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• ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ

• อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

• หลักการทรงงานและการน้อมน�ามาปฏิบัติ

• ศูนย์ศึกษาฯ พัฒนาอาชีพ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

• ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่

• เผยสูตรเด็ด!!! อาหารปลา ลดต้นทุน

• ปลาพลวงพร้อมใจกระโจน
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โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ บ้านขุนแตะ
ต�าบลดอยแก้ว อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่



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�าริไปสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย 
มากขึ้นและสามารถน�าไปเป็นเอกสารอ้างอิงได้

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

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

คณะอ�ำนวยกำร
๑)				นายลลิต										 ถนอมสิงห์	 	 เลขาธิการ	กปร.
๒)				นายปวัตร์									 นวะมะรัตน	 	 รองเลขาธิการ	กปร.
๓)				นางสาวอุศนีย์				 ธูปทอง	 	 รองเลขาธิการ	กปร.
4)				นายสมศักดิ์							 เพิ่มเกษร	 	 รองเลขาธิการ	กปร.
5)				นางสุพร											 ตรีนรินทร์	 	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
๖)				นายหทัย										 วสุนันต์			 	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
๗)				นางพิชญดา						 หัศภาค	 	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
8)				ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๑
9)				ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๒	
๑๐)		ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๓
๑๑)		ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	4
๑๒)		ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล
๑๓)		ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
๑4)		ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
๑5)		ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	
๑๖)		ผู้อ�านวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์
๑๗)		ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
๑8)		ผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหารและคุณธรรม
๑9)		ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

คณะบรรณำธิกำร
๑)			นางอรอนันต์				 วุฒิเสน	 	 หัวหน้าคณะบรรณาธิการ		
๒)			นายวัชระ				 หัศภาค	 	 คณะบรรณาธิการ	
๓)			นายปริญญวัฒน์		 วัชรอาภากร		 คณะบรรณาธิการ	
4)			นายอภิศักดิ์			 สรวิสูตร	 	 คณะบรรณาธิการ					
5)			นางสาวสมลักษณ์		 บุนนาค	 	 คณะบรรณาธิการ
๖)			นางสาวสุดารัตน์		 คุสินธุ์	 	 คณะบรรณาธิการ
๗)			นายวิชาญ		 ธีระสืบสกุล	 	 คณะบรรณาธิการ
8)			นางสาวอภิญญา		 แก้วเปรมกุศล	 คณะบรรณาธิการ
9)			นางสาวบุษราพรรณ		อุตระ	 	 คณะบรรณาธิการ
๑๐)	นางสาวอังคะนา		 ช่อประพันธ์	 	 คณะบรรณาธิการ
๑๑)		นายพงศกร		 แซ่ลิ่ม	 	 คณะบรรณาธิการ
๑๒)		นางวิไล			 หมอกอรุณ			 คณะบรรณาธิการและเลขานุการ
๑๓)		นางสาวสุทธิพา		 อาศิรพจน์	 	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑4)		นายโชคชัย		 อุ่นใจ		 	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑5)		นางสาวสุกฤตา		 นุชรักษา	 	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

พิมพ์ที่
บริษัท	ธนอรุณการพิมพ์	จ�ากัด		45๗/๖-๗	ถนนพระสุเมรุ	แขวงบวรนิเวศ	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐		

โทร.	๐	๒๒8๒	๖๐๓๓-4	โทรสาร	๐	๒๒8๐	๒๑8๗-8
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วารสาร ันเนื่องมาจาก

	 ก้าวเข้าสู่ปีท่ี	๒๐	ของวารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	วารสารของ
ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	 แนวพระราชด�าริ	 และผลส�าเร็จจากโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสู ่สาธารณชน	 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนา 
ด้านต่าง	ๆ 	รวมถึงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิพร้อมทัง้สร้างแรงบันดาลใจในการน้อมน�าหลกัการทีเ่ป็น 
รูปธรรมไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	สนบัสนนุความรูเ้พือ่สร้างอาชพี	มรีายได้เพิม่เตมิ	

	 ส�าหรับในปี	 ๒๕๖๕	 นี	้ ตรงกบัโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์
พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	๙๐	พรรษา	เพือ่เป็นการน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ	
วารสารฯ	 ฉบับที่	 ๑	 จึงได้หยิบยกแนวพระราชด�าริด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต	 ดังภาพปกคือ	
โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�าร	ิ บ้านขนุแตะ	 จงัหวดัเชยีงใหม่	 เป็นโครงการทีช่่วยบรรเทาปัญหา
ความยากจนของราษฎร	โดยเน้นให้เกดิการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรทีไ่ม่มีงานท�า	ได้มีโอกาสเข้ามา
ท�างานในโครงการ	 ในขณะเดียวกนัราษฎรทีเ่ข้ามาท�างานกจ็ะได้เรยีนรูใ้นวชิาชพีต่าง	 ๆ	 อาท	ิ การปลกูพชื	
การปศุสัตว์	มาประยกุต์ใช้ในพืน้ท่ีเกษตรของตนเอง	ควบคูไ่ปกบัการฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์	และดแูลป่าไม้ด้วย

	 ในปัจจุบันได้มีการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริอย่างต่อเนื่องตาม 
แนวทางการสืบสาน	รกัษา	และต่อยอด	ดงัเช่นคอลมัน์	“ทศมราชา	พระเมตตาสูป่ระชาราษฎร์”	บทความ
เรือ่ง	 “ศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิการพฒันาพืน้ทีอ่สีานใต้”	และคอลมัน์	
“ตัวอย่างความส�าเร็จ”	 บทความเรื่อง “โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้ออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”  
ทีส่�านกังาน	 กปร.	 ได้ติดตามและประเมินความอยูด่มีีสุขของประชาชน	 (Social	 well-being)	 ครอบคลมุ 
ทกุมติ	ิมุง่หวงัให้เกิดผลสัมฤทธิจ์ากการด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารสิูร่าษฎรอย่างแท้จรงิ	จากนัน้เป็นคอลัมน์	
“ตามรอยพระราชปณธิาน”	บทความเรือ่ง “หลกัการทรงงานและการน้อมน�ามาปฏิบตั”ิ	จากการบรรยาย
ของ	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 ได้กล่าวถึงหลักการทรงงาน	 ท่ีเป็นท้ังหลักธรรม	 
หลกัคดิ	และหลักปฏบิตั	ิสามารถน้อมน�ามาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างน่าสนใจ	 ต่อมาเป็นคอลมัน์	
“อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ	บทความเรือ่ง “ศนูย์ศกึษาฯ พฒันาอาชีพ เปลีย่นวกิฤตเป็นโอกาส”	และ	
“โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าร ิ บ้านขนุแตะ”	 ได้น�าเสนอผลส�าเรจ็จากโครงการฯ	 ทีส่ามารถ 
ยกระดบัคณุภาพชวีติและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึง่พาตนเองได้	แม้กระทัง่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	 เช่นเดียวกันกับคอลัมน์ “สุขพอท่ีพอเพียง” เรื่อง	 “สวนผักทาวน์เฮ้าส์  
วคัซนีรบัมอืโควดิ-๑๙”	นอกจากนี	้ในคอลมัน์	“ศนูย์ศกึษาฯ	น�าพาอาชพี”	เรือ่ง “เผยสตูรเดด็!!! อาหารปลา
ลดต้นทนุ” ยงัได้เสนอแนวทางลดทุน	เพิม่รายได้ส�าหรบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลาในครวัเรอืน	สดุท้ายเป็นคอลมัน์	
“เรือ่งเล่าจากหลังกล้อง”	บทความเรือ่ง	“ปลาพลวงพร้อมใจกระโจน” บอกเล่าเรือ่งราวความอดุมสมบูรณ์
ของผืนป่าจากการร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติของคนในชุมชนผ่านภาพถ่ายของสรรพสัตว์ที่ม ี
ชวีติชวีาชวนชืน่ใจ

	 คณะบรรณาธกิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	บทความต่าง	ๆ 	ทีถ่กูคดัสรรมานัน้	จะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างมคีวามสขุตามแนววถิหีลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงต่อไป	 

                                                              
คณะบรรณาธกิาร

วารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ		



” 

l สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ๒
	 พระราชกรณยีกจิเดือนธันวาคม	๒๕๖๔	-	 

	 กมุภาพันธ์		๒๕๖๕	

l ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ ๒๙
	 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก 

	 พระราชด�าริ

l ตัวอย่างความส�าเร็จ ๓๒
	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้ออันเนื่องมาจาก 

	 พระราชด�าริ		ต�าบลน�้าก้อ	อ�าเภอหล่มสัก	

	 จังหวัดเพชรบูรณ์

l ตามรอยพระราชปณิธาน  ๓๕
 หลักการทรงงานและการน้อมน�ามาปฏิบัติ

l  ตดิตามและขบัเคลือ่นโครงการอนัเนือ่งมาจาก ๔๒ 

 พระราชด�าริ

	 ข่าวเดือนธันวาคม	๒๕๖๔	-	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕

l อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

	 -	ศูนย์ศึกษาฯ	พฒันาอาชพี	เปลีย่นวกิฤตเป็นโอกาส	 ๕๒
	 -	โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�าริ		 ๕๕
	 	 บ้านขนุแตะ	

l ศนูย์ศึกษาฯ น�าพาอาชีพ ๕๘
	 เผยสูตรเด็ด	!!!	อาหารปลา	ลดต้นทุน

l สขุพอท่ีพอเพยีง  ๖๐
 สวนผักทาวน์เฮ้าส์	วัคซีนรับมือโควิด-๑๙

l เร่ืองเล่าจากหลงักล้อง ๖๓ 

	 ปลาพลวงพร้อมใจกระโจน		

l  ผลติภณัฑ์ของศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ๖๔
 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒๙

๖๓

๓๓

๒๒

๕๔๕๓ ๕๖

๔๑

๔๓

๔๘

สารบัญ

๕๙

๒๑

๔๙

๖๐



สืืบสืาน รัักษา ต่่อยอด สืรั้างสืุขปวงปรัะชา

วัันพุุธที่่� ๑ ธันวัาคม ๒๕๖๔ สมเด็็จ 
พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า กรมสมเด็จ็พระเทพรตันิราชสดุ็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรงติด็ตามความ
ก้าวหนิ้าการด็ำเนิินิงานิโรงเร่ยนบ้้านแม่หลุุย  
หม่�ที� ๔ ตําบลแม�สวด็ อํําเภอํสบเมย จังหวัด็
แม�ฮ่�อํงสอํนิ และศูนูย์การเรย่นชุุมชุนชุาวัไที่ยภูเูขา 
“แม่ฟ้้าหลุวัง” บ้านิแม�ลง หม่�ที� ๙ ตําบลนิาเกียนิ 
อํําเภอํอํมก๋อํย จงัหวัด็เชียงใหม� โอํกาสนิี� พระราชทานิ
สิ�งขอํงแก�ผู้่้อํำนิวยการโรงเรียนิและผู้่้แทนินิักเรียนิ  
ทรงรบัฟังัรายงานิปญัหาความตอ้ํงการขอํงโรงเรยีนิ
การด็ำเนิินิงานิพัฒนิาแหล�งนิ�ำในิระยะเร�งด็�วนิ 
เพ่�อํให้การช�วยเหล่อํราษฎร รวมทั�งทอํด็พระเนิตร
กิจกรรมขอํงโรงเรียนิ ในิการนิี� มีพระราชด็ำริแก�
หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรุปความว�า

 

	โรงเร่ยนบ้้านแม่หลุุย
 l ให้้ร่่วมกัันจััดห้าน้ำให้้แก่ั
โร่งเร่ียนบ้้านแม่ห้ลุุยแลุะร่าษฎร่ 
บ้้านแม่ห้ลุยุ ในลัุกัษณะโคร่งกัาร่ร่่วม 
โดยกัาร่กั่อสร่้างฝายทดน้ำ พร่้อม
ร่ะบ้บ้สง่นำ้แลุะบ้อ่เกับ็้นำ้ตามความ
เห้มาะสม เม่�อดำเนินกัาร่แลุ้วเสร่็จั 
จัะเป็็นแนวป็้องกัันไฟป็่า แห้ลุ่งน้ำ
แลุะแห้ลุ่งอาห้าร่ให้้แก่ัสตัว์ป่็า อกีัทัง้ 
โร่งเร่ียนบ้้านแม่ห้ลุุยแลุะร่าษฎร่ 
บ้้านแม่ห้ลุยุจัะมนีำ้สำห้รั่บ้อปุ็โภคบ้ริ่โภค 
แลุะดำเนินกัจิักัร่ร่มต่าง ๆ  ได้เพยีงพอ 
ตลุอดทั้งป็ี

เสด็็จพระราชด็ำเนิินิไปทรงปฏิิบััติิ
พระราชกรณีียกิจในิเขติพ้�นิที�
จังหวััด็แม่่ฮ่่องสอนิและจังหวััด็เชียงใหม่่

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

2 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าร ิ
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



 l ให้จ้ัดัทำโคร่งกัาร่ในลัุกัษณะโคร่งกัาร่
ร่่วมพัฒนาถนนแลุะไฟฟ้าเข้้ามาในพ่้นที�  
เพ่�อช่่วยเห้ลุ่อร่าษฎร่บ้้านแม่ห้ลุุย
 l ให้้นำไกั่มามอบ้ให้้แกั่ โร่ง เร่ียน 
บ้้านแม่ห้ลุุย เพ่�อเป็็นแห้ลุ่งอาห้าร่โป็ร่ตีน
 l จัดัทำโคร่งกัาร่ครู่ป่็าไม้ เพ่�อให้้ความรู่้ 
ความเข้้าใจัเร่่�องความสำคัญข้องป็่าไม้ให้้แกั่
นักัเร่ียนแลุะร่าษฎร่ในพ่้นที�ใกัลุ้เคียงด้วย

	ศููนย์การเร่ยนชุุมชุนชุาวัไที่ยภููเขา  
“แม่ฟ้้าหลุวัง” บ้้านแม่ลุง
 l ให้จ้ัดัห้านำ้ให้แ้กัศู่นูยก์ัาร่เร่ยีนช่มุช่น
ช่าวไทยภูเข้า “แม่ฟ้าห้ลุวง” บ้้านแม่ลุง แลุะ
ร่าษฎร่บ้้านแม่ลุง ในลุักัษณะโคร่งกัาร่ร่่วม  
โดยกัาร่ก่ัอสร้่างฝายทดน้ำ พร้่อมร่ะบ้บ้ส่งน้ำแลุะ 
บ้อ่เก็ับ้น้ำตามความเห้มาะสม เม่�อดำเนินกัาร่ 
แลุ้วเสร่จ็ัจัะเป็็นแนวป้็องกันัไฟป่็า แห้ลุ่งน้ำ แลุะ
แห้ลุ่งอาห้าร่ให้้แก่ัสัตว์ป่็า อีกัทัง้ศููนย์กัาร่เร่ียน
ช่มุช่นช่าวไทยภูเข้า “แม่ฟ้าห้ลุวง” บ้้านแม่ลุงแลุะ 
ร่าษฎร่บ้า้นแม่ลุง จัะมีนำ้สำห้รั่บ้อุป็โภคบ้ริ่โภค 
แลุะดำเนินกัิจักัร่ร่มต่าง ๆ ได้เพียงพอตลุอด
ทั้งป็ี นอกัจัากันี้ ให้้เข้้าไป็ดำเนินกัาร่ส่งเสร่ิม
แลุะให้้ความรู่้ เร่่�องกัาร่ใช่้น้ำอย่างป็ร่ะห้ยัด
แลุะรู่ค้ณุคา่แกัศู่นูยก์ัาร่เร่ยีนช่มุช่นช่าวไทยภเูข้า 
“แม่ฟ้าห้ลุวง” บ้้านแม่ลุงแลุะร่าษฎร่บ้้านแม่ลุง
 l ให้จ้ัดัทำโคร่งกัาร่ในลัุกัษณะโคร่งกัาร่
ร่่วมพัฒนาถนนแลุะไฟฟ้าเข้้ามาในพ่้นที�  
เพ่�อช่่วยเห้ลุ่อร่าษฎร่บ้้านแม่ลุง 

3วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าริ 
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็ร้อยเอ็ด็

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันพุฤหัสบ้ดี่ที่่� ๒ ธันวัาคม ๒๕๖๔ สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรง
เปดิ็งานิวัันดิีนโลุก ปี ี๒๕๖๔ ณ สถานิพีฒันิาที�ด็นิิ
ร้อํยเอํ็ด็ ตำบลสระค่ อํำเภอํสุวรรณภ่มิ จังหวัด็
รอ้ํยเอํด็็ โอํกาสนิี� พระราชทานิเหรยีญรางวลั King 
Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 
๒๕๖๔ ซึ่่�งเปน็ิรางวลัที�มอํบใหแ้ก�หนิ�วยงานิ อํงคก์ร 
หร่อํประเทศ ที�ด็ำเนิินิกิจกรรมสร้างการรับร่้และ
ความตระหนิักถ่งความสำคัญขอํงด็ินิ รวมทั�งการ
จัด็การด็ินิอํย�างยั�งย่นิ ได็้แก� สถาบันิวิทยาศาสตร์
ด็นิิแห�งไนิจเีรยี (Nigeria Institute of Soil Science : 
NISS) ในิการนีิ� พระราชทานิพระราชด็ำรัสเปิด็งานิ 
วันิด็ินิโลก ปี ๒๕๖๔ สรุปความว�า 

 l ทร่ัพยากัร่ดิน เป็็นสิ�งที�มีความสำคัญต่อกัาร่ดำร่ง
ช่ีวิตข้องมนุษย์แลุะสิ�งมีช่ีวิตทั้งห้ลุาย ควบ้คู่กัับ้ทร่ัพยากัร่น้ำ 
แลุะเป็็นสิ�งสำคัญป็ร่ะกัาร่ห้น่�งในกัาร่สร่้างความมั�นคงทาง
อาห้าร่ ทุ่งกัุลุาร่้องไห้้ก็ัเป็็นตัวอย่างที�ดี ห้ลุายสิบ้ปี็กั่อน  
ดนิทุง่กัลุุาร่อ้งไห้ไ้มส่มบ้รู่ณเ์พาะป็ลุกูัไม่ไดผ้ลุ เม่�อมกีัาร่แกัไ้ข้
ป็ร่ับ้ป็รุ่งดินด้วยห้ลุักัวิช่าแลุะวิธีีกัาร่ที�เห้มาะสม ซึ่่�งต้องใช่้
เวลุานานกัว่าจัะได้ร่บั้ผลุสำเร่จ็ั จ่ังสามาร่ถเพาะป็ลุกูัพช่่ไดผ้ลุดี 
โดยเฉพาะข้้าวคุณภาพดีที�ทั�วโลุกัรู่้จัักั

จากนิั�นิ ทอํด็พระเนิตรนิทิรรศการภายใต้แนิวคดิ็ “Halt 
soil salinization, boost soil productivity : พิชิตด็ินิเค็ม 
เตมิเตม็ผู้ลผู้ลติ สรา้งชวีติเกษตรกร” ประกอํบด็ว้ย นิทิรรศการ
เฉลิมพระเกียรติแสด็งพระอํัจฉริยภาพด็้านิการพัฒนิา
ทรัพยากรดิ็นิขอํงพระบาทสมเด็็จพระบรมชนิกาธิิเบศร  
มหาภ่มพิลอํด็ลุยเด็ชมหาราช บรมนิาถบพติร แนิวพระราชด็ำริ
ขอํงพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอํย่�หัว ส่บสานิ รักษา ต�อํยอํด็ 
และพระราชกรณียกิจสมเด็จ็พระกนิษิฐาธิริาชเจ้า กรมสมเด็จ็
พระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี นิิทรรศการ
พัฒนิาพ่�นิที�ด็ินิเค็ม เพ่�อํการเกษตรขอํงประเทศไทย และ 
ทรงลงพระนิามาภิไธิยบนิแผู้�นิอํะคริลิกเกล่อํ ทอํด็พระเนิตร
การบริหารจัด็การดิ็นิ นิ�ำ นิทิรรศการข้าวหอํมมะลทิุ�งกลุาร้อํงไห้ 
และผู้ลิตภัณฑ์์ขอํงเกษตรกรพ่�นิที�ทุ�งกุลาร้อํงไห้ ๕ จังหวัด็ 
ต�อํมา เสด็็จฯ ไปยังบริเวณแปลงเกษตรพ่�นิบ้านิวิถีทุ�งกุลา
รอ้ํงไห ้พระราชทานิตน้ิยางนิาแก�ผู้่แ้ทนิหมอํด็นิิอําสาจงัหวดั็
ร้อํยเอ็ํด็ และผู้่้แทนิกลุ�มเกษตรกร และพระราชทานิชุด็ 
ตรวจสอํบความเป็นิกรด็ด็�างขอํงด็นิิภาคสนิาม LDD pH Test Kit 
แก�ผู้่้แทนิ FAO ประจำภ่มิภาคเอํเชียแปซึ่ิฟัิก และทรงร�วม
กิจกรรมศิลปะดิ็นิบนิต้นิไม้ : Art of soil on tree  
ทอํด็พระเนิตรกิจกรรมนิวัตกรรมลด็ต้นิทุนิการผู้ลิต 

4 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าร ิ
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็ติาก
ระหว่ัางวันัิที� ๒๐ - ๒๓ ธินัิวัาคม่ ๒๕๖๔

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันจัันที่ร์ที่่� ๒๐ ธันวัาคม ๒๕๖๔ สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรง
ติด็ตามความก้าวหน้ิาการด็ำเนิินิงานิโรงเร่ยน
ตำรวัจัตระเวันชุายแดีนจัุฬา-ธรรมศูาสตร์ ๓  
หม่�ที� ๙ ตาํบลแม�หละ อําํเภอํท�าสอํงยาง จงัหวดั็ตาก 
พระราชทานิสิ�งขอํงแก�คร่ใหญ�และผู้่้แทนินิักเรียนิ 
ทรงรับฟัังรายงานิการด็ำเนิินิงานิขอํงโรงเรียนิ 
ความก้าวหนิ้าขอํงโครงการตามพระราชด็ำริ 
สถานิการณแ์ละแนิวทางแกไ้ขปญัหาเร่�อํงนิ�ำอํปุโภค
บริโภคในิโรงเรียนิ รวมทั�งทอํด็พระเนิตรกิจกรรม
ขอํงโรงเรียนิ ในิการนิี� มพีระราชด็ำริแก�หนิ�วยงานิ
ที�เกี�ยวข้อํง สรุปความว�า 
 l ให้้กัร่มช่ลุป็ร่ะทานแลุะสำนักังาน กัป็ร่. 
พิจัาร่ณาแนวทางกัาร่แก้ัไข้ป็ัญห้ากัาร่ต้่นเขิ้นข้อง
อา่งเก็ับ้น้ำห้ว้ยไร่ ่ตำบ้ลุม่วง อำเภอบ้า้นม่วง จังัห้วัด
สกัลุนคร่ 

วันัอังัคารที่่� ๒๑ ธนัวัาคม ๒๕๖๔ สมเด็จ็พระกนิษิฐา
ธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรม 
ราชกมุาร ีเสด็็จฯ ไปทรงตดิ็ตามความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ 
โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีนที่่านผูู้้หญิิงที่วั่ มณี่นุตร 
หม่�ที� ๖ ตําบลพระธิาตุผู้าแด็ง อํําเภอํแม�สอํด็ จังหวัด็ตาก 
และศููนย์การเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีนบ้้านเลุผู้ะสุค่  
หม่�ที� ๑๐ ตำบลแม�ต่�นิ อํำเภอํแม�ระมาด็ จงัหวดั็ตาก พระราชทานิ 
สิ�งขอํงแก�คร่ใหญ�และผู้่้แทนินัิกเรียนิ ทรงรับฟัังรายงานิ 
การด็ำเนิินิงานิขอํงโรงเรียนิและความก้าวหน้ิาขอํงโครงการ
ตามพระราชด็ำริ สถานิการณ์และแนิวทางแก้ไขปัญหาเร่�อํง
นิ�ำอํุปโภคบริโภคในิโรงเรียนิ รวมทั�งทอํด็พระเนิตรกิจกรรม
ขอํงโรงเรยีนิ ในิการนิี� มพีระราชด็ำริแก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวขอ้ํง 
สรุปความว�า 
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	โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีนที่่านผูู้้หญิิง 
ที่วั่ มณี่นุตร
 l ให้ร้่ว่มกันัจัดัห้าน้ำให้แ้กัโ่ร่งเร่ยีนตำร่วจัตร่ะเวน
ช่ายแดนท่านผูห้้ญงิทว ีมณีนตุร่ ในลัุกัษณะโคร่งกัาร่ร่่วม 
โดยกัาร่ก่ัอสร้่างฝายทดน้ำ พร้่อมร่ะบ้บ้ส่งน้ำแลุะ 
บ่้อเกับ็้นำ้ ตามความเห้มาะสม เม่�อดำเนินกัาร่แลุ้วเสร่็จั 
จัะเป็็นแนวป้็องกัันไฟป็่าแลุะแห้ลุ่งอาห้าร่ให้้แกั่สัตว์ป่็า 
ตลุอดจันเป็็นแห้ลุ่งน้ำให้้โร่งเร่ียนตำร่วจัตร่ะเวน 
ช่ายแดนท่านผู้ห้ญิงทวี มณีนุตร่ สำห้ร่ับ้อุป็โภคบ้ร่ิโภค 
แลุะดำเนินกัิจักัร่ร่มต่าง ๆ ได้เพียงพอตลุอดทั้งป็ี 
 l ให้้ร่่วมกัันพิจัาร่ณาป็ร่ับ้ป็รุ่งถนน เส้นทาง 
เข้้าสูโ่ร่งเรี่ยนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนท่านผู้ห้ญงิทว ีมณนีตุร่ 
ให้้สามาร่ถสัญจัร่ได้ทุกัฤดูกัาลุ

	ศูนูย์การเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีนบ้้านเลุผู้ะสคุ ่
 l ให้้กัร่มช่ลุป็ร่ะทานจััดห้าน้ำเพิ�มเติมให้้แกั่ 
ศูนูย์กัาร่เรี่ยนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนบ้้านเลุผะสุค ีโดยกัาร่ 
ก่ัอสร้่างร่ะบ้บ้ท่อส่งนำ้แลุะบ่้อเกับ็้น้ำตามความเห้มาะสม 
เม่�อดำเนินกัาร่แลุ้วเสร็่จัจัะเป็็นแห้ลุ่งนำ้สำร่องในช่่วงฤดูแลุ้ง 
ให้แ้กัศู่นูยก์ัาร่เร่ยีนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนบ้า้นเลุผะสคุี

วันัพุธุที่่� ๒๒ ธนัวัาคม ๒๕๖๔ สมเด็จ็พระกนิษิฐา
ธิริาชเจ้า กรมสมเด็จ็พระเทพรัตนิราชสดุ็า ฯ สยามบรม 
ราชกมุาร ีเสด็็จฯ ไปทรงตดิ็ตามความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ 
โรงเร่ยนราชุปีระชุานเุคราะห์ ๕๕ หม่�ที� ๔ ตาํบลแม�ท้อํ 
อํําเภอํเม่อํงตาก จังหวัด็ตาก พระราชทานิสิ�งขอํงแก� 
ผู้่อ้ํำนิวยการโรงเรยีนิและผู้่แ้ทนินิกัเรยีนิ ทรงรบัฟัังรายงานิ 
การด็ำเนินิิงานิขอํงโรงเรยีนิ นิกัเรยีนิในิพระราชานิเุคราะห์ 
เฝ้้าฯ รวมทั�งทอํด็พระเนิตรกจิกรรมขอํงโรงเรยีนิ อําทิ 
กิจกรรมส�งเสริมวิชาชีพนิักเรียนิ (การตัด็เย็บและ 
การทำเคร่�อํงเงินิ) กิจกรรมสวนิพลังงานิแห�งอํนิาคต 
กิจกรรมศ่นิย์ Zero Waste School กิจกรรมห้อํงสมุด็ 
นิิทรรศการศ่นิย์เศรษฐกิจพอํเพียง กิจกรรมประกอํบ
เลี�ยงอําหารกลางวนัิ และสขุภาพอํนิามยั จากนิั�นิ ทรงปลก่ 
ต้นิแด็ง (ต้นิไม้ประจำจังหวัด็ตาก) จำนิวนิ ๑ ต้นิ
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วัันพุฤหัสบ้ดี่ที่่� ๒๓ ธันวัาคม ๒๕๖๔ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปยัง
บ้ริเวัณีจัุดีชุมวัิวัที่ิวัที่ัศูน์ พุระธาตุผู้าแดีง โครงการส่งเสริมการเร่ยนรู้
เพุ่�อัการอันรุกัษ์์แลุะฟ้้�นฟ้สูิ�งแวัดีลุ้อัมอันัเน่�อังมาจัากพุระราชุดีำร ิ หม่�ที� ๔ 
ตาํบลพระธิาตผุู้าแด็ง อํําเภอํแม�สอํด็ จังหวัด็ตาก ทรงวางพวงมาลัยบ่ชา
พระพุทธิสรินิิาคมนุินิิทร ์(ด้็านิล�าง หน้ิาพระธิาตุผู้าแด็ง) ทรงรบัฟังัรายงานิ
ความก้าวหนิ้าการด็ำเนิินิงานิ อําทิ การจัด็ทำแผู้นิแม�บทขอํงโครงการ 
ส�งเสริมการเรียนิร่้เพ่�อํการอํนิุรักษ์และฟั้�นิฟั่สิ�งแวด็ล้อํมอํันิเนิ่�อํงมาจาก 
พระราชด็ำริ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) การฟั้�นิฟั่พ่�นิที�ป่าบริเวณ
ภายในิและภายนิอํกโครงการ และการอํอํกแบบสวนิพฤกษศาสตร์ ในิการนิี� 
มพีระราชด็ำร ิสรปุความว�า 
 l ให้้เน้นกัาร่ป็ลุูกัต้นไม้ให้้มากัที�สุด 
 l ในกัาร่กั่อสร่้างสิ�งป็ลุูกัสร่้างต่าง ๆ ให้้คำน่งถ่งความทนทาน 
ในกัาร่ใช่้งานแลุะมีร่าคาที�เห้มาะสม

 l เน่� อ งจัากัสภาวกัาร่ณ์ 
โร่คร่ะบ้าดในป็ัจัจัุบ้ัน อาจัทำให้้ 
ไม่สามาร่ถดำเนินกัาร่ด้านอ่�น ๆ  เช่น่ 
เร่่�องกัาร่ท่องเที�ยวได้ จั่งข้อให้้เน้น
ความสำคัญเร่่�องกัาร่ฟ้�นฟูพ้่นที�ป็่า
แลุะทร่ัพยากัร่ธีร่ร่มช่าติเป็็นลุำดับ้
แร่กั

โอํกาสนิี�  ทรงปล่กต้นิไม้ 
วงศ์ชบา จำนิวนิ ๙ ต้นิ ณ บริเวณ
พ่�นิที�ปล่กต้นิไม้ภายในิโครงการ 
ส�งเสริมการเรียนิร่้เพ่�อํการอํนิุรักษ์
และฟั้�นิฟัส่ิ�งแวด็ล้อํมอํนัิเนิ่�อํงมาจาก
พระราชด็ำริ และทอํด็พระเนิตร
นิทิรรศการความกา้วหนิา้โครงการ
สรา้งป่าสร้างรายได้็ตามพระราชด็ำริ
ในิพ่�นิที�จังหวัด็ตาก  
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เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็บัุรีรัม่ย์

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันพุุธที่่� ๕ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็็จ 
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสดุ็า ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรงตดิ็ตาม 
ความก้าวหน้ิาการด็ำเนิินิงานิโรงเรย่นตำรวัจัตระเวัน 
ชุายแดีนชุมรม ๙ สมาคมจั่นแห่งปีระเที่ศูไที่ย
เฉลิุมพุระเก่ยรติพุระบ้าที่สมเด็ีจัพุระเจ้ัาอัยู่หัวั 
เน่�อังในโอักาสพุระราชุพิุธ่มหามงคลุเฉลิุม
พุระชุนมพุรรษ์า ๖ รอับ้ ๕ ธันวัาคม ๒๕๔๒  
บ้านิโรงเล่�อํย หม่�ที� ๖ ตำบลละหานิทราย อํำเภอํ
ละหานิทราย จังหวัด็บุรีรัมย์ และศููนย์การเร่ยน
ตำรวัจัตระเวันชุายแดีนที่รพัุย์ที่รายที่อัง หม่�ที� ๑๗ 
ตำบลโคกมะม�วง อํำเภอํปะคำ จังหวัด็บุรีรัมย์ 
พระราชทานิสิ�งขอํงแก�คร่ใหญ�และผู้่้แทนินิักเรียนิ
พระราชทานิพนัิธิุไ์ม้ผู้ลและผู้้าห�มกนัิหนิาวแก�ผู้่้แทนิ
ชาวบ้านิ ทรงลงพระนิามาภิไธิยในิสมุด็ที�ระล่ก  
ทรงรับฟังัรายงานิผู้ลการด็ำเนินิิงานิขอํงโรงเรยีนิ 
ความก้าวหนิ้าขอํงโครงการตามพระราชด็ำริ 

