัญหาขัองชุมุชุน้และแน้วัทางการแก้ไขัจากหน้ว่ัยังาน้ต่ิาง ๆ  ที�เกี�ยัวัข้ัอง 
ใน้ด็้าน้การใชุ้น้ำ�าขัองโรงเรียัน้ ใชุ้น้ำ�าจากบุ่อบุาด็าลผ่่าน้การกรองระบุบุ Ultra Filtration System น้ำ�ามีคุ่ณภาพผ่่าน้เกณฑ์์ 
มาติรฐาน้และเพียังพอติลอด็ปี โอกาสน้ี� ทรงเปิด็ป้ายั อาค่ารเกษติรสิริสุขั ผ่่าน้ส่�ออิเล็กทรอน้ิกส์ ภายัใน้ประกอบุด็้วัยั  
ห้องน้ิทรรศการ ประวััติิโค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ และห้องจัด็วัางผ่ลิติภัณฑ์์ ห้องแปรร่ปผ่ลผ่ลิติ โด็ยัให้ชุาวับุ้าน้เขั้ามา
ใชุ้ประโยัชุน้์และฝึึกสอน้น้ักเรียัน้ โอกาสน้ี� ได็้พระราชุทาน้พระราโชุวัาทแก่ผ่่้ปฏิิบุัติิงาน้

 การรับุสิ�งขัองพระราชุทาน้ออน้ไลน้์โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ 
ค่อน้ราด็เฮงเค่็ล

  การผ่ลิติส่�อการเรียัน้เพ่�อให้น้ักเรียัน้สามารถิ่อ่าน้ออกเขัียัน้ได็้ 
โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้หน้องด็่่

 อาค่ารเกษติรสิริสุขั โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้หน้องด็่่
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วันัศกุรท์ี่่� ๓๐ กรกฎาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้ 
โค่รงการพัฒน้าคุ่ณภาพชุีวัิติสามเณรโรงเร่ยนโพุธิ�ศร่วัิที่ยา  
วััด็บุ้าน้โด็ด็ ติำาบุลโด็ด็ อำาเภอโพธ์ิ�ศรีสุวัรรณ จังหวััด็ศรีสะเกษ  
ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้ ประกอบุด้็วัยั การสาธิ์ติ 
การสอน้วัชิุาภาษาบุาลจีากส่�อการสอน้พระราชุทาน้ค่่กั่บุหน้งัส่อบุาลี 
การสาธิ์ติการสอน้วิัชุาวิัทยัาการค่ำาน้วัณ และการน้ำาเสน้อ 
โค่รงงาน้สิ�งประด็ิษฐ์สมองกลฝึังติัวั สาธ์ิติการทำาธ์งใยัแมงมุม 
ใชุใ้น้งาน้ติา่ง ๆ  การทำาอาสน้ะจากผ่า้ที�ชุาวับุา้น้น้ำามาถิ่วัายัวัดั็และ
ทำาพรมเชุ็ด็เท้าจากเศษผ้่า ชุ่วัยัเพิ�มม่ลค่่าสิ�งขัองที�มีอย่่ัใน้ชุุมชุน้
เป็น้การฝึึกอาชุีพให้สามเณรน้ักเรียัน้ จากน้ั�น้ ทรงรับุฟััง 
การจัด็การน้ำ�าให้แก่โรงเรียัน้ โด็ยัติิด็ติั�งเค่ร่�องกรองน้ำ�าพร้อม 
เค่ร่�องทำาน้ำ�าเย็ัน้ และได้็น้ำาน้ำ�าซึ่ึ�งผ่่าน้เค่ร่�องกรองน้ำ�าที�ติิด็ติั�ง 
แล้วัเสร็จ ไปติรวัจวััด็คุ่ณภาพน้ำ�า พบุว่ัา ผ่่าน้เกณฑ์์มาติรฐาน้ 
น้อกจากน้ี� ยัังได้็ขัุด็ลอกสระน้ำ�าพร้อมก่อสร้างอาค่ารประกอบุ  
ใน้การนี้� มพีระราชุด็ำาร ิสรุปค่วัามว่ัา ให้ห้้�แนัวทำ�งส่ำงเสำริมก�รเรย่นั 
ก�รสำอนัในัสำถึ�นัก�รณ์ก�รแพร่ระบู�ดของโรคโควิด-๑๙ 
ทำดลองใช่้สำม�ร์ทำทำ่ว่และเทำคโนัโลย่ทำ่�จัำ�เป็นั ให้้สำ�มเณร 
นัักเร่ยนัและเด็กในัชุ่มช่นัได้ใช่้ประโยช่นั์ร่วมกันั จัะได้เป็นั
ประโยช่นั์ต่อไป

 ต่ิอมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้โรงเร่ยนพุระป่ริยัตำิธรรมิสามิัญวััดบ้้านโนนคูณวัิที่ยา วััด็หน้องสำาราญ หม่่ที� ๘  
ติำาบุลโน้น้ค่้อ อำาเภอโน้น้ค่่ณ จังหวััด็ศรีสะเกษ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมติ่าง ๆ ขัองสามเณรน้ักเรียัน้ อาทิ การสาธ์ิติการสอน้วัิชุา
ภาษาไทยั สาธิ์ติการสอน้วิัชุาธ์รรมวิัภาค่ น้ักธ์รรมชัุ�น้ติรี เป็น้การฝึึกเขัียัน้เรียังค่วัามแก้กระท้่ธ์รรมชัุ�น้ติรี อธิ์บุายัค่วัามสุภาษิติ
ทางธ์รรม กิจกรรมอนุ้รักษ์วััฒน้ธ์รรมและภ่มิปัญญาท้องถิิ่�น้ เชุ่น้ การเทศน้์แหล่ทำาน้องอีสาน้ การยั้อมผ่้าด็้วัยัสีธ์รรมชุาติิจาก 
ใบุค่น่้ (ราชุพฤกษ)์ การทำาปุ�ยัหมกัจากมล่มา้น้ำาไปใชุใ้น้แปลงปลก่ขัา้วัไรซึ่เ์บุอรร์ี�ขัองวัดั็ น้อกจากน้ี� ยังัมกีจิกรรมแปรรป่ผ่ลติิภณัฑ์์ 
จากขั้าวัไรซึ่์เบุอร์รี�เป็น้ข้ัาวัแต๋ิน้ และสบุ่่ จากนั้�น้ ทรงรับุฟัังปัญหาขัองโรงเรียัน้ และชุุมชุน้ พร้อมกับุแน้วัทางแก้ไขัปัญหา 
จากหน้ว่ัยังาน้ที�เกี�ยัวัขัอ้ง โอกาสน้ี� พระราชุทาน้พระราโชุวัาท สรปุค่วัามวัา่ ก�รดำ�เนันิัง�นัของโรงเรย่นัพระปริยตัธิีรรม ก�รให้้ 
คว�มรู้แก่เย�วช่นัเป็นัเรื�องสำำ�คัญ พระอ�จั�รย์ม่คว�มเมตต�และเป็นัผูู้้ทำ่�ม่คว�มรู้ในัพื�นัทำ่� จัะเป็นัผูู้้ถึ่�ยทำอดคว�มรู้ต่�ง ๆ 

รวมทำั�งจัริยธีรรมให้้แก่เย�วช่นัได้เป็นัอย่�งด่ เย�วช่นัท่ำ�เป็นั
สำ�มเณรอยู่ในัโรงเร่ยนัพระปริยัติธีรรม ม่โอก�สำทำ่�จัะได้ 
ม่คว�มก้�วห้นั้�ทำ่�ทำัดเทำ่ยมบูุคคลอื�นั ต้องม่คุณธีรรมและ 
ม่คว�มรู้ในัคว�มเจัริญก้�วห้นั้�ของทำ�งโลกและทำ�งธีรรม 
ควบูคู่กันัไป จั�กก�รศิ่กษ�เรื�องพระเถึระผูู้้ให้ญ่ห้ล�ย ๆ ทำ่�นั 
เป็นัผูู้้นัำ�ในัเรื�องก�รพัฒนั�ประเทำศิให้้ก้�วห้นั้� โดยเฉพ�ะ 
อย่�งยิ�งก�รศิ่กษ�ในัช่นับูทำและถึิ�นัทำุรกันัด�ร ให้้คว�มคิด 
ในัวชิ่�ก�รสำมยัให้มน่ัำ�คว�มรูท้ำ�งพทุำธีศิ�สำนั�ม�อบูรมประช่�ช่นั 
และเย�วช่นัสำืบูเนัื�องม�ตลอด พุทำธีศิ�สำนัิกช่นัก็ต้องช่่วยกันั
ปรับูปรุงและพัฒนั�ต่อไป

 การออน้ไลน้์จากห้องประชุุม ๒๐๑ สำาน้ักงาน้ กปร.

 การสาธ์ติิการทำาธ์งใยัแมงมมุใชุใ้น้งาน้ติา่ง ๆ โรงเรยีัน้โพธ์ิ�ศรวีัทิยัา

 การเทศน้์แหล่ทำาน้องอีสาน้ โรงเรียัน้พระปริยััติิธ์รรมสามัญ
 วััด็บุ้าน้โน้น้ค่่ณวัิทยัา

y 26 



วัันศุกร์ที่่� ๖ สิงหาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติามค่วัามก้าวัหน้้า
การด็ำาเน้ิน้งาน้โครงการพุัฒนาที่่�ดินมิูลนิธิชัยพุัฒนา บ้้านกุงศร่ 
ติำาบุลน้าเพยีัง อำาเภอกสุมุาลยั ์จงัหวัดั็สกลน้ค่ร โด็ยัน้างสาวัโชุติริส 
ประสาร ได็้น้้อมเกล้าฯ ถิ่วัายัที�ด็ิน้เพ่�อทรงใชุ้ประโยัชุน้์  
ติอ่มามล่นิ้ธ์ชิุยััพฒัน้าได้็รว่ัมกับุหน่้วัยังาน้ที�เกี�ยัวัข้ัองพัฒน้าโค่รงการ 
เป็น้ร่ปแบุบุการปล่กป่า ๓ อยั่าง ประโยัชุน้์ ๔ อยั่าง ติามแน้วั 
พระราชุด็ำาริ การด็ำาเน้ิน้งาน้ปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ โค่รงการได็้
เพาะชุำากล้าไม้ ได็้แก่ ยัางน้า ประด็่่ มะค่่า พยั่ง แด็ง ขัยัายัผ่ล 
ใหแ้ก ่โรงเรยีัน้ วัดั็ เกษติรกรที�เขัา้รว่ัมโค่รงการฯ และผ่่ส้น้ใจ ทั�งน้ี� 
โค่รงการฯ ได้็รบัุค่วัามรว่ัมมอ่จากหน้ว่ัยังาน้ติา่ง ๆ ใน้การด็ำาเนิ้น้งาน้ 
ภายัใน้พ่�น้ที�โค่รงการฯ และการขัยัายัผ่ลส่ก่ลุม่เกษติรกรเค่รอ่ขัา่ยั 
จากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรเร่อน้รวัมใจไทยัโส ้สร้างด็ว้ัยัไมเ้บุญจพรรณ 
หลังค่ามงุจากหรอ่หญ้าค่า ยักพ่�น้สง่ แสด็งอตัิลักษณ์ขัองชุาวัไทยัโส้ 
อำาเภอกุสุมาลยั์ และการแสด็ง “โส้ข้ัางบุั�ง” ซึ่ึ�งเป็น้การแสด็ง 
เพ่�อติ้อน้รับุแขักบุ้าน้แขักเร่อน้ โอกาสน้ี� ทรงมีปฏิิสัน้ถิ่ารกับุกลุ่ม
เกษติรกรเค่ร่อขัา่ยัขัองโค่รงการฯ ใหร้กัษาวัฒัน้ธ์รรมขัองชุาวัไทยัโส้ 
ไวั้ให้ด็ี ๆ

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ทรงติด็ตามการด็ำเนิินิงานิโคีรงการอันิเนิ้�องมาจากพระราชด็ำริ 
และโคีรงการขัองมูลนิิธิิชัยพัฒนิา ผ่่านิส้�ออิเล็กทรอนิิกส์ (ออนิไลนิ์) 
ณี ห้องประชุม วัังสระปทุม
 

 เร่อน้รวัมใจไทยัโส้

 การแสด็ง “โส้ขั้างบุั�ง”

27 y



วัันจันที่ร์ที่่� ๑๖ สิงหาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้
โค่รงการพัฒน้าเด็็กและเยัาวัชุน้ใน้ถิิ่�น้ทุรกัน้ด็ารติามพระราชุด็ำาริ  
โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนฮิลมิารพ์ุาเบิ้ล หม่่ที� ๙ ติำาบุลเชุยีังกลม 
อำาเภอปากชุม จงัหวัดั็เลยั ทรงรบัุฟังัรายังาน้ผ่ลการด็ำาเน้นิ้งาน้ขัองโรงเรยีัน้ 
และการใชุ้น้ำ�าขัองโรงเรียัน้ พบุวั่าไม่มีปัญหาเร่�องการขัาด็แค่ลน้น้ำ�า
เน้่�องจากได้็ด็ำาเน้ิน้การติิด็รางน้ำ�าที�อาค่ารเรียัน้และแท็งก์น้ำ�า ขัุด็ลอก 
สระน้ำ�า และกรองน้ำ�าด่็�มด็้วัยัระบุบุ Reverse Osmosis ติ่อมา 
น้ักเรียัน้ใน้พระบุรมราชุาน้เุค่ราะหก์ราบุบัุงค่มทล่รายังาน้ผ่ลการเรยีัน้  
โอกาสน้ี� พระราชุทาน้พระราโชุวัาทแก่น้กัเรยีัน้ สรุปค่วัามว่ัา พย�ย�ม
ช่่วยเห้ลือตนัเองในัก�รเร่ยนัท่ำ�เป็นัแบูบูออนัไลน์ั ด้วยคว�มมุ่งมั�นั
ตั�งใจั และเก่�ยวกับูค่�ตอบูแทำนัของครูอ�สำ�ของโรงเร่ยนัทำรงม่ 
พระวนิัจิัฉัยว�่ครอู�สำ�ไดร้บัูเงนิักองทำนุัก�รศิก่ษ�เพย่งสำ�มพนัับู�ทำ
ตอ่เดอืนั จัะพอใช่ห้้รอืไม ่นั�่จัะเพิ�มแตอ่�จัไมต่อ้งถึง่กบัูตรงต�มวฒุิ
ก�รศิก่ษ�น่ั�จัะช่ว่ยให้เ้พย่งพอข่�นั ติอ่จากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรม
ขัองโรงเรียัน้ อาทิ การเรียัน้การสอน้ค่ณิติศาสติร์เร่�องเศษส่วัน้  
การทำาชุาใบุหม่อน้ โค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ รวัมถิ่ึง 
ทอด็พระเน้ติรกจิกรรมสหกรณ ์ ใน้การนี้� มพีระราชุปรารภ สรุปค่วัามว่ัา 
กิจักรรมสำห้กรณ์ม่คว�มสำำ�คัญ ทำ่�ทำำ�ให้้นัักเร่ยนัเกิดคว�มเคยช่ินั 
ตั�งแต่เด็ก ๆ ในัก�รร่วมมือกันั และได้ฝึกห้ัดทำั�งก�รอ่�นั ก�รเข่ยนั 
และคดิเลข ซึ่่�งเปน็ัก�รบููรณ�ก�รวิช่�ก�รต่�ง ๆ และตอ่ไปจัะสำ�ม�รถึ 
นัำ�ไปใช่้ในัก�รดำ�เนัินัช่่วิตและประกอบูกิจัก�รได้เป็นัอย่�งด่  
ติ่อจากน้ั�น้ ทอด็พระเน้ติรโค่รงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียังใน้ชุุมชุน้ 

