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บทบรรณาธิการ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  
ในการพัฒนาสบืสานพระราชด�ารติ่าง ๆ

คอลัมน์บทความเฉลิมพระเกียรติ เป็นการน�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทรงงาน  
ของทัง้สองพระองค์ ทีท่รงเอาพระราชหฤทยัใส่ในความทกุข์ยากของราษฎร ทรงช่วยเหลอืราษฎร
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรมคีุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

คอลัมน์แนะน�าโครงการฉบับนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้
ห้วยทรายขมิ้น จงัหวดัสกลนคร และอ่างเกบ็น�้าห้วยโทกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัล�าพนู

คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง น�าเสนอเรื่องราวของศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตาม 
พระราชด�าร ิ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ซึ่งเป็นแหล่ง
เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงอกีแห่งที่น่าสนใจ

พร้อมทัง้คอลัมน์ประจ�าต่าง ๆ ครบถ้วน อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเช่นเคย

กองบรรณาธกิาร



ดั่งตะวันสว่างใจไทยทั้งชาติ 

ธ ประกาศปณิธานสืบสานต่อ

ตามรอยบาทราชบิดาไม่รารอ

ทรงเกื้อก่อจิตอาสาประชาไทย

ทรงเรียกขวัญคืนใจอุ่นไอรัก

ราษฎร์ประจักษ์พระเมตตา ธ ยิ่งใหญ่

ทรงส่งเสริมนิติรัฐชัดเจนใจ

เสมอภาคถ้วนกันไปในยุติธรรม

เป็นมิ่งมิตรทุกภาษานานาชาติ

เป็นหลักราษฎร์หลักไทยไม่ระสำ

สืบกษัตริย์จักรีวงศ์เป็นธงนำ

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองรวมผองไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริิหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

(นายภัททะพงศ์ เทยีนศร ีผู้ประพันธ์)
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกมุารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย์  

และจงัหวดัสรุนิทร์ 

วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปลานหน้ากองบัญชาการกองทัพ 

ภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี ต�าบลหนองไผ่ล้อม อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสมีา ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรยี์สมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาสครบ ๗๐ ปี  

การสถาปนากองทัพภาคที่ ๒

ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมและ

นิทรรศการภายในศูนย ์การเรียนรู ้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ ศูนย ์

สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายสุรนารี และ

พระราชทานเมล็ดพันธุ ์พืชและพันธุ ์สัตว์ เช่น  

ข้าวพันธุ์ปทุมธาน ี๑ ถั่วฝักยาวลายเสอืจักรพันธ์ 

ถั่วฝ ักยาวสีม่วงสิรินธร พริกพันธุ ์จินดา ไก ่

สายพันธุ์ชี้ฟ้า และไก่ฟ้าหลวง เป็นต้น ให้กองทัพ

ภาคที่ ๒ น�าไปขยายพันธุ์ส�าหรับแจกจ่ายให้แก่

ก�าลังพล ครอบครัว และประชาชนต่อไป 
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จากนั้น เสด็จฯ ไปหมู่บ้านสง่างาม ต�าบลสะแกซ�า  

อ�าเภอเมอืง จังหวัดบุรรีัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านน�าร่องในการขยายผล 

“โครงการทหารพันธุ์ดี” ออกสู่ชุมชน ทอดพระเนตรการปลูก

หน่อไม้ฝรั่งในหมู่บ้านสง่างาม ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๒๖ และ 

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูก 

โดยปรากฏว่าได้ผลผลิตที่ดี เนื่องจากบริเวณนี้เป็นดินภูเขาไฟ  

รวมทั้งมีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติม 

ให้แก่ราษฎรบ้านสง่างาม

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�ารเิกี่ยวกับการพัฒนา

แหล่งน�้าแก่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน  

สรุปความว่า

๑. ให้พจิารณาจดัหาน�า้ช่วยเหลอืราษฎรบ้านสง่างาม  

เพื่อให้ราษฎรมีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร

ได้อย่างเพยีงพอตลอดทั้งปี

๒. ให ้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของเขื่อนต่าง ๆ  

และแผนการบริหารจัดการน�้าของกรมชลประทาน ให้แก่

ราษฎรได้รับทราบและเข้าใจตามความเหมาะสม เพื่อลด

ความตืน่ตระหนกและป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้

แก่ชวีติและทรัพย์สนิ

๓. ให้กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้างโครงการ

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยน้อมน�า 

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ เพื่อให้ 

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่

ใกล้เคยีง

๔. ให้กรมชลประทานเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้าง

โครงการประตูระบายน�้าศรีสองรัก อ�าเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย เพื่อเป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน�้าหลาก 

ได้อีกด้วย และเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา 

ลุ่มน�้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทา

ปัญหาน�้าท่วมซ�้าซากในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและ

จังหวัดอุดรธานี

๕. มรีบัสัง่ถงึเรือ่งวธิกีารเกบ็กกัน�า้ไว้ใช้ให้ได้มากทีส่ดุ 

ทั้งโดยการเก็บกักน�้าในอ่างเก็บน�้าและแก้มลงิ เป็นต้น

๖. ให้กรมชลประทานพจิารณาการบรหิารจดัการน�้า

ในลุ่มน�้าสะแกกรัง ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์

ของราษฎรในพื้นที่

ต่อมา เสด็จฯ ไปมณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่าย

สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ�าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ ทอดพระเนตรการด�าเนินงาน “โครงการ 

ทหารพันธุ์ดี” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๙ กิจกรรม 

ภายในศูนย์การเรียนรู ้ของกองพันทหารราบที่  ๔  

กรมทหารราบที่ ๒๓ ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 

ในบ่อเลี้ยงปลาของโครงการ และพระราชทานพันธุ์ไก่ 

แก่ราษฎรและทหารที่จะปลดประจ�าการ รวมทั้ง 

เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖  

ส�าหรับน�าไปด�าเนนิการขยายผลต่อไป
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปสระน�า้พระราชทาน บ้านหนองพรม 

ต�าบลเสมจ็ อ�าเภอส�าโรงทาบ จงัหวดัสรุนิทร์ ทอดพระเนตร

บริเวณสระน�้าพระราชทาน และพระราชทานพนัธุป์ลานลิ

จติรลดา จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตวั จากโครงการพัฒนาพื้นที่

ของมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) 

อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และทรงปล่อยปลานิล

จติรลดาลงสู่สระน�า้พระราชทาน

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มราษฎรกลุม่ผูผ้ลติเมลด็

พันธุ์ข้าวหอมมะล ิ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

บ้านเกาะแก ้ว ต�าบลเกาะแก ้ว อ�าเภอส�าโรงทาบ  

จังหวัดสุรินทร์  ทรงติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ 

“เขียวทั้งต�าบล” ในเขตต�าบลเกาะแก้ว ต�าบลหมื่นศร ี 

และต�าบลหนองไผ่ล้อม อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรนิทร์ 

ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกพืชบ�ารุงดิน ๒ ชนิด คือ ถั่วเขียว

พระราชทาน และถั่วพร้า 

วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

ในการนี้ ทอดพระเนตรโครงการการใช ้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

เชิงพื้นที่ มาใช้ในด้านการจัดการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวหอมมะล ิ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

และทรงเยี่ยมราษฎร 

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรและทรงตดิตาม

ผลการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์

เพ็ญศริ ิจังหวัดสุรนิทร์ 
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ทรงเยี่ยมราษฎรและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร 

สมาชิกกลุ่มผู ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน  

“เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่จังหวัดสุรนิทร์และจังหวัดบุรรีัมย์ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ  

“ทางนีม้ผีล ผูค้นรกักนั” ต�าบลระแงง อ�าเภอศขีรภมู ิจงัหวดัสรุนิทร์

ทรงติดตามการด�าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 

พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ต�าบลระแงง  

อ�าเภอศขีรภูม ิจังหวัดสุรนิทร์

มีพระราชปฏิสันถารให้ก�าลังใจสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 

และทอดพระเนตรผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ

หัตถกรรมเสื่อกก ซึ่งมูลนธิชิัยพัฒนาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้ด�าเนินการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก 

ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรบ้านหนองไผ่ ต�าบลระแงง ตั้งแต ่

ปี ๒๕๕๙ และได้ขยายผลไปยังกลุ ่มหัตถกรรมเสื่อกกในพื้นที่ 

อ�าเภอสังขะ และอ�าเภอศรณีรงค์ จังหวัดสุรนิทร์ ด้วย

โอกาสนี้ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน  

ได้กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิง 

กุดไผท ต�าบลระแงง อ�าเภอศขีรภูม ิจังหวัดสุรนิทร์ 

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิ

สรุปความว่า 

๑. ให้พิจารณาด�าเนินการปรับปรุง 

อ่างเก็บน�้าห้วยล�าพอก ให้มีความจุในการ

เกบ็กกัน�า้เพิม่ขึน้ เพือ่ให้ราษฎรในพืน้ทีม่นี�า้

ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคและท�าการเกษตร

อย่างยั่งยนื

๒. โครงการแก้มลงิกดุไผท ขดุแล้วมี

น�้าไว้ใช้ ขอให้ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการ 

กัดเซาะและปลูกไม้ผล

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการ

ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาต ิ

บ้านกันโจรง ต�าบลกระหาด อ�าเภอจอมพระ 

จังหวัดสุรนิทร์

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงติดตามการ

ด�าเนินงานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะล ิ

๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช ่วยเพื่อน”  

บ ้านกันโจรง และมีพระราชปฏิสันถารให ้

ก�าลังใจสมาชกิที่เข้าร่วมโครงการฯ

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรสระน�า้

สาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด 

ต�าบลกระหาด อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิทร์

ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพ่ือน
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสันถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

เสด็จพระราชด�าเนนิไปวัดบ้านคลอง ต�าบลหนองทรายขาว  

อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

โอกาสนี้ นายสุรพงศ์ จรรยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  

กราบบงัคมทลูรายงานเกีย่วกบับ่อบาดาลพระราชทาน และ 

รถผลติน�า้ดื่ม นางรัตนาพร ประลามุข ประธานกลุ่มพัฒนา

สตรีและครอบครัวบ้านคลอง ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กราบบังคมทูล

รายงานการด�าเนนิงานส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเยบ็กระเป๋า

ผ้าฝ้าย และนางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธ ิ

ชัยพัฒนา กราบบังคมทูลรายงานการด�าเนินงานส่งเสริม

และพัฒนาผลติภัณฑ์ของกลุ่มราษฎร 

จากนั้น เสด็จฯ ไปแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าว

พระราชทาน โครงการ “เพือ่นช่วยเพือ่น” ของนางสาวสดีา  

นรสงิห์ ต�าบลพุคา อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกมุารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัลพบรุี

วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

โอกาสนี้ นางถาวร ศูนย์ปาน กราบบังคมทูล

รายงานผลการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และ 

แพะลูกผสมแบล็คเบงกอลพระราชทาน และนางสาว

สดีา นรสงิห์ กราบบงัคมทลูรายงานเกีย่วกบัการผลติ

พันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งภายใน

พื้นทีป่ลกูข้าวพนัธุส์พุรรณบรุ ี๑ เมือ่ครัง้ก่อนเคยปลกู

ดอกดาวเรอืงเกบ็ดอกขาย ได้มพ่ีอค้าคนกลางเอาเปรยีบ 

ไม่จ่ายเงนิค่าดอกดาวเรอืง จงึเปลี่ยนมาปลูกดอกบัว

และดอกมะล ิ

ในการนี้  ได ้มีพระราชกระแสรับสั่ งกับ  

นายดนชุา สนิธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. สรุปความว่า 

“จะท�าการพาณิชย์อย่างไร จึงจะไม่ให้

พ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ และหาแหล่งตลาด

สนิค้าให้แก่เกษตรกรด้วย”
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ต่อมา เสด็จฯ ไปแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 

โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์  

ทองด ีต�าบลหนองเต่า อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตร ีณรงค์ฤทธิ์ ทองด ีกราบบังคมทูล

รายงานเกี่ยวกับการผลติพันธุ์ข้าวพระราชทาน

มพีระราชกระแสรับสั่ง สรุปความว่า

“การใช้สารเคม ียาฆ่าแมลง ในการท�านานัน้ จะส่งผล 

ท�าลายสขุภาพทัง้ผูบ้รโิภคและเกษตรกร การใช้ปุย๋หมกัจาก

มูลสัตว์และปุ ๋ยคอกจากไส้เดือน จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ที่สามารถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้”

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโครงการ “รวมกนัสู ้อยูอ่ย่างพร้อม” 

ต�าบลพุคา อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

โอกาสนี้ นายประวิทย์ บุญมี ผู้อ�านวยการ

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ กราบบังคมทูล

รายงานผลการด�าเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน 

“เพื่อนช่วยเพื่อน” อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี 

ว่าทีร้่อยตร ีณรงค์ฤทธิ ์ทองด ีกราบบงัคมทลูรายงาน

ผลการด�าเนินงานโครงการ “รวมกันสู้ อยู่อย่าง

พร้อม” และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี

กรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์

น�้าลุ ่มแม่น�้าเจ ้าพระยาและการพัฒนาแหล่งน�้า 

ในบรเิวณพื้นทีโ่ครงการ “รวมกนัสู ้อยูอ่ย่างพร้อม” 

พื้นที่ลุ่มน�้าฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก
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ในการนี้ ได ้มีพระราชกระแสกับกลุ ่มสมาชิก

เกษตรกรพนัธุ์ข้าวพระราชทาน “เพือ่นช่วยเพือ่น” อ�าเภอ

บ้านหมี่ สรุปความว่า

๑. กลุ่มสมาชิกเกษตรกรพันธุ์ข้าวพระราชทาน  

ได้ให้ความร่วมมอืในการลดใช้สารเคม ีโดยม ีว่าทีร้่อยตร ี 

ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ใช้ปุ๋ยจาก 

มลูสตัว์ ปุ๋ยไส้เดอืน จงึส่งผลให้ต้นทนุการผลติลดลงและ

ยังเป็นผลดตี่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บรโิภค

๒. ปัจจุบันเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งที่ท่ัวโลก

ให้ความส�าคัญ ดังน้ัน เกษตรกรต้องมีการเก็บข้อมูล 

การผลติข้าวอนิทรยี์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับกลุ่มสมาชกิ 

รุ่นต่อไป และน�าข้อมูลนั้นไปคิดวิเคราะห์ว่าท�าอย่างไร 

จงึจะมผีลผลติที่มคีุณภาพและปลอดภัยต่อไป

โอกาสนี้ นายประภาส กระตุดเงิน กราบบังคมทูล

รายงานผลการด� า เนิ น งาน เลี้ ย งปลานิลจิ ตรลดา  

นางณิชานันท์ กระตุดเงิน กราบบังคมทูลรายงานผล 

การด�าเนินงานผลิตน�้าดื่ม “รวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม”  

และนายประเสริฐ กระตุดเงิน กราบบังคมทูลรายงานผล 

การด�าเนนิงานโครงการโรงสพีระราชทาน

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า

๑. ขอให้พจิารณาน�าทหารในพืน้ทีจ่งัหวดัลพบรุ ี 

เข้ามาศึกษาเรียนรู้การท�าเกษตร เพื่อน�าความรู้และ

ตัวอย่างกลับไปท�าในค่าย อันจะเป็นการสร้างรายได้ 

ให้แก่ก�าลังพล และเพื่อทหารปลดประจ�าการจะได้มี

ความรู้กลับไปประกอบอาชีพ เช่นเดียวกับโครงการ 

ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพษิณุโลก

๒. ขอให้พิจารณาพัฒนาแหล่งน�้าในรูปแบบ

เดยีวกับในพื้นที่อ่างเก็บน�้าห้วยล�าพอก อ�าเภอศขีรภูมิ

จงัหวดัสรุนิทร์ ทีเ่ป็นแหล่งน�า้ส�ารองส�าหรบัผลติเมลด็พนัธุ์ 

ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”  

บ้านหนองไผ่ ที่มคีุณภาพต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจงัหวดันราธวิาส  

จงัหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 

พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงพยาบาล

คีรีรัฐนิคม อ�าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด

สุราษฎร์ธาน ี

พระราชทานเขม็ทีร่ะลกึแก่พระภกิษุ 

จ�านวน ๑๕ รูป เหรียญกาชาดสมนาคุณ 

ชัน้ที่ ๑ จ�านวน ๔๐ ราย แก่ผู้บรจิาคโลหติ

ครบ ๑๐๐ ครั้ง และผู ้ท�าคุณประโยชน ์

แก่สภากาชาดไทย 

วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านกอเตย ต�าบลคลองพา อ�าเภอท่าชนะ จังหวัด

สุราษฎร์ธาน ี

ร้อยต�ารวจโท ประทปี ช่วยสงค์ ครูใหญ่โรงเรยีน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ได้กราบบังคมทูล

รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานของโรงเรียน 

ในโครงการตามพระราชด�าริ และพันต�ารวจเอก สมชาย 

ศรีศรยุทธ์ ผู ้ก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  

ได้กราบบังคมทูลรายงานถึงคุณภาพน�้าภายในโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 
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ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่ พลต�ารวจโท 

ประพนัธ์ จนัทร์เอม ผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน นายปรญิญา 

สงัคะนายก ผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานที ่๑๕ กรมชลประทาน 

นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู ้แทนส�านักงาน กปร. และนายสัณฐิต  

พีรานนท์ ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิกรมชลประทาน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สรปุความว่า

“ให้กรมชลประทานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนป้องกัน

และระมัดระวังไม่ให้สัตว์ถ ่ายมูลลงในแหล่งน�้าที่น�ามาใช้

ประโยชน์ในโรงเรยีน”

และทรงรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 

ของโรงเรยีน โดยพันต�ารวจเอก สมชาย ศรศีรยุทธ์ กราบบังคมทูล

รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา 

ภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม ้

และถ่ัวเมล็ดแห้ง และความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามพระราช

กระแสรบัสัง่ ในพื้นทีร่บัผดิชอบจ�านวน ๑๑ แห่ง ทัง้นี้ ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ โรงเรยีนได้จดัท�าอาคารบรกิารน�า้ดืม่ พร้อมปรบัปรงุคณุภาพ

น�า้ผ่านเครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis (RO) เพื่อให้มนี�า้สะอาด

บรโิภคใช้ในโครงการอกีด้วย

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียน

การสอนคอมพวิเตอร์ กลุม่นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง 

ทางการเรยีนรู้ และกจิกรรมห้องสมุด 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางชตุพิร 

จงมั่นคงชีพ หัวหน ้ากลุ ่มเพื่อนอักษรศาสตร ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รุ่นที่ ๔๓ รหัส ๑๘ และ

คณะ น้อมเกล้าฯ ถวายตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์  

เพื่อใช้ในการถนอมอาหารของโรงเรยีน

ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบ 

เลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียน ห ้องเรียน 

ชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน 

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และราษฎรที่มาเฝ้าฯ 

รับเสด็จ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ๖ รอบ 

พระชนมพรรษา อ�าเภอเมอืง จังหวัดนราธวิาส 

ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

ผลผลิตทางการเกษตรและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ รวม  

๖๐ ประเภท จ�านวน ๗๓ ราย ทอดพระเนตรนกเขาชวาที่ชนะ

การแข่งขัน ผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะการประกวด และ 

ซุ้มนทิรรศการของหน่วยงานราชการ จ�านวน ๒๙ หน่วยงาน 

“งานของดเีมอืงนรา” ประจ�าปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๔๓ 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บรเิวณ

สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ๖ รอบ พระชนมพรรษา

วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

แ ล ะ ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช ด� า ริ แ ก่  

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ นายดนุชา สนิธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. 

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

ณ ซุ้มนทิรรศการกรมชลประทาน

๑.	ควรส่งเสริมการให้ความรู ้ด ้านการ

ชลประทานแก่เด็กและเยาวชน	โดยควรท�าให้เด็ก

ได้เรียนรู้ว่าระบบน�้าชลประทานสามารถน�ามาใช้

ในแปลงเกษตรในพื้นที่ได้อย่างไร	

๒.	 ให ้กรมชลประทานจัดท�าหลักสูตร

ชลประทาน	เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการชลประทาน	

เบือ้งต้นแก่นกัเรยีนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน		

โดยเฉพาะการดูแลบ�ารุงรักษาอาคารชลประทาน	

ต่าง	ๆ	ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง	
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๓.	 ให้กรมชลประทานและองค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองโดน	 อ�าเภอล�าปลายมาศ	 จังหวัดบุรีรัมย	์	

ร่วมกันสร้างความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมกับ

ราษฎรต�าบลยาง	อ�าเภอศขีรภูมิิ	จังหวัดสุรนิทร์	รวมทั้ง

ราษฎรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาปรับปรุง	

อ่างเกบ็น�า้ห้วยล�าพอก	ต�าบลยาง	อ�าเภอศขีรภมู	ิจงัหวดั

สรุนิทร์	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการกกัเกบ็น�า้ได้ดยีิง่ขึน้	

๔.	เหน็ควรให้มกีารพจิารณาความเหมาะสมของ

การถ่ายโอนภารกจิการดแูลบ�ารงุรกัษาโครงการฯ	ไปยงั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหา

เรื่องการดูแลรักษาโครงการฯ	 ในระยะยาว	 รวมทั้ง	

ควรพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ	

รวมทั้งมคีวามรู้และประสบการณ์	ในการเข้าด�าเนนิการ

โครงการฯ	ต่าง	ๆ	

ณ ซุ้มนทิรรศการกรมปศุสัตว์

“ขอให้ด�าเนินการตรวจสอบและระมัดระวัง	

เรื่องโรคต่าง	 ๆ	ที่เกิดกับสัตว์	 รวมทั้งเรื่องเลือดชิดของ

สัตว์ด้วย”	

ณ ซุ้มนิทรรศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๑.	การด�าเนนิงานของศูนย์สาขา	ควรที่จะมกีาร

สาธติองค์ความรู้ต่าง	ๆ	เพื่อจัดแสดงให้ผู้สนใจได้เข้าไป

เยี่ยมชม

๒.	 ให้พิจารณาจัดหาโรงอบแห้งพลังงานแสง

อาทิตย์	 แบบพาราโบลาโดม	 ของกระทรวงพลังงาน		

ไปสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมของกลุม่วสิาหกจิชมุชน

กลุ่มพรกิแกงบ้านตนี	หมู่ที่	๓	ต�าบลเกาะสะบ้า	อ�าเภอ

เทพา	จังหวัดสงขลา

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปแปลงเกษตรกรตวัอย่างของ

นายมุฮัมมัด ยูนุ บ้านเปล หมู่ที่ ๓ ต�าบลกะลุวอเหนอื 

อ�าเภอเมอืง จังหวัดนราธวิาส 

ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้  

นางสายหยดุ เพช็รสขุ ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันา 

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กราบบังคมทูล

รายงานผลการด�าเนินงานของเกษตรกรตัวอย่าง 

ด้านการปลูกมะนาวในบ่อซเีมนต์ของนายมุฮัมมัด ยูนุ

ต่อมา เสด็จฯ ไปงานประมงศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุ ลทองอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� าร ิ 

ทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูในระบบ 

น�้าหมุนเวียน นิทรรศการการส่งเสริมการเลี้ยงปลา 

ในพื้นที่ ดิน เปรี้ยว จัดและพัน ธุ ์ปลาในพื้นที่พรุ 

จังหวัดนราธิวาส นิทรรศการการขยายพันธุ ์ปลา

สวยงามในพื้นที่พรุบางชนิด และการขยายผล 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต ้  และได ้พระราชทานพระราชด� าริ แก ่  