สถานิการณ์และแนิวทางการแก้ไขปัญหานิ�ำอํุปโภคบริโภค 
ในิโรงเรยีนิ รวมทั�งทอํด็พระเนิตรกจิกรรมขอํงโรงเรยีนิ ในิการนิี� 
มีพระราชด็ำริแก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรุปความว�า 
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	โรงเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีน 
ชุมรม ๙ สมาคมจัน่แห่งปีระเที่ศูไที่ย
เฉลิุมพุระเก่ยรติพุระบ้าที่สมเด็ีจั
พุระเจ้ัาอัยู่หัวั เน่�อังในโอักาส 
พุระราชุ พิุธ่ มหามงคลุ เฉลุิ ม
พุระชุนมพุรรษ์า ๖ รอับ้ ๕ ธนัวัาคม 
๒๕๔๒
 l ให้้ห้น่วยงานที�เกีั�ยวข้้อง
ป็ร่ับ้ป็รุ่งถนนบ้นคันคลุองส่งน้ำ 
7L-RMC อ่างเกับ็้นำ้ลุำนางร่องอนัเน่�อง 
มาจัากัพร่ะร่าช่ดำร่ิ (คลุองซึ่อยที� ๗ 
แยกัออกัไป็ทางซ้ึ่ายข้องคลุองส่งนำ้
สายให้ญ่ฝั�งข้วาข้องอ่างเกั็บ้น้ำ 
ลุำนางร่องอนัเน่�องมาจัากัพร่ะร่าช่ดำร่)ิ 
ร่ะยะทางตามความเห้มาะสม เพ่�อให้้
นกััเรี่ยนแลุะบุ้คลุากัร่ ข้องโร่งเร่ียน 
ร่วมทัง้ร่าษฎร่ในพ่น้ที�ใกัลุ้เคยีงสามาร่ถ 
สัญจัร่ได้สะดวกัทุกัฤดูกัาลุ

	ศููนย์การเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีนที่รัพุย์ที่รายที่อัง
 l ให้้ห้น่วยงานที�เกัี�ยวข้้องทำกัาร่ป็ร่ับ้ป็รุ่งซึ่่อมแซึ่มร่ะบ้บ้น้ำบ้าดาลุ
ที�มอียู ่ให้ส้ามาร่ถใช่ง้านไดอ้ยา่งมปี็ร่ะสทิธีภิาพ ห้ากัยงัไมเ่พยีงพอให้ส้ำร่วจั
พ่้นที� เพ่�อห้าแนวทางในกัาร่ช่่วยเห้ลุ่อต่อไป็
 l ให้้ดำเนินกัาร่จััดห้าเมลุ็ดพันธีุ์บ้ัวสายพันธีุ์เวียดนาม ซึ่่�งมีลุักัษณะ
กัร่อบ้ ห้อม อร่่อย เม็ดให้ญ่ มาทดลุองป็ลุูกัเพาะพันธีุ์เพ่�อนำไป็ใช่้ป็ร่ะกัอบ้
อาห้าร่แลุะข้นม 
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เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ 
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็เชียงใหม่่ 
และจังหวััด็แม่่ฮ่่องสอนิ
ระหวั่างวัันิที� ๑๐ - ๑๓ ม่กราคม่ ๒๕๖๕

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันจัันที่ร์ที่่� ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสดุ็า ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรงตดิ็ตาม 
ความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ ศูนูยก์ารเร่ยนตำรวัจั
ตระเวันชุายแดีนบ้้านนามะอั่�น ตำบลแม�อําย 
อํำเภอํแม�อําย จงัหวดั็เชยีงใหม� และโรงเรย่นตำรวัจั
ตระเวันชุายแดีนชุมรมอันุรักษ์์พุุที่ธศิูลุปีไที่ย
อันุสรณ์ี บ้านิแสนิคำล่อํ ตำบลถ�ำลอํด็ อํำเภอํ 
ปางมะผู้้า จงัหวดั็แม�ฮ่�อํงสอํนิ พระราชทานิสิ�งขอํงแก� 
คร่ใหญ�และผู้่้แทนินัิกเรียนิ ทรงรับฟัังรายงานิ 
ผู้ลการด็ำเนินิิงานิขอํงโรงเรยีนิและความกา้วหนิา้
ขอํงโครงการตามพระราชด็ำริ การส�งเสริมการศก่ษา 
ใหแ้ก�เด็ก็และเยาวชนิ สถานิการณแ์ละแนิวทางการ
แกไ้ขปญัหาเร่�อํงนิ�ำอํปุโภคบรโิภคในิโรงเรยีนิ ปญัหา
และความต้อํงการขอํงราษฎรในิพ่�นิที� รวมทั�ง 
ทอํด็พระเนิตรกิจกรรมขอํงโรงเรียนิ ในิการนิี�  
มพีระราชด็ำรแิก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรปุความว�า

	ศููนย์การเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีน 
บ้้านนามะอั่�น
 l ให้้ร่่วมกัันพิจัาร่ณาจััดห้าน้ำสนับ้สนุน 
ศูนูยก์ัาร่เร่ยีนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนบ้า้นนามะอ่น้ 
แลุะร่าษฎร่ในบ้ริ่เวณใกัลุ้เคยีง โดยดำเนินกัาร่ในลุกััษณะ 
โคร่งกัาร่ร่่วม เม่�อดำเนินกัาร่แลุ้วเสร่็จัจัะเป็็นแนว
ป็้องกัันไฟป่็า แห้ลุ่งน้ำ แลุะแห้ลุ่งอาห้าร่ให้้แก่ั 
สัตว์ป็่า สร่้างความชุ่่มช่่้นให้้แก่ัอุทยานแห่้งช่าติ 
ดอยผ้าห่้มป็กั ตลุอดจันเป็็นแห้ลุ่งน้ำให้้ศูนูย์กัาร่เรี่ยน 
ตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนบ้้านนามะอ่้นแลุะร่าษฎร่ 
ในบ้ร่ิเวณใกัลุ้เคียง มีน้ำสำห้ร่ับ้อุป็โภคบ้ร่ิโภค  

แลุะน้ำเพ่�อกัาร่เกัษตร่ ร่วมท้ังดำเนินกัจิักัร่ร่มต่าง ๆ  ได้เพยีงพอ 
ตลุอดทั้งป็ี
 l ให้พ้จิัาร่ณาเร่่�องกัร่ะบ้วนกัาร่ทำความสะอาดร่ะบ้บ้
กัร่องน้ำ อุป็กัร่ณ์กัาร่กัร่องต่าง ๆ เพ่�อให้้ครู่แลุะนักัเร่ียน
สามาร่ถเข้้าถ่งน้ำเพ่�อกัาร่อุป็โภคบ้ริ่โภคที�สะอาด ป็ลุอดภัย 
ผ่านเกัณฑ์์มาตร่ฐานคุณภาพน้ำ
 l ให้พิ้จัาร่ณาความเห้มาะสมในเร่่�องกัาร่ก่ัอสร้่างถนน
แลุะกัาร่ข้ยายเข้ตไฟฟ้าเข้้าสู่พ่้นที�ต่อไป็
 l ให้ส้ำร่วจั แลุะพจิัาร่ณาแนวทางกัาร่แกัไ้ข้ป็ญัห้ากัาร่
ข้าดแคลุนนำ้ข้องโร่งเร่ยีนบ้า้นห้นองกันัเกัร่า ห้มูท่ี� ๕ ตำบ้ลุ
ศูร่ีกัะอาง อำเภอบ้้านนา จัังห้วัดนคร่นายกั ร่วมทั้งศู่กัษา
สาเห้ตุข้องกัาร่ข้าดแคลุนน้ำ เกัิดจัากัป็ร่ิมาณน้ำต้นทุน 
ไม่เพียงพอ ห้ร่่อเกัิดจัากักัาร่บ้ร่ิห้าร่จััดกัาร่น้ำ
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	โรงเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีน 
ชุมรมอันรุกัษ์์พุทุี่ธศูลิุปีไที่ยอันุสรณ์ี 
 l ให้พิ้จัาร่ณาเร่่�องน้ำเพ่�อกัาร่
อุป็โภค บ้ร่ิโภค แลุะร่ะบ้บ้กัร่องน้ำ
ข้องโร่งเร่ียนให้้ดี เพ่�อให้้ครู่แลุะ
นักัเร่ียนสามาร่ถเข้้าถ่งน้ำเพ่�อกัาร่
อุป็โภค บ้ร่ิโภคที�สะอาด ป็ลุอดภัย 
ผ่านเกัณฑ์์มาตร่ฐานคุณภาพน้ำ  
ทัง้ทางด้านกัายภาพ ทางเคม ีสาร่พษิ 
แลุะแบ้คทีเร่ีย
 l ให้้สำนกัังาน กัป็ร่. ร่่วมกับั้ 
ห้น่วยงานที�เกัี�ยวข้อ้ง พจิัาร่ณาความ
เห้มาะสมในเร่่�องกัาร่ก่ัอสร่้างถนน
เข้า้สูพ่่น้ที�โร่งเรี่ยนแลุะชุ่มช่นบ้ริ่เวณ
ใกัลุ้เคียง

วัันอัังคารที่่� ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรง
ตดิ็ตามความกา้วหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ 
โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีน
เบ้ญิจัมะ ๑ ตำบลเมอ่ํงแหง อํำเภอํ
เวยีงแหง จงัหวัด็เชียงใหม� ศูนูยก์าร
เร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีน 
พุลุเอัก อัรชุุน พุิบู้ลุนครินที่ร์  
บ้านิลกุข้าวหลาม ตำบลปางมะผู้้า 
อํำเภอํปางมะผู้้า จงัหวัด็แม�ฮ่�อํงสอํนิ 
และโรงเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีน 
บ้า้นใหมพุ่ฒันาสนัต ิตำบลแม�นิาจร 
อํำเภอํแม�แจ�ม จังหวัด็เชียงใหม� 
พระราชทานิสิ�งขอํงแก�คร่ใหญ�และ 
ผู้่้แทนินัิกเรียนิ ทรงรับฟัังรายงานิ
ผู้ลการด็ำเนินิิงานิขอํงโรงเรียนิและ
ความก้าวหน้ิาขอํงโครงการตาม 
พระราชด็ำร ิการส�งเสริมการศ่กษาให้ 
แก�เด็ก็และเยาวชนิ สถานิการณ์และ
แนิวทางแกไ้ขปญัหาเร่�อํงนิ�ำอํปุโภค
บรโิภคในิโรงเรียนิ ปญัหาและความ
ตอ้ํงการขอํงราษฎรในิพ่�นิที� รวมถง่
ผู้ลการด็ำเนินิิงานิตามพระราชกระแส 
รบัสั�งครั�งที�ผู้�านิมา และทอํด็พระเนิตร 

กิจกรรมขอํงโรงเรียนิ ในิการนิี�  
มพีระราชด็ำรแิก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง 
สรุปความว�า 

	โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีน 
เบ้ญิจัมะ ๑
 l ให้พ้จิัาร่ณาป็รั่บ้ป็ร่งุร่ะบ้บ้
กัร่องน้ำเพิ�มเติม ให้้แกั่โร่งเร่ียน
ตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนเบ้ญจัมะ ๑ 
ตำบ้ลุเม่องแห้ง อำเภอเวียงแห้ง 
จังัห้วดัเช่ยีงให้ม ่แลุะร่าษฎร่บ้ร่เิวณ
ใกัลุ้เคียง

	ศููนย์การเร่ยนตำรวัจัตระเวัน
ชุายแดีนพุลุเอัก อัรชุนุ พุบิ้ลูุนครินที่ร์ 
 l ให้้ร่่วมกัันพิจัาร่ณาจััดห้า
น้ำให้้แกั่ ศููนย์กัาร่เร่ียนตำร่วจั
ตร่ะเวนช่ายแดนพลุเอกั อร่ชุ่น  
พบูิ้ลุนคริ่นทร์่ แลุะร่าษฎร่ในบ้ริ่เวณ
ใกัลุเ้คยีง โดยดำเนนิกัาร่ในลุกััษณะ
โคร่งกัาร่ร่่วม เม่�อดำเนนิกัาร่แลุ้วเสร่จ็ั 
จัะเป็็นแนวป้็องกัันไฟป่็า แห้ลุ่งน้ำ  
แลุะแห้ลุ่งอาห้าร่ให้้แ ก่ัสัตว์ป็่ า  
ตลุอดจันเป็็นแห้ลุ่งน้ำให้้ศููนย์กัาร่
เร่ยีนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนพลุเอกั 
อร่ช่นุ พบิ้ลูุนคร่นิทร่ ์แลุะร่าษฎร่ใน
บ้ร่เิวณใกัลุ้เคียง มนีำ้สำห้รั่บ้อุป็โภค 
บ้ร่โิภค แลุะนำ้เพ่�อกัาร่เกัษตร่ ร่วมทัง้ 
ดำเนินกัิจักัร่ร่มต่าง ๆ ได้เพียงพอ 
ตลุอดทั้งป็ี
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	โรงเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีน 
บ้้านใหม่พุัฒนาสันติ 
 l ให้้ร่่วมกัันพิจัาร่ณาจััดห้า
นำ้ให้้แก่ัร่าษฎร่บ้้านแม่นาจัร่ ห้มูท่ี� ๕ 
แลุะห้มูที่� ๑๔ อำเภอแม่แจ่ัม จัังห้วัด
เช่ยีงให้ม ่ให้ม้นีำ้สำห้ร่บั้กัาร่อปุ็โภค 
บ้ร่โิภค แลุะทำกัาร่เกัษตร่ ตลุอดจัน
ดำเนินกัิจักัร่ร่มต่าง ๆ ได้เพียงพอ
ตลุอดทั้งป็ี 
 l ให้้พจิัาร่ณาตร่วจัสอบ้อุป็กัร่ณ์ 
แลุะกัาร่บ้ำรุ่งรั่กัษาร่ะบ้บ้กัร่องน้ำ 
สำห้ร่ับ้น้ำเพ่�อกัาร่อุป็โภค บ้ร่ิโภค
ข้องนกััเร่ยีนแลุะช่มุช่นบ้ร่เิวณใกัลุ้เคียง 
โดยให้้พิจัาร่ณาป็ริ่มาณคลุอรี่น 
ในน้ำให้้มีความเห้มาะสม สามาร่ถ
ช่่วยให้้ร่าษฎร่เข้้าถ่งน้ำด่�มสะอาด 
ป็ลุอดภัย  พร้่อมท้ังเสริ่มสร้่าง  
ความรู้่ให้้แก่ัชุ่มช่น ในเร่่�องกัาร่กัร่องนำ้ 
แลุะต้มน้ำ เพ่�อให้้ได้น้ำที�สะอาด 
ป็ร่าศูจัากัเช่่้อโร่ค
 l ให้พิ้จัาร่ณาความเห้มาะสม 
ในเร่่�องกัาร่กั่อสร่้างถนนแลุะกัาร่
ข้ยายเข้ตไฟฟ้าเข้้าสู่พ่้นที�

 l ให้ศู้นูยก์ัาร่เร่ยีนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนบ้า้นโตแฮ ให้ค้วามสำคญั
ในเร่่�องกัาร่ดูแลุร่ักัษาความสะอาดน้ำเพ่�อกัาร่อุป็โภคบ้ร่ิโภคให้้ดี ตลุอดจัน
กัาร่บ้ำรุ่งร่ักัษาเคร่่�องกัร่องน้ำ

วัันพุุธที่่� ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า  
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรงติด็ตาม 
ความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีนบ้้านแม่ลุอัง 
ตำบลบ้านิทับ อํำเภอํแม�แจ�ม จังหวัด็เชียงใหม� พระราชทานิพันิธิุ์ไม้ผู้ล  
และผู้า้ห�มกนัิหนิาวแก�ผู้่แ้ทนิชาวบา้นิ ทรงรบัฟังัรายงานิผู้ลการด็ำเนินิิงานิ
ขอํงโรงเรียนิและความก้าวหน้ิาขอํงโครงการตามพระราชด็ำริ การส�งเสริม
การศ่กษาให้แก�เด็็กและเยาวชนิ สถานิการณ์และแนิวทางแก้ไขปัญหาเร่�อํง
นิ�ำอํุปโภคบริโภคในิโรงเรียนิ ปัญหาและความต้อํงการขอํงราษฎรในิพ่�นิที� 
และผู้ลการด็ำเนินิิงานิตามพระราชกระแสรบัสั�งครั�งที�ผู้�านิมา รวมทั�งทอํด็พระเนิตร 
กิจกรรมขอํงโรงเรียนิ ในิการนิี� มีพระราชด็ำริแก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง  
สรุปความว�า
 l ให้้สำนักังาน กัป็ร่. ป็ร่ะสานห้น่วยงานที�เกัี�ยวข้้องพิจัาร่ณาความ
เห้มาะสมในเร่่�องกัาร่ก่ัอสร้่างถนนแลุะกัาร่ข้ยายเข้ตไฟฟ้าเข้้าสู่พ่้นที�

ต�อํมา เสด็็จฯ ไปทอํด็พระเนิตรกจิกรรมขอํงโรงเร่ยนศูกึษ์าสงเคราะห์ 
เชุ่ยงใหม่ ตำบลด็อํนิแก้ว อํำเภอํแม�ริม จังหวัด็เชียงใหม� และโรงเร่ยน
ยุพุราชุวัิที่ยาลุัย ตำบลศรีภ่มิ อํำเภอํเม่อํงเชียงใหม� จังหวัด็เชียงใหม�  
ทรงรับฟัังรายงานิผู้ลการด็ำเนิินิงานิการเรียนิการสอํนิขอํงโรงเรียนิ
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 l ให้พ้จิัาร่ณาให้ก้ัาร่ฝกึัอบ้ร่ม 
คร่แูลุะบุ้คลุากัร่ศูนูย์กัาร่เรี่ยนชุ่มช่น
ช่าวไทยภูเข้า “แม่ฟ้าห้ลุวง” บ้้าน
เลุอะกัร่า เกัี�ยวกัับ้กัาร่ดูแลุร่ักัษา
ร่ะบ้บ้พลัุงงานแสงอาทิตย์ เพ่�อนำ
องค์ความรู่้ไป็ข้ยายผลุสู่ร่าษฎร่ใน
พ่้นที�แลุะจััดทำแผนกัาร่ซึ่่อมบ้ำรุ่ง 
ต่อไป็ 

	โรงเร่ยนลุ่อังแพุวัิที่ยา
 l ให้เ้ข้้าสำร่วจัพ่น้ที�โร่งเร่ยีน
ลุ่องแพวิทยา  เพ่�อ ติดตั้ งร่ะบ้บ้
พลุังงานแสงอาทิตย์ เน่�องจัากั
โร่งเร่ียนป็ร่ะสบ้ป็ัญห้าข้าดแคลุน
ไฟฟ้าใช่้ ในกัาร่ดำเนินกัิจักัร่ร่ม 
กัาร่เร่ียนกัาร่สอน 

 l ให้พ้จิัาร่ณาเร่่�องกัาร่ข้ยาย
เข้ตไฟฟ้าแลุะกัำลุังไฟฟ้าเข้้าสู่พ่้นที� 
เพ่�อช่่วยเห้ลุ่อร่าษฎร่ ตำบ้ลุแม่สวด 
อำเภอสบ้เมย จัังห้วัดแม่ฮ่องสอน 
มีไฟฟ้าใช่้เพียงพอ
 l ให้้พิจัาร่ณาติดตั้งเคร่่�อง
กัร่องน้ำร่ะบ้บ้ Reverse Osmosis 
ให้แ้กัโ่ร่งเร่ยีน เพ่�อป็ร่บั้ป็ร่งุคณุภาพ
น้ำ ให้้ครู่แลุะนักัเร่ียนสามาร่ถเข้้า
ถง่นำ้เพ่�อกัาร่อปุ็โภคบ้ร่โิภคที�สะอาด 
ป็ลุอดภัย ผ่านเกัณฑ์์มาตร่ฐาน
คุณภาพน้ำ

 l ให้ด้ำเนนิกัาร่จัดัตัง้สขุ้ศูาลุา
พร่ะร่าช่ทาน เพ่�อให้ค้ร่แูลุะนกััเร่ยีน
ร่วมทัง้ร่าษฎร่สามาร่ถเข้า้ถง่บ้ร่กิัาร่
สาธีาร่ณสุข้ข้ั้นพ่้นฐานที�ได้คุณภาพ
มาตร่ฐาน
 l ให้้ร่่วมกัันพิจัาร่ณาจััดห้า
น้ำสนับ้สนุนโร่งเรี่ยนแลุะร่าษฎร่ใน
บ้ร่ิเวณใกัลุ้เคียง โดยดำเนินกัาร่ใน
ลุกััษณะโคร่งกัาร่ร่ว่ม เม่�อดำเนนิกัาร่
แลุ้วเสร่็จั จัะเป็็นแนวป็้องกัันไฟป็่า 
แห้ลุ่งน้ำแลุะแห้ลุ่งอาห้าร่ให้้แกั่ 
สัตว์ป็่า ตลุอดจันเป็็นแห้ลุ่งน้ำให้้
ร่าษฎร่ในบ้ร่ิเวณใกัลุ้เคียง มีน้ำ
สำห้รั่บ้อุป็โภคบ้ริ่โภคแลุะน้ำเพ่�อ
กัาร่เกัษตร่เพยีงพอตลุอดทัง้ป็ ี

วัันพุฤหัสบ้ด่ีที่่� ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรง
ตดิ็ตามความกา้วหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ 
ศููนย์การเร่ยนชุุมชุนชุาวัไที่ยภููเขา 
“แมฟ่้า้หลุวัง” บ้า้นเลุอัะกรา ตำบล
แม�ต่�นิ อํำเภอํอํมก๋อํย จังหวัด็
เชยีงใหม� และโรงเรย่นลุ่อังแพุวิัที่ยา 
ตำบลแม�สวด็ อํำเภอํสบเมย จงัหวดั็
แม�ฮ่�อํงสอํนิ พระราชทานิสิ�งขอํงแก�
ครใ่หญ�และผู้่้แทนินิกัเรยีนิ ทรงรับฟััง 
รายงานิผู้ลการด็ำเนินิิงานิ และความ
ก้าวหน้ิาขอํงโครงการตามพระราชด็ำริ 
ตลอํด็จนิปัญหาและความต้อํงการ
ขอํงโรงเรยีนิ สถานิการณน์ิ�ำอํปุโภค
บริโภคขอํงโรงเรียนิ รวมถ่งผู้ลการ
ด็ำเนินิิงานิตามพระราชกระแสรับสั�ง
ครั�งที�ผู้�านิมา และทอํด็พระเนิตรกจิกรรม 
ขอํงโรงเรยีนิ ในิการนิี� มพีระราชด็ำริ
แก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรุปความว�า 

	ศููนย์การเร่ยนชุุมชุนชุาวัไที่ย
ภูเูขา “แม่ฟ้า้หลุวัง” บ้า้นเลุอัะกรา
 l ให้้ร่่วมกัันพจิัาร่ณาจััดห้านำ้ 
ให้แ้กัร่่าษฎร่โคร่งกัาร่สร่า้งป็า่สร่า้ง
ร่ายได้ บ้้านทุ่งต้นงิ้ว ตำบ้ลุแม่ต่�น 
อำเภออมก๋ัอย จังัห้วดัเช่ยีงให้ม่ ให้้มนีำ้ 
สำห้ร่บั้ทำกัาร่เกัษตร่เพยีงพอตลุอด
ทั้งป็ี พร่้อมทั้งให้้จััดห้าสมาช่ิกักัลุุ่ม
สร่้างป็่าสร่้างร่ายได้เพิ�มเติม
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เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็นิครศรีธิรรม่ราช 
จังหวััด็ยะลา และจังหวััด็สงขลา
ระหวั่างวัันิที� ๑๗ - ๑๘ ม่กราคม่ ๒๕๖๕

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันจัันที่ร์ที่่� ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรง
ติด็ตามความก้าวหนิ้าการด็ำเนิินิงานิ โรงเร่ยน
ตำรวัจัตระเวันชุายแดีนบ้้านเขาวััง หม่�ที� ๑๒ 
อํำเภอํร�อํนิพิบ่ลย์ จังหวัด็นิครศรีธิรรมราช และ
โรงเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีนเฉลุมิพุระเกย่รติ
สมเดี็จัพุระเที่พุรัตนราชุสุดีา ฯ สยามบ้รม 
ราชุกุมาร่ เน่�อังในโอักาสที่รงเจัริญิพุระชุนมายุ 
๕๐ พุรรษ์า ๒ เมษ์ายน ๒๕๔๘ (บ้รษิ์ทัี่ กรุงไที่ย 
การไฟ้ฟ้้า จัำกัดี อัุปีถััมภู์) หม่�ที� ๕ ตำบลบุด็ี 
อํำเภอํเมอ่ํงยะลา จงัหวดั็ยะลา พระราชทานิสิ�งขอํง
แก� ผู้่้อํำนิวยการโรงเรียนิและผู้่้แทนินิักเรียนิ 
พระราชทานิพันิธิุไ์ม้ผู้ลแก�ผู้่้แทนิชาวบ้านิ โอํกาสนิี� 
ทรงลงพระนิามาภิไธิยในิสมุด็ที�ระล่ก ทรงรับฟััง
รายงานิความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิขอํงโรงเรียนิ 
และโครงการพระราชด็ำร ิสถานิการณแ์ละแนิวทาง
การแก้ ไขปัญหาเร่�อํงนิ�ำบริ โภคในิโรงเรียนิ  
การด็ำเนิินิงานิตามพระราชกระแสรับสั�ง รวมทั�ง
ทอํด็พระเนิตรกิจกรรมขอํงโรงเรียนิ ในิการนิี�  
มพีระราชด็ำรแิก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรปุความว�า 

	โรงเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีนบ้า้นเขาวังั
 l พร่ะร่าช่ทานพร่ะร่าช่านมุตัใิห้้ดำเนินกัาร่
ป็้องกัันดินถลุ่มในพ่้นที�โร่งเร่ียนตำร่วจัตร่ะเวน
ช่ายแดนบ้้านเข้าวัง จัังห้วัดนคร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าช่  
ร่วมถ่งดำเนินกัาร่ก่ัอสร้่างบ่้อพักัน้ำเพิ�มเติมให้้แก่ั
โร่งเร่ียนตามที�กัร่มช่ลุป็ร่ะทานกัร่าบ้บ้ังคมทูลุ

 l ให้้เร่่งรั่ดกัาร่ติดตั้งร่ะบ้บ้โซึ่ลุาร์่เซึ่ลุล์ุโร่งเรี่ยน 
ลุ่องแพวิทยา อำเภอสบ้เมย จัังห้วัดแม่ฮ่องสอน

	โรงเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีนเฉลุมิพุระเกย่รตสิมเดีจ็ั
พุระเที่พุรัตนราชุสุดีา ฯ สยามบ้รมราชุกุมาร่ เน่�อังใน
โอักาสที่รงเจัริญิพุระชุนมายุ ๕๐ พุรรษ์า ๒ เมษ์ายน 
๒๕๔๘ (บ้ริษ์ัที่ กรุงไที่ยการไฟ้ฟ้้า จัำกัดี อัุปีถััมภู์) 
 l ข้อให้้โร่งเร่ียนดูแลุบ้ำรุ่งร่ักัษาเคร่่�องกัร่องน้ำให้้ดี
แลุะสม�ำเสมอ
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วัันอัังคารที่่� ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรง
ตดิ็ตามความกา้วหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ
ศููนย์สงเคราะห์บุ้คคลุปัีญิญิาอั่อัน
ภูาคใต้ ตำบลท�าชะมวง อํำเภอํรัตภมิ่ 
จังหวัด็สงขลา ทรงรับฟัังรายงานิ
วตัถุประสงค์ขอํงการจัด็สรา้งอําคาร 
“สิริชีวาทร” โอํกาสนิี� ทรงกด็ปุ่ม
ไฟัฟ้ัาเปิด็แพรคลุมป้ายอําคาร  
“สิริชีวาทร” และทรงปล่กต้นิพะย่ง 
รวมทั�งทอํด็พระเนิตรนิิทรรศการ 

ความเป็นิมาขอํงศน่ิย์และภาคีเครอ่ํข�าย 
ที�มสี�วนิร�วม นิทิรรศการการพัฒนิาการ 
ขอํงศน่ิย์และพ่�นิที�ภายในิศน่ิยฯ์ อําทิ 
ห้อํงพักขอํงผู้่้พิการทางสติปัญญา 
เพศหญิง ห้อํงเซึ่็นิซึ่ารี�ร่ม และห้อํง
ผู้�อํนิคลายด็้านิอํารมณ์ 

หลังจากนิั�นิ เสด็็จฯ ไปยัง 
กอังบ้ัญิชุาการกอังพุลุพุัฒนาที่่� ๔  
ค่ายรัตนพุลุ ตำบลคลอํงหอํยโข�ง 
อํำเภอํคลอํงหอํยโข�ง จงัหวดั็สงขลา 
ทรงรับฟัังรายงานิความก้าวหน้ิา 
การด็ำเนินิิงานิโครงการทหารพันิธิุดี์็ 
ค�ายรัตนิพล และทอํด็พระเนิตร 

การด็ำเนินิิงานิกิจกรรมขอํงโครงการฯ 
ประกอํบด็้วย ๑) ศ่นิย์ผู้ลิตสัตว์ปีก
พระราชทานิ “เพ่�อํนิช�วยเพ่�อํนิ”  
ภาคใต้ตอํนิล�าง ๒) ศ่นิย์ผู้ลิตพันิธิุ์
ปลานิ�ำจ่ด็ ๓) ศ่นิย์ผู้ลิตพันิธิุ์พ่ช
พระราชทานิ “เพ่�อํนิช�วยเพ่�อํนิ” ภาคใต้ 
ตอํนิล�าง ในิการนิี� มพีระราชด็ำริแก� 
หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรุปความว�า 
 l ให้้มณฑ์ลุทห้าร่บ้กัที� ๒๘ 
ค่ายศูร่ีสองร่ักั ตำบ้ลุศูรี่สองร่ักั 
อำเภอเม่อง จัังห้วัดเลุย สนับ้สนุน
เมลุด็พนัธีุผ์กััพร่ะร่าช่ทานให้แ้กัพ่่น้ที�
ภาคตะวันออกัเฉียงเห้น่อ
 l พร่ะร่าช่ทานพร่ะร่าช่านมุตัิ 
ให้้สำนักังานมูลุนิธีิชั่ยพัฒนาแลุะ
สำนกัังาน กัป็ร่. พจิัาร่ณาสนบั้สนนุ
งบ้ป็ร่ะมาณกัาร่ดำเนนิงานโคร่งกัาร่
ทห้าร่พันธีุ์ดี ศููนย์ผลุิตเมล็ุดพันธ์ุี
พร่ะร่าช่ทาน “เพ่�อนช่่วยเพ่�อน”  
ภาคใต ้คา่ยเทพสตร่ศีูร่สีนุทร่ มณฑ์ลุ
ทห้าร่บ้กัที� ๔๓ ตำบ้ลุกัะป็าง อำเภอ
ทุง่สง จัังห้วัดนคร่ศูรี่ธีร่ร่มร่าช่ แลุะ
โคร่งกัาร่ทห้าร่พันธีุ์ดี ศููนย์ผลุิต 
พนัธีุไ์ก่ัเบ้ตงพร่ะร่าช่ทาน “เพ่�อนช่ว่ย
เพ่�อน” ภาคใต้ตอนลุ่าง ค่ายสมเด็จั
พร่ะสุร่ิโยทัย ตำบ้ลุบ้่อทอง อำเภอ
ห้นองจิักั จัังห้วดัปั็ตตาน ีพ่น้ที�โคร่งกัาร่ฯ 
จัำนวน ๑.๕ ไร่่
 l เห้็นควร่ให้้ศููนย์ศู่ กัษา 
กัาร่พฒันาพกิัลุุทองอนัเน่�องมาจัากั 
พร่ะร่าช่ดำร่ิ ตำบ้ลุกัะลุุวอเห้น่อ 
อำเภอเม่อง จัังห้วดันร่าธีวิาส ดำเนิน
กัาร่ดา้นกัาร่ศู่กัษาวจิัยัไกัเ่บ้ตงพร่อ้ม
ทัง้ให้้กัองทพัภาคที� ๔ เป็็นผูด้ำเนินกัาร่ 
แจักัจั่ายไกั่เบ้ตงให้้แกั่ป็ร่ะช่าช่นที�
สนใจั
 l เห้น็ควร่ให้ท้ห้าร่ทั�วป็ร่ะเทศู
ดำเนินกัาร่สนับ้สนุนส่งเสริ่มกัาร่
เพาะเลุี้ยงเห็้ดฟางให้้แก่ัป็ร่ะช่าช่น 
ที�สนใจั 
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เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็ลำปาง

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันจัันที่ร์ที่่� ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสดุ็า ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรงตดิ็ตาม 
ความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิโครงการที่หารพัุนธุด่์ี 
ค่ายสุรศูักดีิ�มนตร่ ตำบลพชิยั อํำเภอํเมอ่ํงลำปาง 
จงัหวดั็ลำปาง ทรงรบัฟัังรายงานิผู้ลการด็ำเนินิิงานิ 
โครงการฯ และพระราชทานิพันิธิุ์ปลานิิลจิตรลด็า 
จำนิวนิ ๕,๐๐๐ ตัว โด็ยทรงปล�อํยลงส่�สระเก็บนิ�ำ
เพ่�อํนิำไปขยายพันิธิุ์ต�อํไป ในิการนิี� มีพระราชด็ำริ
แก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรุปความว�า 
 l ให้้จััดห้าน้ำเพ่�อสนับ้สนุนกัาร่ดำเนินงาน
ที�มณฑ์ลุทห้าร่บ้กัที� ๒๘ จัังห้วัดเลุย เน่�องจัากัมนีำ้ 
ไม่เพียงพอ 