ติามพระราชุด็ำาริ ที�ปัจจุบุัน้กลุ่มเกษติรกรได้็มีผ่ลผ่ลิติติ่าง ๆ ออกส่่ติลาด็ สร้างรายัได้็ให้แก่สมาชิุก โอกาสน้ี� ทรงสอบุถิ่ามถึิ่ง 
การแก้ปัญหาให้แก่ชุุมชุน้โด็ยัหน้่วัยังาน้ที�เกี�ยัวัขั้อง ซึ่ึ�งได็้ด็ำาเน้ิน้การให้ค่วัามชุ่วัยัเหล่อแล้วั 

ติ่อมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้้านนานกปี่ด หม่่ที� ๕ ติำาบุลห้วัยับุ่อซึ่่น้  
อำาเภอปากชุม จังหวััด็เลยั และทรงรับุฟัังรายังาน้ผ่ลการด็ำาเนิ้น้งาน้ขัองโรงเรียัน้ ใน้ด็้าน้น้ำ�าอุปโภค่บุริโภค่มีเพียังพอ เน้่�องจาก 
มีน้ำ�าจากระบุบุประปาบุาด็าล จำาน้วัน้ ๒ บุ่อ และสระน้ำ�า ๒ แห่ง และกรองน้ำ�าด็่�มระบุบุ Water Softener จากน้ั�น้ ทรงสอบุถิ่าม
ถิ่ึงการแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรโด็ยัหน้่วัยังาน้ที�เกี�ยัวัขั้อง ได้็ด็ำาเน้ิน้การให้ค่วัามชุ่วัยัเหล่อแล้วั จากนั้�น้ ทอด็พระเน้ติรกิจกรรม 
ขัองโรงเรียัน้ อาทิ ห้องสมุด็ซึ่ึ�งมีกิจกรรมบุัน้ทึกรักการอ่าน้ โค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ และโค่รงการสร้างอาชุีพ  
สร้างรายัได็้ติามพระราชุด็ำาริ ใน้ติอน้ท้ายั ทรงขัอบุคุ่ณผ่่้เกี�ยัวัขั้องและสน้ับุสนุ้น้การด็ำาเน้ิน้งาน้ขัองโรงเรียัน้ 

 กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้
 ฮิลมาร์พาเบุิล

 โค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ โรงเรียัน้ติำารวัจ
 ติระเวัน้ชุายัแด็น้ฮิลมาร์พาเบุิล

 การแปรร่ปผ่ลผ่ลิติจากโค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ 
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้น้าน้กปีด็

 กิจกรรมการฝึึกอาชุีพน้ักเรียัน้ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้
บุ้าน้น้าน้กปีด็

y 28 



วัันจันที่ร์ที่่� ๒๓ สิงหาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติามค่วัาม
ก้าวัหน้้าการด็ำาเน้ิน้งาน้โค่รงการพัฒน้าเด็็กและเยัาวัชุน้ใน้ถิิ่�น้
ทุรกัน้ด็ารติามพระราชุด็ำาริโรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดน
บ้้านโป่่งตำะแบ้ก หม่่ที� ๑ ติำาบุลพุทธ์บุาท อำาเภอชุน้แด็น้ 
จังหวััด็เพชุรบุ่รณ์ ทรงรับุฟัังรายังาน้ข้ัอม่ลพ่�น้ฐาน้ขัองโรงเรียัน้
และทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรยีัน้ อาทิ การสาธิ์ติการเรยีัน้
การสอน้ กิจกรรมสหกรณ์น้ักเรียัน้ กิจกรรมการงาน้อาชีุพ
น้ักเรียัน้ โค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ และทอด็พระเน้ติร
ผ่ลิติภัณฑ์์ชุุมชุน้ขัองกลุ่มอาชุีพประชุาชุน้ติามพระราชุด็ำาริ  
“บุ้าน้ค่ลองบุน้ใต้ิ” ทรงรับุฟัังปัญหาและค่วัามต้ิองการขัอง
ราษฎรใน้พ่�น้ที� พร้อมแน้วัทางการจัด็หาแหล่งน้ำ�า โด็ยัได้็ 
ด็ำาเน้ิน้การก่อสร้างฝึายับุ้าน้โป่งติะแบุกพร้อมระบุบุส่งน้ำ�า และ 
ขัุด็ลอกสระเก็บุน้ำ�าใน้บุริเวัณโรงเรียัน้และใน้หม่่บุ้าน้ใกล้เค่ียัง 
น้อกจากน้ี� ยัังมีการเจาะบุ่อบุาด็าล ก่อสร้างระบุบุประปา 
น้ำ�าบุาด็าล และการผ่ลิติน้ำ�าด็่�มด็้วัยัระบุบุ Reverse Osmosis  
ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำารัส ค่วัามว่ัา ในัเรื�องนัำ��อุปโภคบูริโภค  
ให้้ช่่วยกันัแก้ไข ให้้ม่พอเพ่ยง ให้้ดื�มกินัได้ ไม่เป็นัโรค และมี
พระราชุด็ำาริ สรุปค่วัามวั่า ให้้พิจั�รณ�คว�มช่่วยเห้ลือร�ษฎร
บู�้นัโปง่ตะแบูกทำ่�ม่คว�มตอ้งก�รนัำ��บู�ด�ลเพื�อทำำ�ก�รเกษตร
ในัช่ว่งฤดแูลง้ และให้พ้จิั�รณ�ร�ยก�รอ�ห้�รให้ส้ำอดคลอ้งกบัู
ผู้ลผู้ลิตทำ่�ปลูกได้ และแนัะนัำ�ช่นัิดพืช่เพิ�มเติม สำำ�ห้รับูปลูก 
ในัโครงก�รเกษตรเพื�ออ�ห้�รกล�งวันั ทำ่�จัะสำ�ม�รถึช่ว่ยแก้ไข
ปัญห้�โรคโลห้ิตจั�งได้ จัะได้บููรณ�ก�รเข้�กับูทำุกสำ่วนั และ 
สำ่งเสำริมให้้กลับูไปทำำ�ทำ่�บู้�นัด้วย ปลูกเองทำำ�เองจัะได้เร่ยนัรู ้
และได้กินัอ�ห้�รท่ำ�ปลอดภัย รวมทำั�งให้้นัักเร่ยนัได้เร่ยนัเรื�อง
สำห้กรณ์ตั�งแต่เด็ก ๆ จัะได้รู้จัักเรื�องของก�รร่วมมือกันัในัก�ร
ประกอบูอ�ช่่พ ซึ่ื�อ-ข�ย ได้คิดเลข ได้จัดบูันัทำ่กร�ยง�นั 
ก�รประชุ่ม ได้ออกเสำ่ยงออกคว�มคิด เมื�อโตข่�นัจัะได้เป็นั
สำม�ชิ่กสำห้กรณ์ทำ่�ด่ทำ่�มคุ่ณภ�พ

ติอ่มา ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวัน
ชายแดนอัาที่รอัุที่ิศ ในพุระอัุป่ถุัมิภู์สมิเด็จพุระศร่นครินที่ราบ้รมิราชชนน่ อำาเภอน้ค่รไทยั จังหวััด็พิษณุโลก ทอด็พระเน้ติร 
วัีด็ิทัศน้์แน้ะน้ำาโรงเรียัน้ และทรงรับุฟัังรายังาน้ขั้อม่ลพ่�น้ฐาน้ขัองโรงเรียัน้ รวัมทั�งปัญหาและค่วัามติ้องการขัองราษฎรใน้พ่�น้ที�  
จากน้ั�น้ทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้ อาทิ การสาธ์ิติการเรียัน้การสอน้ กิจกรรมห้องสมุด็ กิจกรรมสหกรณ์นั้กเรียัน้  
กจิกรรมห้องพยัาบุาล กจิกรรมการงาน้อาชุพีน้กัเรยีัน้ กจิกรรมประกอบุเลี�ยังอาหารกลางวันั้และอาหารเสริมน้ม กจิกรรมโค่รงการ
เกษติรเพ่�ออาหารกลางวันั้ และผ่ลติิภัณฑ์ข์ัองกลุม่พฒัน้าอาชุพี “บุา้น้น้ำ�ากุม่” ทรงรบัุฟังัแน้วัทางการจดั็หาแหลง่น้ำ�า โด็ยัได็ด้็ำาเน้นิ้
โค่รงการกอ่สร้างฝึายับุา้น้โปง่สอพร้อมระบุบุสง่น้ำ�า ซึึ่�งจะกอ่สรา้งฝึายัใน้ลำาหว้ัยัแค่วัน้้อยั ลกัษณะเปน็้ฝึายัหนิ้กอ่มอีาค่ารประกอบุ
พร้อมระบุบุส่งน้ำ�า และถัิ่งพักน้ำ�า ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริแก่หน่้วัยังาน้ที�เกี�ยัวัข้ัอง สรุปค่วัามว่ัา ให้้พิจั�รณ�ช่่วยเห้ลือ 
เรื�องนัำ��ดื�มสำะอ�ดเพื�อก�รอุปโภคและบูริโภคของโรงเร่ยนั และชุ่มช่นัใกล้เค่ยงต่อไป และช่่วยสำอนัให้้นัักเร่ยนัม่คว�มรู้ 
เรื�องสำห้กรณ์ กระบูวนัก�ร ห้ลกัก�รและวิธ่ีก�รของสำห้กรณ์ เพร�ะเป็นัเรื�องท่ำ�ดม่ป่ระโยช่น์ัตอ่ก�รประกอบูอ�ช่พ่ของนักัเรย่นั
ในัอนั�คตด้วย

 โค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวันั้ โรงเรยีัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ 
บุ้าน้โป่งติะแบุก

 การผ่ลิติสารค่วับุคุ่มแมลงศัติร่พ่ชุ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้
บุ้าน้โป่งติะแบุก

 ผ่ลิติภัณฑ์์ขัองกลุ่มพัฒน้าอาชุีพ “บุ้าน้น้ำ�ากุ่ม”

29 y



วัันอัังคารที่่�  ๒๔ สิงหาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติิด็ติาม 
ค่วัามก้าวัหน้้าการด็ำาเน้ิน้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดน
บ้้านนุชเที่่ยน หม่่ที� ๗ ติำาบุลบุ่อภาค่ อำาเภอชุาติิติระการ จังหวััด็
พิษณุโลก ทรงรับุฟัังรายังาน้ขั้อม่ลพ่�น้ฐาน้ขัองโรงเรียัน้ รวัมทั�ง
ปัญหาและค่วัามติ้องการขัองราษฎรใน้พ่�น้ที� และทอด็พระเน้ติร
กิจกรรมขัองโรงเรียัน้ อาทิ กิจกรรมการงาน้อาชุีพน้ักเรียัน้ 
กิจกรรมประกอบุเลี�ยังอาหารกลางวััน้และอาหารเสริมน้ม 
กจิกรรมอน้รุกัษท์รพัยัากรธ์รรมชุาติแิละสิ�งแวัด็ลอ้ม และกจิกรรม
โค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ ทรงรับุฟัังแน้วัทางใน้การ
จัด็หาแหล่งน้ำ�าโด็ยัการก่อสร้างฝึายับุ้าน้ชุำาน้าญจุ้ยัพร้อมระบุบุ
ส่งน้ำ�า และระบุบุท่อส่งน้ำ�าพร้อมอาค่ารประกอบุ ใน้การน้ี�  
มพีระราชุด็ำารแิก่หน่้วัยังาน้ที�เกี�ยัวัข้ัอง สรุปค่วัามวัา่ ในักิจักรรรม
เกษตรเพื�ออ�ห้�รกล�งวันัให้้พิจั�รณ�คัดเลือกช่นัิดพืช่ 
ทำ่�จัะปลกูเพื�อประโยช่นัต์อ่สำขุภ�พของนักัเรย่นัและครอบูครวั 
และให้เ้ตรย่มเมลด็พันัธีุม์อบูให้ต้�มบู้�นันักัเรย่นัด้วย สำอนัให้้
นัักเร่ยนัม่คว�มรู้เรื�องสำห้กรณ์ ก�รทำำ�บูัญช่่ และก�รบูันัทำ่ก 
ก�รประช่มุ เพื�อให้น้ักัเรย่นัไดป้รก่ษ�ห้�รอื แสำดงคว�มคดิเห้น็ั 
เป็นัประโยช่น์ัทำั�งด้�นัก�รเข่ยนัท่ำ�เป็นัระเบู่ยบูเร่ยบูร้อย  
ทำั�งด้�นัคณิตศิ�สำตร์ เป็นัตัวอย่�งในัก�รสำอนัวิช่�ก�รต่�ง ๆ  
ไปพร้อม ๆ  กันั เมื�อไปเร่ยนัในัโรงเร่ยนัระดับูมัธียม ก็สำ�ม�รถึ
นัำ�คว�มรู้เก่�ยวกับูสำห้กรณ์ไปแนัะนัำ�ขย�ยผู้ลสำอนัคนัอื�นัได้ 