นายดนชุา สนิธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

“ขอให้น�าพันธุ์ไก่จากโครงการศูนย์พัฒนา

ปศุสัตว์ตามพระราชด�าริ	 ต�าบลด่านซ้าย	 อ�าเภอ

ด่านซ้าย	จงัหวดัเลย	มาขยายพนัธุท์ีศ่นูย์ศกึษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ	 เพื่อน�าไปส่งเสริมและขยายผล

ให้แก่เกษตรกรที่สนใจต่อไป”
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปห้องประชมุ ๑ ศนูย์ศกึษาการพฒันา

พกิุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ เกษียณอายุราชการ  

เฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อกราบบังคมทูลลา จ�านวน ๑๓๔ ราย 

จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิค่ายสรินิธร ต�าบลเขาตูม อ�าเภอยะรัง 

จังหวัดปัตตานี ทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็กนักเรียน 

ห้องสมุด และกิจกรรมผ้าบาติก พระราชทานสิ่งของแก่ 

ผูแ้ทนนกัเรยีน และทรงตดิตามผลการด�าเนนิงานห้องสมดุ

นามพระราชทาน ห้องสมุดมีชีวิต “วีรปัญญา” ซึ่งได้

ปรับปรุงห้องสมุดเดิมของค่ายสิรินธรให้ทันสมัย เพื่อ 

ส่งเสริมให้ก�าลังพลและครอบครัว รวมถึงเด็ก เยาวชน  

และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้บริการเพื่อหาความรู้

และสร้างนสิัยรักการอ่าน 

ต่อมา เสดจ็ฯ ไปอาคารอเนกประสงค์ ศนูย์อ�านวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
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ทรงเป็นประธานในพธิพีระราชทานประกาศนยีบตัร

และเข็มที่ระลึกแก ่ผู ้ ได ้รับการคัดเลือกเป ็นผู ้ที่มีผล 

การปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๖๗ ราย

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�ารแิก่ นายดนุชา 

สนิธวานนท์ เลขาธกิาร กปร. สรุปความว่า

“ขอให้เร่งรัดพิจารณาการด�าเนินงานโครงการ

อ่างเก็บน�้าห้วยสะโตน	ต�าบลทัพราช	อ�าเภอตาพระยา	

จังหวัดสระแก้ว	 ให้แล้วเสร็จ	 เช่นเดียวกับโครงการ	

อ่างเก็บน�้าห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		

ต�าบลแก่งดนิสอ	อ�าเภอนาด	ีจงัหวดัปราจนีบรุ	ีปัจจบุนั

ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ	 ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน	์

จากโครงการฯ	 ไปแล้ว	 รวมทั้งเร่งรัดการด�าเนินงาน	

การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าใสน้อย-ใสใหญ	่	

ต�าบลสะพานหิน	 อ�าเภอนาดี	 จังหวัดปราจีนบุรี	 ให	้

แล้วเสร็จ	 เพื่อราษฎรในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จาก

โครงการดังกล่าวเช่นเดยีวกัน”

และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย ์ ไทยกับการพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ได้พระราชทานพระราชด�ารแิก่ นายดนุชา 

สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

สรุปความว่า 

๑.	ขอให้ศกึษาแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร		

ทีพ่ระราชทานให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	 เกีย่วกบัโครงการ	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน	

ภาคใต้ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๒	 ให้สามารถด�าเนินการได้อย่าง

เป็นรูปธรรมและเกดิประโยชน์ต่อราษฎรอย่างสูงสุด

๒.	 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอนุรักษ์	

ทรัพยากรธรรมชาติป่าพรุโต๊ะแดง	 โดยเฉพาะการ

ป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง	 ที่ส่งผลให้ราษฎร	

ได้รับความเดือดร้อน	 หากทุกส่วนราชการให้ความ	

ร่วมมือในการป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง	

ได้อย่างต่อเนื่อง	 ก็จะท�าให้ทรัพยากรธรรมชาต	ิ

ป่าพรุโต๊ะแดงอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยนื
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

พลเอก นวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ ๕ ต�าบล 

ธารครี ีอ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

ในการนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลรายงาน

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานของโรงเรียนและโครงการ

ตามพระราชด�าริ และสถานการณ์และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาเรือ่งน�า้บรโิภคในโรงเรยีน และทอดพระเนตรกจิกรรม

ต่าง ๆ  ของโรงเรยีน ได้แก่ กจิกรรมบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย 

การสาธติการเรยีนการสอน กจิกรรมห้องสมดุ กจิกรรมการ

ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวนัของโรงเรยีน กจิกรรมสหกรณ์

นกัเรยีน โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัและการขยายผล 

สู่ชุมชน การสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และ

กิจกรรมฝ ึกอาชีพนักเรียน ทรงเยี่ ยมหน ่วยแพทย ์

พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชด�าริแก่ นายลลิต 

ถนอมสงิห์ รองเลขาธกิาร กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สรุปความว่า

วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑.	ควรพจิารณาแนวทางในการส่งเสรมิ

องค์ความรู้เรื่องการจัดท�าบัญชีครัวเรือน	

ให้แก่เด็กนักเรียน	 โดยควรมุ่งเน้นให้เด็ก

นกัเรยีนสามารถน�าองค์ความรูใ้นเรือ่งดงักล่าว	

ไปใช้ในชวีติประจ�าวันได้อย่างต่อเนื่อง

๒.	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมาร	ีพระราชทานพระราชานมุตัิ	

แก่ส�านักงานมูลนธิชิัยพัฒนา	ในการด�าเนนิ

การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	 เพื่อรองรับ

แพะนมและแพะพันธุ ์เนื้อกว่า	 ๒๐๐	 ตัว		

รวมทัง้การก่อสร้างอาคารส�านกังาน	โรงเกบ็

วัสดุ	 และบ้านพักคนงาน	 ภายใต้โครงการ

พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร	

(ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ ์สัตว์)	 ต�าบล	

ป่างิ้ว	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	จังหวัดเชยีงราย
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๓.	ขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	สนบัสนนุเมลด็พนัธุพ์ชื	

และเมล็ดพันธุ ์ผักเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน	 เพื่อจะได้แบ่งปันให้แก่ชุมชนด้วย	 นอกจากนี้		

ควรสอนวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ผัก	

ที่ถูกต้องให้แก่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านทุง่สบายใจ หมูท่ี ่๖ ต�าบลทุง่หมอ อ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

พระราชทานสิ่งของแก่ ร้อยต�ารวจเอก ประพันธ์ รัตนอุดม  

ครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ และ 

พันธุ ์ไม้ผลแก่ผู ้แทนชาวบ้าน ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุม 

ป้ายอาคารเกษตรสริสิุข 

ต ่อมา เสด็จฯ  ไปอาคารเกษตรสิริสุ ข  ทรงลง 

พระนามาภิไธยในแผ่นภาพ ขนาด เอ ๓ จ�านวน ๕ แผ่น  

เพื่อน�าไปประดับในอาคารเกษตรสิริสุข ทั้ง ๕ โรงเรียน  

ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการผลผลิตภายในอาคารและ 

ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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



19วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ  

ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไป 

ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ ณ ศนูย์ศกึษา 

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิต�าบลคลองขุด อ�าเภอท่าใหม่  

จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา  

เจนเซน และคณะกรรมการรางวลันานาชาต ิ 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ามหิดล ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ได ้

กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ศึกษา 

การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ ๖ แห่ง และกล่าวต้อนรบั 

คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 

มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายประจวบ ลีรักษาเกียรต ิ 

ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ ได้กราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการด�าเนินงาน 

ของศูนย ์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิและขอพระราชานญุาตน�าเสนอวดีทิศัน์สรปุผลส�าเรจ็

การด�าเนนิงานของศูนย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

โอกาสนี้ ทรงปลกูต้นรวงผึ้ง จ�านวน ๑ ต้น ก่อนจะประทบั

รถพ่วงพระที่นั่ง เสด็จฯ ผ่านจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจาก 

ดนิเลนนากุ้ง 



20 ข่าวพระราชกรณียกิจ

จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปหน่วยสาธติการเลี้ยงสตัว์น�า้ 

ในกระชังในอ่าวคุ ้งกระเบน ทอดพระเนตรการ 

ให้อาหารปลา นิทรรศการธนาคารปูไข่ การสาธิต

การท�าซัง้เชอืกบ้านปลา และอแีปะทะเล (บ้านหอย) 

เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั หลบภยั ตลอดจนแพร่ขยายพนัธุ์

ของสัตว์น�้าในอ่าวคุ้งกระเบน 

โอกาสนี้ ทรงปล่อยปลานวลจนัทร์ทะเลและ

ปูม้า เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น�้าในอ่าวคุ้งกระเบน 

ทรงร่วมกิจกรรมธนาคารปูไข่คาร์บอนต�่า โดย 

ทรงทดลองเขี่ยไข่ปูม้านอกกระดอง เพื่อปล่อย 

ลูกปูวัยอ่อนคนืสู่ธรรมชาตติ่อไป 

และได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรุปความว่า

“ให้มกีารเกบ็ข้อมลูของพืน้ที	่โดยเฉพาะ

ที่เป็นภาพถ่ายและท�าการบันทึกภาพมุมสูง		

เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา	

อ่าวคุ้งกระเบน”	

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธ์ุท่ีหาได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรับปรุงพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจุลนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรีุ	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสูบน�า้มาตดิตัง้เพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



21วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร 

โรงเรียนนายร ้อยพระจุลจอมเกล ้า  จั งหวัดนครนายก  

ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปการ 

ด�าเนนิงานโครงการพฒันาพื้นทีว่่างเปล่าบรเิวณโรงเรยีนนายร้อย  

พระจุลจอมเกล้า โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี การกระจาย 

เมล็ดพันธุ ์ข ้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยว โดยส�านักงานเกษตร 

จังหวัดนครนายก โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนว 

พระราชด�าริ โดยนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โครงการ 

สวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชด�าริ โดยโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า และการพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่โรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกรมชลประทาน 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเกีย่วข้าว ณ แปลงสาธติการเกษตร 

โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จงัหวดันครนายก 

วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าวโดยประทับรถ

พระที่นั่งเกี่ยวนวดข้าวโดยบริษัทสยามคูโบต้าในแปลงสาธิต

การเกษตรที่ ๕ 

ในการนี้ ทรงเกบ็ผลผลติบนคนันาระหว่างแปลงสาธติ

การเกษตรที่ ๓ และแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ ทรงเยี่ยม

ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



22 บทความเฉลิมพระเกียรติ

พระเมตตารินหลั่งไหล
สู่ชาวตำาบลฮอด

ครัง้ต่อมา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหา 

ความแห้งแล้งทีบ้่านตนีตก หมูท่ี ่๘ ต�าบลนาคอเรอื อ�าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ จึงพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร 

ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคและน�้าใช้ 

เพือ่การเกษตรกรรม ทรงมอบหมายให้กรมชลประทานพจิารณา 

จัดหาแหล่งน�้าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต�าบลนาคอเรือ และ 

ต�าบลฮอด ตามทีร่าษฎรได้ทลูเกล้าฯ ถวายฎกีาขอพระราชทาน

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าแม่ฮอด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางออกส�าหรับ 

การเพิ่มปริมาณน�้าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ค�าบอกเล่าบางตอน

จากราษฎรบ้านแพะดินแดง ได้กล่าวกับผู ้ที่ติดตามคณะ

องคมนตรใีนการตรวจเยี่ยมการด�าเนนิงานในครัง้นี้ ว่า...