ต�อํมา ทอํด็พระเนิตรการด็ำเนิินิกิจกรรม
ขอํงหนิ�วยต�าง ๆ  ภายในิพ่�นิที�โครงการทหารพนัิธิุดี์็ 
ในิการนีิ� มพีระราชกระแสรบัสั�งกบันิายลลติ ถนิอํมสงิห์ 
เลขาธิิการ กปร. เกี�ยวกับ 

 l ความก้ัาวห้น้าในกัาร่แก้ัไข้ปั็ญห้าข้าดแคลุนไฟฟ้า 
ใช่้ในกัาร่ดำเนินกัิจักัร่ร่มกัาร่เร่ียนกัาร่สอนข้องโร่งเร่ียน 
ลุ่องแพวิทยา อำเภอสบ้เมย จัังห้วัดแม่ฮ่องสอน

จากนิั�นิ เสด็จ็ฯ ไปทรงติด็ตามความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิ
งานิโครงการตำรวัจัพุนัธุด์ี ่สถัานต่ำรวัจัภูธูรเกาะคา ตำบล
ศาลา อํำเภอํเกาะคา จงัหวดั็ลำปาง ทรงรบัฟัังรายงานิสรุป
ความเป็นิมา ผู้ลการด็ำเนินิิงานิโครงการ และทอํด็พระเนิตร
กจิกรรมต�าง ๆ  รวมทั�งทรงรบัฟัังแนิวทางการจัด็ระบบระบายนิ�ำ 
สนิับสนิุนิโครงการตำรวจพันิธิุ์ด็ี สถานิีตำรวจภ่ธิรเกาะคา 
และขุด็ลอํกห้วยแม�ป่นิ ระยะความยาวตามความเหมาะสม 
ซึ่่�งเม่�อํด็ำเนินิิการแล้วเสรจ็จะสามารถช�วยแก้ไขปัญหานิ�ำท�วมขงั 
ภายในิพ่�นิที�ได็้ 
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เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็ลพบัุรี

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันพุุธที่่� ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิษิฐา
ธิิราชเจ้า กรมสมเด็จ็พระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรม 
ราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรงตดิ็ตามความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ 
โครงการที่หารพุันธุ์ดี่ โรงพุยาบ้าลุอัานันที่มหิดีลุ ตำบล
เขาสามยอํด็ อํำเภอํเม่อํงลพบุรี จังหวัด็ลพบุรี ทรงรับฟััง
รายงานิผู้ลการด็ำเนิินิงานิโครงการฯ และทอํด็พระเนิตร
ผู้ลการด็ำเนิินิงานิสนิอํงพระราชด็ำริ 

จากนิั�นิ เสด็็จฯ ไปทรงติด็ตามความก้าวหนิ้าการ
ด็ำเนินิิงานิโครงการที่หารพัุนธุด์ีค่า่ยภูมูพิุลุ ศูนูยก์ารที่หาร
ปีน้ใหญิ ่ตำบลเขาพระงาม อํำเภอํเมอ่ํงลพบรุ ีจงัหวดั็ลพบรุี 
ทรงรับฟัังรายงานิผู้ลการด็ำเนิินิงานิโครงการฯ และ 
ทอํด็พระเนิตรผู้ลการด็ำเนิินิงานิสนิอํงพระราชด็ำริ 

โอํกาสนิี� พระราชทานิพันิธิุ์ปลานิิลจิตรลด็า จำนิวนิ 
๕,๐๐๐ ตัว ปล�อํยลงส่�สระนิ�ำบริเวณโครงการทหารพันิธิุ์ด็ี 
ค�ายภม่พิล และทรงปลก่ตน้ิมะม�วงมหาชนิก จำนิวนิ ๑ ตน้ิ 
ในิการนิี� พระราชทานิพระราโชวาทเพ่�อํเป็นิแนิวทาง 
ในิการด็ำเนิินิงานิ สรุปความว�า 

 l ทห้าร่เป็็นผูมี้สว่นร่ว่มกัาร่พัฒนาบ้า้นเมอ่ง 
ไม่ว่าจัะเป็็นทห้าร่ที�ช่่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆ ผู้ที�
ป็ฏิบิ้ตัหิ้นา้ที�ทั�วไป็แลุะผูท้ี�สร่า้งความมั�นคงต่อช่าติ
บ้้านเม่อง ความมั�นคงมีห้ลุายด้าน จั่งต้องได้ร่ับ้
ความร่่วมม่อในด้านต่างป็ร่ะเทศู ความมั�นคงทาง
ด้านอาห้าร่ กันิดอียูด่ ีความป็ลุอดภยัจัากัสาร่เสพตดิ 
ลุ้วนเป็็นความมั�นคงทั้งสิ้น
 ตอนนีท้ี�เร่าทำเป็น็ความมั�นคงทางดา้นอาห้าร่ 
ที�ไม่มีกั็มีมากัข้่้น เอาทห้าร่ไป็สอนกัาร่ผลิุตแบ้บ้
ช่ว่ยตนเอง ถา่ยทอดความรู่ใ้ห้ผู้อ้่�นทำให้เ้กัดิความ
มั�นคงยั�งยน่ นอกัจัากัจัะมีความรู่ด้้านกัาร่เพาะป็ลูุกั
แลุว้ ยงัมคีวามกัา้วห้นา้ทางเทคโนโลุยกีัาร่ป็ลุกูัผกัั 
เช่่น กัาร่ใช่้แอป็พลุิเคช่ันกัาร่ถ่ายภาพอากัาศูยาน
ไร่้คนข้ับ้ กัาร่แป็ร่รู่ป็ถนอมอาห้าร่ทำเป็็นห้้องอบ้
ผลุิตภัณฑ์์ร่าคาไม่แพง สามาร่ถทำเองได้โดยใช้่
ความรู่้ทางกัาร่ช่่างเทคนิค กัาร่ส่งเสร่ิมด้านกัาร่
ทำบ้ัญชี่กัาร่จัดบ้ันท่กัทำให้้ เห้็นข้้อดีข้้อด้อย 
ในภาพร่วม 
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ทรงทำผู้ักด็อํงแบบอํีสานิ

เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ 
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็นิครราชสีม่า

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันศูุกร์ที่่� ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็็จ 
พระกนิษิฐาธิริาชเจ้า กรมสมเด็จ็พระเทพรตันิราชสดุ็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรงติด็ตามความ
ก้าวหน้ิาการด็ำเนิินิงานิโครงการที่หารพัุนธ์ุด่ี  
กรมพุลุาธิการที่หารบ้ก ตำบลจันิท่ก อํำเภอํปากช�อํง 
จังหวัด็นิครราชสีมา ทอํด็พระเนิตรการด็ำเนิินิ
กิจกรรมขอํงโครงการฯ อําทิ การเลี�ยงปลานิิล
จติรลด็าและแปรรป่เปน็ิปลารา้ปลานิลิเพ่�อํเพิ�มมล่ค�า 
สวนิแห�งการเรียนิร่้ที�อํอํกแบบเพ่�อํการเรียนิร่ ้ 
โด็ยใช้พ่ชผู้ักสมุนิไพรที�ปล่กในิโครงการฯ ตกแต�ง
เป็นิแปลงสวยงามมีป้ายบอํกช่�อํทั�งภาษาไทย  
ภาษาอํงักฤษ รวมถง่ประโยชน์ิขอํงพช่ผู้กัชนิดิ็ต�าง ๆ 
การปล่กผัู้กถวายสำหรับทำผัู้กด็อํงวังสระปทุม 
โอํกาสนิี� ทรงทำผู้ักด็อํงแบบอํีสานิ 

จากนัิ�นิ ทอํด็พระเนิตรแปลงเกษตรในิ 
โครงการฯ ได็้แก� แปลงมะนิาวพระราชทานิพันิธิุ์
แปน้ิพจิติรและทด็ลอํงปล่กในิบ�อํซีึ่เมนิต์ แปลงปลก่
พ่ชผู้ักเพ่�อํเก็บเมล็ด็พันิธิุ์ แปลงปล่กผู้ักสวนิครัว 
โอํกาสนีิ� ทรงปล่กพรกิไทยพนัิธิุซ์ึ่ลีอํนิ จำนิวนิ ๙ ต้นิ 
และทอํด็พระเนิตรเป็ด็กากีแคมป์เบลล์ พนัิธิุบ์างปะกง 
ไก�พ่�นิเม่อํงและไก�กระด็่กด็ำ

ต�อํมา ทรงรบัฟังัรายงานิโครงการจดั็หานิ�ำสนิบัสนินุิ
โครงการทหารพันิธิุ์ด็ีพ่�นิที�กรมพลาธิิการทหารบก ตำบล 
จนัิทก่ อํำเภอํปากช�อํง จงัหวัด็นิครราชสีมา และทอํด็พระเนิตร
การเลี�ยงแพะพระราชทานิพันิธิุแ์บลค็เบงกอํลและเลี�ยงหมป่า่ 
รวมถง่ด็ำเนินิิการปลก่หญา้อําหารสตัว ์จำนิวนิ ๔ สายพนัิธิุ์ 
การฝ้ึกสุนิัขทหารขอํงศ่นิย์การสุนิัขทหารและกอํงพันิ 
สุนิัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
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ทรงทำผู้ักด็อํงแบบอํีสานิ

เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็ยะลา

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็จ็พระเทพรัตินิราชสดุ็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันจัันที่ร์ที่่� ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสดุ็า ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรงติด็ตาม 
ความกา้วหนิา้การด็ำเนินิิงานิศูนูยก์ารเร่ยนตำรวัจั
ตระเวันชุายแดีนบ้้านภูักดี่ บ้านิภักด็ี หม่�ที� ๕  
ตำบลเข่�อํนิบางลาง อํำเภอํบนัินิงัสตา จงัหวดั็ยะลา 
พระราชทานิสิ�งขอํงแก�คร่ใหญ� ผู้่้แทนินัิกเรียนิ 
พระราชทานิพันิธิุ์ไม้ผู้ลแก�ผู้่้แทนิชาวบ้านิ ทรงลง 
พระนิามาภิไธิยในิสมุด็ที�ระลก่ และทรงรับฟังัรายงานิ
ความก้าวหน้ิาการด็ำเนิินิงานิขอํงโรงเรียนิและ 
โครงการตามพระราชด็ำร ิสถานิการณแ์ละแนิวทาง
การแก้ ไขปัญหาเร่�อํงนิ�ำบริ โภคในิโรงเรียนิ  
การด็ำเนิินิกจิกรรมขอํงโรงเรยีนิในิช�วงสถานิการณ์
การแพร�ระบาด็ขอํงโรคโควดิ็-๑๙ การด็ำเนินิิงานิสนิอํง 
พระราชด็ำริในิการแก้ไขปัญหานิ�ำเพ่�อํการอํุปโภค
บริ โภคใ ห้แก�ศ่นิย์การ เรียนิตำรวจตระเวนิ 
ชายแด็นิบ้านิภักด็ี อําทิ การก�อํสร้างฝ้ายทด็นิ�ำ  
ท�อํส�งนิ�ำ ถังกักเก็บนิ�ำ ขนิาด็ ๘๐๐ ล่กบาศก์เมตร   
ภายในิพ่�นิที�ศ่นิย์การเรียนิ และถังกักเก็บนิ�ำขนิาด็ 
๑๐๐ ล่กบาศก์เมตร ภายในิพ่�นิที�ชุมชนิ พร้อํม 
ตดิ็ตั�งเคร่�อํงกรอํงนิ�ำระบบ Back Wash และระบบ
กรอํงนิ�ำ Reverse Osmosis จำนิวนิ ๔ แห�ง 
ประโยชนิ์ที�ได็้รับสามารถส�งนิ�ำสนัิบสนิุนิด้็านิการ
อํุปโภคบริโภคให้แก�คร่และนิักเรียนิขอํงศ่นิย์การ
เรยีนิ จำนิวนิ ๘๑ คนิ รวมทั�งราษฎรในิพ่�นิใกล้เคยีง 
จำนิวนิ ๒๑๑ ครวัเรอ่ํนิ ๖๓๙ คนิ ได็้มีนิ�ำใช้อํย�าง
เพียงพอํตลอํด็ปี และทอํด็พระเนิตรกิจกรรมขอํง
โรงเรียนิ  

19วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าริ 
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ 
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็กาฬสินิธิุ์ 

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วันัอัังคารที่่� ๑ กมุภูาพัุนธ ์๒๕๖๕ สมเด็จ็พระกนิษิฐา
ธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรม 
ราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรงตดิ็ตามความก้าวหน้ิาการด็ำเนิินิงานิ 
โครงการพัุฒนาเด็ีกแลุะเยาวัชุนในถิั�นที่รุกันดีาร โรงเร่ยน
พุระเที่พุญิาณีวัศิูษิ์ฏ์อ์ัดุีมวัทิี่ย ์อํำเภอํหว้ยผู้่�ง จงัหวดั็กาฬสนิิธิุ์ 
ทรงรับฟัังรายงานิภาพรวมการด็ำเนิินิโครงการพัฒนิาเด็็ก
และเยาวชนิในิถิ�นิทุรกนัิด็าร พระราชทานิสิ�งขอํงแก�ผู้่อ้ํำนิวยการ 
โรงเรียนิและผู้่้แทนินิักเรียนิ พระราชทานิพันิธิุ์ไม้ผู้ล  
(มะม�วงพันิธิุม์หาชนิก) และผู้้าห�มกนัิหนิาวแก�ผู้่แ้ทนิชาวบ้านิ 

จากนัิ�นิ ทอํด็พระเนิตรโครงการเกษตรเพ่�อํอําหาร
กลางวันิและทรงปล่กต้นิสมพง รวมทั�งทรงรับฟัังรายงานิ 
การด็ำเนิินิงานิโครงการจัด็หานิ�ำสนิับสนิุนิโรงเรียนิ และ
ทรงเปดิ็แพรคลมุป้าย “โครงการจดั็หานิ�ำสนิบัสนินุิโรงเรยีนิ
พระเทพญาณวิศิษฏ์์อํุด็มวิทย์” ในิการนิี� มีพระราชด็ำริแก�
หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรุปความว�า 

 l ให้้สำนักังาน กัป็ร่. แลุะกัร่มช่ลุป็ร่ะทาน 
ร่่วมกัันดำเนินงานจััดทำร่ะบ้บ้สูบ้น้ำพลัุงงาน 
แสงอาทติย ์พร่อ้มทัง้ตดิตัง้เสาไฟฟา้ร่ะบ้บ้พลุงังาน
แสงอาทติยร์่อบ้สร่ะนำ้ แลุะตดิตัง้ร่ะบ้บ้กัร่องนำ้ด่�ม
สะอาดให้้แกั่โร่งเร่ียนฯ
 l ให้มู้ลุนธิีชัิ่ยพฒันา นำไก่ัไข่้เข้้ามาสนับ้สนนุ
ในโร่งเร่ียน พร่้อมทั้งให้้คำแนะนำในกัาร่เลุี้ยง แลุะ
สนับ้สนุนอาห้าร่ไกั่ให้้ด้วย
 l ให้้กัร่มป็ร่ะมง เข้้ามาสอนวิธีีกัาร่เลุี้ยง 
ป็ลุาดุกัในกัร่ะช่ัง เพ่�อเพิ�มความรู่้ให้้ครู่แลุะนักัเร่ียน

จากนิั�นิ ทรงรบัฟังัรายงานิการรกัษานิกัเรยีนิ
โรงเรียนิท�านิผู้่ห้ญงิจนัิทมิา พ่�งบารมี ที�มคีวามพกิาร
ปากแหว�งเพด็านิโหว� และทอํด็พระเนิตรนิิทรรศการ
และผู้ลงานินัิกเรียนิ กิจกรรมขอํงโรงเรียนิ และ
ผู้ลิตภัณฑ์์ชุมชนิ 

20 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าร ิ
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ 
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็เชียงราย 
และจังหวััด็พะเยา
ระหว่ัางวันัิที� ๑๔ - ๑๘ กมุ่ภาพันิธ์ิ ๒๕๖๕ 

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันจัันที่ร์ที่่� ๑๔ กุมภูาพุันธ์ ๒๕๖๕ สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรง
ตดิ็ตามความกา้วหน้ิาการด็ำเนิินิงานิโรงเรย่นตำรวัจั
ตระเวันชุายแดีนเจั้าพุ่อัหลุวังอัุปีถััมภู์ ๔ หม่�ที� ๔ 
บ้านิหัวแม�คำ ตำบลแม�สลอํงในิ อํำเภอํแม�ฟั้าหลวง 
จงัหวดั็เชยีงราย พระราชทานิสิ�งขอํงแก�ครใ่หญ�และ
ผู้่้แทนินิักเรียนิ พระราชทานิพันิธิุ์ไม้ผู้ลและผู้้าห�ม 
กันิหนิาวแก�ผู้่้แทนิชาวบ้านิ ทรงรับฟัังรายงานิ 
ความก้าวหนิ้าการด็ำเนิินิงานิขอํงโรงเรียนิและ
โครงการตามพระราชด็ำร ิสถานิการณแ์ละแนิวทาง
การแก้ไขปัญหาเร่�อํงนิ�ำบริโภคในิโรงเรียนิ รวมทั�ง
ทอํด็พระเนิตรกิจกรรมขอํงโรงเรียนิ 

จากนิั�นิ เสด็็จฯ ไปยังห้อํงประชุมอําคาร
อํเนิกประสงค์ พระตำหนัิกด็อํยตุง อํำเภอํ 
แม�ฟั้าหลวง จังหวัด็เชียงราย ทรงเป็นิประธิานิ 
การประชุมคณะกรรมการม่ลนิิธิิแม�ฟั้าหลวง 
ในิพระบรมราช่ปถัมภ์ ครั�งที� ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

21วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าริ 
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



วัันอังัคารที่่� ๑๕ กมุภูาพัุนธ์ 
๒๕๖๕ สมเด็จ็พระกนิษิฐาธิริาชเจา้ 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรง
ตดิ็ตามความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ 
โครงการเลุ่�ยงแพุะพัุนธุแ์บ้ล็ุคเบ้งกอัลุ 
พุ่�นที่่�โครงการพุฒันาดีอัยตงุ (พุ่�นที่่�
ที่รงงาน) อันัเน่�อังมาจัากพุระราชุดีำริ 
อํำเภอํแม�ฟ้ัาหลวง จงัหวดั็เชยีงราย 
ทรงรบัฟังัรายงานิผู้ลการด็ำเนินิิงานิ
โครงการเลี�ยงแพะพนัิธ์ุิแบลค็เบงกอํล 
การวิจัยแพะพันิธิุ์แบล็คเบงกอํล  
รวมทั� งทอํด็พระเนิตรแพะพันิธิุ์ 
แบล็คเบงกอํล และแพะล่กผู้สม  
ในิการนิี� มีรับสั�ง สรุปความว�า 
 l โร่งเรี่ยนตำร่วจัตร่ะเวน
ช่ายแดนห้้วยลุู่ จัังห้วัดน่าน ยังไม่
เร่ยีบ้ร้่อยดี ตวัอาคาร่เสร็่จัแลุ้ว เห้ลุอ่
กัาร่จััดร่ะบ้บ้บ้ร่ิห้าร่ จัะต้องดูเร่่�อง
กัาร่ป็ลูุกัพ่ช่เลุี้ยงสัตว์ให้้มีโป็ร่ตีน  
ผกัั ผลุไม้ สมดุลุกัับ้ป็ริ่มาณข้องเด็กั 
แลุะต้องดูว่ามีป็ร่ิมาณน้ำเพียงพอ 
ที�จัะป็ลุูกัผักั 

ซึ่่� งนิายประวิทย์ บุญมี  
ผู้่้อํำนิวยการศ่นิย์พัฒนิาพันิธิุ์พ่ช
จักรพันิธิ์เพ็ญศิริ กราบบังคมท่ลว�า 

ได็น้ิำถั�วเขียวและถั�วลสิงพระราชทานิ
ไปใหท้ด็ลอํงปลก่ กำลังหาวิธิกีารว�า 
จะทำอํย�างไร ให้ชุมชนิมละบรห้ีวยล่� 
มีเงินิหมุนิเวียนิก�อํนิ ส�วนิเร่�อํงนิ�ำ  
ชาวบ้านิได็้สร้างฝ้ายชะลอํนิ�ำแล้ว 
โด็ยจะด็่ปริมาณนิ�ำที�จะกักเก็บได็้ 
ในิปีนิี� 

จากนิั�นิ เสด็จ็พระราชด็ำเนินิิ
ไปยังศููนย์พัุฒนาพัุนธ์ุพุ่ชุจัักรพัุนธ์
เพุญ็ิศูริ ิตำบลโป่งผู้า อํำเภอํแม�สาย 
จงัหวดั็เชยีงราย ทอํด็พระเนิตรการ
ผู้ลิตไส้เด็่อํนิฝ้อํยสายพันิธิุ์ไทยและ
สายพันิธิุ์ต�างประเทศ เพ่�อํช�วยลด็
การแพร�ระบาด็ขอํงศัตร่พ่ช แปลง
พช่ผัู้ก และทรงรับฟัังรายงานิภาพรวม 
การด็ำเนิินิงานิโครงการต�าง ๆ 

ต�อํมา เสด็จ็ฯ ไปทรงตดิ็ตาม
ความก้าวหน้ิาการด็ำเนิินิงานิ
ศููนย์วัิจััยแลุะพุัฒนาชุาน�ำมันแลุะ
พุ่ชุน�ำมนั ตำบลเวยีงพางคำ อํำเภอํ
แม�สาย จงัหวดั็เชียงราย ทรงรบัฟังั
รายงานิสรุปผู้ลการด็ำเนิินิงานิ 
ประจำปี ๒๕๖๔ และทอํด็พระเนิตร
รา้นิเมล็ด็ชาเป็นิรา้นิจำหนิ�ายขอํงที�
ระลก่และผู้ลิตภณัฑ์ท์ี�เปน็ิผู้ลผู้ลิตจาก
โครงการต�าง ๆ  ขอํงม่ลนิธิิชิยัพฒันิา

22 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าร ิ
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕2222 วัารสารอันิเน้ิ�องม่าจากพระราชด็ำริ 
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



วัันพุุธที่่� ๑๖ กุมภูาพุันธ์ 
๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรง
ตดิ็ตามความกา้วหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ
ศููนย์การเร่ยนตำรวัจัตระเวัน
ชุายแดีนบ้า้นฟ้า้ไที่ยงาม หม่�ที� ๑๓ 
บ้านิฟ้ัาไทยงาม ตำบลปอํ อํำเภอํ
เวยีงแก�นิ จงัหวดั็เชยีงราย พระราชทานิ 
สิ�งขอํงแก�ครใ่หญ�และผู้่แ้ทนินิกัเรยีนิ 
พระราชทานิพันิธิุ์ไม้ผู้ลและผู้้าห�ม 
กนัิหนิาวแก�ผู้่แ้ทนิชาวบ้านิ ทรงรบัฟััง 
รายงานิความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ 
ขอํงโรงเรียนิและโครงการตาม 
พระราชด็ำริ สถานิการณ์และแนิวทาง 
การแก้ไขปัญหาเร่�อํงนิ�ำบริโภค 

 l กัาร่สร้่างป่็าสร้่างร่ายได้ 
ช่่วยลุดกัาร่บ้กุัร่กุัป่็า แลุะกัาร่ส่งเสร่มิ
กัาร่ป็ลูุกัอะโวคาโด เป็็นเร่่�องดีเพร่าะ
สามาร่ถจัำห้น่ายได้

วัันพุฤหัสบ้ด่ีที่่� ๑๗ กมุภูาพัุนธ์ 
๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปยัง
สำนักงานโครงการชุาน�ำมันปีูนะ 
ตำบลเทอํด็ไท อํำเภอํแม�ฟั้าหลวง 
จงัหวัด็เชียงราย เพ่�อํทรงติด็ตามงานิ
โครงการชานิ�ำมันิประจำปี ๒๕๖๔ 
ทอํด็พระเนิตรแปลงชานิ�ำมันิขอํง 
นิางหมี�โอํ เซึ่หมี� บา้นิแม�หม้อํ ตำบล
เทอํด็ไท อํำเภอํแม�ฟั้าหลวง จังหวัด็
เชียงราย และทรงติด็ตามผู้ลการ 
ส�งเสริมและพฒันิาหตัถกรรมชมุชนิ
ประจำปี ๒๕๖๔ รวมทั�งทอํด็พระเนิตร 
ผู้ลงานิหัตถกรรมขอํงราษฎรบ้านิ
ห้วยอํ่�นิและบ้านิแม�คำน้ิอํย ณ โรงเรยีนิ 
พญาไพรไตรมิตร ตำบลเทอํด็ไท 
อํำเภอํแม�ฟัา้หลวง จงัหวดั็เชยีงราย 

จากนิั�นิ เสด็็จฯ ไปยังแปีลุง
ชุาน�ำมันดีอักแดีง โซนปีางมะหัน 
ทอํด็พระเนิตรต้นิชานิ�ำมันิด็อํกแด็ง
แต�ละสายพันิธิุ์ ทรงติด็ตามความ
ก้าวหนิ้าการทด็ลอํงปล่กชานิ�ำมันิ
ด็อํกแด็ง และพระราชทานิสิ�งขอํง
แก�ผู้่้แทนิกอํงกำลังผู้าเม่อํงที�ปฏ์ิบัติ
งานิบรเิวณแนิวชายแด็นิปางหนินุิ ๒

ในิโรงเรยีนิ การด็ำเนินิิงานิโครงการ
อํนิุรักษ์และฟั้�นิฟั่ทรัพยากรป่าไม้
พ่�นิที�บ้านิฟัา้ไทยงามอํนัิเนิ่�อํงมาจาก
พระราชด็ำริ และแนิวทางการด็ำเนินิิงานิ 
แก้ไขปัญหาขาด็แคลนิไฟัฟั้าขอํง
โรงเรยีนิล�อํงแพวทิยา อํำเภอํสบเมย 
จงัหวดั็แม�ฮ่�อํงสอํนิ รวมทั�งทอํด็พระเนิตร 
กจิกรรมขอํงศน่ิย์การเรยีนิ ในิการนิี� 
มพีระราชด็ำริแก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง 
สรุปความว�า 
 l ห้ากัดำเนนิงานเร่่�องไฟฟ้า
พลุังงานแสงอาทิตย์ เม่�อทำกัาร่ 
ตดิตัง้ร่ะบ้บ้ต่าง ๆ  แลุ้ว ข้อให้้ดำเนนิ
กัาร่สอน  ให้้ความรู่้แก่ัเด็กัแลุะ 
ช่าวบ้้านในเร่่�องกัาร่ดูแลุบ้ำรุ่งรั่กัษา
ด้วย

23วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าริ 
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕ 2323วัารสารอันิเน้ิ�องม่าจากพระราชด็ำริ 
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



วัันศูุกร์ที่่� ๑๘ กุมภูาพุันธ์ 
๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรง
ตดิ็ตามความกา้วหนิา้การด็ำเนินิิงานิ
โรงเรียนิตำรวจตระเวนิชายแด็นิ 
จำนิวนิ ๓ โรงเรียนิ ได้็แก� โรงเรย่น
ตำรวัจัตระเวันชุายแดีนชุนตัถ์ั ปิียะอัยุ 
บ้านิเจด็ีย์ทอํง หม่�ที� ๓ ตำบลปอํ 
อํำเภอํเวียงแก�นิ จังหวัด็เชียงราย 
โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีน
บ้้านดีอัยลุ้าน หม่�ที� ๔ ตำบลวาวี 
อํำเภอํแม�สรวย จังหวัด็เชียงราย  
และศููนย์การเร่ยนตำรวัจัตระเวัน
ชุายแดีนอันิที่รอ่ัาสา บ้้านห้วัยน�ำกน่ 
บ้านิห้วยนิ�ำก่นิ หม่�ที� ๑๙ ตำบล 
วาวี อํำเภอํแม�สรวย จงัหวดั็เชียงราย
พระราชทานิสิ�งขอํงแก�คร่ใหญ�และ 
ผู้่แ้ทนินิกัเรยีนิ พระราชทานิพันิธิุไ์ม้ผู้ล 
และผู้้าห�มกนัิหนิาวแก�ผู้่แ้ทนิชาวบ้านิ 
และทรงเปิด็อําคารท�านิผู้่้หญงิชนัิตถ์ 
ปิยะอํุย ทรงรับฟัังรายงานิความ
กา้วหนิา้การด็ำเนินิิงานิขอํงโรงเรยีนิ

และโครงการตามพระราชด็ำริ 
สถานิการณ์และแนิวทางการแก้ไข
ปัญหาเร่�อํงนิ�ำบริโภคในิโรงเรียนิ 
และทอํด็พระเนิตรกิจกรรมขอํง
โรงเรียนิ นิอํกจากนิี� ทรงรับฟััง
รายงานิปญัหาความตอ้ํงการเพิ�มเตมิ
ขอํงชุมชนิ ในิการนิี� มีพระราชด็ำริ
แก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง สรุปความว�า

	ศููนย์การเร่ยนตำรวัจัตระเวัน
ชุายแดีนอัินที่ร่อัาสา
 l ให้้จััดทำถนนทางเข้้าศููนย์
กัาร่เร่ียนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดน
อินทร่ีอาสา บ้้านห้้วยน้ำกั่น
 l ให้จ้ัดัทำร่ะบ้บ้บ้าดาลุให้แ้กั่
ศููนย์กัาร่เร่ยีนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดน 
อินทร่ีอาสา บ้้านห้้วยน้ำกั่น เพ่�อให้้
มีน้ำอุป็โภคบ้ร่ิภคเพียงพอตลุอดป็ี
 l โร่งเรี่ยนดอนมห้าวัน ซึ่่�งเป็็น 
โร่งเร่ียนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดน 
แห้่งแร่กัข้องป็ร่ะเทศูไทย ควร่ให้้
ดำเนินกัาร่อย่างมีป็ร่ะสิทธีิภาพ 
ต่อไป็ 

 

ต�อํมา เสด็จ็ฯ ไปยังโรงเรย่น
ปี่าซางนาเงิน ตำบลแม�ฟั้าหลวง 
อํำเภอํแม�ฟัา้หลวง จงัหวดั็เชยีงราย 
ทรง เป็ นิประธิานิการประ ชุม
โครงการขยายผู้ลการพัฒนิา
กระบวนิการจัด็การเรยีนิร่ภ้าษาไทย
สำหรบัเด็ก็ในิพ่�นิที�พฒันิาขอํงมล่นิิธิิ
แม�ฟั้าหลวง  ประจำปีการศ่กษา 
๒๕๖๔ และทอํด็พระเนิตรนิิทรรศการ 
อําทิ นิิทรรศการการใช้เทคโนิโลยี
สนิับสนิุนิการเรียนิการสอํนิโด็ย
บริษัท ทร่ คอํร์ปอํเรชั�นิ จำกัด็ 
(มหาชนิ) นิิทรรศการการอําชีพ  
Project-Based Learning และ
กิจกรรมขอํงโรงเรียนิ ในิการนิี�  
มีพระราชด็ำริ สรุปความว�า 
 l ให้้สำนักังาน กัป็ร่. แลุะ 
กัร่มช่ลุป็ร่ะทาน ร่่วมกันัจัดัห้าแห้ลุ่งนำ้ 
เพ่�อช่่วยเห้ลุอ่โร่งเร่ยีนบ้้านป่็าซึ่างนาเงนิ 
ให้มี้นำ้ใช้่เพี�อดำเนินกิัจักัร่ร่มต่าง ๆ  
ข้องโร่งเร่ียนแลุะช่่วยให้้ร่าษฎร่ 
ในพ่้นที�ได้มีน้ำใช่้เพ่�ออุป็โภคบ้ร่ิโภค 
แลุะทำกัาร่เกัษตร่ได้อย่างเพียงพอ

การแสด็งด็นิตรพี่�นิบ้านิ (การเป่าแคนิม้ง)

24 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าร ิ
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ 
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็กาญจนิบัุรี 
ระหวั่างวัันิที� ๒๑ - ๒๓ กุม่ภาพันิธิ์ ๒๕๖๕

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันจัันที่ร์ที่่� ๒๑ กุมภูาพุันธ์ ๒๕๖๕ สมเด็็จ
พระกนิษิฐาธิริาชเจ้า กรมสมเด็จ็พระเทพรตันิราชสดุ็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรงติด็ตามความ
กา้วหนิา้การด็ำเนินิิงานิ จำนิวนิ ๒ โรงเรยีนิ ได็แ้ก� 
โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีนบ้้านต้นมะม่วัง 
บา้นิพุหวา้ หม่�ที� ๗ ตำบลวังกระแจะ อํำเภอํไทรโยค 
จังหวัด็กาญจนิบุรี และโรงเร่ยนตำรวัจัตระเวัน
ชุายแดีนสุนที่รเวัชุ บ้านิสะเนิพ�อํง หม่�ที� ๑  
ตำบลไล�โว� อํำเภอํสังขละบุรี จังหวัด็กาญจนิบุรี  
พระราชทานิสิ�งขอํงแก�คร่ใหญ�และผู้่้แทนินัิกเรียนิ 
พระราชทานิพันิธิุไ์ม้ผู้ลและผู้้าห�มกันิหนิาวแก�ผู้่้แทนิ
ชาวบ้านิ ทรงรับฟัังรายงานิผู้ลการด็ำเนิินิงานิ 
ขอํงโรงเรียนิ ความก้าวหน้ิาขอํงโครงการตาม 
พระราชด็ำริ สถานิการณ์นิ�ำอํุปโภคบริโภคขอํง
โรงเรยีนิ และผู้ลการด็ำเนินิิงานิตามพระราชกระแส
รับสั�งครั�งที�ผู้�านิมา รวมทั�งทอํด็พระเนิตรกิจกรรม
ขอํงโรงเรยีนิ ในิการนีิ� มพีระราชด็ำร ิสรปุความว�า 

	โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีนบ้้านต้นมะม่วัง
 l ให้้กัร่มช่ลุป็ร่ะทานร่่วมกับั้สำนกัังาน กัป็ร่. พจิัาร่ณา
สนบั้สนนุแห้ลุ่งนำ้ต้นทนุเพิ�มเตมิ เพ่�อสนบั้สนนุพ้่นที�กัาร่เกัษตร่
ข้องร่าษฎร่ในเข้ตบ้ร่กิัาร่ข้องโร่งเร่ยีนที�ข้ยายตวัเพิ�มข้่น้

	โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีนสุนที่รเวัชุ
 l ให้้ป็ร่ะสานมลูุนธิีชิ่ยัพฒันานำพนัธีุไ์ก่ั เป็็ด มาสนับ้สนนุ 
ให้้โร่งเร่ียนตำร่วจัตร่ะเวนช่ายแดนแห้่งนี้ ส่วนเร่่�องสะพาน
ข้้ามห้้วยโร่คี� ให้้จัังห้วัดดำเนินกัาร่ช่่วยเห้ลุ่อ เพ่�อให้้ช่าวบ้้าน
ใช่้สัญจัร่ยามเจั็บ้ป็่วยร่ะห้ว่างโร่งพยาบ้าลุ เน่�องจัากัห้มู่บ้้าน
แห้่งนี้ไม่มีสถานพยาบ้าลุ

25วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำ�าริ 
ฉบัับัที่่� ๑ ประจำเดืือน มกราคม - ม่นาคม ๒๕๖๕



วัันอัังคารที่่� ๒๒ กุมภูาพุันธ์ 
๒๕๖๕ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ็ฯ ไปทรง
ตดิ็ตามความกา้วหน้ิาการด็ำเนินิิงานิ 
จำนิวนิ ๒ โรงเรยีนิ ได้็แก� ศูนูย์การเรย่น 
ตำรวัจัตระเวันชุายแดีน ที่า่นผูู้ห้ญิงิ
มณี่รัตน์ บุ้นนาค บ้านิปางสนิุก  
หม่�ที� ๖ ตำบลไล�โว�  อํำเภอํสงัขละบรุี 
จังหวัด็กาญจนิบุรี และ โรงเร่ยน
ตำรวัจัตระเวันชุายแดีนสหธนาคาร 
บ้านิเวียคะด็ี� หม่�ที� ๕ ตำบลหนิอํงล่ 
อํำเภอํสังขละบุรี จงัหวดั็กาญจนิบรุี 
พระราชทานิสิ�งขอํงแก�คร่ใหญ�และ 
ผู้่แ้ทนิ นิกัเรียนิ พระราชทานิผู้้าห�ม
กนัิหนิาวและพนัิธิุไ์ม้ผู้ลแก�ผู้่แ้ทนิชาวบ้านิ 
ทรงรับฟัังรายงานิผู้ลการด็ำเนินิิงานิ
ขอํงโรงเรยีนิ ความก้าวหนิ้าขอํง
โครงการตามพระราชด็ำร ิสถานิการณ์ 
นิ�ำอํุปโภคบริโภคขอํงโรงเรียนิ และ
ผู้ลการด็ำเนิินิงานิตามพระราช 
กระแสรับสั�งครั�งที�ผู้�านิมา รวมทั�ง
ทอํด็พระเนิตรกิจกรรมขอํงโรงเรียนิ  
ในิการนิี� มพีระราชด็ำริ สรปุความว�า

	โรงเรย่นตำรวัจัตระเวันชุายแดีน 
สหธนาคาร 
 l ให้้กัร่มช่ลุป็ร่ะทานร่่วมกับั้
สำนกัังาน กัป็ร่. พจิัาร่ณาแนวทาง
กัาร่ป็รั่บ้ป็รุ่งแลุะกัร่ะจัายร่ะบ้บ้ป็ร่ะป็า
ภเูข้าเพิ�มเตมิให้้ร่าษฎร่ในพ่น้ที�

วัันพุุธที่่� ๒๓ กุมภูาพุันธ์ 
๒๕๖๕  สมเด็จ็พระกนิษิฐาธิริาชเจา้ 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปยัง
โรงพุยาบ้าลุสังขลุะบุ้ร่ อํำเภอํ
สังขละบุรี  จังหวัด็กาญจนิบุรี  
ทรงเปิด็แพรคลุมป้ายช่�อํอําคาร 
“อําคารพระราชทานิ ๒๖” และ 
ทรงปล่กต้นิจำปีสิรินิธิร โอํกาสนิี� 
พระราชทานิสิ�งขอํงให้แก�ผู้่้ ป่วย  
ทอํด็พระเนิตรนิิทรรศการและ 
ฉายพระฉายาลักษณ์ร�วมกับคณะ 
ผู้่บ้ริหารและบุคลากรขอํงโรงพยาบาล 
สังขละบุรี 

จากนิั�นิ เสด็จ็ฯ ไปทรงตดิ็ตาม
ความก้าวหน้ิาการด็ำเนิินิงานิ
โรงเร่ยนตำรวัจัตระเวันชุายแดีน
เฮงเค็ลุไที่ย  บ้านิทุ�งมะเซึ่อํย�อํ  
หม่�ที� ๔ ตำบลบ้อํงตี� อํำเภอํไทรโยค 
จังหวัด็กาญจนิบุรี พระราชทานิ
สิ�งขอํงแก�ครใ่หญ�และผู้่แ้ทนินิกัเรยีนิ 
พระราชทานิพันิธิุ์ไม้ผู้ลและผู้้าห�ม 
กนัิหนิาวแก�ผู้่แ้ทนิชาวบา้นิ และทรง 
รับฟัังรายงานิผู้ลการด็ำเนิินิงานิ 
ความก้าวหนิ้าขอํงโครงการตาม 
พระราชด็ำร ิสถานิการณน์ิ�ำอํปุโภค
บริโภคขอํงโรงเรียนิ และผู้ลการ
ด็ำเนินิิงานิตามพระราชกระแสรับสั�ง
ครั�งที�ผู้�านิมา รวมทั�งทอํด็พระเนิตร
กิจกรรมขอํงโรงเรียนิ ในิการนิี�  
มพีระราชด็ำริแก�หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อํง 
สรุปความว�า 

 l ให้้กัร่มช่ลุป็ร่ะทานข้ดุลุอกั
สร่ะนำ้เพ่�อสนบั้สนนุกัาร่เกัษตร่ในฤดู
แลุ้งให้้แก่ัร่าษฎร่บ้ร่เิวณใกัลุ้เคยีง 
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เสด็็จพระราชด็ำเนิินิ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิจ 
ในิเขติพ้�นิที�จังหวััด็สระแก้วั

สม่เด็จ็พระกนิิษฐาธิริาชเจ้า

กรม่สม่เด็็จพระเทพรัตินิราชสุด็า ฯ 

สยาม่บัรม่ราชกุม่ารี

วัันศูุกร์ที่่� ๒๕ กุมภูาพุันธ์ ๒๕๖๕ สมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิ 
ราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็็จฯ ไปทรง
ติด็ตามความก้าวหนิ้าการด็ำเนิินิงานิโรงเร่ยน
ตำรวัจัตระเวันชุายแดีนบ้้านเขาสารภู่ หม่�ที� ๓ 
ตำบลทบัพรกิ อํำเภอํอํรัญประเทศ จงัหวดั็สระแก้ว 
พระราชทานิสิ�งขอํงแก�คร่ใหญ�และผู้่้แทนินัิกเรียนิ 
พระราชทานิพันิธิุ์ไม้ผู้ลแก�ผู้่้แทนิชาวบ้านิ ทรงลง
พระนิามาภิไธิยในิสมุด็ที�ระล่ก และทรงรับฟััง
รายงานิความก้าวหน้ิาการด็ำเนินิิงานิขอํงโรงเรียนิ 
โครงการตามพระราชด็ำร ิสถานิการณแ์ละแนิวทาง
การแกไ้ขปญัหาเร่�อํงนิ�ำบรโิภคในิโรงเรยีนิ รายงานิ
เกี�ยวกับโครงการพัฒนิาการจัด็การเรียนิการสอํนิ
โครงการส�งเสรมิการเพิ�มจำนิวนิไม้ผู้ลและถั�วเมลด็็แห้ง 
สถานิการณ์เร่�อํงนิ�ำบริโภค ความก้าวหนิ้าในิการ
ด็ำเนิินิงานิตามพระราชด็ำริและการด็ำเนิินิงานิ
ตามพระราชกระแสรับสั�ง รวมทั�งทอํด็พระเนิตร
กิจกรรมขอํงโรงเรียนิ 
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ทรงเป็นิประธิานิการประชุม่คณีะกรรม่การขับัเคล้�อนิการด็ำเนินิิโครงการสัติว์ัปลอด็โรค คนิปลอด็ภยั 
จากโรคพษิสนุิขับ้ัา ติาม่พระปณิีธิานิของศาสติราจารย์ ด็ร. สม่เด็จ็เจ้าฟ้้า ฯ กรม่พระศรีสวัางควัฒันิ 
วัรขัติติิยราชนิารี ครั�งที� ๑/๒๕๖๕ ผ่่านิส้�ออิเล็กทรอนิิกส์ (ออนิไลนิ์) ณี ติำหนิักทิพย์พิม่านิ 
อำเภอปากช่อง จังหวััด็นิครราชสีม่า 

สม่เด็็จพระเจ้านิ้องนิางเธิอ เจ้าฟ้้าจุฬาภรณีวัลัยลักษณี์ อคัรราชกมุ่ารี 
กรม่พระศรสีวัางควัฒันิ วัรขัติติิยราชนิารี

วัันพุุธที่่� ๙ กุมภูาพุันธ์ ๒๕๖๕ สมเด็็จพระเจ้า 
นิ้อํงนิางเธิอํ เจ้าฟั้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อํัครราชกุมารี 
กรมพระศรสีวางควฒันิ วรขตัตยิราชนิาร ีทรงเปน็ิประธิานิ
การประชมุคณะกรรมการขับเคล่�อํนิการด็ำเนินิิโครงการ
สัตวั์ปีลุอัดีโรค คนปีลุอัดีภัูย จัากโรคพุิษ์สุนัขบ้้า  
ตามพุระปีณิีธานฯ โด็ยมีระเบยีบวาระการประชุมที�สำคญั  
อําทิ การจัด็การสุนิัขจรจัด็ที�เด็ินิทางข้ามจังหวัด็หร่อํ 
ข้ามเขตแด็นิมาประเทศไทย การด็ำเนิินิการฉีด็วัคซีึ่นิ
ปอ้ํงกนัิการตดิ็เช่�อํโรคพษิสุนิขับ้าและการเก็บรักษาวัคซึ่นีิ
ให้มีคุณภาพ การรายงานิผู้ลการด็ำเนิินิโครงการฯ  
ประจำปี ๒๕๖๕ ในิการนีิ� มรีบัสั�ง สรปุความว�า
 l พร่ะร่าช่ทานกัำลุังใจัแกั่คณะทำงานแลุะข้อให้้ 
ทุกัท่านทำเพ่�อป็ร่ะช่าช่น ทำเพ่�อป็ร่ะเทศูไทย
 l ทร่งตั้งพร่ะทัยมุ่งมั�นที�จัะดำเนินกัาร่โคร่งกัาร่ฯ 
ให้้ดี โดยมิห้วังสิ�งตอบ้แทนใด ข้อเพียงน้ำเป็ลุ่า ๑ แกั้ว 
ให้้พอมพีลุงัในกัาร่ทำงานกัร็ู่ส้ก่ัข้อบ้คณุแลุ้ว แลุะทร่งห้วงัว่า 
ทุกัท่านจัะร่่วมทำงานโคร่งกัาร่ฯ นี้ โดยให้้ช่่วยทำในสิ�ง
ที�ช่่วยได้ 
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จังหวัด็ศรีสะเกษ เป็นิ ๑ ในิ ๖ จังหวัด็
ที�มีปัญหาความยากจนิเร่�อํรัง โด็ยมีสัด็ส�วนิ
คนิจนิอํย่�ในิลำด็ับส่งสุด็ ๑๐ อํันิดั็บแรก 
เกอ่ํบทุกปี ในิระหว�างปี ๒๕๔๓ - ๒๕๖๓ (ข้อํมล่
จากรายงานิวเิคราะหส์ถานิการณค์วามยากจนิ
และความเหล่�อํมล�ำขอํงประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ 
โด็ยสำนิกังานิสภาพฒันิาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห�งชาต)ิ เนิ่�อํงจากปจัจยัที�มพี่�นิที�ตั�งอํย่�ก่�งกลาง
ชายแด็นิอํีสานิใต้ แม้จะมีป่าไม้จากแนิวเขา 
พนิมด็งรกัเป็นิแหล�งต้นินิ�ำลำธิารสมบร่ณ์มากกว�า 
พ่�นิที�ชายแด็นิจังหวัด็อํ่�นิ แต�สายนิ�ำที�ไหลผู้�านิ
ตอํนิกลางขอํงจังหวัด็กลับไหลทิ�งลงส่�แม�นิ�ำม่ล
อํย�างรวด็เร็วจ่งเกิด็ปัญหานิ�ำท�วมและฝ้นิแล้ง
ซึ่�ำซึ่าก ประกอํบกบัในิช�วงเวลากว�า ๓๐ ปกี�อํนิ 
ยังไม�มีการพัฒนิาแหล�งนิ�ำซึ่่�งเป็นิปัจจัยสำคัญ
ในิการประกอํบอําชีพ จังหวัด็ศรีสะเกษจ่งมี
ปัญหาทางด้็านิความมั�นิคงจากภัยคุกคามที�คบ่คลานิ 
เขา้มาทางชายแด็นิอีํกด็ว้ย พ่�นิที�ด็า้นิความมั�นิคง

 นายสมชาย  เช้�อจีีน
 ผู้้�อำนวยการศู้นย์พััฒนาการเกษตรภู้สิงห์์อันเน้�องมาจีากพัระราชดำริผู้้�อำนวยการศู้นย์พััฒนาการเกษตรภู้สิงห์์อันเน้�องมาจีากพัระราชดำริ
  

ศููนย์พััฒนาการัเกษต่รัภููสืิงห์์ศููนย์พััฒนาการัเกษต่รัภููสืิงห์์
อันิเนิ้�องม่าจากพระราชด็ำริ อันิเนิ้�องม่าจากพระราชด็ำริ 

ทศูมรัาชา พัรัะเมต่ต่าสืู่ปรัะชารัาษฎรั์

มีความสำคัญมากข่�นิในิห้วงระยะเวลาแห�งความขัด็แย้งพ่�นิที� 
ป่าเขาซึ่ับซึ่้อํนิกลายเป็นิที�หลบซึ่�อํนิขอํงกลุ�มคนิที�หลากหลาย  
กอํงทัพภาคที� ๒ ต้อํงจัด็ตั�ง ศ่นิย์อํพยพเพ่�อํควบคุมพ่�นิที�ข่�นิ 
ที�บ้านิโอํตราว ตำบลกนัิทรอํม อํำเภอํขนุิหาญ จังหวดั็ศรีสะเกษ

ความทราบฝ่้าละอํอํงธุิลีพระบาท พระบาทสมเด็็จ 
พระบรมชนิกาธิเิบศร มหาภมิ่พลอํด็ลุยเด็ชมหาราช บรมนิาถบพิตร 
จ่งได็้พระราชทานิพระราชด็ำริ เม่�อํวันิที� ๒๙ พฤศจิกายนิ ๒๕๒๘ 
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แก�คณะทำงานิพัฒนิาเสริมความมั�นิคงพ่�นิที�ชายแด็นิ
ในิเขตอีํสานิใต้ ให้ใช้ “แผู้นิยุทธิศาสตร์กับการพัฒนิา” 
ในิพ่�นิที� ๕ จังหวัด็รอํยต�อํชายแด็นิอํีสานิใต้ โด็ยการ
พัฒนิาคุณภาพชีวิตให้แก�ราษฎรในิหม่�บ้านิที�อํย่�ใกล้ 
เขตแนิวชายแด็นิมากข่�นิ ซึ่่�งจะทำให้สามารถรักษา
ความปลอํด็ภัยขอํงประเทศได็้อํีกด็้วย

ในิปี ๒๕๓๒ กรมชลประทานิได้็สนิอํง 
พระราชด็ำริโด็ยเริ�มก�อํสร้างอํ�างเก็บนิ�ำห้วยตาจ่  
บ้านิตานิวนิ ตำบลกันิทรอํม อํำเภอํขุนิหาญ จังหวัด็
ศรสีะเกษ ด็ำเนินิิการแลว้เสรจ็เม่�อํป ี๒๕๓๙ สามารถ
สนิบัสนินุิพ่�นิที�การเกษตรได็เ้พิ�มข่�นิ ๑๓,๐๐๐ ไร� ราษฎร
ได็ท้ำการเพาะปล่กอํย�างปลอํด็ภยัใกลห้ม่�บา้นิ ในิระยะ
ต�อํมากรมชลประทานิยังได้็ประสานิกับกอํงทพัภาคที� ๒ 
เพ่�อํวางโครงการพัฒนิาแหล�งนิ�ำบริเวณชายแด็นิจังหวัด็
ศรีสะเกษ ไว้อํีกกว�า ๑๐ โครงการ และได็้ก�อํสร้าง
อํ�างเกบ็นิ�ำขนิาด็กลางบรเิวณชายแด็นิจนิแล้วเสรจ็ตามแผู้นิ 
ทั�งหมด็ในิปี ๒๕๔๒ พร้อํมทั�งก�อํสร้างระบบส�งนิ�ำ 
เพ่�อํช�วยเหล่อํการเพาะปล่กขอํงราษฎรต�อํเน่ิ�อํงมาถ่ง
ปัจจุบันิ โด็ยย่ด็แนิวทางตามพระราชด็ำริ นิับเป็นิ 
พระมหากรุณาธิิคุณต�อํราษฎรบริเวณชายแด็นิพ่�นิที�
จังหวัด็ศรีสะเกษ

เม่�อํวันิที� ๑๕ พฤศจิกายนิ ๒๕๓๗ สมเด็็จ 
พระนิางเจ้าสิรกิติิ� พระบรมราชนิินีิาถ พระบรมราชชนินีิ 
พนัิปีหลวง เสด็็จฯ ไปทรงเยี�ยมประชาชนิที�บ้านิตะแบงใต้ 
ตำบลห้วยต่�กช่ อํำเภอํขุขันิธ์ิ จังหวัด็ศรีสะเกษ  
ในิโอํกาสนิี� กอํงทัพภาคที� ๒ และจังหวัด็ศรีสะเกษ  
จ่งได็้ขอํพระราชทานิจัด็ตั�งศ่นิย์การพัฒนิาตามแนิว
พระราชด็ำริ ตั�งอํย่�บริเวณท้ายอํ�างเก็บนิ�ำห้วยต่�กช่ 
อํำเภอํภส่งิห์ โด็ยใช้ช่�อํว�า “ศูนูย์พุฒันาการเกษ์ตรภูสูงิห์ 
อัันเน่�อังมาจัากพุระราชุดีำริ” เพ่�อํทำหน้ิาที�เป็นิ
ศน่ิยก์ลางการพฒันิาพ่�นิที�ชายแด็นิอํสีานิใตน้ิบัจากนิั�นิ
เป็นิต้นิมา

ในิวันิที� ๒๗ พฤศจกิายนิ ๒๕๔๓ นิบัเป็นิโอํกาส
มหามงคลขอํงชาวภ่สิงห์อํีกครั�ง เม่�อํพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้าอํย่�หัว โด็ยเสด็็จสมเด็็จพระนิางเจ้าสิริกิติ� 
พระบรมราชินิีนิาถ พระบรมราชชนินีิพันิปีหลวง  
ไปทรงเยี�ยมราษฎรบ้านิวนิาสวรรค์ ตำบลไพรพัฒนิา 
อํำเภอํภ่สิงห์

ในิโอํกาสนิี� พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอํย่�หวั เสด็จ็
พระราชด็ำเนินิิโด็ยรถยนิตพ์ระที�นิั�ง ไปทอํด็พระเนิตร 
การด็ำเนินิิงานิขอํงศน่ิยพ์ฒันิาการเกษตรภส่งิหฯ์ และ
มีพระราชด็ำริ สรุปความว�า ให้้พิจัาร่ณากั่อสร่้าง 
ร่ะบ้บ้น้ำเพิ�มเติม เพ่�อเพิ�มพ่้นที�กัาร่ส่งน้ำไป็ยัง 
ที�ดินข้องร่าษฎร่ในห้มู่บ้้านร่อบ้ศููนย์ฯ ด้วย แลุะให้้ 
ห้น่วยงานที� เกัี�ยวข้้องพิจัาร่ณาช่่วยเห้ลุ่อร่าษฎร่ 
ในกัาร่ป็ร่ับ้ป็รุ่งบ้ำรุ่งดิน แลุะลุดพ่้นที�กัาร่ป็ลุูกั 
มันสำป็ะห้ลุัง ป็อแกั้ว ข้้าวโพด โดยเป็ลุี�ยนมาป็ลุูกั 
ไม้ผลุให้้มากัยิ�งข้่้น (ที�มา : สำนิักงานิ กปร.)

ซ่ึ่�งสมเด็จ็พระนิางเจา้สิรกิติิ� พระบรมราชนิินีิาถ 
พระบรมราชชนินิีพันิปีหลวง มีพระราชด็ำริเพิ�มเติม 
สรุปความว�า ที�นี�มีป็ัญห้าเร่่�องดินเป็็นดินดาน จั่งข้อ
ให้้ผู้เช่ี�ยวช่าญทางด้านดิน พิจัาร่ณาช่่วยเห้ลุ่อร่าษฎร่
ในกัาร่ป็รั่บ้ป็รุ่งดิน แลุะให้้ห้น่วยงานที�เกีั�ยวข้้อง
พิจัาร่ณา จััดห้าน้ำเพ่�อช่่วยเห้ลุ่อร่าษฎร่ด้วย (ที�มา : 
สำนิักงานิ กปร.)

ด็้วยสายพระเนิตรอํันิยาวไกลเพ่� อํสร้าง 
การพัฒนิาอํย�างยั�งย่นิให้แก�ชาวศรีสะเกษ ในิวันิที�  
๒๖ ธิันิวาคม ๒๕๔๘ สมเด็็จพระนิางเจ้าสิริกิติ�  
พระบรมราชินิีนิาถ พระบรมราชชนินิีพันิปีหลวง  
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นิับเป็นิพระมหากรุณาธิิคุณที�พระราชทานิ 
ความสงบร�มเย็นิให้แก�ประชาชนิผู้่้ยากไร้และประสบภัย 
บริเวณชายแด็นิจังหวัด็ศรีสะเกษ ทำให้ประชาชนิมี 
ความสงบร�มเย็นิมาตราบจนิปัจจุบันิ 

เสด็็จพระราชด็ำเนิินิไปทรงเยี�ยมราษฎรบ้านิพนิมชัย  
หม่�ที� ๕ ตำบลห้วยตามอํญ อํำเภอํภสิ่งห ์จงัหวดั็ศรสีะเกษ 
และมีพระราชด็ำริ สรุปความว�า ให้้กัร่มช่ลุป็ร่ะทาน 
พิจัาร่ณาพฒันาแห้ลุ่งนำ้บ้ร่เิวณอ่างเกับ็้นำ้ห้้วยห้นิแตกั  
แลุะลุำห้้วยไผ่ พร่้อมคลุองส่งน้ำ ช่่วยเห้ลุ่อร่าษฎร่แกั้ไข้
ป็ญัห้ากัาร่ข้าดแคลุนนำ้ สำห้ร่บั้เร่่�องกัาร่ทำกันิในพ่น้ที�
ป็่าไม้ข้องร่าษฎร่นั้น ได้มีพร่ะร่าช่ดำร่ิให้้กัร่มป็่าไม้
พิจัาร่ณาจััดห้าพ่้นที�เพ่�อลุองทำโคร่งกัาร่ โดยส่งเสร่ิม
อาช่ีพเพ่�อให้้คนอยู่ร่่วมกัับ้ป็่าโดยไม่ทำลุายป็่า

ด็้วยทรงเอําพระราชหฤทัยใส�ชาวภ่สิงห์อํย�าง 
ต�อํเนิ่�อํงตลอํด็มานิั�นิ นิับจากพระราชด็ำริในิพระบาท
สมเด็จ็พระบรมชนิกาธิิเบศร มหาภมิ่พลอํดุ็ลยเด็ชมหาราช 
บรมนิาถบพิตร สานิต�อํโด็ยพระเมตตาขอํงสมเด็็จ 
พระนิางเจ้าสิรกิิติ� พระบรมราชินีินิาถ พระบรมราชชนินีิ
พันิปีหลวง ต�อํมาถ่งพระราชปณิธิานิอัํนิแนิวแนิ�  
ในิการที�จะส่บสานิ รักษา ต�อํยอํด็ ขอํงพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้าอํย่�หัว ปัจจุบันิการพัฒนิาพ่�นิที�ชายแด็นิจังหวัด็
ศรีสะเกษ มีการยกระด็ับความเป็นิอํย่�ให้ด็ีข่�นิอํย�างมาก 
กรมชลประทานิได้็พัฒนิาแหล�งเก็บนิ�ำบริเวณชายแด็นิ
ให้มคีวามจุเกบ็กกัรวมกว�า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลก่บาศก์เมตร 
เพียงพอํที�จะหล�อํเลี�ยงพ่�นิที�เพาะปล่กและพัฒนิาอําชีพ 
ให้แก�ราษฎร

โด็ยมศ่ีนิย์พฒันิาการเกษตรภส่งิห์ฯ เป็นิหนิ�วยงานิที� 
ด็ำเนิินิงานิสนิอํงพระราชด็ำริ ในิการให้ความร่้พัฒนิา
คุณภาพชีวิตราษฎรชายแด็นิอํีสานิใต้ ก�อํเกิด็ประโยชนิ์
ต�อํประชาชนิ ทั�งการเป็นิสถานิที�ศ่กษา ทด็ลอํง  
การพัฒนิาแบบเบ็ด็เสร็จ ในิภาคตะวันิอํอํกเฉียงเหนิ่อํ
ตอํนิล�าง การพฒันิาแหล�งนิ�ำ การพฒันิาปรบัปรงุบำรงุด็นิิ 
และการพัฒนิาเกษตรกรรมด็้านิต�าง ๆ  และสาธิิตแสด็ง
ต้นิแบบความสำเร็จ ในิลักษณะพิพิธิภัณฑ์์ธิรรมชาติที�มี
ชวิีต ด็ำเนินิิการฝ้กึอํบรมพฒันิาอําชพี และขยายผู้ลการ
พฒันิาส่�ประชาชนิ มุ�งยกระดั็บความเป็นิอํย่�ขอํงเกษตรกร
และประชาชนิให้เกิด็ความสมด็ุลมั�นิคงและยั�งย่นิ โด็ยมี
ผู้ลสัมฤทธิิ�การด็ำเนิินิงานิในิปีที�ผู้�านิมา ด็ังนิี� 
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ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการศููนย์์พััฒนา
การเกษตรภููสั์งห์์ฯ ปีี ๒๕๖๔

ราษ์ฎรผูู้้ไดี้รับ้ปีระโยชุน์ 
จํานิวนิ ๓,๕๐๙  ครัวเร่อํนิ
จํานิวนิ ๑๔,๑๑๖ คนิ

ผูู้้เข้ารับ้การอับ้รม
จํานิวนิ ๒๕๐ คนิ

ผูู้้เข้ารับ้การศูึกษ์าดีูงาน 
จํานิวนิ ๒,๗๘๙ คนิ
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	นางสาวแสงเพ็ญ		คุณภัทรสกุล		
	 กองติดตามประเมินผล

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลน�้าก้อ อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตัวอย่างความส�าเร็จ

น�้าก้อจากความทุกข์ระทม…
สู่การไร้ความระทม

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2544	ได้เกิดเหตุการณ์
อทุกภยัแบบฉบัพลนับรเิวณเทอืกเขาค้อ	จงัหวดัเพชรบรูณ์	
เนื่องจากพายุโซนร้อน	อุซางิ	(USAGI)	ท�าให้เกิดน�้าป่า
ไหลหลาก	พัดพาดินโคลน	ท่อนซุง	จากบริเวณต้นน�้า	
เข้าท่วมและทับถมบ้านเรือนราษฎรในเขตต�าบลน�้าก้อ	
และต�าบลน�า้ชนุ	อ�าเภอหล่มสัก	ได้รบัความเสียหายเป็น
จ�านวนมาก	กล่าวคอื	มรีาษฎรเสยีชวีติ	จ�านวน	139	คน	 
บ้านเรอืนเสยีหายจ�านวน	721	หลงั	และพืน้ทีเ่กษตรกรรม
ถูกน�้าท่วมเสียหาย	จ�านวน	47,824	ไร่	จากภัยพิบัติ 
ดังกล่าวกรมชลประทานได้รับมอบหมายให้เข้าไป
พิจารณาด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า	 เพื่อช่วย 
บรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน�้าไว้ใช้ส�าหรับการอุปโภค
บริโภค	 และเกษตรกรรม	 โดยก่อสร้างอ่างเก็บน�้า 
เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน�้าไว้บริเวณตอนบนพื้นที่ไม่ให้ 
ไหลหลากลงมาในระหว่างฝนตกหนกัและค่อยทยอยปล่อย
ลงมา	จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	โครงการอ่างเก็บน�้า 
ห้วยน�้าก้อ	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าชุนน้อย	 และ
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าชุนใหญ่	 ประกอบกับ	 เม่ือ 
วันที่	23	กุมภาพันธ์	2547	และ	25	สิงหาคม	2548	 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้พระราชทานพระราชด�าริ 

ให้กรมชลประทานพิจารณาเก็บกักน�้าตอนบนของ
ล�าน�้าสาขาแม่น�้าป่าสักไว้ให้มาก	เพื่อใช้ด้านการเกษตร	 
และป้องกนัอทุกภัย	เนือ่งจากน�า้เหนอืเขือ่นป่าสกัมีปรมิาณมาก	 
และให้พิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสม	กรมชลประทานได้
สนองพระราชด�าริ	โดยบรรจุงานก่อสร้าง	รวมจ�านวน	
7	 โครงการ	 ไว้ในแผนงานระยะเร่งด่วนของโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้าในลุ่มน�้าป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 ซึ่งโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ	 
เป็นหนึ่งในจ�านวนนั้น

32 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕



ประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้ก้อฯ	เป็นเขือ่นดนิ	ความยาวตามแนว 
สนัเข่ือน	1,227	เมตร	ความกว้าง	9	เมตร	ความสงู	51	เมตร	มคีวามจุ 
ของอ่างฯ	 ที่ระดับน�้านองสูงสุด	 23.25	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 สามารถ
ช่วยบรรเทาอทุกภยัให้แก่ราษฎรจ�านวน	1,674	ครวัเรอืน	ในพืน้ทีห่มูท่ี่	 
1	-	8	ต�าบลน�า้ก้อ	และหมู่ที	่1	-	4	ต�าบลน�า้เฮ้ีย	อ�าเภอหล่มสกั	จงัหวดั
เพชรบูรณ์	อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ	เป็นแหล่งเก็บกักน�้าไว้ช่วยเหลือการ
เพาะปลกูโดยสามารถส่งน�า้ช่วยเหลอืพืน้ทีเ่พาะปลกูในฤดฝูนได้ประมาณ	
13,000	 ไร่	 และส่งน�้าช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ	
5,200	ไร่	รวมทั้งใช้ส�าหรับการอุปโภค-บริโภค	ของราษฎร	ตลอดจน
เล้ียงสัตว์ในฤดูแล้ง	 นอกจากน้ีอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ	 ยังเป็นสถานท่ี 
เพาะพนัธุป์ลาน�า้จดื	ท�าให้ราษฎรมแีหล่งอาหารโปรตนีไว้บรโิภค	มรีายได้เสรมิ 
จากอาชพีประมง	รวมทัง้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
และพื้นที่ใกล้เคียง	 เนื่องจากความสวยงามของทัศนียภาพด้านแหล่งน�้า	
ป่าไม้	ตลอดถึงการเกษตรที่สมบูรณ์อีกด้วย