และเมื�อโตข่�นัอ�จัจัะได้เป็นัสำม�ช่ิกสำห้กรณ์ทำ่�ด่ได้ นัอกจั�กนั่� ในัก�รดำ�เนัินัง�นัด้�นัสำ่งเสำริมพัฒนั�ก�รของเด็ก 
ในัถึิ�นัทำุรกันัด�รต่อไป เพื�อให้้เด็กในัถึิ�นัทำุรกันัด�รม่พัฒนั�ก�รเทำ่�เทำ่ยมกับูคนัอื�นั ๆ  

ติอ่มา ทรงติดิ็ติามการด็ำาเน้นิ้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบ้า้นลาดเรอ่ั หม่ท่ี� ๓ ติำาบุลบุอ่ภาค่ อำาเภอชุาติติิระการ 
จงัหวััด็พิษณุโลก ทรงรับุฟังัรายังาน้ข้ัอมล่พ่�น้ฐาน้ขัองโรงเรยีัน้ รวัมทั�งปัญหาและค่วัามต้ิองการขัองราษฎร ทอด็พระเน้ติรกิจกรรม
ขัองโรงเรยีัน้ อาท ิการสาธ์ติิการเรยีัน้การสอน้ กจิกรรมหอ้งสมุด็ กจิกรรมประกอบุเลี�ยังอาหารกลางวันั้และอาหารเสริมน้ม กจิกรรม
โค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ ทอด็พระเน้ติรผ่ลิติภัณฑ์์ชุุมชุน้ แน้วัทางจัด็หาแหล่งน้ำ�าโด็ยัจัด็ทำาโค่รงการฝึายับุ้าน้ลาด็เร่อ
พร้อมระบุบุส่งน้ำ�า ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำาริแก่หน่้วัยังาน้ที�เกี�ยัวัข้ัอง สรุปค่วัามว่ัา ให้จ้ัดัห้�นัำ��เพิ�มเตมิเพื�อช่ว่ยเห้ลือร�ษฎร  

บูรหิ้�รจัดัก�รนัำ�� และว�งแผู้นัก�รเพ�ะปลูก คัดเลือกช่นัิดพืช่ 
ทำ่�จัะทำำ�ก�รเพ�ะปลูก อย่�งเห้ม�ะสำมกับูสำภ�พภูมิประเทำศิ 
และปริม�ณนัำ��ต้นัทำุนั เพื�อให้้ม่นัำ��เพ่ยงพอต่อก�รทำำ�เกษตร 
ในัด�้นัก�รขออนัญุ�ตขดุสำระนัำ��ประจัำ�ไรน่ั� และเล่�ยงปศิสุำตัว์
ต�มโครงก�รธีนั�ค�รโคกระบืูอเพื�อเกษตรกรต�มพระร�ช่ดำ�ริ 
ให้พ้จิั�รณ�ให้ค้ว�มช่ว่ยเห้ลือต�มคว�มเห้ม�ะสำม นัอกจั�กนั่� 
แนัะนัำ�และสำ่งเสำริมเพิ�มเติม ห้ลังจั�กเล่�ยงววัแลว้ ให้น้ัำ�มลูววั
ไปใช่ป้ระโยช่นั ์เปน็ัปุ�ยคอก ทำำ�ปุ�ยห้มกั และทำำ�นัำ��ห้มักต่�ง ๆ 
ต่อไป

 การออน้ไลน้์จากห้องประชุุม ๒๐๑ สำาน้ักงาน้ กปร.

 กิจกรรมการงาน้อาชุีพน้ักเรียัน้ การทำาไขั่เค่็ม 
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้นุ้ชุเทียัน้

 กิจกรรมห้องสมุด็ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุ้าน้ลาด็เร่อ

y 30 



วันัพุธุที่่� ๒๕ สงิหาคมิ ๒๕๖๔ ทรงติดิ็ติามการด็ำาเนิ้น้งาน้ 
โรงเร่ยนตำำารวัจตำระเวันชายแดนบุ้ญธรรมิ-บุ้ญพุริ�ง หม่่ที� ๒ 
ติำาบุลบุอ่เบุี�ยั อำาเภอบุา้น้โค่ก จงัหวัดั็อตุิรด็ติิถ์ิ่ ทรงรบัุฟัังรายังาน้
ขั้อม่ลพ่�น้ฐาน้ขัองโรงเรียัน้ พร้อมทั�งปัญหาและค่วัามติ้องการ
ขัองราษฎรใน้พ่�น้ที� และทอด็พระเน้ติรกิจกรรมขัองโรงเรียัน้  
อาทิ การสาธ์ิติการเรียัน้การสอน้ กิจกรรมโค่รงการเกษติร 
เพ่�ออาหารกลางวััน้ ผ่ลิติภัณฑ์์ขัองกลุ่มพัฒน้าอาชุีพหัติถิ่กรรม
บุ้าน้ห้วัยัไผ่่ การจัด็หาแหล่งน้ำ�า โด็ยัการก่อสร้างสถิ่าน้ีส่บุน้ำ�า 
ด็้วัยัไฟัฟ้ัา พร้อมถิ่ังพักน้ำ�า  และระบุบุส่งน้ำ�า  ใน้การน้ี�  
มีพระราชุด็ำาริแ ก่หน่้วัยังาน้ที� เกี� ยัวั ข้ัอง ส รุปค่วัามว่ัา  
ให้้พิจั�รณ�ให้้คว�มช่่วยเห้ลือและแก้ไขปัญห้�เรื�อง 
กรรมสำทิำธีิ�ทำ่�ดนิัของร�ษฎรบู้�นัห้ว้ยไผู่้ และบู้�นัภตู�่ง ต�มแนัวทำ�งของกฎห้ม�ย และส่ำงเสำรมิปรบัูเปล่�ยนัก�รปลกูพชื่แบูบู
เช่ิงเด่�ยวม�เป็นัปลูกพืช่ให้้ห้ล�กห้ล�ยช่นัิดข่�นั โดยไม่บูุกรุกพื�นัทำ่�ป่� รวมทำั�งให้้ช่่วยเห้ลือในัเรื�องนัำ��เพื�อก�รอุปโภคบูริโภค 
นัอกจั�กนั่� ให้้แก้ไขปัญห้�สำัญญ�ณอินัเทำอร์เนั็ตไม่เสำถึ่ยรเนืั�องจั�กปัญห้�ไฟฟ้�ดับู ในัก�รดำ�เนิันัโครงก�รส่ำงเสำริม 
พัฒนั�เด็กในัพื�นัทำ่�ทำุรกันัด�รเพิ�มเติม เด็กอ�ยุ ๒ ปี ๖ เดือนั ถึ่ง ๖ ปี ทำ่�ม่พัฒนั�ก�รสำงสำัยล่�ช่้� และเด็กอ�ยุก่อนัเข้�เร่ยนั
ทำ่�อยู่ศิูนัย์เด็กเล็กในัพื�นัทำ่�โครงก�รพระร�ช่ดำ�ริ

ติ่อมา ทรงติิด็ติามการด็ำาเน้ิน้งาน้โรงเร่ยนตำำารวัจ
ตำระเวันชายแดนยอัดโพุธิ�ที่อัง ๑ หม่ท่ี� ๑ ติำาบุลบุอ่เบุี�ยั อำาเภอ
บุ้าน้โค่ก จังหวััด็อุติรด็ิติถิ่์ ทรงรับุฟัังรายังาน้ขั้อม่ลพ่�น้ฐาน้และ
ผ่ลการด็ำาเน้ิน้งาน้โค่รงการติามพระราชุด็ำาริ รวัมทั�งปัญหาและ
ค่วัามต้ิองการขัองราษฎรใน้พ่�น้ที� น้กัเรยีัน้ใน้พระราชุานุ้เค่ราะห์ฯ 
ถิ่วัายัรายังาน้ผ่ลการเรียัน้ สมาค่มศิษยั์เก่าฯ กราบุบัุงค่มท่ล 
ผ่ลการด็ำาเนิ้น้งาน้ใน้รอบุปีที�ผ่า่น้มา และทอด็พระเน้ติรกิจกรรม
ขัองโรงเรียัน้ การสาธ์ิติการเรียัน้การสอน้ กิจกรรมห้องสมุด็ 
กิจกรรมสหกรณ์น้ักเรียัน้ กิจกรรมห้องพยัาบุาล กิจกรรม 
การงาน้อาชุีพน้ักเรียัน้ กิจกรรมประกอบุเลี�ยังอาหารกลางวััน้ 
และอาหารเสรมิน้ม กิจกรรมโค่รงการเกษติรเพ่�ออาหารกลางวััน้ และทอด็พระเน้ติรผ่ลิติภัณฑ์์ชุุมชุน้ ใน้การน้ี� มีพระราชุด็ำารัส 
เกี�ยัวักับุกิจกรรมสหกรณ์ที�ได็้ริเริ�มใน้โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ยัอด็โพธ์ิ�ทอง ๑ เป็น้โรงเรียัน้แรกเม่�อปี ๒๕๓๔ ค่วัามวั่า 
โรงเร่ยนั ตช่ด.ทำ่�นั่� ก็เป็นัทำ่�เริ�มต้นั ทำ่�ต้องก�รจัะเริ�มให้้นัักเร่ยนัได้รู้เรื�องก�รสำห้กรณ์ก็เห้็นัว่�เป็นัเรื�องสำำ�คัญ โดยเฉพ�ะ 
ในัช่นับูทำ ทำ่�ฐ�นัะอ�จัจัะไม่ด่นััก ทำ่�จัะลงทุำนัอะไร ถึ้�เร�ไม่ร่วมกันั รวมกันั ก็จัะไม่ประสำบูคว�มสำำ�เร็จั ถึ้�รวมกันั ทำั�งซืึ่�อ  
ทำั�งข�ย ก็จัะม่ทำุนัพอ สำ�ม�รถึทำำ�ง�นัได้ นัอกจั�กนัั�นั ก็จัะเป็นัก�รช่่วยกันัในัเรื�องต่�ง ๆ ฝึกห้ัดคว�มสำ�มัคค่ คว�มซึ่ื�อสำัตย์
สำุจัริตต่อกันั นั่�ก็จัะเป็นัคุณสำมบูัติของนัักเร่ยนัทำ่�จัะฝึกกันัต่อไป ถึ้�ได้เริ�มตั�งแต่เด็ก ต่อไปก็จัะคล่องแคล่ว และก็เข้�ใจั  
ในัช่่วงทำ่�เป็นัเด็กนั่�ก็จัะได้ฝึก ปร่กษ�ห้�รือกันั แล้วก็ออกคว�มคิดเห้็นัแบูบูประช่�ธีิปไตย และก็จัะได้ฝึกบูันัทำ่ก ซึ่่�งเป็นัเรื�อง
ทำ่�ไม่ง่�ยนััก ถึ้�จัดบูันัทำ่กได้ ห้ดัอ�่นั ห้ดัเขย่นัได้ด่ กจ็ัะทำำ�อื�นั ๆ ได้ห้ล�ยอย่�ง และก�รทำำ�บัูญช่จ่ัะได้รูว่้� เร�มเ่งินัรบัูจั�่ย 
เทำ�่ไห้ร ่นัอกจั�กจัะทำำ�ของตวัเอง แล้วก็ครอบูครัว สำำ�ห้รับูกิจัก�รต่�ง ๆ จัะรู้ว่�ม่ร�ยได้เทำ่�ไห้ร่ ร�ยจั่�ยเทำ่�ไห้ร่ คุ้มห้รือไม่
ทำ่�จัะทำำ�กิจักรรมเช่่นันัั�นั ก็จัะได้ฝึก และก็ฝึกห้ัดคณิตศิ�สำตร์ทำั�วไปด้วย อย่�งทำ่�ได้พ�ไปทำัศินัศิ่กษ�จัะทำำ�ให้้ม่คว�มคิด 
ทำ่�ก้�วไกล และกลับูม�เล่�ให้้เพื�อนั ๆ ครอบูครัว ฟังได้ว่� เร�ได้รู้ ได้เห้็นัอะไร จัะได้เอ�ม�ทำำ� ถึ้�เป็นัสำิ�งทำ่�ทำำ�ได้ ก็คิดว่�  
ได้ม�ช่่วย นั่�ก็ม่ประโยช่นั์ม�ก

 การสาธ์ิติการเรียัน้การสอน้วัิชุาภาษาไทยั 
 โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้บุุญธ์รรม-บุุญพริ�ง

 กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียัน้ติำารวัจติระเวัน้ชุายัแด็น้ยัอด็โพธ์ิ�ทอง ๑
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๑๐ ทศมรัาชา พรัะเมต่ต่าสื่่ปรัะชารัาษฎรั์

โครงการอ่่างเก็บน้้ำซำตมขาวพร้อ่มระบบส่่งน้้ำ

อ่ัน้เน้่�อ่งมาจากพระราชดำริ

 ข้อ่มูลพ่้น้ฐาน้ 

l ก่่อตั้้�งชุุมชุนเม่�อปีี ๒๕๒๐ เป็ีนชุุมชุนเล็็ก่ ๆ ปีระมาณ  

๓๐ คร้วเร่อน

l พื้่�นที่่�บางส่่วนอยู่่่ในขอบเขตั้ปี่าส่งวนแห่่งชุาตั้ิปี่าที่ม 

แล็ะปี่าข่า

l ก่รมปี่าไม้จั้ดส่รรที่่�อยู่่่อาศั้ยู่ให่้

l ชุาวบ้านส่่วนให่ญ่่ไม่ม่ที่่�ที่ำก่ินเปี็นของตั้นเอง

l ปีระก่อบอาชุ่พื้เล็่�ยู่งส่้ตั้ว์ ห่าของปี่า แล็ะร้บจั้างที่้�วไปี 

l ม่โรงเร่ยู่นตั้ำรวจัตั้ระเวนชุายู่แดนบ้านห่้วยู่ห่มาก่ห่ล็�ำ

l ล็่ก่ห่ล็านในว้ยู่ที่ำงานม่ก่ารเดินที่างไปีร้บจั้างที่่�อ่�น

ส่ายพระเน้ตร
แห่่งพระเมตตา สู่่มุมผาทมน้างาม
 บ้านห่้วยู่ห่มาก่ห่ล็�ำ เปี็นชุุมชุนเล็็ก่ ๆ ในเขตั้พื้่�นที่่�
ตั้ำบล็ที่มนางาม อำเภอโนนส่ะอาด จ้ังห่ว้ดอุดรธาน ่ 
ซึ่่�งแม้จัะอยู่่่ระห่ว่างขอบเขตั้รอยู่ตั้่อของส่องจั้งห่ว้ดให่ญ่่ 
ในภาคอ่ส่านอยู่่างขอนแก่่นแล็ะอุดรธาน่ แตั้่ที่ว่ายู่้งคง 
ขาดแคล็นปีัจัจั้ยู่ที่่�ส่ำค้ญ่ยู่ิ�งในก่ารดำรงชุ่วิตั้ ค่อ น�ำ  
เน่�องด้วยู่ส่ภาพื้ปีัจัจั้ยู่อ้นจัำก่้ดห่ล็ายู่ปีระก่าร

 ด้าน้แห่ล่งน้้ำ
l ม่ปีระปีาภ่เขาขนาดเล็็ก่ ส่ร้างเม่�อปีี ๒๕๔๘ 

l ไม่ม่โครงก่ารชุล็ปีระที่าน

l ปีริมาณฝน (ส่ถาน่ว้ดน�ำฝนโนนส่ะอาด) 

รายู่เด่อนในชุ่วงฤด่แล้็ง (พื้.ยู่. - ก่.พื้.)  