นับเป็นบุญของราษฎรต�าบลฮอด ที่ ได ้รับ 

พระเมตตาจากโครงการอ่างเก็บน�้าแม่ฮอดอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน 

ความช่วยเหลอืราษฎรต�าบลฮอด โดยให้กรมชลประทาน

ด�าเนินการก่อสร้างฝายทดน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน�้าของราษฎรต�าบลฮอด เมื่อปี ๒๕๓๐  

ซึ่งนับเป็นเวลายาวนานที่ก่อให้เกิดการทับถมของ 

ตะกอนดินบริเวณหน้าฝายเพิ่มขึ้นทุกปี ในที่สุดพื้นที ่

กักน�้าและยกระดับน�้าบริเวณหน้าฝายลดน้อยลงและ 

เกดิความตื้นเขนิ ประกอบกบัตวัฝายช�ารดุตามกาลเวลา

บทความโดย 
กองประชาสัมพันธ์



วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 23

“ รู้สึกดีใจมากที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความ

ส�าคัญในชวีติความเป็นอยู่ของราษฎรต�าบลฮอด ในเรื่องน�้า

เพื่ออุปโภคบรโิภคและการท�าการเกษตร เพราะพื้นที่แห่งนี้

เกิดการขาดแคลนน�้ามานานแล้ว พระองค์มีพระราชด�าร ิ

ให้ก่อสร้างฝายขึน้เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน แต่เมือ่ใช้งาน

มานานก็ท�าให้ตื้นเขิน อ่างเก็บน�้าแม่ฮอดถือเป็นสิ่งที่ 

ราษฎรในพื้นที่มีความต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

เพราะทุกคนมีอาชีพท�าการเกษตร ท�านา ท�าสวนล�าไย  

ซึ่งต้องอาศัยน�้าเป็นส�าคัญ นับเป็นบุญของชาวบ้านที่จะได้

โครงการอ่างเก็บน�้าตามพระราชด�าริของในหลวง ที่ส�าคัญ

เมื่อมีน�้า ชาวบ้านก็จะลืมตาอ้าปากได้ดีกว่าที่ผ ่านมา  

เพราะสามารถท�าการเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปีและมีรายได้

จากการขายผลผลติด้วย ”

โครงการดังกล่าวได้ก�าหนด

แผนการด�าเนินงาน ๓ ปี  ตั้ งแต่ 

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และเมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่

เพาะปลกูได้ประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ 

๐๕ 
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	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

นายณรงค์ สงวนแสง
ราษฎรบ้านแพะดินแดง ตำาบลฮอด

อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
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มหาอุทกภัยเมืองสกล
อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น ตั้งอยู่ที่

ต�าบลพงัขว้าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 

เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน�้าพร้อม

ระบบส่งน�้า มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบ

ส่งน�้าความยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร 

ก่อสร้างโดยกรมชลประทานเมื่อปี ๒๔๙๙ 

สามารถส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรเพื่อการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตรบนพื้นที่ 

รับประโยชน์ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ เป็น 

ระยะเวลายาวนานกว่า ๖๑ ปี 

โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บนำ้าห้วยทรายขมิ้น

สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อประโยชน์สุขประชาชน

บทความโดย 
นางสาวสุทธิพา อาศิรพจน์

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

จนเข้าสูเ่ดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รบัอทิธพิล

จากพายโุซนร้อน “ตาลสั” ส่งผลให้ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ตอนบนเกิดฝนตกหนัก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสกลนคร  

ท�าให้มีปริมาณน�้าไหลลงอ่างเก็บน�้าอย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้รับ

อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต�่าก�าลังแรงที่อ่อนก�าลังลง 

จากพายโุซนร้อน “เซนิกา” ท�าให้เกดิฝนตกหนกัลงมาซ�า้เตมิอกี 

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งวัดปริมาณฝนสะสม 

ได้มากถึง ๒๔๕ มิลลิเมตร ในช่วงระยะเวลาเพียง ๒๐ ชั่วโมง  

จึงท�าให้มีน�้าไหลหลากจากตอนบนลงสู่อ่างเก็บน�้า มากถึง 

๓,๗๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร น�้าจึงเอ่อล้นข้ามท�านบดินและ 

เกิดการกัดเซาะบริเวณท�านบดิน ก่อนจะไหลลงสู ่ล�าน�้าอูน 

และหนองหารต่อไป แม้มวลน�้าที่ไหลลงมาจะไม่ได้ไหลผ่าน 

ลงสูต่วัเมอืงสกลนครและท�าให้เกดิภาวะน�า้ท่วมในตวัเมอืงโดยตรง 

แต่ระดบัน�า้ในหนองหารที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้น�้าจากในเขตเทศบาล

เมอืงสกลนครระบายได้ยากขึ้น 
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ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ความทราบถึงใต ้ ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส�านักงาน กปร. รีบด�าเนินการปรับปรุง 

อ่างเก็บน�้า “ห้วยทรายขมิ้น”  ให้ใช้การได้โดยเร็ว นับตั้งแต่ 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส�านักงาน กปร. ได้ด�าเนินการ 

สนองพระราชด�าร ิโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อ 

ร่วมกันพิจารณาด�าเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยกรมชลประทานได้ด�าเนินการ 

ซ่อมแซมบริเวณที่ถูกกัดเซาะอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการ

ซ่อมแซมท�านบดินหลัก เพื่อให้สามารถรองรับน�้าได้อีกครั้ง  

ในด้านการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้น  

ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิได้เข้ามา

ให้การสนบัสนนุปัจจยัการผลติ จดัท�าโครงการตกกล้าแปลงรวม 

จัดการอบรมฝึกอาชีพ พร้อมทั้งด�าเนินการปลูกหญ้าแฝก 

ตามแนวพระราชด�ารใินบรเิวณพื้นทีร่มิขอบอ่างเกบ็น�้า ระยะทาง

ยาวประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 

และป้องกันตะกอนดนิไหลลงอ่างเก็บน�า้ด้วย

ต่อมาเมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๐ สมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้นไว้เป็น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ร่วมแรงรวมใจกันมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์
การด�าเนนิงานโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วย

ทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ นับเป็นความ 

ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ บูรณาการ 

ความรูร้่วมกัน เพื่อสนองพระราชด�าริในการช่วยเหลือ

ประชาชน เช่น กรมชลประทานได้ด�าเนินงานก่อสร้าง

อาคารระบายน�้าล้น ท่อส่งน�้าฝั่งซ้าย ท่อส่งน�้าฝั่งขวา 

อาคารท ่อระบายน�้าลงล�าน�้า เดิม ท�านบดินใหม ่ 

ให ้มีความมั่นคงแข็งแรง พร ้อมติดตั้ ง เครื่องมือ 

วัดพฤติกรรมเขื่อน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จาก กปร. และงบประมาณจากกรมชลประทาน  

งานขุดลอกอ่างเก็บน�้าเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักซึ่งด�าเนิน

การโดยกรมการทหารช่าง ส�านักงาน กปร. ได้ประสาน 

ติดตามผลการด�าเนินงาน และท�ารายงานทูลเกล้าฯ 

ถวายเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้เกิดการด�าเนินงาน 

อย่างเป็นระเบยีบแบบแผนและเป็นตวัชี้วดัประสทิธภิาพ 

ในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ที่ได้รับ

มอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda base) ของคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตามที่นายกรัฐมนตรี

ก�าหนด กระทั่งปัจจุบันผลการด�าเนินงานก่อสร้าง

โครงสร้างได้แล้วเสร็จลง แต่การบริหารจัดการเพื่อใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยนืก�าลังเริ่มต้นขึ้น

เพือ่ให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างทัว่ถงึ ได้มกีารน�ารปูแบบ 

คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC:Joint Management  

Committee for Irrigation) มาใช้ในการบรหิารจัดการ โดยแต่งตัง้

คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการชลประทานสกลนคร 

(ลุ่มน�้าย่อยห้วยทรายขมิ้น) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

โดยมนีายอ�าเภอเมอืงสกลนครเป็นประธาน ผูอ้�านวยการส�านกังาน

ชลประทานที่ ๕ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสกลนคร  

ผู ้อ�านวยการศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิและหวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จังหวัดสกลนคร เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา รวมถึงหน่วยงาน 

ส่วนท้องถิ่นช่วยขับเคลื่อนการด�าเนนิงาน

การช่วยเหลือและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร 

ให้แก่ประชาชนบริเวณรอบอ่างเก็บน�้า เป็นอีกหนึ่งกระบวนการ 

ที่จะเชื่อมโยงประสานการใช้ประโยชน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

โดยมศีูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานฯ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศาสตร์

ในแขนงต่าง ๆ เข้ามาร่วมส่งเสรมิการจัดอบรมอาชพี ได้แก่ การ

ปลูกข้าวครบวงจร เกษตรผสมผสาน การประมง การเพาะเห็ด  

และการปลูกพืชสวนให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู ้ใช้น�้าย่อยในพื้นที ่

รับประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถร่วมวางแผนการใช้น�้า 

เพือ่การเพาะปลกูได้อย่างเหมาะสมในแต่ละฤดูกาล

“...ชาวบ้านดีใจมากเลย เพราะว่าจะได้กักน�้าได้เต็มที่ แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคันเขื่อน คันเขื่อนรอบก่อน 

เลก็นดิเดยีว ชาวบ้านเหน็คนัเขือ่นยงัดใีจเลยว่า ต่อไปนีโ้อกาสทีน่�า้จะเซาะขาดคงไม่มแีล้ว...เป็นพระมหากรณุาธคิณุ

ที่ในหลวงได้เห็นบรเิวณนี้ เป็นบุญคุณที่สุดของพี่น้องในบรเิวณนี้....” 

นายชัยเชษฐา กาญจนศริ ิผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร ได้กล่าวแทนความรู้สกึ

ของชาวบ้านบรเิวณโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ปัจจุบันเมื่อด�าเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า

ห้วยทรายขมิ้นฯ ท�าให้มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร สามารถระบายน�า้ผ่านอาคาร

ระบายน�้าล้นได้สูงสุด ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ี

สามารถเก็บกักน�้าและส่งน�้าให้ประชาชนโดยรอบใช้

ประโยชน์ได้แล้ว

สืบสานประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
โครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขมิ้นฯ ได้ถอื

ก�าเนิดขึ้นจากน�้าพระราชหฤทัยอันเมตตาของสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั เพือ่แก้ไขปัญหาความทกุข์ร้อนของประชาชน

อนัเกดิจากภยัธรรมชาต ิอกีทัง้ยงัพระราชทานพระราชด�าริ

ให้ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขอ่างเก็บน�า้ต่าง ๆ 

ที่อาจจะเกิดปัญหาในการกักเก็บน�้าที่จะท�าให้เกิดอุทกภัย

จากการช�ารุดในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ใช้ประโยชน์ 

ได ้อย ่างเต็มความสามารถและไม ่ ให ้ เกิดภัยพิบัติ 

ซึ่งจะน�าความเดือดร้อนมาสู่ประชาชน นับเป็นการถอด 

บทเรียนเพื่อแก้ไข ป้องกัน รวมไปถึงการวางแผนการ

บริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนโดยแท้จรงิ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรุงพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจุลนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถ่ัวเขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุร	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสูบน�า้มาตดิต้ังเพ่ือเร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



28 แนะนำาโครงการ

โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยโทก พร้อมระบบส่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

เกิดขึ้นจากการที่ราษฏรบ้านห้วยโทกประสบปัญหาเนื่องจากการขาดแคลนน�้า

ส�าหรับท�าการเกษตรและการอุปโภคบรโิภคในช่วงฤดูแล้งอยู่เป็นประจ�าทุกปี และ

บางปีก็ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตร

และพื้นที่ชุมชนเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายศรีวรรณ น�ามา  

ผู้ใหญ่บ้านห้วยโทก หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลป่าพลู อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน ได้ม ี