การประเมินผลโครงการอ่างเก็บน�้า
ห้วยน�้าก้ออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ส�านกังาน	กปร.	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ได้ประเมนิ 
ผลสมัฤทธิใ์นการสนองพระราชด�าร	ิโดยเลอืกใช้กรอบการประเมินความ
อยูด่มีสีขุของประชาชน	(Social	well-being)	5	มติ	ิได้แก่	มติคิณุภาพชวีติ	 
มติคิวามเสมอภาค	มติกิารมส่ีวนร่วม	มติกิารอนรุกัษ์ธรรมชาต	ิและมติิ
การจดัการความเส่ียง	พบว่าโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้ก้อฯ	มีคะแนน 
การประเมนิความอยูดี่มสีขุเฉลีย่อยู่ในระดับปานกลาง	โดยมิตคุิณภาพชีวติ	 
มติคิวามเสมอภาค	และมติกิารมส่ีวนร่วม	มค่ีาคะแนนสงูอยูใ่นระดบัดี	 
มติกิารจัดการความเสีย่งมค่ีาคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง	มิตกิารอนรุกัษ์ 
ทรพัยากรธรรมชาติมค่ีาคะแนนต�า่อยูใ่นระดับยงัมข้ีอจ�ากดั	หากพจิารณา 
ในด้านศกัยภาพทรพัยากรน�า้ในลุ่มน�า้ย่อยกรณมีอ่ีางเกบ็น�า้ห้วยน�า้ก้อฯ	 
มนี�า้ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์เพิม่ขึน้ร้อยละ	77	จากเดมิทีไ่ม่มีอ่าง	
โดยเฉพาะฤดูแล้งอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ	 สามารถท�าให้มีปริมาณน�้า 
ทีส่ามารถน�าไปใช้ในการเกษตรเพิม่มากถงึร้อยละ	269	ขณะทีใ่นฤดูฝน 
ปรมิาณน�า้ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้เพิม่ข้ึนร้อยละ	40	ในการประเมนิน้ี 
ได้มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
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น�้าก้อสู่ชีวิตที่ดีมีสุข 
ความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน
และทรัพยากรธรรมชาติ

หลงัจากเหตกุารณ์ทีย่งัคงอยูใ่นความทรงจ�าของ
ราษฎรในคืนวันที่	11	สิงหาคม	2544	ชาวบ้านน�้าก้อ
ได้คนืผนืป่าให้แก่ธรรมชาติ	การท�าเกษตรกรรมเป็นการ
ท�านา	ท�าใบยาสูบ	ปลูกข้าวโพด	พืชผัก	ไม่มีการตัดไม้
ท�าลายป่า	ไม่มีการท�าไร่เลือ่นลอย	ราษฎรมีคณุภาพชวีติ
ทีด่	ีมคีวามมัน่คงในการด�ารงชีพทัง้ของตนเองและชุมชน	
และในปัจจุบันหมู่บ้านน�้าก้อมีอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ	 
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพติร	ทีพ่ระราชทานมาให้	ชาวบ้านจงึมคีวาม
อบอุ่นใจขึ้น	โดยอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ	เป็นอ่างเก็บน�้า
ขนาดกลาง	 เพื่อรองรับน�้าจากเทือกเขาด้านบนและมี
การเตอืนภยัในชุมชน	แจ้งเหต	ุเพราะหมู่บ้านน�า้ก้อเป็น
พืน้ท่ีเสีย่งภยัจากน�า้ป่าเนือ่งจากชุมชนน�า้ก้ออยูห่่างจาก
ไหล่เขาเพยีงไม่กีก่โิลเมตรและห่างจากช่องเขาน�า้ก้อใหญ่
และเขาวังบานเพียง	2.5	กิโลเมตร	ดังนั้นเมื่อเกิดการ 
พังทลายของลาดเขาโดยเฉพาะเขาน�้าก้อใหญ่	 ปริมาณ 
น�า้หลากผสมกบัโคลน	ต้นไม้	ตอไม้	จะใช้เวลาเดนิทางไม่เกิน	 
10	นาที	ก็จะถึงบริเวณหมู่บ้าน	แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่
ไม่ต้องการท่ีจะย้ายไปอยู่ท่ีอื่นเพราะเป็นท่ีตกทอดและ
อยู่กันมานานเป็นร้อยปี	 ซึ่งชาวบ้านจะมีความต่ืนตัว
และเตรยีมพร้อมระวงัเหตทุกุครัง้เม่ือฤดฝูนมาเยอืนใหม่ 
ในปีถัดไป 

อ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้ก้อฯ	เมือ่วนัท่ี	18	พฤศจิกายน	2564	
มผู้ีเข้าร่วมประชมุ	56	คน	พบว่า	ปัจจุบนัมกีารส่งเสรมิ
การปลกูป่าท่ีเป็นแหล่งต้นน�า้เพือ่เพิม่ความอดุมสมบรูณ์
ของแหล่งน�า้	ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรในพื้นท่ี	 สอดคล้องกับข้อเสนอการบริหาร
จัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพ	 โดยมาตรการการฟื้นฟู 
ป่าต้นน�้าและอนุรักษ์ป่าชุมชน	 ถูกเลือกเป็นมาตรการ
ล�าดบัแรก	และมาตรการเพิม่ความจุอ่างเกบ็น�า้โดยการ 
เตรียมการขุดลอกตะกอนดิน	 การเพิ่มศักยภาพทาง 
ระบายน�้าเดิมและการสร้างพื้นที่แก้มลิงใหม่เพิ่มเติม 
เพือ่ชะลอน�า้หลากและกักเก็บน�า้ในช่วงแล้ง	เป็น	1	ใน	5	 
มาตรการท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้ด�าเนินการ
มากที่สุด
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ตามรอยพระราชปณิธาน 

จากตอนทีแ่ล้ว คณะบรรณาธกิาร 
ได้หยิบยกค�าบรรยายของ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล บรรยายให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) 
รุ่นที ่9 เมือ่วันที ่28 สงิหาคม 2563  
ณ ห้องประชมุ 101 อาคารส�านกังาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ซึง่กล่าวเก่ียวกับหลักทศพธิราชธรรม 
ในตอนที่ 2 จะเริ่มในเรื่องหลักการ 
ทรงงาน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

“...ทีน้ีพอรู้ว่าพระองค์ทรงท�า
อะไรแล้ว ถวายงานมาได้ 5 - 6 ปี  
เรากจ็บัทางได้ว่ามหีลักการอะไรบ้าง 
ก็เลยประมวลเป็นหลักการทรงงาน 
สรุปมาได้ 2๗ ข้อ และคิดว่าตรงกับ
ต้นฉบับเลยเพราะว่าได้ฟังจากหูแล้ว
บางอย่างได้มีโอกาสถามพระองค์ 
หลักการทรงงานที่เราประมวลนั้น  
หลายข ้อซ�้ ากับทศพิธราชธรรม  
เจ้าหน้าทีเ่ขาจงึเสนอให้แบ่งเป็นกลุม่ 
กลุม่หน่ึงอาจเป็นหลกัธรรม หลกัคดิ  

และการน้อมน�มาปฏิบัติ
หลักการทรงงาน

หลกัปฏบิติั แต่ดแูล้วบางข้อมันเหลือ่ม ๆ   
เป็นหลักปฏิบัติก็ได้ เป็นหลักคิดก็ได้  
เอาไปใช้ปรับให้ดี ให้บูรณาการ 
ร่วมกันไป จะเลือกใช้หลักการใดก็ได้ 
ท�าให้มันคล่องตัว อย่าไปติดกรอบ 
เอาสาระเป็นที่ตั้ง 

รู้ รัก สามัคค ีหลักการนี้คือ  
ก่อนจะท�าอะไรต้องให้รูก่้อน ว่าปัญหา 
คืออะไร รู้ปัญหาแต่ยังหาทางแก้ไข
ไม่ได้กต้็องหาทางแก้ไขให้ได้ รู้ปัญหา 
รู้ทางแก้แล้ว แต่ถ้าหยุดอยู่ตรงน้ัน 
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ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ลงมือท�า ที่ไม่ 
ลงมือท�าก็เพราะขาดความรกั ถ้าไม่มี
ความรกัคอยกระตุ้นให้ลุกขึน้มาแก้ไข
ปัญหา การลกุข้ึนมาแก้ไขปัญหาต้อง
เหนื่อย ต้องมีความพยายาม ปัจจัย
ที่คอยกระตุ้นคนน้ันคือความรักเป็น
พลังส�าคัญ ถ้ามีความรักแล้วเราไม่ 
เหนือ่ย เหมอืนพระองค์ทรงรกัแผ่นดนิ  
ทรงรกัพสกนกิรของพระองค์ จึงทรง 
ยอมเหนื่อย และค�าที่สามนั้นคนอื่น
แปลยังไงก็แล้วแต่ ของผมแปลว่า 
อย่าเก่งคนเดยีว จะท�าอะไรพอรูปั้ญหา
แล้ว มีพลังความรักแล้วชักชวนกัน 
ไปท�าเป็น Teamwork ไปสร้างเครอืข่าย 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาจะได้กว้างขวางขึน้  
อันนี้คือค�าว่า รู้ รัก สามัคคี 

อีกวันหนึ่งรับสั่งว่า รู ้ไหม 
ฉันนับถือลัทธิอะไร เราก็เงียบเพราะ
เราไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไร พระองค ์
รับส่ังว่า ฉนันับถอืลทัธเิรือ่ย ๆ  ท�าเรือ่ย ๆ   
แล้วท�าแบบสงัฆทาน คือ ไม่เลือกว่า 
พรรคพวก พี่น้องตนเองช่วย คนอื่น 
ไม่ช่วยเลย จะเป็นคนไทยภเูขา อสิลาม  
แม้กระทั่งคนต่างชาติ เขาหลบภัย
อพยพหนีร ้อนมาพึ่งเย็นบ้านเรา  

เป็นพระองค์สอน ความสุขคือ
การท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น จึงนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน ์
ส่วนตน แล้วพระองค์ทรงปฏิบัติ 
แบบนัน้ ตลอดเวลาท่ีตามเสด็จ ก่อนที ่
พระองค์จะเสดจ็ฯ ทีไ่หน ทรงเตรยีมการ 
ก่อน ศกึษาก่อน ลองไปดแูผนทีเ่ก่า ๆ   
ของพระองค ์ที่กรมชลประทาน 
เขียนบรรยายด้วยดินสอเต็มไปหมด 
ทรงไปตรวจสอบข้อมูลที่ราษฎรอีก  
บางทีข้อมูลที่ราษฎรเป็นข้อมูลจริง 
แต่แผนทีท่�ามาเป็น 10 ปีแล้ว ทางน�า้ 
ต่าง ๆ อาจเปลี่ยนไปแล้ว พระองค์
ถงึได้ใช้ดนิสอเพือ่ทีจ่ะลบได้เปลีย่นได้
และทันสมัยที่สุด ข้อมูลต้องพร้อม  
ถ้าข้อมลูไม่พร้อมอย่าเริม่งาน เราจะ 
ท�าได้ไม่นานเพราะไม่รู้จริง

ระเบิดจากข้างใน อาทิตย์
แรกกท็รงสอนแล้ว อย่าพึง่ไปให้อะไร 
ใครเขาในขณะที่เขายังไม่พร้อมรับ  
ยงัไม่พร้อมใช้ เพราะถ้าให้เขาก่อนเวลา  
คนอืน่จะดงึประโยชน์ไปหมด ตัวอย่าง 
มีหมู ่บ ้ านหนึ่ งอ ยู ่ กลางหุบ เขา  
เวลาเจ็บป่วยต้องเดินทาง 2 วันถึง
สถานอีนามยั เรากต็ดัถนนเข้าตรงไป
ที่หมู่บ้าน ถามว่าใครใช้ถนนคนแรก 
ในหมูบ้่านมแีต่เกวยีน ขีม้่า ววั ควาย 
สมัยนั้นราดยางพอโดนแดดถนน 
ก็ร้อนวัวเท้าพอง คนในเมืองมีรถ 
ก็ เอารถใช ้ถนนแล ้ ว เข ้ า ไป เอา
ทรพัยากรในหมู่บ้านออกมาหมดเลย  
ชาวบ้านไม่เคยสัมผัส ไม่เคยมีทีวี  
ก็ต้องดูทีวี มีเงินผ่อนเข้าไปแล้ว  

พึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระองค์ให้
ช่วยทั้งนั้น เพราะฉะน้ันต้องฝึกให ้
คุน้เคยเป็นนสิยั จติเป็นกลางไม่มรีกัใคร 
ชอบใคร เขาเดือดร้อนมาเราก็ช่วย 

ประโยคนี้ได้วันแรกที่เข้าเฝ้าฯ 
ปี 252๔ พระองค์รับสั่งมาผมจ�าได้ 
ทุกค�า “ขอบใจนะทีม่าช่วยฉนัท�างาน  
แต่ฉันขอบอกก่อนนะว่า มาช่วย
ฉันท�างาน ฉันไม่มีอะไรที่จะให้  
นอกจากความสุขที่จะร่วมกันในการ
ท�าประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่” ฟังครัง้แรก 
ก็สงสัยว่า ความสุขมันต้องท�ากับ
ตนเองหรือเปล่า อันน้ีกลับกลาย

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ
เชียงใหม่

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ

ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ภูพานฯ
สกลนคร

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยทรายฯ

เพชรบุรี
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
พิกุลทองฯ
นราธิวาส

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
คุ้งกระเบนฯ

จันทบุรี
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เห็นข้างบ้านเขามกีอ็ยากมบ้ีาง ถดัมา  
30 ปี กลบัไปตรวจอกีครัง้ ถามความ 
พอใจของชาวบ้าน เอาถนนมาให้ใช้
แล้วเจริญไหม เจริญในมาตรฐาน 
ของเรา มีเสาทีวี มีรถมอเตอร์ไซค์ 
แต่ทกุบ้านเป็นหนีห้มด ก่อนหน้านัน้ 
ไม่มใีครเป็นหนี ้เขาปลกูข้าวกนิ ทอผ้า  
วิถีชีวิตเปลี่ยนหมด ดีขึ้นด้านวัตถุ  
แต่ว่าเป็นหนี ้พระองค์ทรงเตอืนไว้ก่อน 
จะให้อะไรใคร ต้องให้เขาพร้อมท่ี 
จะรบัก่อน เขาจะได้ใช้ประโยชน์เต็มท่ี

ภมูสิงัคม อย่าใจร้อน ทกุอย่าง 
ต้องมีขั้นตอน อันนี้ถูกเตือนช่วงแรก 
ของการถวายงานเหมือนกันว ่า  
มาท�างานกับฉันนั้น ระวังให้ดีนะ  
ให้ความเคารพภูมสิงัคม คอื ภมิูประเทศ  
ดิน น�้า ลม ไฟ ภาคเหนือเป็น
ภูเขาสูง ภาคอีสานเป็นท่ีราบสูง 
ภาคกลางเป็นที่ลุ่มน�้าท่วมเพราะว่า 
เป็นอู่ข้าวอู ่น�้า คนโบราณเขาตั้ง 
ไว้หมด อู ่ข้าวอู ่น�้า น�้าต้องท่วม  
ถ้าไม่ท่วมจะปลูกข้าวไม่ได้ สังเกต
ได้ว่าทุกอย่างธรรมชาติออกแบบมา
หมดแล้ว นอกจากภูมิประเทศแล้ว  
ให ้ เคารพคนด ้วย สังคมคือคน  
คนทางเหนือไม่คิดเหมือนคนทางใต้  
คนทางใต้ไม ่คิดเหมือนคนอีสาน  
คนอสีานกจ็ะไม่คดิเหมอืนคนภาคกลาง  
สาเหตุท่ีการพฒันาบางอย่างประสบ
ความล้มเหลว เพราะคิดโครงการขึน้ 

มาหน่ึงโครงการใช ้ ท้ังประเทศ  
บางแห่งเขานิยม บางแห่งเขากไ็ม่นิยม  
มันต้องเรยีนรูส้ภาพ ต้องละเอียดอ่อน 
ในการพัฒนาต่าง ๆ

การท�างานนั้น ต้องดูแบบ
องค์รวม จะดูมิติใดมิติหนึ่งไม่ได้ 
การบรหิารจดัการน�า้ในการปลกูข้าว  
ข้าวเป็นพชืทีต้่องใช้น�า้มากกว่าพชือืน่ 
ถงึ 10 เท่า ต้องดวู่ามนี�า้เพยีงพอหรอืไม่  
ต้องคดิดทูกุมติ ิปลกูเสรจ็แล้วจะกนิเอง 
หรือว่าเอาไปขาย กินเองก็แบบหนึ่ง  
ขายกแ็บบหนึง่ ตลาดมีความต้องการ
อย่างไร พระองค์ทรงสอนไว้ 3 ค�า  
“มองทกุอย่างทีฉ่นัท�า” มองไม่ใช่แค่
เห็น ให้มองดูแล้วเห็นว่าเป็นอย่างไร 
ท�าไมถึงท�าอย่างนี้ ค�าที่สอง “จด 
ทุกอย่างที่ฉันพูด” ค�าที่สาม “สรุป 
ทกุอย่างทีฉ่นัคดิ” ทรงคดิเป็นองค์รวม  
พระองค์พระราชทานน�า้ หลงัจากนัน้ 
พระราชทานการบริหารจัดการน�้า  
มาถึ งการประกอบ เรื่ อ งธุ รกิ จ
การเกษตร เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย
ก็บันทึกไว้ พระองค์บันทึกทุกอย่าง 
ผ่านรูปภาพ แต่เรานี้ยังจด พร้อม
รวบรวมทุกอย่างเสร็จแล้ว พระองค ์
ทรงมองไปสูอ่นาคตว่า ในอกี 5 - 10 ปี 
ข ้างหน้า พื้นที่และภูมิสังคมจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ให ้เรา 
วางแผนรองรับไว ้ เลย อันนี้คือ 
ความหมายขององค์รวม หมายถงึว่า  

ท�าปัจจบุนัแล้วกเ็ตรยีมแผนไว้รับรอง
ข้างหน้าด้วย ประหยัดเรียบง่าย
ได้ประโยชน์สูงสุด อันนี้ได้ใจความ
กะทัดรัดไม่ต้องแปล

ขาดทุนคือก�าไร อย่าหวังว่า
จะได้อย่างเดยีว บางอย่างมนัต้องให้ 
เสียก่อน ตัวอย่างที่ดีพบที่เมืองจีน  
ที่เขตตุนหวง ท่ีนี่มีทะเลทรายไม่มี
ต้นไม้ แต่มีสนามบินใหม่ขนาดใหญ่ 
มีถนนขนาด 8 ช่องจราจรตัดเข้าไป
ในทะเลทราย ผมเลยถามเขาว่า 
ท�าเพือ่อะไร วนั ๆ  หน่ึงมรีถวิง่ไม่เท่าไร  
เขาบอกว่าเขายอมขาดทนุก่อน จะเอา 
โครงสร้างเหล่านี้แก้ไขปัญหาความ
ยากจน สิง่ทีไ่ด้คอื สนามบินด ีถนนดี  
คนกม็าเท่ียว ง่าย ๆ  เลย นกัท่องเทีย่ว 
ก็อยากเห็นทะเลทรายเหมือนกัน  
แต่ไม่กล้าไปเพราะต้องขี่อูฐ ทุกวันนี ้
มี เครื่องบินไปถึง รถยนต์ไปถึง  
นกัท่องเทีย่วกม็า เงนิกเ็ข้ามา เศรษฐกจิ 
กเ็ริม่ต้นข้ึนใหม่ นีค่อื ขาดทุนคือก�าไร

ปลูกป่าในใจคน วนัหน่ึงพระองค์ 
รับสั่งว่า ป่าไม้จังหวัดก็มีแล้ว เมื่อไร
จะมีป่าไม้หมู่บ้านสกัท ีหมายความว่า  
ท�าอย่างไรให้ชาวบ้านลุกข้ึนมาดูแล 
ป่าไม้ด้วยตนเอง ตวัอย่างทีห้่วยปลาหลด  
จังหวัดตาก ประมาณปี 2521 
พระองค์เสด็จฯ ไปบริเวณนั้น ยังม ี
มูเซอด�าอยู่ ป่าถูกท�าลายอย่างหนัก 
โดยชาวบ้าน ถางป่าเสร็จ พอดินจืด 
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แล้วเปลี่ยนไปถางท่ีอ่ืน แล้วพออีก  
10 ปี กก็ลบัมาทีเ่ดมิ พระองค์ตรสัว่า  
“มันไม่มีที่ไปแล้วนะ ช่วยไปฟื้นฟู
ป่าเถอะ ถ้าตัดป่าอย่างน้ีลูกหลาน
อยู่ไม่ได้” ชาวเขาเชื่อพระองค์เลือก
ที่จะไปปลูกป่าที่ถูกท�าลาย เขาไป 
ปลกูไม่ได้เป็นวชิาการแบบเรา เขาปลกู 
ในแบบชีวิตเขา มนุษย ์ต ้องการ
อะไรพระองค์พระราชทานสูตรเลย  
ป่าต้องม ี3 อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  
ไม้ 3 อย่างคือ ไม้ที่ชีวิตเราต้องการ  
ไม้แรก คือ ไม้เนื้อแข็ง เพราะเรา 
ต้องปลกูบ้านต้องซ่อมรัว้ ไม้เนือ้แขง็ 
นี้โตช้า แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้สร้าง 
ทุกวันรอได้ ไม้ที่สอง ไม้กิน พืช ผัก 
ผลไม้ คนเราต้องกินจ�าเป็นต้องมี  
ไม้ที่สาม ไม้เช้ือเพลิง เราใช้แก๊ส  
แต่พวกเขาเป็นไม้ฟืน ไม้นี้ต้องโตเร็ว 
ย่ิงตดัย่ิงแตกเรว็เพราะต้องเผาทุกวนั 
ไม้ทั้ง 3 ประเภทนี้ไม่เหมือนกันเลย 
แต่นั่นคือความสอดคล้องกับความ
ต้องการของชีวิต เพิ่มประโยชน์ที่ ๔  
ให้แก่ชีวิต พอมีอย่างนี้ครบ เกิดเป็น 
ป่าที่สมบูรณ์ เขาอยากได้ผลไม้ก็
เข้าไปเก็บผลไม้ อยากได้ฟืนก็เข้าไป 
เอาฟืน หมนุเวยีนกนัใช้ อนันีป่้า ๔0 ปี  
สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าลูกสาว
จบปริญญากลับมาบ้านไม่อยูใ่นเมอืง  
เพราะครอบครัวมีท่ีท�ากิน จบการ
ท่องเที่ยวก็ท�า Guesthouse พาคน 

ไปเดินป่า ชาวเขามูเซอด�าไม่เคย 
เรียนเกษตร ถามเขาว่าพื้นที่ที่ได้รับ
อนญุาตให้ปลกูนีป้ลกูอะไร เขาตอบว่า 
ปลูกตามฤดู ฤดูฝนปลูกผักกินยอด 
ฤดูหนาวยังชื้นปลูกผักกินฝัก พอเข้า 
ฤดูแล้งน�้าน้อยปลูกผักกินหัว นี่คือ
การบรหิารจดัการเกษตรกรรมทีเ่กดิ
จากความไม่รู้ แต่เขารู้จักธรรมชาติ 
ท�าตัวให้สอดคล้องกับฤดูกาลและ
ปริมาณน�้า การท�าการเกษตรต้อง
วางแผน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสอนให้คิด ทุกวันนี้ป่ายังคง 
สมบรูณ์ด้วยมชีาวบ้านเฝ้า 2๔ ชัว่โมง  
มคีนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านเขารู ้
ทันที เมื่อพวกเขาตัดไม้ท�าลายป่า
ก็มีบทลงโทษกันเอง ดูแลกันเอง 
เวลานี้ห้วยปลาหลดผลิตกาแฟขึ้น
ไปบนสายการบินแล้ว เป็นกาแฟป่า  
คนชอบใจเป็นจดุขายได้เลย ปรากฏว่า 
ชาวบ้านอยู่อย่างมีกติกาว่าให้อยู่ใน

พื้นที่แค่นี้และต้องรักษา แล้วจะเกิด
ความรักที่คิดว่า เมื่อป่าถูกท�าลาย 
คนกจ็ะถกูท�าลายไปด้วย ถ้าสร้างความ 
รู้สึกอย่างนี้ปลูกป่าในใจคนได้ส�าเร็จ 

ธรรมชาติช ่วยธรรมชาติ  
การแก้ปัญหาดนิและการชะล้างพงัทลาย  
ส�าหรับพระองค์จะทอดพระเนตร 
ดรูอบ ๆ  ก่อนว่าจะใช้อะไรแก้ปัญหาได้  
เช่น เรือ่งการใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดนิ  
หญ้าแฝกนั้นมีมานานแล้ว แต่ใช้
ประโยชน์แค่มุงหลังคาอย่างเดียว  
ไม่เคยคดิไปถงึส่วนรากลึกแผ่กระจาย 
ลงไปในดนิตรง ๆ  เป็นเหมือนก�าแพง
ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาดิน 
อีกทั้งมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วย 
ป ้องกันการชะล ้ างพั งทลายของ 
หน้าดินและอนรุกัษ์ความชุม่ชืน้ใต้ดนิ  
วันหนึ่งพระองค์รับสั่งว่า ให้เอา 
หญ้าแฝกไปทดลอง ก็ได้ทดลอง 
จนส�าเร็จ จากนั้นรับสั่งให้ขยายผล  
ก็ ได ้น�าหญ ้าแฝกไปบรรยายให ้
ประชาชนได ้รับรู ้ ในระยะแรก
ประชาชนไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า  
ปลกูข้าวยงัไม่พอกนิ ให้มาปลกูหญ้าแฝก 
จะเหลอือะไร ต้องกลบัมากราบบังคมทลู 
ว่าไม่ส�าเรจ็ พระองค์ได้พระราชทาน 
แนวทางว่า ท�าไมไม่ท�าให้เขาด ูมกีาร 
ปลกูทัง้แบบล้อม วงกลม ครึง่วงกลม 
หรือมีอีกหลายแบบ ทุกวันนี้คนปลูก
กนัทัว่ ตอนนีก้ารสร้างถนนต้องปลกู 
หญ้าแฝกไว้รมิทางด้วยเพือ่กันไหล่ทาง 
ช�ารดุ สร้างอ่างเกบ็น�า้กเ็อาหญ้าแฝก
ไปปลกูรมิขอบอ่าง ดงัตวัอย่างท่ีศนูย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ พื้นที่โดยรอบ
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มีการใช้ยาฆ่าแมลง ก็ได้หญ้าแฝกที ่
ปลกูไว้ 3 - ๔ ชัน้ ช่วยกรองสารเคมี 
ไม่ให้ไหลลงอ่างเกบ็น�า้ พอได้ผลเช่นน้ี  
กเ็ริม่มบีรษัิทและประชาชนปลูกหญ้า
เพือ่จ�าหน่าย กลายเป็นอตุสาหกรรม
ที่น�าหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์
ดินและน�้า รวมท้ังปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมให้ดีขึ้น

สังเกตว่าการทรงงานของ
พระองค์ทรงเอา 2 อย่างท่ีเรา
ไม่ต้องการมาสู้กัน อธรรมปราบ 
อธรรม คือ น�้าเน่ากับผักตบชวาที่ม ี
หน้าทีด่ดูซบัความสกปรกและสารพษิ  
ทรงค้นพบว่า ผักตบชวามีความ
สามารถในการดูดซับ เอาโลหะ 
ซึ่งเป็นต้นตอการเน่าเหม็นของน�้า
และสามารถผลิตออกซิเจนลงในน�้า 
ท�าให้น�า้สะอาดขึน้ได้ ซึง่ทรงเรยีกว่า 
เป็นวิธีการ “น�าอธรรมสู้อธรรม” 

โดยส่วนมากมนุษย์จะนึกถึง
ตัวเราก่อน ท�าทุกอย่างเพื่อตนเอง
ก่อน แต่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจทั้งหมดเพื่อประเทศชาติ
และประโยชน์ส่วนรวมจะต้องมา
ก่อน ถ้าประเทศชาติอยู่ได้ราษฎร
ต้องอยู่ได้ อาจจะคิดว่าตนเองอยู่ได้
แล้ว แต่ถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้ บางท ี
เราก็อยู ่ ไม ่ ได ้ เช ่นกัน พระองค ์ 
ทรงงาน ๗0 ปี ทรงให้ความส�าคญักบั 
การกินการอยู่ของราษฎร ในช่วง

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 เหน็ว่า 
ประเทศไทยยังมีอาหารท่ีสมบูรณ ์
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้ เราจะต้อง
พึ่งพาตนเองให้ได้ 

สถาบันพระมหากษั ตริ ย ์ 
กับค�าว่าไทยนั้น อยู่คู่กันมาตลอด 
ประชาชนไทย สงัคมไทย การเมืองไทย  
เศรษฐกิจไทย ชาติไทยกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยถูกหล่อหลอม 
เป็นหนึง่เดยีวกนั พระองค์ทรงพยายาม 
สร ้างความม่ันคงให ้ เกิด ข้ึนกับ
ประชาชน อนัดับแรกคอื ความม่ันคง 
ของประเทศ ประชาชนไทยต้องต่อสู ้
เพือ่เสรภีาพ เพือ่เอกราช หลงัจากนัน้ 
เม่ือประเทศชาตสิงบลงบ้างแล้ว ก็จะมี 
กฎหมายและการบรหิารงานแผ่นดนิ  
และต่อจากนั้นก็ต ้องมีอาหารพอ
กิน ปัจจัยต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการ
ด�ารงชีวติทีด่ ีเพราะฉะนัน้ความเรยีบ
ง่ายทีร่บัสัง่มาตลอดระยะเวลาทีท่รง 
ครองราชย์สรปุความว่า ขอให้บ้านเมอืง 
ของเราประชาชนชาวไทยนัน้มพีอมี 
พอกนิกนัเถดิ ค�าว่า พอมพีอกนิกนัเถิด  
ค�านี้ดูเสมือนเป็นค�าที่รับสั่งอย่าง
ถ่อมพระองค์ แต่ผมคิดว่า ค�าว่า 
พอมีพอกิน น้ัน เป็นค�าท่ียิ่งใหญ่  
ถ้าประเทศใดไม่มีพอมีพอกินแล้ว  
ผมคิดว่าประเทศนั้นอยู่ไม่รอด ไม่ว่า
จะมีความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุ 
อย่างไรกต็าม ความสงบสุข ความผาสกุ 
จะไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินน้ันอย่าง
แน่นอนที่สุด

ตลอดระยะเวลาทีท่รงครองราชย์ 
เป็นทีป่ระจกัษ์ว่า พระองค์ทรงทุม่เท 
พระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อ

ประเทศไทยและคนไทยมาโดยตลอด  
ผลจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 
ทีมุ่่งให้ความส�าคัญกบัการพฒันาคน
ให้อยู่ได้โดย พึ่งตนเอง ซึ่งเป็นการ 
พัฒนาแบบยั่งยืน ช่วยให้สามารถ
ยกฐานะความเป็นอยู ่ของคนไทย  
โดยเฉพาะผูย้ากไร้ให้ดขึีน้มาโดยล�าดับ  
โดยเฉพาะการพระราชทานหลัก 
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อช้ีแนะแนวทางการด�ารงชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ยาวนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด 
วิกฤตการณ ์ทางเศรษฐกิจ เ ม่ือ  
พ.ศ. 25๔0 และหลังจากนั้นได้
ทรงเน้นย�้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้
ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตและ
ด�ารงอยู ่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

เมือ่วนัพฤหสับดีที ่18 กรกฎาคม 
251๗ พระองค์พระราชทานพระบรม
ราโชวาทแก่นิสิตผู้ส�าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวทิยาลยั ความว่า “...การพฒันา 
ประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดบัขัน้.  
ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี  
พอกนิพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ 
เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ 
และใช้อปุกรณ์ทีป่ระหยดั แต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได ้แล้ว  
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น  
โดยล�าดับต่อไป...”
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และหลังจากนั้นเมื่อเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ทรงเตือนอีกครั้งโดย
พระราชทานพระราชด�ารสั เมือ่วนัที่  
๔ ธนัวาคม 25๔1 ว่า “...2517 ถึง 
2541 นี้ก็ 24 ปี ใช่ไหม. วันนั้น 
ได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอม ี
พอกนิ. พอมพีอกนินีก้แ็ปลว่าเศรษฐกจิ 
พอเพียงนั่นเอง. ถ้าแต่ละคนพอมี
พอกิน ก็ใช้ได้. ยิ่งถ้าทั้งประเทศ 
พอมีพอกินก็ยิ่งดี...”