อยู่่่ระห่ว่าง ๔.๖๔ - ๑๒.๓๕ มิล็ล็ิเมตั้ร

l พื้่�นที่่�ร้บน�ำฝนน้อยู่ ส่ภาพื้ภ่มิปีระเที่ศั 

ม่ความล็าดชุ้น เป็ีนเขตั้เงาฝน ส่ภาพื้ดิน 

เปี็นดินเห่น่ยู่วปีนที่รายู่

l แมจ้ัะมร่่องน�ำซึ่ำตั้มขาวไห่ล็ผ่า่น แตั้ป่ีรมิาณ

น�ำที่่าก่็ม่น้อยู่ในชุ่วงฤด่แล็้ง ตั้�ำสุ่ดในเด่อน

พื้ฤศัจิัก่ายู่น จัะมน่�ำไห่ล็ผ่า่นในร่องน�ำเพ่ื้ยู่ง 

๖๒๑ ล็่ก่บาศัก่์เมตั้รตั้่อเด่อน

l ระยู่ะห่ล็้งปี่าเส่่�อมโที่รมล็งแล็ะส่ภาพื้ 

ภ่มิอาก่าศัเปีล่็�ยู่นแปีล็ง ฝนไม่ตั้ก่ตั้้องตั้าม

ฤด่ก่าล็

l ขาดแคล็นน�ำ ส่ำห่รบ้อุปีโภคบริโภค ต้ั้องซึ่่�อ  

น�ำใชุ้ในราคา ๑๐๐ - ๑๕๐ บาที่ต่ั้อถ้ง  

ความจัุตั้่อถ้งปีระมาณ ๑,๐๐๐ ล็ิตั้ร  

(ห่ร่อ ๑ ล็่ก่บาศัก่์เมตั้ร) 

นางสาวสิร์ิจิิตต์ บุุญธร์ร์ม
นางสาวสุทธิพา อาศิิร์พจิน์

กองปร์ะสานงานโคร์งการ์พ้�นท่� 2

ชุมชน้ห่้วยห่มากห่ล�ำ
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 ก่ารขาดแคล็นน�ำได้ที่ว่ความรุนแรงข่�น เน่�องจัาก่ปีัจัจั้ยู่ก่ารเปีล็่�ยู่นแปีล็ง
ของส่ภาพื้ภ่มิอาก่าศั ในชุ่วงปีี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ซึ่่�งเปี็นปีีที่่�เก่ิดปีราก่ฏก่ารณ์ 
เอล็นโ่ญ่ค่อนข้างรนุแรง นายู่ชุายู่ ชุ่วยู่นา ราษฎรบ้านห้่วยู่ห่มาก่ห่ล็�ำ ห่ม่ท่ี่่� ๖ ตั้ำบล็ 
ที่มนางาม อำเภอโนนส่ะอาด จั้งห่ว้ดอุดรธาน่ ที่่�เฝ้ามองเห่็นความเปีล็่�ยู่นแปีล็ง 
ในชุุมชุนมาชุ้านาน จั่งได้ขอพื้ระราชุที่านโครงก่ารก่่อส่ร้างอ่างเก่็บน�ำซึ่ำตั้มขาว
พื้ร้อมระบบส่่งน�ำ ด้วยู่ความห่ว้งที่่�จัะบรรเที่าความทุี่ก่ข์ให่้ชุาวชุุมชุนซ่ึ่�งปีระส่บ
ความเด่อดร้อนขาดแคล็นน�ำส่ำห่ร้บอุปีโภคบริโภคแล็ะที่ำก่ารเก่ษตั้ร
 เพื้่�อให้่ก่ารแก้่ไขปัีญ่ห่าแก่่ชุาวบ้านเป็ีนไปีอยู่่างมป่ีระส่ทิี่ธิภาพื้ ส่ำนก้่งาน ก่ปีร. 
ก่รมชุล็ปีระที่าน แล็ะห่น่วยู่งานที่่�เก่่�ยู่วข้องต่ั้าง ๆ ได้ล็งพื้่�นที่่�ส่ำรวจัข้อเที่็จัจัริง  
แล็ะพื้ิจัารณาแนวที่างก่ารให่้ความชุ่วยู่เห่ล็่อร่วมก่้น ด้งน่�

ก่่อสร้้าง อ่างเก่็บน้้ำซำตมขาว 
พร้้อมร้ะบบส่งน้้ำ

l ที่ำนบดิน ก่ว้าง ๖ เมตั้ร 

 ยู่าว ๑๘๗ เมตั้ร ส่่ง ๑๕ เมตั้ร

l ส่ามารถเก่็บก่้ก่น�ำได้ 

 ๒๐๔,๑๐๐ ล็่ก่บาศัก่์เมตั้ร

l อาคารระบายู่น�ำล็้น 

 ก่ว้าง ๖.๔ เมตั้ร ยู่าว ๙๓ เมตั้ร 

l ระบบที่่อส่่งน�ำส่ายู่ห่ล็้ก่ฝั�งขวา 

ความยู่าวรวม ๒,๒๕๐ เมตั้ร

คำน้วณการใช้น้้ำอุ่ปโภคบริโภค
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	 “...ชาวบ้้านดีใีจ	ได้ีน้ำ	หลัังจากกรมชลัประทานทำอ่่างเสร็จแล้ัว	ชาวบ้้านก็มนีำ้
อ่ปุโภคบ้รโิภค	 การทำปศุสุตัว์เลัีย้งสตัว์กไ็ม่ต้อ่งไปซื้้อ้่นำ้	 นำ้กอุ็่ดีมสมบู้รณ์์ขึ้้น้	 ป่าไม้ 
ก็อุ่ดีมสมบู้รณ์์ขึ้้้น	 บ้้านใกล้ัเคียงได้ีมาหาอ่าหารจากแหล่ังธรรมชาติในภูเขึ้า 
ที�อ่ดุีมสมบ้รูณ์์ขึ้้น้เพราะมแีหล่ังนำ้	พช้	สัตว์	อุ่ดีมสมบู้รณ์์...	เป็นพระมหากรุณ์าธิคณุ์
ที�พระอ่งค์ท่านพระราชทานอ่่างซื้ำตมขึ้าวให้ชาวบ้้าน	 ชาวบ้้านมคีวามสขุึ้	 ลักูหลัาน 
ที�ไปทำงานกรุงเทพฯ	 กลัับ้มาอ่ยูบ้่้าน	 จาก	๔๕	 ครวัเรอ้่น	 เป็น	๘๕	 ครวัเรอ้่นแล้ัว	 
มาอ่ยูบ้่้าน	ปลักูผักั	เอ่าแค่นีก็้พอ่	แค่คนไม่มคีวามอ่ดีอ่ยาก	มีนำ้ปลักูผักั	มีนำ้อ่ปุโภคบ้ริโภค	
สบ้ายขึ้้น้กว่าแต่ก่อ่นมาก	 ชาวบ้้านมีความปีตยินิดี	ี ขึ้อ่ให้พระอ่งค์ทรงพระเจรญิยิ�งๆ	 
ขึ้้้นไป” น้ายเภา ยาท้้าว ผ่่้ให่ญ่่บ้านห้่วยู่ห่มาก่ห่ล็�ำ ได้ก่ล่็าวความร่้ส่่ก่แที่นราษฎร 
ในชุุมชุนบ้านห่้วยู่ห่มาก่ห่ล็�ำ

ห่ยดห่น้่�งน้้ำพระราชห่ฤทัย พลิกฟื้้�น้รวมใจประชา
 ด้วยู่พื้ระมห่าก่รุณาธิคุณ เม่�อว้นท่ี่� ๒๗ ม่นาคม ๒๕๖๐ พื้ระบาที่ส่มเด็จัพื้ระเจ้ัาอยู่่่ห่้ว ที่รงพื้ระก่รุณา 
โปีรดเก่ล้็าฯ ร้บโครงก่ารอ่างเก่็บน�ำซึ่ำตั้มขาวพื้ร้อมระบบส่่งน�ำ ไว้เปี็นโครงก่ารอ้นเน่�องมาจัาก่พื้ระราชุดำริ  
โดยู่ก่รมชุล็ปีระที่านได้เข้าดำเนินงานโครงก่ารด้งก่ล็่าวจันแล็้วเส่ร็จัเม่�อเด่อนก่้นยู่ายู่น ๒๕๖๑ 
 จัาก่พื้่�นที่่�ชุมุชุนบ้านห้่วยู่ห่มาก่ห่ล็�ำเดิม ซึ่่�งเคยู่แห้่งแล้็งจันต้ั้องซึ่่�อน�ำเพื้่�อกิ่นเพื้่�อใชุ้ ได้ก่ล็บ้พื้ลิ็ก่ฟ้ื้�นจัาก่ห่น้ามอ่ 
เปี็นห่ล็้งม่อ ด้วยู่ความเข้มแข็งของชุุมชุนที่่�ร่วมแรงร่วมใจัในก่ารบริห่ารจั้ดก่ารน�ำอยู่่างม่ปีระส่ิที่ธิภาพื้ ที่ำให่้ม่น�ำ 
เพื้่ยู่งพื้อส่ำห่ร้บที่้�งก่ารอุปีโภคบริโภคแล็ะที่ำก่ารเก่ษตั้ร ม่ก่ารเพื้ิ�มที่างเล่็อก่ในก่ารปีระก่อบอาชุ่พื้ ต้ั้�งก่ลุ่็มที่ำขนม 
แล็ะที่ำงานจ้ัก่ส่าน ก่ารใชุ้น�ำส่น้บส่นุนโครงก่ารเก่ษตั้รภายู่ในโรงเร่ยู่นตั้ำรวจัตั้ระเวนชุายู่แดนบ้านห่้วยู่ห่มาก่ห่ล็�ำ  
ก่ารอยู่่่ร่วมก่้บป่ีาโดยู่ใชุ้ที่ร้พื้ยู่าก่รป่ีาไม้อยู่่างส่มดุล็ รวมไปีถ่งก่ารร่วมส่น้บส่นุนต่ั้อยู่อดขยู่ายู่ผ่ล็ก่ารดำเนินงาน 
จัาก่ห่น่วยู่งานตั้่าง ๆ ก่็ม่เข้ามาอยู่่างไม่ขาดส่ายู่ ชุ่วยู่เตั้ิมเตั้็มคุณภาพื้ชุ่วิตั้ของชุาวชุุมชุนให่้ส่มบ่รณ์ยู่ิ�งข่�น 

 กรมชลประทาน้

l ชุ่วยู่ด่แล็เร่�อง

วางแผ่นก่ารใชุ้น�ำ

l ที่ำถนนเพื้ิ�มเตั้ิม 

ชุ่วยู่เร่�องก่าร

คมนาคม

 ชุมชน้ห่้วยห่มากห่ล�ำ

l วางแผ่นเพื้าะปีล็่ก่ร่วมก่้น

l ส่ร้างอาชุ่พื้เพื้ิ�มรายู่ได้

l ก่ารเตั้ิบโตั้ของชุุมชุน แล็ะ

ก่ารก่ล็้บส่่่บ้านเก่ิดของ 

ล็่ก่ห่ล็าน

l จั้ดที่่�ดินที่ำก่ิน ให่้แก่่ราษฎร

 โรงเรียน้ ตชด. 