หนังสือขอให้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ขอพระราชทาน

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้บ้านห้วยโทกฯ

โครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยโทก  
พร้อมระบบส่งนำ้า 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การเกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านห้วยโทก

บทความโดย 
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
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กรมชลประทาน โดยส�านักงานชลประทานที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบ

สภาพพื้นทีโ่ครงการและพบปะราษฎรผูท้ลูเกล้าฯ ถวายฏกีา พบว่า บรเิวณ

บ้านห้วยโทกมแีหล่งน�า้ คอื แม่น�้าลี้และล�าห้วยโทก ซึ่งจากการตรวจสอบ 

แม่น�า้ลี้มีน�้าไหลตลอดทั้งปี แต่ท้องล�าน�า้อยู่ที่ระดับต�่า ไม่สามารถพัฒนา

เป็นโครงการชลประทานเพือ่น�าน�า้มาใช้ประโยชน์บนพื้นทีก่ารเกษตรทีร่ะดบัสงู 

กว่าได้ ส�าหรบัล�าน�า้ห้วยโทก จะไม่มปีรมิาณน�า้ไหลตลอดทัง้ปี หากพจิารณา

ด�าเนินการโครงการชลประทานประเภทฝายก็จะไม่สามารถส่งน�้าในช่วง 

ฤดูแล้งที่ไม่มีปริมาณน�้าไหลในล�าน�้าห้วยโทกได้และไม่สามารถบรรเทา

ปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้ จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาพัฒนาแหล่งน�้า

ด้วยโครงการประเภทอ่างเก็บน�้า เพื่อกักเก็บน�้าในช่วงฤดูน�้าหลากไว้ใช้

ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ด้วยเหตุนี้ จงึน�ามาซึ่งการเตรยีมความพร้อมด้าน

วศิวกรรมโครงการอ่างเกบ็น�้าฯ อนัประกอบด้วยการศกึษาความเหมาะสม 

การส�ารวจสภาพภูมิประเทศ การส�ารวจสภาพทางธรณีวิทยาฐานราก  

และการออกแบบก่อนด�าเนนิการก่อสร้างโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ล�าน�้าห้วยโทกในฤดูแล้งที่ ไม่มีปริมาณน�้าไหล

อ่างเก็บน�้าห้วยโทกและบ่อเก็บน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ด�าเนินการก่อสร้าง

โครงการอ่างเก็บน�า้ฯ มรีายละเอยีดกจิกรรมการก่อสร้างประกอบ

ด้วยอาคารหวังานเขือ่นดนิ สร้างปิดล�าห้วยโทกที่บ้านห้วยโทก หมู่ที่ ๑๑ 

ต�าบลป่าพลู อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน ความสูงของตัวเขื่อน  

๓๓ เมตร สันเขื่อนยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๙ เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 

๓๙๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่น�า้ท่วมของอ่างเก็บน�้า ๔๘,๐๘๙ 

ตารางเมตร หรือประมาณ ๓๐ ไร่ พร้อมกันนี้ยังได้ก่อสร้างระบบส่งน�้า

ประกอบด้วยท่อส่งน�้า PVC ขนาด ๖ นิ้ว ความยาวรวม

ทัง้สิ้น ๔,๘๗๒ เมตร และก่อสร้างบ่อเก็บน�า้คอนกรตี 

เสรมิเหลก็ ขนาด ๑๐๐ ลกูบาศก์เมตร จ�านวน ๑๐ แห่ง  

และขนาด ๕๐ ลกูบาศก์เมตร จ�านวน ๒ แห่ง กระจายใน 

พื้นทีก่ารเกษตรเพือ่ให้สะดวกต่อการบรหิารจดัการน�า้ 

และส่งน�า้ให้พื้นที่สวนล�าไย 



3๐ เศรษฐกิจพอเพียง

เนื่ องจากสภาพทางธรณีวิทยา

ฐานรากตัวเขื่อนของอ่างเก็บน�้าฯ มีลักษณะ

เป็นหินปูนที่มีรูโพรงและในล�าน�้าห้วยโทก

สามารถพบหลุมยุบ (Sink Hole) อยู่ท่ัวไป  

เป็นสาเหตุให้การก่อสร้างอ่างเก็บน�า้บริเวณ

ดังกล่าวต้องมีการปรับปรุงสภาพทางธรณ ี

วิทยาฐานรากตัวเขื่อน ปรับปรุงดิน และ

สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่เก็บกักน�้า 

ทางด้านเหนอืน�า้ของตวัเขือ่น โดยวธิกีารดงันี้

พื้นที่สวนล�าไยที่รับประโยชน์จากโครงการฯ

การเจาะอัดฉีดน�้าปูน การท�า Dental Concrete และการปูแผ่น GCL

- ด�าเนนิการปรบัปรงุชัน้ดนิฐานรากตวัเขือ่นโดยการเจาะ

อัดฉดีน�า้ปูน (Cement Grouting) เพื่อลดค่าการรั่วซมึของน�้าผ่าน

ชัน้หนิฐานรากและเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนดนิ

- การท�า Dental Concrete  โดยเทคอนกรีตหยาบเพื่อ 

อุดรอยแตกขนาดใหญ่หรือหลุมหรือโพรงในบริเวณพื้นผิวหิน

ฐานรากเขื่อนและพื้นที่กักเก็บน�้าโดยรอบ 

- การปูวัสดุทึบน�้า (Geosynthetic Clay Liner : GCL) 

บรเิวณที่ไม่สามารถท�า Dental Concrete ได้ เพื่อลดค่าการรั่วซมึ

ผ่านชั้นหินปูนและป้องกันการเกิดหลุมยุบแล้วน�้ารั่วซึมออกไป 

โดยไม่สามารถบอกทศิทางได้

หลังด�าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าฯ  

เสร็จสมบูรณ์ ราษฎรในพื้นที่หมู ่บ้านห้วยโทกและพื้นที ่

ใกล้เคียงประมาณ ๑๘๐ ครัวเรือน ประชากร ๗๐๐ คน  

จะมีแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมี 

แหล่งน�้าเพื่อการท�าการเกษตรซึ่งส ่วนใหญ่เป ็นพื้นที่ 

สวนล�าไย จ�านวน ๘๕๕ ไร่ และจากการสอบถามราษฎร 

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ พบว่าภายหลังมีโครงการ 

อ่างเก็บน�า้ฯ เป็นเวลา ๑ ปี ก่อให้เกดิรายได้จากการเกษตร

มากถึงประมาณ ๒๘ ล้านบาท นอกจากนี้ อ่างเก็บน�้าฯ  

ยงัสามารถบรรเทาการเกดิอทุกภยัในพื้นทีห่มูบ้่าน เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์สัตว์น�้าให้ราษฎรใช้บริโภค และเป็นอาชีพเสริม 

อกีทางหนึ่งด้วย 

๐๕ 
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	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวิจยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพ้ืนทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

บทความโดย 
นายขจรชัย ฤทธิวงศ์

กองติดตามประเมินผล
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั มพีระราชประสงค์ให้รฐับาล หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง และประชาชนร่วมกนัสบืสาน รักษา และต่อยอดโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร นบัแต่เสดจ็ขึ้นครองสริริาช

สมบตัเิป็นเวลาถงึ ๗๐ ปี มโีครงการต่าง ๆ  จ�านวนมากทีช่่วยเหลอื

และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทย  

ทรงเป็นดังศูนย์รวมดวงใจของพสกนกิรทัง้แผ่นดนิ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ (ส�านกังาน กปร.) ได้ท�าหน้าทีใ่นการ 

สนองพระราชด�ารแิละสนบัสนนุการด�าเนนิงานในโครงการอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ

กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนัน้ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณธิาน

ในสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ส�านกังาน กปร. จงึให้ความส�าคญัต่อการ

ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน 

ท�าหน้าทีใ่นการสนองพระราชด�ารเิพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน

และประเทศชาติ จึงได้ด�าเนินการประเมินผลโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิ เพือ่ให้ได้รับทราบถงึผลการด�าเนนิงานสนอง

พระราชด�าริและผลสัมฤทธิ์ของโครงการและปัญหาอุปสรรคใน

การด�าเนนิงาน เพื่อน�าผลที่ได้จากการประเมนิผลมาใช้ประกอบ 

ในการก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริให้ตรงตามพระราชประสงค์และ 

ก่อเกดิประโยชน์สูงสุดต่อไป

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งโครงการที่จัดตั้งขึ้น

ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพติร มาตัง้แต่ปี ๒๕๓๐ เพื่อแก้ไขปัญหาใน

เรือ่งของน�า้ ป่าไม้ และคณุภาพชวีติของราษฎร ปัจจบุนัการพฒันา

ได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น มีแหล่งน�า้ ป่าไม้ และ 

การประกอบอาชพีทีส่มบรูณ์ แต่ทัง้นี้ การทีจ่ะสบืสาน รกัษา และ

ต่อยอดการพฒันาให้ยัง่ยนืสบืไป จ�าเป็นต้องทบทวนและปรบัปรงุ 

แผนงานรวมถงึบรูณาการการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

ต่อไป ดังนั้นการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ  

ในครัง้นี้ ส�านักงาน กปร. จะได้น�าผลการประเมนิที่ได้ไปวางแผน

และปรับปรุงการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริให้บังเกิดความ

ยั่งยนืต่อไป

ในปี ๒๕๖๑ ส�านักงาน กปร. ร่วมกับมหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ด�าเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ฯ ในพื้นที่

เป้าหมาย ต�าบลออนใต้ อ�าเภอสนัก�าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ จ�านวน 

๑๑ หมูบ้่าน โดยก�าหนดวตัถปุระสงค์การประเมนิผลไว้ ๓ ประการ คอื

๑) เพือ่ศกึษาถงึแนวทางในการด�าเนนิงานสนองพระราชด�าร ิ

ในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒) เพือ่ศกึษาถงึผลสมัฤทธิ ์ปัญหา อปุสรรค ในการบรหิาร

จัดการ ทั้งด้านการบริหารงบประมาณทรัพยากรธรรมชาติและ

ประชาชนของโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ

๓) เพือ่ศกึษาแนวทางในการบรหิารโครงการพฒันาตามแนว 

พระราชด�าร ิและการขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

การด�าเนนิงานประเมนิผล ใช้เทคนคิการด�าเนนิการหลากหลาย 

วธิ ี(Mixed – method design) เป็นการด�าเนนิงานเชงิผสมระหว่าง

เชงิคุณภาพ (Qualitative research) กับเชงิปรมิาณ (Quantitative 

research) และประชากร ประกอบด้วย ๑) เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานใน 

โครงการฯ และหน่วยงาน ทีร่่วมบรูณาการการท�างานทีเ่กีย่วข้อง

กับโครงการฯ จ�านวน ๑๕ คน ๒) ประชาชนในพื้นที่รับประโยชน์

จากโครงการฯ ต�าบลออนใต้ อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชยีงใหม่ 

จ�านวน ๑๑ หมูบ้่าน ขนาดจ�านวนกลุม่ตวัอย่างก�าหนดจากตาราง

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 

๙๕% การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Sampling) ตามหลักการทางสถิติจ�านวน ๓๒๘ คน ๓) ผู้น�า 

ท้องถิ่นในพื้นที่โครงการฯ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

จ�านวน ๓๓ คน ใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เน้นผู้น�าที่มีประสบการณ์การท�างานร่วมกับโครงการฯ และ

สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

ผลการประเมิน
๑. แนวทางในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริใน

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

เป ็นไปตามแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวคือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ได้แก่ ส�านักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบท (รพช.) ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยลานฯ อ่างเกบ็น�า้ 

ดอยโตนฯ และอ่างเก็บน�้าห้วยป่าไร่ฯ เพื่อส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่