พระองค์รับสั่งว่า “เศรษฐกิจ
พอเ พียง เป ็น เสมือนรากฐาน 
ของชีวิต ความมั่นคงของแผ่นดิน  
เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอก
รองรับบ ้านเรือนตัวอาคารไว ้
นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได ้
ก็อยู ่ที่ เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก 
มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็ม
ด้วยซ�า้ไป” และรบัส่ังอีกว่า “ชีวติเรา 
เหมือนสร้างบ้าน ขั้นแรกสุดนั้น
ต้องปักเสาเข็มก่อน ต้องสร้าง
รากฐานก่อน มิฉะนั้นบ้านก็อยู ่
ไม่ได้” (ที่มา : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)

โครงการอันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�ารแิรก ๆ  ท่ีหุบกะพง ย้อนกลับ 
ไปเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว หน่วยงาน 
ราชการจะเอารถแทรกเตอร์เข้าไป  
มีบันทึกของผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
เพชรบุรีที่รับสนองพระราชกระแส
บันทึกไว้มีนัยส�าคัญมาก ความว่า 
“อย่าเอาเครื่องจักรกลเข้าไปใช้กับ
ประชาชนเร็วนัก ถ้าเร็วเกินไปแล้ว
เขาก็จะเคยตัว อีกหน่อยจะใช้จอบ 
ใช้เสียมไม่ได้” ณ วันนี้เป็นอย่างไร 
การใช้จอบใช้เสียมเกือบไม่มีแล้ว  
ระบบลงแขกไม่มแีล้ว ทกุอย่างต้องกูเ้งนิ  
ต้องไปจ้างรถขดุ เพราะเราทนัสมัยแล้ว  
แต่มันก้าวไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มี
การเตรยีมการ มนัดไีหม ผมคลกุคล ี
กับชนบทมาตลอดชีวิต ผมว่าไม่ดี 
ต้นทนุกส็งูขึน้ นายทนุแบกได้ ชาวบ้าน 
แบกไม่ได้ เกษตรกรจึงอยู่ในสภาพที่
อ่อนแอตลอดเวลา พระองค์รับสั่งว่า 
ต้องเป็นไปตามขัน้ตอน ต้องสร้างเสา 

เป็นระยะ ๆ แล้วค่อย ๆ ปักทีละต้น 
อยากต่อบ้านอีกก็ต้องเสริมรากฐาน  
ฐานความรู ้ฐานการศกึษา ฐานเงนิทนุ  
ทุนคนค่อย ๆ เสริมต่อไปจนกว่าจะ
แข็งแรง

การพัฒนาประเทศก็เช่นกัน 
ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
มาแล้วหลายครัง้หลายหน โดยเฉพาะ 
เมือ่ พ.ศ. 2539 ประเทศไทยก้าวย่าง 
เข้าสู ่การพัฒนาโดยไม่ได้ค�านึงถึง
ฐานรากของประเทศ ซึง่มฐีานในภาค 
การเกษตรแต ่กลับกระโดดข ้าม
การพัฒนามุ่งไปสู่การเป็นประเทศ 
อตุสาหกรรม การพฒันาบ้านเมืองน้ัน 
ก็เหมือนการสร้างบ้าน สิ่งแรก 
ที่เราต้องท�าคือวางรากฐาน เสาเข็ม
แต่ละหลมุ คานแต่ละคาน จะต้องถกู
ค�านวณแล้วว่าสามารถรับน�า้หนกัได้ 
เท่าไร ถ้าเราสร้างบ้านโดยตอกเสาเข็ม 
ไว้ส�าหรับบ้าน 2 ชั้น ก็แบกบ้านได้
เพยีง 2 ช้ันเท่านัน้ ถ้าต่อข้ึนไปเป็น 3  
เป็น ๔ ชัน้ด้วยความโลภกจ็ะพงัทลาย
ลงมา ฉันใดก็ฉันน้ัน การพัฒนา 
ประเทศที่ผ่านมาก็เปรียบเสมือนว่า  
เราย่างก้าวไปสู่กระบวนการพัฒนา  
โดยที่ ไม ่ได ้ค�านึงถึงฐานรากเลย  
วันดีคืนดีเราก็อยากจะเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ (NIC : New  
Industrialized Country) เรากมุ่็งไปท่ี 
อุตสาหกรรม ระดมทุกสิ่งทุกอย่าง 
ลดการเกษตร คอืคดิเป็นฝรัง่ ดเูรือ่ง 

ความคุ ้มหรือไม่คุ ้มทุกอย่างเป็น
ตัวเงินหมด ไม่ได้ดูฐาน สุดท้าย
เม่ือพุ่งตรงไปท่ีอุตสาหกรรมซ่ึงจะ
ต้องใช้ปัจจัย 3 ประการด้วยกัน  
คือ 1) เงิน ซ่ึงประเทศไทยอาจ
ไม่มีพอก็ไปกู้มาเพิ่ม 2) เทคโนโลยี 
ซ่ึ ง ไม ่ มีต ้ องน� า เทคโนโลยี จาก 
ต่างประเทศมาใช้ และ 3) ก�าลังคน  
ซึ่งระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของไทย 
ยังคงอยู ่ ในระดับต�่ า แต ่ ไม ่มีก็ 
ไม่เป็นไรอกี ต่างชาตกิเ็ข้ามาบรหิาร
เงินของเขา เทคโนโลยีของเขา และ
ย้ายก�าไรกลับบ้านเขาด้วย และต้อง
ขึน้กบัการส่งออกในทีส่ดุด้วย ดงันัน้
จะเห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยต้ังอยู่บนรากฐาน 
คนอื่นทั้งสิ้น และเมื่อมีการย้ายฐาน
การลงทุนออกไปเศรษฐกิจก็ล้มใน
ที่สุด สถานการณ์นี้เป็นวัฏจักรของ
การพฒันา เหมือนกบัวฏัจกัรเชงิพทุธ 
คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะไม่มี
ฐานรองรับที่มั่นคง พระองค์รับส่ัง
ให้มีการพัฒนาไปตามขั้นตอนเป็น 
ระยะ ๆ  ต้องสร้างพืน้ฐานคือ ความพอมี  
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นเบ้ืองต้นก่อน เม่ือได้พื้นฐาน
มั่นคงพอควรจึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นต่อยอด
มาเสริมฐานไปจึงจะยั่งยืน

พระองค์ทรงเตือนทุกฝ่ายให้
ท�าตามเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจาก 
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ทรงห่วงใยราษฎร และมพีระราชประสงค์ 
จะให้ราษฎรพึง่ตนเองได้ถ้าเกดิปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ

พระองค ์ทรงมีวิธี คิดแบบ 
องค์รวม (Holistic) หรือมองอย่าง
ครบวงจร ในการที่จะพระราชทาน 
พระราชด�ารเิกีย่วกบัโครงการหน่ึงนัน้  
จะทรงมองเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่าง 
เชื่อมโยง และการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าร ิมลีกัษณะของการพฒันา 
ที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพ
ธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และสภาพชุมชน 
และสงัคม คือ “ไม่ตดิต�ารา” ไม่ผกูมดั 
ติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที ่
ไม่เหมาะสมกบัสภาพชวีติความเป็นอยู่ 
ที่แท้จริง ในการพัฒนาและให้ความ 
ช่วยเหลือราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร ทรงใช้หลักการแก้ปัญหา 
ด้วยความเรียบง่ายและประหยัด  
ซึง่เป็นหลกัของเศรษฐกจิพอเพยีง และ
ราษฎรสามารถท�าได้เอง หาได้เอง 
ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่
ในท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้อง 
ลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม ่ 
ยุ่งยากนกั ทรงโปรดท่ีจะท�าส่ิงท่ียาก 
ให้เป็นง่าย เป็นการแก้ปัญหาด้วย
การใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทาง 
ค�าว่า “ท�าให้ง่าย (Simplicity)”  
จึ ง เป ็นหลัก คิดส� า คัญ ท่ี สุดของ
การพัฒนาประเทศในรูปแบบของ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง

ดัง น้ัน ในทุกพื้น ท่ี ท่ี เสด็จ 
พระราชด�าเนนิ และมีโครงการอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าริ จะทรงเน้นถึง

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องกระตุ้นให้เกิด 
การรวมตวักนัในรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่แก้ไข 
ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน หรือ
เพื่อให้การท�ามาหากินของชุมชน 
โดยส่วนรวมเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ 
และประหยดั ซ่ึงกลุ่มสหกรณ์ในโครงการ 
พระราชด�าริที่ประสบความส�าเร็จ
หลายโครงการพัฒนาขึ้นมาจาก 
การรวมตวักนัของราษฎรกลุม่เลก็ ๆ   
เช่น สหกรณ์หุบกะพง เกิดจากกลุ่ม
เกษตรกรที่ท�าสวนผักในย่านนั้น

พระองค์รับสั่งกับเจ้าหน้าที่ 
มูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อปี 2531 ว่า  
ประชาชนมคีวามเดอืดร้อนหลายอย่าง  
ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาให้ลลุ่วง 
ไปโดยกระบวนการของราชการได้  
เพราะต้องตั้งโครงการ วางฎีกา  
กว่าจะได้เงนิมาท�าไม่ทันการณ์ บางอย่าง 
ต้องคิดเดี๋ยวนั้น ท�าเดี๋ยวนั้นเลย  
ท่านก็เลยตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมา  
พระองค์ทรงออกแบบตราเอง และ
ทรงเป ็นนายกด ้วยพระองค ์ เอง  
เพราะฉะนั้นจึงไม ่ มี ในพระบรม 
ราชูปถมัภ์ ตราสญัลกัษณ์ในช่องแรก
นี้คือพระแสงขรรค์ชัยศรี พระองค์
บอกว่าตั้งชื่อว่าชัยพัฒนาเพราะว่า 
การแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง  
จะเป็นปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหาเรือ่งน้ัน 
เรื่องนี้ เหมือนเข้าสงคราม ต่อสู้กับ 
ปัญหา ซ่ึงเราไม่ใช้อาวธุ ใช้การพฒันา 
เป็นอาวุธสยบปัญหาให้ได ้ โดย
พระแสงขรรค ์ ชัยศรี เป ็นอาวุ ธ 
ประจ�ากายจอมทพั แล้วกม็กีองทพัตาม  
ธงกระบ่ีธชุ คือ กองทัพน�าไปสู่ชัยชนะ  
ใครอยู่ในกองทัพนี้ อยากให้ทุกคน  
ไม่ว่าจะเป็นเอกชน ข้าราชการ ร่วมรบ 
กบัพระองค์ เพือ่ให้เกดิผล 2 อย่างคือ  
พระมหาสังข ์หลั่งน�้าสู ่แผ ่นดินนี ้
คอื ความร�า่รวย ความเจริญงอกงาม 
แต่ต้องมีคุณธรรมด้วย คือ ดอกบัว 
งานอะไรทีร่อได้ส่ง กปร. ไป อนัไหน 

ที่ชัยพัฒนาท�าสะดวกโดยไม่ต้องมี 
อะไร แบบปัจจบุนัทนัด่วน นีเ่ราก็ท�า  
ตัง้แต่ 2531 ตอนนัน้ผมด�ารงต�าแหน่ง 
ควบคู ่กันเลย เลขาธิการ กปร. 
และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย  
มีงบประมาณ 2 ส่วน อันไหนรอได้ 
เช่น สะพาน ถนน ให้ กปร. อะไร
ต้องท�าเดี๋ยวนี้ บางทีอนุมัติผ่านทาง
โทรศัพท์ พระองค์ทรงอนุมัติมา  
ก็ต้องท�าเลยอย่างนี้ เป็นต้น 

สุดท้ายแล้ว หวังว่าจะได้รับ
แนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในการ
ด�ารงชีวิต และอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่น 
ยศถาบรรดาศกัดิ ์เงนิทองอะไรมนัไม่ 
จรีงัยัง่ยนื ผลสดุท้ายกเ็หลอืความสขุ
ของเรา ว่าเราจะมีความสบายใจใน
การท�างาน มีความสุขตามอัตภาพ 
มีร่างกายที่แข็งแรง อยู่กันเรียบง่าย 
แล้วกพ็ยายามอย่าให้อะไรมารบกวน 
ความรูส้กึของเรามาก แล้วก็สร้างส่ิงท่ี 
เป็นประโยชน์ไว้ พระองค์ทรงสร้างแล้ว 
เรากส็ร้างต่อ และส่งต่อไปให้ลกูหลาน 
ของเรา แล้วลูกของเราก็เรียนรู้ที่จะ
รักษา ดิน น�้า ลม ไฟ ให้ลูกหลาน 
ของเขาต่อไป รกัษาไปต่อเนือ่งอย่างนี้  
แผ่นดนิไทยกจ็ะเป็นแผ่นดนิทีส่งบสขุ 
ที่สุด สุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุข  
มีความเจริญ สมปรารถนาในทุกสิ่ง
ทกุอย่าง และครอบครวัให้มคีวามสขุ
ความเจริญเช่นกัน...” 
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ต�ำบลท่ำตอน อ�ำเภอแม่อำย จังหวัด
เชียงใหม่  โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่
ตำมพระรำชด�ำริ ดอยฟ้ำห่มปก ต�ำบล
แม่สำว อ�ำเภอแม่อำย จงัหวดัเชียงใหม่  
 จำกนั้น ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรอนุรักษ์ฟื ้นฟูสภำพป่ำและ
พัฒนำคุณภำพชีวิ ตบ ้ ำนนำศิ ริ ฯ 
ปัจจบุนัพบว่ำ สำมำรถพฒันำพืน้ทีโ่ดย
ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในกำรฟ้ืนฟอูนรุกัษ์
สภำพป่ำให้มีควำมสมบูรณ์ ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรประกอบอำชพีเกษตรกรรม

ไม่ใช้สำรเคมี ปลูกข้ำวไว้บริโภค และมี
รำยได้เสริมจำกกำรผลิตเคร่ืองจักสำน 
รวมถึงจำกกำรจ้ำงงำนของโครงกำรฯ 
ท�ำให้มคีณุภำพชีวติท่ีดข้ึีน มคีวำมม่ันคง
ในอำชีพ สำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำง
สมดุล อีกทั้งยังมีควำมเข้มแข็งในกำร
ต่อต้ำนขบวนกำรค้ำยำเสพติด จึงเป็น 
ต้นแบบในกำรขยำยผลสู่หมู่บ้ำนอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี พร ้อมด ้วยคณะ 
อนุกรรมกำรฯ เชิญถุงพระรำชทำน
จำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
ไปมอบแก่รำษฎรและผูป้ฏบัิตงิำน
ในโครงกำรอัน เนื่ องมำจำก 
พระรำชด�ำริ ได้แก่ โครงกำร 
ส ถ ำ นี ส ำ ธิ ต แ ล ะ ถ ่ ำ ย ท อ ด
กำรเกษตร ป่ำไม้ ส่ิงแวดล้อม 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  
บ้ำนแปกแซม ต�ำบลเปียงหลวง 
อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงกำรบ ้ำนเล็กในป ่ำใหญ่ 
ตำมพระรำชด�ำริ บ้ำนดอยด�ำ 
โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตร

 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี 
ประธำนอนุกรรมกำรติดตำมและ 
ขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำรใินพืน้ทีภ่ำคเหนอื พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมกำรฯ เชิญถุงพระรำชทำน
จำกพระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยู ่หัว  
ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงำนดำ้นควำมมั่นคง 
รำษฎร และเจ้ำหน้ำที่ผู ้ปฏิบัติงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
ได้แก่ ฐำนปฏิบัติกำรต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนห้วยแม่เกีย๋ง ฐำนปฏบิตักิำร
พระธำตุแสนไห กองร้อยทหำรม้ำที่ ๑ 
กองบังคบักำรควบคมุที ่๑ หน่วยเฉพำะกจิ 
กรมทหำรม้ำที่ ๔ ฐำนปฏิบัติกำรบ้ำน 
ม่วงป๊อก กองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดน
ที่ ๓๓๕ โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟูสภำพป่ำ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตบ ้ำนนำศิริ 
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิต�ำบลเมอืงนะ 
อ�ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูง
ตำมพระรำชด�ำริ ดอยม่อนล้ำน ต�ำบลป่ำตุ้ม 
อ�ำเภอพร้ำว โครงกำรสถำนพีฒันำกำร
เกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำร ิห้วยเมืองงำม 

ที่สูงตำมพระรำชด�ำริ ห้วยแม่เกี๋ยง 
และโครงกำรฟื ้นฟูสภำพป่ำไม้
อ�ำเภอเชียงดำว-ไชยปรำกำร 
(ห้วยจะค่ำน) พร้อมทัง้ตดิตำมกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรสถำนีสำธิต
และถ่ำยทอดกำรเกษตร ป่ำไม้  
สิง่แวดล้อมฯ ปัจจบัุนพบว่ำ รำษฎร
มี วิ ถี ชี วิ ตควำม เป ็ นอยู ่ ที่ ดี ขึ้ น  
มีอำชีพที่มั่นคง มีรำยได้เพิ่มขึ้น  
มีสุขภำพพลำนำมัยท่ีดีขึ้น และ
สำมำรถอยูร่่วมกบัป่ำอย่ำงพึง่พำ
อำศัยกัน นอกจำกนี้ โครงกำรฯ 
มแีผนท่ีจะพฒันำเป็นแหล่งเรยีนรู้
กำรด�ำเนนิงำนตำมแนวพระรำชด�ำริ 
ก ำ รท ่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง อนุ รั ก ษ ์  
เชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม  
อีกด้วย

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
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 นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ ติดตำม
กำรด�ำเนินงำนโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำ 
ห้วยป่ำกล้วยพร้อมระบบส่งน�้ำอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ บ้ำนป่ำก่อ หมู่ท่ี 
๑๐ ต�ำบลตะเคียนปม อ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
จังหวัดล�ำพูน และโครงกำรก่อสร้ำง 
อ่ำงเก็บน�้ำห้วยกอลุง หมู่ที่ ๓ ต�ำบล
ตะเคียนปม อ�ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัด
ล�ำพนู ซึง่เป็นโครงกำรทีพ่ระบำทสมเดจ็
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงรับไว้เป็น

 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ี
พร ้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ เชิญ 
ถุงพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่วัไปมอบแก่เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน
หน่วยงำนควำมม่ันคง รำษฎร และ 
ผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำริ ได้แก่ ฐำนปฏิบัติกำรบ้ำนสว้ำ 
(มว.ที่ ตชด.๓๒๕๓) กองร้อยทหำรพรำน
ที่  ๓๒๐๔ ต� ำบลดงพญำ อ� ำ เภอ
เฉลิมพระ เกี ยรติ  โครงกำรสถำนี
พัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริ 
บ้ำนสะจุก-สะเกี้ยง ต�ำบลขุนน่ำน อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน และ
โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูง
ตำมพระรำชด�ำริภูพยัคฆ์ ต�ำบลขุนน่ำน 
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำกนั้นติดตำม
กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรสถำนพีฒันำกำร
เกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริ บ้ำนสะจุก-
สะเก้ียง ปัจจุบันพบว่ำ รำษฎรชำวไทย 
ภูเขำเผ่ำลั้วะบ้ำนสะจุกและบ้ำนสะเกี้ยง 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น มีอำหำรที่ปลอดภัย
บริโภคได้เพียงพอ มีรำยได้จำกกำร

โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ ตำมที่
รำษฎรบ้ำนป่ำก่อขอพระรำชทำนควำม
ช่วยเหลือ ปัจจุบันสำมำรถส่งน�้ำให้แก่
พื้นที่รับประโยชน์ประมำณ ๗๐๐ ไร่ 
รำษฎร จ�ำนวน ๒๒๕ ครัวเรือน มีน�้ำ
เพือ่กำรอปุโภคบรโิภค และท�ำกำรเกษตร
ได้หลำกหลำยชนิด โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจ 

เช่น ล�ำไย มะม่วง กล้วย ข้ำว เป็นต้น 
ท�ำให้มชีวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้จำกผลผลติ
และรำยได้ที่เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยังมี
กำรจัดตั้งกลุ ่มผู ้ใช ้น�้ำเพื่อสร้ำงกำรมี 
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกครัวเรือน อันจะสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ท�ำกำรเกษตร เช่น กำรปลูกหม่อนผลสด 
เสำวรส สตรอว์เบอร์รี กำแฟ พืชผัก 
หลังนำ และกำรเลี้ยงสัตว์ 
 ต ่อมำ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูง
ตำมพระรำชด�ำริภูพยัคฆ์ พบว่ำ รำษฎร
ในพื้นท่ีมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ 
ดข้ึีน มรีำยได้เฉลีย่ต่อครัวเรอืนเพิม่มำกขึน้
จำกกำรปลูกหม่อนผลสด กำแฟ และ
ผลผลิตจำกข้ำวนำขั้นบันไดที่เพิ่มขึ้น 

43วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕



 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ี
พร ้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ เชิญ 
ถุงพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูหั่ว ไปมอบแก่เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิติั
งำนด้ำนควำมมัน่คง รำษฎร และผูป้ฏิบตัิ
ง ำ น ใ น โ ค ร ง ก ำ รอั น เ นื่ อ ง ม ำ จ ำ ก 
พระรำชด�ำริ ณ ฐำนปฏิบัติกำรบ้ำนสบมำง 
(มว.ตชด.๓๒๕๔) ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอ 
บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน โครงกำรพัฒนำ

บ ้ ำนกอก-บ ้ ำน จูนอัน เ น่ืองมำจำก 
พระรำชด�ำร ิต�ำบลภคูำ อ�ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน  
และโครงกำรสถำนพีฒันำกำรเกษตรท่ีสูง
ตำมพระรำชด�ำริ บ้ำนสบขุ่น ต�ำบลป่ำคำ 
อ�ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน พร้อมทั้ง
ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
บ้ำนกอก-บ้ำนจนูฯ พบว่ำ รำษฎรในพืน้ที่
มรีำยได้และมคีณุภำพชวีติท่ีดขีึน้ มรีำยได้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกเดิม ๔ เท่ำต่อครัวเรือน 
จำกกำรปลูกพืชผักหลังนำ ปลูกกำแฟ 
เลี้ยงสัตว ์ เพื่อเป ็นแหล ่งโปรตีนและ

จ�ำหน่ำย นอกจำกนี ้รำษฎรยงัร่วมกนัปลกู
ฟื้นฟู ดูแล และป้องกันรักษำป่ำ ซึ่งสร้ำง
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพิ่มขึ้น 
 ต ่อมำ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูง
ตำมพระรำชด�ำริ บ้ำนสบขุ ่น พบว่ำ 
สำมำรถลดกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวและ 
ปรับเปลี่ยนมำปลูกพืชระบบวนเกษตร ท�ำให้
เกิดควำมหลำกหลำยของนิเวศเกษตร 
ระบบนิเวศป่ำต้นน�้ำกลับมำสมบูรณ์
อกีครัง้ เพิม่ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
และเป็นแหล่งอำหำร รำษฎรมีแหล่งน�้ำ
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกป่ำที่ได้รับกำร
ฟื ้นฟู สำมำรถประกอบอำชีพได้อย่ำง
สมบูรณ์

วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 นายพลากร สุวรรณรฐั องคมนตรี 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ เชิญถุง

พระรำชทำนจำกพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
ไปมอบแก่เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนหน่วยงำน
ควำมมั่นคง รำษฎร และผู้ปฏิบัติงำนใน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

ได้แก่ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดน 
๓๓๖ ฐำนกำรปฏบัิตกิำรช่องทำงปำงโยน 
ต�ำบลหมอกจ�ำแป่ อ�ำเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ ่องสอน ฐำนปฏิบัติกำร 
ไม้ลนั บ้ำนไม้ลนั ต�ำบลปำงมะผ้ำ อ�ำเภอ
ปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงกำร
อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำ
คณุภำพชีวติรำษฎร บริเวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-
ลุ่มน�้ำปำยอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
อ�ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
โครงกำรพระรำชด�ำริปำงตอง อ�ำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พร้อมทัง้ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร
อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำ
คณุภำพชีวติรำษฎร บริเวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-
ลุ่มน�้ำปำย และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของ
รำษฎรที่ได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริม
จำกโครงกำรฯ

44 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕



วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ เชิญ 
ถุงพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูหั่วไปมอบแก่เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบัิติ
งำนหน่วยงำนควำมมั่นคง รำษฎร และ 
ผูป้ฏบิตังิำนในพืน้ทีโ่ครงกำรอนัเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำริ ได้แก่ กองร้อยต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน ๓๓๗ ฐำนจ่อปร่ำคี ต�ำบลแม่คง 
อ�ำเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ
โครงกำรสถำนพีฒันำกำรเกษตรท่ีสงูตำม 
พระรำชด�ำร ิดอยแบแล ต�ำบลสบโขง อ�ำเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงกำรสถำนี
พัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริ 
บ้ำนนำเกียน อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ โครงกำรช่วยเหลือรำษฎร 
บ้ำนซิแบร อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
อ�ำเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ พร้อมทัง้
ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรสถำนี
พัฒนำกำรเกษตรที่สูงฯ ดอยแบแล และ
เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมท้ังผลผลิต
ของรำษฎรที่ ได ้รับกำรส ่งเสริมจำก 
โครงกำรฯ ซึง่มีพืน้ทีเ่ป้ำหมำยกำรพฒันำ

จ�ำนวน ๓ บ้ำน ได้แก่ บ้ำนขุนอมแฮดใน 
บ้ำนขนุอมแฮดนอก บ้ำนพะอนั ประชำกร
ส่วนใหญ่เป็นชำวไทยภูเขำเผ่ำกะเหรี่ยง 
(โปร์) หรอืชำวเขำเผ่ำปกำเกอะญอ ปัจจบัุน
พบว่ำ รำษฎรในโครงกำรฯ มคีณุภำพชีวติ
ท่ีดีขึ้น มีรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพ่ิม 
มำกขึน้ ตลอดจนสภำพป่ำต้นน�ำ้ล�ำธำรได้
รับกำรฟื้นฟูให้กลับฟื้นคืนควำมสมบูรณ ์
ดังเดิม เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร 
 ต ่อมำ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรสถำนพีฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำม 
พระรำชด�ำริ ดอยอมพำย ต�ำบลปำงหนิฝน 

อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ 
รำษฎรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โครงกำรฯ 
กลำยเป็นแหล่งจ้ำงงำนให้แก่รำษฎร  
รวมทั้งเป็นแหล่งสำธิตกำรท�ำกำรเกษตร
ท่ีถูกต้องตำมหลักทฤษฎีของกำรเกษตร 
และได้รับกำรส่งเสริมต่ำง ๆ อำทิ กำร
ปลูกกำแฟ เสำวรส พลับ เล้ียงหมูหลุม  
ส่งเสริมกำรท�ำนำขั้นบันไดให้เป็นพื้นที่ 
ท�ำกินถำวร เพื่อลดกำรท�ำไร่หมุนเวียน 
และช่วยให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้น 
เพียงพอต่อกำรบริโภคตลอดปี 

 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ เชิญถุง
พร ะร ำชทำนจำกพระบำทสม เด็ จ
พระเจ้ำอยูหั่ว ไปมอบแก่เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน 
หน่วยงำนควำมม่ันคง รำษฎร และ 
ผู ้ปฏิบัติงำนในพื้นที่โครงกำรอันเน่ือง 
มำจำกพระรำชด�ำริ ได้แก่ ฐำนปฏบิตักิำร
ปำยสองแง่ ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอปำย 
จังหวัดแม่ฮ ่องสอน หน่วยเฉพำะกิจ 
กรมทหำรรำบที ่๗ โดย กองร้อยทหำรรำบ

ที่ ๗๒๓ หมวดต�ำรวจตระเวนชำยแดน 
๓๓๖๑ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 
๓๓๖ โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตร 
ทีส่งูตำมพระรำชด�ำร ิบ้ำนเสำแดง ต�ำบล
แจ่มหลวง อ�ำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัด
เชยีงใหม่ และโครงกำรฟำร์มตวัอย่ำงตำม 
พระรำชด�ำริ บ้ำนแม่ตุงติง ต�ำบลแม่สำบ 
อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง
ติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรสถำนี
พัฒนำกำรเกษตรที่สูงฯ บ้ำนเสำแดง  
พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
ส่ิงแวดล้อม สำมำรถฟ้ืนฟปู่ำทีเ่สือ่มโทรม ให้กลับมำสมบูรณ์ดังเดิม จ�ำนวน ๓,๖๘๐ ไร ่

เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ และเป็นแหล่ง
ก�ำเนิดต้นน�้ำล�ำธำร ด้ำนพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของรำษฎร มีกำรส่งเสริมให้รำษฎร
เรียนรู้กำรท�ำเกษตรอย่ำงถูกวิธีในพื้นที่
จ�ำกดั แต่ให้ได้ผลผลติ และมรีำยได้เพิม่ขึน้
จำกกำรจ้ำงงำนของสถำนี มีแหล่งน�้ำ
สะอำดส�ำหรับอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้ำใช้ 
ทุกครวัเรอืน นอกจำกนี ้รำษฎรยงัมโีอกำส
เข้ำรับกำรศึกษำ ท�ำให้ไม่ต้องขยำยพื้นที่
ท�ำกินเพิ่มขึ้นอีกด้วย

45วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕



 พลอากาศเอก จอม รุ ่งสว่าง 
องคมนตรี รองประธำนอนุกรรมกำร
ติดตำมและขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริในพืน้ทีภ่ำคกลำง พร้อม
ด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ ติดตำมกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรด้ำนพัฒนำแหล่งน�้ำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ตำมที่

 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ เชิญ 
ถุงพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ ้ำอยู ่ หัวไปมอบแก่รำษฎรและ 
ผู ้ปฏิบั ติงำนในพื้นที่ โครงกำรฟำร ์ม
ตัวอย่ำงตำมพระรำชด�ำริ บ้ำนขุนแตะ 
โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชด�ำริ 
บ้ำนดงเย็น โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
รำษฎรบ ้ ำนขุนวินอัน เนื่ อ งมำจำก 
พระรำชด�ำริ และโครงกำรช่วยเหลือ
รำษฎรบ้ำนทุ ่งต ้นงิ้วอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำริ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัด
เชยีงใหม่ พร้อมทัง้ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน
โครงกำรฯ โอกำสนี้ องคมนตรี ได้พบปะ
เยี่ยมเยียนรำษฎรและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 ต ่อมำ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ ่มน�้ำสำขำ 
แม่น�้ำปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ
เยี่ยมชมนิทรรศกำรของหน่วยงำนใน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ รับไว้เป็นโครงกำรอันเน่ือง
มำจำกพระรำชด�ำริ จ�ำนวน ๒ โครงกำร 
ได้แก่ โครงกำรฝำยบ้ำนโคกเจริญพร้อม
ระบบส่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
อ�ำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี และ
โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำบ้ำนฝำยพัฒนำ
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอ
ชยับำดำล จังหวดัลพบุรี ช่วยเหลอืรำษฎร

ที่มีควำมเดือดร้อนขำดแคลนน�้ำในกำร
อุปโภคบริโภคและท�ำกำรเกษตร ปัจจุบัน 
ทั้ง ๒ โครงกำร ดังกล่ำว อยู่ระหว่ำง
เตรยีมกำรก่อสร้ำง และเมือ่กำรก่อสร้ำง
แล้วเสร็จจะสร้ำงประโยชน์ให้แก่รำษฎรใน
กำรส่งน�้ำให้พื้นท่ีกำรเกษตรให้สำมำรถ
ท�ำกำรเกษตรได้เพียงพอตลอดปี มีแหล่ง
เพำะพันธุ์ปลำน�้ำจืดให้รำษฎรมีอำหำร
โปรตีนไว้บริโภค นอกจำกนี้ ในช่วงฤดู 
น�้ำหลำกยังสำมำรถเก็บกักน�้ำไว้ใช้ใน 
ฤดูแล้งในลักษณะอ่ำงใหญ่เติมอ่ำงเล็ก
ตำมแนวพระรำชด�ำริ เกษตรกรสำมำรถ 
ยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย 

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พ้ืนท่ี ซ่ึงมกีำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรพฒันำ
แหล ่งน�้ ำ โดยก ่อสร ้ำงอ ่ำงเก็บน�้ ำ 
ในล�ำห้วยสำขำในเขตพื้นที่โครงกำรฯ 
จ�ำนวน ๒๒ อ่ำง สระเก็บน�้ำ จ�ำนวน  
๒๔ สระ และบ่อบำดำล จ�ำนวน ๔๕ แห่ง 
สำมำรถส่งน�้ำช่วยเหลือพื้นที่กำรเกษตร
สวนล�ำไย ประมำณ ๔๐,๐๐๐ ไร่ และ
ก่อสร้ำงสถำนีสูบน�้ำบ้ำนท่ำกอม่วง ๒ 
ต�ำบลบ้ำนแปะ อ�ำเภอจอมทอง พร้อม

ระบบส่งน�้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำ ระบบท่อ
ส่งน�้ำ และบ่อพักน�้ำ จ�ำนวน ๓ แห่ง  
รวมทั้งยังได้ซ่อมแซมสถำนีสูบน�้ำด้วย
ไฟฟ้ำบ้ำนห้วยมะควัด ต�ำบลแม่สอย 
อ�ำเภอจอมทอง ที่ช�ำรุดเสียหำยจำกกำร
ใช้งำนมำเป็นเวลำนำน ท�ำให้สำมำรถ 
ส ่ งน�้ ำสนับสนุนพื้ นที่ กำร เกษตรได  ้
ประมำณ ๒,๐๐๐ ไร่ ช่วยให้เกษตรกร 
มีน�้ำท�ำกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอตลอดปี 
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 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตร ีประธำนอนุกรรมกำรติดตำม
และขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำรใินพืน้ทีภ่ำคกลำง พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมกำรฯ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำร เขื่ อน ขุนด ่ ำนปรำกำรชล  
ต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอเมืองนครนำยก 
จงัหวดันครนำยก ซึง่เป็นโครงกำรพฒันำ
แหล่งน�้ำขนำดใหญ่ในพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร สร้ำงประโยชน์
แก่ประเทศชำติ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ใน
หลำยมิติ เป็นเขื่อนที่ช่วยบรรเทำปัญหำ
อทุกภยัและภัยแล้ง เป็นแหล่งน�ำ้ต้นทนุให้
แก่พืน้ทีเ่พำะปลกู เกษตรกรได้รบัประโยชน์
จ�ำนวน ๙๖ หมู่บ้ำน ๙,๑๐๔ ครัวเรือน 
ส่งน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคให้แก่พื้นที่ ๔ 
อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมืองนครนำยก อ�ำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

ปำกพลี อ�ำเภอองครกัษ์ และอ�ำเภอบ้ำนนำ 
 จำกน้ัน ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรระบบท่อส่งน�ำ้ฝ่ังซ้ำยเขือ่นขนุด่ำน
ปรำกำรชล-คลองสีเสียดอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ ต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอเมือง
นครนำยก ซึ่งเป็นโครงกำรที่พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ รับไว้เป็นโครงกำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำร ิเพ่ือช่วยเหลอืรำษฎร