l ใชุ้น�ำเพื้่�อส่่งเส่ริม

ก่ารปีล็่ก่ผ่้ก่ 

ส่วนครว้ในโรงเรยู่่น

 จังห่วัดอุ่ดรธาน้ี

l ส่น้บส่นุนพื้้นธุ์ปีล็า

ปีล็่อยู่ในอ่างเก่็บน�ำ 

รวม ๕๐๐,๐๐๐ ตั้้ว 
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 โครงก่ารอ่างเก่็บน�ำซึ่ำตั้มขาวอ้นเน่�องมาจัาก่
พื้ระราชุดำริ ได้ถ่อก่ำเนิดข่�นจัาก่น�ำพื้ระราชุห่ฤที่้ยู่ 
อ้นเมตั้ตั้าของพื้ระบาที่ส่มเด็จัพื้ระเจ้ัาอยู่่่ห่้ว เพ่ื้�อแก้่ไข
ปีัญ่ห่าความทุี่ก่ข์ร้อนของปีระชุาชุน ภายู่ใต้ั้ความ 
ร่วมแรงร่วมใจัของห่น่วยู่งานตั้่าง ๆ แล็ะห่น่�งในพื้ล็้ง 
ที่่�ส่ำค้ญ่ยู่ิ�งค่อความตั้้�งใจัของชุาวบ้านที่่�จัะต่ั้อยู่อด
ปีระโยู่ชุน์จัาก่อ่างเก็่บน�ำด้งก่ล่็าว ไปีเป็ีนอาชุ่พื้ในด้าน
อ่�น ๆ เพื้่�อพื้้ฒนาคุณภาพื้ชุ่วิตั้ให่้ส่มบ่รณ์ม้�นคงภายู่ใตั้้
ห่ล็ก้่ปีรชุ้ญ่าของเศัรษฐก่จิัพื้อเพื้ยู่่ง ที่้�งก่ารพื้่�งพื้าตั้นเอง 
โดยู่ที่ำเก่ษตั้รปีระณ่ตั้ในคร้วเร่อนเพื้่�อเริ�มจัาก่สิ่�งที่่�ม่ 
ตั้ล็อดจันส่นบ้ส่นนุก่ารตั้้�งก่ล็ุม่อาชุพ่ื้เล็ก็่ ๆ  รว่มก่น้ ร่จ้ัก้่
วางแผ่นค่อยู่เป็ีนค่อยู่ไปี รวมไปีถ่งก่ารใชุ้ที่รพ้ื้ยู่าก่รป่ีาไม้ 
ที่่�ม่อยู่่่อยู่่างส่มดุล็ แล็ะแม้ว่าอ่างเก่็บน�ำซึ่ำตั้มขาว 
จัะเปี็นเพื้่ยู่งอ่างขนาดเล็็ก่ ปีริมาณน�ำอาจัไม่เพื้่ยู่งพื้อ 
ก่้บก่ารใชุ้น� ำ เ พ่ื้� อก่ารเก่ษตั้รต่ั้อปีี ในชุุมชุนห่น่� ง  
แตั้น่�ำพื้ระราชุห่ฤที่ยู้่จัาก่พื้ระบาที่ส่มเดจ็ัพื้ระเจัา้อยู่่ห่่ว้ 
ที่่�ได้พื้ระราชุที่านโครงก่ารพื้้ฒนาแห่ล่็งน�ำแห่่งส่ำค้ญ่ 
แส่ดงถ่งพื้ระวิส่้ยู่ที่้ศัน์ก่ว้างไก่ล็ที่่�ที่อดพื้ระเนตั้รเห่็น
ชุมุชุนเล็ก็่ ๆ  รมิเนนิเขาแห่ง่น่� ก่อปีรก่บ้ก่ารแบง่ปีนัน�ำใจั
ในชุุมชุนจัะชุ่วยู่เตั้ิมเต็ั้มน�ำใชุ้จัาก่อ่างเก่็บน�ำซึ่ำตั้มขาว 
อ้นเน่�องมาจัาก่พื้ระราชุดำริ ส่ามารถยู้่งปีระโยู่ชุน์แก่่
ราษฎรบ้านห่้วยู่ห่มาก่ห่ล็�ำ ๘๐ คร้วเร่อน ให้่ม่น�ำ 
เพื้่�อก่ารยู่้งชุ่พื้ ตั้ล็อดจันส่น้บส่นุนน�ำ เพื้่�อส่ร้าง 
ผ่ล็ผ่ลิ็ตั้ที่างก่ารเก่ษตั้รให่้แก่่ราษฎรพ่ื้�นที่่� ๓๕๐ ไร่  
ได้อยู่่างพื้อเพื้่ยู่งแน่แที่้ 
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หากท่านเป็นผู้รักสุขภาพ คงคุ้นเคย 
กับ “ซองเดอร์” ผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ธัญพชือนิทรีย์ ซึง่ผลิตโดย บริษทั ซองเดอร์  
ไทยออร์กานิคฟูด จ�ากัด บริษัทขนาดกลาง 
ของครอบครัวจิวัฒนไพบูลย์ แห่งอ�าเภอ 
อู ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ศึกษาและ 
เชื่อมั่นเดินทางบนวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มาอย่างต่อเนื่องจากรุ่น 
สู่รุ่น และอาสารับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด
แนวคิดการด�าเนินธุรกิจตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นเครือข่ายของ
ส�านักงาน กปร. มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕

ในห้วงยามที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ จนกระทั่งปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า  
โควิด-๑๙ เป็นชะตากรรมที่ท้าทายร่วมกันของคนทั้งโลก และจ�าเป็นต้องใช้ความร่วมมือของผู้คน 
ในทกุระดับและทกุมติ ิเพือ่ผ่านพ้นสถานการณ์อนัยากล�าบากนี ้แต่ก่อนจะผ่านพ้นไปได้ คงต้องปรบัตวั 
เปลี่ยนแปลงอยู่กับโควิด-๑๙ ให้ได้ก่อนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งบริษัท ซองเดอร์ฯ มีวิธีคิดและ 
วิธีการรับมือกับโควิด-๑๙ เพื่อประคับประคองธุรกิจและพนักงานให้สามารถ “พออยู่ได้” อย่างไร  
คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ากัด และ  
ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ บุตรสาวผู้สืบทอดธุรกิจ บอกเล่าเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจ 

“ซองเดอร์”
ในห้วงยามที่ต้องอยู่กับโควิด-19

นางสาวจุฎาพร แซ่หลี
กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

y 36 ตวัอย่างความส�าเร็จ



“การที่เราไม่ต้องไปคิดเรื่องของค�าสั่งซื้อที่ลดลง 
เราเอาเวลามาคิดว่า เราจะพัฒนาอะไรดี เราจะท�า 
อะไรทีมั่นแตกต่างจากเดิมมากไหม ทีผ่่านมาเราคดิธรุกจิ
แบบในกรอบท�าให้เราไม่กล้าท�าอะไรเลย พอมีวิกฤตตรงนี ้
เราใช้โอกาสตรงนีท้ีจ่ะเดินออกจากกล่อง เปิดประตอูอก
มาว่า เราได้ท�าอะไรกนับ้างแล้ว วกิฤตตรงนีส้อนอะไรบ้าง”  
ภญ.ภาคินี ได้สะท้อนให้เห็นการเริ่มมองหาโอกาสใหม่ 
และได้เล่าเพิ่มเติมว่า

ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงจะเตรียมพร้อมรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ดี อีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ  ท่ามกลางวิกฤต ซึ่งล้วน
เกิดจากการปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จนกลายเป็นเสาเข็มรองรับธุรกิจไว้อย่างมั่นคง

“โควิด-๑๙ ซองเดอร์กระทบ แต่ว่า 
เรากระทบน้อย เพราะเราเตรียมรองรับมาก่อน 
เราสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาได้ และยังเอา
วิกฤตเป็นโอกาส เราได้ปรับเร่ืองของจ�านวน
วันท�างาน ไปเตรียมพร้อมในเร่ืองของ
วัตถุดิบและพื้นที่เกษตร เราใช้พืชพื้นถิ่น
จากชุมชนของเรา มุ่งเน้นตลาดภายใน 
ประเทศเป็นหลัก เมืองของเราคือเมือง
อู ่ทอง เมืองอู ่ข ้าวอู ่น�้าในสุพรรณบุรี เรามี 
พชืพรรณธญัญาหาร มีวิถขีองเศรษฐกจิชมุชน 
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ที่ช ่วยให้เรา 
รบัมือได้ และในยามทีเ่กิดโควิด-๑๙ เราต้องดแูลพนกังานของเรา  
เราไม่มีการปลดพนักงาน” 

เป็นค�ายืนยันของคุณสุวรรณา ที่พร้อมดูแลพนักงาน 
ร่วม ๑๐๐ ชีวิต ให้อยู่ได้ไปด้วยกัน 

“เมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค 
โควดิ-๑๙ ยอมรับว่า มีความเครียดมากทีเดียว  
เมื่อตั้งสติได้และนึกถึงค�าสอนของคุณแม่ที่ 
ให ้น ้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
มาใช้ด�าเนนิธรุกจิ แม้ว่ามวีกิฤตเข้ามา เราจะไม่ได้ 
กระทบมากมายนัก แต่ต้องคิดว่า ท�าอย่างไร 
จะท�าให้ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้และสามารถ
พัฒนาต่อไปได้ด้วย เมื่อกลับมามองที่ศักยภาพ
ของบริษทัฯ พบว่า ตอนนีโ้รงงานเร่ิมมเีวลาว่าง
จากงานเอกสารและการผลิตที่มีปริมาณงาน 
ลดน้อยลง จึงได้เริ่มทดลองคิดค้น ท�าการวิจัย
และพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ โดยให้ความส�าคัญ 
กบัคน เพราะถ้าคนมคีวามคดิด ีมวีสิยัทัศน์ด ีท�าให้ 
รวมก�าลังแล้วจับมือกันเดินไปได้มั่นคงมากขึ้น 
จึงได้จัดอบรมพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ก้าวพ้น
วิกฤตน้ี โดยเชื่อมั่นว่า ทุกปัญหามีทางออก  
และทางออกของเราคือการพัฒนาคนไปพร้อม
กับสินค้า”  

เศรษฐกิจพอเพียง 

เสาเข็มของธุรกิจ 

ความรู้...
ในภาวะวิกฤต
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และสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้ยงัได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสิุต และเครอืข่าย 
โครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ (โอทอป) เพือ่เผยแพร่ความรู้ 
เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านส่ือออนไลน์และ 
วิทยุชุมชนคลื่นความถี่เอฟเอ็ม ๙๙.๗๕ 

รากฐานของการด�าเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาอย่างยาวนาน มคีวามพร้อมรองรบัความเปล่ียนแปลง 
การรู้จักปรับตัวสร้างความรู้ด้วยการศึกษาวิจัย การปรับเน้น 
รูปแบบการจ�าหน่ายไปสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น พร้อมกลยุทธ์
การตลาดใหม่ ๆ  ประกอบกบัลกัษณะของธุรกจิทีเ่ป็นผลติภณัฑ์
อาหารส�าเร็จรูป สะดวก เก็บได้นาน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ล้วนเป็นปัจจัยเสริมสร้าง “ซองเดอร์” ให้ยังคง “พออยู่ได้” 
และมิใช่แค่ ตัวเอง ที่พออยู่ได้ แต่ยังเผื่อแผ่ให้ผู้อื่น และสังคม 
รอบข้าง ให้พออยู่ได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวจิวัฒนไพบูลย์
ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเฉพาะในห้วงยามนี้  

สารคดี โดยส�านักงาน กปร. ชุด ต่อยอดงานพัฒนา 
ตอน ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ากัด

หมายเหตุ  
๑) ข้อมูลจากการถอดบทเรียน “เป็น อยู่ พอ...อย่างไร ในช่วงโควิด-๑๙” จากบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ากัด
๒) ภาพประกอบบางภาพถ่ายก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๓) ขอขอบคุณภาพประกอบจาก บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ากัด

ทศันคติเชงิบวก และมองวิกฤตเป็นโอกาส ท�าให้ 
บริษัทฯ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ “ซีเรียลบอล”  
หลากหลายรสชาติ เป็นของทานเล่นเพื่อสุขภาพท่ีได้รับ 
ความนิยมจากผู้บริโภค จนกลายเป็นสินค้าขายดี 

ภูมิคุ้มกันที่ดี

ท�าให้อยู่ได้ 
แม้ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่จะได้จากแหล่ง

ผลิตในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง แต่วัตถุดิบ
บางอย่างกจ็�าเป็นต้องพึง่พาการขนส่งจากพืน้ที่
อื่นที่ไกลออกไป เมื่อภาครัฐมีมาตรการควบคุม  
ลด งดการเดนิทาง เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ ที่มีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อยืนยันสูงขึ้น  
โดยเฉพาะในระลอกเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๔ 
ส่งผลให้การขนส่งวัตถุดิบบางอย่างติดขัด และ
ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ประชาชนเดินทางไป
จับจ่ายซื้อสินค้าน้อยลง ประกอบกับการปิด
สถานทีแ่หล่งจ�าหน่ายสินค้า ผลกัดันให้บรษิทัฯ 
ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด เน้นจ�าหน่ายสินค้า
ผ่านรปูแบบออนไลน์มากขึน้ พร้อมจดัโปรโมชัน่ 
ชุดสินค้าส่งเสริมการขาย ซึ่งคุณสุวรรณา  
บอกว่า การปรับตัวเช่นนี้เพื่อให้ “พออยู่ได้”  
แม้จะอยู่ในภาวะที่ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ แต่คุณสุวรรณา  
กยั็งไม่หยุดท�างานช่วยเหลือสงัคม มกีารสร้างงาน 
สร้างอาชีพให ้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู ่รอบ
บริษัทฯ โดยการน�าเศษบรรจุภัณฑ์ที่เหลือจาก
การผลิตมาออกแบบและตัดเย็บเป็นกระเป๋า
รูปแบบใหม่ เรียกว่า Upcycling (การน�ามา
ท�าผลิตภัณฑ์ใหม่) พร้อมกับดูแลชุมชน สังคม 
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วันที ่ ๙  กนัยายนของทกุปี  คอืวนัคล้ายวนัที่  
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ (ส�านักงาน กปร.)  
ก�าเนิดขึ้น โดยท�าหน้าที่ เป ็นหน่วยงานกลาง 
ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
ต่าง ๆ เพื่อด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ให้เกิด 
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
และในปี 2564 เป็นวันครบรอบ 4๐ ปี นายดนุชา  
สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ได้กล่าวถึงการ
ด�าเนินงานของส�านักงาน กปร. ที่ผ่านมา ปัจจุบัน
มีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริมากกว่า 
4,8๗๗ โครงการ ซึ่งมีที่มา คือ หนึ่ง เป็นโครงการ 
หรอืกจิกรรมทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั สมเดจ็ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีและพระบรมวงศานุวงศ์  
พระราชทานพระราชด�าริโดยตรง สอง โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ที่เกิดจากโครงการ
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในกรณีที่ประชาชน
เดอืดร้อนและขอพระราชทานความช่วยเหลอื หรอื 
ทีเ่รยีกว่า “ฎกีา” สาม เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ ที่หน่วยราชการขอพระราชทานและ
ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ส�าหรับการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ 
และผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น เป็นความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 
ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน 
รวมถงึทรพัยากร ดนิ น�า้ ป่าไม้ ได้คนืความสมบรูณ์ 
แยกเป็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/
การศึกษา

โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ

รวม 3,386 โครงการ

รวม 142 โครงการ

รวม 199 โครงการ

รวม 347 โครงการ

รวม 59 โครงการ

รวม 84 โครงการ

รวม 261 โครงการ
รวมทั้งสิ้น

4,877 โครงการ

รวม 399 โครงการ

ที่มา : ส�านักงาน กปร.
กรกฎาคม 2563

๔๐  ปี
การสืบสานพระราชด�าริ
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จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการสืบสาน  รกัษา  และต่อยอด  จงึน�าไปสูก่ารปฏบิตัเิพ่ือให้เกดิผล 
เป็นรปูธรรม โดยส�านกังาน กปร. ร่วมกบักรมชลประทาน ท�าการ
ส�ารวจโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารติามทีพ่ระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พระราชทานพระราชด�าริไว้ รวมทั้งที่ราษฎรขอพระราชทาน 
พระมหากรณุาธคิณุ ซึ่งยังไม่ได้ด�าเนินการ จ�านวน 88 โครงการ 
ปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนไปได้แล้ว ๗๗ โครงการ ดังนั้น ถือว่า
เป็นความก้าวหน้าของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ

ประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่อื่น ๆ ได้น�าไป
ปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป ซึ่งมีหลาย
ตัวอย่างทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เกษตร
ผสมผสาน การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ ดิน น�้า 
ป่าไม้ โดยในปีงบประมาณ 256๐-2563  
มีผู ้สนใจเข้ารับการอบรมจากศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ทั้ง 
6 แห่ง จ�านวน ๗๙,๗65 คน นับเป็นความ
ส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เป็นตัวอย่างของความส�าเร็จที่ด�าเนินการในลักษณะพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต ป ัจจุบันมีตัวอย ่างความส�าเร็จจากงานศึกษาวิจัย 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง เผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ 
ผลส�าเร็จที่โดดเด่นรวม ๑๐3 หลักสูตร ขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ 
รวม ๑48 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับประโยชน์จ�านวน 36,๐๑8 ครัวเรือน 
จ�านวน ๑๐8,5๗๗ คน มีศูนย์สาขา รวม ๑๙ แห่ง ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด�าริ จ�านวน ๑๑๑ แห่ง เพื่อให้ศูนย์เหล่านี้เป็นตัวอย่างความส�าเร็จ
ในการน�าองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาฯ ไปขยายผลให้แก่เกษตรกร 
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ความภาคภมูใิจ
ทีไ่ด้ปฏิบตังิาน

สนองพระราชด�าริ

ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีท่ีผ่านมา ปัญหาอุปสรรคของ
การด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อาจจะมี 
ในเรื่องของกฎระเบียบ กฎหมายที่มีการพัฒนาปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมข้ึน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องพื้นที่ป่า หรือ
นโยบายของรัฐบาล ในปัจจุบันเม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น 
จึงต้องปรับตัวและปรับรูปแบบการท�างาน ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) อาทิ การใช้เทคโนโลยีและ IT ในการประสานงาน 
ในพื้นที่ การติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 
นอกจากนี้ ในเรื่องของการขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง และศูนย์
สาขา มีการปรับรูปแบบการท�างาน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์จากการจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ 
ผู ้ที่สนใจ การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ ์พืชที่มีคุณภาพ  
การเก็บรักษา ส�ารองไว้เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 
หรือสนับสนุนแก่ผู้สนใจทั่วไป ในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ หรือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ซึง่เป็นกจิกรรมหน่ึง 
ทีส่มเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานพระราชด�าริไว้

ผมรู ้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได ้มาปฏิบัติหน้าที่ เป ็น
ข้าราชการของส�านักงาน กปร. โดยเริ่มรับราชการที่ส�านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ชือ่ขณะ
นั้น) ผมก็ท�างานที่นั่น ๒ - ๓ ปี ต่อจากนั้น ก็มาปฏิบัติหน้าที ่
ที่ส�านักงาน กปร. พยายามศึกษาหาความรู้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี 
โดยเฉพาะในอดตี ตอนทีเ่ริม่ท�างาน
ในสมัยนัน้ ได้ไปเห็นพืน้ที ่ได้รับเสดจ็ 
ได้ยนิ ได้ฟัง ได้เหน็ในสิง่ต่าง ๆ  เมือ่ม ี
โครงการพระราชด�าริแล้ว และได้มี
โอกาสกลับไปในพื้นที่ ซึ่งปกติเป็น
พืน้ทีท่รุกนัดาร ถ้าไม่มภีารกจิหน้าที่
ก็คงไม่มีโอกาสได้ไป เพราะฉะนั้น 
การที่ได้เดินทางกลับไปอีกคร้ังหนึ่ง
จะเห็นการเปลี่ยนแปลง อาจจะ 
ช้าบ้าง เร็วบ้าง อาจจะมีอะไรต้อง
ไปแก้ไข แต่อย่างน้อยที่ประเมิน
จากสายตาพี่น้องประชาชนที่ได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็น
จ�านวนมาก เป็นงานทีรู่ส้กึภาคภมูใิจ  
และก็เป ็นโอกาสที่ดี  คือมีส ่วน 
ในการทีจ่ะพฒันาองค์กร อย่างน้อย 
รักษามาตรฐานความรู ้จักของ 
หน่วยงานแห่งนี้ให้ผู้ที่สนใจมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ  
ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน หรือองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ และ 
มีส่วนที่ท�าให้งานของส�านักงาน กปร. ขับเคลื่อนไปได้ สามารถ
สนองพระราชด�าริซึ่งเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ และภูมิใจที่ได้เป็น 
ส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงานสนองพระราชด�าร ิตลอดระยะเวลา 
กว่า ๓๗ ป ี 
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นางวิไล หมอกอรุณ
กองประชาสัมพันธ์

สภาพปัญหาในอดีต
พ้ืนที่บริเวณหนองอึ่ง ต�าบลค้อเหนือ  

อ�าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ประสบปัญหา 
น�้าท่วมซ�้าซากทุกปีในช่วงฤดูฝน เน่ืองจาก
เป็นพื้นที่ลุ่มต�่าอยู่บริเวณท่ีสบกันของแม่น�้าชี 
และล�าน�้ายัง ท�าให้น�้าไหลท่วมท่ีอยู่อาศัย 
เส้นทางคมนาคม พื้นท่ีเพาะปลูกและไร่นา 
ได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อน 
ให้แก่ราษฎรถงึ 7 หมู่บ้าน อีกท้ังในช่วงหน้าแล้ง 
มีน�้าไม ่เพียงพอ เพราะบริเวณหนองอึ่ง 
เป็นจดุรบัน�า้ท�าให้มตีะกอนน�า้หลากมาสะสม 
ไม่สามารถเกบ็กกัน�า้ได้เพยีงพอ เมือ่หมดฤดนู�า้หลาก 
จึงเกิดปัญหาขาดแคลนน�้า เป็นเหตุให้ชาวบ้าน 
ต้องบุกรุกป่าเพื่อความอยู่รอด สร้างที่อยู ่อาศัย  
ท�าไร่เลื่อนลอย ตัดต้นไม้มาท�าฟืน ท�าให้ป่าไม้
เสื่อมโทรมอย่างหนัก 

น�้าพระราชหฤทัยสู่การพัฒนา
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู ่หัว ได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านค�าน�้าสร้าง ต�าบล
ค้อเหนือ อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับผล 
กระทบจากการถกูน�า้ท่วม ในการน้ี สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์  
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง มพีระราชด�าริ 
ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปาก
ท้องของราษฎรในพ้ืนที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านยากจน และใน 
วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรสภาพหนองอึ่งในพื้นที่บ้านท่าเย่ียม และมี
พระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่โดยรวม
เพื่อช่วยเหลือราษฎร ดังนี้ 
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๑) ให้ปรบัปรุงขดุลอกหนองอึง่ เพือ่ให้เป็นแหล่งน�ำ้ส�ำหรบั 
ท�ำกำรเกษตรและแหล่งเพำะพนัธุป์ลำ ๒) ให้พฒันำและ
ปรับปรุงพื้นที่และสภำพดินโดยรอบหนองอึ่ง ปลูกแฝก  
และต้นไม้เพื่อป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน 3) ให้ฟื้นฟู
สภำพป่ำโดยรวมให้คนกับป่ำอยู่อย่ำงเกื้อกูลกัน

นับจากวันนั้น…
จงึเกดิโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณหนองอึง่อันเนือ่ง

มาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ขึน้ โดย 
มีเป้าหมายแรกคือ การพัฒนาแหล่งน�้า โดยการขุดลอก
หนองอ่ึงพ้ืนที่ ๑55 ไร่ เก็บกักน�้าได้ประมาณ ๖4๐,53๐ 
ลกูบาศก์เมตร และปลกูหญ้าแฝกตามแนวคนัดนิเพือ่ป้องกัน
การพังทลายของหน้าดินโดยรอบ จัดท�าโครงการห้องเรียน
ธรรมชาตป่ิาชมุชนดงมนั พฒันาเทคนคิการเพิม่ปรมิาณของ
เห็ดป่าในป่าชุมชนดงมัน ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อเป็นแนว
กันชนและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ปลูกไม้เสริมป่าบุ่ง 
ป่าทาม รวมถึงจัดฝึกอบรมและส่งเสริมเครือข่ายป่าไม ้
ตามแนวพระราชด�ารใินพืน้ทีโ่ครงการ นอกจากนีย้งัส่งเสรมิ
และพฒันาอาชพี  ได้แก่  การเลีย้งหมหูลมุ  ไก่ไข่  และไก่พืน้เมือง  
ฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชสวน การเพาะเห็ด การเลี้ยงกบ  
เลี้ยงปลาตะเพียนและปลาดุกอุยลูกผสมในบ่อดิน รวมทั้ง 
การผลิตปุ ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จัดต้ังศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จัดฝึกอบรมยุวเกษตรกร 
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดยการผลิตและ
แปรรูปอาหารจากป่าชุมชนในชื่อสินค้า “วนาทิพย์” ได้แก่ 
ไข่มดแดงในน�้าเกลือ เห็ดเผาะในน�้าเกลือ แม่เป้งในน�้าเกลือ 
ทกุผลติภัณฑ์มมีาตรฐาน อย. สร้างเมด็เงินหมนุเวียนภายใน
ชุมชนหลายล้านบาทต่อปี เกิดเป็นรายได้ท่ีม่ันคงแก่กลุ่ม
เกษตรกร โดยมสี�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 
และจังหวัด พิจารณาสนับสนุนการด�าเนินโครงการฯ

วันนี้…
      พระราชปณธิาน 
            สร้างรอยย้ิม ความสขุ

หนองอึ่งเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ 
จากพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน�้าท่วมน�้าแล้งซ�้าซาก 
และสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กลับกลายเป็นพื้นท่ี
แห่งความอุดมสมบูรณ์ ภาพน�้าท่วม ไร่นาเสียหาย
ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว มีแต่ผลผลิตทางการเกษตรที่ 
สร้างรายได้อย่างม่ันคงให้ราษฎรตลอดทั้งปี ด้าน
การอนุรักษ์ป่าโดยรอบของป่าดงมันพื้นที่ 3,๐๐๖ ไร่ 
ราษฎรทัง้ 7 หมูบ้่านมีความเข้มแขง็ สามารถรณรงค์
ขอคนืพืน้ทีท่ีช่าวบ้านยดึครองเพือ่ใช้ท�ากนิก่อนหน้านี้
และกลายเป็นป่าเสือ่มโทรมคนืมาเพือ่บรหิารจดัการ
และฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ท�าให้
คนอยูร่่วมกบัป่าได้อย่างเกือ้กลูกนัและยัง่ยืน ทัง้หมด
น้ีก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งปณิธาน สืบสาน รักษา และ
ต่อยอด แนวทางของในหลวง รชักาลที ่9 ก่อเกดิเป็น
ผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ทีช่่วยแก้ไขปัญหา สร้างอาชพี และยกระดบัชวิีตความ
เป็นอยู่ของราษฎรให้มคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้ สร้างความ
สุขและรอยยิ้มให้แก่ราษฎร นับเป็นความโชคดีอย่าง
ยิ่งของราษฎรในพื้นที่หนองอึ่ง แห่งนี้ 
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โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวปรียา อรุณพูลทรัพย์
กองประชาสัมพันธ์

พระราชด�าริสู่การพัฒนา
นายประพฒัน์ กอสวสัดิพ์ฒัน์ ผูอ้�านวยการศูนย์วจัิย

และพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ังเพชรบรุ ีปฏบิตัหิน้าที่ 
เป็นหวัหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้เล ่าถึงการด�าเนินงาน 
ของโครงการฯ ที่มีลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ประมงในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งเป็นจุดเรียนรู้ ๔ จุด ได้แก่  
การเรียนรูเ้กีย่วกบัสตัว์ทะเล การเรยีนรูเ้กีย่วกบัสตัว์น�า้กร่อย  
การจัดท�าโรงเพาะ และการเลี้ยงสาหร่ายทะเล จุดประสงค ์
เ พ่ือฝ ึกอาชีพให ้แก ่ผู ้ที่ ไม ่ มีความรู ้ทางด ้านประมง  
ซ่ึงระหว่างการฝึกอาชีพผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเบ้ียเล้ียง
ในแต่ละวัน ส�าหรับการฝึกอาชีพแต่ละด้านจะมีระยะเวลา 
แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ระยะเวลา ๕ - ๗ วัน ไปจนถึง
ระยะเวลา ๑ - ๓ เดือน หรือการฝึกอาชีพระยะยาว เช่น 
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ใช้เวลาประมาณ ๑ - ๒ เดือน 
ส่วนการเลี้ยงปลากะพงขาว จะใช้เวลาฝึกอาชีพประมาณ  
๖ - ๗ เดอืน เป็นต้น และเม่ือฝึกอบรมจบหลกัสตูรกส็ามารถ
น�าไปประกอบเป็นอาชีพได้เลย

เกิดขึ้นได้อย่างไร
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบ้านแหลม 
จงัหวดัเพชรบรีุ เกดิจากความห่วงใยของสมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ทีม่ต่ีอชาวประมงในสภาวะทีป่รมิาณสตัว์น�า้ลดลง ผนวกกบั 
วกิฤตราคาน�า้มนัในปี ๒๕๕๑ มรีาคาสงู จงึมพีระราชประสงค์ 
ที่จะสร้างอาชีพให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรได้มีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มมากข้ึนโดยมีพระราชด�าริ 
ความว่า “…ในอนาคตผลผลติสตัว์ทะเลต่าง ๆ  จากฟาร์ม
ทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าคัญ
ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น�้าในทะเลที่ห่างไกล…”