การเกษตรในพื้นทีต่�าบลออนใต้ กรมป่าไม้ (ในขณะนัน้) ด�าเนนิการ

จัดตั้งหน่วยงานในพื้นที่และด�าเนินการฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร 
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โดยน�าองค์ความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมาประยกุต์ใช้ และกรมประมง 

จดัตัง้หน่วยผลติพนัธุป์ลาในพื้นทีโ่ดยน�าน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ 

ตามแนวพระราชด�ารมิาใช้ประโยชน์ในการเพาะพนัธุป์ลา

และสัตว์น�้าแจกจ่ายแก่ราษฏร และปล่อยลงสู่แหล่งน�้า 

และในปี ๒๕๓๕ มีการบูรณาการการท�างานโดยได ้

แต่งตัง้คณะท�างานโครงการฯ ท�าหน้าทีป่ฏบัิตงิานโครงการฯ 

ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๒ หน่วยงาน

๒. ผลสมัฤทธิ ์ในการบรหิารจดัการ ทัง้ด้านการบรหิารงบประมาณ ทรพัยากรธรรมชาติ

และประชาชนของโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

ปี ๒๕๓๐ ส�านกังานเร่งรดัพฒันาชนบท (รพช.) ด�าเนนิการงานสนองพระราชด�าริ ก่อสร้าง 

อ่างเก็บน�้าฯ แล้วเสร็จ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างจากส�านักงาน กปร. จ�านวน 

๒๕,๕๗๔,๓๗๐ บาท ลกัษณะเป็นเขือ่นดนิ ความสงู ๒๐ เมตร สนัเขือ่นกว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๔๒ เมตร  

ความจุ ๔.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานและเก็บกักน�า้ในช่วงฤดูฝน

ของปี ๒๕๓๐ สามารถส่งน�้าอุปโภคบรโิภคให้แก่ราษฎรตามแนวพระราชด�าร ิหลังจากนัน้ มกีาร

ก่อสร้างอ่างเก็บน�า้จ�านวน ๒ อ่าง คอื อ่างเก็บน�้าดอยโตนฯ และอ่างเก็บน�้าห้วยป่าไร่ฯ นอกจาก

ส่งน�้าเพื่อการเกษตรของราษฎรแล้ว ยังส่งน�้าเพื่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ประโยชน์ในการประมง และ 

การฟ้ืนฟปู่าไม้ต้นน�า้ล�าธารในพื้นทีด้่วย

ภาพถ่ายบริเวณโครงการฯ ปี ๒๕๓๒

ภาพถ่ายบริเวณโครงการฯ ปี ๒๕๖๑

ภาพถ่ายบริเวณโครงการฯ ปี ๒๕๔๘

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาป่าไม้

มีการฟื้นฟูปลูกป่าจนถึงปัจจุบัน มีการปลูกป่าทั่วไป จ�านวน ๖,๐๑๓ ไร่ ปลูกป่าหวาย 

จ�านวน ๑,๐๕๐ ไร่ มกีารก่อสร้างฝายดักตะกอน จ�านวน ๗ แห่ง และสร้างฝายชะลอน�้าอกีเป็น

จ�านวนมาก สภาพป่ามคีวามอดุมสมบรูณ์ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ สภาพดนิมคีวามชุม่ชื้น  

การไหลของน�้าสม�่าเสมอ มีระบบนิเวศป่าไม้ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ป่าสามารถท�า

หน้าทีไ่ด้อย่างสมบรูณ์ ป่ากบัคนสามารถอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จาก

ป่าอย่างเกื้อกูล เช่น การเก็บหาอาหารจากป่า อาท ิเห็ดชนดิต่าง ๆ หน่อไม้ ผักหวาน ไข่มดแดง 

ฯลฯ การเก็บหวายเพื่อประกอบอาชพีจักสาน เป็นต้น

ส�าหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกดิขึ้นในพื้นที่โครงการฯ ก่อนมโีครงการฯ พบว่าสถานการณ์

ไฟป่าเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี และเมื่อ 

เปรียบเทียบกับภายหลังมีโครงการฯ พบว่าสถานการณ์ไฟป่าลดลงอาจมีให้พบเห็นบ้างหรือ 

ไฟป่ายังคงเกดิขึ้นบ้างเป็นบางปี ซึ่งเริ่มสะท้อนภาพการพบเห็นไฟป่าที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก 

ซึง่จากการส�ารวจการพบเหน็การเกดิไฟป่าในรอบ ๕ ปีหลงั (ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) พบว่าประชาชน

ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบการเกดิไฟป่า ๑ - ๕ ครัง้ รองลงมาไม่พบเลย และน้อยที่สุด

พบบ่อยกว่า ๕ ครัง้

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาประมง

การพัฒนาประมงในโครงการฯ มเีป้าหมายในการด�าเนนิงานในแต่ละปี คอื (๑) จัดการบรหิารการประมงแหล่งน�า้ต่าง ๆ เพือ่ให้ราษฎร 

ในบรเิวณนัน้ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าได้อย่างเตม็ทีแ่ละถกูหลกัการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์น�้า (๒) เพาะพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ เพื่อแจกจ่าย 

ให้ราษฎรเลี้ยงและปล่อยลงในแหล่งน�า้ต่าง ๆ  (๓) ส่งเสรมิการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ราษฎรมรีายได้เพิ่มขึ้น (๔) อบรม

ให้ราษฎรรูจ้กัเทคนคิการเลี้ยงปลาตลอดจนการบรหิารการประมงในแหล่งน�า้ (๕) ขยายผลการด�าเนนิงานทีเ่หน็ว่าเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์
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แก่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงาน คือ  

ผลิตพันธุ์สัตว์น�้าจ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว แบ่งเป็นปล่อย 

พันธุ์สัตว์น�้าลงในแหล่งน�้าสาธารณะ จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว 

และแจกพันธุ์สัตว์น�้าแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ จ�านวน 

๕๐๐,๐๐๐ ตัว การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น�้า จ�านวน ๒๕๐ ราย การเพิ่มผลผลิตการประมงใน 

แหล่งน�า้ จ�านวน ๓ แห่ง งานประมงโรงเรยีน จ�านวน ๓ แห่ง 

การฝึกอบรมคณะกรรมการแหล่งน�้า คณะกรรมการครูและ

นักเรียน จ�านวน ๖๐ ราย รวมถึงการติดตามและแนะน�า 

ส่งเสรมิเกษตรกร จ�านวน ๑๐ ครัง้
๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติ

จากการด�าเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ 

เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ราษฎรในพื้นที่สามารถพิจารณาได้จากรายได้เฉลี่ย

จากการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตรกรรมและ

อาชพีอืน่ทีเ่ป็นผลผลติจากผนืป่าภายในพื้นทีโ่ครงการฯ  

รวมถงึการพฒันาด้านการประมง และด้านการท่องเทีย่ว 

เชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ทั้งนี้ จากรายงานข้อมูลทาง 

สถิติรายได้เฉลี่ยครัวเรือนระดับต�าบล แสดงให้เห็น 

ได้อย่างชัดเจนว่า ปี ๒๕๕๙ ชาวบ้านในเขตต�าบล 

ออนใต้ อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้

บุคคลเฉลี่ย ๗๘,๙๐๐ บาท/ปี ปี ๒๕๖๐ มีรายได้

บุคคลเฉลี่ย ๙๙,๔๕๒.๖๐ บาท/ปี และปี ๒๕๖๑  

มรีายได้บคุคลเฉลีย่ ๑๑๗,๖๒๙.๑๓ บาท/ปี ซึง่แสดง

ให้เหน็ว่ามอีตัราการเพิม่ขึ้นของรายได้บคุคลเฉลีย่ใน

ทกุปี ทัง้นี้ จากข้อมลูทีไ่ด้ท�าการศกึษาพบว่าแหล่งทีม่า 

ของรายได้ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับ

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของรายได้ คือ การ

รบัจ้างนอกชมุชนและการเกษตรกรรมหรอืการประมง

สรุปผลการประเมิน
สรุปการประเมินผลโครงการฯ จากวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ก�าหนดขอบเขตการประเมินพื้นที่ต�าบลออนใต้ อ�าเภอ

สนัก�าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการฯ ให้เป็นต้นแบบของการพฒันาศนูย์สาขาของโครงการพระราชด�ารทิีม่กีารด�าเนนิการ 

อยู่ในปัจจุบันทั่วประเทศ สามารถสรุปผลที่จะน�าไปใช้เป็นต้นแบบส�าหรับขยายผลการด�าเนินการโครงการพัฒนาศูนย์สาขาที่มีอยู ่

โดยใช้ชื่อว่า รูปแบบห้วยลาน (HUAILAN  Model) สาระส�าคัญของ “HUAILAN” Model ประกอบด้วย

H =  Happiness หมายถงึ ความผาสุกของประชาชนคอื เป้าหมายสูงสุดของโครงการ

U =  Unity หมายถงึ มคีวามเป็นเอกภาพในการด�าเนนิงาน

A =  Attitude หมายถงึ การมทีัศนคตทิี่ดใีนการด�าเนนิงานโครงการพระราชด�าริ

I =  Integrated หมายถงึ มกีารบูรณาการความร่วมมอืในการท�างานของทุกภาคส่วนอย่างมปีระสทิธภิาพ

L =  Love and Learn หมายถงึ มคีวามรักและปรารถนาดรีะหว่างกันและมกีระบวนการเรยีนรู้ในการท�างานร่วมกัน

A =  Activity หมายถงึ มกีารจัดกจิกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�าเนนิงาน

N =  Network หมายถงึ มเีครอืข่ายความร่วมมอืในการสนับสนุนการท�างานที่มปีระสทิธภิาพ 

๐๕ 
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	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบัน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



34 น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๑๓ ตุลา ปวงประชาชาวไทยต่างร่วมน้อมส�านกึ

ในพระมหากรุณาธคิุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

อันเป็นที่รักยิ่งของพสกนกิรทั่วผนืแผ่นดนิ

น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

บทความโดย 
กองประชาสัมพันธ์



วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 35

โอกาสนี้ รัฐบาลได้จัดกจิกรรมเพื่อน้อมร�าลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดให ้มีกิจกรรมซึ่ง

ประกอบด้วย พิธีท�าบุญตักบาตร กิจกรรมเจริญ

พระพุทธมนต์ กจิกรรมตามศาสนาที่ศาสนกิชนนับถอื 

กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการจัด

นิทรรศการต่าง ๆ พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชน 

สวมใส่เสื้อเหลอืงโดยพร้อมเพรยีงกัน 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

วันที่ ๑๓ ตุลาคม เวยีนมาบรรจบครบปีที่ ๒ ประชาชน

ชาวไทยต่างหลั่งน�้าตาด้วยความอาลัยในการจากไป  

ซึ่งพระองค์เปรียบเสมือนเสาหลักของแผ่นดินไทย  

พระองค์ คอื พระมหากษตัรย์ิผูท้รงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ 

เพือ่ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลา 

แห่งการครองราชย์ ๗๐ ปี และโครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�ารทิีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งก่อ 

ให้เกิดผลอันเป็นคุณูปการมากมายต่อประเทศชาต ิ

สืบมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตต่อไป ผลส�าเร็จที่เป็น 

รูปธรรมและต้นแบบในการทรงงานของพระองค์เป็น 

แบบอย่างให้ประชาชนน�าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในการ 

ด�าเนินชีวิต ตลอดจนการสร้างความรู ้ความเข้าใจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด้วยทรงห่วงใย 

พสกนกิรของพระองค์ ดงัจะเหน็ได้จากโครงการอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริที่ก่อเกิดขึ้น เพื่อสร้างชีวิตและ 

ความเป็นอยู่ที่ดใีห้กับพสกนกิรนัน้ ครอบคลุมทัง้ด้านน�า้ 

ด ้านดิน ด ้านป่าไม ้ และด้านการด�าเนินชีวิตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสมุทรสาคร

วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสุข องคมนตร ี

เดินทางไปโครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ อรับฟ ังรายงาน

สถานการณ์น�้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

บรรยายสรุปการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า

เจ้าพระยาตามแนวพระราชด�าริ และโครงการ

ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิ

จากนั้น เดินทางไปโครงการแก้มลิง 

คลองมหาชัย - คลองสนามชัยอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วนัที ่๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไป

มัสยิดดาโต๊ะ ต�าบลแหลมโพธิ์ อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัด

ปัตตานี โดยมีโต๊ะอิหม่าม ผู ้น�าศาสนา และราษฎร  

ให้การต้อนรับและร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพร 

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานความห่วงใย

ราษฎรในการด�าเนนิชวีติของราษฎร ๓ จงัหวดัชายแดนใต้  

ให ้มีความสงบสุขและมีชี วิตความเป็นอยู่ที่ ดี ขึ้น 

โดยทั่วกัน

จากนั้น เดินทางไปวัดสารวัน ต�าบลไทรทอง 

อ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อกราบนมัสการ 

เจ้าอาวาสและเยี่ยมราษฎร พร้อมกันนี้ ได้รับฟังสรปุผล

การด�าเนินงานโครงการคันกั้นน�้าเค็มพร้อมอาคาร

ประกอบและปรบัปรงุระบบประปาวัดสารวนัอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าร ิ

ต่อมา เดินทางไปติดตามผล 

การด�าเนินงานกลุ่มทดลองเลี้ยงปลา 

น�้ากร่อย ต�าบลดอนทราย จังหวัดปัตตาน ี

เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการด�าเนิน

โครงการของกลุ ่มทดลองเลี้ยงปลา 

น�า้กร่อย พร้อมเยีย่มชมกจิกรรมของกลุม่ฯ 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ 

โครงการฯ ด้วย
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วันท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไป

โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ต�าบลกอล�า อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี 

เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการด�าเนินงานโครงการ 

ด้านการพัฒนาแหล่งน�า้ 

โอกาสนี้ ได ้เยี่ยมชมศูนย ์เด็กเล็กโรงเรียน 

บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) และเดินทางไปมัสยิด 

มิฟตาฮูลญันนะห์ โดยมีโต๊ะอิหม่าม ผู้น�าศาสนา และ

ราษฎร ให้การต้อนรับและร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวาย

พระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกิจกรรม 

เกี่ยวข้าวของกลุ่มเกษตรกรบ้านกูแบสรีา

จากนั้น เดินทางไปโครงการส่งน�้า

และบ�ารุงรักษาป ัตตานี  ต�าบลตาเซะ  

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อรับฟ ัง 

การบรรยายสรุปการด�าเนนิงานโครงการฯ 

พร้อมทัง้เดนิทางไปโครงการจดัหาน�า้ 

และระบบระบายน�้าภายในมหาวิทยาลัย

ฟาฏอนีอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� าร ิ 

ต�าบลเขาตูม อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี 

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน�้าและ 

ระบบระบายน�้ าภายในมหาวิทยาลัย 

ฟาฏอนีไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พืชปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบัน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดินในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 39

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที ่๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตร ี 

เดินทางไปเขื่อนขุนด่านปราการชล ต�าบลหินตั้ง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อติดตามการ

ด�าเนินงาน พร้อมรับฟังสรุปรายงานการบริหาร

จัดการน�้าในลุ ่มน�้านครนายก ปราจีนบุรี และ 

การบริหารจัดการน�้าของเขื่อนขุนด่านปราการชล 

รวมถงึการเตรยีมความพร้อมในการรบัสถานการณ์

ช่วงฤดูฝนนี้ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพันธ์ุ
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหม่ี	จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



4๐ ความเคลื่อนไหว

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดยะลา

วนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๖๑ 

พลเอก กัมปนาท รุดดษิฐ์ องคมนตร ีเดนิทาง

ไปติดตามผลการด�าเนินงานโครงการส่งน�้าและบ�ารุง

รักษาลุ ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับตรวจเยี่ยมการบริหาร

จัดการน�้าของประตูระบายน�้าบางนราฯ
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 วันที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๖๑ 

พลเอก กัมปนาท รุดดษิฐ์ องคมนตร ี

เดินทางไปศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อเป็น

ประธานการประชุมติดตามการด�าเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในเขตพื้นที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ี 

และจังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

ส�านักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เข ้าร ่วมประชุม ทั้งนี้  เพื่อรับทราบผล 

การด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งติดตาม

และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลูก	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจุบนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพุทราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ท่ีศนูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลิตต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พันธ์ุข้าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพัฒนา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



42 ความเคลื่อนไหว

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี

ติดตามงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วนัที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสุข องคมนตร ี

เดินทางไปเขื่อนวชิราลงกรณ อ�าเภอทองผาภูม ิ

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น�้า 

ของลุ ่มน�้าแม่กลอง พร้อมรับฟังสรุปรายงาน 

ข้อมูลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารใินพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร ี
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วันท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสุข องคมนตร ี

เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยตะกวดอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิต�าบลเขาโจด อ�าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดั

กาญจนบุร ีและโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยแม่ตะกงึ 

พร้อมระบบส่งน�้าและอาคารประกอบ ต�าบล

สมเดจ็เจรญิ อ�าเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุ ี

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน�้าล�าตะเพิน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้งนี้ เพื่อสนอง 

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว  

ที่จะทรงสบืสาน รักษา ต่อยอดโครงการต่าง ๆ ที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร พระราชทานไว้ ให้บงัเกดิประโยชน์

แก่ราษฎรต่อไป 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากท่ีมีอายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รักษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพันธ์ุ
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีท่ีมี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสริมการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมูลภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภัยในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเคร่ืองสบูน�า้มาติดตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



44 ความเคลื่อนไหว

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดยะลา

วนัที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ี 

เดินทางไปวัดบาละ ต�าบลบาละ อ�าเภอกาบัง 

จังหวัดยะลา เพื่อสักการะพระประธาน กราบ

นมัสการเจ้าอาวาส และถวายสังฆทาน โดย 

วัดแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาล

ที่ ๙ เมื่อปี ๒๕๔๗ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมือ่ปี ๒๕๔๘ ครัง้ด�ารงพระราชอสิรยิยศสมเดจ็

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้าน

ศาสนา ด้วยทรงให้ความส�าคัญต่อพุทธศาสนา

ที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสื่อกลาง 

ในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน 

อย่างเกื้อกูลกัน 
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จากนัน้ เดนิทางไปโครงการระบบระบายน�้า

และปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านปะแต หมู่ที่ ๖ 

ต�าบลปะแต อ�าเภอยะหา จงัหวดัยะลา เพือ่ตดิตาม

ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของโครงการ 

ระบบระบายน�้าและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน 

สมบูรณ์ศาสน์ฯ 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนฯ และระบบ

ระบายน�้าและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน 

สมบูรณ์ศาสน์ฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ด้วยทรงห่วงใยต่อความเดือดร้อนของครูและ

นักเรยีนของโรงเรยีนสมบูรณ์ศาสน์อกีด้วย



46 ความเคลื่อนไหว

วันท่ี ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตร ีเดนิทาง 

ไปวัดพุทธาธิวาส อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

เพื่อสักการะพระประธาน กราบนมัสการ 

เจ้าอาวาส และถวายสังฆทาน ภายในวัดมี 

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศเป็น

พระมหาธาตุเจดีย์แบบทวารวดีศรีวิชัย สมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาล

ที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

นามพระประธานว่า “พระมหาธาตุเจดีย ์

พระพุทธธรรมประกาศ” ซึ่งมีความหมายว่า 

“พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรม” 

จากนั้น เดินทางไปวัดโพธิสัตโต 

เจ้าแม่กวนอมิเบตง อ�าเภอเบตง จงัหวดัยะลา  

เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอมิ 

โอกาสนี้ ได้พบปะราษฎรชาวไทย

เชื้อสายจนีและกล่าวให้ก�าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตัิ

รกัษาศลีกนิเจซึง่เป็นประเพณทีีช่าวไทยเชื้อ

สายจนียดึถอืปฏบิัตมิาให้บรรลุผล 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทาง 

ไปศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธาน

การประชุมติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดยมผีู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. และหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข ้อง เข ้าร ่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการ 

ด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ 

การตดิตามขบัเคลือ่นโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร รวมทั้งผลการด�าเนินงานและความ

ก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่อยู่ 

ในพื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช



48 ความเคลื่อนไหว

จากนั้น เดินทางไปติดตาม ตรวจเยี่ยม  

และพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใสอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ต�าบลวังอ่าง อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร มพีระบรมราช

วินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการชลประทานในเขตจังหวัด

นครศรธีรรมราชอกีด้วย
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วันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

พลเอก กัมปนาท รุดดษิฐ์ องคมนตร ีเดนิทางไป

ตดิตามการด�าเนนิงานโครงการพฒันาพื้นทีลุ่ม่น�า้ปากพนงั

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม 

การด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ 

ทีจ่ดัตัง้ขึ้นตามพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร เพือ่ช่วยเหลอืราษฎร

ที่ประสบปัญหาน�้าแล้ง น�้าท่วมซ�้าซาก ตลอดจนปัญหา 

น�า้ทะเลรุกล�า้เข้าไปในแม่น�า้ปากพนัง 

จากนั้ น  เดินทางไปโครงการประต ู

ระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ อ�าเภอปากพนัง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงาน

และรับฟังสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน�้า 

โครงการฯ ซึ่งท�าหน้าที่ ป้องกันน�า้ทะเลไม่ให ้

ไหลย้อนกลับเข้าไปในแม่น�้าปากพนังและระบาย 

น�า้หลากสู่ทะเลในช่วงฤดูฝน 

โอกาสนี้ ได ้ร ่วมปล่อยพันธุ ์ปลาและ 

ปลูกต้นไม้ 



5๐ ความเคลื่อนไหว

ต่อมา เดินทางไปโครงการศึกษา

ทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนเิวศลุ่มน�้า

ปากพนัง ต�าบลขนาบนาก อ�าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

จากนัน้ เดนิทางไปเยีย่มชมและรบัฟัง

สรุปผลการด�าเนินงานอนุรักษ์และฟื ้นฟู 

สภาพแวดล้อมของสถานีควบคุมไฟป่า 

พรคุวนเครง็ ต�าบลการะเกด อ�าเภอเชยีรใหญ่ 

จังหวัดนครศรธีรรมราช 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเช้ือไรโซเบียมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพ่ือส่งเสรมิการผลติเมลด็พันธุแ์ละปรบัปรุง
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพันธ์ุท่ี	๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพันธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสุด
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรีุ	ซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาติดต้ังเพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วนัที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตดิตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิครัง้ที่ ๑/๒๕๖๒ 

พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พลเอก 

กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต 

องคมนตร ีในฐานะรองประธานฯ และผูบ้รหิารจากหน่วยราชการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบถึงการเตรียม 

ความพร้อมและการขอความอนุเคราะห์กรมที่ดินในการส�ารวจ

รังวัดที่ดินที่จะด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตัง้ พลเอก กัมปนาท รุดดษิฐ์ องคมนตร ีเป็นรองประธานฯ 

และรบัผดิชอบโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพื้นทีภ่าคใต้  

สรปุภาพรวมการด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช  

บรมนาถบพติร จ�านวน ๗๘ โครงการ รวมถงึผลการด�าเนนิงาน

ของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริในระดับพื้นที่ทั้งสี่ภาค และการประชุมของ 

คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาต ิครัง้ที่ ๓/๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 

ที่ติดปัญหาการตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช  

บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 

๒๐๑ อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบุรุษ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบัุน	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทาง 

ไปพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าแม่ฮอด 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลฮอด อ�าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังรายงานผลการด�าเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน�้าแม่ฮอดฯ และให้ข้อเสนอแนะ 

เพือ่เร่งรดัการด�าเนนิโครงการอ่างเกบ็น�า้ฯ ให้แล้วเสรจ็ 

เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับราษฎร 

โอกาสนี้ ได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้น 

ให้กับพื้นที่และพบปะพูดคุยกับราษฎร 
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วนัที ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทาง 

ไปตดิตามโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต�าบลช่อแล 

อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผล 

การด�าเนนิงานโครงการ “การป้องกนัน�า้ท่วมเชยีงใหม่”

โอกาสนี้ ได้ปลกูต้นไม้และปล่อยพนัธุป์ลา 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพ่ือน
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสันถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ี 

เดินทางไปบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการ 

อ่างเก็บน�้าล�าน�้าชีอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

อ�าเภอบ้านเขว้า และอ�าเภอหนองบัวระเหว 

จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อรับฟ ังการบรรยายสรุป

โครงการอ่างเก็บน�้าล�าน�้าชีฯ และตรวจเยี่ยม

สภาพพื้นที่

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

โอกาสนี้ ได้พบปะกับเกษตรกรและผู้อยู่ในพื้นที่ 

รับประโยชน์เพื่อรับทราบชวีติความเป็นอยู่ 

จากนั้น เดินทางไปพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการ 

อ ่ าง เก็บน�้ าล� าสะพุ งอัน เนื่ องมาจากพระราชด�าร ิ 

บ้านนาเจริญ ต�าบลหนองแวง อ�าเภอหนองบัวแดง  

จังหวัดชัยภูม ิเพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลความก้าวหน้า

การด�าเนนิโครงการอ่างเก็บน�้าล�าสะพุงฯ และตรวจเยี่ยม

สภาพพื้นที่

โอกาสนี้ ได้พบปะเกษตรกร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏสินัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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วันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปโครงการ

ชลประทานจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ด ้านพัฒนาแหล่งน�้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย  

๑) โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

๒) โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ๓) โครงการอ่างเก็บน�้าแม่อางอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ๔) โครงการฝายแม่อางอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิ๕) โครงการสถานสีูบน�า้ด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชยีงราย

ลุม่ ๒ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิพร้อมระบบส่งน�า้ ๖) โครงการ

อ่างเก็บน�้าห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน�้า ๗) โครงการสถานี 

สูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านหนองเสา ๘) โครงการ 

อ่างเก็บน�้าห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๙) โครงการอ่าง 

เก็บน�า้แม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ๑๐) โครงการท�านบ

ดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ ปัจจุบันทั้ง ๑๐ โครงการ  

อยู่ระหว่างด�าเนนิการ

จากนั้น เดินทางไปติดตามการด�าเนินงานโครงการ 

อ่างเก็บน�้าห้วยหม้ออุ่งอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล

เจรญิเมอืง อ�าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ซึง่เป็นโครงการทีอ่งค์การ

บริหารส่วนต�าบลเจริญเมือง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

เนือ่งจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภค

และท�าการเกษตร 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทาง 

ไปโรงเรยีนเชยีงดาววทิยาคม อ�าเภอเชยีงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ ์

ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 

พร้อมมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุและของทีร่ะลกึให้แก่ 

ผู้มอีุปการคุณ 

โอกาสนี้ ได้ถวายจตปัุจจยัไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 

จากนัน้ เดนิทางไปโครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่

ตามพระราชด�าริ ดอยฟ้าห่มปก อ�าเภอแม่อาย  

จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่รบัฟังบรรยายสรปุความก้าวหน้า 

การด�าเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตาม 

พระราชด�ารฯิ 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรัุกษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพูด	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถ่ัวเขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขียวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวัดลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพ้ืนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

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



56 ความเคลื่อนไหว

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี

วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตร ี

เดนิทางไปโครงการก่อสร้างท�านบดนิบ้านไทรนอง 

๒ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลสองพี่น้อง 

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังการ

บรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน 

โครงการก่อสร้างท�านบดนิบ้านไทรนอง ๒ ฯ และ

เยีย่มราษฎร

วนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตร ี

เดนิทางไปตดิตามและเร่งรดัการด�าเนนิงานโครงการ 

พัฒนาแหล่งน�้าบรเิวณบ้านภูไทร ต�าบลเขาไม้แก้ว 

อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีและเยีย่มราษฎร  

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท์ีห่าได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตมู	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรบัปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขียวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลติเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมลูนธิิ
ชัยพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวพระราชทาน	“เพ่ือน
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากนัน้	ได้มพีระราชปฏิสันถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพ่ือน” และ
โครงการรวมกนัสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเยีย่มราษฎร	
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน 

“๓๖ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด 
ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

และติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานใน 

พิธีเปิดงาน “๓๖ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน 

รกัษา ต่อยอด ศาสตร์แห่งพระราชา เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 

เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ที่พระราชทานพระราชด�าริ

จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๕ และสบืสานพระราชปณธิาน

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงสบืสาน รกัษา และต่อยอดการพฒันา

เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎร นอกจากนี้ ยังจะได้เผยแพร่ 

ผลส�าเร็จในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชด�าริ

จากนั้น เดินทางไปโครงการก ่อสร ้างอ ่างเก็บน�้า 

ห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร เพือ่รบัฟังการบรรยายสรปุผลการด�าเนนิงาน พร้อมกบั

ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยทรายขมิ้นฯ 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ด้วย
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วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ี 

เดนิทางไปตดิตามและขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

โครงการประตูระบายน�้าล�าน�้าพุง - น�้าก�่า 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลตองโขบ 

อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เพื่อ

เร่งรัดการด�าเนินงานโครงการประตูระบายน�้า

ล�าน�า้พงุ - น�า้ก�า่ฯ ให้เกดิประโยชน์สขุต่อราษฎร

โดยเร็ว 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

	 -	 โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้านวังรี	 จังหวัด
นครนายก	ซึง่มลูนธิชิยัพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ผลบรรพบุรุษด้วยทรงพระราชวินิจฉัยว่าพืชป่า								
พชืปลกู	และไม้ผล	จ�านวนมากทีม่อีายกุว่า	๕๐	ปี	จดัว่าเป็นไม้ผล
บรรพบรุษุ	(heirloom	fruit	tree)	ซึง่อาจจะเป็นพนัธุท่ี์หาได้ยาก						
ในปัจจบุนั	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา	เช่น	มะปราง	มะตูม	
มะเฟือง	มะพดู	และพทุราป่า	
	 -	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ศกึษาวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุพนัธุ์
มะม่วงและฝรัง่	การขยายปรมิาณเชือ้ไรโซเบยีมและจลุนิทรย์ีทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตร	เพือ่ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุแ์ละปรับปรงุ
ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ฯ	พบว่าไรโซเบยีมสายพนัธุท์ี	่๒	สามารถท�างาน								
ร่วมกบัถัว่เขยีวได้ทกุสายพนัธุ	์และผลผลติของถัว่เขยีวพนัธุ	์CKP	
เบอร์	๑	ให้ผลผลติต่อไร่สงูสดุ
	 -	ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	
(องค์การมหาชน)	รายงานการใช้ข้อมลูภมูสิารสนเทศและภาพถ่าย
ดาวเทียม	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าท่วมซ�้าซาก	พื้นที่							
บ้านคลอง	ต�าบลหนองทรายขาว	อ�าเภอบ้านหมี	่จงัหวดัลพบุร	ีซึง่
เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เกดิอทุกภยัในต�าบลหนองทรายขาว	ซึง่
เป็นพืน้ทีผ่ลิตเมล็ดพนัธุข้์าวในโครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น” ของมูลนิธิ
ชยัพฒันา	ทรงพระกรณุาโปรดกล้าฯ	ส่งเครือ่งสบูน�า้มาตดิตัง้เพือ่เร่ง
ระบายน�้า	ซึ่งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านคลอง	จ�านวน	

๒,๐๐๐	ไร่	 รอดพ้นจากความเสียหาย							
ทีเ่กดิจากน�า้ท่วมขงัและสามารถเกบ็เกีย่ว
ผลผลติได้ทนัเวลา
	 -	องค์การบริหารส่วนต�าบล									
พคุา	รายงานการด�าเนนิงานของชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการของศนูย์ฯ	ได้แก่	โครงการ
ผลิตเมลด็พันธุข้์าวพระราชทาน	“เพือ่น
ช่วยเพือ่น”	และโครงการรวมกนัสู	้ อยู่
อย่างพร้อม
	 จากน้ัน	ได้มีพระราชปฏิสนัถาร
กบัราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติพนัธุข้์าว
พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพือ่น” และ
โครงการรวมกันสู้	อยูอ่ย่างพร้อม	และ
โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์บ้าน						
วงัร	ีและทรงเย่ียมราษฎร	
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วันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไป 

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานการประชุม 

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมีคณะอนุกรรมการ  

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้  

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานโครงการ 

ที่ติดปัญหาและอุปสรรคให้สามารถขับเคลื่อนโครงการฯ  

เพื่อสร ้างประโยชน์สุขให ้แก ่ราษฎรตามพระราชปณิธาน 

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสบืสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของราษฎรให้เกดิความยั่งยนืต่อไป

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 
ติดตามงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และจังหวัดชุมพร

จากนั้น เดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยม

โครงการอาคารบงัคบัน�า้คลองกดัพร้อมระบบส่งน�า้  

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิบ้านคลองกดั หมูท่ี ่๑๖ 

ต�าบลปากแพรก อ�าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์

จากโครงการฯ ด้วย



6๐ ความเคลื่อนไหว

วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

พลเอก กมัปนาท รดุดษิฐ์ องคมนตร ีเดนิทางไปโครงการ

ท�านบดินบ้านทับสมิงคลา พร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิต�าบลคลองพา อ�าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการท�านบดินบ้านทับสมิงคลา 

พร้อมระบบส่งน�้าฯ และฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนนิงาน 

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการ

จากนั้น เดินทางไปโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

เมืองชุมพรตามพระราชด�าริ  ต�าบลบางลึก อ�าเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 

๐๕ 

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชด�าริ

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

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

 สยำมมกุฎรำชกุมำร อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลำ

โปสต์การ์ดของพ่อ ๙ แบบ



(พื้นที่ส่วนนี้ส�ำหรับโฆษณำ)

บริการธุรกิจตอบรับ
ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 3981 ปนฝ. ท�าเนยีบรัฐบาล

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนกึตราไปรษณยีากร

ส�ำนักงำน กปร.
ตู้ ปณ. ๗
ปณฝ. ท�ำเนียบรัฐบำล
กรุงเทพมหำนคร
๑๐๓๐๒



วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา ในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพติร สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาล
ที่ ๙ และพระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าร ิ เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกดิความยั่งยนืมั่นคงต่อไป

๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวพระราชด�าร ิและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้แก่ประชาชน หน่วยงานรัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง 
และกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพื่อขยายผลการพัฒนาและผลส�าเร็จจากแนวพระราชด�าร ิ
และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีม่กีระจายอยูท่ั่วทุกภูมภิาค
ของประเทศ ไปสูส่าธารณชนได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทัง้เป็นเอกสาร
อ้างองิได้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบ

บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสารอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของ
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิ(ส�านักงาน กปร.)

หากมีความประสงค์จะน�าข้อมูลไปเผยแพร่ โปรดระบ ุ
แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ด�าเนนิการโดย

ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อาคารส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ผู้แทนกองประสานงาน
โครงการพื้นที่ ๒

นางสาวฉัตตรนิ บุญเกดิ
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ผู้แทนกองแผนงานและวเิทศสัมพันธ์ 

นางอรอนันต์ วุฒเิสน
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