ที่ประสบควำมเดือดร้อน ขำดแคลนน�้ำ
ส�ำหรับอุปโภคบริโภค และท�ำกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 
 ต ่อมำ ติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำคลองสีเสียดอันเน่ือง
มำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลหนองแสง 
อ�ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก โอกำสนี ้ 
ได้เดินทำงไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของ
นำงวรรณเพ็ญ ธูปจีน รำษฎรบ้ำนท่ำซุง 
หมู่ท่ี ๘ ต�ำบลศรีนำวำ อ�ำเภอเมือง
นครนำยก ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่รับ
ประโยชน์จำกเขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล  
แต่อยู่นอกเขตคลองส่งน�้ำ โดยมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย ไม้ผล อำทิ มะยงชิด  
มะขำมหวำน พชืผกั ผลไม้ชนดิต่ำง ๆ  เช่น 
กวำงตุง้ คะน้ำ ฟักทอง มะเขอืเทศ แตงโม 
และเมล่อน มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรท�ำ
เกษตรแบบผสมผสำน นอกจำกนี้ยังเป็น
แปลงเรียนรู้ต้นแบบไม้ผลอีกด้วย 

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมกำรฯ เชิญถุงพระรำชทำนจำก
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวไปมอบแก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนหน่วยงำนควำมมั่นคงในพ้ืนที่อ�ำเภอ
ฝำง และอ�ำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม ่
ได้แก่ กองร้อยทหำรม้ำท่ี ๓ หน่วยเฉพำะกิจ 
กรมทหำรม้ำที่ ๔ และหมวดต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน ๓๓๔๑ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดน
ที่ ๓๓๔ กองบังคับกำรควบคุมที่ ๒ หน่วยเฉพำะ
กิจกรมทหำรม้ำท่ี ๔ และหมวดมวลชนสัมพันธ์ 
กองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๓๔ เพื่อเป็น
ขวัญก�ำลังใจให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ป้องกันประเทศด้วยควำมเข้มแข็งเสมอมำ
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 นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตรี 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ เชิญ 
ถุงพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูหั่ว ไปมอบแก่เจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิติั
งำนหน่วยงำนควำมมั่นคง รำษฎร และ
ผูป้ฏบิตังิำนในพืน้ทีโ่ครงกำรอันเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำริ ได้แก่ ฐำนปฏิบัติกำร 
สถำพร หมวดต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 
๓๑๔๔ ฐำนปฏิบัติกำรบ้ำนปำงไฮ หมวด
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๑๔๒ ฐำน
ปฏิบัติกำรพิชัยเผด็จศึก หมวดต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที ่๓๑๔๓ และฐำนปฏบิตัิ
กำรพิทักษ์ไทย หมวดต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนมวลชนสัมพันธ์ และโครงกำร

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  

วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 
องคมนตรี ประธำนอนุกรรมกำร
ตดิตำมและขับเคล่ือนโครงกำรอนัเน่ือง
มำจำกพระรำชด�ำริในพ้ืนที่ภำคใต้ 
และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 
องคมนตร ีรองประธำนฯ พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมกำรฯ ติดตำมกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรอ ่ำงเก็บน�้ำ 
คลองสงัข์อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ  
บ้ำนกรงุหยนั หมูท่ี ่๒ ต�ำบลกรงุหยนั 
อ�ำเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
และงำนส่วนประกอบในกำรก่อสร้ำง
อ ่ำง เก็บน�้ ำ ขณะนี้ อยู ่ ระหว ่ำง 
ด�ำ เนินกำร ซึ่ งหำกด�ำเ นินกำร 
แล้วเสร็จจะสำมำรถเก็บกักน�้ำเพ่ือ
สนับสนุนน�้ำอุปโภคบริโภคให้แก ่
รำษฎรบ้ำนกรงุหยนั หมูท่ี ่๒ หมูบ้่ำน
ป่ำไม้ หมูท่ี ่๔ บ้ำนป่ำคลองกรงุหยนั 
หมู่ที่ ๕ บ้ำนถ�้ำเพดำน หมู่ที่ ๗ และ
บ้ำนบ่อปลำ หมู่ที่ ๘ ต�ำบลกรุงหยัน 
อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
กว่ำ ๑,๘๘๗ ครัวเรือน และพ้ืนที่

กำรเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปี 
สำมำรถบรรเทำภัยแล้ง และอุทกภัย
ให้แก่รำษฎรในพืน้ที ่ซึง่ประสบควำม
เดือดร้อนเป็นประจ�ำทุกปี  
 จำกนัน้ ติดตำมกำรด�ำเนนิงำน
โครงกำรบรรเทำอุทกภัย เมื อง
นครศรีธรรมรำชอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำร ิอ�ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช และกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำโครงกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ลุ่มน�้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ ซ่ึงได้ด�ำเนินกำรตำม
แนวพระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
ในกำรแก้ไขและฟื้นฟูสภำพเศรษฐกิจ
และสังคมของประชำชนภำคใต ้ 
ที่ประสบอุทกภัย โดยเน้นเรื่องกำร 
จัดสร ้ำงและกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ 
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือกำรเก็บกักน�้ำ 
กับกำรระบำยน�้ำออกสู่ทะเล 

สถำนี พัฒนำกำร เ กษตรที่ สู ง ต ำม 
พระรำชด�ำริ ภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดำว 
อ�ำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก 
พร้อมท้ังติดตำมกำรด�ำเนินงำนโครง-
กำรฯ ปัจจุบันพบว่ำ สำมำรถฟื้นฟูสภำพ
ป่ำที่เคยถูกท�ำลำยจนเสื่อมโทรมให้กลับ
คืนสมบูรณ์ดังเดิม ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ดินและระบบนิเวศของป่ำบนพื้นที่สูง 

ควบคู่ไปกับกำรฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน�้ำ 
โดยรำษฎรมีส่วนร่วมเป็นอำสำสมัคร
พิทักษ์ป่ำ รวมท้ังกำรฝึกอบรมกำรท�ำ
เกษตรปลอดสำรเคม ีน�ำควำมรูไ้ปด�ำเนนิ
กำรที่บ้ำนของตนเองท�ำให้มีผลผลิตที่
ปลอดภัยไว้รับประทำนในครัวเรือน และ
สำมำรถจ�ำหน่ำยเพือ่เป็นรำยได้ ส่งผลให้
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

48 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕



 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรตำมพระรำชประสงค์ 
ดอนขนุห้วย ต�ำบลดอนขุนห้วย อ�ำเภอชะอ�ำ จงัหวดัเพชรบรุี 
ซึ่งเป็นโครงกำรที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ทรงพระกรณุำ 
โปรดเกล้ำฯ ให้จังหวัดเพชรบุรี จัดสรรที่ท�ำกิน บริเวณ 
บ้ำนดอนขุนห้วยให้แก่รำษฎรที่ประสบปัญหำไม่มีที่ดินท�ำกิน  

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ เชญิถงุพระรำชทำน
จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ไปมอบแก่
รำษฎรผูป้ฏบัิติงำนในพืน้ทีโ่ครงกำรอนัเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำร ิและเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนหน่วยงำน
ควำมมั่นคง ได้แก่ โครงกำรอนุรักษ์สภำพ 
ป่ำแม่ตื่นอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอ
แม่ระมำด จังหวัดตำก สถำนีพัฒนำกำรเกษตร
ทีส่งูตำมพระรำชด�ำร ิบ้ำนป่ำคำ อ�ำเภอคลองลำน 
จังหวัดก�ำแพงเพชร ฐำนปฏิบัติกำรห้วยปำงยำง 
หมวดต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๔๔๓ และ
หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรพรำนที่ ๓๕ ปฏิบัติ
รำชกำรสนำม พร้อมทั้งติดตำมกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรอนุรักษ์สภำพป่ำแม่ตื่นฯ ผลสัมฤทธิ์ 
คือสำมำรถฟื้นฟูป่ำไม้ได้ถึง ๔,๘๖๕ ไร่ และ 
ปรบัเปลีย่นกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิจำกกำรปลกูพืช
เชิงเดี่ยวเป็นกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน รวมทั้ง
มีระบบสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน

วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
มีพระรำชด�ำริในกำรส่งเสริม
อำชพี ยกระดบัควำมเป็นอยู่ของ
รำษฎรให้ดีขึน้ ปัจจบุนัมกีจิกรรม
กำรพัฒนำอำชีพ เกิดขึ้น เป ็น
จ�ำนวนมำก โอกำสนี้องคมนตรี  
ได้เป็นประธำนเปิดศูนย์เรียนรู้
ด้ำนหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
ภำยในอำคำรจัดแสดงภำพ 
พระรำชกรณียกิจ ผลิตภัณฑ ์
ศิลปำชีพ นิทรรศกำรขั้นตอน
กำรผลิตผ้ำไหม และกำรจัด
แสดงสินค้ำผ้ำไหมตรำนกยูง
พระรำชทำน ซึ่งมีลวดลำยตำม
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 จำกนั้น ติดตำมกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์
ฟ ื ้นฟูแหล่งน�้ำสนับสนุนพื้นที่
โครงกำรตำมพระรำชประสงค์ 

ซึ่งเป็นกำรขุดลอกแหล่งน�้ำที่
ด�ำ เนินกำรในป ีงบประมำณ 
๒๕๖๕ เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำร
กักเก็บน�้ำในกำรช่วยเหลือพื้นที่
กำรเกษตร และช่วยให้รำษฎรใน
พ้ืนที่มีน�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภค
อย่ำงเพียงพอ
 ต่อมำ ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน 
โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพ
พ้ืนที่บริ เวณเขำนำงพันธุ รัต  
(เขำเจ้ำลำยใหญ่) อันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำร ิอ�ำเภอชะอ�ำ จงัหวดั
เพชรบุร ีซ่ึงได้รบักำรอนรุกัษ์และ
ฟื้นฟูจนน�ำไปสู่กำรพัฒนำเป็น
แหล ่งท ่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ ์  
และเป็นตัวอย่ำงในกำรสร้ำง
จิตส�ำนึกให้รำษฎรที่อำศัยใน
บริเวณพื้นที่โครงกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพื้นที่ของตนเองต่อไป 

49วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕



 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตร ีและพลอากาศเอก จอม รุง่สว่าง 
องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ 
ร ่วมประชุมติดตำมกำรด�ำ เนินงำน
โครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน�้ำอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ และกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ 

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรฯ ติดตำม 
ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำ 
ห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน�้ำอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ และโครงกำรปรับปรุง
โรงสูบน�้ำด ้วยไฟฟ ้ำพร ้อมระบบส ่งน�้ ำ 
หน่วยสูบน�ำ้ที ่๑๐ อ�ำเภอสำมเงำ จงัหวดัตำก  
ซึ่งทั้ง ๒ โครงกำร เป็นโครงกำรที่พระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรง 
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับไว้เป็นโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อช่วยเหลือ
รำษฎร เนือ่งจำกขำดแคลนน�ำ้ส�ำหรบัอปุโภค
บริโภคและท�ำกำรเกษตร ปัจจุบันรำษฎร 
บ้ำนท่ำไผ่ หมู่ที่ ๓ ต�ำบลยกกระบัตร ต�ำบล
ย่ำนรี และต�ำบลวังหมัน อ�ำเภอสำมเงำ  
มีแหล่งน�้ำในกำรอุปโภคบริโภค และท�ำ 
กำรเกษตรในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งได้
ตลอดทั้งปี 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โครงกำรชลประทำนเพชรบุรี อ�ำเภอ
ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ส�ำหรับกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำปัจจุบันพบว่ำ สำมำรถ
ส่งน�้ำในเขตพื้นที่ชลประทำนเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคและกำรเกษตรให ้แก ่ 
รำษฎรมนี�ำ้ใช้อย่ำงเพียงพอตลอดปี ต่อมำ 
เดินทำงไปตรวจเยี่ยมทำงระบำยน�้ำล้น

รำชประชำนุเครำะห์ ๑๓ ต�ำบลปึกเตียน 
อ�ำเภอท่ำยำง ภำยใต้โครงกำรประตู
ระบำยน�ำ้รำชประชำนุเครำะห์ในพระบรม
รำชูปถัมถ์ ที่ช่วยแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมท่ี 
เกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บรรเทำ
ปัญหำอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่รำษฎร
สำมำรถด�ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพ 
ได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป 

50 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ
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 พลเอก กมัปนาท รดุดษิฐ์ องคมนตรี 
พร้อมคณะอนุกรรมกำรฯ เดินทำงไปยัง
ห้องประชุมอำคำรศูนย์เรียนรู้โครงกำร
พัฒนำพื้นท่ีหนองใหญ่ตำมพระรำชด�ำริ 
ต�ำบลบำงลึก อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชมุพร เพือ่ประชมุตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน
โครงกำรป้องกันและบรรเทำอทุกภยัเมือง
ชุมพรตำมแนวพระรำชด�ำริ อ�ำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร โดยรับฟังบรรยำย
สรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ตลอดจน
ปัญหำอุปสรรค พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้อง
โมเดลโครงกำรฯ ทั้งนี้ โครงกำรป้องกัน 
และบรรเทำอุทกภัยเมืองชุมพรตำม 
แนวพระรำชด�ำริ เป็นโครงกำรทีพ่ระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
มีพระรำชด�ำริ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหำคม 

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๒๕๔๐ เพือ่ช่วยเหลือประชำชนชำวชุมพร
ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย 
 จำกนัน้ เดนิทำงไปเปิดศนูย์ประสำนงำน 
กำรขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำร 
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัชมุพร 

และ เยี่ ยมชมนิทรรศกำรโครงกำร 
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ รวมทัง้ร่วม
ประชุ มติ ดตำมผลกำรด� ำ เนินงำน
โครงกำรสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อม
ระบบส่งน�้ำคลองหัววัง-พนังตักอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลนำชะอัง 
อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็น
โครงกำรที่พระบำทสมเด็จพระบรม 
ชนกำธิ เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ รับไว้เป็นโครงกำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำร ิเมือ่วนัที ่๕ มถินุำยน 
๒๕๕๕ ตำมที่รำษฎรได้ขอพระรำชทำน
ควำมช่วยเหลอื เพือ่บรรเทำควำมเดอืดร้อน
ปัญหำขำดแคลนน�ำ้ส�ำหรบัท�ำกำรเกษตร
ของรำษฎรในต�ำบลนำชะอัง 

51วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕



ตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัเชยีงใหม่
เป็นศนูย์ศกึษา ทดลอง วจิยั ทดสอบ และสาธติ เพือ่หารปูแบบการพฒันาทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีภ่าคเหนือและ
น�าไปเผยแพร่ในลักษณะสหวิชาการ ด้านการจัดการน�้า ป่าไม้ ดิน ประมง เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการส่งเสริม 
อาชีพแก่ประชาชนน�าไปปฏิบัติได้ในพ้ืนที่ของตนเอง เสมือนเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นแหล่งเรียนรู ้ 
ให้ประชาชนเข้ามาศกึษาองค์ความรูต้ามแนวพระราชด�าร ิจากงานวจิยักว่า 250 เรือ่ง ท่ีน�ามาจดัท�าเป็นหลกัสตูร
ฝึกอบรม โดยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและฝึกอบรม  
ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ จงึปรบัรูปแบบการด�าเนนิงานโดยน�าเทคโนโลยีมาปรบัใช้เพือ่ให้ความรู้แก่ประชาชน

นายโชคชัย อุ่นใจ
กองประชาสัมพันธ์ 

อย่างต่อเน่ือง โดยจัดฝึกอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน  
YouTube Line และ Zoom meeting รวมทัง้ใช้รถเคล่ือนที่ 
(Mobile Unit) น�าเจ้าหน้าท่ีพร้อมอปุกรณ์ไปอบรมให้ความรู้
ในพื้นที่ของเกษตรกร หลักสูตรที่ฝึกอบรม อาทิ การเลี้ยง 
กบนาโดยวธิธีรรมชาติ การเลีย้งไก่พนัธุพ์ืน้เมอืงประดูห่างด�า  
การเลีย้งปลาดุกบิก๊อยุในบ่อซเีมนต์ การเพาะเหด็ และการปลกู
ผกัปลอดสารพษิ รวมทัง้น�าปัจจยัการผลติไปแจกจ่ายอกีด้วย 
ยกตัวอย่างนายสาธติ เลศิสวุรรณ และนางสาววนัทนย์ี ปาตาล ี
เกษตรกรทีป่ระสบความส�าเรจ็ ได้ถ่ายทอดเรือ่งราวประสบการณ์
ชวีติและแรงบนัดาลใจไว้ได้อย่างน่าสนใจ ดงันี้

ศ ูนย์ศึกษาาฯ พัฒนาอาชีพ
เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ52 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ
ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๕



เหตุการณ์โควิด-๑๙ เปลี่ยนชีวิต 
จากเส้นทางสายดนตรี…
สู่วิถีพอเพียง

นายสาธิต เลิศสุวรรณ เดิมมีอาชีพนักดนตรี  
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแต่งเพลงเพือ่จดัท�า DVD จ�าหน่าย 
และรบัเล่นดนตรทีัว่ไปในนาม “บอย คารามาย” วงคารามาย 
ท้ังยังมีร้านอาหารของตนเอง ชื่อร้านบ้านนายามเย็น  
ทีผ่่านมามรีายได้เป็นทีน่่าพงึพอใจมาก แต่แล้ววนัหนึง่ 
เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรง
มากขึน้ การประกอบอาชพีดงักล่าวเริม่ชะลอและปิดตวัลง
ในทีส่ดุ ท�าให้ไม่มรีายได้มาจุนเจือครอบครวั จงึเริม่คดิ
ทบทวนและนึกถึงหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ
การท�าเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ฯ ที่ตนเองเคยรู้จักแต่ยังไม่เคยน้อมน�ามา
ปฏิบติั จงึต้ังใจแน่วแน่ท่ีจะน�าองค์ความรูม้าใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ของตนเองที่ยังว่างเปล่าประมาณ 5 ไร่  
โดยเข้าไปรับบริการในรูปแบบการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
อาท ิการเลีย้งไก่ ปลา กบ เพาะเหด็ และปลกูผกั ซึง่ศนูย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้มอบปัจจัยการผลิต
เพื่อใช้เป็นต้นทุนท�าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ 
ของตนเอง เป็นการสร้างแหล่งอาหารและลดรายจ่าย 
ในครัวเรอืน เมือ่มีผลผลิตมากส่วนแรกจะแบ่งปันให้แก่ 
เพือ่นบ้าน พร้อมกบัแนะน�าวธิกีารท�าเกษตรกรรมทีไ่ด้

ฝึกอบรมมา ส่วนทีส่องน�ามาประกอบเป็นอาหารพืน้เมอืง 
จ�าหน่ายทางสือ่ออนไลน์ซ่ึงได้รับการตอบรบัทีด่ ีเวลาว่าง
ก็ท�าผ้าพื้นเมืองจ�าหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามล�าดับ มีความสุขตามอัตภาพ  
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังค�าบอกเล่าของนายสาธิต  
เลศิสวุรรณ ว่า

“…พอเจอพษิโควดิ-19 เรากต้็องปรบัตวัอยูใ่ห้ได้ 
ไปอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และ 
ได้รบัสนบัสนนุปัจจยัการผลติมาอย่างเพยีงพอ ผลผลติ
ทีเ่หลอืแบ่งปันและน�าไปจ�าหน่ายเป็นรายได้ เวลาทัง้หมด
ใช้ในการปลกูผกัสวนครวั ปศสัุตว์ และประมง เอาให้
เตม็ทีใ่นพืน้ที ่5 ไร่ ความสขุใจเกดิขึน้เมือ่ได้ท�ากจิกรรม
กับครอบครัว ท�าให้มีความสุขและมีเงินใช้ด้วย ถือว่า
ประสบความส�าเรจ็ในการผ่านพ้นพษิโควดิ-19 ไปได้ด.ี..”
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สองแรงแข็งขัน ร่วมฝ่าฟัน
ข้ามวิกฤต
สถานการณ์โควิด-๑๙ เปลี่ยนชีวิต 
จากค�าแนะน�ากัลยาณมิตร…
มุ่งสู่ความพอเพียง

นางสาววันทนีย์ ปาตาลี อาชีพพนักงานขายผ้าไหม  
ให้แก่นักท่องเทีย่วและสามทีีมี่อาชพีขบัรถตู้รับนกัท่องเท่ียว
เป็นรายได้หลักของครอบครัว จากเดิมที่ชีวิตทุกอย่าง 
ราบรื่นสวยงาม จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 เมือ่สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงข้ึน  
ทกุอย่างจงึต้องยติุลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ รายได้ลดลง 
ทยอยน�าเงินเก็บออกมาใช้ เงินก้อนสุดท้ายตนเองและ
สามไีด้น�าไปลงทนุปลกูต้นโกโก้ มุง่หวงัว่าเป็นพชืเศรษฐกจิ
ที่จะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่ทุกอย่างไม่เป็นไป
อย่างที่คิด ผลผลิตจากต้นโกโก้ต้องใช้เวลาในการ 
เจรญิเตบิโตนานกว่าจะได้ผลตอบแทน จงึต้องวางแผนใหม่  
เมื่อนึกถึงเพื่อนที่ท�างานอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ฯ จึงติดต่อให้พาไปศึกษาเรยีนรูใ้นจดุสาธติ
แปลงเกษตรแบบต่าง ๆ จุดท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ คอื 

แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ ทีส่ามารถน�ากจิกรรมการเกษตร
หลาย ๆ  ด้านไปประยกุต์ใช้ทดแทนการปลกูพชืเชงิเดีย่ว
ในพืน้ทีข่องตนเอง เพ่ือสร้างแหล่งอาหารให้แก่ครอบครัว 
ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ นอกจากน้ี ศนูย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
อาท ิ การปลกูและแปรรปูผกัเชยีงดา การเลีย้งปลาดกุ 
การปลกูพชืผกั ทกุวนันีค้รอบครวัมอีาหารมาจากแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่และรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิต 
ทีก่�าลงัผลดิอกออกผลในหลาย ๆ  กจิกรรมผสมผสานกนั  
ดงัค�าบอกเล่าของนางสาววนัทนย์ี ปาตาล ีว่า 

“…รายได้ในช่วงแรก ๆ  กไ็ม่เยอะเท่าไร เนือ่งจาก
เป็นช่วงแรก ๆ ในการปลกู แต่มรีายได้เข้ามาเรือ่ย ๆ 
สิ่งส�าคัญคือ สิ่งที่เราปลูกเก็บไว้กินและแบ่งปันญาติ  
พี ่น้อง เพือ่นบ้านได้ ท�าให้ชวีติดขีึน้กว่าเดมิ ไม่เครยีด 
เพราะว่าตอนแรกไม่มรีายได้เลย…”

ศนูย์ศกึษาพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไม่ใช่เป็นเพยีงสถานทีศ่กึษา ทดลอง และวจิยัเพยีง
อย่างเดยีว แต่ยงัสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ราษฏรในช่วงยากล�าบากจากสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยการให้ความรู ้ ปัจจยัการผลติสร้างแหล่งอาหารในครวัเรอืน เพือ่ให้
สามารถพึง่พาตนเองได้ ดังค�าบอกเล่าของนายไพรตัน์ ทบัประเสรฐิ ผูอ้�านวยการ
ศนูย์ศกึษาพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ว่า

 “...ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อหลาย ๆ 
ครอบครวั แต่ศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ไม่ได้หยุดชะงกัยังคงหาแนวทาง
ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ขยายผลไปสู่ราษฎรที่ต้องการมาหาความรู้และฝึกอบรม 
ได้อย่างไรบ้าง เพราะเป็นเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบัชวีติความเป็นอยูข่องราษฎร ทางศนูย์ฯ 
จงึด�าเนนิการโดยจดัการอบรมในรปูแบบออนไลน์และรถโมบายยนูติ อกีทัง้ผูท้ีต้่องการปัจจยั
การผลติสามารถเข้ามารบัด้วยตนเองท่ีศูนย์ฯ ตามช่วงเวลาทีก่�าหนด หรอืศนูย์ฯ จดัส่งให้ทาง
ไปรษณย์ี ซึง่ก็เป็นไปตามนโยบายของส�านกังาน กปร. ผมยกตวัอย่างเกษตรกรทีเ่ดมิประกอบ
อาชพีนักดนตรแีละพนกังานขายผ้าไหม เมือ่ไม่สามารถประกอบได้ตามปกติในช่วงโควดิ-19 
รายได้ก็ลดลง แต่จะท�ายังไงให้ชีวิตของตนเองด�ารงต่อไปได้ ก็หันมาเข้ารับการอบรมแล้ว 
รับปัจจยัการผลิตไปเริม่ปลูกท่ีบ้าน ปัจจบุนัสามารถครองชพีได้ เอาผลผลติทีต่นเองผลติขึน้  
ไปจ�าหน่ายเลีย้งครอบครวั…”

เชิญรบัชมสารคดี
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 โครงการฟาร์มตัวอย่าง 
 ตามพระราชด�าริ บ้านขุนแตะ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทรงให้ความส�าคญั
ต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นฐานของราษฎร  
ทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ท่ีทุรกันดาร ห่างไกลความเจรญิ 
เพื่อให ้สามารถพึ่งพาตนเองได ้อย ่างยั่งยืน  
หนึง่ตวัอย่างซึง่เป็นทีป่ระจกัษ์ คอื หมูบ้่านขุนแตะ 
ต�าบลดอยแก้ว อ�าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่  
ผืนดนิแห่งนี ้หากมองย้อนกลับไปในอดีต จะพบ
ว่าเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น แต่ในปัจจุบันเป็นท่ีต้ัง 
ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าร ิ
บ้านขนุแตะ เป็นผลงานเพือ่การสร้างงานให้เกดิข้ึน
ในท้องถิน่ภาคเหนอืของไทยเป็นแห่งแรก จากการ
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ 
แล ้วทรงพบว ่าราษฎรท่ีนี่มีความเป ็นอยู ่ที ่
ยากล�าบากมาก จงึมพีระราชเสาวนย์ีให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดต้ังโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้น 
โดยด�าเนินงานในลักษณะที่เป็นศูนย์สาธิตองค์ความรู้
แบบครบวงจร เพื่อถ่ายทอดความรู ้ทั้งด้าน
การเกษตร ด้านปศสุตัว์และด้านศลิปาชพี รวมทัง้
เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ราษฎร 
บนพื้นที่สูง ครอบคลุมพื้นท่ีรวม 5 หมู่บ้าน  
ซึง่บ้านขนุแตะ เป็นหนึง่หมูบ้่านในจ�านวนดงักล่าว   

ส่งเสริมราษฎรในพื้นที่ให้มี 
รายได้เสรมิจากการด�าเนนิงาน
โครงการฟาร์มตวัอย่างฯ

๑

๒

๓

๔

สร้างความมัน่คงทางด้าน
อาหารจากการท�าการ
เกษตรและปศุสัตว์ของ
ราษฎรในพืน้ที่

สร ้างแหล่งศึกษาและเรียนรู ้
กรรมวธิขีองกจิกรรมในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ ที่ได้ผล เน้นให้
ราษฎรสามารถด�าเนินการเองได้ 
โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
ท้องถ่ิน

สร้างจิตส�านกึในการร่วมกัน
อนรุกัษ์สภาพป่าไม้ในพืน้ทีใ่ห้
คงความอดุมสมบรูณ์

B

การด�าเนนิงานโครงการฟาร์มตวัอย่าง
ตามพระราชด�าร ิบ้านขนุแตะ

นางวิไล หมอกอรุณ 
กองประชาสัมพันธ์
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ด ้านการด�าเนินโครงการฟาร ์มตัวอย ่างตาม 
พระราชด�าริบ้านขุนแตะน้ัน มีเจ้าหน้าที่นักวิชาการด้าน
การเกษตรในพระองค์เป็นผูถ่้ายทอดความรู ้และให้ค�าแนะน�า
ราษฎรทีเ่ข้าไปรบัจ้างท�างาน รวมท้ังราษฎรทีน่�าความรูไ้ป
ปรบัใช้ในพืน้ทีท่ี่เป็นบ้านของตนเอง ในการส่งเสรมิองค์ความรู้
ให้แก่ราษฎรนัน้ มหีน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนบัสนนุ อาทิ 
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ (ส�านกังาน กปร.) ทีต่ดิตาม
ประสานงานและพจิารณางบประมาณ เพือ่ต่อยอดขยายผล 
กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพนัธุพ์ชื ซึง่เป็นหน่วยงาน
ให้การสนบัสนุนพนัธุก์ล้าไม้ เสรมิด้วยการให้ความรูด้้านการ
ปลกูป่า ส่วนกจิกรรมส่งเสริมอาชพี อาทิ การเพาะปลูกพชื 
การเล้ียงสัตว์ และการปลูกไม้ผลสาธิตแบบผสมผสาน 
โดยเฉพาะไม้ผล เช่น อะโวคาโด และกาแฟสายพนัธ์ุอะราบกีา 
เป็นต้น ซึง่สร้างรายได้ให้ราษฎรชมุชนบ้านขนุแตะสงูถงึปีละ 
200,000 บาท ท้ังนี ้ด้วยน�า้พระราชหฤทยัทีเ่ป่ียมล้นด้วย
พระเมตตา ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท�าให้
ราษฎรมชีวีติท่ีดยีิง่ขึน้ในทุก ๆ ด้าน   

ก็เป็นการพัฒนาต่อยอดอาชีพของชาวบ้านนะครับ  
เพราะว่าเราปลกูเป็นอาชพีเสรมิ อาชพีหลกัส่วนใหญ่กจ็ะ
เป็นเกษตรกรท�านาท�าไร่ แต่ว่ากาแฟหลงั ๆ มา รูสึ้กว่า
กระบวนการแปรรปูอะไรต่าง ๆ  ท�าให้เพิม่มูลค่า และในส่วน
ฟาร์มของพระราชินีเอง ก็สอนให้พวกเราได้รู้จักงาน 
หลาย ๆ  อย่างนะครบั ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการส่งเสรมิ
อาชีพปศุสัตว์ เกษตร อะไรต่าง ๆ ที่เราไม่ต้องพึ่ง
เทคโนโลยีท่ีสูง แต่ว่าเราใช้ภูมิปัญญาในชุมชนของเรา
ครบั บวกกบัความรูท้ีไ่ด้มาจากฟาร์มครบั”  

ค�าบอกเล่าของ นายภูวิชญ วจนศักดิ์สิทธิ์ ราษฎร 
บ้านขุนแตะ ช่วยให้ผูค้นท่ีไปเยือนได้รบัทราบถงึสภาพความ
เป็นอยูข่องราษฎรบ้านขนุแตะ ทีเ่ป็นมาแต่เดมิ ตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาตามแผนงานของ 
โครงการฯ อันเป็นผลจากน�้าพระราชหฤทัยของสมเด็จ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทีไ่ด้พระราชทานโครงการ
ฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�ารไิว้

  

“นับจากทีฟ่าร์มตัวอย่างของสมเด็จพระพนัปีหลวง 
ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี ๒5๔๐ นะครบั ท�าให้มหีลาย ๆ  อย่าง
ทีเ่ข้ามาเปล่ียนแปลงชีวติของพวกเรา อย่างหนึง่ทีเ่รา
ภมูใิจกค็อื ในส่วนของกาแฟ แต่กาแฟมมีานานแล้ว 
ตั้งแต่ผมจ�าความได้ ก็ยังเด็ก ปี ๒5๒๒ นะครับ  
ถึงปัจจุบัน ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปราบฝิ่นเลยมีพืช 
มาทดแทนฝ่ิน นัน่กคื็อกาแฟ ท่ีในหลวงรชักาลที ่ 9  
ทรงน�ามาให้พวกเรา หลังจากทีฟ่าร์มตัวอย่างก่อตัง้แล้ว 
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 ผลส�าเร็จของโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม 
พระราชด�าริบ้านขุนแตะ ได้ก่อให้เกิดจิตส�านึกที่ดีงาม 
แก่ราษฎรในชมุชนท้ัง 5 หมูบ้่าน ตามเป้าหมาย คอื 
การเลกิบกุรกุท�าลายป่า ไม่มกีารปลกูฝ่ินเช่นในอดตีอกี   
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรในชนบทห่างไกล
อย่างสูงยิง่ นายภวูชิญ  วจนศกัดิส์ทิธ์ิ ราษฎรบ้านขุนแตะ 
ได้กล่าวถึงความรู ้สึกของตนท่ีมีต่อพระเมตตาและ 
พระมหากรณุาธคิณุ ในสมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
ด้วยความปีติและซาบซึง้ในหัวใจ 

 “พระองค์ มบีญุคณุต่อพวกเราครบั เพราะว่า
ยคุก่อน ๆ ยิง่ช่วงทีท่�าฝ่ิน กเ็หมอืนกบัว่าชมุชนของเรา
ไม่มีอนาคตครับ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบตามมีตามเกิด  
เข้าถึงข้างล่างก็ยากล�าบากครับ หลังจากท่ีสมเด็จ 
พระบรมราชนินีาถ มาตัง้ฟาร์มทีน่ี ่นะครบั อย่างแรกที่
เราเห็นก็คือ เรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น
ถนนหนทาง หรอืไฟฟ้าทีใ่ห้แสงสว่าง จากนัน้กเ็ปลีย่นแปลง
ชีวติพวกเรา ลกูหลานท่ีโตข้ึนมากมี็โอกาสได้เรียนหนงัสอื  
แล้วกลับมาช่วยเหลือชุมชนก็มากพอสมควรครับผม 
สดุท้ายนีผ้มอยากจะฝากในฐานะท่ีเป็นราษฎรบ้านขนุแตะ
นะครบั กค็ดิถงึพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจรญิและ
ผมก็รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
รชักาลที ่1๐ ของเรานะครบั ทีพ่ระองค์ได้สานต่องาน
ของสมเด็จพระพันปีหลวง ผมว่าทุกที่ ไม่ใช่เพียงแต่ที่ 
บ้านขุนแตะนะครับ ก็ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ  
ถงึแม้พวกเราจะอยูใ่นป่า แต่พระองค์กท็รงเห็นวถีิชีวติของ
พวกเรานะครบั พระองค์ทรงห่วงใย ทกุ ๆ  ปีจะทรงมอบ
สิง่ของพระราชทาน อย่างเช่นวนันีน้ะครบั อย่างทีเ่หน็
วนันี ้พวกผมคดิว่าเป็นบญุคณุนะครบั ทีเ่ราเกดิมาเป็น
คนไทยครบัผม สดุท้ายนี้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจรญิ 
ยิง่ยนืนาน”
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ศููนย์์ศูึกษาฯ นำพาอาชีีพ

เผเผย์สููตรเด็็ด็ !!! ย์สููตรเด็็ด็ !!! 