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จึงท�าหน้าที่เป็น 
ศูนย์เรียนรู้ ศึกษาดูงานส�าหรับผู้ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพ 
ประมงและเกษตรกรท่ัวไป ซึง่ได้รวบรวมงานด้านการประมง
ไว้ด้วยกนัหลากหลายประเภท โดยผูป้ระกอบอาชพีประมง 
ไม่จ�าเป็นต้องออกทะเลไปจบัสตัว์น�า้ แต่สามารถใช้พืน้ทีข่อง
ตนเองในการสร้างรายได้
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โครงการฟาร์มทะเลตวัอย่างฯ แห่งนี ้ด�าเนนิงาน 
ภายใต้ระบบ Zero Waste Farm คือเป็นฟาร์มที่ไม่มี
การปล่อยของเสียออกสู ่สิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการฯ  
จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๕ โซนย่อย ๆ ในแต่ละโซนจะมี
ระบบหมนุเวยีนน�า้ภายในโซนของตัวเอง และมกีจิกรรม 
การเลีย้งสัตว์น�า้ในแต่ละโซน เช่น การเลีย้งปลากะพงขาว  
ปลานวลจันทร์ หรือกุ ้งทะเล โดยจะเล้ียงสาหร่าย 
ร่วมด้วย เพราะสาหร่ายทะเลจะท�าหน้าที่บ�าบัดน�้าโดย
การดูดซับสารอาหารในน�้าที่สัตว์น�้าไม่ต้องการออกไป 
ระบบน�้าจะหมุนเวียนน�้าท่ีเลี้ยงสาหร่ายก็น�าไปเลี้ยง
สัตว์น�้าได้เป็นอย่างดี น�้าทะเลก็จะสะอาดขึ้น หลังจาก
นั้นก็ยังสามารถน�าน�้าทะเลท่ีมีความเค็มมากขึ้นไปเลี้ยง
อาร์ทีเมีย (Artemia) หรือไรทะเลต่อได้อีก นอกจากน้ี 
อาร ์ที เมีย สามารถช ่วยกรองอินทรีย ์สารได ้ อีก 
ชัน้หนึง่ รวมทัง้เป็นอาหารของสตัว์น�า้วยัอ่อน ต่อจากนัน้ 
จะดึงน�้าจากบ่อเลี้ยงอาร์ทีเมียไปใช้กับนาเกลือ เกิดเป็น 
ผลิตภัณฑ์เกลือต่าง ๆ เช่น เกลือจืด ซึ่งใช้ท�าดินสอพอง 
และผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว หรือดินขี้แดดนาเกลือ น�าไป 
เป็นปุย๋ส�าหรบัเพาะปลกูต้นไม้ได้อกีต่อหน่ึง จะเหน็ได้ว่า
สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลติในการด�าเนนิงานได้จาก
ทกุขัน้ตอนโดยไม่ก่อให้เกดิของเสยีออกสูภ่ายนอกฟาร์ม
ทีอ่าจกลายเป็นมลพษิต่อท้องทะเลและสงัคมโดยรวมได้

ผลส�ำเร็จ ต่อยอดได้
ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ

นับเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ที่โครงการฟาร์มทะเล 
ตัวอย่างฯ ไม่เพียงแต่สร้างอาชีพให้แก่ชาวประมงและ
เกษตรกรในพ้ืนที ่หากแต่ยงัเกดิประโยชน์ในการสร้างอาชพี 
โดยการน�าผลิตภณัฑ์จากโครงการฯ ไปต่อยอดหรือจ�าหน่าย 
ในพ้ืนที่จังหวัดอื่น ๆ เช่น การจ�าหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น 
ที่รับประทานง่ายพร้อมน�้าจิ้ม เนื่องจากมีรสชาติและ
เน้ือสัมผัสเฉพาะตัว และยังมีสารต ้านอนุมูลอิสระ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การแปรรูปสาหร่ายแบบแห้ง 
ที่สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า ๓ เดือน การน�าไปสกัดเป็น
ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิหรอืเครือ่งส�าอาง ล้วนแต่สร้างมลูค่าเพิม่ 
จากสาหร่ายพวงองุ่นได้เป็นอย่างดี โดยอาชีพการเลี้ยง
สาหร่ายพวงองุ่น มีกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และ 
ปลายน�้า คือตั้งแต่เกษตรกรผู ้ เลี้ยงสาหร่ายเกิดการ 
กระจายงานและรายได้ด้วยการส่งออกไปจัดจ�าหน่าย 
ในจังหวดัอืน่ ๆ  ทัว่ประเทศ ไปจนถงึเกษตรกรทีน่�าไปต่อยอด 
ท�าอาชีพอื่น ๆ เช่น การน�าสาหร่ายไปปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การเลี้ยงปลาในกระชัง ส�าหรับการเลี้ยงสาหร่ายผมนาง 
หรือกาสีเลียน (Gracilaria) สามารถน�ามาท�าเป็นน�้าวุ ้น
สาหร่าย ซ่ึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุและไฟเบอร์ที่มีประโยชน ์
ต่อร่างกาย โดยสาหร่ายแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณบางอย่าง
ทีแ่ตกต่างกันออกไป และจากข้อมลูเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี
พบว่าเกษตรกรมีรายได้ที่เกิดจากการจ�าหน่ายสาหร่าย 
พวงองุ่นขั้นต�่าเดือนละไม่ต�่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท สูงสุด
ประมาณหลกัแสนต่อเดอืน  ซึง่ได้สร้างอาชพีและความมัน่คง 
ให้แก่ครอบครัว

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแปรรูป โดยเฉพาะการ 
ถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล การแปรรูปเป็นปลาส้ม  
ปลาแดดเดียว หรือปลาเค็ม ถือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้
แก่ผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างอาชีพไปในคราเดียวกัน 
นอกจากนัน้ยงัมผีลติภณัฑ์ปลานวลจนัทร์เนือ้ ทีพ่ฒันาสูตร
ร่วมกับเกษตรกรและวิทยาลัยดุสิตธานี คือ ปลานวลจันทร์
ต้มเค็ม ปลานวลจันทร์ต้มส้ม ซึ่งสามารถเก็บที่อุณหภูม ิ
ห้องปกติได้เป็นเดือน สะดวกต่อการขนส่ง การจัดจ�าหน่าย 
และการบริโภค นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการปล่อย
พันธุ์สัตว์น�้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ร่วมกับชุมชนโดยรอบ  
เช่น องค์กรชมุชนประมงท้องถิน่ และธนาคารปูม้า เพือ่สร้าง 
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล และเป็นการ 
เพ่ิมผลผลติในท้องทะเลในเวลาเดยีวกนั ด้วยความรกั ความ
ห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต ่อพสกนิกร วันนี้ 
หลายร้อยชีวิต หลายครอบครัวมีวิถีการด�าเนินชีวิตที่ดีขึ้น 
มีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน 

คืนควำมอุดม 
สู่ท้องทะเลไทย

ฟำร์มทะเลตัวอย่ำงฯ 
ห้องเรียนธรรมชำติ

พัฒนำต่อยอด 
จำกทะเลไทย

สารคดี โดยส�านักงาน กปร. ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา 
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นางสาวชลิตา กิติศัพย์ 
กองประชาสัมพันธ์

ปลาดุกอุย
(เพศเมีย)

ปลาดุกเทศ
(เพศผู้)

บิ๊กอุย

ทนทานโรค 
รสชาติดี

พื้นที่น้อยก็เลี้ยงบิ๊กอุยได้
การเลี้ยงปลาดุก สามารถเลี้ยงได้หลายรูปแบบ การเลี้ยง 

ในกระชังมักจะเกิดปัญหา เมื่อปลาดุกมุดลงไปใต้กระชัง เง่ียงจะ
เข้าไปติด อาจท�าให้กระชังขาด ปลาดุกจะหลุดออกไปหมด ถ้าเลี้ยง
ในบ่อดนิ ปลาจะมกีารเจรญิเตบิโตทีด่ ีแต่ในบางพืน้ที ่เช่น ภาคเหนือ  
พ้ืนดินจะกักเก็บน�้าไม่อยู่ จึงต้องเปลี่ยนไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์กลม 
หรอืเลีย้งในบ่อปนู  ซึง่รูปแบบน้ีสามารถก�าหนดขนาดพืน้ทีข่องบ่อได้  
และเป็นรปูแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มพีื้นทีใ่ช้สอยน้อย และมี
น�้าใช้ในการเลี้ยงปลาอย่างจ�ากัดอีกด้วย

โดยทั่วไปพื้นที่บ่อควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต�่ากว่า 70 เซนติเมตร เพื่อให้มีความกว้างของบ่อสัมพันธ์กับปริมาณ 
การปล่อยลูกปลา ไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป และมีความคุ้มทุน หากจะเลี้ยงแบบอุปโภคภายในครัวเรือน ใช้บ่อท่ีม ี
เส้นผ่านศนูย์กลาง 70 เซนตเิมตร - 1 เมตร แต่หากเลีย้งเพือ่จ�าหน่ายเป็นรายได้ จะใช้พืน้ทีเ่ป็น 2 x 3 เมตร ส่วนความลกึของน�า้ 
จะประมาณ 1 เมตร หรือ 50 เซนติเมตรขึ้นไป ก็จะสามารถเลี้ยงปลาดุกได้  โดยใช้ระยะเวลา 3 - 4 เดือน ปลาดุกจะม ี
น�้าหนักตัว 200 - 300 กรัม หรือมากกว่า ก็จะสามารถจับขายได้  

ลักษณะบิ๊กอุย 1  ไม่มีเกล็ด รูปร่างยาวเรียว 
2  ครีบหลังยาวเกือบถึงส่วนหลัง ครีบท้องยาว 
 เกือบถึงโคนหาง ไม่มีครีบไขมัน 
3  หัวมีขนาดใหญ่และเป็นตะปุ่มตะป�่าไม่เรียบ
4  กะโหลกท้ายทอย แหลมเป็นหยัก 3 หยัก
5  ตาขนาดเล็ก 
6  มีหนวด 4 คู่ อยู่ที่ริมฝีปาก 
7  ผิวค่อนข้างเหลือง ลักษณะเนื้อนุ่มแต่ไม่เหลว  
 และรสชาติดี
8  ล�าตัวและหางจะเห็นลายจุดประสีขาวเรียง 
 ตามขวาง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จุดนี้จะหายไป
9  เจริญเติบโตเร็ว 

มีหนวด 4 คู่ 

ตาขนาดเล็ก

หัวมีขนาดใหญ่ ครีบหลังยาวเกือบถึงส่วนหลัง

ไม่มีเกล็ด รูปร่างยาวเรียว ล�าตัวและหางจะเห็นลาย
จุดประสีขาว

บิ๊กอุย มาจากไหน?
ปลาดุก เป็นปลาน�้าจืด ไม่มีเกล็ด มีความทนทานต่อโรค ปลาดุก

มีหลายสายพันธุ์ ปลาดุกอุย เรียกอีกอย่างว่า ปลาดุกนา ปัจจุบันมีการ
พัฒนาสายพันธุ์ โดยผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุย และปลาดุก
รัสเซีย เป็นที่รู้จักกันว่าคือปลาดุกเทศ ผลจากการผสมพันธุ์ที่ได้ มีอัตรา
การเจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรคสูงเหมือนปลาดุกเทศ และมีรสชาติ 
ใกล้เคียงกับปลาดุกอุย จึงเรียกว่า บิ๊กอุย
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คุณภาพน�้า 
หมั่นดูแลรักษาคุณภาพน�้าในบ่อ ถ้าให้อาหารไปเกิน 1 ช่ัวโมง แล้วอาหารยังลอยอยู่  

ควรตักออกไปทิ้ง เพราะว่าปลาจะกินอาหารหมดไม่เกิน 1 ช่ัวโมง ควรสังเกตหากปลาไม่กิน
อาหาร ให้ดูว่ามีการให้อาหารปริมาณมากเกินไป หรือสภาพอากาศ อุณหภูมิ หรือคุณภาพน�้า
เป็นอย่างไร เพราะอาจจะท�าให้ปลาตายยกบ่อได้

อุณหภูมิ 
ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น มันจะปรับสภาพตามอากาศภายนอก ถ้าอุณหภูมิเย็นเกินไปปลา

จะไม่ค่อยกินอาหาร จะนอนอย่างเดียว หากร้อนเกินไปปลาก็อาจตายได้ อุณหภูมิที่เหมาะสม
คือ 25 - 32 องศาเซลเซียส จะเหมาะกับการเลี้ยงปลาให้เจริญเติบโตดี  

ออกซิเจน 
ปลาดุกใช้ออกซิเจนในการหายใจ ถ้าออกซิเจนต�่าเกินไป จะท�าให้ปลาขาดอากาศหายใจ

ตายได้ วิธีการเติมออกซิเจนสามารถใช้เครื่องช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อ หรือใช้ระบบน�้าไหล คือ
การเปิดน�า้รินลงบ่อ ให้น�า้มกีารกระเพือ่ม เมือ่น�า้เคลือ่นที ่ออกซเิจนจะเข้าสู่ภายในบ่อได้มากขึน้

ค่าความกรดและด่างของน�้า หรือค่า pH
น�า้ควรมค่ีาความเป็นกลางทีเ่หมาะสมคอืระหว่าง 6.5 - 8.5 ถ้าน�า้เป็นกรดมากคอืมีค่าที่

ต�่ากว่า 6.5 สังเกตได้ว่า ปลาจะไม่กินอาหาร จะว่ายน�้าเอื่อย ๆ ครีบเปื่อย สีเริ่มซีด แต่หากน�้า
เป็นด่างคือมีค่าเกิน 9 ขึ้นไป ปลาก็จะตาย เช่น มีบ่อปูนใหม่แล้วปล่อยปลาลงไปเลย ปลาจะตาย
และมีแผลตามล�าตัว เพราะฤทธิ์ของปูนเป็นด่างสูง หรือน�้ามีความเค็มสูงนั่นเอง 

อาหาร  
ปลาดุกเป็นปลากินเนื้อ กินจุ จากต้นทุนการเลี้ยง 100%  คิดเป็นค่าอาหารถึง 70 - 80%  

การลดต้นทนุค่าอาหาร โดยการให้อาหารเสรมิ เช่น ปลาป่น ปลายข้าว ร�า เครือ่งในไก่ การให้เนือ้สด  
จะท�าให้ปลาโตเร็วมาก แต่ต้องพึงระวังเพราะอาจท�าให้น�้าเน่าเสียง่าย ดังนั้น ควรให้อาหาร  
2 มือ้ต่อวนั คุมเรือ่งปรมิาณอาหาร อย่าให้เหลอืเยอะ ให้แค่พออ่ิม รวมถึงค�านึงถึงสภาพอากาศ
ด้วย เช่น ในฤดูหนาวปลาไม่ค่อยกินอาหาร ก็ควรลดอาหารลงครึ่งหนึ่ง

สิ่งที่ต้องค�นึงในการเลี้ยง

วิธีเตรียม
บ่อเลี้ยง 

บ่อซีเมนต์ใหม่ บ่อซีเมนต์เก่า

1. ปรับสภาพบ่อโดยใส่น�้าเต็มบ่อ
2. ใส่หยวกกล้วยสับละเอียด แช่ทิ้งไว้ประมาณ 
 2 สัปดาห์ 
3. ล้างบ่อ ตากบ่อให้แห้ง 
4. เติมน�้าเข้าบ่อ ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน 
5. ปล่อยลูกพันธุ์ปลาดุกลงบ่อ

1. ล้างท�าความสะอาดบ่อด้วยน�้าด่างทับทิม
2. ตากบ่อให้แห้ง
3. เติมน�้าเข้าบ่อ สาดเกลือ 
4. ปล่อยลูกพันธุ์ปลาดุกลงบ่อ

สูตรการปล่อยปลาดุก
ก่อนปล่อยปลาดุกลงบ่อเลี้ยง ควรรู้ขนาดพื้นที่บ่อว่ากี่ตารางเมตร 

โดยหนึ่งตารางเมตรจะปล่อยลูกปลาขนาด 2 - 3 นิ้ว ได้ 50 - 100 ตัว  
ใช้ระดับน�้าลึก 20 - 30 เซนติเมตร เมื่อลูกปลาโตขึ้น ให้เพิ่มระดับน�้าอีก  
5 เซนตเิมตร/สปัดาห์ ควรให้อาหาร 3 - 5% ของน�า้หนกัตวั เมือ่ปล่อยปลา 
50 - 100 ตัว/ตารางเมตร ปลาจะเติบโตมีน�้าหนัก 200 - 300 กรัม/ตัว  
ใช้เวลาเลี้ยง 90 - 120 วัน จะมีอัตรารอดถึงร้อยละ 90
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ค่าเสื่อมของบ่อต่อ 1 รอบการเลี้ยง  20 บาท
ค่าพันธุ์ปลา ขนาด 2 - 3 นิ้ว 50 ตัว  50 บาท
อาหาร 23 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 24 บาท 552 บาท
รวมต้นทุนต่อ 1 รอบการเลี้ยง  622 บาท
ราคาขายกิโลกรัมละ 70 บาท (13.5 กก.) 945 บาท
ก�าไรสุทธิ  323 บาท

ก�ไรจากการเลี้ยง

ตัวละ 1 บาท 
จ�านวน 50 ตัว

ขนาด 2 - 3 นิ้ว

ใช้เวลาเลี้ยง 
4 เดือน

น�้าหนักเฉลี่ย 
3 ตัวต่อกิโลกรัม

เหลือปลา 45 ตัว ได้ผลผลิต
13.5 กิโลกรัมต่อบ่อ

ต้นทุน 42.07 บาทต่อกิโลกรัม ก�าไร 23.92 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนต่างเฉลี่ยต่อผลผลิต ๑ กิโลกรัม

มีเคล็ดลับมาบอก
✅ การให้อาหารเสริม สามารถใช้แมลง ไส้เดือน ผักบุ้ง  

 หรือเศษอาหาร เศษข้าวในครัวเรือน ขนมปัง หรือ 

 เศษเนื้อสดที่หาง่ายภายในท้องถิ่น ทดแทนอาหาร 

 ส�าเร็จรูป หรืออาหารเม็ดได้ แต่ควรให้ในปริมาณ 

 ที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันน�้าเน่าเสียและสามารถ 

 ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

✅ ควรท�าฝาตาข่ายปิดบ่อปลา เพื่อป้องกันปลาหนี  

 ป้องกันศัตรูปลา และเศษใบไม้ตกลงบ่อเลี้ยง ข้อมูล : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่

การเปลี่ยนถ่ายน�้า
หากเปลี่ยนทีเดียวหมดบ่อ จะท�าให้ปลาน็อคน�้าตายหมดบ่อได้ เพราะน�้าใหม่อาจมี

อุณหภูมิ มีค่า pH หรือมีออกซิเจนที่แตกต่างจากเดิม ควรถ่ายน�้าทีละครึ่งบ่อ หรือ 1/3 ของบ่อ  
เพื่อให้มีน�้าเก่าคงไว้ ปลาดุกจะได้ค่อยๆ ปรับสภาพเมื่อเติมน�้าใหม่เข้าไป อีกวิธีหนึ่งคือหลังจาก
เปลี่ยนน�้าเสร็จ ให้สาดเกลือลงไปประมาณ 2 - 3 ก�ามือต่อบ่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  
เกลือมีฤทธิ์ปรับสภาพน�้าและช่วยรักษาโรคได้

ยารักษาโรค 
คือ เกลือ ปูนขาว ยาปฏิชีวนะตระกูล Oxytetracycline โดยหาซื้อได้ตามร้านขายยา 

ของสัตว์ทั่วไป

ติดตามองค์ความรู้เพิ่มเติมได้ที่
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 053 389 228

 https://www.hongkhraichiangmai.com/

 main/index.php
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เรื่องเล่าจากหลงักลอ้ง

ภาพและบทความ :	 นายภาณุพันธ์	อรุณวรณ์

	 นายช่างภาพ	

เ มื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ปฏิบัติภารกิจติดตามองคมนตรีตรวจเย่ียม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และชาวบ้านนาเกียน 
ได้จัดแสดง “ช้างไถนา” ซึ่งเป็นวิถีการท�านาแบบดั้งเดิมให้ชม ชาวบ้านบอกเล่าให้ฟังว่า ที่บ้านนาเกียน

เป็นท่ีแรกและทีแ่ห่งเดยีวในประเทศไทยและอาจจะเป็นแห่งเดยีวในโลก ทีม่กีารใช้ช้างไถนา ซึง่มกีารสบืทอด
มาอย่างยาวนาน สาเหตุที่น�าช้างที่เลี้ยงไว้มาไถนาแทนควาย เพราะช้างแข็งแรงกว่า วัว ควาย สามารถไถนา
ได้จ�านวนพื้นที่มากกว่าในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดย 1 แรงช้าง เท่ากับ 4 แรงวัวควาย โดยช้าง 1 เชือก  
สามารถลากได้ 1 - 4 คันไถ โดยไม่ต้องพักเหนื่อย และถือเป็นงานที่เบาเมื่อเทียบกับการลากซุงในอดีต  
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผม จึงอยากน�ามาบอกเล่าผ่านรูปถ่ายใบนี้ครับ 

ช้างไถนา ที่บ้านนาเกียน
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ผลิตภัณฑ์จากพืชในป่าพรุ สู่
งานหัตถกรรมสร้างรายได้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สนใจสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แอพพลิเคชั่นไลน์ 

หรือ Line My Shop
เพจ ผลิตภัณฑ์สินค้า

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ครีมบ�ำรุงหน้ำ

ผสมบัวหิมะ 

038 554 982
038 554 982-3
rdsck@gmail.com

ราคา 100 บาท ราคา 800 บาท

ราคา 50 บาท

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวกระพี้ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ด�าเนินการสนับสนุน
องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงหน้าที่มีส่วนผสม
ของบัวหิมะอย่างเข้มข้น ลดอาการแพ้ 

การอักเสบของผิว 
ฟื้นฟูบ�ารุงผิว
ให้นุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึง

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเห็ดมิตรสัมพันธ์ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 
ได้ด�าเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ โดยคัดสรรดอกเห็ดถั่งเช่าที่มีคุณภาพเกรด A 

อัดแน่นเต็มแคปซูล บรรจุใส่กระปุกฝาสีทองจ�านวน 60 เม็ด

ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ 
ทีศู่นย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ด�าเนนิการสนบัสนุน
องค์ความรู้ผลไม้แช่อ่ิมอบแห้งมีรสชาติที่เปรี้ยวหวาน
กลมกล่อม บรรจุใส่ถุงฟอยด์อย่างดี

กระชุ่มกระชวย 
ช่วยลดอาการคอแห้ง
ช่วยให้เจริญอาหาร 



แบบสอบถามความพึงพอใจวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔

	 	 ค�ำถำมประจ�ำวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่	๓/๒๕๖๔

 • วารสารฯ หากต้องการน�าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ อยากให้น�าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางใด เพราะอะไร

  

  

  

  

  

  

น้อยปำนกลำงมำก

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ตัวอย่างความส�าเร็จ

ตามรอยพระราชปณิธาน

ผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ศูนย์ศึกษาฯ น�าพาอาชีพ

เรื่องเล่าจากหลังกล้อง

การประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ศูนย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. ค�าน�าหน้า  ชื่อ  นามสกุล 
 อาชีพ  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ    นักเรียน/นักศึกษา  
    พนักงานในหน่วยงานเอกชน   สื่อมวลชน
    เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง   บุคคลทั่วไป
    ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของส�านักงาน กปร. 

 หน่วยงาน 

 โทรศัพท์ 

๒. ที่อยู่ (จัดส่งของรางวัลส�าหรับผู้ร่วมกิจกรรม) 

  

ควำมพึงพอใจต่อคอลัมน์ต่ำง	ๆ	ของวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่	๓/๒๕๖๔

คณะบรรณาธกิารฯ มขีองรางวลัส�าหรบัผูท้ีร่่วมตอบค�าถาม และเขยีนข้อความได้โดนใจ ทัง้นี ้สามารถตอบผ่าน  
QR code ด้านล่างน้ี หรือร่วมกิจกรรมทาง Facebook: ส�านักงาน กปร. ภายในวันศุกร์ท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
โดยส�านักงาน กปร. จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป

สำมำรถส่งแบบส�ำรวจมำยัง	ส�ำนกังำน	กปร.	ได้โดยไม่ต้องผนกึตรำไปรษณียำกร	หรอืทำงโทรสำร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๑	-	๒

หรอืสแกนผ่ำนทำง	QR	Code	ข้ำงต้นนี้

* ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และร่วมกิจกรรมตอบค�าถาม

* ขอความกรุณาแจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการรับวารสารฯ

  ยืนยันรับต่อไป       ยกเลิกการรับวารสารฯ สแกนตอบแบบส�ำรวจ	
และร่วมตอบค�ำถำมเพื่อรับของรำงวัล



(พืน้ทีส่่วนนีส้�ำหรับโฆษณำ)

ใบอนุญำตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล

ถ้ำฝำกส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตรำไปรษณียำกรบริการธุรกิจตอบรับ

ส�านักงาน กปร.

ตู้ ปณ. ๗

ปณฝ. ท�าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๒



วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 แนวพระราชด�าร ิ
ที่ได้พระราชทานไว้ส�าหรับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนา	 รวมถึงการอนุรักษ์หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพให้บังเกิดความยั่งยืน
	 ๒.		เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร	องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�าริ	
และผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ในทุกภูมิภาคของประเทศ	 ในการน�าไปศึกษาหาความรู้	 และ
สร้างแรงบันดาลใจให้น�าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
	 ๓.	 เพ่ือเป็นสือ่อกีช่องทางหนึง่ในการขยายผลการพฒันา
ตามแนวพระราชด�าริไปสู ่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย 
มากขึ้นและสามารถน�าไปเป็นเอกสารอ้างอิงได้

ด�าเนินการโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
เลขที่	๒๐๑๒	ซอยอรุณอมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอมรินทร์	
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐	

โปรดทราบ
	 บทความและข้อเขียนต่าง	 ๆ	 ในวารสารอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	 ไม่ใช่	 
ความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	
	 หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่	 โปรดระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

คณะอ�านวยการ
๑.	นายดนุชา	 	 สินธวานนท์	 เลขาธิการ	กปร.
๒.	นายลลิต	 	 ถนอมสิงห์	 รองเลขาธิการ	กปร.
๓.	นายปวัตร์			 นวะมะรัตน	 รองเลขาธิการ	กปร.
๔.	นางสาวอุศนีย์		 ธูปทอง		 รองเลขาธิการ	กปร.
๕.	นางสาววัชรี		 วัฒนไกร	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
๖.	นางสาวถกลวรรณ	ไกรสรกุล	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	
๗.	นายสมศักดิ์	 เพิ่มเกษร	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
๘.	นางศิริลักษณ์	 ทัสนารมย์	 อ�านวยการสูง
๙.	นางพิชญดา	 หัศภาค	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
๑๐.	นางศศิพร	 ปาณิกบุตร	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๑
๑๑.	นายหทัย		 วสุนันต์	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๒
๑๒.	นายวิกรม	 คัยนันทน์	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๓
๑๓.	นายศุภรัชต์	 อินทราวุธ	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๔
๑๔.	นางสุพร	 	 ตรีนรินทร์	 ผู้อ�านวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์
๑๕.	นางกมลินี		 สุขศรีวงศ์	 ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผล
	 	 	 	 	 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
๑๖.	นางสาวทิพย์กมล	ศุภกุลฐิตาพัฒน์	ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
๑๗.	นายภัททะพงศ์	 เทียนศรี	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 	
	 	 	 	 	 เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

คณะบรรณาธิการ
๑.	นางอรอนันต์	 วุฒิเสน	 หัวหน้าคณะบรรณาธิการ
๒.	นายวัชระ	 	 หัศภาค	 คณะบรรณาธิการ
๓.	นางสาวสมลักษณ์		บุนนาค	 คณะบรรณาธิการ
๔.	นายปริญญวัฒน์	 วัชรอาภากร	 คณะบรรณาธิการ
๕.	นายอภิศักดิ์	 สรวิสูตร	 คณะบรรณาธิการ
๖.	นางสาวสุดารัตน์	 คุสินธุ์	 คณะบรรณาธิการ
๗.	นางสาวอภิญญา	 แก้วเปรมกุศล	 คณะบรรณาธิการ
๘.	นางสาวสุทธิพา	 อาศิรพจน์	 คณะบรรณาธิการ
๙.	นายพิสิทธิ์		 วิเชียรทศพร	 คณะบรรณาธิการ
๑๐.	นายทวีศักดิ์	 แป้นคุ้มญาติ	 คณะบรรณาธิการ
๑๑.	นายพลวรรธน์	 สายะเสวี	 คณะบรรณาธิการ
๑๒.	นายภาณุพันธ์	 อรุณวรณ์	 คณะบรรณาธิการ
๑๓.	นางวิไล	 	 หมอกอรุณ	 คณะบรรณาธิการและเลขานุการ
๑๔.	นางสมพร	 สุขประเสริฐ	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.	นายโชคชัย			 อุ่นใจ	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอขอบคุณภาพประกอบ
มูลนิธิชัยพัฒนา	สำนักงานพระพุทธศาสนา	จังหวัดศรีสะเกษ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	๑๓
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	๑๔
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	๒๑
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	๒๒
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	๒๓
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	๒๔

พิมพ์ที่่่
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