๑ ๒ ๓
๔

๕

สููตรอาหารปลา
ลดต้นทุุนต่ำ 

สูำหรับปลากิินพืืช 
จำนวน ๑ กิิโลกิรัม

l กิล้วยสูุกิ ๔๐๐ กิรัม
l รำละเอยีด ๔๐๐ กิรมั

l ปลาป่น ๑๐๐ กิรัม

l กิากิน้ำตาล ๑๐๐ กิรัม

l น้ำเปล่า 

อาหารปลา ลดต้้นทุุน

๑

๒

๓

๔

๕

กิารเลีย้งปลา เพื่่�อให้ไ้ด้้
น้ำ้ห้น้กัและขน้าด้ตามที่่�ตอ้งการน้ัน้้ 
ปััจจัยสำคััญก็ค่ัอ “การให้้อาห้าร” 
และอาห้ารที่่�น้ยิมใช้้เล่ย้งปัลาส่วน้ให้ญ่ 
ก็เปั็น้อาห้ารสำเร็จรูปัท่ี่�ม่ขายตาม
ท้ี่องตลาด้ ซึ่่�งม่ราคัาค่ัอน้ข้างสูง  
ถึ่งแม้ว่าผลผลิตห้ร่อกำไรที่่�ได้้ถึ่อว่า
เปั็น้ไปัใน้ที่ิศที่างที่่�ด้่ แต่ถึ้าห้ากได้้
ปัระห้ยัด้ต้น้ทุี่น้ใน้เร่�องอาห้ารลงไปัได้้ 
แ ล ะ ยั ง คั ง ไ ด้้ ปั ล าที่่� ม่ คุัณภาพื่ 
เห้ม่อน้เดิ้มน้ั้น้ จะถึ่อว่าเปั็น้การ 
เล่้ยงปัลาที่่�สามารถึที่ำให้้เกษตรกร
ปัระสบผลสำเร็จได้้ เ ป็ัน้อย่างด่้ 
อ่กที่างห้น้่�ง

งาน้ปัระมง ศูน้ย์ศ่กษาการพัื่ฒน้าพิื่กุลที่องฯ ได้้ศ่กษา 
การผลิตอาห้ารปัลาลด้ต้น้ทีุ่น้ต�ำ โด้ยใช้้วัตถึุด้ิบอย่างง่ายที่่�ม่ 
ใน้ที่้องถึิ�น้ และราคัาถูึก แต่ยังคังคุัณคั่าที่างอาห้ารที่่�คัรบถ้ึวน้ 
ไมน่้อ้ยกวา่อาห้ารปัลาสำเรจ็รปูัที่่�มจ่ำห้น้า่ยอยูท่ี่ั�วไปั ซึ่่�งสามารถึ
ช้ว่ยให้เ้กษตรกรลด้ต้น้ที่นุ้การผลติลงได้ร้าว ๒๐ - ๓๐ เปัอรเ์ซ็ึ่น้ต์ 
โด้ยอาห้ารปัลาที่่�ผลิตเองมด้่้วยกัน้ ๒ สตูร ได้้แก่ อาห้ารปัลากนิ้พื่ช่้ 
และอาห้ารปัลากิน้เน้่้อ ม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน้่้
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เพื่ย่งเที่า่น้่ก้ส็ามารถึผลติอาห้ารปัลาที่่�มร่าคัาถึกูกวา่ที่อ้งตลาด้ และมค่ัณุภาพื่ใกลเ้คัย่ง
กับอาห้ารปัลาที่่�ผลิตเปั็น้การคั้า สำห้รับเกษตรกรและผู้ที่่�ม่คัวามสน้ใจ สามารถึติด้ต่อขอรับ 
คัำแน้ะน้ำเพื่ิ�มเติมได้้ที่่�งาน้ปัระมง ศูน้ย์ศ่กษาการพื่ัฒน้าพื่ิกุลที่องฯ 

สำห้รบัขัน้้ตอน้การผสมอาห้าร ให้้น้ำส่วน้ผสมต่าง ๆ มาน้วด้ให้้เข้ากัน้ด้ ่ห้ากแห้้งให้้เตมิน้ำ้เปัล่าเพื่ิ�ม 
จากน้ัน้้ปัั�น้เป็ัน้ก้อน้กลมขน้าด้เส้น้ผ่าน้ศนู้ย์กลางปัระมาณ ๓ เซึ่น้ติเมตร เพื่่�อให้้สะด้วกต่อการน้ำมาใช้้  
โด้ยน้ำไปัผ่�งแด้ด้ ๒ - ๓ วนั้ ห้รอ่จน้แห้้ง ที่ัง้น้่ ้แน้ะน้ำให้้ใช้้ให้้ห้มด้ภายใน้ ๑๐ วนั้ ต่อการที่ำอาห้าร ๑ คัรัง้ 
เพื่่�อปั้องกัน้การเกิด้เช้่้อราใน้อาห้าร

เมือ่เปรยีบเทุยีบระหว่างอาหารสูำเรจ็รปูในทุ้องตลาดกัิบอาหารปลาท่ีุผลติเอง พืบว่า

๑

๒

๓

๔

๕

สููตรอาหารปลา
ลดต้นทุุนต่ำ 

สูำหรับปลากิินเนื้อ 
จำนวน ๑ กิิโลกิรัม

รำละเอยีด ๔๐๐ กิรัม

ปลาป่น ๔๐๐ กิรัม 

ข้้าวสูวย ๑๐๐ กิรัม

กิากินำ้ตาล ๑๐๐ กิรัม

น้ำเปล่า

ประเภทุปลา

ปลากิินพืืช

ปลากิินเนื้อ

ต้นทุุนอาหารสูำเร็จรูป
ในทุ้องตลาด

๒๔ บาที่/กิโลกรัม
ห้ร่อ ๖๐๐ บาที่/กระสอบ

๒๙ บาที่/กิโลกรัม
ห้ร่อ ๗๒๕ บาที่/กระสอบ

ต้นทุุนอาหารปลา
ทุี่ผลิตเอง

๑๓ บาที่/กิโลกรัม
ห้ร่อ ๓๒๕ บาที่/กระสอบ

๑๙ บาที่/กิโลกรัม
ห้ร่อ ๔๗๕ บาที่/กระสอบ

เปรียบเทุียบราคา
ต่อหน่วย

ลด้ต้น้ทุี่น้ได้้ ๑๑ บาที่/กโิลกรมั
ห้ร่อ ๒๗๕ บาที่/กระสอบ

ลด้ต้น้ทุี่น้ได้้ ๑๐ บาที่/กโิลกรมั
ห้ร่อ ๒๕๐ บาที่/กระสอบ
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สวนผักทาวน์เฮ้าส์ 
วัคซีนรับมือโควิด-๑๙

สุขพอที่พอเพียง

“การดูแลตัวเองในเร่ืองอาหารการกิน ในช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙ ถอืเป็นสิง่ท่ีส�าคัญอกีอย่าง
หน่ึงในชีวิต ถ้าเราสามารถสร้างแหล่งอาหารไว้ให้
เพียงพอภายในบ้าน เราก็สามารถเอาตัวรอด 
ในสถานการณ์โควดิ-๑๙ ระบาดได้”

วิชัย สายวารี 
ผู้จัดการโรงงาน บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ากัด
ผู้ก่อตั้ง บ้านพอเพียงภูเก็ต

“บ้านพอเพียงภูเก็ต” ก่อตั้งขึ้นโดยผม นายวิชัย สายวารี  
ชือ่เล่น เสม ผูก่้อตัง้ สวนผกัทาวน์เฮ้าส์ เลขที ่๗๙/๑๒๓ 
หมูท่ี ่๔ ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดั
ภเูกต็ บ้านทาวน์เฮ้าส์สองชัน้ มีเน้ือท่ี ๓๑ ตารางวา 
พื้นที่ใช้สอยรอบบ้านประมาณ ๔๐ ตารางเมตร ซึ่งมี
ความตัง้ใจในการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากบัพืน้ท่ี
อยูอ่าศยั โดยปลกูผกั สมุนไพร 
และผลไม้ มากกว่า ๑๕๐ ชนดิ 
รวมถงึเลีย้งปลาดกุ เพาะ
เหด็นางฟ้า เพือ่เป็นแหล่ง
อาหารของตนเอง
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ด้วยแรงบนัดาลใจจากการเป็นพนกังานในบรษิทั 
พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ากัด ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพยีง จงึได้ศกึษาแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างจริงจัง ตามหลัก 
พอประมาณ มเีหตมุผีล การสร้างภมูคิุม้กนั บนฐานความรู้
คู่คุณธรรมและได้น�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต  
ผนวกกบัแนวคดิท่ีว่า “ปลูกทุกอย่างท่ีกนิ กนิทกุอย่างที่
ปลกู” น�ามาเป็นหลักในการปลูกผกัทานเองในครวัเรอืน 
โดยเร่ิมตัง้แต่ปี ๒๕๕๘

ในระยะเริม่ต้น ได้ขบคดิหาเหตผุลของการท�าเกษตร
บนพื้นที่ข้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัด และ 
ได้ค�าตอบ ๓ ข้อ ที่เพียงพอและข้ามผ่านข้อจ�ากัดด้านพื้นที่  
กล่าวคือ อย่างแรก ครอบครัวกระผมมีผักปลอดภัย  
ไม่ใช้สารเคมีทั้งหมดบริโภคภายในบ้าน เนื่องจากผัก 
ส่วนใหญ่ท่ีซือ้ในตลาด อาจจะมสีารเคมตีกค้าง ซึง่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของเรา อย่างท่ีสอง ลดรายจ่ายใน
การซือ้วตัถดิุบมาปรงุอาหาร เน่ืองจากในเขตอ�าเภอเมอืง
ภเูกต็ มีค่าครองชีพค่อนข้างสงู ประการสดุท้าย มีผลผลติ
ส่วนหนึ่งไว้แจกจ่ายแบ่งปันเพื่อนบ้านรอบข้าง และหากม ี
มากเพียงพอ ยงัสามารถจ�าหน่ายสร้างรายได้เสรมิได้อกีทาง

ต่อมาได้ศึกษาแนวทางการปลูกพืช ๕ ระดับ  
เพือ่เพิม่ความหลากหลายให้เหมาะสมกบับ้านทาวน์เฮ้าส์ 
สองช้ันหลงัรมิ มีพ้ืนท่ีข้างบ้านประมาณ ๔๐ ตารางเมตร

เริม่จากทดลองปลกูของทีก่นิอยูใ่นชีวติประจ�าวนั
ก่อน เช่น พรกิ ข่า ตะไคร้ โหระพา กะเพรา สะระแหน่ 
แมงลกั ผกัโขม ฯลฯ ซึง่ได้ผลผลิตเพยีงพอทีจ่ะน�ามากนิ
ในแต่ละวนั ส่วนใหญ่จะเหลอืแจกจ่ายเพือ่นบ้านด้วยซ�า้ 
เมือ่เหน็ว่าประสบผลส�าเรจ็จงึปลกูเตยหอม มะเขือยาว 
ขงิ ผกัหวานบ้าน กวางตุง้ปเูล่ ผกักดู แตงกวา บวบ 
ถัว่พ ูผกัสลดั ปลกูข้าว และสมุนไพรชนดิต่าง ๆ  ซึง่ทัง้หมด
เป็นพชืระดบัช้ันทีส่อง ต่อมากเ็ริม่ทดลองปลกูพชืชัน้แรก 
เป็นพืชหัวอยู่ใต้ดิน ได้แก่ มันญี่ปุ่น มันแกว เผือก  
แบบใส่กระถาง ต่อด้วยพืชชั้นที่สาม ได้แก่ มะขาม  
(ตดัเต้ีย เพราะต้องการเพยีงยอด) ชะอม มนัปู ตะลงิปลงิ 
หม่อน มะละกอ แคแดง และมะกอกฝรัง่ ฯลฯ และพชื
ช้ันทีสี่ ่เป็นกลุม่ไม้ผล จะเป็นกล้วย ชะมวง  เสาวรส มะม่วง 
ส่วนพชืชัน้ทีห้่า เป็นไม้ยนืต้น ได้น�าต้นหกูระจง มาปลกู
ในกระถางไว้หน้าบ้านเพือ่เป็นไม้ประดบัและตัดแต่งจ�ากดั
การเตบิโตของต้น เพือ่ควบคมุขนาดให้เหมาะสมกบัพืน้ที่

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) เม่ือราวปี ๒๕๖๓ จงัหวดั
ภเูกต็ มีการประกาศปิดต�าบลและปิดการเดนิทางภายใน 
ท�าให้หลาย ๆ คน ประสบปัญหาเรือ่งปากท้อง อาหาร
การกิน โดยผมเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
โควดิ-๑๙ ไม่ว่าจะเรือ่งการเดนิทางไปท�างาน เรือ่งของ
รายได้ แต่สิง่หนึง่ทีไ่ม่ต้องวติกกงัวล คือ เรือ่งของอาหาร
เพราะมีแหล่งปลกูพชืพนัธุอ์าหารไว้ภายในบ้านจงึมเีสบยีง
อาหารพร้อมในยามวิกฤต และสามารถแบ่งปันให้ 
เพือ่นบ้านในหมูบ้่านได้ด้วย ในสถานการณ์เช่นนีห้ลาย ๆ  
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ครอบครัวมีการปรับการใช้ชีวิตหันมาปลูกผักกินเอง  
เพือ่ลดรายจ่าย บ้างกท็�าเป็นรายได้เสรมิ หรอืน�ามาแปรรปู
กบัของทีม่อียู ่นีก่เ็ป็นช่องทางหนึง่ทีท่�าให้ผูค้นเอาตวัรอด
ในสถานการณ์โควดิ-๑๙ ได้ แต่ส�าหรับท่านใดท่ีไม่มคีวามรู้
ด้านการปลูกผัก การเตรียมดิน การท�าปุ ๋ยหมัก  
การดแูลรกัษา “บ้านพอเพยีงภเูกต็” เปิดให้ผูท่ี้สนใจเข้ามา
อบรม เรียนรู ้และท�ากิจกรรมอยูแ่บบพอเพยีงร่วมกนัได้ 
โดย “บ้านพอเพยีงภูเก็ต” จะเปิดให้เยีย่มชมฟร ีหากสนใจ
เรียนรู้ อบรมในหัวข้อต่าง  ๆ สามารถตดิต่อสอบถาม 
ช่วงเวลาการอบรมได้ โดยมค่ีาใช้จ่ายตามหลกัสตูรการอบรม

“นิยามความสุขของแต่ละท่านไม่เหมือน
กันใช่ ไหมครับ” การท่ีต่ืนขึ้นมา ได้เห็นต้นไม้  
เห็นการเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลง การลงมือท�า  
ได้ผลผลติออกมา ได้แบ่งปันคนรอบข้าง ได้น�ามาท�าอาหาร
กินภายในครอบครัว และมั่นใจในความปลอดภัยของ
วัตถดุบิทีป่ลูกมาเองกับมอื อนันีจ้ะเกิดความภูมิใจ ก่อให้
เกดิความสขุแก่ตัวเรา เมือ่มคีวามสขุ ความทกุข์ทีเ่กดิ
จากภาวะด้านวกิฤตโรคระบาด ความกงัวลกบัสิง่ทีเ่กดิ
ขึน้จะน้อยลง จากท่ีผมได้น�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพยีงมาปรบัใช้กบัการด�าเนนิชวีติ โดยเฉพาะในช่วง
วกิฤตโควดิ-๑๙ ท่ีผ่านมาเห็นผลได้ชดัเจน ท�าให้เพือ่น ๆ  
ที่ท�างาน เพื่อนบ้าน และบุคคลที่สนใจหันมาท�าด้วย  
โดยการน�าหลักการสร้างแหล่งอาหารในบ้านไปปรับใช้ 
ปลกูผักกนิเอง ลดรายจ่ายในครอบครวั และมาเรยีนรู้
เพิม่เตมิเพือ่ให้ได้ผลผลิตท่ีดี

จากท่ี “บ้านพอเพยีงภเูกต็” ได้เปิดบ้านต้อนรบั 
ผู ้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู ้ พูดคุยแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ประสบการณ์ แนวคิด เทคนคิต่าง ๆ  ท่ีผู้ท่ีสนใจสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ได้ ถือเป็นประสบการณ์โดยตรงที ่

บ้านพอเพียงภูเก็ตได้ท�ามาและยินดีที่จะถ่ายทอดต่อ 
ให้แก่ผูท้ีส่นใจ ซึง่ทีผ่่านมามผีูส้นใจโทรศพัท์ตดิต่อเข้ามา 
สอบถามวธิกีารปลกูผกั ปรกึษาปัญหาทีพ่บ และแนวทาง
แก้ไขปรับปรุง หรือขอเข้าเยี่ยมชมที่บ้านพอเพียงภูเก็ต 
แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควดิ-๑๙ ท�าให้ต้อง
ป้องกันความเสี่ยงโดยการงดกิจกรรมเย่ียมชมบ้าน  
เปลีย่นเป็นการสอนออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กบ้านพอเพยีง
ภเูกต็

“บ้านพอเพยีงภเูกต็” Social Enterprise กจิการ
เพื่อสังคมและชุมชน เปิดอบรมให้ผู้สนใจเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับการด�าเนินชีวิต  
สอนแนวคิดพอเพียง การเรียนรู ้ด ้านการปลูกผัก  
การแปรรูปผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืช ผัก  
สมุนไพร “หากท่านใดสนใจสร้างแหล่งอาหารในบ้าน  
ลดค่าใช้จ่ายหรอือาหารทีด่ต่ีอสขุภาพ อยากทีจ่ะท�าเพือ่
สร้างรายได้เสรมิ ยนิดใีห้ค�าปรกึษาและตอบข้อซกัถาม
แก่ทกุท่าน ได้ที่ 

 
บ้านพอเพยีงภเูก็ต 
๐๘-๗๘๐๒-๔๐๙๐
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เรื่องเล่าจากหลังกล้อง

จากในภาพจะเห็นได้ว่า…ปลาปุง หรือปลาพลวงตัวใหญ่  
มีการว่ายทวนน�้าพร้อมใจกระโจนขึ้นไปยังสายน�้าแม่ลาน้อย 
ทีไ่หลลงผ่านหมูบ้่านปางจ�าปี หมูท่ี ่๗ ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
ที่กลับมาให้เห็นอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการถูกบุกรุก 
เข้ามาแผ้วถางป่า ท�าไร่เลือ่นลอย และถกูตดัไม้ไปขาย จนท�าให้ป่าไม้ 
มีความแห้งแล้งเสื่อมสภาพลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดไฟไหม้ป่า 
ขึน้อยูบ่่อยครัง้ ซ่ึงภายหลงัจากทีม่ผีูน้�าชุมชนได้เข้ามาแก้ไขปัญหา  
โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ มาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับ 
วถิชีวิีตของคนในชมุชน จนท�าให้หลาย ๆ  อย่างเร่ิมค่อย ๆ  กลบัมา 
ฟื้นตัวดีขึ้น ท้ังน้ี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที่ทุกคนในชุมชน
พร้อมใจกนัให้ความร่วมมอืจนท�าให้แม่น�า้ ป่าไม้ และผนืดินฟ้ืนคนื
กลบัขึน้มามชีวีติใหม่อีกครัง้ จนเกิดเป็นความอดุมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายของพืชพรรณและสรรพชีวิตน้อยใหญ่ขึ้นอย่างที่เห็น 
ในภาพถ่าย และนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา สถานที่ ณ แห่งนี้  
จึงได้กลายเป็น

จนถึงในปัจจุบัน ท้ายท่ีสุดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดข้ึนมา 
มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน ทุกคนต่างเกิดมาเพื่อพึ่งพากัน  
เหมือนกับธรรมชาติที่ เราต ้องช ่วยกันอนุรักษ ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 

สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของป่า

“กลุ่มอุทยานการเรียนรู้
            บ้านปางจ� าปี”

 ภาพ/บทความ : นายวิชาญ ธีระสืบสกุล
  กองประชาสัมพันธ์

ปลาพลวง
พร้อมใจกระโจน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ราคา 100 บาท ราคา 120 บาท ราคา 100 บาท

ราคา 45 บาท

ราคา 50 บาท

053 389 228 - 9 ต่อ 102
053 389 228 - 9 ต่อ 0

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
237 หมู่ที่ 4 ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สนใจส่ังซือ้ไดท้ี่

ผักเชียงดา เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง 
น�ามาแปรรูปเป็น

ชาชงดื่มเพื่อสุขภาพ 
มีสรรพคุณช่วยบ�ารุงร่างกายให้แข็งแรง

ข้าวกล้องคุณภาพดีเต็มเมล็ดที่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ปลูกด้วยความใส่ใจ น�ามาแปรรูปเป็น คุกกี้ข้าวกล้อง 
ที่หอมละมุน อร่อย พร้อมคุณประโยชน์มากมาย เหมาะส�าหรับทุกวัย

ผลส�าเร็จจากงานประมง ในการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล 

และน�ามาแปรรูปคลุกเคล้าสมุนไพรเป็น

น�้าพริกปลานิลหยองและปลาหยอง 
รับประทานคู่กับทุกจานโปรดหรือเป็นของว่าง

Handmade Soap
สบู่สารสกัดธรรมชาติ อาทิ ผักเชียงดา เห็ดหลินจือ 

ว่านหางจระเข้ ข้าวกล้อง และนมแพะ ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น 
ลดการแห้งตึง บ�ารุงผิวให้ชุ่มชื้น กระจ่างใส 

และฟื้นฟูผิวที่คล�้าเสียจากแสงแดด
ราคา 85 บาท



แบบสอบถามความพึงพอใจวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

  ค�ำถำมประจ�ำวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

	 •	 หลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	มจี�านวนกีข้่อ	 
	 	 ยกตัวอย่างหลักการที่ท่านเคยน�าไปใช้	หรือมีความประทับใจอย่างไร

  

  

  

  

น้อยปำนกลำงมำก
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ

ทศมรำชำ พระเมตตำสู่ประชำรำษฎร์

ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ

ตำมรอยพระรำชปณิธำน

ติดตำมและขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ศูนย์ศึกษำฯ น�ำพำอำชีพ

สุขพอที่พอเพียง

เรื่องเล่ำจำกหลังกล้อง

ผลติภัณฑ์ของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ

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 ๑/๒๕๖๕

คณะบรรณำธกิำรฯ มขีองรำงวลัส�ำหรบัผูท้ีร่่วมตอบค�ำถำม และเขยีนข้อควำมได้โดนใจ ทัง้นี ้สำมำรถตอบผ่ำน  
QR Code ด้ำนล่ำงนี้ หรือร่วมกิจกรรมทำง Facebook: ส�ำนักงำน กปร. ภำยในวันพุธที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๕  
โดยส�ำนักงำน กปร. จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรำงวัลต่อไป

สำมำรถส่งแบบส�ำรวจมำยัง ส�ำนกังำน กปร. ได้โดยไม่ต้องผนกึตรำไปรษณียำกร หรอืทำงโทรสำร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๑ - ๒
หรอืสแกนผ่ำนทำง QR Code ข้ำงต้นนี้

* ขอขอบคุณที่กรุณำให้ข้อคิดเห็นต่อวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
และร่วมกิจกรรมตอบค�ำถำม

* ขอควำมกรุณำแจ้งยืนยัน หรือยกเลิกกำรรับวำรสำรฯ
  ยืนยันรับต่อไป       ยกเลิกกำรรับวำรสำรฯ สแกนตอบแบบส�ำรวจ 

และร่วมตอบค�ำถำมเพื่อรับของรำงวัล



(พืน้ทีส่่วนนีส้�ำหรบัโฆษณำ)

ใบอนุญำตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปณฝ. 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�าริไปสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย 
มากขึ้นและสามารถน�าไปเป็นเอกสารอ้างอิงได้

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

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

คณะอ�ำนวยกำร
๑)				นายลลิต										 ถนอมสิงห์	 	 เลขาธิการ	กปร.
๒)				นายปวัตร์									 นวะมะรัตน	 	 รองเลขาธิการ	กปร.
๓)				นางสาวอุศนีย์				 ธูปทอง	 	 รองเลขาธิการ	กปร.
4)				นายสมศักดิ์							 เพิ่มเกษร	 	 รองเลขาธิการ	กปร.
5)				นางสุพร											 ตรีนรินทร์	 	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
๖)				นายหทัย										 วสุนันต์			 	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
๗)				นางพิชญดา						 หัศภาค	 	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
8)				ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๑
9)				ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๒	
๑๐)		ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๓
๑๑)		ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	4
๑๒)		ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล
๑๓)		ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
๑4)		ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
๑5)		ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	
๑๖)		ผู้อ�านวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์
๑๗)		ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
๑8)		ผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหารและคุณธรรม
๑9)		ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

คณะบรรณำธิกำร
๑)			นางอรอนันต์				 วุฒิเสน	 	 หัวหน้าคณะบรรณาธิการ		
๒)			นายวัชระ				 หัศภาค	 	 คณะบรรณาธิการ	
๓)			นายปริญญวัฒน์		 วัชรอาภากร		 คณะบรรณาธิการ	
4)			นายอภิศักดิ์			 สรวิสูตร	 	 คณะบรรณาธิการ					
5)			นางสาวสมลักษณ์		 บุนนาค	 	 คณะบรรณาธิการ
๖)			นางสาวสุดารัตน์		 คุสินธุ์	 	 คณะบรรณาธิการ
๗)			นายวิชาญ		 ธีระสืบสกุล	 	 คณะบรรณาธิการ
8)			นางสาวอภิญญา		 แก้วเปรมกุศล	 คณะบรรณาธิการ
9)			นางสาวบุษราพรรณ		อุตระ	 	 คณะบรรณาธิการ
๑๐)	นางสาวอังคะนา		 ช่อประพันธ์	 	 คณะบรรณาธิการ
๑๑)		นายพงศกร		 แซ่ลิ่ม	 	 คณะบรรณาธิการ
๑๒)		นางวิไล			 หมอกอรุณ			 คณะบรรณาธิการและเลขานุการ
๑๓)		นางสาวสุทธิพา		 อาศิรพจน์	 	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑4)		นายโชคชัย		 อุ่นใจ		 	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑5)		นางสาวสุกฤตา		 นุชรักษา	 	 คณะบรรณาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

พิมพ์ที่
บริษัท	ธนอรุณการพิมพ์	จ�ากัด		45๗/๖-๗	ถนนพระสุเมรุ	แขวงบวรนิเวศ	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐		

โทร.	๐	๒๒8๒	๖๐๓๓-4	โทรสาร	๐	๒๒8๐	๒๑8๗-8
E-mail	:	thanaaroon19@gmail.com

วำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดท�ำขึ้นเพื่อแจกจ่ำย ห้ำมจ�ำหน่ำย

www.rdpb.go.th

www.facebook.com/ส�านักงาน กปร.

ส�านักงาน กปร.

rdpb.journal@gmail.com
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ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕
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บรรณำธกำร

วารสาร ันเนื่องมาจาก

	 ก้าวเข้าสูปี่ท่ี	๒๐	ของวารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	วารสารของ
ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	 แนวพระราชด�าริ	 และผลส�าเร็จจากโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสู ่สาธารณชน	 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนา 
ด้านต่าง	ๆ 	รวมถึงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิพร้อมทัง้สร้างแรงบันดาลใจในการน้อมน�าหลกัการทีเ่ป็น 
รปูธรรมไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	สนบัสนนุความรูเ้พือ่สร้างอาชพี	มรีายได้เพิม่เตมิ	

	 ส�าหรับในปี	 ๒๕๖๕	 นี	้ ตรงกบัโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์
พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	๙๐	พรรษา	เพือ่เป็นการน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ	
วารสารฯ	 ฉบับที่	 ๑	 จึงได้หยิบยกแนวพระราชด�าริด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต	 ดังภาพปกคือ	
โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�าร	ิ บ้านขนุแตะ	 จงัหวดัเชยีงใหม่	 เป็นโครงการทีช่่วยบรรเทาปัญหา
ความยากจนของราษฎร	โดยเน้นให้เกดิการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรทีไ่ม่มีงานท�า	ได้มีโอกาสเข้ามา
ท�างานในโครงการ	 ในขณะเดียวกนัราษฎรทีเ่ข้ามาท�างานกจ็ะได้เรยีนรูใ้นวชิาชพีต่าง	 ๆ	 อาท	ิ การปลกูพชื	
การปศสุตัว์	มาประยกุต์ใช้ในพืน้ทีเ่กษตรของตนเอง	ควบคูไ่ปกบัการฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์	และดแูลป่าไม้ด้วย

	 ในปัจจุบันได้มีการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริอย่างต่อเนื่องตาม 
แนวทางการสบืสาน	รกัษา	และต่อยอด	ดงัเช่นคอลมัน์	“ทศมราชา	พระเมตตาสูป่ระชาราษฎร์”	บทความ
เร่ือง	 “ศนูย์พฒันาการเกษตรภสูงิห์อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิการพฒันาพืน้ทีอ่สีานใต้”	และคอลมัน์	
“ตัวอย่างความส�าเร็จ”	 บทความเรื่อง “โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้ออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”  
ทีส่�านกังาน	 กปร.	 ได้ติดตามและประเมินความอยูด่มีีสุขของประชาชน	 (Social	 well-being)	 ครอบคลมุ 
ทกุมติ	ิมุง่หวงัให้เกดิผลสัมฤทธิจ์ากการด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารสิูร่าษฎรอย่างแท้จรงิ	จากนัน้เป็นคอลัมน์	
“ตามรอยพระราชปณธิาน”	บทความเรือ่ง “หลกัการทรงงานและการน้อมน�ามาปฏิบตั”ิ	จากการบรรยาย
ของ	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 ได้กล่าวถึงหลักการทรงงาน	 ท่ีเป็นท้ังหลักธรรม	 
หลกัคดิ	และหลักปฏบิตั	ิสามารถน้อมน�ามาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างน่าสนใจ	 ต่อมาเป็นคอลมัน์	
“อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ	บทความเรือ่ง “ศนูย์ศกึษาฯ พฒันาอาชีพ เปลีย่นวกิฤตเป็นโอกาส”	และ	
“โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าร ิ บ้านขนุแตะ”	 ได้น�าเสนอผลส�าเรจ็จากโครงการฯ	 ทีส่ามารถ 
ยกระดบัคณุภาพชวีติและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึง่พาตนเองได้	แม้กระทัง่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	 เช่นเดียวกันกับคอลัมน์ “สุขพอท่ีพอเพียง” เรื่อง	 “สวนผักทาวน์เฮ้าส์  
วคัซนีรบัมอืโควดิ-๑๙”	นอกจากนี	้ในคอลมัน์	“ศนูย์ศกึษาฯ	น�าพาอาชพี”	เรือ่ง “เผยสตูรเดด็!!! อาหารปลา
ลดต้นทนุ” ยงัได้เสนอแนวทางลดทุน	เพิม่รายได้ส�าหรบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลาในครวัเรอืน	สดุท้ายเป็นคอลมัน์	
“เรือ่งเล่าจากหลังกล้อง”	บทความเรือ่ง	“ปลาพลวงพร้อมใจกระโจน” บอกเล่าเรือ่งราวความอดุมสมบูรณ์
ของผืนป่าจากการร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติของคนในชุมชนผ่านภาพถ่ายของสรรพสัตว์ที่ม ี
ชวีติชวีาชวนชืน่ใจ

	 คณะบรรณาธกิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	บทความต่าง	ๆ 	ทีถ่กูคดัสรรมานัน้	จะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างมคีวามสขุตามแนววถิหีลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงต่อไป	 

                                                              
คณะบรรณาธกิาร

วารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ		
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ื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

ปีที่ ๒๐ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

• ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ

• อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าก้อฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

• หลักการทรงงานและการน้อมน�ามาปฏิบัติ

• ศูนย์ศึกษาฯ พัฒนาอาชีพ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

• ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่

• เผยสูตรเด็ด!!! อาหารปลา ลดต้นทุน

• ปลาพลวงพร้อมใจกระโจน
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โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ บ้านขุนแตะ
ต�าบลดอยแก้ว อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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